
 
لالستفسار الرجاء االتصال على الرقم 66803000 (11) (963)+ أو مراجعة مبنى اإلدارة العامة لبنك الشرق الكائن في دمشق، الشعالن، شارع حافظ إبراهیم

.

.

.

.

.

إعالن إلى السادة مساهمي بنك الشرق ش.م.م.ع
عن توزیع أسهم مجانیة

 بناًء على قرار الهیئة العامة غیر العادیة والتي تقوم مقام الهیئة العامة العادیة لبنك الشرق ش.م.م.ع المنعقدة
 بتاریخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٨ والناظرة بالبیانات المالیة للمصرف كما هي بتاریخ ٢٠١٩/١٢/٣١ القاضي بالموافقة على

 زیادة رأس مال المصرف بمبلغ وقدره ١,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (ملیار وثالثمائة وخمس وسبعون ملیون لیرة
 سوریة) عن طریق ضم جزء من األرباح المحققة المتراكمة إلى رأس المال وتوزیع األسهم الناجمة عن هذه الزیادة

على المساهمین كأسهم مجانیة

 وبناًء على موافقة مصرف سوریة المركزي بموجب كتابه رقم ١٦/٤٠٢٩/ص تاریخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ على زیادة
 رأس المال وفقًا لما سبق بیانه، وبناًء على قرار السید وزیر التجارة الداخلیة وحمایة المستهلك رقم ٢٣٦٩ تاریخ

 ٢٠٢٠/٠٩/٠٩ بالمصادقة على قرار الهیئة العامة غیر العادیة والتي تقوم مقام الهیئة العامة العادیة بزیادة رأس
مال البنك وتعدیل النظام األساسي وفقًا لذلك

 یسر مجلس إدارة بنك الشرق ش.م.م.ع إعالم السادة المساهمین بصدور قرار مجلس مفوضي هیئة األوراق
 واألسواق المالیة السوریة رقم ١٠٤/م تاریخ ٢٠٢٠/٩/١٥ بالموافقة على اعتماد أسهم زیادة رأس مال بنك الشرق
 الناتجة عن ضم جزء من األرباح المحققة المتراكمة إلى رأس المال بمبلغ وقدره ١,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ل.س (ملیار

 وثالثمائة وخمس وسبعون ملیون لیرة سوریة) بحیث یصبح رأس مال بنك الشرق المدفوع بقیمة ٤,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
 ل.س (أربع ملیارات ومائة وخمس وعشرون ملیون لیرة سوریة) موزعة على ٤١,٢٥٠,٠٠٠ سهم (واحد وأربعون

ملیون ومائتان وخمسون ألف سهم) بقیمة اسمیة ١٠٠ ل.س (مائة لیرة سوریة) للسهم الواحد
 

 وتوزع زیادة رأس المال كأسهم مجانیة على المساهمین المسجلین في سجل المصرف لدى مركز المقاصة والحفظ
 المركزي التابع لسوق دمشق لألوراق المالیة كما هم في نهایة یوم الثالثاء الواقع في ٢٠٢٠/٠٩/٢٩ كًال بحسب

نسبة مساهمته في رأس المال بواقع سهم مجاني واحد لكل سهمین حالیین مملوكین من كل مساهم
 

 أما فیما یتعلق بكسور األسهم الناتجة عن عملیة توزیع األسهم المجانیة، فتقوم سوق دمشق لألوراق المالیة
 بتجمیعها في حساب خاص لدیها باسم بنك الشرق یسمى "حساب كسور األسهم" وبحیث یكون لكل مساهم في

 المصرف كما في تاریخ إجراء عملیة الزیادة حصة في حساب الكسور تعادل نسبة الكسر الخاص بملكیته. ویقوم
 المصرف ببیع هذه الكسور وفقًا لقواعد وتعلیمات التداول المعمول بها في سوق دمشق لألوراق المالیة، وتوزع

القیمة الناتجة عن بیع هذه الكسور على المساهمین المعنیین كل حسب حقه في هذه الكسور


