
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جتماع الجمعية العمومية العاديةإدعوة المساهمين لحضور
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 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 ردعوة المساهمين لحضو

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

في مقر الشركة  ،  2٠23  سرما  29الموافق  ربعاء  األ  والنصف صباحاً من يوم  شرة حادية عفي الساعة ال   واألربعين  ثالثال  العمومية العادية
ببنا  الدبلوماسيةالمنط  ،١٧٠2شارع    ،١3١  مبنى  أريج،  يةالكائن  البحر  ،3١٧  قة  وإقرار جدوذلك    ،ني المنامة، مملكة  األعمال  لمناقشة  ول 
 التالي:  

 

 والمصادقة عليه.  26/9/2٠22 المنعقد بتاريخ السابق قراءة محضر إجتماع الجمعية العامة .١

 

 . والمصادقة عليه   3١/١2/2٠22ة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في دار إلامجلس  مناقشة تقرير .2

 

    .3١/١2/2٠22للسنة المالية المنتهية في  الموحدة  اإلستماع إلى تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية .3

 

 والمصادقة عليها.   3١/١2/2٠22 في  للسنة المالية المنتهية الموحدة  مناقشة البيانات المالية .4
 

 مناقشة وإعتماد التخصيصات التالية:  .5

 

 أمريكي من صافي ربح السنة الحالية إلى اإلحتياطي القانوني. دوالر  ١.963.2١١ تحويل -أ

 

صافي من أسهم    من رأس المال المدفوع  %5للسهم الواحد أو    أمريكيدوالر    ٠.٠5توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها   -ب 
في    9.9٠5.٧44لبالغة  وا  ،الخزينة المنتهية  المالية  للسنة  أمريكي  الب   3١/١2/2٠22دوالر  مصرف  موافقة  حرين  بعد 

 المركزي. 

 

 الحدث  التاريخ 

 2٠23مارس  29
 اجتماع الجمعية العامة  تاريخ  

 )تاريخ موافقة المساهمين( 

 2٠23أبريل  3
 ستحقاق األرباح ل آخر يوم تداول 

 في سجل األسهم يوم االستحقاق(  مالمساه تم تقييد اسملي رباح، ألستحقاق االيوم تداول  رآخ

 2٠23أبريل  4
 سهم بدون استحقاقالتداول   تاريخ

 ألرباح(لوم تداول بدون استحقاق )أول ي 

 2٠23أبريل  5

 يوم الستحقاق  
  )المساهمون المقيد أسمائهم في سجل األسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على 

 ( األرباح

 2٠23 ريلأب  ١9
 يوم الدفع 

 رباح على المساهمين المستحقين( األ)اليوم الذي سيتم فيه توزيع 

 

 من صافي ربح السنة الحالية إلى األرباح المستبقاة.  ي  دوالر أمريك  ٧.٧63.١52 المتبقي تحويل   -جـ 

 

المنتهية في    للسنة الماليةدوالر أمريكي    ٧4٠.٠٠٠قدره    الموافقة على مقترح توزيع مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي .6
3١/١2/2٠22 . 

 

لسنة   .٧ الشركات  حوكمة  تقرير  بمتطلبات  وإلت   2٠22مناقشة  الشركة  وزام  والتجارة  الصناعة  المركزي  وزارة  البحرين  مصرف 
 والمصادقة عليه. 

 

مبين في    من األطراف ذات العالقة كما هو   أي  مع     3١/١2/2٠22  في  لمنتهيةة االمالي   ةالل السن العمليات التي جرت خن  عالتبليغ   .8
   .البحريني من قانون الشركات التجارية ١89من البيانات المالية تماشياً مع المادة  (35)يضاح رقم  اإل
 

 .3١/١2/2٠22ي تهية فن ممالية الإبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة ال .9

 

   كزي موافقة مصرف البحرين المر  بعد  3١/١2/2٠23الخارجيين للسنة المالية المنتهية في   تعيين مدققي الحسابات     تعيين أو إعادة .١٠
 وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

 

   .  أريج% من أسهم ١٠٠إلى  حصة تصلببيع التطورات المتعلقة مناقشة  .١١

 

ً ما يستجد من أعم .١2  .البحرين التجارية  من قانون الشركات  2٠٧للمادة  ال طبقا

 

 

 لس اإلدارة جمرئيس 
 أعضاء مجلس اإلدارة ة عن لنياباب

 

 

Saeed



 

 

 

 

 

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING 

 

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

shareholders to attend its 43rd Ordinary General Assembly Meeting (AGM) to be held at 11:30 a.m. on Wednesday, 29 

March 2023, at Arig house, Building no. 131, Road no. 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 26th 

September 2022. 

 

2. To discuss and approve the Board of Directors’ Report for the financial year ended 31 December 2022. 

 

3. To receive the Report of the External Auditors on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 

December 2022. 

 

4. To discuss and approve the audited Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2022. 

 

5. To discuss and approve the appropriations as follows: 

 

a. Transfer of US$ 1,963,211 to Legal Reserve from the current year net profit; 

 

b. Payment of dividend of USD 0.05 per share or 5% of the paid up capital net of treasury shares amounting 

to US$ 9,905,744 for the year ended 31 December 2022 subject to approval of the Central Bank of 

Bahrain; 
 

Event Date 

General Meeting Date 
(Shareholder’s approval date) 

29 March 2023 

Cum-Dividend Date 
(Last day of trading with entitlement to dividends) 

03 April 2023 

Ex-Dividend Date 
(First Day of trading without entitlement to dividends) 

04 April 2023 

Record Date 
(The Day on which all shareholders whose names are on the share register will be 
entitled to dividends) 

05 April 2023 

Payment Date 
(The Day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders) 

19 April 2023 

 

c. Transfer the balance US$ 7,763,152 from the current year net profit to retained earnings. 

 

6. Approve the recommendation to pay remuneration to Directors amounting to US$ 740,000 for the year ended 31 

December 2022.  

 

7. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2022 and the compliance of the Company 

with the requirements of the Ministry of Industry and Commerce and the Central Bank of Bahrain. 

 

8. To report the transactions that took place during the financial year ended 31 December 2022 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. 

 

9. To absolve the Board of Directors from legal liability for the financial year ended 31 December 2022. 

 

10. To appoint or re-appoint External Auditors for the year ending 31 December 2023, subject to the Central Bank of 

Bahrain approval, and to authorize the Board of Directors to determine their remuneration . 
 

11. To discuss the updates on the Divestiture of up to 100% of equity stake in Arig. 

 

12. 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 
 

 14   مو فخ    ثالثخة يخو   نخب توكيخ ونسخة  نخب اقة خ     2022 ديسـمبر 3١في  ةيتهلية المنالما للسنة دةنات المالية الموحبياعلى ال ولالحص كميمكن -١

بورصـة البحـرين،  البحـرين، لكـة ممفـي  سخل   سسخ  ونخب ،   بحخريبةن ، نملك  نفي   م   كةئب اة منقق    دالونةسي     شرك نقرنب  2023نةرس 

 + 9٧3١٠8836 ١٧او  + 9٧3١٧26١26٠مملكـة البحـرين، هـاتف:   –  ، المنامـة32٠3لرابع( ص.ب  اوابة مدخل المرفأ )الطابق  المالي،  بأ  المرف

 –  ين( ذ.م.م.حـركفـين تكنولـوجيز )البشـركة  المسـاند    همسـجل األسـأو عن طريـق    info@bahrainclear.com+  9٧3١٧256362فاكس:  

   مملكـة البحـرين،    المنامـة،   ، 5١4 ص.ب.   ، 3٠5 مجمـع  ، 383، طريـق 3١مبنـى   مـل، ازال رجبـ السـابع،  لطـابقا  ٧4 رقـم   مكتـب

لكترونيـة اله مـن خـالل الصـفحة  اإلكما يمكنكم اإلطالع علـى التقـارير المـذكورة أعـ +.9٧3 ١٧ 2١2٠55 :  فاكس  ،  + 9٧3  ١٧  2١5٠8٠:هاتف

 ..www.bahrainbourse.comأو    etng.www.ariعلى  ةركللش
 

 إلجتماع اً عنه أي شخص لحضور اشخصياً أو أن يوكل خطيلحضور  بتاريخ عقد اإلجتماع ا  لشركة ل  نمساهميلامساهم مسجل في سجل  ألي  يحق   -2

 موظفي الشركة.  عضاء مجلس اإلدارة أو من غير رئيس وأ ليوكهذا ال ن يكونتبار أمع األخذ بعين اإلع عنه نيابة   يتالتصو و

 

لـه ب خطاب تقديم  إذا كان المساهم شركة، يجب على الوكيل الذي يحضر اإلجتماع  -3  هم، ويجـب أنالموكـل لـذلك المسـا أنـهتفويض مـن المسـاهم يخوه

 التوكيل.نتهاء الموعد المحدد إليداع  إقدم قبل  ي أنلشركة وبختم اتوماً  المفوض بالشركة ومخ   عن الشخصراً التفويض خطياً وصاد يكون

 

 ور السـابعلدا ٧4مكتب رقم  –)ذ.م.م.(  )البحرين( كفين تكنولوجيزشركة  إلىمن موعد اإلجتماع األقل  ساعة على 24يجب إيداع بطاقة التوكيل قبل  -4

 اقـةويمكـن أن تسـلم  بط + 9٧3 ١٧ 2١2٠55 فـاكس رين، مملكة البحـ المنامة، ، 5١4ص.ب. ، 3٠5ع مجم ، 383 يق، طر3١مبنى  زامل، ال رجب

مع نسخة واضحة مـن جـواز السـفر سـاري ( @comkfintechbahrain.helpdesk.اإللكتروني )  أو البريد باليد أو البريد أو الفاكس  التوكيل 

ر أن ل انتهـاء الموعـد المحـدد. الجـدير بالـذكبـق تسـليمهامـن  أكـدالتو ، ص الذي يمثله كوكيـلهم أو الشخساعول أو بطاقة هوية سارية المفعول للمالمف

 اإلجتماع.ر غير صالحة ألغراض  الموعد المحدد تعتب  نتهاءإبطاقة التوكيل التي تقدم بعد 
 

أو البريـد  +(9٧3 ١٧ 544١6٠)لتـالي: لرقم اعلى ا م.ب(ش.بالمجموعة العربية للتأمين )ِ ينتثمرالمسإلتصال بقسم عالقات  ي إستفسارات يرجى األ -5

 .Investor@arig.com.bhلكتروني  الا
 

مام الساعة الحاديـة عشـرة والنصـف ت فييعقد ل يثان لموعد تماعاإلج، سيؤجل ألجتماع الجمعية العمومية العادية  القانونيدم إكتمال النصاب  ال عفي ح -6

 ً وفي حالـة  ال، لمناقشة نفس جدول األعم ة البحرينمملك ، وماسية، المنامةة أريج، المنطقة الدبلبنايفي  2٠23 لريأب 5 فقاالمو ربعاءاأليوم  من صباحا

ً والنصـف تمام الساعة الحاديـة عشـرة  فيليعقد لموعد جتماع اإلسيؤجل  ، جتماع الثانيإلالنصاب القانوني في ا كتمالإ عدم   ربعـاءاأل يـوم نمـ صـباحا

 .عمالولمناقشة نفس جدول األمكان  في نفس ال 2٠23  بريلا ١2   الموافق

 
   

 

Important notes to Shareholders 

1. Copies of the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2022  and the proxy forms will be 

available from Tuesday, 14 March 2023 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 +97317108836, Fax: +973 17256362, 

info@bahrainclear.com or from the support Share Registrar KFin Technologies (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 at 

www.arig.net or www.bahrainbourse.com. 

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, KFin Technologies (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@kfintech.com), including a clear copy of a valid 

passport or valid ID card of the shareholder or the person who represents them 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 544160  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 Wednesday, 5 

April 2023 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 Wednesday, 12 

April 2023 at the same venue to discuss the same agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bahrainclear.com
http://www.arig.net/
http://www.bahrainbourse.com/
mailto:info@bahrainclear.com
http://www.arig.net/
http://www.bahrainbourse.com/
mailto:bahrain.helpdesk@kfintech.com


 

 

 

 

 

 
 

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.) 43rd Ordinary General 
Assembly meeting of shareholders to be held at 
11.30 a.m. on Wednesday, 29 March 2023 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). 

   عمومية العاديةالجمعية ال جتماعإتوكيل لحضور  

 

أدن  الموقع  للتأأنا  العربية  المجموعة  في  مساهماً  بصفتي  مين  اه، 

 :كيلتوأعين بموجب هذا ال  (أريج))ش.م.ب.(  

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

 
في  مث ت ل عني  نيابة  والتصويت  الجمعية  إيلي  العمومية  جتماع 

)ش.م.ب.(   ربية للتأمينللمجموعة الع   يناألربعو  ثالثال    العادية
ة  شر حادية عفي تمام الساعة ال  لمقرر عقده للمساهمين وا    (أريج)

في    2٠23مارس    29  وافق المربعاء  األباحاً من يوم  والنصف ص
م أريج،  ببناية  الكائن  الشركة  طريق  ١3١بنى  مقر   ،١٧٠2 ،

الدبلوماسية   المنامة3١٧المنطقة  البحرين  ،  مملكة  في،  أي    )أو 
 آخر يؤجل له(.  موعد

   

   

  ____________________________________________________ :Shareholder number  المساهم: رقم

 :Shareholder name    _____________________________________________________ :المساهم سمإ

 ID card/Passport no. or CR (for corporate entities): ________________________________________  

   ___________________ي خص معنواري في حال كان المساهم شج تأو رقم السجل ال رالسف ازوجرقم  /خصي الش قمالر

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

 

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

 

Resolutions at the 43rd Ordinary General Assembly Meeting. 

 

 

 5(b) 5(a) 4 3 2 1 Agenda Item (c)5 6 7 8 9 10 12 لبند في جدول األعمال ا

 To vote in favour of              أن يصوت لصالح 

 To vote against              أن يصوت ضد 

 To abstain              أن يمتنع عن التصويت 

 

 ________________________ التوقيع:

 ________________________ ريخ:التا 

 
 

فين  كشركة      -    لدى      الحضور      توكيل     إيداع      الرجاء 
األسهم    )ذ.م.م.(  )البحرين(تكنولوجيز       –    المساندمسجل 

طريق    3١مبنى    –زامل  لا  رجب السابع   الدور      ٧4مكتب رقم  
مجمع  383 المنامة،5١4ص.ب.    -    3٠5،  مملكة    ، 

 البريدأو      +9٧3  ١٧  2١2٠55اكس  الف    أو    باليد ،البحرين

   )ombahrain.helpdesk@kfintech.c(    إللكتروني:ا
 األقل.  بأربع وعشرين ساعة على جتماع اإل  قبل وذلك
 

مين الكرام إلى الشروط التالية  اهكما نود أن نلفت عناية المس
 :2٠٠١جارية البحريني لسنة في قانون الشركات الت 

 ثالث  فطر   آخر أو أي   مساهم   كيلتو   للمساهم    حق ي   -١

 للحضور نيابة عنه.       

 

 أعضاء    أو   اإلدارة،  مجلس    رئيس    توكيل  يجوز    ال   -2

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

 

  
Signature: ________________________ 

Date: ________________________ 
 
 
Please register the proxy with the support Share 
Registrar, KFin Technologies (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@kfintech.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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