
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جتماع الجمعية العمومية العاديةإدعوة المساهمين لحضور

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ١٠٧٠١، سجل تجاري رقم المنامة، مملكة البحرين ،المنطقة الدبلوماسية بناية أريج، 

 شركة إعادة تأمين مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي –( .المجموعة العربية للتأمين )ش.م.ب  

 
Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, C.R. No. 10701 

Arab Insurance Group (B.S.C.) – A reinsurance firm regulated by the Central Bank of Bahrain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 ةالعاديالجمعية العمومية  جتماعإ دعوة المساهمين لحضور

  
في ثالثين الوالتاسع  جتماع الجمعية العمومية العاديةإدعوة المساهمين الكرام لحضور  (أريج)جموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.( يسر مجلس إدارة الم

، المنطقة ١٧٠2، شارع ١٣١ائن ببناية أريج، مبنى الكمقر الشركة في  2٠2٠ مارس 29الموافق األحد  والنصف صباحاً من يوم شرةحادية عالساعة ال
 ول األعمال التالي: لمناقشة وإقرار جدالمنامة، مملكة البحرين، وذلك ، ٣١٧الدبلوماسية 

 

 والمصادقة عليه. 2٠١9مارس  28المنعقد بتاريخ  السابق قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة   -١

 

 والمصادقة عليه.  ٣١/١2/2٠١9مال الشركة للسنة المالية المنتهية في مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أع   -٢

 

   .٣١/١2/2٠١9للسنة المالية المنتهية في  الموحدة اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات   -٣

 

 .هاليعادقة والمص  ٣١/١2/2٠١9 في المنتهيةللسنة  المدققة الموحدة مناقشة البيانات المالية   -٤
 

 مناقشة وإعتماد التخصيصات التالية: -5
 مليون دوالر أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى اإلحتياطي القانوني. ١.٧52.6٤٤تحويل    -ا

 من صافي ربح السنة الحالية إلى األرباح المستبقاة. مليون دوالر أمريكي  ١5.٧٧٣.٧96  المتبقي تحويل -ب

 

مصرف البحرين المركزي والمصادقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة و توإلتزام الشركة بمتطلبا 2٠١9كات لسنة شرالحوكمة ة تقرير مناقش  -6
 عليه.

 
رقم يضاح مبين في اإل مع أيٍ من األطراف ذات العالقة كما هو  ٣١/١2/2٠١9 في العمليات التي جرت خالل السنة المالية المنتهيةن التبليغ ع  -٧
  .يةلشركات التجارالبحرين لمن قانون  ١89المالية تماشياً مع المادة  اتانبيمن ال (٣5)

 

 .٣١/١2/2٠١9إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في    -8

 

وتفويض مجلس   موافقة مصرف البحرين المركزي بعد ٣١/١2/2٠2٠ي المنتهية فالخارجيين للسنة  تعيين مدققي الحسابات  تعيين أو إعادة   -9
 اإلدارة بتحديد أتعابهم.

 

  .أعضاء مجلس اإلدارة لدورة الثالث سنوات القادمة إنتخاب -١٠
 

 لشركات التجارية. لبحرين لمن قانون ا 2٠٧ما يستجد من أعمال طبقاً للمادة  -١١

 
 مجلس اإلدارةرئيس 

 ةاردجلس اإلنيابة عن أعضاء ملاب

 

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING 

 

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) is pleased to invite the shareholders to attend its 

39th Ordinary General Assembly Meeting (AGM) to be held at 11:30 a.m. on Sunday, 29 March 2020, at Arig 

House, Building no. 131, Road no. 1702, Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain, to consider, 

discuss and approve the following business agenda items:   
1. Read and approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the Company 

held on 28 March 2019. 

2. To discuss and approve the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2019. 

3. To receive the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year 

ended 31 December 2019. 

4. To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended                  

31 December 2019. 

5. To discuss and approve the appropriations as follows: 

a. Transfer of US$ 1,752,644 to Legal Reserve from the current year net profit; 

b. Transfer the balance US$15,773,796 from the current year net profit to retained earnings. 

6. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2019 and the compliance of the 

Company with the requirements of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central 

Bank of Bahrain. 

7. To report the transactions that took place during the financial year ended 31 December 2019 with any 

of the related parties as set forth in note no.35 of the financial statements in line with Article 189 of the 

Bahrain Commercial Companies Law. 

8. To absolve the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2019. 

9. To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2020, subject to the 

Central Bank of Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their 

remuneration. 

10. To elect the members of the Board of Directors for the next term of three years. 

11. Any other matters that may arise according to Article 207 of the Bahrain Commercial Companies Law. 

 
Chairman 
On behalf of the Board of Directors 
 



 

 

 

 مالحظات هامة للمساهمين
 

نخةس   22وكملوفق وألحخ يخل   نخب ونسخة  نخب اقة خ  وكيل  خ  2٠١9 ديسيمبر ٣١فيي للسنة المنتهية  الحصول على البيانات المالية الموحدة كميمكن -١

حيرين، بورصية الب  رين،البحيمملكية األسيهم فيي  يومين مسيجل، امية، مملكية البحيريننفيي الم الكائن بالمنطقة الدبلوماسيية  الشركةمقرنب   2٠2٠

                       +9٧٣١٧26١26٠مملكية البحيرين، هياتف:  –، المنامية ٣2٠٣المرفأ المالي،  بوابة مدخل المرفأ )الطيابق الرابيع( ب.ب 

فينتيييك ارفي كييي ةشيييركالمسيييجل المسييياند طرييييق  أو عييين info@bahrainclear.com +٣9٧ ١٧256٣62اكس: فييي +٣9٧ ١٧١٠88٣6او 

   المنامية،  ، 5١٤ ب.ب.   ، ٣٠5 مجميع  ، ٣8٣، طرييق ٣١مبنيى   زاميل،ال رجبي السيابع،  الطيابق  ٧٤ رقم   مكتب –)ذ.م.م.( رين( )البح

ميذكورة أعيالم مين خيالل كميا يمكينكم اإلطيالع عليى التقيارير ال +.9٧٣ ١٧ 2١2٠55 : فياكس ، +9٧٣ ١٧ 2١5٠8٠:هاتف   مملكة البحرين،

 . .   www.dfm.aeاو   www.arig.net ، www.bahrainbourse.com بوابة المساهمين علىو شركةلكترونية للة  اإلحفالص

 

 جتماع إلالحضور  خطياً عنه أي شخب شخصياً أو أن يوكللحضور بتاريخ عقد اإلجتماع ا لشركةل نمساهميلامساهم مسجل في سجل ألي يحق    -2

 مع األخذ بعين اإلعتبار أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة.  تصويت نيابة عنهالو      

 

 أن  بالموكل لذلك المساهم، ويج تفويض من المساهم يخّوله بأنه  خطاب تقديم  إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع    -٣

 نتهاء الموعد المحدد إليداع التوكيل.إتفويض خطياً وصادراً عن الشخب المفوض بالشركة ومختوماً بختم الشركة وأن يقدم قبل ال يكون      

 

مكتب رقم  – دناالمسجل المس )ذ.م.م.( ن(فينتك )البحريشركة كارفي  إلىمن موعد اإلجتماع  األقل   ساعة على 2٤يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل   -٤

 +9٧٣ ١٧ 2١2٠55 فاكسمملكة البحرين،  ، المنامة،5١٤ب.ب. ، ٣٠5مجمع  ، ٣8٣، طريق ٣١مبنى  زامل،ال رجب السابع الطابق ٧٤

 من   ( مع التأكدmbahrain.helpdesk@karvy.coاإللكتروني )  أو البريد باليد أو البريد أو الفاكس  ويمكن أن تسلم  بطاقة التوكيل 

 نتهاء الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتماع.إبالذكر أن بطاقة التوكيل التي تقدم بعد المحدد. الجدير  قبل انتهاء الموعد  تسليمها

 

اللكتروني ا يدالبر +( أو9٧٣ ١٧ 5٤٤١٤5)على الرقم التالي:  في المجموعة العربية للتأمين  عالقات المستثمرينألي إستفسارات يرجى اإلتصال بقسم   -5

investor@arig.com.bh. 

 

فيي تميام السياعة الحاديية عشييرة ليعقيد  يثيان لموعيد تمياعاإلج، سييججل ألجتمياع الجمعيية العمومييية العاديية  فيي حيال عيدم إكتميال النصياب القيانوني  -6

ً والنصف   ،ول األعمياللمناقشية نفيس جيد كة البحيرين امة، مملية، المنماسلمنطقة الدبلوبناية أريج، افي  2٠2٠أبريل  5 فقاالمواألحد يوم  من صباحا

ً فيي تميام السياعة الحاديية عشيرة والنصيف ثاليث ليعقيد لموعد جتماع اإلسيججل  ،جتماع الثانيإلالنصاب القانوني في ا  كتمالإ وفي حالة عدم   صيباحا

 .األعمال فس جدوللمناقشة نالمكان و في نفس   2٠2٠ بريلا ١2  الموافق  ألحدا يوم من

  

 
  

Important notes to Shareholders: 

1. Copies of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2019 and the proxy 

forms will be available from Sunday, 22 March 2020 at Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom 

of Bahrain, and from Share Registrar in the Kingdom of Bahrain, Bahrain Bourse, Bahrain Financial 

Harbour, Harbour Gate (4th Floor), P.O. Box: 3203, Manama - Kingdom of Bahrain, Phone: +973 

17261260 or 17108836, Fax: +973 17256362, info@bahrainclear.com or from the support Share 

Registrar Karvy Fintech (Bahrain)  W.L.L., Office No.74, 7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 

383, Block 305, P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17 215080, Fax: +973 17 

212055. Electronic version of the above reports will also be available through Arig website and 

shareholders’ portal at www.arig.net, www.bahrainbourse.com or www.dfm.ae. 

2. Any shareholder registered in the Company’s Share Register on the date of the meeting, is entitled to 

attend the meeting or to appoint a proxy to attend and vote on the shareholder’s behalf. A proxy shall not 

be the Chairman, members of the Board of Directors or employees of the Company. 

3. In case the shareholder is a legal entity, the person who will represent the shareholder should have a 

letter signed and stamped by the corporate, and to be presented before the due date. 

4. Proxies must be registered with the support Share Registrar, Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L., Office 

No.74, 7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 305, P.O. Box 514, Manama, Kingdom 

of Bahrain, by hand or Fax: +973 17 212055, or electronically by email (bahrain.helpdesk@karvy.com) at 

least 24 hours prior to the meeting. Any proxies received after the deadline will be void. 

5. For any queries, please contact Arab Insurance Group Investor Relations department: Tel: +973 17 

544145 or email address: Investor@arig.com.bh. 

6. In the absence of a quorum for the AGM, a second meeting of AGM will be held at 11:30 a.m. on 

Sunday, 5 April 2020 at Arig House, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain to discuss the same 

agenda, and in the absence of a quorum at the second meeting, a third meeting of AGM will be held at 

11:30 a.m. on Sunday, 12 April 2020 at the same venue to discuss the same agenda. 
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PROXY TO ATTEND THE ORDINARY 
GENERAL ASSEMBLY MEETING.  
 
I, the undersigned, being a shareholder in Arab 

Insurance Group (B.S.C.) hereby appoint: 
 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
to represent me and vote on my behalf at Arab 
Insurance Group (B.S.C.) 39th Ordinary General 
Assembly meeting of shareholders to be held at 
11.30 a.m. on Sunday, 29 March 2020 at Arig 
premises located at Arig House, Building no. 131, 
Road no. 1702, Diplomatic Area 317, Manama, 
Kingdom of Bahrain (or at any other date and place 
to which the meeting is adjourned). 

  عاديةالجمعية العمومية ال جتماعإتوكيل لحضور  

 

ً في المجموعة العربية للتأمين أنا الموقع أدنام، ب صفتي مساهما

 :أعين بموجب هذا التوكيل (أريج))ش.م.ب.( 

 
-------------------------------------------------------------------------- 

 
العمومية جتماع الجمعية إمثيلي والتصويت نيابة عني في تل

)ش.م.ب.(  للتأمينللمجموعة العربية   ثالثينالوالتاسع   العادية
شرة حادية عفي تمام الساعة ال للمساهمين والمقرر عقدم  (أريج)

ً من يوم  في  2٠2٠مارس  29 الموافقاألحد  والنصف صباحا
، ١٧٠2طريق ، ١٣١الكائن ببناية أريج، مبنى ركة مقر الش

أو في أي ، مملكة البحرين )المنامة، ٣١٧المنطقة الدبلوماسية 
 ل له(.ومكان آخر يجج موعد

 

 
 

 

  __________________________________________________________________ :Shareholder numberالمساهم: رقم

 :Shareholder name    _________________________________________________________________ سم المساهم:إ

 :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :Number of sharesعدد األسهم

___________________________________________________________________________________________ 
 

I confirm below () how the appointed proxy should vote: 

 

Resolutions at the 39h Ordinary General Assembly Meeting. 

 

 

لبند في جدول ا
 األعمال

10 9 8 7 6 5(b) 5(a) 4 3 2 1 
Agenda Item 

 أن يصوت لصالح
      

 
    To vote in favour 

of 

 To vote against            أن يصوت ضد

أن يمتنع عن 
 التصويت

      
 

    
To abstain 

 

 ________________________ التوقيع:

 ________________________ التاريخ: 

 
 

رفي اشركة ك   -  لدى   الحضور   توكيل  إيداع   الرجاء
مكتب رقم   –  مسجل األسهم المساند )ذ.م.م.( فنتك )البحرين(

، ٣8٣طريق  ،٣١مبنى  –زامل ال رجب ،السابع الطابق ،٧٤
  باليد ،البحرين مملكة ، المنامة،5١٤ب.ب.  -   ٣٠5مجمع 

    اإللكتروني: البريدأو   +9٧٣ ١٧ 2١2٠55الفاكس   أو

)bahrain.helpdesk@karvy.com( جتماع اإل قبل وذلك
 بأربع وعشرين ساعة على األقل.

 
كرام إلى الشروط التالية لكما نود أن نلفت عناية المساهمين ا

 :2٠٠١قانون الشركات التجارية البحريني لسنة  في
 ثالث  طرف  آخر أو أي  مساهم  توكيل  للمساهم   يحق  -١

 للحضور نيابة عنه.     

 

 أعضاء   أو  اإلدارة،  مجلس   رئيس   توكيل  يجوز   ال  -2

 حقب  ذلك يخل   وال مجلس اإلدارة، أوموظفي الشركة،     
 الدرجة األولى.األقارب من  توكيل      

 

  
Signature: ________________________ 

Date: ________________________ 
 
 
Please register the proxy with the support Share 
Registrar, Karvy Fintech (Bahrain) W.L.L. Office No.74, 
7th Floor, Al-Zamil Tower, Building 31, Road 383, Block 
305, P.O. Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain by 
hand or Fax No. +973 17 212055 or electronically by 
email: 

(bahrain.helpdesk@karvy.com), at least 24 hours prior to 

the meeting. 
 
Shareholders’ attention is also drawn to the following 
provisions of the Bahrain Commercial Companies Law of 
2001: 
 
1. A shareholder may appoint another shareholder or a 

third party to act as his proxy. 
 

2. A proxy shall not be the Chairman, members of the 
Board of Directors or employees of the Company, 
without prejudice to the right to give a proxy to 
relatives of the first degree. 
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