
 

 

 م 2021  مايو   03بتارخي    * أ خر يوم لنرش ادلعوة عىل موقع تداول واجلرائد 

 

للس نة املالية املنهتية يف  . التصويت عىل تقرير جملس الإدارة عن أ عامل الرشكة 1

   . م2020

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

business for the financial year 2020 . 

 

 .Voting on the auditor’s report for the financial year 2020 .2   .م 2020للس نة املالية املنهتية يف احلساابت  مراجعي تقرير ويت عىلتص. ال 2

 

 Voting on the Company annual financial statements for the .3 . م 2020للس نة املالية املنهتية يف . التصويت عىل القوامئ املالية الس نوية للرشكة 3

financial year 2020 . 

 

 العقاريةرشكة اخلرجيي و ستمت بني الرشكة التصويت عىل الاعامل والعقود الت . 4

والت ل عضاء جملس الإدارة ال س تاذ/ محمد بن عبدالكرمي اخلرجيي وال س تاذ/  

رة  عبدالعزيز بن عبدالكرمي اخلرجيي مصلحة غري مبارشة فهيا بصفهتم مالك ويه عبا 

 )غت م بل2020ن عقود تأ مني والرتخيص لها لعام قادم علام بأ ن التعامالت لعام ع

 سعودي، كام ل يوجد أ ي رشوط تفضيلية. رايل   (  252,155

4. 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 2020 amounted to SR. ( 252,155 ) and there are no 

preferential conditions. 

رشكة اخلرجيي للتجارة  بني الرشكة و والعقود الت ستمت التصويت عىل الاعامل. 5

والت ل عضاء جملس الإدارة ال س تاذ/ محمد بن عبدالكرمي اخلرجيي   والالكرتونيات

وال س تاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكرمي اخلرجيي مصلحة غري مبارشة فهيا بصفهتم مالك  

م  2020ن التعامالت لعام ا لعام قادم علام بأ  ويه عبارة عن عقود تأ مني والرتخيص له

 رايل سعودي، كام ل يوجد أ ي رشوط تفضيلية.  (  57,803 )بلغت  

5. 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 2020 amounted to SR. ( 357,80  ) and there are no 

preferential conditions. 

ة والرشاكت ال عضاء يف  التصويت عىل ال عامل التجارية والعقود املربمة بني الرشك. 6

يه العاملية القابضة احملدودة عضواً فهيا   رشكة ب والت تعتربمجموعة تش ن اإ تشب أ ي اإ

، ومه الس يد ستيفن براين ديكسون الإدارةأ يضًا. ميثلها ثالثة أ عضاء يف جملس 

، والت تتكون من  وارد ريتشارد جايلز دي س  والس يد سريج ميشال أ وسوف وال 

جاميل  عادة التأ مني مع اإ رايل سعودي. الت   ( 37,989,569 )  أ قساطمعامالت اإ

 أ ي رشوط تفضيلية.   د ل يوج كام ، قادمسيمت جتديدها ملدة عام 

6. 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. ( 

37,989,569 ) that are to be renewed for a further year, and which 

contain no preferential conditions. 

للتجارة  رشكة اخلرجيي التصويت عىل الاعامل والعقود الت ستمت بني الرشكة و . 7

والإلكرتونيات والت ل عضاء جملس الإدارة ال س تاذ/ محمد بن عبدالكرمي اخلرجيي  

مصلحة غري مبارشة فهيا بصفهتم مالك   وال س تاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكرمي اخلرجيي

والرتخيص لها  فرع الرايض و ز الرئييس للرشكة  كر امل ،اجار مباينويه عبارة عن عقود 

رايل سعودي،  (  1,287,500 ) م بلغت 2020لعام قادم علام بأ ن التعامالت لعام 

 كام ل يوجد أ ي رشوط تفضيلية. 

 

 

7. 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, and Riyadh branch 

buildings and renewal for the coming year, noting that 

transactions for 2020 amounted to SR. ( 1,287,500 ) and there are 

no preferential conditions. 



 

 

مؤسسة مركز الصيانة التصويت عىل الاعامل والعقود الت ستمت بني الرشكة و  .8

اململوكة للرشكة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات والت ل عضاء   العامة للس يارات

جملس الإدارة ال س تاذ/ محمد بن عبدالكرمي اخلرجيي وال س تاذ/ عبدالعزيز بن  

تقدمي  هيا بصفهتم مالك ويه عبارة عن عبدالكرمي اخلرجيي مصلحة غري مبارشة ف

والرتخيص لها لعام قادم، علام بأ ن التعامالت لعام  عمالء الخدمات الصيانة ملركبات 

 رايل سعودي، كام ل يوجد أ ي رشوط تفضيلية. (  2,226,039 )م بلغت  2020

8. 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 2020 

amounted to SR. ( 2,226,039 ) and there are no preferential 

conditions. 

رشكة اخلوارزيم   بني الرشكة و ستمت . التصويت عىل الاعامل والعقود الت9

اململوكة للرشكة العاملية خلدمات التجارة والتعهدات والت   تواريةللخدمات الإك 

ل عضاء جملس الإدارة ال س تاذ/ محمد بن عبدالكرمي اخلرجيي وال س تاذ/ عبدالعزيز بن  

عقد  فهيا بصفهتم من املالك ويه عبارة عن  مصلحة غري مبارشة عبدالكرمي اخلرجيي

 تقدمي بعض اخلدمات الإكتواريةكذكل و  ةتأ مني اخملاطر املهنية يف املؤسسات املالي 

رايل  ( 26,600 ) م بلغت 2020والرتخيص لها لعام قادم، علام بأ ن التعامالت لعام 

 سعودي، كام ل يوجد أ ي رشوط تفضيلية.

9. 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 2020 amounted to SR. ( 26,600 ) and there are no preferential 

conditions. 

 تمت بني الرشكة ورشكة ار اف اي يبس لتالتصويت عىل الاعامل والعقود ا . 10

عادة التأ مني حيث متكل رشكة  حصة يف   لالستامثراخلرجيي  العربية السعودية لوساطة اإ

عادة والت ل عضاء جملس الإدارة  رشك ة ار اف اي يب العربية السعودية لوساطة اإ

ي  جي ر اخلس تاذ/ عبدالعزيز بن عبدالكرمي ال س تاذ/ محمد بن عبدالكرمي اخلرجيي وال  

عادة التأ مني مع ك ال ممصلحة غري مبارشة فهيا بصفهتم  والت تتكون من معامالت اإ

جاميل  ،  قادمي. الت سيمت جتديدها ملدة عام رايل سعود ( 6,058,423 ) أ قساطاإ

 أ ي رشوط تفضيلية.  يوجد ل  كام

10. 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. ( 6,058,423 ) which are to be renewed for a further year, and 

which contain no preferential conditions. 

ملراجعة  ابل جلنة ن قاابت من بني املرحشني احلس  مراجعي. التصويت عىل تعيني 11

للعام املايل   والس نوي ثوالثال للربع الثاينملراجعة حساابت الرشكة والبياانت املالية 

   وحتديد أ تعابه. م 2022والربع ال ول من عام  م2021

11. Voting on appointment of the auditors among the nominated 

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

Q2,Q3 and annually of the year 2021 and Q1 of 2022 and 

determination of their fees.  

 

للس نة  حضور الاجامتعات شامةل ماكفأ ة  . التصويت عىل رصف املاكفأ ة الس نوية12

لإدارة ال عضاء جملس  رايل سعودي  (  3,298,939 ) م مبجموع مبلغ 2020املالية 

 . م2020لعام مقابل خدماهتم 

12. Voting on the annual remuneration including 2020 meeting 

fees amounting total of SR ( 3,298,939 ) for Board of Directors 

against their services in 2020  . 

-Voting on the Board of Directors recommendation of non .13   .م 2020ابح الس نة املالية دارة بعدم توزيع أ  عىل توصية جملس الإ التصويت  . 13

distribution of dividends for the fiscal year 2020.  

 

أ عضاء جملس الإدارة من بني املرحشني لدلورة القادمة   انتخاب . التصويت عىل 14

 م  2024/ 24/07وتنهتيي يف   25/07/2021الت تبدأ  يف 

 

14. Voting on the election the members of the Board of Directors 

from among the candidates for the next session, beginning on 

25/07/2021 and ending on 24/07/2024  
 



 

 

. التصويت عىل تشكيل جلنة املراجعة وحتديد هماهما وضوابط معلها وماكفأ ت 15

  2024/ 24/07تنهتيي يف و  25/07/2021أ عضاهئا وذكل لدلورة القادمة الت تبدأ  يف 

 -مه: املرفقة سريمه اذلاتية رحشني علام بأ ن امل

 رئيسًا للجنة( ) اليوسفعبدهللا خلف  / ال س تاذ -أ  

 ابللجنة( )عضو  مغريبعيل   بن عالء بن محمد  بدر  / ال س تاذ -ب

 ( ابللجنة )عضو   الرمحن اخلرجييهشام عبد / املهندس -ج

 

15. Voting on the formation of the Audit Committee, its functions and work 

controls, and the rewards of its members for the next session, which begins 

on 25/07/2021 and ends on 24/07/2024 noting that the candidates are:  

A. Mr. Abdullah Khalaf Alyousef  (Chairman of Audit Committee),  

B. Mr. Bader Alaa Mohammed Ali Maghrabi  (Member of Audit 

Committee),  

C. Eng. Hisham Abdulrahman Alhkereiji (Member of Audit Committee),  

 


