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The Virtual Annual General Meeting 
The Board of Directors of Bank ABC (Arab Banking Corporation B.S.C.) is pleased to invite you to attend the Bank’s 
annual ordinary general meeting (the “AGM”) to be held virtually at 12:00 noon on Sunday, 21 March 2021. The alternate 
date for the meeting in the absence of a quorum will be Sunday, 28 March 2021 at the same time and using the same 
method. The alternate date for the meeting in the absence of a quorum will be Sunday, 04 April 2021 at the same time 
and using the same method.
Agenda
1. To approve the minutes of the past AGM of the Bank dated 19 April 2020.

2. To discuss and approve the Report of the Board of Directors about the activities of the Bank for the financial year 
ended 19 April 2020.

3. To consider and acknowledge the Report of the Auditors concerning the Consolidated Financial Statements for the 
financial year ended 31 December 2020.

4. To discuss and approve the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020.

5. To discuss and authorize the Board of Directors to borrow by issuing loan bonds and set out the requirements and 
terms of borrowing and the special conditions relating to the issuance, subject to approval of the Central Bank of 
Bahrain.  

6. To approve a remuneration of US$ 1,212,500 to the Members of the Board of Directors for the for the year 2020, 
subject to approval of the Ministry of Industry, Commerce and Tourism. 

7. To approve the Directors’ remuneration policy, subject to approval of the extraordinary general assembly to amend 
Article 28 of the Articles of Association of Bank ABC, and the approval of the Ministry of Industry, Commerce and 
Tourism on the amendment. 

8. To discuss and approve the Corporate Governance Report for the year 2020 as per the requirements of the 
Central Bank of Bahrain. 

9. To absolve the Directors from liability for the financial year ended 31 December 2020.

10. Subject to approval of the Central Bank of Bahrain, to re-appoint Messrs Ernst & Young as auditors of the Bank for 
the financial year ending 31 December 2021, and to authorise the Board of Directors to fix their remuneration.

11. Update on related party transactions pursuant to Article 189 (c) of the Commercial Companies Law and as set out 
in note 27 of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2020.

12. Any other business under article 207 of the Commercial Companies Law.

The Virtual Extraordinary General Meeting 
The Board of Directors of Bank ABC is pleased to invite you to attend the Bank’s extraordinary general meeting (the 
“EGM”) to be held virtually at around 1:30 PM on Sunday, 21 March 2021.The alternate date for the meeting in the 
absence of a quorum will be Sunday, 28 March 2021 at the same time and using the same method. The alternate date 
for the meeting in the absence of a quorum will be Sunday, 04 April 2021 at the same time and using the same method.
Agenda
1. To approve the amendment of Article 28 of the Articles of Association of Bank ABC, subject to approval of the 

Ministry of Industry, Commerce and Tourism and the Central Bank of Bahrain’s approval as follows: 

Article 28

(a) “The General Assembly shall fix the variable remuneration of the Members of the Board of Directors. The 
aggregate value of such remuneration shall not exceed 10% of the net profits after allowance has been made 
for depreciation, transfer to reserves and distribution to the shareholders of a dividend equal to not less than 
5% of the capital or any higher percentage provided for by these Articles of Association. 

(b) Notwithstanding the provisions of paragraph (a), Members of the Board of Directors of the Corporation may 
be compensated (in accordance with a policy as approved by the General Assembly from time to time) by flat 
fees, which shall be composed of a combination of a cash retainer, attendance/sitting fees, and allowances, as 
determined by the policy. Such flat fees shall be funded annually from the expense account of the Corporation 
to assist the Corporation in attracting, retaining and motivating Directors of the quality needed to run the 
Corporation successfully.”

Invitation to the Virtual Annual General Meeting 
and Extraordinary General Meeting
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2. To authorize and empower the Board of Directors or its delegate to take the necessary action, to effect the 
amendment of Article 28 of the Articles of Association of Bank ABC.

3. To authorize the Group Chief Executive Officer of Bank ABC (or its delegate) to appear before the notary public 
to sign any document to effect the amendment in the Kingdom of Bahrain, as well as to submit any necessary 
applications to the Central Bank of Bahrain, the Ministry of Industry, Commerce and Tourism, the Bahrain Bourse 
and any other governmental authorities in the Kingdom of Bahrain to complete the amendment or satisfy any 
other related requirements.

4. Any other business under article 207 of the Commercial Companies Law.

Important notice to shareholders
In light of the COVID-19 pandemic and the ongoing travel restrictions, Bank ABC acknowledges that it would be difficult 
(or impossible) for some shareholders to attend Bank ABC’s AGM/EGM scheduled for 21st March 2021 in person.  

The Government of the Kingdom of Bahrain, in response to the COVID-19 outbreak, strongly discourages persons from 
attending meetings in the Kingdom of Bahrain where more than thirty persons are physically present. 

In order to enable Bank ABC’s shareholders to vote their shares at the AGM/EGM, Bank ABC has arranged with Hassan 
Radhi & Associates (“HRA”), one of Bahrain’s leading independent law firms, that individual lawyers from HRA will make 
themselves available to act at the AGM/EGM as the proxy of any Bank ABC shareholder who wishes to appoint them 
as such (the “HRA Proxy Facility”). 

The HRA Proxy Facility is provided purely for the convenience of shareholders and shareholders are, of course, able to 
appoint a proxy of their choosing to attend the AGM/EGM, provided that such proxy is not the chairman, a director or 
an employee of Bank ABC. 

Bank ABC will be responsible for any costs associated with the use of the HRA Proxy Facility by shareholders.  

Should a shareholder wish to use the HRA Proxy Facility, such shareholder should:

• complete the AGM proxy form, with the names of the four HRA proxies inserted, so as to enable any one of them 
to attend the AGM/EGM on the relevant shareholder’s behalf;

• if the shareholder is an individual, attach a valid copy of his/her personal ID or passport to the AGM/EGM 
proxy form;

• if the shareholder is a company or partnership, attach a copy of the company’s signed and stamped authorization 
letter to the AGM/EGM proxy form;

• specify how the proxy should vote the relevant shares in relation to each of the AGM/EGM resolutions by ticking 
the appropriate boxes of the AGM/EGM proxy form;

• complete all other sections of the AGM/EGM proxy form; and

• return the duly completed AGM/EGM proxy form to Bank ABC’s registrars, Kfin Technologies (Bahrain) W.L.L of PO 
Box 514, Manama, Kingdom of Bahrain, Fax No. +973 17 212 055, or by email (ShareholderRelations@bank-abc.com), 
making sure it is submitted before at least 24 hours before the meeting. It is important to note that proxy forms 
submitted after the deadline will be considered void and will not be accepted. 

Whilst it is the expectation that the HRA Proxy Facility will be available to all Bank ABC shareholders, HRA reserves the 
right to decline to act as the proxy of any particular shareholder.

Bank ABC’s virtual AGM/EGM will be held on a webinar platform. The webinar platform will allow shareholders to attend 
the AGM/EGM and to ask any questions live. In order to access the AGM/EGM webinar platform, shareholders should 
complete the registration form (http://agm.bank-abc.com). 

• Copies of the Report of the Board of Directors, together with the Consolidated Balance Sheet, the Profit and Loss 
Account and the Report of the Auditors for 2020 will be made available in English and Arabic languages by the 
second week of March 2021 at ABC Tower1, Diplomatic Area, Manama, Kingdom of Bahrain, the Bank’s website 
(www.bank-abc.com), and the website of Bahrain Bourse. 

• For further details please contact the Shareholders Relations Unit at the Bank on +973 17 543 222, or by email: 
ShareholderRelations@bank-abc.com.

Kingdom of Bahrain
7 February 2021

Saddek Omar El Kaber
Chairman
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 دعـوة النعـقـاد الجمعـيـة العـامـة العادية
 والجمعية العامة غير العادية إلكترونًيا

الجمعـيـة العـامـة العـاديـة المنعقدة إلكترونًيا
يســر مجلــس إدارة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة المصرفيــة ش.م.ب( دعوتكــم لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المقــرر عقــده 
إلكترونيــًا يــوم األحــد الموافــق 21 مــارس 2021م، الســاعة الثانيــة عشــرة. فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي يؤجــل االجتمــاع ليعقــد 
فــي يــوم األحــد الموافــق 28 مــارس 2021م فــي نفــس موعــد االجتمــاع األول وبــذات الطريقــة المحــددة لعقــده، وفــي حالــة عــدم 
اكتمــال النصــاب القانونــي يؤجــل االجتمــاع ليعقــد فــي يــوم األحــد الموافــق 4 إبريــل 2021م فــي نفــس موعــد االجتمــاع األول وبــذات 

الطريقــة المحــددة لعقــده.

جدول األعمال:
الـتـصـديـق عـلـى مـحـضـر االجـتـمـاع السـابـق للـجـمـعـيـة الـعـامـة الـعـاديـة الـذي عـقـد بـتـاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢٠م.. ١
مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط البنك خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/3١م والتصديق عليه.. ٢
االستماع إلى تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/3١م.. 3
مناقشـة البيانات المالية للسنـة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/3١م والمصادقة عليها.. 	
مـنـاقـشـــة وتـخويـــل مـجـــلس اإلدارة باالقـتـــراض عـــن طـريـــق إصـــدار سـنـــدات قــرض وتحديــد متطلبــات وشــروط االقتــراض والشــروط . ٥

الخاصــة باإلصــدار، بعــد أخــذ موافقــة الســادة مصــرف البحريــن المركــزي.
الموافقــة علــى مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بمبلــغ ١.٢١٢.٥٠٠ دوالر أمريكــي عــن عــام ٢٠٢٠م، بعــد أخــذ موافقــة الســادة وزارة . ٦

الصناعــة والتجــارة والســياحة.
الموافقــة علــى اعتمــاد سياســة مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة البنــك، بعــد أخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تعديــل . 	

أحــكام المــادة ٢٨ مــن النظــام األساســي للبنــك، وموافقــة الســادة وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة علــى هــذا التعديــل.
مناقشة تقرير حوكمة الشركات لسنة ٢٠٢٠ والتزام البنك بمتطلبات مصرف البحرين المركزي والمصادقة عليه. . ٨
إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن تصرفاتهم خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/3١م.. ٩

النظــر فــي إعــادة تعييــن الســادة )أرنســت ويونــغ( كمدققيــن لحســابات البنــك للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠٢١م بعــد أخــذ . ١٠
موافقــة الســادة مصــرف البحريــن المركــزي وتخويــل مجلــس اإلدارة بتحديــد أتعابهــم.

إطــالع الجمعيــة العامــة علــى المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة حســب المــادة ١٨٩)ج( مــن قانــون الشــركات التجاريــة وكمــا هــو . ١١
وارد فــي اإليضــاح رقــم 	٢ مــن القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٢٠٢٠/١٢/3١م.

ما يستجد من أعمال طبقًا لنص المادة 	٢٠ من قانون الشركات التجارية.. ١٢

الجمعـيـة العـامـة غير العـاديـة المنعقدة إلكترونًيا
يســر مجلــس إدارة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة المصرفيــة ش.م.ب( دعوتكــم لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المقــرر عقــده 
ــًا يــوم األحــد الموافــق 21 مــارس 2021م، حوالــي الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرًا. فــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي  إلكتروني
يؤجــل االجتمــاع ليعقــد فــي يــوم األحــد الموافــق 28 مــارس 2021م فــي نفــس موعــد االجتمــاع األول وبــذات الطريقــة المحــددة لعقــده، 
وفــي حالــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي يؤجــل االجتمــاع ليعقــد فــي يــوم األحــد الموافــق 4 إبريــل 2021م فــي نفــس موعــد االجتمــاع 

األول وبــذات الطريقــة المحــددة لعقــده.

جدول األعمال:
الموافقــة علــى تعديــل المــادة ٢٨ مــن النظــام األساســي لبنــك ABC، بعــد أخــذ موافقــة الســادة وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة . ١

والســادة مصــرف البحريــن المركــزي علــى النحــو التالــي:
المادة ٢٨  

"تحــدد الجمعيــة العامــة المكافــآت المتغيــرة ألعضــاء مجلــس اإلدارة، وال يجــوز تقديــر مجمــوع هــذه المكافــآت بأكثــر مــن ١٠%  )أ( 
ــع ربــح ال يقــل عــن ٥% مــن رأس المــال علــى المســاهمين  مــن الربــح الصافــي بعــد اســتنزال االســتهالكات واالحتياطــات وتوزي

أو أية نسبة أعلى ينص عليها هذا النظام األساسي.
علــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة )أ(، يجــوز تعويــض أعضــاء مجلــس اإلدارة )وفــق سياســة تعتمدهــا الجمعيــة العامــة مــن وقــت إلــى  )ب( 
آخــر( وذلــك فــي شــكل مبالــغ مقطوعــة تجمــع بيــن أتعــاب، وتكاليــف حضــور، وبــدالت علــى النحــو الــذي تحــدده هــذه السياســة، 
علــى أن يتــم خصــم هــذه المبالــغ المقطوعــة ســنوًيا مــن حســاب المصروفــات لتمكيــن المؤسســة مــن اســتقطاب أعضــاء مجلــس 

إدارة بالجــودة المناســبة واالحتفــاظ بهــم وتحفيزهــم إلدارة المؤسســة بنجــاح". 
٢ ..ABC تفويض وتخويل مجلس اإلدارة أو من يفوضه التخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل المادة ٢٨ من النظام األساسي لبنك
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تفويــض الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة بالتوقيــع نيابــة عــن بنــك ABC أمــام كاتــب العــدل لتوثيــق هــذه التعديــالت فــي مملكــة البحريــن . 3
وكذلــك التقــدم بكافــة الطلبــات للســادة مصــرف البحريــن المركــزي ووزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وبورصــة البحريــن وغيرهــا مــن 

الجهــات الرســمية بمملكــة البحريــن الســتكمال التعديــالت أو غيرهــا مــن المتطلبــات ذات العالقــة.
ما يستجد من أعمال طبًقا لنص المادة 	٢٠ من قانون الشركات التجارية.. 	

مالحظات هامة للمساهمين:
فــي ظــل تفشــي جائحــة كوفيــد - ١٩ والقيــود الكبيــرة علــى الســفر، يــدرك بنــك ABC أنــه مــن الصعــب )أو مــن المســتحيل( علــى بعــض 
ــة لبنــك ABC المقــرر انعقادهمــا فــي ٢١ مــارس ٢٠٢١م. ــر العادي ــة وغي ــة العامــة العادي المســاهمين الحضــور شــخصًيا إلــى اجتمــاع الجمعي
كمــا وأن حكومــة مملكــة البحريــن، وفــي إطــار اســتجابتها للحــد مــن تفشــي كوفيــد – ١٩، مــا زالــت تشــدد علــى األشــخاص تجنــب حضــور 

اجتماعــات يوجــد بهــا أكثــر مــن ثالثيــن شــخًصا.
ومــن أجــل تمكيــن مســاهمي بنــك ABC مــن التصويــت فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة/ غيــر العاديــة، قــام بنــك ABC بالتنســيق مــع 
مكتــب حســن رضــي ومشــاركوه للمحامــاة )"مكتــب حســن رضــي"(، وهــو أحــد مكاتــب المحامــاة المســتقلة الرائــدة فــي البحريــن، العمــل 
علــى توفيــر محاميــن مــن مكتبهــم ليكونــوا متاحيــن لتمثيــل أي مســاهم فــي بنــك ABC ممــن يرغــب فــي تعيينهــم كــوكالء )"خدمــة توكيــل 

مكتــب حســن رضــي"(.
يتــم توفيــر خدمــة توكيــل مكتــب حســن رضــي فقــط لراحــة المســاهمين، وبالطبــع، مــن حــق المســاهمين تعييــن وكيــل مــن اختيارهــم لحضــور 
.ABC اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة/ غيــر العاديــة، شــريطة أال يكــون هــذا الوكيــل رئيــس أو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفــي بنــك

سيغطي بنك ABC أي تكاليف مرتبطة بتقديم خدمة توكيل مكتب حسن رضي للمساهمين.
إذا رغب أحد المساهمين في استخدام خدمة توكيل مكتب حسن رضي، فيجب على المساهم ما يلي:

ــن أي محــام منهــم مــن حضــور اجتمــاع 	  ــل، مــع إدراج أســماء وكالء مكتــب حســن رضــي األربعــة، وذلــك لتمكي ــة اســتمارة التوكي تعبئ
الجمعيــة العامــة العاديــة/ غيــر العاديــة لتمثيــل المســاهم؛

إذا كان المساهم فرًدا، فيجب إرفاق نسخة من وثيقة إثبات الهوية سارية المفعول، مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية.	 
فــي حــال إذا كان المســاهم شــركة، يجــب علــى الوكيــل الــذي يحضــر االجتمــاع تقديــم خطــاب تفويــض مــن المســاهم يخّولــه بأنــه 	 

المــوكل للحضــور مــن قبــل المســاهم مختوًمــا بختــم الشــركة.
تحديــد الكيفيــة التــي ينبغــي أن يصــوت بهــا الوكيــل علــى بنــود االجتمــاع عــن طريــق تحديــد التصويــت كتابــًة فــي المربعــات المقابلــة 	 

لــكل بنــد فــي اســتمارة التوكيــل؛
استكمال جميع األقسام األخرى في استمارة التوكيل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية/ غير العادية؛ و	 
يجب إيــــداع التوكيــــل بعد تعبئته لدى مســجلي األســهم الســادة كفين تيكنولوجيز )البحرين( ذ.م.م. على ص.ب.: 	٥١، المنامة البحرين، 	 

عـــلــــى  ســاعــــة   24 قـبــــل   )ShareholderRelations@bank-abc.com( اإللكترونــــي  البريــــد  أو   +٩	3١	٢١٢٠٥٥ رقــم  فاكــس 
 األقـــــل مـــــن موعــــد االجتمــــاع. الجديــــر بالذكــر أن اســتمارة التوكيــــل التــــي تقــــدم بعــــد انتهــــاء الموعــــد المحــــدد تعتبــــر غيــــر صالحــة

ألغــراض االجتمــاع.
فــي حيــن أنــه مــن المتوقــع أن تكــون خدمــة توكيــل مكتــب حســن رضــي متاحــة لجميــع مســاهمي بنــك ABC، إال أن مكتــب حســن رضــي 

يحتفــظ بالحــق فــي رفــض تمثيــل أي مســاهم.
ســيعقد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة وغيــر العاديــة لبنــك ABC اإللكترونــي عبــر منصــة االجتماعــات االفتراضيــة، إذ ستســمح المنصــة 
للمســاهمين بحضــور االجتمــاع وطــرح أي أســئلة. مــن أجــل الدخــول لمنصــة االجتماعــات االفتراضيــة، يجــب علــى المســاهمين تعبئــة اســتمارة 

.)http://agm.bank-abc.com( التســجيل
مراقبــي 	  وتقريــر  والخســائر  األربــاح  وحســاب  الموحــدة  الماليــة  والبيانــات  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  مــن  نســخ  علــى  الحصــول  يمكــن 

الحســابات لعــام ٢٠٢٠م باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة خــالل األســبوع الثانــي مــن شــهر مــارس ٢٠٢١م مــن مقــر البنــك الكائــن فــي 
)www.bank-abc.com( اإللكترونــي  البنــك  موقــع  خــالل  مــن  أو  البحريــن  بمملكــة  المنامــة  بمدينـــة  الدبلوماســية   المنطقــة 

أو موقع بورصة البحرين.
اإللكترونــــي 	  البريــــد  أو   )+٩	3١	٥	3٢٢٢( التالــي  الرقــم  علــى  المسـتـثـمـريـــن  عــالقــــات  بقســم  االتـصـــال  يـرجـــى  استفســارات  ألي 

.)ShareholderRelations@bank-abc.com (

الصديق عمر الكبير
رئيس مجلس اإلدارة
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