نشرة إصدار أسهم زيادة رأس مال

شركة األدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة

وفقاً ألحكام قانون هيئة األوراق واألسواق المالية السورية رقم  /22/لعام  2005وتعديالته ونظام إصدار وطرح األوراق
المالية رقم  /3945/تاريخ  ،2006/8/28وتعليمات التعامل بحقوق األفضلية باالكتتاب الصادر بالقرار رقم (/38م)
تاريخ .2011/3/1
 اسم الشركة املصدرة ( :شركة األدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة).
 عنواهنا (:دمشق -شارع  29أيار -جانب المصرف التجاري السوري فرع.)-7 -
 هاتف .)2325603 (:
 فاكس(.)2318148
 املسجلة يف السجل التجاري لدى وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك حتت رقم  /15691/تاريخ 2008/7/27
واملسجلة يف سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية املركزي حتت رقم ./10/
 عدد األسهم املطروحة  /6,560,937/سهم (ستة ماليني ومخسمائة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وثالثون سهما).
 قيمتها االمسية ( ) 656,093,700ل.س (ستمائة وستة ومخسون مليونا وثالثة وتسعون ألفا وسبعمئة لرية سورية.
 القيمة االمسية للسهم  100ل.س ( مائة لرية سورية ).


تنقسم عملية زيادة رأس املال اىل املراحل التالية:

 .1حيدد أصحاب حق األفضلية باملسامهني املسجلني بالسجل الصادر عن الشركة يف هناية اليوم اخلامس عشر من تاريخ موافقة
جملس مفوضي اهليئة على زيادة رأس املال املوافق بنهاية يوم اإلثنين الواقع في .2018/3/19
 .2مرحلة التنازل عن حقوق األفضلية يف اكإكتتاب :وتبدأ من صبا يوم الثالثاء املوافق  ,2018/3/20وحىت هناية دوام يوم
اخلميس املوافق .2018/ 3/29
 .3مرحلة اكإكتتاب اخلاص :وتبدأ من صبا يوم اإلثنين الموافق  ,2018/4/2وحىت هناية دوام يوم األحد الموافق /22
 , 2018/ 4كما حيق له يف الوقت ذاته االكتتاب بأعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك األسهم اليت مل ميارس حق
االكتتاب فيها ,ويكون االكتتاب عندئذ هبذه األسهم وفقا ألحد األسعار احملددة من قبل الشركة واملوافق عليها من قبل
اهليئة واليت ال جيوز أن تقل عن سعر اكإصدار األصلي مع مراعاة أنه الجيوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد.
 .4مرحلة طر األسهم الفائضة لالكتتاب العام :إذا مل تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس املال يتم طر األسهم الفائضة على
االكتتاب العام للجمهور ,وتتبع يف هذا االكتتاب األحكام املتعلقة باالكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.
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مفتش الحسابات :شركة تدمر املهنية احملدودة املسؤولية.
المستشار القانوني :احملامي األستاذ عالية الشنواين
مدير اإلصدار :الشركة العاملية األوىل لإلستشارات املالية املسامهة املغفلة اخلاصة.
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ملخص االصدار
الشركة المصدرة لألوراق المالية

شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة

رأس المال الحالي للشركة

( )343,906,300لرية سورية فقط ثالمثئة وثالثة وأربعون مليونا
وتسعمائة وستة آالف وثالمثئة لرية سورية فقط مقسمة إىل
( )3,439,063سهم

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

 /6,560,937/سهم (ستة ماليني ومخسمائة وستون ألف وتسعمائة
وسسبعة وثالثون سهما وقيمتها االمسية ( ) 656,093,700ل.س (ستمائة
وستة ومخسون مليونا وثالثة وتسعون ألفا وسبعمئة لرية سورية) ,حبيث يصبح
إمجايل عدد األسهم بعد عملية االكتتاب ( )10,000,000سهم (عشرة
ماليني سهم) تعادل رأس مال شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة
بعد تنفيذ هذه الزيادة والبالغ مليار لرية سورية.

سعر االكتتاب للسهم الواحد
األسعار المحددة لالكتتاب على األسهم الفائضة

( )100ل.س (مائة لرية سورية)
 السعر األول )102(:ل.س.
 السعر الثاين )103(:ل.س.
 السعر الثالث )104(:ل.س.

القيمة األسمية للسهم الواحد

 100ل.س (مائة لرية سورية)

نسبة األسهم المطروحة الى رأس المال الحالي

(% )190.77

القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة لالكتتاب

( ) 656,093,700ل.س (ستمائة وستة ومخسون مليونا وثالثة وتسعون
ألفا وسبعمئة لرية سورية)

تاريخ إكتساب حق األفضلية

بنهاية يوم اكإثنني الواقع يف .2018/3/19

فترة التنازل عن حق األفضلية

ميكن للمسامهني املسجلني يف سجل مسامهي الشركة بتاريخ اكتساب حق
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األفضلية والذين ال يرغبون مبمارسة حق األفضلية خالل االكتتاب أن يقوموا
بالتنازل عن هذا احلق بشكل كامل أو جزئي يف مقر الشركة الكائن يف
دمشق-شارع  29أيار-جانب املصرف التجاري السوري فرع -7 -حصرا
خالل الفرتة الواقعة بني صبا يوم الثالثاء املوافق  ,2018/3/20وحىت هناية
دوام يوم اخلميس املوافق 2018/ 3/29
الحد األدنى لالكتتاب

(ال يوجد حد أدىن)

عدد حقوق األفضلية

يساوي عدد أسهم الزيادة اليت حيق للمساهم االكتتاب هبا

الحد األعلى لالكتتاب

حيق ألصحاب حقوق األفضلية االكتتاب بعدد من األسهم بنسبة ما له من
حقوق أفضلية ,كما حيق له يف الوقت ذاته االكتتاب بأعداد إضافية من
األسهم لتغطية تلك األسهم اليت مل ميارس حق االكتتاب فيها ,ويكون
االكتتاب عندئذ هبذه األسهم وفقا ألحد األسعار احملددة من قبل الشركة
واملوافق عليها من قبل اهليئة واليت ال جيوز أن تقل عن سعر اكإصدار األصلي
مع مراعاة أنه الجيوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد.

من يحق له االكتتاب

فقط محلة حقوق األفضلية املسجلون بتاريخ انتهاء فرتة التنازل عن حقوق
األفضلية يف سجل مسامهي الشركة يف هناية دوام يوم اخلميس املوافق 3/29
.2018/

الغاية من اإلصدار

زيادة رأس مال شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة ليصبح
( 1,000,000,000مليار) الستثماره حبسب غايات الشركة وأهدافها.

فترة االكتتاب

تبدأ من صبا يوم اكإثنني املوافق  ,2018/4/2وحىت هناية دوام يوم األحد
املوافق .2018/ 4 /22

توزيع األرباح

حسب النظام األساسي للشركة وقرارات اهليئات العامة.

نوع و خصائص األسهم

أسهم امسية عادية
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بيان هام للمستثمرين
إن اهلدف الرئيسي من إعداد نشرة اكإصدار هو إطالع املستثمر على كافة املعلومات اليت تساعده على اختاذ القرار املناسب حول
االستثمار أو عدمه يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب.
هذا ,وتشمل النشرة على مجيع البيانات واملعلومات اهلامة ,وال حتتوي على أية معلومات مضللة ومل حتذف منها أية معلومات أساسية
تؤثر سلبا أو إجيابا على قرار املستثمر خبصوص استثماره يف األوراق املالية املطروحة من عدمه.
إن الشركة املصدرة ممثلة يف أعضاء جملس إدارهتا يتحملون جمتمعني أو منفردين املسؤولية الكاملة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة يف
هذه النشرة ,ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات
أخرى يؤدي حذفها إىل جعل املعلومات املذكورة بالنشرة مضللة.
ليقرر فيما إذا كان من املناسب أن يستثمر يف األوراق
هذا ويتعني على كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اكإصدار هذه ّ
املالية املطروحة ,آخذا بعني االعتبار كل احلقائق املبينة يف سياقها الصحيح ,ويتعني على املستثمر أيضا عدم اعتبار هذه النشرة مبثابة
توصية من اجلهة املصدرة لألوراق املالية بشراء األوراق املالية املطروحة مبوجبها ,حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية احلصول على ما
حيتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن عملية االستثمار يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب ,وعن إجراء تقييمه املستقل للمعلومات
واالفرتاضات اليت حتتوي عليها هذه النشرة ,وذلك باستخدام التحليل والتوقعات اليت يراها ضرورية يف اختاذ أي قرار بشأن االستثمار
يف األوراق املطروحة لالكتتاب من عدمه.
وتؤكد الشركة املصدرة أنمه مل يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقدمي أية إفادة عنها وال عن األوراق املالية املطروحة
لالكتتاب من غري األشخاص املذكورين يف هذه النشرة.
هذا وال تتحمل هيئة األوراق واألسواق املالية السورية أية مسؤولية لعدم تضمني نشرة االصدار أية معلومات أو بيانات ضرورية أو
هامة ,أو تضمينها معلومات أو بيانات غري صحيحة أو غري دقيقة وإمنا يكون ذلك من مسؤولية اجلهة اليت أعدهتا.
المحتوي ـ ــات
 صفحة الغالف (بيان هام للمستثمرين).
 معلومات عامة عن اكإصدار وعن اجلهة املصدرة وملخص شروط اكإصدار.
 أغراض اجلهة املصدرة والرتاخيص الصادرة بشأهنا.
 معلومات عامة عن املؤسسني.
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 شروط وإجراءات االكتتاب.
 حقوق وواجبات املساهم.
 تنظيم وإدارة الشركة.
 حركة سعر السهم وتغيريه بالنسبة للشركات القائمة.
 معلومات عن الشركة والشركات التابعة هلا.
 مصادر متويل الشركة.
 البيانات والقوائم املالية (للشركات القائمة)
 احلصص العينية.
 أنواع وحقوق األسهم املصدرة.
 مصاريف اكإصدار.
 تعهدات الشركة جتاه اهليئة واملسامهني والغري.

معلومات عامة عن اإلصدار وعن الجهة المصدرة وملخص شروط اإلصدار
أعدت هذه النشرة هبدف توفري املعلومات للمستثمرين الراغبني يف االكتتاب يف أسهم زيادة رأس مال شركة األدهم للصرافة املسامهة
املغفلة العامة ,حيث إن هذه املعلومات الواردة أدناه هي ملخص عن املعلومات املفصلة الواردة يف أقسام أخرى من هذه النشرة ,وقد
ال حيتوي هذا امللخص على مجيع املعلومات املهمة بالنسبة إىل املستثمر ,لذا يقتضي قراءة كامل هذه النشرة:
 .1اسم الشركة المصدرة  :شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة .
 .2رقم السجل التجاري  :إن الشركة مسجلة يف السجل التجاري لدى وزارة التجارة الداخلية و محاية املستهلك حتت رقم
 /15691/تاريخ  2008/7/27واملسجلة يف سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية املركزي حتت رقم ./10/
 .3عنوان الشركة ومركزها الرئيسي( :دمشق-شارع  29أيار-جانب املصرف التجاري السوري فرع .)-7
 رقم اهلاتف.)2325603 (: رقم الفاكس.)2318148 (: .4مدة الشركة وبداية ونهاية السنة المالية للشركة:
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 مدة الشركة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إعالن تأسيس الشركة يف اهليئة العامة التأسيسية .2008/8/11
 تبتدئ السنة املالية يف  1كانون الثاين وتنتهي يف  31كانون األول من كل سنة.
 .5رأسمال الشركة الحالي /343,906,300 / :ل.س ثالمثائة وثالثة وأربعون مليونا وتسعمائة وستة آالف وثالمثئة لرية
سورية فقط ال غري وذلك قبل زيادة رأس املال املنصوص عليه يف نشرة االصدار هذه. .
 .6نسبة مساهمة المؤسسين في رأس المال:
الرقم

نسبة األسهم إلى رأس المال

اسم المؤسس ( طبيعي  /اعتباري )

الجنسية

النسبة عند التأسيس

النسبة الحالية

.1

عماد أدهم حالق قنطقجي

عريب سوري

%10

%10

.2

عمر أدهم حالق قنطقجي

عريب سوري

%10

%10

.3

عبد اهلل أدهم حالق قنطقجي

عريب سوري

%10

%10

 .7عدد األسهم المطروحة لالكتتاب /6,560,937/ :سهم (ستة ماليني ومخسمائة وستون ألف وتسعمائة وسسبعة
وثالثون سهما و قيمتها االمسية ( ) 656,093,700ل.س (ستمائة وستة ومخسون مليونا وثالثة وتسعون ألفا وسبعمئة
لرية سورية) ,ونسبة األسهم املطروحة إىل رأس املال احلايل  ,%190.77حبيث يصبح إمجايل عدد األسهم بعد عملية
االكتتاب ( )10,000,000سهم (عشرة ماليني سهم) تعادل رأس مال شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة بعد
تنفيذ هذه الزيادة والبالغ مليار لرية سورية.
 .8نوع وخصائص األسهم المصدرة :أسهم امسية عادية.
 .9سعر طرح السهم الواحد :سعر طر السهم الواحد بالقيمة االمسية للسهم و اليت تبلغ  100ل.س (مائة لرية سورية)
بدون عالوة اصدار.
 .10األغراض األساسية التي ستستخدم فيها حصيلة أموال االكتتاب:
ممارسة أعمال الصرافة وفقا ألحكام القانون رقم  24لعام  2006و تعديالته اخلاص بتنظيم مهنة الصرافة وتعليماته التنفيذية
الصادرة بقرار جملس النقد والتسليف رقم( /201م ن /ب )4تاريخ  2006/5/24و قانون التجارة السوري رقم  33لعام
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 2007و تعديالته وقانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم  29لعام  2011وتعديالته والتعليمات والقرارات ذات الصلة
وما يطرأ على هذه القوانني والتعليمات والقرارات من تعديالت.
 .11أهلية المكتتب في األسهم المطروحة :فقط محلة حقوق األفضلية حسب سجالت مسامهي الشركة بنهاية فرتة تداول
حقوق األفضلية.
 .12فترة تداول حقوق األفضلية:
 ميكن للمسامهني املسجلني يف سجل مسامهي الشركة بتاريخ اكتساب حق األفضلية الواقع بنهاية يوم اكإثنني الواقع يف
 ,2018/3/19والذين ال يرغبون ممارسة حق األفضلية خالل االكتتاب أن يتنازلوا عن حقوق األفضلية العائدة هلم كال أو
جزءا عن طريق احلضور إىل مقر الشركة الكائن يف دمشق – شارع  29أيار – جانب املصرف التجاري –فرع ,-7-
وحصرا خالل الفرتة الواقعة بني يومي الثالثاء املوافق  ,2018/3/20وحىت هناية دوام يوم اخلميس املوافق 2018/ 3/29
 إن كل حق أفضلية مينح حامله احلق باالكتتاب بسهم واحد.

 يتم التنازل عن هذه احلقوق حبضور كل من املتنازل واملتنازل له إىل مقر الشركة الكائن يف دمشق-شارع  29أيار -جانب
املصرف التجاري السوري  -فرع ./7/
 .13تاريخ بداية االكتتاب وتاريخ نهاية االكتتاب:
تبدأ عملية االكتتاب إعتبارا من صبا يوم اكإثنني املوافق  ,2018/4/2وحىت هناية دوام يوم األحد املوافق  ,2018/ 4 /22عدا
أيام العطل األسبوعية والرمسية وتقوم شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة بطر أسهم زيادة رأس املال الفائضة غري املكتتب هبا
خالل فرتة االكتتاب املذكورة لالكتتاب العام للجمهور ,وتتبع يف هذا االكتتاب األحكام املتعلقة باالكتتاب برأس مال الشركة عند
التأسيس.
 .14طريقة التخصيص :يف حال عدم االكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس املال اجلديدة كل بنسبة ما ميتلكه من حقوق
أفضلية ,يتم ختصيص األسهم الفائضة للمكتتبني الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن األسهم املستحقة هلم بالسعر األعلى مث
األقل فاألقل من األسعار احملددة.
 .15القيود المفروضة على الطرح وملكية األسهم:
تراعى النسب القصوى احملددة للملكية يف قانون الشركات(:ال يوجد حد أدىن لالكتتاب - .القيود املفروضة على الطر وملكية
األسهم حسب قانون الشركات).
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 .16موافقة الهيئة العامة للشركة :متت املوافقة على زيادة رأس مال شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة بقيمة
 656,093,700ل.س (لرية سورية) ليصبح  1,000,000,000ل.س (مليار لرية سورية) يف اجتماع اهليئة العامة غري
العادية املنعقدة بتاريخ  2018/1/8وحصلت شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة على موافقة وزارة التجارة
الداخلية ومحاية املستهلك بالقرار رقم  /352/تاريخ .2018/2/4
 .17اسم مدير اإلصدار وعنوانه البريدي وهاتفه ورقم الفاكس والبريد اإللكتروني.
شركة العاملية األوىل لالستثمارات املالية -املسامهة املغفلة اخلاصة. العنوان( :حلب  -اجلميلية أول شارع فيصل أم رحبة الباصات). اهلاتف .)963212283711 – 963212643474(: الفاكس.)963212643406(: املوقع اكإلكرتوين .www.g1-sy.com -الربيد اكإلكرتوين .g1@g1-sy.com
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مصارف االكتتاب:

 بنك الشام اكإسالمي – فرع النجمةالعنوان  :دمشق – ساحة النجمة – مقابل مديرية الطريان
هاتف 01133919 :
لالطالع على عناوين مصارف االكتتاب يرجى مراجعة امللحق رقم  1من هذه النشرة.
 بنك بنك األردن سورية – شارع بغدادالعنوان :شارع بغداد – مبىن بنك األردن سورية
 هاتف  011-3900000فاكس 011-23153689

لالطالع على عناوين مصارف االكتتاب يرجى مراجعة امللحق رقم  1من هذه النشرة.
بنك سورية الدويل اكإسالمي – فرع  29أيار
العنوان  :دمشق – السبع حبرات – شارع  29أيار – جانب املركز الثقايف الروسي
هاتف  011 2327188 :فاكس 0112314087
لالطالع على عناوين مصارف االكتتاب يرجى مراجعة امللحق رقم  1من هذه النشرة.
.19

المستشار القانوني:

مكتب احملامي االستاذ :عالية الشنواين
هاتف 0944427950 :
.20

مفتش الحسابات:

شركة تدمر املهنية احملدودة املسؤولية.
العنوان :دمشق-املزة الفيالت
هاتف0988431062-6119463 :
فاكس6119463 :
 .21إجمالي مصاريف اإلصدار.
قامت شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة بتخصيص مبلغ  /7.780.470/ل.س كمصاريف إصدار األسهم لغاية زيادة
رأس املال ,وهي تشمل مصاريف بدل دراسة الطلب البالغة  /1,000,000/ل.س فقط مليون لرية سورية ,وبدل املوافقة على النشرة
البالغة /1.312.188/ل.س فقط مليون وثالمثائة واثنا عشر ألفا ومائة ومثانية ومثانون لرية سورية ال غري وبدل تسجيل األوراق املالية
يف هيئة األوراق واألسواق املالية السورية البالغة  /1.968.282/ل.س فقط مليون وتسعمائة ومثانية وستون ألفا ومئتان واثنان ومثانون
لرية سورية الغري  ,باكإضافة إىل أتعاب مدير االصدار ومصاريف بنوك االكتتاب ومصاريف الدعاية واالعالن والطباعة ويقدر
جمموعها مببلغ  /3.500.000 /ل.س فقط ثالثة ماليني ونصف املليون (لرية سورية).
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شروط وإجراءات االكتتاب
جيب على مجيع املكتتبني من املسامهني قراءة تعليمات االكتتاب وشروطه بعناية قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب حيث أن التوقيع على
منوذج طلب االكتتاب يعد موافقة على تعليمات االكتتاب وشروطه.
 )1كيفية الحصول على نشرة االصدار وتقديم طلبات االكتتاب:
ميكن احلصول على نشرة االصدار والنظام األساسي وتقدمي طلبات االكتتاب لدى فروع مصارف االكتتاب املذكورة يف امللحق رقم
( )1من نشرة االصدار هذه.
 )2أسلوب عرض األسهم:
ستعرض األسهم يف اكتتاب خاص خمصص حلملة حقوق األفضلية لالكتتاب بأسهم الشركة حيث سيتم االكتتاب من خالل مصارف
االكتتاب املذكورة ضمن النشرة.
 )3اجراءات االكتتاب والشروط التي يخضع لها قبول االكتتاب :
 سوف يتم مبوجب هذه النشرة طر  /6,560,937/سهم (ستة ماليني ومخسمائة وستون ألف وتسعمائة وسبعة وثالثون
سهما) ,وقيمتها االمسية ( ) 656,093,700ل.س (ستمائة وستة ومخسون مليونا وثالثة وتسعون ألفا وسبعمائة لرية
سورية) .لالكتتاب بغرض زيادة رأس مال شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة ليصبح (/)1,000,000,000ل.س
(مليار لرية سورية) .وميكن احلصول على نشرات االصدار والنظام األساسي و مناذج طلبات االكتتاب من مصارف
االكتتاب التالية:
–

بنك األردن سورية – شارع بغداد

 -ميكن االطالع على الفرع يف امللحق رقم 1

– بنك الشام االسالمي – ساحة النجمة

 -ميكن االطالع على الفرع يف امللحق رقم 1

– بنك سورية الدويل االسالمي – مزة الفيالت الشرقية

 -ميكن االطالع على الفرع يف امللحق رقم 1

عند توقيع املكتتب لطلب االكتتاب يف مصرف االكتتاب ,فإنه يعقد اتفاقا ملزما بني شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة وبني
املكتتب.
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ميكن تقدمي طلبات االكتتاب لدى مصارف االكتتاب يف الفروع املذكورة يف امللحق رقم  1للمقيمني داخل سورية يف أي وقت خالل
مرحلة االكتتاب.
ويقدم مصرف االكتتاب للمكتتب طلب االكتتاب ,ويعترب طلب االكتتاب الغيا يف حال عدم دقة املعلومات املقدمة من املكتتب ويف
حال االكتتاب من غري محلة حقوق األفضلية أو من غري املسامهني املسجلني يف سجالت شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة
بنهاية فرتة تداول حقوق األفضلية.
جيب على املكتتب أن يوضح يف طلب االكتتاب عدد األسهم اليت يرغب االكتتاب هبا ,ويتم تسديد قيمة األسهم املكتتب هبا
بالكامل عند االكتتاب.
جيب تقدمي طلبات االكتتاب مع أصل وصورة بطاقة اهلوية أو جواز السفر ,ويف حالة تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب ,جيب أن
يكتب الوكيل امسه ويوقع على منوذج طلب االكتتاب ,وأن يرفق صورة وكالة االكتتاب سارية املفعول ويربز األصل ,وجيب أن تكون
الوكالة صادرة من اجلهات الرمسية للمقيمني باجلمهورية العربية السورية ومصدقة أصوال أو من خالل السفارة أو القنصلية للمقيمني
خارجها ومصدقة من وزارة اخلارجية يف سورية.
أما اذا كان املكتتب دون ال 18من العمر ,فيجب أن يتم تقدمي طلب االكتتاب باسم االبن ويكتب ويل أمره امسه ويوقع على طلب
االكتتاب ,و أن يرفق أصل وصورة بطاقة اهلوية أو جواز السفر لويل األمر ولالبن (يف حال وجودها) باالضافة ألصل وصورة دفرت
العائلة ,ويقوم املوظف املسؤول مبصرف االكتتاب مبطابقة الصور مع األصول و إعادة األصول إىل املكتتب.
يف حال االكتتاب عن قاصر ,فإن على الوصي أن يكتب امسه ويوقع على منوذج طلب االكتتاب ,وأن يرفق أصل وصورة بطاقة اهلوية
أو جواز السفر للوصي باكإضافة لدفرت العائلة للقاصر و كإذن قاضي شرعي وذلك يف حال دفع قيمة االكتتاب من مال القاصر.
ميكن للراغبني باالكتتاب وغري املقيمني يف سورية احلصول على نشرة االصدار والنظام االساسي باالضافة لطلب االكتتاب من خالل
التواصل مع مدير االصدار على االمييل التايل:
g1@g1-sy.com
ويتوجب على هؤالء املكتتبني تعبئة املعلومات املطلوبة يف طلب االكتتاب بشكل كامل وتصديق التوقيع من قبل أحد املصارف
وإرساهلا مع األوراق املطلوبة وهي (صورة من جواز السفر وسند االقامة خارج سورية مصدقة من السفارة السورية يف الدولة اليت يقيم
فيها وإشعار حتويل مبلغ االكتتاب إىل احلساب اخلاص بالشركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة يف مصارف االكتتاب) إىل
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عنوان مدير االصدار أعاله عن طريق بريد سريع مضمون باكإضافة إىل إرسال نسخة من مجيع هذه الوثائق عرب الربيد االلكرتوين إىل
العنوان التايل.g1@g1-sy.com :
شريطة أن اليتجاوز تاريخ استحقاق احلوالة لتاريخ هناية االكتتاب وأن تصل قيمة األسهم صافية من أي عموالت حسب واقع
احلال.علما أن مدير االصدار وشركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة غري مسؤولني عن ضياع األوراق األصلية الناجتة عن طرف
خارجي وال يلتزمون بتثبيت االكتتاب يف هذه احلالة ولكن تلتزم شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة برد املبالغ املدفوعة دون
أية اقتطاعات باستثناء مصاريف ورسوم إعادة التحويل.
حيق للمصرف الذي تم فيه االكتتاب وحيق ملدير االصدار أن يرفض الطلب كليا أو جزئيا إذا مل يستوف الطلب شروط االكتتاب
املذكورة يف نشرة االصدار وإعالن الطر  ,دون أن يكون للمكتتب احلق مبطالبة أي طرف بأي عطل أو ضرر بعد إقرار عملية
التخصيص.
 )4التخصيص واالسترداد:
أ .خيصص كل حامل حلق األفضلية بكامل عدد األسهم اليت اكتتب هبا ومبا يتناسب مع عدد حقوق األفضلية اليت ميلكها .
ب .كما يتم ختصص األسهم الفائضة للمكتتبني الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن األسهم املستحقة هلم بالسعر األعلى مث األقل
فاألقل من األسعار احملددة .
ج .بتعبئة طلب االكتتاب  -فإ من املكتتب:
 يوافق على اكتتابه يف شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة بعدد األسهم املوضحة يف طلب االكتتاب.
يقر بأنمه قد اطلع على نشرة االصدار وعلى كافة حمتوياهتا ودرسها بعناية وفهم مضموهنا.
ّ 

 يوافق على النظام األساسي لشركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة والشروط الواردة يف نشرة االصدار و بناءا على
ذلك تم اكتتابه يف األسهم املذكورة.
 يعلن قبوله األسهم املخصصة له مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف نشرة
االصدار.
 )5مشاركة األسهم باألرباح :
يستفيد املسامهون الذين قاموا باالكتتاب وفق هذه النشرة من األربا اليت حتققها الشركة بدءا من تاريخ صدور قرار جملس اكإدارة
ومصادقة هيئة األوراق واألسواق املالية بتخصيص ملكية األسهم علما أن توزيع األربا خيضع لألحكام العامة املنصوص عنها يف
قانون الشركات وقرارات جملس اكإدارة واهليئة العامة.
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 )6شهادات ملكية األسهم:
سيتم توزيع شهادات ملكية على املسامهني من قبل الشركة املصدرة كون أسهم الشركة غري مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية كما
سيتم إرسال إشعارات ختصيص تبني عدد األسهم اململوكة بنهاية االكتتاب.
 )7طريقة وعمالت التسديد:
 يتم تسديد كامل قيمة األسهم املكتتب هبا عند االكتتاب يف حسابات خاصة باسم شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة
العامة لدى مصارف االكتتاب.
 جيري تسديد قيمة األسهم املكتتب هبا من قبل املسامهني السوريني باللرية السورية لدى فروع مصارف االكتتاب.
 جيري تسديد قيمة األسهم املكتتب هبا من قبل املسامهني السوريني غري املقيمني بالقطع األجنيب نقدا أو حبوالة مصرفية
وذلك حسب سعر الصرف الوارد يف نشرة أسعار صرف العمالت األجنبية الصادرة عن مصرف سورية املركزي يف اليوم
السابق لالكتتاب.
 إن السهم غري قابل للتجزئة ,وال تعرف شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة إال مالكا واحدا للسهم الواحد.

أغراض الشركة والغايات التي أنشأت من أجلها
ممارسة أعمال الصرافة وفقا ألحكام القانون رقم  24لعام  2006والقانون رقم  /29/لعام  2017وتعديالهتما وتعليماهتما التنفيذية
الصادرة عن جملس النقد والتسليف وقانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم  29لعام 2011وتعديالته والتعليمات والقرارات
ذات الصلة وما يطرأ على هذه القوانني والتعليمات والقرارات من تعديالت.
 .1أرقام وتواريخ القرارات االدارية الصادرة من الجهات المختصة بشأن التراخيص بتأسيس الشركة والسماح لها بمزاولة
أنشطتها :
 قرار جملس النقد والتسليف رقم ( ) 415تاريخ  2008 / 8 /11املتضمن الرتخيص بتأسيس الشركة وفقا ألحكام
القانون  24لعام .2006
 قرار جلنة إدارة مصرف سورية املركزي املتضمن منح إذن املباشرة واملوافقة على تسجيل الشركة يف سجل شركات الصرافة
بالرقم ./10/
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 القرار رقم  /896/تاريخ  2016/4/18الصادر عن السيد وزير التجارة الداخلية ومحاية املستهلك املتضمن املصادقة على
تعديل وتوفيق مواد النظام األساسي للشركة استنادا إىل قرار املصادقة على النظام األساسي للشركة مبوجب القرار رقم
 /1076/تاريخ .2008/7/27
 مل يتم طر أية أسهم أو أوراق مالية خالل السنوات الثالث األخرية.
 .2بيان بالقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم اصدار األسهم بناء عليها ،بما في ذلك القرارات الصادرة عن
الهيئة العامة غير العادية ومجلس االدارة:
 موافقة املسامهني من خالل اهليئة العامة غري العادية املعقدة بتاريخ .2018/1/8
 موافقة وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك مبوجب قرار السيد وزير التجارة الداخلية ومحاية املستهلك رقم /352/
املتضمن املصادقة على تعديل املادة الثامنة من النظام األساسي للشركة فيما يتعلق بزيادة رأس املال
تاريخ 2018/2/4
ِّ
ليصبح ملياري لرية سورية.
 موافقة هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على اكإصدار والطر تاريخ .2018/ 2 /19
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حقوق وواجبات المساهم
 .1مسؤوليات المساهم :
تقتصر مسؤولية املساهم على أداء قيمة األسهم اليت اكتتب فيها ,وال يسأل عن ديون شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة إال
يف حدود القيمة االمسية لالسهم اليت اكتتب فيها.
 .2حقوق المساهم :
مجيع األسهم يف الشركة املسامهة تتمتع حبقوق متساوية ومالزمة حلق ملكيتها وفيما يلي بيان بأهم هذه احلقوق حسب أحكام قانون
الشركات رقم  29لعام  2011وقانون هيئة األوراق واألسواق املالية السورية ما يلي :
 قبض األربا اليت يتقرر توزيعها على املسامهني.

 استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة مبا فيها رأس املال عند تصفية الشركة .
 االشرتاك واملسامهة يف أعمال اهليئات العامة.
 احلصول على شهادة باألسهم اليت ميلكها.

 بيع أسهمه وهبتها ورهنها مع مراعاة األحكام اخلاصة بذلك املذكورة يف نظام الشركة األساسي و/أو قانون الشركات رقم
 29لعام .2011
 حق إقامة الدعوى ببطالن كل قرار متخذ من اهليئة العامة أو جملس االدارة خمالفا ألحكام القوانني العامة أو النظام العام أو
نظام الشركة األساسي وفقا للشروط املذكورة يف هذا القانون.
 حق االطالع على دفاتر الشركة ضمن الشروط اليت يفرضها القانون.
 حق احلصول على كراس مطبوع حيوي:
أ -ميزانية الدورة احلسابية املنقضية.
ب -قائمة الدخل وبيان حقوق امللكية والتدفقات النقدية.
ج -تقرير جملس االدارة.
د-تقرير مفتشي احلسابات.
 حق طلب دعوة اهليئات العامة لالجتماع وفقا للشروط املذكورة يف قانون الشركات.
 حق طلب إضافة أحباث غري مذكورة يف جدول األعمال املقرر من قبل جملس اكإدارة وفقا للشروط املذكورة يف قانون
الشركات.
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 حق األولوية يف االكتتاب بزيادة رأس املال.
 .3التقارير والبيانات المرسلة للمساهمين :
حيق للمساهم االطالع على دفاتر شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة اليت يعينها جملس االدارة وذلك خالل األيام العشرة اليت
تسبق انعقاد اهليئة العامة وتبقى هذه الدفاتر معروضة أيضا حىت آخر اجتماع اهليئة العامة باكإضافة إىل احلق يف احلصول على كافة
التقارير املنصوص عنها بنظام اكإفصا الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية.
 حيق لكل مساهم أن حيصل على كراس مطبوع حيوي:
 ميزانية السنة املالية املنقضية.
 قائمة الدخل وبيان حقوق امللكية والتدفقات النقدية.
 تقرير جملس االدارة.
 تقرير مفتشي احلسابات.
على أن تودع هذه الكراسات يف مقر شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة حتت تصرف املسامهني قبل عشرة أيام على األقل
من موعد اجتماع اهليئة العامة و أن توزع على املسامهني نسخ منها عند تسجيل األسهم قبل االجتماع.
أنواع وحقوق األسهم المصدرة
 حبسب امللكية :أسهم امسية.
 حبسب طبيعة احلصة :أسهم نقدية.
 حبسب احلقوق املرتبطة بالسهم :أسهم عادية
معلومات عامة عن المؤسسين
حصص املؤسسني:
أسماء المؤسسين

الجنسية

عدد

القيمة نقداً

األسهم

النسبة عند التأسيس النسبة الحالية

عماد أدهم حالق قنطقجي

عريب سوري 250000

25000000

%10

%10

عمر أدهم حالق قنطقجي

عريب سوري

250000

25000000

%10

%10

عبد اهلل أدهم حالق قنطقجي

عريب سوري

250000

25000000

%10

%10

17

القيود المفروضة على المؤسسين:
يرتتب على املؤسسني من الواجبات وااللتزامات وهلم من احلقوق ما هو منصوص عليه يف قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي
رقم  29لعام  2011وتعديالته والقانون رقم  24لعام  2006و تعديالته وتعليماته التنفيذية الناظم ملهنة الصرافة وتعديالته وقانون
هيئة األوراق واألسواق املالية السورية وتعديالته.
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معلومات عن الشركة والشركات التابعة لها
تعريف بالشركة والنشاطات الرئيسية للشركة:
شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة هي شركة مسامهة مغفلة عامة سورية مسجلة يف السجل التجاري لدى وزارة التجارة
الداخلية ومحاية املستهلك حتت رقم  /15691/تاريخ  2009/2/16واملسجلة يف سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية
املركزي حتت رقم  /10/لعام  /2009/وباشرت أعمال الصرافة  ,2009/3/1وفقا ألحكام القانون رقم  24لعام  2006اخلاص
بتنظيم مهنة الصرافة وتعليماهتا التنفيذية والقانون رقم  23لعام  2012وتعليمات مصرف سورية املركزي وقرارات جملس النقد
والتسليف والقانون رقم  /29/لعام  ,2017وما يطرأ على هذه القوانني من تعديالت وإضافات.
حملة تارخيية تتضمن وصفا عن:
 تطوير أعمال الشركة تغطي فرتة اخلمس سنوات األخرية أو منذ التأسيس أيهما أقل.
 أي تغيريات أو أحداث جرت لدى الشركة وأثرت عليها من حيث طبيعتها أو أنواع منتجاهتا.
 بيان املشاريع املستقبلية (يف حال وجودها).
تنظيم وإدارة الشركة
أوالً -الهيكل التنظيمي للشركة :إضافة إىل جملس إدارة الشركة يتكون اهليكل التنظيمي للشركة من:
 المدير العام :أمحد حممد خضر.
 مدير التدقيق والرقابة :حممد راتب احلايك.
 مدير االمتثال :بالل الرفاعي.
 مدير االلتزام :سامر القابوين.
 المدير المالي :د .أمحد قنرب.
إضافة إىل عدد من املوظفني ويبلغ جمموعهم يف الشركة 38:موظف.
ثانياً -مجلس االدارة وشروط العضوية:
 .1مجلس االدارة:
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أ.

ب.

ج.
د.
ه.

و.
ز.

يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة يتألف من  /مخسةة  /أعضةاء ,ويةتم انتخةاهبم مةن قبةل اهليئةة العامةة للشةركة ,و جيةوز أن يكةون
العض ةةو شخص ةةا اعتباري ةةا ميثل ةةه ش ةةخص طبيع ةةي أو أكث ةةر يس ةةميه هل ةةذا الغ ةةرض يف احل ةةاالت ال ةةيت يس ةةمح هب ةةا الق ةةانون مبس ةةامهة
األشخاص االعتباريني وضمن النسب القانونية.
حيق للشخص االعتباري الذي قام بتسمية ممثله يف جملس اكإدارة تغيري ممثله مبوجب كتاب صةادر عنةه ,وال يعتةرب هةذا التغيةري
ساريا حب ق الشركة أو حبق الغري إال بعد إعالم مصرف سورية املركزي و شهره يف سجل التجةارة ولةدى وزارة التجةارة الداخليةة
ومحاية املستهلك.
جيوز انتخاب عدد من أعضاء جملس االدارة من غري املسامهني على أال تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء اجمللس.
مدة والية اجمللس أربع سنوات على األكثر.
على جملس اكإدارة أن يدعو اهليئة العامة للشركة لالجتماع خالل التسعني يوما األخةرية مةن مةدة واليتةه لتنتخةب جملةس إدارة
حيةةل حملةةه ,علةةى أن يسةةتمر يف عملةةه إىل أن ينتخةةب جملةةس اكإدارة اجلديةةد والجيةةوز أن تزيةةد مةةدة التةةأخري يف انتخةةاب جملةةس
اكإدارة اجلديد يف أي حالة من احلاالت عن تسعني يوما من تاريخ انتهاء مدة اجمللس القائم .
جيوز إعادة انتخاب األعضاء املنتهية مدة واليتهم .
جيب على الشخص املنتخب لعضوية جملس اكإدارة الذي كان غائبا عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها
خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة االنتخاب و يعترب سكوته قبوال منه بالعضوية.

 .2مدة المجلس:

مدة والية اجمللس أربع سنوات على األكثر.
 .3جنسية أعضاء المجلس:
جيب أن تكون أغلبية أعضاء جملس اكإدارة من جنسية اجلمهورية العربية السورية.
 .4أسهم أعضاء المجلس:
أ .جيب أن يكون عضو جملس اكإدارة مالكا بصفته الشخصية  /170 000/فقط مائة وسبعون ألف سهم على األقل.
ب .يشرتط يف رئيس جملس اكإدارة أن ميلك مثلي العدد املذكور يف الفقرة السابقة .
ج .حتفظ هذه األسةهم لةدى الشةركة لقةاء إيصةال وتوضةع عليهةا إشةارة احلةبس ويعتةرب هةذا احلةبس رهنةا ملصةلحة الشةركة ولضةمان
املسؤوليات املرتتبة على جملس اكإدارة ويشار إىل ذلك يف سجل األسهم املمسوك لدى الشركة .

 .5شروط العضوية:

 .1يشرتط يف عضو جملس اكإدارة :

أ .أن يكون بالغا السن القانونية ومتمتعا حبقوقه املدنية .
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ب .أال يكون حمكوما عليةه بأيةة عقوبةة جنائيةة أو جرميةة مةن اجلةرائم املخلةة بالشةرف واألمانةة املعةددة باملةادة  102مةن القةانون
رقم  23لعام . 2002
ج .أال يكةةون عضةةو اجمللةةس بصةةفته الشخصةةية أو بصةةفته ممةةثال للشةةخص االعتبةةاري عضةوا يف جملةةس إدارة أكثةةر مةةن مخةةس
شركات مسامهة من اليت تسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم  29لعام  2011وتعديالته.

د .أال يكون عضوا يف جمالس ادارة أو مدير يف أي مصرف من املصارف العاملة يف القطر وفةق األنظمةة املعتمةدة وتوجيهةات
جملس النقد والتسليف هبذا اخلصوص .

ه .أال يكون من العاملني يف الدولة ما مل يكن العضو ممثال كإحدى اجلهات العامة .

و .يتم إثبات توافر شروط العضوية مبوجب تصريح موقع من قبل كل عضو و سجل عديل مصدق أصوال ,وجيب على عضو
جملس اكإدارة و على رئيسه تقدمي هذا التصريح إىل الشركة خالل الشهر األول من كل سنة .
 .2يشرتط يف رئيس جملس اكإدارة أال يكون بصفته الشخصةية أو بصةفته ممةثال للشةخص االعتبةاري رئيسةا جمللةس إدارة أكثةر مةن
شركتني مسامهتني من اليت يسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم  29لعام  2011وتعديالته.
 .3جيةةب أن يكةةون عضةةو جملةةس اكإدارة مالكةةا بصةةفته الشخصةةية  /125000 /فقةةط مائةةة ومخسةةة وعشةةرون ألةةف سةةهم علةةى
األقل ,أي ما يعادل ( %5من رأس املال كحد أدىن).
يشرتط يف رئيس جملس اكإدارة أن ميلك مثلي العدد املذكور يف الفقرة السابقة .
 .4حتفظ هذه األسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليهةا إشةارة احلةبس ويعتةرب هةذا احلةبس رهنةا ملصةلحة الشةركة و لضةمان
املسؤوليات املرتتبة على جملس اكإدارة ويشار إىل ذلك يف سجل األسهم املمسوك لدى الشركة .
 .6صالحيات مجلس االدارة:

أ .جملس اكإدارة السلطات والصالحيات الواسعة للقيام جبميع األعمال اليت يقتضيها اكإشراف على أعمال الشركة وفقا لغاياهتا
ول ةةيس هل ةةذه الص ةةالحيات م ةةن ح ةةد إال م ةةا ه ةةو منص ةةوص علي ةةه يف ه ةةذا النظ ةةام والق ةةانون رق ةةم  24لع ةةام  2006و تعديالت ةةه
وتعليماته التنفيذية وأنظمة القطع والقوانني واألنظمة ذات الصلة .
ب .جيب على اجمللس أن يتقيد بتوجيهات اهليئة العامة وأال خيالف قراراهتا.
ج .ال جيةةوز جمللةةس اكإدارة االسةةتدانة وبيةةع ورهةةن أصةةول الشةةركة والتصةةرف هبةةا إال مبةةا يسةةمح بةةه القةةانون رقةةم  24لعةةام  2006و
تعديالته وتعليماته التنفيذية ,وبعد احلصول على موافقة اهليئة العامة ومصرف سورية املركزي .

 .7أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:
االسم

املنصب

نسبة امللكية

عماد حالق قنطقجي

رئيس جملس اكإدارة

%10

عمر حالق قنطقجي

نائب رئيس جملس
اكإدارة

%10
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فاطمة عبده طرابلسية

عضوا

%10

حممود حالق قنطقجي

عضوا

%9.082

بدريه حالق قنطقجي

عضوا

%5

 .8أسلوب منح المزايا العينية والمالية والمكافآت واألتعاب التي تقاضاها مجلس االدراة واللجان النبثقة عنه:
أ .حتدد اهليئة العامة بناء على اقرتا أعضاء جملس اكإدارة مكافآت أعضاء جملس اكإدارة و بدالت احلضةور علةى أال
تزيد على  %5من األربا الصافية.

ب .وحتدد اهليئة العامة للشركة بدالت احلضور و املزايا األخرى ألعضاء اجمللس يف ضوء نشاطات الشركة و فعالياهتا..

 .9بيان األعمال المحظورة على المجلس:

أ .ال جيوز أن يكون ألي من أعضاء جملةس اكإدارة أو لألشةخاص الةذين يقومةون بتمثيةل الشةركة مصةلحة مباشةرة أو غةري
مباشرة يف العقود واملشاريع اليت تعقد مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك مبوجب ترخيص متنحه اهليئة العامة .

ب .وجيب جتديد هذا الرتخيص يف كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة األجل .

ج .يسةةتثىن مةةن ذلةةك املقةةاوالت أو التعهةةدات أو املناقصةةات العامةةة الةةيت يفسةةح فيهةةا اجملةةال جلميةةع املتنافسةةني باالش ةرتاك
بالعروض على قدم املساواة إذا كان عضو جملس اكإدارة أو الشخص املكلف بتمثيلها صاحب العرض األنسب .

د .ال جيةةوز ألي مةةن أعضةةاء جملةةس اكإدارة أو لألشةةخاص املكلفةةني بتمثيةةل الشةةركة ان يشةةرتكوا يف ادارة شةةركة مشةةاهبة أو
منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا جتارة مشاهبة أو منافسة هلا إال إذا حصلوا على تةرخيص مةن اهليئةة العامةة جيةدد يف كةل
سنة ويف كل األحوال ال جيوز أن يتولوا عضوية جملس إدارة شركة صرافة مسامهة أخرى .

ه .ال جيوز ألي من أعضاء جملس اكإدارة أو لألشخاص املكلفني بتمثيل الشةركة بشةكل مباشةر أو عةن طريةق الغةري القيةام
بعمليات يراد هبا التالعب يف أسعار أسهم الشركة يف أسواق األوراق املالية ,أو شراء و بيع األسهم استنادا ملعلومات
غري متاحة للعامة واليت حصلوا عليها يف معرض ممارستهم لوظيفتهم أو نقل هذه املعلومات ألي شةخص آخةر بقصةد
إحداث تأثري يف أسعار أسهم هذه الشركة .
و .يسةةري املنةةع وواجةةب الرتخةةيص علةةى املعةةامالت الةةيت تةةتم مةةع أقربةةاء األشةةخاص املةةذكورين يف هةةذه املةةادة حةةىت الدرجةةة
الرابعة .
ز .حيظر على أعضاء جملس إدارة الشركة أو على األشخاص املكلفني بتمثيلها أو على أي موظةف يعمةل فيهةا أن يفشةي
إىل أي مساهم يف الشةركة أو إىل غةريه أي معلومةات أو بيانةات تتعلةق بالشةركة وتعتةرب ذات طبيعةة سةرية بالنسةبة هلةا و
كةةان قةةد حصةةل عليهةةا حبكةةم منصةةبه يف الشةةركة أو قيامةةه بةةأي عمةةل هلةةا أو فيهةةا وذلةةك حتةةت طائلةةة العةةزل و املطالبةةة
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بالتعويض عن األضرار اليت حلقةت بالشةركة  ,ويسةتثىن مةن ذلةك املعلومةات الةيت سةبق نشةرها مةن جهةة أخةرى أو تلةك
اليت جتيز أو توجب القوانني أو األنظمة نشرها .

تأكيد استيفاء أعضاء مجلس االدارة للقواعد والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات والتعليمات

الصادرة من الهيئة:
صر أعضاء جملس اكإدارة على استيفائهم للقواعد والشروط املنصوص عليها يف قانون الشركات والتعليمات الصادرة عن اهليئة ويؤكد
كل عضو منهم بشكل خاص على عدم إدانته يف جرمية تتعلق بالشرف واألمانة أو أنه قد أعلن إفالسه أو فشل يف سداد التزامات
مالية أو كان عضوا يف جملس إدارة أو مديرا تنفيذيا لشركة تعرضت لالفالس أو التصفية أو البيع أو االندماج.
 .11المراكز الوظيفية ألعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا في الشركات التابعة :
ال يوجد.
 .12االفصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس االدارة :
ال يوجد.
 .13بيان أسماء أعضاء لجنة التدقيق الحالية  ،صالحياتهم ،واجباتهم ومسؤولياتهم :
ال يوجد.
 .14أسماء وعناوين األشخاص في االدارة التنفيذية العليا مع نبذة عن مؤهالتهم العلمية وخبراتهم العملية:
 المدير العام :أمحد حممد خضر ,بكالوريوس جتارة وحماسب قانوين.
 مدير التدقيق والرقابة :حممد راتب احلايك ,بكالوريوس تأمني ومصارف.
 مدير االمتثال :بالل الرفاعي ,بكالوريوس إدارة أعمال.
 مدير االلتزام :سامر القابوين ,بكالوريوس إدارة أعمال.

 .15أي معلومات تتعلق بتملك موظفي الشركة ألسهم
ال يوجد.
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حركة السهم
 مل يتم أي تداول على سهم شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة
 البيانات والقوائم املالية:
ميكن االطالع على االيضاحات املرفقة بالبيانات املالية من خالل موقع هيئة األوراق واألسواق املالية السورية
www.scfms.sy
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عوامل المخاطرة
باكإضافة إىل املعلومات الواردة يف هذه النشرة ينبغي على كل مستثمر حمتمل أن يدرس عوامل املخاطرة بعناية قبل اختاذ أي قرار
باالستثمار يف أسهم االكتتاب ,علما بأ من املخاطر املوضحة أدناه ال تشمل مجيع املخاطر اليت ميكن أن تواجهها الشركة ,بل إنمه من
املمكن نشوء خماطر إضافية ليست معلومة للشركة يف الوقت احلايل.
المخاطر المتعلقة في السوق:
 األنظمة والقوانين:ختضع أنشطة الشركة ألنظمة وقوانني اجلمهورية العربية السورية ,وقد يتأثر نشاط الشركة بسبب التغريات املستقبلية اليت قد تطرأ على
األنظمة والقوانني.
 المنافسة:تواجه الشركة حاليا منافسة من شركات الصرافة العاملة يف القطر إضافة إىل املصارف القائمة أو اليت ستنضم إىل سوق الصرافة الحقا,
مما قد يؤثر سلبا على حصة الشركة من السوق ,وبالتايل انعكاسه مباشرة على رحبية السهم.
-

تقلبات أسعار الفائدة:

قد يكون الرتفاع أسعار الفائدة أثر سليب على أربا الشركة بسبب توجه اجلمهور كإيداع األموال يف املصارف هبدف احلصول على
عوائد جمزية على مدخراهتم مما سيؤدي إىل اخنفاض كمية النقود املعروضة يف السوق وبالتايل تراجع عمليات بيع وشراء العملة لدى
الشركة واليت تعترب من املصادر األساسية لإليرادات األمر الذي سينعكس سلبا بالنهاية على سعر السهم.
 تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية:حيث تعتمد الشركة يف نشاطها التجاري على أسعار صرف العمالت األجنبية وأن أي تقلبات غري حمسوبة أو طارئة قد تؤدي إىل
خسائر يف حجم األربا .
 المخاطر المتعلقة بأداء الشركة:كما هو احلال يف مجيع الشركات واالستثمارات فقد ال تتمكن الشركة من حتقيق اكإيرادات على النحو املتوقع نظرا لتغري العوامل
االقتصادية احمليطة واليت تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد سورية وبالتايل فقد ال تتمكن الشركة من حتقيق األربا املتوقعة نتيجة الرتباط
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نشاطها بأد اء االقتصاد الكلي يف اجلمهورية العربية السورية ,مما سنعكس بالتايل على سعر السهم املتداول يف املستقبل نتيجة لرتاجع
رحبية السهم.
 مخاطر تتعلق باألسهم:يعتمد قرار الشركة يف توزيع أربا األسهم يف املستقبل على عدة عوامل من بينها أربا الشركة مستقبال ومركزها املايل واحتياجاهتا
الرأمسالية واحتياطياهتا القابلة للتوزيع وغريها من العوامل األخرى اليت تعد على قدر كبري من األمهية.

تعهد شركة األدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة تجاه الهيئة والمساهمين والغير
يتعهد أعضاء جملس االدارة جمتمعني ومنفردين مبايلي:
أن املعلومات املقدمة يف هذا النشرة هي معلومات كاملة وصحيحة وصائبة ,وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم وجود أية
حقائق أو معلومات هامة يؤدي حذفها إىل جعل أي عبارة مذكورة يف نشرة االصدار مضللة .
االلتزام جبميع أحكام قانون هيئة االوراق وقانون التجارة وقانون الشركات واللوائح واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاها.
عن شركة األدهم للصرافة المساهمة المغفلة العامة
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تعهد مدير اإلصدار
الشركة العالمية األولى المساهمة المغفلة الخاصة
استنادا إىل املسوؤليات املنوطة بنا مبوجب قانون هيئة األوراق واألسواق املالية السورية وقانون سوق دمشق لألوراق املالية ونظام إصدار
وطر األوراق املالية ,لقد قمنا مبراجعة كل الوثائق ذات العالقة واملواد األخرى الالزمة كإعداد نشرة اكإصدار املتعلقة بطر أسهم زيادة
رأس مال شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة لالكتتاب اخلاص.
يتحمل جملس إدارة شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة مسؤولية صحة املعلومات الواردة يف نشرة اكإصدار ,والذين قد أكدو
على عدم حذف أي معلومات جوهرية منه ميكن أن يؤدي حذفها إىل جعل التعميم مضلال.
نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجبة اليت تتطلبها املهنة فيما يتعلق بنشرة اكإصدار اليت تم إعدادها حتت إشرافنا ,وبناءا على أعمال
املراجعة املشار إليها واملناقشات مع شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة ,وأعضاء جملس إدارهتا واملسوؤلني األخرين فيه
واجلهات األخرى ذات العالقة ,وبناءا على أعمال املراجعة اليت قمنا هبا مع هذه اجلهات املعنية مبوضوع اكإصدار وتوقعات الرحبية
وأسس ومربرات التسعري وحمتويات الوثائق املقدمة إلينا.
نؤكد مايلي:
لقد قمنا باختاذ العناية الواجبة واملعقولة اليت تضمن أن البيانات الواردة إلينا من شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة  ,واملتضمنة
يف نشرة اكإصدار تتفق مع احلقائق الواردة يف الوثائق واملواد واملستندات األخرى املتعلقة بالطر .
على حسب اطالعنا واملعلومات املتوفرة لدينا من اجلهة املصدرة لألوراق املالية ,فإنمه ال يوجد لدى شركة العاملية األوىل املسامهة املغفلة
اخلاصة أي سبب لالعتقاد بأن اجلهة املصدرة لألوراق املالية أخفت أية معلومات جوهرية ميكن أن يؤدي حذفها إىل جعل النشرة
مضللة.
إ من نشرة اكإصدار والطر املتعلق هبا يتفقان مع مجيع قواعد وشروط اكإفصا املنصوص عليها يف نظام إصدار وطر األوراق املالية
ومنوذج نشرة اكإصدار املعتمد من اهليئة ,كما تتفقان مع قانون الشركات والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة يف هذا الشأن.
إن البيانات واملعلومات اليت ت عرضها يف نشرة اكإصدار صحيحة وعادلة وكافية حسب إطالعنا ملساعدة املستثمر على اختاذ القرار
املناسب حول االستثمار أو عدمه يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب من خالهلا طبقا لقواعد وشروط اكإفصا .
مدير االصدار
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تعهد المستشار القانوني للشركة المصدرة
وفقا للمعلومات املتوفرة لدينا نؤكد بأن كافة اكإجراءات املتخذة بشأن طر هذه االسهم موضوع النشرة تتفق مع أحكام القوانني
والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشركة وقانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة األوراق واألسواق املالية ونظام إصدار وطر
االوراق املالية ومنوذج نشرة اكإصدار املعتمد من هيئة األوراق واألسواق املالية السورية والنظام األساسي لشركة األدهم للصرافة املسامهة
املغفلة العامة والقرارات املتخذة من اهليئة العامة وجملس إدارة شركة األدهم للصرافة املسامهة املغفلة العامة وأن شركة األدهم للصرافة
املسامهة املغفلة العامة قد حصلت على كافة الرتاخيص واملوافقات الرمسية الالزمة ملباشرة األنشطة موضوع النشرة.
املستشار القانوين:
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ملحق فروع مصارف االكتتاب رقم 1

أمساء وعناوين وأرقام فروع بنك سورية الدويل االسالمي
احملافظة

الفرع

العنوان

اهلاتف

الفاكس

دمشق

 29ايار

السبع حبرات

2327188

2314087

أمساء وعناوين وأرقام فروع بنك الشام االسالمي
احملافظة

الفرع

العنوان

اهلاتف

دمشق

النجمة

ساحة النجمة

33919

الفاكس

أمساء وعناوين وأرقام فروع بنك االردن سورية
احملافظة

الفرع

العنوان

اهلاتف

الفاكس

دمشق

بغداد

شارع بغداد اما وزارة املالية

63900000

2315368

29

التوقعات المالية للسنوات الخمسة المقبلة

قوائم المركز المالي (الميزانية العمومية) الموقوفة بتاريخ  31كانون األول  2017لغاية 2022

البيــــــــــــــــــــــــان

31/12/2017
ليرة سورية

102%
31/12/2018
ليرة سورية

102%
31/12/2019
ليرة سورية

102%
31/12/2020
ليرة سورية

102%
31/12/2021
ليرة سورية

102%
31/12/2022
ليرة سورية

الموجـــــــودات:
أ -النقد المحلي واالجنبي ولدى
المصارف:
النقد المحلي في الصندوق

249,687,916

254,681,674

259,775,308

264,970,814

270,270,230

275,675,635

النقد من العمالت األجنبية في الصندوق

28,892,878

1,029,470,736

1,050,060,150

1,071,061,353

1,092,482,580

1,114,332,232

646,951

659,890

673,088

686,550

700,281

714,286

742,162,758

718,375,574

694,112,647

669,364,462

2,052,671,303

2,055,094,291

2,057,565,738

2,060,086,615

مصرف سورية المركزي
المصارف
إجمالي النقد

112,928,191
392,155,936

765,483,526
2,050,295,825

ب -الموجودات األخرى:
شيكات ووسائل دفع محررة مشتراه
105,493,838

107,603,715

109,755,789

111,950,905

114,189,923

116,473,721

صافي الموجودات الثابتة المادية
صافي الموجودات الثابتة غير المادية

1,592,650

1,624,503

1,656,993

1,690,133

1,723,936

1,758,414

موجودات أخرى
احتياطي نقدي لدى المصارف مقابل
رأس المال
إجمالي الموجودات األخرى

53,871,047

54,948,468

56,047,437

57,168,386

58,311,754

59,477,989

55,478,156

56,587,719

57,719,474

58,873,863

60,051,340

61,252,367

216,435,691

إجمالي الموجودات

608,591,627

220,764,405

225,179,693

229,683,287

234,276,953

2,271,060,230

2,277,850,996

2,284,777,578

2,291,842,691

238,962,492
2,299,049,106

المطـــاليب:
ج  -االلتزامات تجاه الغير:
مخصص ضريبة الدخل
قيم برسم الدفع ألجل قصير وحسابات
دائنة م.
مطلوبات أخرى
إجمالي االلتزامات تجاه الغير

8,606,289

8,778,415

8,953,983

9,133,063

9,315,724

9,502,038

176,006,716

179,526,850

183,117,387

186,779,735

190,515,330

194,325,636

5,332,096

5,438,738

5,547,513

5,658,463

5,771,632

5,887,065

189,945,101

193,744,003

197,618,883

201,571,261

205,602,686

209,714,740

د -حقوق المساهمين
رأس المال

250,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

2,000,000,000

احتياطي قانوني

61,968,894

64,577,833

67,238,952

69,953,292

72,721,919

75,545,919

أرباح (خسائر) مدورة محققة

108,320,152

14,413,764

14,702,040

14,996,080

15,296,002

15,601,922

)(1,675,370

)(1,708,878

)(1,743,055

)(1,777,916

2,077,316,227

2,080,232,113

2,083,206,317

2,086,240,005

أرباح (خسائر) مدورة غير محققة

)(1,642,520

إجمالي حقوق المساهمين

418,646,526

إجمالي المطاليب وحقوق المساهمين

608,591,627

)(1,813,475
2,089,334,367
2,299,049,106
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2,291,842,691

2,284,777,578

2,277,850,996
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2,271,060,230

