
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  طلب العضوية في السوق والمركز 

 وصندوق ضمان التسوية
لشركة الخدمات والوساطة المالية 
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 طلب عضوية في السوق والمركز وصندوق ضمان التسوية

 

: سوق دمشق لألوراق المالية المحترمينمجلس إدارة / السادة
 

.........................................................................  : ادلوقــع أدنـاهاـأن
........  :.......ادلسجلة بالسجل التجاري رقم : ............................شلثالً عـن شركــة

............... تاريخ 
: .......................................................................... وبصفيت أشغل ادلنصب

كل من سوق دمشق لألوراق المالية ومركز المقاصة والحفظ المركزي وصندوق  العضوية فيأتقدم بطلب 
هيئة األوراق واألسواق المالية  على أتم االستعداد للعمل وفق أحكام قانون  الشركةنإ، هذا وضمان التسوية

الصادر بالمرسوم  وقانون سوق دمشق لألوراق المالية  وتعديالته2005لعام / 22/الصادر بالقانون رقم 
 والمعمول عنهماالصادرة والقرارات األنظمة والتعليمات  وكافة  وتعديالته2006لعام / 55/التشريعي رقم 

، كما  ذلكعنالواجبات وااللتزامات المترتبة بكافة  بالتقيد تتعهد الشركة، كما  وأية تعديالت تطرأ عليهابها
. أقر بعدم وجود أي نص قانوني يمنع عضوية الشركة في السوق والمركز والصندوق

 
 .وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 
 

      /     /       20       : التاريـــخ
 

 التوقيــــع                                                               ختم الشركة                 

…………………                                                  ....…………………… 
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 (10) من (1) استمـــارة

معلومات عامة عن الشركة 
 

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

 ................................................................. : االسم المختصر باللغة االنجليزية
 .................................................................  :ةـــ القانوني للشركالشكل

 .................................................................  :نـــوع الشركـــــة
 ................................................................. :اريــجل التجـم السـرق

 .................................................................  :شهـر الشـركــةخ ـتاري

 ................................................................. : غــايــة الشركــــة

........................... و تبدأ من تاريخ ......................  :مـدة الـشركــــــة
 .................................................................:  رأسمــال الشركـــــة

 ................................................................. :ةـــــة الشركـيـجنس

 ................................................................. :نوع الترخيص الممنوح للشركة

 
  :(الموطن المختار) المركز الرئيسي للشركة عنوان

 ...........................................:الدولة  ...................................... :المدينة
 ........................................:رقم البناء  .......................................:الشارع

  ................................:البريد االلكتروني  ................................:صندوق البريد
   ....................................:رقم الفاكس                     ...................................:رقم الهاتف
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 (10) من (2) استمـــارة

:  ونسبة مساهماتهم فـي رأسمال الشركةالمؤسسينأسماء 
 

 الرقم
  الثالثياالســــــم

 (اعتباري/طبيعي)
نسبة أسهم 
  التأسيس

المنصب الوظيفي 
  في الشركة

 الجنسية

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
 

 

 
 .(ىوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني)صورة عن وثيقة إثبات الشخصية  -

 . لكل مؤسس6جيب ملئ استمارة رقم  -
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 (10) من (3)استمـــارة 

 :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة   
 

 الرقم
 الثالثي مـــــاالس

 (اعتباري/طبيعي)

 الوظيفي بــالمنص

  في الشركة

نسبة 

التملك 

مناصب في شركات 

 أخرى

   رئيس    .1

   نائب الرئيس   .2

   عضو   .3

   عضو   .4

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
 
  

 .(ىوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني)صورة عن وثيقة إثبات الشخصية  -

 . لكل عضو6جيب ملئ استمارة رقم  -
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 (10) من (4) استمـــارة
:خمسة في المئة أو أكثر من رأسمال الشركة% 5أسماء المساهمين بـ   

 

 الرقم
 الثالثي االســـم

 (اعتباري/طبيعي)
عدد 

 األسهم 
نسبة 
 التملك

 (طبيعي)رقم وثيقة اثبات الشخصية
 (اعتباري)أو رقم السجل التجاري 

الجنسية 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

 

 

 .(ىوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني وسجل ذباري للشخص االعتباري)صورة عن وثيقة إثبات الشخصية  -
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 (01) من (5) استمـــارة

: أمساء ادلدراء التنفيذيني وادلوظفني ادلعتمدين يف الشركة
 

 

المنصب الوظيفي االســـم الثالثي الرقم 
رقم قرار االعتماد 

 من قبل الهيئة
تاريخه 

تاريخ بدء العمل 
في الشركة 

1-      

2-      

3-      

4-      

5-      

6-      

7-      

8-      

9-      

10-      

 

 

  لكل مدير وموظف معتمد6جيب ملئ استمارة رقم  .
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 (10) من (6) استمـــارة

معلومات ادلدراء التنفيذيني وادلوظفني ادلعتمدين يف الشركة  

: ................................................................................................ الثالثي  االسم

:.......................................................................................... مكان وتاريخ الوالدة 

:................................................................................................ ادلوطن ادلختار 

: ............................................................... (أجنيب)رقم جواز السفر / (سوري)الرقم الوطين 

:................................................................................................. رقم ادلستثمر 

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

:.......................................... ، ادلوبايل :...................................................اذلاتف 

:................................................................................................. ادلؤىل العلمي 

:................................................................................... ادلنصب الوظيفي يف الشركة 

:................................................................................................... الصالحيات 

 

: يرفق مع االستمارة

 .(بالنسبة لألجانب)أو صورة جواز السفر   (بالنسبة للسوريني)صورة عن اذلوية الشخصية  -

 .وثيقة الحكم عليو -
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 (10) من (7) استمـــارة

 

أمساء العاملني يف الشركة وغري ادلعتمدين من قبل اذليئة  
 

 االســم الثالثيالرقم 
المنصب 
 الوظيفي

المؤهل 
 العلمي

تاريخ بدء 
العمل 

رقم وثيقة اثبات 
 الشخصية

1-      

2-      

3-      

4-      

5-      

6-      

7-      

8-      

9-      

10-      

 
 

.(ىوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني)صورة عن وثيقة إثبات الشخصية  -
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 (10) من (8)استمـــارة 

 :أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة
 

 

  الثالثياالســــــم الرقم
صالحيات التوقيع عن الشركة 

 (وفقاً لما هو وارد في شهادة تسجيل الشركة) 

1-    

2-    

3-    

4-    

5-    

6-    

7-    

8-    

9-    

10-    

 
.(ىوية للسوريني وجواز سفر لغري السوريني)صورة عن وثيقة إثبات الشخصية  -
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 (10) من (9)استمـــارة 

 

: اسم و نموذج توقيع المفوض
 
 

 :االســــم الثالثي
 

................................................................. 
 ................................................................. :المنصـــب الوظيفي

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

  :نموذج التوقيــــع

 

 
 

 
 :االســــم الثالثي

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

 ................................................................. :المنصـــب الوظيفي

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

  :نموذج التوقيــــع
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 (10) من (10) استمـــارة

إقرار الشركة 
:..............................  أنا ادلوقع أدناه 
:....... تاريخ: ...... ادلسجلة يف السجل التجاري رقم :....................... شلثالً عن شركة 

و بصفيت أشغل منصب رئيس ىيئة ادلديرين 
 

أقر بأن كافة ادلعلومات الواردة يف ىذا الطلب دبا فيها الوثائق ادلرفقة حقيقية وصحيحة وزلدثة حسب 
األنظمة والقوانني النافذة، وأتعهد بإبالغ سوق دمشق لألوراق ادلالية ومركز ادلقاصة واحلفظ ادلركزي 

وصندوق ضمان التسوية عن أية تعديالت تطرأ على الوثائق أو ادلعلومات ادلقدمة فور حدوثها، سواء 
.  أكانت قبل صدور قرار العضوية يف السوق وادلركز وصندوق ضمان التسوية أو بعده

وادلركز والصندوق بطلب أي معلومات أو وثائق من الشركة، فإنين أتعهد بصفيت  وإذا قامت إدارة السوق
كما أنين سأتأكد شخصياً من . شلثالً عن الشركة باالستجابة ذلذه الطلبات وتقدديها بالسرعة ادلمكنة

حقيقة وصحة وحداثة ادلعلومات اإلضافية اليت تقدمها الشركة للسوق وادلركز والصندوق فيما خيص ىذا 
الطلب، وإنين لن أخفي أية تفاصيل جوىرية ديكن أن تكون ذلا عالقة بقرار السوق وادلركز والصندوق 

وإنين .  و أتعهد بسداد كافة االلتزامات ادلالية ادلرتتبة على الشركة فور استحقاقها.خبصوص ىذه البيانات
أربمل كامل ادلسؤولية القانونية عن ىذه ادلعلومات ادلقدمة يف حال كانت زبالف الواقع وخاصة إذا كانت 
تتضمن معلومات غري صحيحة أدت إىل قبول طلب عضوية الشركة يف سوق دمشق لألرواق ادلالية ومركز 

ادلقاصة واحلفظ ادلركزي وصندوق ضمان التسوية، وحيق للسوق وادلركز والصندوق يف ىذه احلالة ازباذ 
كافة اإلجراءات القانونية وفرض العقوبات والغرامات  ادلنصوص عليها يف القوانني واألنظمة والقرارات 

.  اخلاصة بالسوق وادلركز وصندوق ضمان التسوية
: .................. ختم الشركة:......................                             االسم الثالثي 

:.....................                                                 ادلنصب الوظيفي
:...................... التاريـــخ 
....................... التوقيـــع
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 بيانات ُأخرى: 

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

 

 :نوع الوثيقة
  تم

 إرفاقها  

  . اذليئة عن الصادر النهائي الرتخيص قرار عن صورة

  .صورة طبق األصل عن شهادة تسجيل الشركة

 . صورة طبق األصل عن النظام األساسي للشركة سلتوم وموقع أصوالً 

 . االنتساب يف السوق وادلركز و الصندوق بدل بتسديد إيصال

  .(تطبع وتوّقع على نسختني)اتفاقية العضوية يف السوق وادلركز و الصندوق
  أو ادلركز أو الصندوق لغاية السوق تطلبها أخرى تعهدات أو معلومات أو وثائق أية

 .العضوية بشأن القرار ازباذ
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 مالحظات عامة: 

 

 .جيب أن تقدم مجيع ىذه الوثائق شلهورة خبتم الشركة، وموقعة من قبل ادلفوض بالتوقيع عن الشركة .1

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

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

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

 .2006 لعام 55التشريعي رقم 
، واالسم الكامل للشركة بالنسبة (للشخص الطبيعي)االسم الثالثي الكامل بالنسبة : يقصد باالسم  .4

 . (للشخص اعتباري)

 :رقم وثيقة إثبات الشخصية:رقم وثيقة إثبات الشخصيةيقصد ب .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،  .7
 .ويف حال تغيري العنوان فيجب التنويو بذلك فور تغيريه

 

 .رقم ادلستثمر يف مركز ادلقاصة واحلفظ ادلركزي  : برقم المركزيقصد  .8
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 :يقصد باألشخاص المطلعين .9
 أعضاء رللس اإلدارة. 

 ادلدراء التنفيذيني ونواهبم. 

 اللجان التنفيذية. 

 ادلدققني الداخليني. 

 ادلدققني اخلارجني. 

  ( قانوين –مايل  )ادلستشارين اخلارجيني. 

 أمانة السر. 

 السكرترية التنفيذية. 

 إدارة ادلخاطر. 

 مجيع موظفي الدائرة ادلالية. 

 مجيع موظفي الدائرة القانونية. 

 
 .أي شخص  خر تعتربه الشركة مطلعاً 
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 مرفق  القيمة اإلشعار المطلوب المراحل

 عضوية السوق
  لرية سورية 5,000,000 (مرة واحدة) بدل االنتساب إىل السوق
  لرية سورية 400,000 بدل اشرتاك سنوي سوق 

 عضوية ادلركز
  لرية سورية 1,000,000 (مرة واحدة) بدل االنتساب إىل ادلركز
  ( لكل نشاط إضافي50,000)لرية سورية  300,000 بدل اشرتاك سنوي مركز

عضوية صندوق 
 ضمان التسوية

بدل االنتساب للصندوق - 
 .لشركات الوساطة

اشرتاك سنوي يف الصندوق - 
 .لشركات الوساطة

كفالة مصرفية يف الصندوق - 
 .لشركات الوساطة

مسامهة نقدية يف الصندوق - 
 .لشركات الوساطة

  لرية سورية100,000
 

 لرية سورية 100,000
 

 لرية سورية  5,000,000
 

 لرية سورية  2,500,000

 

 


