دعوة م�ساهمي بنك �سورية الدويل الإ�سالمي �ش.م.م
�إىل اجتماع الهيئة العامة غري العادية
ي�سر جمل�س �إدرة بنك �سورية الدويل الإ�سالمي دعوة جميع الأخوة امل�ساهمني يف البنك حل�ضور اجتماع الهيئة العامة غري العادية
وذلك يف متام ال�ساعة العا�شرة من �صباح يوم الأحد املوافق  2010/5/2يف قاعة ليفنت يف فندق فور�سيزونز بدم�شق.
ويت�ضمن جدول �أعمال الهيئة العامة غري العادية مايلي:
 -1تعديل النظام اال�سا�سي لل�شركة املواد  1و  6فقرة ( )3و�إ�ضافة فقرة ( برقم  )4و  9فقرة ( )2و  10فقرة (1و )4و�إلغاء الفقرة رقم ( )5و 14
و  22فقرة ( ، )9و  37فقرة ( ،)1و 38فقرة ( ,)2و  44فقرة ( 45 ، )1فقرة ( ، )2و  51فقرة ( ، )2و � 63إ�ضافة فقرة (برقم ) 4و .65
و تعديل املواد  11فقرة  2-1و املادة  16فقرة  2و املادة  19فقرة  1و املادة  20فقرة  2و املادة  24و املادة  27و املادة  39فقرة -2د و املادة  54فقرة  1و املادة 61
فقرة  3واملادة  65واملادة  68فقرة  3-1من خالل ا�ستبدال ارقام مواد قانون التجارة رقم  149لعام  1949الواردة يف منت تلك املواد مبا يوافقها من مواد يف قانون
ال�شركات رقم  3لعام .2008

 -2زيادة ر�أ�س املال وفقاً لأحكام القانون رقم  3لعام  2010وتفوي�ض جمل�س الإدارة التخاذ االجراءات الالزمة لذلك.
� -3سماع تقرير جمل�س الإدارة عن عام  2009وخطة العمل لل�سنة املالية .2010
� -4سماع تقرير مفت�ش احل�سابات عن احل�سابات اخلتامية للبنك (امليزانية) لعام .2009
� -5سماع تقرير هيئة الرقابة ال�شرعية.
 -6مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة وتقرير مفت�ش احل�سابات واحل�سابات اخلتامية لعام  2009والت�صويت عليها مبا فيها:
تو�صية جمل�س الإدارة بتدوير الأرباح ال�صافية املتحققة واملبالغ القابلة للر�سملة ال�ستخدامها الحقاً بتوزيعها على امل�ساهمني كجزء من �أ�سهم زيادة ر�أ�س
املال �أو لتغطية جزء من قيمتها عند طرحها لالكتتاب اخلا�ص وفقاً لأحكام القانون رقم  3لعام .2010
 -7انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة لدورة جديدة مدتها ثالث �سنوات.
 -8تعيني هيئة رقابة �شرعية جديدة للبنك وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهم.
 -9انتخاب مدقق ح�سابات خارجي وتعيني مفت�ش ح�سابات للدورة املالية القادمة وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهم.
 -10ابراء ذمة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.

• يكون اجتماع الهيئة العامة غري العادية قانونياً يف حال ح�ضور م�ساهمني ميثلون  75%على الأقل من �أ�سهم البنك ،ويف حال عدم اكتمال الن�صاب
القانوين تنعقد هيئة عامة جديدة يف ال�ساعة احلادية ع�شر من �صباح يوم الأحد املوافق  2010/5/2يف نف�س املكان املذكور �أعاله وتعترب اجلل�سة
قانونية �إذا ح�ضرها م�ساهمون ميثلون  40%على الأقل من �أ�سهم البنك املكتتب بها.
• على من يرغب من الأخوة امل�ساهمني يف احل�ضور وامل�شاركة يف االجتماع �أن يقوم بالت�سجيل لدى مقر الإدارة العامة للبنك الكائن يف الرو�ضة-
جادة عمر حمد الطابق الأول ،وخالل �ساعات الدوام الر�سمي للبنك و ابتداء من ال�ساعة التا�سعة من �صباح يوم الأربعاء املوافق 2010/4/21
وحتى ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء يوم اخلمي�س املوافق  ،2010/4/29ينتقل بعدها الت�سجيل �إىل فندق فور�سيزونز من ال�ساعة الثامنة من �صباح
يوم الأحد املوافق  2010/5/2وي�ستمر حتى ال�ساعة العا�شرة �صباحاً يف نف�س يوم موعد االجتماع .2010/5/2
• �ستكون البيانات املالية وتقرير جمل�س الإدارة متوفرة ومتاحة لكل م�ساهم لدى مقر الإدارة العامة للبنك خالل �أوق��ات الت�سجيل اعتباراً من
 2010/4/21وحتى ال�ساعة اخلام�سة من م�ساء يوم اخلمي�س املوافق  ،2010/4/29علماً �أنه مبقدور امل�ساهمني االطالع على البيانات املالية وتقرير
مفت�ش احل�سابات على املوقع الإلكرتوين لهيئة الأوراق والأ�سواق املالية  www.scfms.syوعلى املوقع الإلكرتوين للبنك . www.siib.sy
• هذا ونذ َكر الأخوة امل�ساهمني الراغبني يف اال�شرتاك يف هذا االجتماع �إىل �ضرورة االلتزام والتقيد مبايلي:
 -1ا�صطحاب بطاقاتهم ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر وذلك عند ت�سجيل طلب اال�شرتاك.
 -2يكون ح�ضور الأ�شخا�ص االعتباريني يف االجتماع ب�شخ�ص من ميثلهم قانوناً وح�سب توكيل  /تفوي�ض ر�سمي من املفو�ض بالتوقيع �أ�صو ًال.
 -3يحق للم�ساهم الذي يرغب بتوكيل الغري حل�ضور هذا االجتماع �أن يوكل من ي�شاء من امل�ساهمني على �أن ال يحمل امل�ساهم الواحد �أكرث من  5%من ر�أ�س مال البنك
ب�صفته وكي ً
ال.
 -4يف حال قيام احد امل�ساهمني ببيع ا�سهمه خالل الفرتة الواقعة بني ن�شر الدعوات واليوم ال�سابق النعقاد الهيئة فانه �سيفقد حقه يف ح�ضور اجتماع الهيئة.
ملزيد من اال�ستف�سار يرجى االت�صال بالبنك على الرقم التايل 00963 11 2004
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