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

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

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 عادية الغير  العامة جتماع الجمعية إحضور  ل  يندعوة المساهم

   
إدارة   مجلس  )ش.م.ب.(  يسر  للتأمين  العربية  لحضور    (الشركة )المجموعة  الكرام  المساهمين  الجمعية  إ دعوة  غير  جتماع   عاديةالالعامة 

مقر الشركة الكائن ببناية   من   2٠2١ر  مب نوف  ١6الموافق  ثالثاء  ال  والنصف صباحا  من يوم  الساعة الحادية عشرة في    ا  الكتروني ه  عقدالمزمع  
 لمناقشة وإقرار جدول األعمال التالي:  المنامة، مملكة البحرين، وذلك ، ٣١٧، المنطقة الدبلوماسية ١٧٠2، شارع ١٣١أريج، مبنى 

 
 عادية ال غيرالعامة جدول أعمال اجتماع الجمعية  

 

 والمصادقة عليه.   2٠2٠أغسطس  ١٣عقد بتاريخ من الق الساب   غير العاديةقراءة محضر اجتماع الجمعية العمومية  .١

( من قرار وزارة  ٣المادة )النظام األساسي للمجموعة العربية للتأمين ليتوافق مع متطلبات    من)أ(  ٣2  البند رقم الموافقة على تعديل   .2
( رقم  والسياحة  والتجارة  لسنة  6٣الصناعة  اإللكترون   2٠2١(  بالوسائل  اإلجتماعات  تدابير  نظام  و  يةبشأن  وضوابط  شروط 

 لموافقة الجهات الرقابية المعنية المسبقة. خاضع ، وذلك  التصويت اإللكتروني في الجمعية العامة للشركة المساهمة

(  28)م بقانون رقم  م األساسي لشركة المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. وفقا للمرسوالعقد والنظابنود  بعض  يل  الموافقة على تعد .٣
بعض  2٠2٠ قان   بتعديل  )ا  ون أحكام  رقم  يقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  لسنة  2١لشركات  تعد  2٠٠١(  أي  أخرى  الي أو  ت 

 . خاضع لموافقة الجهات الرقابية المعنية المسبقة، وذلك هذا اإلجتماعر قبل تاريخ صدرت وفقا للقانون المذكو

   الموافقة على:  .4
 . في البورصة  مكرر  بشكل أحد المساهمينباسم لة ا  مسج  سهم 29١٧8إلغاء  -أ
 . ركة أسهم الشي دى مسجلالواردة في األسهم المسجلة ل من أسهم الخزينة للشركة لتعديل الفروق  سهم 82٧٠٣إلغاء  -ب 

ما يلزم من  وتوقيع مجموعة أو من يخوله لتنفيذ ما يلزم من اجراءات ومتطلبات عن الباإلنابة نفيذي لت ا الموافقة على تخويل الرئيس .5
 . 4و  ٣و  2فيما يتعلق بالبند رقم   عنيةهات الملدى الجمستندات 

 
 مجلس اإلدارة رئيس 

 لنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة اب
 

بورصة البحرين    على مواقع  هاالعامة غير العادية وقد تم نشرجتماع للجمعية الجدول أعمال هذا ايرية منفصلة لبنود تم إصدار مذكرة تفس
 .والشركة

 

 

الحظات هامة للمساهمين م  

 

وكول خطيوا  عنوه أي شوخ  ي  نأو أعون شخصوه لحضوور  جتماع ابتاريخ عقد اإل  لشركةل  ني مساهملامساهم مسجل في سجل  ألي  ق  حي  -١

ظفي وأعضاء مجلس اإلدارة أو مو كون هذا الوكيل من غير رئيسمع األخذ بعين اإلعتبار أن ي  التصويت نيابة عنهو عجتمالحضور اإل

 الشركة. 

المسواهم، لذلك  الموكل له بأنه تفويض من المساهم يخو   خطاب يم دقت  ماع جت اإلر لذي يحضالوكيل ا على يجب إذا كان المساهم شركة، -2

ء الموعود المحودد هوانت إومختوموا  بخوتم الشوركة وأن يقودم قبول   وصادرا  عن الشخ  المفوض بالشركةض خطيا  التفوي  يكون ويجب أن

 إليداع التوكيل.

تب رقوم كم –)ذ.م.م.(  )البحرين( كفين تكنولوجيزشركة  ىلإ اعمن موعد اإلجتم األقل   ة علىاعس 24ل يجب إيداع بطاقة التوكيل قب  -٣

 ١٧ 2١2٠55 فواكسمملكوة البحورين،  ، المناموة،5١4.ب.  ، ٣٠5مجموع  ، ٣8٣، طريق ٣١مبنى  ،زاملال رجب  عالساب  الدور ٧4

اإللكترونوووووي   ريووووودب الأو  كس فووووواباليووووود أو البريووووود أو ال التوكيووووول  ويمكووووون أن تسووووولم  بطاقوووووة +9٧٣

(.comkfintechpdesk@elrain.hbah) وكيول لوذكر أن بطاقوة الت المحودد. الجودير باد ل انتهاء الموعب ق  تسليمها من   مع التأكد

يرجوى أيضوا تضومين رقوم التصوال والبريود اللكترونوي  راض اإلجتمواع.نتهاء الموعد المحدد تعتبر غيور صوالحة ألغوإتي تقدم بعد  ال

بورصوة و للشوركة الحصول علوى بطاقوة التوكيول مون خوالل الصوفحة اإللكترونيوة  نكمي  ة عبر األنترنت.يحضر الجلسذي  ال  شخ لل

 .)ذ.م.م.( )البحرين( كفين تكنولوجيزشركة من  أو البحرين

تموووووووواع للسووووووووادة شووووووووركة كفووووووووين تكنولوووووووووجيز )البحوووووووورين( )ذ.م.م.( علووووووووى اإليميوووووووول ور اإلجحضوووووووو بلووووووووط -4

)main.helpdesk@kfintech.cohrBa(  رية المفعوول وية سوامع نسخة واضحة من جواز السفر ساري المفعول أو بطاقة ه

، بعد أستالم المستندات والمعلومات المطلوبوةحدد لإلجتماع. ساعة من الموعد الم  24  ، وذلك قبلوكيلك  للمساهم أو الشخ  الذي يمثله

يجوب أن يكوون الجهواز المسوتخدم م إلوى الجلسوة إلكترونيوا. الخطووات الالزموة لالنضوما  اذتخوارابط لتمكين الحضوور مون    توفير  مسيت 

المساهمين باللتزام بالتعليمات لضمان سير الجتماع  نصحتصالت. ن لفيديو والا متوافقا مع خدمات نترنتفي الجلسة عبر اإلشاركة  للم

   القوانين واللوائح. عبشكل سلس بما يتماشى م

 ١٧  544١6٠):  لتواليرقم اعلوى الو  ش.م.ب(ن )ِلمجموعوة العربيوة للتوأمي اب   المسوتثمرين  قاتعالإلتصال بقسم  يرجى ات  راألي إستفسا -5

 .Investor@arig.com.bhني ورت +( أو البريد اللك9٧٣

فوي تموام السواعة ا إلكترونيوليعقود    يثوان   لموعود  تمواعجإلاؤجل  سوي ،  العادية  يرغالجمعية    ألجتماع  في حال عدم إكتمال النصاب القانوني -6

  لمواكت إ وفوي حالوة عودم  ،لمناقشة نفس جودول األعموال ، 2٠2١نوفمبر  2٣ فقاالموثالثاء اليوم  من ا  حاصب عشرة والنصف  الحادية

 مون صباحا  ية عشرة والنصف الحاد  عةسافي تمام الإلكترونيا  ثالث ليعقد  لموعد  جتماع  اإلسيؤجل    ،الثانيجتماع  إلني في االنصاب القانو

 .األعمالشة نفس جدول قاولمن   2٠2١ نوفمبر ٣٠ قالموافثالثاء ال ميو
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INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING 

 

The Board of Directors of Arab Insurance Group (B.S.C.) (the “Company”) is pleased to invite the 

shareholders to attend its Extraordinary General Assembly Meeting (EGM) to be held electronically at 

11.30 a.m. on Tuesday, 16 November 2021, from 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: 

 

AGENDA FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING 

1. To read and approve the minutes of the last Extraordinary General Meeting held on 13 August 2020. 

2. To approve the amendment Article 32 (i) of Articles of Association of Arab Insurance Group (B.S.C.) in 
accordance with Article (3) of the Order issued by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism No. 
(63) of 2021, regarding electronic meetings procedures and the electronic voting system for general 
assembly meetings of BSC companies, subject to prior approval of the concerned regulatory 
authorities. 

3. To approve the amendments to all the relevant Articles of the Memorandum and Articles of Association 
of Arab Insurance Group (B.S.C.) in accordance with the Legislative Decree no. 28 of 2020 amending 
some provisions of the Commercial Companies Law issued by Legislative Decree no. 21 of 2001, or 
any other amendments to the stated Law issued prior to the date of this meeting, subject to prior 
approval of the concerned regulatory authorities. 

4. To approve:  
a) cancelation of 29,178 shares registered in duplicate for a shareholder, and  
b) cancelation of 82,703 shares of treasury shares of the Company to rectify the discrepancy 

appearing on the share register of the Company’s share registrars. 

5. To authorize the Acting Chief Executive Officer of the group or his assignees to carry out the necessary 
actions and sign the necessary documents on behalf of the Company before the Authorities as per 
items 2, 3 and 4. 

 
Chairman 
On behalf of the Board of Directors 

 
Explanatory Note to the Agenda items of this EGM has been issued separately and published in the websites of Bahrain 
Bourse and the Company.  

 
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 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) 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.   The Proxy Form can be found on the 

websites of the Company and Bahrain Bourse or via KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. 

4. Request to attend the EGM by sending an email to KFin Technologies (Bahrain) W.L.L. on 

(Bahrain.helpdesk@kfintech.com) and provide a clear copy of a valid passport of valid ID card of the 

shareholder or the person who represents them, at least 24 hours before the scheduled time of the meeting. 

After receiving the required documents and information, a link will be provided to enable the attendance to 

take the necessary steps to join the session electronically. The device used to participate in the online session 

must be compatible with video and telecom services. 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. 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  EGM, a second meeting of EGM will be held through electronic 

communication means at 11:30 a.m. on Tuesday, 23 November 2021 to discuss the same agenda, and in the 

absence of a quorum at the second meeting, a third meeting of EGM will be held through electronic 

communication means at 11:30 a.m. on Tuesday, 30 November 2021 to discuss the same agenda. 
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PROXY TO ATTEND THE EXTRAORDINARY 
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.) the Extraordinary General 
Assembly Meeting of shareholders to be held at 
11.30 a.m. on Tuesday, 16 November 2021 through 
electronic means (or at any other date in which the 
meeting is adjourned). 

  العاديةالعامة غير معية جال ماعجتإتوكيل لحضور  

 

بصفن أ أدناه،  الموقع  المجموعة    تيا  في  للتأمين  العربية  مساهما  

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

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

 
والتصوت ل نيامثيلي  فعن بة  يت  الجمعية إي  ي  ير  غامة  لعا  جتماع 

ن  للمساهمي     ( جأري ))ش.م.ب.(   عربية للتأمينللمجموعة ال  العادية
شرة والنصف صباحا  من  حادية عفي تمام الساعة ال  ر عقده والمقر
التواصل    عبر  2٠2١  نوفمبر  ١6  الموافق الثالثاء  يوم   وسائل 

 يؤجل له(. آخر  وعدم أي )أو فياإللكترونية 

 

 

  __________________________________________________________________ :Shareholder numberالمساهم: رقم

 :Shareholder name    _________________________________________________________________ هم:سم المساإ

 :------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :Number of sharesهمعدد األس

___________________________________________________________________________________________ 
 

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

 

Resolutions at the 40th Ordinary General Assembly Meeting. 

 

 

 4b 4a 3 2 1 Agenda Item 5 لبند في جدول األعمال ا

 To vote in favour of       صالح ن يصوت لأ

 To vote against       أن يصوت ضد 

 To abstain       صويتالت أن يمتنع عن 

 

 ________________________ التوقيع:

 ________________________ التاريخ: 

 
 

كفين  شركة      -    لدى      رالحضو       وكيل ت     اع  يدإ    الرجاء 
الم   مسجل   )ذ.م.م.(  رين(ح)الب جيز  تكنولو     –    دن سااألسهم 

طريق    ٣١مبنى    –زامل  ال  رجب سابع  ال الدور      ٧4مكتب رقم  
مجمع  ٣8٣ المنامة،5١4ب.   .   -    ٣٠5،  مملكة    ، 
 يدالبرأو      +9٧٣  ١٧  2١2٠55الفاكس      أو    دبالي  ،البحرين

   )comintechfahrain.helpdesk@kb.(     اإللكتروني:
 ن ساعة على األقل. بأربع وعشري جتماع اإل  بلق كذلو
 

الشروط التالية   إلى ية المساهمين الكرامكما نود أن نلفت عنا
 :2٠٠١لشركات التجارية البحريني لسنة في قانون ا

 ثالث  طرف  أو أي  ر آخ  مساهم   لتوكي    همللمسا    يحق   -١

 نه. عر نيابة للحضو      

 

   أعضاء  أو   اإلدارة،  س  مجل  يس رئ    توكيل  يجوز    ل   -2
 بحق    ذلك يخل    ل و  مجلس اإلدارة، أوموظفي الشركة،     
 ألولى. األقارب من الدرجة ا 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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