دعــىة العــادة املعـاهمين في ششهت الاجحاد الخعاووي للخأمين (ظىلذاسحي للخأمين) املعاهمت املغفلت
لحظـىس اجخمـاع الهيئـت العامـت العادًـت وامللـشس اوعلـادها بخاسٍـخ 2021/06/29
ٌعـش مجلغ إداسة ششهت الاجحاد الخعاووي للخأمين املعاهمت املغفلت أن ًذعى العادة املعاهمين لحظـىس اجخماع الهيئـت العامـت العادًـت
امللشس علذها في جمام العاعت الثاهيت عششة ظهشا مً ًىم الثالثاء الىاكع في  2021/06/29ورلً فـي مىخجع كشٍت الىخيل في ٌعفىس ملىاكشـت جذوٌ
ألاعماٌ املخظمً املىاطيع الخاليـت:
 .1الاظخماع إلى جلشٍش مجلغ إلاداسة للعىت املاليت  2020املخظمً حعاباث الششهت وميزاهيتها وخطت العمل للعام .2021
 .2الاظخماع إلى جلشٍش مذكم الحعاباث عً امليزاهيت الخخاميت وحعاباث ألاسباح والخعائش لعام .2020
 .3مىاكشت جلشٍش مجلغ إلاداسة وجلشٍش مذكم الحعاباث والحعاباث الخخاميت لعام  2020واملصادكت عليها.
 .4اجخار اللشاساث فيما ًخعلم بخىىًٍ الاحخياطياث إن أمىً وفم أحيام اللىاهين وألاهظمت والخعليماث الىافزة بهزه الخصىص.
 .5املصادكت على حعىٍظاث وبذالث حظىس أعظاء مجلغ إلاداسة لعام  2020وجحذًذ بذالث وحعىٍظاث حظىس أعظاء مجلغ إلاداسة
لعام .2021
 .6إبشاء رمت أعظاء مجلغ إلاداسة عً العىت املىتهيت في  2020/12/31وفلا ألحيام اللاهىن.
 .7اهخخاب مذكم حعاباث الششهت للعام املالي  2021وجفىٍع مجلغ إلاداسة بخحذًذ أحعابه.
 .8مىح الخفىٍع الالصم مً الهيئت العامت إلى مجلغ إلاداسة أو مً ًفىطه مً إلاداسة الخىفيزًت وفلا ملً ًلشسه املجلغ ورلً لالكتراض
مً البىىن واملصاسف العىسٍت والحصىٌ على الدعهيالث الائخماهيت بهذف ششاء علاساث أو اظدثماساث لصالح الششهت
حعخبر الجلعت ألاولى الجخماع الهيئت العامت العادًت كاهىهيت إرا حظشها معاهمىن ًمثلىن على ألاكل أهثر مً هصف أظهم الششهت املىخدب بها.
في حاٌ عذم اهخماٌ الىصاب اللاهىوي في الجلعت ألاولى حعلذ جلعت ثاهيت بخمام العاعت الىاحذة ظهشا مً اليىم هفعه ،وبىفغ ميان اوعلاد
الجلعت ألاولى وحعخبر الجلعت الثاهيت كاهىهيت الجخماع الهيئت العامت العادًت مهما وان عذد ألاظهم املمثلت باالجخماع.
ًشجى مً العادة املعاهمين الشاغبين باملشاسهت في اجخماع الهيئت العامت العادًت املزهىس املبادسة إلى حسجيل طلباث اشتراههم أصالت أو ووالت
بذءا" مً ًـىم الثالثاء الىاكع في  2021/06/15مً العاعت الخاظعت صباحا" إلى العاعت الثالثت ظهشا عذا ًىمي الجمعت والعبذ ورلً في مشهض
إداسة الششهت اليائً في دمشم املهاجشًٍ شاسع هاظم باشا  -مىاجه اللصش الجمهىسي اللذًم مصطحبين معهم ما ًثبذ معاهمتهم ووافت الىثائم
الثبىجيت الالصمت .علما أن حسجيل طلباث الاشتران ًيخهي إلى حين اوعلاد الجلعت في جمام العاعت الثاهيت عششة ظهشا" مً ًىم الثالثاء الىاكع في
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ًشجـى مً العـادة املعـاهمين الشاغبيـً باملشاسهـت في الهيئت العامت العادًـت الخليـذ بما ًلـي:
 اصطحاب بطاكاتهم الصخصيت أو جىاص ظفش أو سجل ججاسي لألشخاص الاعخباسٍين ورلً عىذ حسجيل طلب الاشتران وفي مىعذ اوعلاداجخماع الهيئت العامت العادًت.
 لالظخفعاس بخصىص آليت الحظىس والخىهيل ًشجى الاجصاٌ على الشكم  011-3016علما أهه ًجىص للمعاهم الخفىٍع باألظهم ملعاهم آخشأو لغير املعاهمين بىخاب عادي أو بمىجب ووالت سظميت وٍصادق سئيغ الجلعت على الخفىٍع وال ًجىص للىهيل أن ًحمل بصفخه هزه عذدا
مً ألاظهم بما ًضٍذ عً  %10مً سأظماٌ الششهت ًمثل الصخص الاعخباسي مً ًيخذبه لهزا الغشض بمىجب هخاب صادس عً الصخص
الاعخباسي ًمثل اللاصش الىائب اللاهىوي عىه.
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