
  

  )٣(استمارة اإلصدار رقم 

  استمارة طلب الموافقة على زيادة رأس المال 

  للشركات المساهمة دون طرح عام

  

 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 المصرح به

رأس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المال المدفوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 ) في حال وجودها(تاريخ ومقدار زيادات رأس المال السابقة  -٥
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـ

  

 ) رقماً وكتابة(رأس مال الشركة المفترض بعد الزيادة  -٦
  

  رأس المال اإلجمالي المصرح به

رأس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المال المدفوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 رقم وتاريخ موافقة وزارة االقتصاد على زيادة رأس المال -٧

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  

  

  رقم وتاريخ موافقة الجهات المختصة -٨

  

  

  

 المديرين التنفيذيينأسماء أعضاء مجلس اإلدارة أو  -٩

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 في المائة ٥الذين يملكون ) االعتباريين أو الطبيعيين(قائمة بأسماء األشخاص  -١٠
 أو أكثر من رأس مال الشركة

  

   اسم المساهم
 )فرد أو شركة(

 نسبة التملك  الجنسية

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



  

 )عند تاريخ تقديم هذا الطلب(عدد المساهمين الحاليين  -١١

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 )رقماً وكتابة(عدد األسهم الجديدة  -١٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 )رقماً وكتابة(القيمة االسمية للسهم  -١٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 )اإلشارة إلى واحدة(آلية زيادة رأس المال  -١٤

  

    ضم احتياطيات

    ضم أرباح مدورة متراكمة

    رسملة ديون

  

حجم االحتياطيات أو األرباح المتراكمة، أو الديون التي سيتم رسملتها، وذلك قبـل   - ١٥
 .وبعد الزيادة

  

 بعد قبل

  



  

  

  

  

  

  

 اسم وعنوان مفتش الحسابات المعتمد  -١٦

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هل مقدم الطلب مفوض أو مخول من الشركة؟  -١٧

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إقرار مقدم الطلب  -١٨

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

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

  .لهذه المعلومات حتى موعد استالمي لقرار الهيئة على هذا الطلب

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

  . الهيئة نيابة عنها

وأن أتأكد شخصيا من حقيقة وصحة وحداثة المعلومات اإلضافية التي يقدمها إلى الهيئة فيما 

  .يخص هذا الطلب

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

  .االستمارة



  

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

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

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

  



  

  )٣(استمارة اإلصدار رقم الوثائق المطلوب إرفاقها مع 

، فإنه يتعين تضـمين الوثـائق   األوراق الماليةعمالً بأحكام المادة الثالثة من نظام إصدار وطرح 

  ):زيادة األسهم دون طرح عام(التالية مع طلب الموافقة على زيادة رأس المال 

وقـرار  قرار الهيئة العامة غير العادية معتمداً من قبل وزارة االقتصاد والتجارة  - 
 .مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال وأسباب الزيادة

قائمة بتوزيع األسهم المصدرة عن طريق ضم االحتياطيات أو األرباح المدورة  - 
المتراكمة أو عالوة اإلصدار، على مستحقيها كل بنسـبة مسـاهمته فـي رأس    

 .المال

نشوء هـذه  تقرير يتضمن تفاصيل الديون المنوي رسملتها وآلية تقييمها وكيفية  - 
الديون على أن يتم توقيع هذا التقرير من قبل رئيس وأعضـاء مجلـس اإلدارة   

 .ومفتش الحسابات ومدير اإلصدار، وأن يتم اإلفصاح عن هذا التقرير للجمهور

نسخة للقوائم والبيانات المالية معتمداً من مراقبي الحسابات عن السنوات الثالث  - 
من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الطلب أيهمـا  السابقة على االكتتاب أو عن المدة 

أقل، وذلك وفقاً للمعايير والقواعد المرتبطة بإعداد القوائم المالية المعتمدة مـن  
 .قبل الهيئة

 .أية اتفاقيات أبرمتها الشركة - 

  .أية موافقات أو تراخيص حصلت عليها الشركة - 


