
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 عضويةالإدراج األسهم و  طلب

 سوق دمشق لألوراق املالية كل منيف  
 ومركز املقاصة واحلفظ املركزي

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

      األسهم والعضويةاألسهم والعضويةطلب إدراج طلب إدراج   تقدميتقدمي

 سوق دمشق لألوراق املالية احملرتمني:جملس إدارة  السادة

 ....................................................................... أدنـاه:املوقــع  اـأن
 ...............................ممثالً عـن شركــة: ........................................

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

، والعضوية يف كل من سوق دمشق لألوراق املالية سوق دمشق لألوراق املاليةيف لشركة سهم األ إدراجأتقدم بطلب 
 ومركز املقاصة واحلفظ املركزي.

 
 .وتفضلوا بقبول فائق االحرتام

 
      /      /      20       : التاريـــخ  
 
 

 التوقيــــع                                    

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

  معلومات عامة عن الشركةمعلومات عامة عن الشركة          

 

 .......................................................... : العربيةاالسم الكامل ابللغة 
 .......................................................... : االسم الكامل ابللغة االجنليزية

 .......................................................... : االسم املختصر ابللغة العربية
 .......................................................... : االسم املختصر ابللغة االجنليزية

 ..........................................................                   :للشركةالقانوين  كلـالش
 ........................ واترخيه  .........................          : جاريــالت السجلرقم 

 ..........................................................             :الرئيسية ةغاايت الشـركـ
 ..........................................................                   : كةالشر مــدة 

 ..........................................................                   : جنسية الشركة
 ..........................................................          : للعمل البدء الفعلياتريخ 

 ..........................................................          : رأس املـال املصـرح به
 ..........................................................          : املكتتـب بهال رأس املـ

 ..........................................................          : وعاملـال املدفــ رأس
 ..........................................................          : درةعدد األسـهم املصـ

 ..........................................................          : التأسيسعــدد أسـهم 
 ..........................................................                 : عدد املسامهني 
 ..........................................................          : نيعــدد املـؤسســـ

 ..........................................................          : للسهمالقيـمـة االمسـية 
 ..........................................................          : نسبة أسهم اخلزينة

 ..........................................................           : حلـرةنسـبة األسـهم ا
 ..........................................................  : نسبة املسامهني السوريني

 ..........................................................  : نسبة املسامهني غري السوريني
 .......................................................... : احلساابت املعتمدمفتش 

 ..........................................................                :    وعنــوانـه
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 .......................................................... : القـانوين اخلـارجياملستشار 
 ..........................................................             : وعنــوانـه

 ....................................... كما هو يف اتريخ    : امهنيـوق املسـايف حقـص

 
 يف األعوام الثالثة املاضية: نتيجة أعمال الشركة

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

 
 :املركز الرئيسي للشركة عنوان

 ......................................          : ةـدولــال

 ......................................              :  ةـدينــامل
 ......................................       : املنطقــة

 ......................................              : ارعــالش
 ......................................  : اءــالبن

 ......................................  : صندوق الربيد
 ......................................  : م اهلاتفـرق
 ......................................  : م الفاكسـرق

 ......................................  :الربيد االلكرتوين
 ......................................  املوقع االلكرتوين:

 

  20/     /        يفـ

 

 ............................ : االسم
 ع:ـالتوقي                                         ..........................  : املنصب

 
            ....................... 
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  ((1122))من من   ((33))  استمــارةاستمــارة
 ونسب متلكهم أبمساء املؤسسني يف الشركةقائمة 

  
 نسبة أسهم التأسيس اسم املؤسس ) طبيعي / اعتباري ( الرقم

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

  

  

  

 ( 1)  مرفق رقم  * جيب ملء استمارة معلومات عن املؤسسني لكل مؤسس طبيعي
 ( 2) مرفق رقم   املؤسس لكل مؤسس اعتباري* جيب ملء استمارة معلومات عن 

  

  

  



 سوق دمشق لألوراق املالية
 طلب اإلدراج والعضوية            
 للشركات املسامهة اخلاصة           

 

Page | 6 
 

  ((1122))من من   ((44))  استمــارةاستمــارة
 ونسب متلكهم يف الشركة أعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني واألشخاص املطلعنيقائمة أبمساء 

  
 نسبة األسهم اململوكة املنصب اسم العضو الرقم

  رئيس اجمللس  1

  انئب الرئيس  2

  عضو  3

  عضو  4

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
 

  ( 3مرفق رقم )   معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة لكل عضو طبيعياستمارة  جيب ملء* 
 (  4مرفق رقم )  معلومات عن أعضاء جملس اإلدارة لكل عضو اعتبارياستمارة  * جيب ملء
  (  5مرفق رقم )     معلومات لكل مدير وشخص مطلعاستمارة  * جيب ملء
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  ((1122))من من   ((55))استمارة استمارة 

 :ني عن الشركةتوقيع املفوض و منوذج سما
 

 
 االســـــــم:

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

 ................................................................ : املنصــــــب

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

  منوذج التوقيــــع:

 

 
 
 

 
       االســـــــم:

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

 ................................................................. املنصــــــب:

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

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

 لكرتونية اخلاص بتفاصيل مسامهي الشركةمنوذج القائمة اال
 

 

  الرقمالرقم
  اسم املساهماسم املساهم

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

11          
22          

 
 

 نسبة مسامهة السوريني وغري السوريني يف 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 الشركة5 األشخاص الذين ميلكون قائمة أبمساء
  

  اسم املساهماسم املساهم  الرقمالرقم    
  )طبيعي/اعتباري()طبيعي/اعتباري(

  رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية  عدد األسهمعدد األسهم  العنوان ابلتفصيلالعنوان ابلتفصيل  اجلنسيةاجلنسية

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

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

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

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

10           
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  ((1122))  منمن  ((99))استمارة استمارة 
 املعلومات عن أسناد قرض الشركة )يف حال وجودها(

 

 
    نوع األسناد:نوع األسناد:          

    عددهــا:عددهــا:
    القيمة االمسية:القيمة االمسية:

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

    مواعيد استحقاق الفائدة:مواعيد استحقاق الفائدة:
    ضماانت السداد:ضماانت السداد:

    نوع ضمان السداد:نوع ضمان السداد:
    مدة سراين األسناد:مدة سراين األسناد:

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

 
 
 

 
 ال يوجد.يف حال عدم إصدار الشركة ألسناد قرض، جيب ذكر عبارة  :مالحظة
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  استمارةاستمارة  ))1010((  من من ))1212((    
 نسب التملك املسموحة قانونا 

  

  

 
  نسبة التملك املسموحةنسبة التملك املسموحة

من رأس املالمن رأس املال     
  ––مرسوم مرسوم   --املستند القانوين )قانون املستند القانوين )قانون 
**......(......(  --النظام األساسي للشركة النظام األساسي للشركة    

    املؤسس الطبيعي السورياملؤسس الطبيعي السوري

االعتباري السورياالعتباري السورياملؤسس املؤسس      

    املؤسس الطبيعي األجنيباملؤسس الطبيعي األجنيب

    املؤسس االعتباري األجنيب املؤسس االعتباري األجنيب 

    املؤسس ) القطاع العام (املؤسس ) القطاع العام (

اعتباري(اعتباري(  ––رئيس جملس اإلدارة )طبيعي رئيس جملس اإلدارة )طبيعي      

    عضو جملس اإلدارة الطبيعي عضو جملس اإلدارة الطبيعي 

    عضو جملس اإلدارة االعتباريعضو جملس اإلدارة االعتباري

    املساهم الطبيعي السورياملساهم الطبيعي السوري

    املساهم االعتباري السورياملساهم االعتباري السوري

    املساهم األجنيب الطبيعياملساهم األجنيب الطبيعي

    املساهم األجنيب االعتبارياملساهم األجنيب االعتباري

    عدد أسهم للمسامهني األجانبعدد أسهم للمسامهني األجانب

    عدد أسهم املساهم ) القطاع العام (عدد أسهم املساهم ) القطاع العام (
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  ((1212))من من   ((1111))  استمارةاستمارة

 من التداول قائمة ابألسهم املقيدة قانونا 
  

األساسي للشركة *األساسي للشركة *املدة احملددة وفقاا للقانون أو النظام املدة احملددة وفقاا للقانون أو النظام   األسهم املقيدة تداوهلااألسهم املقيدة تداوهلا   

    أسهم املؤسسني النقدية أسهم املؤسسني النقدية 

    أسهم املؤسسني العينية أسهم املؤسسني العينية 

    أسهم ضمان عضوية جملس اإلدارة أسهم ضمان عضوية جملس اإلدارة 

      أسهم زايدة رأس املال إبحداث أسهم عينية جديدةأسهم زايدة رأس املال إبحداث أسهم عينية جديدة

      أسهم أخرى ممنوعة من التداول أسهم أخرى ممنوعة من التداول 

  
  
  

 

     تعليمات تنفيذية..(، ويكون مذكورًا أيضًا يف النظام  –مرسوم  –يف حال وجود نص قانوين )قانون  :مالحظة

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

  إقرار الشركة 

 سوق دمشق لألوراق املالية احملرتمني:السادة/ جملس إدارة 
 ....................................................................... املوقــع أدنـاه: اـأن

 ممثالً عـن شركــة: ........................................................................
 رئيس جملس اإلدارة  / املدير العام  منصب: وبصفيت أشغل 

 

هيئة األوراق واألسواق انون وانني الصادرة وخباصة ققالعمل وفق أحكام على أمت االستعداد لل أتعهد أبن الشركة
الصادر  وقانون سوق دمشق لألوراق املالية وتعديالته 2005لعام  /22الصادر ابلقانون رقم / املالية السورية

 همامبوجبالصادرة  والقرارات األنظمة والتعليماتوكافة  وتعديالته، 2006لعام  /55ابملرسوم التشريعي رقم /
 ذلك. عنالواجبات وااللتزامات املرتتبة بكافة  ابلتقيد تتعهد الشركة، كما تعديالت تطرأ عليها ةوأي املعمول هبا

أقر أبن كافة املعلومات الواردة يف هذا الطلب مبا فيها الواثئق املرفقة حقيقية وصحيحة وحمدثة حسب  كما
عن أية  ومركز املقاصة واحلفظ املركزي إببالغ سوق دمشق لألوراق املالية والقوانني النافذة، وأتعهدألنظمة ا

تعديالت تطرأ على الواثئق أو املعلومات املقدمة فور حدوثها، سواء أكانت قبل صدور قرار السوق بقبول اإلدراج 
 أو بعده. وعضوية السوق واملركز 

بصفيت ممثاًل عن الشركة  بطلب أي معلومات أو واثئق من الشركة، فإنين أتعهد زواملرك وإذا قامت إدارة السوق
ابالستجابة هلذه الطلبات وتقدميها ابلسرعة املمكنة و أتعهد بسداد كافة االلتزامات املالية املرتتبة على الشركة فور 

 .استحقاقها

فيما  واملركز ة اليت تقدمها الشركة للسوقكما أنين سأأتكد شخصيًا من حقيقة وصحة وحداثة املعلومات اإلضافي
خبصوص  واملركز خيص هذا الطلب، وإنين لن أخفي أية تفاصيل جوهرية ميكن أن تكون هلا عالقة بقرار السوق

  هذه البياانت.

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

يف سوق يف السوق والعضوية  دراجلإل الشركة ضمن معلومات غري صحيحة أدت إىل قبول طلبكانت تت
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يف هذه احلالة اختاذ كافة اإلجراءات واملركز ، وحيق للسوق ومركز املقاصة واحلفظ املركزي دمشق لألوراق املالية
واألنظمة والقرارات اخلاصة والغرامات املنصوص عليها وفق القوانني والتعليمات  القانونية وفرض العقوابت

  ابلسوق واملركز.
 
 

 ختم الشركة                                       ....................................:  االسم
..................................: املنصب 

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

 
                     ....................................:  التوقيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 سوق دمشق لألوراق املالية
 طلب اإلدراج والعضوية            
 للشركات املسامهة اخلاصة           

 

Page | 16 
 

 بيانت ُأخرى: ❖

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

رقم 
 نوع الوثيقة: الوثيقة

 مت إرفاقها
✓  

  .صورة مصدقة عن السجل التجاري 1
   .للشـركة األساسي صورة مصدقة عن النظام 2
  .)إن وجدت( اإلصدار صورة عن نشـرة 3
  .وابلتايل قيامها بكافة االلتزامات املطلوبة منها للهيئة ،بيان صادر عن اهليئة يثبت تسجيل الشركة 4

5 

نشر خرب يتضمن إبالغ حاملي األسهم أبن الشركة ستقوم إبجراءات إدراج أوراقها املالية يف السوق ضمن 
بعد احلصول على املوافقة األولية وذلك رة السوق بنسخة من هذا اإلعالن. )وموافاة إداجريدتني يوميتني، 
 .لإلدراج يف السوق(

 

   .رير مفتش احلساابت عن آخر سنة ماليةصورة عن تق 6
  .احلصول على موافقة مسبقة ابإلدراج من اهليئة ) ابلنسبة للشركات الغري سورية( 7

8 
 ترغب اليت الشـركة قبل من املصدرة املالية لألوراق وصف يتضمَّن الشـركة إدارة جملسصادر عن  تقرير

    .اإبدراجه

9 
 ومقارنتها حققتها اليت واإلجنازات وصلتها اليت واملرحلة الشـركة ألداء ابألرقام مدعماً  الشركة إدارة جملس تقييم

 .املوضوعة اخلطة مع
 

10 
 اإلدراج طلب تقدمي اتريخ وحىت أتسيسها اتريخ من عليها أثَّرت أو الشـركة هبا مرَّت اليت اهلامة األحداث

 مبا يف ذلك التغريات اليت متت على رأس مال الشركة. والعضوية
 

11 

 القادمة، يشرتط أن تتضمن: الثالث للسنوات للشـركة املستقبلية اخلطة
o .املوازانت التقديرية 

o .التدفقات النقدية املتوقعة 

o  التمويل املتوقعة.مصادر 

o .اخلطط التسويقية املستقبلية 

o  أية بياانت أخرى ضرورية.و 
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12 

 مالية ، وتتضمن : سنوات ثالث آخر عن للشـركة السنوية التقارير -
 اإلدارة جملس تقرير -1
 للشركة املالية والبياانت -2

 النظاميةالشركة وذلك للشركات الراغبة إبدراج أسهمها يف السوق  حساابت مدققي وتقرير -3

 تقرير الشركة عن آخر سنة ابلنسبة للشركات الراغبة إبدراج أسهمها يف السوق املوازية -

 

  .معلومات مالية عن الشركات األم والتابعة والشقيقة )إن وجدت( 13
  . **الئحة ابلدعاوى املرفوعة من قبل الشركة أو مبواجهتها وأية نزاعات قائمة أو حمتملة 14
  .واملركز االنتساب يف السوق بدل بتسديد إيصال 15
  وتطبع وتوقع على نسختني. واملركز العضوية يف السوقاإلدراج و  اتفاقية 16

17 
أو املركز لغاايت اختاذ القرار ابإلدراج وقبول العضوية  قواثئق أو معلومات أو تعهدات أخرى تطلبها السو  أية

 يف السوق واملركز.
 

18 

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

 اإلدراج السنوي وتسجيل األوراق املالية هليئة األوراق واألسواق املالية السورية.

 إيصال بتسديد بدالت اإلدراج والعضوية وتسجيل األوراق املالية واالنتساب للسوق واملركز. •

 .على نسختنيوتوقع وتطبع  اتفاقيات العضوية يف السوق واملركز •
 دارة. أعضاء جملس اإلر هوايت أو جوازات السفر لكل من صو  •

املعتمدين مع واثئق ال  صور هوايت أو جوازات السفر لكل من املدراء التنفيذيني والعاملني املعتمدين وغري
 .حكم عليه

 

 
جيب أن تقدم مجيع هذه الواثئق خمتومة خبتم الشركة وموقعة من قبل املفو ِّض ابلتوقيع عن الشركة املقدمة الطلب، 

للواثئق الصادرة عن جهات أخرى، فيجب أن تكون موقعة وخمتومة ابخلتم اخلاص للجهة املصدرة للوثيقة وابلنسبة 
 وأن ال تكون قد مضى عليها أكثر من ثالث أشهر.
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 )شخص طبيعي( املؤسس معلومات( :  1)  مرفق رقم
  ..........................................................................................................................  ::  الطبيعيالطبيعي  املؤسساملؤسساسـم اسـم 

  ..........................................................................................................................  : : رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية
  ..........................................................................................................................  : :                         اجلنســيةاجلنســية
  ..........................................................................................................................  ::  )إن وجد()إن وجد(  املنصــباملنصــب

  ..........................................................................................................................  ::  عدد األسهم اململوكةعدد األسهم اململوكة
  ..........................................................................................................................  ::    العنوان ابلتفصيلالعنوان ابلتفصيل

  ..........................................................................................................................  ::  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 

  املنصباملنصب  الشخصيةالشخصية
  نسبةنسبة

  األسهماألسهم
  اململوكةاململوكة

مدرجة مدرجة هل هي هل هي 
  يف سوق دمشقيف سوق دمشق

األسواق األخرى املدرجة األسواق األخرى املدرجة 
  فيهافيها

            

  
 قائمة أبمساء أقارب املؤسس :قائمة أبمساء أقارب املؤسس :

 

اململوكة اململوكة عدد األسهم عدد األسهم   نوع القرابةنوع القرابة  رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية  االسم الثالثي للقريباالسم الثالثي للقريب
  ن وجدت(ن وجدت(يف الشركة)إيف الشركة)إ

رقم املركز )إن رقم املركز )إن 
  وجد(وجد(

  
 

   

  

 .مؤسسجيب ملء استمارة لكل  −

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

   جيب ذكر عبارة )ال يوجد(. للمؤسسيف حال عدم وجود أقارب  −

 إرفاق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية )هوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني(. - -
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 إقرار املؤسس ) شخص اعتباري ( ( : 2)  مرفق رقم
 

  ..........................................................................................................................  ::  االعتبارياالعتباري  املؤسساملؤسساسـم اسـم 
  ....................................................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل للشخص االعتباري: رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل للشخص االعتباري: 

  اترخيه .............اترخيه .............    ................................................  : : رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاريرقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري
  ..........................................................................................................................  ::  )إن وجد()إن وجد(املنصــباملنصــب

  ..........................................................................................................................  ::  عدد األسهم اململوكةعدد األسهم اململوكة
  ..........................................................................................................................  ::    العنوان ابلتفصيلالعنوان ابلتفصيل

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

  مناصب يف شركات أخرى :مناصب يف شركات أخرى :  االعتبارياالعتباري  هل يشغل العضوهل يشغل العضو
  

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 

  األسهماألسهم  نسبةنسبة  املنصباملنصب  الشخصيةالشخصية
  اململوكةاململوكة

هل هي مدرجة يف هل هي مدرجة يف 
  سوق دمشقسوق دمشق

األخرى األخرى األسواق األسواق 
  املدرجة فيهااملدرجة فيها

            

  
  

  .مؤسسجيب ملء استمارة لكل   −−
 يف حال عدم تويل املؤسس ملناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة ) ال يوجد (. −

 إرفاق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية )هوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني(.   −
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     ( طبيعي) شخص اإلدارة معلومات أعضاء جملس  (: 3) مرفق رقم 
 

  ..........................................................................................................................  ::  الطبيعيالطبيعياسـم العضو اسـم العضو 
  ..........................................................................................................................  : : رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية

  ..........................................................................................................................  : :                         اجلنســيةاجلنســية
  ..........................................................................................................................  ::                      املنصــباملنصــب

  ..........................................................................................................................  ::    نصاب العضويةنصاب العضوية
  ..........................................................................................................................  ::  عدد األسهم اململوكةعدد األسهم اململوكة

  ..........................................................................................................................  ::    العنوان ابلتفصيلالعنوان ابلتفصيل
  ..........................................................................................................................  ::  رقم املركز ) إن وجد (رقم املركز ) إن وجد (

 

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

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 

  األسهماألسهم  نسبةنسبة  املنصباملنصب  الشخصيةالشخصية
  اململوكةاململوكة

هل هي مدرجة هل هي مدرجة 
  يف سوق دمشقيف سوق دمشق

األسواق األخرى املدرجة األسواق األخرى املدرجة 
  فيهافيها

            

  
 قائمة أبمساء أقارب عضو جملس اإلدارة :قائمة أبمساء أقارب عضو جملس اإلدارة :

 

االسم الثالثي االسم الثالثي 
  للقريبللقريب

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

  ن وجدت(ن وجدت(الشركة)إالشركة)إ
رقم املركز )إن رقم املركز )إن 

  وجد(وجد(
  

 
   

  

  جيب ملء استمارة لكل عضو.  −−

 يف حال عدم تويل العضو ملناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة ) ال يوجد (. −

      يف حال عدم وجود أقارب للعضو جيب ذكر عبارة )ال يوجد(.  −−

 الشخصية )هوية للسوريني و جواز سفر لغري السوريني(.إرفاق صورة عن وثيقة إثبات  −
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 ) شخص اعتباري (اإلدارة معلومات أعضاء جملس  (: 4) مرفق رقم 
  

  ..........................................................................................................................  ::  اسـم العضو االعتبارياسـم العضو االعتباري
  ................................................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل عن الشخص االعتباري: رقم وثيقة إثبات الشخصية للمثل عن الشخص االعتباري: 

  ...................... اترخيه ...................................... اترخيه ..........................::  رقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاريرقم شهادة تسجيل الشركة يف السجل التجاري
  ..........................................................................................................................  ::                          املنصــباملنصــب

  ..........................................................................................................................  ::    نصاب العضويةنصاب العضوية
  ..........................................................................................................................  ::  عدد األسهم اململوكةعدد األسهم اململوكة

  ..........................................................................................................................  ::    العنوان ابلتفصيلالعنوان ابلتفصيل
  ..........................................................................................................................  ::  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 رقم وثيقة إثبات 
الشخصية للممثل عن الشخصية للممثل عن 

شهادة شهادة الشركة أو رقم الشركة أو رقم 
  تسجيل الشركةتسجيل الشركة

  املنصباملنصب
  نسبةنسبة

  األسهماألسهم
  اململوكةاململوكة

هل هي مدرجة يف هل هي مدرجة يف 
  سوق دمشقسوق 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 جملس اإلدارة ) شخص اعتباري  (: 4) مرفق رقم تتمة تتمة 
  معلومات ممثل العضو االعتباريمعلومات ممثل العضو االعتباري

  ..........................................................................................................................: :   االعتبارياالعتباري  مثل عن العضومثل عن العضواملاملاسم اسم 
  ..........................................................................................................................  :  :                        اجلنســيةاجلنســية

  ..........................................................................................................................  : : رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية
  ..........................................................................................................................  ::                      املنصــباملنصــب

  ..........................................................................................................................  ::  عدد األسهم اململوكةعدد األسهم اململوكة
  ..........................................................................................................................  ::    العنوان ابلتفصيلالعنوان ابلتفصيل

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

  لعضو االعتباري يف شركات أخرى:لعضو االعتباري يف شركات أخرى:املناصب اليت يشغلها ممثل ااملناصب اليت يشغلها ممثل ا
  

  اسم الشركةاسم الشركة
رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات 

  املنصباملنصب  الشخصيةالشخصية
  نسبةنسبة

  األسهماألسهم
  اململوكةاململوكة

هل هي مدرجة هل هي مدرجة 
يف سوق يف سوق 

  دمشقدمشق

األسواق األخرى املدرجة األسواق األخرى املدرجة 
  فيهافيها

            

  
 قائمة أبمساء أقارب ممثل العضو االعتباري:قائمة أبمساء أقارب ممثل العضو االعتباري:

 

رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات   االسم الثالثي للقريباالسم الثالثي للقريب
اململوكة يف اململوكة يف عدد األسهم عدد األسهم   القرابةالقرابةنوع نوع   الشخصيةالشخصية

  رقم املركز )إن وجد(رقم املركز )إن وجد(  ن وجدت(ن وجدت(الشركة)إالشركة)إ

  
 

   

  جيب ملء استمارة لكل عضو. -

 يف حال عدم إشغال العضو ملناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة ) ال يوجد (. - −

 للعضو جيب ذكر عبارة )ال يوجد(.   حال عدم وجود أقاربيف  - −

 إرفاق صورة عن وثيقة إثبات الشخصية )هوية للسوريني و جواز سفر لغري السوريني(. -
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  معلومات عن املدراء أو األشخاص املطلعني ( : 5) مرفق رقم 
  

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

  :  ..................................................................:  ..................................................................                          اجلنســيةاجلنســية
  :  ..................................................................:  ..................................................................      نصبنصباملامل

  :  ..................................................................:  ..................................................................  عدد األسهم اململوكةعدد األسهم اململوكة
  :  ..................................................................:  ..................................................................    العنوان ابلتفصيلالعنوان ابلتفصيل

 ..................................................................................................................................    ::            قم املركز )إن وجد(قم املركز )إن وجد(ر ر 
 
 

وعضوية أي منهم يف جمالس إدارات الشركات وعضوية أي منهم يف جمالس إدارات الشركات قارب ونسبة التملك لكل منهم يف أسهم الشركة قارب ونسبة التملك لكل منهم يف أسهم الشركة األاألقائمة أبمساء قائمة أبمساء 
  األخرىاألخرى

 
  رقم املركز )إن وجد(رقم املركز )إن وجد(  عدد األسهمعدد األسهم  القرابةالقرابةنوع نوع   رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصية  االسم الثالثي للقريباالسم الثالثي للقريب

 
 

    

 
 

 
 مدير أو شخص مطلع.  جيب ملء استمارة لكل −

 .(ال يوجد)جيب ذكر عبارة وجود أقارب هلم يف حال عدم  −

 مساء كافة أقارب املدراء التنفيذيني سواء متلكوا أسهم أم مل يتملكوا.أوضع  −
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 األسهمتقرير وصف مرفق 
 

  ..................................................... أعضاء جملس إدارة شركةحنن السادة 
 .........................................اتريخ.............املسجلة ابلسجل التجاري رقم 

 دراجها يف سوق دمشق لألوراق املالية:مالً عن األسهم املراد إمل لكم فيما يلي وصفاً كاحن
 

 حيتوي التقرير على املعلومات التالية: جيب أن

 .نشاء الشركةاتريخ إ .1
 .سندات.....(ة، أسهم ممتازة، )أسهم عادي املصدرةاألسهم  نوع .2
 .نوع كل  من املصدرة األسهم عدد .3
 للسهم. االمسية القيمة .4
 .ن وجدت(و اتريخ أي زايدة يف رأس املال )إاتريخ اإلصدار  .5
 .)ما عدا املؤسسني و أعضاء جملس اإلدارة( اململوكة من قبل املسامهني األسهمعدد  .6
 نصيب السهم من أرابح الشركة وقيمة التوزيعات النقدية اليت متت. .7
 معلومات أخرى إضافية: .8

 .القيمة السوقية خالل األعوام املاضية −
 . عدد الصفقات املنعقدة خالل األعوام املاضية −
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 مالحظات عامة:
 

جيب أن تقدم مجيع هذه الواثئق ممهورة خبتم الشركة، وموقعة من قبل رئيس جملس اإلدارة أو املفوض  .1
 .على كل صفحة ابلتوقيع عن الشركة اليت تطلب إدراج أوراقها املالية

 
وابلنسبة للواثئق الصادرة عن جهات أخرى، فيجب أن تكون موقعة وخمتومة ابخلتم اخلاص للجهة  .2

 املصدرة للوثيقة وأن ال يكون قد مضى على إصدارها أكثر من ثالثة أشهر. 

 
سوق وذلك حسب التعريف الوارد يف نظام يقصد بكلمة األقارب: الزوج أو الزوجة واألوالد القصر  .3

 .وتعديالته 2006لعام  /55/ملرسوم التشريعي رقم اب دمشق لألوراق املالية الصادر
االسم الكامل للشركة ابلنسبة الكامل ابلنسبة للشخص الطبيعي، و يقصد ابالسم : االسم الثالثي  .4

 للشخص اعتباري(. 

 ::رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصيةبيقصد  .5

 هي الرقم الوطين لألشخاص الطبيعيني السوريني.هي الرقم الوطين لألشخاص الطبيعيني السوريني.   •

 رقم دفرت العائلة لألوالد القصر.رقم دفرت العائلة 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 اململوكة"جيب كتابة  .6

يف االستمارات اليت يطلب فيها العنوان، جيب ذكر العنوان ابلتفصيل وحبيث ميكن إرسال التبليغات عليه،  .7
 ويف حال تغيري العنوان فيجب التنويه بذلك فور تغيريه.

 .: رقم املستثمر يف مركز املقاصة واحلفظ املركزي برقم املركزيقصد  .8

أعضاء جملس اإلدارة / املدراء التنفيذيني ونواهبم / اللجان التنفيذية / : ابألشخاص املطلعني يقصد .9
قانوين ( / أمانة السر /  –املدققني الداخليني / املدققني اخلارجني / املستشارين اخلارجيني ) مايل 

أي موظفي الدائرة القانونية / مجيع السكرترية التنفيذية / إدارة املخاطر / مجيع موظفي الدائرة املالية / 
 آخر تعتربه الشركة مطلعاً.شخص 
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 مرفقة ✓ الواثئق الواجب إرفاقها الرقم
  صل عن السجل التجاري للشركةصورة طبق األ 1
  للشـركة األساسي صورة طبق األصل عن النظام 2
  )إن وجدت( اإلصدار صورة عن نشـرة 3
تسجيل األوراق املالية للشركة، وابلتايل قيامها بكافة االلتزامات بيان صادر عن اهليئة يثبت  4

 املطلوبة منها للهيئة
 

الشركة  إدارة جملس مبا فيها تقرير مالية سنوات ثالث آخر عن للشـركة السنوية التقارير 5
أسهمها يف راج وتقرير مفتشي احلساابت وذلك للشركة اليت ترغب إبد املالية املدققة والبياانت

 -عن آخر سنة مالية للشركة اليت ترغب إبدراج أسهمها يف السوق )املوازيةالسوق النظامية، و 
 ب(. –أ(، وامليزانية االفتتاحية املعتمدة للشركة اليت ترغب إبدراج أسهمها يف السوق )املوازية 

 

تغطي الفرتة من هناية البياانت املالية املرحلية مراجعة من قبل مفتش حساابت الشركة و اليت  6
وحىت هناية الربع األخري الذي يسبق والعضوية السنة املالية السابقة لتاريخ تقدمي طلب اإلدراج 

 .والعضوية يف السوق واملركز اتريخ تقدمي طلب اإلدراج

 

  حسب املرفقإبدراجها،  ترغب اليت الشركة قبل من املصدرة املالية لألوراق وصف 7
 اليت واإلجنازات وصلتها اليت واملرحلة الشركة ألداء ابألرقام مدعماً  الشركة إدارة جملس تقييم 8

 املوضوعة اخلطة مع ومقارنتها حققتها
 

 تقدمي اتريخ وحىت أتسيسها اتريخ من عليها أثَّرت أو الشركة هبا مرَّت اليت اهلامة األحداث 9
 .والعضوية يف السوق واملركز اإلدراج طلب

 

القادمة واليت يشرتط أن تتضمن )املوازانت التقديرية  الثالث للسنوات للشركة املستقبلية اخلطة 10
وأية  -اخلطط التسويقية املستقبلية  -مصادر التمويل املتوقعة  -التدفقات النقدية املتوقعة  -

 بياانت أخرى تراها الشركة ضرورية (

 

  معلومات مالية عن الشركات األم والتابعة والشقيقة )إن وجدت( 11
حسب  الئحة ابلدعاوى املرفوعة من قبل الشركة أو مبواجهتها وأية نزاعات قائمة أو حمتملة. 12

 املرفق
 

   (فاكس ،موابيل ،أمساء املتحدثون الرمسيون ابسم الشركة وعناوينهم وكيفية االتصال هبم )هاتف 13
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 بدالت اإلدراج والعضوية يف السوق واملركز:

 مرفق ✓ القيمة شعار املطلوباإل املراحل

بدالت السوق 
 ألول مرة

 األسهم إدراجبدل 
 

 لألسهممن القيمة االمسية   0.0007
  )ألول مرة وعند زايدة رأس املال( 

   لتلك األسنادمن القيمة االمسية   0.0004 بدل إدراج أسناد القروض
 بدل االنتساب إىل السوق

 )مرة واحدة( 
  لرية سورية 1,500,000

بدالت املركز ألول 
 مرة

لدى األسهم بدل تسجيل وإيداع 
  لألسهممن القيمة االمسية   0.0007 املركز

أسناد بدل تسجيل وإيداع 
 لدى املركزالقروض 

   لتلك األسنادمن القيمة االمسية   0.0004

املركز )مرة بدل انتساب إىل 
 واحدة(

  لرية سورية 1,000,000

بدالت سنوية 
 للسوق 

  لألسهممن القيمة االمسية   0.0008 بدل إدراج األسهم
  لرية سورية 1,500,000 إىل السوقسنوي  اشرتاكبدل 

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

 للمركز
من القيمة االمسية لألوراق املالية   0.0008 اشرتاك سنوي إىل للمركزبدل 

 املدرجة
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 مرفق الئحة الدعاوى
 

 :مبيناً فيهعن كل دعوى  تعبئة اجلدول التايلجيب  أوالا:
 

 
 اثنياا: ابإلضافة للجدول جيب كتابة التايل عن كل دعوى:

 شرح موضوع الدعوى. −

 .(نقض صلح، بداية، استئناف، )ونوعه: أم ال بشأن الدعوىمربم هل صدر قرار  −

 اتريخ صدور القرار. −

 هل وضع القرار يف دائرة التنفيذ أم ال. −
 

 
 الرقم

 
 املدعى عليه املدعي

احملكمة الناظرة 
 ابملوضوع

 رقم األساس
 هلذا لعام

 موضوع الدعوى
اتريخ تسجيل 

 الدعوى
اتريخ آخر 

 جلسة

املطالب هبا من قيمة املبالغ 
قبل أي طرف من الطرفني 

(يف حال وجودها)  

 نوعه و احلجز
( يف حال وجوده)    

احملامي املوكل 
 ابلدعوى

                     

                     

                     

                     

                     


