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 قرار مجلس اإلدارة
 

كل من بترشيح  المراجعة  لجنة  توصية  على  اإلدارة  مجلس  محاسبون    وافق  يونغ  و  ارنست  شركة 

  لسنةلمراجعة حسابات الشركة    ون يو شركة الدكتور محمدالعمري وشركاه محاسبون قانون  ونيقانون 

، وعرضهما على الجمعية العامة للمساهمين الختيار أحدهما  م2022سنة  والربع األول من    م2021

  م 2021الثاني والثالث والسنوي من العام المالي  و  األول  لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع

 م.  2022وكذلك الربع األول من العام المالي 

 

 وهللا ولي التوفيق 

 

 

 

 الخريف عبدهللا بن محمد       لشامي ا محمد بن   نايف
 رئيس مجلس اإلدارة              سر المجلسأمين    

 
 















  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 )مرفق( 

 للجدول التالي: 
ً
 تعدل املواد وفقا

 املادة بعد التعديل  املادة قبل التعديل  رقم املادة

 تعدل إلى: عامة أو مدرجة.  .مقفلةشركة الخريف لتقنية املياه والطاقة شركة مساهمة سعودية  الثانية

 

 

الثانية  

 عشرة 

 

 

 

 

 

 

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها املؤسسون إال بعد نشر القوائم املالية  -أ

 من تاريخ تأسيس  
ً
عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا

الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس  

 الشركة واملدة التي يمنع فيها تداولها.    

 ألحكام بيع الحقوق  ومع ذلك ي
ً
جوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقا

من أحد املؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد املؤسسين في حالة وفاته 

إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال املؤسس املعسر أو املفلس، على أن  

 تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمؤسسين اآلخرين.  

ام هذه املادة على ما يكتتب به املؤسسون في حالة زيادة رأس املال  وتسري أحك

 قبل انقضاء مدة الحظر. 

تحذف املادة بالكامل وتستبدل بالجملة  

التالية: تتداول أسهم الشركة وفًقا  

 ألحكام نظام السوق املالية. 

 

الثالثة  

 عشرة 

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل املساهمين الذي تعده أو تتعاقد على  

إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء املساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم  

ومهنهم وأرقام األسهم والقدر املدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم.  

أو الغير إال من تاريخ  وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة 

 القيد في السجل املذكور  

 تحذف املادة بالكامل. 

 

 

 

الثامنة  

 عشرة 

  
ً
 مؤقتا

ً
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس االدارة كان للمجلس أن يعين عضوا

في املركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على األصوات في الجمعية التي  

انتخبت املجلس، على ان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن  

وأن يعرض  خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين الوزارةتبلغ بذلك 

التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو 

الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس االدارة  

بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد االدنى املنصوص عليه في نظام الشركات  

لعامة العادية أو هذا النظام وجب على بقية االعضاء دعوة الجمعية ا

 النتخاب العدد الالزم من االعضاء. 
ً
 لالنعقاد خالل ستين يوما

 إضافة وهيئة السوق املالية. 

 

 الثالثون 

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة،  

 لنظام الشركات ولوائحه وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة  
ً
وفقا

عقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة املراجعة أو عدد  العادية لالن

%( من رأس املال على األقل. ويجوز ملراجع الحسابات  5من املساهمين يمثل )

إضافة: في موقع السوق املالية  

 االلكتروني، وموقع الشركة االلكتروني

 

 



 

 

 

 

  
ً
دعوة الجمعية لالنعقاد إذا لم يقم املجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوما

 من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 

في صحيفة يومية توزع في مركز   العامةوتنشر الدعوة النعقاد الجمعية  

ومع ذلك  الشركة الرئيس قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بعشرة أيام على األقل. 

يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في امليعاد املذكور إلى جميع املساهمين  

، وذلك  الوزارة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى  بخطابات مسجلة

 ددة للنشر. خالل املدة املح

 

 

 

 تحذف 

 إضافة وهيئة السوق املالية. 

 

 

 

الخامسة  

 واألربعون 

أ. يجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم  

 عن نشاطها ومركزها 
ً
املالي عن السنة املالية املنقضية،  املالية للشركة وتقريرا

ويضّمن هذا التقرير الطريقة املقترحة لتوزيع األرباح. ويضع املجلس هذه  

الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية  

 على األقل.
ً
 العامة بخمسة وأربعين يوما

نفيذي ومديرها املالي  ب. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها الت

الوثائق املشار إليها في الفقرة )أ( من هذه املادة، وتودع نسخ منها في مركز  

الشركة الرئيس تحت تصرف املساهمين قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية  

 العامة بعشرة أيام على األقل.  

كة،  ج. على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود املساهمين بالقوائم املالية للشر 

وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية  

 أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى  
ً
توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضا

 على  الوزارة
ً
، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما

 .األقل

 إضافة وهيئة السوق املالية. 

 

 

 

 

السادسة  

 واألربعون 

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز  10. يجنب )1

أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي  

 %( من رأس املال املدفوع.30املذكور )

العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر  . للجمعية العامة  2

الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  

املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء  

 من هذه  
ً
مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 ات. املؤسس

%( من  5. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب )3

صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينه  

 تقررها الجمعية العامة. 

 إضافة الفقرة التالية: 

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية  -6

على املساهمين بشكل ربع أو نصف 

سنوي بعد استيفاء املتطلبات التالية  

على أن يتم اعتمادها الحقا من الجمعية  

 العامة العادية للشركة: 

أن تفوض الجمعية العامة العادية  -1

ة بموجب  املجلس بتوزيع أرباح مرحلي

.
ً
 قرار يجدد سنويا

أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة   -2

 ومنتظمة. 



 

 

 

 

 

. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر  4

كفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على  الذي يحقق مصلحة الشركة أو ي

املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء  

 من هذه  
ً
مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 املؤسسات. 

. يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب  5

 رباح املتبقية. األ 

أن يتوفر لها سيولة معقولة   -3

وتستطيع التوقع بدرجة معقولة  

 بمستوى أرباحها. 

أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة  -4

 آلخر قوائم مالية مراجعة،  
ً
للتوزيع وفقا

كافية لتغطية األرباح املقترح توزيعها،  

خصم ما تم توزيعه ورسملته من   بعد

تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم  

 املالية.

يجب على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار  

الجمعية العامة بشأن توزيع األرباح على  

يوم من تاريخ   15املساهمين خالل 

استحقاق هذه األرباح واملحدد في قرار  

 الجمعية العامة. 



   

 

 
 
 
 
 
 
 

 ب سم هللا الرحمن الرحي م 

 
 اإلفصاح للجمعية العامة عن المصلحة الشخصية 

 ألعضاء مجلس اإلدارة 
كة  ي تتم لحساب الشر

 عن األعمال والعقود الت 
 

 م 2021/ 3/ 25الموافق: 
 
 

كة الخريف لتقنية المياه والطاقة   السادة/ أعضاء الجمعية العمومية لـشر
 

 ورحمة هللا وبركاته،،، السالم عليكم 
 

ي تتطلب أن يبلغ عضو مجلس اإلدارة الجمعية العامة بما له  71بناًء عىل متطلبات المادة ) 
كات والت  ي نظام الشر

( ف 

كة، ويود مجلس اإلدارة إبالغ جمعيتكم الموقرة  ي تتم لحساب الشر
ي األعمال والعقود الت 

من مصلحة شخصية ف 

ي أنه يوجد تعاقد تم خالل السنة ال
:  كما م  2020ديسمبر  31منتهية ف   - يىلي

 

ي ألربعة أعضاء من مجلس . 1
كة مجموعة الخريف والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

اإلدارة األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف واألستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الخريف  واألستاذ / فهد 

كة  محمد  ي إدارة شر
ة ، باعتبارهم تنفيذيي   ف  عبدالعزيز الخريف واألستاذ / عمار أحمد أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر

وط تفضيلية .  351م ،و هي عبارة عن تمويل بمبلغ 2020مجموعة الخريف  خالل عام   مليون ريال وبدون شر

كة م . 2 كة و شر ي تمت بي   الشر
ي ألربعة أعضاء من مجلس التصويت عىل األعمال و العقود الت 

جموعة الخريف والت 

اإلدارة األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف واألستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الخريف  واألستاذ / فهد 

كة   ي إدارة شر
ة ، باعتبارهم تنفيذيي   ف  محمد عبدالعزيز الخريف واألستاذ / عمار أحمد أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر

وط تفضيلية .  345م ،و هي عبارة عن  إيرادات تمويل بمبلغ  2020مجموعة الخريف  خالل عام   ألف ريال وبدون شر



   

 

 
 
 
 
 
 
 

ي ألربعة أعضاء من مجلس . 3
كة مجموعة الخريف والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الخريف  واألستاذ / فهد  اإلدارة األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف واألستاذ / 

كة   ي إدارة شر
ة ، باعتبارهم تنفيذيي   ف  محمد عبدالعزيز الخريف واألستاذ / عمار أحمد أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر

كة بمبلغ  2020مجموعة الخريف  خالل عام  وط  600م ،وهي عبارة عن تكلفة خدمة مشب  ألف ريال وبدون شر

 لية . تفضي 

ي ألربعة أعضاء من مجلس . 4
كة مجموعة الخريف والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

اإلدارة األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف واألستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الخريف  واألستاذ / فهد 

كة  محمد عبدالعزيز الخريف واألستاذ / عمار أحم ي إدارة شر
ة ، باعتبارهم تنفيذيي   ف  د أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر

ي بمبلغ  2020مجموعة الخريف  خالل عام 
وط تفضيلية .  288م ،وهي عبارة عن إيجار أراض   ألف ريال وبدون شر

ي ألربعة أعضاء . 5
كة مجموعة الخريف والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

من مجلس التصويت عىل األعمال و العقود الت 

اإلدارة األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف واألستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الخريف  واألستاذ / فهد 

كة   ي إدارة شر
ة ، باعتبارهم تنفيذيي   ف  محمد عبدالعزيز الخريف واألستاذ / عمار أحمد أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر

كة بمبلغ  م ،و 2020مجموعة الخريف  خالل عام  مليون    34هي عبارة عن جزء من زيادة حصتهم  برفع رأس المال للشر

وط تفضيلية .   ريال وبدون شر

ي ألربعة أعضاء من مجلس . 6
كة مجموعة الخريف والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

العزيز عبدالرحمن عبدهللا الخريف  واألستاذ / فهد اإلدارة األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف واألستاذ / عبد

كة   ي إدارة شر
ة ، باعتبارهم تنفيذيي   ف  محمد عبدالعزيز الخريف واألستاذ / عمار أحمد أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر

وط   20م ،وهي عبارة عن توزيعات أرباح مدفوعة بمبلغ 2020مجموعة الخريف  خالل عام  مليون ريال وبدون شر

 لية . تفضي 

ي ألربعة أعضاء من مجلس . 7
كة مجموعة الخريف والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

اإلدارة األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف واألستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن عبدهللا الخريف  واألستاذ / فهد 

كة  محمد عبدالعزيز الخريف واألستاذ / عمار أحم ي إدارة شر
ة ، باعتبارهم تنفيذيي   ف  د أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر



   

 

 
 
 
 
 
 
 

  50م ،وهي عبارة عن سداد توزيعات أرباح مستحقة من خالل حساب جاري 2020مجموعة الخريف  خالل عام 

وط تفضيلية .   مليون ريال وبدون شر

كة أبناء . 8 كة و شر ي تمت بي   الشر
ي لثالثة  أعضاء من التصويت عىل األعمال و العقود الت 

عبدهللا إبراهيم الخريف والت 

مجلس اإلدارة األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف  واألستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف واألستاذ / عمار 

كة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف خالل ع ي إدارة شر
ة ، باعتبارهم تنفيذيي   ف  ام أحمد أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر

ي بمبلغ  2020
وط تفضيلية .  120م ،و هي عبارة عن إيجار أراض   ألف ريال وبدون شر

ي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ . 9
كة الخريف التجارية  والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

ي إدا / 
ة ، باعتباره تنفيذي ف  كة الخريف التجارية  خالل عام محمد عبدهللا إبراهيم الخريف مصلحة غب  مباشر رة شر

يات  بمبلغ  2020 وط تفضيلية .  3.5م ، و هي عبارة عن مشب   مليون ريال وبدون شر

ي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ . 10
كة الخريف التجارية  والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

كة الخريف التجارية  خالل عام محمد عبدهللا إبراهيم الخريف مصلحة غب   /  ي إدارة شر
ة ، باعتباره تنفيذي ف   مباشر

وط تفضيلية .  147م ، و هي عبارة عن مبيعات بمبلغ  2020  ألف ريال وبدون شر

ي لعضو مجلس اإلدارة . 11
كة الخريف لحلول الطباعة والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

كة الخريف لحلول الطباعة  األستاذ / فهد  ي إدارة شر
ة ، باعتباره تنفيذي ف  محمد عبدالعزيز الخريف مصلحة غب  مباشر

يات  بمبلغ 2020خالل عام  وط تفضيلية .  130م ،و هي عبارة عن مشب   ألف ريال وبدون شر

ي لعض. 12
ول والت  كة الخريف للبب  كة و شر ي تمت بي   الشر

ويي   من  مجلس اإلدارة التصويت عىل األعمال و العقود الت 

ة ، باعتبارهم   األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف واألستاذ / عمار أحمد أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر

ول  خالل عام  كة الخريف للبب  ي إدارة شر
يات  بمبلغ  2020تنفيذيي   ف  ألف ريال وبدون    376م ، و هي عبارة عن مشب 

وط تفضيلية .   شر

ي لعضويي   من  مجلس اإلدارة التصويت ع. 13
ول والت  كة الخريف للبب  كة و شر ي تمت بي   الشر

ىل األعمال و العقود الت 

ة ، باعتبارهم   األستاذ / محمد عبدهللا إبراهيم الخريف واألستاذ / عمار أحمد أمي   الزبيدي مصلحة غب  مباشر



   

 

 
 
 
 
 
 
 

ول  خالل عام  كة الخريف للبب  ي إدارة شر
ألف ريال وبدون  10بارة عن مبيعات بمبلغ  م ، و هي ع2020تنفيذيي   ف 

وط تفضيلية .   شر

ي لعضومجلس اإلدارة األستاذ . 14
كة صناعات الخريف والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

كة صناعات الخريف خال /  ي إدارة شر
ة ، باعتباره تنفيذي ف  ل عام محمد عبدهللا إبراهيم الخريف مصلحة غب  مباشر

وط تفضيلية .  7م ،و هي عبارة مبيعات بمبلغ  2020  آالف ريال وبدون شر

ي لعضو مجلس . 15
كة المركز السعودي لقطع الغيار والت  كة و شر ي تمت بي   الشر

التصويت عىل األعمال و العقود الت 

ة ، باعتباره  كة المركز السعودي اإلدارة األستاذ / فهد محمد عبدالعزيز الخريف  مصلحة غب  مباشر ي إدارة شر
تنفيذي ف 

يات بمبلغ  2020لقطع الغيار  خالل عام  وط تفضيلية .  216م ،و هي عبارة مشب   ألف ريال وبدون شر

 
 
 
 

 محمد عبدهللا إبراهيم الخريف 

 مجلس اإلدارة  رئيس

 


