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 شركة تشب العربية للتأمين التعاوني   )االجتماع األول( لمساهمي  اجتماع الجمعية العامة العادية رمحض

 م 05/1202/ 25هـ الموافق 10/1442/ 13  الثالثاءالمنعقد يوم  
 

ًلحضورًءً بنا ًالشركة ًلمساهمي ًالموجهة ًمجلسًاإلدارة ًالعامةًعلىًدعوة ًالجمعية ً(األول)االجتماعًًالعاديةًاجتماع
ًإعالنه ًوالذيًتم ًبموقع ً"ا ًالسعودية ًالموافق1442ًً/09ً/22 بتاريخً"تداولالسوقًالمالية ًًوًم2021ً/04/05هـ ا ًدعم،

ًلفيروسًكوروناًًل ًللتصدي ًالعالقة ًوذات ًالمختصة ًالصحية ًالجهات ًقبل ًمن ًواالحترازية ًالوقائية ًواإلجراءات لجهود
هاتًالحكوميةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعوديةًفيًذلهاًكافةًالجيًتبالتًةوامتدادا ًللجهودًالمتواصل(COVID-19ً)المستجدً
ًً.رًالوقائيةًالالزمةًلمنعًانتشارهاتخاذًالتدابي

ًًصوتي(ًوعنًطريقًوسائلًالتقنيةًالحديثةً)مرئيًً(ًمساءً 06:30فيًتمــامًالساعةً)(ًاألول)االجتماعًانعقدًًوعليهً
ًً:أعضاءًمجلسًاإلدارةًالتاليةًوروبحًضًةسًاإلداًررئيسًمجلًنبيلًبنًيوسفًجوخدارًً/المهندسًبرئاسة
 

ً-رئيسًمجلسًاإلدارة-المهندس/ًنبيلًبنًيوسفًجوخدارًً-1
ً-نائبًرئيسًمجلسًاإلدارة-األستاذ/ًستيفنًبراينًديكسونًً-2
ًاألستاذ/ًعبدالعزيزًبنًعبدالكريمًالخريجًيً-3
ًاألستاذ/ًمحمدًبنًعبدالكريمًالخريجًيً-4
ًاألستاذ/ًسيرجًميشيلًأسوفً-5
ًاألستاذ/ًجايلزًريتشاردًواردً-6
ًاألستاذ/ًكريستينًريموندًمونيًسً-7
ًاألستاذ/ًوهدانًبنًسليمانًالقاضًيً-8
ً

ًوتغيبًكالًمنًً:
ً
ًهشامًبنًعبدالرحمنًالخريجيًًً/المهندس  -1
 
ً 
ً:صوتيً(ًًوالحديثةً)مرئيًًةعنًطريقًوسائلًالتقنيسوقًالماليةًالممثلًهيئةًًحضرًو
ًعبدالحكيمًالسليماًناألستاذً/ًً
 ً
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ً
حيثًًالعامةًًوأعلنًعنًانعقادًالجمعيةًالمساهمينبالترحيبًبالسادةًًاألول(ًاالجتماع)ًافتتحًرئيسًالجمعية

ًًمنًالمساهمينًكالتاليً:عنًبعد(ً)كانتًبياناتًالحضورً
ً

 النسبًة عددًاألسهًم عددًالمساهميًن 
 % 57,34 11,469,478   87 نيً)عنًبعد(ًوًرالتصويتًاإللكت

ًالنظامًاألساسيًللشركة.ًوظامًالشركاتًلنطبقا ًًانعقادًالجمعيةًصحيحاً ًوبذلكًيكوًن

سكرتيرا ًللجمعية،ًكماًتمًاختيارًأعضاءًلجنةًمراجعةًًًشهدًاليوسفً/ةاألستاًذرئيسًالجمعيةًتعيينًوأقترحً
ً.ًكمرانًمزهرًشهدًاليوسفًواألستاذ/ً/ًةاألستاًذواتًوالمكونةًمنًوفرزًاألص

ً

الحساباتًتـالوةًتقريـرًمراقـبًالحسـاباتًوالقـوائمًالماليـةًعـنًالسـنةًجمعيةًمنًممثلًمراجعيًرئيسًالثمًطلبً
ًالمساهمين.ً،ًوأبدىًاستعدادهًللردًعلىًأيًاستفساراتًمنًقبلم31/12/2020الماليةًالمنتهيةًفيً

ً
ًً.ولمًيردًأيًاستفساراتًمنًقبلًالمساهمين

الستكمالًلًالتقنيةًالحديثة(ًًاالجتماعً)عبرًوسائمنًًلحساباًتمراجعًاًممثليطلبًرئيسًالجمعيةًخروجًًثم
ً.مناقشةًبنودًجدولًاألعمال

بـتالوةًتقريـرًلجنـةًالمراجعـةًالسـنويًعلـىًًًعبـد ًخلـفًاليوسـفًعدًذلكًقامًرئيسًلجنةًالمراجعـةًاألسـتاذ/ًب
ًالسادةًالمساهمين.

ًً.علىًالسادةًالمساهمينًالعاديةًمةبقراءةًجدولًأعمالًالجمعيةًالعايةًجمعالًةسكرتيًرًًتقامًمثً
ً

ً

ً
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ً

ًًعنًفتحًبابًالمناقشةًللمساهمينًوتوجيهًأسئلتهمًإلىًالمجلسًحسبًجدولًاألعمالالجمعيةًًرئيسًأعلنًوً
 أسئلة المساهمين واإلجابة عليها كما يلي : حيثًوردتً

 

 ؟ وزيع أرباح همين لتقتراح احد المساا   األول  السؤال
ًالكريمً: سكرتير الجمعية ًً،المساهم ًالحالية ًالجمعية ًتخصيصًالوقتًًوالسؤالًغيرًمتعلقًببنود التيًتم

ًًلإلجابة ًنأملًالتواصلًمعًضابطًعليعنها، ًتْشبًلًاالتصاله ًبيشركة ًفيًاوالموضحة ناتًالتواصلًمعه
ًسؤالك.ًإجابةتمًيلًموقعًتداول

ً
 ؟  ةزيادة رأس المال عن طريق أسهم منح ل المحدد  والوقت الزمني اإلجراءاتماهي  : ثانيال السؤال

لبنكًالمركزيًالسعودي،ًصددًاستكمالًباقيًالموافقاتًالنظاميةًبعدًموافقةًًاًالشركةًفيً: سكرتير الجمعية
ًال ًاكتمال ًفور ًوعليه ًًاإلعالنموافقاتًسيتم ًعن ًموعد ًالعامة ًالجمعية ًعادًيانعقاد ًاًةالغير لموافقةًألخذ

ًطرحًوفقا ًلألنظمةًوالقوانينًالمتبعةً.الالنهائيةًقبلً
 

 ؟  COVID-19مامدى تأثر الشركة بجائحة كورونا  : لثثاال السؤال
يتسببًفيًوقفًاوًتأخرًمسارًًرًالجائحةًعلىًنشاطًالشركةًتأثيرا ًجوهريا ًقدًتؤثًمل : سكرتير الجمعية

ًتصةًحسبًاألنظمةًوالقوانين.ًخعمل،ًوفيًحالًحدوثًذلكًسيتمًابالغًالجهاتًالمال
ً
عةًمحضرًفرزًاالصواتً)نتائجًالتصويت(ًًومراجبفحصًًواًلجنةًمراجعةًوفرزًاألصواًتعضًقامبعدًذلكًً

النتائجًًشركةًمركزًإيداعًاألوراقًالمالية(ًًوقامًسكرتيرًالجمعيةًبقراءةًنتائجًالتصويتًوكانتً)المستلمًمنً
   :كالتالي

 

 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  نص البند 

 األول  البند 

عام المالي المنتهي في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة لل

 .  م31/12/2020

 

11,350,622 
98.96 % 

44,798 
0.39 % 

74,058 
0.65 % 



 
 

 6من4صفحة

 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  نص البند 

 الثاني  البند 

ة عن العام المالي التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشرك

 م 31/12/2020المنتهي في 
 

11,347,662 
98.94 % 

43,698 
0.38 % 

78,118 
0.68 % 

 الثالث  البند 

الي المنتهي في المالية عن العام المالتصويت على القوائم 

 م 31/12/2020
 

11,350,662 
98.96 % 

44,798 
0.39 % 

74,018 
0.65 % 

 الرابع  البند 

د التي تمت بين الشركة وشركة التصويت على االعمال والعقو

الخريجي العقارية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد بن 

زيز بن عبدالكريم الخريجي عبدالكريم الخريجي واألستاذ/ عبدالع

مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود تأمين علما بأن 

 عودي، كما ال( لاير س252,155م بلغت )2020التعامالت لعام 

 يوجد أي شروط تفضيلية.
 

11,347,174 
98.98 % 

43,897 
0.38 % 

73,407 
0.64 % 

 الخامس  البند 

ين الشركة وشركة التصويت على االعمال والعقود التي تمت ب

ترونيات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة الخريجي للتجارة وااللك

األستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي واألستاذ/ عبدالعزيز بن 

الكريم الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عبد

( 57,803م بلغت )2020عقود تأمين علما بأن التعامالت لعام 

  يوجد أي شروط تفضيلية. لاير سعودي، كما ال
 

11,363,357 
99.12 % 

43,897 
0.38 % 

57,224 
0.50 % 

 السادس  البند 

ن الشركة التصويت على األعمال التجارية والعقود التي تمت بي

وشركة تشب آي إن إيه القابضة المحدودة والتي يمثلها ثالث 

أعضاء من مجلس اإلدارة وهم السيد ستيفن بريان ديكسون، 

والسيد سيرج ميشال أوسوف والسيد جايلز ريتشارد وارد، وهي 

عبارة عن معامالت إعادة التأمين مع إجمالي أقساط 

ي شروط ال يوجد أ ( لاير سعودي، كما37,989,571)

  تفضيلية. 
 

11,366,299 
99.10 % 

45,897 
0.40 % 

57,282 
0.50 % 

 السابع  البند 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 

الخريجي للتجارة واإللكترونيات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة 

األستاذ/ محمد بن عبدالكريم الخريجي واألستاذ/ عبدالعزيز بن 

الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن  عبدالكريم

عقود اجار مباني، المركز الرئيسي للشركة وفرع الرياض علما 

( لاير سعودي، 1,287,500م بلغت )2020بأن التعامالت لعام 

 كما ال يوجد أي شروط تفضيلية.

11,343,134 
98.94 % 

67,160 
0.59 % 

54,184 
0.47 % 
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 بنود الجمعية 

 ممتنعون  غير الموافقون  الموافقون  نص البند 

 الثامن  البند 

العمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة التصويت على ا

مركز الصيانة العامة للسيارات المملوكة للشركة العالمية لخدمات 

التجارة والتعهدات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد 

بن عبدالكريم الخريجي واألستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم 

ن تقديم خدمات ا وهي عبارة عالخريجي مصلحة غير مباشرة فيه

م بلغت 2020الصيانة لمركبات العمالء، علما بأن التعامالت لعام 

 ( لاير سعودي، كما ال يوجد أي شروط تفضيلية. 2,226,039)

11,323,427 
98.77 % 

86,867 
0.76 % 

54,184 
0.47 % 

 التاسع  البند 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة 

مات اإلكتوارية المملوكة للشركة العالمية لخدمات لخوارزمي للخدا

التجارة والتعهدات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد 

بن عبدالكريم الخريجي واألستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم 

الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين 

ديم بعض الية وكذلك تقالمخاطر المهنية في المؤسسات الم

م بلغت 2020الخدمات اإلكتوارية، علما بأن التعامالت لعام 

    ( لاير سعودي، كما ال يوجد أي شروط تفضيلية. 26,600)
 

11,343,306 
98.94 % 

46,897 
0.41 % 

74,275 
0.65 % 

 العاشر  البند 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار 

ودية لوساطة إعادة التأمين حيث تملك العربية السع اف اي بي

شركة الخريجي لالستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية 

السعودية لوساطة إعادة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ 

محمد بن عبدالكريم الخريجي واألستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم 

 رة عن معامالتالخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبا

( لاير سعودي. كما 6,019,738إعادة التأمين مع إجمالي أقساط ) 

 ال يوجد أي شروط تفضيلية. 

11,322,363 
98.76 % 

65,730 
0.57 % 

76,385 
0.67 % 

 عشر   الحادي البند 

التصويت على االعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ار 

تملك  ة التأمين حيثاف اي بي العربية السعودية لوساطة إعاد

شركة الخريجي لالستثمار حصة في شركة ار اف اي بي العربية 

السعودية لوساطة إعادة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ 

محمد بن عبدالكريم الخريجي واألستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكريم 

الخريجي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن معامالت 

( لاير سعودي. كما 6,019,738ط ) ع إجمالي أقساإعادة التأمين م

 ال يوجد أي شروط تفضيلية.
 

11,352,873 
98.98 % 

21,549 
0.19 % 

95,056 
0.83 % 

 عشر  الثاني البند 

( لاير مكافأة ألعضاء 3,298,939التصويت على صرف مبلغ )

 م. 31/12/2020مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
 

11,134,129 
97.12 % 

257,816 
2.25 % 

72,533 
0.63 % 

 عشر  الثالث البند 

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن 

 م. 2020السنة المالية  
 

11,144,724 
97.17 % 

269,350 
2.35 % 

55,404 
0.48 % 
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واتًغلبيةًاألصبأوبذلكًيكونًقرارًاجتماعًالجمعيةًعلىًجدولًأعمالًالجمعيةًالعامةًالعاديةًهيًالموافقةً
السادةًكيًبيًإمًجيًالفوزانًوشركاءه/ًوشركةًكافةًبنودًجدولًاألعمال،ًوتمًتعيينًمراجعيًالحساباتًعلىً

ً.2021بيًكيًإفًإبراهيمًأحمدًالبسامًوشركاءهًكمراجعيًحساباتًللشركةًلعامً
رةًالشركةًحيثًقدمًرئيسًالجمعيةًبإسمًمجلسًإداًمساءً (07:10ًالساعةًً)ًتمامًفًيذاًوقدًانتهىًاالجتماعًه

ًوكافةًمنسوبيهاًالشكرًلجميعًالحاضرينًوالمشاركةًالفعالةًفيًهذاًاالجتماعً.
 ق،،،وهللا الموفـــــــــــــــ

 رئيس الجمعية           سكرتير الجمعية 
 نبيل بن يوسف جوخدار /المهندس                         اليوسف    بنت عادل شهد  /ةاألستاذ

  
ًـــــــالتوقيع:ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًًًًًًًًًًًًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًالتوقيع:ًً


