
عامة  مغفلة  مساهمـــة  شركة  سورية  عوده  بنك  إدارة  مجلس  ويسر 
أن يدعو السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية 
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الهيئة  اجتماع  في  بالمشاركة  الراغبين  المساهمين  السادة  من  يرجى 
العامة المذكور المبادرة إلى تسجيل طلبات اشتراكهم أصالًة أو وكالًة 
العاشرة  الساعة  2020 من  تموز   14 الواقع في  الثالثاء  يوم  بدءًا من 
صباحًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر يوميًا عدا أيام الجمعة والسبت 
)والعطل الرسمية( وذلك في مبنى اإلدارة العامة للبنك بدمشق الكائن 
في كفرسوسة، مجمع الشام سيتي سنتر، بناء بالزا 86 الطابق الثاني، 
مصطحبين معهم وثيقة تثبت عدد األسهم التي يحملها باإلضافة إلى 
وثائق إثبات الشخصية ،علـــمًا أن تســــجيل طلبات االشتراك ينتهي في 
تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم االثنين الواقع في 27 تموز 2020 
الثانية  الساعة  من  دمشق  في  روز  الداما  فندق  إلى  التسجيل  لينتقل 
عشرة و النصف ظهرًا و يستمر حتى الساعة الثانية والنصف من بعد 

ظهر يوم انعقاد الجلسة.

في حال عدم انعقاد اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام 
الثانية والنصف من بعد ظهر  الساعة  العادية في تمام  العامة  الهيئة 
يوم الثالثاء الواقع في 28 تموز 2020 في فندق الداما روز في دمشق 
لعدم اكتمال النصاب القانوني، يمدد التسجيل بحسب األحكام الواردة 
آنفًا إلى الساعة الثالثة و النصف من بعد ظهر يوم الثالثاء الواقع في 
28 تموز 2020  لتنعقد هيئة عامة غير عادية جديدة تقوم مقام الهيئة 
الثالثاء  يوم  بعد ظهر  والنصف من  الثالثة  الساعة  العادية في  العامة 
قانونية  الجلسة  وتعتبر  المكان  نفس  2020 في  تموز   28 الواقع في 
بحضور نسبة من أسهم الشركة وفقًا لما هو وارد في نظامها األساسي 
والمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011  ويعتبر التسجيل للجلسة التي 
لم يكتمل نصابها ساري المفعول للجلسة الثانية، و ستكون البيانات 
أوقات  خالل  العامة  اإلدارة  مركز  في   مساهم  لكل  متاحة  المالية 
التسجيل مع العلم أنه يمكن للمساهمين االطالع على البيانات المالية 
االلكتروني  الموقع  على  الحسابات  مدقق  وتقرير  سورية  عوده  لبنك 
www.scfms.sy.scfms.sy لهيئة األوراق و األسواق المالية السورية

يتقيد  أن  الجلسة  لحضور  الغير  بتوكيل  يرغب  الذي  للمساهم  يحق 
بأحكام التوكيل الواردة في المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.  

في حال قيام أحد المساهمين ببيع أسهمه قبل اليوم المحدد النعقاد 
الهيئة العامة فإنه سيفقد حقه في حضور االجتماع. 

لمزيد من االستفسار يرجى االتصال بالبنك على أحد الهواتف التالية:
   011-23888000 ،011-23888248

 
       

رئيس مجلس اإلدارة   

دعوة السادة المساهمين في شركة بنك عوده سورية المساهمـــة المغفلة العامة
لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية والتي تقوم مقام الهيئة العامة العادية المقرر 

انعقادها بتاريخها الجديد في 28/تموز/2020 

نعتذر عن تعديل موعد انعقاد الهيئة العامة غير العادية والتي كان من المقرر عقدها بتاريخ األحد 26 – تموز 2020 
وذلك ألسباب خارجة عن إرادة مصرفنا،


