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 () شركة مساهمة عامةة أورينت للتأمين شرك  

 

 اإلعالن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة
يتشرر مجلس رردجرة رإعجمررلسادجرالررا عجراعلرراحعباجسرراجشررتلجمررا جرات إرربلجا  رر   جلس رردج  رإعج

جراع رشررر ججرالحررر جاررروجيررر د ج24/2/2021جراع رشررر جرألإب رررا جراشررر و جك اررراجفرررامجراوتررر عجلررراجيررر د
تررر رش يجشبررر جإررر ك جرات إررربلجا  ررر   جلس ررردجرة رإعج  ججللررراح ج/إررر  ،جكاكررر جج7/3/2021

  رإعجراشر و جشرمجلق حراجرا يبلرمجراكراياجعس دجمع جبجط بجيتق دجم ج اوجراي إلجنول جا     ج
كس رروج  جي شرر ج،ج ارروجشبلررتوامج رربتوجج،ج لرراإعج ارروجج-رابا  رر جارربندجمرراإ ج–شررمججايا رر ج كإ يرر ج

جراتررمجي  رربجشررمجت إرربلجنولرر جس رروج  ا رر اجكصررو جرا  رر   مااط رربجنبررععجت   وبرر جسرراجلق لرر ج
ج.س  جللتق ج(ج–س  ج ب جتيوبعيجج–س  جتيوبعيج)
 

 عامة:شروط 
  س ا .جج5س  جرألس ا جراعط   جرنت اا  جا     جلس دجرة رإعج .1

جاع عجالجتق جساج .2 جلوت حا لاجتاإ خججي دج(10) بظ جما جرات إبلجا     جلس دجرة رإع
جاعتط بايج ج)ررةسا جك ااجكشقا جلاج9اعا ع ج( جرا بئ  جق رإجلس دج  رإع جالي ج/3)إق  إ.د(

 .راش وايجراعلاحع جرا ال ججح وع  ستعا ج اب جمشأ ججج2020
 شت  جشبعاجي إلجنول جا     جلس دجرة رإعج  جتيطب جس ب جراش ك جرا رإ عجشمجراقان  ج .3

جالي ج2رةتحا يجإق ج) جرا بئ جشمجكجج2015( جالي ج/3)إق ججق رإجلس دج  رإع جج2020إ.د(
 .راش وايجراعلاحع جرا ال ججح وع  ستعا ج اب جمشأ ج

ق رإجلس دج  رإعجرا بئ ج(جلاج10/7ي ش جمط بجرات إلجراعلتي ريجراعشاإج اب اجشمجراعا عج) .4
 .راش وايجراعلاحع جرا ال ججح وع  ستعا ج اب جمشأ ججج2020إ.د(جالي ج/3)إق ج

 الج س زجا ع إلجم  ج   جما جرات إلجراتيازمجساجت إح جاش  جآف . .5

جرةسانايج  .6 جا ح  جشم جماات إبل جرا اص  جكببانات   جراع إحبا ج  عا  جايش  جراش و  تق د
جرا كاب ج جراع   لاي جمشبك  جراش و  جل قع جكس و جا ش و  جرا يبلم جمااعق  راع ج  ع
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م  ج   جج  عا جراع إحبامقايع ججك  قج امجراعاامقجراعااب جكرال عجرألكإرج بت جل رشاعجحبئ  .7
 .ما جرات إبل


