نشرة إصدار أسهم زيادة رأس مال
شركة الدياب للصرافة المساىمة المغفلة العامة
وفقاً ألحكام قانون ىيئة األوراق واألسواق المالية السورية رقم  /22/لعام  2005وتعديالتو
ونظام إصدار وطرح األوراق المالية رقم  /3945/تاريخ  ،2006/8/28وتعليمات التعامل
بحقوق األفضلية بالكتتاب الصادر بالقرار رقم (/38م) تاريخ .2011/3/1
 اسم الشركة ادلصدرة ( :شركة الدياب للصرافة المساىمة المغفلة العامة).
 عنواهنا (:دمشق-فكتوريا بناء العباسية عقار رقم  -10-مقابل الطرود البريدية).
 هاتف .)2221241 - 2241393 (:
 فاكس(.)2235366
 الربيد اإللكًتكين .info@aldiab.com:
 ادلسجلة يف السجل التجارم لدل كزارة التجارة الداخلية كمحاية ادلستهلك ربت رقم /86678/
تاريخ  1188-10-01كادلسجلة يف سجل شركات الصرافة لدل مصرؼ سورية ادلركزم ربت
رقم  /86/تاريخ .1188/4/88
 عدد األسهم ادلطركحة لبلكتتاب  /151,111 /سهم (مئتاف كمخسوف ألف سهم).
مخس كعشركف مليوف لرية سورية فقط الغري.
 قيمتها االمسية ( ) 15,111,111ؿ.س ه
 القيمة االمسية للسهم  811ؿ.س ( مائة لرية سورية ).
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تنقسم عملية زيادة رأس المال الى المراحل التالية:
 .8حيدد أصحاب حق األفضلية بادلسامهني ادلسجلني بالسجل الصادر عن الشركة يف هناية اليوـ
اخلامس عشر من تاريخ موافقة رللس مفوضي اذليئة على زيادة رأس ادلاؿ ادلوافق بنهاية يوـ
الواقع يف.1189/1/89
 .1مرحلة التنازؿ عن حقوؽ األفضلية يف اإلكتتاب :كتبدأ من صباح يوـ األربعاء ادلوافق
 ،1189/1/11كحىت هناية دكاـ يوـ اخلميس ادلوافق .1189/0/7
.3

مرحلة اإلكتتاب اخلاص :كتبدأ من صباح يوـ األربعاء ادلوافق  ،1189/0/80كحىت هناية
دكاـ يوـ اإلثنني ادلوافق ،1189/4/8كما حيق له يف الوقت ذاته االكتتاب بأعداد إضافية من
األسهم لتغطية تلك األسهم اليت مل ديارس حق االكتتاب فيها ،كيكوف االكتتاب عندئذ هبذ
األسهم كفقان ألحد األسعار احملددة من قبل الشركة كادلوافق عليها من قبل اذليئة كاليت ال جيوز أف
تقل عن سعر اإلصدار األصلي مع مراعاة أنه الجيوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر كاحد.

 .4مرحلة طرح األسهم الفائضة لبلكتتاب العاـ :إذا مل تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس ادلاؿ يتم
طرح األسهم الفائضة على االكتتاب العاـ للجمهور ،كتتبع يف هذا االكتتاب األحكاـ ادلتعلقة
باالكتتاب برأس ماؿ الشركة عند التأسيس.
مفتش الحسابات:شركة الدار للتدقيق كاالستشارات.
المستشار القانوني:مكتب االستشارات القانونية – احملامي األستاذ زلمد أدين زلسن.
مدير اإلصدار :الشركة العادلية األكىل لئلستثمارات ادلالية ادلسامهة ادلغفلة اخلاصة.
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ملخص اإلصدار
الشركة المصدرة لألوراق المالية

شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة

رأس المال الحالي للشركة

( )8,111,111,111مليار لرية سورية فقط مقسمة
إىل ( )81,111,111سهم

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

 /151,111 /سهم (مئتاف كمخسوف ألف سهم).
مخس كعشركف مليوف
قيمتها االمسية ( )15,111,111ؿ.س ( ه

لرية سورية ،حبيث يصبح إمجايل عدد األسهم بعد عملية
االكتتاب ( )81,151,111سهم (عشرة مبليني كمئتاف
كمخسوف ألف سهم) تعادؿ رأس ماؿ شركة الدياب للصرافة
كمخس
ادلسامهة ادلغفلة العامة بعد تنفيذ هذ الزيادة كالبالغ مليار ه
كعشركف مليوف لرية سورية.
سعر الكتتاب للسهم الواحد

( )811ؿ.س (مائة لرية سورية)

األسعار المحددة لالكتتاب على األسهم

 السعر األكؿ )811(:ؿ.س.

الفائضة

 السعر الثاين )810(:ؿ.س.
 السعر الثالث )814(:ؿ.س.

القيمة األسمية للسهم الواحد

 811ؿ.س (مائة لرية سورية)
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نسبة األسهم المطروحة الى رأس المال (% )1,5
الحالي
مخس كعشركف مليوف لرية سورية.
القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة ( ) 15,111,111ؿ.س ه

لالكتتاب

تاريخ إكتساب حق األفضلية

بنهاية يوـ الثبلثاء الواقع يف .1189/1/89

فترة التنازل عن حق األفضلية

ديكن للمسامهني ادلسجلني يف سجل مسامهي الشركة بتاريخ
اكتساب حق األفضلية كالذين ال يرغبوف دبمارسة حق األفضلية
خبلؿ االكتتاب أف يقوموا بالتنازؿ عن هذا احلق بشكل كامل
أك جزئي يف مقر الشركة الكائن يف دمشق-فكتوريا -مقابل
الطركد الربيدية حصران خبلؿ الفًتة الواقعة بني صباح يوـ
األربعاء ادلوافق ،1189/1/11كحىت هناية دكاـ يوـ
اخلميس ادلوافق .1189/0/7

الحد األدنى لالكتتاب

(ال يوجد حد أدىن)

عدد حقوق األفضلية

يساكم عدد أسهم الزيادة اليت حيق للمساهم االكتتاب هبا

الحد األعلى لالكتتاب

حيق ألصحاب حقوؽ األفضلية االكتتاب بعدد من األسهم
بنسبة ما له من حقوؽ أفضلية ،كما حيق له يف الوقت ذاته
االكتتاب بأعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك األسهم اليت
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مل ديارس حق االكتتاب فيها ،كيكوف االكتتاب عندئذ هبذ
األسهم كفقان ألحد األسعار احملددة من قبل الشركة كادلوافق
عليها من قبل اذليئة كاليت ال جيوز أف تقل عن سعر اإلصدار
األصلي مع مراعاة أنه الجيوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر
كاحد.
من يحق لو الكتتاب

فقط محلة حقوؽ األفضلية ادلسجلني بتاريخ انتهاء فًتة التنازؿ
عن حقوؽ األفضلية يف سجل مسامهي الشركة يف هناية دكاـ يوـ
اخلميس ادلوافق .1189/0/7

الغاية من اإلصدار

زيادة رأس ماؿ شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة
ليصبح ()8,115,111,111ؿ.س مليار كمخس كعشركف
مليوف لرية سورية الستثمار حبسب غايات الشركة كأهدافها.

فترة الكتتاب

تبدأ من يوـ األربعاء ادلوافق  ،1189/0/80كحىت هناية
دكاـ يوـ اإلثنني ادلوافق ،1189/4/8

توزيع األرباح

حسب النظاـ األساسي للشركة كقرارات اذليئات العامة.

نوع و خصائص األسهم

أسهم امسية عادية
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بيان ىام للمستثمرين
إف اذلدؼ الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هو اطبلع ادلستثمر على كافة ادلعلومات اليت تساعد على
ازباذ القرار ادلناسب حوؿ االستثمار أك عدمه يف األكراؽ ادلالية ادلطركحة لبلكتتاب .
هذا ،كتشمل النشرة على مجيع البيانات كادلعلومات اذلامة ،كال ربتوم على أية معلومات مضللة كمل
ربذؼ منها أية معلومات أساسية تؤثر سلبان أك إجيابان على قرار ادلستثمر خبصوص استثمار يف األكراؽ
ادلالية ادلطركحة من عدمه.
إف الشركة ادلصدرة شلثلة يف أعضاء رللس إدارهتا يتحملوف رلتمعني أك منفردين ادلسؤكلية الكاملة عن
صحة ككفاية ادلعلومات الواردة يف هذ النشرة ،كيؤكدكف حسب علمهم كاعتقادهم بأنه قد ت أخذ
العناية الواجبة عند إعداد هذ النشرة لضماف عدـ كجود معلومات أخرل يؤدم حذفها إىل جعل
ادلعلومات ادلذكورة بالنشرة مضللة.
ليقرر فيما إذا كاف من
هذا كيتعني على كل مستثمر أف يقرأ كيدرس بعناية كدقة نشرة اإلصدار هذ ّ
ادلناسب أف يستثمر يف األكراؽ ادلالية ادلطركحة ،آخذان بعني االعتبار كل احلقائق ادلبينة يف سياقها
الصحيح ،كيتعني على ادلستثمر أيضان عدـ اعتبار هذ النشرة دبثابة توصية من اجلهة ادلصدرة لؤلكراؽ
ادلالية بشراء األكراؽ ادلالية ادلطركحة دبوجبها ،حيث يتحمل كل مستثمر مسؤكلية احلصوؿ على ما حيتاج
إليه من نصائح مهنية مستقلة عن عملية االستثمار يف األكراؽ ادلالية ادلطركحة لبلكتتاب ،كعن إجراء
تقييمه ادلستقل للمعلومات كاالفًتاضات اليت ربتوم عليها هذ النشرة ،كذلك باستخداـ التحليل
كالتوقعات اليت يراها ضركرية يف ازباذ أم قرار بشأف االستثمار يف األكراؽ ادلطركحة لبلكتتاب من عدمه.
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كتؤكد الشركة ادلصدرة أنه مل يتم تفويض أم شخص لئلدالء بأية معلومات أك تقدًن أية إفادة عنها كال
عن األكراؽ ادلالية ادلطركحة لبلكتتاب من غري األشخاص ادلذكورين يف هذ النشرة.
هذا كال تتحمل هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية السورية أية مسؤكلية لعدـ تضمني نشرة االصدار أية
معلومات أك بيانات ضركرية أك هامة ،أك تضمينها معلومات أك بيانات غري صحيحة أك غري دقيقة كإمنا
يكوف ذلك من مسؤكلية اجلهة اليت أعدهتا.

7

المحتوي ـ ــات
 صفحة الغبلؼ (بياف هاـ للمستثمرين).
 معلومات عامة عن اإلصدار كعن اجلهة ادلصدرة كملخص شركط اإلصدار.
 أغراض اجلهة ادلصدرة كالًتاخيص الصادرة بشأهنا.
 معلومات عامة عن ادلؤسسني.
 شركط كإجراءات االكتتاب.
 حقوؽ ككاجبات ادلساهم.
 تنظيم كإدارة الشركة.
 حركة سعر السهم كتغيري بالنسبة للشركات القائمة.
 معلومات عن الشركة كالشركات التابعة ذلا.
 مصادر سبويل الشركة.
 البيانات كالقوائم ادلالية (للشركات القائمة),
 احلصص العينية.
 أنواع كحقوؽ األسهم ادلصدرة.
 مصاريف اإلصدار.
 تعهدات الشركة ذبا اذليئة كادلسامهني كالغري.
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معلومات عامة عن اإلصدار وعن الجهة المصدرة وملخص شروط اإلصدار
أعدت هذ النشرة هبدؼ توفري ادلعلومات للمستثمرين الراغبني يف االكتتاب يف أسهم زيادة رأس ماؿ
شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة ،حيث إف هذ ادلعلومات الواردة أدنا هي ملخص عن
ادلعلومات ادلفصلة الواردة يف أقساـ أخرل من هذ النشرة ،كقد ال حيتوم هذا ادللخص على مجيع
ادلعلومات ادلهمة بالنسبة إىل ادلستثمر ،لذا يقتضي قراءة كامل هذ النشرة:
 .1اسم الشركة المصدرة  :شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة .
 .2رقم السجل التجاري  :إف الشركة مسجلة يف السجل التجارم لدل كزارة التجارة الداخلية
كمحاية ادلستهلك ربت رقم  /86678/تاريخ  1188-10-01كادلسجلة يف سجل شركات
الصرافة لدل مصرؼ سورية ادلركزم ربت رقم  /86/تاريخ .1188/4/88
 .3عنوان الشركة ومركزىا الرئيسي ( :دمشق-فكتوريا -مقابل الطرود البريدية).
 هاتف .)2221241 - 2241393 (:


فاكس(.)2235366

 الربيد اإللكًتكين .info@aldiab.com:
 .4مدة الشركة وبداية ونهاية السنة المالية للشركة:
 مدة الشركة  /85/عامان ميبلديان تبتدئ اعتباران من تاريخ إعبلف تأسيس الشركة يف اذليئة
العامة التأسيسية كهذ ادلدة قابلة للتمديد بقرار يصدر عن اذليئة العامة غري العادية
كدبوافقة مصرؼ سورم ادلركزم على ذلك.
 تبتدئ السنة ادلالية يف  8كانوف الثاين ك تنتهي يف  08كانوف األكؿ من كل سنة.
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 .5رأسمال الشركة الحالي /8,111,111,111 / :ؿ.س مليار لرية سورية فقط ال غري كذلك
قبل زيادة رأس ادلاؿ ادلنصوص عليه يف نشرة االصدار هذ .
 .6نسبة مساىمة المؤسسين في رأس المال:
الرقم

اسم المؤسس ( طبيعي  /اعتباري )

نسبة األسهم إلى رأس المال
الجنسية

النسبة عند التأسيس

النسبة الحالية

.1

عبد الفتاح بن ياسني دياب

ع/س

%9

% 11

.2

عبد الرزاؽ بن عبد احلميد دياب

ع/س

%9

% 11

.3

ياسني بن عبد احلميد دياب

ع/س

% 81

% 85.11

.4

زلمد زياد بن عزت الصباغ

ع/س

%9

% 81

.5

عبد الرمحن بن أمحد دياب

ع/س

%9

% 81

.6

نزار بن أمحد دياب

ع/س

%9

% 81

.7

زلمد فاركؽ بن ياسني دياب

ع/س

%1

% 1

 .7عدد األسهم المطروحة لالكتتاب /151,111 /سهم (مئتاف كمخسوف ألف سهم) ،قيمتها
مخس كعشركف مليوف لرية سورية فقط الغري) ،كنسبة
االمسية ( ) 15,111,111ؿ.س ( ه
األسهم ادلطركحة إىل رأس ادلاؿ احلايل  ،% 1,5حبيث يصبح إمجايل عدد األسهم بعد
عملية االكتتاب ( )81,151,111سهم (عشرة مبليني كمئتاف كمخسوف ألف سهم) تعادؿ
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رأس ماؿ شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة بعد تنفيذ هذ الزيادة كالبالغ مليار
كمخسة كعشركف مليوف لرية سورية.
 .8نوع وخصائص األسهم المصدرة :أسهم امسية عادية.
 .9سعر طرح السهم الواحد :سعر طرح السهم الواحد بالقيمة االمسية للسهم كاليت تبلغ 811
ؿ.س (مائة لرية سورية) بدكف عبلكة اصدار حلملة حقوؽ األفضلية بنسبة حقوقهم ،كبأحد
األسعار احملددة يف بداية هذ النشرة حلملة حقوؽ األفضلية الراغبني باإلكتتاب بعدد أكرب من
عدد حقوؽ األفضلية ادلملوكة من قبلهم.
 .10األغراض األساسية التي ستستخدم فيها حصيلة أموال الكتتاب:
شلارسة أعماؿ الصرافة كفقان ألحكاـ القانوف رقم  14لعاـ  1116كتعديبلته اخلاص بتنظيم مهنة
الصرافة كتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار رللس النقد كالتسليف رقم(  /118ـ ف /ب )4تاريخ
 1116/5/14كقانوف التجارة السورم رقم  00لعاـ  ،1117كتعديبلته كقانوف الشركات الصادر
بادلرسوـ التشريعي رقم  19لعاـ  1188كتعديبلته كالتعليمات كالقرارات ذات الصلة كما يطرأ على
هذ القوانني كالتعليمات كالقرارات من تعديبلت.
 .11أىلية المكتتب في األسهم المطروحة :فقط محلة حقوؽ األفضلية حسب سجبلت
مسامهي الشركة بنهاية فًتة تداكؿ حقوؽ األفضلية.
 .12فترة تداول حقوق األفضلية:
ديكن للمسامهني ادلسجلني يف سجل مسامهي الشركة بتاريخ اكتساب حق األفضلية الواقع
بنهاية يوـ الثبلثاء الواقع يف  ،1189/1/89كالذين ال يرغبوف شلارسة حق األفضلية خبلؿ
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االكتتاب أف يتنازلوا عن حقوؽ األفضلية العائدة ذلم كبلن أك جزءان عن طريق احلضور إىل مقر
الشركة الكائن يف دمشق-فكتوريا -مقابل الطركد الربيدية ،كحصران خبلؿ الفًتة الواقعة بني صباح
يوـ األربعاء ادلوافق  ،1189/1/11كحىت هناية دكاـ يوـ اخلميس ادلوافق .1189/0/7
 إف كل حق أفضلية دينح حامله احلق باالكتتاب بسهم كاحد.
 يتم التنازؿ عن هذ احلقوؽ حبضور كل من ادلتنازؿ كادلتنازؿ له إىل مقر الشركة الكائن يف
دمشق-فكتوريا -مقابل الطركد الربيدية.
 .13تاريخ بداية الكتتاب وتاريخ نهاية الكتتاب:
تبدأ من يوـ األربعاء ادلوافق  ،1189/0/80كحىت هناية دكاـ يوـ اإلثنني ادلوافق  ،1189/4/8عدا
أياـ العطل األسبوعية كالرمسية كتقوـ شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة بطرح أسهم زيادة
رأس ادلاؿ الفائضة غري ادلكتتب هبا خبلؿ فًتة االكتتاب ادلذكورة لبلكتتاب العاـ للجمهور ،كتتبع يف
هذا االكتتاب األحكاـ ادلتعلقة باالكتتاب برأس ماؿ الشركة عند التأسيس.
 .14طريقة التخصيص :يف حاؿ عدـ االكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس ادلاؿ اجلديدة كل بنسبة
ما ديتلكه من حقوؽ أفضلية ،يتم زبصيص األسهم الفائضة للمكتتبني الذين اكتتبوا بأسهم تزيد
عن األسهم ادلستحقة ذلم بالسعر األعلى مث األقل فاألقل من األسعار احملددة.
 .15القيود المفروضة على الطرح وملكية األسهم:
تراعى النسب القصول احملددة للملكية يف قانوف الشركات -(:ال يوجد حد أدىن لبلكتتاب - .القيود
ادلفركضة على الطرح كملكية األسهم حسب قانوف الشركات).
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 .16موافقة الهيئة العامة للشركة :سبت ادلوافقة على زيادة رأس ماؿ شركة الدياب للصرافة
ادلسامهة ادلغفلة العامة يف اجتماع اذليئة العامة غري العادية ادلنعقدة بتاريخ 1188/8/88
كحصلت شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة على موافقة كزارة التجارة الداخلية كمحاية
ادلستهلك بالقرار رقم  / 407 /تاريخ

 ، 1188/ 1 /88كحدد رأس ادلاؿ دببلغ مليارم

لرية سورية .
ت تنفيذ الزيادة كفقان دلا يلي:
 ضم أرباح دبقدار ( )68,585,511ؿ .س بتاريخ .1188/1/5 إصدار أسهم جديدة بقيمة ()688,484,511ؿ.س بتاريخ .1188/5/87كسيتم العمل على الوصوؿ إىل مليارم لرية سورية كفقان للمدد ادلنصوص عنها يف القانوف رقم ( )19لعاـ .1187
إف عدد األسهم ادلطركحة لبلكتتاب كفقان ذلذ النشرة / 151,111/سهم (مئتاف كمخسوف ألف سهمان)،
كبقيمة امسية مقدارها ( )15,111,111ؿ.س (مخسة كعشركف مليوف لرية سورية) ،حبيث يصبح إمجايل عدد
األسهم بعد عملية االكتتاب ( )81,151,111سهم (عشرة مبليني كمئتاف كمخسوف ألف سهم) تعادؿ رأس
ماؿ شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة بعد تنفيذ هذ الزيادة كالبالغ ( )8,115,111,111ؿ.س
مليار كمخس كعشركف مليوف لرية سورية.

 .17اسم مدير اإلصدار وعنوانو البريدي وىاتفو ورقم الفاكس والبريد اإللكتروني.
الشركة العادلية األكىل لبلستثمارات ادلالية -ادلسامهة ادلغفلة اخلاصة.
العنواف( :حلب  -اجلميلية أكؿ شارع فيصل أـ رحبة الباصات).
اذلاتف .)960181180788 – 960181640474(:
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الفاكس.)960181640416(:
ادلوقع اإللكًتكين.www.g8-sy.com
الربيد اإللكًتكين .g8@g8-sy.com

مصارف الكتتاب:
.18
 بنك الشاـ االسبلمي – فرع النجمة.العنواف :دمشق – ساحة النجمة – مقابل مديرية الطرياف ادلدين.
هاتف 18800989 :
 بنك األردف سورية – شارع بغداد.العنواف :شارع بغداد – مبٌت بنك األردف سورية.
هاتف 18860911111 :
فاكس1881085068 :
 بنك سورية الدكيل االسبلمي.العنواف  :دمشق  -مزة فيبلت شرقية.
هاتف 1886774691 :
فاكس 0940719 :
لبلطبلع على عناكين مصارؼ االكتتاب يرجى مراجعة ادللحق رقم  8من هذ النشرة.
.19

المستشار القانوني:

مكتب االستشارات القانونية – احملامي االستاذ زلمد أدين زلسن.
العنواف :دمشق – الشعبلف.
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هاتف 1880010756 :
 .20مفتش الحسابات:
شركة الدار للتدقيق كاالستشارات ادلالية
العنواف :مزة فيبلت غربية -خلف االتصاالت.
هاتف1886815516 :
فاكس1886815518 :

 .21إجمالي مصاريف اإلصدار.
قامت شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة بتخصيص مبلغ  /1,615,111/ؿ.س (لرية سورية)
مليوناف كستمائة كمخس كعشركف ألف لرية سورية فقط ال غري كمصاريف إصدار األسهم لغاية زيادة
رأس ادلاؿ ،كهي تشمل مصاريف بدؿ دراسة الطلب البالغة  /8,111,111/ؿ.س فقط مليوف لرية
سورية ،كبدؿ ادلوافقة على النشرة كالبالغ /51,111/ؿ.س فقط مخسوف ألف لرية سورية كبدؿ تسجيل
األكراؽ ادلالية يف هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية السورية البالغ  /75,111 /ؿ.س فقط مخس كسبعوف
ألف لرية سورية الغري  ،باإلضافة إىل أتعاب مدير اإلصدار كمصاريف بنوؾ االكتتاب كمصاريف
الدعاية كاالعبلف كالطباعة كيقدر رلموعها دببلغ  /8,511,111/ؿ.س فقط (لرية سورية).
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شروط وإجراءات الكتتاب
جيب على مجيع ادلكتتبني من ادلسامهني قراءة تعليمات االكتتاب كشركطه بعناية قبل تعبئة منوذج طلب
االكتتاب حيث أف التوقيع على منوذج طلب االكتتاب يعد موافقة على تعليمات االكتتاب كشركطه.
 )1كيفية الحصول على نشرة الصدار وتقديم طلبات الكتتاب:
ديكن احلصوؿ على نشرة االصدار كالنظاـ األساسي كتقدًن طلبات االكتتاب لدل فركع مصارؼ
االكتتاب ادلذكورة يف ادللحق رقم ( )8من نشرة االصدار هذ .
 )2أسلوب عرض األسهم:
ستعرض األسهم يف اكتتاب خاص سلصص حلملة حقوؽ األفضلية لبلكتتاب بأسهم الشركة حيث سيتم
االكتتاب من خبلؿ مصارؼ االكتتاب ادلذكورة ضمن النشرة.
 )3إجراءات الكتتاب و الشروط التي يخضع لها قبول الكتتاب :
 سوؼ يتم دبوجب هذ النشرة طرح  /151,111/سهم (مئتاف كمخسوف ألف سهم) ،قيمتها
االمسية ( ) 15,111,111ؿ.س (مخسة كعشركف مليوف لرية سورية) ،حبيث يصبح إمجايل عدد
األسهم بعد عملية االكتتاب ( )81,151,111سهم (عشرة مبليني كمئتاف كمخسوف ألف
سهم) تعادؿ رأس ماؿ شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة بعد تنفيذ هذ الزيادة
كالبالغ مليار كمخس عشرة مليوف لرية سورية .).كديكن احلصوؿ على نشرات االصدار كالنظاـ
األساسي ك مناذج طلبات االكتتاب من مصارؼ االكتتاب ادلذكورة أعبل يف النشرة.
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عند توقيع ادلكتتب لطلب االكتتاب يف مصرؼ االكتتاب ،فإنه يعقد اتفاقان ملزمان بني شركة الدياب
للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة كبني ادلكتتب.
ديكن تقدًن طلبات االكتتاب لدل مصارؼ االكتتاب يف الفركع ادلذكورة يف ادللحق رقم  8للمقيمني
داخل سورية يف أم كقت خبلؿ مرحلة االكتتاب.
كيقدـ مصرؼ االكتتاب للمكتتب طلب االكتتاب ،كيعترب طلب االكتتاب الغيان يف حاؿ عدـ دقة
ادلعلومات ادلقدمة من ادلكتتب كيف حاؿ االكتتاب من غري محلة حقوؽ األفضلية أك من غري ادلسامهني
ادلسجلني يف سجبلت شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة بنهاية فًتة تداكؿ حقوؽ األفضلية.
جيب على ادلكتتب أف يوضح يف طلب االكتتاب عدد األسهم اليت يرغب االكتتاب هبا ،كيتم تسديد
قيمة األسهم ادلكتتب هبا بالكامل عند االكتتاب.
جيب تقدًن طلبات االكتتاب مع أصل كصورة بطاقة اذلوية أك جواز السفر ،كيف حالة تقدًن الطلب
بالوكالة عن ادلكتتب ،جيب أف يكتب الوكيل امسه كيوقع على منوذج طلب االكتتاب ،كأف يرفق صورة
ككالة االكتتاب سارية ادلفعوؿ كيربز األصل ،كجيب أف تكوف الوكالة صادرة من اجلهات الرمسية للمقيمني
باجلمهورية العربية السورية كمصدقة أصوالن أك من خبلؿ السفارة أك القنصلية للمقيمني خارجها كمصدقة
من كزارة اخلارجية يف سورية.
أما اذا كاف ادلكتتب دكف اؿ 88من العمر ،فيجب أف يتم تقدًن طلب االكتتاب باسم االبن كيكتب
كيل أمر امسه كيوقع على طلب االكتتاب ،كأف يرفق أصل كصورة بطاقة اذلوية أك جواز السفر لويل األمر
كلبلبن (يف حاؿ كجودها) باالضافة ألصل كصورة دفًت العائلة ،كيقوـ ادلوظف ادلسؤكؿ دبصرؼ
االكتتاب دبطابقة الصور مع األصوؿ كإعادة األصوؿ إىل ادلكتتب.
يف حاؿ االكتتاب عن قاصر ،فإف على الوصي أف يكتب امسه كيوقع على منوذج طلب االكتتاب ،كأف
يرفق أصل كصورة بطاقة اذلوية أك جواز السفر للوصي باإلضافة لدفًت العائلة للقاصر كإلذف قاضي شرعي
كذلك يف حاؿ دفع قيمة االكتتاب من ماؿ القاصر.
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ديكن للراغبني باالكتتاب كغري ادلقيمني يف سورية احلصوؿ على نشرة االصدار كالنظاـ األساسي
باإلضافة لطلب االكتتاب من خبلؿ التواصل مع مدير اإلصدار على االدييل التايل:
g8@g8-sy.com
كيتوجب على هؤالء ادلكتتبني تعبئة ادلعلومات ادلطلوبة يف طلب االكتتاب بشكل كامل كتصديق التوقيع
من قبل أحد ادلصارؼ كإرساذلا مع األكراؽ ادلطلوبة كهي (صورة من جواز السفر كسند اإلقامة خارج
سورية مصدقة من السفارة السورية يف الدكلة اليت يقيم فيها كإشعار ربويل مبلغ االكتتاب إىل احلساب
اخلاص بشركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة يف مصارؼ االكتتاب) إىل عنواف مدير االصدار
أعبل عن طريق بريد سريع مضموف باإلضافة إىل إرساؿ نسخة من مجيع هذ الوثائق عرب الربيد
االلكًتكين إىل العنواف التايل.g8@g8-sy.com :
شريطة أف ال يتجاكز تاريخ استحقاؽ احلوالة لتاريخ هناية االكتتاب كأف تصل قيمة األسهم صافية من
أم عموالت حسب كاقع احلاؿ.علمان أف مدير االصدار كشركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة
غري مسؤكلني عن ضياع األكراؽ األصلية الناذبة عن طرؼ خارجي كال يلتزموف بتثبيت االكتتاب يف هذ
احلالة كلكن تلتزـ شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة برد ادلبالغ ادلدفوعة دكف أية اقتطاعات
باستثناء مصاريف كرسوـ إعادة التحويل.
حيق للمصرؼ الذم ت فيه االكتتاب كحيق دلدير االصدار أف يرفض الطلب كليان أك جزئيان إذا مل يستوؼ
الطلب شركط االكتتاب ادلذكورة يف نشرة االصدار كإعبلف الطرح ،دكف أف يكوف للمكتتب احلق دبطالبة
أم طرؼ بأم عطل أك ضرر بعد إقرار عملية التخصيص.

18

 )4التخصيص والسترداد:
أ .خيصص كل حامل حلق األفضلية بكامل عدد األسهم اليت اكتتب هبا كدبا يتناسب مع عدد
حقوؽ األفضلية اليت ديلكها .
ب .كما يتم زبصص األسهم الفائضة للمكتتبني الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن األسهم ادلستحقة ذلم
بالسعر األعلى مث األقل فاألقل من األسعار احملددة .
ج .بتعبئة طلب االكتتاب  -فإف ادلكتتب:
 يوافق على اكتتابه يف شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة بعدد األسهم ادلوضحة يف
طلب االكتتاب.
يقر بأنه قد اطلع على نشرة االصدار كعلى كافة زلتوياهتا كدرسها بعناية كفهم مضموهنا.
ّ 

 يوافق على النظاـ األساسي لشركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة كالشركط الواردة يف
نشرة االصدار كبناءان على ذلك ت اكتتابه يف األسهم ادلذكورة.
 يعلن قبوله األسهم ادلخصصة له دبوجب طلب االكتتاب كقبوله كافة شركط كتعليمات االكتتاب
الواردة يف الطلب كيف نشرة االصدار.
 )5مشاركة األسهم باألرباح :
يستفيد ادلسامهوف الذين قاموا باالكتتاب كفق هذ النشرة من األرباح اليت ربققها الشركة بدءان من تاريخ
صدكر قرار رللس اإلدارة كمصادقة هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية بتخصيص ملكية األسهم علمان أف
توزيع األرباح خيضع لؤلحكاـ العامة ادلنصوص عنها يف قانوف الشركات كقرارات رللس اإلدارة كاذليئة
العامة.
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 )6شهادات ملكية األسهم:
سيتم توزيع شهادات ملكية على ادلسامهني من قبل الشركة ادلصدرة كوف أسهم الشركة غري مدرجة يف
سوؽ دمشق لؤلكراؽ ادلالية كما سيتم إرساؿ إشعارات زبصيص تبني عدد األسهم ادلملوكة بنهاية
االكتتاب.
 )7طريقة وعمالت التسديد:
 يتم تسديد كامل قيمة األسهم ادلكتتب هبا عند االكتتاب يف حسابات خاصة باسم شركة
الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة لدل مصارؼ االكتتاب.
 جيرم تسديد قيمة األسهم ادلكتتب هبا من قبل ادلسامهني السوريني باللرية السورية لدل فركع
مصارؼ االكتتاب.
 جيرم تسديد قيمة األسهم ادلكتتب هبا من قبل ادلسامهني السوريني غري ادلقيمني بالقطع األجنيب
نقدان أك حبوالة مصرفية كذلك حسب سعر الصرؼ الوارد يف نشرة أسعار صرؼ العمبلت
األجنبية الصادرة عن مصرؼ سورية ادلركزم يف اليوـ السابق لبلكتتاب.
 إف السهم غري قابل للتجزئة ،كال تعرؼ شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة إال مالكان
كاحدان للسهم الواحد.
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أغراض الشركة والغايات التي أنشأت من أجلها
شلارسة أعماؿ الصرافة كفقان ألحكاـ القانوف رقم  14لعاـ  1116كالقانوف رقم  /19/لعاـ 1187
كتعديبلهتما كتعليماهتما التنفيذية الصادرة عن رللس النقد كالتسليف كقانوف الشركات الصادر بادلرسوـ
التشريعي رقم  19لعاـ 1188كتعديبلته كالتعليمات كالقرارات ذات الصلة كما يطرأ على هذ القوانني
كالتعليمات كالقرارات من تعديبلت.
 .1أرقام وتواريخ القرارات الدارية الصادرة من الجهات المختصة بشأن التراخيص بتأسيس
الشركة والسماح لها بمزاولة أنشطتها :
 قرار رللس النقد كالتسليف رقم (/678ـ ف/ب ) 4تاريخ  1181/6/84ادلتضمن الًتخيص
بتأسيس الشركة.
 سبت ادلوافقة على اعتماد النظاـ األساسي للشركة كشركة مسامهة مغفلة بناءن على قرار كزارة
االقتصاد كالتجارة الصادر بتاريخ .1181/4/17
 ت تسجيل الشركة يف سجل شركات الصرافة لدل مصرؼ سورية ادلركزم بالرقم  /86/تاريخ
.1188/4/88
 القرار رقم  /891/تاريخ  1186/4/88الصادر عن السيد كزير التجارة الداخلية كمحاية
ادلستهلك ادلتضمن ادلصادقة على تعديل كتوفيق مواد النظاـ األساسي للشركة.
 .2بيان بالقرارات والتصاريح والموافقات التي تم أو سيتم اصدار األسهم بناء عليها ،بما في
ذلك القرارات الصادرة عن الهيئة العامة غير العادية ومجلس الدارة:
 موافقة ادلسامهني من خبلؿ اذليئة العامة غري العادية ادلعقدة بتاريخ .1188/8/88
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 موافقة كزارة التجارة الداخلية كمحاية ادلستهلك دبوجب قرار السيد كزير التجارة الداخلية كمحاية
ادلستهلك القرار رقم  /407/تاريخ  1188/1/88الصادر عن السيد كزير التجارة الداخلية
كمحاية ادلستهلك ادلتضمن تعديل النظاـ األساسي للشركة فيما يتعلق بزيادة رأس ادلاؿ ليصبح
مليارم لرية سورية.
 موافقة هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية السورية على اإلصدار كالطرح تاريخ .1189/1/5
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حقوق وواجبات المساىم
 .1مسؤوليات المساىم :
تقتصر مسؤكلية ادلساهم على أداء قيمة األسهم اليت اكتتب فيها ،كال يسأؿ عن ديوف شركة الدياب
للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة إال يف حدكد القيمة االمسية لبلسهم اليت اكتتب فيها.
 .2حقوق المساىم :
مجيع األسهم يف الشركة ادلسامهة تتمتع حبقوؽ متساكية كمبلزمة حلق ملكيتها كفيما يلي بياف بأهم هذ
احلقوؽ حسب أحكاـ قانوف الشركات رقم  19لعاـ  1188كقانوف هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية
السورية ما يلي :
 قبض األرباح اليت يتقرر توزيعها على ادلسامهني.
 استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة دبا فيها رأس ادلاؿ عند تصفية الشركة .
 االشًتاؾ ك ادلسامهة يف أعماؿ اذليئات العامة.
 احلصوؿ على شهادة باألسهم اليت ديلكها.
 بيع أسهمه كهبتها كرهنها مع مراعاة األحكاـ اخلاصة بذلك ادلذكورة يف نظاـ الشركة األساسي
ك/أك قانوف الشركات رقم  19لعاـ .1188
 حق إقامة الدعول ببطبلف كل قرار متخذ من اذليئة العامة أك رللس االدارة سلالفان ألحكاـ
القوانني العامة أك النظاـ العاـ أك نظاـ الشركة األساسي كفقان للشركط ادلذكورة يف هذا القانوف.
 حق االطبلع على دفاتر الشركة ضمن الشركط اليت يفرضها القانوف.
 حق احلصوؿ على كراس مطبوع حيوم:
أ -ميزانية الدكرة احلسابية ادلنقضية.
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ب -قائمة الدخل كبياف حقوؽ ادللكية كالتدفقات النقدية.
ج -تقرير رللس االدارة.
د-تقرير مفتشي احلسابات.
 حق طلب دعوة اذليئات العامة لبلجتماع كفقان للشركط ادلذكورة يف قانوف الشركات.
 حق طلب إضافة أحباث غري مذكورة يف جدكؿ األعماؿ ادلقرر من قبل رللس اإلدارة كفقان
للشركط ادلذكورة يف قانوف الشركات.
 حق األكلوية يف االكتتاب بزيادة رأس ادلاؿ.
 .3التقارير والبيانات المرسلة للمساىمين :
حيق للمساهم االطبلع على دفاتر شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة اليت يعينها رللس االدارة
كذلك خبلؿ األياـ العشرة اليت تسبق انعقاد اذليئة العامة كتبقى هذ الدفاتر معركضة أيضان حىت آخر
اجتماع اذليئة العامة باإلضافة إىل احلق يف احلصوؿ على كافة التقارير ادلنصوص عنها بنظاـ اإلفصاح
الصادر عن هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية السورية.
 حيق لكل مساهم أف حيصل على كراس مطبوع حيوم:
 ميزانية السنة ادلالية ادلنقضية.
 قائمة الدخل كبياف حقوؽ ادللكية كالتدفقات النقدية.
 تقرير رللس االدارة.
 تقرير مفتشي احلسابات.
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على أف تودع هذ الكراسات يف مقر شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة ربت تصرؼ
ادلسامهني قبل عشرة أياـ على األقل من موعد اجتماع اذليئة العامة ك أف توزع على ادلسامهني نسخ منها
عند تسجيل األسهم قبل االجتماع.
أنواع و حقوق األسهم المصدرة
 حبسب ادللكية :أسهم امسية.
 حبسب طبيعة احلصة:أسهم نقدية.
 حبسب احلقوؽ ادلرتبطة بالسهم:أسهم عادية
معلومات عامة عن المؤسسين
حصص ادلؤسسني:
الرقم

اسم المؤسس ( طبيعي  /اعتباري )

.1

نسبة األسهم إلى رأس المال
الجنسية

النسبة عند التأسيس

النسبة الحالية

عبد الفتاح بن ياسني دياب

ع/س

%9

%11

.2

عبد الرزاؽ بن عبد احلميد دياب

ع/س

%9

%11

.3

ياسني بن عبد احلميد دياب

ع/س

% 81

%85.11

.4

زلمد زياد بن عزت الصباغ

ع/س

%9

%81

.5

عبد الرمحن بن أمحد دياب

ع/س

%9

%81

.6

نزار بن أمحد دياب

ع/س

%9

%81

.7

زلمد فاركؽ بن ياسني دياب

ع/س

%1

%1
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القيود المفروضة على المؤسسين:
يًتتب على ادلؤسسني من الواجبات كااللتزامات كذلم من احلقوؽ ما هو منصوص عليه يف قانوف
الشركات الصادر بادلرسوـ التشريعي رقم  19لعاـ  1188كتعديبلته كالقانوف رقم  14لعاـ  1116ك
تعديبلته كتعليماته التنفيذية الناظم دلهنة الصرافة كتعديبلته كقانوف هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية السورية
كتعديبلته.
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معلومات عن الشركة والشركات التابعة لها
تعريف بالشركة والنشاطات الرئيسية للشركة:
شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة هي شركة مسامهة مغفلة عامة سورية مسجلة يف السجل
التجارم لدل كزارة التجارة الداخلية كمحاية ادلستهلك ربت رقم  /86678/تاريخ 1188-10-01
كادلسجلة يف سجل شركات الصرافة لدل مصرؼ سورية ادلركزم ربت رقم  /86/تاريخ ،1188/4/88
دلمارسة أعماؿ الصرافة كفقان ألحكاـ القانوف رقم  14لعاـ  1116اخلاص بتنظيم مهنة الصرافة
كتعليماهتا التنفيذية كالقانوف رقم  10لعاـ  1181كتعليمات مصرؼ سورية ادلركزم كقرارات رللس النقد
كالتسليف كالقانوف رقم  /19/لعاـ  ،1187كما يطرأ على هذ القوانني من تعديبلت كإضافات.
حملة تارخيية تتضمن كصفان عن:
 تطوير أعماؿ الشركة تغطي فًتة اخلمس سنوات األخرية أك منذ التأسيس أيهما أقل.
 أم تغيريات أك أحداث جرت لدل الشركة كأثرت عليها من حيث طبيعتها أك أنواع منتجاهتا.
 بياف ادلشاريع ادلستقبلية (يف حاؿ كجودها).
تنظيم وإدارة الشركة
أولً -الهيكل التنظيمي للشركة:


المدير العام  :السيد زلمد خري الريس كهو يعمل على اإلشراؼ على أعماؿ الشركة اإلدارية
كالتنسيق بني سلتلف أقساـ الشركة .
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اإلدارة المالية :تعمل على تنظيم احلسابات ،كمتابعة كل ما خيص مصرؼ سورية ادلركزم من
تقارير شهرية كسنوية.



قسم الحوالت والمتابعة :تعمل على تنظيم احلواالت كمتابعة كل ما يتعلق بالقرارات اليت
زبص مصرؼ سورية ادلركزم.



صالة الزبائن :تعمل على استقباؿ الزبائن لتسليم احلواالت ،كشراء كبيع مجيع العمبلت
األجنبية.



وحدة اللتزام :كهو القسم ادلسؤكؿ عن متابعة تطبيق العاملني يف الشركة لقرارات مصرؼ سورية
ادلركزم.



كحدة التحقق من اإللتزاـ باإلجراءات كالقوانني كاألنظمة ادلتعلقة دبكافحة غسل األمواؿ كسبويل
اإلرهاب.



إمجايل عدد ادلوظفني يف الشركة  /81/موظفني من محلة اإلجازة يف االقتصاد أك خرجيي ادلعاهد
التجارية أك الثانوية كهم من ادلؤهلني إلسباـ األعماؿ ادلنوطة هبم.

ثانياً -مجلس الدارة وشروط العضوية:
 .1مجلس الدارة:
أ .يتػػوىل إدارة شػػركة الػػدياب للصػرافة رللػػس إدارة يتػػألف مػػن  /سػػبعة  /أعضػػاء ،كيػػتم انتخػػاهبم مػػن
قبل اذليئة العامة للشركة ،ك جيػوز أف يكػوف العضػو شخصػان اعتباريػان ديثلػه شػخص طبيعػي أك أكثػر
يسػػميه ذلػػذا الغػػرض يف احلػػاالت الػػيت يسػػمح هبػػا القػػانوف دبسػػامهة األشػػخاص االعتبػػاريني كضػػمن
النسب القانونية.
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ب .حيق للشخص االعتبارم الذم قاـ بتسمية شلثله يف رللس اإلدارة تغيري شلثله دبوجب كتػاب صػادر
عنه ،كال يعترب هذا التغيري ساريان حبق الشركة أك حبق الغري إال بعد إعػبلـ مصػرؼ سػورية ادلركػزم ك
شهر يف سجل التجارة كلدل كزارة التجارة الداخلية كمحاية ادلستهلك .
ج .جيػػوز انتخػػاب عػػدد مػػن أعضػػاء رللػػس االدارة مػػن غػػري ادلسػػامهني علػػى أال تتجػػاكز نسػػبتهم ثلػػث
عدد أعضاء اجمللس .
د .مدة كالية اجمللس أربع سنوات على األكثر.
ق .على رللس اإلدارة أف يدعو اذليئة العامة للشػركة لبلجتمػاع خػبلؿ التسػعني يومػان األخػرية مػن مػدة
كاليت ػػه لتنتخ ػػب رلل ػػس إدارة حي ػػل زلل ػػه ،عل ػػى أف يس ػػتمر يف عمل ػػه إىل أف ينتخ ػػب رلل ػػس اإلدارة
اجلديد كالجيوز أف تزيد مدة التػأخري يف انتخػاب رللػس اإلدارة اجلديػد يف أم حالػة مػن احلػاالت
عن تسعني يومان من تاريخ انتهاء مدة اجمللس القائم .
ك .جيوز إعادة انتخاب األعضاء ادلنتهية مدة كاليتهم .
ز .جيػػب علػػى الشػػخص ادلنتخػػب لعضػػوية رللػػس اإلدارة الػػذم كػػاف غائبػان عنػػد انتخابػػه أف يعلػػن عػػن
قبول ػػه بتل ػػك العض ػػوية أك رفض ػػها خ ػػبلؿ عش ػػرة أي ػػاـ م ػػن ت ػػاريخ تبليغ ػػه نتيج ػػة االنتخ ػػاب ك يعت ػػرب
سكوته قبوالن منه بالعضوية.
 .2مدة المجلس:

مدة كالية اجمللس أربع سنوات على األكثر.
 .3جنسية أعضاء المجلس:

جيب أف تكوف أغلبية أعضاء رللس اإلدارة من جنسية اجلمهورية العربية السورية.
 .4أسهم أعضاء المجلس:

أ .جيب أف يكوف عضو رللس اإلدارة مالكا بصفته الشخصية /11 111/سهم على األقل.
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ب .يشًتط يف رئيس رللس اإلدارة أف ديلك مثلي العدد ادلذكور يف الفقرة السابقة .
ج .ربفػػه هػػذ األسػػهم لػػدل الشػػركة لقػػاء إيصػػاؿ ك توضػػع عليهػػا إشػػارة احلػػبس ك يعتػػرب هػػذا احلػػبس
رهنان دلصلحة الشركة ك لضماف ادلسؤكليات ادلًتتبة على رللػس اإلدارة ك يشػار إىل ذلػك يف سػجل
األسهم ادلمسوؾ لدل الشركة .
 .5شروط العضوية:

أ -يشًتط يف عضو رللس اإلدارة :
 أف يكوف بالغان السن القانونية كمتمتعان حبقوقه ادلدنية .
 أال يكوف زلكومان عليه بأية عقوبة جنائية أك جردية من اجلرائم ادلخلة بالشرؼ كاألمانة ادلعددة
بادلادة  811من القانوف رقم  10لعاـ . 1111
 أال يكوف عضو اجمللػس بصػفته الشخصػية أك بصػفته شلػثبل للشػخص االعتبػارم عضػوان يف رللػس
إدارة أكثػػر مػػن مخػػس شػػركات مسػػامهة مػػن الػػيت تسػػرم عليهػػا أحكػػاـ قػػانوف الشػػركات الصػػادر
بادلرسوـ التشريعي رقم  19لعاـ  1188كتعديبلته.
 أال يكػػوف عض ػوان يف رلػػالس ادارة أك مػػدير يف أم مصػػرؼ مػػن ادلصػػارؼ العاملػػة يف القطػػر كفػػق
األنظمة ادلعتمدة كتوجيهات رللس النقد كالتسليف هبذا اخلصوص .
 أال يكوف من العاملني يف الدكلة ما مل يكن العضو شلثبلن إلحدل اجلهات العامة .
 يػػتم إثب ػػات ت ػوافر شػػركط العض ػػوية دبوج ػػب تص ػريح موقػػع م ػػن قب ػػل كػػل عض ػػو ك س ػػجل ع ػػديل
مصدؽ أصوالن ،ك جيب على عضو رللس اإلدارة ك على رئيسه تقدًن هذا التصريح إىل الشركة
خبلؿ الشهر األكؿ من كل سنة .
ب -يشػػًتط يف رئػػيس رللػػس اإلدارة أال يكػػوف بصػػفته الشخصػػية أك بصػػفته شلػػثبلن للشػػخص االعتبػػارم
رئيس ػان جمللػػس إدارة أكثػػر مػػن شػػركتني مسػػامهتني مػػن الػػيت يسػػرم عليهػػا أحكػػاـ قػػانوف الشػػركات
الصادر بادلرسوـ التشريعي رقم  19لعاـ  1188كتعديبلته.
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 .6صالحيات مجلس الدارة:
أ .رللػػس اإلدارة السػػلطات كالصػػبلحيات الواسػػعة للقيػػاـ ميػػع األعمػػاؿ الػػيت يقتضػػيها اإلش ػراؼ علػػى أعمػػاؿ
الشػػركة كفقػان لغاياهتػػا كلػػيس ذلػػذ الصػػبلحيات مػػن حػػد إال مػػا هػػو منصػػوص عليػػه يف هػػذا النظػػاـ كالقػػانوف رقػػم
 14لعاـ  1116ك تعديبلته كتعليماته التنفيذية كأنظمة القطع كالقوانني كاألنظمة ذات الصلة .
ب .جيب على اجمللس أف يتقيد بتوجيهات اذليئة العامة كأال خيالف قراراهتا.
ج .ال جيوز جمللس اإلدارة االستدانة كبيع كرهن أصوؿ الشركة كالتصرؼ هبا إال دبا يسمح به القػانوف رقػم  14لعػاـ
 1116ك تعديبلته كتعليماته التنفيذية ،كبعد احلصوؿ على موافقة اذليئة العامة كمصرؼ سورية ادلركزم .
 .7أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:
االسم
عبد الفتاح بن ياسني دياب

ادلنصب

نسبة ادللكية

رئيس رللس

%11

اإلدارة

عبد الرزاؽ بن عبد احلميد دياب

نائب رللس
اإلدارة

%11

ياسني بن عبد احلميد دياب

عضوان

%85.11

زلمد زياد بن عزت الصباغ

عضوان

%81

عبد الرمحن بن أمحد دياب

عضوان

%81

نزار بن أمحد دياب

عضوان

%81

زلمد فاركؽ بن ياسني دياب

عضوان
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%1

 .8أسلوب منح المزايا العينية والمالية والمكافآت واألتعاب التي تقاضاىا مجلس الدراة
واللجان النبثقة عنو:
أ .ربػػدد اذليئػػة العامػػة بنػػاء علػػى اق ػًتاح أعضػػاء رللػػس اإلدارة مكافػػةت أعضػػاء رللػػس اإلدارة ك بػػدالت
احلضور على أال تزيد على  %5من األرباح الصافية.
ب .كربدد اذليئة العامة للشركة بدالت احلضور ك ادلزايا األخرل ألعضاء اجمللس يف ضوء نشاطات

الشركة كفعالياهتا.

 .9بيان األعمال المحظورة على المجلس:
أ .ال جي ػػوز أف يك ػػوف ألم م ػػن أعض ػػاء رلل ػػس اإلدارة أك لؤلش ػػخاص ال ػػذين يقوم ػػوف بتمثي ػػل
الشركة مصلحة مباشرة أك غري مباشرة يف العقود ك ادلشاريع اليت تعقد مع الشػركة أك حلسػاهبا
إال إذا كاف ذلك دبوجب ترخيص سبنحه اذليئة العامة .

ب .ك جيب ذبديد هذا الًتخيص يف كل سنة إذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة األجل .

ج .يستثٌت من ذلك ادلقاكالت أك التعهػدات أك ادلناقصػات العامػة الػيت يفسػح فيهػا اجملػاؿ جلميػع
ادلتنافسػػني باالشػًتاؾ بػػالعركض علػػى قػػدـ ادلسػػاكاة إذا كػػاف عضػػو رللػس اإلدارة أك الشػػخص
ادلكلف بتمثيلها صاحب العرض األنسب .
د .ال جيوز ألم من أعضاء رللس اإلدارة أك لؤلشخاص ادلكلفػني بتمثيػل الشػركة اف يشػًتكوا يف
ادارة شػػركة مشػػاهبة أك منافسػػة لشػػركتهم أك أف يتعػػاطوا ذبػػارة مشػػاهبة أك منافسػػة ذلػػا إال إذا
حصلوا على ترخيص من اذليئة العامػة جيػدد يف كػل سػنة كيف كػل األحػواؿ ال جيػوز أف يتولػوا
عضوية رللس إدارة شركة صرافة مسامهة أخرل .
ه .ال جيوز ألم من أعضاء رللس اإلدارة أك لؤلشخاص ادلكلفني بتمثيل الشركة بشكل مباشر
أك عػػن طريػػق الغػػري القيػػاـ بعمليػػات ي ػراد هبػػا التبلعػػب يف أسػػعار أسػػهم الشػػركة يف أس ػواؽ
األكراؽ ادلاليػػة ،أك ش ػراء ك بيػػع األسػػهم اسػػتنادان دلعلومػػات غػػري متاحػػة للعامػػة كالػػيت حصػػلوا
32

عليه ػػا يف مع ػػرض شلارس ػػتهم ل ػػوظيفتهم أك نق ػػل ه ػػذ ادلعلوم ػػات ألم ش ػػخص آخ ػػر بقص ػػد
إحداث تأثري يف أسعار أسهم هذ الشركة .

و .يسػػرم ادلنػػع ككاجػػب الًتخػػيص علػػى ادلعػػامبلت الػػيت تػػتم مػػع أقربػػاء األشػػخاص ادلػػذكورين يف
هذ ادلادة حىت الدرجة الرابعة .
ز .حيظػػر علػػى أعضػػاء رللػػس إدارة الشػػركة أك علػػى األشػػخاص ادلكلفػػني بتمثيلهػػا أك علػػى أم
موظف يعمل فيها أف يفشي إىل أم مساهم يف الشركة أك إىل غري أم معلومات أك بيانات
تتعلػػق بالشػػركة كتعتػػرب ذات طبيعػػة سػرية بالنسػػبة ذلػػا ككػػاف قػػد حصػػل عليهػػا حبكػػم منصػػبه يف
الشػػركة أك قيامػػه بػػأم عمػػل ذلػػا أك فيهػػا كذلػػك ربػػت طائلػػة العػػزؿ كادلطالبػػة بػػالتعويض عػػن
األضرار اليت حلقت بالشركة  ,كيستثٌت من ذلك ادلعلومات اليت سبق نشرها مػن جهػة أخػرل
أك تلك اليت ذبيز أك توجب القوانني أك األنظمة نشرها .
 .10تأكيد استيفاء أعضاء مجلس الدارة للقواعد والشروط المنصوص عليها في قانون
الشركات والتعليمات الصادرة من الهيئة:
صرح أعضاء رللس اإلدارة على استيفائهم للقواعد كالشركط ادلنصوص عليها يف قانوف الشركات
كالتعليمات الصادرة عن اذليئة كيؤكد كل عضو منهم بشكل خاص على عدـ إدانته يف جردية تتعلق
بالشرؼ كاألمانة أك أنه قد أعلن إفبلسه أك فشل يف سداد التزامات مالية أك كاف عضوان يف رللس إدارة
أك مديران تنفيذيان لشركة تعرضت لبلفبلس أك التصفية أك البيع أك االندماج.
 .11المراكز الوظيفية ألعضاء مجلس الدارة والدارة العليا في الشركات التابعة :
ال يوجد.
 .12الفصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس الدارة :
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ال يوجد.
 .13بيان أسماء أعضاء لجنة التدقيق الحالية  ،صالحياتهم ،واجباتهم ومسؤولياتهم :
ال يوجد.
 .14أسماء وعناوين األشخاص في الدارة التنفيذية العليا مع نبذة عن مؤىالتهم العلمية
وخبراتهم العملية:

 .15أي معلومات تتعلق بتملك موظفي الشركة ألسهم.
ال يوجد.
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حركة السهم
 ت عمليات تنازؿ على سهم شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة كفقان لآليت:
عدد األسهم
القدًن
(قبل التنازؿ)

اجلديد
(بعد التنازؿ)

القيمة

مسلسل

االسم

8

عبد الفتاح دياب

551111

011111

01111111

1

عصاـ دياب

01111

815111

81511111

0

عبلء الدين دياب

15661

811661

81166111

4

ادياف دياب

8111

58111

5811111

5

أمل الريس

1

51111

5111111

البيانات والقوائم المالية:
ديكن االطبلع على البيانات ادلالية كاملة كااليضاحات ادلرفقة هبا منذ التأسيس حىت تارخيه من خبلؿ
موقع هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية السورية www.scfms.sy
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البيانات المالية المتوقعة لشركة الدياب للصرافة-شركة مساهمة مغفلة عامة
ليرة
ليرة سورية
ليرة سورية
ليرة سورية
االيضاح سورية
الموجودات

<710

>710

=710

ليرة سورية
7170

7171

انصنذوق واننمذ انمحهي في انطريك

2

;=0491;411

<=>4:9;4;1

<;>=4:1047

01=48:048>9

00>40=;4:88

صنذوق انعمالث األجنبيت

3

;<09=48;<49

0;847194779

;0<>4:794;9

0><49<<4000

70<47794=77

أرصذة نذى انمصارف

4

;;><<4<;74

=:4:8>47;8

>=>941>840

=0184:174:1

>0084=:74<:

شيكاث ووسائم دفع محررة مشتراة

5

:9488<4:88

;=:>4<<047

;:4<9=490:

;<7487847:

<>4:::4:=7

انموجوداث انثابتت انماديت(صافي )
انموجوداث انثابتت غير انماديت
(صافي)

6

=:>4>07

>9:4>18

0419149>9

040994:98

<>>047:=4

7

1

1

موجوداث اخرى

8

<=41:>417

=4=;94>81

>4<:04978

014<7;4:;:

004<>>4770

احتياطي نمذي

01

;<471747<1

<><84>7749

<=048094<9

=>499;4770

>=48>14=99

98<4>>:40>1

>9=04<>94<1

:7>4><940=1

=>:=74><04:

=;9047;=4<:

مجموع الموجودات

1 -

-

المطلوبات وحقوق الملكية
انتزاماث ضريبيت
ليم برسم انذفع ألجم لصير وحساباث
دائنت مختهفت

00

;79407040:

7;4:8847<7

>>7>40=;4:

>87401:47:

8:480:4<=9

01

074<7:4099

=084>><4;:

0:48><4979

<;0;4>8<40

0=4;814==8

مطهوباث اخرى

02

74=1;4111

841=;4;11

848>:47;1

;=<84<894

9401=47;:

8>4;:74811

984;0<4:81

0=4<>74;=9

714;<04>:8

=774<8>409

إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
راس انمال

03

7:141114111

7411141114111 7411141114111 04:1141114111 0411141114111

احتياطي لانوني

04

=;8<4=:>49

:1478>4088

;84=:;4<;:

<=4=8;40;1

>:480849>:

أرباح(خسائر) مذورة محممت

11

0074:974907

0784<>;4;:8

>08;40<;480

09>4<>84>:1

0;94<<8489:

أرباح(خسائر) مذورة غير محممت

1

1

1

1

1

إجمالي حقوق الملكية

91149104==1

<=<747;141=;4=91 7477=4;814000 04<11418841=9 040<9418:4

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

99141:940=1

<747=74=7:4>== 7479>481741;8 04<0=4=7:4<;= 0470<4;:8480
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عوامل المخاطرة
باإلضافة إىل ادلعلومات الواردة يف هذ النشرة ينبغي على كل مستثمر زلتمل أف يدرس عوامل ادلخاطرة
بعناية قبل ازباذ أم قرار باالستثمار يف أسهم االكتتاب ،علمان بأف ادلخاطر ادلوضحة أدنا ال تشمل
مجيع ادلخاطر اليت ديكن أف تواجهها الشركة ،بل إنه من ادلمكن نشوء سلاطر إضافية ليست معلومة
للشركة يف الوقت احلايل.
المخاطر المتعلقة في السوق:
 األنظمة والقوانين:زبضع أنشطة الشركة ألنظمة كقوانني اجلمهورية العربية السورية ،كقد يتأثر نشاط الشركة بسبب التغريات
ادلستقبلية اليت قد تطرأ على األنظمة كالقوانني.
 مخاطر السوق:كهي ادلخاطر اليت تؤثر على القيم العادلة أك التدفقات النقدية ادلستقبلية لؤلدكات ادلالية نتيجة التغري يف
أسعار السوؽ كنسب الفوائد كأسعار الصرؼ األجنبية كاألكراؽ ادلالية.
 مخاطر السيولة:تنشأ من عدـ قدرة الشركة على توفري التمويل البلزـ لتأدية إلتزاماهتا يف تواريخ استحقاقاهتا أك سبويل
نشاطاهتا بدكف ربمل تكاليف مرتفعة أك حدكث خسائر ،كتتضمن إجرءات إدارة السيولة ما يلي :ربليل
آجاؿ استحقاقات ادلوجودات كادلطاليب كمراقبتها.
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 المخاطر التشغيلية:سبثل سلاطر التشغيل اخلسائر اليت ديكن للشركة أف تتكبدها نتيجة خلل يف السياسات كإجراءات
العمل ،كالعنصر البشرم ،األنظمة ادلالية كالبنية التكنولوجية ،إضافةن إىل كقوع حوادث خارجية ،كيتم
قياس هذ ادلخاطر باستخداـ منهجيات إحصائية تنسجم مع طبيعة عمليات الشركة ،كال ديكن إزالة
مجيع سلاطر التشغيل كلكن ديكن إدارة هذ ادلخاطر عرب نظاـ رقابة شامل كمتابعة األخطار احملتملة.
 مخاطر األعمال:تنشأ سلاطر األعماؿ من عدة عوامل تؤثر على الشركة منها األخطار الناذبة عن الظركؼ السياسية
كاالقتصادية احمليطة كاليت ربمل يف طياهتا العديد من ادلؤشرات السلبية على نتائج األعماؿ ،كتقوـ إدارة
الشركة بتقييم تلك ادلخاطر بشكل مستمر كإزباذ اإلجراءات ادلناسبة للتقليل بقدر اإلمكاف من أثرها
على نتائج األعماؿ كالوضع ادلايل للشركة.
 المنافسة:تواجه الشركة حاليان منافسة من شركات الصرافة العاملة يف القطر إضافةن إىل ادلصارؼ القائمة أك اليت
ستنضم إىل سوؽ الصرافة الحقان ،شلا قد يؤثر سلبان على حصة الشركة من السوؽ ،كبالتايل انعكاسه
مباشرةن على رحبية السهم.
 تقلبات أسعار الفائدة:38

قد يكوف الرتفاع أسعار الفائدة أثر سليب على أرباح الشركة بسبب توجه اجلمهور إليداع األمواؿ يف
ادلصارؼ هبدؼ احلصوؿ على عوائد رلزية على مدخراهتم شلا سيؤدم إىل اخنفاض كمية النقود ادلعركضة
يف السوؽ كبالتايل تراجع عمليات بيع كشراء العملة لدل الشركة كاليت تعترب من ادلصادر األساسية
لئليرادات األمر الذم سينعكس سلبان بالنهاية على سعر السهم.
 تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية:حيث تعتمد الشركة يف نشاطها التجارم على أسعار صرؼ العمبلت األجنبية كأف أم تقلبات غري
زلسوبة أك طارئة قد تؤدم إىل خسائر يف حجم األرباح.
 المخاطر المتعلقة بأداء الشركة:كما هو احلاؿ يف مجيع الشركات كاالستثمارات فقد ال تتمكن الشركة من ربقيق اإليرادات على النحو
ادلتوقع نظران لتغري العوامل االقتصادية احمليطة كاليت تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد سورية كبالتايل فقد ال
تتمكن الشركة من ربقيق األرباح ادلتوقعة نتيجة الرتباط نشاطها بأداء االقتصاد الكلي يف اجلمهورية
العربية السورية ،شلا سنعكس بالتايل على سعر السهم ادلتداكؿ يف ادلستقبل نتيجة لًتاجع رحبية السهم.
 مخاطر تتعلق باألسهم:يعتمد قرار الشركة يف توزيع أرباح األسهم يف ادلستقبل على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة مستقببلن
كمركزها ادلايل كاحتياجاهتا الرأمسالية كاحتياطياهتا القابلة للتوزيع كغريها من العوامل األخرل اليت تعد على
قدر كبري من األمهية.
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تعهد شركة الدياب للصرافة المساىمة المغفلة العامة تجاه الهيئة والمساىمين والغير
يتعهد أعضاء رللس االدارة رلتمعني كمنفردين دبايلي:
أف ادلعلومات ادلقدمة يف هذا النشرة هي معلومات كاملة كصحيحة كصائبة ،كقد ت أخذ العناية الواجبة
للتأكد من عدـ كجود أية حقائق أك معلومات هامة يؤدم حذفها إىل جعل أم عبارة مذكورة يف نشرة
االصدار مضللة .
االلتزاـ ميع أحكاـ قانوف هيئة االكراؽ كقانوف التجارة كقانوف الشركات كاللوائح كاألنظمة كالتعليمات
الصادرة دبقتضاها.
عن شركة الدياب للصرافة المساىمة المغفلة العامة
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تعهد مدير اإلصدار
الشركة العالمية األولى المساىمة المغفلة الخاصة
استنادان إىل ادلسوؤليات ادلنوطة بنا دبوجب قانوف هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية السورية كقانوف سوؽ
دمشق لؤلكراؽ ادلالية كنظاـ إصدار كطرح األكراؽ ادلالية ،لقد قمنا دبراجعة كل الوثائق ذات العبلقة
كادلواد األخرل البلزمة إلعداد نشرة اإلصدار ادلتعلقة بطرح أسهم زيادة رأس ماؿ شركة الدياب للصرافة
ادلسامهة ادلغفلة العامة لبلكتتاب اخلاص.
يتحمل رللس إدارة شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة مسؤكلية صحة ادلعلومات الواردة يف
نشرة اإلصدار ،كالذين قد أكدكا على عدـ حذؼ أم معلومات جوهرية منه ديكن أف يؤدم حذفها إىل
جعل نشرة اإلصدار مضللة.
نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجبة اليت تتطلبها ادلهنة فيما يتعلق بنشرة اإلصدار اليت ت إعدادها ربت
إشرافنا ،كبناءان على أعماؿ ادلراجعة ادلشار إليها كادلناقشات مع شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة
العامة ،كأعضاء رللس إدارهتا كادلسوؤلني األخرين فيه كاجلهات األخرل ذات العبلقة ،كبناءان على أعماؿ
ادلراجعة اليت قمنا هبا مع هذ اجلهات ادلعنية دبوضوع اإلصدار كتوقعات الرحبية كأسس كمربرات التسعري
كزلتويات الوثائق ادلقدمة إلينا.
نؤكد مايلي:
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لقد قمنا بازباذ العناية الواجبة كادلعقولة اليت تضمن أف البيانات الواردة إلينا من شركة الدياب للصرافة
ادلسامهة ادلغفلة العامة ،كادلتضمنة يف نشرة اإلصدار تتفق مع احلقائق الواردة يف الوثائق كادلواد كادلستندات
األخرل ادلتعلقة بالطرح.
على حسب اطبلعنا كادلعلومات ادلتوفرة لدينا من اجلهة ادلصدرة لؤلكراؽ ادلالية ،فإنه ال يوجد لدل شركة
العادلية األكىل ادلسامهة ادلغفلة اخلاصة أم سبب لبلعتقاد بأف اجلهة ادلصدرة لؤلكراؽ ادلالية أخفت أية
معلومات جوهرية ديكن أف يؤدم حذفها إىل جعل النشرة مضللة.
إف نشرة اإلصدار كالطرح ادلتعلق هبا يتفقاف مع مجيع قواعد كشركط اإلفصاح ادلنصوص عليها يف نظاـ
إصدار كطرح األكراؽ ادلالية كمنوذج نشرة اإلصدار ادلعتمد من اذليئة ،كما تتفقاف مع قانوف الشركات
كالتعليمات كالقرارات األخرل الصادرة يف هذا الشأف.
إف البيانات كادلعلومات اليت ت عرضها يف نشرة اإلصدار صحيحة كعادلة ككافية حسب اطبلعنا
دلساعدة ادلستثمر على ازباذ القرار ادلناسب حوؿ االستثمار أك عدمه يف األكراؽ ادلالية ادلطركحة
لبلكتتاب من خبلذلا طبقان لقواعد كشركط اإلفصاح.
مدير الصدار
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كفقان للمعلومات ادلتوفرة لدينا نؤكد بأف كافة اإلجراءات ادلتخذة بشأف طرح هذ االسهم موضوع النشرة
تتفق مع أحكاـ القوانني كالتشريعات ذات العبلقة بنشاط الشركة كقانوف التجارة كقانوف الشركات كقانوف
هيئة األكراؽ كاألسواؽ ادلالية كنظاـ إصدار كطرح االكراؽ ادلالية كمنوذج نشرة اإلصدار ادلعتمد من هيئة
األكراؽ كاألسواؽ ادلالية السورية كالنظاـ األساسي لشركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة
كالقرارات ادلتخذة من اذليئة العامة كرللس إدارة شركة الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة كأف شركة
الدياب للصرافة ادلسامهة ادلغفلة العامة قد حصلت على كافة الًتاخيص كادلوافقات الرمسية البلزمة دلباشرة
األنشطة موضوع النشرة.

المستشار القانوني
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ملحق فروع مصارف الكتتاب رقم 1
أمساء كعناكين كأرقاـ فركع بنك سورية الدكيل االسبلمي.
احملافظة

الفرع

العنواف

اذلاتف

الفاكس

دمشق

 19أيار

السبع حبرات

1017888

1084187

أمساء كعناكين كأرقاـ فركع بنك الشاـ االسبلمي.
احملافظة

الفرع

العنواف

اذلاتف

دمشق

النجمة

ساحة النجمة

00989

الفاكس

أمساء كعناكين كأرقاـ فركع بنك االردف سورية.
احملافظة

الفرع

العنواف

اذلاتف

الفاكس

دمشق

بغداد

شارع بغداد أماـ كزارة ادلالية

60911111

10850
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