
إنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد
الترشيحات  إستالم  باب  فتح  عن  اإلعالن  "الشركة"  (ش.م.ب)  للتأمني  العربية  املجموعة  تود 
لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورة مدتها ثالث سنوات (٢٠٢٠-٢٠٢٣)، ووفقا للمادة ٣٢ (أ)  من 
النظام األساسي للشركة، سيتم تنفيذ عملية اإلقتراع خالل اإلجتماع السنوي القادم للجمعية 

العامة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠.
على  الشركة احلصول  على  يتوجب  فإنه   ،  (٣ (املجلد  املركزي  البحرين  دليل مصرف  وبحسب 
املوافقة اخلطية املسبقة من قبل املصرف على جميع الراغبني بالترشح أو إعادة الترشح ملجلس 
اإلدارة خالل االجتماع السنوي للجمعية العامة. جتدر اإلشارة إلى أن هذه املتطلبات تسري على 
أو لدورة أخرى. حيث يتوجب احلصول على  كافة املرشحني سواء كان ترشيحهم للمرة األولى 
املوافقة املسبقة من مصرف البحرين املركزي يف وقت سابق على إطالع السادة املساهمني على 
جدول األعمال. ملزيد من التفاصيل املتعلقة بالشروط املناسبة واملالئمة للترشيح، يرجى الرجوع 
إلى دليل مصرف البحرين املركزي - املجلد ٣ - AU  ٣ - متطلبات التفويض. ميكن احلصول على 

التفاصيل على املوقع

سعيد محمد البحار 
  رئيس مجلس االدارة

.https://www.cbb.gov.bh/laws-regulations/

يجب أن يكون كل ترشيح مصحوبًا بالنموذج ٣ املكتمل حسب األصول والوثائق الداعمة، وفقًا ملا 
هو مطلوب يف دليل مصرف البحرين املركزي - املجلد ٣ - اجلزء ب - مناذج تفويض مصرف 
البحرين املركزي - طلب للشخص املعتمد.  باإلضافة إلى ذلك، يجب تقدمي املرشح أو املمثل 

السيرة الذاتية مع النموذج املذكور أعاله. 
  

املطلوبة  املستندات  بجميع  الشركة  لتزويد  مدعو  ممثل  أو  نفسه  ترشيح  يف  يرغب  مرشح  كل 
السريع ليتم  البريد  أو عن طريق خدمة  باليد  إما عن طريق تقدميه  املذكورة يف هذا اإلعالن 
تسليمها إلى عنوان الشركة، رئيس مجلس إدارة املجموعة العربية للتأمني (ش.م.ب) مبنى ١٣١، 
قبل  وتسلم  البحرين  مملكة  املنامة،  ص.ب.٢٦٩٩٢،   ،٣١٧ الدبلوماسية،  املنطقة   ،١٧٠٢ شارع 

إنتهاء العمل يوم اخلميس املوافق ٣٠ يناير ٢٠٢٠.

البحرين  املسبقة احملددة من مصرف  املوافقة  النهائية لتحصيل  باملواعيد  الشركة  تلتزم  ولكي 
من  إستبعادها  سيتم  املذكورأعاله  النهائي  املوعد  على  الالحقة  الترشيحات  كافة  فإن  املركزي، 

الترشح.

سيتم الكشف عن أسماء املرشحني املؤهلني واملعلومات ذات الصلة لدى بورصة البحرين وعلى 
موقع الشركة، قبل خمسة أيام على األقل من االجتماع السنوي للجمعية العامة.

 www.arig.net ميكنكم احلصول على طلب مناذج الترشح من خالل املوقع اإللكتروني للشركة
 .www.cbb.gov.bh أو املوقع اخلاص مبصرف البحرين املركزي

ملزيد من املعلومات ، يرجى االتصال بالسيدة دعد أمني على                                       أو البريد                   
Daad.M@arig.com.bh :اإللكتروني

+۹۷۳ ۱۷٥٤٤۱٦۰ 

بنایة أریج، مبنى ۱۳۱، شارع ۱۷۰۲، المنطقة الدبلوماسیة ۳۱۷، المنامة، مملكة البحرین، سجل تجاري رقم ۱۰۷۰۱
المجموعة العربیة للتأمین (ش.م.ب.) – شركة إعادة تأمین  مرخصة من قبل مصرف البحرین المركزي

باإلضافة إلى ذلك، يجب أيضًا استيفاء الشروط التالية املنصوص عليها يف املادة ٣١ من النظام 
األساسي للشركة:

١. أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف.
٢. أال يكون قد  سبق  احلكم  عليه  يف جرمية  تفالس بالتقصير أو بالتدليس أو  جرمية  مخلة 

    بالشرف أو األمانة أو يف جرمية بسبب مخالفته ألحكام ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٣. أال يكون قد منع من أن يكون عضوا يف مجلس إدارة شركة مساهمة.


