دعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية
والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
لبنك الشرق ش.م.م.ع
يتشرف مجلس إدارة بنك الشرق شركة مساهم ــة مغفلة عامة أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة الغير عادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية
المقــرر انعقــاده فــي تمــام الســاعة العاشـرة والنصــف مــن قبــل ظهــر يــوم االثنيــن الواقــع فــي  13حزيـران  2022فــي فنــدق دامــا روز فــي دمشــق وذلــك مــن أجــل التــداول فــي

جدول األعمال المتضمن المواضيع التالية:

 1.1االستماع إلى تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك للدورة المالية  2021والى خطة العمل للسنة المالية المقبلة.
 2.2االستماع إلى تقرير مدقق الحسابات عن المصرف وعن حساب ميزانيته وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس اإلدارة والموقوفة بتاريخ  31كانون األول .2021
 3.3مناقشة تقريري مجلس اإلدارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية والمصادقة عليهما.
 4.4اتخاذ الق اررات فيما يتعلق بتكوين االحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.
 5.5اتخاذ القرار بخصوص األرباح المحققة للعام ً 2021

 6.6زيادة رأس مال المصرف عن طريق ضم جزء من األرباح المتراكمة إلى رأس المال وتوزيع األسهم المجانية الناجمة عن هذه الزيادة على المساهمين
وتعديل المادة  6من النظام األساسي تبعاً لذلك وبعد الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية أصوالً.
 7.7إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي الشركة عن أعمالهم خالل العام .2021
 8.8البحث في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام .2021
 9.9المصادقة على صرف تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للعام  ،2021والبحث في تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة للعام .2022
1010انتخاب مدقق الحسابات للعام  2022وتحديد تعويضاته.
1111االطالع على خدمات الدعم الفني المقدمة للبنك من قبل الشـريك االســتراتيجي خالل الفترة الممتدة من العام  2012إلى العام  2016وذلك اســتناداً إلى الكتاب
الصادر عن مصرف ســورية المركزي رقم  /16 /892ص تاريخ .2022/2/21

1212الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة بممارسة أعمال مشابهة والتعاقد مع الشركة وفق أحكام المادة  152من المرسوم التشريعي رقم  29لعام .2011
ـدء مــن يــوم األحــد  29أيــار
يرجــى مــن الســادة المســاهمين الراغبيــن بالمشــاركة فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة المذكــور المبــادرة إلــى تســجيل طلبــات اشــتراكهم أصالـ ًة أو وكالـ ًة بـ ً
 2022من الســاعة التاســعة صباحاً وحتى الســاعة الرابعة بعد الظهر يومياً عدا أيام الجمعة والســبت وذلك في مبنى اإلدارة العامة للبنك بدمشــق الكائن في الشــعالن،
شــارع حافــظ إبراهيــم ،بنــاء بنــك الشــرق ،مصطحبيــن معهــم وثائــق إثبــات الشــخصية .وينتهــي التســجيل فــي مقــر المصــرف فــي تمــام الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر مــن يــوم
ـداء مــن الســاعة التاســعة والنصــف صباحـاً
األحــد  12حزيـران  2022لينتقــل بتاريــخ انعقــاد الجلســة يــوم االثنيــن  13حزيـران  2022إلــى فنــدق دامــا روز فــي دمشــق ابتـ ً
ويســتمر حتى الســاعة العاشـرة والنصف قبل الظهر.
في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة الغير عادية التي تقوم مقام الهيئة العامة العادية في تمام الســاعة العاشـرة والنصف من يوم االثنين  13حزيران  2022في
فنــدق دامــا روز فــي دمشــق لعــدم اكتمــال النصــاب القانونــي ،يمــدد التســجيل بحســب األحــكام الـواردة آنفـاً إلــى الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف قبــل ظهــر يــوم االثنيــن 13
حزيـران  2022لتنعقــد هيئــة عامــة غيــر عاديــة جديــدة تقــوم مقــام الهيئــة العامــة العاديــة فــي الســاعة الحاديــة عشــر والنصــف قبــل ظهــر يــوم االثنيــن  13حزيـران 2022
في نفس المكان .وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثلة وفقاً لما هو وارد في النظام األساسي والمرسوم التشريعي رقم  29لعام  .2011ويعتبر
التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.
وتكون البيانات المالية متاحة لكل مســاهم في مركز اإلدا ةر العامة خالل أوقات التســجيل مع العلم أنه يمكن للســادة المســاهمين االطالع على البيانات المالية لبنك الشــرق
وتقرير مدقق الحسابات على الموقع اإللكتروني لبنك الشرق  ،www.bankalsharq.comوالموقع اإللكتروني لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية .www.scfms.sy
يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم  29لعام  2011والنظام األساسي للمصرف.
في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد النعقاد الهيئة العامة الغير عادية ،يفقد حقه في حضور اإلجتماع.
رئيس مجلس اإلدارة
لمزيد من االستفسار يرجى االتصال بأمانة سر مجلس اإلدارة على رقم الهاتف + )963( )11( 66803000

