نشرة إصدار
أسهم زيادة رأسمال شركة شام للصرافة المساىمة المغفلة العامة
وفقاً ألحكام قانون ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية رقم  /22/لعام  ،2002ونظام إصدار وطرح األوراق المالية رقم
 /5992/تاريخ  ، 2006/6/28وتعليمات التعامل بحقوق األفضلية باالكتتاب الصادر بالقرار رقم  /58/لعام .2000
 اسم الشركة اؼبصدرة  ( :شركة شام للصرافة المساىمة المغفلة العامة).
 عنواهنا ( :دمشق -شارع  92أيار – عقار  11/1921ساروجة قرب سينما السفراء -مقابل مطعم الكمال).
 ىاتف  – )2527092 ( :فاكس (.)2527090
 اؼبسجلة يف السجل التجاري لدى وزارة االقتصاد والتجارة ربت الرقم  /19929/تاريخ  9212/9/19ويف سجل شركات
الصرافة لدى مصرف سورية اؼبركزي ربت رقم ./11/
 عدد األسهم اؼبطروحة لالكتتاب/101220222/سهم مليون وثالشبائة ألف سهم

وقيمتها االظبية

/11202220222/ل.س مائة وثالثون مليون لرية سورية .
 القيمة االظبية للسهم  /122/لرية سورية.
 رقم وتاريخ قرار موافقة اؽبيئة على مضمون نشرة اإلصدار :سبت اؼبوافقة من ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية على الطرح
بالقرار رقم  /12/تاريخ  9212/9/92الصادر عن ؾبلس اؼبفوضني جبلستو رقم ( ) 8اؼبنعقدة بتاريخ.9212/9/92 :
وحدد تاريخ اكتساب حق األفضلية بأسهم الزيادة يف هناية يوم اإلثنني الواقع يف .9212/1/11
 تنقسم عملية زيادة رأس اؼبال اىل اؼبراحل التالية: .1مرحلة التنازل عن حقوق األفضلية يف اإلكتتاب :وتددأ من صداح يوم الثالثاء اؼبوافق  ،9212/ 1/19وحىت هناية دوام يوم
األربعاء اؼبوافق .9212/1/92
 .9مرحلة االكتتاب اػباص :وتددأ من صداح يوم اػبميس اؼبوافق  ،9212/1/98وحىت هناية دوام يوم الثالثاء اؼبوافق
 ،9212/4/19كما حيق لو يف الوقت ذاتو االكتتاب بأعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك األسهم اليت مل ديارس حق
االكتتاب فيها ،ويكون االكتتاب عندئذ هبذه األسهم وفقاً ألحد األسعار احملددة من قدل الشركة واؼبوافق عليها من قدل
اؽبيئة واليت ال جيوز أن تقل عن سعر اإلصدار األصلي مع مراعاة أنو الجيوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد.
 .1مرحلة طرح األسهم الفائضة لالكتتاب العام :إذا مل تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس اؼبال يتم طرح األسهم الفائضة على
االكتتاب العام للجمهور ،وتتدع يف ىذا االكتتاب األحكام اؼبتعلقة باالكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.
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مفتش الحسابات :ؿبمد ؿبمد صبيل اليغشي.
المستشار القانوني :احملامي فادي ىواري.
مدير اإلصدار :الشركة العاؼبية األوىل لإلستثمارات اؼبالية اؼبسامهة اؼبغفلة اػباصة.
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ملخص االصدار
الشركة المصدرة لألوراق المالية

شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة

رأس المال الحالي للشركة

رأس مال الشركة اؼبصرح بو /9022202220222/ل.س ملياري لرية
سورية.
رأس اؼبال اؼبدفوع /1022202220222/ل.س مليار وطبسون مليون
لرية سورية.

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

( )101220222سهم مليون وثالشبائة ألف سهم.
وقيمتها اإلظبية ()1120222.222ل.س مائة وثالثون مليون لرية سورية

سعر االكتتاب للسهم الواحد
األسعار المحددة لالكتتاب على األسهم الفائضة

( )122ل.س (مائة لرية سورية)
 السعر األول )129(:ل.س.
 السعر الثاين )121(:ل.س.
 السعر الثالث )124(:ل.س.

القيمة األسمية للسهم الواحد

 122ل.س (مائة لرية سورية)

نسبة األسهم المطروحة الى رأس المال الحالي

( %) 19.18

القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة لالكتتاب

()11202220222ل.س (مائة وثالثون مليون لرية سورية).

تاريخ إكتساب حق األفضلية

هناية يوم اإلثنني اؼبوافق 9212/1/11

فترة التنازل عن حق األفضلية

ديكن للمسامهني اؼبسجلني يف سجل مسامهي الشركة بتاريخ اكتساب حق
األفضلية والذين ال يرغدون دبمارسة حق األفضلية خالل االكتتاب أن يقوموا
بالتنازل عن ىذا اغبق بشكل كامل أو جزئي يف مقر الشركة الكائن يف:
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 - .1دمشق –شارع  92أيار -مقابل مطعم الكمال حصراً خالل الفًتة
الواقعة بني صداح يوم الثالثاء اؼبوافق  ،9212/ 1/19وحىت هناية دوام
يوم األربعاء اؼبوافق .9212/1/92
الحد األدنى لالكتتاب

(ال يوجد حد أدىن)

عدد حقوق األفضلية

يساوي عدد أسهم الزيادة اليت حيق للمساىم االكتتاب هبا

الحد األعلى لالكتتاب

حيق ألصحاب حقوق األفضلية االكتتاب بعدد من األسهم بنسدة ما لو من
حقوق أفضلية ،كما حيق لو يف الوقت ذاتو االكتتاب بأعداد إضافية من األسهم
لتغطية تلك األسهم اليت مل ديارس حق االكتتاب فيها ،ويكون االكتتاب عندئذ
هبذه األسهم وفقاً ألحد األسعار احملددة من قدل الشركة واؼبوافق عليها من قدل
اؽبيئة واليت ال جيوز أن تقل عن سعر اإلصدار األصلي مع مراعاة أنو الجيوز
للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد.

من يحق لو االكتتاب

فقط ضبلة حقوق األفضلية اؼبسجلني بتاريخ انتهاء فًتة التنازل عن حقوق
األفضلية يف سجل مسامهي الشركة وذلك يف هناية دوام يوم األربعاء اؼبوافق
.9212/1/92

الغاية من االصدار

زيادة رأس مال شركة الشام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة ليصدح
( 1018202220222مليار ومائة وشبانون مليون لرية سورية) الستثماره حبسب
غايات الشركة وأىدافها.

فترة االكتتاب

من صداح يوم اػبميس اؼبوافق  ،9212/1/98وحىت هناية دوام يوم الثالثاء
اؼبوافق 9212/4/19

توزيع األرباح

حسب النظام األساسي للشركة وقرارات اؽبيئات العامة.

نوع و خصائص األسهم

أسهم اظبية عادية
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بيان ىام للمستثمرين
إن اؽبدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار ىو إطالع اؼبستثمر على كافة اؼبعلومات اليت تساعده على ازباذ القرار اؼبناسب حول
االستثمار أو عدمو يف األوراق اؼبالية اؼبطروحة لالكتتاب.
ىذا ،وتشمل النشرة على صبيع الديانات واؼبعلومات اؽبامة ،وال ربتوي على أية معلومات مضللة ومل ربذف منها أية معلومات أساسية
تؤثر سلداً أو إجياباً على قرار اؼبستثمر خبصوص استثماره يف األوراق اؼبالية اؼبطروحة من عدمو.
إن الشركة اؼبصدرة فبثلة يف أعضاء ؾبلس إدارهتا يتحملون ؾبتمعني أو منفردين اؼبسؤولية الكاملة عن صحة وكفاية اؼبعلومات الواردة يف
ىذه النشرة ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادىم بأنو قد ت أخذ العناية الواجدة عند إعداد ىذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات
أخرى يؤدي حذفها إىل جعل اؼبعلومات اؼبذكورة بالنشرة مضللة.
ىذا ويتعني على كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار ىذه ليقرر فيما إذا كان من اؼبناسب أن يستثمر يف األوراق
اؼبالية اؼبطروحة ،آخذاً بعني االعتدار كل اغبقائق اؼبدينة يف سياقها الصحيح ،ويتعني على اؼبستثمر أيضاً عدم اعتدار ىذه النشرة دبثابة
توصية من اعبهة اؼبصدرة لألوراق اؼبالية بشراء األوراق اؼبالية اؼبطروحة دبوجدها ،حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية اغبصول على ما
حيتاج إليو من نصائح مهنية مستقلة عن عملية االستثمار يف األوراق اؼبالية اؼبطروحة لالكتتاب ،وعن إجراء تقييمو اؼبستقل للمعلومات
واالفًتاضات اليت ربتوي عليها ىذه النشرة ،وذلك باستخدام التحليل والتوقعات اليت يراىا ضرورية يف ازباذ أي قرار بشأن االستثمار
يف األوراق اؼبطروحة لالكتتاب من عدمو.
وتؤكد الشركة اؼبصدرة أنو مل يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقدًن أية إفادة عنها وال عن األوراق اؼبالية اؼبطروحة
لالكتتاب من غري األشخاص اؼبذكورين يف ىذه النشرة.
ىذا وال تتحمل ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية أية مسؤولية لعدم تضمني نشرة االصدار أية معلومات أو بيانات ضرورية أو
ىامة ،أو تضمينها معلومات أو بيانات غري صحيحة أو غري دقيقة وإمنا يكون ذلك من مسؤولية اعبهة اليت أعدهتا.
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المحتوي ـ ــات
 صفحة الغالف (بيان ىام للمستثمرين).
 معلومات عامة عن اإلصدار وعن اعبهة اؼبصدرة وملخص شروط اإلصدار.
 أغراض اعبهة اؼبصدرة والًتاخيص الصادرة بشأهنا.
 معلومات عامة عن اؼبؤسسني.
 شروط وإجراءات االكتتاب.
 حقوق وواجدات اؼبساىم.
 تنظيم وإدارة الشركة.
 حركة سعر السهم وتغيريه بالنسدة للشركات القائمة.
 معلومات عن الشركة والشركات التابعة ؽبا.
 مصادر سبويل الشركة.
 الديانات والقوائم اؼبالية (للشركات القائمة)0
 اغبصص العينية.
 أنواع وحقوق األسهم اؼبصدرة.
 مصاريف اإلصدار.
 تعهدات الشركة ذباه اؽبيئة واؼبسامهني والغري.
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معلومات عامة عن اإلصدار وعن الجهة المصدرة وملخص شروط اإلصدار
 .1اسم الشركة المصدرة  :شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة .
 .9رقم السجل التجاري  19929 :تاريخ  19-29-9212وسجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية اؼبركزي ربت رقم
/11/
 .1عنوان الشركة ومركزىا الرئيسي ( :دمشق  -شارع  92أيار –عقار  11/1921ساروجة قرب سينما السفراء -مقابل
مطعم الكمال).
 رقم اؽباتف.)9192249(: رقم الفاكس.)9192241 (: .4مدة الشركة وبداية ونهاية السنة المالية للشركة :مدة الشركة طبسة عشرة عاماً قابلة للتمديد وفقاً لألحكام القانونية
النافذة ،السنة اؼبالية للشركة تتدع السنة اؼبيالدية.
 .2رأسمال الشركة :رأس مال الشركة اؼبصرح بو  /9022202220222/ل.س ملياري لرية سورية  ،رأس اؼبال اؼبدفوع
/1022202220222/ل.س مليار وطبسون مليون لرية سورية .
 .9نسبة مساىمة المؤسسين في رأس المال %22 :من رأظبال الشركة.
 .2عدد األسهم المطروحة لالكتتاب)101220222( :سهم مليون وثالشبائة ألف سهم ،وقيمتها االظبية
()11202220222ل.س مائة وثالثون مليون لرية سورية ونسدتها إىل رأس اؼبال اؼبدفوع .% ) 19.18 ( :
 .8نوع وخصائص األسهم المصدرة :أسهم اظبية عادية.
 .2سعر طرح السهم الواحد :سعر طرح السهم الواحد بالقيمة االظبية للسهم و اليت تدلغ  122ل.س (مائة لرية سورية)
بدون عالوة اصدار.
 .00األغراض األساسية التي ستستخدم فيها حصيلة أموال االكتتاب:
تسعى شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة من زيادة رأس ماؽبا اىل توفيق أوضاعها مع القانون رقم  /92/لعام  9212الذي ألزم
شركات الصرافة برفع رأظباؽبا إىل ملياري لرية سورية خالل عامني من صدوره.
 .11أىلية المكتتب في األسهم المطروحة :فقط ضبلة حقوق األفضلية حسب سجالت مسامهي الشركة بنهاية فًتة تداول
حقوق األفضلية.
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 .19فترة تداول حقوق األفضلية:
 ديكن للمسامهني اؼبسجلني يف سجل مسامهي الشركة بنهاية يوم اإلثنني اؼبوافق  ،9212/1/11والذين ال يرغدون فبارسة حقاألفضلية خالل االكتتاب أن يتنازلوا عن حقوق األفضلية العائدة ؽبم كالً أو جزءاً باغبضور إىل مقر الشركة الكائن يف( :دمشق
– شارع  92أيار مقابل مطعم الكمال) ،وخالل الفًتة الواقعة بني صداح يوم الثالثاء اؼبوافق  ،9212/ 1/19وحىت هناية دوام
يوم األربعاء اؼبوافق 9212/1/92حصراً.
إن كل حق أفضلية دينح حاملو اغبق باالكتتاب بسهم واحد يتم التنازل عن ىذه اغبقوق حبضور كل من اؼبتنازل و اؼبتنازل لوإىل مقر الشركة الكائن يف( دمشق شارع  92أيار مقابل مطعم الكمال).
 .05تاريخ بداية االكتتاب وتاريخ نهاية االكتتاب:
تددأ عملية االكتتاب اعتداراً من صداح يوم اػبميس اؼبوافق  ،9212/1/98وحىت هناية دوام يوم الثالثاء اؼبوافق ،9212/4/19
عدا أيام العطل األسدوعية والرظبية وتقوم شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة بطرح أسهم زيادة رأس اؼبال الفائضة غري اؼبكتتب
هبا خالل فًتة االكتتاب اؼبذكورة لالكتتاب العام للجمهور ،وتتدع يف ىذا االكتتاب األحكام اؼبتعلقة باالكتتاب برأس مال الشركة عند
التأسيس.
 .09القيود المفروضة على الطرح وملكية األسهم:
تراعى النسب القصوى احملددة للملكية يف قانون الشركات -(:ال يوجد حد أدىن لالكتتاب - .القيود اؼبفروضة على الطرح وملكية
األسهم حسب قانون الشركات).
 .12بيان طريقة التخصيص المقترحة :يف حالة عدم االكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس اؼبال اعبديدة كل بنسدة ما ديتلكو من
حقوق أفضلية ،يتم زبصيص األسهم الفائضة للمكتتدني الذين اكتتدوا بأسهم تزيد عن األسهم اؼبستحقة ؽبم بالسعر األعلى
مث األقل فاألقل من األسعار احملددة.
 .06موافقة الهيئة العامة للشركة  :سبت اؼبوافقة على زيادة رأس مال شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة بقيمة
 /11202220222/ل.س (مائة وثالثون مليون لرية سورية) ليصدح  /1018202220222/ل.س (مليار ومائة وشبانون
مليون لرية سورية) يف اجتماع اؽبيئة العامة غري العادية بتاريخ  9212/11/99و حصلت شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة
العامة على موافقة وزارة التجارة الداخلية و ضباية اؼبستهلك بالقرار رقم  /9222/تاريخ .9212/19/92
 .07اسم مدير اإلصدار وعنوانو البريدي وىاتفو ورقم الفاكس والبريد اإللكتروني.
8

شركة العاؼبية األوىل لالستثمارات اؼبالية -اؼبسامهة اؼبغفلة اػباصة. العنوان( :حلب  -اعبميلية أول شارع فيصل أم رحدة الداصات). اؽباتف .)9199994( -)291919981211 – 291919941424(: الفاكس.)291919941429(: اؼبوقع اإللكًتوين .www.g1-sy.com الربيد اإللكًتوين .g1@g1-sy.com.08

مصارف االكتتاب:

 بنك سورية الدويل االسالمي.العنوان :دمشق – شارع  92أيار -فرع  92أيار.
ىاتف .9192188 :
فاكس .9114282 :
 بنك الشام االسالمي.العنوان  :دمشق – ساحة النجمة – اؼبركز الرئيسي.
ىاتف .11212 :
بنك االردن – سورية.
العنوان  :دمشق – شارع بغداد – اؼبركز الرئيسي.
ىاتف 91222222 :
فاكس 9112198 :
لالطالع على عناوين مصارف االكتتاب يرجى مراجعة اؼبلحق رقم  1من ىذه النشرة.
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.09

المستشار القانوني:

احملامي  :فادي ىواري.
العنوان  :دمشق –  92أيار – جانب اؼبركز الثقايف الروسي.
ىاتف 22291 244222229 :
 .92مفتش الحسابات :السيد :ؿبمد ؿبمد صبيل اليغشي.
العنوان - :مساكن برزة -خلف اؼبقسم -بناء األرصاد اعبوية.
ىاتف2112924- 2112229 :
موبايل2211882181 :
فاكس.2112229 - 2112924 :
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 .20إجمالي مصاريف اإلصدار.
قامت شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة بتخصيص مدلغ  /109220222/ل.س كمصاريف اصدار األسهم لغاية
زيادة رأس اؼبال وىي تشمل ما يلي:
الديان

النسدة

اؼبدلغ

رسم دراسة الطلب

مدلغ ثابت

102220222

رسم التسجيل لألسهم

 9باأللف من األسهم اؼبصدرة

9920222

رسم اإلصدار

 1باأللف من األسهم اؼبصدرة

1220222

مصاريف اإلعالن

مدلغ ثابت

2220222

اتعاب مدير اإلصدار

مدلغ ثابت

2220222

بنوك االكتتاب

مدلغ ثابت

102220222

المجموع

109220222
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شروط وإجراءات االكتتاب
جيب على صبيع اؼبكتتدني من اؼبسامهني قراءة تعليمات االكتتاب وشروطو بعناية قدل تعدئة منوذج طلب االكتتاب حيث أن التوقيع على
منوذج طلب االكتتاب يعد موافقة على تعليمات االكتتاب وشروطو.
 )0كيفية الحصول على نشرة االصدار وتقديم طلبات االكتتاب:
ديكن اغبصول على نشرة االصدار والنظام األساسي وتقدًن طلدات االكتتاب لدى فروع مصارف االكتتاب اؼبذكورة يف اؼبلحق رقم
( )1من نشرة االصدار ىذه.
 )2أسلوب عرض األسهم:
ستعرض األسهم يف اكتتاب خاص ـبصص غبملة حقوق األفضلية لالكتتاب بأسهم الشركة حيث سيتم االكتتاب من خالل مصارف
االكتتاب اؼبذكورة ضمن النشرة.
 )5اجراءات االكتتاب و الشروط التي يخضع لها قبول االكتتاب :
 سوف يتم دبوجب ىذه النشرة طرح ( )101220222سهم بقيمة ( ) 11202220222ل.س (مائة وثالثون مليون لرية
سورية) لالكتتاب بغرض زيادة رأظبال شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة ليصدح ( )1018202220222ل.س
(مليار ومائة وشبانون مليون لرية سورية) .وديكن اغبصول على نشرات اإلصدار والنظام األساسي و مناذج طلدات االكتتاب
من مصارف االكتتاب التالية:
 .1بنك– سورية الدويل االسالمي فرع  92ايار.
 .9بنك– بنك االردن سورية فرع شارع بغداد .
 .1بنك– بنك الشام االسالمي فرع النجمة .
عند توقيع اؼبكتتب لطلب االكتتاب يف مصرف االكتتاب ،فإنو يعقد اتفاقاً ملزماً بني شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة وبني
اؼبكتتب.
ديكن تقدًن طلدات االكتتاب لدى مصارف االكتتاب يف الفروع اؼبذكورة يف اؼبلحق رقم  1للمقيمني داخل سورية يف أي وقت خالل
مرحلة االكتتاب.
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ويقدم مصرف االكتتاب للمكتتب طلب االكتتاب ،ويعترب طلب االكتتاب الغياً يف حال عدم دقة اؼبعلومات اؼبقدمة من اؼبكتتب،
ويف حال االكتتاب من غري ضبلة حقوق األفضلية أو من غري اؼبسامهني اؼبسجلني يف سجالت شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة
العامة بنهاية فًتة تداول حقوق األفضلية.
جيب على اؼبكتتب أن يوضح يف طلب االكتتاب عدد األسهم اليت يرغب االكتتاب هبا ،ويتم تسديد قيمة األسهم اؼبكتتب هبا
بالكامل عند االكتتاب.
جيب تقدًن طلدات االكتتاب مع أصل وصورة بطاقة اؽبوية أو جواز السفر ،ويف حالة تقدًن الطلب بالوكالة عن اؼبكتتب ،جيب أن
يكتب الوكيل اظبو ويوقع على منوذج طلب االكتتاب ،وأن يرفق صورة وكالة االكتتاب سارية اؼبفعول ويربز األصل ،وجيب أن تكون
الوكالة صادرة من اعبهات الرظبية للمقيمني باعبمهورية العربية السورية ومصدقة أصوالً أو من خالل السفارة أو القنصلية للمقيمني
خارجها ومصدقة من وزارة اػبارجية يف سورية.
أما اذا كان اؼبكتتب دون ال 18من العمر ،فيجب أن يتم تقدًن طلب االكتتاب باسم االبن ويكتب ويل أمره اظبو ويوقع على طلب
االكتتاب ،و أن يرفق أصل و صورة بطاقة اؽبوية أو جواز السفر لويل األمر ولالبن (يف حال وجودىا) باالضافة ألصل و صورة دفًت
العائلة ،ويقوم اؼبوظف اؼبسؤول دبصرف االكتتاب دبطابقة الصور مع األصول و إعادة األصول إىل اؼبكتتب.
يف حال االكتتاب عن قاصر ،فإن على الوصي أن يكتب اظبو ويوقع على منوذج طلب االكتتاب ،وأن يرفق أصل وصورة بطاقة اؽبوية
أو جواز السفر للوصي باإلضافة لدفًت العائلة للقاصر و إلذن قاضي شرعي وذلك يف حال دفع قيمة االكتتاب من مال القاصر.
ديكن للراغدني باالكتتاب وغري اؼبقيمني يف سورية اغبصول على نشرة االصدار والنظام االساسي باالضافة لطلب االكتتاب من خالل
التواصل مع مدير االصدار على االدييل التايلg1@g1-sy.com :
ويتوجب على ىؤالء اؼبكتتدني تعدئة اؼبعلومات اؼبطلوبة يف طلب االكتتاب بشكل كامل وتصديق التوقيع من قدل أحد اؼبصارف
وإرساؽبا مع األوراق اؼبطلوبة وىي (صورة من جواز السفر وسند االقامة خارج سورية مصدقة من السفارة السورية يف الدولة اليت يقيم
فيها وإشعار ربويل مدلغ االكتتاب إىل اغبساب اػباص بالشركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة يف مصارف االكتتاب) إىل عنوان
مدير االصدار أعاله عن طريق بريد سريع مضمون باإلضافة إىل إرسال نسخة من صبيع ىذه الوثائق عرب الربيد االلكًتوين إىل العنوان
التايل.g1@g1-sy.com :
شريطة أن ال يتجاوز تاريخ استحقاق اغبوالة لتاريخ هناية االكتتاب وأن تصل قيمة األسهم صافية من أي عموالت حسب واقع
اغبال.علماً أن مدير االصدار وشركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة غري مسؤولني عن ضياع األوراق األصلية الناذبة عن طرف
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خارجي وال يلتزمون بتثديت االكتتاب يف ىذه اغبالة ولكن تلتزم شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة برد اؼبدالغ اؼبدفوعة دون أية
اقتطاعات باستثناء مصاريف ورسوم إعادة التحويل.
كما حيق للمصرف الذي ت فيو االكتتاب وحيق ؼبدير االصدار أن يرفض الطلب كلياً أو جزئياً إذا مل يستوف الطلب شروط االكتتاب
اؼبذكورة يف نشرة االصدار وإعالن الطرح ،دون أن يكون للمكتتب اغبق دبطالدة أي طرف بأي عطل أو ضرر بعد إقرار عملية
التخصيص.
 )4التخصيص واالسترداد:
خيصص كل حامل غبق األفضلية بكامل عدد األسهم اليت اكتتب هبا ودبا يتناسب مع عدد حقوق األفضلية اليت ديلكها.
كما يتم زبصص األسهم الفائضة للمكتتدني الذين اكتتدوا بأسهم تزيد عن األسهم اؼبستحقة ؽبم بالسعر األعلى مث األقل فاألقل من
األسعار احملددة .
بتعدئة طلب االكتتاب  -فإن اؼبكتتب:
 يوافق على اكتتابو يف شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة بعدد األسهم اؼبوضحة يف طلب االكتتاب.
 يقر بأنو قد اطلع على نشرة االصدار وعلى كافة ؿبتوياهتا ودرسها بعناية وفهم مضموهنا.
 يوافق على النظام األساسي لشركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة والشروط الواردة يف نشرة االصدار و بناءاً على ذلك
ت اكتتابو يف األسهم اؼبذكورة.
 يعلن قدولو األسهم اؼبخصصة لو دبوجب طلب االكتتاب وقدولو كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف نشرة
االصدار.
 )2مشاركة األسهم باألرباح:
يستفيد اؼبسامهون الذين قاموا باالكتتاب وفق ىذه النشرة من األرباح اليت ربققها الشركة بدءاً من تاريخ صدور قرار ؾبلس اإلدارة
ومصادقة ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية بتخصيص ملكية األسهم علماً أن توزيع األرباح خيضع لألحكام العامة اؼبنصوص عنها يف
قانون الشركات وقرارات ؾبلس اإلدارة واؽبيئة العامة.
 )6شهادات ملكية األسهم:
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سيتم توزيع شهادات ملكية على اؼبسامهني من قدل الشركة اؼبصدرة كون أسهم الشركة غري مدرجة يف سوق دمشق لألوراق اؼبالية كما
سيتم إرسال إشعارات زبصيص تدني عدد األسهم اؼبملوكة بنهاية االكتتاب.
 )7طريقة وعمالت التسديد:
 يتم تسديد كامل قيمة األسهم اؼبكتتب هبا عند االكتتاب يف حسابات خاصة باسم شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة
العامة لدى مصارف االكتتاب.
 جيري تسديد قيمة األسهم اؼبكتتب هبا من قدل اؼبسامهني السوريني باللرية السورية لدى فروع مصارف االكتتاب.
 جيري تسديد قيمة األسهم اؼبكتتب هبا من قدل اؼبسامهني السوريني غري اؼبقيمني بالقطع األجنيب نقداً أو حبوالة مصرفية
وذلك حسب سعر الصرف الوارد يف نشرة أسعار صرف العمالت األجندية الصادرة عن مصرف سورية اؼبركزي يف اليوم
السابق لالكتتاب.
 إن السهم غري قابل للتجزئة ،وال تعرف شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة إال مالكاً للسهم الواحد.
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أغراض الشركة والغايات التي أنشأت من أجلها
فبارسة أعمال الصرافة وفقا ألحكام القانون رقم  94لعام  9229والقانون رقم  /92/لعام  9212و تعديالهتما وتعليماهتما التنفيذية
الصادرة عن ؾبلس النقد والتسليف وقانون الشركات الصادر باؼبرسوم التشريعي رقم  92لعام 9211وتعديالتو والتعليمات والقرارات
ذات الصلة وما يطرأ على ىذه القوانني والتعليمات والقرارات من تعديالت.
 .0أرقام وتواريخ القرارات االدارية الصادرة من الجهات المختصة بشأن التراخيص بتأسيس الشركة والسماح لها بمزاولة
أنشطتها :
 قرار ؾبلس النقد والتسليف رقم (/922م ن/ب  ) 4تاريخ  9222/19/91اؼبتضمن الًتخيص بتأسيس الشركة.
 قرار عبنة إدارة مصرف سورية اؼبركزي رقم /212ل أ تاريخ  9212/9/92اؼبتضمن منح إذن اؼبداشرة واؼبوافقة على تسجيل
الشركة يف سجل شركات الصرافة بالرقم ./11/
 قامت الشركة بضم األرباح إىل رأس اؼبال وتوزيع أسهم ؾبانية خالل الربع األول من عام  9218دبدلغ ()1908240122
ل.س
 ت طرح أسهم زيادة راظبال الشركة ليدلغ مليار لرية سورية خالل النصف األول من عام .9218
 ت طرح أسهم زيادة راظبال الشركة ليدلغ مليار وطبسون مليون لرية سورية خالل النصف الثاين من عام .9218
 .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 اؽبيئة العامة غري العادية اؼبعقدة بتاريخ . 9212/11/99
 موافقة وزارة التجارة الداخلية و ضباية اؼبستهلك بالقرار رقم  /9222/تاريخ .9212/19/92
 موافقة ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية على اإلصدار والطرح جبلسة ؾبلس اؼبفوضني رقم ( )8والصادرة بالقرار رقم
( )12تاريخ .9212/9/92
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حقوق وواجبات المساىم
 .0مسؤوليات المساىم :
تقتصر مسؤولية اؼبساىم على أداء قيمة األسهم اليت اكتتب فيها ،وال يسأل عن ديون شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة إال يف
حدود القيمة االظبية لالسهم اليت اكتتب فيها.
 .2حقوق المساىم :
صبيع األسهم يف الشركة اؼبسامهة تتمتع حبقوق متساوية ومالزمة غبق ملكيتها وفيما يلي بيان بأىم ىذه اغبقوق حسب أحكام قانون
الشركات رقم  92لعام  9211وقانون ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية ما يلي :
 قدض األرباح اليت يتقرر توزيعها على اؼبسامهني.
 استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة دبا فيها رأس اؼبال عند تصفية الشركة .
 االشًتاك و اؼبسامهة يف أعمال اؽبيئات العامة.





اغبصول على شهادة باألسهم اليت ديلكها.
بيع أسهمو وىدتها ورىنها مع مراعاة األحكام اػباصة بذلك اؼبذكورة يف نظام الشركة األساسي و/أو قانون الشركات رقم
 92لعام .9211
حق إقامة الدعوى بدطالن كل قرار متخذ من اؽبيئة العامة أو ؾبلس االدارة ـبالفاً ألحكام القوانني العامة أو النظام العام أو
نظام الشركة األساسي وفقا للشروط اؼبذكورة يف ىذا القانون.
حق االطالع على دفاتر الشركة ضمن الشروط اليت يفرضها القانون.

 حق اغبصول على كراس مطدوع حيوي:
أ -ميزانية الدورة اغبسابية اؼبنقضية.
ب -قائمة الدخل وبيان حقوق اؼبلكية والتدفقات النقدية.
ج -تقرير ؾبلس االدارة.
د-تقرير مفتشي اغبسابات.
 حق طلب دعوة اؽبيئات العامة لالجتماع وفقاً للشروط اؼبذكورة يف قانون الشركات.

 حق طلب إضافة أحباث غري مذكورة يف جدول األعمال اؼبقرر من قدل ؾبلس اإلدارة وفقاً للشروط اؼبذكورة يف قانون
الشركات.
 حق األولوية يف االكتتاب بزيادة رأس اؼبال.
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 .5التقارير والبيانات المرسلة للمساىمين :
حيق للمساىم االطالع على دفاتر شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة اليت يعينها ؾبلس االدارة وذلك خالل األيام العشرة اليت
تسدق انعقاد اؽبيئة العامة وتدقى ىذه الدفاتر معروضة أيضاً حىت آخر اجتماع اؽبيئة العامة باإلضافة إىل اغبق يف اغبصول على كافة
التقارير اؼبنصوص عنها بنظام اإلفصاح الصادر عن ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية.
 حيق لكل مساىم أن حيصل على كراس مطدوع حيوي:
 ميزانية السنة اؼبالية اؼبنقضية.
 قائمة الدخل وبيان حقوق اؼبلكية والتدفقات النقدية.
 تقرير ؾبلس االدارة.
 تقرير مفتشي اغبسابات.
على أن تودع ىذه الكراسات يف مقر شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة ربت تصرف اؼبسامهني قدل عشرة أيام على األقل من
موعد اجتماع اؽبيئة العامة وأن توزع على اؼبسامهني نسخ منها عند تسجيل األسهم قدل االجتماع.
أنواع و حقوق األسهم المصدرة
 حبسب اؼبلكية :أسهم اظبية.
 حبسب طديعة اغبصة:أسهم نقدية.
 حبسب اغبقوق اؼبرتدطة بالسهم:أسهم عادية
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معلومات عامة عن المؤسسين
حصص اؼبؤسسني:
أسماء السادة المؤسسين

الجنسية

عدد األسهم

النسبة عند التأسيس

النسبة الحالية

حسام الدين صبيل قلعجي

ع.س

9220222

%12

%2

بشر حسام الدين قلعجي

ع.س

9220222

%12

%2

خليل ابراىيم الدلخي

ع.س

9220222

%12

%12

ؿبمد حسام عمر الشرجبي اؼبزيك

ع.س

9220222

%12

%12

بشار ؿبمد قبيب اعبمايل

ع.س

9220222

%12

%12

اجملموع

ع.س

%22

%12

القيود المفروضة على المؤسسين:
يًتتب على اؼبؤسسني من الواجدات وااللتزامات وؽبم من اغبقوق ما ىو منصوص عليو يف قانون الشركات الصادر باؼبرسوم التشريعي
رقم ( )92لعام ( )9211وتعديالتو والقانون رقم  94لعام  9229و تعديالتو وتعليماتو التنفيذية الناظم ؼبهنة الصرافة وتعديالتو
وقانون ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية وتعديالتو.
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معلومات عن الشركة والشركات التابعة لها
تعريف بالشركة والنشاطات الرئيسية للشركة:
شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة ىي شركة سورية مسجلة يف السجل التجاري حملافظة دمشق ربت الرقم  /19929/تاريخ
 9212/9/19ومرخصة وفق القرار الصادر عن عبنة إدارة مصرف سورية اؼبركزي رقم /212ل/أ تاريخ  9212/9/92ؼبمارسة أعمال
الصرافة وفقاً ألحكام القانون رقم  94لعام  9229اػباص بتنظيم مهنة الصرافة وتعليماهتا التنفيذية الصادرة بقرار ؾبلس النقد
والتسليف رقم /921م ن/ب 4تاريخ  9229/22/94والقانون رقم  91لعام  9219وتعليمات مصرف سورية اؼبركزي وقرارات
ؾبلس النقد والتسليف والقانون رقم  /92/لعام  9212وما يطرأ على ىذه القوانني من تعديالت وإضافات.
تنظيم وإدارة الشركة
اؽبيكل التنظيمي للشركة:
مجلس االدارة وشروط العضوية:
أ .ؾبلس االدارة:
 يتوىل إدارة الشركة ؾبلس إدارة يتألف من  /سدعة  /أعضاء ،ويتم انتخاهبم من قدل اؽبيئة العامة للشركة ،وجيوز أن يكون العضوشخصاً اعتدارياً ديثلو شخص طديعي أو أكثر يسميو ؽبذا الغرض يف اغباالت اليت يسمح هبا القانون دبسامهة األشخاص
االعتداريني وضمن النسب القانونية.
 حيق للشخص االعتداري الذي قام بتسمية فبثلو يف ؾبلس اإلدارة تغيري فبثلو دبوجب كتاب صادر عنو ،وال يعترب ىذا التغيريسارياً حبق الشركة أو حبق الغري إال بعد إعالم مصرف سورية اؼبركزي وشهره يف سجل التجارة ولدى وزارة التجارة الداخلية
وضباية اؼبستهلك.
-

جيوز انتخاب عدد من أعضاء ؾبلس االدارة من غري اؼبسامهني على أال تتجاوز نسدتهم ثلث عدد أعضاء اجمللس.

 مدة والية اجمللس أربع سنوات. على ؾبلس اإلدارة أن يدعو اؽبيئة العامة للشركة لالجتماع خالل التسعني يوماً األخرية من مدة واليتو لتنتخب ؾبلس إدارة حيلؿبلو ،على أن يستمر يف عملو إىل أن ينتخب ؾبلس إدارة جديد والجيوز أن تزيد مدة التأخري يف انتخاب ؾبلس اإلدارة
اعبديد يف أي حالة من اغباالت عن تسعني يوماً من تاريخ انتهاء مدة اجمللس القائم.
 جيوز إعادة انتخاب األعضاء اؼبنتهية مدة واليتهم .21

 جيب على الشخص اؼبنتخب لعضوية ؾبلس اإلدارة الذي كان غائداً عند انتخابو أن يعلن عن قدولو بتلك العضوية او رفضهاخالل عشرة أيام من تاريخ تدليغو نتيجة االنتخاب و يعترب سكوتو قدوالً منو بالعضوية.
 جيوز للمساىم الذي ديتلك  %12فما فوق من رأس اؼبال أن يسمي عضواً يف ؾبلس اإلدارة عن كل  %12من مسامهتو،وهتدر الكسور كما جيوز أن يسمي نفسو عضواً ،وال جيوز للمساىم الذي استخدم ىذا اغبق أن يشًتك يف انتخاب باقي
أعضاء ؾبلس اإلدارة.
 جنسية أعضاء اجمللس:جيب أن تكون أغلدية أعضاء ؾبلس اإلدارة من جنسية اعبمهورية العربية السورية.
 أسهم أعضاء اجمللس (أسهم الضمان):جيب أن يكون عضو ؾبلس اإلدارة مالكاً بصفتو الشخصية  / 92222/سهم على األقل ،كما يشًتط يف رئيس ؾبلس اإلدارة
أن ديلك مثلي العدد اؼبملوك من قدل عضو اجمللس ،وربفظ ىذه األسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة اغبدس
ويعترب ىذا اغبدس رىناً ؼبصلحة الشركة ولضمان اؼبسؤوليات اؼبًتتدة على ؾبلس اإلدارة ويشار إىل ذلك يف سجل األسهم
اؼبمسوك لدى الشركة.
ب .شروط العضوية :يشًتط يف عضو ؾبلس اإلدارة :
 أن يكون بالغاً السن القانونية ومتمتعاً حبقوقو اؼبدنية. أال يكون ؿبكوماً عليو بأية عقوبة جنائية أو جردية من اعبرائم اؼبخلة بالشرف. أال يكون عضو اجمللس بصفتو الشخصية أو بصفتو فبثالً للشخص االعتداري عضواً يف ؾبلس إدارة أكثر من طبس شركاتمسامهة من اليت تسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر باؼبرسوم التشريعي رقم  92لعام  9211وتعديالتو.
 أال يكون من العاملني يف الدولة ما مل يكن العضو فبثالً إلحدى اعبهات العامة. يتم إثدات توافر شروط العضوية دبوجب تصريح موقع من قدل كل عضو وسجل عديل مصدق أصوالً ،وجيب على عضو ؾبلساإلدارة و على رئيسو تقدًن ىذا التصريح إىل الشركة خالل الشهر األول من كل سنة .
 يشًتط يف رئيس ؾبلس اإلدارة أال يكون بصفتو الشخصية أو بصفتو فبثالً للشخص االعتداري رئيساً جمللس إدارة أكثر منشركتني مسامهتني من اليت يسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر باؼبرسوم التشريعي رقم  92لعام  9211وتعديالتو.
ج .صالحيات مجلس االدارة:

21

 جمللس اإلدارة السلطات والصالحيات الواسعة للقيام جبميع األعمال اليت يقتضيها تسيري أعمال الشركة وفقاً لغاياهتا وليس ؽبذهالصالحيات من حد إال ما ىو منصوص عليو يف النظام األساسي للشركة والقانون رقم  94لعام  9229وتعديالتو وتعليماتو
التنفيذية وأنظمة القطع والقوانني واألنظمة ذات الصلة .
 جيب على اجمللس أن يتقيد بتوجيهات اؽبيئة العامة وأال خيالف قراراهتا. ال جيوز جمللس اإلدارة االستدانة وبيع ورىن أصول الشركة والتصرف هبا إال دبا يسمح بو القانون رقم  94لعام  9229وتعديالتووتعليماتو التنفيذية ،وبعد اغبصول على موافقة اؽبيئة العامة ومصرف سورية اؼبركزي .
 أظباء أعضاء ؾبلس اإلدارة اغبايل:االسم

الصفة

نسبة الملكية

بشار ؿبمد قبيب اعبمايل

رئيس ؾبلس اإلدارة

% 12

ؿبمد عمر الشرجبي اؼبزيك

نائب رئيس ؾبلس اإلدارة

%4

نسرين ابراىيم الدلخي

عضو ؾبلس إدارة

%2

شكيب طلعت األتاسي

عضو ؾبلس إدارة

%2

دالني ابراىيم الدلخي

عضو ؾبلس إدارة

%2

ياظبني ابراىيم الدلخي

عضو ؾبلس إدارة

%2

عدري ابراىيم الدلخي

عضو ؾبلس إدارة

% 2

 أسلوب منح اؼبزايا العينية واؼبالية واؼبكافآت واألتعاب اليت تقاضاىا ؾبلس االدراة واللجان الندثقة عنو:ربدد اؽبيئة العامة بناء على اقًتاح أعضاء ؾبلس اإلدارة مكافآت أعضاء ؾبلس اإلدارة على أال تزيد على  %2من األرباح الصافية،
كما ربدد اؽبيئة العامة للشركة بدالت اغبضور واؼبزايا األخرى ألعضاء اجمللس يف ضوء نشاطات الشركة وفعالياهتا.
 بيان األعمال احملظورة على اجمللس:أ .ال جيوز أن يكون ألي من أعضاء ؾبلس اإلدارة أو لألشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مداشرة أو غري مداشرة
يف العقود واؼبشاريع اليت تعقد مع الشركة أو غبساهبا إال إذا كان ذلك دبوجب ترخيص سبنحو اؽبيئة العامة .
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ب .و جيب ذبديد ىذا الًتخيص يف كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة األجل .
ج .يستثٌت من ذلك اؼبقاوالت أو التعهدات أو اؼبناقصات العامة اليت يفسح فيها اجملال عبميع اؼبتنافسني باالشًتاك بالعروض
على قدم اؼبساواة إذا كان عضو ؾبلس االدارة أو الشخص اؼبكلف بتمثيلها صاحب العرض األنسب .
د .ال جيوز ألي من أعضاء ؾبلس اإلدارة أو لألشخاص اؼبكلفني بتمثيل الشركة ان يشًتكوا يف ادارة شركة مشاهبة أو منافسة
لشركتهم أو أن يتعاطوا ذبارة مشاهبة أو منافسة ؽبا إال إذا حصلوا على ترخيص من اؽبيئة العامة جيدد يف كل سنة ،و يف كل
األحوال ال جيوز أن يتولوا عضوية ؾبلس إدارة شركة صرافة مسامهة أخرى .
ه .ال جيوز ألي من أعضاء ؾبلس اإلدارة أو لألشخاص اؼبكلفني بتمثيل الشركة بشكل مداشر أو عن طريق الغري القيام
بعمليات يراد هب ا التالعب يف أسعار أسهم الشركة يف أسواق األوراق اؼبالية 0أو شراء و بيع األسهم استنادا ؼبعلومات غري
متاحة للعامة واليت حصلوا عليها يف معرض فبارستهم لوظيفتهم أو نقل ىذه اؼبعلومات ألي شخص آخر بقصد إحداث
تأثري يف أسعار أسهم ىذه الشركة .
و .يسري اؼبنع وواجب الًتخيص على اؼبعامالت اليت تتم مع أقرباء األشخاص اؼبذكورين يف ىذه اؼبادة حىت الدرجة الرابعة .
ز .حيظر على أعضاء ؾبلس إدارة الشركة أو على األشخاص اؼبكلفني بتمثيلها أو على أي موظف يعمل فيها أن يفشي إىل أي
مساىم يف الشركة أو إىل غريه أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة و تعترب ذات طديعة سرية بالنسدة ؽبا وكان قد حصل
عليها حبكم منصدو يف الشركة أو قيامو بأي عمل ؽبا أو فيها وذلك ربت طائلة العزل واؼبطالدة بالتعويض عن األضرار اليت
غبقت بالشركة ،ويستثٌت من ذلك اؼبعلومات اليت سدق نشرىا من جهة أخرى أو تلك اليت ذبيز أو توجب القوانني أو
األنظمة نشرىا .
-

تأكيد استيفاء أعضاء ؾبلس االدارة للقواعد والشروط اؼبنصوص عليها يف قانون الشركات والتعليمات الصادرة من اؽبيئة:

صرح أعضاء ؾبلس اإلدارة على استيفائهم للقواعد والشروط اؼبنصوص عليها يف قانون الشركات والتعليمات الصادرة عن اؽبيئة ويؤكد
كل عضو منهم بشكل خاص على عدم إدانتو يف جردية تتعلق بالشرف واألمانة أو أنو قد أعلن إفالسو أو فشل يف سداد التزامات
مالية أو كان عضواً يف ؾبلس إدارة أو مديراً تنفيذياً لشركة تعرضت لالفالس أو التصفية أو الديع أو االندماج.
 اؼبراكز الوظيفية ألعضاء ؾبلس االدارة واالدارة العليا يف الشركات التابعة :اليوجد
-

االفصاح عن اؼبصاحل اؼبداشرة وغري اؼبداشرة لكل عضو من أعضاء ؾبلس االدارة :

ال يوجد.
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 بيان أظباء أعضاء عبنة التدقيق اغبالية  ،صالحياهتم ،واجداهتم ومسؤولياهتم :ال يوجد.
 أظباء وعناوين األشخاص يف االدارة التنفيذية العليا مع ندذة عن مؤىالهتم العلمية وخرباهتم العملية: ؿبمد حسام الشرجبي اؼبزيك :خربة يف ؾبال اعمال الصرافة الكثر من  12سنوات
 أي معلومات تتعلق بتملك موظفي الشركة ألسهمال يوجد.

24

حركة السهم

مل يتم أي تداول على سهم شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة خالل عام .9218
الديانات والقوائم اؼبالية:
ديكن االطالع على االيضاحات اؼبرفقة بالديانات اؼبالية من خالل موقع ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السوريةwww.scfms.sy
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عوامل المخاطرة
باإلضافة إىل اؼبعلومات الواردة يف ىذه النشرة يندغي على كل مستثمر ؿبتمل أن يدرس عوامل اؼبخاطرة بعناية قدل ازباذ أي قرار
باالستثمار يف أسهم االكتتاب ،علماً بأن اؼبخاطر اؼبوضحة أدناه ال تشمل صبيع اؼبخاطر اليت ديكن أن تواجهها الشركة ،بل إنو من
اؼبمكن نشوء ـباطر إضافية ليست معلومة للشركة يف الوقت اغبايل.
المخاطر المتعلقة في السوق:
 األنظمة والقوانين:زبضع أنشطة الشركة ألنظمة وقوانني اعبمهورية العربية السورية ،وقد يتأثر نشاط الشركة بسدب التغريات اؼبستقدلية اليت قد تطرأ على
األنظمة والقوانني.
 المنافسة:تواجو الشركة حالياً منافسة من شركات الصرافة العاملة يف القطر إضافةً إىل اؼبصارف القائمة أو اليت ستنضم إىل سوق الصرافة الحقاً،
فبا قد يؤثر سلداً على حصة الشركة من السوق ،وبالتايل انعكاسو مداشرةً على رحبية السهم.
-

تقلبات أسعار الفائدة:

قد يكون الرتفاع أسعار الفائدة أثر سليب على أرباح الشركة بسدب توجو اعبمهور إليداع األموال يف اؼبصارف هبدف اغبصول على
عوائد ؾبزية على مدخراهتم فبا سيؤدي إىل اخنفاض كمية النقود اؼبعروضة يف السوق وبالتايل تراجع عمليات بيع وشراء العملة لدى
الشركة واليت تعترب من اؼبصادر األساسية لإليرادات األمر الذي سينعكس سلداً بالنهاية على سعر السهم.
 تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية:حيث تعتمد الشركة يف نشاطها التجاري على أسعار صرف العمالت األجندية وأن أي تقلدات غري ؿبسوبة أو طارئة قد تؤدي إىل
خسائر يف حجم األرباح.
 المخاطر المتعلقة بأداء الشركة:كما ىو اغبال يف صبيع الشركات واالستثمارات فقد ال تتمكن الشركة من ربقيق اإليرادات على النحو اؼبتوقع نظراً لتغري العوامل
االقتصادية احمليطة واليت تؤثر بشكل مداشر على اقتصاد سورية وبالتايل فقد ال تتمكن الشركة من ربقيق األرباح اؼبتوقعة نتيجة الرتداط
26

نشاطها بأداء االقتصاد الكلي يف اعبمهورية العربية السورية ،فبا سنعكس بالتايل على سعر السهم اؼبتداول يف اؼبستقدل نتيجة لًتاجع
رحبية السهم.
 مخاطر تتعلق باألسهم:يعتمد قرار الشركة يف توزيع أرباح األسهم يف اؼبستقدل على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة مستقدالً ومركزىا اؼبايل واحتياجاهتا
الرأظبالية واحتياطياهتا القابلة للتوزيع وغريىا من العوامل األخرى اليت تعد على قدر كدري من األمهية.
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تعهد شركة شام للصرافة المساىمة المغفلة العامة تجاه الهيئة والمساىمين والغير
يتعهد أعضاء ؾبلس االدارة ؾبتمعني ومنفردين دبايلي:
أن اؼبعلومات اؼبقدمة يف ىذا النشرة ىي معلومات كاملة وصحيحة وصائدة ،وقد ت أخذ العناية الواجدة للتأكد من عدم وجود أية
حقائق أو معلومات ىامة يؤدي حذفها اىل جعل أي عدارة مذكورة يف نشرة االصدار مضللة .
االلتزام جبميع أحكام قانون ىيئة االوراق وقانون التجارة وقانون الشركات واللوائح واألنظمة والتعليمات الصادرة دبقتضاىا.
عن شركة شام للصرافة المساىمة المغفلة العامة
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تعهد مدير اإلصدار
الشركة العالمية األولى لالستثمارات المالية  -المساىمة المغفلة الخاصة
استناداً إىل اؼبسوؤليات اؼبنوطة بنا دبوجب قانون ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية وقانون سوق دمشق لألوراق اؼبالية ونظام إصدار
وطرح األوراق اؼبالية ،لقد قمنا دبراجعة كل الوثائق ذات العالقة واؼبواد األخرى الالزمة إلعداد نشرة اإلصدار اؼبتعلقة بطرح أسهم زيادة
رأس مال شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة لالكتتاب اػباص.
يتحمل ؾبلس إدارة شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة مسؤولية صحة اؼبعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار ،والذين قد أكدو
على عدم حذف أي معلومات جوىرية منو ديكن أن يؤدي حذفها إىل جعل التعميم مضلالً.
نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجدة اليت تتطلدها اؼبهنة فيما يتعلق بنشرة اإلصدار اليت ت إعدادىا ربت إشرافنا ،وبناءاً على أعمال
اؼبراجعة اؼبشار إليها واؼبناقشات مع شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة ،وأعضاء ؾبلس إدارهتا واؼبسوؤلني األخرين فيها واعبهات
األخرى ذات العالقة ،وبناءاً على أعمال اؼبراجعة اليت قمنا هبا مع ىذه اعبهات اؼبعنية دبوضوع اإلصدار وتوقعات الرحبية وأسس
ومربرات التسعري وؿبتويات الوثائق اؼبقدمة إلينا.
نؤكد مايلي:
لقد قمنا بازباذ العناية الواجدة واؼبعقولة اليت تضمن أن الديانات الواردة إلينا من شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة  ،واؼبتضمنة
يف نشرة اإلصدار تتفق مع اغبقائق الواردة يف الوثائق واؼبواد واؼبستندات األخرى اؼبتعلقة بالطرح.
على حسب اطالعنا واؼبعلومات اؼبتوفرة لدينا من اعبهة اؼبصدرة لألوراق اؼبالية ،فإنو ال يوجد لدى شركة العاؼبية األوىل لالستثمارات
اؼبسامهة اؼبغفلة اػباصة أي سدب لالعتقاد بأن اعبهة اؼبصدرة لألوراق اؼبالية أخفت أية معلومات جوىرية ديكن أن يؤدي حذفها إىل
جعل النشرة مضللة.
إن نشرة اإلصدار والطرح اؼبتعلق هبا يتفقان مع صبيع قواعد وشروط اإلفصاح اؼبنصوص عليها يف نظام إصدار وطرح األوراق اؼبالية
ومنوذج نشرة اإلصدار اؼبعتمد من اؽبيئة ،كما تتفقان مع قانون الشركات والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة يف ىذا الشأن.
إن الديانات واؼبعلومات اليت ت عرضها يف نشرة اإلصدار صحيحة وعادلة وكافية حسب إطالعنا ؼبساعدة اؼبستثمر على ازباذ القرار
اؼبناسب حول االستثمار أو عدمو يف األوراق اؼبالية اؼبطروحة لالكتتاب من خالؽبا طدقاً لقواعد وشروط اإلفصاح.
مدير االصدار
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تعهد المستشار القانوني للشركة المصدرة
وفقاً للمعلومات اؼبتوفرة لدينا نؤكد بأن كافة اإلجراءات اؼبتخذة بشأن طرح ىذه االسهم موضوع النشرة تتفق مع أحكام القوانني
والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشركة وقانون التجارة وقانون الشركات وقانون ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية ونظام إصدار وطرح
االوراق اؼبالية ومنوذج نشرة اإلصدار اؼبعتمد من ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية والنظام األساسي لشركة الشام للصرافة اؼبسامهة
اؼبغفلة العامة والقرارات اؼبتخذة من اؽبيئة العامة وؾبلس إدارة شركة شام للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة وأن شركة شام للصرافة اؼبسامهة
اؼبغفلة العامة قد حصلت على كافة الًتاخيص واؼبوافقات الرظبية الالزمة ؼبداشرة األنشطة موضوع النشرة.
المستشار القانوني :فادي ىواري
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شركة شام للصرافة
المساهمة العامة
الموجودات

ل.س
8102

ل.س
8102

ل.س
8180

ل.س
8181

الصندوق والنقد المحلي في الطريق

729,983,843

812,982,227

883,281,451

971,618,495

صندوق العمالت األجنبية
حساب جاري لدى مصرف سورية
المركزي

39,426,146

43,368,761

47,715,637

52,476,211

45,495

51,145

55,149

61,554

الحسابات الجارية لدى المصارف

8,269,295

9,196,225

11,115,847

11,116,432

شيكات ووسائل دفع محررة مشتراة

24,149,599

26,454,559

29,111,115

32,111,116

صافي الموجودات الثابتة المادية

4,773,687

5,251,156

5,776,161

6,353,777

صافي الموجودات الثابتة غير المادية

1

1

1

1

موجودات اخرى
احتياطي نقدي لدى المصارف مقابل
راس المال

712,473

783,721

862,192

948,312

251,111,111

275,111,111

312,511,111

332,751,111

مجموع الموجودات

1,157,261,538

1,162,988,611

1,279,287,271

1,417,215,797

المطلوبات وحقوق الملكية
قيم برسم الدفع ألجل قصير وحسابات
دائنة مختلفة

2,121,445

2,222,491

2,444,738

2,689,212

مطلوبات اخرى

241,193

264,112

291,513

319,564

إجمالي المطلوبات

2,261,538

2,486,592

2,735,251

3,118,776
1

حقوق الملكية
2111.111.111

راس المال

1,151,111,111

احتياطي قانوني

17,419,742

22,919,742

أرباح(خسائر) مدورة محققة

51,111,111

55,111,111

61,511,111

أرباح(خسائر) مدورة غير محققة

1

1

1

1

إجمالي حقوق الملكية

1,167,419,742

2,177,919,742

2,189,469,742

2,112,174,742

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

1,169,681,281

2,181,416,334

2,192,214,993

2,115,183,518
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2,111,111,111

2,111,111,111

28,969,742

35,624,742
66,551,111

ل.س
2122
1,168,769,345
57,723,821
66,619
12,117,175
35,211,118
6,989,155
1
1,143,132
366,125,111
1,547,937,176
2,958,134
351,521
3,319,654
1
2,111,111,111
42,945,242
73,215,111
1
2,116,151,242
2,119,459,896

ملحق فروع مصارف االكتتاب رقم 0
أظباء وعناوين وأرقام فروع بنك سورية الدويل االسالمي:
احملافظة

الفرع

العنوان

اؽباتف

الفاكس

دمشق

 92أيار

السدع حبرات

9192188

9114282

أظباء وعناوين وأرقام فروع بنك الشام االسالمي:
احملافظة

الفرع

العنوان

اؽباتف

دمشق

النجمة

ساحة النجمة

11212

الفاكس

أظباء وعناوين وأرقام فروع بنك االردن سورية:
احملافظة

الفرع

العنوان

اؽباتف

الفاكس

دمشق

بغداد

شارع بغداد

91222222

9112198
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