
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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  اعجتمإ ردعوة المساهمين لحضو

  
جتماع الجمعية  إدعوة المساهمين الكرام لحضور  ،  ١٠٧٠١سجل تجاري رقم  )أريج(  جموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(يسر مجلس إدارة الم 

العادية  ال   واألربعين  ثانيال  العمومية  الساعة  عفي  يوم   شرة حادية  من  صباحاً  عقده    2٠22  مبرسبت   26الموافق  ثنين  األ  والنصف  المزمع 
ملكة  ، م، المنامة3١٧، المنطقة الدبلوماسية  ١٧٠2طريق    ،١3١مبنى  ،  أريجالكائن ببناية    في مقر الشركة   بالحضور الشخصيو  الكترونيا  
 التالي:   ول األعمال لمناقشة وإقرار جدوذلك  البحرين،

 

 عليه. ادقة والمص 2٠22رس  ما 29المنعقد بتاريخ  السابق قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة .١

 

، لشغل ثالث  2٠25إلى مارس  2٠22من سبتمبر للدورة الممتدة  جموعة العربية للتأمين )ش.م.ب.(الم إنتخاب أعضاء مجلس إدرة .2
من    32المتبقية من قبل مرشحي المساهمين الرئيسيين وفقاً للمادة  سيتم شغل المقاعد الثالث  ، حيث  اإلدارة  مجلس في  خبة  ت مقاعد من 
 للشركة.  األساسي  النظام

 

 .نيالبحري  من قانون الشركات التجارية  2٠٧ة بقاً للمادا يستجد من أعمال طم .3

 

 

 مجلس اإلدارة رئيس 
 س اإلدارة لنيابة عن أعضاء مجل اب

 
 

 

مع  من ازت بالوعلى موقع الشركة، وذلك بورصة البحرين  لكتروني لاإلقع مو العلى أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة مالحظة: سيتم نشر 
 امة.  عاجتماع الجمعية اللعقد دعوة النشر تاريخ 

 

 

 

 

 

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING 

 

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) (Arig) of Commercial Registration no. 10701, is pleased to 

invite the shareholders to attend its 42nd Ordinary General Assembly Meeting (OGM) to be held on Monday, 26 

September 2022 at 11:30 a.m. virtually and by physical attendance at Arig House, building no. 131, Road 1702, 

Diplomatic Area 317, Manama, Kingdom of Bahrain, to consider, discuss and approve the following agenda items:  

  
1. Read and approve the minutes of the previous Ordinary General Assembly Meeting of the Company held on 29th 

March 2022. 

 

2. To elect members of the Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) for the term starting from September 

2022 to March 2025. The election is for three positions to the Board of Directors, and the remaining three positions 

are nominees of major shareholders in accordance with Article 32 of the Company’s Articles of Association. 

 

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

 

 

 
Chairman 
On behalf of the Board of Directors 
 
 
 
Note: The names of the nominees including their profiles will be published on the websites of Bahrain Bourse and the 
Company on the day of publishing the invitation to the Ordinary General Assembly Meeting.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مالحظات هامة للمساهمين 
 

ً أن يوكلل خطشخصياً أو لحضور بتاريخ عقد اإلجتماع ا لشركةل نمساهميلامساهم مسجل في سجل ألي يحق  -١  اعحضلور اإلجتملخص لأي شلعنله  يلا

 س اإلدارة أو موظفي الشركة.  أن يكون هذا الوكيل من غير رئيس وأعضاء مجلاإلعتبار    نيبعمع األخذ    التصويت نيابة عنهو

 

 ب أنجلهم، ويك المسلال للذلالموكل تفويض من المساهم يخّولله بأنله  خطاب تقديم  إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع  -2

 التوكيل.  المحدد إليداعنتهاء الموعد إوأن يقدم قبل    كة ومختوماً بختم الشركةرشالالمفوض ب  صادراً عن الشخخطياً وصالتفويض   ونيك

 

، مرفلأ البحلرين رفلأ، بوابلة المق الرابلعالطاب –البحرين للمقاصة شركة  إلىمن موعد اإلجتماع  األقل   ساعة على 2٤بطاقة التوكيل قبل يداع يجب إ -3

اإللكترونلللي   دأو البريللل باليلللد أو البريلللد  التوكيلللل  ن أن تسللللم  بطاقلللةكلللميو ، البحلللرين مملكلللة ، المناملللة، 32٠3 ب.ص.، الملللالي

(registry@bahrainclear.comمع ) نتهلاء إد بعلة التوكيل التلي تقلدم ذكر أن بطاقالجدير بال دد.حالم دالموعتهاء ان قبل تسليمها  من   التأكد

ة عبلر لجلسلحضلر ال والبريلد األلكترونلي للشلخص اللذي يين رقلم اتتصلاجى أيضلا تضلمري  ع.الموعد المحدد تعتبر غير صالحة ألغراض اإلجتما

   األنترنت.
 

ن جلواز السلفر سلاري واضحة مل مع نسخة  (registry@bahrainclear.com)يميلعلى اإلالبحرين للمقاصة شركة  ع للسادةاإلجتما طلب حضور -٤

همين اسلننصل  الم .ملاعجتإلد المحلدد لة من الموعلساع 2٤ثله كوكيل، وذلك قبل لشخص الذي يمة هوية سارية المفعول للمساهم أو افعول أو بطاقمال

   ئ .وااشى مع القوانين واللسلس بما يتمجتماع بشكل  تلضمان سير ا  بالتعليماتم  اتلتزاب

 

يلة موعلد انعقلاد الجمع قبلل وذللك نظلام التواصلل المرئليزويد من يود الحضور بلرابط  ة، سوف يتم تبم كافة المستندات والمعلومات المطلوالبعد است -5

 .، كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورةاآلليء كان على الهاتف النقال أو الحاسب  ت البرنامج سواله تثبيليتسنى  

 

م ن  2البن د رم م يت عل ى ا للتص وي الدخول إلكترون  م رابطأستخداروني،  تأو االلك  المساهمين سواء بالحضور الشخصي  جميعيرجى العلم بأنه على   -6

 شركة البحرين للمقاصة.بل  من مللمساهمين    تم تزويدةوالذي سياأللكتروني  نامج  ربلاخالل  ن ، وذلك مجدول األعمال

 

يلد +( أو البر9٧3 ١٧ 5٤٤١6٠)ي: قم التلالالر ىعل بالمجموعة العربية للتأمين )ِش.م.ب( رينم عالقات المستثمل بقسألي إستفسارات يرجى اإلتصا -٧

 .Investor@arig.com.bhي  لكترونات
 

فلي  الشخص يض ور بالحو الكترونيا  ليعقد يثان وعدلم تماعاإلج، سيؤجل ديةعمومية العاالجمعية ال  ألجتماع  ينوقانلنصاب الا  الإكتمفي حال عدم   -8

ً والنصف عشرة  تمام الساعة الحادية  مملكلة البحلرين ناملة ، المة الدبلوماسليةمنطقل، الفي بناية أريج 2٠22أكتوبر  ٤ قفاالمو ثاءالثاليوم  من صباحا

و الكتروني ا  اللث ليعقلدثلموعلد جتملاع اإلسليؤجل  ، نيجتملاع الثلاإلالنصلاب القلانوني فلي ا  كتملالإ وفي حاللة علدم  ل، عمااألنفس جدول ة قشلمنا

ً احصبوالنصف    ةرشع  في تمام الساعة الحادية  بالحضور الشخصي ولمناقشلة نفلس في نفلس المكلان   2٠22أكتوبر  ١2  الموافقربعاء األ  يوم  من  ا

 .العمول األجد

 
 

   
 

Important notes to Shareholders 

1. 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. 

2. 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. 

3. Proxies must be registered with the Share Registrar, Bahrain Clear, Level 4, Harbour Gate, Bahrain Financial 

Harbour, P.O. Box 3203, Manama, Kingdom of Bahrain, by hand, or electronically by email 

(registry@bahrainclear.com) at least 24 hours prior to the meeting. Any proxies received after the deadline will be 

void. Please also include the contact number and email of the person attending the online session. 

4. Request to attend the OGM by sending an email to Bahrain Clear on (registry@bahrainclear.com) and provide a 

clear copy of a valid passport or valid ID card of the shareholder or the person who represents them, at least 24 

hours before the scheduled time of the meeting. We advise the shareholders to abide with the instructions to ensure 

a swift conduct of the meeting in line with the Laws and Regulations.  

5. Upon receiving all the required documents and information, the shareholders who wish to attend will be provided 

with the link of the virtual system before the date of the General Assembly Meeting to enable the shareholder to 

install the program, whether on a mobile phone or computer, which shall also provide audio and video feature is 

required. 

6. Please note that all shareholders, whether attending virtually or by physical attendance, shall be required to 

use the electronic access link for voting on agenda item no. 2, through the electronic system, which will be 

provided to the shareholders by Bahrain Clear. 

7. For any queries, please contact Arab Insurance Group B.S.C. Investor Relations department: Tel: +973 17 544160  

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

8. In the absence of a quorum for the OGM, a second meeting of OGM will be held  virtually and by physical 

attendance at 11:30 a.m. on Tuesday, 4 October 2022   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 

OGM will be held  virtually and by physical attendance at 11:30 a.m. on Wednesday, 12 October 2022 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.) 42nd Ordinary General 
Assembly meeting of shareholders to be held at 
11.30 a.m. on Monday, 26th September 2022 
virtually and by physical attendance 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 in which 
the meeting is adjourned). 

   مية العاديةجمعية العموال عجتماإل لحضور توكي 

 

أد الموقع  فيأنا  مساهماً  بصفتي  للتأمين    ناه،  العربية  المجموعة 

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

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

 
والتصوت ل في  مثيلي  عني  نيابة  مية  العموالجمعية  تماع  جإيت 

(  )ش.م.ب. عربية للتأمينللمجموعة ال   يناألربعو  ثانيال    العادية
والمقرر      (أريج) بالحضور    الكترونيا   عقدهللمساهمين  و 

شرة والنصف صباحاً من يوم  حادية ع ال في تمام الساعة  الشخصي 
الكائن ببناية   في مقر الشركة   2٠22  سبتمبر  26  الموافق  نينألث ا

مبنى   طريق  ١3١أريج،  ا١٧٠2،  الدب لمن ،  ، 3١٧لوماسية  طقة 
 يؤجل له(. آخر  أي موعد )أو في المنامة، مملكة البحرين  

 

 

  __________________________________________________________________ :Shareholder numberالمساهم: رمم

 :Shareholder name    _________________________________________________________________ اهم:سم المسإ

 :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :Number of sharesسهمعدد األ

___________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Resolutions at the 42nd Ordinary General Assembly Meeting. 

 

 

 Agenda Item 1 2 3 ال عملبند في جدول األ ا

 To vote in favour of    أن يصوت لصال  

 To vote against    أن يصوت ضد 

 To abstain    التصويت  نعتنع يمأن 

 

 ________________________ لتوقيع:ا

 ________________________ التاريخ: 

 
 

شركة    -مسجل األسهم  لدى    الحضور      توكيل     إيداع      الرجاء

البحرين    ، مرفأرفألمة ااب ، بوق الرابعالطاب   –للمقاصة  البحرين  
المنامة،32٠3  ب.ص.،  المالي البحرين،    ،   بريدال  أومملكة 

 وذلك  (registry@bahrainclear.com)  اإللكتروني:

 . قل وعشرين ساعة على األ  بأربعجتماع اإل قبل
 
لى الشروط التالية  ن الكرام إهمي سات عناية المنود أن نلف امك

 :2٠٠١نة لس نيالتجارية البحري في قانون الشركات 
 ثالث  طرف  آخر أو أي   مساهم   توكيل   للمساهم    يحق   -١

 للحضور نيابة عنه.       

 

 أعضاء    أو   اإلدارة،  مجلس    رئيس    يلتوك  يجوز    ت   -2

 بحق    كذل ل  يخ   وت   ة، موظفي الشرك وأ  رة،دامجلس اإل    
 األقارب من الدرجة األولى.  توكيل       

 

  
Signature: ________________________ 

Date: ________________________ 

 
 
Please register the proxy with the Share Registrar, 
Bahrain Clear, Level 4, Harbour Gate, Bahrain Financial 
Harbour, P.O. Box 3203, Manama, Kingdom of Bahrain, 
by hand or electronically by email 
(registry@bahrainclear.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. 

 


