
 







ب سم هللا الرحمن الرحي م 

اإلفصاح للجمعية العامة عن المصلحة الشخصية 

 ألعضاء مجلس اإلدارة 

 عن األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة 

 م 12/04/2022الموافق: 

 مهم هللاسل      السادة/ أعضاء الجمعية العمومية لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 

 هللا وبركاته، وبعد:السالم عليكم ورحمة 

المادة رقم   العامة بما له مصلحة    71بناًء على متطلبات  الجمعية  اإلدارة  يبلغ مجلس  أن  تتطلب  والتي  من نظام الشركات 

اإلعمال  المساهمين عن  السادة  يبلغ  بأن  اإلدارة  يود مجلس  كما  الشركة،  تتم لحساب  التي  والعقود  األعمال  شخصية في  

 - م :2021ديسمبر  31ي تمت خالل السنة المالية المنتهية في والعقود التجارية الت

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف )بصفتها مقدم الخدمات( والتي لرئيس   .1

األستاذ/عبدال  وهم:  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  وثالثة  الخريف،  إبراهيم  عبدهللا  محمد  األستاذ/  اإلدارة  عزيز  مجلس 

عبدالرحمن عبدهللا الخريف، والمهندس/فهد محمد عبدالعزيز الخريف، واألستاذ/عمار أحمد أمين الزبيدي مصلحة غير 

مباشرة، باعتبارهم تنفيذين في إدارة شركة مجموعة الخريف ، وهي عبارة عن تقديم خدمات الدعم التقني، ويبلغ مجموع  

( فقط سبعمائة وعشرون ألف ريال سعودي 720,000م )2021ديسمبر  31مبالغ المعامالت خالل السنة المالية حتى 

 . وبدون شروط تفضيلية 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الخريف )بصفتها مؤجر( والتي لرئيس مجلس  .2

اإلدارة وهم أعضاء مجلس  وثالثة من  الخريف،  إبراهيم  األستاذ/ محمد عبدهللا  عبدالرحمن اإلدارة  األستاذ/عبدالعزيز   :

الزبيدي مصلحة غير مباشرة،   أمين  أحمد  الخريف، واألستاذ/عمار  والمهندس/فهد محمد عبدالعزيز  الخريف،  عبدهللا 

باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة مجموعة الخريف، وهي عبارة عن استئجار أراضي، ويبلغ مجموع مبالغ المعامالت 

( فقط مئتان وثمانية وثمانون ألف ريال سعودي وبدون شروط 288,000م )2021ديسمبر     31تى  خالل السنة المالية ح 

 . تفضيلية 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء عبدهللا بن إبراهيم الخريف )بصفتها مؤجر( والتي  .3

إبراهيم الخريف، و اإلدارة األستاذ/ محمد عبدهللا  المهندس/فهد محمد عبدالعزيز  لرئيس مجلس  عضو مجلس اإلدارة 



الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتبارهم تنفيذيين في إدارة شركة أبناء عبدهللا إبراهيم الخريف، وهي عبارة عن استئجار 

( فقط خمسون ألف   50,000م )2021ديسمبر     31أراضي، ويبلغ مجموع مبالغ المعامالت خالل السنة المالية حتى  

 . سعودي وبدون شروط تفضيلية  ريال

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية ) بصفتها بائع ( والتي لرئيس مجلس  .4

االدارة األستاذ/ محمد عبد هللا إبراهيم الخريف بصفته رئيس مجلس المديرين في شركة الخريف التجارية، مصلحة غير  

م 2021ديسمبر     31ارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعامالت خالل السنة المالية حتى  مباشرة فيها، وهي عب

 . ( فقط مليون وسبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية 1,744,000)

لرئيس مجلس   التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف التجارية )بصفتها مشتري( والتي .5

التجارية   الخريف  إدارة شركة  باعتباره تنفيذي في  الخريف مصلحة غير مباشرة،  إبراهيم  اإلدارة األستاذ/ محمد عبدهللا 

( فقط 108,000م )2021ديسمبر    31وهي عبارة عن مبيعات، ويبلغ مجموع مبالغ المعامالت خالل السنة المالية حتى  

 . ن شروط تفضيلية مائة وثمانية آالف ريال سعودي وبدو

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لحلول الطباعة )بصفتها بائع( والتي لرئيس مجلس  .6

اإلدارة األستاذ/ محمد عبدهللا إبراهيم الخريف بصفته رئيس مجلس المديرين لشركة الخريف لحلول الطباعة، وعضو 

عبدالعزيز الخريف بصفته العضو المنتدب )تنفيذي( لشركة الخريف لحلول الطباعة، مجلس اإلدارة المهندس/فهد محمد  

ديسمبر   31مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعامالت خالل السنة المالية حتى  

 . ( فقط ثالثمائة وعشرة آالف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية  310,000م )2021

يت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخريف للبترول )بصفتها بائع( والتي لرئيس مجلس اإلدارة  التصو  .7

األستاذ/ محمد عبدهللا إبراهيم الخريف مصلحة غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة الخريف للبترول، وهي عبارة 

( فقط مئتان 231,000م )2021ديسمبر    31ل السنة المالية حتى  عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعامالت خال

 .وواحد وثالثون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية  

لرئيس مجلس  .8 والتي  بائع(  الخريف )بصفتها  الشركة وشركة صناعات  بين  التي تمت  والعقود  األعمال  التصويت على 

غير مباشرة، باعتباره تنفيذي في إدارة شركة صناعات الخريف،    اإلدارة األستاذ/ محمد عبدهللا إبراهيم الخريف مصلحة 

( فقط   11,000م )2021ديسمبر     31وهي عبارة عن مشتريات ويبلغ مجموع مبالغ المعامالت خالل السنة المالية حتى  

 . احدى عشر ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية  



ركة المركز اآللي السعودي لقطع الغيار )بصفتها بائع( والتي التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وش .9

لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد عبد هللا الخريف بصفته رئيس مجلس اإلدارة في شركة المركز اآللي السعودي لقطع  

فيذي في شركة  الغيار )غير تنفيذي( ، وعضو مجلس اإلدارة المهندس/ فهد محمد عبدالعزيز الخريف بصفته الرئيس التن

المركز اآللي السعودي لقطع الغيار ، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعامالت 

( فقط مائة وسبعة وأربعون الف ريال سعودي وبدون شروط 147,000م )2021ديسمبر    31خالل السنة المالية حتى 

 . تفضيلية 

د التي تمت بين الشركة وشركة الخريف لزيوت التشحيم "كاسترول" )بصفتها بائع( والتي التصويت على األعمال والعقو  .10

إدارة شركة   باعتباره تنفيذي في   ، الخريف مصلحة غير مباشرة  إبراهيم  لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ / محمد عبدهللا 

ديسمبر    31خالل السنة المالية حتى    الخريف لزيوت التشحيم، وهي عبارة عن مشتريات، ويبلغ مجموع مبالغ المعامالت

 . ( فقط خمسة وثمانون ألف ريال سعودي وبدون شروط تفضيلية  85,000م )2021

محمد عبدهللا إبراهيم الخريف  عمر عبدالعزيز العكرش    

رئيس مجلس اإلدارةأمين سر مجلس اإلدارة    
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 قرار مجلس اإلدارة

 

 
ا
مكتب الدكتور محمد العمري   من )شركة كي بي ام جي( و )وافق مجلس اإلدارة على توصية لجنة املراجعة بترشيح كل

الثاني والثالث والسنوي من عام  لملراجعة حسابات الشركة    ( وذلكوشركاؤه محاسبون ومراجعون قانونيون  لربع 

، وعرضهما على الجمعية العامة للمساهمين الختيار أحدهما لفحص ومراجعة  م2023  عاموالربع األول من    2022

املالي   العام  من  والسنوي  والثالث  الثاني  للربع  املالية  القوائم  العام  2022وتدقيق  من  األول  الربع  املالي م وكذلك 

 م.  2023

 وهللا ولي التوفيق 

 

 عبدهللا الخريفبن محمد       عمر عبدالعزيز العكرش 

 رئيس مجلس اإلدارة                سر املجلسأمين     

 

 



   

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 
 

 توصية لجنة المراجعة
 

   ،،، السالم عليكم و رحمة هللا و بركاتة 
 

الدكتور  عرضي شركة  ترشيح  مقدمة من مكاتب المراجعة الخارجية وعلى ضوئها تم  بخمسة عروض  تم تزويد اللجنة  
الجمعية  لعرض على  وذلك ل.  ( KPMG)  محاسبون قانونيون كي بي ام جي  وشركة    (BDO)محمد العمري وشركاه  

م  2022  للربع الثاني والثالث والسنوي لعام   كمراجع الحسابات للشركةوتعيين واحد منهم    الختيار   للمساهمينالعامة  
 م. 2023 والربع األول من العام 

 
الثاني  للربع    كمراجع الحسابات للشركة  محاسبون قانونيون   كي بي ام جي  بتعيينلجنة المراجعة    توصي عليه    ا  وبناء 

 . م 2023 العام من  ول والربع األ   م2022 والثالث والسنوي لعام 
 

 
،،  وهللا الموفق  

 
 رئيس لجنة المراجعة 

              
 
 
 

سليمان القهيدان                    
 

 
 

 


