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اعالن إلى مساهمي بنك الشام ش.م.م.ع
عن توزيع أسهم مجانية

العادية  العامة  الهيئة  مقام  تقوم  والتي  العادية  غير  العامة  الهيئة  قرار  على  بناء 
لشركة بنك الشام ش.م.م.ع المنعقدة بتاريخ 2020/07/27 والناظرة بالبيانات المالية 
مال  رأس  زيادة  على  بالموافقة  والقاضي   ،2019/12/31 بتاريخ  هي  كما  للمصرف 
 2,000,000,000 وقدره  بمبلغ    2019 للعام  المحققة  األرباح  ضم  طريق  عن  الشركة 
ل.س (فقط ملياري ليرة سورية) ليصبح رأس مال البنك بقيمة 8,000,000,000 ل.س 
على  الزيادة  هذه  عن  الناجمة  األسهم  وتوزيع  سورية)  ليرة  مليارات  ثمانية  (فقط 
المساهمين كأسهم منحة مجانية، وبناء على موافقة مصرف سورية المركزي على 
تاريخ 2020/09/09،  المال وفق ما سبق بموجب كتابه رقم 16/4785/ص  زيادة رأس 
تاريخ    3074 رقم  المستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزير  السيد  قرار  على  وبناء 
وتعديل  البنك  مال  رأس  بزيادة  العامة  الهيئة  قرار  على  بالمصادقة   2020/11/08

النظام األساسي وفقا لذلك،
 يسر مجلس ادارة بنك الشام ش.م.م.ع إعالم السادة المساهمين بصدور قرار مجلس 
مفوضي هيئة األسواق واألوراق المالية رقم (130)/ م تاريخ 2020/11/16 بالموافقة 
على اعتماد أسهم زيادة رأس مال بنك الشام الناتجة عن ضم جزء من األرباح المدورة  
للعام 2020  بمبلغ وقدره 2,000,000,000 ل.س (فقط ملياري  ليرة سورية) ليصبح 
ثمانية مليارات  (فقط  ليرة سورية  بقيمة  8,000,000,000  المدفوع  البنك  رأس مال 
ليرة  (مئة  ل.س   100 اسمية  بقيمة  سهم   مليون  ثمانون  على  موزعة  سورية)  ليرة 

سورية) للسهم الواحد.
سجل  في  المسجلين  المساهمين  على  مجانية  كأسهم  المال  رأس  زيادة  توزع 
المالية  التابع لسوق دمشق لألوراق  المركزي  المقاصة والحفظ  المصرف لدى مركز 
كما هم في نهاية يوم األثنين الواقع في 2020/11/30  كًال حسب نسبة مساهمته 
في رأس المال حيث بلغت نسبة زيادة رأس مال المصرف %33.33 تقريبًا، بواقع سهم 

مجاني لكل ثالثة أسهم مملوكة من كل مساهم.
المجانية، فتقوم  األسهم  توزيع  الناتجة عن عملية  األسهم  يتعلق بكسور  أما فيما 
السوق بتجميعها في حساب خاص لديها باسم بنك الشام يسمى (حساب كسور 
األسهم) وبحيث يكون لكل مساهم في المصرف، كما في تاريخ إجراء عملية الزيادة 
حصة في حساب الكسور تعادل نسبة الكسر الخاص بملكيته. ويقوم المصرف ببيع 
هذه الكسور وفقا لقواعد وتعليمات التداول المعمول بها في سوق دمشق لألوراق 
المعنيين كل  الناتجة عن بيع هذه الكسور على المساهمين  القيمة  المالية، وتوزع 

حسب حقه في هذه الكسور.

لالستفسار الرجاء اإلتصال على الرقم  
أو مراجعة مبنى اإلدارة العامة لبنك الشام الكائن في دمشق، ساحة النجمة.


