نشرة إصدار أسهم
شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة
وفقاً ألحكام قانون هيئة األوراق واألسواق المالية السورية رقم  /22/لعام  ،2005ونظام إصدار وطرح األوراق المالية رقم
 /3945/تاريخ  ، 2006/6/28وتعليمات التعامل بحقوق األفضلية باالكتتاب الصادر بالقرار رقم  /38/لعام .2010
 اسم الشركة املصدرة  ( :شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة ). عنواهنا (:دمشق -شارع  29أيار – عقار  13/1251ساروجة قرب سينما السفراء -مقابل مطعم الكمال).هاتف  – )2327042 (:فاكس(.)2327041 املسجلة يف السجل التجاري لدى وزارة االقتصاد والتجارة حتت الرقم  /16292/تاريخ  2010/6/16ويف سجل شركات
الصرافة لدى مصرف سورية املركزي حتت رقم ./11/
 عدد األسهم املطروحة /7,331,959/سهم وقيمتها االمسية  /733,195,900/لرية سورية .
 القيمة االمسية للسهم  /100/لرية سورية.
 رقم وتاريخ قرار موافقة اهليئة على مضمون نشرة اإلصدار :متت املوافقة من هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على الطرح
بالقرار رقم  / 17/تاريخ  218/1/22الصادر عن جملس املفوضني جبلسته املنعقدة بتاريخ .2018/1/ 22
وحدد تاريخ اكتساب حق األفضلية بأسهم الزيادة يف هناية يوم اإلثنني الواقع يف .2018/ 2 /5
 تنقسم عملية زيادة رأس املال اىل املراحل التالية: .1مرحلة التنازل عن حقوق األفضلية يف اإلكتتاب :وتددأ من صداح يوم الثالثاء املوافق  ,2018/2 /6وحىت هناية دوام يوم
املوافق .2018/ 2 / 6
 .2مرحلة االكتتاب اخلاص :وتددأ من صداح يوم الثالثاء املوافق  ,2018/ 2 /20وحىت هناية دوام يوم االحد املوافق 3/11
 ,2018/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 وفقاً ألحد األسعار احملددة من قدل الشركة واملوافق عليها من قدل اهليئة واليت ال
جيوز أن تقل عن سعر اإلصدار األصلي مع مراعاة أنه الجيوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد.

1

 .3مرحلة طرح األسهم الفائضة لالكتتاب العام :إذا مل تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس املال يتم طرح األسهم الفائضة على
االكتتاب العام للجمهور ,وتتدع يف هذا االكتتاب األحكام املتعلقة باالكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.
مفتش الحسابات :مصطفى اجلاجة.
المستشار القانوني :احملامي فادي هواري.
مدير اإلصدار :الشركة العاملية األوىل لإلستشارات املالية املسامهة املغفلة اخلاصة.
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ملخص االصدار
الشركة المصدرة لألوراق المالية

شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة

رأس المال الحالي للشركة

رأس مال الشركة املصرح به  /2,000,000,000/ل.س

ملياري

لرية سورية.
رأس املال املدفوع /266,804,100/ل.س.
عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

( )7,331,959سهم.
وقيمتها االسمية ( /)733,195,900لرية سورية

سعر االكتتاب للسهم الواحد

( )100ل.س (مائة لرية سورية)

األسعار المحددة لالكتتاب على األسهم الفائضة

(يتم حتديد  3أسعار أعلى من سعر االكتتاب)
103 - 102 – 101

القيمة األسمية للسهم الواحد

 100ل.س (مائة لرية سورية)

نسبة األسهم المطروحة الى رأس المال الحالي

(%)274.8

القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة لالكتتاب

733,195,900ل.س (سدعمائة وثالثة وثالثون مليوناً ولرية سورية).

تاريخ إكتساب حق األفضلية

هناية يوم االثنني املوافق 2018/2/5

فترة التنازل عن حق األفضلية

ميكن للمسامهني املسجلني يف سجل مسامهي الشركة بتاريخ اكتساب حق
األفضلية والذين ال يرغدون مبمارسة حق األفضلية خالل االكتتاب أن يقوموا
بالتنازل عن هذا احلق بشكل كامل أو جزئي يف مقر الشركة الكائن يف:
 دمشق –شارع  29أيار -مقابل مطعم الكمال حصراً خالل الفرتة الواقعة بنييوم الثالثاء املوافق 2018 /2/6
3

ويوم االحد املوافق .2018 /3/11
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 بنسدة 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 وفقاً ألحد األسعار احملددة من قدل الشركة واملوافق عليها من قدل
اهليئة واليت ال جيوز أن تقل عن سعر اإلصدار 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 .2018/02/ 05

الغاية من االصدار

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

فترة االكتتاب

من صداح يوم الثالثاء املوافق

 ,2018/02/20وحىت هناية دوام يوم األحد

املوافق 2018/03/11
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 اإلصدار 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 الديانات واملعلومات اهلامة ,وال حتتوي على أية معلومات مضللة ومل حتذف منها أية معلومات أساسية
تؤثر سلداً أو إجياباً 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 ت أخذ العناية الواجدة عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات
أخرى يؤدي حذفها إىل جعل املعلومات املذكورة بالنشرة مضللة.
هذا ويتعني على كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا كان من املناسب أن يستثمر يف األوراق
املالية املطروحة ,آخذاً بعني االعتدار كل احلقائق املدينة يف سياقها الصحيح ,ويتعني على املستثمر أيضاً عدم اعتدار هذه النشرة مبثابة
توصية من اجلهة املصدرة لألوراق املالية بشراء األوراق املالية املطروحة مبوجدها ,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 أنه 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.
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المحتوي ـ ــات
 صفحة الغالف (بيان هام للمستثمرين).
 معلومات عامة عن اإلصدار وعن اجلهة املصدرة وملخص شروط اإلصدار.
 أغراض اجلهة املصدرة والرتاخيص الصادرة بشأهنا.
 معلومات عامة عن املؤسسني.
 شروط وإجراءات االكتتاب.
 حقوق وواجدات املساهم.
 تنظيم وإدارة الشركة.
 حركة سعر السهم وتغيريه بالنسدة للشركات القائمة.
 معلومات عن الشركة والشركات التابعة هلا.
 مصادر متويل الشركة.
 الديانات والقوائم املالية (للشركات القائمة),
 احلصص العينية.
 أنواع وحقوق األسهم املصدرة.
 مصاريف التأسيس.
 تعهدات الشركة جتاه اهليئة واملسامهني والغري.
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معلومات عامة عن اإلصدار وعن الجهة المصدرة وملخص شروط اإلصدار
 .1اسم الشركة المصدرة  :شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة .
 .2رقم السجل التجاري  16292 :تاريخ  16-06-2010و سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية املركزي حتت رقم
/11/
 .3عنوان الشركة ومركزها الرئيسي ( :دمشق  -شارع  29أيار –عقار  13/1251ساروجة قرب سينما السفراء -مقابل
مطعم الكمال).
 رقم اهلاتف.)2327042(: رقم الفاكس.)2327041 (: .4مدة الشركة وبداية ونهاية السنة المالية للشركة :مدة الشركة مخسة عشرة عاماً قابلة للتمديد وفقاً لألحكام القانونية
النافذة ,السنة املالية للشركة تتدع السنة امليالدية.
 .5رأسمال الشركة :رأس مال الشركة املصرح به  /2,000,000,000/ل.س ملياري لرية سورية  ,رأس املال املدفوع /
/266,804,100ل.س .
 .6نسبة مساهمة المؤسسين في رأس المال:
 .7عدد األسهم المطروحة لالكتتاب)7,331,959( :سهم ,وقيمتها االمسية ( )733,195,900لرية سورية ونسدتها إىل
رأس املال املدفوع .)%274.8( :
 .8نوع وخصائص األسهم المصدرة :أسهم امسية عادية.
 .9سعر طرح السهم الواحد :سعر طرح السهم الواحد بالقيمة االمسية للسهم و اليت تدلغ  100ل.س (مائة لرية سورية)
بدون عالوة اصدار.
 .10األغراض األساسية التي ستستخدم فيها حصيلة أموال االكتتاب:
تسعى شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة من زيادة رأس ماهلا اىل توفيق أوضاعها مع القانون رقم  /29/لعام  2017الذي ألزم
شركات الصرافة برفع رأمساهلا إىل ملياري لرية سورية خالل عامني من صدوره.
 .11أهلية المكتتب في األسهم المطروحة :فقط محلة حقوق األفضلية حسب سجالت مسامهي الشركة بنهاية فرتة تداول
حقوق األفضلية.
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 .12فترة تداول حقوق األفضلية:
 ميكن للمسامهني املسجلني يف سجل مسامهي الشركة بتاريخ حق األفضلية الواقع بنهاية يوم االثنني املوافق ,2018/02/5والذين ال يرغدون ممارسة حق األفضلية خالل االكتتاب أن يتنازلوا عن حقوق األفضلية العائدة هلم كالً أو
جزءاً باحلضور إىل مقر الشركة الكائن يف( :دمشق – شارع  29أيار مقابل مطعم الكمال) ,وخالل الفرتة الواقعة بني يومي
املوافق  2018/02/06وحىت هناية يوم ,2018/02/15حصراً.
إن كل حق أفضلية مينح حامله احلق باالكتتاب بسهم واحد يتم التنازل عن هذه احلقوق حبضور كل من املتنازل و املتنازل لهإىل مقر الشركة الكائن يف( دمشق شارع  29أيار مقابل مطعم الكمال).
 .13تاريخ بداية االكتتاب وتاريخ نهاية االكتتاب:
تددأ عملية االكتتاب اعتداراً من يوم الثالثاء املوافق  2018/02/20وحىت يوم االحد املوافق  2018/03/11عدا أيام العطل
األسدوعية والرمسية وتقوم شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة بطرح أسهم زيادة رأس املال الفائضة غري املكتتب هبا خالل فرتة
االكتتاب املذكورة لالكتتاب العام للجمهور ,وتتدع يف هذا االكتتاب األحكام املتعلقة باالكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.
 .14القيود المفروضة على الطرح وملكية األسهم:
تراعى النسب القصوى احملددة للملكية يف قانون الشركات -(:ال يوجد حد أدىن لالكتتاب - .القيود املفروضة على الطرح وملكية
األسهم حسب قانون الشركات).
 .15بيان طريقة التخصيص المقترحة :يف حالة عدم االكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس املال اجلديدة كل بنسدة ما ميتلكه من
حقوق أفضلية ,يتم ختصيص األسهم الفائضة للمكتتدني الذين اكتتدوا بأسهم تزيد عن األسهم املستحقة هلم بالسعر األعلى
مث األقل فاألقل من األسعار احملددة.
 .16موافقة الهيئة العامة للشركة  :متت املوافقة على زيادة رأس مال شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة بقيمة
 /733,195,900/ل.س (سدعمائة وثالث وثالثون مليون ومائة ومخسة وتسعني ألف وتسعمائة) ليصدح
 /1,000,000,000/ل.س (مليار لرية سورية) يف اجتماع اهليئة العامة غري العادية بتاريخ  2017/11/22و حصلت
شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة على موافقة وزارة التجارة الداخلية و محاية املستهلك بالقرار رقم  /2975/تاريخ
.2017/12/27
 .17اسم مدير اإلصدار وعنوانه البريدي وهاتفه ورقم الفاكس والبريد اإللكتروني.
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شركة العاملية األوىل لالستثمارات املالية -املسامهة املغفلة اخلاصة. العنوان( :حلب  -اجلميلية أول شارع فيصل أم رحدة الداصات). اهلاتف .)963212283711 – 963212643474(: الفاكس.)963212643406(: املوقع اإللكرتوين .www.g1-sy.com الربيد اإللكرتوين .g1@g1-sy.com.18

مصارف االكتتاب:

 بنك سورية الدويل االسالميالعنوان  :دمشق شارع  29أيار – فرع  29ايار
هاتف 2327188 :
فاكس 2314087:
لالطالع على عناوين مصارف االكتتاب يرجى مراجعة امللحق رقم  1من هذه النشرة.
 بنك الشام االسالميالعنوان  :دمشق – ساحة النجمة – املركز الرئيسي
هاتف 33919 :
فاكس:
لالطالع على عناوين مصارف االكتتاب يرجى مراجعة امللحق رقم  1من هذه النشرة.
بنك االردن سورية
العنوان  :دمشق – شارع بغداد – املركز الرئيسي
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هاتف 63900000 :
فاكس2315368 :
:
لالطالع على عناوين مصارف االكتتاب يرجى مراجعة امللحق رقم  1من هذه النشرة.
 .19املستشار القانوين :فادي هواري
مكتب االستاذ فادي هواري
العنوان  :دمشق  29ايار  -جانب املركز الثقايف الروسي
هاتف 00963 944597976 :
.20

مفتش الحسابات:

السيد :مصطفى اجلاجة.
العنوان :شرقي التجارة  -بناء الغذائية  -مقسم57
هاتف:

4414277

093344844

فاكس4448521 :
 .21إجمالي مصاريف اإلصدار.
قامت شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة بتخصيص مدلغ  / 8.165.980 /ل.س كمصاريف اصدار األسهم لغاية
زيادة رأس املال وهي تشمل مصاريف بدل دراسةً الطلب الدالغة  /1,000,000/ل.س (مليون لرية سورية) وبدل املوافقة على نشرة
اإلصدار الدالغة  / 1.466.392 /ل.س ,وبدل تسجيل األوراق املالية يف هيئة األوراق واألسواق املالية السورية الدالغة /
 /2.199.588ل.س (لرية سورية)  ,باإلضافة إىل أتعاب مدير االصدار ومصاريف بنوك االكتتاب ومصاريف الدعاية واالعالن
والطداعة ويقدر جمموعها مبدلغ  / 3.500.000 /ل.س .
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شروط وإجراءات االكتتاب
جيب على مجيع املكتتدني من املسامهني قراءة تعليمات االكتتاب وشروطه بعناية قدل تعدئة منوذج طلب االكتتاب حيث أن التوقيع على
منوذج طلب االكتتاب يعد موافقة على تعليمات االكتتاب و شروطه.
 )1كيفية الحصول على نشرة االصدار وتقديم طلبات االكتتاب:
ميكن احلصول على نشرة االصدار والنظام األساسي وتقدمي طلدات 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 و الشروط التي يخضع لها قبول االكتتاب :
 سوف يتم مبوجب هذه النشرة طرح ( )7,331,959سهم بقيمة ( ) 733,195,900ل.س (لرية سورية) لالكتتاب
بغرض زيادة رأس مال الشركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة ليصدح  1,000,000,000ل.س (مليار لرية سورية) .و
ميكن احلصول على نشرات االصدار والنظام األساسي و مناذج طلدات االكتتاب من مصارف االكتتاب التالية:
بنك سورية الدويل االسالمي  -ميكن االطالع على الفرع يف امللحق رقم 1
بنك الشام االسالمي  -ميكن االطالع على الفرع يف امللحق رقم 1
بنك االردن سورية  -ميكن االطالع على الفرع يف امللحق رقم 1
عند توقيع املكتتب لطلب االكتتاب يف مصرف االكتتاب ,فإنه يعقد اتفاقاً ملزماً بني شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة وبني
املكتتب.
ميكن تقدمي طلدات االكتتاب لدى مصارف االكتتاب يف الفروع املذكورة يف امللحق 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 املعلومات املقدمة من املكتتب,
ويف حال االكتتاب من غري محلة حقوق األفضلية أو من غري املسامهني املسجلني يف سجالت شركة شام 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 طلدات 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 أصوالً 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 و صورة بطاقة اهلوية أو جواز السفر لويل األمر ولالبن (يف حال وجودها) باالضافة ألصل و صورة 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 باإلضافة لدفرت العائلة للقاصر وإلذن القاضي الشرعي وذلك يف حال دفع قيمة االكتتاب من مال القاصر.
ميك ن للراغدني باالكتتاب وغري املقيمني يف سورية احلصول على نشرة االصدار والنظام االساسي باالضافة لطلب االكتتاب من خالل
التواصل مع مدير االصدار على االمييل التايلg1@g1-sy.com :
ويتوجب على هؤالء املكتتدني تعدئة املعلومات املطلوبة يف طلب االكتتاب بشكل كامل وتصديق التوقيع من قدل 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 مدلغ االكتتاب إىل احلساب اخلاص بالشركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة يف مصارف االكتتاب) إىل عنوان
مدير االصدار أعاله عن طريق بريد سريع مضمون باإلضافة إىل إرسال نسخة من مجيع هذه الوثائق عرب الربيد االلكرتوين إىل العنوان
التايل.g1@g1-sy.com :
شريطة أن ال يتجاوز تاريخ استحقاق احلوالة لتاريخ هناية االكتتاب وأن تصل قيمة األسهم صافية من أي عموالت حسب واقع
احلال.علماً أن مدير االصدار والشركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة غري مسؤولني عن ضياع األوراق األصلية الناجتة عن طرف
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خارجي وال يلتزمون بتثد يت االكتتاب يف هذه احلالة ولكن تلتزم شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة برد املدالغ املدفوعة دون أية
اقتطاعات باستثناء مصاريف ورسوم إعادة التحويل.
حيق للمصرف الذي ت فيه االكتتاب وحيق ملدير االصدار أن يرفض الطلب كلياً أو جزئياً إذا مل يستوف الطلب شروط االكتتاب
املذكورة يف نشرة االصدار وإعالن الطرح ,دون أن يكون للمكتتب احلق مبطالدة أي طرف بأي عطل أو ضرر بعد إقرار عملية
التخصيص.
 )4التخصيص واالسترداد:
خيصص كل حامل حلق األفضلية بكامل عدد األسهم اليت اكتتب هبا ومبا يتناسب مع عدد حقوق األفضلية اليت ميلكها .
كما يتم ختصص األسهم الفائضة للمكتتدني الذين اكتتدوا بأسهم تزيد عن األسهم املستحقة هلم بالسعر األعلى مث األقل فاألقل من
األسعار احملددة .
بتعدئة طلب االكتتاب  -فإن املكتتب:
 يوافق على اكتتابه يف شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة بعدد األسهم املوضحة يف طلب االكتتاب.
 يقر بأنه قد اطلع على نشرة االصدار وعلى كافة حمتوياهتا ودرسها بعناية وفهم مضموهنا.
 يوافق على النظام األساسي لشركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة والشروط الواردة يف نشرة االصدار و بناءاً على ذلك
ت اكتتابه يف األسهم املذكورة.
 يعلن قدوله األسهم املخصصة له مبوجب طلب االكتتاب وقدوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف نشرة
االصدار.
 )5مشاركة األسهم باألرباح :
يستفيد املسامهون الذين قاموا باالكتتاب وفق هذه النشرة من األرباح اليت حتققها الشركة بدءاً من تاريخ صدور قرار جملس اإلدارة
ومصادقة هيئة األوراق واألسواق املالية بتخصيص ملكية األسهم علماً أن توزيع األرباح خيضع لألحكام العامة املنصوص عنها يف
قانون الشركات وقرارات جملس اإلدارة واهليئة العامة.
 )6شهادات ملكية األسهم:
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سيتم توزيع شهادات ملكية على املسامهني من قدل الشركة املصدرة كون أسهم الشركة غري مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية كما
سيتم إرسال إشعارات ختصيص تدني عدد األسهم اململوكة بنهاية االكتتاب.
 )7طريقة وعمالت التسديد:
 يتم تسديد كامل قيمة األسهم املكتتب هبا عند االكتتاب يف حسابات خاصة باسم شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة
العامة لدى مصارف االكتتاب.
 جيري تسديد قيمة األسهم املكتتب هبا من قدل املسامهني السوريني باللرية السورية لدى فروع مصارف االكتتاب.
 جيري تسديد قيمة األسهم املكتتب هبا من قدل املسامهني السوريني غري املقيمني بالقطع األجنيب نقداً أو حبوالة مصرفية
وذلك حسب سعر الصرف الوارد يف نشرة أسعار صرف العمالت األجندية الصادرة عن مصرف سورية املركزي يف اليوم
السابق لالكتتاب.
 إن السهم غري قابل للتجزئة ,وال تعرف شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة إال مالكاً للسهم الواحد.

أغراض الشركة والغايات التي أنشأت من أجلها
ممارسة أعمال الصرافة وفقا ألحكام القانون رقم  24لعام  2006والقانون رقم  /29/لعام  2017و تعديالهتما 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 وزارة االقتصاد والتجارة رقم  /2926/تاريخ  2009/12/8املتضمن املصادقة على النظام األساسي لشركة شام
للصرافة املسامهة املغفلة العامة ,والقرار رقم  871تاريخ  2010/3/25الصادر عن وزير االقتصاد والتجارة واملتضمن
تعديل بعض أحكام النظام األساسي.
 قرار جملس النقد والتسليف رقم (/605م ن/ب  ) 4تاريخ  2009/12/23املتضمن الرتخيص بتأسيس الشركة.
 قرار جلنة إدارة مصرف سورية املركزي رقم /917ل أ تاريخ  2010/6/29املتضمن منح إذن املداشرة واملوافقة على تسجيل
الشركة يف سجل شركات الصرافة بالرقم ./11/
14

 قامت الشركة بضم األرباح إىل رأس املال وتوزيع أسهم جمانية خالل الربع األول من عام  2018مبدلغ ()16,804,100
ل.س
 مل يتم طرح 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 اهليئة العامة غري العادية املعقدة بتاريخ . 2017/11/22
 موافقة وزارة التجارة الداخلية و محاية املستهلك بالقرار رقم  /2975/تاريخ .2017/12/27
 موافق ة هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على اإلصدار والطرح بالقرار رقم /
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– /تاريخ

/

.2018/

حقوق وواجبات المساهم
 .1مسؤوليات المساهم :
تقتصر مسؤولية املساهم على أداء قيمة األسهم اليت اكتتب فيها ,وال يسأل عن ديون شركة شام 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 :
 قدض األرباح اليت يتقرر توزيعها على املسامهني.
 استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة مبا فيها رأس املال عند تصفية الشركة .
 االشرتاك و املسامهة يف أعمال اهليئات العامة.





احلصول على شهادة باألسهم اليت ميلكها.
بيع أسهمه وهدتها ورهنها مع مراعاة األحكام اخلاصة بذلك املذكورة يف نظام الشركة األساسي و/أو قانون الشركات رقم
 29لعام .2011
حق إقامة الدعوى بدطالن 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 مطدوع 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 وفقاً للشروط املذكورة يف قانون الشركات.
 حق طلب إضافة أحباث غري مذكورة يف جدول األعمال املقرر من قدل جملس اإلدارة وفقاً 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 شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة اليت يعينها جملس االدارة وذلك خالل األيام العشرة اليت
تسدق انعقاد اهليئة العامة وتدقى هذه الدفاتر معروضة أيضاً حىت آخر اجتماع اهليئة العامة باإلضافة إىل احلق يف احلصول على كافة
التقارير املنصوص عنها بنظام اإلفصاح الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية.
 حيق لكل مساهم أن حيصل على كراس مطدوع 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 شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة حتت تصرف املسامهني قدل عشرة أيام على األقل من
موعد اجتماع اهليئة العامة و أن توزع على املسامهني نسخ منها عند تسجيل األسهم قدل االجتماع.
أنواع و حقوق األسهم المصدرة
 حبسب امللكية :أسهم امسية.
 حبسب طديعة احلصة:أسهم نقدية.
 حبسب احلقوق املرتدطة بالسهم:أسهم عادية
معلومات عامة عن المؤسسين
حصص املؤسسني:
أسماء السادة المؤسسين

الجنسية

عدد األسهم

النسبة عند التأسيس

النسبة الحالية

حسام الدين مجيل قلعجي

ع.س

250,000

%10

0

بشر حسام الدين قلعجي

ع.س

250,000

%10

0

خليل ابراهيم الدلخي

ع.س

250,000

%10

%10
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حممد حسام عمر الشرجبي املزيك

ع.س

250,000

%10

%10

بشار حممد جنيب اجلمايل

ع.س

250,000

%10

%10

اجملموع

ع.س

%50

القيود المفروضة على المؤسسين:
يرتتب على املؤسسني من الواجدات وااللتزامات و هلم من احلقوق ما هو منصوص عليه يف قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي
رقم  29لعام  2011وتعديالته و القانون 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 شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة هي شركة سورية مسجلة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم  /16292/تاريخ
 2010/6/16ومرخصة وفق القرار الصادر عن جلنة إدارة مصرف سورية املركزي رقم /917ل/أ تاريخ  2010/6/29ملمارسة أعمال
الصرافة وفقاً ألحكام القانون رقم  24لعام  2006اخلاص بتنظيم مهنة الصرافة وتعليماهتا التنفيذية الصادرة بقرار جملس النقد
والتسليف رقم /201م ن/ب 4تاريخ  2006/05/24والقانون رقم  23لعام  2012وتعليمات مصرف سورية املركزي وقرارات
جملس النقد والتسليف والقانون رقم  /29/لعام  2017وما يطرأ على هذه القوانني من تعديالت وإضافات.
تنظيم وإدارة الشركة
اهليكل التنظيمي للشركة:
مجلس االدارة وشروط العضوية:
أ .جملس االدارة:
 يتوىل إدارة الشركة جملس إدارة يتألف من  /سدعة  /أعضاء .ويتم انتخاهبم من قدل اهليئة العامة للشركة ,و جيوز أن يكونالعضو شخصاً اعتدارياً ميثله شخص طديعي أو أكثر يسميه هلذا الغرض يف احلاالت اليت يسمح هبا القانون مبسامهة األشخاص
االعتداريني و ضمن النسب القانونية.
 حيق للشخص االعتداري الذي قام بتسمية ممثله يف جملس اإلدارة تغيري ممثله مبوجب كتاب صادر عنه ,وال يعترب هذا التغيريسارياً حبق الشركة أو حبق الغري إال بعد إعالم مصرف سورية املركزي وشهره يف سجل التجارة ولدى وزارة التجارة الداخلية
ومحاية املستهلك.
-

جيوز انتخاب عدد من أعضاء جملس االدارة من غري املسامهني على أال تتجاوز نسدتهم ثلث عدد أعضاء اجمللس.

 مدة والية اجمللس أربع سنوات. على جملس اإلدارة أن يدعو اهليئة العامة للشركة لالجتماع خالل التسعني يوماً األخرية من مدة واليته لتنتخب جملس إدارة حيلحمله ,على أن يستمر يف عمله إىل أن ينتخب جملس اإلدارة اجلديد والجيوز أن تزيد مدة التأخري يف انتخاب جملس اإلدارة
اجلديد يف أي حالة من احلاالت عن تسعني يوماً من تاريخ انتهاء مدة اجمللس القائم .
 جيوز إعادة انتخاب األعضاء املنتهية مدة واليتهم .19

 جيب على الشخص املنتخب لعضوية جملس اإلدارة الذي كان غائداً عند انتخابه أن يعلن عن قدوله بتلك العضوية او رفضهاخالل عشرة أيام من تاريخ تدليغه نتيجة االنتخاب و يعترب سكوته قدوالً منه بالعضوية.
 جيوز للمساهم الذي ميتلك  %10فما فوق من رأس املال أن يسمي عضواً يف جملس اإلدارة عن كل  %10من مسامهته,وهتدر الكسور كما جيوز أن يسمي نفسه عضواً ,وال جيوز للمساهم الذي استخدم هذا احلق أن يشرتك يف انتخاب باقي
أعضاء جملس اإلدارة.
 جنسية أعضاء المجلس:جيب أن تكون أغلدية أعضاء جملس اإلدارة من جنسية اجلمهورية العربية السورية.
 أسهم أعضاء اجمللس (أسهم الضمان):جيب أن يكون عضو جملس اإلدارة مالكاً بصفته الشخصية  / 20000/سهم على األقل ,.كما يشرتط يف رئيس جملس
اإلدارة أن ميلك مثلي العدد اململوك من قدل عضو اجمللس ,وحتفظ هذه األسهم لدى الشركة لقاء إيصال وتوضع عليها إشارة
احلدس و يعترب هذا احلدس رهنا ملصلحة الشركة و لضمان املسؤوليات املرتتدة على جملس اإلدارة و يشار إىل ذلك يف سجل
األسهم املمسوك لدى الشركة .
ب .شروط العضوية :يشرتط يف عضو جملس اإلدارة :
 أن يكون بالغاً السن القانونية ومتمتعاً حبقوقه املدنية. أال يكون حمكوماً عليه بأية عقوبة جنائية أو جرمية من اجلرائم املخلة بالشرف. أال يكون عضو اجمللس بصفته الشخصية أو بصفته ممثالً للشخص االعتداري عضواً يف جملس إدارة أكثر من مخس شركاتمسامهة من اليت تسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم  29لعام  2011وتعديالته.
 أال يكون من العاملني يف الدولة ما مل يكن العضو ممثال إلحدى اجلهات العامة . يتم إثدات توافر شروط العضوية مبوجب تصريح موقع من قدل كل عضو وسجل عديل مصدق أصوالً ,وجيب على عضو جملساإلدارة و على رئيسه تقدمي هذا التصريح إىل الشركة خالل الشهر األول من كل سنة .
 يشرتط يف رئيس جملس اإلدارة أال يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثالً للشخص االعتداري رئيساً جمللس إدارة أكثر منشركتني مسامهتني من اليت يسري عليها أحكام قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم  29لعام  2011وتعديالته.
ج .صالحيات مجلس االدارة:
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 جمللس اإلدارة السلطات والصالحيات الواسعة للقيام جبميع األعمال اليت يقتضيها تسيري أعمال الشركة وفقاً لغاياهتا وليس هلذهالصالحيات من حد إال ما هو منصوص عليه يف النظام األساسي للشركة والقانون رقم  24لعام  2006وتعديالته وتعليماته
التنفيذية وأنظمة القطع والقوانني واألنظمة ذات الصلة .
 جيب على اجمللس أن يتقيد بتوجيهات اهليئة العامة وأال خيالف قراراهتا. ال جيوز جمللس اإلدارة االستدانة وبيع ورهن أصول الشركة والتصرف هبا إال مبا يسمح به القانون رقم  24لعام  2006وتعديالتهوتعليماته التنفيذية ,وبعد احلصول على موافقة اهليئة العامة ومصرف سورية املركزي .
 أمساء أعضاء جملس اإلدارة احلايل:االسم

الصفة

نسدة امللكية

بشار حممد جنيب اجلمايل

رئيس جملس اإلدارة

10%

حممد عمر الشرجبي املزيك

نائب رئيس جملس اإلدارة

4%

نسرين ابراهيم الدلخي

عضو جملس إدارة

4%

شكيب طلعت األتاسي

عضو جملس إدارة

5%

دالني ابراهيم الدلخي

عضو جملس إدارة

5%

يامسني ابراهيم الدلخي

عضو جملس إدارة

5%

عدري ابراهيم الدلخي

عضو جملس إدارة

5%

 أسلوب منح املزايا العينية واملالية واملكافآت واألتعاب اليت تقاضاها جملس االدراة واللجان الندثقة عنه:حتدد اهليئة العامة بناء على اقرتاح أعضاء جملس اإلدارة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة على أال تزيد على  %5من األرباح الصافية,
كما حتدد اهليئة العامة للشركة بدالت احلضور واملزايا األخرى ألعضاء اجمللس يف ضوء نشاطات الشركة و فعالياهتا.
 بيان األعمال احملظورة على اجمللس:أ .ال جيوز أن يكون ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو لألشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مداشرة أو غري مداشرة
يف العقود و املشاريع اليت تعقد مع الشركة أو حلساهبا إال إذا كان ذلك مبوجب ترخيص متنحه اهليئة العامة .
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ب .و جيب جتديد هذا الرتخيص يف كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة األجل .
ج .يستثىن من ذلك املقاوالت أو التعهدات أو املناقصات العامة اليت يفسح فيها اجملال جلميع املتنافسني باالشرتاك بالعروض
على قدم املساواة إذا كان عضو جملس االدارة أو الشخص املكلف بتمثيلها صاحب العرض األنسب .
د .ال جيوز ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو لألشخاص املكلفني بتمثيل الشركة ان يشرتكوا يف ادارة شركة مشاهبة أو منافسة
لشركتهم أو أن يتعاطوا جتارة مشاهبة أو منافسة هلا إال إذا حصلوا على ترخيص من اهليئة العامة جيدد يف كل سنة  ,و يف كل
األحوال ال جيوز أن يتولوا عضوية جملس إدارة شركة صرافة مسامهة أخرى .
ه .ال جيوز ألي من أعضاء جملس اإلدارة أو لألشخاص املكلفني بتمثيل الشركة بشكل مداشر أو عن طريق الغري القيام
بعمليات يراد هبا التالعب يف أسعار أسهم الشركة يف أسواق األوراق املالية ,أو شراء و بيع األسهم استنادا ملعلومات غري
متاحة للعامة و اليت حصلوا عليها يف معرض ممارستهم لوظيفتهم أو نقل هذه املعلومات ألي شخص آخر بقصد إحداث
تأثري يف أسعار أسهم هذه الشركة .
و .يسري املنع وواجب الرتخيص على املعامالت اليت تتم مع أقرباء األشخاص املذكورين يف هذه املادة حىت الدرجة الرابعة .
ز .حيظر على أعضاء جملس إدارة الشركة أو على األشخاص املكلفني بتمثيلها أو على أي موظف يعمل فيها أن يفشي إىل أي
مساهم يف الشركة أو إىل غريه أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة و تعترب ذات طديعة سرية بالنسدة هلا و كان قد حصل
عليها حبكم منصده يف الشركة أو قيامه بأي عمل هلا أو فيها وذلك حتت طائلة العزل واملطالدة بالتعويض عن األضرار اليت
حلقت بالشركة ,و يستثىن من ذلك املعلومات اليت سدق نشرها من جهة أخرى أو تلك اليت جتيز أو توجب القوانني أو
األنظمة نشرها .
-

تأكيد استيفاء أعضاء جملس االدارة للقواعد والشروط املنصوص عليها يف قانون الشركات والتعليمات الصادرة من اهليئة:

صرح أعضاء جملس اإلدارة 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 عضواً يف جملس إدارة أو مديراً تنفيذياً لشركة تعرضت لالفالس أو التصفية أو الديع أو االندماج.
 املراكز الوظيفية ألعضاء جملس االدارة واالدارة العليا يف الشركات التابعة :ال يوجد.
 االفصاح عن املصاحل املداشرة وغري املداشرة لكل عضو من أعضاء جملس االدارة :ال يوجد.
22

 بيان أمساء أعضاء جلنة التدقيق احلالية  ,صالحياهتم ,واجداهتم ومسؤولياهتم :ال يوجد.
 أمساء وعناوين األشخاص يف االدارة التنفيذية العليا مع ندذة عن مؤهالهتم العلمية وخرباهتم العملية: أي معلومات تتعلق بتملك موظفي الشركة ألسهمال يوجد.
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حركة السهم

مل يتم أي تداول على سهم شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة
الديانات والقوائم املالية
ميكن االطالع على االيضاحات املرفقة بالديانات املالية من خالل موقع هيئة األوراق واألسواق املالية السوريةwww.scfms.sy
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عوامل المخاطرة
باإلضافة إىل املعلومات الواردة يف هذه النشرة يندغي على كل مستثمر حمتمل أن يدرس عوامل املخاطرة بعناية قدل اختاذ أي قرار
باالستثمار يف أسهم االكتتاب ,علماً بأن املخاطر املوضحة أدناه ال تشمل مجيع املخاطر اليت ميكن أن تواجهها الشركة ,بل إنه 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 بسدب التغريات املستقدلية اليت قد تطرأ على
األنظمة والقوانني.
 المنافسة:تواجه الشركة حالياً منافسة من شركات الصرافة العاملة يف القطر إضافةً إىل املصارف القائمة أو اليت ستنضم إىل سوق الصرافة الحقاً,
مما قد يؤثر سلداً على حصة الشركة من السوق ,وبالتايل انعكاسه مداشرةً على رحبية السهم.
-

تقلبات أسعار الفائدة:

قد يكون الرتفاع أسعار الفائدة أثر سليب على أرباح الشركة بسدب توجه اجلمهور إليداع 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 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 حمسوبة أو طارئة قد تؤدي إىل
خسائر يف حجم األرباح.
المخاطر المتعلقة بأداء الشركة:
كما هو احلال يف مجيع الشركات واالستثمارات فقد ال تتمكن الشركة من حتقيق اإليرادات على النحو املتوقع نظراً لتغري العوامل
االقتصادية احمليطة واليت تؤثر بشكل مداشر على اقتصاد سورية وبالتايل فقد ال تتمكن الشركة من حتقيق األرباح املتوقعة نتيجة الرتداط
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نشاطها بأد اء االقتصاد الكلي يف اجلمهورية العربية السورية ,مما سنعكس بالتايل على سعر السهم املتداول يف املستقدل نتيجة لرتاجع
رحبية السهم.
مخاطر تتعلق باألسهم:
يعتمد قرار الشركة يف توزيع أرباح األسهم يف املستقدل على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة مستقدالً ومركزها املايل واحتياجاهتا
الرأمسالية واحتياطياهتا القابلة للتوزيع وغريها من العوامل األخرى اليت تعد على قدر كدري من األمهية.

تعهد شركة شام 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 وصائدة ,وقد ت أخذ العناية الواجدة للتأكد من عدم وجود أية
حقائق أو معلومات هامة يؤدي حذفها اىل جعل أي عدارة مذكورة يف نشرة االصدار مضللة .
االلتزام جبميع أحكام قانون هيئة االوراق وقانون التجارة وقانون الشركات واللوائح واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاها.
عن شركة شام للصرافة المساهمة المغفلة العامة
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تعهد مدير اإلصدار
الشركة العالمية األولى المساهمة المغفلة
استناداً إىل املسوؤليات املنوطة بنا مبوجب قانون هيئة األوراق واألسواق املالية السورية وقانون سوق دمشق لألوراق املالية ونظام إصدار
وطرح األوراق املالية ,لقد قمنا مبراجعة كل الوثائق ذات العالقة واملواد األخرى الالزمة إلعداد نشرة اإلصدار املتعلقة بطرح أسهم زيادة
رأس مال شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة لالكتتاب اخلاص.
يتحمل جملس إدارة شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة مسؤولية صحة املعلومات الواردة يف نشرة اإلصدار ,والذين قد أكدو
على عدم حذف أي معلومات جوهرية منه ميكن أن يؤدي حذفها إىل جعل التعميم مضلالً.
نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجدة اليت تتطلدها املهنة فيما يتعلق بنشرة اإلصدار اليت ت إعدادها حتت إشرافنا ,وبناءاً على أعمال
املراجعة املشار إليها واملناقشات مع شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة ,وأعضاء جملس إدارهتا واملسوؤلني األخرين فيه واجلهات
األخرى ذات العالقة ,وبناءاً على أعمال املراجعة اليت قمنا هبا مع هذه اجلهات املعنية مبوضوع اإلصدار وتوقعات الرحبية وأسس
ومربرات التسعري وحمتويات الوثائق املقدمة إلينا.
نؤكد مايلي :لقد قمنا باختاذ العناية الواجدة واملعقولة اليت تضمن أن الديانات الواردة إلينا من شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة
 ,واملتضمنة يف نشرة اإلصدار تتفق مع احلقائق الواردة يف الوثائق واملواد واملستندات األخرى املتعلقة بالطرح.
على حسب اطالعنا واملعلومات املتوفرة لدينا من اجلهة املصدرة لألوراق املالية ,فإنه ال يوجد لدى شركة ضمان الشام للوساطة
واخلدمات املالية أي سدب لالعتقاد بأن اجلهة املصدرة لألوراق املالية أخفت أية معلومات جوهرية ميكن أن يؤدي حذفها إىل جعل
النشرة مضللة.
إن نشرة اإلصدار والطرح املتعلق هبا يتفقان مع مجيع قواعد وشروط اإلفصاح املنصوص عليها يف نظام إصدار وطرح األوراق املالية
ومنوذج نشرة اإلصدار املعتمد من اهليئة ,كما تتفقان مع قانون الشركات والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة يف هذا الشأن.
إن الديانات واملعلومات اليت ت عرضها يف نشرة اإلصدار صحيحة وعادلة وكافية حسب إطالعنا ملساعدة املستثمر على اختاذ القرار
املناسب حول االستثمار أو عدمه يف األوراق املالية املطروحة لالكتتاب من خالهلا طدقاً لقواعد وشروط اإلفصاح.
مدير االصدار
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تعهد المستشار القانوني للشركة المصدرة
وفقاً للمعلومات املتوفرة لدينا نؤكد بأن كافة اإلجراءات املتخذة بشأن طرح هذه االسهم موضوع النشرة تتفق مع أحكام القوانني
والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشركة وقانون التجارة وقانون الشركات وقانون هيئة األوراق واألسواق املالية ونظام إصدار وطرح
االوراق املالية ومنوذج نشرة اإلصدار املعتمد من هيئة األوراق واألسواق املالية السورية والنظام األساسي لشركة الشام للصرافة املسامهة
املغفلة العامة والقرارات املتخذة من اهليئة العامة وجملس إدارة شركة شام للصرافة املسامهة املغفلة العامة وأن شركة شام للصرافة املسامهة
املغفلة العامة قد حصلت على كافة الرتاخيص واملوافقات الرمسية الالزمة ملداشرة األنشطة موضوع النشرة.
املستشار القانوين :فادي هواري
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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

السدع 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

63900000

2315368
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