
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 طلب إدراج أسهم الزيادة

 في سوق دمشق لألوراق المالية
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  ((66))من من   ((11))  استمارةاستمارة

  تقديم طلب إدراج األسهمتقديم طلب إدراج األسهم

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

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

 

  .سوق دمشق لألوراق ادلاليةيف ألسهم زيادة رأس مال الشركة  إدراجأتقدم بطلب 
 
 

 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

      /      /      20       : التاريػػػخ       
 
 

 التوقيــــع                                       

 
        ……………………..        
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  ((66)) 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 

 .........................وتاريخه          :        ........................ جاريــجل التــرقم الس
 : ..........................................................رأس المـال قبل الزيادة  
 : ..........................................................رأس المـال بعد الزيادة  

 :         .......................................................... عدد األسـهم بعد الزيادة   
: .......................................................... تاريخ موافقة الهيئة على الزيادة 

 : .......................................................... الطريقة التي تمت بها الزيادة
: .......................................................... نسبة تغطية أسهم الزيادة  
 : ..........................................................تاريخ اعتماد أسهم الزيادة 
 :        ..........................................................عــدد المســاهمـين          

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

   ..........................................................: نسـبة األسـهم الحـرة       
 ..........................................................:  المركز الرئيسي للشركة عنوان

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

    :  ......................................رقم الهاتف
   :  ...................................... م الفاكسـرق

   :  ......................................البريد االلكتروني
 :  ......................................الموقع االلكتروني  
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  ((66)) من  من ((33))  استمــارةاستمــارة
 قائمة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين واألشخاص المطلعين في الشركة ونسب تملكهم

  
 نسبة األسهم المملوكة المنصب الشخص المطلع/ المدير / اسم العضو  الرقم

1 
  رئيس اجمللس 

2 
  نائب الرئيس 

3 
  عضو 

4 
  عضو 

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

 
 
 

  ( 1 )مرفق رقم جيب ملء استمارة معلومات عن أعضاء رللس اإلدارة لكل عضو طبيعي * 
  ( 2 )مرفق رقم    جيب ملء استمارة معلومات عن أعضاء رللس اإلدارة لكل عضو اعتباري * 
   ( 3 )مرفق رقم              جيب ملء استمارة معلومات لكل مدير وشخص مطلع * 
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  ((66))من من   ((44))  استمارةاستمارة

  الشـركة أسهم من أكثر أو بالمئة خمسة يملكون الذين األشخاص قائمة بأسماء
  

  اسم ادلساىماسم ادلساىم  الرقمالرقم
(اعتباري/طبيعي) رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات   عدد األسهمعدد األسهم  العنوان بالتفصيلالعنوان بالتفصيل  اجلنسيةاجلنسية  (اعتباري/طبيعي)

  الشخصيةالشخصية
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
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  ((66)) من  من ((55))  استمارةاستمارة

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

  

رقم وثيقة إثبات رقم وثيقة إثبات   اجلنسيةاجلنسية   الشركة الشركةاسماسم  الرقمالرقم
  نسبة التملك يفنسبة التملك يف  العالقة معهاالعالقة معها  الشخصيةالشخصية

  الشركةالشركة
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
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((66)) من  من ((66))  استمارةاستمارة    

 إقرار الشركة

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

 : ........................................................................شلثالً عػن شركػػة
 ادلدير العام /  رئيس رللس اإلدارة  :  وبصفيت أشغل ادلنصب

ىيئة األوراق واألسواق ادلالية انون وانني الصادرة وخباصة ققال على أمت االستعداد للعمل وفق أحكام أتعهد بأن الشركة
، كما وأي تعديالت تطرأ عليها عنهمااألنظمة والتعليمات الصادرة السورية وقانون سوق دمشق لألوراق ادلالية وكافة 

 . ذلكعنالواجبات وااللتزامات ادلرتتبة بكافة  بالتقيد تتعهد الشركة
كما أنين أقر بأن كافة ادلعلومات الواردة يف ىذا الطلب دبا فيها الوثائق ادلرفقة حقيقية وصحيحة وزلدثة حسب 

األنظمة والقوانني النافذة، وأتكفل بإبالغ سوق دمشق لألوراق ادلالية عن أية تعديالت تطرأ على الوثائق أو 
 . ادلعلومات ادلقدمة فور حدوثها، سواء أكانت قبل صدور قرار السوق بقبول اإلدراج أو بعده

وإذا قامت إدارة السوق بطلب أي معلومات أو وثائق من الشركة، فإنين أتعهد بإعالم الشركة هبذه الطلبات وسأقوم 
 .باإلجابة عليها

كما أنين سأتأكد شخصياً من حقيقة وصحة وحداثة ادلعلومات اإلضافية اليت تقدمها الشركة  للسوق فيما خيص ىذا 
  .الطلب، وإنين لن أخفي أية تفاصيل جوىرية ديكن أن تكون ذلا عالقة بقرار السوق خبصوص ىذه البيانات

وإنين أحتمل كامل ادلسؤولية القانونية عن ىذه ادلعلومات ادلقدمة يف حال كانت ختالف الواقع وخاصة إذا كانت 
تتضمن معلومات غري صحيحة أدت إىل قبول طلب إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية، وحيق 
للسوق يف ىذه احلالة اختاذ كافة اإلجراءات القانونية وفرض العقوبات والغرامات ادلنصوص عليها وفق القوانني 

  .واألنظمة النافذة
    20/   /     فػػي  

 ..................................: االسم 
 ..................................: ادلنصب 

 التوقيــــع              
          ……………………..        
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     (شخص طبيعي  ) معلومات أعضاء مجلس اإلدارة :( 1 )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 
  : .............................................................العنوان بالتفصيل  : .............................................................العنوان بالتفصيل  

   : .............................................................(إن وجد  )رقم ادلركز  : .............................................................(إن 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 
  سوق دمشقسوق دمشق

األسواق األخرى ادلدرجة األسواق 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

(إن وجدت)الشركة (إن وجد)رقم ادلركز   (إن وجدت)الشركة   (إن وجد)رقم ادلركز 

  
 

   

  

  جيب ملء استمارة لكل عضو.  

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

   (ال يوجد)يف حال عدم وجود أقارب للعضو جيب ذكر عبارة.    
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    (شخص اعتباري  ) معلومات أعضاء مجلس اإلدارة :( 2 )مرفق رقم 
  

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

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

  : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة 
  : .............................................................العنوان بالتفصيل  : .............................................................العنوان بالتفصيل  

   : .............................................................(إن وجد  )رقم ادلركز  : .............................................................(إن 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 رقم وثيقة إثبات 

  نسبة األسهمنسبة األسهم  ادلنصبادلنصب  الشخصيةالشخصية
  ادلملوكةادلملوكة

ىل ىي مدرجة يف ىل ىي مدرجة يف 
  سوق دمشقسوق دمشق

األسواق األخرى األسواق األخرى 
  ادلدرجة فيهاادلدرجة فيها
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  ( ( شخص اعتباري  ) معلومات أعضاء مجلس اإلدارة :( 2 )مرفق رقم تتمة تتمة 
  :معلومات ممثل العضو االعتباري:معلومات ممثل العضو االعتباري

  :  .............................................................اسم ادلمثل عن العضو :  .............................................................اسم ادلمثل عن العضو 
  :   .............................................................اجلنسػػية           :   .............................................................اجلنسػػية           

  :  .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية:  .............................................................رقم وثيقة إثبات الشخصية
  : .............................................................ادلنصػػب           : .............................................................ادلنصػػب           

  : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة : .............................................................عدد األسهم ادلملوكة 
  : .............................................................العنوان بالتفصيل  : .............................................................العنوان بالتفصيل  

   : .............................................................(إن وجد  )رقم ادلركز  : .............................................................(إن 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 يف ىل ىي مدرجة يف 
  سوق دمشقسوق دمشق

األسواق األخرى ادلدرجة األسواق األخرى ادلدرجة 
  فيهافيها

            

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

 

االسم الثالثي االسم الثالثي 
  للقريبللقريب

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

(إن وجدت)الشركة (إن وجد)رقم ادلركز   (إن وجدت)الشركة   (إن وجد)رقم ادلركز 

  
 

   

  

  جيب ملء استمارة لكل عضو.  

   (ال يوجد  )يف حال عدم إشغال العضو دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة.   .(ال يوجد  )يف حال عدم إشغال العضو دلناصب يف شركات أخرى جيب ذكر عبارة 


      .(ال يوجد) للعضو جيب ذكر عبارة حال عدم وجود أقاربيف   
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  معلومات عن المدراء أو األشخاص المطلعين  :( 3 )مرفق رقم 
  

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

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

  :  ..................................................................عدد األسهم ادلملوكة :  ..................................................................عدد األسهم ادلملوكة 
  :  ..................................................................العنوان بالتفصيل  :  ..................................................................العنوان بالتفصيل  

        :  .................................................................(إن وجد)رقم ادلركز        :  .................................................................(إن وجد)رقم ادلركز 
 
 

  قائمة بأمساء األقارب ونسبة التملك لكل منهم يف أسهم الشركة قائمة بأمساء األقارب ونسبة التملك لكل منهم يف أسهم الشركة 
 

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

 
 

    

 
 

 جيب ملء استمارة لكل  مدير أو شخص مطلع. 

  (ال يوجد)يف حال عدم وجود أقارب ذلم جيب ذكر عبارة. 
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 :يرفق مع الطلب *
 .صورة مصدقة عن السجل التجاري للشركة .1

 .للشػركة األساسي صورة مصدقة عن النظام .2

 .اإلصدار صورة عن نشػرة .3

 .بيان صادر عن اذليئة يثبت تسجيل الشركة ألسهمها، وبالتايل قيامها بكافة االلتزامات ادلطلوبة منها للهيئة .4

 .أدناه بإدراجها، حسب ادلرفق ترغب اليت الشركة قبل من ادلصدرة ادلالية لألوراق وصف .5

منهم بعد الزيادة مع توضيح لنسبة مسامهة  كل قبل من ادلملوكة األسهم وعدد الشركة مسامهي قائمة الكرتونية بأمساء .6
 .السوريني وغري السوريني يف الشركة

 

  نسبة مسامهة غري السورينينسبة مسامهة غري السوريني  نسبة مسامهة السورينينسبة مسامهة السوريني
 

 .تسديد بدل إدراج أسهم الزيادة وتزويد السوق بنسخة عن إشعار التسديد .7
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(مرفقات)  أسهم الزيادةطلب إدراج  
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 مرفق تقرير وصف األسهم
 

صلمل لكم فيما يلي وصفاً كامالً عن األسهم ادلراد إدراجها يف سوق ....................... ضلن السادة أعضاء رللس إدارة شركة
 :دمشق لألوراق ادلالية

 
 :جيب أن حيتوي التقرير على 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
 .(إن وجدت)تاريخ اإلصدار و تاريخ أي زيادة يف رأس ادلال  .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 خالل األعوام ادلاضية 
  عدد الصفقات ادلنعقدة خالل األعوام ادلاضية. 

     



 سوق دمشق لألوراق المالية 
 مديرية اإلدراج والعمليات 

(مرفقات)  أسهم الزيادةطلب إدراج  

 

  طلب إدراج 
14 | P a g e  

 :مالحظات عامة
 

جيب أن تقدم مجيع ىذه الوثائق شلهورة خبتم الشركة، وموقعة من قبل رئيس رللس اإلدارة أو ادلفوض بالتوقيع عن الشركة اليت  .1
 .تطلب إدراج أوراقها ادلالية

 
وبالنسبة للوثائق الصادرة عن جهات أخرى، فيجب أن تكون موقعة وسلتومة باخلتم اخلاص للجهة ادلصدرة للوثيقة وأن ال  .2

 . يكون قد مضى على إصدارىا أكثر من ثالثة أشهر

 
 لعام 55الزوج أو الزوجة واألوالد القصر وذلك حسب التعريف الوارد يف نظام ادلرسوم التشريعي رقم : يقصد بكلمة األقارب .3

2006. 
 . االسم الثالثي الكامل بالنسبة للشخص الطبيعي، واالسم الكامل للشركة بالنسبة للشخص اعتباري: يقصد باالسم  .4

 ::رقم وثيقة إثبات الشخصيةرقم وثيقة إثبات الشخصيةبيقصد  .5

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

 ورقم دفرت العائلة لألوالد القصر.ورقم دفرت العائلة لألوالد القصر. 

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

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

 ورقم السجل التجاري لألشخاص االعتباريني.ورقم السجل التجاري لألشخاص االعتباريني. 

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

يف االستمارات اليت يطلب فيها العنوان، جيب ذكر العنوان بالتفصيل وحبيث ديكن إرسال التبليغات عليو، ويف حال تغيري  .7
 .العنوان فيجب التنويو بذلك فور تغيريه

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

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