
 

 الهيئة العامة العادية  الجتماعدعوة 

 سور�ة املساهمة املغفلة العامة –لشركة البنك العر�ي 
 

العادية  الهيئة العامة اجتماعضور �ح دعوة السادة املساهم�ناملساهمة املغفلة العامة  سور�ة –البنك العر�ي شركة مجلس إدارة  �سر

  11 املقرر ا�عقادها �� تمام الساعةو 
ً
قاعة /   س��نز الفور فندق  /مدينة دمشق��  12/6/2022املوافق لتار�خ حد اال  يوممن  صباحا

   :الذي يتضمن البنود التالية الهيئة العامةعمال أ�� جدول  وذلك للبحث،  البامل��ا

 خطة العمل للسنة املالية املقبلة.�و  ،2021للدورة املالية  الشركة�شاط رة عن تقر�ر مجلس اإلدالاالستماع  .1

تقر�ر مدقق ا�حسابات عن أحوال البنك وعن حساب م��انيتھ وعن ا�حسابات املقدمة من قبل مجلس اإلدارة واملوقوفة لاالستماع  .2

 .2021�انون األول  31بتار�خ 

 سابات ا�ختامية واملصادقة عل��ما.مناقشة تقر�ري مجلس اإلدارة ومدقق ا�حسابات وا�ح .3

 وفق أح�ام القوان�ن املطبقة ع�� املصارف.، أمكن، ان اتخاذ القرارات فيما يتعلق بتكو�ن االحتياطيات .4

 وفق مق��ح مجلس اإلدارة. ن وجدت،، إاألر�اح توزيع اتخاذ القرار بخصوص .5

 .2021أعضاء مجلس اإلدارة عن ومصار�ف تحديد �عو�ضات  .6

 .2021ت أعضاء مجلس اإلدارة عن عام تحديد م�افآ .7

 واحدة و�عي�ن �عو�ضاتھ.مالية انتخاب مدقق ا�حسابات لسنة  .8

 .2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وممث�� الشركة عن أعمالهم خالل العام  .9

�شيحات وامل�افآت من قائمة املر�ح�ن لعضو�ة مجلس اإلدارة املوافق عل��م من قبل �جنة ال� جديددارة إأعضاء مجلس  انتخاب .10

 . 1/6/2011تار�خ  1/0/ 1186ومن قبل مصرف سور�ة املركزي بحسب �عميم مصرف سور�ة املركزي رقم 

 

 للهيئة العامةتنعقد ا�جلسة الثانية بم�ىي ساعة من املوعد ا�حدد لالجتماع �� ا�جلسة األو��، عدم اكتمال النصاب القانو�ي  و�� حال 

 و�عت��  12 �� تمام الساعة، و�نفس امل�اناليوم  نفس ��
ً
 ا�جلسة قانونية مهما �ان عدد األسهم املمثلة. ظهرا

 الت�جيل �حضور االجتماع:

  شارع- بو رمانةالشركة ال�ائن �� دمشق ، أع�� السادة املساهم�ن الراغب�ن بحضور االجتماع مراجعة مقر 
ً
املهدي بن بركة، وذلك اعتبارا

و �� امل�ان أثناء ف��ة الدوام الرس�ي. أ 9/6/2022 خ املوافق لتار� ا�خميس  و لغاية يوم 29/5/2022املوافق لتار�خ  االحدمن صباح يوم 

 الهيئة العامةاعة ا�عقاد اجتماع ح�ى س 12/6/2022 املوافق لتار�خ�� مدخل قاعة االجتماع �� يوم االجتماع للت�جيل عا�خصص 

�حضور  و�جوز التوكيل و جواز سفره.إلضافة إ�� بطاقتھ ال�حصية أاو يمثلو��ا بأي يملكو��ا ال� واألسهم أسما��موذلك لت�جيل 

 وفق الشروط التالية: لهيئةااجتماع 



واحد عن �ل سهم يملكھ صوت  و�كون لھي نص مخالف رغم أ الهيئة العامةش��اك �� مناقشات اإل ل�ل مساهم حق حضور ا�جلسة و  .1

  يو�ل وللمساهم أن
ً
ا�جلسة ع��  و�صدق رئيسلغاية بموجب و�الة رسمية لهذه ا�خص آخر  أو ر عنھ بكتاب عادي خآ مساهما

 .الو�الة

 من األ أيجب  .2
ً
ال يتجاوز �� عينھ النظام االسا�ىي للشركة ع�� أسهم يز�د ع�� ا�حد الذي �ال يحمل الوكيل بصفتھ هذه عددا

 من رأسمال الشركة. % 10�افة االحوال 

 من ينتدبھ ال�خص املذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنھ والقاصر يمثلھ نائبھ  اذا �انيمثل املساهم  .3
ً
 اعتبار�ا

ً
�خصا

 القانو�ي.

 

 تنو�ھ: 

سور�ة  -هو املساهم الذي يملك أسهم �� البنك العر�ي الهيئة العامةاملساهم الذي لھ ا�حق �� حضور اجتماع  .1

 للقاليوم السابق البتار�خ 
ً
 ائمة املرسلة للبنك من سوق دمشق لألوراق املالية.  �عقاد االجتماع وفقا

ذلك هو  الهيئة العامةاملساهم الذي لھ ا�حق �� ا�حصول ع�� األر�اح ع�� األسهم ال�ي يملكها بالبنك إذا قررت  .2

املساهم الذي يملك أسهم بالبنك بتار�خ اليوم السابق لتار�خ ا�عقاد الهيئة العامة للشركة ال�ي أصدرت القرار 

 بتوزيع األر�اح.

 أن البيانات املالية متاحة بال�امل ل�ل مساهم بناء ع�� طلبھ، حيث ترسل طلبات املساهم�ن لهذا الغرض إ�� 
ً
علما

شارع املهدي بن بركة. كذلك يمكن للمساهم�ن اإلطالع ع�� البيانات املالية  –أبو رمانة  –دمشق  –اإلدارة العامة للبنك 

أو موقع البنك  www.scfms.sy� املوقع اإللك��و�ي لهيئة األوراق واألسواق املالية السور�ة وتقر�ر مفتش ا�حسابات ع�

 .www.arabbank-syria.syاإللك��و�ي 
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