
 
 
 
 
 
 

 إعالن نتائج االكتتاب العام

على  من رأس المال %25 طرحوالذي تم  قيد التأسيس انتهى االكتتاب العام على أسهم البنك الوطني االسالمي

كافة المواطنين السوريين من األشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين الى االكتتاب حيث تم دعوة  ،االكتتاب العام

 .هذه األسهم على

 ، وكانت النتائج على الشكل التالي:05/09/2021ولغاية  17/08/2021من تاريخ تمت عملية االكتتاب 

ية للمساهمين وذلك بناء على موافقة هيئة األوراق واألسواق المالوعلى هذا النحو، سييتم تخصيص األسهم المكتتب بها 

  وهي على الشكل التالي: 05/10/2021إ.م تاريخ -/ص1302السورية بكتابها رقم 

 فقط سهم الفآ بخمسة اكتتبوا الذين المكتتبين عدد بأن خمسة آالف سهم لجميع المكتتبين علماً  تخصيص -1

 . من عدد المكتتبين الكلي %24مكتتبًا بما نسبته  1060قد بلغ 

 سهم آالف خمسة عن زيادة اكتتبوا الذين باألسهم المكتتبين بين غرامةً  ذلك الفائضة بعد األسهم باقي توزيع -2

 .%27.20على أن تكون نسبة التخصيص لألسهم المتبقية  منهم لكل خصصت التي

االتصال بمدير اإلصدار على األرقام التالية:  ممن قاموا بإيداع مبالغ نقدية األسماء الواردة في هذه القائمة يرجى من

الستكمال وثائق االكتتاب  االكتتاب الذي تم ايداع المبالغ بها مصارفمراجعة و  099188810/  3311311-011

   خالل مدة خمسة عشر يوم من تاريخ نشر اإلعالن تحت طائلة إلغاء اكتتابهم.

  محمد زكريا حموي بن ابراهيم  ابراهيم حموي بن مصطفى لرشيد خليل بن خلي

  محمد ربيع زريف بن رضوان   محمد حموي بن محمود   زجان روبير مغام

  محمد حجازي بن كامل  عبد القادر حموي بن مصطفى  رضوان محمد بشير قاطرجي

  امجد عبد ال بن محمد  زين العابدين حموي بن مصطفى  محمد اليوسف بن ابراهيم

  محمد رمضان بن علي  علي حموي بن محمد رمضان  الموسى الحمود ابن حسين حسن

  هشام صباغ بن محمد   احمد حموي بن مصطفى  عبد القادر البيك ابن علي عماد

  مؤمن سليمان بن عبد المجيد  محمد جالل حموي ابن مصطفى  محمد طاهر القاضي بن محمد حافظ

سهم 62,500,000  عدد األسهم المطروحة لالكتتاب 

ل.س 6,250,000,000  القيمة االسمية لألسهم المطروحة 

سهم 170,703,435  األسهم المكتتب بها 

سهم 435203,108, األسهم المطروحة لالكتتابالفائض عن    

27.20%  نسبة التخصيص لألسهم المتبقية 

273%  نسبة تغطية االكتتاب 

مكتتب 4415  عدد المكتتبين 



 
 
 
 
 
 

  احمد عيد بن محمد  عبد اهللا خالد بوشي بن  معتز اقطم عنجريني بن محمود

  محمد خالد عبد الوهاب  امير محمود بابلي بن احمد  عمر دعبول بن راجح

  صفوان جالل رضا تبريزي  عطاهللا السعيد بن محمد  احمد عبد الرحمن زلط

  محمد حافظ بن عبداهللا  سيلفا اينه لوقا بنت بسام  محمد بدر عمر معاز

  عدي جمعة نجار  عبدالعزيز جعنه بن حسينمحمد   عبد الكافي احمد خانطوماني

  سعيد ابو جبس بن محمد مرشد  محمد زينو  خليل ديبو الرحمو

  محمد عبد القادر بن سليم  احمد حموي ابن محمود  نور سواس بنت محمد خالد

  لمعالجة.ا كما ننوه بأن كافة األرقام الواردة في اإلعالن قابلة لتعديل بسسيط بسبب وجود بعض طلبات االكتتاب قيد


