
 

 

 

دإرة رشكة تْشب إلعربية للتأ مني إلتعاوين إلسادة إملسامهني  يدعو جملس  إ 

إلعادية وذكل يف مقر إل دإرة إلعامة للرشكة يف   غي  حلضور إجامتع إمجلعية إلعامة

إملوإفق   هـ1440-09-10بتارخي  21:30يف متام إلساعة  إل ربعاءمدينة إخلرب يوم 

 :م، رإبط إملقر15-05-2019

https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj  
 وذكل ملناقشة جدول إل عامل إلتايل: 

Chubb Arabia Cooperative Insurance Company Board of 

Directors invites shareholders to attend the EGM at the 

company head office in Khobar on Wednesday at 21:30 

hrs on 10-09-1440h (15-5-2019) the location : 

https://goo.gl/maps/pSWJ9pA5jzj 
 

 to discuss the following agenda: 

للس نة إملالية إملنهتية . إلتصويت عىل تقرير جملس إل دإرة عن أ عامل إلرشكة 1

   .م 2018يف 

1. Voting on the Board of Directors report for the Company business 

for the financial year 2018 . 

 .Voting on the auditor’s report for the financial year 2018 .2   .م 2018للس نة إملالية إملنهتية يف إحلساابت  مرإجعي. إلتصويت عىل تقرير 2

للس نة إملالية إملنهتية يف . إلتصويت عىل إلقوإمئ إملالية إلس نوية للرشكة 3

 . م2018

3. Voting on the Company annual financial statements for the 

financial year 2018 . 

 ستمت بني إلرشكة ومؤسسة إخلرجيي  إلتصويت عىل الاعامل وإلعقود إليت. 4

وإليت لعضو جملس إل دإرة إلش يخ/ عبدهللا بن عبدإلعزيز إخلرجيي مصلحة  

مبارشة فهيا ويه عبارة عن عقود تأ مني وإلرتخيص لها لعام قادم حيث أ ن  

إلش يخ/ عبدهللا إخلرجيي ميكل مؤسسة إخلرجيي علام بأ ن إلتعامالت لعام  

 سعودي، كام ل يوجد أ ي رشوط تفضيلية.  ( رايل314,003م بلغت )2018

4. Voting on the business and contracts that will be between the 

company and the Al-Khereiji Corporation, for which the board 

member Mr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Khereiji has a direct interest 

in which are insurance contracts and renewal for the coming year, 

Note that Mr. Abdullah Al-Khereiji owns Al-Khereiji Corporation and 

the transactions for 2018 amounted to (SR 314,003) and there are no 

preferential conditions. 

رشكة إخلرجيي  وإلتصويت عىل الاعامل وإلعقود إليت ستمت بني إلرشكة . 5

وإليت ل عضاء جملس إل دإرة إل س تاذ/ محمد بن عبدإلكرمي إخلرجيي   إلعقارية

وإل س تاذ/ عبدإلعزيز بن عبدإلكرمي إخلرجيي مصلحة غي مبارشة فهيا بصفهتم  

مالك ويه عبارة عن عقود تأ مني وإلرتخيص لها لعام قادم علام بأ ن إلتعامالت  

سعودي، كام ل يوجد أ ي رشوط  ( رايل 300,058م بلغت )2018لعام 

 تفضيلية.

5. Voting on the business and contracts that will be between the 

company and the Al-Khereiji Real Estate Company, which the 

members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Khereiji 

and Mr.  Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect interest in 

them as owners, which are the insurance contracts and renewal for the 

coming year, and the transactions for 2018 amounted to (SR 300,058) 

and there are no preferential conditions. 

رشكة إخلرجيي  بني إلرشكة و إلتصويت عىل الاعامل وإلعقود إليت ستمت . 6

وإليت ل عضاء جملس إل دإرة إل س تاذ/ محمد بن   للتجارة والالكرتونيات 

عبدإلكرمي إخلرجيي وإل س تاذ/ عبدإلعزيز بن عبدإلكرمي إخلرجيي مصلحة غي  

مبارشة فهيا بصفهتم مالك ويه عبارة عن عقود تأ مني وإلرتخيص لها لعام قادم  

( رايل سعودي، كام ل  248,389م بلغت ) 2018علام بأ ن إلتعامالت لعام 

 يوجد أ ي رشوط تفضيلية.

6. Voting on the business and contracts that will be between the 

company and the Al-Khereiji Trading and Electronics company, which 

the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-

Khereiji and Mr.  Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect 

interest in them as owners. Which are the insurance contracts and 

renewal for the coming year, and the transactions for 2018 amounted 

to (SR 248,389) and there are no preferential conditions. 

ة وإلرشاكت  إلتصويت عىل إل عامل إلتجارية وإلعقود إملربمة بني إلرشك. 7

يه إلعاملية إلقابضة   رشكة ب وإليت تعتربإل عضاء يف مجموعة تش ن إ  تشب أ ي إ 

دلإرة ومه إلس يد   إحملدودة عضوإً فهيا أ يضًا. ميثلها ثالثة أ عضاء يف جملس إإ 

  جايلز  يدس  ستيفن براين ديكسون ، وإلس يد سيج ميشال أ وسوف وإل 

جاميل وإرد ريتشارد عادة إلتأ مني مع إ    أ قساط ، وإليت تتكون من معامالت إ 

ل   كام،  قادم( رايل سعودي. إليت سيمت جتديدها ملدة عام 40,135,848)

 أ ي رشوط تفضيلية. ليوجد

7. Voting on the business and contracts between the Company and 

the member companies of the Chubb Group of which Chubb INA 

International Holdings Ltd. is also a member; represented by three 

Board Members and they are Mr. Stephen Brian Dixon, Mr. Serge 

Michel Osouf and Mr. Giles Richard Ward. , which consist of placed 

reinsurance transactions with total premiums (SR 40,135,848) that are 

to be renewed for a further year, and which contain no preferential 

conditions. 

 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__goo.gl_maps_pSWJ9pA5jzj&d=DwMGaQ&c=9TnM8cDdIndCtQknbqO0eA&r=Kl8hNUfKwOJt-wtDFfT8isfQ9afVbiuGDEG4Iuu3Iic&m=g5-3Nr4kgkRtUqM5fGzo4wxL8exgC8eBpP7VGqbWycM&s=odxxC08AxmskzIaVeSAiBYuMlxB1l-gE0xFcIsmHHUA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__goo.gl_maps_pSWJ9pA5jzj&d=DwMGaQ&c=9TnM8cDdIndCtQknbqO0eA&r=Kl8hNUfKwOJt-wtDFfT8isfQ9afVbiuGDEG4Iuu3Iic&m=g5-3Nr4kgkRtUqM5fGzo4wxL8exgC8eBpP7VGqbWycM&s=odxxC08AxmskzIaVeSAiBYuMlxB1l-gE0xFcIsmHHUA&e=


 

 

رشكة إخلرجيي  إلتصويت عىل الاعامل وإلعقود إليت ستمت بني إلرشكة و . 8

للتجارة وإل لكرتونيات وإليت ل عضاء جملس إل دإرة إل س تاذ/ محمد بن  

عبدإلكرمي إخلرجيي وإل س تاذ/ عبدإلعزيز بن عبدإلكرمي إخلرجيي  مصلحة غي  

ركز إلرئييس  إمل ،إجار مباينمبارشة فهيا بصفهتم مالك ويه عبارة عن عقود 

وإلرتخيص لها لعام قادم علام بأ ن إلتعامالت  فرع إلرايض و  جدةللرشكة وفرع 

( رايل سعودي، كام ل يوجد أ ي رشوط  1,399,770م بلغت )2018لعام 

 تفضيلية.

 

 

8. Voting on the business and contracts that will be between the 

company and Al-Khereiji Trading and Electronics Company. Which 

the members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-

Khereiji and Mr.  Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect 

interest in them as owners. and its rental contracts for the company 

head office, Jeddah branch and Riyadh branch buildings and renewal 

for the coming year, noting that transactions for 2018 amounted to 

(SR 1,399,770) and there are no preferential conditions. 

مؤسسة مركز  إلتصويت عىل الاعامل وإلعقود إليت ستمت بني إلرشكة و  .9

إململوكة للرشكة إلعاملية خلدمات إلتجارة وإلتعهدإت  إلصيانة إلعامة للس يارإت

وإليت ل عضاء جملس إل دإرة إل س تاذ/ محمد بن عبدإلكرمي إخلرجيي وإل س تاذ/  

هيا بصفهتم مالك ويه  عبدإلعزيز بن عبدإلكرمي إخلرجيي مصلحة غي مبارشة ف

وإلرتخيص لها لعام قادم، علام  عمالء إلتقدمي خدمات إلصيانة ملركبات عبارة عن 

( رايل سعودي، كام ل يوجد  2,925,129م بلغت )2018بأ ن إلتعامالت لعام 

 أ ي رشوط تفضيلية. 

9. Voting on the business and contracts that will be between the 

company and the General Maintenance Center for cars owned by the 

International Company for Trade and Contracting Services, which the 

members of the Board Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-Khereiji 

and Mr.  Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect interest in 

them as owners. Which is the provision of maintenance services for 

customer vehicles and renewal for the coming year, noting that 

transactions for 2018 amounted to (SR 2,925,129) and there are no 

preferential conditions. 

رشكة إخلدمات  إلتصويت عىل الاعامل وإلعقود إليت ستمت بني إلرشكة و  . 10

وإليت لعضو جملس إل دإرة إل س تاذ/ فهد بن حامد   إلفنية لل دوإت إلعملية

دخيل  مصلحة مبارشة فهيا بصفته من إملالك ويه عبارة عن عقد تأ مني  

(  68,479م بلغت )2018وإلرتخيص لها لعام قادم، علام بأ ن إلتعامالت لعام 

 رايل سعودي، كام ل يوجد أ ي رشوط تفضيلية.

10. Voting on the business and contracts that will be between the 

company and the Technical Services Company for Practical Tools, 

which the board member Mr. / Fahad bin Hamid Dakhil has a direct 

interest as owner, which are the insurance contracts and renewal for 

the coming year, noting that transactions for 2018 amounted to (SR 

68,479) and there are no preferential conditions. 

رشكة إخلوإرزيم  . إلتصويت عىل الاعامل وإلعقود إليت ستمت بني إلرشكة و 11

إململوكة للرشكة إلعاملية خلدمات إلتجارة وإلتعهدإت وإليت   توإريةللخدمات إل ك 

ل عضاء جملس إل دإرة إل س تاذ/ محمد بن عبدإلكرمي إخلرجيي وإل س تاذ/  

عبدإلعزيز بن عبدإلكرمي إخلرجيي  مصلحة غي مبارشة فهيا بصفهتم من إملالك  

وإلرتخيص لها   ةعقد تأ مني إخملاطر إملهنية يف إملؤسسات إملالي ويه عبارة عن 

( رايل سعودي،  10,900م بلغت ) 2018لعام قادم، علام بأ ن إلتعامالت لعام 

 كام ل يوجد أ ي رشوط تفضيلية. 

11 . Voting on the business and contracts that will be between the 

company and Al-Khwarizmi for Actuarial services owned by the 

International Company for Trade and Contracting Services. The 

Board of Directors members Mr. Mohammed bin Abdul Karim Al-

Khereiji and Mr.  Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect 

interest in them as owners., which are the insurance contracts and 

renewal for the coming year, and the transactions for 2018 amounted 

to (SR 10,900) and there are no preferential conditions. 

إلتصويت عىل الاعامل وإلعقود إليت ستمت بني إلرشكة ورشكة إر إف إي   .12

ستامثر   عادة إلتأ مني حيث متكل رشكةإخلرجيي لال  يب إلعربية إلسعودية لوساطة إ 

عادة وإليت ل عضاء  حصة يف رشك ة إر إف إي يب إلعربية إلسعودية لوساطة إ 

جملس إل دإرة إل س تاذ/ محمد بن عبدإلكرمي إخلرجيي وإل س تاذ/ عبدإلعزيز بن  

وإليت تتكون من  بصفهتم مالك عبدإلكرمي إخلرجيي  مصلحة غي مبارشة فهيا 

جاميل  عادة إلتأ مني مع إ  ي. إليت  ( رايل سعود12,125,638) أ قساطمعامالت إ 

 أ ي رشوط تفضيلية.  ليوجدل  كام،   قادمسيمت جتديدها ملدة عام 

21 . Voting on the business and contracts between the company and 

RFIB Saudi Arabia for reinsurance brokerage where the Al-Khereiji 

Investment Company owns a share  in RFIB company , which the 

members of the Board of Directors  Mr. Mohammed bin Abdul Karim 

Al-Khereiji and Mr.  Abdul Aziz bin Abdul Karim Al-Khereiji indirect 

interest in them as owners, which consist of placed reinsurance 

transactions with total premiums (SR 12,125,638) which are to be 

renewed for a further year, and which contain no preferential 

conditions. 

دإرة إلرشكة  13 برإء ذمة أ عضاء جملس إل دإرة عن مسؤولية إ  . إلتصويت عىل إ 

   م. 2018عن إلس نة إملالية 

31 . Voting on releasing liability of the board members with respect to 

the company’s management for the financial year 2018. 



 

 

ن قبل جلنة إحلساابت من بني إملرحشني  مرإجعي . إلتصويت عىل تعيني 14

 للربع إلثاين وإلثالث وإلرإبع إملرإجعة ملرإجعة حساابت إلرشكة وإلبياانت إملالية 

   وحتديد أ تعابه. م 2020وإلربع إل ول من عام م  2019للعام إملايل  

41 . Voting on appointment of the auditors among the nominated by 

the Audit Committee to audit the Company’s accounts for the year 

2019 besides the quarterly statements and first quarter of 2020 and 

determination of their fees.  

 

  شامةل ماكفأ ة حضور الاجامتعات  إلس نوية . إلتصويت عىل رصف إملاكفأ ة15

ل عضاء   ( رايل سعودي3,037,841م مبجموع مبلغ )2018للس نة إملالية 

 م. 2018جملس إل دإرة مقابل خدماهتم لعام 

51 . Voting on the annual remuneration including 2018 meeting fees 

amounting total of SR 3,037,841 for Board of Directors against their 

services in 2018  . 

ابح إلس نة إملالية دإرة بعدم توزيع أ  إلتصويت عىل توصية جملس إل   .16

   م. 2018

61 . Voting on the Board of Directors recommendation of non-

distribution of dividends for the fiscal year   2018.  

عضويهتم  إليت تبدأ  و جلنة إملرإجعة  يف تعيني رئيس وعضو. إلتصويت عىل 17

علام بأ ن إملرحشني إملرفقة سيمه   2021/ 24/07وتنهتيي يف  06/03/2019يف 

 -إذلإتية مه :

 )رئيسًا للجنة(     إليوسف إمحد خلف عبدهللا إل س تاذ/    -أ  

 ) عضو ابللجنة (    إخلرجيي  عبدهللا  هشام عبدإلرمحن  / إملهندس  -ب

71 . Voting on appointment the chairman and a member of the Audit Committee, 

which begins on 06/03/2019 and ends on 24/07/2021 noting that the candidates 

are:  

 

A. Mr. Abdullah Khalaf Ahmed Al Yousuf  (Head of Audit Committee),  

B. Engr. Hisham Abdulrahman A. El-Khereiji (Member of Audit Committee),  

( من إلنظام إل سايس للرشكة وإخلاص  3تعديل إملادة ). إلتصويت عىل 18

 ) مرفق (   بأ غرإض إلرشكة

81 . Voting on the amendment of Article (3) of the company By laws concerning 

the purposes of the Company (attached) 

ضافة مادة ل . إلتصويت عىل 19 ( مضن  12لنظام إل سايس للرشكة برمق إملادة )إ 

إلباب إلثالث ) رأ س إملال وإل سهم ( وإخلاص برشإء إلرشكة ل سهمها أ و بيعها  

رهتاهنا ) مرفق (   أ و إ 

91 . Voting on the addition of an article of company By laws with the number of 

Article (12) under Chapter Three (Capital and Shares) concerning the purchase, 

sale or mortgage of the Company for its shares (attached) 

( من إلنظام إل سايس للرشكة وإخلاص  30تعديل إملادة ). إلتصويت عىل 20

 ( ) مرفق ( 31بدعوة إمجلعيات، بعد إلتعديل إملادة )

20. Voting on the amendment of Article (32) of the company By laws concerning 

the invitation of the AGM/EGM , Article (33) after amendment  (attached) 

( من إلنظام إل سايس للرشكة وإخلاص  32تعديل إملادة ). إلتصويت عىل 21

جامتع إمجلعية إلعامة إلعادية، بعد إلتعديل إملادة )  ( ) مرفق ( 33بنصاب إ 

21. Voting on the amendment of Article (32) of the company By laws concerning 

the quorum of the Ordinary General Assembly Meeting, Article (33) after 

amendment  (attached) 

عادة ترتيب وترقمي موإد إلنظام إل سايس مبا يتفق مع  . إلتصويت عىل 22 إ 

ضافة إلبنود أ عاله ) مرفق (   إ 

22 . Vote on the ordering and numbering of the company By laws in line with the 

addition of the above articles (attached) 

 


