نشرة إصدار أسهم زيادة رأس مال
شركة األدىم 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 باالكتتاب الصادر بالقرار رقم (/38م) تاريخ .2011/3/1
 اسم الشركة اؼبصدرة ( :شركة األدىم للصرافة المساىمة المغفلة العامة).
 عنواهنا (:دمشق -شارع  29أيار -جانب المصرف التجاري السوري فرع.)-7 -
 ىاتف .)2330066 -2330055 (:
 فاكس(.)2326086
 اؼبسجلة يف السجل التجاري لدى وزارة التجارة الداخلية وضباية اؼبستهلك ربت رقم /15691/
تاريخ  2009/2/16واؼبسجلة يف سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية اؼبركزي ربت رقم
 /10/لعام  ،2009وباشرت أعماؽبا بتاريخ .2009/3/1
 عدد األسهم اؼبطروحة  /758505000 /سهم (سبعة مليون وشبانية وطبسون ألف سهم).
 قيمتها االظبية ( ) 78550005000ل.س فقط سبعمائة وطبس وشبانون مليون لرية سورية.
 القيمة االظبية للسهم  100ل.س ( مائة لرية سورية ).


تنقسم عملية زيادة رأس اؼبال إىل اؼبراحل التالية:
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 .1حيدد أصحاب حق األفضلية باؼبسامهني اؼبسجلني يف سجل مسامهي الشركة كما ىم يف هناية اليوم
اػبامس عشر من تاريخ موافقة ؾبلس مفوضي اؽبيئة على زيادة رأس اؼبال اؼبوافق بنهاية يوم اإلثنني
الواقع يف .2019/8/19
 .2مرحلة التنازل عن حقوق األفضلية يف اإلكتتاب :وتبدأ من صباح يوم الثالثاء اؼبوافق
 ،2019/8/20وحىت هناية دوام يوم األحد اؼبوافق .2019/9/8
 .3مرحلة اإلكتتاب اػباص :وتبدأ من صباح يوم الثالثاء اؼبوافق  ،2019/9/10وحىت هناية دوام يوم
األحد اؼبوافق  ،2019/9/29كما حيق لكل مساىم 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 يف ىذه النشرة مع مراعاة أنو ال جيوز للمكتتب اختيار أكثر من
سعر واحد.
 .4مرحلة طرح األسهم الفائضة لالكتتاب العام :إذا مل تتم تغطية كامل أسهم زيادة رأس اؼبال يتم طرح
األسهم الفائضة على االكتتاب العام للجمهور ،وتتبع يف ىذا االكتتاب األحكام اؼبتعلقة باالكتتاب
برأس مال الشركة عند التأسيس.
مفتش الحسابات :شركة تدمر اؼبهنية احملدودة اؼبسؤولية.
المستشار القانوني :األستاذة عالية الشنواين.
مدير اإلصدار :الشركة العاؼبية األوىل لإلستثمارات اؼبالية اؼبسامهة اؼبغفلة اػباصة.
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ملخص االصدار
الشركة المصدرة لألوراق المالية

شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة

رأس المال الحالي للشركة

( )1521550005000ل.س ( مليار ومئتان وطبسة عشر
مليون لرية سورية) .مقسمة إىل
( )1251505000سهم ( اثنتا عشرة مليون ومائة وطبسون
ألف سهم).

عدد األسهم المطروحة لالكتتاب

عدد األسهم  /7850000 /سهم (سبعة مليون وشبانية
وطبسون ألف سهم) .وقيمتها ( ) 78550005000ل.س
فقط سبعمائة وطبس وشبانون مليون لرية سورية ،حبيث يصبح
إصبايل عدد األسهم بعد عملية االكتتاب ()2050005000
سهم ( عشرين مليون سهم) تعادل رأس مال شركة األدىم
للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة بعد تنفيذ ىذه الزيادة والبالغ
()2500050005000ل.س ملياران لرية سورية.

سعر االكتتاب للسهم الواحد
األسعار المحددة لالكتتاب على األسهم

( )100ل.س (مائة لرية سورية)
 السعر األول )102(:ل.س.
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الفائضة

 السعر الثاين )103(:ل.س.
 السعر الثالث )104( :ل.س.

القيمة األسمية للسهم الواحد

 100ل.س (مائة لرية سورية)

نسبة األسهم المطروحة الى رأس المال (% ) 64561
الحالي
القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة ( ) 78550005000ل.س فقط سبعمائة وطبس وشبانون
لالكتتاب

مليون لرية سورية.

تاريخ إكتساب حق األفضلية

بنهاية يوم اإلثنني الواقع يف .2019/8/19

فترة التنازل عن حق األفضلية

ديكن للمسامهني اؼبسجلني يف سجل مسامهي الشركة بتاريخ
اكتساب حق األفضلية والذين ال يرغبون دبمارسة حق األفضلية
خالل االكتتاب أن يقوموا بالتنازل عن ىذا اغبق بشكل كامل
أو جزئي يف مقر الشركة الكائن يف دمشق -شارع  29أيار-
جانب اؼبصرف التجاري السوري فرع -7 -حصراً خالل الفًتة
الواقعة بني صباح يوم الثالثاء اؼبوافق  ،2019/8/20وحىت
هناية دوام يوم األحد اؼبوافق .2019/9/8

الحد األدنى لالكتتاب

(ال يوجد حد أدىن)
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عدد حقوق األفضلية

يساوي عدد أسهم الزيادة اليت حيق للمساىم االكتتاب هبا

الحد األعلى لالكتتاب

حيق ألصحاب حقوق األفضلية االكتتاب بعدد من األسهم
بنسبة 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 يف ىذه النشرة علماً أنو
الجيوز للمكتتب اختيار أكثر من سعر واحد.

من يحق لو االكتتاب

فقط ضبلة حقوق األفضلية اؼبسجلون بتاريخ انتهاء فًتة التنازل
عن حقوق األفضلية يف هناية يوم األحد اؼبوافق .2019/9/8

الغاية من االصدار

زيادة رأس مال شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة
ليصبح ملياران لرية سورية الستثماره حبسب غايات الشركة
وأىدافها.

فترة االكتتاب

تبدأ من صباح يوم الثالثاء اؼبوافق  ،2019/9/10وحىت هناية
دوام يوم األحد اؼبوافق .2019/9/29

توزيع األرباح

حسب النظام األساسي للشركة وقرارات اؽبيئات العامة.

نوع وخصائص األسهم

أسهم اظبية عادية
5

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 البيانات واؼبعلومات اؽبامة ،وال ربتوي على أية معلومات مضللة ومل ربذف
منها أية معلومات أساسية تؤثر سلباً 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 الواجبة
عند إعداد ىذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات أخرى يؤدي حذفها إىل جعل اؼبعلومات اؼبذكورة
بالنشرة مضللة.
ليقرر فيما إذا كان من
ىذا ويتعني على كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار ىذه ّ
اؼبناسب أن يستثمر يف األوراق اؼبالية اؼبطروحة ،آخذاً بعني االعتبار كل اغبقائق اؼببينة يف سياقها الصحيح،
ويتعني على اؼبستثمر أيضاً عدم اعتبار ىذه النشرة دبثابة توصية من اعبهة اؼبصدرة لألوراق اؼبالية بشراء
األوراق اؼبالية اؼبطروحة دبوجبها ،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
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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 وواجبات اؼبساىم.
 تنظيم وإدارة الشركة.
 حركة سعر السهم وتغيريه بالنسبة للشركات القائمة.
 معلومات عن الشركة والشركات التابعة ؽبا.
 مصادر سبويل الشركة.
 البيانات والقوائم اؼبالية (للشركات القائمة)5
 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
أعدت ىذه النشرة هبدف توفري اؼبعلومات للمستثمرين الراغبني يف االكتتاب يف أسهم زيادة رأس مال شركة
األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة ،حيث إن ىذه اؼبعلومات الواردة أدناه ىي ملخص عن اؼبعلومات
اؼبفصلة الواردة يف أقسام أخرى من ىذه النشرة ،وقد ال حيتوي ىذا اؼبلخص على صبيع اؼبعلومات اؼبهمة
بالنسبة إىل اؼبستثمر ،لذا يقتضي قراءة كامل ىذه النشرة:
 .1اسم الشركة المصدرة  :شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة .
 .2رقم السجل التجاري  :إن الشركة مسجلة يف السجل التجاري لدى وزارة التجارة الداخلية وضباية
اؼبستهلك ربت رقم  /15691/تاريخ  2009/2/16واؼبسجلة يف سجل شركات الصرافة لدى
مصرف سورية اؼبركزي ربت رقم  / 10/لعام  2009وباشرت أعماؽبا بتاريخ .2009/3/1
 .3عنوان الشركة ومركزىا الرئيسي ( :دمشق -شارع  29أيار -جانب اؼبصرف التجاري السوري
فرع .)-7
 رقم اؽباتف.)2330066 -2330055 (: رقم الفاكس.)2326086 (: .4مدة الشركة وبداية ونهاية السنة المالية للشركة:
 مدة الشركة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إعالن تأسيس الشركة يف اؽبيئة العامة التأسيسية
 ،2008/8/11وقد ت سبديد مدة الشركة طبسون عاماً إضافية تبدأ اعتباراً من تاريخ 2018/7/27
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بموجب القرار رقم  /1959/تاريخ  2018/7/25الصادر عن السيد وزير التجارة الداخلية وضباية
اؼبتضمن اؼبصادقة على تعديل اؼبادة رقم  /5/من النظام األساسي لتصبح مدة الشركة
اؼبستهلك و ِّ
طبسون عاماً تبدأ اعتباراً من تاريخ  .2018/7/27وىذه اؼبدة قابلة للتمديد بقرار يصدر عن اؽبيئة
العامة غري العادية للمسامهني دبوافقة مصرف سورية اؼبركزي على ذلك.

 تبتدئ السنة اؼبالية يف  1كانون الثاين و تنتهي يف  31كانون األول من كل سنة.
 .5رأسمال الشركة الحالي / 1521550005000 / :ل.س مليار ومئتان وطبسة عشر مليون لرية
سورية فقط ال غري وذلك قبل زيادة رأس اؼبال اؼبنصوص عليو يف نشرة االصدار ىذه.
 .6نسبة مساىمة المؤسسين في رأس المال:
الرقم

اسم المؤسس ( طبيعي  /اعتباري )

نسبة األسهم إلى رأس المال
الجنسية

النسبة عند التأسيس

النسبة الحالية

.1

عماد أدىم حالق قنطقجي

عريب سوري

%10

%10

.2

عمر أدىم حالق قنطقجي

عريب سوري

%10

%10

.3

عبد اهلل أدىم حالق قنطقجي

عريب سوري

%10

%10

 .7عدد األسهم المطروحة لالكتتاب /7850000 / :سهم (سبعة مليون وشبانية وطبسون ألف
سهم ) 78550005000).ل.س فقط سبعمائة وطبسة وشبانون مليون لرية سورية ، .ونسبة
األسهم اؼبطروحة إىل رأس اؼبال اغبايل (  ،% ) 64561حبيث يصبح إصبايل عدد األسهم بعد
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عملية االكتتاب ( )2050005000سهم ( عشرون مليون سهم) تعادل رأس مال شركة األدىم
للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة بعد تنفيذ ىذه الزيادة والبالغ ملياران لرية سورية.
 .8نوع وخصائص األسهم المصدرة :أسهم اظبية عادية.
 .9سعر طرح السهم الواحد :سعر طرح السهم الواحد بالقيمة االظبية للسهم و اليت تبلغ 100
ل.س (مائة لرية سورية) بدون عالوة اصدار.
 .10األغراض األساسية التي ستستخدم فيها حصيلة أموال االكتتاب:
فبارسة أعمال الصرافة وفقاً ألحكام القانون رقم  24لعام  2006وتعديالتو اػباص بتنظيم مهنة
الصرافة وتعليماتو التنفيذية الصادرة بقرار ؾبلس النقد والتسليف رقم(  /201م ن /ب )4تاريخ
 2006/5/24وقانون التجارة السوري رقم ( )33لعام ( )2007وتعديالتو وقانون الشركات الصادر
باؼبرسوم التشريعي رقم ( )29لعام ( )2011وتعديالتو والتعليمات والقرارات ذات الصلة وما يطرأ على
ىذه القوانني والتعليمات والقرارات من تعديالت.
 .11أىلية المكتتب في األسهم المطروحة :فقط ضبلة حقوق األفضلية حسب سجالت مسامهي
الشركة بنهاية فًتة تداول حقوق األفضلية.
 .12فترة تداول حقوق األفضلية:
ديكن للمسامهني اؼبسجلني يف سجل مسامهي الشركة بتاريخ اكتساب حق األفضلية الواقع بنهاية يوم
اإلثنني الواقع يف  ،2019/ 8/19والذين ال يرغبون فبارسة حق األفضلية خالل االكتتاب أن يتنازلوا عن
حقوق األفضلية العائدة ؽبم كالً أو جزءاً عن طريق اغبضور إىل مقر الشركة الكائن يف دمشق – شارع 29
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أيار – جانب اؼبصرف التجاري –فرع  ،-7-وحصراً خالل الفًتة الواقعة بني صباح يوم الثالثاء اؼبوافق
 ،2019/8/20وحىت هناية دوام يوم األحد اؼبوافق 2019/9/8
 إن كل حق أفضلية دينح حاملو اغبق باالكتتاب بسهم واحد.
 يتم التنازل عن ىذه اغبقوق حبضور كل من اؼبتنازل واؼبتنازل لو إىل مقر الشركة الكائن يف دمشق-
شارع  29أيار -جانب اؼبصرف التجاري السوري  -فرع ./7/
 .13تاريخ بداية االكتتاب وتاريخ نهاية االكتتاب:
تبدأ عملية االكتتاب اعتباراً من صباح يوم الثالثاء اؼبوافق  ،2019/9/10وحىت هناية دوام يوم األحد
اؼبوافق  ،2019/9/29عدا أيام العطل األسبوعية والرظبية وتقوم شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة
العامة بطرح أسهم زيادة رأس اؼبال الفائضة غري اؼبكتتب هبا خالل فًتة االكتتاب اؼبذكورة لالكتتاب العام
للجمهور ،وتتبع يف ىذا االكتتاب األحكام اؼبتعلقة باالكتتاب برأس مال الشركة عند التأسيس.
 .14طريقة التخصيص :يف حال عدم االكتتاب بكامل أسهم زيادة رأس اؼبال اعبديدة كل بنسبة ما
ديتلكو من حقوق أفضلية ،يتم زبصيص األسهم الفائضة للمكتتبني الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن
األسهم اؼبستحقة ؽبم بالسعر األعلى مث األقل فاألقل من األسعار احملددة.
 .15القيود المفروضة على الطرح وملكية األسهم:
تراعى النسب القصوى احملددة للملكية يف قانون الشركات -(:ال يوجد حد أدىن لالكتتاب - .القيود
اؼبفروضة على الطرح وملكية األسهم حسب قانون الشركات).
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 .16موافقة الهيئة العامة للشركة :سبت اؼبوافقة على زيادة رأس مال شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة
اؼبغفلة العامة يف اجتماع اؽبيئة العامة غري العادية اؼبنعقدة بتاريخ  2018/1/8وحصلت شركة
األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة على موافقة وزارة التجارة الداخلية وضباية اؼبستهلك بالقرار
رقم  /352/تاريخ .2018/2/4
 .17اسم مدير اإلصدار وعنوانو البريدي وىاتفو ورقم الفاكس والبريد اإللكتروني.
شركة العاؼبية األوىل لالستثمارات اؼبالية  -اؼبسامهة اؼبغفلة اػباصة. العنوان( :حلب  -اعبميلية أول شارع فيصل أم رحبة الباصات). اؽباتف .)963212283711 – 963212643474(: الفاكس.)963212643406(: -اؼبوقع اإللكًتوين

.www.g1-sy.com

 -الربيد اإللكًتوين

.g1@g1-sy.com
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مصارف االكتتاب:

 بنك الشام اإلسالمي – فرع النجمة.العنوان  :دمشق – ساحة النجمة – مقابل مديرية الطريان.
ىاتف 01133919 :
13

 بنك األردن سورية – شارع بغداد.العنوان  :شارع بغداد  -مبٌت بنك األردن سورية.
ىاتف 0113900000 :
فاكس0112315368 :
 بنك سورية الدويل اإلسالمي – فرع  29أيار.العنوان  :دمشق –ساحة السبع حبرات – شارع  29أيار – جانب اؼبركز الثقايف الروسي.
ىاتف 0112327188 :
فاكس 0112314087 :
لالطالع على عناوين مصارف االكتتاب يرجى مراجعة اؼبلحق رقم  1من ىذه النشرة.
.19

المستشار القانوني:

مكتب  :األستاذة عالية الشنواين
ىاتف 0944427950 :
 .20مفتش الحسابات:
شركة تدمر اؼبهنية احملدودة اؼبسؤولية.
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العنوان  :دمشق – اؼبزة فيالت.
ىاتف0988431062 – 6119463 :
 .21إجمالي مصاريف اإلصدار.
قامت شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة بتخصيص مبلغ  /656755000/ل.س
كمصاريف إصدار األسهم لغاية زيادة رأس اؼبال ،وىي تشمل مصاريف بدل دراسة الطلب البالغة
 /150005000/ل.س  ،وبدل اؼبوافقة على النشرة البالغة / 155705000 /ل.س ،وبدل تسجيل
األوراق اؼبالية يف ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية البالغة  /253555000/ل.س  ،باإلضافة إىل أتعاب
مدير االصدار ومصاريف بنوك االكتتاب ومصاريف الدعاية واالعالن والطباعة ويقدر ؾبموعها
دببلغ /157505000/ل.س.
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شروط وإجراءات االكتتاب
جيب على صبيع اؼبكتتبني من اؼبسامهني قراءة تعليمات االكتتاب وشروطو بعناية قبل تعبئة منوذج طلب
االكتتاب حيث أن التوقيع على منوذج طلب االكتتاب يعد موافقة على تعليمات االكتتاب وشروطو.
 )1كيفية الحصول على نشرة االصدار وتقديم طلبات االكتتاب:
ديكن اغبصول على نشرة االصدار والنظام األساسي وتقدًن طلبات 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.
 )3اجراءات االكتتاب و الشروط التي يخضع لها قبول االكتتاب:
سوف يتم دبوجب ىذه النشرة طرح  /7850000 /سهم (سبعة مليون وشبانية وطبسون ألف سهم)،
وقيمتها( ) 78550005000ل.س فقط سبعمائة وطبس وشبانون مليون لرية سورية.لالكتتاب بغرض زيادة
رأس مال شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة ليصبح ( )2500050005000ل.س ( ملياران لرية
سورية) .وديكن اغبصول على نشرات االصدار والنظام األساسي ومناذج طلبات االكتتاب من مصارف
االكتتاب التالية:
 بنك سورية الدويل اإلسالمي – فرع  29أيار.
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العنوان  :دمشق –ساحة السبع حبرات – شارع  29أيار – جانب اؼبركز الثقايف الروسي.
 بنك األردن سورية – شارع بغداد.
العنوان  :شارع بغداد  -مبٌت بنك األردن سورية.
 بنك الشام اإلسالمي – فرع النجمة.
العنوان  :دمشق – ساحة النجمة – مقابل مديرية الطريان.
وعند توقيع اؼبكتتب لطلب االكتتاب يف مصرف االكتتاب ،فإنو يعقد اتفاقاً ملزماً بني شركة األدىم للصرافة
اؼبسامهة اؼبغفلة العامة وبني اؼبكتتب.
ديكن تقدًن طلبات االكتتاب لدى مصارف االكتتاب يف الفروع اؼبذكورة يف اؼبلحق رقم  1للمقيمني داخل
سورية يف أي وقت خالل مرحلة االكتتاب.
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 األدىم 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 طلبات 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
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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 إذا 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 وصورة بطاقة اؽبوية أو جواز السفر لويل األمر ولالبن
(يف حال وجودىا) باالضافة ألصل وصورة 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 وإلذن القاضي الشرعي
وذلك يف حال دفع قيمة االكتتاب من مال القاصر.
ديكن للراغبني باالكتتاب وغري اؼبقيمني يف سورية اغبصول على نشرة االصدار والنظام االساسي باالضافة
لطلب االكتتاب من خالل التواصل مع مدير االصدار على االدييل التايل:
g1@g1-sy.com
ويتوجب على ىؤالء اؼبكتتبني تعبئة اؼبعلومات اؼبطلوبة يف طلب االكتتاب بشكل كامل وتصديق التوقيع من
قبل 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 مبلغ االكتتاب إىل اغبساب اػباص
بشركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة يف مصارف االكتتاب) إىل عنوان مدير االصدار أعاله عن
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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 األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة غري
مسؤولني عن ضياع األوراق األصلية الناذبة عن طرف خارجي وال يلتزمون بتثبيت االكتتاب يف ىذه اغبالة
ولكن تلتزم شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة برد اؼببالغ اؼبدفوعة دون أية اقتطاعات باستثناء
مصاريف ورسوم إعادة التحويل.
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 دبطالبة أي
طرف بأي عطل أو ضرر بعد إقرار عملية التخصيص.
 )4التخصيص واالسترداد:
أ .خيصص كل حامل غبق األفضلية بكامل عدد األسهم اليت اكتتب هبا ودبا يتناسب مع عدد حقوق
األفضلية اليت ديلكها .
ب .كما يتم زبصص األسهم الفائضة للمكتتبني الذين اكتتبوا بأسهم تزيد عن األسهم اؼبستحقة ؽبم
بالسعر األعلى مث األقل فاألقل من األسعار احملددة .
ج .بتعبئة طلب االكتتاب  -فإن اؼبكتتب:
 يوافق على اكتتابو يف شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة بعدد األسهم اؼبوضحة يف طلب
االكتتاب.
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يقر بأنو قد اطلع على نشرة االصدار وعلى كافة ؿبتوياهتا ودرسها بعناية وفهم مضموهنا.
ّ 

 يوافق على النظام األساسي لشركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة والشروط الواردة يف نشرة
االصدار و بناءاً على ذلك ت اكتتابو يف األسهم اؼبذكورة.
 يعلن قبولو األسهم اؼبخصصة لو دبوجب طلب االكتتاب وقبولو كافة شروط وتعليمات االكتتاب
الواردة يف الطلب ويف نشرة االصدار.
 )5مشاركة 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:
سيتم توزيع شهادات ملكية على اؼبسامهني من قبل الشركة اؼبصدرة كون أسهم الشركة غري مدرجة يف سوق
دمشق لألوراق اؼبالية كما سيتم إرسال إشعارات زبصيص تبني عدد األسهم اؼبملوكة بنهاية االكتتاب.
 )7طريقة وعمالت التسديد:
 يتم تسديد كامل قيمة األسهم اؼبكتتب هبا عند االكتتاب يف حسابات خاصة باسم شركة األدىم
للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة لدى مصارف االكتتاب.
 جيري تسديد قيمة األسهم اؼبكتتب هبا من قبل اؼبسامهني السوريني باللرية السورية لدى فروع
مصارف االكتتاب.
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 جيري تسديد قيمة األسهم اؼبكتتب هبا من قبل اؼبسامهني السوريني غري اؼبقيمني بالقطع األجنيب
نقداً أو حبوالة مصرفية وذلك حسب سعر الصرف الوارد يف نشرة أسعار صرف العمالت األجنبية
الصادرة عن مصرف سورية اؼبركزي يف اليوم السابق لالكتتاب.
 إن السهم غري قابل للتجزئة ،وال تعرف شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة إال مالكاً واحداً
للسهم الواحد.
أغراض الشركة والغايات التي أنشأت من أجلها
فبارسة أعمال الصرافة وفقاً ألحكام القانون رقم  24لعام  2006والقانون رقم  /29/لعام 2017
وتعديالهتما وتعليماهتما التنفيذية الصادرة عن ؾبلس النقد والتسليف وقانون الشركات الصادر باؼبرسوم
التشريعي رقم  29لعام  2011وتعديالتو والتعليمات والقرارات ذات الصلة وما يطرأ على ىذه القوانني
والتعليمات والقرارات من تعديالت.
 .1أرقام وتواريخ القرارات االدارية الصادرة من الجهات المختصة بشأن التراخيص بتأسيس الشركة
والسماح لها بمزاولة أنشطتها :
اؼبتضمن الًتخيص بتأسيس
 قرار ؾبلس النقد والتسليف رقم ( )1076تاريخ 2008 /7/27
ِّ
الشركة وفقاً ألحكام القانون ( )24لعام (.)2006
 قرار عبنة إدارة مصرف سورية اؼبركزي اؼبتضمن منح إذن اؼبباشرة واؼبوافقة على تسجيل الشركة يف
سجل شركات الصرافة بالرقم  /10/لعام  2009وباشرت أعماؽبا بتاريخ .2009/3/1
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 القرار رقم  /896/تاريخ  2016/4/18الصادر عن السيد وزير التجارة الداخلية وضباية اؼبستهلك
اؼبتضمن اؼبصادقة على تعديل وتوفيق مواد النظام األساسي للشركة استناداً إىل قرار اؼبصادقة على
النظام األساسي للشركة دبوجب القرار رقم  /1076/تاريخ .2008/7/27
 القرار رقم  /1959/تاريخ  2018/7/25الصادر عن السيد وزير التجارة الداخلية وضباية
اؼبتضمن اؼبصادقة على تعديل اؼبادة رقم  /5/من النظام األساسي لتصبح مدة الشركة
اؼبستهلك
ِّ
طبسون عاماً تبدأ اعتباراً من تاريخ .2018/7/27
 .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 اؼبسامهني من خالل اؽبيئة العامة غري العادية اؼبعقدة بتاريخ .2018/1/8
 موافقة اؼبسامهني من خالل اؽبيئة العامة غري العادية اؼبعقدة بتاريخ .2018/6/25
 موافقة وزارة التجارة الداخلية وضباية اؼبستهلك دبوجب قرار السيد وزير التجارة الداخلية وضباية
اؼبتضمن اؼبصادقة على تعديل اؼبادة الثامنة من النظام
اؼبستهلك رقم  /352/تاريخ 2018/2/4
ِّ
األساسي للشركة فيما يتعلق بزيادة رأس اؼبال ليصبح ملياري لرية سورية.
 موافقة ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية على اإلصدار والطرح تاريخ .2018/ 2 /19
 موافقة ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية رقم /732ص/إم تاريخ .2018/7/4
 موافقة ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية السورية رقم (/35ص/إم) تاريخ .2019/2/25
 موافقة مصرف سورية اؼبركزي رقم /16/5387ص تاريخ .2018/7/22
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حقوق وواجبات المساىم
 .1مسؤوليات المساىم :
تقتصر مسؤولية اؼبساىم على أداء قيمة األسهم اليت اكتتب فيها ،وال يسأل عن ديون شركة األدىم 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 ( )29لعام ( )2011وقانون ىيئة األوراق واألسواق اؼبالية
السورية ما يلي :
 قبض 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 وىبتها ورىنها مع مراعاة األحكام اػباصة بذلك اؼبذكورة يف نظام الشركة األساسي و/أو
قانون الشركات رقم ( )29لعام (.)2011
 حق إقامة الدعوى ببطالن كل قرار متخذ من اؽبيئة العامة أو ؾبلس االدارة ـبالفاً ألحكام القوانني
العامة أو النظام العام أو نظام الشركة األساسي وفقاً للشروط اؼبذكورة يف ىذا القانون.
 حق االطالع على دفاتر الشركة ضمن الشروط اليت يفرضها القانون.
 حق اغبصول على كراس مطبوع حيوي:
أ -ميزانية الدورة اغبسابية اؼبنقضية.
23

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 قبل ؾبلس اإلدارة وفقاً للشروط
اؼبذكورة يف قانون الشركات.
 حق األفضلية يف االكتتاب بزيادة رأس اؼبال.
 .3التقارير والبيانات المرسلة للمساىمين :
حيق للمساىم االطالع على دفاتر شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة اليت يعينها ؾبلس االدارة
وذلك خالل األيام العشرة اليت تسبق انعقاد اؽبيئة العامة وتبقى 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 مطبوع حيوي:
 ميزانية السنة اؼبالية اؼبنقضية.
 قائمة الدخل وبيان حقوق اؼبلكية والتدفقات النقدية.
 تقرير ؾبلس االدارة.
 تقرير مفتشي اغبسابات.
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على أن تودع ىذه الكراسات يف مقر شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة ربت تصرف اؼبسامهني
قبل عشرة أيام على األقل من موعد اجتماع اؽبيئة العامة و أن توزع على اؼبسامهني نسخ منها عند تسجيل
األسهم قبل االجتماع.
 حبسب اؼبلكية :أسهم اظبية.

أنواع و حقوق األسهم المصدرة

 حبسب طبيعة اغبصة:أسهم نقدية.
 حبسب اغبقوق اؼبرتبطة بالسهم:أسهم عادية
معلومات عامة عن المؤسسين
حصص اؼبؤسسني:
أسماء المؤسسين

الجنسية

عماد أدىم حالق
قنطقجي

عريب
سوري

عمر أدىم حالق

عريب

قنطقجي

سوري

عبد اهلل أدىم حالق
قنطقجي

عريب
سوري

عدد

القيمة نقداً

األسهم

النسبة عند
التأسيس

النسبة
الحالية

25000000 250000

%10

%10

25000000 250000

%10

%10

25000000 250000

%10

%10

القيود المفروضة على المؤسسين:
يًتتب على اؼبؤسسني من الواجبات وااللتزامات وؽبم من اغبقوق ما ىو منصوص عليو يف قانون الشركات
الصادر باؼبرسوم التشريعي رقم ( )29لعام ( )2011وتعديالتو والقانون رقم ( )24لعام ()2006
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وتعديالتو 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 األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة ىي شركة مسامهة مغفلة عامة سورية مسجلة يف السجل
التجاري لدى وزارة التجارة الداخلية وضباية اؼبستهلك ربت رقم ( )15691تاريخ 2009/2/16
واؼبسجلة يف سجل شركات الصرافة لدى مصرف سورية اؼبركزي ربت رقم  /10/لعام  /2009/وباشرت
أعمال الصرافة  ،2009/3/1وفقاً ألحكام القانون رقم ( )24لعام ( )2006اػباص بتنظيم مهنة الصرافة
وتعليماهتا التنفيذية والقانون رقم ( )23لعام ( )2012وتعليمات مصرف سورية اؼبركزي وقرارات ؾبلس
النقد والتسليف والقانون رقم ( )29لعام ( ،)2017وما يطرأ على ىذه القوانني من تعديالت وإضافات.
حملة تارخيية تتضمن وصفاً عن:
 تطوير أعمال الشركة تغطي فًتة اػبمس سنوات األخرية أو منذ التأسيس أيهما أقل.
 أي تغيريات أو أحداث جرت لدى الشركة وأثرت عليها من حيث طبيعتها أو أنواع منتجاهتا.
 بيان اؼبشاريع اؼبستقبلية (يف حال وجودىا).
تنظيم وإدارة الشركة
أوالً -الهيكل التنظيمي للشركة :إضافةً إىل ؾبلس إدارة الشركة يتكون اؽبيكل التنظيمي للشركة من:
 المدير العام :السيد أضبد ؿبمد خضر.

 مدير التدقيق والرقابة :ؿبمد راتب اغبايك.
 مدير االمتثال :بالل الرفاعي.
 مدير االلتزام :سامي القانوين
 المدير المالي:رزان الدايخ.
إضافةً إىل عدد من اؼبوظفني ويبلغ ؾبموعهم يف الشركة 37 :موظف.
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ثانياً -مجلس اإلدارة وشروط العضوية:
 .1مجلس االدارة:
أ .يتوووىل إدارة الشووركة ؾبلووس إدارة يتووألف موون  /طبسووة  /أعضوواء ،ويووتم انتخوواهبم موون قبوول اؽبيئووة العامووة
للشركة ،و جيووز أن يكوون العضوو شخصواً اعتباريواً ديثلوو شوخص طبيعوي أو أكثور يسوميو ؽبوذا الغورض
يف اغباالت اليت يسمح هبا القانون دبسامهة األشخاص االعتباريني وضمن النسب القانونية.
ب .حيوق للشوخص االعتبواري الوذي قوام بتسومية فبثلوو يف ؾبلوس اإلدارة تغيوري فبثلوو دبوجوب كتواب صوادر
عنووو ،وال يعتوورب ىووذا التغيووري سووارياً حبووق الشووركة أو حبووق الغووري إال بعوود إعووالم مصوورف سووورية اؼبركووزي
وشهره يف سجل التجارة ولدى وزارة التجارة الداخلية وضباية اؼبستهلك .
ج .جيوز انتخاب عدد من أعضاء ؾبلس االدارة مون غوري اؼبسوامهني علوى أال تتجواوز نسوبتهم ثلوث عودد
أعضاء اجمللس.
د .مدة والية اجمللس أربع سنوات على األكثر.
ه .علووى ؾبلووس اإلدارة أن يوودعو اؽبيئووة العامووة للشووركة لالجتموواع خووالل التسووعني يوم واً األخوورية موون موودة
واليتو لتنتخب ؾبلس إدارة حيل ؿبلوو ،علوى أن يسوتمر يف عملوو إىل أن ينتخوب ؾبلوس اإلدارة اعبديود
والجيوز أن تزيد مدة التأخري يف انتخواب ؾبلوس اإلدارة اعبديود يف أي حالوة مون اغبواالت عون تسوعني
يوماً من تاريخ انتهاء مدة اجمللس القائم .
و .جيوز إعادة انتخاب األعضاء اؼبنتهية مدة واليتهم .
ز .جيب على الشخص اؼبنتخب لعضوية ؾبلس اإلدارة الذي كان غائبواً عنود انتخابوو أن يعلون عون قبولوو
بتلوك العضوووية أو رفضوها خووالل عشورة أيووام مون توواريخ تبليغوو نتيجووة االنتخواب و يعتوورب سوكوتو قبوووالً
منو بالعضوية.
 .2مدة المجلس:
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مدة والية اجمللس أربع سنوات على األكثر.
 .3جنسية أعضاء المجلس:

جيب أن تكون أغلبية أعضاء ؾبلس اإلدارة من جنسية اعبمهورية العربية السورية.
 .4أسهم أعضاء المجلس:

أ .جي ووب أن يك ووون عض ووو ؾبل ووس اإلدارة مالك ووا بص ووفتو الشخص ووية ( )125 000فق ووط مائ ووة وطبس ووة
وعشرون ألف سهم على األقل ،أي ما يعادل ( %5من رأس اؼبال كحد أدىن).
ب .يشًتط يف رئيس ؾبلس اإلدارة أن ديلك مثلي العدد اؼبذكور يف الفقرة السابقة .
ج .ربفظ ىذه األسهم لودى الشوركة لقواء إيصوال و توضوع عليهوا إشوارة اغبوبس و يعتورب ىوذا اغبوبس رىنواً
ؼبصلحة الشركة و لضمان اؼبسؤوليات اؼبًتتبة على ؾبلس اإلدارة و يشوار إىل ذلوك يف سوجل األسوهم
اؼبمسوك لدى الشركة .
 .5شروط العضوية:

 .1يشًتط يف عضو ؾبلس اإلدارة :
أ .أن يكون بالغاً السن القانونية ومتمتعاً حبقوقو اؼبدنية .
ب .أال يكوون ؿبكومواً عليوو بأيوة عقوبوة جنائيوة أو جرديوة مون اعبورائم اؼبخلوة بالشورف واألمانوة اؼبعوددة
باؼبادة  102من القانون رقم  23لعام . 2002
ج .أال يكون عضو اجمللس بصفتو الشخصية أو بصفتو فبثال للشخص االعتباري عضواً يف ؾبلس إدارة
أكثوور موون طبووس شووركات مسووامهة موون الوويت تسووري عليهووا أحكووام قووانون الشووركات الصووادر باؼبرسوووم
التشريعي رقم  29لعام  2011وتعديالتو.
د .أال يك ووون عضو وواً يف ؾب ووالس ادارة أو م وودير يف أي مص وورف م وون اؼبص ووارف العامل ووة يف القط وور وف ووق
األنظمة اؼبعتمدة وتوجيهات ؾبلس النقد والتسليف هبذا اػبصوص .
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ه .أال يكون من العاملني يف الدولة ما مل يكن العضو فبثالً إلحدى اعبهات العامة .
و .يتم إثبات تووافر شوروط العضووية دبوجوب تصوريح موقوع مون قبول كول عضوو و سوجل عوديل مصودق
أصوووالً ،و جيووب علووى عضووو ؾبلووس اإلدارة و علووى رئيسووو تقوودًن ىووذا التصووريح إىل الشووركة خووالل
الشهر األول من كل سنة .
 .2يشًتط يف رئيس ؾبلس اإلدارة أال يكون بصفتو الشخصية أو بصفتو فبثالً للشخص االعتباري رئيساً
جملل ووس إدارة أكث وور م وون ش ووركتني مس ووامهتني م وون ال وويت يس ووري عليه ووا أحك ووام ق ووانون الش ووركات الص ووادر
باؼبرسوم التشريعي رقم  29لعام  2011وتعديالتو.
 .3جي ووب أن يك ووون عض ووو ؾبل ووس اإلدارة مالك و واً بص ووفتو الشخص ووية  /125000 /فق ووط مائ ووة وطبس ووة
وعشرون ألف سهم على األقل ،أي ما يعادل ( %5من رأس اؼبال كحد أدىن).
يشًتط يف رئيس ؾبلس اإلدارة أن ديلك مثلي العدد اؼبذكور يف الفقرة السابقة .
 .4ربفووظ ىووذه األسووهم لوودى الشووركة لقوواء إيصووال وتوضووع عليهووا إشووارة اغبووبس ويعتوورب ىووذا اغبووبس رىن واً
ؼبصلحة الشوركة و لضومان اؼبسوؤوليات اؼبًتتبوة علوى ؾبلوس اإلدارة ويشوار إىل ذلوك يف سوجل األسوهم
اؼبمسوك لدى الشركة .

 .6صالحيات مجلس االدارة:
أ .جمللووس اإلدارة السوولطات والصووالحيات الواسووعة للقيووام اميووع األعمووال الوويت يقتضوويها اإلش وراف علووى
أعمال الشركة وفقاً لغاياهتا وليس ؽبذه الصالحيات من حد إال ما ىو منصوص عليوو يف ىوذا النظوام
والقانون رقم  24لعام  2006و تعديالتو وتعليماتو التنفيذية وأنظمة القطع والقوانني واألنظمة ذات
الصلة .
ب .جيب على اجمللس أن يتقيد بتوجيهات اؽبيئة العامة وأال خيالف قراراهتا.

30

ج .ال جيوز جمللس اإلدارة االستدانة وبيع ورىن أصول الشركة والتصرف هبا إال دبا يسومح بوو القوانون رقوم
 24لعووام  2006و تعديالتووو وتعليماتووو التنفيذيووة ،وبعوود اغبصووول علووى موافقووة اؽبيئووة العامووة ومصوورف
سورية اؼبركزي .
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 .7أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:
االسم
عماد حالق قنطقجي
عمر حالق قنطقجي

اؼبنصب

نسبة اؼبلكية

رئيس ؾبلس

%10

اإلدارة
%10

نائب ؾبلس
اإلدارة

فاطمة عبده طرابلسية

عضواً

%10

ؿبمود حالق قنطقجي

عضواً

% 8.5

ىدى حالق قنطقجي

عضواً

%5

 .8أسلوب منح المزايا العينية والمالية والمكافآت واألتعاب التي تقاضاىا مجلس االدراة
واللجان النبثقة عنو:
أ .رب وودد اؽبيئ ووة العام ووة بن وواء عل ووى اقو وًتاح أعض وواء ؾبل ووس اإلدارة مكافو و ت أعض وواء ؾبل ووس اإلدارة و ب وودالت
اغبضور على أال تزيد على  %5من األرباح الصافية.
ب .وربدد اؽبيئة العامة للشركة بدالت اغبضور و اؼبزايا األخرى ألعضاء اجمللس يف ضوء نشاطات الشركة و

فعالياهتا..
 .9بيان األعمال المحظورة على المجلس:
أ .ال جيوووز أن يكووون ألي موون أعضوواء ؾبلووس اإلدارة أو لألشووخاص الووذين يقومووون بتمثيوول الشووركة
مصوولحة مباشوورة أو غووري مباشوورة يف العقووود و اؼبشوواريع الوويت تعقوود مووع الشووركة أو غبسوواهبا 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 .يسووتثٌت موون ذلووك اؼبقوواوالت أو التعهوودات أو اؼبناقصووات العامووة الوويت يفسووح فيهووا اجملووال عبميووع
اؼبتنافس ووني باالش وًتاك ب ووالعروض عل ووى ق وودم اؼبس وواواة إذا ك ووان عض ووو ؾبلو وس اإلدارة أو الش ووخص
اؼبكلف بتمثيلها صاحب العرض األنسب .
د .ال جيوووز ألي موون أعضوواء ؾبلووس اإلدارة أو لألشووخاص اؼبكلفووني بتمثيوول الشووركة ان يشووًتكوا يف
ادارة شركة مشاهبة أو منافسة لشركتهم أو أن يتعاطوا ذبارة مشاهبة أو منافسة ؽبا إال إذا حصلوا
علووى توورخيص موون اؽبيئووة العامووة جيوودد يف كوول سوونة ويف كوول األح ووال ال جيوووز أن يتول ووا عضوووية
ؾبلس إدارة شركة صرافة مسامهة أخرى .
ه .ال جيوز ألي من أعضاء ؾبلس اإلدارة أو لألشخاص اؼبكلفني بتمثيل الشركة بشكل مباشور أو
عوون طريووق الغووري القيووام بعمليووات ي وراد هبووا التالعووب يف أسووعار أسووهم الشووركة يف أس وواق األوراق
اؼبالي ووة ،أو ش وراء و بي ووع األس وهم اس ووتناداً ؼبعلوم ووات غ ووري متاح ووة للعام ووة وال وويت حص وولوا عليه ووا يف
معورض فبارسووتهم لووظيفتهم أو نقوول ىووذه اؼبعلوموات ألي شووخص آخوور بقصود إحووداث تووأثري يف
أسعار أسهم ىذه الشركة .

و .يسري اؼبنع وواجب الًتخيص علوى اؼبعوامالت الويت توتم موع أقربواء األشوخاص اؼبوذكورين يف ىوذه
اؼبادة حىت الدرجة الرابعة .
ز .حيظر على أعضاء ؾبلس إدارة الشركة أو على األشخاص اؼبكلفني بتمثيلها أو على أي موظوف
يعم وول فيه ووا أن يفش ووي إىل أي مس وواىم يف الش ووركة أو إىل غ ووريه أي معلوم ووات أو بيان ووات تتعل ووق
بالشركة وتعترب ذات طبيعة سرية بالنسبة ؽبا و كان قد حصل عليهوا حبكوم منصوبو يف الشوركة أو
قيامووو بووأي عموول ؽبووا أو فيهووا وذلووك ربووت طائلووة العووزل و اؼبطالبووة بووالتعويض عوون األض ورار الوويت
غبقوت بالشووركة  5ويسوتثٌت موون ذلوك اؼبعلومووات الويت سووبق نشوورىا مون جهووة أخورى أو تلووك الوويت
ذبيز أو توجب القوانني أو األنظمة نشرىا .
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 .10تأكيد استيفاء أعضاء مجلس االدارة للقواعد والشروط المنصوص عليها في قانون
الشركات والتعليمات الصادرة من الهيئة:
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 البيع أو االندماج.
 .11المراكز الوظيفية ألعضاء مجلس االدارة واالدارة العليا في الشركات التابعة :
ال يوجد.
 .12االفصاح عن المصالح المباشرة وغير المباشرة لكل عضو من أعضاء مجلس االدارة :
ال يوجد.
 .13بيان أسماء أعضاء لجنة التدقيق الحالية  ،صالحياتهم ،واجباتهم ومسؤولياتهم :
ال يوجد.
 .14أسماء وعناوين األشخاص في االدارة التنفيذية العليا مع نبذة عن مؤىالتهم العلمية
وخبراتهم العملية:
 المدير العام :أضبد ؿبمد خضر ،بكالوريوس ذبارة وؿباسب قانوين.
 مدير التدقيق والرقابة :ؿبمد راتب اغبايك ،بكالوريوس تأمني ومصارف.
 مدير االمتثال :بالل الرفاعي ،بكالوريوس إدارة أعمال.
34

 مدير االلتزام :سامر القانوين ،بكالوريوس إدارة أعمال.
 المدير المالي :رزان الدايخ.
 .15أي معلومات تتعلق بتملك موظفي الشركة ألسهم :ال يوجد.
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حركة السهم
 مل يتم أي تداول على سهم شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة
 البيانات والقوائم اؼبالية:
ديكن االطالع على البيانات اؼبالية وااليضاحات اؼبرفقة بالبيانات اؼبالية من خالل موقع ىيئة األوراق
واألسواق اؼبالية السورية www.scfms.sy
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البيانات المالية المتوقعة لخمس سنوات:

عوامل المخاطرة
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باإلضافة إىل اؼبعلومات الواردة يف ىذه النشرة ينبغي على كل مستثمر ؿبتمل أن يدرس عوامل اؼبخاطرة
بعناية قبل 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 بسبب التغريات
اؼبستقبلية 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 سلباً على حصة الشركة من السوق ،وبالتايل انعكاسو مباشرةً على
رحبية السهم.
 تقلبات أسعار الفائدة:قد يكون الرتفاع أسعار الفائدة أثر سليب على أرباح الشركة بسبب توجو اعبمهور إليداع األموال يف
اؼبصارف هبدف اغبصول على عوائد ؾبزية على مدخراهتم فبا سيؤدي إىل اخنفاض كمية النقود اؼبعروضة يف
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السوق وبالتايل تراجع عمليات بيع وشراء العملة لدى الشركة واليت تعترب من اؼبصادر األساسية لإليرادات
األمر الذي سينعكس سلباً بالنهاية على سعر السهم.
 تقلبات سعر صرف العمالت األجنبية:حيث تعتمد الشركة يف نشاطها التجاري على أسعار صرف العمالت األجنبية وأن أي تقلبات 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 مباشر على اقتصاد سورية وبالتايل فقد ال
تتمكن الشركة من ربقيق األرباح اؼبتوقعة نتيجة الرتباط نشاطها بأداء االقتصاد الكلي يف اعبمهورية العربية
السورية ،فبا سنعكس بالتايل على سعر السهم اؼبتداول يف اؼبستقبل نتيجة لًتاجع رحبية السهم.
 مخاطر تتعلق باألسهم:يعتمد قرار الشركة يف توزيع أرباح األسهم يف اؼبستقبل على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة مستقبالً
ومركزىا اؼبايل واحتياجاهتا الرأظبالية واحتياطياهتا القابلة للتوزيع وغريىا من العوامل األخرى اليت تعد على قدر
كبري من األمهية.
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تعهد شركة األدىم 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 وصائبة ،وقد ت أخذ العناية الواجبة
للتأكد من عدم وجود أية حقائق أو معلومات ىامة يؤدي حذفها إىل جعل أي عبارة مذكورة يف نشرة
االصدار مضللة .
االلتزام اميع أحكام قانون ىيئة االوراق وقانون التجارة وقانون الشركات واللوائح واألنظمة والتعليمات
الصادرة دبقتضاىا.
عن شركة األدىم للصرافة المساىمة المغفلة العامة
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تعهد مدير اإلصدار
الشركة العالمية األولى 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 األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة
العامة لالكتتاب اػباص.
يتحمل ؾبلس إدارة شركة األدىم 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 الواجبة اليت تتطلبها اؼبهنة فيما يتعلق بنشرة اإلصدار اليت ت إعدادىا ربت
إشرافنا ،وبناءاً على أعمال اؼبراجعة اؼبشار إليها واؼبناقشات مع شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة،
وأعضاء ؾبلس إدارهتا واؼبسوؤلني األخرين فيو 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:
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لقد قمنا بازباذ العناية الواجبة واؼبعقولة اليت تضمن أن البيانات الواردة إلينا من شركة األدىم 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 اؼبسامهة اؼبغفلة اػباصة أي سبب 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 البيانات 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
طبقاً 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 األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة والقرارات
اؼبتخذة من اؽبيئة العامة وؾبلس إدارة شركة األدىم للصرافة اؼبسامهة اؼبغفلة العامة وأن شركة األدىم للصرافة
اؼبسامهة اؼبغفلة العامة قد حصلت على كافة الًتاخيص واؼبوافقات الرظبية الالزمة ؼبباشرة األنشطة موضوع
النشرة.
اؼبستشار القانوين:

ملحق فروع مصارف االكتتاب رقم 1
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أظباء وعناوين وأرقام فروع بنك سورية الدويل اإلسالمي.
احملافظة
دمشق

الفرع

اؽباتف

العنوان

 29أيار ساحة السبع حبرات – شارع 2327188

الفاكس
2314087

 29أيار – جانب اؼبركز
الثقايف الروسي.
أظباء وعناوين وأرقام فروع بنك األردن سورية
احملافظة
دمشق

الفرع

العنوان

شارع بغداد شارع بغداد  -مبٌت

اؽباتف

الفاكس

63900000

2315368

بنك األردن سورية.
أظباء وعناوين وأرقام فروع بنك الشام اإلسالمي
احملافظة
مشق

الفرع
ساحة
النجمة

اؽباتف

العنوان
دمشق – ساحة النجمة

– مقابل مديرية
الطريان.

44

33919

الفاكس

