دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجتماع اجلمعية العمومية العادية
ي�سر جمل�س �إدارة املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب�( ).أريج) دعوة امل�ساهمني الكرام حل�ضور �إجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�ساد�س
والثالثني واملقررعقده يف متام ال�ساعة احلادية ع�شرة والن�صف �صباح ًا من يوم الأثنني املوافق  ٢٠مار�س  2017يف مقر ال�شركة الكائن ببناية
�أريج ،مبنى  ،131طريق  ،1702املنطقة الدبلوما�سية  ،317املنامة ،مملكة البحرين ،وذلك ملناق�شة و�إقرار جدول الأعمال التايل:
 .1قراءة حم�ضر �إجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ  ٢0مار�س  ٢٠١6وامل�صادقة عليه.
	.2مناق�شة تقرير جمل�س الإدارة عن �أعمال ال�شركة لل�سنة املالية املنتهية يف  ٣١دي�سمرب  ٢٠١6وامل�صادقة عليه.
 .3الإ�ستماع �إلى تقرير مدققي احل�سابات اخلارجيني عن البيانات املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف  ٣١دي�سمرب .٢٠١6
 .4مناق�شة البيانات املالية املوحدة لل�سنة املالية املنتهية يف  ٣١دي�سمرب  ٢٠١6وامل�صادقة عليها.
�	.5إعتماد تو�صية جمل�س الإدارة بتخ�صي�ص �صايف �أرباح ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2016على النحو التايل:
 .أ حتويل مبلغ  894,000دوالر �أمريكي �إلى الإحتياطي القانوين من �أرباح ال�سنة ال�صافية.
 .ب تخ�صي�ص املتبقي البالغ  8,268,000دوالر �أمريكي من الأرباح ال�صافية احلالية وتخ�صي�ص مبلغ  1,633.609دوالر �أمريكي
من الأرباح امل�ستبقاة ،مبا جمموعه  9.901.609دوالر �أمريكي ل�صالح منح � ٪5أرباح نقدية من ر�أ�س املال املدفوع �صايف
من �أ�سهم اخلزينة ،وذلك خا�ضع ملوافقة م�صرف البحرين املركزي و�سيتم دفع الأرباح النقدية ابتداء من  30مار�س .2017
 .6مناق�شة تقرير حوكمة ال�شركات ل�سنة  ٢٠١6و�إلتزام ال�شركة مبتطلبات م�صرف البحرين املركزي وامل�صادقة عليه.
�	.7إبراء ذمة ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن كل ما يتعلق بت�صرفاتهم عن ال�سنة املالية املنتهية يف  ٣١دي�سمرب . ٢٠١6
 .8تعيني �أو �إعادة تعيني مدققي احل�سابات اخلارجيني لل�سنة املالية املنتهية يف  ٣١دي�سمرب  ٢٠١7وتفوي�ض جمل�س الإدارة بتحديد �أتعابهم.
�	.9إنتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة لل�سنوات الثالث القادمة �شريطة موافقة اجلهات الرقابية.
 .10ما ي�ستجد من �أعمال طبق ًا للمادة  ٢٠7من قانون ال�شركات التجارية.
مالحظات هامة للم�ساهمني:
1.1ميكن احل�صول على البيانات املالية املوحدة يف  31دي�سمرب ٢٠١6عن طريق موقع ال�شركة االلكرتوين � www.arig.netأو موقع بور�صة
البحرين � www.bahrainbourse.comأو موقع �سوق دبي املايل www.dfm.ae
2.2ميكن احل�صول على بطاقة التوكيل من يوم الأحد املوافق  12مار�س  ٢٠١7من مقر ال�شركة الكائن باملنطقة الدبلوما�سية يف املنامة ،مملكة
البحرين ،ومن م�سجلي الأ�سهم يف مملكة البحرين� ،شركة كاريف كمبيوتر�شري (ذ.م.م – ).مكتب رقم  ،74الدور ال�سابع ،برج الزامل ،مبنى
 ،31طريق  ،383جممع � ،305ص.ب 514 :املنامة  -مملكة البحرين ،هاتف ،+٩٧٣ ١٧ ٢١٥٠٨٠فاك�س  +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥كما ميكنكم
الإطالع على التقارير املذكورة �أعاله من خالل ال�صفحة الإلكرتونية لل�شركة وبوابة امل�ساهمني على www.arig.net
3.3يحق لأي م�ساهم م�سجل يف �سجل امل�ساهمني لل�شركة بتاريخ عقد الإجتماع احل�ضور �شخ�صي ًا �أو �أن يوكل خطي ًا عنه �أي �شخ�ص حل�ضور
الإجتماع والت�صويت نيابة عنه مع الأخذ بعني الإعتبار �أن يكون هذا الوكيل من غري رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة.
�4.4إذا كان امل�ساهم �شركة ،يجب على الوكيل الذي يح�ضر الإجتماع تقدمي خطاب تفوي�ض من امل�ساهم يخ ّوله ب�أنه املوكل لذلك امل�ساهم،
ويجب �أن يكون التفوي�ض خطي ًا و�صادر ًا عن ال�شخ�ص املفو�ض بال�شركة وخمتوم ًا بختم ال�شركة و�أن يقدم قبل �إنتهاء املوعد املحدد لإيداع
التوكيل.
5.5يجب �إيداع بطاقة التوكيل قبل � ٢٤ساعة على الأقل من موعد الإجتماع �إلى �شركة كاريف كمبيوتر�شري (ذ.م.م – ).مكتب رقم  ،74الدور
ال�سابع ،برج الزامل ،مبنى  ،31طريق  ،383جممع � ،305ص.ب 514 :املنامة  -مملكة البحرين ،فاك�س  +٩٧٣ ١٧ ٢١٢٠٥٥وميكن �أن
ت�سلم بطاقة التوكيل باليد �أو الربيد �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين ( )bahrain.helpdesk@karvy.comمع الت�أكد من ت�سليمها
قبل انتهاء املوعد املحدد .اجلدير بالذكر �أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد �إنتهاء املوعد املحدد تعترب غري �صاحلة لأغرا�ض الإجتماع.
6.6لأي �إ�ستف�سارات يرجى الإت�صال بق�سم عالقات امل�ستثمرين على الرقم التايل� )+٩٧٣ ١٧ ٥٤٤١١٢( :أو الربيد االلكرتوين:
fathi.g@arig.com.bh

7.7يف حال عدم �إكتمال الن�صاب القانوين� ،سي�ؤجل الإجتماع ملوعد ثاين ليعقد يف متام ال�ساعة احلادية ع�شرة والن�صف �صباح ًا من يوم الإثنني
املوافق  ٢7مار�س  ٢٠١7يف بناية �أريج ،املنطقة الدبلوما�سية ،املنامة ،مملكة البحرين ملناق�شة نف�س جدول الأعمال ،ويف حالة عدم �إكتمال
الن�صاب القانوين يف الإجتماع الثاين� ،سي�ؤجل الإجتماع ملوعد ثالث ليعقد يف متام ال�ساعة احلادية ع�شرة والن�صف �صباح ًا من يوم الإثنني
املوافق  3ابريل  ٢٠١7يف نف�س املكان وملناق�شة نف�س جدول الأعمال.
رئي�س جمل�س الإدارة
بالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة

بناية �أريج ،املنطقة الدبلوما�سية ،املنامة ،مملكة البحرين� ،سجل جتاري رقم 10701
املجموعة العربية للت�أمني (�ش.م.ب� – ).شركة �إعادة ت�أمني مرخ�صة من قبل م�صرف البحرين املركزي

