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دعوة السادة المساهمين في شركة بنك الشام المساهمـــة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام العادية المقرر عقده بتاريخ 2021/07/28 

يســر مجلــس إدارة بنــك الشــام شــركة مســاهمة مغفلــة عامــة أن يدعــو الســادة المســاهمين لحضــور اجتمــاع 
الهيئــة العامــة غيــر العاديــة والتــي تقــوم مقــام العاديــة المقــرر عقدهــا فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــرة مــن 
ــباح يــوم االربعــاء الواقــع فــي 2021/07/28 فــي قاعــة أميــة فــي فنــدق الشــيراتون فــي دمشــق، لبحــث  صـــ

ومناقشة والتصويت على بنود جدول األعمال وفق المواضيع التالية:
1- سماع تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2020، وخطة العمل لسنة 2021 والمصادقة عليه.

ــك بأحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي ممارســة  ــزام البن ــة الشــرعية عــن مــدى الت ــر هيئــة الرقاب 2- ســماع تقري
نشاطاته لعام 2020، والمصادقة عليه.

3- سماع تقرير مدقق الحسابات عن الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته عن عام 2020 والمصادقة عليه.
4- مناقشة الحسابات والميزانية الختامية الموقوفة بتاريخ 2020/12/31 والمصادقة عليها.

5- اتخاذ القرار فيما يتعلق باإلحتياطيات وفق أحكام القوانين المطبقة على المصارف.
6- مناقشــة الموافقــة علــى زيــادة رأس مــال البنــك بنســبة 12.5%، أي بقيمــة مليــار ليــرة ســورية عــن طريق ضم 
األربــاح المحققــة للعــام 2020 إلــى رأس المــال وتوزيــع األســهم المجانيــة الناجمــة عــن هــذه الزيــادة علــى 
المساهمين كًال حسب نسبة مساهمته كأسهم منحة ليصبح رأسمال البنك 9 مليار سورية بناًء على اقتراح 

مجلس اإلدارة، وتعديل النظام األساسي تبعًا لذلك بعد الحصول على الموافقات الالزمة أصوًال.
7- إبراء ذمة مجلس اإلدارة وممثلي البنك عن عام 2020. 

8- البحــث فــي تعويضــات وبــدالت أعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2021 وفقًا للمادة 1/156 من قانون الشــركات 
رقم 29 لعام 2011 واتخاذ القرار بشأنها، وعرض التعويضات والبدالت التي تم صرفها خالل عام 2020 واتخاذ 

القرار بشأنها.
9- البحث في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2020.

10- انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في بنك الشام لوالية جديدة مدتها أربع سنوات.
ــة الشــرعية فــي بنــك الشــام لمــدة ثــالث ســنوات وتفويــض  ــن فــي هيئــة الرقاب 11- تعييــن عضويــن جديدي

مجلس إدارة البنك بتحديد تعويضات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
12- انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة2021، وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد تعويضاته.

تعــد الجلســة األولــى إلجتمــاع الهيئــة العامــة غير العادية قانونية بحضور مســاهمين يمثلون 75% من أســهم 
البنــك المكتتــب بهــا وفــي حــال لــم يتوفــر هــذا النصــاب يمــدد التســجيل بحســب األحــكام الــواردة آنفــًا ســاعة 
واحــدة لتنعقــد هيئــة عامــة غيــر عاديــة جديــدة فــي الســاعة الواحــدة ظهــرًا مــن نفــس اليــوم وفــي نفــس 

المكان وتعتبر الجلسة قانونية بحضور مساهمين يمثلون 40% من أسهم البنك المكتتب بها،
ويعتبر التسجيل للجلسة التي لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية.

 يرجــى مــن الســادة المســاهمين الراغبيــن بحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة المذكــور المبــادرة إلــى تســجيل 
حضورهــم أصالــًة أو وكالــًة مصطحبيــن معهــم وثائــق إثبــات الشــخصية فــي المــكان المخصــص للتســجيل عنــد 
مدخــل قاعــة أميــة فــي فنــدق الشــيراتون فــي دمشــق فــي صبــاح يــوم االجتمــاع الواقــع فــي 2021/07/28 

من الساعة الحادية عشر صباحا" ويستمر التسجيل حتى الساعة الثانية عشرة من يوم انعقاد الجلسة.
فــي  الــواردة  التوكيــل  بأحــكام  يتقيــد  أن  الجلســة  لحضــور  الغيــر  بتوكيــل  يرغــب  الــذي  للمســاهم  يحــق 

المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.

وستكون البيانات المالية متاحة بالكامل لكل مساهم وذلك في بنك الشام:
مبنــى اإلدارة العامــة- ســاحة النجمــة- دمشــق وذلــك بنــاء علــى طلــب المســاهم، أو علــى الموقــع اإللكترونــي 

www.chambank.sy   لبنك الشام
كمــا يمكــن اإلطــالع علــى البيانــات الماليــة للشــركة وتقريــر مدقــق الحســابات علــى موقــع هيئــة األوراق 

.www.scfms.sy واألسواق المالية السورية
 

بنك الشاملمزيد من االستفسار يرجى االتصال بالبنك على الرقم:  33919 11 963 تحويلة: 119
رئيس مجلس اإلدارة

علي يوسف العوضي


