
  

  )١(استمارة اإلصدار رقم 

  استمارة طلب الموافقة على إصدار أسهم 

  للشركات المساهمة قيد التأسيس

  

 اسم الشركة مقدمة الطلب  -١

  

 )المقر الرئيسي(عنوان الشركة  -٢
  

  

  

رقم الفاكس   ___________________رقم الهاتف 
___________________  

 البريد اإللكتروني

_________________________________________________  

  

 نشاط الشركة  -٣

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ) رقماً وكتابة(رأس مال الشركة  -٤
  



  

  رأس المال اإلجمالي

رأس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المال المكتتب به من قبل المؤسسين

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأس المال الذي سيطرح على االكتتاب العام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

 رقم الترخيص وتاريخه  -٥

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 قائمة بأسماء جميع المؤسسين -٦

  



  

   اسم المساهم
 )فرد أو شركة(

 العنوان الجنسية

نسبة 

 التملك 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 )رقماً وكتابة(عدد األسهم المطروحة على االكتتاب  -٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )رقماً وكتابة(القيمة االسمية للسهم  -٨

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الدول التي سيتم فيها االكتتاب -٩

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعنوان مفتش الحسابات المعتمد اسم - ١٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسم وعنوان مدير أو مستشار اإلصدار المعتمد  - ١١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

 مفوض أو مخول من قبل جميع المساهمين المؤسسينهل مقدم الطلب  - ١٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إقرار مقدم الطلب  - ١٣

أن المعلومات الواردة في هذه االستمارة بما فيها الوثائق المرفقة حقيقية .............  أقر أنا 

واألسواق المالية السورية فوراً بأية تعديالت وأتكفل بإبالغ هيئة األوراق . و صحيحة ومحدثة

  .لهذه المعلومات حتى موعد استالمي لقرار الهيئة على هذا الطلب

كما أتكفل بإعالم الشركة عن أي متطلبات أخرى يمكن أن تطلبها الهيئة وعن ردي على 

  . الهيئة على ذلك

تي تقدم إلى الهيئة فيما وأن أتأكد شخصيا من حقيقة وصحة وحداثة المعلومات اإلضافية ال

  .يخص هذا الطلب

وإنني لم ولن أخفي أية تفاصيل جوهرية يمكن أن تكون لها عالقة بقرار الهيئة بخصوص هذه 

  .االستمارة

  ...................................................................  :  االسم

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

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

  



  

  )١(الوثائق المطلوب إرفاقها مع استمارة اإلصدار رقم 

، فإنه يتعين تضمين الوثائق التالية مع طلب ماليةاألوراق العمالً بأحكام المادة الثانية من نظام إصدار وطرح 
 :الموافقة على إصدار أسهم للشركات قيد التأسيس

  . نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساسي -

يمكن تقديمها بعد (نسخة من نشرة اإلصدار وإعالن الطرح وفقاً للصيغة المعتمدة من الهيئة  -
 ).الحصول على الموافقة األولية

 . دراسة الجدوى االقتصادية و خطة العمل معدة من جهة متخصصة -

 . بيان بمصاريف اإلصدار في حال تقريرها وكيفية حسابها -

 . النظام الداخلي المقترح للشركة -

 .بيان بالحصص العينية إن وجدت وأسس تقييمها -

 . ما يفيد تعيين مدير لإلصدار مرخص له بالعمل من قبل الهيئة، وأية اتفاقيات تم إبرامها معه -

بيان يتضمن تحليالً واضحاً وشامالً للمخاطر أو احتماالت الخسارة التي ينطوي عليها  -
 . االستثمار في األوراق المالية المعروضة للبيع

 . أي جهة لصالح الشركةأية موافقة أو تراخيص حصل عليها المؤسسون من  -

 . نسخة من الدراسات والتقارير ذات الصلة باإلصدار -

 . شهادة مصرفية تثبت أن المؤسسين سددوا قيمة حصصهم -

 . جميع العقود األخرى التي تحتوي على معلومات جوهرية -

 . بيان بإجمالي عدد األسهم وبيان ما قد يطرح منها لالكتتاب العام -

 . تمدة من قبل الهيئةإيصال بسداد الرسوم المع -

 .نسخة من االتفاقية المبرمة مع مدير اإلصدار ومصارف االكتتاب -

 ةالقانوني بأن عمليات اإلصدار وإجراءاته متفقة مع أحكام القوانين واألنظم ررأي المستشا -
 .النافذة


