السادة مساهمي بنك البركة سورية المحترمين
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يدعوكم مجلس إدارة بنك البركة ســـــــورية إلى حضـــــــور اجت ماع الهيئة العامة غير العادية للبنك يوم الثالثاء الواقع في
 2020/06/23الساعة الثانية عشرة ظهرا في فندق الفورسيزنز بدمشق ( قاعة ليفانت ) لمناقشة جدول األعمال التالي:
 .1سماع تقرير مجلس اإلدارة عن عام  ,2019وخطة العمل للسنة المالية .2020
 .2سماع تقرير مدقق الحسابات عن البيانات المالية الختامية للبنك (الميزانية) كما في .2019/12/31
 .3سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن عام .2019
 .4مناقشة تقرير مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2019/12/31
والمصادقة عليها.
 .5المصادقة على تعويضات وبدالت حضور أعضاء مجلس اإلدارة لعام .2019
 .6تكوين االحتياطيات.
 .7تعيين األرباح التي ســـتوعع على المســـاهمين وتعديل المادة  7من النظام األســـاســـي تبعا لقرار الهيئة وبعد
الحصول على الموافقات المطلوبة أصوال.
 .8مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام .2019
 .9إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وممثلي الشركة عن عام .2019
 .10انتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
 .11نقل المركز الرئيسي للبنك إلى المقسم رقم  B4ضمن مشروع البوابة الثامنة ،وتعديل المادة  3من النظام
األساسي تبعا لقرار الهيئة وبعد الحصول على الموافقات الالعمة أصوال.
 .12انتخاب مدقق الحسابات لتدقيق القوائم المالية عن العام  2020وتفويض مجلس االدارة بتحديد أتعابه.
 .13تجديد اتفاقية التشغيل الموقعة بين مجموعة البركة المصرفية وبنك البركة سورية لمدة سنة تبدأ من تاريخ
 2020/01/01وحتى تاريخ  2020/12/31وإضافة بند جديد يدرج في المادة  9المتعلقة بالخدمات المصرفية
الفنية والذي ينص" تقدم مجموعة البركة المصرفية المشورة واآلراء الحكمية والتوصيات المناسبة والنماذج
المساعدة في معرض تطبيق المعايير  IFRS9و FAS30بما ال يتعارض مع تعليمات وقرارات مصرف سورية
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المركزي بالخصوص مع التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة حول عمالء بنك البركة سورية وكافة
المعايير الجديدة التي يتم إقراراها".

وفي حال عدم توفر النصـــــــاب القانوني في هذه الجلســـــــة ،ف

الهيئة العامة غير العادية مدعوة لالجتماع في الســـــــاعة

الواحدة ظهرا بنفس التاريخ والمكا .
التسجيل لحضور االجتماع
سيتم الحصول على نسخة عن سجل المساهمين من سوق دمشق لألوراق المالية بعد نهاية يوم االثنين 2020/06/22
َ
بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا في الفندق والقاعة المذكورا أعاله.
وبناء على ذلك سيتم تسجيل الحضور
على كل مســاهم اصــطحاب بطاقته الشــخصــية أو جواع ســفره أو دفتر العائلة ,ويجوع التوكيل لحضــور اجتماع الهيئة العامة
وفق الشروط التالية :
 .1لكل مســـاهم حق حضـــور الجلســـة واالمـــترا

في مناقشـــات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكو له صــوت

واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم أ ينيب مساهما آخر عنه بكتاب عادي أو أ ينيب مخص آخر بموجب كتاب
ويصدق رئيس الجلسة على اإلنابة .
صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية
ّ
 .2ال يحق للمساهم بصفته وكيال أ يحمل عددا من األسهم يتجاوع  %10من رأسمال الشركة .
 .3يمثل المساهم إذا كا مخصا اعتباريا من ينتدبه المساهم المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه.
وكــمــــا يــمــكــنــكــم اإلطــالع عــلــى الــبــيــــانــــات الــمــــالــيــــة والــتــقــريــر الســــــــنــوي مــن خــالل الــمــوقــع االلــكــتــرونــي لــلــبــنــــك

 www.albarakasyria.comومن خالل الموقع اإللكتروني لهيئة األوراق واألسواق المالية . http://scfms.sy/
كما ونؤكد أنه سيتم االلتزام بكافة االجراءات الحكومية للتصدي لوباء كوفيد  19عند عقد اجتماع الهيئة العامة (عدم توعيع
مطبوعات ،تأمين وسائل الوقاية من كمامات ومواد تعقيم ،توفير مسافات التباعد المطلوبة ..... ،إلخ).

رئيس مجلس اإلدارة
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