
يتشــرف مجلــس إدارة بنــك الشــرق، شــركة مساهمـــــة مغفلــة عامــة، أن يدعــو الســادة المســاهمين لحضــور اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العاديــة والتــي تقــوم 
مقــام الهيئــة العامــة العاديــة المقــرر انعقــاده فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا مــن يــوم األربعــاء الواقــع فــي 8 تمــوز 2020 فــي فنــدق دامــاروز فــي 

دمشــق، وذلــك مــن أجــل التــداول فــي جــدول األعمــال المتضمــن المواضيــع التاليــة:
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االســتماع إلــى تقريــر مدقــق الحســابات عــن المصــرف وعــن حســاب ميزانيتــه وعــن الحســابات المقدمــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والموقوفــة بتاريــخ . 2
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المســاهمين وتعديــل المــادة 6 مــن النظــام األساســي تبعــًا لذلــك بعــد الحصــول علــى الموافقــات المطلوبــة مــن الســلطات الرقابيــة أصــواًل.
االطــاع علــى قــرار مجلــس اإلدارة بتعييــن عضــو مجلــس إدارة جديــد بــداًل مــن العضــو المســتقيل لمــلء المركــز الشــاغر وليكمــل مــدة ســلفه واتخــاذ . 7
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يرجــى مــن الســادة المســاهمين الراغبيــن بالمشــاركة فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة المذكــور المبــادرة إلــى تســجيل طلبــات اشــتراكهم أصالــًة أو وكالــًة بــدًء مــن يــوم 
الثاثاء 23 حزيران 2020 من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساًء يوميًا عدا أيام الجمعة والسبت وذلك في مبنى اإلدارة العامة للبنك 
بدمشــق الكائــن فــي الشــعان، شــارع حافــظ إبراهيــم، بنــاء بنــك الشــرق، مصطحبيــن معهــم وثائــق إثبــات الشــخصية. وينتهــي التســجيل فــي مقــر المصــرف 
فــي تمــام الســاعة الرابعــة بعــد الظهــر مــن يــوم الثاثــاء الواقــع فــي 7 تمــوز 2020 لينتقــل بتاريــخ انعقــاد الجلســة يــوم األربعــاء فــي 8 تمــوز 2020 إلــى 

فنــدق دامــاروز فــي دمشــق ابتــداًء مــن الســاعة العاشــرة والنصــف قبــل الظهــر ويســتمر حتــى الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا. 

فــي حــال عــدم انعقــاد اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العاديــة والتــي تقــوم مقــام الهيئــة العامــة العاديــة فــي تمــام الســاعة الثانيــة عشــر ظهــرًا مــن يــوم األربعــاء 8 
تمــوز 2020 فــي فنــدق دامــاروز فــي دمشــق لعــدم اكتمــال النصــاب القانونــي، يمــدد التســجيل بحســب األحــكام الــواردة آنفــًا إلــى الســاعة الواحــدة بعــد ظهــر 
يــوم األربعــاء فــي 8 تمــوز 2020 لتنعقــد هيئــة عامــة غيــر عاديــة جديــدة تقــوم مقــام الهيئــة العامــة العاديــة فــي الســاعة الواحــدة بعــد ظهــر يــوم األربعــاء 8 
تمــوز 2020 فــي نفــس المــكان. وتعتبــر الجلســة الثانيــة قانونيــة بحضــور نســبة مــن أســهم المصــرف علــى أن ال تقــل عــن 40% مــن األســهم وفقــًا لمــا هــو 
وارد فــي نظامهــا األساســي والمرســوم التشــريعي رقــم 29 لعــام 2011، ويعتبــر التســجيل للجلســة التــي لــم يكتمــل نصابهــا ســاري المفعــول للجلســة الثانيــة. 

وتكــون البيانــات الماليــة متاحــة لــكل مســاهم فــي مركــز اإلدارة العامــة خــال أوقــات التســجيل، مــع العلــم أنــه يمكــن للســادة المســاهمين االطــاع علــى 
البيانــات الماليــة لبنــك الشــرق وتقريــر مدقــق الحســابات علــى الموقــع اإللكترونــي لبنــك الشــرق www.bankalsharq.com، والموقــع اإللكترونــي لهيئــة 

www.scfms.sy األوراق واألســواق الماليــة الســورية

يحق للمساهم الذي يرغب بتوكيل الغير لحضور الجلسة أن يتقيد بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والنظام األساسي للمصرف. 
فــي حــال قيــام أحــد المســاهمين ببيــع أســهمه قبــل اليــوم المحــدد النعقــاد الهيئــة العامــة، يفقــد حقــه فــي حضــور اإلجتمــاع. 
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