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مقدمة

ــاه  ــة المي ــف لتقني ــركة الخريِّ ــاهمي ش ــادة مس الس
والطاقــة

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

الخريِّــف  إدارة شــركة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  يســر 
لتقنيــة الميــاه والطاقة أن يقدموا لمســاهمي الشــركة 
الكــرام التقريــر الســنوي عن العــام المالي المنتهي في 
31 ديســمبر 2021. والمعــد وفًقــا لمتطلبــات الئحــة 
الحوكمــة، الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، ونظــام 

الشــركات، والنظــام األساســي للشــركة. 

ــركة،  ــطة الش ــن أنش ــات ع ــر معلوم ــتعرض التقري ويس
وخططهــا  وإنجازاتهــا،  وأدائهــا،  الماليــة،  ونتائجهــا 
المســتقبلية، خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 

.2021 ديســمبر 
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 )AWPT( منــذ نشــأة شــركة الخريــف لتقنيــات الميــاه والطاقــة
تطــورت لتصبــح شــركة رائــدة فــي مجــال الهندســة والمشــتريات 
والتشــغيل والصيانــة فــي ســوق المملكــة العربيــة الســعودية، 
مــع ســجل حافــل فــي مجــاالت الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي 

واألعمــال الكهروميكانيكيــة والبنيــة التحتيــة الثقيلــة والمدنيــة.

تشــتمل إمكانيــات شــركة الخريــف لتقنيــة الميــاه والطاقــة 
علــى قــدرات متكاملــة فــي مجــاالت الهندســة والمشــتريات 
والبناء والتشغيل التجريبي والتشغيل والصيانة على نطاق واسع 
لشــتى ومختلــف األنــواع مــن المشــاريع الخاصة بالميــاه والصرف 
الصحــي؛ مثــل: محطــات الصــرف الصناعــي والمنزلــي، ومحطــات 
ــاه  ــبكات المي ــب وش ــاه، وأنابي ــة المي ــات تحلي ــة، ومحط المعالج
والصــرف الصحــي، واألعمــال الكهروميكانيكيــة والبنيــة التحتيــة 

ــة والمدنية. الثقيل

تمتلــك الشــركة أســطواًل كبيــًرا مــن معــدات البنــاء المتخصصــة 
المتعددة االستخدامات، ولديها قوة عاملة بتخصصات مختلفة، 

ويبلــغ عــدد موظفيهــا أكثــر مــن 5,000 موظف.

الشركة في سطور
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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

محمد بن عبداهلل الخريف
رئيس مجلس اإلدارة

اإلخوة واألخوات الكرام مساهمي »الخرّيف«

بدايــًة نحمــد اهلل -عــز وجــل- علــى فضلــه وكرمــه، 
التقريــر  الكــرام  للمســاهمين  أقــّدم  أْن  ويســرني 
الميــاه والطاقــة. لتقنيــة  الخرّيــف  الســنوي لشــركة 

لقــد تميــز عــام 2021م بنمــو فــي إيــرادات الشــركة 
بلــغ ٪9، كمــا أن الشــركة عملــت علــى تعزيــز محفظــة 
-وهلل  الشــركة  تمكنــت  حيــث  لديهــا؛  المشــاريع 
الحمــد- مــن الفــوز بعــدد مــن المشــاريع المهمــة 
اإليــرادات  قيمــة  فــي  ا  نمــّوً بهــا  قــت  حقَّ والحيويــة، 
المتبقيــة مــن األعمــال مــن مبلــغ مليــار ومائــة مليــون 
ريــال فــي بدايــة عــام 2021م لتصــل فــي نهايــة عــام 
2021م إلــى مبلــغ مليــار وســتمائة وأربعيــن مليــون 

ريــال ونمــّو بنســبة %48. 

وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى مثاليــن مهّميــن لمســيرة بسم اهلل الرحمن الرحيم
الشــركة وآفــاق مســتقبلها: األول هــو فــوز تحالــف 
والطاقــة وشــركة  الميــاه  للتقنيــة  الخريــف  شــركة 
والصيانــة  للتشــغيل  إدارة  بعقــد  الفرنســية  فيوليــا 
القطــاع  فــي  البيئيــة  والمعالجــة  الميــاه  لخدمــات 
األوســط )منطقــة الريــاض( مع شــركة الميــاه الوطنية. 
ســت  وســتقوم “إرواء للميــاه” وهــي الشــركة التــي أسَّ
لمشــروعات عقــود اإلدارة للتشــغيل والصيانــة، ونملــك 
بهــا نســبة 49% وشــركة فيوليــا الفرنســية نســبة 51٪ 
بتنفيــذ عقــد مدتــه 7 أعــوام إلدارة التشــغيل والصيانــة 
منطقــة  فــي  البيئيــة  والمعالجــة  الميــاه  لخدمــات 
والمعرفــة  التشــغيلية  الكفــاءة  رفــع  عبــر  الريــاض؛ 
ــروع  ــدم المش ــات. ويخ ــر الخدم ــودة وتوف ــة، وج الفني
ــة  ــة المملك ــاض عاصم ــة الري ــاض ومدين ــة الري منطق

العربيــة الســعودية. 

ــة  ــي إدراك أهمي ــركة ف ــيرة الش ــو مس ــر ه ــال اآلخ المث
مشــاريع التخصيــص التــي ُتوليهــا حكومــة المملكــة 
جــودة  ورفــع  التنافســية،  تعزيــز  بهــدف  أهميــًة 
االقتصاديــة؛  التنميــة  فــي  والمســاهمة  الخدمــات، 
ــات  ــع تحالف ــد- م ــركة -وهلل الحم ــت الش ــث تأهل حي
عالميــة للمشــاركة فــي مشــاريع الشــركة الســعودية 
ــاة  ــاه المح ــس للمي ــتري الرئي ــاه )المش ــراكات المي لش
باإلضافــة  المعالجــة،  وغيــر  والُمعاَلجــة  والمنقــاة 
ــركة  ــاريع ش ــى مش ــة إل ــزدوج(، باإلضاف ــاج الم ــى اإلنت إل
ــل  ــن التأه ــركة م ــت الش ــث تمكن ــة؛ حي ــاه الوطني المي
لتشــغيل  األجــل  طويلــة  للعقــود  منفــرد  بشــكل 
عديــدة  مناطــق  فــي  المعالجــة  محطــات  وصيانــة 
فــي المملكــة، وسيشــمل هــذا التقريــر تفاصيــل تلــك 

المشــاريع. 

قــت الشــركة صافــي   وفــي جانــب األداء المالــي حقَّ
ن  دخــل بلــغ 103.3 مليون ريــال بهامــش 18.2%. وتضمَّ
العــام  عــن  الــزكاة  تكلفــة  احتســاب  المالــي  األداء 
ــث  ــال؛ حي ــون ري ــغ 8.1 ملي ــى بمبل ــرة األول ــي للم الماض
ــاس  ــى أس ــوي عل ــرار الزك ــدار اإلق ــابًقا إص ــم س كان يت
ارتفعــت  الشــركة األم. كمــا  موّحــد علــى مســتوى 
إلــى  ريــال  294.0 مليــون  المســاهمين مــن  حقــوق 
356.5 مليــون ريــال، وبعائــد علــى حقــوق المســاهمين 

يبلــغ 29%، وعائــد علــى األصــول يبلــغ %14. 

ونستشــرف خــال عــام 2022م مزيــًدا مــن التفــاؤل 
وســنركز  اهلل-.  -بــإذن  لبادنــا  مشــرق  بمســتقبل 
توجهاتنــا اســتناًدا علــى مــا نملكــه مــن خبــرات ومــوارد 
ماليــة وكفــاءات إداريــة فــي تعزيــز مركزنــا الريــادي فــي 
أعمــال الصيانــة والتشــغيل، والتوســع فــي خدمــات 
والدخــول  الصحــي،  والصــرف  للميــاه  المشــاريع 

التخصيــص.  بمشــاريع 

كمــا أن وجودنــا فــي أســواق المــال ُيؤّهلنــا للتطلــع 
للفــرص الواعــدة التــي ســتعمل عليهــا الشــركة؛ ســواء 
مــن خــال االســتحواذ علــى شــركات متخصصــة فــي 
مجاالتهــا، أو التوســع األفقــي للشــركة بمــا يتوافــق 

ــة.  ــنوات المقبل ــركة للس ــتراتيجية الش ــع اس م
التنفيذيــة -بــإذن   وســيعمل مجلــس اإلدارة واإلدارة 
الطمــوح  لتحقيــق  وســعي  وجــّد  بحــرٍص  اهلل- 
المنشــود فــي ظــل رؤيــة 2030، والمســؤولية الوطنية 
الملقــاة علــى عاتــق القطــاع الخــاص بالمملكــة العربية 

الســعودية. 
والسام عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

محمد بن عبداهلل الخرّيف
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس 
التنفيذي

رامي محمد رضوان موصلي
الرئيس التنفيذي

السيدات والسادة: المساهمون األعزاء..
السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

ــا  ــم، وكم ــاء بك ــدد اللق ــعدني أن أج ــة يس ــي البداي  ف
ــنوي  ــر الس ــذا التقري ــال ه ــن خ ــتعرض م ــا أن نس اعتدن
أهــم  علــى  الضــوء  ونســلط  المنصــرم،  العــام  وأداء 
ــرص  ــل الف ــي ظ ــركة ف ــا الش ــي حققته ــازات الت اإلنج
االســتثمارية العظيمــة التــي تتبناهــا رؤيــة المملكــة 
علــى  يديــم  أن  وجــل-  -عــز  المولــى  داعًيــا   .2030
المملكــة العربيــة الســعودية نعمــة األمــن واألمــان، 

والمزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.
ــة  ــاه والطاق ــة المي ــف لتقني ــركة الخري ــي ش ــدف ف نه
اإلطــار  وتطويــر  تحســين  إلــى  مســتمر  بشــكل 
ــي  ــاهم ف ــا س ــا، مم ــة لدين ــة الرقاب ــغيلي وأنظم التش
نمــو إيــرادات وأربــاح الشــركة خــال الســنوات الســابقة، 
فــي  األكبــر  الســوقية  الحصــة  علــى  واســتحواذها 
قطــاع خدمــات الميــاه ومعالجتهــا. ويعــد التحــول 
ــع األول  الناجــح للشــركة إلــى شــركة مدرجــة فــي الرب
العمــل  اســتكمال  علــى  نحــرص  2021م؛  عــام  مــن 
ــز  ــك لتعزي ــتراتيجيتنا؛ وذل ــر اس ــه وتطوي ــوم ب ــذي نق ال
قويــة  أســس  ووضــع  القيــادي،  الشــركة  موقــع 

الشــركة. وتوســع  النمــو  لمواصلــة 
-وهلل  2021م  عــام  خــال  الشــركة  عــت  وّقَّ وقــد 
ــار  ــة 1.3 ملي ــا اإلجمالي ــدى قيمته ــوًدا تتع ــد- عق الحم

بسم اهلل الرحمن الرحيم

مــع  بأنهــا  العقــود  هــذه  مــن  عــدد  ويتميــز  ريــال، 
عمــاء جــدد؛ علــى ســبيل المثــال: شــركة مطــارات 
الريــاض عبــر مشــروع تطويــر شــبكات ميــاه الصــرف   
فــي مطــار الملــك خالــد الدولــي فــي مدينــة الريــاض، 
لتشــغيل  عقديــن  عبــر  جــدة  محافظــة  وأمانــة 
وصيانــة وتحســين شــبكات ميــاه األمطــار والســيول 
ــي  ــطحية ف ــاه الس ــوب المي ــض منس ــبكات تخفي وش
شــمال وجنــوب وشــرق مدينــة جــدة. باإلضافــة إلــى 
عــت الشــركة مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة  ذلــك وقَّ
ــات  ــة محط ــة ونظاف ــغيل وصيان ــد تش ــارك عق والجم
الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة  ومحطــات  الميــاه 

البريــة.  بالمنافــذ  وملحقاتهــا 
وأبرمــت الشــركة أيًضــا، بالتحالــف مــع شــركة فيوليــا 
خدمــات  وصيانــة  وتشــغيل  إلدارة  عقــًدا  الفرنســية، 
الميــاه والمعالجــة البيئيــة فــي منطقــة الريــاض، وهــو 
“عقــد إدارة” جديــد مــن نوعــه فــي قطــاع الميــاه فــي 
لتحســين  الرئيســية  الركائــز  أحــد  ويعتبــر  المملكــة، 
يتضمــن  الكاملــة.  للخصخصــة  وتجهيــزه  القطــاع 
ا، ومــن أهمهــا:  هــذا العقــد تحقيــق 14 مؤشــًرا رئيســّيً
تحســين تجربــة العميــل وتطويرهــا، ورفــع الكفــاءة 
وخفــض  التكاليــف،  تقنيــن  خــال  مــن  التشــغيلية 
ــا  ــبكة، وغيره ــين إدارة الش ــاه، وتحس ــن المي ــد م الفاق

ــداف. ــن األه م
كمــا نمــت إيــرادات الشــركة للعــام 2021م بنســبة 
ــل  ــي دخ ــت صاف ــابق، وحقق ــام الس ــة بالع %9 مقارن
ــع  ــا ارتف ــش %18.2. كم ــال بهام ــون ري ــغ 103.3 ملي بل
حقــوق المســاهمين مــن 294.0 مليــون ريــال إلــى 
356.5 مليــون ريــال، وبعائــد علــى حقوق المســاهمين 

ــغ 14%.  ــول يبل ــى األص ــد عل ــغ %29، وعائ يبل
القطاعــات؛  تنــوع جيــد مــن حيــث  وحافظنــا علــى 
ــا  ا الفًت ــّوً ــركة نم ــات الش ــن قطاع ــجل كل م ــث س حي
خــال الفتــرة مــن 2020م إلــى 2021م. فقــد ســجل 
ا بنســبة %8، وقطــاع حلــول الميــاه  قطــاع الميــاه نمــّوً
الميــاه  قطــاع  وســجل   .33% بنســبة  المتكاملــة 
هامــش ربــح إجمالــي يبلــغ %29، وســجل قطــاع ميــاه 
الصــرف الصحــي هامًشــا قــدره %28، فــي حين ســجل 

قطــاع الحلــول المتكاملــة للميــاه هامًشــا يبلــغ 19%.
 ونمــت قيمــة اإليــرادات المتبقيــة مــن األعمــال التــي 
فــازت بهــا الشــركة، والتــي ال تــزال قيــد التنفيــذ، بنســبة 
بحجمهــا  مقارنــة  2021م؛  العــام  بنهايــة   48%
ــام  ــة ع ــي نهاي ــل ف ــابق 2020م لتص ــام الس ــي الع ف
ريــال،  وأربعيــن مليــون  إلــى مليــار وســتمائة  2021م 
مدفوًعــا بقــدرة الشــركة علــى الحفــاظ علــى نمــو 
مــن  بــدًءا  الجديــدة،  العقــود  ترســية  فــي  مســتمر 
ــم 518  ــام 2017م، ث ــي ع ــال ف ــون ري ــة 313 ملي إضاف
2018م، و630 مليوًنــا فــي عــام  مليوًنــا فــي عــام 
2020م،  عــام  فــي  ريــال  مليــون  و800  2019م، 

2021م.  ريــال فــي عــام  مليــون  و1,300 
التشــغيل  لمشــاريع  الدوريــة  للعقــود  باإلضافــة 
والصيانــة التــي تتصــدر بهــا الشــركة الحصــة الســوقية 
بقطــاع  المشــاريع  خدمــات  وعقــود  المملكــة  فــي 
الميــاه وميــاه الصــرف؛ نتطلــع لتوســيع أعمــال الشــركة 
ــة  لتشــمل عمــاء جــدًدا فــي نطــاق التشــغيل والصيان
والصيانــة  التشــغيل  ولعقــود  المشــاريع،  وخدمــات 
لمحطــات  ســنة   15 إلــى   10 مــن  األمــد  الطويلــة 
ــة  ــركة الوطني ــة للش ــي التابع ــرف الصح ــة الص معالج

للميــاه فــي مختلــف مناطــق المملكــة. 
الخصخصــة  مشــاريع  حزمــة  أيًضــا  ونســتهدف 
المســتقلة،  الميــاه  نقــل  أنابيــب  خطــوط  كبرنامــج 
الصحــي  الصــرف  معالجــة  محطــات  وبرنامــج 
ــل الشــركة الســعودية  المســتقلة المطروحــة ِمــن ِقَب
لشــراكات الميــاه؛ حيــث ُنعتبــر مــن أكثــر الشــركات 
بســبب  المشــاريع؛  هــذه  لتنفيــذ  لــة  المؤهَّ المحليــة 

القطــاع. فــي  وريادتنــا  الطويلــة  خبرتنــا 
ــق  ــر لفري ــكر والتقدي ــل الش ــدم جزي ــام؛ أق ــي الخت وف
عمــل الشــركة؛ علــى مــا بذلــوه مــن جهــد وإتقــان فــي 
الشــركة  إدارة  لمجلــس  موصــول  والشــكر  العمــل، 
لدعمهــم المتواصــل، وللمســاهمين الكــرام لثقتهــم 
بالشــركة، كمــا نؤكــد علــى التزامنــا بالمضــي قدًمــا 
فــي  والمســاهمة  والنجــاح،  التوســع  مســيرة  فــي 
االســتراتيجية التنمويــة القتصــاد المملكــة بمــا يتوافــق 

مــع رؤيــة المملكــة 2030.  

رامي محمد رضوان موصلي
الرئيس التنفيذي
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شــركة الخرّيــف لتقنيــة الميــاه والطاقــة هــي شــركة مســاهمة 
تمديــدات  إنشــاء  مجــال  فــي  متخصصــة  ســعودية  عامــة 
خطــوط الميــاه بيــن المــدن وداخلهــا، وإنشــاء شــبكات جديــدة 
لتوزيــع  الرئيســية  المحطــات  وإصــاح  وإنشــاء  وصيانتهــا، 
الميــاه، وإنشــاء وإصــاح قنــوات الــري والســقي وأبــراج تخزيــن 
ــاح  ــاء وإص ــا، وإنش ــاه وصيانته ــار المي ــر آب ــية، وحف ــاء الرئيس الم
المجــاري  وشــبكات  الصحــي  الصــرف  ومشــاريع  محطــات 
ــركة،  ــطة الش ــمل أنش ــا تش ــدود، كم ــاء الس ــات، وإنش والمضخ
وفًقــا للســجات التجاريــة لفروعهــا، إصــاح وصيانــة األنابيــب 
الميــاه  وجمــع  الميــاه،  تنقيــة  وأجهــزة  األنابيــب  وخطــوط 
وتنقيتهــا، والتخلــص مــن ميــاه المجــاري وتشــغيل شــبكات 
ومرافــق معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، وحفــر آبــار الميــاه 
وإصاحهــا،  وصيانتهــا  الــري  أنابيــب  وتمديــدات  األنبوبيــة، 
وإدارة المشــاريع اإلنشــائية، وبيــع معــدات ضــخ الميــاه، وبيــع 
أجهــزة ومعــدات ومســتلزمات تنقيــة الميــاه بالتجزئــة. كمــا 
تشــمل األنشــطة فــي الســجل التجــاري لفــروع الشــركة: نقــل 
وتوزيــع الميــاه، وإنشــاء وإصــاح الطــرق والشــوارع واألرصفــة 
ومســتلزمات الطــرق، وإنشــاء محطــات الطاقــة الكهربائيــة 
البحريــة،  واإلنشــاءات  الموانــئ  أرصفــة  وإنشــاء  والمحــوالت، 
وتنظيــف الممــرات المائيــة وســحب الميــاه الجوفيــة وتجفيــف 

المواقــع.

وُتعــد الشــركة إحــدى أكبــر الشــركات التابعــة لمجموعــة 
ــا،  ــن 60 عاًم ــر م ــذ أكث ــا من ــزاول أعماله ــي ت ــف، والت الخرّي
كمــا ُتعــد الشــركة إحــدى الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي 
ــاوز 30  ــرة تتج ــًة بخب ــة ُمتمتع ــي المملك ــاه ف ــاع المي قط

عاًمــا

ــرى؛  ــة الكب ــاريع الحيوي ــال المش ــة وأعم ــغيل والصيان ــي التش ف
بمــا تشــمله مــن أعمــال هندســية ومــواد وإنشــاءات واختبــارات 
ــذي  ــر ال ــو األم ــة، وه ــات المحلي ــدم االحتياج ــا تخ ــغيل له وتش
أّدى إلــى كســب ثقــة العديــد مــن العمــاء الرئيســيين مــن 
الّســنين. وتتألــف  الحكومــي والخــاص علــى مــر  القطاعيــن 
األنشــطة األساســية للشــركة مــن قطاعــات األعمــال الرئيســية 

ــة: التالي

للميـــاه  حلـــول  تطويـــر  فـــي  الريـــادة 
والبيئـــة والطاقـــة تســـهم فـــي ازدهـــار 

المجتمـــع وتنميتـــه.

الرؤية

تسـعى الشـركة إلى تطويـر وتقديم وإدارة الرسالة
ًة على  حلـول الميـاه والبيئـة والطاقة، ُمركـزَّ
االسـتدامة واالبتـكار والتميز لتفوق توقعات 

عمائها وشـركائها.
قطاع المياه

قطاع الحلول 
المتكاملة للمياه

قطاع مياه 
الصرف الصحي
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إلــى  اســتناًدا  االســتراتيجية  أهدافهــا  تحقيــق  إلــى  الشــركة  تســعى 
ــا  ــع رؤيته ــق م ــي تتواف ــوق الت ــي الس ــة ف ــرص المتاح ــا والف ــاط قوته نق
ــي  ــوق ف ــي الس ــادي ف ــا الري ــز مركزه ــال تعزي ــن خ ــك م ــالتها؛ وذل ورس
ــاريع  ــات المش ــي خدم ــع ف ــة، والتوس ــغيل والصيان ــات التش ــال خدم مج
ــن  ــا م ــة أعماله ــيع محفظ ــة، وتوس ــة الحيوي ــة التحتي ــق بالبني ــي تتعل الت
 )BOT/BOOT( ــة ــل الملكي ــغيل، ونق ــاء والتش ــوق البن ــول س ــال دخ خ
ــي  ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــات معالج ــي محط ــع ف ــي التوس ــتمر ف المس
وشــبكات الصــرف الصحــي المعالجــة وخطــوط النقــل والعقــود طويلــة 
الصحــي،  الصــرف  محطــات  كفــاءة  ورفــع  وصيانــة  لتشــغيل  األجــل 
إضافــة إلــى تطويــر حلــول متكاملــة ومبتكــرة تعــزز جــودة خدمــات 
الميــاه وحمايــة المــوارد وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية مــع اعتمــاد التقنيات 
الرقميــة لغــرض االحتفــاظ بمركــز الشــركة الريــادي مــن حيــث التكلفــة 

ــة.  ــات العام ــي المناقص ــية ف ــا التنافس ــى قدرته ــاظ عل والحف

ــاه،  وطــورت شــركة الخريــف لتقنيــة الميــاه والطاقــة اســتراتيجيتها للمي
الصحــي،  والصــرف  الميــاه  خدمــات  تغطيــة  زيــادة  تســتهدف  والتــي 
باإلضافــة إلــى خصخصــة مرافــق الميــاه وتخصيــص عقــود االمتيــاز، ومــن 
المتوقــع نمــّو ســوق الخصخصــة بمــا يفــوق ٪40 خــال الســنوات األربــع 
المقبلــة، وتعــد شــركة الخريــف مــن أكثــر الشــركات المحليــة المؤهلــة 
لتنفيــذ هــذه المشــاريع بســبب خبرتهــا وعاقاتهــا بالشــركات العالميــة 

ــتراتيجية. ــات اس ــن تحالف ــن تكوي ــا م ــي تمّكنه الت

ــؤولية  ــس اإلدارة مس ــى مجل ــركة إل ــاهمون بالش ــد المس يعه
ــا  ــا. كم ــا، ومراقبته ــراف عليه ــركة، واإلش ــام للش ــه الع التوجي
وخاصــًة  للشــركة  العليــا  اإلدارة  إلــى  اإلدارة  مجلــس  يعهــد 
الرئيــس التنفيــذي مســؤولية إدارة األعمــال اليوميــة العامــة 

للشــركة.

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة الترشيحات 
والمكافآت  لجنة المراجعة

 إدارة المراجعة 
الداخلية 

يتم االستعانة بشركة 
برايس ووتر هاوس كوبرز 

- محاسبون قانونيون 
كمصدر خارجي 

التوجه االستراتيجي الهيكل التنظيمي1.2 1.3

 اإلدارة المالية 
وعاقات 

المستثمرين 

اإلدارة المالية 

إدارة عاقات 
المستثمرين 

إدارة المناقصات  إدارة المشتريات 
والعروض 

إدارة الخدمات 
اللوجستية 

إدارة الموارد 
البشرية 

إدارة قطاع حلول 
المياه التجاري 

إدارة الصحة 
والسامة واألمن 

والبيئة 

إدارة محفظة 
خدمات المشاريع 

إدارة الصيانة 
والتشغيل - منطقتي 

الوسطى والغربية 
إدارة المشاريع 

إدارة الصيانة 
والتشغيل - 

المنطقة الشرقية
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جــدة،  محافظــة  أمانــة  مــع  عقــد  توقيــع 
ميــاه  شــبكات  وتحســين  وصيانــة  لتشــغيل 
األمطــار والســيول، وشــبكات تخفيــض منســوب 
المياه السطحية في شمال مدينة جدة، وذلك 
ــعودي  ــال س ــدره 115,316,181.00 ري ــغ وق بمبل

أبرز األحداث في عام 2021م 1.4

لتطويــر  أرقــام  مــع  التوقيــع 
الخــاص  اإللكترونــي  الموقــع 
والتطبيــق. المســاهمين  بعاقــات 

ــي  ــركة ف ــهم الش ــداول أس ــدء ت إدراج وب
 01 االثنيــن  يــوم  الســعودي  الســوق 
مــارس 2021م ضمــن قطــاع المرافــق 
العامــة، وذلــك من خال طــرح 7.5 مليون 
ســهم لاكتتــاب العــام تمثــل %30 مــن 

الشــركة. أســهم 

يوليويونيومارس
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ترســية وتوقيــع عقــد ِمــن ِقَبــل شــركة الميــاه 
والصيانــة  التشــغيل  إلدارة  وذلــك  الوطنيــة؛ 
لخدمــات الميــاه والمعالجــة البيئية في القطاع 
األوســط )منطقــة الرياض( على تحالف شــركة 
الخريــف لتقنيــة الميــاه والطاقة وشــركة فيوليا 
الفرنســية، بمبلــغ وقــدره 358,000,000.00 

ريــال ســعودي.

للميــاه،  إرواء  شــركة  تأســيس 
شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
فيوليــا  شــركة  مــع  بالشــراكة 

. نســية لفر ا

للشــركة  فــرع  فتــح 
فــي جمهوريــة العــراق. 

إضافــة شــركة الخريــف لتقنية 
“إم  والطاقة لمؤشــر  الميــاه 
ذات  الشــركات  آي”  ســي  إس 

رأس المــال الصغيــر.

أبرز األحداث في عام 2021م 1.4

سبتمبر

شــركة  مــع  اتفاقيــات   9 عــدد  توقيــع 
الميــاه الوطنيــة، وذلــك لتنفيــذ توصيــات 
المياه ومياه الصرف الصحي في 9 مناطق 
وقطاعــات فــي المملكــة )منطقــة الرياض 
منطقــة  الريــاض،  مدينــة  أعمــال  وحــدة 
الريــاض الوحــدة الجنوبيــة، منطقــة الريــاض 
المدينــة  منطقــة  الشــمالية،  الوحــدة 
المنــورة، منطقــة مكــة المكرمــة وحــدة 
ــدة  ــرقية الوح ــة الش ــدة، المنطق ــال ج أعم
منطقــة  القصيــم،  منطقــة  الوســطى، 
بمبلــغ  وذلــك  تبــوك(  ومنطقــة  حائــل 
وقــدره 316,605,905.00 ريــال ســعودي.

نوفمبرأكتوبرسبتمبر
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قطاعات 2
األعمال

2223 2021تقرير مجلس اإلدارة



قطاعات العمل الرئيسية:

استخراج المياه ومعالجتها

معالجة مياه الصرف الصحي

شبكة مياه السيول إدارة المياه بالمدن

آبار المياه العميقة 	
محطات معالجة المياه 	

محطات معالجة مياه  	
الصرف الصحي

محطات معالجة مياه  	
الصرف الصناعي

خدمات الدعم وإدارة األصول

ورش التصنيع 	
المختبرات 	
كشف التسربات 	
إدارة األصول الثابتة 	

شبكات توزيع المياه 	
شبكات مياه اطفاء الحرائق 	

شبكات مياه الصرف الصحي 	
شبكات مياه الصرف الصحي  	

المعالجة

شبكات المياه

شبكات مياه الصرف الصحي

قطاع المياه

قطاع مياه 
الصرف الصحي

 قطاع الحلول 
المتكاملة للمياه

تمتلــك الشــركة خبــرة عريضــة فيمــا 
يتعلــق بقطاعــات العمــل الرئيســية، 

ويشــمل ذلــك:

األعمــال المدنيــة، مثــل أعمــال الحفــر وتســوية  	
الميــاه  وســحب  التدعيــم  وحلــول  األرض، 
واألحــواض  والخزانــات  والمبانــي  الجوفيــة، 

وغيرهــا.

الضــخ،  	 نظــم  مثــل  الميكانيكيــة،  األعمــال 
وأجهــزة التنقيــة، وأجهــزة التهويــة، وأجهــزة 

وغيرهــا. والصمامــات،  التدفــق،  قيــاس 

ذلــك  	 فــي  بمــا  المعالجــة،  طــرق  عمليــات 
والتناضــح  والكلــورة،  البيولوجيــة،  المعالجــة 
العكســي، وضــخ المــواد الكيميائــي ومعالجــة 

وغيرهــا. الحمــأة، 

أنظمــة األتمتــة، مثــل نظــم التحكــم الرقابــي  	
التــي تشــمل   )SCADA( البيانــات  واكتســاب 
جهــاز التحكــم المنطقــي القابــل للبرمجــة 

)PLC( اآللــي وغيرهــا.

ــوي  ــط ق ــود تراب ــًرا لوج ــك، ونظ ــى ذل ــاوة عل ع
بيــن الميــاه والطاقــة، تشــارك الشــركة بشــكل 
ــغيل  ــاء وتش ــم وإنش ــال تصمي ــي أعم ــر ف كبي
وصيانــة نظــم الطاقــة المتكاملــة، والتــي ُتعــد 
ــة  ــل معالج ــن أج ــة م ــر الطاق ــة لتوفي جوهري
ــأة  ــاج الحم ــي وإنت ــرف الصح ــاه الص ــاه ومي المي
المذكــورة  الطاقــة  أنظمــة  تشــمل  ونقلهــا. 
محطــات فرعيــة، وطاقــة احتياطيــة، وألــواح 
الطاقــة،  كفــاءة  حلــول  وتنفيــذ  كهربائيــة، 
وغيرهــا مــن المكونــات العديــدة األخــرى. علًمــا 
الطاقــة  أنظمــة  قســم  تعــد  الشــركة  بــأن 
قســًما مــن ضمــن قطاعــات العمــل الــواردة 
قطــاع  تعــده  وال  االقتضــاء،  حســب  أعــاه 

أعمــال مســتقًا. 

قطاعات الشركة الرئيسية 2.1
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حصلت الشركة على جوائز وشهادات من العديد من الوكاالت، من ضمنها: 

جوائز وشهادات 2.2

الجهة المانحة

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - وكالة 

الوزارة لشؤون 
تصنيف المقاولين

قارديان اندبندنت 
سيرتفكيسن 

المحدودة - عضو 
معتمد لدى 
انترناشيونال 

اكريديتيشن فورم 
)IAF MLA(

قارديان اندبندنت 
سيرتفكيسن 

المحدودة - عضو 
معتمد لدى 
انترناشيونال 

اكريديتيشن فورم 
)IAF MLA(

قارديان اندبندنت 
سيرتفكيسن 

المحدودة - عضو 
معتمد لدى 
انترناشيونال 

اكريديتيشن فورم 
)IAF MLA(

قارديان اندبندنت 
سيرتفكيسن 

المحدودة - عضو 
معتمد لدى 
انترناشيونال 

اكريديتيشن فورم 
)IAF MLA(

قارديان اندبندنت 
سيرتفكيسن 

المحدودة - عضو 
معتمد لدى 
انترناشيونال 

اكريديتيشن فورم 
)IAF MLA(

الشركة السعودية 
لشراكات المياه

وزارة الشؤون البلدية 
والقروية - وكالة 

الوزارة لشؤون 
تصنيف المقاولين

الشركة الوطنية 
للمياه

 شهادة تصنيفالنوع
المقاولين

 شهادة سلسلة
 تقييم الصحة

 والسامة المهنية
18001-2007

 شهادة األيزو
 2015-14001 من

 نظام االعتماد
 المشترك من

أستراليا ونيوزيلندا

 شهادة األيزو
 2015-9001 من

 نظام االعتماد
 المشترك من

أستراليا ونيوزيلندا

شهادة األيزو
 من 14001-2015

 خدمة االعتماد
بالمملكة المتحدة

شهادة األيزو
 من 9001-2015

 خدمة االعتماد
بالمملكة المتحدة

 التأهيل المسبق مع
 الشركة السعودية

لشراكات المياه

 الحصول على
 المرتبة األولى في

 تصنيف المياه ومياه
الصرف الصحي

 التأهيل المسبق مع
 الشركة الوطنية

للمياه

وصف األنشطة / 
األغراض المرخصة

تمكين الشركة 
من المشاركة في 

المشاريع الحكومية، 
حسب المتطلبات 

النظامية

إدارة الصحة 
إدارة الجودةاإلدارة البيئيةإدارة الجودةاإلدارة البيئيةوالسامة المهنية

التأهيل المسبق 
للمشاركة في 
مشاريع البناء 

والتشغيل ونقل 
الملكية

يسمح بالمشاركة 
في المشاريع 

بجميع أحجامها 
وأنواعها مع الجهات 

الحكومية في 
قطاع المياه

التأهيل المسبق 
للمشاركة في 

مشاريع إدارة المياه 
في المدن

تاريخ اإلصدار
هـ1440/12/24

الموافق
م2019/08/26

هـ1440/01/22
الموافق

م2018/10/02

هـ1440/01/22
الموافق

م2018/10/02

هـ1440/01/22
الموافق

م2018/10/02

هـ1440/04/11
الموافق

م2018/12/18

هـ1440/04/11
الموافق

م2018/12/18

هـ1441/09/17
الموافق

م2018/10/02

هـ1440/12/24
الموافق

م2019/08/26

هـ1440/12/06
الموافق

م2019/08/08

تاريخ االنتهاء
هـ1444/12/24

الموافق
م2023/07/13

هـ1442/07/29
الموافق

م2021/03/13

هـ1443/02/24
الموافق

م2021/10/01

هـ1443/02/24
الموافق

م2021/10/01

هـ1443/05/24
الموافق

م2021/12/17

هـ1443/05/24
الموافق

م2021/12/17

 ال ينطبق )التأهيل
 ساري لتقديم

 العطاء وترسية كل
)مشروع

هـ1444/12/24
الموافق

م2023/07/13

 ال ينطبق )التأهيل
 ساري لتقديم

 العطاء وترسية كل
)مشروع
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تســعى الشــركة جاهــدة لتقديــم أعمالهــا بطريقــة ال تقتصــر علــى تنفيــذ المشــاريع وتحقيــق 
ــاهمة  ــق مس ــعي لتحقي ــة الس ــى محاول ــا إل ــتراتيجية، وإنم ــة االس ــات والرؤي ــات والتوقع التطلع
ــي  ــركة ف ــا الش ــل فيه ــي تعم ــق الت ــي المناط ــي ف ــر االجتماع ــاد األث ــق إيج ــة تحقي ــي محاول ف

ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك

ومــن هنــا قــرر مجلــس اإلدارة فــي شــركة الخيــف لتقنية الميــاه والطاقة إنشــاء لجنــة متخصصة 
لبرامــج المســؤولية االجتماعيــة التــي تعمــل عليهــا الشــركة لألعــوام القادمــة، وتقــوم اللجنــة 
بمحاولــة وضــع اســتراتيجية عامــة للشــركة تخــدم األطــر العامــة للمســؤولية االجتماعيــة، وذلك 

وفــق الخطــة االســتراتيجية للشــركة وضمــن إطــار الئحــة المســؤولية االجتماعيــة للشــركة.

ــا قامــة الشــركة بالتعاقــد مــع مؤسســة “ توفــاق للتدريــب “ لعقــد برنامــج “طوحــي”  ومــن هن
ويســعى البرنامــج إلــى تزويــد عــدد )30( شــاب وشــابة مــن أبنــاء األســر المتعففــة بمنطقــة تبــوك 
ــم  ــين ظروفه ــل وتحس ــوق العم ــي س ــراط ف ــا لانخ ــي يحتاجونه ــارات الت ــات والمه بالمعلوم

المعيشــية.

ويهدف البرنامج إلى: 

تزويد الشباب والشابات بالمهارات المطلوبة. 	
تدريبهم على السلوك الازم للموظف المحترف. 	
غرس الوالء الوظيفي داخل المنشأة وكيفية الرقي بمستوى العمل. 	
إكسابهم المهارات االحترافية واإليجابية العملية.  	
مساعدتهم على اكتشاف نقاط قوتهم ومهاراتهم العملية. 	
مساعدتهم في اختيار مشاريعهم وإدارتها. 	
إعفافهم عن سؤال الناس واعتمادهم على الجمعيات الخيرية. 	

وقــد تــم بحمــد اهلل تمكيــن )18( شــاب وشــابة مــن المشــاركين في البرنامــج من مشــاريع خاصة 
بهــم للعمــل عليهــا وتقديــم التســهيات المســاعدة لتلــك المشــاريع بهــدف اســتمراريتها 
ــل  ــق عم ــل فري ــن قب ــروع م ــى المش ــن عل ــى القائمي ــراف عل ــع اإلش ــج م ــدف البرنام ــق ه وتحقي

البرنامــج.

كمــا يقــوم فريــق عمــل البرنامــج بدعــم عــدد )12( شــاب وشــابة إلدخالهــم فــي ســوق العمــل 
وتوفيــر بيئــة وظيفيــة لهــم.

تقــوم الشــركة بإيــاء العنايــة الفائقــة لمجــال الحوكمــة ووضــع األطــر 
ــة  ــة العربي ــي المملك ــريعية ف ــات التش ــه الجه ــا تنظم ــً لم ــة وفق القانوني
الســعودية، ومــن هــذا المنطلــق أقــر مجلــس اإلدارة فــي شــركة الخريــف 
لتقنيــة الميــاه والطاقــة إنشــاء بيئــة تعنــى بالبيئــة واالســتدامة والحوكمــة 
وتجــري اللجنــة مســحً ميدانيــً لتأهيــل نخبــة مــن موظفــي الشــركة لــدور 
ــل  ــة دلي ــة بدراس ــوم اللجن ــا تق ــركة، كم ــي للش ــتقصاء البيئ ــث واالس البح
الحوكمــة للشــركة والتحقــق مــن فعاليتهــا ومواءمتهــا الحتيــاج الشــركة، 
ــى  ــرص عل ــركة والح ــي الش ــة ف ــتوى الحوكم ــع مس ــة لرف ــدف اللجن وته

ــإذن اهلل. ــتدامة ب ــال مس ــبة ألعم ــة المناس ــر البيئ توفي

المسؤولية االجتماعية البيئة واالستدامة والحوكمة2.3 2.4
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اإلفصاحات 3
المالية ونتائج 

األعمال
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يوضح البيان أدناه ملخصا لنتائج األعمال للسنوات المالية 
الخمس األخيرة:

20212020201920182017البيان )بآالف الرياالت(

569,038520,833423,228356,265249,636إجمالي اإليرادا ت

)208,994()280,334()304,074()377,586()417,579(تكلفة اإليرادات

151,458143,247119,15475,93140,641إجمالي الربح

112,585116,80994,16957,97523,419الربح التشغيلي

103,325113,95291,72751,14822,087صافي الربح

3.1  نتائج األعمال لخمس سنوات سابقة
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الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة  3.2

يمثل البيان التالي الموجودات والمطلوبات لخمس سنوات سابقة:

20212020201920182017البيان )بآالف الرياالت(

إجمالي الموجودات 
600,756471,455339,082344,372224,161المتداولة

إجمالي الموجودات غير 
150,71274,73366,84949,15536,300المتداولة

751,468546,189405,931393,528260,461إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات 
287,917168,419154,485229,231162,271المتداولة

إجمالي المطلوبات غير 
107,04583,73936,17141,07619,975المتداولة

394,962252,158190,656270,307182,246إجمالي المطلوبات

إجمالي حقوق 
356,506294,031215,274123,22178,214المساهمين

إجمالي المطلوبات 
751,468546,189405,931393,528260,461وحقوق المساهمين

نسبة حقوق المساهمين 
%30%31%53%4754%إلى الموجودات
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إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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أقــر مجلــس اإلدارة النتائــج الماليــة الســنوية للشــركة لعــام 2021م 
والتــي ســجلت انخفاضــً فــي صافــي الربــح للعــام الحالــي بنســبة 
%9.33 مقارنــة بالعــام الســابق، ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
ــزكاة بقيمــة 8.11 مليــون عــن العــام الســابق  ارتفــاع فــي مصــروف ال
حيــث كان ســابقا يتــم احتســاب الــزكاة ويجنــب مخصــص لهــا مــن 
احتســاب  أســاس موحــد دون  النهائيــة( علــى  األم  )الشــركة  قبــل 
تكلفــة الــزكاة علــى شــركة الخريــف لتقنيــة الميــاه والطاقــة، وارتفــاع 
فــي المصاريــف االداريــة والعموميــة بقيمــة 12.6 مليون ريال وبنســبة 
%51.5 خــال هــذا العــام مقارنــة بالعام الســابق وذلــك لزيادة تكاليف 
تقديــم العطائــات للمشــاريع الجديــدة وزيــادة فــي المخصصــات، وقــد 
شــهدت الشــركة ارتفــاع فــي االيــرادات بقيمــة 48.2 مليــون وبنســبة 
%9.26 بشــكل متــوازي مــع ارتفــاع تكلفــة اإليــرادات فــي 2021م 
بقيمــة 39.9 مليــون وبنســبة %10.59 ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع 

بعــدد مشــاريع الشــركة.
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مقارنة النتائج التشغيلية للسنة 
الحالية مع السنة السابقة

يوضح البيان أدناه الفروقات الجوهرية في 
النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

نسبة التغيرالتغير20202021البيان )بآالف الرياالت(

%569,03848,2059 520,833إجمالي اإليرادات

%11)39,993()417,579()377,586(تكلفة اإليرادات

%151,4588,21111 143,247إجمالي الربح

%12-218)1,655()1,873(مصروفات بيع وتوزيع

%52)12,652()37,217()24,565(مصروفات عمومية وإدارية

%4-(4,224)116,809112,585الربح التشغيلي

%10)334()3,762()3,428(أعباء مالية

%5712,6142,043358إيرادات أخرى

%2-(2,515)111,437 113,952الربح قبل الزكاة

N/A)8,112()8,112(0الزكاة

%9-)10,625(113,952103,327صافي ربح السنة

مكاسب إعادة قياس التزامات المنافع 
%120)4,026()3,349(677المحددة

%14-)14,654(114,62999,975إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربح السهم األساسية والمخفض/ربح 
%9-4.564.130السنة المتعلق بالمساهمين العاديين

 3.3
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التغيرات على حقوق المساهمين 
لخمس سنوات سابقة 

3.4

يوضح البيان التالي التغيرات في حقوق المساهمين على مدار الخمس سنوات الماضية: 

حصلت الشركة على عدة قروض لتمويل مشاريع 
مختلفة وذلك على النحو التالي:

يمثل البيان التالي إسهام األنشطة الرئيسية في إيرادات الشركة لعام 2021م: 

20212020201920182017

حقوق المساهمين 
356,506294,031215,274123,22178,214)بآالف الرياالت(

62,47578,75792,05345,00722,147الزيادة )النقص(

%40%58%75%37%21نسبة التغير )%(

اسم الجهة 
المانحة للقرض

مبلغ أصل 
المسّدد خالل مدة القرضالقرض

إجمالي المسّددالعام

المديونية 
اإلجمالية 
للشركة 

بنهاية عام 
2021م

البنك األهلي 
48227,116,714270,777,429215,322,473 شهر486,099,904السعودي

البنك السعودي 
91,896,0001,896,0003,469,922 أشهر5,365,922الفرنسي

229,012,714272,673,429218,792,395 491,465,826اإلجمالي

النسبة %إيرادات القطاع )آالف الرياالت(القطاع

%274,28548مياه 

%176,75831مياه الصرف الصحي 

%117,99421حلول المياه المتكاملة 

%569,038100اإلجمالي

القروض  3.5

األنشطة الرئيسية 
المساهمة في اإليرادات 

3.6

48%

21%

31%

حلول المياه المتكاملة مياه الصرف الصحي مياه 
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تتــوزع إيــرادات شــركة فــي مناطــق جغرافيــة رئيســية داخــل 
المملكــة ، وقــد بلغــت إيــرادات كل منطقــة خــالل العــام 

ــي 2021م كمــا يلــي: المال

الشــركة  علــى  المســتحقة  النظاميــة  المدفوعــات  بلغــت 
وشــركاتها التابعــة حتــى نهايــة العــام المالــي 2021م كمــا يلي:

اإليرادات )بآالف الرياالت(المنطقة )بآالف الرياالت(

1,081الحدود الشمالية

179,277الرياض

2,772الزلفي

28,525القصيم

56,064المدينة المنورة

80,586المنطقة الشرقية

61,556تبوك

16,279جازان

32,047حائل

110,846مكة المكرمة

569,038اإلجمالي

المستحق بنهاية العام )آالف(البيان

1,036,186اشتراكات التأمينات االجتماعية 

8,111,713الزكاة 

8,721,234ضريبة القيمة المضافة

التحليل الجغرافي لإليرادات  3.7

المدفوعات النظامية المستحقة  3.8

الحدود الشمالية

المنطقة الشرقية
الرياض

الزلفي

القصيم

حائل

المدينة 
المنورة

مكة 
المكرمة

تبوك

جازان
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4 تقرير 
الحوكمة 

واإلفصاحات 
ذات العالقة 
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مقدمة عامة وسياسة اإلفصاح 
وااللتزامات الخاصة بذلك

4.1

ــاه  ــة المي ــف لتقني ــركة الخري ــفافية لش ــاح والش ــة اإلفص ــداد سياس ــم إع ت
ــة  ــن هيئ ــادرة ع ــركات الص ــة الش ــة حوكم ــات الئح ــا لمتطلب ــة وفًق والطاق
الســوق الماليــة الســعودية، ووفًقــا لنظــام الشــركات ولقواعــد طــرح األوراق 
الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة والنظــام األســاس 

ــركة. للش

تنظــم هــذه السياســة عمليــة اإلفصــاح عــن معلومــات وأنشــطة الشــركة 
المختلفــة وفًقــا للمقتضيــات النظاميــة.

ــة  ــح الهيئ ــي لوائ ــتخدمة ف ــات المس ــة المصطلح ــف و”قائم ــد التعاري وُتع
ا لمــا يــرد فــي هــذه الائحــة مــن مصطلحــات  وقواعدهــا” مرجًعــا أساســّيً

غيــر معّرفــة.

إن الهــدف مــن اإلفصــاح هــو توفيــر المعلومــات للمســاهمين وأصحــاب 
مــن  لتمكينهــم  وذلــك  تمييــز؛  دون  والمســتثمرين  بالشــركة  المصالــح 
عــن  اإلفصــاح  عنــد  الســليمة  القــرارات  واتخــاذ  حقوقهــم  ممارســة 
توفيــر  علــى  وتعمــل  الدقــة،  بتحــري  الشــركة  وتلتــزم  المعلومــات، 
المعلومــات فــي الوقــت المناســب وبشــكل واضــح وصريــح وتحقيــق تــوازن 

الشــركة.  مصالــح  وحمايــة  اإلفصــاح  بيــن  مناســب 

لــن تغفــل الشــركة اإلفصــاح للهيئــة والجمهــور مــن دون تأخيــر عــن أّي 
ــة تنــدرج فــي إطــار نشــاطها، وال تكــون معرفتهــا متاحــة  تطــورات جوهري
لعامــة النــاس، وتضمــن الشــركة أن اإلفصــاح عــن جميــع األمــور الجوهريــة 

ــب.  ــت المناس ــي الوق ــة، وف ــيكون بدق س

األمــور والمعلومــات الجوهريــة هــي مــا يتعلــق بأوضــاع وأنشــطة الشــركة، 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــر بش ــع أن تؤث ــي يتوق ــات الت ــا والمعلوم ــتوى أدائه ومس
أحــداث قــد تــؤدي إلــى تغييــر جوهــري فــي أوضــاع ســوق األســهم الماليــة 

أو علــى ســعر ســهم الشــركة.

أن يكــون اإلفصــاح للمســاهمين والمســتثمرين مــن دون تمييــز، وبشــكل 
واضــح وصحيــح وغيــر مضلــل، وفــي الوقــت المناســب وعلــى نحــو منتظــم 
ودقيــق؛ وذلــك لتمكيــن المســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن ممارســة 

ــه. ــل وج ــى أكم ــم عل حقوقه

أواًل: 
مقدمة عامة 

وسياسة اإلفصاح

ثانيً: 
أهداف اإلفصاح

ــاح  ــة اإلفص ــذي صاحي ــس التنفي ــس اإلدارة والرئي ــس مجل ــدى رئي ــون ل يك
لألطــراف المهتمــة بشــؤون الشــركة مثــل المســاهمين والمســتثمرين 

واإلعــام والجهــات الحكوميــة.

وبصفــة عامــة ال يجــوز ألي شــخص باســتثناء األشــخاص المصــرح لهــم ِمــن 
ــق  ــئلة تتعل ــن أس ــة ع ــات أو اإلجاب ــأّي معلوم ــس اإلدارة اإلدالء ب ــل مجل ِقَب
ــس  ــن رئي ــك م ــبق بذل ــى إذن مس ــم عل ــدون حصوله ــركة ب ــطة الش بأنش

ــذي. ــس التنفي ــس اإلدارة أو الرئي مجل

علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع موظفــي الشــركة غيــر المصــرح لهــم 
بالحديــث باســم الشــركة تحويــل كافــة الطلبــات الــواردة مــن المؤسســات 

الماليــة، والمســاهمين للشــخص المصــرح لــه بالحديــث نيابــة عــن الشــركة.

يقــوم أميــن ســر المجلــس أو مديــر االلتــزام بالتنســيق مــع رئيــس مجلــس 
ــات  ــن المعلوم ــاح ع ــت اإلفص ــن توقي ــد م ــذي للتأك ــس التنفي اإلدارة والرئي
والتقاريــر الربــع الســنوية، وأي أحــداث تؤثــر علــى عمليــات الشــركة، وكذلــك 

حمايــة مســتندات الشــركة التــي يجــب علــى الشــركة االحتفــاظ بهــا.

تنشــر التقاريــر الماليــة أو اإلعانــات الجوهريــة علــى موقــع الســوق الماليــة 
)تــداول( أواًل، ومــن ثــم الصحــف اليوميــة والمواقــع اإللكترونيــة )حســب مــا 
يقتضيــه الحــال(، ومــن خــال وســائل النشــر األخــرى لضمــان انتشــار واســع 

لهــا.

مــة للحصــول علــى معلومــات جوهريــة غيــر  يجــب رفــض الطلبــات المقدَّ
قابلــة للنشــر.

ثالثً: 
أطراف وقواعد 

اإلفصاح عن 
المعلومات
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اإلفصاح عن المعلومات المالية:4
تلتــزم الشــركة بــأن تفصــح للهيئــة والجمهــور فــورًا ومــن دون تأخيــر عــن أي مــن 
التطــورات اآلتيــة ســواًء أكانــت جوهريــة أم لــم تكــن، وهــي تلــك الموضحــة فــي 
المــادة )63( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن 

الهيئــة - منهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:
أّي صفقــة لشــراء أصــل أو بيعــه أو رهنــه أو تأجيــره بســعر يســاوي أو يزيــد عــن  	

%10 مــن صافــي أصــول الشــركة وفقــً آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة 
أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا أحــدث.

أّي مديونيــة خــارج إطــار النشــاط العــادي للشــركة بمبلــغ يســاوي أو يزيــد  	
عــن %10 مــن صافــي أصولهــا وفقــً آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو 

ــدث. ــا أح ــة، أيهم ــنوية مراجع ــة س ــم مالي قوائ
ــس  	 ــاء مجل ــكيل أعض ــي تش ــر ف ــركة أو أّي تغيي ــذي للش ــس التنفي ــر الرئي تغي

ــة.  ــة المراجع ــي لجن ــا أو ف إدارته
أّي نــزاع، بمــا فــي ذلــك أّي دعــوى قضائيــة أو تحكيــم أو وســاطة إذا كان مبلــغ  	

النــزاع أو المطالبــة يســاوي أو يزيــد علــى %5 مــن صافــي أصــول الشــركة وفقــً 
آلخــر قوائــم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أيهمــا 

أحدث.
أّي حكــم قضائــي صــادر ضــد مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه، إذا كان موضــوع  	

الحكــم متعلقــً بأعمــال مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائه.
الدخــول فــي عقــد إيراداتــه مســاوية أو تزيــد علــى %5 مــن إجمالــي إيــرادات  	

الشــركة وفقــً آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة، أو اإلنهــاء غيــر المتوقــع 
لذلــك العقــد.

أّي صفقــة بيــن الشــركة وطــرف ذي عاقــة أو أّي ترتيــب يســتثمر بموجبــه كٌل  	
مــن الشــركة وطــرف ذي عاقــة فــي أّي مشــروع أو أصــل أو يقــدم تمويــًا لــه 
ــي  ــن إجمال ــى %1 م ــد عل ــاوية أو تزي ــب مس ــة أو الترتي ــذه الصفق ــت ه إذا كان

إيــرادات الشــركة وفقــً آلخــر قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.
أّي انقطــاع فــي أيٍّ مــن النشــاطات الرئيســة للشــركة أو شــركاتها التابعــة( إن  	

وجــدت )يســاوي أو يزيــد علــى %5 مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة وفقــً آلخــر 
قوائــم ماليــة ســنوية مراجعــة.

أّي تغير في النظام األساسي أو المقر الرئيس للشركة. 	
أّي تغير للمحاسب القانوني. 	
الدعوة النعقاد الجمعية العامة أو الخاصة وجدول أعمالها. 	
نتائج اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة. 	
أّي تغيير مقترح في رأس مال الشركة. 	
أّي قــرار إعــان أربــاح أو التوصيــة بإعانهــا أو دفــع حصــص منهــا أو إجــراء  	

المدرجــة. الماليــة  األوراق  حاملــي  علــى  أخــرى  توزيعــات 
ــن  	 ــون م ــي يك ــاالت الت ــي الح ــاح ف ــع أرب ــدم توزي ــي بع ــة تقض ــرار أو توصي أّي ق

ــً. ــا أرباح ــركة فيه ــوزع الش ــع أن ت المتوق

رابعً: 
االلتزام باإلفصاح 

عن المعلومات

1

2

3

اإلفصاح عن المعلومات المالية:
والســنوية  األوليــة  الماليــة  القوائــم  اإلدارة  مجلــس  يعتمــد  أن  يجــب 
للشــركة ضمــن المهــل النظاميــة المحــددة. وأن يوقــع عليهــا عضــو 
مفــوض مــن مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي، وذلــك 
ــدم  ــب أن تق ــم، ويج ــاهمين وغيره ــى المس ــا عل ــرها وتوزيعه ــل نش قب
القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية مــع تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الهيئــة 

ــة.  ــل النظامي ــن المه ــس اإلدارة ضم ــن مجل ــا م ــور اعتماده ف
تفصــح الشــركة عبــر األنظمــة اإللكترونيــة والتطبيقــات اإللكترونيــة التــي 

تحددهــا الهيئــة عــن قوائمهــا الماليــة األوليــة والســنوية.
تلتزم الشركة بالتوقيتات التالية لإلفصاح عن المعلومات المالية:

ــا  ــا وفًق ــة وفحصه ــة األولي ــا المالي ــداد قوائمه ــركة إع ــى الش ــب عل يج
الســعودية  الهيئــة  مــن  المعتمــدة  والمراجعــة  المحاســبة  لمعاييــر 
للمحاســبين القانونييــن، وأن تفصــح عنهــا للجمهــور خــال فتــرة ال تتجــاوز 

ــم. ــك القوائ ــملها تل ــي تش ــة الت ــرة المالي ــة الفت ــن نهاي ــا م )30( يوًم
ومراجعتهــا  الســنوية  الماليــة  قوائمهــا  إعــداد  الشــركة  علــى  يجــب 
وفًقــا لمعاييــر المحاســبة والمراجعــة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية 
للمحاســبين القانونييــن، وأن تفصــح عنهــا للجمهــور خــال فتــرة ال تتجــاوز 
ثاثــة أشــهر مــن نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية التــي تشــملها تلــك 
ــة  ــم المالي ــذه القوائ ــن ه ــح ع ــركة أن تفص ــى الش ــب عل ــم. ويج القوائ
ــا قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة  خــال مــدة ال تقــل عــن )21( يوًمــا تقويمّيً

ــدر. ــنوية للُمص ــة الس العام
اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة: 

ــة  ــال المهل ــنوي - خ ــره الس ــدار تقري ــركة بإص ــس إدارة الش ــوم مجل يق
المحــددة حســب النظــام - وإرســاله لهيئــة الســوق الماليــة وإعانــه 
وافيــً  عرضــً  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  يتضمــن  أن  ويجــب  للمســاهمين، 
العوامــل  وجميــع  األخيــرة،  الماليــة  الســنة  خــال  الشــركة  لعمليــات 
المؤثــرة فــي أعمــال الشــركة، ويجــب أن يشــتمل علــى كافــة المتطلبــات 
ــواد ذات  ــركات والم ــة الش ــة حوكم ــن الئح ــادة )90( م ــي الم ــواردة ف ال
العاقــة بــذات الموضــوع الــواردة فــي المــادة )65( مــن قواعــد طــرح 
األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة مــن الهيئــة والبنــد )4( 

ــركات. ــام الش ــن نظ ــادة )76( م ــن الم م
اإلفصاح في تقرير لجنة المراجعة:

ــر  ــركة والتقاري ــة للش ــم المالي ــي القوائ ــر ف ــة النظ ــة المراجع ــى لجن عل
والملحوظــات التــي يقدمهــا مراجــع الحســابات، وإبــداء مرئياتهــا حيالهــا 
إن وجــدت. وعليهــا كذلــك إعــداد تقريــر عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى 
كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، وعمــا قامــت بــه مــن 
ــس اإلدارة أن  ــى مجل ــا. وعل ــاق اختصاصه ــي نط ــل ف ــرى تدخ ــال أخ أعم
يــودع نســخً كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبــل 
ــل،  ــى األق ــً عل ــرين( يوم ــد وعش ــة بـ)واح ــة العام ــاد الجمعي ــد انعق موع
لتزويــد كل مــن رغــب مــن المســاهمين بنســخة منــه، ويتلــى التقريــر أثنــاء 

ــة. ــاد الجمعي انعق

4445 2021تقرير مجلس اإلدارة



ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة أن يفشــوا فــي غيــر اجتماعــات الجمعيــة 
العامــة مــا وقفــوا عليــه مــن أســرار الشــركة. وال يجــوز لهــم اســتغال مــا 
ــد  ــم أو ألح ــة له ــق مصلح ــي تحقي ــم ف ــم عضويته ــه بحك ــون ب يعلم

أقاربهــم أو للغيــر؛ وإال وجــب عزلهــم ومطالبتهــم بالتعويــض.

المعلومات السرية:
تتخــذ الشــركة الخطــوات الضروريــة لحمايــة المعلومــات الســرية  	

أو  حاليــة  قيمــة  لهــا  يكــون  التــي  والصناعيــة  التجاريــة  واألســرار 
متوقعــة.

ــن  	 ــار التنفيذيي ــذي وكب ــس التنفي ــس اإلدارة والرئي ــاء مجل ــق ألعض يح
ــرية. ــات الس ــى المعلوم ــاع عل االط

يحــق لرئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي إضافــة أو حــذف  	
أشــخاص يحــق لهــم االطــاع علــى المعلومــات الســرية.

المعلومات السرية هي على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 	
تحــت . 1 زالــت  مــا  والتــي  الشــركة  أمــام  التــي  االســتثمارية  الفــرص 

الدراســة.
العقود محل التفاوض.. 2
األسرار الصناعية واإلنتاجية المتعلقة بمنتجات الشركة.. 3
األسرار التفصيلية المتعلقة بتكلفة التصنيع ومنتجات الشركة.. 4
التصاميم والبرامج.. 5
التفاصيل المالية للوحدات التشغيلية.. 6
تقارير إدارة المراجعة الداخلية.. 7

المعلومات الداخلية:
العامــة  وغيــر  العاديــة  غيــر  المعلومــات  هــي  الداخليــة  المعلومــات 
تــم  إذا  معلومــات  أي  أيضــا  وتشــمل  الشــركة  بأنشــطة  والمتعلقــة 
ــركة. ــهم الش ــوقية ألس ــة الس ــى القيم ــر عل ــوف تؤث ــا س ــاح عنه اإلفص

ال يحــق لألشــخاص المطلعيــن علــى المعلومــات الداخليــة اإلفصــاح عنها 
ألي جهــة أو الدخــول فــي تعامــات تعتمــد علــى المعلومــات الداخلية.

التعامل بناًء على معلومات داخلية:
ُيعــّد التعامــل أو التــداول قــد تــم بنــاًء علــى معلومــات داخليــة عنــد 
قيــام شــخص مطلــع مثــل عضــو مجلــس اإلدارة، أو المســؤول التنفيــذي، 
أو أي موظــف أو عضــو فــي لجنــة مــن لجــان الشــركة، أو الشــخص الــذي 
ــي  ــا ف ــة بم ــة عائلي ــال عاق ــن خ ــة م ــات الداخلي ــى المعلوم ــل عل يحص
ذلــك أي شــخص لــه عاقــة بالشــخص الحاصــل علــى المعلومــة الداخلية 
ــداول  ــركة او الت ــع الش ــل م ــة، بالتعام ــة تعاقدي ــل أو عاق ــة عم أو عاق
بأســهمها بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بنــاًء علــى تلــك المعلومــات 

ــة.  الداخلي
ــة  ــم الجنائي ــدى الجرائ ــة إح ــات داخلي ــى معلوم ــاء عل ــداول بن ــّد الت وُيع

ــة. ــوق المالي ــام الس ــن نظ ــادة 50 م ــة للم ــلوكيات المخالف ــد الس وأح
ــاء  ــس اإلدارة أو أعض ــاء مجل ــع أعض ــب أن يمتن ــوال يج ــع األح ــي جمي وف
ــم  ــأّي منه ــة ب ــه عاق ــخص ل ــن وأي ش ــار التنفيذيي ــة وكب ــة المراجع لجن
عــن التعامــل فــي أي أوراق ماليــة للشــركة خــال فتــرات الحظــر المحددة 
نظامــً واللوائــح الداخليــة للشــركة الســيما في سياســة تعــارض المصالح. 

خامسً: 
حدود اإلفصاح

1

2

3

5

6

إفصاح أعضاء مجلس اإلدارة:

يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة تنظيــم عمليــات اإلفصــاح الخاصــة 
ــع  ــة، م ــاء اإلدارة التنفيذي ــن أعض ــه وم ــن أعضائ ــو م ــكل عض ب

مراعــاة مــا يلــي:

اإلدارة  	 مجلــس  أعضــاء  بإفصاحــات  خــاص  ســجل  وضــع 
واإلدارة التنفيذيــة وتحديثــه دوريــً، وذلــك وفقــً لإلفصاحات 
الســوق  ونظــام  الشــركات  نظــام  بموجــب  المطلوبــة 

التنفيذيــة. ولوائحهمــا  الماليــة 

تمكيــن مســاهمي الشــركة مــن االطــاع علــى هذا الســجل  	
ــل مالي. دون مقاب

اإلفصاح عن المكافآت:

ــن  ــآت، وع ــة المكاف ــن سياس ــاح ع ــركة اإلفص ــى الش ــن عل يتعي
ــة  ــس واإلدارة التنفيذي ــاء المجل ــآت أعض ــد مكاف ــة تحدي كيفي
فــي الشــركة. واإلفصــاح بدقــة وشــفافية وتفصيــل فــي تقريــر 
مجلــس اإلدارة عــن المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس 
ــرة، دون  ــر مباش ــرة أو غي ــورة مباش ــة بص اإلدارة واإلدارة التنفيذي
إخفــاء أو تضليــل وفــق التعليمــات ذات العاقة بــذات الموضوع.

وســتنتهي  اآلخريــن،  األطــراف  مــن  وغيرهــم  والمؤجريــن 
مــدة بعــض هــذه العقــود واالتفاقيــات خــال ســنة أو خــال 
الســنوات القليلــة القادمــة، حيــث تتــراوح مــدد االتفاقيــات بيــن 
ســنة واحــدة وأربــع ســنوات ، وليــس هنــاك أي ضمــان بإمكانيــة 
تجديــد تلــك العقــود، وفــي حــال تــم تجديدهــا ال يوجــد أي 
ضمــان علــى أن تجــدد بشــروط مماثلــة للشــروط فــي العقــود 
الســابقة. إن عــدم قــدرة الشــركة علــى تجديــد أي مــن تلــك 
ــيكون  ــركة س ــبة للش ــر مناس ــروط غي ــا بش ــود أو تجديده العق
ونتائــج  الشــركة  أعمــال  علــى  وجوهــري  ســلبي  تأثيــر  لــه 

المســتقبلية. المالــي وتوقعاتهــا  عملياتهــا ومركزهــا 
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إفصاحات 4.2

المهمــة  المعلومــات  باإلفصــاح عــن جميــع  الشــركة  التزامــً مــن 
ــكل  ــة، وب ــا المالي ــان نتائجه ــة، وبي ــطتها التجاري ــأداء أنش ــة ب المتعلق

شــفافية، فيمــا يلــي وصــف لتلــك اإلفصاحــات:

يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي: 	

إن سجات الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح.. 1

إن نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.. 2

مواصلــة . 3 علــى  الشــركة  قــدرة  فــي  ُيذكــر  شــّك  أي  يوجــد  ال  إنــه 
. طها نشــا

الهيئــة  	 عــن  الصــادرة  المحاســبة  معاييــر  عــن  فروقــات  توجــد  ال 
القانونييــن. للمحاســبين  الســعودية 

لــم تســتلم الشــركة أّي بــاغ عــن أي مصلحــة فــي فئــة األســهم  	
ــس  ــاء مجل ــدا أعض ــخاص )ع ــود ألش ــت تع ــي التصوي ــة ف ذات األحقي
ــك  ــركة بتل ــوا الش ــم( أبلغ ــن وأقربائه ــار التنفيذيي ــركة وكب إدارة الش
ــدى  ــجيل واإلدراج ل ــد التس ــن قواع ــادة )45( م ــب الم ــوق بموج الحق

ــة. ــوق المالي ــة الس هيئ

ــل  	 ــة للتحوي ــن قابل ــة أدوات دي ــات أو أي ــة فئ ــركة أي ــدى الش ــد ل ال توج
أو أيــة أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق االكتتــاب أو حقــوق 

مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــال الســنة الماليــة.

ــب أدوات  	 ــاب بموج ــل أو اكتت ــوق تحوي ــركة أي حق ــدى الش ــد ل ال توج
ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب 

أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة

ال يوجــد أّي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أو شــركاتها  	
التابعــة ألي أدوات ديــن قابلــة لاســترداد.

ال يوجــد أّي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة  	
الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض.

ال يوجــد أّي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة  	
عــن أي حقــوق فــي األربــاح.

أنشــئت  	 مجنبــة،  احتياطيــات  أو  محــددة  اســتثمارات  أيــة  توجــد  ال 
المكافــآت  مخصصــات  عــدا  مــا  الشــركة  موظفــي  لمصلحــة 
التشــجيعية ومكافــأة نهايــة الخدمــة التــي نــص عليهــا نظــام العمل 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. حيــث بلغــت قيمــة مكافــأة نهايــة 
ــة  ــاه والطاق ــة المي ــف لتقني ــركة الخري ــي ش ــن ف ــة للموظفي الخدم
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021م مبلــغ )37,569,591( ريــال ســعودي. 

ــة  	 ــم المالي ــى القوائ ــي عل ــب القانون ــن المحاس ــظ م ــد أي تحف ال يوج
ــنوية. الس

لــم ُيــوِص مجلــس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانونــي قبــل انتهــاء  	
الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا.

مســودة  بإعــداد  االلتــزام  إدارة  أو  القانونيــة  اإلدارة  تقــوم 
اإلعانــات واإلفصاحــات النظاميــة وفقــً لمتطلبــات الهيئــة 
وبمراجعــة كافــة النشــرات والمــواد اإلعاميــة التــي تصدرهــا 
التواصــل  ومواقــع  الصحــف  علــى  ُينشــر  ومــا  الشــركة، 
االجتماعــي واإلعانــات - قبــل نشــرها - للتأكــد مــن توافقهــا 

مــع األنظمــة والمتطلبــات.

ــس  	 ــن مجل ــرار م ــب ق ــة بموج ــذه السياس ــاد ه ــم اعتم يت
اإلدارة ويمكــن تعديلهــا حســب الضــرورة وفقــا ألحكامها، 
وتســري اعتبــاًرا مــن تاريــخ موافقــة مجلــس اإلدارة عليهــا. 
وفيمــا يخــص البنــود المتعلقــة باإلفصــاح للجمهــور وهيئة 
الســوق الماليــة والتوقيتــات فيتــم العمــل بهــا اعتبــارًا مــن 
ــوق  ــي الس ــركة ف ــهم الش ــداول أس ــدء بت ــخ اإلدراج والب تاري

الماليــة الســعودية “تــداول”.
يقــوم المجلــس بمراجعــة هــذه السياســة مــن فتــرة إلــى  	

ــركة أو  ــة الش ــة حوكم ــة فاعلي ــن مراجع ــزء م ــرى كج أخ
ــة.  ــق بالسياس ــدة تتعل ــح جدي ــات أو لوائ ــدور تعليم ــد ص عن

يتعــارض  	 مــا  كل  محــل  وتحــل  السياســة  هــذه  تلغــي 
ــركة.  ــة للش ــح داخلي ــرارات أو لوائ ــراءات أو ق ــن إج ــا م معه
ــة  ــات واألنظم ــكل التعليم ــة ل ــة مكمل ــذه الائح ــر ه تعتب
ــي  ــعودية، والت ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــول به المعم
إلــى  باإلضافــة  والشــفافية،  اإلفصــاح  حــاالت  تحكــم 

للشــركة.  األســاس  النظــام 
يتــم نشــر وتعميــم هــذه السياســة علــى أعضــاء مجلــس  	

لبيــان  بالشــركة؛  والموظفيــن  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة 
المنصــوص  المــواد  تأكيدهــم االطــاع، وفهــم جميــع 

ــة. ــي السياس ــا ف عليه

سادسً: 
إعداد اإلفصاحات 

واإلعالنات:

سابعً: 
النفاذ والتعديل:
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أعلنــت شــركة الخريــف لتقنيــة الميــاه والطاقــة عــن عــدد مــن األنشــطة التــي نفذتهــا 
خــالل العــام وذلــك علــى الموقــع االلكترونــي لمجموعــة تــداول الســعودية )تــداول(، 

ــات:  ــك اإلعالن ــزًا لتل ــي موج ــا يل ــتثمرين، وفيم ــالن للمس ــي 32 إع ــدرت حوال ــث أص حي

العنواننوع اإلعالنتاريخ اإلعالنالرقم

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في النتائج المالية 120211/03/10
31-12-2020م

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مع شركة المياه الوطنية توقيع عقد 22021/03/23
لتنفيذ وإنشاء أعمال التدعيم لشبكة الصرف الصحي بمدينة الطائف المرحلة األولى.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد    مع شركة مطارات الرياض توقيع عقد 32021/04/20
لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات مياه الصرف.       

42021/04/25
دعوة لاجتماع السنوي 

للجمعية العامة غير 
العادية

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع 
الجمعية العامة غير العادية األولى )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة في شمال ترسية عقد52021/05/18
مدينة جدة مع أمانة محافظة جدة.

نتائج اجتماع الجمعية 62021/05/20
العامة غير العادية

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية )االجتماع األول(.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية النتائج المالية 72021/05/20
في 31-03-2021م )ثاثة أشهر(.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مع أمانة محافظة جدة.توقيع عقد 82021/06/27

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن توزيع أرباح 92021/06/30
النصف األول لعام 2021م المنتهي في 30 يونيو 2021م.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة مع أمانة ترسية عقد102021/07/07
محافظة جدة.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية، ترسية عقد112021/07/15
وذلك باستامها لعدد 9 اتفاقيات تثبيت أسعار.     

اتفاقية تسهيات 122021/07/28
مصرفية

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الحصول على اتفاقية تسهيات 
مصرفية.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية النتائج المالية 132021/08/12
في 30-06-2021م )ستة أشهر(.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة في حائل ترسية عقد142021/08/17
بالحميمة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مع شركة المياه الوطنية.توقيع عقد 152021/09/06

  إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد تشغيل وصيانة مع وزارة ترسية عقد162021/09/12
البيئة والمياه والزراعة.          

إعالنات الشركة على موقع 
مجموعة تداول السعودية: 

4.3

العنواننوع اإلعالنتاريخ اإلعالنالرقم

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية.ترسية عقد172021/09/19

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع وزارة البيئة والمياه ترسية عقد182021/09/28
والزراعة.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع هيئة الزكاة والضريبة ترسية عقد192021/10/03
والجمارك.

اتفاقية تسهيات 202021/10/05
مصرفية

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن الحصول على اتفاقية تسهيات 
ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن موافقة مجلس اإلدارة على تأسيس إشعار للمساهمين212021/10/25
شركة ذات مسؤولية محدودة بالشراكة مع شركة فيوليا الفرنسية.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية النتائج المالية222021/11/04
في 31-09-2021م )تسعة أشهر(.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن موافقة مجلس اإلدارة على فتح فرع إشعار للمساهمين232021/11/04
للشركة في جمهورية العراق.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مع هيئة الزكاة والضريبة توقيع عقد 242021/11/16
والجمارك.                          

توقيع عقد252021/11/21
إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد إدارة للتشغيل والصيانة 

لخدمات المياه والمعالجة البيئية في القطاع األوسط )منطقة الرياض( مع شركة 
المياه الوطنية.

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد مع وزارة البيئة والمياه توقيع عقد262021/11/25
والزراعة لتشغيل وصيانة محطة تنقية المياه في منطقة حائل بالحميمة.

اتفاقية تسهيات 272021/12/06
مصرفية

 إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن تجديد وتعديل اتفاقية تسهيات بنكية 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية مع البنك العربي الوطنية      .  

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد مع شركة المياه الوطنية.ترسية عقد282021/12/07

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة جنوب توقيع عقد292021/12/08
وشرق مدينة جدة مع أمانة محافظة جدة.

  إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن ترسية عقد رقم 18 مع شركة المياه ترسية عقد302021/12/19
الوطنية.         

توقيع عقد312021/12/21
إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع عقد تشغيل وصيانة مشاريع 

المياه بمحافظة عقلة الصقور وضرية وقرى ومراكز منطقة القصيم مع وزارة البيئة 
والمياه والزراعة.        

اتفاقية تسهيات 322021/12/22
مصرفية

إعان شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة عن توقيع اتفاقية تسهيات بنكية 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية مع مصرف اإلنماء.
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تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات 4.4

ُتطبق الشركة جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات اإللزامية، 
فيما عدا "المواد االسترشادية" وذلك لألسباب التالية:

أسباب عدم التطبيقالمضمونالفقرةالمادة

وضع اآلليات الازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويً -41
من قبل مجلس اإلدارة - بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات والمكافآت

تعمل الشركة على وضع نماذج لتقييم فعالية أعضاء مجلس اإلدارة 
وذلك من خال وضع معايير تتناسب مع طبيعة الشركة والنشاطات 

التي تمارسها. 

تشكيل لجنة إدارة المخاطر.-70

 تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة 
بإدارة المخاطر كما تمارس هذه المهام واالختصاصات عن طريق 

مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.
وضع اختصاصات ومهام لجنة إدارة المخاطر.711

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر.-72

وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العاقة مع أصحاب المصالح 834-1
بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم من قبل مجلس اإلدارة.

ال توجد سياسة مكتوبه؛ ولكن يكفل النظام األساسي للشركة 
واألنظمة واللوائح المعتمدة من الجمعية ومجلس اإلدارة حماية وحفظ 

حقوق أصحاب المصالح.

2و853
2( برامج منح العاملين أسهمً في الشركة أو نصيبً من األرباح التي تحققها وبرامج 

التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
3( إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

تدرس الشركة وضع برنامج منح العاملين في الشركة أسهما أو 
أنصبة من األرباح، كما تدرس الشركة جعلها جزًء من محاور الخطة 

االستراتيجية للشركة.

87-
تضع الجمعية العامة العادية - بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة - سياسة 

تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ 
بغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع .

تقوم الشركة حاليً بمبادرات تدعم هدف هذه السياسة، وذلك من 
خال أعمال لجنة المسؤولية االجتماعية ويعمل المجلس على دراسة 

وضعها كمقترح لعرضه على الجمعية العامة.

وضع البرامج وتحديد الوسائل الازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل 884-1
االجتماعي.

تقوم الشركة حاليً بمبادرات تدعم هدف هذه السياسة، وسيقوم 
مجلس اإلدارة بدراسة وضعها كمقترح لعرضه على الجمعية العامه.

تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركات.-95
أقر مجلس اإلدارة تشكيل لجنة تابعة باسم "لجنة البيئة واالستدامة 
والحوكمة" وتهدف إلى دراسة موقع الشركة وحالتها الفعلية في 

مجال البيــئة واالستدامة والحوكمة.

5253 2021تقرير مجلس اإلدارة



شركاؤكم في النجاح

ُتعد الشركة إحدى
الجهات الفاعلة 

الرئيسية في قطاع 
المياه في المملكة

محمد بن عبداهلل الخريف
رئيس مجلس اإلدارة

فهد بن محمد الخر ّيف
عضو مجلس اإلدارة

سليمان بن محمد القهيدان
عضو مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن سعود العويس
عضو مجلس اإلدارة

عمار أحمد الزبيدي
عضو مجلس اإلدارة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخرّيف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة 4.5
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المباشرةصفة العضويةالجنسيةالمنصباالسم

عدد األسهم 
بداية السنة

عدد األسهم 
نهاية السنة

النسبة 
المئوية

%600,347600,3472.40غير تنفيذيسعوديرئيس مجلس اإلدارةمحمد عبداهلل إبراهيم الخريف

%131,326131,3260.53غير تنفيذيسعودينائب رئيس مجلس اإلدارةعبدالعزيز عبدالرحمن عبداهلل الخريف

000غير تنفيذيسعوديعضو مجلس اإلدارةفهد محمد عبدالعزيز الخريف

000غير تنفيذيأردنيعضو مجلس اإلدارةعمار أحمد أمين الزبيدي

%03,1000.01مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةعبدالرحمن سعود حمد العويس

000مستقلسعوديعضو مجلس اإلدارةسليمان محمد عبداهلل القهيدان

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة 4.5.1

مجلس إدارة الشركة وصفة العضوية وملكية األعضاء في الشركة بداية ونهاية عام 2021م: 
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عبدالعزيز عبدالرحمن 
عبداهلل الخريف

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المناصب الحالية:

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م. 	
إدارة  	 مجــال  فــي  تعمــل  القابضــة  تكامــل  لشــركة  الرئيــس  نائــب 

المشــاريع واالستشــارات والمــوارد البشــرية والمشــتريات منــذ عــام 2017م.
عضــو مجلــس إدارة لــدى شــركة منتجــات التغليــف، وهــي تعمــل فــي  	

مجــال صناعــة منتجــات االســتخدام الواحــد الباســتيكية التــي تخــدم 
قطاًعــا كبيــًرا فــي صناعــة األلبــان والمــواد الغذائيــة منــذ عــام 2017م.

عضــو مجلــس إدارة لــدى شــركة بيــان للمعلومــات االئتمانيــة، وهــي  	
تعمــل فــي مجال تقديــم خدمات المعلومات االئتمانيــة وجمع البيانات 
ــام  ــذ ع ــة من ــة والصناعي ــآت التجاري ــن المنش ــة م ــات االئتماني والمعلوم

2018م.
شــركة  	 لــدى  المعــدات  نظــم  لقطــاع  االستشــاري  المجلــس  عضــو 

مجموعــة الخريــف، والتــي تعمــل فــي عــدة نشــاطات، وتشــمل وحداتها 
مجــاالت النفــط وزيــوت التشــحيم وأنظمــة اآلالت والمعــدات وخدمــات 

التعاقــد والطباعــة والــورق منــذ عــام 2015م.

الخبرة المهنية السابقة:

ــروة  	 ــة والث ــة والصناع ــة، وزارة الطاق ــادرات الصناعي ــر للمب ــار الوزي مستش
المعدنيــة، المملكــة العربيــة الســعودية، وزارة حكوميــة تعمــل فــي 
مجــال اإلدارة والتطويــر، واســتغال النفــط والغاز والمــوارد المعدنية، من 

عــام 2016م حتــى عــام 2017م.
مديــر عــام، اإلدارة العامــة للتخطيــط والسياســات واألبحــاث الصناعيــة،  	

وكالــة شــؤون التصنيــع، وزارة الطاقة، المملكة العربية الســعودية، وزارة 
حكوميــة تعمــل فــي مجــال اإلدارة والتطويــر واســتغال النفــط والغــاز 

ــام 2017م. ــى ع ــام 2016م حت ــن ع ــة ، م ــوارد المعدني والم
مديــر عــام، المركــز الوطنــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وزارة  	

ــات  ــذ السياس ــع وتنفي ــال وض ــي مج ــل ف ــة تعم ــارة، وزارة حكومي التج
التجاريــة للمملكــة وتســهيل العمــل التجــاري وتنميتــه داخليــً وخارجيــً، 
وتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد الوطنــي ، وتطويــر العاقــات 
التجاريــة مــع مختلــف دول العالــم، إضافــة إلــى اإلشــراف علــى تطبيــق 
ــا  ــة وفروعه ــرف التجاري ــاء الغ ــص إنش ــدار تراخي ــة، وإص ــة التجاري األنظم

واإلشــراف عليهــا، مــن عــام 2014م حتــى عــام 2016م.
مديــر عــام، شــركة صناعــات الخريــف، وهــي شــركة ذات مســؤولية  	

محــدودة، تعمــل فــي مجــال صناعــة المضخــات التوربينيــة والمواســير 
الحديديــة وأنظمــة الــري المحــوري، مــن عــام 2009م حتــى عــام 

2014م.
مديــر تطويــر المشــاريع الصناعيــة، شــركة صناعــات الخريــف، وهــي  	

شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال صناعــة المضخــات 
التوربينيــة والمواســير الحديديــة وأنظمــة الــري المحــوري، مــن عــام 

2005م حتــى عــام 2007م.
مديــر تطويــر المشــاريع الصناعيــة، شــركة الخرّيــف للبتــرول، وهــي  	

شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال أنظمــة ومكونــات 
الضــخ، منــذ عــام 2005م حتــى عــام 2007م.

ــة،  	 ــول الطباع ــف لحل ــركة الخرّي ــة، ش ــاريع الصناعي ــر المش ــر تطوي مدي
وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال حلــول 

الطباعــة والتغليــف، منــذ عــام 2005م حتــى عــام 2007م.

أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي 
يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها: 

4.5.2

محمد بن عبداهلل الخريف
رئيس مجلس اإلدارة

المناصب الحالية:

ــام 2013م  	 ــذ ع ــة من ــاه والطاق ــة المي ــف لتقني ــركة الخري ــي ش ــس اإلدارة ف ــس مجل رئي
ــه. ــى تاريخ وحت

شــركة  	 الخريــف،  مجموعــة  شــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  وعضــو  التنفيــذي  الرئيــس 
وزيــوت  النفــط  مجــاالت  وحداتهــا  وتشــمل  النشــاطات،  متعــددة  مقفلــة  مســاهمة 

والمعــدات. اآلالت  وأنظمــة  التشــحيم 
رئيــس مجلــس المديريــن فــي شــركة الخريــف التجاريــة، شــركة ذات مســؤولية محــدودة  	

تعمــل فــي مجــال توزيــع اآلالت والمعــدات الزراعيــة والصناعيــة والبحريــة.
رئيــس مجلــس المديريــن فــي شــركة صناعــات الخريــف، شــركة ذات مســؤولية محــدودة  	

تعمــل فــي مجــال صناعــة أنظمــة الــرّي والمضخــات التوربينيــة والمواســير الحديديــة.
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الخرّيــف للبتــرول، شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمل  	

فــي مجــال صناعــة أنظمــة المضخــات للنفــط والغاز.
عضو مجلس إدارة في شركة نقل وتقنيات المياه، شركة حكومية. 	
عضــو مجلــس إدارة فــي هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية، وهــي هيئــة حكوميــة تعنــى  	

بزيــادة الصــادرات الســعودية غيــر النفطيــة.
عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة المراكــز العربيــة، وهــي شــركة مســاهمة عامــة تعمــل  	

فــي مجــال تملــك وتطويــر وتشــغيل المجّمعــات التجاريــة.
شــركة  	 )أراســكو(  الزراعيــة  للخدمــات  العربيــة  الشــركة  فــي  اإلدارة  مجلــس  رئيــس 

الغذائيــة. الصناعــات  مجــال  فــي  تعمــل  مقفلــة  مســاهمة 
ــم  	 ــوبات وزارة التعلي ــوبي ومنس ــة لمنس ــل الخيري ــة تكاف ــاء مؤسس ــس األمن ــو مجل عض

وهــي مؤسســة تهــدف إلــى دعــم الطــاب والطالبــات المحتاجيــن فــي مــدارس المملكــة.
رئيــس الجانــب الســعودي لمجلــس األعمــال الســعودي العراقــي لــدى اتحــاد الغــرف  	

الســعودية.

الخبرة المهنية السابقة:

عضــو مجلــس إدارة، الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة، هيئــة  	
حكوميــة تعمــل فــي مجال تحقيق الريــادة اإلقليمية والمرجعيــة العلمية في مجاالت 
التقييــس وتقويــم المطابقــة واالرتقــاء بمواصفــات وبجــودة المنتجــات والخدمــات، مــن 

عــام 2014م حتــى عام 2019م.
عضــو مجلــس إدارة البرنامــج الوطنــي لتطويــر التجمعــات الصناعيــة، برنامــج حكومــي  	

ــي  ــاد الوطن ــع االقتص ــة لتنوي ــي المملك ــدة ف ــة جدي ــة صناعي ــاد بني ــى إيج ــدف إل يه
تقــوم علــى التحــول مــن االعتمــاد علــى الثروات الطبيعيــة ممثلة في قطــاع النفط إلى 

الثــروات المكتســبة مــن ذلــك القطاع، مــن عام 2016م حتــى عام 2018م.
رئيــس مجلــس إدارة، الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق، شــركة مســاهمة عامــة  	

تعمــل فــي قطــاع االســتثمار الصناعــي، مــن عــام 2015م حتــى عــام 2018م.
عضو مجلس إدارة، الشــركة الســعودية ألنابيب الصلب، شــركة مســاهمة عامة تعمل  	

في قطاع البناء والتشييد، من عام 2013م حتى عام 2015م.
عضــو مجلــس إدارة، الشــركة الســعودية لصناعــة الــورق، شــركة مســاهمة عامــة  	

تعمــل فــي قطــاع االســتثمار الصناعــي، مــن عــام 2006م حتــى عــام 2014م. 
عضــو اللجنــة الصناعيــة، الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض، مــن عــام 2000م حتــى  	

عــام 2011م.
رئيــس مجلــس إدارة، شــركة رخــاء لاســتثمار الزراعي والتنمية )ش.م.م(، شــركة مســاهمة  	

مصريــة، تعمــل فــي المجــال الزراعــي وإنتاج الغــذاء، منذ عــام 2016م وحتــى 2020م.
عضــو جمعيــة منــع الخســائر ودرء المخاطــر “ســامتك”، تعمــل فــي مجــال رفــع مســتوى  	

الوعــي بالســامة وتنميــة الخبــرات وتأهيــل الكفــاءات والكــوادر ودعــم البرامــج الصناعيــة 
والمهنيــة، منــذ عــام 2019م وحتــى 2021م.

عضو،لجنــة الطاقــة المتجــددة، الغرفــة التجاريــة الصناعيــة بالريــاض، تهــدف اللجنــة إلــى  	
الدعــم والتمكيــن والتنســيق مــع كافــة الجهــات لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية لتكــون 
ــى  ــام 2019م وحت ــذ ع ــة 2030، من ــق رؤي ــددة وف ــة المتج ــي الطاق ــدة ف ــة رائ المملك

2021م.
5859 2021تقرير مجلس اإلدارة



عمار أحمد أمين الزبيدي
عضو مجلس اإلدارة

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م. 	

الخريــف  	 مجموعــة  شــركة  فــي  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو 
متعــددة النشــاطات وتشــمل وحداتهــا مجــاالت النفــط وزيــوت 
التشحيم وأنظمة اآلالت والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة 

والــورق منــذ عــام 2014م.

الرئيــس التنفيــذي للماليــة شــركة مجموعــة الخريــف والتــي  	
تعمــل فــي عــدة نشــاطات وتشــمل وحداتهــا مجــاالت النفــط 
وزيــوت التشــحيم وأنظمــة اآلالت والمعــدات وخدمــات التعاقــد 

والطباعــة والــورق، منــذ عــام 2014م.

عضــو المجلــس االستشــاري لقطاع المعدات واآلالت في شــركة  	
مجموعة الخريف متعددة النشاطات وتشمل وحداتها مجاالت 
ــات  ــدات وخدم ــة اآلالت والمع ــحيم وأنظم ــوت التش ــط وزي النف

التعاقــد والطباعــة والــورق منــذ عــام 2015م.

عضــو مجلــس إدارة فــي شــركة الخرّيــف للبتــرول وتعمــل فــي  	
مجــال أنظمــة ومكونــات الضــخ منــذ عــام 2014م.

عضــو لجنــة المخاطــر واالئتمــان الشــركة الســعودية للتمويــل  	
منــذ عــام 2015م.

عضــو مجلــس إدارة شــركة عبــر الشــرق – جمهوريــة مصــر  	
العربيــة.

عضو مجلس إدارة شركة رخاء – جمهورية مصر العربية. 	

الخبرة المهنية السابقة:

المديــر العــام للشــؤون الماليــة، شــركة مجموعــة الخريــف،  	
وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة متعــددة النشــاطات وتشــمل 
اآلالت  وأنظمــة  التشــحيم  وزيــوت  النفــط  مجــاالت  وحداتهــا 
والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 1999م 

حتــى عــام 2013م.

ــاهمة  	 ــركة مس ــي األردن، ش ــي ف ــك العرب ــان، البن ــؤول ائتم مس
تعمل في مجال تقديم الخدمات المصرفية والمالية، من عام 

1993م حتــى عام 1999م.

فهد محمد 
عبدالعزيز الخريف
عضو مجلس اإلدارة

المناصب الحالية:

عضو مجلس اإلدارة في الشركة منذ عام 2020م. 	
عضــو مجلــس اإلدارة في شــركة أبناء عبــداهلل البراهيم الخريف  	

منذ عام 2012م.
العضــو المنتــدب لشــركة الخرّيــف لحلــول الطباعــة منــذ عــام  	

2019م.
الرئيــس التنفيــذي لشــركة المركــز اآللي الســعودي لقطع الغيار  	

منذ عام 2012م.
بشــركة  	 المعــدات  نظــم  بقطــاع  المديريــن  مجلــس  عضــو 

2015م. عــام  منــذ  الخريــف  مجموعــة 

الخبرة المهنية السابقة:

زيــوت  	 لتصنيــع  الخرّيــف  شــركة  المناقصــات،  لجنــة  رئيــس 
التشــحيم، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي 
مجــال تصنيــع زيــوت التشــحيم، مــن عــام 2018م حتــى عــام 

2020م.
المكلــف بــإدارة التواصــل والتســويق، شــركة مجموعــة الخريــف،  	

وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة، متعــددة النشــاطات وتشــمل 
اآلالت  وأنظمــة  التشــحيم  وزيــوت  النفــط  مجــاالت  وحداتهــا 
والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 2015م 

حتى عــام 2019م.
ــف،  	 ــة الخري ــركة مجموع ــويق، ش ــل والتس ــة التواص ــو لجن عض

وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة، متعــددة النشــاطات وتشــمل 
اآلالت  وأنظمــة  التشــحيم  وزيــوت  النفــط  مجــاالت  وحداتهــا 
والمعدات وخدمات التعاقد والطباعة والورق، من عام 2013م 

حتــى عــام 2015م. 
عضــو لجنــة جائــزة اإلبــداع الصناعــي، الهيئــة الســعودية للمــدن  	

الصناعيــة ومناطقــة التقنية »ُمدن«، وهي هيئة حكومية تعنى 
بتطويــر المــدن الصناعية واإلشــراف عليها، من يناير عام 2012م 

حتــى ديســمبر عــام 2012م.
الغيــار،  	 لقطــع  الســعودي  المركــز  المســاعد،  العــام  المديــر 

وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة تعمــل فــي مجــال 
قطــع الغيــار والصيانــة للمعــدات الثقيلــة والشــاحنات، مــن عــام 

2011م حتــى عــام 2012م.
مديــر منتجــات مناولــة المــواد، شــركة الخرّيــف التجاريــة، وهــي  	

شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال توزيــع 
اآلالت والمعدات الزراعية والصناعية والبحرية، من عام 2006م 

ــام 2008م. ــى ع حت
مديــر إدارة المشــاريع، شــركة مجموعــة الخريــف، مســاهمة  	

مقفلــة، متعــددة النشــاطات وتشــمل وحداتهــا مجــاالت النفــط 
وزيــوت التشــحيم وأنظمــة اآلالت والمعــدات وخدمــات التعاقــد 

ــام 2006م. ــى ع ــام 2005م حت ــن ع ــورق، م ــة وال والطباع

أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي 
يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها: 

4.5.2
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سليمان محمد 
عبداهلل القهيدان

عضو مجلس اإلدارة

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م. 	
رئيس لجنة المراجعة للشركة منذ عام 2020م. 	
ــل  	 ــي تعم ــتية، والت ــك اللوجس ــركة ماس ــدى ش ــس إدارة ل ــو مجل عض

فــي مجــال خدمــات المنشــآت اللوجســتية والصناعيــة منــذ عــام 
2020م.

رئيس لجنة المراجعة نادي الهال السعودي منذ عام 2020م. 	
الرئيــس التنفيــذي لــإلدارة الماليــة شــركة محمــد إبراهيــم الســبيعي  	

ــتثمارات  ــال االس ــي مج ــل ف ــي تعم ــك(، والت ــتثمار )ماس وأوالده لاس
ــام 2018م. ــذ ع ــول، من ــرة وإدارة األص المباش

ــاري،  	 ــر العق ــتثمار والتطوي ــر لاس ــركة ذاخ ــة ش ــة المراجع ــو لجن عض
وتعمــل فــي المجــال العقــاري منــذ عــام 2019م.

شــركة  	 الماليــة  للخدمــات  إيــزي  شــركة  إدارة  مجلــس  مستشــار 
مســاهمة بحرينيــة مقفلــة، وتعمــل فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة 

وتقــدم الحلــول والتقنيــات المبتكــرة منــذ عــام 2019م.
رئيــس لجنــة المراجعــة شــركة إســكان حقــل الفاضلــي، وتعمــل فــي  	

التطويــر العقــاري، منــذ عــام 2018م.
فــي  	 وتعمــل  الخيريــة،  غــروس  مؤسســة  المراجعــة  لجنــة  رئيــس 

2020م. عــام  منــذ  الخيــري  المجــال 
شــريك في شــركة ســبل الخبرة لاستشــارات، وتعمل في االستشــارات  	

المالية والزكاة والضريبة منذ عام 2019م.
ــي  	 ــكو(، وه ــة )أراس ــات الزراعي ــة للخدم ــركة العربي ــي الش ــريك ف ش

تعمــل فــي مجــال إنتــاج وبيــع المــواد الغذائيــة منــذ عــام 2018م.

الخبرة المهنية السابقة:

الرئيــس التنفيــذي لــإلدارة الماليــة، الشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة  	
)أراســكو(، وهي شــركة مســاهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج وبيع 

المــواد الغذائيــة، منــذ عــام 2005م حتى عــام 2017م.
الزراعيــة  	 للخدمــات  العربيــة  الشــركة  إدارة،  مجلــس  ســر  أميــن 

)أراســكو(، شــركة مســاهمة مقفلــة، تعمــل فــي مجــال إنتــاج وبيــع 
المــواد الغذائيــة، منــذ عــام 2013م وحتــى عــام 2017م.

ــي  	 ــل ف ــارات، تعم ــعيدان للعق ــركة آل س ــة، ش ــة المراجع ــو لجن عض
المجــال العقــاري، منــذ عــام 2015م وحتــى عــام 2018م.

عضــو مجلــس إدارة، شــركة البحــري للنقــل الســائب، شــركة ذات  	
ــام 2013م  ــن ع ــل، م ــال النق ــي مج ــل ف ــدودة، تعم ــؤولية مح مس

وحتــى عــام 2017م.
الصناعيــة  	 التنميــة  صنــدوق  الماليــة،  واالستشــارات  المراقبــة  إدارة 

الســعودي، جهــة حكوميــة، منــذ عــام 1992م حتــى عــام 2005م.

عبدالرحمن سعود 
حمد العويس

عضو مجلس اإلدارة

المناصب الحالية:

عضو مجلس إدارة الشركة منذ عام 2020م. 	

عــام  	 منــذ  للشــركة  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  رئيــس 
2020م.

 عضو مجلس إدارة شركة المطاحن الثالثة منذ عام 2021م. 	

الشــركة  	 فــي  المشــتركة  للخدمــات  التنفيــذي  الرئيــس 
الســعودية لاســتثمار الزراعــي واإلنتــاج الحيوانــي )ســالك(، منــذ 

2021م. عــام 

الخبرة المهنية السابقة:

نائــب الرئيــس للخدمــات المشــتركة، شــركة الميــاه الوطنيــة،  	
ــم  ــال تقدي ــي مج ــل ف ــة، تعم ــاهمة مقفل ــركة مس ــي ش وه
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي، منــذ عــام 2017م حتــى 

عــام 2020م.

مديــر عــام المنطقــة الشــرقية، شــركة المراعــي، وهــي شــركة  	
قطــاع  فــي  تعمــل  النشــاطات  متعــددة  عامــة  مســاهمة 

الغــذاء، منــذ عــام 2015م حتــى عــام 2017م.

مديــر عــام المراعــي فــي دولــة الكويت، وهي شــركة مســاهمة  	
عامــة متعــددة النشــاطات تعمــل فــي قطــاع الغــذاء، منــذ 

عــام 2013م حتــى عــام 2015م.

مديــر المــوارد البشــرية، شــركة المراعي، وهي شــركة مســاهمة  	
عامــة متعــددة النشــاطات تعمــل فــي قطــاع الغــذاء، منــذ 

ــام 2013م. ــى ع ــام 2009م حت ع

مديــر شــؤون الموظفيــن لــدول الخليــج العربية، شــركة المراعي،  	
وهــي شــركة مســاهمة عامــة متعــددة النشــاطات تعمــل فــي 

قطــاع الغــذاء، منــذ عــام 2007م حتــى عــام 2009م.

ــي  	 ــي، وه ــركة المراع ــن، ش ــات الموظفي ــب وعاق ــرف تدري مش
شــركة مســاهمة عامــة متعــددة النشــاطات تعمــل فــي قطاع 

الغــذاء، منــذ عــام 2006م حتــى عــام 2007م.

عضــو برنامــج مــدراء المســتقبل، شــركة المراعــي، وهــي شــركة  	
قطــاع  فــي  تعمــل  النشــاطات  متعــددة  عامــة  مســاهمة 

الغــذاء، منــذ عــام 2005م حتــى عــام 2007م.

أعــاله هــي شــركات  المذكــورة  الشــركات  مالحظــة: جميــع 
ســعودية، مــا عــدا مــا ذكــر خــالف ذلــك أمامهــا.

أسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي 
يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها: 

4.5.2
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عبدالرحمن سعود حمد العويس، عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات 

سعوديالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

حاصــل علــى ماجســتير إدارة األعمــال التنفيــذي، جامعــة مانشســتر،  	
المملكــة المتحدة، عــام 2021م.

حاصل على دبلوم موارد بشرية، كلية اليمامة، في عام 2005م. 	

وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا، جامعــة اإلمام  	
محمد بن سعود، عام 2005م.

سليمان محمد عبداهلل القهيدان، عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة 

سعوديالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

حاصل على برنامج إعداد القادة، جامعة هارفارد لألعمال، عام 2014م. 	

حاصــل علــى درجــة الماجســتير إدارة األعمال، جامعة الملك ســعود، الرياض،  	
المملكة العربية السعودية، عام 2004م.

ــنطن  	 ــة )CPA(، واش ــن األمريكي ــبين القانونيي ــة المحاس ــى زمال ــل عل حاص
ســتيت بــورد، عــام 2001م.

حاصــل علــى زمالــة المحاســبين القانونيــن الســعودية )SOCPA(، الهيئــة  	
ــام 1996م. ــن، ع ــبين القانونيي ــعودية للمحاس الس

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس علــوم إداريــة تخصــص محاســبة،  	
جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، عــام 

1992م.

محمد عبداهلل إبراهيم الخريف، رئيس مجلس اإلدارة

سعوديالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

ــة  	 ــن جامع ــة م ــة الصناعي ــي الهندس ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــل عل حاص
ــام 1998م. ــعود ع ــك س المل

 عبدالعزيز عبدالرحمن عبداهلل الخريف، نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعوديالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

نظــم  	 وإدارة  الهندســية  العلــوم  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  حاصــل 
ــدة،  ــة المتح ــير، المملك ــة بيدفوردش ــد، مقاطع ــة كرانفايل ــع، جامع التصني

2008م.  عــام 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة، جامعــة الملــك  	
ســعود، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، عــام 2005م. 

فهد محمد عبدالعزيز الخريف - عضو مجلس اإلدارة

سعوديالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

ــام،  	 ــتون، برمنجه ــة آس ــال، جامع ــتير إدارة أعم ــة الماجس ــى درج ــل عل حاص
ــام 2010م. ــرا، ع إنجلت

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس هندســة صناعيــة، جامعــة الملــك ســعود،  	
الريــاض، المملــكة العربيــة الســعودية، عــام 2004م.

عمار أحمد أمين الزبيدي - عضو مجلس اإلدارة

أردنيالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة وإدارة أعمــال، الجامعــة  	
األردنيــة، عمــان، األردن، عــام 1993م.

جامعــة  	 والتدقيــق،  المحاســبة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 
1990م. عــام  الكويــت،  الكويــت،  الكويــت، 

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم 4.5.3
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جالجل عبدالمحسن الجالجل، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

سعوديالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

بكالوريــوس إدارة أعمــال فــي إدارة األعمال، جامعة اإلمام محمد بن ســعود  	
اإلسامية، الرياض، المملكة العربية السعودية، في عام 2013.

دبلــوم فــي إدارة مــوارد بشــرية، جامعــة اليمامــة، الريــاض، المملكــة العربيــة  	
الســعودية، فــي عــام 2007م.

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة الخزامى. 	المناصب الحالية

الخبرة المهنية 
السابقة

وهــي  	 الخريــف،  مجموعــة  شــركة  البشــرية،  للمــوارد  التنفيــذي  الرئيــس 
ــا  ــمل وحداته ــاطات وتش ــددة النش ــدودة، متع ــؤولية مح ــركة ذات مس ش
مجاالت النفط وزيوت التشحيم وأنظمة اآلالت والمعدات وخدمات التعاقد 

والطباعــة والــورق، منذ عــام 2016م.

التشــحيم،  	 زيــوت  لتصنيــع  الخرّيــف  شــركة  المناقصــات،  لجنــة  عضــو 
ــوت  ــع زي ــال تصني ــي مج ــل ف ــدودة، تعم ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي ش وه

التشــحيم، مــن عــام 2018م وحتــى عــام 2020م.

مديــر إدارة المــوارد البشــرية، شــركة الراجحــي لاســتثمار، وهــي شــركة ذات  	
مســؤولية محدودة، تعمل في مجال االســتثمار التجاري والعقاري، من عام 

2011م وحتــى عــام 2016م.

ــركة ذات  	 ــي ش ــتثمار، وه ــات لاس ــركة تنمي ــرية، ش ــوارد البش ــر إدارة الم مدي
مســؤولية محــدودة، تعمــل في مجال االســتثمار التجــاري والعقاري والطبي، 

مــن عــام 2007م وحتــى عــام 2011م.

ــركة ذات  	 ــي ش ــاوالت، وه ــي للمق ــركة الراجح ــرية، ش ــوارد البش ــرف م مش
مســؤولية محــدودة، تعمــل في محــال المقاوالت، من عــام 2002م وحتى 

عــام 2007م.

مســؤول خدمــات عمــاء، شــركة آرتــس للخدمــات اللوجســتية، وهــي شــركة  	
ذات مســؤولية محدودة، تعمل في مجال تقديم خدمات شــحن، من عام 

2011م وحتــى عام 2016م.

أسماء أعضاء اللجان )من خارج المجلس( 
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم 

وخبراتهم:

4.5.4

محمد عبداهلل صالح الوابل، عضو لجنة المراجعة

سعوديالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

تخصــص محاســبة، جامعــة الملــك ســعود،  	 بكالوريــوس علــوم إداريــة 
1988م. عــام  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 

المناصب الحالية

عضــو مجلــس اإلدارة، شــركة مجموعــة المطلــق، وهــي شــركة مســاهمة  	
مقفلة تعمل في مجال إدارة االستثمار، منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه 

النشرة.

عضــو لجنــة االســتثمار، شــركة مجموعــة المطلــق، وهــي شــركة مســاهمة  	
مقفلة تعمل في مجال إدارة االستثمار، منذ عام 2016م وحتى تاريخ هذه 

النشرة.

عضــو مجلــس اإلدارة، شــركة المطلــق لاســتثمار العقاري، وهي شــركة ذات  	
مســؤولية محــدودة تعمــل فــي مجــال التطويــر العقــاري، منذ عــام 2015م 

حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

عضــو مجلــس اإلدارة، بيــت التمويل الوطني، وهي شــركة مســاهمة بحرينية  	
مقفلة تعمل في مجال تمويل شراء السيارات، منذ عام 2019م حتى تاريخ 

هذه النشرة. 

الخبرة المهنية 
السابقة

ــي  	 ــل ف ــتثمارية، تعم ــم االس ــق فالك ــتقل، صنادي ــس إدارة مس ــو مجل عض
ــام 2018م. ــى ع ــام 2015م حت ــن ع ــتثمار، م ــال االس مج

عضــو لجنــة المراجعــة، شــركة النايفــات للتمويــل، مســاهمة مقفلــة، تعمــل  	
فــي مجــال التمويــل، مــن عــام 2015م حتــى عــام 2018م. 

الرئيــس التنفيــذي، شــركة مجموعــة المطلــق، وهــي شــركة مســاهمة  	
ــام  ــى ع ــام 2016م حت ــن ع ــتثمار، م ــال إدارة االس ــي مج ــل ف ــة تعم مقفل

2019م.

شــركة  	 وهــي  المطلــق،  مجموعــة  شــركة  للماليــة،  التنفيــذي  الرئيــس 
ــام 2008م  ــن ع ــتثمار، م ــال إدارة االس ــي مج ــل ف ــة تعم ــاهمة مقفل مس

ــام 2016م. ــى ع حت

مديــر تنفيــذي للشــؤون الماليــة واإلداريــة، شــركة مجموعــة المطلــق، وهــي  	
شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إدارة االستثمار، من عام 2002م 

ــام 2008م. ــى ع حت

شــريك ومديــر عــام، الشــركة المتقدمــة للحاســب اآللــي، وهــي شــركة ذات  	
مسؤولية محدودة تعمل في مجال تقنية المعلومات واألنظمة اإللكترونية، 

مــن عــام 2000م حتــى عام 2002م.

مديــر تدقيــق، شــركة أرنســت ويونــغ، وهــي شــركة ذات مســؤولية محدودة  	
تعمــل فــي مجــال الخدمــات واالستشــارات الماليــة والمحاســبية والتدقيــق 
المالــي واالستشــارات الضريبيــة والمعامات التجارية، مــن عام 1990م حتى 

عام 2000م.

محاســب، بنــك الريــاض، وهــي شــركة مســاهمة عامــة تعمــل فــي مجــال  	
ــام  ــن ع ــة، م ــال المصرفي ــة واألعم ــة والمالي ــارات البنكي ــات واالستش الخدم

عــام 1990م. حتــى  1988م 
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االسم
عدد الجمعيات: اجتماع واحد

اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية بتاريخ 2021/05/19

محمد عبداهلل إبراهيم الخريف

عبدالعزيز عبدالرحمن عبداهلل الخريف

فهد محمد عبدالعزيز الخريف

عمار أحمد أمين الزبيدي

عبدالرحمن سعود حمد العويس

سليمان محمد عبداهلل القهيدان

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين 
المنعقدة خالل السنة المالية 2021م وأسماء 

أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات

4.5.7

فــّوض مجلــس اإلدارة الشــركة باتخــاذ مــا يلــزم 
من اإلجراءات التي تمكن المساهمين من إيصال 
مقترحاتهــم وملحوظاتهــم، وذلــك عــن طريــق 
قنــوات التواصــل المتواجــدة لــدى "إدارة عاقــات 

المســتثمرين" المتمثلــة فيما يلي: 

الهاتف: 0114000612 تحويلة: 222
الفاكس: 0114555179
جوال: 0593999005

awpt-ir@alkhorayef.com :اإليميل

االسم

عدد االجتماعات: 5 اجتماعات

اإلجمالي االجتماع
األول

2021/05/09

االجتماع
الثاني

2021/06/30

االجتماع
الثالث 

2021/08/11

االجتماع
الرابع 

2021/11/03

االجتماع
الخامس 

2021/12/26

محمد عبداهلل 
5إبراهيم الخريف

عبدالعزيز عبدالرحمن 
5عبداهلل الخريف

فهد محمد 
5عبدالعزيز الخريف

عمار أحمد أمين 
5الزبيدي

عبدالرحمن سعود 
5حمد العويس

سليمان محمد 
5عبداهلل القهيدان

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة 
أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علمًا بمقترحات 

المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة لعام 2021م 

4.5.5

4.5.6
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المكافآت الثابتة* 
)عدا بدل حضور الجلسات(

بدل حضور 
المجموعجلسات

أعضاء لجنة المراجعة

 115,000 15,000 100,000سليمان محمد عبداهلل القهيدان

115,000 15,000 100,000محمد عبداهلل صالح الوابل

 9,000 9,000 -عمار أحمد أمين الزبيدي

 239,000 39,000 200,000المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

 106,000 6,000 100,000عبدالرحمن سعود حمد العويس

 6,0006,000 -محمد عبداهلل الخريف

 106,000 6,000 100,000جاجل عبدالمحسن الجاجل

 218,000 200,00018,000المجموع

457,000 400,00057,000المجموع الكلي

علمــً بــأن المكافــآت الدوريــة المشــار إليها في الجدول أعاه تمثــل مكافأة أعضاء  	
اللجــان عــن عــام 2021م وســتصرف فــي 2022م، أمــا بــدالت حضــور الجلســات 
فهــي عبــارة عــن بــدل حضــور جلســات أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام 2021م.

قــد تنــازل أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيين عــن المكافأة الســنوية عن العام  	
المالــي 2021م وذلــك بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة في اجتمــاع الجمعية العامة 

غيــر العاديــة بتاريــخ 2020/07/05م.

مكافآت أعضاء اللجان 4.5.9

المكافآت المكافآت الثابتة
المتغيرة

المجموع 
الكلي

مبلغ معين
بدل حضور 

جلسات 
المجلس

مكافآت المجموع
دورية

أواًل: األعضاء المستقلين

عبدالرحمن سعود حمد 
 0215,000 215,000 200,00015,000العويس

سليمان محمد عبداهلل 
 0215,000 215,000 200,00015,000القهيدان

 0430,000 430,000 400,00030,000المجموع

أواًل: األعضاء المستقلين

محمد عبداهلل إبراهيم 
 015,000 15,000 015,000الخريف

عبدالعزيز عبدالرحمن 
 015,000 15,000 015,000عبداهلل الخريف

فهد محمد عبدالعزيز 
 015,000 15,000 015,000الخريف

 015,000 15,000 015,000عمار أحمد أمين الزبيدي

 060,000 60,000 060,000المجموع

 0490,000 490,000 400,00090,000المجموع الكلي

علمــً بــأن المكافــآت الدوريــة المشــار إليهــا فــي الجــدول أعــاه تمثــل مكافــأة أعضــاء  	
مجلس اإلدارة عن عام 2021م وســتصرف في 2022م، أما بدالت حضور الجلســات 

فهــي عبــارة عــن بــدل حضــور جلســات أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن عــام 2021م.

قــد تنــازل أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن عــن المكافــأة الســنوية عــن العــام  	
المالــي 2021م وذلــك بموجــب قــرار مجلس اإلدارة في اجتمــاع الجمعية العامة غير 

العاديــة بتاريــخ 2020/07/05م.

استحق أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2021م المكافآت والبدالت التالية: 

المكافآت والتعويضات المخصصة 
ألعضاء مجلس اإلدارة 

4.5.8
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 4.6

االسم
عدد االجتماعات: اجتماعين

اإلجمالي
االجتماع األول
2021/04/07

االجتماع الثاني
2021/10/20

2عبدالرحمن سعود حمد العويس

2محمد عبداهلل الخريف

2جاجل عبدالمحسن الجاجل

الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
ــة”(  ــي بـ”اللجن ــا يل ــا فيم ــار إليه ــآت )وُيش ــيحات والمكاف ــة الترش ــت لجن تأسس
فــي شــركة الخريــف لتقنيــة الميــاه والطاقــة )“الشــركة”( مــن قبــل الجمعيــة 
صاحياتهــا  بموجــب  العامــة”(  )“الجمعيــة  بالشــركة  للمســاهمين  العامــة 
ووفقــً لنظــام الشــركة األســاس، واعتمــد تشــكيل أعضائهــا مــن قبــل مجلــس 

ــة”(. ــذه )“الائح ــل ه ــة العم ــً لائح ــة وفق ــل اللجن ــركة، وتعم اإلدارة بالش

الغرض والدور
يتمثـــل الغرض مـــن اللجنة في مســـاعدة مجلـــس اإلدارة )“مجلـــس اإلدارة”، . 1

وُيشـــار إلـــى كل عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة باســـم “عضـــو مجلس 
اإلدارة”( فـــي أداء مســـؤولياته الرقابيـــة والقيام باالختصاصات والمســـؤوليات 

والصاحيـــات المنصـــوص عليهـــا في هـــذه الائحة.

يتمثـــل الـــدور الرئيســـي للجنة فيمـــا يلـــي: )1( قيـــادة عملية ترشـــيح وتقييم . 2
أعضـــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشـــركة؛ )2( ضمان فعالية وســـامة 
هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياســـات واإلجـــراءات الداخلية ذات 
العاقة؛ )3( مســـاعدة مجلـــس اإلدارة في مراجعة وتحديـــد مكافآت أعضاء 

مجلـــس اإلدارة وأعضاء لجان مجلـــس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشـــركة.

أواًل: لجنة المكافآت والترشيحات

عقــدت اللجنــة اجتماعيــن خــال عــام 2021م، ورفعــت تقاريرهــا لمجلــس 
اإلدارة، وتتكــون لجنــة المكافــآت والترشــيحات مــن:

ــاًء  ــاه بن ــة أع ــآت المبين ــا للمكاف ــي صرفه ــركة ف ــد الش تعتم
ــي: ــا يل ــى م عل

يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة مقابــل عضويتــه فــي مجلــس . 1
اإلدارة مكافــأة ســنوية بمــا ال يزيــد علــى مبلــغ )200,000( 
ريــال لــكل عضــو، أو كمــا تحــّدده الجمعيــة العامــة العاديــة 

ــس اإلدارة. ــن مجل ــراح م ــى اقت ــاًء عل ــاهمين بن للمس

يســتحق عضــو مجلس اإلدارة واللجــان المنبثقة عن المجلس . 2
بــدل حضــور بمبلــغ )3,000( ريال لــكل عضو عن كل اجتماع 
َيحُضــره، باإلضافــة إلــى تحّمــل الشــركة مصاريــف الســفر 
ــل عنــد حضــور أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس  واإلقامــة والتنقُّ
ــس أو  ــات المجل ــد اجتماع ــه ألح ــة عن ــان المنبثق اإلدارة واللج

اللجــان المنعقــدة خــارج مدينــة ســكنه.

يجــوز لمجلــس اإلدارة اعتمــاد مكافــآت أخــرى - بشــكل دوري . 3
أو ســنوي - ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان المنبثقــة 

عنه.

ــنوية . 4 ــأة س ــة مكاف ــان المنبثق ــاء اللج ــس وأعض ــتحق رئي يس
بمــا ال يزيــد علــى مبلغ )100,000( ريــال، على أال يكون عضو 

اللجنة من موظفي الشــركة.

علمــً بــأن هــذه المكافــآت الممنوحــة لــم تنحــرف عــن ضوابــط 
سياســة المكافــآت المعتمــدة.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة واللجان المنبثقة

4.5.10
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الواجبات والمسؤوليات
مباشــرة . 1 خــال  مــن  أعــاه   1 القســم  فــي  المبّيــن  الرئيســي  دورهــا  اللجنــة  تــؤدي 

األقــل: علــى  التاليــة  والمســؤوليات  والمهــام  االختصاصــات 

 الترشيحات: 	

إعــداد سياســات ومعاييــر فيمــا يتعلــق بترشــيح وتعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء . 1
اإلدارة التنفيذيــة للشــركة )“سياســة الترشــيحات”(، واقتراحهــا لمجلــس اإلدارة واإلشــراف 

علــى تنفيذهــا.
التأكــد مــن القيــام باالستفســارات الازمــة والمناســبة فــي شــأن مرشــحي مجلــس . 2

اإلدارة ومؤهاتهــم قبــل تقديــم توصيــة بشــأن ترشــيحهم لمجلــس اإلدارة.
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة، وإعــادة ترشــيحهم وفقــً . 3

لألنظمــة واللوائــح والقواعــد المعمــول بهــا والسياســات والمعاييــر المعتمــدة )بمــا فــي 
ذلــك هــذه الائحــة(.

القــدرات والمؤهــات . 4 اإلدارة بشــأن  التوصيــات لمجلــس  مراجعــة وتقييــم وتقديــم 
والخبــرات الازمــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ووظائــف اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بصــورة 
لتلــك  الــذي يتعيــن تخصيصــه  الوقــت  األقــل. ويشــمل ذلــك تحديــد  ســنوية علــى 
العضويــة وإعــداد وصــف وظيفــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن 

التنفيذيــة للشــركة. والمســتقلين واإلدارة 
التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقال أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين وفقــُا لألنظمة . 5

واللوائــح والقواعــد المعمــول بهــا، وعــدم وجــود أي تعــارض فــي المصالــح إذا كان 
ــرى. ــركة أخ ــس إدارة ش ــة مجل ــغل عضوي ــو يش العض

بشــأنها . 6 التوصيــات  وتقديــم  التنفيذييــن  كبــار  تعاقــب  لخطــط  الدوريــة  المراجعــة 
لمجلــس اإلدارة، مــع األخــذ فــي االعتبــار التحديــات والفــرص التــي تواجــه الشــركة إلــى 

جانــب االحتياجــات المســتقبلية الازمــة مــن المهــارات والخبــرات.
ــم . 7 ــركة وتقدي ــة بالش ــب اإلدارة التنفيذي ــغل مناص ــن لش ــحين المحتملي ــم المرش تقيي

ــذي. ــس التنفي ــب الرئي ــك منص ــي ذل ــا ف ــس اإلدارة، بم ــأنهم لمجل ــات بش توصي
وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة . 8

اختيــار  بخصــوص  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  دوري،  بشــكل  ومراجعتهــا  التنفيذيــة 
واعتمــاد المرشــحين لشــغل تلــك المراكــز.

في حالة غياب الرئيس - وغياب أو عدم وجود نائب معين من قبله من بين األعضاء . 6
- يختار باقي األعضاء الحاضرين من بينهم عضوًا لرئاسة االجتماع من بين المؤهلين 

لشغل هذا المنصب بموجب هذه الائحة.
يجوز للعضو أن ينيب غيره من األعضاء في أي اجتماع لّلجنة شريطة أن تكون إنابة . 7

العضو النائب عن العضو المنيب ثابتة بالكتابة، وُيرسل إخطارًا بهذه اإلنابة إلى أمين السر 
قبل االجتماع المعني.

يجوز للجنة اعتماد قرارات من خال تمرير القرارات المقترحة كتابًة أو بصيغة إلكترونية . 8
على جميع األعضاء العتمادها وتوقيعها )علمً بأن النسخة الممسوحة ضوئيً من 

القرار الموقع من العضو تعتبر نموذجً مقبواًل لذلك الغرض(. وتصدر القرارات الكتابية 
بموافقة أغلبية األعضاء، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس

يقوم أمين السر في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء كل اجتماع أو اعتماد قرار كتابي . 9
بإرسال نسخة من المحضر أو القرار لكل عضو في اللجنة. وتوقع محاضر االجتماعات 

من قبل أمين السر وجميع األعضاء الحاضرين في االجتماع.

التنظيم والعضوية
ــى . 1 ــار إل ــاء )ُيش ــة أعض ــن خمس ــد ع ــل، وال تزي ــى األق ــاء عل ــة أعض ــن ثاث ــة م ــكل اللجن تش

اإلدارة  مجلــس  يعينهــم  بـ”األعضــاء”(  ومجتمعيــن  بـ”العضــو”،  منفرديــن  منهــم  كل 
لمــدة ال تتجــاوز ثاثــة ســنوات. وال تزيــد مــدة عضويــة العضــو فــي اللجنــة إذا كان عضــوًا 
فــي مجلــس اإلدارة عــن مــدة عضويتــه فــي مجلــس اإلدارة، ويجــوز دائمــً إعــادة تعييــن 

ــة. ــرات الحق ــاء لفت األعض
ــى أن . 2 ــة، عل ــي اللجن ــاًء ف ــن أعض ــس اإلدارة التنفيذيي ــاء مجل ــن أعض ــن أي م ــوز تعيي ال يج

ــتقلين. ــس اإلدارة المس ــاء مجل ــن أعض ــن بي ــل م ــى األق ــدًا عل ــوًا واح ــن عض ــم تعيي يت
يعيــن مجلــس اإلدارة مــن بيــن أعضــاء اللجنــة رئيســً لهــا )“الرئيــس”( علــى أن يكــون مــن . 3

ــي  ــوًا ف ــس اإلدارة عض ــس مجل ــال كان رئي ــي ح ــتقلين. وف ــس اإلدارة المس ــاء مجل أعض
ــر  ــة ويحض ــات اللجن ــس اجتماع ــرأس الرئي ــا. ويت ــً له ــن رئيس ــوز أن يعيَّ ــه ال يج ــة، فإن اللجن
ــة عــن أســئلة  - أو مــن ينوبــه مــن األعضــاء - جميــع اجتماعــات الجمعيــة العامــة لإلجاب
مســاهمي الشــركة. وتتوافــق مــدة تعييــن الرئيــس مــع مــدة عضويتــه فــي اللجنــة، كمــا 

يجــوز لمجلــس اإلدارة عــزل الرئيــس فــي أي وقــت.
تعيــن اللجنــة مــن بيــن أعضائهــا أو مــن غيرهــم أمينــً للســر )“أميــن الســر”(. ويحضــر أميــن . 4

الســر جميــع اجتماعــات اللجنــة ويعــد محاضــر اجتماعاتهــا ويوثــق قراراتهــا. وتحــدد 
اللجنــة مــدة تعييــن أميــن الســر، وفــي حــال كان أميــن الســر عضــوًا فــي اللجنــة، ال تزيــد 

مــدة تعيينــه عــن مــدة عضويتــه فــي اللجنــة، كمــا يجــوز للجنــة عزلــه فــي أي وقــت.
يجــوز لمجلــس اإلدارة عــزل جميــع األعضــاء أو بعضهــم فــي أي وقــت، وفــي حــال إنهــاء . 5

ــن  ــس اإلدارة تعيي ــوز لمجل ــه، يج ــرة عضويت ــة فت ــل نهاي ــبب قب ــو ألي س ــة أي عض عضوي
ــلفه. ــدة س ــد م ــو الجدي ــل العض ــه، ويكم ــل محل ــل ليح ــو بدي عض

ــتقاليته . 6 ــع اس ــه ووض ــو ومنصب ــم كل عض ــة باس ــوق المالي ــة الس ــركة هيئ ــعر الش تش
خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تعيينــه أو عزلــه، وأي تغيــرات تطــرأ علــى ذلــك خــال 

ــرات. ــام عمــل مــن تاريــخ حــدوث التغيي خمســة أي

االجتماعات واإلجراءات
تجتمع اللجنة مرتين على األقل كل سنة مالية. ويجوز عقد اجتماعات إضافية من وقت . 1

آلخر بناًء على طلب مجلس اإلدارة أو أي من األعضاء.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بموجب إخطار مكتوب يرسله أمين السر لكل عضو . 2

- ومدعو، حسب األحوال - بناء على طلب الرئيس، وذلك قبل خمسة أيام عمل على 
األقل من الموعد المحدد لاجتماع، إال في الحاالت العاجلة حيث يجوز بموافقة أغلبية 

األعضاء عقد اجتماع بناء على إخطار يرسل قبل مدة أقل. و يجب أن يشتمل اإلخطار 
على تاريخ ووقت ومكان االجتماع، باإلضافة إلى جدول أعمال االجتماع والمستندات 

المصاحبة المائمة. وتجتمع اللجنة في األوقات واألماكن التي تراها مناسبة للقيام 
بمسؤولياتها.

يمكن عقد اجتماعات اللجنة شخصيً أو عن طريق الهاتف أو من خال استخدام . 3
الوسائل المرئية والمسموعة أو بأي طريقة أخرى توافق عليها اللجنة وتتيح لألعضاء 

االستماع إلى بعضهم البعض.
ال يحق حضور اجتماعات اللجنة إال لألعضاء وأمين السر، ومع ذلك، يجوز لغيرهم حضور . 4

تلك االجتماعات إذا طلبت اللجنة ذلك بدعوة منها.
يشترط لصحة اجتماعات اللجنة حضور أغلبية أعضائها )أكثر من %50(، وتصدر قراراتها . 5

وتعتمد تصرفاتها بأغلبية أصوات الحاضرين )أكثر من %50(، وعند تساوي األصوات يرجح 
الجانب الذي صوت معه الرئيس. وال يجوز للعضو االشتراك في التصويت على أي مسألة 

يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

7475 2021تقرير مجلس اإلدارة



الصالحيات
تتمتــع اللجنــة بالصاحيــات الازمــة فــي ســبيل أدائهــا 
ــا  ــوص م ــه الخص ــى وج ــا، وعل ــا ومهامه الختصاصاته

يلــي: 

حــق االطــاع علــى ســجات الشــركة ووثائقهــا الازمــة . 1
للجنــة ألداء مهامهــا ومســؤولياتها دون قيــد.

حــق الوصــول غيــر المقّيــد إلدارة الشــركة وموظفيهــا . 2
)بمــا فــي ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة والمســؤولين 
ــن عليهــم التعــاون بشــكل كامــل  التنفيذييــن(، ويتعّي
ــورة  ــن وبص ــت ممك ــرب وق ــي أق ــرد ف ــة وال ــع اللجن م

ــة. ــا اللجن ــئلة تطرحه ــى أي أس ــة عل وافي

الحــق فــي تشــكيل لجــان فرعيــة أو فــرق عمــل تتألــف . 3
مــن عضــو أو أكثــر مــن األعضــاء للقيــام بالمهــام التــي 

تفوضهــا بهــا اللجنــة وفقــً لهــذه الائحــة.

مــن . 4 تــراه  بمــن  واالســتعانة  تعييــن  فــي  الحــق 
المستشــارين الخارجييــن أو غيرهــم مــن المختصيــن 
مســاعدتها  أو  للجنــة  المشــورة  لتقديــم  والخبــراء 
حســب االقتضــاء )علــى أن يضمــن محضــر اجتمــاع 
اللجنــة ذو العاقــة ذلــك التعييــن، مــع ذكــر اســم 
الشــخص المعيــن وأي عاقــة لــه مــع الشــركة أو اإلدارة 

التنفيذيــة(.

الحــق فــي اتخــاذ أي إجــراءات أخــرى تــرى اللجنة بشــكل . 5
معقــول أنهــا ضروريــة ألداء اختصاصاتهــا ومهامهــا 
علــى الوجــه المطلــوب والوفــاء بمســؤولياتها بموجــب 

هــذه الائحــة.

المكافآت
تكــون أي مكافــأة تمنــح لألعضــاء بالشــكل والقــدر . 1

توصيــة  علــى  بنــاًء  العامــة  الجمعيــة  تحــدده  الــذي 
والقــرارات  واللوائــح  لألنظمــة  وفقــً  اإلدارة،  مجلــس 

العاقــة. ذات  والتعليمــات 

النفاذ والمراجعة
الجمعيــة . 1 الائحــة بموجــب قــرار مــن  تعتمــد هــذه 

ــون  ــس اإلدارة، وتك ــن مجل ــراح م ــى اقت ــاًء عل ــة بن العام
ــة. ــة العام ــل الجمعي ــن قب ــا م ــخ اعتماده ــن تاري ــذة م ناف

الائحــة . 2 هــذه  أحــكام  بمراجعــة  اللجنــة  تقــوم 
بصفــة دوريــة وتقــدم توصياتهــا بــأي تعديــات عليهــا 

اإلدارة. لمجلــس 

بالطريقــة . 3 الائحــة  هــذه  علــى  تعديــات  أي  تعتمــد 
ذاتهــا التــي اعُتمــدت بهــا هــذه الائحــة.

المراجعة والتقييم: 	
التنفيذيـــة للشـــركة وحجمهمـــا . 1 مراجعـــة هيـــكل مجلـــس اإلدارة واإلدارة 

وتشـــكيلهما وجوانـــب قوتهمـــا وضعفهمـــا بصفـــة دوريـــة )بما فـــي ذلك 
المهـــارات والمعرفة والخبرات( وتقديـــم التوصيات المناســـبة لمجلس اإلدارة 

بمـــا يتفق مـــع مصلحة الشـــركة.
وضع برنامج تعريفي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد واإلشراف عليه.. 2
وضـــع عملية ســـنوية للتقييـــم الذاتـــي ألعضاء مجلـــس اإلدارة وبعـــض كبار . 3

التنفيذيين بالشـــركة وتقديـــم التوصيات لمجلس اإلدارة بشـــأنها واإلشـــراف 
العملية. تلـــك  على 

المكافآت: 	
إعــداد سياســة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن مجلــس . 1

اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة )“سياســة المكافــآت( ، ورفعهــا إلــى 
العامــة، واإلشــراف علــى  مجلــس اإلدارة تمهيــدًا العتمادهــا مــن الجمعيــة 

ــا. ــاح عنه ــا واإلفص تنفيذه
إعــداد تقريــر ســنوي عــن المكافــآت والمدفوعــات األخــرى )النقديــة أو العينيــة( . 2

الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذيــة، مــع توضيــح العاقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت 
)بمــا فــي ذلــك بيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة( )التقريــر الســنوي 

عــن المكافــآت( ، وذلــك لعرضــه علــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيــه.
ــا . 3 ــا وفعاليته ــدى ماءمته ــم م ــآت، وتقيي ــة المكاف ــة لسياس ــة الدوري المراجع

ــك. ــق بذل ــا يتعل ــس اإلدارة فيم ــة لمجل والتوصي
ــة . 4 ــان المنبثق ــس اإلدارة واللج ــاء مجل ــآت أعض ــس اإلدارة بمكاف ــة لمجل التوصي

عــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة )بمــا فــي ذلــك طبيعــة ومقــدار المكافأة( 
وفقــً لسياســة المكافــآت المعتمــدة.

مراجعــة خطــط الشــركة الخاصــة بالتعويضــات والمزايــا والحوافــز المقــررة . 5
ألعضــاء مجلــس اإلدارة والموظفيــن فــي الشــركة والتوصيــة بشــأنها لمجلــس 
ــا. ــا وإنهاؤه ــط وتعديله ــذه الخط ــاد ه ــق باعتم ــا يتعل ــك فيم ــي ذل ــا ف اإلدارة، بم

إعــداد اإلفصاحــات الخاصــة بالمكافــآت المطلوبــة بموجــب سياســات الشــركة . 6
أو أي أنظمــة أو لوائــح أو قواعــد تخضــع لهــا الشــركة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات 

المتعلقــة بسياســة المكافــآت والتقريــر الســنوي عــن المكافــآت.

 أحكام أخرى:: 	
القيام باألعمال األخرى ذات العاقة بناًء على طلب مجلس اإلدارة.. 1
تقســيم . 2 االعتبــار  فــي  األخــذ  علــى  لدورهــا  أدائهــا  فــي  اللجنــة  تحــرص 

الشــركة. وإدارة  اإلدارة  مجلــس  وبيــن  بينهــا  واالختصاصــات  المســؤوليات 
ــرًا إلــى المجلــس عــن أعمالهــا ومــا خلصــت إليــه وقراراتهــا . 3 تقــدم اللجنــة تقري

ــاتها. ــن جلس ــة م ــب كل جلس عق
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التنظيم والعضوية

تشــكل اللجنــة مــن ثاثــة أعضــاء علــى األقــل، وال تزيــد عــن خمســة أعضــاء )ُيشــار إلــى كل . 1
منهــم منفردين بـ”العضــو”، ومجتمعيــن بـ”األعضاء”(.

ــدة ال . 2 ــس اإلدارة لم ــن مجل ــة م ــى توصي ــاًء عل ــاء بن ــع األعض ــة جمي ــة العام ــن الجمعي ُتعي
تزيــد عــن ثــاث ســنوات. وتعتمــد توصيــة مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة فــي هــذا 
الشــأن علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي الشــركة. ويجــب أن تتوافــق 
توصيــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ومجلــس اإلدارة مــع األنظمــة واللوائــح والقواعــد 

والسياســات المعمــول بهــا )بمــا فــي ذلــك هــذه الائحــة(.
ــدة . 3 ــن م ــس اإلدارة ع ــي مجل ــوًا ف ــة إذا كان عض ــي اللجن ــو ف ــة العض ــدة عضوي ــد م ال تزي

ــس اإلدارة. ــي مجل ــه ف عضويت
ــوز . 4 ــة، وال يج ــي اللجن ــاًء ف ــن أعض ــس اإلدارة التنفيذيي ــاء مجل ــن أعض ــن أي م ــوز تعيي ال يج

ــة. ــي اللجن ــوًا ف ــس اإلدارة عض ــس مجل ــن رئي تعيي
ال يجــوز لمــن يعمــل أو كان يعمــل خــال الســنتين الماضيتيــن فــي اإلدارة التنفيذيــة أو . 5

الماليــة للشــركة، أو كموظــف أو عضــو مجلــس إدارة لــدى مراجــع الحســابات الخارجــي 
ــة. ــي اللجن ــوًا ف ــن عض ــركة، أن ُيعيَّ للش

يجــب أن يكــون جميــع األعضــاء علــى درايــة باألمــور الماليــة، علــى أن يكــون عضــوًا واحــدًا . 6
مــن بينهــم علــى األقــل مختصــُا بالشــؤون الماليــة والمحاســبية. وُيعــرف ”المختــص 
بالشــؤون الماليــة والمحاســبية“ علــى أنــه الشــخص الــذي يتمتــع بصفــات الخبــرة الماليــة 
ــدى  ــي ل ــف مال ــب أو موظ ــه كمحاس ــة أو خبرت ــه العلمي ــال مؤهات ــن خ ــبية م والمحاس
شــركة عامــة أو غيرهــا مــن الخبــرات المماثلــة، وتشــتمل تلــك الصفــات علــى جميــع مــا 

ــر(: ــي )دون حص يل
الدراية بالمبادئ العامة للمحاسبة والمراجعة. 	
الدوليــة للممارســة  	 المعاييــر  )بمــا فــي ذلــك  الداخليــة  المراجعــة  المعرفــة بمعاييــر 

الداخليــة(. للمراجعــة  المهنيــة 
القدرة على تقييم إجراءات المراجعة الداخلية. 	
القدرة على إعداد القوائم المالية ومراجعتها وتحليلها وتقييمها أو أي مما سبق. 	
المعرفة باألنظمة واللوائح ذات الصلة. 	
المعرفة بمهام اللجنة وواجباتها. 	
اإلدارة . 7 اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس  األقــل عضــوًا واحــدًا فــي  أن يكــون علــى  يجــب 

. لمســتقلين ا
تعّيــن الجمعيــة العامــة مــن بيــن أعضــاء اللجنــة رئيســً لهــا )“الرئيــس”( علــى أن يكــون مــن . 8

أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين. ويتــرأس الرئيــس اجتماعــات اللجنــة ويحضــر - أو مــن 
ينوبــه مــن األعضــاء - جميــع اجتماعــات الجمعيــة العامــة لإلجابــة عــن أســئلة مســاهمي 
الشــركة. وتتوافــق مــدة تعييــن الرئيــس مــع مــدة عضويتــه فــي اللجنــة، كمــا يجــوز للجنــة 

عــزل الرئيــس فــي أي وقــت.
تعيــن اللجنــة مــن بيــن أعضائهــا أو مــن غيرهــم أمينــً للســر )“أميــن الســر”(. ويحضــر أميــن . 9

الســر جميــع اجتماعــات اللجنــة ويعــد محاضــر اجتماعاتهــا ويوثــق قراراتهــا. وتحــدد 
اللجنــة مــدة تعييــن أميــن الســر، وفــي حــال كان أميــن الســر عضــوًا فــي اللجنــة، ال تزيــد 

ــت. ــي أي وق ــه ف ــة عزل ــوز للجن ــا يج ــة، كم ــي اللجن ــه ف ــدة عضويت ــن م ــه ع ــدة تعيين م
ــال . 10 ــي ح ــت، وف ــي أي وق ــم ف ــاء أو بعضه ــع األعض ــزل جمي ــة ع ــة العام ــوز للجمعي يج

إنهــاء عضويــة أي عضــو ألي ســبب قبــل نهايــة فتــرة عضويتــه، فإنــه يجــوز لمجلــس 
اإلدارة تعييــن عضــو مؤقــت ليحــل محلــه، بشــرط أن يعــرض ذلــك التعييــن علــى الجمعيــة 
ــلفه. ــدة س ــد م ــو الجدي ــل العض ــه، ويكم ــة علي ــا للمصادق ــال له ــاع ت ــي أول اجتم ــة ف العام

تشــعر الشــركة هيئــة الســوق الماليــة باســم كل عضــو ومنصبــه ووضــع اســتقاليته . 11
خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ تعيينــه أو عزلــه، وأي تغيــرات تطــرأ علــى ذلــك خــال 

ــرات. ــدوث التغيي ــخ ح ــن تاري ــل م ــام عم ــة أي خمس

االسم

أرقام وتواريخ اجتماعات لجنة المراجعة

اإلجمالي االجتماع 
األول

2021/05/04

االجتماع 
الثاني

2021/08/09

االجتماع 
الثالث 

2021/11/31

االجتماع 
الرابع 

2021/11/11

االجتماع 
الخامس 

2021/12/29

سليمان محمد عبداهلل 
5القهيدان

محمد عبداهلل صالح 
5الوابل

3--عمار أحمد أمين الزبيدي

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 4.6

الئحة عمل لجنة المراجعة
تأسســت لجنــة المراجعــة )وُيشــار إليهــا فيمــا يلــي بـ”اللجنــة”( فــي شــركة 
الخريــف لتقنيــة الميــاه والطاقــة )“الشــركة”( واعتمــد تشــكيلها مــن قبــل 
بموجــب  العامــة”(  )“الجمعيــة  بالشــركة  للمســاهمين  العامــة  الجمعيــة 
ــة  ــً لائح ــة وفق ــل اللجن ــاس، وتعم ــركة األس ــام الش ــً لنظ ــا ووفق صاحياته

)“الائحــة”(. العمــل هــذه 

الغرض والدور
يتمثــل يتمثــل الغــرض مــن اللجنــة فــي مســاعدة مجلــس إدارة الشــركة . 1

)“مجلــس اإلدارة”، وُيشــار إلــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة باســم 
“عضــو مجلــس اإلدارة”( فــي الوفــاء بمســؤولياته الرقابيــة وأداء المهــام 

والمســؤوليات والصاحيــات المنصــوص عليهــا فــي هــذه الائحــة.

ــراف . 2 ــي اإلش ــس اإلدارة ف ــاعدة مجل ــي مس ــة ف ــي للجن ــدور الرئيس ــل ال يتمث
علــى: )1( ســامة ونزاهــة القوائــم والتقاريــر الماليــة للشــركة ونظــام الرقابــة 
الداخليــة بهــا ودقتهــم؛ )2( التــزام الشــركة بالقواعــد والمتطلبــات القانونيــة 
حســابات  مراجــع  مؤهــات  المهنــي؛ )3(  الســلوك  وقواعــد  والتنظيميــة 
الشــركة الخارجــي واســتقاله؛ )4( أداء مهــام المراجعــة الداخليــة للشــركة 

ومراجعــي الحســابات المســتقلين بهــا.

ثانيًا: لجنة المراجعة:

ــة  ــون لجن ــات، وتتك ــام 2021م 5 اجتماع ــال ع ــة خ ــة المراجع ــدت لجن عق
المراجعــة علــى النحــو التالــي:
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المسؤوليات
تــؤدي اللجنــة دورهــا الرئيســي المبّيــن فــي القســم أعــاه من خــال مباشــرة االختصاصات . 1

والمهــام والمســؤوليات التالية علــى األقل:

القوائم والتقارير المالية: 	

مراجعــة المســائل المهمــة التــي ترتبــط بالشــؤون المحاســبية وإعــداد التقاريــر، ويشــمل . 1
األهميــة،  بالغــة  التقديريــة  والمجــاالت  المألوفــة  غيــر  أو  المعقــدة  المعامــات  ذلــك 
ــة. ــم المالي ــى القوائ ــا عل ــدى أثره ــم م ــتجدة، وتقيي ــة المس ــة والتنظيمي ــات المهني واإلعان

مراجعــة أي مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا القوائــم والتقاريــر الماليــة للشــركة، . 2
ومراجعــة أي مســائل يثيرهــا المديــر التنفيــذي لــإلدارة الماليــة )أو مــن ينوبــه( أو مســؤول 

االلتــزام أو مراجــع الحســابات.

ــة . 3 ــك أي ــمل ذل ــي، ويش ــابات الخارج ــع الحس ــع اإلدارة ومراج ــة م ــج المراجع ــة نتائ مراجع
ــا. ــم مواجهته ــات تت صعوب

ــة . 4 ــم أي ــأنها وتقدي ــرأي بش ــداء ال ــركة وإب ــنوية للش ــة والس ــة األولي ــم المالي ــة القوائ دراس
توصيــات فــي هــذا الصــدد إلــى مجلــس اإلدارة وذلــك قبــل عرضهــا علــى المجلــس 
لضمــان ســامتها ونزاهتهــا وشــفافيتها؛ والنظــر فيمــا إذا كانــت كاملــة ومتســقة مــع 
والسياســات  المبــادئ  تعكــس  كانــت  إذا  ومــا  األعضــاء  لــدى  المعروفــة  المعلومــات 

المائمــة. المحاســبية 

ــل . 5 ــة قب ــة ذات الصل ــات التنظيمي ــنوي والملف ــر الس ــن التقري ــرى م ــام األخ ــة األقس مراجع
ــا. ــات واكتماله ــة المعلوم ــي دق ــر ف ــا، والنظ إصداره

ــر المراجعــة . 6 مراجعــة جميــع المســائل المطلــوب إحالتهــا إلــى اللجنــة فــي ضــوء معايي
ــي. ــابات الخارج ــع الحس ــع اإلدارة ومراج ــاون م ــك بالتع ــا، وذل ــرف به المعت

ــس . 7 ــة لمجل ــرأي والتوصي ــداء ال ــركة، وإب ــي الش ــة ف ــبية المتبع ــات المحاس ــة السياس دراس
ــأنها. ــي ش اإلدارة ف

فهــم كيفيــة قيــام اإلدارة بتطويــر المعلومــات الماليــة األوليــة، وطبيعــة ومدى مشــاركة . 8
إدارة المراجعــة الداخليــة ومراجــع الحســابات الخارجي.

إبــداء الــرأي الفنــي - بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة - فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة . 9
والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة، وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح 
للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا 

ــتراتيجيتها. واس

التحقــق مــن التقديــرات المحاســبية فــي المســائل الجوهريــة الــواردة فــي القوائــم . 10
والتقاريــر الماليــة للشــركة

 الرقابة الداخلية: 	

دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة ومــدى . 1
فعاليتهــا، بمــا فــي ذلــك أمــن تقنيــة المعلومــات وضوابطهــا.

ــة . 2 ــة الداخلي ــل إدارة المراجع ــن قب ــة م ــر المالي ــة للتقاري ــة الداخلي ــاق المراجع ــم نط فه
ــات  ــة وماحظ ــات المهم ــج والتوصي ــى النتائ ــتمل عل ــي تش ــر الت ــى التقاري ــول عل والحص

اإلدارة. وتعقيبــات 

االجتماعات
ــات . 1 ــد اجتماع ــا عق ــوز له ــة. ويج ــنة مالي ــل كل س ــى األق ــرات عل ــع م ــة أرب ــع اللجن تجتم

إضافيــة حســبما تقتضــي الظــروف؛ وذلــك بنــاًء علــى طلــب مجلــس اإلدارة أو أي مــن 
األعضــاء أو مراجــع الحســابات الخارجــي أو أي مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة.

ــكل . 2 ــر ل ــن الس ــله أمي ــوب يرس ــار مكت ــب إخط ــها بموج ــن رئيس ــوة م ــة بدع ــع اللجن تجتم
ــام  ــبعة أي ــل س ــك قب ــس، وذل ــب الرئي ــى طل ــاء عل ــوال - بن ــب األح ــو، حس ــو - ومدع عض
علــى األقــل مــن الموعــد المحــدد لاجتمــاع، إال فــي الحــاالت العاجلــة؛ حيــث يجــوز 
بموافقــة أغلبيــة األعضــاء عقــد اجتمــاع بنــاء علــى إخطــار يرســل قبــل مــدة أقــل. ويجــب 
ــال  ــدول أعم ــى ج ــة إل ــاع، باإلضاف ــكان االجتم ــت وم ــخ ووق ــى تاري ــار عل ــتمل اإلخط أن يش
كافــة  لحضــور  األعضــاء  ويســعى  العاقــة.  ذات  المصاحبــة  والمســتندات  االجتمــاع 
اجتماعــات اللجنــة ســواء شــخصيً أو عــن طريــق الهاتــف أو مــن خــال فيديــو المؤتمــرات أو 
بــأي طريقــة أخــرى توافــق عليهــا اللجنــة وتتيــح لألعضــاء االســتماع إلــى بعضهــم البعــض. 

ــؤولياتها. ــام بمس ــبة للقي ــا مناس ــي تراه ــن الت ــات واألماك ــي األوق ــة ف ــع اللجن وتجتم

يشــترط لصحــة اجتماعــات اللجنــة حضــور أغلبيــة أعضائهــا، وتصــدر قراراتهــا بأغلبيــة . 3
أصــوات الحاضريــن، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي صــوت معــه رئيــس 

االجتمــاع.

فــي حالــة غيــاب الرئيــس - وغيــاب أو عــدم وجــود نائــب معيــن مــن قبلــه مــن بيــن . 4
األعضــاء - يختــار باقــي األعضــاء الحاضريــن مــن بينهــم عضــوًا لرئاســة االجتمــاع مــن بيــن 

ــة. ــذه الائح ــب ه ــب بموج ــذا المنص ــغل ه ــن لش المؤهلي

ــاء . 5 ــوز ألعض ــك، يج ــع ذل ــر، وم ــن الس ــاء وأمي ــة إال لألعض ــات اللجن ــور اجتماع ــق حض ال يح
تلــك  حضــور  غيرهــم  أو  الحســابات  ومراجعــي  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 
ــد  ــورته. وتعق ــى مش ــول عل ــه أو الحص ــى رأي ــتماع إل ــة االس ــت اللجن ــات إذا طلب االجتماع
ــة أو  ــة الداخلي ــر المراجع ــع مدي ــة م ــات تنفيذي ــة أو جلس ــة خاص ــات دوري ــة اجتماع اللجن

مراجعــي الحســابات الخارجييــن متــى كان ذلــك ضروريــً ألداء مســؤولياتها.

يجــوز للجنــة اعتمــاد قــرارات مــن خــال تمريــر القــرارات المقترحــة كتابــًة أو بصيغــة . 6
إلكترونيــة علــى جميــع األعضــاء العتمادهــا وتوقيعهــا )علمــً بــأن النســخة الممســوحة 
ــدر  ــرض(. وتص ــك الغ ــواًل لذل ــً مقب ــر نموذج ــو تعتب ــن العض ــع م ــرار الموق ــن الق ــً م ضوئي
القــرارات الكتابيــة بموافقــة أغلبيــة األعضــاء، وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب الــذي 

ــس. ــه الرئي ــوت مع ص

يقــوم أميــن الســر خــال 14 يومــً مــن انتهــاء كل اجتمــاع أو اعتمــاد قــرار كتابــي بإرســال . 7
نســخة مــن المحضــر أو القــرار لمجلــس اإلدارة ولــكل عضــو فــي اللجنــة. وتوقــع محاضــر 

االجتماعــات مــن قبــل جميــع األعضــاء الحاضريــن فــي االجتمــاع.
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 االلتزام: 	

ــات ذات . 1 ــات والتعليم ــح والسياس ــة واللوائ ــركة باألنظم ــزام الش ــن الت ــق م التحق
العاقــة ومراقبــة ذلــك

مراجعــة مــدى فعاليــة نظــام المراقبــة وضمــان االلتــزام باألنظمــة واللوائــح . 2
ــا  ــزام )بم ــدم الت ــاالت ع ــة أي ح ــا اإلدارة ومتابع ــي تجريه ــات الت ــج التحقيق ونتائ

ــة(. ــراءات التأديبي ــاذ اإلج ــك اتخ ــي ذل ف

ــة، . 3 ــة المختص ــة أو التنظيمي ــات الرقابي ــات الجه ــج تحقيق ــر ونتائ ــة تقاري مراجع
وأي ماحظــات يبديهــا مراجــع الحســابات الخارجــي أو المراجعــون الداخليــون، 

ــأنها. ــة بش ــراءات الازم ــركة لإلج ــاذ الش ــن اتخ ــق م والتحق

ــة . 4 ــركة ومراقب ــي الش ــي لموظف ــلوك المهن ــد الس ــاغ قواع ــة إب ــة عملي مراجع
االلتــزام بهــا.

ــراف ذات . 5 ــع األط ــركة م ــا الش ــرح أن تجريه ــات المقت ــود والتعام ــة العق مراجع
ــس اإلدارة. ــى مجل ــك إل ــال ذل ــا حي ــا وتوصياته ــم مرئياته ــة، وتقدي العاق

تتيــح لعاملــي . 6 التــي  المناســبة  اآلليــة والترتيبــات  التأكــد مــن وضــع وتنفيــذ 
ــأن  ــم بش ــم ومخاوفه ــم ملحوظاته ــول تقدي ــري ومجه ــكل س ــركة بش الش
ــن  ــة أو أي م ــال المراجع ــق بأعم ــائل تتعل ــبية أو مس ــة أو محاس ــائل مالي أي مس

ــزام. ــدم االلت ــاالت ع ح

الحصــول علــى المســتجدات بشــكل منتظــم مــن إدارة الشــركة ومستشــارها . 7
القانونــي فيمــا يتعلــق بمســائل االلتــزام.

 مسؤوليات رفع التقارير: 	

رفــع تقاريــر دوريــة لمجلــس اإلدارة بشــأن أنشــطة اللجنة والمســائل المكتشــفة، . 1
وإبــداء أّي توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة تراهــا مناســبة فــي أي جانــب مــن جوانــب 

اختصاصهــا حيثمــا يلزم.

ومراجــع . 2 الداخليــة  المراجعــة  إدارة  بيــن  للتواصــل  مفتوحــة  ســبل  توفيــر 
اإلدارة. ومجلــس  الخارجــي  الحســابات 

تقديــم تقريــر ســنوي إلــى المســاهمين يصــف تشــكيل اللجنــة ومهامهــا . 3
القواعــد  لتلــك المهــام، وأي معلومــات أخــرى وفقــُا لمــا تقتضيــه  وأدائهــا 
ــاق  ــن نط ــة ع ــات الخارج ــى الخدم ــة عل ــك الموافق ــي ذل ــا ف ــا، بم ــول به المعم

المراجعــة.

مراجعة أي تقارير أخرى تصدرها الشركة تتعلق بمسؤوليات اللجنة.. 4

إعــداد تقريــر ســنوي مكتــوب عــن رأيهــا فــي شــأن مــدى كفايــة وفعاليــة . 5
ــة  ــن تقني ــك أم ــي ذل ــا ف ــر - بم ــة وإدارة المخاط ــة والمالي ــة الداخلي ــم الرقاب نظ
المعلومــات وضوابطهــا - لــدى الشــركة وتوصياتهــا فــي هــذا الشــأن، باإلضافــة 
ــودع  ــا. وت ــاق اختصاصه ــي نط ــل ف ــرى تدخ ــال أخ ــن أعم ــه م ــت ب ــا قام ــى م إل
ــن  ــد كل م ــس لتزوي ــركة الرئي ــز الش ــي مرك ــر ف ــذا التقري ــن ه ــة م ــخً كافي نس
يرغــب مــن المســاهمين بنســخة منــه، وينشــر فــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة 
ــوة  ــر الدع ــد نش ــداول( عن ــعودية )ت ــة الس ــوق المالي ــي للس ــع اإللكترون والموق
النعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوي ذي العاقــة، علــى أن يكــون ذلــك 
ــر  ــى التقري ــاع. ويتل ــدد لاجتم ــد المح ــن الموع ــل م ــى األق ــام عل ــرة أي ــل عش قب

ــاع. ــاد االجتم ــاء انعق أثن

ــة . 6 ــة الداخلي ــراءات المراجع ــأن إج ــس اإلدارة بش ــى مجل ــوب إل ــر مكت ــداد تقري إع
ــك ــق بذل ــا يتعل ــة فيم ــات اللجن ــركة وتوصي للش

 المراجعة الداخلية: 	

اعتماد الئحة المراجعة الداخلية.. 1

مراجعــة أداء وأنشــطة مديــر المراجعــة الداخليــة وضمــان عــدم وجــود أيــة . 2
قيــود غيــر مبــررة علــى أنشــطته، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأن تعيينــه وعزلــه 

ــه. ــنوية وراتب ــه الس ومكافأت

بالشــركة . 3 الداخليــة  المراجعــة  إدارة  وأنشــطة  أداء  علــى  واإلشــراف  الرقابــة 
للتحقــق مــن توافــر المــوارد الازمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام 

المناســبة. المهنيــة  المعاييــر  بهــا وفــق  المنوطــة 

ــة، . 4 ــى الخط ــرات عل ــع التغيي ــنوية وجمي ــة الس ــة المراجع ــى خط ــة عل الموافق
ومراجعــة أداء وأنشــطة إدارة المراجعــة الداخليــة مقارنــة بالخطــة الموضوعــة 

لهــا.

العمــل مــع مديــر المراجعــة الداخليــة فيمــا يخــص ميزانيــة المراجعــة الداخليــة . 5
وخطــة المــوارد واألنشــطة والهيــكل التنظيمــي لمهــام المراجعــة الداخليــة.

مراجعة إجراءات المراجعة الداخلية للشركة.. 6

التصحيحيــة . 7 اإلجــراءات  تنفيــذ  ومتابعــة  الداخليــة  المراجعــة  تقاريــر  دراســة 
فيهــا. الــواردة  للملحوظــات 

ــة . 8 ــة دوري ــة بصف ــة الداخلي ــر إدارة المراجع ــع مدي ــتقلة م ــات مس ــد اجتماع عق
لمناقشــة أي مســائل تــرى اللجنــة أو مســؤولو المراجعــة الداخليــة ضــرورة 

مناقشــتها فــي جلســات خاصــة..

 المراجعة الخارجية: 	

مراجعــة النطــاق المقتــرح ألعمــال المراجعــة لمراجــع الحســابات الخارجــي . 1
ومنهجــه وخطتــه وإبــداء مرئياتهــا حيالهــا، بمــا فــي ذلــك تنســيق جهــود 

الداخليــة. المراجعــة  المراجعــة مــع أنشــطة 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجــع الحســابات الخارجــي وعزلــه وتحديــد . 2
أتعابــه، ومراجعــة نطــاق عملــه وشــروط التعاقــد معــه، علــى أن تأخــذ التوصيــة 

فــي االعتبــار اســتقال مراجــع الحســابات الخارجــي.

مراجعــة أداء مراجــع الحســابات الخارجــي واإلشــراف علــى أنشــطته والموافقــة . 3
علــى أي نشــاط خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة المناطــة بــه خــال أداء مهامــه.

علــى . 4 وتحفظاتــه  وماحظاتــه  الخارجــي  الحســابات  مراجــع  تقريــر  دراســة 
بشــأنها. المتخــذة  اإلجــراءات  ومتابعــة  للشــركة  الماليــة  القوائــم 

ــه، . 5 ــه وعدالت ــي وموضوعيت ــابات الخارج ــع الحس ــتقالية مراج ــن اس ــق م التحق
ــر  ــد والمعايي ــار القواع ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــة، م ــال المراجع ــة أعم ــدى فعالي وم

ــك. ــص ذل ــا يخ ــس اإلدارة فيم ــة لمجل ــة، والتوصي ذات الصل

التحقــق مــن عــدم تقديــم مراجــع الحســابات الخارجــي أعمــااًل فنيــة أو إداريــة . 6
تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة، والتوصيــة لمجلــس اإلدارة فيمــا يخــص ذلــك.

عقــد اجتماعــات مســتقلة مــع مراجــع الحســابات الخارجــي بصفــة دوريــة . 7
لمناقشــة أي مســائل تــرى اللجنــة أو المراجــع ضــرورة مناقشــتها فــي جلســات 

ــة. خاص

اإلجابة عن استفسارات مراجع الحسابات الخارجي.. 8

تســوية أيــة خافــات تقــع بيــن اإلدارة ومراجــع الحســابات الخارجــي فيمــا يتعلــق . 9
بإعــداد التقاريــر المالية.
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المكافآت
تكــون أي مكافــأة تمنــح لألعضــاء بالشــكل والقــدر الــذي تحــدده الجمعيــة العامــة بنــاًء . 1

ــح والقــرارات والتعليمــات ذات العاقــة. ً لألنظمــة واللوائ علــى توصيــة مجلــس اإلدارة، وفقــ

النفاذ والمراجعة
تعتمــد هــذه الائحــة بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العامــة بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس . 1

اإلدارة، وتكــون نافــذة مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة.

تعتمد أي تعديات على هذه الائحة بالطريقة ذاتها التي اعُتمدت بها هذه الائحة.. 2

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
ــم  ــن صمي ــر م ــي تعتب ــام، والت ــدة مه ــى ع ــل عل ــة بالعم ــة الداخلي ــت إدارة المراجع قام
اختصاصهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة المهنيــة لمزاولــة المراجعــة الداخلية، حيث ســاهمت 
فــي تعزيــز الضوابــط الرقابيــة، والحــد مــن المخاطــر، وتحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا، 

وهــي كمــا يلــي:

تعييــن شــركة برايــس وترهــاوس كوبــرز )PwC( كاستشــاري للمراجعــة الداخليــة لدعــم . 1
إدارة المراجعــة الداخليــة فــي تنفيــذ مهامهــا.

تعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية. . 2

تنفيــذ مشــروع تقييــم مخاطــر لجميــع اإلدارات والعمليــات القابلــة للمراجعــة داخــل . 3
ــري  ــة ومدي ــة المراجع ــيين ولجن ــح الرئيس ــاب المصال ــة أصح ــال مناقش ــن خ ــركة م الش

عمــوم اإلدارات التشــغيلية واإلدارة العليــا.

وضــع خطــة المراجعــة واعتمادهــا مــن قبــل لجنــة المراجعــة لعــام 2021م المبنيــة على . 4
تقييــم مخاطــر الشــركة والتــي تكونــت مــن 11 عمليــة رئيســية على مســتوى الشــركة.

مراجعــة عمليــات الشــركة الرئيســية حســب خطــة المراجعــة المعتمــدة واالطــاع علــى . 5
كافــة المســتندات والمعامــات، ورفــع تقاريرهــا بصفــة دوريــة إلــى لجنــة المراجعــة 

ومجلــس اإلدارة.

 مسؤوليات أخرى: 	

القيام باألعمال األخرى ذات العاقة بهذه الائحة بناًء على طلب مجلس اإلدارة.. 1

بدء تحقيقات خاصة واإلشراف عليها، حسب االقتضاء.. 2

مراجعـــة وتقييـــم مدى كفاية وماءمـــة هذه الائحة ســـنويً، وتقديـــم التوصيات إلى . 3
المجلـــس بهذا الشـــأن، والتأكـــد مـــن القيـــام باإلفصاحات الازمـــة وفق مـــا تقتضيه 

األنظمـــة واللوائـــح ذات العاقة.

التأكيد بشكل سنوي بأنه قد تم تنفيذ جميع المسؤوليات الواردة في هذه الائحة.. 4

تقييم أداء اللجنة وأداء كل عضو فيها بشكل منتظم.. 5

تحـــرص اللجنـــة في أدائهـــا لدورهـــا على األخـــذ فـــي االعتبار تقســـيم المســـؤوليات . 6
واالختصاصات بينهـــا وبين مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشـــركة وفريق المراجعة 
الداخلية ومراجع الحســـابات الخارجـــي. وفي حالة حصول تعارض بيـــن توصيات اللجنة 
وقرارات مجلـــس اإلدارة، أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشـــأن تعيين مراجع 
الحســـابات الخارجي أو عزلـــه أو تحديد أتعابه أو تقييـــم أدائه أو تعييـــن مدير المراجعة 
الداخليـــة، فيجب تضميـــن تقرير مجلـــس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها وأســـباب عدم 

أخذ مجلـــس اإلدارة بها.

الصالحيات
تتمتـــع اللجنـــة بالصاحية الازمة في ســـبيل أدائها الختصاصاتهـــا ومهامها، وصاحية . 1

إجـــراء تحقيقـــات في أي مســـائل تدخل في نطـــاق اختصاصهـــا )أو التفويـــض بذلك(. 
وعلى وجـــه الخصوص مـــا يلي:

حق االطاع على سجات الشركة ووثائقها دون قيد. 	

ــس  	 ــاء مجل ــك أعض ــي ذل ــا ف ــا )بم ــركة وموظفيه ــد إلدارة الش ــر المقّي ــول غي ــق الوص ح
ــن  ــركة( ، ويتعّي ــة للش ــة الداخلي ــق المراجع ــاء فري ــن وأعض ــؤولين التنفيذيي اإلدارة والمس
ــورة  ــن وبص ــت ممك ــرب وق ــي أق ــرد ف ــة وال ــع اللجن ــل م ــكل كام ــاون بش ــم التع عليه

ــة. ــا اللجن ــئلة تطرحه ــى أي أس ــة عل وافي

ــاء  	 ــن األعض ــر م ــو أو أكث ــن عض ــف م ــل تتأل ــرق عم ــة أو ف ــان فرعي ــكيل لج ــي تش ــق ف الح
ــة. ــذه الائح ــً له ــة وفق ــا اللجن ــا به ــي تفوضه ــام الت ــام بالمه للقي

الحــق فــي تعييــن واالســتعانة بمــن تــراه مــن المستشــارين والمحاســبين الخارجييــن  	
أو غيرهــم مــن المختصيــن والخبــراء لتقديــم المشــورة للجنــة أو مســاعدتها حســب 
االقتضــاء )علــى أن يضمــن محضــر اجتمــاع اللجنــة ذو العاقــة ذلــك التعييــن، مــع ذكــر 

ــة(. ــركة أو اإلدارة التنفيذي ــع الش ــه م ــة ل ــن، وأي عاق ــخص المعي اســم الش

الحــق فــي اتخــاذ أي إجــراءات أخــرى تــرى اللجنــة بشــكل معقــول أنهــا ضروريــة ألداء  	
ــذه  ــب ه ــؤولياتها بموج ــاء بمس ــوب والوف ــه المطل ــى الوج ــا عل ــا ومهامه اختصاصاته

الائحــة.

المعرفــة بمعاييــر المراجعــة الداخليــة )بمــا فــي ذلــك المعاييــر الدوليــة للممارســة  	
الداخليــة(. للمراجعــة  المهنيــة 

ــاق . 2 ــاد إذا أع ــة لانعق ــة العام ــوة الجمعي ــس اإلدارة دع ــن مجل ــب م ــة أن تطل ــوز للجن يج
ــس  ــى مجل ــيمة. وعل ــائر جس ــرار أو خس ــركة ألض ــت الش ــا أو تعرض ــس اإلدارة عمله مجل

ــة. ــب اللجن ــخ طل ــن تاري ــً م ــال 15 يوم ــاد خ ــة لانعق ــة العام ــوة الجمعي اإلدارة دع

8485 2021تقرير مجلس اإلدارة



ال توجد أسهم تمتلكها زوجات كبار التنفيذيين وأوالدهم القصر في الشركة. 

المكافآت الثابتة
)بالريال السعودي(

3,506,400رواتب

504,600بدالت

1,294,538مزايا عينية

5,305,538المجموع

المكافآت المتغيرة
)بالريال السعودي(

4,410,198 مكافآت دورية

-أرباح

-خطط تحفيزية قصيرة األجل

-خطط تحفيزية طويلة األجل

-األسهم الممنوحة يتم إدحال القيمة

4,410,198المجموع

 329,692مكافأة نهاية الخدمة

-مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

10,045,428المجموع الكلي

ــا  ــن بم ــار التنفيذيي ــات كب ــآت وتعويض ــن مكاف ــاح ع ــركة باإلفص ــت الش قام
يتماشــى مــع الفقــرة )ب( مــن المــادة )60( مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة 
وااللتزامــات المســتمرة؛ حيــث قامــت الشــركة باالســتمرار بالعمل فــي اإلفصاح 
عن مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )4( 
ــادي  ــي لتف ــكل إجمال ــركات بش ــة الش ــة حوكم ــن الئح ــادة )93( م ــن الم م

ــري.  ــال البش ــية رأس الم ــة تنافس ــركة نتيج ــى الش ــرر عل ــاق أي ض إلح

بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم 
وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل 

العام 2021م

4.7.2

بيان بالتعويضات والمكافآت لكبار 
التنفيذيين خالل العام 2021م: 

4.7.3

تقــوم إدارة الشــركة التنفيذيــة المفوضــة مــن مجلــس اإلدارة بــإدارة أعمــال 
القطاعــات  ورؤســاء  نوابــه  ويعاونــه  التنفيــذي،  بالرئيــس  ممثلــة  الشــركة، 
والشــركات التابعــة. وتتولــى هــذه اإلدارة كافــة المســؤوليات التنفيذية بأنشــطة 
الشــركة بمــا فيهــا الجوانب التشــغيلية والماليــة واإلدارية والفنيــة والمعلوماتية 
وإدارة المخاطــر، وجميــع األنشــطة ذات العاقــة بأعمــال الشــركة، ويســاعد فــي 
ــكيلها  ــم تش ــاٌن يت ــا لج ــتثنائية وتنفيذه ــام االس ــال والمه ــض األعم ــة بع متابع

مــن اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة عنــد الحاجــة.

الصفةاالسم

الرئيس التنفيذيرامي محمد رضوان موصلي

الرئيس التنفيذي للماليةنايف بن محمد الشامي 

المدير األول لمكتب إدارة المشاريعرمزي سعيد إلياس عازار

مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الوسطى هشام السيد أحمد رضوان
والغربية

مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الشرقيةوليد حسيني محمد نجيب

اإلدارة التنفيذية 4.7

بيان كبار خمسة تنفيذيين 
بالشركة خالل عام 2021م

4.7.1

8687 2021تقرير مجلس اإلدارة



نايف محمد علي الشامي، الرئيس التنفيذي لإلدارة المالية

سعوديالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

بكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة، جامعــة األميــر ســلطان، الريــاض، المملكــة  	
العربية الســعودية، في عام 2007م.

الرئيس المالي في الشركة منذ عام 2020م. 	المناصب الحالية

الخبرة المهنية 
السابقة

مديــر مالــي للخدمــات المشــتركة للماليــة، شــركة بــي أي ايــه سيســتمز  	
الســعودية للتطويــر والتدريــب، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
مختصــة فــي تطويــر وتدريــب الكفــاءات فــي مجــال الدفــاع والطيــران، مــن 

عــام 2020م وحتــى عــام 2020م.

مديــر مالــي للحوكمــة، لشــركة بــي أي ايــه سيســتمز الســعودية للتطويــر  	
والتدريــب، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة مختصــة فــي تطويــر 
وتدريــب الكفــاءات فــي مجــال الدفــاع والطيــران، مــن عــام 2019م وحتــى 

ــام 2020م. ع

مديــر مالــي للعمليــات والتكاليــف، لشــركة بــي أي ايــه سيســتمز الســعودية  	
ــي  ــة ف ــدودة مختص ــؤولية مح ــركة ذات مس ــي ش ــب، وه ــر والتدري للتطوي
تطويــر وتدريــب الكفــاءات فــي مجــال الدفــاع والطيــران، مــن عــام 2016م 

وحتــى عــام 2019م.

شــركة  	 وهــي  الســعودية،  ايــه  جــي  شــركة  للمشــاريع،  مالــي  مراقــب 
والخفيفــة  الثقيلــة  الصناعــات  فــي  مختصــة  محــدودة  مســؤولية  ذات 
والبرمجيــات والخدمــات المســاندة، مــن عــام 2015م وحتــى عــام 2016م. 

ذات  	 شــركة  وهــي  جريــد،  ألســتوم  شــركة  للمشــاريع،  مالــي  مراقــب 
ــام  ــن ع ــبكات، م ــة والش ــال الطاق ــي مج ــة ف ــدودة مختص ــؤولية مح مس

2015م. عــام  وحتــى  2013م 

محاســب مشــاريع، الشــركة الســعودية للخطــوط الحديديــة )ســار(، وهــي  	
شــركة ذات مســؤولية محــدودة مختصــة فــي تأســيس وتشــغيل بنيــة 
ــام 2013م.  ــى ع ــام 2012م وحت ــن ع ــة، م ــي المملك ــة ف ــوط حديدي خط

أخصائــي تمويــل، الشــركة الســعودية لتمويــل المســاكن، وهــي شــركة  	
ــول  ــاري وحل ــل العق ــات التموي ــال خدم ــي مج ــل ف ــة تعم ــاهمة مقفل مس

التمويــل الســكني، مــن عــام 2008م وحتــى عــام 2012م.

ــة  	 ــاهمة مقفل ــركة مس ــي ش ــة، وه ــة الفيصلي ــركة مجموع ــب، ش محاس
متعــددة النشــاطات، وتشــمل وحداتهــا مجاالت االســتثمار والزراعــة واألغذية 
اإللكترونيــة  والمســتلزمات  واألنظمــة  واإللكترونيــات  الصحيــة  والرعايــة 

ــام 2007م. ــى ع ــام 2006م وحت ــن ع ــتهاكية، م االس

 رامي محمد رضوان موصلي، الرئيس التنفيذي للشركة

أمريكيالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

واليــة  	 للتكنولوجيــا،  جورجيــا  جامعــة  المدنيــة،  الهندســة  فــي  ماجســتير 
2000م. عــام  األمريكيــة،  المتحــدة  الواليــات  جورجيــا، 

الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2014م 	المناصب الحالية

الخبرة المهنية 
السابقة

ــو  	 ــركة بمك ــرى، ش ــة الكب ــد الطاق ــاريع تولي ــاع مش ــذي لقط ــر التنفي المدي
العربية للمقاوالت، وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة، تعمل في مجال 

المقــاوالت، مــن عــام 2011م حتــى عــام 2014م. 

الرئيــس التنفيــذي، تضامــن شــركة ســي. دبليــو. ماثيــوز للمقــاوالت وشــركة  	
ثراشــر للمقــاوالت، وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل في مجال 
البنيــة  والطيــران،  المطــارات  والجســور/الطرق،  الثقيلــة  المدنيــة  األعمــال 
ــات  ــا، الوالي ــة جورجي ــة، والي ــة والحساس ــوارئ الحرج ــات الط ــة، خدم التحتي

المتحــدة األمريكيــة، مــن عــام 2008م حتــى عــام 2011م.

الرئيــس التنفيــذي للعمليــات، تضامــن شــركة ســي. دبليــو. ماثيــوز للمقــاوالت  	
وشــركة ثراشــر للمقاوالت، وهي شــركة ذات مســؤولية محدودة، تعمل في 
مجــال األعمــال المدنيــة الثقيلــة والجســور/الطرق، المطارات والطيــران، البنية 
ــات  ــا، الوالي ــة جورجي ــة، والي ــة والحساس ــوارئ الحرج ــات الط ــة، خدم التحتي

المتحــدة األمريكيــة، مــن عــام 2006م حتــى عــام 2008م.

مديــر قطــاع العــروض والمشــاريع، شــركة5% المنشــئين ذم م، وهــي  	
شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال األعمال المدنيــة الثقيلة 
والجســور/الطرق، المطــارات والطيــران، البنيــة التحتيــة، خدمــات الطــوارئ 
الحرجــة والحساســة، أتانتــا، واليــة جورجيــا، الواليــات المتحــدة األمريكية، من 

عــام 2004م حتــى عــام 2006م.

مهنــدس، قطــاع العــروض والمشــاريع، شــركة 5% المنشــئين ذم م، وهــي  	
شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال األعمال المدنيــة الثقيلة 
والجســور/الطرق، المطــارات والطيــران، البنيــة التحتيــة، خدمــات الطــوارئ 
الحرجــة والحساســة، أتانتــا، واليــة جورجيــا، الواليــات المتحــدة األمريكية، من 

ــام 2004م. ــى ع ــام 2000م حت ع

ــة  	 ــا، هيئ ــا للتكنولوجي ــة جورجي ــي، جامع ــس العال ــوث والتدري ــاعد البح مس
المســح الجيولوجــي فــي الواليــات المتحــدة، أتانتــا، واليــة جورجيــا، الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة، مــن عــام 1999م حتــى عــام 2000م.

بيان بالسيرة الذاتية لكبار 
التنفيذيين 2021/12/31م

4.7.4

8889 2021تقرير مجلس اإلدارة



وليد حسيني محمد نجيب، مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الشرقية

مصريالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

بكالوريــوس فــي الهندســة المدنيــة، جامعــة الزقازيــق، محافظــة الشــرقية،  	
جمهوريــة مصــر العربيــة، عــام 1995م.

مديــر إدارة التشــغيل والصيانــة فــي المنطقــة الشــرقية فــي الشــركة منــذ  	المناصب الحالية
عــام 2014م 

الخبرة المهنية 
السابقة

مديــر مشــروع تشــغيل وصيانــة الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي بمدينــة  	
الدمــام فــي الشــركة منــذ عــام 2013م حتــى عــام 2016م.

مديــر برنامــج تشــغيل وصيانــة الميــاه بقــرى وهجــر محافظتــي حفــر الباطــن  	
والقطيــف فــي الشــركة منــذ عــام 2007م حتــى عــام 2009م.

مديــر مشــروع تشــغيل وصيانــة مشــاريع ميــاه الشــرب فــي الشــركة منــذ  	
ــام 2011م. ــى ع ــام 2006م حت ع

مديــر مشــروع إنشــاء توصيــات منزليــة صــرف صحــي فــي الشــركة منذ عام  	
2012م حتــى عام 2013م.

ذات  	 شــركة  العمرانــي،  للتطويــر  العالميــة  الشــركة  تنفيــذي،  مهنــدس 
مســؤولية محــدودة تعمــل فــي قطــاع المقــاوالت، منذ عــام 2004م حتى 

عــام 2006م.

ذات  	 شــركة  والمقــاوالت،  للهندســة  النصــر  شــركة  مدنــي،  مهنــدس 
مســؤولية محــدودة تعمــل فــي قطــاع المقــاوالت، منــذ عــام 1996م حتــى 

عــام 2001م.

رمزي سعيد الياس عازار، المدير األول لمكتب إدارة المشاريع

لبنانيالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

بكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة، جامعــة ســيدة الويــزة، بيــروت،  	
لبنــان، عــام 2007م.

المدير األول لمكتب إدارة المشاريع في الشركة منذ عام 2014م  	المناصب الحالية

الخبرة المهنية 
السابقة

ــركة ذات  	 ــي ش ــا، وه ــال غازغامبي ــركة كابيت ــي، ش ــات اإلقليم ــر العملي مدي
مســؤولية محــدودة، تعمــل فــي مجــال الطاقــة والميــاه والنفــط والغــاز، من 

عــام 2007م حتــى عــام 2014م.

 هشام السيد أحمد رضوان، مدير إدارة التشغيل والصيانة في المنطقة الوسطى والغربية 

مصريالجنسية

المؤهالت األكاديمية 
والمهنية

ــة  	 ــرقية، جمهوري ــق، الش ــة الزقازي ــكا، جامع ــي الميكاني ــي ف ــوم هندس دبل
ــام 1989م. ــة، ع ــر العربي مص

مديــر إدارة التشــغيل والصيانــة فــي المنطقــة الوســطى والغربيــة فــي  	المناصب الحالية
الشــركة منــذ عــام 2014م 

الخبرة المهنية 
السابقة

مديــر إقليمــي لقطــاع التشــغيل والصيانــة فــي الشــركة منــذ عــام 2014م  	
حتــى عــام 2020م.

مدير قســم مشــاريع اآلبار والشــبكات في الشــركة منذ عام 2009م حتى  	
عام 2014م.

مدير مشروع في الشركة منذ عام 1997م حتى عام 2009م. 	

ــى  	 ــام 1991م حت ــذ ع ــركة من ــي الش ــغيل ف ــة وتش ــع صيان ــدس موق مهن
عــام 1997م.

مهنــدس موقــع، مؤسســة العريفــي للمقــاوالت، مؤسســة فرديــة تعمــل  	
فــي مجــال المقــاوالت، منــذ عــام 1990م حتــى عــام 1991م.

9091 2021تقرير مجلس اإلدارة



ال توجــد أي عقــود كانــت الشــركة طرفــً فيهــا وتوجــد فيهــا مصلحــة لبعــض 
ــخص ذو  ــي أو أي ش ــر المال ــذي أو المدي ــس التنفي ــس اإلدارة أو الرئي ــاء مجل أعض
عاقــة بــأي منهــم باســتثناء مــا يلــي ويوضــح البيــان التالــي تفصيــل تلــك األتعاب: 

معامالت مع أطراف ذات عالقة  4.9

العالقةاسم الشركة

اسم عضو 
مجلس إدارة 
او عضو أحد 

اللجان او اإلدارة 
التنفيذية

طبيعة عالقة العضو
المعاملة

2021
ألف ريال 
سعودي

2020
ألف ريال 
سعودي

شركة 
مجموعة 

الخريف

 الشركة 
األم

محمد عبداهلل 
إبراهيم الخريف

الرئيس التنفيذي، 
عضو مجلس 

اإلدارة

0350,555تمويل

إيرادات تمويل، 
0345صافي

عبدالعزيز 
عبدالرحمن 

عبداهلل الخريف

عبدالعزيز 
عبدالرحمن 

عبداهلل الخريف

تكلفة خدمة 
720600مشتركة 

288288إيجار أراضي

فهد محمد 
عبدالعزيز 

الخريف

عضو المجلس 
االستشاري 

بقطاع نظم 
المعدات

زيادة في رأس 
034,127المال

توزيعات أرباح 
020,000مدفوعة

عمار أحمد أمين 
الزبيدي

الرئيس التنفيذي 
للمالية، عضو 

المجلس 
االستشاري 

لقطاع المعدات 
واآلالت

سداد توزيعات 
أرباح مستحقة 

من خال حساب 
جاري

050,000

أبناء عبداهلل 
إبراهيم 
الخريف

الشركة األم 
النهائية

محمد عبداهلل 
إبراهيم الخريف

عضو مجلس 
اإلدارة

50120 إيجار أراضي
فهد محمد 

عبدالعزيز الخريف
عضو مجلس 

اإلدارة

عقوبــات أو جــزاءات أو قيــود احتياطيــة علــى الشــركة مــن جهــات رقابيــة أو 
تنظيميــة أو إشــرافية أو قضائيــة خــال العــام المالــي 2021م

العقوبات  4.8

العقوبة/ الجزاء/ 
التدبير االحترازي/ 
القيد االحتياطي

الجهة الموقعة أسباب المخالفة
للمخالفة

سبل عالجها وتفادي 
وقوعها في المستقبل

غرامة مالية بقيمة 
)20,000( ريال 

سعودي

مــن   )10( للفقــرة  مخالفــة 
مــن  والســتين  الثانيــة  المــادة 
الماليــة  األوراق  طــرح  قواعــد 
وااللتزامــات المســتمرة، وذلــك 
لعدم اإلفصاح للهيئة والجمهور 
عــن  تأخيــر  دون  ومــن  فــورًا 
ترســية عقــد لصالــح الشــركة 
بقيمــة تزيــد علــى )%5( مــن 
إجمالــي اإليــرادات خــال المــدة 
فتــرة  بــدء  قبــل   - النظاميــة 
التداول بتاريخ 2021/09/12م-، 
إذ لــم تفصــح عــن ذلــك فــي 
لشــركة  اإللكترونــي  الموقــع 
بتاريــخ  الســعودية  تــداول 
2021/09/12م - بعــد انتهــاء 

ــداول. ــرة الت فت

هيئة السوق 
المالية 

تم تفعيل إجراءات 
تصحيحية للتحقق من 

عدم تكرار هذه الغرامة 
مستقبًا

9293 2021تقرير مجلس اإلدارة



العالقةاسم الشركة

اسم عضو 
مجلس إدارة 
او عضو أحد 

اللجان او اإلدارة 
التنفيذية

طبيعة عالقة العضو
المعاملة

2021
ألف ريال 
سعودي

2020
ألف ريال 
سعودي

شركة 
الخريف 

للبترول

 جهة 
منتسبة

محمد عبداهلل 
إبراهيم الخريف

عضو مجلس 
إدارة

231376 مشتريات

مضخات وقطع 
231376غيارها

010مبيعات 

إصاح وتأهيل 
المضخات 

ومستلزماتها 
010

شركة 
صناعات 
الخريف

 جهة 
منتسبة

محمد عبداهلل 
إبراهيم الخريف

رئيس مجلس 
المديرين

117مبيعات 

مخرطة 
الخريف )تصنيع 

فانشات(
07

شركة المركز 
السعودي 

لقطع الغيار

جهة 
منتسبة

محمد عبداهلل 
إبراهيم الخريف

رئيس مجلس 
اإلدارة

147216مشتريات

قطع غيار 
147216وصيانة معدات

شركة 
الخرِيف لزيوت 

التشحيم 
)كاسترول(

جهة 
منتسبة

 محمد عبداهلل 
إبراهيم الخريف

 

عضو مجلس 
مديرين

 

8598مشتريات

زيوت تشغيل 
8598مكائن وسيارات

2021االسم
ألف ريال سعودي

2020
ألف ريال سعودي

 012,796شركة مجموعة الخريف )الشركة األم(

 0133شركة الخريف التجارية

شركة الخريِّف لزيوت التشحيم 
 019)كاسترول( 

 012,948اإلجمالي

مستحق إلى أطراف ذات عالقة: 

العالقةاسم الشركة

اسم عضو 
مجلس إدارة 
او عضو أحد 

اللجان او اإلدارة 
التنفيذية

طبيعة عالقة العضو
المعاملة

2021
ألف ريال 
سعودي

2020
ألف ريال 
سعودي

شركة 
الخريف 
التجارية

جهة 
منتسبة

محمد عبداهلل 
إبراهيم الخريف

رئيس مجلس 
المديرين

1,7443,450 مشتريات

قطع غيار 
وصيانة مضخات 

وآبار ومعدات
293679

أصول )رافعة 
شوكية 

ومولدات(
699248

32853إيجار معدات 

راتب موظفين 
125113محولة

توريدات أخرى 
3001,620لجهة مالكة

قطع غيار 
0736وصيانة مضخات 

108147مبيعات

مخرطة الخريف 
)أعمال مخرطة 

وإصاحات(
108147

استحواذ على 
00قسم 

شركة 
الخريف 

لحلول 
الطباعة

جهة 
منتسبة

محمد عبداهلل 
إبراهيم الخريف

رئيس مجلس 
المديرين

310130 مشتريات

أصول )طابعات 
6041وأجهزة كمبيوتر(

23878أحبار

فهد محمد 
عبدالعزيز 

الخريف
العضو المنتدب

قطع غيار 
1211وصيانة

00توريدات أخرى 

معامالت مع أطراف ذات عالقة )يتبع( 4.9
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أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات السجل

إجراءات الشركات12021/02/28

أخرى22021/03/03

الجمعية العامة32021/03/03

أخرى42021/03/07

إجراءات الشركات52021/05/18

الجمعية العامة62021/05/18

ملف أرباح706/09/2021

بيان عدد طلبات الشركة لسجل 
المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

4.11

األسهم المملوكة المساهم
نسبة الملكيةنهاية العام 2021م

%12,750,00051.0شركة مجموعة الخرّيف

%1,250,0005.0شركة نماء الخرّيف

بيان كبار المساهمين للشركة 4.10

بموجــب المــادة العاشــرة بعــد المائــة مــن نظــام الشــركات، تثبــت لــكل مســاهم 
جميــع الحقــوق المتصلــة باألســهم، والتــي تشــمل علــى وجــه الخصــوص الحق في 
الحصــول علــى نصيــب مــن األربــاح المقــرر توزيعهــا. ويتولــى مجلــس اإلدارة التوصيــة 
بتوزيــع أيــة أربــاح قبــل إقرارهــا ِمــن ِقَبــل المســاهمين في اجتمــاع الجمعيــة العامة. 
وال تلتــزم الشــركة باإلعــان عــن أّي أربــاح، ويعتمــد أّي قــرار بتوزيع أربــاح على عدد من 
العوامل؛ من بينها أرباح الشــركة الســابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل 
ــام،  ــكل ع ــة بش ــل االقتصادي ــوق والعوام ــات الس ــال، ومعطي ــات رأس الم ومتطلب
والــزكاة، فضــًا عــن االعتبــارات القانونية والنظامية األخرى. كمــا يخضع توزيع األرباح 

للقيــود الــواردة فــي النظــام األســاس، وتــوزع األربــاح بالريــال الســعودي.

تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة 
والتكاليــف األخــرى علــى الوجه اآلتي:

يجنــب عشــرة بالمائــة )%10( مــن األربــاح الصافيــة لتكوين احتياطــي نظامي، ويجوز  	
للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيب متــى بلغ االحتياطــي المذكور ثاثين 

بالمائــة )%30( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع.

ــة  	 ــب خمس ــس اإلدارة- أن تجّن ــراح مجل ــى اقت ــاء عل ــة -بن ــة العادي ــة العام للجمعي
بالمائــة )%5( مــن األربــاح الصافية لتكوين احتياطــي اتفاقي يخصص لدعم المركز 

المالــي للشــركة.

بالقــدر  	 وذلــك  أخــرى،  احتياطيــات  تكويــن  تقــرر  أن  العاديــة  العامــة  للجمعيــة 
الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة -قــدر اإلمــكان- علــى 
ــاح مبالــغ  المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األرب
إلنشــاء مؤسســات اجتماعية لعاملي الشــركة أو لمعاونة ما يكون قائًما من هذه 

المؤسســات.

ُيــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين نســبة معينــة مــن األربــاح الصافيــة  	
الســنوية بحســب ما تقرره الجمعية العامة العادية.

توزيعات األرباح لسنة 2021م

فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة، والــذي عقــد يــوم األربعــاء بتاريــخ 
07 شــوال 1442هـــ الموافــق 19 مايــو 2021م، فــوض المســاهمون مجلــس اإلدارة 
بالموافقــة علــى توزيعــات أربــاح مرحليــة ربــع أونصــف ســنوية عــن العــام الحالــي 

2021م.

مجلــس  أعلــن  2021م،  يونيــو   30 الموافــق  1442هـــ  القعــدة  ذي   20 وبتاريــخ 
اإلدارة واعتمــد توزيعــات أربــاح نقديــة مرحليــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة في 30 
ــعودي  ــال س ــع 1.50 ري ــعودي )بواق ــال س ــا 37,500,000 ري ــو 2021م قدره يوني
للســهم(، والتــي تــم إثباتهــا فــي هــذه القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2021م.

سياسة توزيع األرباح  4.12
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حقــق فريــق عاقــات المســتثمرين فــي شــركة الخريــف لتقنيــة 
الميــاه والطاقــة التزامــه بتزويــد المســتثمرين بمســتوى عــاٍل 
مــن الوضــوح والتفانــي نحــو تعزيــز أدائــه وتحقيــق أهدافــه 
ومبادراتــه اســتناًدا إلــى قيــم الشــفافية واالنفتــاح وســهولة 

ــركة.  ــا الش ــى به ــي تتحل ــل الت التواص

وقــد حافظــت علــى قنــوات اتصــال متوفــرة مــع المســتثمرين، 
ــى  ــع إل ــه، ويتطل ــم أدائ ــى تقيي ــا عل ــق دائًم ــرص الفري ــث يح حي
االســتمرار فــي االرتقــاء بــه بمــا يلبــي توقعــات المســتثمرين، مــع 
الحــرص الدائــم علــى اإلفصــاح عــن جميــع المعلومــات ذات 

الصلــة فــي الوقــت المناســب. 
الصلــة  ذات  المعلومــات  عــن  اإلفصــاح  الشــركة  وتواصلــت 
ــى  ــا عل ــن، وحرًص ــن اإلقليميي ــتثمرين والمحللي ــا للمس وإتاحته
تعزيــز الشــفافية ومــد جســور تواصــل مســتمرة بيــن اإلدارة 
العليــا والمســتثمرين. وفــي هــذا الســياق، شــاركت الشــركة 
لقــاء مــع مســتمرين   20 الماضــي فــي عــدد  العــام  خــال 
متفرقــة،  أيــام   4 مــدار  علــى  وإقليمييــن  داخلييــن  محلييــن 

المســتثمرين.  العديــد مــن مؤتمــرات  وشــاركت فــي 

ــث  ــى تحدي ــة عل ــاه والطاق ــة المي ــف لتقني ــت الخري ــد عمل وق
ــتثمرين،  ــات المس ــاص بعاق ــي الخ ــع اإللكترون ــر الموق وتطوي
وبالتزامــن تــم إطــاق تطبيــق مخصــص لعاقــات المســتثمرين، 
ــان  ــل؛ لضم ــد وأب ــغيل أندروي ــي التش ــى نظام ــل عل ــذي يعم وال
ونظــًرا  المســتثمرين.  مــع  دائــم  تواصــل  علــى  المحافظــة 
ــع  ــفاف م ــل الش ــى التواص ــاظ عل ــى الحف ــركة عل ــرص الش لح
المســتثمرين نشــرت كل مــا يتعلــق بالتزامنــا تجــاه المســاهمين 

والمســتثمرين المحلييــن واإلقليمييــن. 

التزامنا تجاه المستثمرين 4.13

الموقع اإللكتروني

APPLE متجرGoogle Play متجر
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مخاطر االئتمان
هــي المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أحــد األطــراف بالوفــاء بالتزاماتــه الماليــة حيــن اســتحقاقها؛ 
ممــا يتســبب فــي خســائر ماليــة للطــرف اآلخــر؛ حيــث تتركــز المخاطــر المتعلقــة بالموجــودات 
الماليــة التــي مــن المحتمــل تعرضهــا لتركيــز مخاطــر االئتمــان تتكــون بشــكل رئيســي مــن النقــد 
لــدى البنــوك والذمــم المدينــة التجاريــة، يتــم إيــداع النقديــة التــي تمتلكهــا الشــركة فــي بنــوك 
ــة  ــات النقدي ــة باإليداع ــان المرتبط ــر االئتم ــإن مخاط ــذا ف ــد، ل ــي جي ــف ائتمان ــة ذات تصني محلي
محــدودة، كذلــك فــإن خطــر االئتمــان المتعلــق بالذمــم المدينــة التجاريــة محــدود؛ ألن معظــم 
ــة  ــركة بمراقب ــوم إدارة الش ــة، وتق ــة قوي ــز مالي ــاء ذوي مراك ــع عم ــز م ــركة تترك ــات الش تعام
ــة  ــا ومتابع ــة به ــان مرتبط ــر ائتم ــل أّي مخاط ــة لتقلي ــة التجاري ــم المدين ــدة الذم ــة أرص ومتابع

تحصيلهــا واتخــاذ أي إجــراءات الزمــة بشــأنها لحفــظ حقــوق الشــركة.

المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة مع الغير
أبرمــت الشــركة العديــد مــن العقــود واالتفاقيــات مــع المورديــن والعمــاء ومقاولــي الباطــن 
والمؤجريــن، وغيرهــم مــن األطــراف اآلخريــن، وســتنتهي مدة بعــض هذه العقــود واالتفاقيات 
خــال ســنة أو خــال الســنوات القليلــة القادمــة؛ حيــث تتــراوح مــدد االتفاقيات بين ســنة واحدة 
وأربــع ســنوات، وليــس هنــاك أّي ضمــان بإمكانيــة تجديــد تلك العقود، وفي حــال تم تجديدها 
ال يوجــد أّي ضمــان علــى أن تجــدد بشــروط مماثلــة للشــروط فــي العقــود الســابقة. إن عــدم 
قــدرة الشــركة علــى تجديــد أّي مــن تلــك العقــود أو تجديدهــا بشــروط غيــر مناســبة للشــركة 
ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي 

وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة وجودة الخدمات المقدمة
ــركة  ــعى الش ــة، وتس ــا التجاري ــت بعامته ــنة ارتبط ــمعة حس ــاء س ــها لبن ــذ تأسيس ــركة من ــعت الش س
ــي  ــات الت ــودة الخدم ــز ج ــال تعزي ــن خ ــتقبل؛ م ــي المس ــة ف ــا التجاري ــمعتها وعامته ــى س ــاظ عل للحف
تقّدمهــا لعمائهــا، ويعتمــد ذلــك علــى عــدة عوامــل منهــا تنفيــذ وإنهــاء المشــاريع حســب االشــتراطات 
الفنيــة والزمنيــة المتفــق عليهــا واســتغال خبراتهــا الســابقة والتراكميــة لتنفيــذ تلــك المشــاريع بأعلــى 
جــودة ممكنــة. وعليــه، فــإنَّ عــدم تمكــن الشــركة مــن توفيــر أو الحفــاظ علــى جــودة الخدمــات المقدمــة 

لعمائهــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى عامتهــا التجاريــة وســمعتها.

كمــا أن عــدم قــدرة الشــركة علــى تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة قــد يعرضهــا للدعايــة الســلبية، والتــي 
قــد تضــر بســمعتها ممــا يــؤدي إلــى عــدم حصولهــا علــى المشــاريع فــي المســتقبل، أو قــد يعرضهــا فــي 
ــاظ  ــن الحف ــا م ــدم تمكنه ــال ع ــي ح ــركة ف ــمعة الش ــر س ــد تتأث ــة. وق ــاوى القضائي ــاالت للدع ــض الح بع
علــى جــودة الخدمــات المقدمــة لعمائهــا، األمــر الــذي مــن شــأنه التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى 

أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطــر المرتبطــة بارتفــاع أســعار بعــض المــواد األوليــة والمعــدات 
والطاقــة 

قــد تتعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق المتعلقــة بارتفــاع أســعار بعــض المــواد األوليــة ذات 
المعاييــر والمواصفــات الخاصــة المفروضــة مــن الجهــات المالكــة للمشــاريع، مثــل الكيماويــات 
ــي  ــتخدمة ف ــواد المس ــدات أو الم ــن التوري ــتخدامها ضم ــم اس ــي يت ــد، والت ــمنت والحدي واإلس
عملياتهــا، وكذلــك بعــض المعــدات، مثــل المعــدات الثقيلــة المخصصــة للطــرق الممهــدة 
ضــة لزيــادة أســعار الطاقــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بأســعار  والطــرق الوعــرة. كمــا أن الشــركة معرَّ
البنزيــن والديــزل الازميــن لتشــغيل مركبــات ومعــدات الشــركة. وليــس هنــاك مــا يضمــن 
ــد ال  ــك، ق ــى ذل ــة إل ــا. باإلضاف ــال حدوثه ــي ح ــعار ف ــادة األس ــن زي ــة ع ــف الناتج ــض التكالي تعوي
نــة بالوحــدة للشــركة تعديــل قيمــة تلــك العقــود، وبالتالــي يمكــن  ــز بعــض العقــود المثمَّ تجي
ــا  ــركة أو تكبُّده ــة الش ــل ربحي ــى تقلي ــود إل ــدات أو الوق ــواد أو المع ــف الم ــادة تكالي ــؤدي زي أن ت
خســائر فيمــا يتعلــق بهــذه المشــاريع، ممــا ســيترتب عليــه تأثيــر جوهــري وســلبي علــى أعمــال 

ــتقبلية. ــا المس ــا وتوقعاته ــج عملياته ــي ونتائ ــا المال ــركة، ووضعه الش

مخاطر السوق وطبيعة نشاط العمل
تتمثل المخاطر السوقية المحتملة والمخاطر المتعلقة بنشاط عمل الشركة فيما يلي:

تديــر وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة وشــركة الميــاه الوطنيــة أكثــر مــن %90 مــن البنيــة . 1
التحتيــة للميــاه وميــاه الصــرف الصحــي التــي تشــارك فيهــا الشــركة حالًيــا وهمــا أكبــر عميليــن 
ــي  ــى عميل ــة إل ــات المقدم ــم المبيع ــتدامة حج ــات أو اس ــن ثب ــا يضم ــاك م ــس هن ــركة، ولي للش
الشــركة الرئيســيين فــي ظــل العاقــات التعاقديــة مــع هذيــن العميليــن التــي قــد تتغيــر فــي أّي 
وقــت. ومــن شــأن فقــدان أّي مــن عميلــي الشــركة الرئيســيين أو انخفــاض حجــم األعمــال مــع 
ــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة، ووضعهــا المالــي ونتائــج  أي منهمــا أن يكــون ل

ــتقبلية. ــا المس ــا وتوقعاته عملياته
تغيــر السياســات واألنظمــة للجهــات الحكوميــة ذات العاقــة وخاصــة أنظمــة مكتــب العمــل . 2

ونســبة توطيــن الوظائــف.
االرتفــاع فــي رســوم وأســعار الخدمــات األساســية؛ مثــل الطاقــة والميــاه والمــواد االســتهاكية . 3

والرســوم األخــرى المســتجدة.
ــاف . 4 ــل اخت ــاريع مث ــاز المش ــر وإنج ــى تطوي ــر عل ــد تؤث ــي ق ــة الت ــة واالقتصادي ــل الخارجي العوام

ــتهدفة. ــواق المس ــة باألس ــرف العمل ــعر ص س
الظروف االقتصادية وانخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى خفض اإلنفاق العام.. 5
ــا، والتــي تؤثــر علــى االقتصاديــات العالميــة، وبالتالــي تأثيرهــا . 6 ــا أو عالمّيً تفشــي األوبئــة داخلّيً

COV- )بشــكل ســلبي علــى أنشــطة الشــركة المختلفــة مثــل تفشــي وبــاء كورونــا المســتجد 
.)ID-19

ــاه  ــاه ومي ــي المي ــي قطاع ــة ف ــاد المنافس ــة بازدي ــر المرتبط المخاط
ــي ــرف الصح الص

د المتنافســين؛ حيث تتنافس الشــركة مع  يّتصــف قطاعــا الميــاه وميــاه الصــرف الصحــي بتعدُّ
شركات أخرى كالشركات المحلية الصغيرة التي تخدم األسواق المحلية والشركات األجنبية 
الكبيرة التي تخدم األســواق اإلقليمية والوطنية والدولية. وقد تصبح إحدى المؤسســات التي 
تزخــر بمــوارد ماليــة كافيــة وتحظــى بســجل حافــل من الخبــرات المطلوبة في نفــس النطاق، 
فضــًا عــن تصنيفهــا المرمــوق، وإمكانيــة وصولهــا إلــى أصحــاب الخبــرات الفنيــة، واحــدة مــن 
المنافســين للشــركة في تلك األســواق. وتعتمد المنافســة في قطاعي المياه ومياه الصرف 
ــات،  ــم الخدم ــعر، وتقدي ــك الس ــي ذل ــا ف ــية، بم ــل التنافس ــن العوام ــدد م ــى ع ــي عل الصح
والجــودة، والوجــود الجغرافــي، واالبتــكار وخدمــة العمــاء. وقــد يكــون لــدى بعــض منافســي 
الشــركة، ال ســيما الشــركات األجنبية الكبيرة، هياكل منخفضة لنفقات العمالة والمصروفات 
العامــة، ولــذا قــد يكــون بمقدورهــم تقديــم خدماتهــم بأســعار أقل مــن الشــركة. باإلضافة 
إلى ذلك، قد يكون لدى بعض منافســي الشــركة موارد مالية وتقنية وبشــرية تتجاوز نظيرها 
لــدى الشــركة. وال تضمــن الشــركة أن منافســيها لــن يقومــوا بتطويــر خبراتهــم ومواردهــم 
بهــدف تقديــم خدمــات تفوق الخدمات التي تقدمها الشــركة في الســعر والجودة. وبالمثل، 
ال يمكــن التأكــد مــن أن الشــركة ســتتمكن مــن الحفــاظ علــى مركزهــا التنافســي أو تعزيــزه 
داخل األسواق التي تعرض فيها خدماتها أو الحفاظ على قاعدة عمائها بنفس المستويات 
الحاليــة. وإذا لــم تتمكــن الشــركة مــن مواجهــة هذه التحديات التنافســية، فســوف يؤثر ذلك 
بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية.

المخاطر 4.14

تتمثل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة فيما يلي:
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