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هيئة العامة غير العادية بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع ال ع يتشرف مجلس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمين ش.م.م.

لبحع  جعدوا األعمعاا  بدمشع ق دامعا رو  فنعدفعي  92/8/9299 فعي واقع  الالعاشرة صباحًا من يوم األثنين سيعقد في تمام الساعة الذي و 
 التالي:

 مناقشة اقتراح مجلس اإلدارة بزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلى تسعة أعضاء .   -1

 انتخاب عضوي مجلس إدارة إلكماا العدد إلى تسعة أعضاء .   -2

 ل الفقرة األولى من المادة الرابعة عشرة من النظام األساسي للشركة ونصها الحالي تعدي -3

المساهمة المغفلة العامة مجلس إدارة مؤلف من سب  أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة  )) يتولى إدارة أمور الشركة
 أكثر يسميه لهذا الغرض (( . للشركة ، ويجو  أن يكون العضو شخصًا اعتباريًا يمثله شخص طبيعي أو 

 لتصبح كما يلي: 
     أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة ، ويجو  أن يكون  ة)) يتولى إدارة أمور الشركة مجلس إدارة مؤلف من  تسع      
 العضو شخصًا اعتباريًا يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض (( .         
 دارة التنفيذية بمتابعة كافة اإلجراءات الال مة لتعديل النظام األساسي والسجل التجاري . تكليف اإل -4
 

أن يقععوم وفععي انتخابععات عضععوية مجلععس اإلدارة ، اجتمععاع الهيئععة العامععة الحضععور و المشععاركة فععي ب الكععرام  فعلعى مععن يرغععا مععن المسععاهمين
جانععا  مسععجد  الععر يس  حععاف.  األسععد .   -نيسععان  7شععارع   –المععزة  –دمشعع  بالتسععجيل لععدم قسععم المسععاهمين بمقععر الشععركة الكععا ن فععي : 

 إثبعععات إلعععىضعععافة إلسعععهم التعععي يملكهعععا باحضعععار معععا يثبععع  ععععدد األإمععع     98/8/9299  وحتعععى يعععوم  92/8/9299 ذلعععع اعتبعععارا معععن يعععومو 
 شروط عضوية مجلس اإلدارة في حاا الرغبة بالترشح للعضوية . وإثبات توافر  شخصية

ال يزيد عدد أتعبئة نموذج التوكيل المعد لهذا الغرض م  مراعاة جتماع ويح  للمساهم الذي يرغا بتوكيل الغير من المساهمين بحضور اال
نفعس اليعوم فعي  الجلسعة المعذكورة تعقعد الجلسعة الثانيعة فإذا لم يتوفر النصاب فعي سماا الشركة.أمن ر   %22الوكالة عن  و باألصالةسهم األ

 بنفس المكان.  الحادية عشرة صباحًا في تمام الساعة 
وحتعى  صعباحاوالنصعف العدوام الرسعمي معن السعاعة الثامنعة وقعات أمين سجل المساهمين خالا ألمزيد من المعلومات يرجى االتصاا بالسيد 

 . 9292 تحويله 9276-011 الرقم والسب  علىوع عدا الجمعة كل أيام األسب عصرًا في الثالثة والنصف
 فاكس 100- 9276 هاتف – 8775ص.ب:   األسد حاف.  الر يس  مسجد  جانا   -نيسان  7شارع   –المزة  –دمش  
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