
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 طلب إدراج األسهم والعضوية

 في كل من سوق دمشق لألوراق المالية
 ومركز المقاصة والحفظ المركزي

 (شركة مساهمة عامة)
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U ))1515((من من   ))11((  استمارةاستمارة   

Uتقديم طلب إدراج األسهم والعضويةتقديم طلب إدراج األسهم والعضوية  

 سوق دمشق لألوراق المالية المحترمين: مجلس إدارة ةالساد

 ........................................................................ املوقــع أدنـاه: اـأن

 ممثًال عـن شركــة: ........................................................................

 وبصفيت أشغل املنصب: .................................................................

سوق دمشق لألوراق املالية، والعضوية يف كل من سوق دمشق لألوراق املالية يف ألسهم الشركة  إدراجأتقدم بطلب 

هيئة األوراق واألسواق  على أمت االستعداد للعمل وفق أحكام قانون  الشركةنّ إ هذا وومركز املقاصة واحلفظ املركزي،

 وقانون سوق دمشق لألوراق املالية الصادر باملرسوم وتعديالته، 2005 لعام /22/املالية السورية الصادر بالقانون رقم 

 وأية  واملعمو  بامبوجبهما الصادرة  والقراراتاألنظمة والتعليمات وتعديالته، وكافة 2006 لعام /55/التشريعي رقم 

، كما أقر بعدم وجود  ذلكعنالواجبات وااللتزامات املرتتبة بكافة  بالتقيد تتعهد الشركة، كما تعديالت تطرأ عليها

 أي نص قانوين مينع من تداو  أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية.

 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

      /      /      20     : التاريـــخ 
 
 

                ختم الشركة                                                      التوقيع                 
 

……………………                                                      ……………………..        
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U1515(( من  من ))22((  استمارةاستمارة((  

          Uمعلومات 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
  ..........................................................  :                 ةـركـلشنوع ا

 : ..........................................................         جاريــجل التــرقم الس
 :         .........................................................                  تاريخــــــــه        

 : ..........................................................        غايات الشـركـة الرئيسـة 
 : ..........................................................                 مــدة الشــركــة 

 تاريخ شهر الشركة                :        ..........................................................
  ..........................................................:             ةــركــية الشـجنس

 ..........................................................      : طبيعة نشاط الشركة         
  ..........................................................تاريخ البـدء الفعـلي للعمل :

 : ..........................................................         رأس المـال المصـرح به 
  : ..........................................................  رأس المـال المكتتـب به

 : ..........................................................         رأس المـال المدفــوع 
           : ..........................................................عدد األسـهم المصـدرة

  ..........................................................عــدد أسـهم التـأسيس          :
 : ..........................................................عــدد المســاهمـين          
  ..........................................................عــدد المـؤسســـين          :

 ..........................................................عدد المدراء التنفيذيين           :        
  ..........................................................القيـمـة االسمـية للسهم          :
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  ..........................................................نسـبة أسـهم الخزينـة          :
   ..........................................................نسـبة األسـهم الحـرة          :
   ..........................................................نسبة المساهمين السوريين :

   ..........................................................نسبة المساهمين غير السوريين :
  ..........................................................مفتش الحسـابات المعتمـد :

  .......................................................... :         وعنــوانـه  
  ..........................................................المستشار القـانوني الخـارجي :

  ..........................................................:        وعنــوانـه   
 صـافي حقـوق المسـاهمين :  ....................... كما هو في تاريخ  ................

 
 

 نتيجة أعمال الشركة في األعوام الثالثة الماضية:

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

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

 عام: ................  نتيجة األعمال  .................................................
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 : المركز الرئيسي للشركة (الموطن المختار)عنوان

 الــدولـة         : ......................................
            :  ......................................ةـدينــالم

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

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

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

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

 

  20  /     /    التاريخ:  
 
 
 

 
 ................................     لتوقيع :............................                ا : االسم

 
 

 ................................ : ختم الشركة              المنصب:  ..........................
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U1515(( من  من ))33((  استمــارةاستمــارة((  

 قائمة بأسماء المؤسسين في الشركة      
  

 الرقم
 االسم الثالثي

 ( طبيعي/اعتباري )

عدد أسهم 

 التأسيس

نسبة أسهم 

 التأسيس

 رقم وثيقة اثبات الشخصية

 أو رقم السجل التجاري

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  
  )1(  مرفق رقم* جيب ملئ استمارة معلومات عن املؤسسني لكل مؤسس طبيعي           

  )2( مرفق رقم * جيب ملئ استمارة معلومات عن املؤسسني لكل مؤسس اعتباري                  

  صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني وسجل جتاري لالعتباريني).إرفاق *
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  ))1515(( من  من ))44((  استمــارةاستمــارة

 قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة
  

 الرقم
 االسم الثالثي

 (طبيعي/اعتباري)
 المنصب

عدد أسهم 

 العضوية

نسبة أسهم 

 العضوية

 رقم وثيقة

  اثبات الشخصية

    رسيس اللس  1

    ناسب الرسيس  2

    عضو  3

    عضو  4

    عضو  5

    عضو  6

    عضو  7

    عضو  8

    عضو  9

    عضو  10

 
   )3( مرفق رقم * جيب ملء استمارة معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة لكل عضو طبيعي 

   )4( مرفق رقم * جيب ملء استمارة معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة لكل عضو اعتباري 

  صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني وسجل جتاري لالعتباريني).إرفاق *
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  ))1515(( من  من ))55((  استمــارةاستمــارة

 قائمة بأسماء المدراء التنفيذيين واألشخاص المطلعين في الشركة ونسب تملكهم
 

 نسبة األسهم عدد األسهم المنصب الوظيفي االسم الثالثي الرقم

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
  

   )5( مرفق رقم  * جيب ملء استمارة معلومات لكل مدير وشخص مطلع 
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  ))1515(( من  من ))66((  استمــارةاستمــارة
أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة 

 
 سم الثالثي للمفوض بالتوقيعاال الرقم

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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  ))1515(( من  من ))77((استمارة استمارة 

 أسماء ونماذج توقيع المفوضين عن الشركة
 

 ................................................................ االســــم الثالثي:
 ................................................................ المنصـب الوظيفــي:

 ................................................................ الصالحيـــــات:
  نموذج التوقيــــع:

 
 
 
 

 ................................................................. االســــم الثالثي:
 ................................................................. المنصـب الوظيفــي:

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

  نموذج التوقيـــع:
 
 
 
 
 

 
 .الشركة تسجيل لشهادة وفقاً  التوقيع صالحيات*
  صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني).إرفاق*
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  ))1515(( من  من ))88((استمارة استمارة 

 نسبة مساهمة السوريين وغير السوريين في الشركة                           
 
 

 
 

  نسبة مساهمة السورييننسبة مساهمة السوريين

   نسبة مساهمة غير السورييننسبة مساهمة غير السوريين
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  ))1515((من من   ))99((  استمارةاستمارة

خمسة في المئة أو أكثر من رأس مال الشركة %%5أسماء المساهمين بـنسبة   

  

  الرقمالرقم
  االسم الثالثياالسم الثالثي

  (طبيعي/اعتباري)(طبيعي/اعتباري)
  الجنسيةالجنسية

عدد عدد 
  األسهماألسهم

نسبة نسبة 
  التملكالتملك

  رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية

11            
22            
33            
44            
55            
66            
77            
88            
99            
1010            
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  ))1515(( من  من ))1010((  استمارةاستمارة

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

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  العالقة معهاالعالقة معها  رقم شهادة تسجيل الشركةرقم شهادة تسجيل الشركة  الجنسيةالجنسية   الشركة الشركةاسماسم  الرقمالرقم
نسبة التملك نسبة التملك 

  الشركةالشركة  فيفي
11            
22            
33            
44            
55            
66            
77            
88            
99            
1010            
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  ))1515((   من من))1111((استمارة استمارة 

 المعلومات اإلضافية عن أسناد قرض الشركة (في حال وجودها)
 

         نوع األسناد:     نوع األسناد:
    عددهــا:عددهــا:

    القيمة االمسية:القيمة االمسية:
    قيمة االسرتداد:قيمة االسرتداد:

    سعر الفاسدة أو أي عاسد آخر للمستثمرين:سعر الفاسدة أو أي عاسد آخر للمستثمرين:
    مواعيد استحقاق الفاسدة:مواعيد استحقاق الفاسدة:

    ضمانات السداد:ضمانات السداد:
    نوع ضمان السداد:نوع ضمان السداد:
    مدة سريان األسناد:مدة سريان األسناد:

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

 
 

 ال يوجد. يف حا  عدم إصدار الشركة ألسناد قرض، جيب ذكر عبارة مالحظة:
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))1515(( من  من ))1212((  استمارةاستمارة   

 نسب التملك المسموحة قانوناً 
 

  نسبة التملك المسموحة من رأس المالنسبة التملك المسموحة من رأس المال 
  المستند القانونيالمستند القانوني

   النظام األساسي للشركة) النظام األساسي للشركة)––(قانون - مرسوم (قانون - مرسوم 

    املؤسس الطبيعي السورياملؤسس الطبيعي السوري

    املؤسس االعتباري السوريملؤسس االعتباري السوري

    املؤسس الطبيعي األجنيباملؤسس الطبيعي األجنيب

    املؤسس االعتباري األجنيباملؤسس االعتباري األجنيب

    املؤسس (القطاع العام)املؤسس (القطاع العام)

    املساهم الطبيعي السورياملساهم الطبيعي السوري

    املساهم االعتباري السورياملساهم االعتباري السوري

    املساهم األجنيب الطبيعياملساهم األجنيب الطبيعي

    املساهم األجنيب االعتبارياملساهم األجنيب االعتباري

     أسهم املساهم (القطاع العام) أسهم املساهم (القطاع العام)نسبةنسبة
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))1515(( من  من ))1313((  استمارةاستمارة   

 نصاب العضوية المطلوب
 

 

 نصاب العضوية المطلوب  
 المستند القانوني

  النظام األساسي للشركة)–(قانون - مرسوم 

     اعتباري) اعتباري)––رسيس جملس اإلدارة (طبيعي رسيس جملس اإلدارة (طبيعي 

    عضو جملس اإلدارة الطبيعيعضو جملس اإلدارة الطبيعي

    عضو جملس اإلدارة االعتباريعضو جملس اإلدارة االعتباري

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 سوق دمشق لألوراق المالية
    طـلــب إدراج وعضوية
   كل من السوق والمركز

 

P a g e  | 17  

) ) 1515(( من  من ))1414((  استمارةاستمارة

 قائمة باألسهم المقيدة قانوناً من التداول
  

  األسهم المقيدة قانوناً من التداولاألسهم المقيدة قانوناً من التداول
  المدة الزمنية المحددة وفقاًالمدة الزمنية المحددة وفقاً

   للقانون أو النظام األساسي للشركة * للقانون أو النظام األساسي للشركة *

مجموع عدد مجموع عدد 
  األسهماألسهم

      أسهم املؤسسني النقديةأسهم املؤسسني النقدية

      أسهم املؤسسني العينيةأسهم املؤسسني العينية

      أسهم ضمان عضوية جملس اإلدارةأسهم ضمان عضوية جملس اإلدارة

  أسهم زيادة رأس املا  بإحداثأسهم زيادة رأس املا  بإحداث

   أسهم عينية جديدة أسهم عينية جديدة
    

      أية أسهم أخرىأية أسهم أخرى

  
  
    

 تعليمات تنفيذية..)، ويكون مذكوراً أيضاً يف النظام األساسي للشركة، يرجى ذكر النصني – مرسوم –يف حا  وجود نص قانوين (قانون * 

 معاً .
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) ) 1515(( من  من ))1515((  استمارةاستمارة

   إقرار الشركة 

 سوق دمشق لألوراق المالية المحترمين:السادة مجلس إدارة 
 

 ....................................................................... املوقــع أدنـاه: اـأن

 

 ممثًال عـن شركــة: ........................................................................

 

 واملسجلة بالسجل التجاري رقم ............................... تاريخ .....................

 

 وبصفيت أشغل منصب:  رسيس جملس اإلدارة  /  املدير العام 

هيئة األوراق واألسواق املالية السورية انون وانني الصادرة وخباصة ققا  على أمت االستعداد للعمل وفق أحكام أتعهد بأّن الشركة

 لعام /55/ وتعديالته، وقانون سوق دمشق لألوراق املالية الصادر باملرسوم التشريعي رقم 2005 لعام /22/الصادر بالقانون رقم 

تتعهد ، كما وأية تعديالت تطرأ عليها مبوجبهما املعمو  با الصادرة  والقراراتاألنظمة والتعليمات وتعديالته، وكافة 2006

 ذلك. عنالواجبات وااللتزامات املرتتبة بكافة  بالتقيد الشركة

كما أقر بأّن كافة املعلومات الواردة يف هذا الطلب مبا فيها الوثاسق املرفقة حقيقية وصحيحة وحمدثة حسب األنظمة والقوانني 

النافذة، وأتعهد بإبالغ سوق دمشق لألوراق املالية ومركز املقاصة واحلفظ املركزي عن أية تعديالت تطرأ على الوثاسق أو 

 املعلومات املقدمة فور حدوثها، سواء أكانت قبل صدور قرار السوق بقبو  اإلدراج وعضوية السوق واملركز أو بعده. 

وإذا قامت إدارة السوق واملركز بطلب أي معلومات أو وثاسق من الشركة، فإنين أتعهد بصفيت ممثًال عن الشركة باالستجابة هلذه 

 الطلبات وتقدميها بالسرعة املمكنة وأتعهد بسداد كافة االلتزامات املالية املرتتبة على الشركة فور استحقاقها.
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كما أنين سأتأكد شخصياً من حقيقة وصحة وحداثة املعلومات اإلضافية اليت تقدمها الشركة للسوق واملركز فيما خيص هذا 

  الطلب، وإنين لن أخفي أية تفاصيل جوهرية ميكن أن تكون هلا عالقة بقرار السوق واملركز خبصوص هذه البيانات.

وإنين أحتمل كامل املسؤولية القانونية عن هذه املعلومات املقدمة يف حا  كانت ختالف الواقع وخاصة إذا كانت تتضمن 

معلومات غري صحيحة أدت إىل قبو  طلب الشركة لإلدراج يف السوق والعضوية يف سوق دمشق لألوراق املالية ومركز املقاصة 

واحلفظ املركزي، وحيق للسوق واملركز يف هذه احلالة اختاذ كافة اإلجراءات القانونية وفرض العقوبات والغرامات املنصوص عليها 

  وفق القوانني والتعليمات واألنظمة والقرارات اخلاصة بالسوق واملركز.

 
 

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

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

 جيب إرفاق كافة الوثاسق التالية احملددة يف نظام اإلدراج ونظام العضوية مع االستمارات السابقة:    
   :يرجى وضع إشارة أمام الوثيقة اليت مت إرفاقها 

 تم إرفاقها    نوع الوثيقة:
  التجاري. السجل يف الشركة تسجيل صورة طبق األصل عن شهادة
  .أصوالً  وموقع للشـركة خمتوم األساسي صورة طبق األصل عن النظام

  (إن وجدت). اإلصدار صورة عن نشـرة
  بيان صادر عن اهليئة يثبت تسجيل أسهم الشركة، وبالتايل قيامها بكافة االلتزامات املطلوبة منها للهيئة

نشر خرب يتضمن إبالغ حاملي األسهم بأن الشركة ستقوم بإجراءات إدراج أوراقها املالية يف السوق ضمن 
 جريدتني يوميتني وفقاً للصيغة املتفق عليها، وموافاة إدارة السوق واملركز بنسخة من هذا اإلعالن.

 بعد احلصو  على املوافقة األولية لإلدراج يف السوق).وذلك  (
 

  .صورة عن تقارير مفتشي احلسابات خال  السنوات الثالث املاضية
  احلصو  على موافقة مسبقة باإلدراج من اهليئة ( بالنسبة للشركات الغري سورية).

 ترغب اليت الشـركة قبل من املصدرة املالية لألوراق وصف يتضمَّن الشـركة إدارة جملس عن صادر تقرير
 ا*بإدراجه

 

 ومقارنتها حققتها اليت واإلجنازات وصلتها اليت واملرحلة الشـركة ألداء باألرقام مدعماً  الشركة إدارة جملس تقييم
 املوضوعة. اخلطة مع

 

اإلدراج  طلب تقدمي تاريخ وحىت تأسيسها تاريخ من عليها أثَّرت أو الشـركة با مرَّت اليت اهلامة األحداث
 والعضوية مبا يف ذلك التغريات اليت متت على رأس ما  الشركة.

 

 القادمة، يشرتط أن تتضمن: الثالث للسنوات للشـركة املستقبلية اخلطة
 املوازنات التقديرية. •
 التدفقات النقدية املتوقعة. •
 مصادر التمويل املتوقعة. •
 اخلطط التسويقية املستقبلية. •
 وأية بيانات أخرى ضرورية. •

 



 سوق دمشق لألوراق المالية
    طـلــب إدراج وعضوية
   كل من السوق والمركز

 

P a g e  | 21  

 املالية املدققة الشركة والبيانات إدارة جملس مبا فيها تقرير مالية سنوات ثالث آخر عن للشـركة السنوية التقارير
وتقرير مفتشي احلسابات وذلك للشركة اليت ترغب بإدراج أسهمها يف السوق النظامية، وعن آخر سنة مالية 
للشركة اليت ترغب بإدراج أسهمها يف السوق (املوازية- أ)، وامليزانية االفتتاحية املعتمدة للشركة اليت ترغب 

  ب).–بإدراج أسهمها يف السوق (املوازية 

 

البيانات املالية املرحلية مراجعة من قبل مفتش حسابات الشركة واليت تغطي الفرتة من �اية السنة املالية السابقة 
لتاريخ تقدمي طلب اإلدراج والعضوية وحىت �اية الربع األخري الذي يسبق تاريخ تقدمي طلب اإلدراج والعضوية 

 يف السوق واملركز.
 

   فاكس)– موبايل –أمساء املتحدثون الرمسيون باسم الشركة وعناوينهم وكيفية االتصا  بم ( هاتف 
  معلومات مالية عن الشركات األم والتابعة والشقيقة (إن وجدت).

  . **السحة بالدعاوى املرفوعة من قبل الشركة أو مبواجهتها وأية نزاعات قاسمة أو حمتملة
  االنتساب يف السوق واملركز. بد  بتسديد إيصا 

  اتفاقية اإلدراج والعضوية يف السوق واملركز وتطبع وتوقع على نسختني.
 أو املركز لغايات اختاذ القرار باإلدراج وقبو  العضوية قأية وثاسق أو معلومات أو تعهدات أخرى تطلبها السو

 يف السوق واملركز.
 

 تسليم األوراق التالية ملركز املقاصة واحلفظ املركزي ألغراض العضوية:
نسخة عن قرار موافقة هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على اإلدراج مبا فيها إيصا  بتسديد بد   •

 اإلدراج السنوي وتسجيل األوراق املالية هليئة األوراق واألسواق املالية السورية.
 إيصا  بتسديد بدالت اإلدراج والعضوية وتسجيل األوراق املالية واالنتساب للسوق واملركز. •
 اتفاقيات العضوية يف السوق واملركز وتطبع وتوقع على نسختني. •
 صور هويات أو جوازات السفر لكل من أعضاء جملس اإلدارة.  •
صور هويات أو جوازات السفر لكل من املدراء التنفيذيني والعاملني املعتمدين وغري املعتمدين مع وثاسق  •

 ال حكم عليه .

 

 
جيب أن تقدم مجيع هذه الوثاسق خمتومة خبتم الشركة وموقعة من قبل املفوِّض بالتوقيع عن الشركة املقدمة الطلب، وبالنسبة للوثاسق 
الصادرة عن جهات أخرى، فيجب أن تكون موقعة وخمتومة باخلتم اخلاص للجهة املصدرة للوثيقة وأن ال تكون قد مضى عليها 

 أكثر من ثالث أشهر.
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 (شخص طبيعي) معلومات المؤسس) : 1( مرفق رقم

  اسـم املؤسس الطبيعي الثالثي: .............................................................اسـم املؤسس الطبيعي الثالثي: .............................................................
  رقم وثيقة إثبات الشخصية  :  .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية  :  .............................................................

  اجلنســية            :  .............................................................اجلنســية            :  .............................................................
  املنصــب (إن وجد)   : .............................................................املنصــب (إن وجد)   : .............................................................
  عدد األسهم اململوكة  : .............................................................عدد األسهم اململوكة  : .............................................................

  العنوان بالتفصيل   : .............................................................العنوان بالتفصيل   : .............................................................
  رقم املركز (إن وجد)  : .............................................................رقم املركز (إن وجد)  : .............................................................

 

  هل يشغل املؤسس مناصب يف شركات أخرى :هل يشغل املؤسس مناصب يف شركات أخرى :

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 

  الشخصيةالشخصية
  املنصباملنصب

  نسبة األسهمنسبة األسهم
  اململوكةاململوكة

  هل هي مدرجةهل هي مدرجة
  يف سوق دمشقيف سوق دمشق

  األسواق األخرىاألسواق األخرى
  املدرجة فيهااملدرجة فيها

            

  
 قاسمة بأمساء أقارب املؤسس :قاسمة بأمساء أقارب املؤسس :

االسم الثالثي االسم الثالثي 
  للقريبللقريب

رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 
  الشخصيةالشخصية

  نوع القرابةنوع القرابة
عدد األسهم اململوكة يف عدد األسهم اململوكة يف 

  الشركة (إن وجدت)الشركة (إن وجدت)
  رقم املركزرقم املركز
  (إن وجد)(إن وجد)

 
 
 

   

  
 جيب ملئ استمارة لكل مؤسس. 

 يف حا  عدم تويل املؤسس ملناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة (ال يوجد).

      يف حا  عدم وجود أقارب للمؤسس جيب ذكر عبارة (ال يوجد).

 إرفاق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية للسوريين وجواز سفر لغير السوريين).



 سوق دمشق لألوراق المالية
    طـلــب إدراج وعضوية
   كل من السوق والمركز

 

P a g e  | 23  

 إقرار المؤسس (شخص اعتباري) ) :2( مرفق رقم

  اسـم املؤسس االعتباري : .............................................................اسـم املؤسس االعتباري : .............................................................
  رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل للشخص االعتباري:  ..........................................رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل للشخص االعتباري:  ..........................................

  رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري:  ........................  تارخيه .............رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري:  ........................  تارخيه .............
  املنصــب(إن وجد) : .............................................................املنصــب(إن وجد) : .............................................................

  عدد األسهم اململوكة : .............................................................عدد األسهم اململوكة : .............................................................
  العنوان بالتفصيل  : .............................................................العنوان بالتفصيل  : .............................................................

  رقم املركز (إن وجد) : .............................................................رقم املركز (إن وجد) : .............................................................
  
  

   مناصب يف شركات أخرى : مناصب يف شركات أخرى :االعتبارياالعتباري  العضوالعضوهل يشغل هل يشغل 
  

  اسم الشركةاسم الشركة
  رقم وثيقةرقم وثيقة

   إثبات الشخصية إثبات الشخصية
  املنصباملنصب

  نسبة األسهمنسبة األسهم
  اململوكةاململوكة

هل هي مدرجة هل هي مدرجة 
  يف سوق دمشقيف سوق دمشق

  األسواق األخرىاألسواق األخرى
   املدرجة فيها املدرجة فيها

            

  
  
  - جيب ملئ استمارة لكل مؤسس.  
 - يف حا  عدم تويل املؤسس ملناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة (ال يوجد). 

 - إرفاق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية للسوريين وجواز سفر لغير السوريين).  
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     (شخص طبيعي) معلومات أعضاء مجلس اإلدارة :)3(مرفق رقم 
 

  اسـم العضو الطبيعي الثالثي: .............................................................اسـم العضو الطبيعي الثالثي: .............................................................
  رقم وثيقة إثبات الشخصية :        .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية :        .............................................................

  اجلنســية           :  .............................................................اجلنســية           :  .............................................................
  املنصــب الوظيفي          : .............................................................املنصــب الوظيفي          : .............................................................

  نصاب العضوية  : .............................................................نصاب العضوية  : .............................................................
  عدد األسهم اململوكة : .............................................................عدد األسهم اململوكة : .............................................................

  العنوان بالتفصيل  : .............................................................العنوان بالتفصيل  : .............................................................
  رقم املركز (إن وجد) : .............................................................رقم املركز (إن وجد) : .............................................................

 

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

  اسم الشركةاسم الشركة
  رقم وثيقةرقم وثيقة

   إثبات الشخصية إثبات الشخصية
  املنصباملنصب

  نسبة األسهمنسبة األسهم
  اململوكةاململوكة

  هل هي مدرجةهل هي مدرجة
   يف سوق دمشق يف سوق دمشق

  األسواق األخرىاألسواق األخرى
   املدرجة فيها املدرجة فيها

            

  
 قاسمة بأمساء أقارب عضو جملس اإلدارة :قاسمة بأمساء أقارب عضو جملس اإلدارة :

االسم الثالثي االسم الثالثي 
  للقريبللقريب

  رقم وثيقةرقم وثيقة
   إثبات الشخصية إثبات الشخصية

  نوع القرابةنوع القرابة
  عدد األسهم اململوكةعدد األسهم اململوكة

   يف الشركة (إن وجدت) يف الشركة (إن وجدت)
  رقم املركزرقم املركز
  (إن وجد)(إن وجد)

 
 
 

   

 

  جيب ملئ استمارة لكل عضو.

 يف حا  عدم تويل العضو ملناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة (ال يوجد). −
      يف حا  عدم وجود أقارب للعضو جيب ذكر عبارة (ال يوجد).  −−

 إرفاق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية للسوريين وجواز سفر لغير السوريين).
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  معلومات أعضاء مجلس اإلدارة (شخص اعتباري)   ):4(مرفق رقم 
  

  اسـم العضو االعتباري : .............................................................اسـم العضو االعتباري : .............................................................
  رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل عن الشخص االعتباري: .......................................رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل عن الشخص االعتباري: .......................................
  رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري : ........................ تارخيه .................رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري : ........................ تارخيه .................

  املنصــب الوظيفي          : .............................................................املنصــب الوظيفي          : .............................................................
  نصاب العضوية  : .............................................................نصاب العضوية  : .............................................................

  عدد األسهم اململوكة : .............................................................عدد األسهم اململوكة : .............................................................
  العنوان بالتفصيل  : .............................................................العنوان بالتفصيل  : .............................................................

  رقم املركز (إن وجد) : .............................................................رقم املركز (إن وجد) : .............................................................
  

  
  املناصب اليت يشغلها العضو االعتباري يف شركات أخرى:املناصب 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

  املنصباملنصب
نسبة نسبة 
  األسهماألسهم
  اململوكةاململوكة

  هل هي مدرجةهل هي مدرجة
   يف سوق دمشق يف سوق دمشق

األسواق األخرى األسواق األخرى 
  املدرجة فيهااملدرجة فيها

            
 

 

 إرفاق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني).
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  )) معلومات أعضاء مجلس اإلدارة (شخص اعتباري):4(مرفق رقم تتمة تتمة 
  

  معلومات ممثل العضو االعتباري:معلومات ممثل العضو االعتباري:
  اسم املمثل عن العضو االعتباري الثالثي : ......................................................اسم املمثل عن العضو االعتباري الثالثي : ......................................................

  اجلنســية            :       .............................................................اجلنســية            :       .............................................................
  رقم وثيقة إثبات الشخصية :        .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية :        .............................................................

  املنصــب الوظيفي           : .............................................................املنصــب الوظيفي           : .............................................................

  عدد األسهم اململوكة       : .............................................................عدد األسهم اململوكة       : .............................................................
  العنوان بالتفصيل  : .............................................................العنوان بالتفصيل  : .............................................................

  رقم املركز (إن وجد) : .............................................................رقم املركز (إن وجد) : .............................................................

  املناصب اليت يشغلها ممثل العضو االعتباري يف شركات أخرى:املناصب اليت يشغلها ممثل العضو االعتباري يف شركات أخرى:

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 

  الشخصيةالشخصية
  املنصباملنصب

  نسبة األسهمنسبة األسهم
  اململوكةاململوكة

  هل هي مدرجةهل هي مدرجة
   يف سوق دمشق يف سوق دمشق

  األسواق األخرىاألسواق األخرى
   املدرجة فيها املدرجة فيها

            

  
 قاسمة بأمساء أقارب ممثل العضو االعتباري:قاسمة بأمساء أقارب ممثل العضو االعتباري:

االسم الثالثي االسم الثالثي 
  للقريبللقريب

رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 
  الشخصيةالشخصية

  نوع القرابةنوع القرابة
  عدد األسهم اململوكةعدد األسهم اململوكة

   يف الشركة (إن وجدت) يف الشركة (إن وجدت)
  رقم املركزرقم املركز
  (إن وجد)(إن وجد)

 
 
 

   

 

 جيب ملئ استمارة لكل عضو. −
 يف حا  عدم إشغا  العضو ملناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة (ال يوجد). −
 يف حا  عدم وجود أقارب للعضو جيب ذكر عبارة (ال يوجد).   −

 إرفاق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية (هوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني).
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  معلومات عن المدراء التنفيذيين أو األشخاص المطلعين ) :5(مرفق رقم 
  

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

  اجلنســية            :  ..................................................................اجلنســية            :  ..................................................................
  املنصب    :  ..................................................................املنصب    :  ..................................................................

  عدد األسهم اململوكة   :  ..................................................................عدد األسهم اململوكة   :  ..................................................................
  العنوان بالتفصيل   :  ..................................................................العنوان بالتفصيل   :  ..................................................................

 رقم املركز (إن وجد)       : ...................................................................رقم املركز (إن وجد)       : ...................................................................
 
 

  قاسمة بأمساء األقارب ونسبة التملك لكل منهم يف أسهم الشركة وعضوية أي منهم يف جمالس إدارات الشركات األخرى:قاسمة بأمساء األقارب ونسبة التملك لكل منهم يف أسهم الشركة وعضوية أي منهم يف جمالس إدارات الشركات األخرى:
 

  االسم الثالثياالسم الثالثي
  للقريبللقريب

  رقم وثيقةرقم وثيقة
  إثبات الشخصيةإثبات الشخصية

  عدد األسهمعدد األسهم  نوع القرابةنوع القرابة
  عضوية جملس إدارةعضوية جملس إدارة
  يف شركات أخرىيف شركات أخرى

  رقم املركزرقم املركز
  (إن وجد)(إن وجد)

 
 

     

 
 

 - جيب ملئ استمارة لكل  مدير تنفيذي أو شخص مطلع.
 - يف حا  عدم وجود أقارب هلم جيب ذكر عبارة (ال يوجد).

  - وضع أمساء كافة أقارب املدراء التنفيذيني سواء متلكوا أسهم أم مل يتملكوا.
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 مرفق تقرير وصف األسهم
 

 حنن السادة أعضاء جملس إدارة شركة ..................................................... 
 املسجلة بالسجل التجاري رقم ................................تاريخ......................

 حنمل لكم فيما يلي وصفاً كامًال عن األسهم املراد إدراجها يف سوق دمشق لألوراق املالية:
 

 جيب أن حيتوي التقرير على املعلومات التالية:

 تاريخ إنشاء الشركة. .1
 (أسهم عادية، أسهم ممتازة، سندات.....). األسهم املصدرة نوع .2
 نوع. كل من املصدرة األسهم عدد .3
 للسهم. االمسية القيمة .4
 تاريخ اإلصدار وتاريخ أي زيادة يف رأس املا  (إن وجدت). .5
 عدد األسهم اململوكة من قبل املسامهني (ما عدا املؤسسني وأعضاء جملس اإلدارة). .6
 نصيب السهم من أرباح الشركة وقيمة التوزيعات النقدية اليت متت. .7
 معلومات أخرى إضافية: .8

 القيمة السوقية خال  األعوام املاضية −
 عدد الصفقات املنعقدة خال  األعوام املاضية . −

 
     

 االسم الثالثي
مجلس إدارة شركة 
................ 

 ختم الشركة التوقيع التاريخ

   رسيس 

 
   ناسب رسيس 
   عضو 
   عضو 



 مالحظات عامة:
 

 جيب أن تقدم مجيع هذه الوثاسق ممهورة خبتم الشركة، وموقعة من قبل املفوض بالتوقيع عن الشركة. .1
وبالنسبة للوثاسق الصادرة عن جهات أخرى، فيجب أن تكون موقعة وخمتومة باخلتم اخلاص للجهة املصدرة للوثيقة  .2

 وأن ال يكون قد مضى على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر. 
يقصد بكلمة األقارب: الزوج أو الزوجة واألوالد القصر وذلك حسب التعريف الوارد يف نظام سوق دمشق  .3

 .وتعديالته 2006 لعام /55/لألوراق املالية الصادر باملرسوم التشريعي رقم 
يقصد باالسم: االسم الثالثي الكامل بالنسبة للشخص الطبيعي، واالسم الكامل للشركة بالنسبة للشخص  .4

 االعتباري. 
 ::رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصيةبيقصد  .5

  الرقم الوطين لألشخاص الطبيعيني السوريني. الرقم الوطين لألشخاص الطبيعيني السوريني. •
  رقم دفرت العاسلة لألوالد القصر. رقم دفرت العاسلة لألوالد القصر. •
 الرقم الشخصي للفلسطينيني املقيمني يف سورية.الرقم الشخصي للفلسطينيني املقيمني 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 ورودها يف الطلب رقماً وكتابة."عدد األسهم المملوكة"جيب كتابة  .6
يف االستمارات اليت يطلب فيها العنوان، جيب ذكر العنوان بالتفصيل وحبيث ميكن إرسا  التبليغات عليه، ويف  .7

 حا  تغيري العنوان فيجب التنويه بذلك فور تغيريه (املوطن املختار).
 .: رقم املستثمر يف مركز املقاصة واحلفظ املركزيبرقم المركزيقصد  .8
أعضاء جملس اإلدارة / املدراء التنفيذيني ونوابم / اللجان التنفيذية / املدققني  باألشخاص المطلعين: يقصد .9

 قانوين ) / أمانة السر / السكرترية التنفيذية / –الداخليني / املدققني اخلارجني / املستشارين اخلارجيني ( مايل 
إدارة املخاطر / مجيع موظفي الداسرة املالية / مجيع موظفي الداسرة القانونية / أي شخص آخر تعتربه الشركة 

 مطلعاً .
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 بدالت اإلدراج والعضوية في السوق والمركز:
 

 مرفق  القيمة اإلشعار المطلوب البدالت

بدالت السوق 
 ألو  مرة

 بد  إدراج األسهم
 

 من القيمة االمسية لألسهم  0.0007
  (ألو  مرة وعند زيادة رأس املا )

 

  من القيمة االمسية لتلك األسناد   0.0004 بد  إدراج أسناد القروض
 بد  االنتساب إىل السوق

  (مرة واحدة)
  لرية سورية 1,500,000

 بدالت املركز
  ألو  مرة

بد  تسجيل وإيداع األسهم 
 لدى املركز

   من القيمة االمسية لألسهم 0.0007

بد  تسجيل وإيداع أسناد 
 القروض لدى املركز

  من القيمة االمسية لتلك األسناد   0.0004

بد  انتساب إىل املركز (مرة 
 واحدة)

  لرية سورية 1,000,000

بدالت سنوية 
 للسوق 

   من القيمة االمسية لألسهم 0.0008 بد  إدراج األسهم
  لرية سورية 1,500,000 بد  اشرتاك سنوي إىل السوق

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

 للمركز
 بد  اشرتاك سنوي إىل للمركز

 من القيمة االمسية لألوراق املالية  0.0008
 املدرجة

 

 
  





 
 

 

 مرفق الئحة الدعاوى
 

  جيب تعبئة اجلدو  التايل عن كل دعوى مبيناً فيه:أوالً :
 

 
باإلضافة للجدو  جيب كتابة التايل عن كل دعوى:ثانياً :   

 شرح موضوع الدعوى. −
 هل صدر قرار مربم أم ال بشأن الدعوى (ونوعه: صلح، بداية، استئناف، نقض). −
 تاريخ صدور القرار. −
 هل وضع القرار يف داسرة التنفيذ أم ال. −

 
 الرقم

 
 المدعى عليه 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 وجودهاالطرفين (  

 و نوعه الحجز
)في حال وجوده(  

المحامي 
الموكل 
 بالدعوى
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