
»الُمصدر«  أو  »الشركة«  األهلية  البيئة  تدوير  شركة  تأسست 
رقم  التجاري  السجل  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  كشركة 
)1010465140( وتاريخ 1436/06/27هـ )الموافق 2015/04/16م( 
مليون  عشر  خمسة  قدره  مال  وبرأس  الرياض،  بمدينة  الصادر 
ألف  وخمسمائة  مليون  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )15,000,000(
)1,500,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت 
2020/07/05م(  )الموافق  1441/11/14هـ  وبتاريخ  سعودية. 
المال  زيادة رأس  للشركة على  العادية  العامة غير  الجمعية  وافقت 
أربعة  إلى  مقسم  سعودي،  ريال   )40,000,000( مليون  أربعين  إلى 
ماليين )4,000,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( 
رياالت سعودية وتغطى تلك الزيادة من خالل تحويل قروض الشركاء 
وثالثمائة  ألف  وعشرين  وسبعة  وسبعمائة  ماليين  تسعة  بقيمة 
وتغطية  الشركة  مال  رأس  إلى  سعودي  ريال   )9,727,360( وستين 
وستمائة  ألف  وسبعين  واثنين  ومائتين  مليون  عشر  الخمسة  بقية 
بالزيادة  الوفاء  تم  نقًدا. وقد  وأربعين )15,272,640( ريال سعودي 
كاملة.  ريال سعودي  مليون )25,000,000(  البالغة خمسة وعشرين 
وبتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( وافقت الجمعية 
من  الشركة  مال  رأس  زيادة   )1( على:  للشركة  العادية  غير  العامة 
 )1,308,000( آالف  وثمانية  وثالثمائة  مليون  عدد  إصدار  خالل 
سهم عادي نقدي وذلك بقيمة خمسة وثمانين مليون وعشرين ألف 
رياالت   )10( عشرة  منها  كل  قيمة  سعودي،  ريال   )85,020,000(
سعودية كقيمة اسمية وخمسة وخمسين )55( ريال سعودي عالوة 
إصدار، بحيث يكون سعر السهم خمسة وستون )65( ريال سعودي، 
عدد  إصدار  خالل  من  الشركة  مال  رأس  زيادة   )2( نقًدا.  وتدفع 
ثالثمائة )300,000( ألف سهم عادي نقدي وذلك بقيمة ثالثة ماليين 
)3,000,000( ريال سعودي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت 
سعودية، من حساب األرباح المبقاة. )3( زيادة رأس مال الشركة من 
بقيمة  نقدي  )100,000( سهم عادي  ألف  مائة  خالل إصدار عدد 
ريال سعودي قيمة كل سهم منها عشرة )10(  مليون )1,000,000( 
رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية قيمتها 
من خالل رسملة المبلغ من حساب األرباح المبقاة وتخصيص هذه 
األسهم ضمن برنامج أسهم الموظفين. )4( زيادة رأس مال الشركة 
من خالل إصدار عدد مائة ألف )100,000( سهم عادي نقدي بقيمة 
ريال سعودي قيمة كل سهم منها عشرة )10(  مليون )1,000,000( 
رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية قيمتها 
من خالل رسملة المبلغ من حساب األرباح المبقاة وتخصيص هذه 
أو شراء  أو حصص  أسهم  على  االستحواذ  مقابل  للمبادلة  األسهم 
الشركة في  بتعديل رأس مال  التغيرات  إثبات هذه  تم  أصول. وقد 
النظام األساس للشركة ليكون ثمانية وخمسين مليوًنا وثمانين ألف 
وثمانمائة  ماليين  خمسة  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )58,080,000(
وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة 

)10( رياالت سعودية وجميعها أسهم نقدية.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية وخمسين مليوًنا وثمانون ألف 
وثمانمائة  ماليين  خمسة  إلى  مقسم  سعودي  ريال   )58,080,000(
وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة 
فئة  من  عادية  أسهٌم  الشركة  أسهم  وجميع  سعودية  رياالت   )10(

واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية، ويحق لكل مساهم 
»المساهم« أًيا كان عدد أسهمه حضور اجتماعات الجمعية العامة 
األسهم  تستحق  فيها.  والتصويت  العامة«  »الجمعية  للمساهمين 
اعتباًرا  الشركة  تعلنها  أرباح  أي  المباشر حصتها من  اإلدراج  محل 
تليها.  التي  المالية  السنوات  وعن  هذا  التسجيل  مستند  تاريخ  من 
)ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع القسم رقم )5( »سياسة توزيع 

األرباح« في هذا المستند(.

الشركة  في  الكبار  المساهمين  فإن  المستند،  هذا  تاريخ  في  وكما 
الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها هم: )1( إياد عبدالعزيز 
عبدالعزيز  عبدالمحسن  و)2(   ،)%22٫83( ملكية  بنسبة  النافع، 
الفارس، بنسبة ملكية )22٫24%( )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع 
القسم )4( »هيكل الملكية والهيكل التنظيمي« في هذا المستند(. 
ويحظر على كبار المساهمين المذكورين أعاله التصرف في أسهمهم 
مدة )12( اثني عشر شهًرا من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في 
السوق الموازية »فترة الحظر«، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد 
المالية  السوق  هيئة  موافقة  على  الحصول  دون  الفترة  هذه  انتهاء 

»الهيئة« المسبقة.

السوق  في  المباشر  اإلدراج  محل  األسهم  في  التداول  ويقتصر 
الموازية على المساهمين الحاليين )باستثناء المساهمين الكبار في 
الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها المذكورين أعاله 
والذين تنطبق عليهم فترة الحظر(، باإلضافة إلى فئات المستثمرين 

المؤهلين وهم:

مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.  .1

أعمال  ممارسة  في  لها  مرخص  مالية  سوق  مؤسسة  عمالء   .2
ُعّينت  قد  المالية  السوق  مؤسسة  تكون  أن  شريطة  اإلدارة 
بشروط تمكنها من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة 
العميل  عن  نيابة  الموازية  السوق  في  واالستثمار  الطرح  في 

ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف   .3
بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، 

أو مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة   .4
أعمال  ممارسة  في  لها  مالية مرخص  تديرها مؤسسة سوق 

اإلدارة.

الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول   .5
الخليج العربية.

صناديق االستثمار.  .6

السوق  في  باالستثمار  لهم  المسموح  المقيمين  غير  األجانب   .7
في  عليها  المنصوص  المتطلبات  يستوفون  والذين  الموازية 
في  المقيمين  غير  األجانب  الستثمار  االسترشادي  الدليل 

السوق الموازية.

المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.  .8

أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري   .9
في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.

في  استثماري  حساب  فتح  لهم  يجوز  طبيعيون  أشخاص   .10
المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أًيا من المعايير 

اآلتية:

أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال   أ. 
يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال 
اإلثني  خالل  سنة  ربع  كل  في  صفقات  عشر  عن  تقل 

عشرة شهًرا الماضية.

أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال   ب. 
سعودي.

أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل   ج. 
في القطاع المالي.

أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق   د. 
المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال   هـ. 
أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا.

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.  .11

داخل  سواًء  لألسهم  سوق  أي  في  الشركة  أسهم  إدراج  يسبق  لم 
مباشر  بشكل  إدراجها  قبل  خارجها  أو  السعودية  العربية  المملكة 
األسهم  تسجيل  بطلب  الشركة  تقدمت  وقد  الموازية.  السوق  في 
الخاضعة لهذا المستند إلى هيئة السوق المالية السعودية »الهيئة« 
وتم  »تداول«،  السعودية  المالية  السوق  شركة  إلى  إدراجها  وبطلب 
العالقة  ذات  الجهات  إلى  المطلوبة  المستندات  جميع  تقديم 
الموافقات  جميع  على  الحصول  وتم  المتطلبات،  جميع  واستيفاء 
المتعلقة بعملية التسجيل واإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق 

الموازية، بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا. 

ينطوي االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراج المباشر في 
السوق الموازية على مخاطر وأمور غير مؤكدة ولذلك يجب دراسة 
مستند  في  الواردين  المخاطرة«  و»عوامل  مهم«  »إشعار  قسمي 
المحتملين  المؤهلين  المستثمرين  ِقبَل  من  بعناية  هذا  التسجيل 
قبل أن يتخذوا قراًرا باالستثمار في أسهم الشركة بعد االنتهاء من 

تسجيلها وإدراجها إدراًجا مباشًرا في السوق الموازية.

يحتوي هذا المستند على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة 
السوق المالية بالمملكة العربية السعودية »الهيئة«. ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة )ج( مجتمعين 
جميع  إجراء  بعد  واعتقادهم،  علمهم  بحسب  ويؤكدون  المستند،  هذا  في  الواردة  المعلومات  دقة  عن  المسؤولية  كامل  ومنفردين 
الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذا المستند إلى جعل أي إفادة 
واردة فيه مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذا المستند، وال تعطيان 
أَي تأكيدات تتعلق بدقة هذا المستند أو اكتماله، وتخليان أنفسهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما 
ورد في هذا المستند أو االعتماد على أّي جزء منه. ويجب على الراغبين في االستثمار بموجب هذا المستند تحري مدى صحة 
المعلومات المتعلقة باألسهم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازية. وفي حال تعذر فهم محتويات هذا المستند، يجب استشارة 

مستشار مالي مرخص له.
صدر هذا المستند بتاريخ 1443/08/27هـ )الموافق 2022/03/30م(.

المستشار المالي

مستند تسجيل أسهم

شركة تدوير البيئة األهلية
وتاريخ 1436/06/27هـ  )499/ق(  رقم  الوزاري  القرار  بموجب  تأسست  مقفلة،  شركة مساهمة سعودية 
1436/06/27هـ  وتاريخ   )1010465140( رقم  التجاري  السجل  وبموجب  2015/04/16م(،  )الموافق 

)الموافق 2015/04/16م( الصادر بمدينة الرياض.

السعر االسترشادي لتداول سهم الشركة في السوق الموازية )65( ريال سعودي
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إشعار مهم
المؤهلون  المستثمرون  وسيعامل  المباشر.  اإلدراج  محل  واألسهم  األهلية  البيئة  تدوير  شركة  عن  كاملة  تفصيلية  معلومات  المستند  هذا  يقدم 
المحتملون الذين يرغبون باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد االنتهاء من تسجيل أسهم الشركة وبدء تداولها في السوق الموازية 
على أساس أن قرار االستثمار يستند إلى المعلومات التي يحتويها هذا المستند، والتي يمكن اإلطالع عليها من خالل زيارة موقع الشركة على 
اإلنترنت )www.tadweeer.com( أو موقع المستشار المالي شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( )www.alahlicapital.com( أو موقع هيئة 

.)www.cma.org.sa( السوق المالية

كما سيتم اإلعالن من قبل المستشار المالي »شركة األهلي كابيتال« على موقع السوق المالية السعودية »تداول« عن نشر مستند التسجيل وإتاحته 
للمستثمرين المؤهلين خالل المدة المحددة وفق قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة )خالل فترة ال تقل عن )14( يوًما قبل اإلدراج 

المباشر( وعن أي تطورات أخرى.

يحتوي مستند التسجيل هذا على تفاصيل تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة، ويتحمل 
أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة )ج( مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذا المستند، ويؤكدون 
حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في 

المستند إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة.

وقد تم تعيين شركة األهلي كابيتال كمستشار مالي )المستشار المالي( فيما يتعلق بطلب تسجيل أسهم الشركة وإدراجها بشكل مباشر في السوق 
الموازية.

إن المعلومات الواردة في هذا المستند كما في تاريخ إصداره عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص يمكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة وقيمة 
األسهم محل اإلدراج المباشر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادية أو 
سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع قسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« في هذا المستند(، وال يجب 
اعتبار أو تفسير أو االعتماد بأي شكل على هذا المستند وال على أي اتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم اإلدراج أو تفسيرها 

كوعد أو بيان فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية.

ال يجوز اعتبار هذا المستند بمثابة توصية من الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مستشارها المالي بالمشاركة في عملية االستثمار في األسهم محل 
اإلدراج المباشر. وتعتبر المعلومات التي يحتوي عليها هذا المستند ذات طبيعة عامة، وقد تم إعداد هذا المستند دون األخذ في االعتبار األهداف 
االستثمارية الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة لألشخاص الراغبين باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر. وقبل 
اتخاذ أي قرار باالستثمار، على كل مستلم لهذا المستند الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص االستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر 
بعد بدء تداولها من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وذلك لتقييم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات المدرجة في هذا المستند 
لألهداف واألوضاع واالحتياجات االستثمارية الخاصة به، بما في ذلك المزايا والمخاطر المتعلقة باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر، قد 
يكون االستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر مناسًبا لبعض المستثمرين دون غيرهم، ويجب على المستثمرين المحتملين عدم االعتماد على 
قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم لالستثمار أو على الظروف الخاص ألولئك 

المستثمرين. 

وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي هذا المستند االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بشراء أو بيع أسهم اإلدراج ومراعاة التقيد 
بها.

http://www.alahlicapital.com
http://www.tadweeer.com
http://www.cma.org.sa
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المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة 
المعتمدة في   )IFRS( المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفًقا  بها  المرفقة  واإليضاحات  المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م،  أشهر  التسعة 
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )SOCPA(. وقد تمت مراجعة وتدقيق 
البيانات المالية للشركة من قبل شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم -محاسبون ومراجعون قانونيون. هذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمها 

المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
تم إعداد التوقعات الواردة في هذا المستند على أساس افتراضات محددة ومفصح عنها في هذا المستند. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل 

عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال هذه التوقعات.

الكلمات  »إفادات مستقبلية«، والتي يمكن أن يستدل عليها بشكل عام من خالل استخدام بعض  المستند  الواردة في هذا  التوقعات  وتمثل بعض 
ذات الداللة المستقبلية مثل »يخطط«، »يعتزم«، »ينوي«، »يقدر«، »يعتقد«، »يتوقع«، »من المتوقع«، »يمكن«، »من الممكن«، »يحتمل«، »من المحتمل«، 
»سوف«، »قد«، والصيغ النافية لها وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة النظر الحالية للشركة 
بخصوص أحداث مستقبلية، لكنها ال تشكل ضماًنا أو تأكيًدا ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على األداء 
الفعلي للشركة أو إنجازاتها أو نتائجها وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما تضمنته هذه اإلفادات صراحًة أو ضمًنا. وقد تم استعراض أهم المخاطر 
والعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في أقسام أخرى في هذا المستند )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع قسم رقم 
)2( »عوامل المخاطرة« في هذا المستند(. وفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو 

التقديرات الواردة في هذا المستند، فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذا المستند.

ومراعاًة لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقديم مستند تسجيل تكميلي إلى الهيئة إذا علمت في أي وقٍت 
بعد اعتماد هذا المستند من الهيئة وقبل اكتمال اإلدراج بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في مستند التسجيل، أو )2( 
ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في مستند التسجيل. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات تضمنها 
هذا المستند، سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر واألمور غير المؤكدة والتقديرات، فإن 
األحداث والظروف والتوقعات المستقبلية التي يتناولها هذا المستند قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة وقد ال تحدث مطلًقا. وعليه، 
يتعين على المستثمرين المؤهلين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية في ضوء هذه اإليضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية 

بشكٍل أساسي.
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة *

العمرالجنسيةاالستقاللية**صفة العضويةالمنصباالسم
األسهم المملوكة

»مباشرة«*******

النسبةالعدد

22٫83%531,325,878سعوديغير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةإياد عبدالعزيز النافع

3٫39%62196,729سعوديمستقلغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةناصر عبدالرحمن الرشيد***

--24سعوديغير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبداهلل بن عبدالمحسن الفارس

--62سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةفوزي عبداهلل السويح****

--63سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبدالعزيز عبداهلل العقل*****

3٫21%53186,170سعوديغير مستقلتنفيذيالعضو المنتدبناصر بن محمد الذويب

أمين سر مجلس اإلدارة******

0٫05%323,000سعودي--أمين سر المجلسعبداهلل المسعود

المصدر: الشركة
بتاريخ  تبدأ  سنوات   )3( ثالث  لمدة  وذلك  أعاله  المذكورين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  على  2020/09/16م(  )الموافق  1442/01/28هـ  في  المنعقدة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت   *

1442/01/28هـ )الموافق 2020/09/16م(.
تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من:  **

أن يكون مالًكا لما نسبته خمسة في المائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.- 

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في مجموعتها.- 

قرر مجلس اإلدارة كما في 1443/03/25هـ )الموافق 2021/10/31م(، بناًء على استقالة نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز المعشوق بتاريخ 1443/02/05هـ )الموافق   ***
2021/09/12م(، تعيين عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ ناصر بن عبدالرحمن الرشيد لمنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة بدءاً من تاريخ هذا القرار وحتى نهاية دورة المجلس.
وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( على تعيين األستاذ/ فوزي عبداهلل السويح )عضًوا مستقاًل( في مجلس اإلدارة.  ****

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( على تعيين األستاذ/ عبدالعزيز عبداهلل العقل )عضًوا مستقاًل( في مجلس اإلدارة.  *****

قرر مجلس اإلدارة كما في 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م( تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة.  ******

ال يوجد لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس أي ملكية غير مباشرة لألسهم.  *******
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عنوان الشركة المسجل

طريق وادي هجر - حي الملقا - الرياض،
مبنى رقم )7330(، مكتب رقم )27(

الرمز البريدي )13524( 
المملكة العربية السعودية 

هاتف: 6186 485 11 966+
فاكس: 6179 485 11 966+

www.tadweeer.com :الموقع اإللكتروني
info@tadweeer.com :البريد اإللكتروني

ممثال الشركة

الممثل الثاني الممثل األول البيان

عبداهلل فهد المسعود ناصر محمد الذويب االسم

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية العضو المنتدب الصفة

طريق وادي هجر- حي الملقا - الرياض،
مبنى رقم )7330( مكتب رقم )27(

الرمز البريدي )13524(
المملكة العربية السعودية

طريق وادي هجر - حي الملقا - الرياض،
مبنى رقم )7330( مكتب رقم )27(

الرمز البريدي )13524(
المملكة العربية السعودية

العنوان

6186 485 11 966+ )تحويلة 102( 6186 485 11 966+ )تحويلة 100( رقم الهاتف

102/011 485 6186 100/011 485 6186 رقم الفاكس

Abdullah.Almasoud@tadweeer.com Nasser.Aldueb@tadweeer.com البريد اإللكتروني

المصدر: الشركة

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )تداول(
طريق الملك فهد - العليا 6897

وحدة رقم: 15
الرياض 12211 - 3388
المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001919 966 +
فاكس: 2189133 11 966 +

 csc@saudiexchange.sa :البريد اإللكتروني
 www.saudiexchange.sa :الموقع اإللكتروني

http://www.tadweeer.com
mailto:csc@saudiexchange.sa
http://www.saudiexchange.sa
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المستشار المالي

شركة األهلي المالية
المبنى اإلقليمي للبنك األهلي السعودي، برج ب، طريق الملك سعود

ص.ب 22216، الرياض 11495
المملكة العربية السعودية

هاتف: 7159 874 11 966+
فاكس: 0049 406 11 966+

snbc.cm@alahlicapital.com :البريد اإللكتروني
www.alahlicapital.com :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني

العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون قانونيين
الوحدة 11، شارع األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية( 

الرياض 12241
المملكة العربية السعودية

هاتف: 5000 217 11 966+
فاكس: 6000 217 11 966+

 info@crowe.sa :البريد اإللكتروني
www.crowe.com.sa :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني

مكتب محمد أحمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية )الضبعان وشركاه(
مكاتب رقم 10-11 - مجمع البيوت المكتبية

طريق العروبة، ص.ب 245555 الرياض 11312
المملكة العربية السعودية

هاتف: 4448 484 11 966+
فاكس: 6611 281 11 966+

 anmaralgharifi@aldhabaan-es.com :البريد اإللكتروني
www.aldhabaan-es.com :الموقع اإللكتروني

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي

برايس وتر هاوس كوبرز (PwC) - محاسبون قانونيون
برج المملكة، الدور الحادي والعشرين، طريق الملك فهد

ص.ب 8282 الرياض 11482
المملكة العربية السعودية

هاتف: 0400 211 11 966+
فاكس: 0250 211 11 966+

 mer_project_circle@pwc.com :البريد اإللكتروني
www.Pwc.com :الموقع اإللكتروني

تنويه: جميع المستشارين المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على استخدام أسمائهم وشعاراتهم وإفاداتهم في هذا المستند وفق الشكل والسياق الظاهر فيها، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى 
تاريخ هذا المستند. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات والعاملين فيها أو أي من أقاربهم ال يملكون أسهًما أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاريخ هذا المستند.

mailto:info@crowe.sa
mailto:anmaralgharifi@aldhabaan-es.com
http://www.aldhabaan-es.com
http://www.Pwc.com
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الملخص
يهدف هذا الملخص إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات الواردة في هذا المستند. وعليه فإن هذا الملخص ال يحتوي على كافة المعلومات التي 
قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين. لذلك، فإنه يجب قراءة هذا الملخص كمقدمة لهذا المستند، وينبغي على المستثمرين المحتملين 
قراءة ومراجعة هذا المستند بالكامل، ويجب أن يُبنى أي قرار يتعلق باالستثمار في األسهم محل اإلدراج المباشر من قبل المستثمرين المحتملين على 
مراعاة هذا المستند ككل. وعلى وجه الخصوص، فإنه من الضروري مراعاة ما ورد في قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم رقم )2( »عوامل 

المخاطرة« قبل اتخاذ أي قرار استثماري في األسهم محل اإلدراج المباشر الخاضعة لهذا المستند.

»الشركة« أو »الُمصدر«

التجاري رقم )1010465140( وتاريخ 1436/06/27هـ  البيئة األهلية، تأسست كشركة مساهمة مقفلة بموجب السجل  شركة تدوير 
)الموافق 2015/04/16م( الصادر بمدينة الرياض. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية وخمسون مليوًنا وثمانون ألف )58,080,000( 
ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية. 
ويتمثل عنوان المقر الرئيس للشركة في طريق وادي هجر - حي الملقا - الرياض، مبنى رقم )7330( مكتب رقم )27( الرمز البريدي 

)13524(، المملكة العربية السعودية.
1436/06/27هـ  بتاريخ  )499/ق(  رقم  وزاري  قرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  كشركة  األهلية  البيئة  تدوير  شركة  تأسست 
)الموافق 2015/04/16م( الصادر عن وزارة التجارة، وبموجب السجل التجاري رقم )1010465140( وتاريخ 1436/06/27هـ )الموافق 
2015/04/16م( الصادر بمدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسة عشر مليون )15,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مليون وخمسمائة 
1441/11/14هـ  وبتاريخ  رياالت سعودية.   )10( منها عشرة  كل سهم  قيمة  بالكامل،  القيمة  مدفوعة  عادي  )1,500,000( سهم  ألف 
)الموافق 2020/07/05م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال إلى أربعين مليون )40,000,000( ريال 
سعودي، مقسم إلى أربعة ماليين )4,000,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية وتغطى تلك الزيادة من خالل 
تحويل قروض الشركاء بقيمة تسعة ماليين وسبعمائة وسبعة وعشرون ألف وثالثمائة وستون )9,727,360( ريال سعودي إلى رأس مال 
الشركة وتغطية بقية الخمسة عشر مليون ومائتين واثنين وسبعون ألف وستمائة وأربعين )15,272,640( ريال سعودي نقًدا. وقد تم الوفاء 
بالزيادة البالغة خمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال سعودي كاملة. وبتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( وافقت 
الجمعية العامة غير العادية للشركة على: -1-زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مليون وثالثمائة وثمانية آالف )1,308,000( 
سهم عادي نقدي وذلك بقيمة خمسة وثمانون مليون وعشرون ألف )85,020,000( ريال سعودي، قيمة كل منها عشرة )10( رياالت 
سعودية كقيمة اسمية وخمسة وخمسون )55( ريال سعودي عالوة إصدار، بحيث يكون سعر السهم خمسة وستون )65( ريال سعودي، 
وتدفع نقًدا. -2- زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد ثالثمائة )300,000( ألف سهم عادي نقدي وذلك بقيمة ثالثة ماليين 
)3,000,000( ريال سعودي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، من حساب األرباح المبقاة. -3- زيادة رأس مال الشركة 
من خالل إصدار عدد مائة ألف )100,000( سهم عادي نقدي بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي قيمة كل سهم منها عشرة )10( 
رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية قيمتها من خالل رسملة المبلغ من حساب األرباح المبقاة وتخصيص 
هذه األسهم ضمن برنامج أسهم الموظفين. -4- زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مائة ألف )100,000( سهم عادي نقدي 
بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية 
قيمتها من خالل رسملة المبلغ من حساب األرباح المبقاة وتخصيص هذه األسهم للمبادلة مقابل االستحواذ على أسهم أو حصص أو 
شراء أصول. وقد تم إثبات هذه التغيرات بتعديل رأس مال الشركة في النظام األساس للشركة ليكون ثمانية وخمسين مليوًنا وثمانون 
ألف )58,080,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة 

)10( رياالت سعودية وجميعها أسهًما نقدية.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية وخمسون مليوًنا وثمانون ألف )58,080,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة 
وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميع أسهم الشركة أسهًما عادية من فئة 

واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية. 

ملخص أنشطة الشركة

تتمثل العمليات الرئيسية لشركة تدوير البيئة األهلية في إعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية وفق المعايير البيئية المعتمدة التي 
تصدرها الجهات اإلشرافية مثل »المركز الوطني إلدارة النفايات« وكذلك »المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي« وتهدف الشركة 
إلى إنتاج المعادن الخام المتنوعة من نفايات األجهزة اإللكترونية والكهربائية وفق نموذج عمل يتوافق مع أنظمة حماية البيئة في المملكة 
العربية السعودية، وتقوم الشركة بعملية فرم تلك األجهزة وفرزها وفصل المعادن المختلطة عبر تقنيات تعتمد على الذكاء االصطناعي 

)Artificial Intelligence(، وينتج عن تلك العمليات معادن متنوعة وذات نقاوة عالية مثل:
معدن النحاس بأنواعه. 	
معدن األلمنيوم بأنواعه. 	
الستانلس ستيل. 	
النيكل والكروم. 	
ألواح الكترونية تحتوي على معادن ثمينة كالذهب والفضة. 	
الحديد. 	
البالستيك الناتج من األجهزة اإللكترونية والكهربائية. 	
وغيرها من األنواع المتنوعة من المعادن الصلبة. 	

تقوم الشركة ببيع تلك المعادن التي تتنوع في نقاوتها بين 80% إلى 99% إلى األسواق المحلية والعالمية.
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ملخص أنشطة الشركة )تتمة(

الدوران ويشمل ذلك )الجمع والتصنيف والتفصيل  للنفايات والخردة والمواد الخاصة بإعادة  البيع بالجملة  وتمارس الشركة أنشطة 
والتعرية والتخزين والتسليم والتوصيل(، باإلضافة إلى البيع بالتجزئة لسكراب مواد البناء ويشمل ذلك )تجارة الحديد الخردة(. وتتمثل 

أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في:
البيع بالجملة للنفايات والخردة والمواد الخاصة بإعادة الدوران، ويشمل ذلك )الجمع والتصنيف والتفصيل والتعرية والتخزين  	

والتسليم والتوصيل(.
البيع بالتجزئة لسكراب مواد البناء ويشمل ذلك )تجارة الحديد الخردة(. 	
أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب. 	
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية: 	
الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. 	
التشييد والبناء. 	
النقل والتخزين والتبريد. 	
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. 	
التجارة.  	

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في 
المملكة العربية السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية وال زالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى 
تاريخ هذا المستند )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع قسم رقم )8-2( »التراخيص والتصاريح التي حصلت عليها الشركة وشركاتها 

التابعة« في هذا المستند(.

المساهمون الكبار، وعدد أسهمهم، 
ونسب ملكيتهم قبل اإلدراج

إن المساهمين الكبار الذين يملك كل منهم )5%( خمسة بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة هم:

االسم
قبل اإلدراج

النسبةعدد األسهم

22٫83%1,325,878إياد عبدالعزيز النافع
22٫24%1,291,731عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس

المصدر: الشركة

المساهمون الكبار الذين يجوز 
للمؤسسة المالية المعّينة بموجب 

قواعد اإلدراج بيع أسهمهم وفًقا 
لتقديرها، وعدد أسهمهم، ونسبة 

ملكيتهم قبل اإلدراج وبعد تطبيق خطة 
استيفاء متطلبات السيولة المقدمة إلى 

السوق وفًقا لقواعد اإلدراج

ال يوجد مؤسسة سوق مالية مرخص لها معيَنة لبيع أي من أسهم المساهمين الكبار في الشركة، وذلك نظًرا الستيفاء الشركة متطلبات 
السيولة الواردة في المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج، حيث أن عدد المساهمين في الشركة والذين ينطبق عليهم تعريف 
الجمهور يبلغ )67( مساهم يملكون مانسبته 38٫18% من رأس مال الشركة والتي تبلغ قيمتها االسمية )22,177,220( ريال سعودي كما 

في تاريخ هذا المستند.

ثمانية وخمسون مليوًنا وثمانون ألف )58,080,000( ريال سعودي.رأس مال الُمصدر

خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.إجمالي عدد أسهم الُمصدر

قيمة كل سهم عشرة )10( رياالت سعودية.القيمة االسمية للسهم

)65( ريال سعودي للسهم الواحد.سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج

تستحق األسهم محل اإلدراج المباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباًرا من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن السنوات المالية األحقية في األرباح
التي تليها )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع قسم رقم )5( »سياسة توزيع األرباح« في هذا المستند(.

إن جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوًقا تفضيلية. ويعطي كل سهم لحاملة الحق في حقوق التصويت
صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين )سواًء العادية أو غير العادية( والتصويت فيه.

القيود المفروضة على األسهم
يحظر على كبار المساهمين المذكورة أسماؤهم في الصفحة )47( من هذا المستند التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر )12( شهًرا 
من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية »فترة الحظر«، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون 

الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواًء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها قبل إدراجها بشكل مباشر في األسهم التي سبق للُمصدر إدراجها
السوق الموازية.
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فئات المستثمرين المؤهلون

في  الكبار  المساهمين  )باستثناء  الحاليين  المساهمين  على  الموازية  السوق  في  المباشر  اإلدراج  محل  األسهم  في  التداول  يقتصر 
الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها المذكورين في الصفحة )ز( والذين تنطبق عليهم فترة الحظر(، باإلضافة إلى فئات 

المستثمرين المؤهلين وهم:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو . 3
مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لهت في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أي من المعايير اآلتية:. 10
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة  	

صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهًرا الماضية.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 	
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. 	
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 	
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا. 	

أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.. 11
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ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمستثمرين

يقدم هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في هذا المستند؛ ونظًرا ألنه ملخص فإنه ال يشتمل على كل المعلومات التي قد تكون مهمة 
للمستثمرين المؤهلين، ويجب على مستلمي هذا المستند قراءته بالكامل قبل اتخاذ قرارهم باالستثمار في أسهم الشركة بعد االنتهاء من تسجيلها 
وإدراجها إدراًجا مباشًرا في السوق الموازية. وقد تم تعريف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في هذا المستند في القسم رقم )1( 

»التعريفات والمصطلحات« في هذا المستند.

نبذة عن الشركة

تأسست شركة تدوير البيئة األهلية كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزاري رقم )499/ق( بتاريخ 1436/06/27هـ )الموافق  	
2015/04/16م( الصادر عن وزارة التجارة، وبموجب السجل التجاري رقم )1010465140( وتاريخ 1436/06/27هـ )الموافق 2015/04/16م( 
الصادر بمدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسة عشر مليون )15,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مليون وخمسمائة ألف )1,500,000( 

سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية.
أربعين مليون  	 إلى  المال  زيادة رأس  للشركة على  العادية  العامة غير  الجمعية  )الموافق 2020/07/05م( وافقت  بتاريخ 1441/11/14هـ 

)40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة ماليين )4,000,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية وتُغطى تلك 
الزيادة من خالل تحويل قروض الشركاء بقيمة تسعة ماليين وسبعمائة وسبعة وعشرين ألف وثالثمائة وستين )9,727,360( ريال سعودي 
إلى رأس مال الشركة وتغطية بقية الخمسة عشر مليون ومائتين واثنين وسبعين ألف وستمائة وأربعين )15,272,640( ريال سعودي نقًدا. 

وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة خمسة وعشرين مليون )25,000,000( ريال سعودي كاملة.
بتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على:  	

زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مليون وثالثمائة وثمانية آالف )1,308,000( سهم عادي نقدي وذلك بقيمة خمسة وثمانين . 1
مليون وعشرين ألف )85,020,000( ريال سعودي، قيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية كقيمة اسمية وخمسة وخمسين )55( ريال 

سعودي عالوة إصدار، بحيث يكون سعر السهم خمسة وستون )65( ريال سعودي، وتدفع نقًدا.
زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد ثالثمائة )300,000( ألف سهم عادي نقدي وذلك بقيمة ثالثة ماليين )3,000,000( ريال . 2

سعودي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، من حساب األرباح المبقاة. 
زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مائة ألف )100,000( سهم عادي نقدي بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي قيمة كل . 3

سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية قيمتها من خالل رسملة المبلغ من حساب األرباح 
المبقاة وتخصيص هذه األسهم ضمن برنامج أسهم الموظفين. 

زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مائة ألف )100,000( سهم عادي نقدي بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي قيمة كل . 4
سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية قيمتها من خالل رسملة المبلغ من حساب األرباح 

المبقاة وتخصيص هذه األسهم للمبادلة مقابل االستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول. 

وقد تم إثبات هذه التغيرات بتعديل رأس مال الشركة في النظام األساس للشركة ليكون ثمانية وخمسين مليوًنا وثمانين ألًفا )58,080,000(  	
ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية 

وجميعها أسهٌم نقدية.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية وخمسون مليوًنا وثمانون ألف )58,080,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف 
)5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميع أسهم الشركة أسهٌم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي 
حقوق تفضيلية. وقد وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 1442/09/16هـ )الموافق 2021/04/28م( على إدراج أسهم الشركة في سوق 

نمو.
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هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

القيمة االسميةعدد األسهماالسمم
 التصنيفالنسبة)ريال السعودي(

)جمهور / غير جمهور(*

غير جمهور22٫83%1,325,87810إياد عبدالعزيز النافع1 
غير جمهور22٫24%1,291,73110عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس2
جمهور4٫56%264,75810زياد عثمان الحقيل3
جمهور3٫97%230,77010شركة مجموعة طويق القابضة4
جمهور3٫74%217,41410خالد عبدالعزيز المعشوق5
غير جمهور3٫44%200,00010أسهم خزينة**6
غير جمهور3٫39%196,72910ناصر عبدالرحمن الرشيد7
جمهور3٫26%189,46910مروان إبراهيم األحمدي8
غير جمهور3٫21%186,17010ناصر بن محمد الذويب9
جمهور2٫76%160,26110شركة عبدالعزيز الذياب وإخوانه10
غير جمهور2٫58%150,00010شركة أمين األولى لالستثمار11
غير جمهور2٫58%150,00010شركة أمين الثانية لالستثمار12
جمهور2٫58%150,00010عثمان عبدالرزاق الحقيل13
جمهور2٫5%145,00010عبدالرحمن ناصر الرشيد14
جمهور2٫5%145,00010طارق ناصر الرشيد15
جمهور2٫41%140,00010رشيد بن راشد بن سعد بن عوين16
جمهور1٫25%72,39110سلطان عبدالعزيز المعشوق17
جمهور1٫58%92,00010عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد النافع18
غير جمهور1٫39%80,77010هياء بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الوهيبي19
جمهور1٫21%70,00010لؤي بن حسن بن صالح أشعري20
جمهور0٫90%52,50010عبداهلل إبراهيم الحبيب21
جمهور0٫86%50,00010عبدالعزيز بن هبدان بن عبداهلل الهبدان22
جمهور0٫86%50,00010صالح بن هبدان بن عبداهلل الهبدان23
جمهور0٫45%26,00010عبدالمحسن عبداهلل بن عبدالمحسن أبابطين24
جمهور0٫34%20,00010عمر ناصر الرشيد25
جمهور0٫14%8,20010محمد بن منصور بن عبدالعزيز المعشوق26
جمهور0٫12%6,87010فيصل بن عمر بن سعيد باحجره العمودي27
جمهور0٫10%6,00010عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السلمان28
جمهور0٫09%5,00010عبدالعزيز بن أحمد بن عمر باوزير29
جمهور0٫05%3,00010سليمان بن صالح سليمان العبيد30
جمهور0٫05%3,00010عادل بن عبداهلل جراش الجرش الدوسري31
جمهور0٫05%3,00010وليد بن عبدالعزيز بن حمد النافع32
جمهور0٫05%3,00010منى بنت إبراهيم بن جابر األحمدي33
جمهور0٫05%3,00010نجود بنت إياد بن عبدالعزيز النافع34
جمهور0٫05%3,00010عبداهلل متعب سعيد بن غنام35
جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن ناصر بن عبدالرحمن البالع36
جمهور0٫05%3,00010سامية بنت علي بن محمد العقل37
جمهور0٫05%3,00010فاتن بنت سعد بن صالح العقيل38
جمهور0٫05%3,00010راكان بن عبدالرحمن بن محمد الشبل39
جمهور0٫05%3,00010عمير فخرالدين أحمد شميم40
جمهور0٫05%3,00010عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق41
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القيمة االسميةعدد األسهماالسمم
 التصنيفالنسبة)ريال السعودي(

)جمهور / غير جمهور(*

جمهور0٫05%3,00010محمد بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق42
جمهور0٫05%3,00010سلمان بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق43
جمهور0٫05%3,00010نهلة بنت خالد بن عبدالعزيز المعشوق44
جمهور0٫05%3,00010سارة بنت عبداهلل بن ناصر البالع45
جمهور0٫05%3,00010ريم بنت عبداهلل بن ناصر البالع46
جمهور0٫05%3,00010ناصر بن عبداهلل بن ناصر البالع47
جمهور0٫05%3,00010منصور بن عبدالحميد بن منصور التركي48
جمهور0٫05%3,00010نواف بن سعود بن سليمان العضيلة49
جمهور0٫05%3,00010منيرة بنت محمد إبراهيم الذويب50
جمهور0٫05%3,00010هيون بنت دخيل بن ناصر الجديد51
جمهور0٫05%3,00010أسامة بن إبراهيم بن جابر األحمدي52
جمهور0٫05%3,00010إبراهيم بن عبداهلل بن عبدالمحسن أبابطين53
جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن محمد بن سعد آل كليب54
جمهور0٫05%3,00010سليمان بن فهد بن أحمد المسعود55
جمهور0٫05%3,00010مشاري بن سلطان بن عبداهلل بن عبيد56
غير جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن فهد بن أحمد المسعود57
جمهور0٫05%3,00010هند بنت عبدالعزيز بن محمد الوهيبي58
جمهور0٫05%3,00010هالة بنت إبراهيم بن جابر األحمدي59
غير جمهور0٫05%3,00010رقية بنت محمد بن سعد التميمي60
غير جمهور0٫05%3,00010عبدالعزيز بن فهد بن محمد المقبل61
جمهور0٫05%3,00010فاطمة بنت فهد بن عبداهلل اللحيدان62
جمهور0٫05%3,00010علي بن سليمان بن إبراهيم التركي63
جمهور0٫05%3,00010طارق بن إبراهيم بن جابر األحمدي64
جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن إبراهيم بن محمد الجريفاني65
جمهور0٫05%3,00010سعود بن عبداهلل بن إبراهيم الجريفاني66
جمهور0٫04%2,30010مشعل صالح عبدالرحمن الشعالن67
جمهور0٫04%2,30010حمد بن محمد بن زيد العسكر68
جمهور0٫04%2,30010غدير بنت محمد كامل بن واصل ناصر69
جمهور0٫03%2,00010محمد بن إبراهيم بن عبدالكريم الذويب70
جمهور0٫02%1,40010معاذ خالد عبداهلل التركي71
جمهور0٫02%1,00010محمد بن إبراهيم بن ذياب الذياب72
جمهور0٫01%70010ريم بنت إياد بن عبدالعزيز النافع73
جمهور0٫01%60010محمد بن ناصر بن محمد الذويب74
جمهور0٫01%50010فهد بن محمد بن إبراهيم الذويب75
جمهور0٫01%38010ريما بنت ناصر بن محمد الذويب76
جمهور0٫01%30910فاطمة بنت محمد بن علي آل عرفج77
جمهور0٫01%30010بسام بن محمد بن إبراهيم الذويب78

-100%5,808,00010المجموع
المصدر: الشركة

يبلغ عدد المساهمين في الشركة والذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور )67( مساهم من أصل )78( مساهم يملكون ما نسبته 38٫18% من رأس مال الشركة ويبلغ عدد أسهمهم )2,217,722( سهم   *
عادي تبلغ قيمتها االسمية )22,177,220( ريال سعودي كما في تاريخ هذا المستند.

لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الفقرة )3-10-9( »أسهم الشركة المخصصة للمبادلة واالستحواذ« والقسم )4-6( »أسهم الموظفين« من هذا المستند.  **
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أنشطة الشركة الرئيسية
تتمثل العمليات الرئيسية لشركة تدوير البيئة األهلية في إعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية وفق المعايير البيئية المعتمدة التي تصدرها 
الجهات اإلشرافية مثل »المركز الوطني إلدارة النفايات« وكذلك »المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي« وتهدف الشركة إلى إنتاج المعادن الخام 
المتنوعة من نفايات األجهزة اإللكترونية والكهربائية وفق نموذج عمل يتوافق مع أنظمة حماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة 
بعملية فرم تلك األجهزة وفرزها وفصل المعادن المختلطة عبر تقنيات تعتمد على الذكاء االصطناعي )Artificial Intelligence(، وينتج عن تلك 

العمليات معادن متنوعة وذات نقاوة عالية مثل:

معدن النحاس بأنواعه. 	
معدن األلمنيوم بأنواعه. 	
الستانلس ستيل. 	
النيكل والكروم. 	
ألواح الكترونية تحتوي على معادن ثمينة كالذهب والفضة. 	
الحديد. 	
البالستيك الناتج من األجهزة االلكترونية والكهربائية. 	
وغيرها من األنواع المتنوعة من المعادن الصلبة. 	

تقوم الشركة ببيع تلك المعادن التي تتنوع في نقاوتها بين 80% إلى 99% إلى األسواق المحلية والعالمية.

وتمارس الشركة أنشطة البيع بالجملة للنفايات والخردة والمواد الخاصة بإعادة الدوران ويشمل ذلك )الجمع والتصنيف والتفصيل والتعرية والتخزين 
األنشطة  هذه  الشركة  وتمارس  الخردة(.  الحديد  )تجارة  ذلك  ويشمل  البناء  مواد  لسكراب  بالتجزئة  البيع  إلى  باإلضافة  والتوصيل(،  والتسليم 
وبتاريخ   )002( برقم  نفايات  إدارة  وتصريح  2015/04/16م(،  )الموافق  1436/06/27هـ  وتاريخ   )1010465140( رقم  التجاري  السجل  بموجب 
1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م(، والذي ينتهي بتاريخ 1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م(. )ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع 

قسم رقم )3-9( »الطبيعة العامة ألعمال الشركة«(.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. 	
التشييد والبناء. 	
النقل والتخزين والتبريد. 	
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. 	
التجارة.  	

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية 
السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية وال زالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند 



مستند تسجيل أسهم شركة تدوير البيئة األهلية | م tadweeer.com

 

رسالة الُمصدر واستراتيجيته العامة

رؤية الشركة:أ. 

أن نكون رواًدا في صناعة إعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية في الشرق األوسط ومن أفضل 10 شركات تدوير في العالم.

رسالة الشركة:	. 

نقوم بتطوير حلول مواد إعادة التدوير التي تتجاوز رضا عمالئنا، فيما يتعلق بتقليل التأثير السلبي على البيئة، لضمان سالمة مجتمعنا، باإلضافة 
إلى زيادة قيمة المساهمين، ورعاية أفراد طاقمنا بشكل احترافي، وتقديم مساهمة تعمل على تحسين مجتمعنا.

استراتيجية الشركة:ج. 

وضعت الشركة الخطط االستراتيجية بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية:

القدرة على إعادة تدوير كل المواد المتوفرة في السوق.. 1
الوصول إلى النقاوة العليا الممكنة في المنتجات النهائية.. 2
الفصل التام للمنتجات النهائية.. 3
التخفيض من سلسلة اإلمدادات واستهداف المشتريات من المصدر والبيع للمصاهر.. 4

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة:د. 

المصنع الوحيد المؤهل إلعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية. . 1
الخبرات الفنية العالية لفريق العمل.. 2
المصنع حاصل على أنظمة الجودة العالمية.. 3
التطور المتسارع لطاقة اإلنتاج ونوعية المواد المنتجة.. 4
القدرة على المنافسة في بيئة غير عادلة.. 5
استعمال أحدث التقنيات المتوفرة عالمًيا في المجال.. 6
المرونة في طبيعة عمليات اإلنتاج. . 7
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ملخص المعلومات المالية:
إن ملخص المعلومات المالية الوارد أدناه مبني على القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم 

المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م للشركة واإليضاحات المرفقة بهم.

قائمة الدخل
)آالف الرياالت السعودية(

2019م
) مراجعة (

2020م
)مراجعة(

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2020م

)مفحوصة(

فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م

) مفحوصة(

21,89468,85427,209103,939المبيعات

2,92415,2735,87414,786إجمالي الربح

18610,7463,96511,822صافي الربح /)الخسارة( قبل التكاليف التمويلية والزكاة

10,5583,74214,012)656(صافي الربح /)الخسارة( قبل الزكاة

9,5672,97613,081)1,048(صافي الربح /)الخسارة( 

9,4202,97613,081)1,060(إجمالي الدخل الشامل/ )الخسارة الشاملة( 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م.

قائمة المركز المالي
)آالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
) مراجعة (

30 سبتمبر 2021م
)مفحوصة(

الموجودات

16,53616,72030,686إجمالي الموجودات غير المتداولة

17,99749,69352,294إجمالي الموجودات المتداولة

34,53366,41382,980إجمـــالي الموجودات 

المطلوبات

12,04910,1688,227إجمالي المطلوبات المتداولة

10,4349,77415,200إجمالي المطلوبات غير المتداولة

22,48319,94223,427إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين

12,05146,47159,553إجمالي حقـوق المساهمين

34,53366,41382,290إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م.

قائمة التدفقات النقدية
)آالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2020م
)مفحوصة(

30 سبتمبر 2021م
)مفحوصة(

)8,487()3,288(3,947)2,147(صافي النقد المحصل من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

)7,235()79()1,868()1,220(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

3,42014,34415,5043,679صافي النقد المحصل من األنشطة التمويلية

19716,61912,3344,867النقد وما في حكمة في نهاية الفترة 

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م.
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2019ممؤشرات األداء
) مراجعة (

2020م
)مراجعة(

التغير السنوي
2019م-2020م

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م
)مفحوصة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م
) مفحوصة(

التغير لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر
2020م -2021م

نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من إجمالي المبيعات

)7٫4(14٫2%21٫6%22٫28٫8%13٫4%مجمل الربح 

)3٫2(11٫4%14٫6%15٫614٫8%0٫8%صافي الربح قبل التكاليف التمويلية والزكاة

)0٫3(13٫5%13٫8%15٫318٫3%)3٫0%(الربح /)الخسارة( قبل الزكاة 

12٫61٫6%10٫9%13٫918٫7%)4٫8%(صافي الربح /)الخسارة(

التغيرالتغيرمؤشرات األداء الرئيسية

 الطاقة اإلنتاجية القصوى للمصنع
24,00028,0004,00021,00024,7503,750)ألف كيلوجرام(

9,83619,6369,8009,05824,32315,265الكميات المصنعة )ألف كيلوجرام(

55٫1%98٫3%43٫1%29٫1%70٫1%41٫0%الطاقة اإلنتاجية المستغلة للمصنع )نسبة(

7,47712,7145,2375,32613,7878,461الكميات المباعة )ألف كيلوجرام(

2٫935٫422٫55٫117٫542٫4متوسط السعر لكل كيلوجرام

1٫402٫601٫22٫245٫102٫9متوسط التكلفة لكل كيلوجرام

المصدر: معلومات اإلدارة.
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ملخص عوامل المخاطرة

المخاطر المتعلقة بالُمصدر أو نشاط الشركة وعملياتها:أ. 

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية. 	
المخاطر المتعلقة باالئتمان. 	
المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة. 	
المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات. 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية. 	
المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم. 	
المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل. 	
المخاطر المتعلقة بمتطلبات التوطين. 	
المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية. 	
المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال. 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء. 	
المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية. 	
مخاطر تركز العمالء. 	
المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع والتخصص والسوق. 	
المخاطر المتعلقة بالمواد الخام. 	
المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية. 	
المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل. 	
المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات.  	
المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة. 	
المخاطر المرتبطة بالتوريد والدعم من مقدمي الخدمات الخارجيين. 	
المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة. 	
المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية. 	
المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار صرف العمالت. 	
المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة. 	
المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل. 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة. 	
المخاطر المتعلّقة بالدعاوى القضائية والغرامات. 	
المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. 	
المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة. 	
المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير. 	
المخاطر المتعلقة بعقود الشركة السعودية للكهرباء. 	
المتعلقة بانتهاء بعض العقود الجوهرية. 	
المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين. 	
المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين. 	
مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أراض مستأجرة. 	
المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد - 19(. 	
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المخاطر المتعلقة بتذبذب المبيعات بسبب التغيرات في عناصر المواد األولية المباعة وأسعارها المستقبلية. 	
المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الحديد والنحاس والمواد األخرى المعاد تدويرها وأسعار بيع الخردة. 	
المخاطر المتعلقة بحداثة التشريعات التنظيمية وقطاع إعادة التدوير المتخصص في المملكة. 	
المخاطر المتعلقة بالمنافسة التي تواجهها الشركة مع جامعي المعادن واألجهزة االلكترونية التالفة من غير المرخصين في األسواق غير  	

المرخصة.
المخاطر المتعلقة بالفوز في مزادات سوق الخردة والمناقصات الحكومية. 	
المخاطر المتعلقة بجودة المواد المعاد تدويرها ورغبة العمالء بالمواد المعاد تدويرها. 	
المخاطر المتعلقة بجودة المواد المشتراة كمواد أولية من سوق الخردة. 	
المخاطر المتعلقة بعدم التزام الشركة أو الموظفين بأنظمة السالمة واألمن داخل المنشأة. 	
المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية أو تطبيق معايير جديدة. 	
المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة. 	

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه الُمصدر	. 

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة. 	
المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط. 	
المخاطر المتعلقة بنظام الشركات. 	
المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات. 	
المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة. 	
المخاطر المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة. 	
المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة. 	
المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب. 	
المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه. 	
المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص. 	
المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة. 	

المخاطر المتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراًجا مباشًرا في السوق الموازيةج. 

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم. 	
المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية. 	
المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة. 	
المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم. 	
المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج. 	
المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة. 	
المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج. 	
المخاطر المرتبطة بعدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات تنظيمية مستقبلية. 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع. 	
المخاطر المتعلقة بعدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت على  	

أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق الموازية.
مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات المطروحة طرًحا أولًيا لعدم وجود سعر محدد للطرح. 	
مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي. 	
مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية. 	
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100  

الجدول رقم )75(: المصاريف المستحقة ومطلوبات أخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 
101 سبتمبر 2021م 

101 الجدول رقم )76(: مخصص الزكاة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 

102 الجدول رقم )77(: القروض للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 

الجدول رقم )78(: مطلوبات عقود اإليجار للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
102  

الجدول رقم )79(: التزامات منافع الموظفين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر المنتهي 
103 في 30 سبتمبر 2021م 

الجدول رقم )80(: قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر المنتهي 
103 في 30 سبتمبر 2020م و2021م 

فهرس األشكال

36 الهيكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة 



مستند تسجيل أسهم شركة تدوير البيئة األهلية | 1 tadweeer.com

1  
التعريفات والمصطلحات

يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات واالختصارات للعبارات المستخدمة في مستند التسجيل هذا:

التعريفات والمصطلحات:(ل 1الجدول رقم )

التعريف المصطلح أو االختصار المعرف

شركة تدوير البيئة األهلية. الشركة / الُمصدر

إدارة شركة تدوير البيئة األهلية. اإلدارة أو اإلدارة العليا

مجلس إدارة الشركة. المجلس أو مجلس اإلدارة

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة وتشمل الجمعية العامة العادية وغير العادية. الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة غير العادية

النظام األساسي للشركة. النظام األساسي

من  عليه  يطرأ  وما  2003/07/31م(  )الموافق  1424/06/02هـ  وتاريخ  )م/30(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام 
تعديالت. نظام السوق المالية

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. هيئة السوق المالية أو الهيئة

شركة تداول السعودية )شركة السوق المالية السعودية سابًقا(، المؤسسة وفًقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1428/02/29هـ )الموافق 
2007/03/19م(، وذلك تنفيًذا لنظام السوق المالية، وهي شركة مساهمة مقفلة سعودية، والجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق 

لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها.
شركة تداول السعودية

شركة السوق المالية السعودية لتداول األسهم. السوق المالية السعودية أو السوق 
المالية أو سوق األسهم أو السوق

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية. نظام تداول/التداول

السوق التي تُتداول فيها األسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب »قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة«، و»قواعد 
اإلدراج«. السوق الموازية

 )2017-123-3( رقم  القرار  بموجب  المالية  السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  المستمرة  وااللتزامات  المالية  األوراق  طرح  قواعد 
وتاريخ  )م/30(  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المالية  السوق  نظام  على  بناًء  2017/12/27م(  )الموافق  1439/04/09هـ  وتاريخ 

1424/02/02هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )1-7-2021( وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(.

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

قواعد اإلدراج الصادرة عن شركة السوق المالية السعودية )تداول( والموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )123-3-
1441/02/01هـ  بتاريخ   )2019-104-1( رقم  قراره  بموجب  والمعدلة  2017/12/27م(،  )الموافق  1439/04/09هـ  وتاريخ   )2017

)الموافق 2019/09/30م( والمعدلة بموجب قراره رقم )1-22-2021( وتاريخ 1442/07/12هـ )الموافق 2021/02/24م(.
قواعد اإلدراج

مستند التسجيل هذا، وهو الوثيقة المطلوبة لتسجيل األسهم لدى الهيئة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازية، وذلك بموجب 
قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. مستند التسجيل / المستند

وزارة التجارة )وزارة التجارة واالستثمار سابًقا( في المملكة العربية السعودية. وزارة التجارة

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )وزارة العمل والتنمية االجتماعية سابًقا( في المملكة العربية السعودية. وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية

وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية. وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية. الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالمملكة العربية السعودية. الهيئة السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وهي جهة حكومية مسؤولة عن حماية وتنظيم مجاالت الملكية الفكرية 
في المملكة العربية السعودية. الهيئة السعودية للملكية الفكرية

مصنع شركة تدوير البيئة األهلية. مصنع الشركة

تقديم طلب للهيئة لتسجيل أسهم الشركة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازية. تسجيل األسهم
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التلريملا والفيرلتلا

التعريف المصطلح أو االختصار المعرف

اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازية والموافقة على تداولها. اإلدراج المباشر

)65( ريال سعودي. سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج

100% من مجموع أسهم رأس مال الشركة والتي تبلغ خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي. أسهم المساهمين الحاليين قبل اإلدراج

سهم عادي بقيمة اسمية عشرة )10( رياالت سعودية. السهم

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد. القيمة االسمية

الشخص الطبيعي أو االعتباري. الشخص

مساهمو الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من أسهم الشركة والواردة أسمائهم في صفحة )ز( من هذا المستند. المساهمون الكبار

المساهمون المبين أسمائهم في الصفحة )ز( والجدول رقم )17( في هذا المستند »هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج«. المساهمون الحاليون

إحالل المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص. التوطين/السعودة

أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية أو أي يوم تغلق فيه المؤسسات 
المصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية األخرى. يوم عمل

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 51( وتاريخ 23/ 08/ 1426هـ )الموافق 2005/09/27م(، وتعديالته. نظام العمل

القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة 
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م واإليضاحات المرفقة بها، والتي تم إعدادها وفًقا لمعايير المحاسبة الدولية 

.)IFRS( المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
القوائم المالية

التقويم الهجري. هـ

التقويم الميالدي. م

مستشارو الشركة الموضحة أسمائهم على الصفحة )هـ(. المستشارون

األهلي كابيتال. المستشار المالي

حكومة المملكة العربية السعودية. الحكومة

تعني في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعو المصدر.. 1
المساهمون الكبار في لمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر.. 3
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1،2،3،4، أو 5( أعاله.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1،2،3،4،5، أو 6( أعاله. أو. 7
األشخاص الذين يعملون باالتفاق مًعا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

الجمهور

يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ز( في هذا المستند التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ۱۲ شهراً من تاريخ 
بدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة 

المسبقة.
فترة الحظر

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن. المساهم أو المساهمون

كل شخص يستثمر في األسهم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجها في السوق الموازية. المستثمر

المملكة العربية السعودية. المملكة

هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم محل التسجيل واإلدراج في 
السوق الموازية. عوامل المخاطرة

.)International Financial Reporting Standards( مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
وهي المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تضم المعايير الدولية باإلضافة إلى 
المتطلبات واإلفصاحات اإلضافية المطلوبة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وغيرها من المعايير والتصريحات التي أقرتها 
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والتي تشمل المعايير واإلصدارات الفنية المتعلقة بالمسائل التي ال تغطيها المعايير الدولية، 

مثل مسألة الزكاة.

المعايير المحاسبية الدولية إلعداد 
)IFRS( التقارير المالية

هي الفترة الزمنية لعرض نتيجة نشاط الشركة والمحددة بدايتها ونهايتها في عقد التأسيس أو النظام األساسي للشركة. علًما بأن السنة 
المالية للشركة تنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة. السنة المالية/السنوات المالية

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. الهيئة السعودية للمحاسبين 
)SOCPA( القانونيين
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التلريملا والفيرلتلا

التعريف المصطلح أو االختصار المعرف

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )8-16-2017( بتاريخ 1438/05/16هـ )الموافق 2017/02/13م(، 
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم )01- 07 - 2021( وتاريخ 1442/06/01هـ )الموافق 2021/01/14م(. الئحة حوكمة الشركات

تم اعتماد برنامج السعودة )نطاقات( بموجب قرار وزير العمل رقم )4040( بتاريخ 1432/10/12هـ )الموافق 2011/09/10م( القائم 
والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  أطلقت  وقد  )الموافق 1994/10/27م(  بتاريخ 1415/05/12هـ   )50( رقم  الوزراء  قرار مجلس  على 
بتوظيف  تقوم  كي  للمؤسسات  الحوافز  لتقديم  )نطاقات(  برنامج  بالمملكة  سابًقا(  االجتماعية  والتنمية  العمل  )وزارة  االجتماعية 

المواطنين السعوديين، ويقيم هذا البرنامج أداء أي مؤسسة على أساس نطاقات محددة، وهي البالتيني واألخضر واألحمر.

نطاقات

هي الجهة الحكومية التي تتولى تحصيل اإليرادات غير النفطية لميزانية المملكة العربية السعودية وهي حصيلة دمج الهيئة العامة 
للزكاة والدخل )مصلحة الزكاة والدخل سابقا( والهيئة العامة للجمارك )مصلحة الجمارك سابًقا(، وهي إحدى الجهات الحكومية التي 

ترتبط تنظيمًيا بوزير المالية.
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هو مرض فيروسي معدي يعرف باسم )فيروس كورونا واختصاًرا »كوفيد-19«(،حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن ضمنها 
المملكة العربية السعودية وذلك في مطلع عام 2020م، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه وباء عالمي.

الجائحة أو الوباء أو الفيروس أو فيروس 
كورونا )كوفيد - 19(

ريال سعودي - العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. الريال

الدوالر األمريكي - العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر

االقتصاد  وتنويع  البتروكيماويات  وصناعة  النفط  على  االعتماد  تقليل  إلى  يهدف  الذي  الوطني  االستراتيجي  االقتصادي  البرنامج 
السعودي وتطوير الخدمات العامة. رؤية 2030

قرر مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ )الموافق 2017/01/30م( الموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي بدأ العمل بها ابتداء من 1 يناير 2018م، كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم 
األخرى الواجب العمل بها من قبل قطاعات محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. مقدار هذه الضريبة 
)5%(، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من )5%( إلى )15%( وذلك ابتداء من شهر يوليو 2020م، وقد تم 

استثناء عدد من المنتجات منها )األغذية األساسية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم(.

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

في  الكبار  المساهمين  )باستثناء  الحاليين  المساهمين  على  الموازية  السوق  في  المباشر  اإلدراج  محل  األسهم  في  التداول  يقتصر 
الشركة الذين يملكون )5%( أو أكثر من رأس مالها المذكورين أعاله والذين تنطبق عليهم فترة الحظر(، باإلضافة إلى فئات المستثمرين 

المؤهلين وهم:
مؤسسات سوق مالية تتصرف لحسابها الخاص.. 1
عمالء مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال اإلدارة شريطة أن تكون مؤسسة السوق المالية قد ُعّينت بشروط تمكنها . 2

من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل ودون الحاجة إلى الحصول 
على موافقة مسبقة منه.

حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو . 3
مركز اإليداع.

الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لهت في ممارسة أعمال اإلدارة.. 4
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. 5
صناديق االستثمار.. 6
الدليل . 7 المنصوص عليها في  المتطلبات  والذين يستوفون  الموازية  السوق  باالستثمار في  لهم  المسموح  المقيمين  األجانب غير 

االسترشادي الستثمار األجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة.. 8
أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.. 9

أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع، ويستوفون أًيا من المعايير اآلتية:. 10
أن يكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالية ال يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي وال تقل عن عشرة  	

صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شهًرا الماضية.
أن ال تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ماليين ريال سعودي. 	
أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي. 	
أن يكون حاصاًل على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 	
أن يكون حاصاًل على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال األوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولًيا. 	
أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة. 	

فئات المستثمرين المؤهلون
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عوامل المخاطرة

إن االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراًجا مباشًرا في السوق الموازية ينطوي على مخاطر عالية وقد ال يكون االستثمار فيها مالئًما إال 
للمستثمرين القادرين على تقييم مزايا ومخاطر هذا االستثمار وتحمل أّي خسارة قد تنجم عنه.

يتعين على كل من يرغب في االستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراًجا مباشًرا وسيتم تداولها في السوق الموازية دراسة كافة المعلومات التي 
يحتويها هذا المستند بعناية بما فيها عوامل المخاطرة المبينة أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار، علًما بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جميع 
المخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل إنه من الممكن وجود عوامل إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنها التأثير 

على عملياتها.

إن نشاط الشركة، والظروف المالية، والتوقعات المستقبلية، ونتائج العمليات، والتدفقات النقدية، قد تتأثر سلًبا بصورة جوهرية إذا ما حدثت أو 
تحققت أي من المخاطر التي تضمنها هذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالًيا أنها جوهرية. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم يحددها مجلس 

اإلدارة أو يصنفها حالًيا بأنها غير جوهرية، لكنها قد تحدث بالفعل وتصبح جوهرية.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنها جوهرية، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسنى 
إلدارة الشركة أن تحددها، أو التي تعتبرها في الوقت الحالي غير جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وإضعاف قدرة 

الشركة على توزيع أرباح على المساهمين وقد يخسر المستثمر كامل استثماره في أسهم الشركة أو جزء منه.

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه على حد علمهم واعتقادهم، فإنه ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى كما في تاريخ هذا المستند بخالف تلك 
المذكورة في هذا القسم، يمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في األسهم التي سيتم إدراجها إدراًجا مباشًرا في السوق الموازية.

إن المخاطر والشكوك المبينة أدناه مقدمة بترتيب ال يعبر عن مدى أهميتها. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافية، بما في ذلك تلك غير المعلومة 
حالياً أو التي تعتبر غير جوهرية، قد يكون لها التأثيرات المبينة أعاله.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  211

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية  21111
تعتمد قدرة الشركة على زيادة إيراداتها وتحسين ربحيتها على مدى التنفيذ الفّعال لخطط أعمالها وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح وهي القدرة على 
إعادة تدوير كل المواد المتوفرة في السوق والوصول إلى النقاوة العليا الممكنة في المنتجات النهائية والفصل التام للمنتجات النهائية والتخفيض 
من سلسلة اإلمدادات واستهداف المشتريات من المصدر والبيع للمصاهر. وأن تكون رواًدا في صناعة إعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية 
في الشرق األوسط ومن أفضل 10 شركات تدوير في العالم. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالها في المستقبل تعتمد على قدرتها على مواصلة 
التنفيذ بكفاءة عالية، وكذلك على قدرتها على زيادة قواها العاملة وتدريبها وتحفيزها وإدارتها. عالوًة على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال 
تعتزم الشركة القيام بها في المستقبل سوف تخضع للتكاليف المقدرة وجدول التنفيذ الزمني المحدد لها، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على 
تمويل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من تنفيذ خطط التوسع وفًقا للجدول الزمني المحدد لها ووفق التكاليف المقدرة للمشروع أو 
في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المشاريع والذي قد يعود ألسباب مختلفة بما فيها تغير حالة السوق وقت تنفيذ هذه المشاريع أو في 
حال وجود خلل في دراسة الجدوى، فإن ذلك سيؤثر سلًبا على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على نتائج أعمالها وربحيتها وتوقعاتها المستقبلية.

وتخضع قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الحالية لعوامل مختلفة منها ما هو خارج عن سيطرتها. وليس هناك أي ضمانات بعدم حدوث أي 
خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل خطوط اإلنتاج أثناء عملية التوسع، أو بأن الموظفين الذين تعينهم الشركة والضوابط التي تعتمدها ستكون 
كافية لدعم النمو والتوسع المستقبلي وتحقيقها الستراتيجيتها بنجاح. وفي حال إخفاق الشركة في تنفيذ أي جزء من استراتيجيتها ألي سبب من 

األسباب، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باالئتمان  21112
تنشأ مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان في عدة حاالت 

مؤقتة أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى مدينة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها.

بلغ صافي الذمم المدينة للشركة مبلغ 5,151 ريال سعودي ومبلغ 10,742 ريال سعودي ومبلغ 13,985 ريال سعودي كما في ديسمبر 2019م و2020م 
التجارية للشركة كما في 31ديسمبر و2019م  التالي أعمار الذمم المدينة  التوالي ويوضح الجدول  المنتهية في 30 سبتمبر 2021م على  والفترة 

و2020م:

أعمار الذمم المدينة للسنوات 2019م و2020م(ل 2الجدول رقم )

جدول أعمار الديون
كما في 31ديسمبر 2020مكما في 31ديسمبر 2019م

القيمة
القيمةالنسبة )%()ألف ريال سعودي(

النسبة )%()ألف ريال سعودي(

99%5910,658%3,046ليست متأخرة السداد وال منخفضة القيمة

1%1684%90849 - 180 يوم

--3%180165 - 270 يوم

--21%2701,091 - 360 يوم

----أكثر من 360 يوم

100%10010,742%5,151إجمالي الذمم المدينة 

----مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

100%10010,742%5,151صافي الذمم المدينة

ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف الذين تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم رغم وضعها لتلك السياسة. وهي ال تستطيع أيًضا توقع 
قدرتهم المستقبلية بااللتزام بشكل دقيق. وفي حالة عدم التزام المدينين بسداد مستحقات الشركة، فسوف يؤثر ذلك سلًبا وبشكل جوهري على 

الشركة وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 21113
قد تنشأ بعض االلتزامات المحتملة على الشركة، مثل التكاليف المتعلقة بالزكاة والضرائب والدعاوى القضائية، باإلضافة إلى أي التزامات أو تكاليف 
أخرى متعلقة بنشاط الشركة كمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وفي حال تحقق هذه االلتزامات فإنها ستؤثر سلًبا على الوضع المالي للشركة ومركزها 

المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات 21114
هذه  وتشمل  عليها.  والمحافظة  بأنشطتها  يتعلق  فيما  المختلفة  النظامية  والموافقات  والتراخيص  التصاريح  على  الحصول  الشركة  على  يتعين 
التراخيص على سبيل المثال ال الحصر: شهادات تسجيل الشركة الصادرة عن وزارة التجارة وشهادات عضوية الغرفة التجارية وشهادات تسجيل 
العالمات التجارية وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وشهادات التأمينات االجتماعية ورخصة بيئية 
للتشغيل من الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة )ولمزيد من التفاصيل حول التراخيص والشهادات التي حصلت عليها الشركة، فضاًل راجع قسم 
رقم )8-2( »جدول الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي تعمل بموجبها الشركة« في هذا المستند(، وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع 
إعادة التدوير يعد من القطاعات الحديثة في المملكة من الناحية التنظيمية والتشريعية والتي قد تطرأ عليها تغييرات من ناحية استخراج التراخيص 

ومتطلباتها وتنظيماتها.

إن عدم تمكن الشركة من تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء 
أي من تراخيصها أو إذا تم تجديد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص 
والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد تُطلب منها في المستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة للتوقف وعدم القدرة على القيام بأعمالها كإغالق 
الشركة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية للشركة )كتجديد التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل 
الكفاالت... إلخ( أو تعرضها لغرامات مالية تفرضها الجهات ذات العالقة بالتراخيص والتصاريح والشهادات، مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة 
وتكبدها تكاليف إضافية وعقوبات مالية حسب األنظمة ذات العالقة، والذي بدوره سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية 21115
تعتمد الشركة وخططها المستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية والموظفين الرئيسيين، وتهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف 
األشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم. وليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان 
استمرارية خدمات موظفيها. كذلك ستحتاج الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات 
مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أًيا من كبار التنفيذيين أو الموظفين المؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤهالت 

وبتكلفة مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثير سلبٌي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 21116
قد تواجه الشركة أخطاء من الموظفين أو سوء سلوك، والشركة ال تستطيع أن تضمن تالفي سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم كالغش واألخطاء 
المتعمدة واالختالس واالحتيال والسرقة والتزوير وإساءة استخدام ممتلكاتها والتصرف نيابة عنها دون الحصول على التفويضات اإلدارية المطلوبة. 
وبالتالي قد يترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤوليات تتحملها الشركة، أو عقوبات نظامية، أو مسؤولية مالية مما سيؤثر سلًبا على سمعة الشركة. 
لذا فإن الشركة ال تستطيع ضمان أن سوء سلوك الموظفين أو أخطائهم لن يؤدي إلى اإلضرار بشكل جوهري بوضعها المالي أو نتائج عملياتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل 21117
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل 
يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية والضمانات المقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضمان بشأن 
حصولها على التمويل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو 

تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمتطلبات التوطين 21118
تلتزم بموجبه جميع  بالمملكة بحيث  البشرية والتنمية االجتماعية  الموارد  التوطين متطلًبا نظامًيا صادًرا من قبل وزارة  يعتبر االلتزام بمتطلبات 
تلك  على  والمحافظة  موظفيها  بين مجموع  السعوديين  الموظفين  من  معينة  نسبة  بتوظيف  الشركة،  ذلك  في  بما  المملكة،  في  العاملة  الشركات 
النسبة. ووفًقا لبرنامج نطاقات الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بلغت نسبة التوطين لدى الشركة كما في تاريخ هذا المستند 
)33٫33%( وُمصنفة ضمن النطاق األخضر، إال أنه في حال عدم استمرارها في الحفاظ على هذه النسب أو في حال قررت وزارة الموارد البشرية 
والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  بمتطلبات  االلتزام  من  الشركة  تتمكن  ولم  المستقبل،  في  أكثر شدة  توطين  االجتماعية فرض سياسات  والتنمية 
االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير 
السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها. )ولمزيد من المعلومات، فضاًل 
العامة للتأمينات  البشرية والتنمية االجتماعية والمؤسسة  الموارد  »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة  الفرعي )3-4-8(  القسم  راجع 

االجتماعية« من القسم )8( »المعلومات القانونية« في هذا المستند(. 

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 21119
قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة مثل الفيضانات والحرائق والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى والتي قد ال تتوفر 
تغطية تأمينية كافيها عليها أو ال تتوفر بشروط معقولة تجارًيا، إلى تكبد الشركة تكاليف كبيرة وطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء 
وممارسة عملياتها وبالتالي التقليل من نتائجها التشغيلية وااللتزام بمتطلبات عمالئها. وفي حالة حدوث كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق وأصول 
الشركة ولم تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال 211110
تعتمد الشركة في استمرار عملياتها على سير وفعالية خطوط اإلنتاج وأنظمة العمل فيها، وتعتبر المنشآت الصناعية عرضة لمخاطر تشغيلية كبيرة 
نتيجة لعدة عوامل بما في ذلك الكوارث الطبيعية واألعطال المفاجئة بالمعدات الرئيسة وقصور أداء أو توقف خطوط اإلنتاج وأجهزة الحاسب اآللي 
أو توقف إمداد الطاقة والكهرباء. إن أي عطل غير متوقع يطرأ على اآلالت أو المعدات أو أي صيانة مطولة لها من شأنه أن يعطل إنتاج الشركة 
يلبي مطالب عمالئها. وقد  الذي  بالشكل  المنتجات  تأمين جودة  أو على  المنتجات بصورة مستمرة  إنتاج كميات كافية من  ويضعف قدرتها على 
تتسبب تلك المخاطر في إلحاق ضرر كبير بمرافق المنشآت الصناعية أو القوة العاملة بها، أو تتسبب في تعطل عملية اإلنتاج وقدرة الشركة على 
تسليم منتجاتها، مما يترتب عليها تكبد الشركة لخسائر، وبالتالي التأثير بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها 

المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 211111
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة منتجاتها، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على 
االستمرار بتقديم منتجاتها بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلًبا على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر 

بشكل سلبي على مبيعات الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية 211112
قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن جميع السنوات منذ تأسيسها وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م، وحصلت على شهادة زكاة سارية المفعول 
لتاريخ 1443/09/29هـ )الموافق 2022/04/30م(. كما تم عمل مخصص للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م بقيمة 900,000 ريال سعودي، وقد 
حصلت الشركة على شهادة ربط نهائي من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنوات 2016م، 2017م، 2018م، 2019م و2020م، وفي حال وجود 

أي فروقات زكوية ستتحمل الشركة تلك الفروقات.

ال يوجد أي نزاعات أو مطالبات متعلقة بفروقات زكوية قائمة حتى تاريخ هذا المستند.

وبناًء على ما ذكر أعاله من شرح للوضع الزكوي للشركة، ال تستطيع الشركة أن تضمن بقاء أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على حالها في 
المستقبل. كما ال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستقبل تقديرات الشركة الزكوية عن السنوات الماضية وعدم 
إبداء اعتراضها عليها، وفرضها لربط زكوي على الشركة ومطالبتها بدفع استحقاقات زكاة إضافية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

مخاطر تركز العمالء 211113
تعتمد مبيعات الشركة على عدد من العمالء الرئيسين وتقوم العالقة مع كبار العمالء على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشرة، حيث أن أكبر سبعة 
)7( عمالء رئيسين للشركة يشكلون مجتمعين ما يقارب 49٫3% و94٫5% و93٫8% لسنة 2019م و2020م ولفترة التسعة أشهر من العام 2021م من 

إجمالي المبيعات على التوالي، ويوضح الجدول باألسفل قيمة وكمية المبيعات على كبار العمالء:

تعامالت كبار العمالء(ل 3الجدول رقم )

30 سبتمبر 2021م2020م2019ماألرقام باآلالف

قيمةالمنطقةاسم العميل
)ألف ريال سعودي(

كمية
)كجم(

قيمة
)ألف ريال سعودي(

كمية
)كجم(

قيمة
)ألف ريال سعودي(

كمية
)كجم(

المملكة العربية دليل معادن
3,4232,55738,2006,37122,4235,397السعودية

Aurubis5,40130112,70159021,7601,619أوروبا

PGI International Metals
اإلمارات العربية 

8,43166237,3921,428--المتحدة

Teknotur Iron & Metals
المملكة العربية 

1,4121,3192,2342,1491,9461,293السعودية

Ousei Kankyoshoji Co2,059595,181198--آسيا

عبدالعزيز حامد حامد 
الحزيمي للتجارة

المملكة العربية 
--5615101,131886السعودية

 Ormetsan Metal Sanayi
Ve Instic,ltd

5,772177----تركيا

10,7974,68765,05610,71894,47410,111-اإلجمالي

النسبة من إجمالي 
73.3%93.8%84.3%94.5%62.7%49.3%-المبيعات/ الكميات

وعليه فإنه في حال انهيار أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئيسيين، وإخفاق الشركة في إيجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، 
فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملياتها وأداءها المالي.
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المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع والتخصص والسوق 211114
ينحصر نشاط الشركة في إعادة تدوير األجهزة اإللكترونية والكهربائية والمعدات كما في تاريخ هذا المستند. وأن أي تغير في أساليب إعادة التدوير، 
وتطور أنماط وأساليب إعادة تدوير المواد، تعتبر جميعها عوامل أساسية مؤثرة في هذه الصناعة سلًبا وإيجاًبا، تقوم الشركة بشكل رئيسي بإعادة 
تدوير األجهزة الكهربائية والمعدات الستخالص المعادن وهي النحاس والنحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة وقطع الحديد واأللمنيوم 
والمعادن الثمينة من ألواح أجهزة الكمبيوتر، الجدير بالذكر أن أكبر معدن تقوم الشركة ببيعة هو النحاس ويشكل من ما يقارب 32٫9% بقيمة 7,205 
ألف ريال سعودي، 55٫0% بقيمة 37,889 ألف ريال سعودي، 59٫2% بقيمة 61,501 ألف ريال سعودي من مبيعات سنة 2019م و2020م ووفترة التسعة 
أشهر من 2021م على التوالي، ويليه النحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة ويشكل من ما يقارب 12٫6% بقيمة 2,749 ألف ريال سعودي، 
23٫5% بقيمة 16,176 ألف ريال سعودي، 12٫2% بقيمة 12,705 ألف ريال سعودي من مبيعات سنة 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر من 2021م 
على التوالي، وعليه فإن أي تغير في األسعار أو صعوبة الحصول على المواد المعاد تدويرها الستخراج هذه المعادن أو المعادن األخرى المذكورة أو 
الزيادة في تكاليف استخالصها من المواد المعاد تدويرها، أو تركز معدن على حساب معدن آخر ويكون سعره أقل وخروج ذلك عن إرادة الشركة أو 
حصول تفضيل على معدن في المستقبل يكون وزنه في إنتاج الشركة قليل أو معدوم بحسب متغيرات السوق، فإن ذلك سيؤثر على أعمال الشركة 

ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة بالمواد الخام  211115
تعتمد عمليات إعادة التدوير لمواد الخردة للشركة على المواد الخام المشتراة من الموردين، وإن أثر عدم أو نقص توافر أي من هذه المواد الخام 
أو عدم تمكن الشركة من الحصول عليها الرتفاع الطلب عليها من شركات أخرى أو كيانات منافسة لها أو عدم قدرة أو رغبة موردي المواد الخام 
توفيرها ألي سبٍب من األسباب، سواًء بصورة مؤقتة أو دائمة، من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة العمليات اإلنتاجية للشركة مما سيكون له أثٌر سلبي على 

أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

أكبر خمسة )5( موردين تعاملت معهم الشركة لسنة 2019م و2020م ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام 2021م(ل 4الجدول رقم )

المورد / السنة

30 سبتمبر 2021م2020م2019م

الكمية
)ألف كجم(

القيمة
)ألف ر.س.(

النسبة من 
إجمالي 

المشتريات

الكمية
)ألف كجم(

القيمة
)ألف ر.س.(

النسبة من 
إجمالي 

المشتريات

الكمية
)ألف كجم(

القيمة
)ألف ر.س.(

النسبة من 
إجمالي 

المشتريات

34٫0%5,33326,667------شركة سعود القحطاني للمزادات

13٫6%77٫04,02710,673%12,90430,717---الشركة السعودية للكهرباء

29٫2%16٫73,26922,888%52٫22,8546,661%4,0955,835موردون أفراد

2٫2%861,759------شركة اسبكترا العالمية للتجارة

5٫1%8244,008------شركة العالم العربي للتجارة

84.1%93.713,53965,995%52.215,75837,378%4,0955,835إجمالي مشتريات الموردين أعاله

100%10016,49478,438%10018,49739,900%8,31911,173إجمالي مشتريات الشركة

عالوًة على ذلك، في حال حدوث أية عوامل أخرى تتعلق بالموردين، على سبيل المثال ال الحصر، صدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق ببيع مواد 
الخردة، أو تعامل الموردين الرئيسين للشركة مع مشترين آخرين وتفضيلهم على الشركة، أو عدم قدرة الموردين على توفير الكميات المطلوبة في 
األوقات المتفق عليها مع الشركة أو نشوء أي حوادث جوهرية أخرى تخص الموردين، أو نشوء الحروب والكوارث الطبيعية أو االضطرابات السياسية 
وما شابهها من الظروف القاهرة، من شأنه أن يؤثر بشكٍل جوهري على قدرة الشركة على الحصول على هذه المواد الخام. وبناًء على ذلك، فإن عدم 
قدرة الشركة على الحصول على أي من المواد الخام بشكل مؤقت أو دائم أو تكبد الشركة تكاليف إضافية في سبيل الحصول على المواد الخام 

سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية 211116
تعتمد قدرة الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها وعالماتها التجارية، والتي تدعم أعمالها ومركزها 
التنافسي وتمنحها تميًزا واضًحا في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل جميع عالماتها التجارية لدى الجهات المختصة. )فضاًل راجع 
القسم الفرعي )8-9( »العالمات التجارية« من القسم )8( »المعلومات القانونية« في هذا المستند(. إن أي إخالل بحقوق الملكية أو استخدام غير 
مشروع للعالمات التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، وقد تضطر الشركة للدخول في إجراءات قضائية ورفع دعاوى قضائية 
ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحماية هذه الحقوق. وهي عملية مكلفة وتحتاج إلى وقت وجهد كبير من قبل اإلدارة في متابعتها. وفي حال ما إذا 
فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية بشكل فعال عند تجديد شهادة التسجيل أو تتبع العالمات المشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلًبا على قيمتها، 

مما ينعكس سلًبا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المرتبطة باتفاقيات التمويل 211117
أبرمت الشـركة مـع صنـدوق التنميـة الصناعيـة السـعودي اتفاقيـة قـرض بتاريـخ 2017/04/25م )الموافق 1438/05/15هـ( بقيمـة )13,800,000( 
رقـم )14-6-11(  الفرعـي  القسـم  راجـع  اإللكترونية،  المخلفات  تدوير  إنشاء مصنع إلعادة  والمعدات لغرض  لتمويل شراء اآلالت  ريـال سـعودي، 
بعنـوان »القروض« فـي هـذا المستند لمزيد مـن التفاصيـل. كمـا وأنـه بحسـب اتفاقيـة القـرض فإنـه يتـم صـرف القـرض علـى دفعـات متفـق عليهـا يتـم 
تحديدهـا وفًقـا لالتفاقية. إن القـرض مضمـون بضمانـات شـخصية بالتضامـن والتكافـل مـن قبـل المساهمين الموضحة أسـماؤهم فـي الجـدول رقـم 
)6( بعنـوان »الضمانات الشخصية واالعتبارية المقدمة«، وبعنـوان )المخاطر المتعلقة باعتمـاد الشـركة علـى الضمانـات(، باإلضافة إلـى رهـن كافة 
المعدات لمشروع إعادة التدوير. وقـد حصلـت الشـركة علـى مبلـغ )10,141,000( ريـال مـن القـرض حتـى تاريـخ )2019/06/19م(. تم سداد إجمالي 
مبلغ 1,900,000 ريال من إجمالي المبلغ المصروف للشركة تحت اتفاقية القرض والذي بلغ )10,141,000( ريال. وجاءت إجمالي السدادات على 
الشكل التالي: مبلغ )300,000( ريال )25 يونيو 2019م( و)300,000( ريال )19 فبراير 2020م( و)500,000( ريال )14فبراير 2021م( و)800,000( 
ريال )26 مايو 2021م(. مـع اإلشارة إلى أنه قد تم استالم أول دفعة من القرض في تاريخ )2017/06/14م(، وذلك بعد استيفاء الشركة لكافة 
التنمية الصناعية السعودي فإن الشركة تتعهد خالل فترة  الموقعة مع صندوق  التنمية الصناعية السعودي، وبحسب االتفاقية  متطلبات صندوق 

القرض بالتالي:

أال تقل نسبة األصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة عن 1: 1 طوال أجل القرض. 	
أال تزيد نسبة إجمالي المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة إلجمالي األصول عن 1:3 طوال أجل القرض. 	
أال تزيد المصروفات الرأسمالية السنوية على مبلغ 1,250,000 ريال سعودي. 	
أال تزيد اإليجارات السنوية على مبلغ 650,000 ريال سعودي. 	
أن ال تزيد نسبة التوزيعات النقدية عن 25% من رأس مال الشركة أو أن تزيد عن مبلغ القرض الذي يدفع خالل العام 	
اإلبقاء على نسبة الديون إلى حقوق الملكية عن 3:1 طوال أجل القرض 	

في األسفل جدول مقارنة للنسب المالية التي تعهدت بها الشركة خالل فترة القرض مقارنة بالنتائج الفعلية لسنة 2019م و2020م وللفترة المنتهية 
في30 سبتمبر 2021م:

مقارنة للنسب المالية التي تعهدت بها الشركة(ل 5الجدول رقم )

فترة التسعة أشهر المنتهية 2020م2019مالبيان
في 30 سبتمبر 2021م

1٫54٫96٫4أال تقل نسبة األصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة عن 1:1 طوال أجل القرض

أال تزيد نسبة إجمالي المطلوبات إلى صافي القيمة الملموسة إلجمالي األصول عن 1:3 طوال أجل 
1٫51٫30٫9القرض

أال يزيد مجموع المصروفات الرأسمالية السنوية على مبلغ 1,250,000 ريال سعودي مع الدفعات 
ال ينطبق1,219,8141,908,190المقدمة*

ال ينطبق542,685626,616أال تزيد اإليجارات السنوية على مبلغ 650,000 ريال سعودي

أن ال تزيد نسبة التوزيعات النقدية عن 25% من رأس مال الشركة أو أن تزيد عن مبلغ القرض الذي 
ال يوجدال يوجدال يوجديدفع خالل العام

1٫90٫40٫4اإلبقاء على نسبة الديون إلى حقوق الملكية على 3:1 طوال أجل القرض
* بلغت الدفعات المقدمة في سنة 2019م )600,000( ريال سعودي

* بلغت الدفعات المقدمة في سنة 2020م )1,000,000( ريال سعودي

كما وبحسب اتفاقية القرض، فيما يلي ملخص للشروط والتعهدات الخاصة التي يجب على الشركة االلتزام بها:

التقيد بالمواصفات الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومتطلبات الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.أ. 
االلتزام بمتطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية طوال أجل قرض الصندوق.ب. 
أن كل مـن السـيد/ زياد بن عثمان الحقيل والسـيد/ سلطان بن ناصر المعشوق، والسيد/ ناصر بن محمد الذويب يتعهدون بتعديـل تقييـم ج. 

المخاطرة االئتمانية المالية لـدى الشـركة السـعودية للمعلومـات )سـمة( خالل سـتة أشـهر مـن توقيـع االتفاقية وقد تم االنتهاء من ذلك 
وتعديل تقييم هذه المخاطر خالل ستة أشهر من توقيع االتفاقية.

أو  الشركة  تغيير قد يحدث في هيكل  أي  الصناعية على  التنمية  الحصول على عدم ممانعة صندوق  االتفاقية  بناء على  الشركة  كما يجب على 
األشخاص الذين يمثلون الشركة،وبناء على ذلك حصلت الشركة على خطاب عدم الممانعة على اإلدراج المباشر للشركة في السوق الموازية نمو 

وذلك في تاريخ 1443/06/22هـ.
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وقد تم الحصول على قرض آخر من قبل صندوق التنمية الصناعي خالل عام 2021م بمبلغ )6,000,000( ريال سعودي وموعد استحقاقه في يونيو 
من عام 2022م وتم الحصول على القرض لتمويل عمليات ما بعد الشحن. 

وقـد يطلـب صنـدوق التنميـة الصناعيـة السـعودي ضمانـات أخـرى مقابـل القـروض وال تتمكـن الشـركة مـن تقديمهـا، األمر الـذي سـيجعل الشـركة فـي 
حالـة إخالل لبنود االتفاقية؛ وإذا لـم تتمكـن الشـركة مـن الوفـاء بالتزامـات السـداد المترتبة عليهـا بموجـب اتفاقيـة القـرض، أو لـم تتمكـن مـن تقديـم 
أي ضمانـات أخـرى قـد يطلبهـا الصنـدوق، أو أخلـت فـي المستقبل بـأي مـن االلتزامات أو التعهـدات الخاصـة بالديـن المترتب عليهـا، فقـد تطلـب 
الجهـة المقرضة سـداد الديـن علـى الفـور وتحصيـل الضمانـات المقدمة مـن الشـركة، وتبـدأ بإجـراءات التنفيـذ القضائـي علـى األصول المرهونة 
لصالـح صنـدوق التنميـة الصناعيـة السـعودي. وفـي هـذه الحالـة، قـد ال تتمكـن الشـركة مـن الحصـول علـى مصـادر تمويـل بديلـة كافيـة للوفـاء بسـداد 

الديـن. وسـيكون ألي مـن هـذه العوامـل تأثيـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال الشـركة ووضعهـا المالي وتوقعاتهـا المستقبلية. 

المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات  211118
وفـق االتفاقية التـي أبرمتهـا الشـركة مـع صنـدوق التنميـة الصناعيـة السـعودي بتاريـخ 2017/02/25م اعتمـدت الشـركة علـى رهن المعدات ضمانـات 

شـخصية مقدمـة مـن قبـل بعض المساهمين للحصـول علـى قـرض صنـدوق التنميـة الصناعيـة السـعودي حسـب الجـدول التالـي:

الضمانات الشخصية واالعتبارية المقدمة(ل 6الجدول رقم )

نسبة الضماننوع الضمانالضامنون

عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان

شخصي بالتضامن والتكافل

%11٫1

11٫1%إياد بن عبدالعزيز النافع

11٫1%ناصر بن عبدالرحمن الرشيد

11٫1%زياد بن عثمان الحقيل

11٫1%عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس

11٫1%مروان بن إبراهيم االحمدي

11٫1%منى بنت محمد الذويب

11٫1%سلطان بن ناصر المعشوق

11٫1%ناصر بن محمد الذويب

وبالتالـي فـي حـال عـدم مقـدرة الشـركة علـى الحصـول علـى الدعـم والضمانـات مـن المساهمين المشار إليهـم أعاله، فإنـه سـيكون مـن الصعـب علـى 
الشـركة الحصـول علـى باقـي قيمـة القـرض أو قـد يطلـب الصنـدوق سـداد القـرض علـى الفـور، ممـا سـيكون لـه أثـر سـلبي وجوهـري علـى أعمـال 

الشـركة ونتائـج عملياتهـا ومركزهـا المالي.

تم تقديم مجموعة ضمانات من قبل الشركة لصالح الشركة السعودية للكهرباء وذلك لضمان حسن األداء من قبل الشركة، وتم التعاقد مع الشركة 
السعودية للكهرباء في أكثر من منطقة )الوسطى، والشمالية، والجنوبية، والشرقية، والغربية(، وعليه تم إصدار 4 ضمانات من قبل، وذلك لكل منطقة. 

على النحو اآلتي:

ضمانات الشركة السعودية للكهرباء(ل 7الجدول رقم )

تاريخ االنتهاء المبلغ )ريال( المقرض التاريخ المرجع م

1444/11/25هـ )الموافق 2023/06/14م( 333,333 ريال سعودي مصرف اإلنماء 2020/05/03م ضمان حسن األداء - خطاب الضمان 1

1444/11/25هـ )الموافق 2023/06/14م( 333,333 ريال سعودي مصرف اإلنماء 2020/05/03م ضمان حسن األداء - خطاب الضمان 2

1444/11/25هـ )الموافق 2023/06/14م( 333,333 ريال سعودي مصرف اإلنماء 2020/05/03م ضمان حسن األداء - خطاب الضمان 3

1444/11/25هـ )الموافق 2023/06/14م( 333,333 ريال سعودي مصرف اإلنماء 2020/05/03م ضمان حسن األداء - خطاب الضمان 4

وبالتالي في حال عدم مقدرة الشركة على تنفيذ االعمال بالجودة المطلوبة وحسن األداء، فإنه سيتم خصم قيمة الضمانات المقدمة ممـا سـيكون لـه 
أثـر سـلبي علـى أعمـال الشـركة ونتائـج عملياتهـا ومركزهـا المالي.
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المخاطر المتعلقة بتصدير منتجات الشركة 211119
بلغت مبيعات الشركة إلى خارج المملكة العربية السعودية ما يقارب )11,745( ألف ريال سعودي وتمثل 53٫6% من إجمالي المبيعات، )25,021( ألف 
ريال سعودي تمثل 36٫3% من إجمالي المبيعات، )70,804( ألف ريال سعودي وتمثل 70٫3% من إجمالي المبيعات للسنوات 2019م و2020م ولفترة 

30 سبتمبر في 2021م على التوالي.

وكما أن منتجات الشركة تخضع إلى حماية محلية من االستيراد فإنها كذلك تخضع إلى حماية من تصدير المواد الخام أو المنتجات النهائية، وأن 
أي تغير في قوانين هذه الدول أو أي دولة أخرى تصدر إليها الشركة أو أي تغير في األنظمة واللوائح المحلية في المملكة العربية السعودية بشأن 
تصدير منتجات الشركة سيؤثر على مقدرة الشركة على توفير منتجاتها لعمالئها في تلك الدول وبالتالي رفع تكلفة منتجاتها والتأثير على هوامش 

صافي الربح مما سيكون له تأثري سلبي وجوهري على أعمال الشركة وشركاتها التابعة المستقبلية ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي.

المخاطر المرتبطة بالتوريد والدعم من مقدمي الخدمات الخارجيين 211120
تعتمد الشركة على شركات شحن وشركات أخرى في تأمين تسليم المنتجات، وتعتمد الشركة أيضا على خدمات من مجموعة من مقدمي الخدمات 
الخارجيين اآلخرين ألغراض عملياتها في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك تأجير المركبات، والنقل الداخلي للبضائع وفي حدود معينة، 
صيانة مركباتها. وبالتالي، قد تتأثر قدرة الشركة بشكل سلبي على تقديم خدمات تسليم منخفضة القيمة يعول عليها لعمالئها بسبب أية تغييرات في 
السياسات والممارسات، مثل التسعير، وشروط الدفع، وبرمجة تلك الخدمات ومعدل تكرارها، أو أية زيادات في تكلفة الوقود والضرائب والعمالة، 
وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة. باإلضافة إلى ذلك، تعتمد الشركة بشكل كبير على موظفين خارجيين من عدد من شركات القوى العاملة 
لمختلف العمليات ومتطلبات الصيانة حيث زاد اعتماد الشركة على موظفين خارجيين لمواكبة النمو في مبيعات الشركة، وقد كانت تكلفة الموظفين 
الخارجيين 748 ألف ريال سعودي في عام 2019م وارتفعت في عام 2020م لتكون )5٫2( مليون ريال سعودي بمعدل ارتفاع سنوي يعادل %589 
)وسجلت الشركة تكاليف الموظفين الخارجيين )6٫5( مليون ريال سعودي لفترة فترة التسعة أشهر 2021م مقارنة بـ )1٫9( مليون ريال سعودي 
لفترة فترة التسعة أشهر 2020م يعادل ارتفاع 250%، وكان السبب الرئيسي لهذه الزيادة هي الصعوبة في الحصول على تأشيرات العمل. فلو حدثت 
أي تغييرات غير متوقعة في العوامل المبينة سالًفا، سيكون لها تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية. 

وإضافة إلى ذلك، فإن خسارة أية عقود خدمات مع األطراف األخرى، أو أي عجز عن تجديد تلك العقود، أو أي عجز عن التفاوض على عقود بديلة 
معرضة للمخاطر إذا أوقف أحد مقدمي الخدمات عملياته، وليس هناك من ضمان مناسب سينتج عنه تأثير سلبي على الشركة. وتعتبر الشركة 
أيضا بأن الشركة بمقدورها استبدال مقدمي الخدمات المنوه عنهم في الوقت المناسب بمقدمي خدمة آخرين بأسعار مقاربة، أو توفير مقدمي 

الخدمة من األساس.

كما أن بعض هذه العقود خاضعة الختصاص جهات قضائية مختلفة خارج المملكة العربية السعودية، مثل: محكمة لندن للتحكيم الدولي، ومحاكم 
بريطانيا وويلز، ومحاكم مدينة جورجاون في الهند، ومحاكم والية إلينوي في الواليات المتحدة األمريكية، مما قد يؤثر على قدرة الشركة في المطالبة 
بحقوقها في حال حدوث أي نزاع الرتفاع تكاليف التقاضي في بعض هذه الجهات أو صعوبة تنفيذ بعض األحكام الصادرة منها. وسيؤثر ذلك بشكل 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتعامالت األطراف ذات العالقة 211121
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتاد مع عدد من األطراف ذوي العالقة بما في ذلك الشركة المملوكة بشكل كامل أو جزئي ألعضاء مجلس 

اإلدارة. كما أن هناك تعامالت لبعض أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

وكانت التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة كالتالي:

تمويالت تمت خالل عام 2016م من قبل كل من المساهمين التالين: 	
إياد عبدالعزيز النافع )600,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )23٫2%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم المالية . 1

لعام 2016م.
شركة جواز )240,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )9٫3%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم المالية لعام 2016م.. 2
لعام . 3 المالية  القوائم  إيرادات الشركة حسب  زياد الحقيل )282,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )10٫9%( من إجمالي 

2016م.
منى الذويب )141,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )5٫4%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم المالية لعام 2016م.. 4
المالية لعام . 5 القوائم  إيرادات الشركة حسب  سلطان المعشوق ) 27,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )1%( من إجمالي 

2016م.
مروان األحمدي )150,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )5٫8%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم المالية لعام . 6

2016م.
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ناصر عبدالرحمن الرشيد )360,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )13٫9%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم . 7
المالية لعام 2016م.

عبدالرحمن العبيكان )1,200,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )46٫3%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم المالية . 8
لعام 2016م.

وهي عبارة عن قروض حسنة لم يتم احتساب أي عوائد فعلية عليها وتم سداد هذه القروض في عام 2020م عن طريق رفع رأس مال 
الشركة بتحويل هذه القروض إلى أسهم كما تجدر االشارة إلى أنه لم يتم االتفاق بناء على عقد أو اتفاقية مكتوبة، وتمت الموافقة 
على التعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة )إياد عبدالعزيز النافع وسلطان المعشوق ناصر الرشيد وعبدالرحمن العبيكان 

بصفتهم أعضاء مجلس اإلدارة( عن طريق الجمعية العامة في تاريخ 1442/02/25هـ )الموافق 2020/10/12م(.

طريق  	 عن  للشركة  التمويل  وتم  2018م  عام  في  سعودي  ريال   )3,427,360( بقيمة  الرشيد  عبدالرحمن  ناصر  من  مقدم  تمويل 
عبدالرحمن ناصر الرشيد نيابة عن كل من:

إياد عبدالعزيز النافع )496,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )1٫9%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم المالية . 1
لعام 2018م.

لعام . 2 المالية  القوائم  إيرادات الشركة حسب  شركة جواز )1,240,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )4٫7%( من إجمالي 
2018م.

زياد الحقيل )279,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )1٫1%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم المالية لعام 2018م.. 3
منى الذويب )145,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )0٫6%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم المالية لعام 2018م.. 4
سلطان المعشوق )26,660( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )0٫1%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم المالية لعام . 5

2018م.
ناصر عبدالرحمن الرشيد )1,2400,000( ريال سعودي، ويشكل ما نسبته )4٫7%( من إجمالي إيرادات الشركة حسب القوائم . 6

المالية لعام 2018م.

وهي عبارة عن قروض بعائد سنوي بنسبة 12% وقد كان أصل القرض بدون احتساب العوائد مبلغ وقدره )2,764,000( ريال وبلغ 
مجمل العائد 24% بعد سداد القرض في عام 2020م وذلك عن طريق رفع رأس مال الشركة بتحويل هذه القروض إلى أسهم، وقد 
تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة للشركة في تاريخ 2020/09/16م على القرض المقدم من كل من إياد عبدالعزيز النافع 
وسلطان المعشوق وناصر عبدالرحمن الرشيد بصفتهم أعضاء في مجلس اإلدارة، وتمت الموافقة على التعامل مع منى الذويب 
وهي زوجة لعضو مجلس اإلدارة خالد المعشوق في الجمعية العامة بتاريخ 1442/02/25هـ )الموافق 2020/10/12م( وبالتالي 
أطراف ذوي عالقة. أما بالنسبة لبقية األطراف فهم مساهمين وليسوا أعضاء مجلس إدارة وبالتالي ال ينطبق عليهم نص المادة 71 
من نظام الشركات. كما تجدر االشارة إلى أنه لم يتم االتفاق بناء على عقد أو اتفاقية مكتوبة. وقامت الشركة بإصدار سند ألمر لكل 

من هؤالء األطراف بقيمة القروض المقدمة ولم يتم التنفيذ على أي من هذه السندات.

تمويل مقدم من قبل إياد النافع بقيمة )3,300,000( ريال سعودي في عام 2019م بعائد سنوي بنسبة 5% وقد تم سداد هذا القرض  	
في عام 2020م عن طريق رفع رأس مال الشركة بتحويل هذه القروض إلى أسهم. وقد كان أصل هذا القرض بدون العائد مبلغ 
وقدره )3,000,000( ريال سعودي وقد تمت الموافقة على هذا التعامل فمن قبل الجمعية العامة في تاريخ 2020/09/16م كما 
تجدر االشارة إلى أنه لم يتم االتفاق بناء على عقد أو اتفاقية مكتوبة. وقامت الشركة بإصدار سند ألمر لهذا الطرف بقيمة القرض 
المقدم ولم يتم التنفيذ على أي سند، ويشكل هذا القرض ما نسبته )13٫7%( من إجمالي إيرادات الشركة كما في القوائم المالية 

لعام 2019م.
وال يوجد أي رصيد مستحق عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في 2021/09/30م. 

)ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع القسم )8-6( »تعامالت األطراف ذات العالقة« في هذا المستند(.

وفـــي حـــال عـــدم توثيـــق العقـــود والمعامـــالت مـــع األطراف ذوي العالقة مستقباًل بموجـــب اتفاقيـــات إطاريـــة، أو فـــي حـــال 
عـــدم إبرامهـا علـى أسـس تجاريـة، أو عـدم حصولهـا علـى ترخيـص الجمعيـة العامـة، أو عـدم قـدرة الشـركة علـى تحصيـل هـذه 
المبالـغ، فمـن شــأن ذلــك أن يؤثــر سلًبا وبشــكل جوهــري علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا 

المســتقبلية.
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المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية 211122
تحتفظ الشركة بأنواع مختلفة من عقود التأمين لتغطية أعمالها وأصولها، كالتأمين الطبي للموظفين وتأمين ضد الحرائق واألخطار المرتبطة بها 
وبوليصة الشحن البحري، غير أنه قد ال يكون لدى الشركة جميع العقود التأمينية المهمة ألعمالها وأصولها، أو ال يكون لديها الغطاء التأميني الكافي 
في كل الحاالت، أو أنه ال يغطي جميع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة مثل المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية. كما أنه من الممكن أن تقع 
أحداث في المستقبل ال تكون الشركة مؤمنة ضدها بشكل يغطي الخسائر المحتملة، أو قد ال تكون مؤمنة ضدها على اإلطالق. وال يوجد أي ضمان 
أن عقود التأمين الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجارًيا، أو ستظل متاحة على اإلطالق. إن أًيا من هذه األحداث أو الظروف أو وقوع 

حدث غير مؤمن عليه للشركة سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال وأصول الشركة وأوضاعها المالية ونتائج أعمالها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتذبذ	 أسعار صرف العمالت 211123
تخضع معامالت الشركة بشكل رئيسي بالريال السعودي والدوالر األمريكي، حيث بلغت نسبة مبيعات الشركة خارج المملكة 53٫6%، 36٫3% و%70٫3 
لسنة 2019م و2020م ولفترة 30 سبتمبر من العام 2021م على التوالي، فإن الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العمالت األجنبية 
فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها المرتبطة بعملة غير عملة المملكة. وكجزء من سياسة المملكة، فإن الريال السعودي، حتى تاريخ هذا المستند، 
مربوط بالدوالر األمريكي بسعر صرف يقدر بـ 3٫75 ريال سعودي مقابل 1 دوالر أمريكي، إال أنه ال يوجد تأكيدات على ثبات سعر صرف الريال 
التي  الدوالر األمريكي(  العمالت األجنبية )بما في ذلك  السعودي مقابل  الريال  التقلبات في قيمة  الدوالر األمريكي، وقد تؤدي  السعودي مقابل 
تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالبيئة المنافسة 211124
تعمل الشركة في بيئة تنافسية حديثة، وبالرغم من أن الشركة تعتبر من الشركات القليلة التي تعمل في هذا المجال إال أن هنالك توجه في المملكة 
لتعزيز هذا القطاع وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فّعال مع الشركات األخرى في السوق والشركات التي قد تنشأ 
في المستقبل القريب، كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي كون الشركات المنافسة قليلة وتملك حصة كبيرة 
من السوق ففي حال تمت تغيير السياسات قد ينعكس ذلك على شريحة كبيرة من السوق، وقد تكون الشركة غير قادرة باستمرار على منافسة تلك 

الشركات، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلًبا على أرباح الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل 211125
تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها، وتتكون المطلوبات المالية للشركة 

من قروض وذمم دائنة ومصاريف مستحقة، وقد ال تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق. 

ارتفع رأس المال العامل للشركة نتيجة زيادة عملياتها، والجدير بالذكر أن رأس المال العامل كان يمثل ما نسبته 75% من المبيعات كما في 31 ديسمبر 
2019م و38% كما في 31 ديسمبر2020م ليمثل من المبيعات في فترة التسعة أشهر من عام 2021م ما نسبته %42.

وارتفع رأس المال العامل من )16٫5( مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و26٫5 مليون ريال سعودي كما في ديسمبر 2020م إلى )44٫5( 
مليون ريال سعودي كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م مدفوعة بالزيادة في:

السعودية في عام 2020م . 1 الكهرباء  الشركة مع شركة  اتفاقية  توقيع  ريال بسبب  تعادل )14٫0( مليون  المخزون  الزيادة في 
النحاسية وأيضا شراء مواد خام من  الكهرباء  القديمة وقواطع  العدادات  وتستمر لمدة عامين على أن تقوم الشركة بشراء 

موردين آخرين إلعادة تدويرها أو بيعها.
الزيادة في حساب الذمم المدينة بمقدار )8٫8( مليون ريال سعودي بسبب زيادة المبيعات للشركات خارج المملكة حيث يكون . 2

الدفع بعد تسليم المواد المعاد تدويرها إلى مقرات عمالء الشركة.
القيمة . 3 ضريبة  حساب  زيادة  بسبب  سعودي(  ريال  مليون   7٫6+( األخرى  والموجودات  مقدًما  المدفوعة  المصاريف  زيادة 

المضافة )بمقدار 4٫2 مليون ريال سعودي( والودائع القابلة للتحصيل )بمقدار 2٫2 مليون ريال سعودي(.

ويمكن أن تنتج مخاطر السيولة أيًضا عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها، وقد تقع أي أحداث طارئة 
أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر سلًبا على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية والمالية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساهمة المدرجة 211126
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها، كما إن كبار 
التنفيذيين في الشركة يتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لديهم أي خبرة في إدارة شركة مساهمة مدرجة والتقيد باألنظمة واللوائح التي تخضع 
لها، وسيتوجب على كبار التنفيذيين بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة 
مما قد يقلل من الوقت الذي يخصصه كبار التنفيذيين إلدارة األعمال اليومية للشركة والذي بدوره قد يؤدي إلى التأثير على نتائج أعمال الشركة. 
باإلضافة إلى ذلك فإنه في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فيما يخص أعمالها أو في حال عدم التزام الشركة باألنظمة واللوائح 
ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سيؤدي إلى تعريض الشركة للعقوبات والغرامات النظامية التي من شأنها التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات 

الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعّلقة بالدعاوى القضائية والغرامات 211127
ضمن سياق األعمال االعتيادية، من الممكن للشركة أن تقيم دعاوى أو مطالبات قضائية ضد أطراف أخرى كما يمكن أن يقام ضدها دعاوى قضائية 
تتعلق بعملها وعملياتها العامة ونزاعات ومطالبات تتعلق بأنشطتها. وال تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معها أو بينها 
وبين بعض حاملي الوثائق، مما قد يؤدي إلى رفع قضايا لدى الجهات القضائية المختصة سواًء من الشركة أو ضد الشركة. ونتيجة لذلك، قد تكون 
الشركة عرضة لمطالبات قضائية من هيئات وإدارات حكومية وتحقيقات في المملكة. وبطبيعة الحال، ال يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات 
في حال حدوثها، كما ال تضمن الشركة أن ال يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة ال 
تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو 
األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات. وقد يترتب على بعض هذه المطالبات قيام الشركة بدفع تعويضات كبيرة مما يؤثر 
سلًبا على الوضع المالي أو النتائج التشغيلية لها. ومن الممكن أيًضا أن تكون الشركة عرضة لمراجعات أو أعمال تقّصي مستقبلية في أي وقت من 
قبل الجهات التنظيمية المسؤولة عن مراقبة أعمال الشركة، وليس في مقدور الشركة التنبؤ بحجم أو نتائج هذه المراجعات أو أعمال التقصي أو 
تبعاتها )في حال حدوثها(، وال يمكن للشركة أن تضمن بأن تلك المراجعات لن تؤدي إلى أية تغييرات في أوضاع الشركة أو أعمالها أو ما إذا كان من 

شأنها التأثير سلبا على نتائج الشركة وعلى أوضاعها المالية. 

وفضاًل عن ذلك، ليس هناك ضمان بأن مقدمي الخدمات للشركة من األطراف األخرى سيقدمون خدمات مرضية تفي بالمعايير المتوقعة من جانب 
الشركة بشكل دائم، أو أن المستشارين المهنيين اآلخرين، والذين تخرج أعمالهم عن نطاق سيطرة الشركة و/أو مجلس إدارتها، سيؤدون بشكل كاٍف 
واجباتهم التعاقدية. وبالتالي، فإن الشركة معرضة لخطر الدعاوى الناتجة عن أعمال مقدمي الخدمات من األطراف األخرى والتي قد تتسبب في 
أضرار أو إصابات لألفراد من العموم و/أو لموظفي الشركة، وفي تلك الحالة، يتم اعتبار الشركة مسؤولة في تلك المواقف، وستتعرض لمطالبات 

بالتعويض. وسيؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

وتؤكد الشركة بأنها لم تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا أو دعاوى أقامها بعض حاملي الوثائق تتعلق بعملياتها ونزاعات ومطالبات تتعلق 
منتجاتها وخدماتها المقدمة، كما أنها لحين تاريخ هذا المستند لم تقم برفع أي مطالبة قضائية، ومع هذا فال يمكن للشركة أن تضمن أنها لن 

تتعرض مستقباًل ألي قضايا أو دعاوى أو أنها لن تقوم برفع أي قضايا أو دعاوى من هذا القبيل.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية 211128
ستخضع الشركة بعد التسجيل واإلدراج في السوق الموازية لنظام السوق المالية ولألنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة من هيئة السوق المالية، وفي 
حال عدم مقدرة الشركة على التقيد في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لها، ستتحمل تكاليف، وعقوبات مثل إيقاف التداول على األسهم مؤقًتا 
أو إلغاء إدراج أسهم الشركة في حال عدم التزامها؛ مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بالعقود المبرمة 211129
تعتمد الشركة في تنظيم عالقاتها مع األطراف األخرى على إصدار عروض األسعار أو تلقي أوامر شراء قد ال تتضمن جميع المعلومات األساسية 
مثل الشروط واألحكام أو القيمة أو تاريخ االنتهاء والتفاصيل األخرى، من غير اللجوء إلى إبرام اتفاقية إطارية تنظم هذه التعامالت مما قد يؤدي 

إلى عدم وضوح حقوق والتزامات كل من أطراف العقد وسيؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير 211130
أبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات، وتشمل هذه العقود عقد إمداد كهرباء، عقود توريد، اتفاقية شراء أسهم، عقود استشارة، اتفاقيات 
صيانة، عقود شراكة، عقود بيع،اتفاقية الفوترة الذاتية،اتفاقيات تكميلية )بيع-شراء(. كما أن الشركة دخلت في عقود تقديم خدمات مراجعة مالية 
وخدمات عمالية للغير باإلضافة إلى عقد مقاولة وعقود تنفيذ أعمال وترميمات والشركة كانت طرًفا في عدة مبادرات خيرية مع عدة جهات وعدة 
مذكرات تفاهم مع جهات حكومية. كما أن بعض العقود التي كانت الشركة طرًفا فيها لها أنظمة وتشريعات خاصة بها، مما قد يؤدي ذلك إلى ضعف 
موقف الشركة في حال النزاع بسبب عدم المعرفة باألنظمة واللوائح ذات العالقة، مما قد يؤدي إلى حدوث نزاع بسبب ضعف المعرفة الكافية بتلك 
األنظمة أو تفسيراتها مما سيؤثر سلًبا وبشكل جوهري على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية. وباإلضافة إلى ذلك، تتعرض 
الشركة لخطر عدم قدرة الجهات المتعاقدة معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها 
ألي سبب من األسباب بما في ذلك نتيجًة إلفالسها أو عدم مالءتها المالية أو تعطل عملياتها، وتصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه 
الجهات أكثر حّدة في ظل ظروف السوق الصعبة. كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم 
قدرة الشركة أو األطراف المتعاقدة معها على االلتزام ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا، وخسارة الشركة لتلك 

المنازعات، فإن ذلك سيؤثر سلًبا وبشكل جوهري على مركزها المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية. 
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المخاطر المتعلقة بعقود الشركة السعودية للكهرباء 211131
أبرمت الشركة 4 عقود شراء مع الشركة السعودية للكهرباء )عقد شركة الكهرباء(، ونص عقد شركة الكهرباء على التزام الشركة باستالم جميع 
المنتجات المقدمة من الشركة السعودية للكهرباء )شركة الكهرباء(، بدون ضمان جودة أو حالة المنتجات. كما أنه في حال لم يتم تسديد قيمة 
الفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء خالل 5 أيام من تاريخ صدورها يحق لـ شركة الكهرباء بيع المنتجات لطرف ثالث بسعر أقل على أن تلتزم الشركة 
بدفع فارق السعر. األمر الذي سيؤدي إلى تكبد الشركة نفقات رأسمالية غير متوقعة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها 

المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بانتهاء بعض العقود الجوهرية 211132
أبرمت الشركة عدة عقود جوهرية مع عدد من الشركات. وتم انتهاء جزء من هذه العقود، وعدم قدرة الشركة على تجديد هذه العقود أو الدخول في 
اتفاقيات أو عقود بديلة قد يتسبب في عدم قدرة الشركة في تلبية احتياجات العمالء أو يوقف سير عمل الشركة مما سيؤثر بشكل سلبي وبشكل 
جوهري على مركز الشركة المالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية. كما أن عدم استمرار هذه العقود قد يؤثر على استدامة وتذبذب إيرادات 

الشركة. 

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين 211133
اتخاذ  إلى  والتي تسعى من خاللها  اإلقامة  وأنظمة  العمل  لنظام  وفًقا  العمال األجانب  توظيف  لتنظيم  وإجراءات  تدابير  المملكة  اتخذت حكومة 
إجراءات ضد الشركات والموظفين األجانب الذين ال يعملون لدى صاحب العمل الذي يكفلهم أو يقومون بأعمال ال تتطابق مع المسمى الوظيفي 
وفًقا لرخص إقاماتهم. وطبًقا لرخص إقامة الموظفين األجانب العاملين لدى الشركة ومقارنتها بوظائفهم الفعلية، تبين أن المسمى الوظيفي لجميع 
الموظفين في الشركة تتطابق مع ذلك الوارد في عقود عملهم في الوقت الحالي. وفي حال عدم التزام الشركة باألنظمة والتعليمات المطبقة بهذا 
الخصوص، فإن ذلك سيعرض الشركة لغرامة تتراوح ما بين )10,000( عشرة آالف ريال سعودي إلى )20,000( عشرين ألف ريال سعودي لكل عامل 
مخالف وذلك وفًقا لقرار وزير الموارد البشرية رقم )178743( بتاريخ 1440/09/27هـ والمتعلق بجدول المخالفات والعقوبات المترتبة على مخالفة 

أحكام نظام العمل، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر سلًبا على نشاط الشركة ونتائج أعمالها.

كما قد أقرت الحكومة عدًدا من القرارات التي تهدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتي اشتملت على إقرار 
رسوم إضافية مقابل كل موظف غير سعودي يعمل لدى جهة سعودية اعتباًرا من 2018/01/01م، وبواقع )400( أربعمائة ريال سعودي شهرًيا عن كل 
موظف غير سعودي عام 2018م، تزيد إلى )600( ستمائة ريال سعودي شهرًيا عام 2019م، ثم )800( ثمانمائة ريال سعودي شهرًيا عن عام 2020م، 
التي ستدفعها الشركة مقابل موظفيها غير السعوديين، والتالي زيادة في تكاليف الشركة بشكل  األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الرسوم الحكومية 
عام، األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها. وقد بلغ إجمالي قيمة رسوم الموظفين غير السعوديين 
)1,031,856( ريال سعودي عام 2019م، و)256,923( ريال سعودي عام 2020م، و)536,976( ريال سعودي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م. 

باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيًضا رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفين غير السعوديين )رسوم المرافقين( والتي 
أصبحت نافذة اعتباًرا من 2017/07/01م، علًما أنها ارتفعت تدريجًيا من )100( مائة ريال سعودي شهرًيا لكل تابع في عام 2017م، لتصل إلى )400( 
أربعمائة ريال سعودي شهرًيا لكل تابع في عام 2020م، وعليه فإن الزيادة في رسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي سيتحملها الموظف غير السعودي عن 
عائلته من الممكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة المعيشة فيها 
أقل، وإذا ما حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في المحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك 
التكاليف عن الموظفين غير السعوديين أو جزء منها بشكل مباشر، أو غير مباشر عن طريق رفع األجور الخاصة بموظفيها غير السعوديين، األمر 

الذي سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمالها وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين غير السعوديين 211134
تشكل نسبة الموظفين غير السعوديين كما في تاريخ هذا المستند حوالي 74٫68% من إجمالي الموظفين في الشركة، مما قد يؤثر على نتائج أعمال 
الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرها من غير السعوديين أو إيجاد بدالء عنهم بنفس 
المهارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث أي تغير في سياسات ولوائح ونظم وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية نتج عنها زيادة في 
نسبة سعودة القطاع؛ باإلضافة إلى أن اعتماد الشركة على نسبة مرتفعة من الموظفين غير السعوديين يؤدي إلى ارتفاع الرسوم الحكومية التي 
تتحملها الشركة مقابل كل موظف غير سعودي من رخص عمل وإقامات، مما يصعب معه أن تحافظ الشركة على كوادرها من العمالة غير السعودية، 

ويتسبب في زيادة التكلفة المالية على الشركة والذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على أعمالها وأرباحها ونتائج عملياتها. 

مخاطر وجود بعض أصول الشركة على أراض مستأجرة 211135
بالرغم من قيام الشركة بتملك عدة أراض لغرض إقامة مصانع إال أن الشركة أبرمت عدة عقود إيجار لمواقعها، وتعتمـد الشـركة علـى تلك المواقـع 
المسـتأجرة في القيام بعملياتها والتخزين واستخدامها كنقاط توزيع وغيرها، حيــث أن عقــود إيجــار هــذه المواقــع هــي عقــود محــددة المــدة 
بطبيعتهـا إذ ال يمكـن ضمـان أال تصـدر قـرارات بتعديـل شـروط وأحـكام متعلقـة بتأجيـر األراضـي خاصـة المتعلقـة منهـا ببـدل اإليجار المســتحق، 
ســواء خالل مــدة ســريانها أو عنــد تجديدهــا، والتــي لهــا تأثير علــى وضــع الشــركة مــن ناحيــة التكاليــف فــي حــال تــم فـرض تكاليـف إضافيـة 
غيـر متوقعـة مـن قبـل الجهـة المؤجـرة والتـي سـتتكبدها الشـركة سـيكون لـه أثـر سـلبي علـى أعمالهـا ونتائـج عملياتهــا ومركزهــا المالــي. وسيؤثر عدم 
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تجديد أي من هذه اإليجارات على قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها، مما سيؤثر بدوره على أرباح الشركة. كما تخضع هذه العقود لتغيرات في 
غرض العقار وفي حال قررت الشركة أو أجبرت على االنتقال لموقع آخر نتيجة لعدم تجديد عقود اإليجار على النحو الموضح أعاله، فإن الشركة 
ال تضمن بأنه سيكون بمقدورها نقل مرافقها إلى مواقع جديدة خالل فترة قصيرة أو مالئمة، كما ستؤدي عملية النقل هذه إلى تكبد الشركة نفقات 

رأسمالية غير متوقعة، مما سيؤدي إلى التأثير سلًبا على استمرارية أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي.

)ولمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على القسم )8-7( »عقارات الشركة«(.

المخاطر المتعلقة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد 1 19(  211136
مع مطلع عام 2020م انتشر مرض فيروسي ُمعٍد يعرف باسم )فيروس كورونا واختصاًرا »كوفيد - 19«(، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم ومن 
ضمنها المملكة العربية السعودية، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العالمية بتاريخ 11 مارس 2020م بأنه جائحة، ودعت إلى اتخاذ اإلجراءات 
الوقائية الالزمة لمواجهة هذا الفيروس وللحد من انتشاره. وعليه سارعت حكومة المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات صارمة بهذا الشأن 
الكلي في بعض مدن ومحافظات المملكة وإقفال المطارات والمجمعات  أو  التجول الجزئي  المثال ال الحصر؛ فرض حظر  نتج عنها على سبيل 
التجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع المواد الغذائية والصيدليات، وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات كالقطاع الذي تعمل 
فيه الشركة حيث تستمر عدد ساعات العمل إلى حين ابتداء فترة الحظر الجزئي. وعندما تم فرض قرار الحظر الكلي كان العمل مقتصر على طلبات 

التوصيل المنزلي فقط.

إن اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا »كوفيد - 19« أثرت بشكل كبير على كافة القطاعات 
االقتصادية. وبالرغم من توفر لقاح للفيروس، إال أنه ال يوجد تاريخ متوقع النتهاء اآلثار السلبية الناتجة عن هذا الوباء حتى تاريخ هذا المستند فإن 
الشركة ال يمكنها تقدير حجم الخسائر الناجمة عن انتشار هذا الوباء وال تضمن وجود تبعات لذلك في المستقبل قد تؤثر سلباً وبشكل جوهري على 

أعمال الشركة ومشاريعها الجديدة ومركزها المالي ونتائج عملياتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتذبذ	 المبيعات بسبب التغيرات في عناصر المواد األولية المباعة وأسعارها  211137
المستقبلية

تتشكل مبيعات الشركة من عدة أنواع من المعادن أبرزها الحديد والنحاس، وقد تختلف األوزان المتاحة للبيع من المعادن للبيع، وقد تتذبذب األسعار 
وقت الشراء والبيع بشكل خارج ارادة الشركة، وعليه فإن الشركة التضمن في أي وقت من األوقات توفر المعدن األغلى سعًرا وطلًبا في السوق في 

مخزونها، وعليه فإن هذا األمر سيؤثر على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتقلب أسعار الحديد والنحاس والمواد األخرى المعاد تدويرها وأسعار بيع الخردة 211138
تتأثر عمليات الشركة بشكل مباشر بأسعار المعادن، وتعتمد الشركة في تسعير منتجاتها المعاد تدويرها على مؤشرات عالمية منها سوق لندن 
للمعادن التي تتأثر أسعارها هبوًطا أو ارتفاًعا من عدة عوامل على سبيل المثال ال الحصر، الطلب العالمي على المعادن، وفرة توريد المعادن من 
الموردين، والنمو العمراني وأي تشريعات تمس تصدير وتوريد المعادن، وعليه فإن اي انخفاض قد يطرأ على أسعار المعادن سيكون له أثر سلبي 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها.

المخاطر المتعلقة بحداثة التشريعات التنظيمية وقطاع إعادة التدوير المتخصص في المملكة 211139
تخضع أعمال الشركة لألنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية، علًما بأن البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة قد تتعرض للتغيير 
نظًرا لحداثتها. إن التغييرات النظامية الناتجة عن العوامل السياسية واالقتصادية والتقنية والعوامل البيئية يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ على عمليات 

الشركة من خالل الحد من تطور الشركة أو عمالئها أو الحد من عمليات ومبيعات منتجات الشركة وخدماتها أو زيادة فرص المنافسة. 

اإللكترونية  211140 واألجــهــزة  الــمــعــادن  جامعي  مــع  الــشــركــة  تواجهها  الــتــي  بالمنافسة  المتعلقة  المخاطر 
التالفة من غير المرخصين في األسواق غير المرخصة

تعمل الشركة في بيئة تنافسية، وال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فّعال مع جامعي المعادن واألجهزة اإللكترونية التالفة 
من غير المرخصين في األسواق غير المرخصة، كما تؤثر سياسات تسعير منافسي الشركة بشكل كبير على أدائها المالي، وقد تكون الشركة غير 
قادرة باستمرار على منافسة هؤالء األفراد أو الشركات غير المرخصين، مما يؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلًبا وبشكل 

جوهري على أرباح الشركة ونتائجها المالية. 
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المخاطر المتعلقة بالفوز في مزادات سوق الخردة والمناقصات الحكومية 211141
تعتمد الشركة على المواد األولية التي تشتريها من سوق الخردة، وال سيما المزادات والمناقصات، وفي حال عدم تمكن الشركة في المشاركة في 
تلك المناقصات والمزادات ألي سبب كان، أو في حال عدم تحقيق الربحية المرجوة من هذه المزادات والمناقصات، والذي قد يعود ألسباب مختلفة 
بما فيها تغير حالة السوق وقت إقامتها، فإن ذلك سيؤثر سلًبا على الوضع التنافسي للشركة، وبالتالي على وضعها المالي ونتائج أعمالها وربحيتها 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بجودة المواد المعاد تدويرها ورغبة العمالء بالمواد المعاد تدويرها 211142
من المعلوم أن جودة منتجات أي شركة من أهم عوامل تسويق منتجاتها. تعتمد جودة المنتجات على كفاءة نظام مراقبة الجودة لدى الشركة الذي 
يعتمد بدوره على عدد من العوامل بما في ذلك تصميم النظام وبرنامج التدريب على مراقبة الجودة، وغيره. ولذا فإن فشل الشركة في الحفاظ على 
مستوى وجودة منتجاتها سيؤثر سلًبا على سمعتها في السوق وأمام عمالئها، وقد يحجم هؤالء العمالء عن التعامل مع الشركة، مما سيكون له أثر 

سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وربحيتها. 

المخاطر المتعلقة بجودة المواد المشتراة كمواد أولية من سوق الخردة 211143
تعتمد عمليات الشركة على المواد األولية التي تشتريها من سوق الخردة، وفي حال وجود أي اضطراب في جودة أي من هذه المواد )سواء كانت 
األسباب متعلقة بالمورد، أو كان معظم مخزون المواد األولية من المعادن األقل سعًرا أو األقل طلًبا، أو نقص المعروض في السوق، أو كوارث طبيعية، 
أو ارتفاع أسعار المواد أو تغيرات األنظمة والتعليمات أو في السياسة التجارية أو االشتراطات البيئية( ستكون الشركة غير قادرة على إنتاج منتجاتها 
أو ستكون ليست في ذات الميزة التنافسية التي هي عليها اليوم. ونتيجة لذلك ستتأثر عمليات الشركة بشكل سلبي كبير وبالتالي أسعار منتجات 
الشركة ومبيعاتها وقدرتها على تلبية طلبات العمالء بالجودة والسعر والوقت المناسب األمر الذي سيكون له األثر بشكل جوهري على وضعها المالي 

أو نتائج عملياتها. 

المخاطر المتعلقة بعدم التزام الشركة أو الموظفين بأنظمة السالمة واألمن داخل المنشأة 211144
تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة متزايدة 
معايير صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة، كما 
يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديالت في الممارسات التشغيلية. وقد تنشأ الحوادث 
المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، والتي ستؤثر سلًبا على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على 

مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلًبا على وضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية أو تطبيق معايير جديدة 211145
تم إعداد القوائم المالية المراجعة للشركة عن للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر 2021م واإليضاحات المرفقة بهم وفًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي )IFRS( المعتمدة في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )SOCPA(، والشركة ملزمة في هذه الحالة بتطبيق التعديالت 
أو التغييرات التي تطرأ على هذه المعايير من وقت آلخر. وبالتالي فإن أي تغييرات في هذه المعايير أو إلزامية تطبيق بعض المعايير الجديدة من 

الممكن أن يؤثر سلًبا على القوائم المالية وبالتالي على النتائج المالية للشركة ومركزها المالي.

المخاطر المرتبطة بسمعة الشركة 211146
تعد سمعة الشركة أمًرا بالغ األهمية الستقطاب عمالء جدد واإلبقاء عليهم وإقامة عالقة قوية مع األطراف النظيرة، ويمكن أن تتضرر سمعة الشركة 
في المستقبل نتيجة عدة عوامل تشمل على سبيل المثال ال الحصر: تراجع نتائجها المالية أو تعديلها أو اإلجراءات القانونية أو النظامية ضد الشركة 
أو سلوك أحد موظفيها الذي قد يتسبب في اخالل الشركة بالمتطلبات النظامية المعمول بها. وسيؤدي تضرر سمعة الشركة إلى التأثير سلًبا على 

أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وربحية سهمها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي يعمل فيه الُمصدر  212

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 21211
يعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادية في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبيل المثال 
ال الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد، والتقدم التكنولوجي والسلوك االستهالكي لألفراد والمؤسسات ونحو ذلك. 
ويعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط والصناعات النفطية والتي ال تزال تسيطر على حصة كبيرة من الناتج المحلي 
اإلجمالي، وعليه فإن أي تقلبات غير مواتية تحدث في أسعار النفط سيكون لها أثرها المباشر والجوهري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل 
عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي من شأنه التأثير سلًبا على أداء الشركة المالي، نظًرا لعملها ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرها 

بمعدالت اإلنفاق الحكومي.

كما يعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فيها استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعين الحكومي والخاص في البنية 
التحتية، لذا فإن أي تغيير سلبي في أي من هذه العوامل سيكون له تأثير كبير على االقتصاد وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمال 

الشركة ونتائجها المالية وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 21212
تعاني العديد من دول منطقة الشرق األوسط من عدم االستقرار االقتصادي أو السياسي أو األمني في الوقت الحاضر. وال يوجد ضمانات بأن 
الظروف االقتصادية والسياسية في تلك البلدان أو أي بلدان أخرى لن يكون لها تأثير سلبي على اقتصاد المملكة وبالتالي على قدرة عمالء الشركة 
على تجديد عالقتهم معها وعدم قدرتها على الحصول على عمالء جدد. األمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها 

المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 21213
تخضع الشركة في إدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها المختلفة ألحكام نظام الشركات الصادر بتاريخ 1437/01/28هـ )الموافق 2015/11/11م(، 
-8( رقم  القرار  بموجب  الهيئة  مجلس  أصدر  كما  2018/04/11م(.  )الموافق  1439/07/25هـ  وتاريخ  )م/79(  رقم  الملكي  بالمرسوم  والمعدل 

127-2016( وتاريخ 1438/1/16هـ )الموافق 2016/10/17م( الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيًذا لنظام الشركات الخاصة بشركات 
المساهمة المدرجة والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )2019-57-3( وتاريخ 1440/09/15هـ )الموافق 2019/05/20م(. ويفرض نظام الشركات 
بعض المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتنظيم وحوكمة الشركات والتي يجب على الشركة االلتزام بها. وسيستلزم ذلك قيام الشركة باتخاذ اإلجراءات 
والتدابير لاللتزام بمثل هذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالها أو تستغرق وقًتا طوياًل. وبالرغم من أن الشركة لم تقم بأي 
مخالفات سابقة لنظام الشركات ولم يتم إيقاع أي غرامات عليها بناء عليه حتى تاريخ هذا المستند، إال أنه فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة 
على مخالفة أحكامه وقواعده والتي تعتبر إلزامية على جميع الشركات، حيث تصل حسب نظام الشركات الحالي إلى خمسمائة ألف )500,000( ريال 
سعودي حسب المادة )213( وتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفات حسب المادة )214(، وبالتالي فإن الشركة ستكون عرضة إلى مثل هذه 
العقوبات في حال عدم التزامها بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنه التأثير سلًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها.

المخاطر المرتبطة بتطبيق الئحة حوكمة الشركات 21214
أصدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )2017-16-8( وتاريخ 1438/5/16هـ )الموافق 2017/2/13م( الئحة حوكمة الشركات والمعدلة بقرار 
1437/01/28هـ  بتاريخ  الصادر  الشركات  نظام  على  بناًء  2021/01/14م(  )الموافق  1442/06/01هـ  وتاريخ   )1-07-2021( رقم  الهيئة  مجلس 

)الموافق 2015/11/11م(، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/79( وتاريخ 1439/07/25هـ )الموافق 2018/04/11م(. 

وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادية للشركات المدرجة في السوق الموازية كما في تاريخ هذا المستند، إال أنه في حال 
تطبيقها بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبيق الحوكمة بشكل صحيح يعتمد على مدى استيعاب وفهم المجلس ولجانه واإلدارة والعاملين في 
الشركة لهذه القواعد واإلجراءات. وبالتالي في حال تم تطبيق الئحة حوكمة الشركة بشكل إلزامي على الشركات المدرجة في السوق الموازية فإن 
الشركة ستكون ملزمة بتطبيق جميع المواد اإللزامية فيها، وفي حال عدم التزامها بذلك فإنها ستكون عرضة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة 
السوق المالية، أو في حال كانت المتطلّبات اإللزامية في الالئحة تتطلّب آليات معينة أو تعيين مناصب وأعداد محددة من األعضاء في مجلس اإلدارة 
أو في لجان الشركة التابعة لمجلس اإلدارة وقامت الشركة بتعيين أعضاء جدد مستقلين تنقصهم الخبرة والدراية في إدارة شركة مدرجة، فإن هذه 

األمور سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

وقد تم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 1442/09/17هـ )الموافق 
2021/04/29م(. 

إن مخالفة الشركة ألي من متطلبات نظام حوكمة الشركات واإلجراءات أو الفشل في تطبيقها يعرض الشركة للمخالفات الجزائية من ِقبل هيئة 
السوق المالية، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باألنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور أنظمة وقوانين جديدة 21215
تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في المملكة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر وزارة الصناعة والثروة المعدنية والهيئة 
والتعاميم  واللوائح  األنظمة  في  التغييرات  لمخاطر  الشركة  تخضع  بالتالي  التجارة،  ووزارة  المالية  السوق  وهيئة  البيئة  وحماية  لألرصاد  العامة 
والسياسات في المملكة. وتشهد البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنها أكثر عرضة للتغيير والتطوير 
والتحسين بشكل مستمر. وتعتبر تكاليف االلتزام بهذه األنظمة مرتفعة. وفي حال إدخال أي تغييرات على األنظمة أو اللوائح الحالية أو إصدار قوانين 
أو لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطات هذه 
القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية المختصة في حال عدم التزامها لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، 

مما سيؤثر سلًبا على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالعقوبات والجزاءات وتعليق األعمال من قبل الجهات المختصة 21216
نظًرا ألن أعمال الشركة تخضع للعديد من األنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية وعدد من الجهات الحكومية األخرى، فإن الشركة 
عرضة للعقوبات والجزاءات في حال عدم تقيدها بأي من تلك األنظمة واللوائح والتعليمات أو التأخر في استيفاء أي منها أو ما يتم من استحداثه 
وال تواكبه الشركة. وقد تتعرض الشركة لعدد من العقوبات والمخالفات من قبل هيئة السوق المالية ومنها تعليق بعض أو جميع أعمالها أو التداول 
على أسهمها بما سيؤثر بصورة سلبية وجوهرية على أعمالها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية. بناًء عليه؛ في حال قامت أحد الجهات المختصة 
بزيارات تفتيشية ورصدت أي من المخالفات أو التقصير في تطبيق األنظمة واللوائح التي تخضع لها الشركة؛ فقد يترتب على الشركة مخالفات 

وغرامات وسيحمل الشركة نفقات تشغيلية سيؤثر جوهرًيا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 21217
قامت المملكة بإصدار نظام ضريبة القيمة المضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 يناير 2018م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 5% على 
عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما هو وارد في النظام، وقد قررت حكومة المملكة زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15 % 
وذلك ابتداًء من شهر يوليو 2020م، وبالتالي، فإنه يتعين على المنشآت ذات العالقة معرفة طبيعة ضريبة القيمة المضافة وطريقة تطبيقها وكيفية 
حسابها. كما سيتعين عليها تقديم تقاريرها الخاصة إلى الجهات الحكومية ذات العالقة. وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات 
الناتجة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتي تشمل تحصيلها وتسليمها، وتأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على أعمال الشركة، وقد 
أدى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة إلى زيادة أسعار معظم البضائع والخدمات بما في ذلك منتجات الشركة، مما كان أحد المسببات في 
انخفاض إيرادات الشركة خالل العام 2018م نتيجة النخفاض إنفاق المستهلكين. كما إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لنظام الضريبة من قبل إدارة 
الشركة، سوف يُعرضها لغرامات أو عقوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتها مما سيزيد أيًضا من التكاليف والمصاريف التشغيلية، وهو ما يمكن أن 
يقلل من الوضع التنافسي للشركة ومستوى الطلب على منتجاتها مما سيكون له تأثير سلبي على الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب 21218
يتأثر قطاع الشركة، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في السوق، كما وبحكم طبيعة نشاط الشركة، فإن الشركة قد تتأثر بالتقلبات 
بحسب رغبات عمالئها. لذلك، فإن عدم تكيف مستويات اإلنتاج مع الهبوط الحاد للطلب، سيؤثر على إنتاجية الشركات ومستويات البيع لديها، والذي 

سيؤثر بدوره على أداء القطاع بشكٍل عام، وبالتالي سيؤثر سلًبا على أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والمياه 21219
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم )95( وتاريخ 03/17/ 1437هـ )الموافق 2015/12/28م( برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء 
وتسعيرة بيع المياه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كجزء من السياسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في 
المملكة. كما أصدرت وزارة الطاقة )الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابًقا( بياًنا في تاريخ 1439/03/24هـ )الموافق 2017/12/12م( حول 
خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة وذلك ابتداًء من يوم 1439/04/14هـ )الموافق 2018/01/01م(، مع اإلشارة إلى أن 
أسعار منتجات الطاقة يتم تعديلها بشكل شهري وفًقا إلجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على 
توفر منتجات الطاقة، لذا فإن أي انقطاع أو تقليص في اإلمدادات من هذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارها من شأنه أن يؤثر على العمليات 
المالي ونتائج عملياتها  التأثير سلًبا وبشكل جوهري على أعمالها ووضعها  أرباحها وبالتالي  إلى تقليص هوامش  التشغيلية للشركة، مما سيؤدي 

وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بسحب التراخيص  212110
تخضع أنشطة الشركة ألنظمة ولوائح وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني إلدارة النفايات؛ والشركة ملتزمة بتلك األنظمة حتى تاريخ نشر 
هذا المستند. وقد تتغير األنظمة والقوانين واللوائح المعمول بها من وقت آلخر وال تستطيع الشركة أن تضمن عدم تأثير التغيرات المستقبلية في 
هذه األنظمة والقوانين واللوائح سلبًيا على عملها في حال عدم تمكن الشركة من االلتزام بهذه األنظمة أو في حال سحب التراخيص الُمصدرة لها 
بسبب عدم التزامها أو بسبب تغيير هذه األنظمة والقوانين واللوائح؛ مما سيؤثر سلًبا على الشركة وأعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها 

المستقبلية.
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المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات الشركة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة 212111
تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة متزايدة 
معايير صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة، كما 
يتطلب االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس المال أو نشوء تعديالت في الممارسات التشغيلية. وقد تنشأ الحوادث 
المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة، فعلى سبيل المثال يمكن أن ينتج عن عمليات الشركة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن 
أن تؤدي، في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال تُركت من دون عالج أو إدارة سليمة، إلى خطر تلوث البيئة. وقد يؤدي 
الفشل في االلتزام بمتطلبات تلك األنظمة واللوائح إلى فرض عقوبات مدنية وجنائية، وإنهاء التراخيص أو العمليات، وإقامة دعاوى قضائية من قبل 
أطراف ثالثة. وقد تنشأ الحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة بشكل خارج عن سيطرة الشركة. إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشريعات 
واألنظمة البيئية يمكن أن يؤدي إلى إغالق المنشآت الصناعية التابعة للشركة كما سوف يعرض الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد 
تفرضها الجهات الرقابية عليها، والتي ستؤثر سلًبا على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على 

مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلبًا على نتائجها المالية وربحيتها.

المخاطر المتعلقة في األسهم التي سيتم إدراجها إدراًجا مباشًرا في السوق الموازية  213

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 21311
قد ال يكون السعر السوقي ألسهم الشركة مستقًرا بعد اإلدراج، وقد يتأثر بشكل كبير بسبب العديد من العوامل منها دون الحصر ظروف سوق األسهم، 
ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة المستقبلية، دخول منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين 

لسوق األوراق المالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 21312
إن النتائج المستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعلياً وقد تختلف عن الموجودة في هذا المستند. إذ أن إنجازات وقدرة الشركة على 
التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي يجب على المساهم 
التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري. حيث أنه في حال اختالف النتائج المستقبلية وبيانات األداء اختالًفا جوهرًيا عن ما هو مذكور 

في هذا المستند فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة المساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة 21313
قد تحتاج الشركة، من وقت إلى آخر، إلى زيادة رأس مالها بناًء على متطلبات أعمالها. وتتضمن بعض العوامل التي قد تتطلب زيادة الشركة لرأس 

مالها )على سبيل المثال ال الحصر( اآلتي: 

توسع نشاطات الشركة بما يفوق ما تتحمله ميزانيتها.أ. 
فرض متطلبات إضافية لرأس المال نتيجة صدور أنظمة ولوائح جديدة.ب. 
استنفاذ رأس المال الحالي بشكل كبير نتيجة وجود خسائر تشغيلية غير متوقعة. ج. 

وقد ال تتمكن الشركة من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تحتاجه أو بالشكل الذي يخدم مصلحتها أو مصلحة المساهمين الحاليين، مما قد يكون 
له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم 21314
تعتمد أرباح األسهم في المستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة والمحافظة على مركزها المالي الجيد واالحتياجات الرأسمالية 
واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئتمانية المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة وعوامل أخرى يعتبرها أعضاء مجلس اإلدارة من وقت 
آلخر على قدر كبير من األهمية، كما أن الشركة تعمل في قطاع حديث وفي مرحلة نمو مما يؤدي إلى حاجة الشركة لتلبية متطلبات النمو في القطاع 
وقد ينتج عن ذلك أن تستغرق الشركة وقًتا أطول كي تتمكن من توزيع األرباح. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية السهم في 
المستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجًة لزيادة رأس مالها. ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على األسهم 
سوف توزع فعلًيا، كما ال تضمن المبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األساسي للشركة 

)ولمزيد من التفاصيل فضاًل راجع القسم )5( »سياسة توزيع األرباح« في هذا المستند(.
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المخاطر المرتبطة بالسيطرة الفعلية من قبل المساهمين الحاليين بعد اإلدراج 21315
بعد االنتهاء من عملية اإلدراج، قد يتمكن المساهمون الحاليون مًعا أو مع مساهمين آخرين من السيطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب 
موافقة المساهمين - بما في ذلك دون حصر - عمليات االندماج واالستحواذ وبيع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزيادة رأس المال أو 
تخفيضه، وإصدار أو عدم إصدار أسهم إضافية، أو توزيع األرباح، أو أي تغيير في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فيها مصالح المساهمين 
الحاليين مع مصالح مساهمي األقلية، فإن ذلك قد يضع مساهمي األقلية في وضع ليس في صالحهم، وقد يمارس المساهمون الحاليون سيطرتهم 

على الشركة بطريقة تؤثر سلًبا وبشكل جوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسهم الشركة 21316
ال يوجد حالًيا ولم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد 
إدراج الشركة، وقد يترتب على اإلدراج المباشر وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم، وإذا لم يتطور سوق نشط لتداول 

أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

المخاطر المرتبطة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية اإلدراج 21317
قد يؤثر بيع عدد كبير من األسهم في السوق المالية بعد اكتمال عملية اإلدراج، أو احتمالية حدوث عملية البيع هذه، بصورة سلبية على سعر األسهم 
في السوق. وقد يؤدي بيع المساهمين الحاليين أو أي منهم )ال سيما المساهمين الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة ويحق لهم التصرف 

بأسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر( لعدد كبير من األسهم إلى التأثير سلًبا على أسهم الشركة، وبالتالي انخفاض سعرها في السوق.

مخاطر عدم تمكن الشركة من استيفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئيسية الحالية أو أي متطلبات  21318
تنظيمية مستقبلية

قد ترغب الشركة في المستقبل باالنتقال إلى السوق الرئيسية، وعليه، يجب عليها استيفاء جميع المتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق 
المالية وعن السوق المالية السعودية )تداول( بناًء على قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج، والمتعلقة بانتقال الشركات 
المدرجة في السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، وبالتالي فإنه في حال عدم تمكن الشركة من استيفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامية 
إضافية مستقبلية قد تفرضها الجهات الرقابية على الشركة أو السوق، فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئيسية. وبما أن السوق 
الموازية حتى تاريخ مستند التسجيل هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل 

منه في السوق الرئيسية وبالتالي التأثير سلًبا على سيولة سهم الشركة وقيمتها السوقية.

المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع 21319
يختلف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حيث عدم وجود تحديد مسبق لألسهم 
)باستثناء  للبيع  يملكونها  التي  األسهم  المباشر عرض  اإلدراج  بعد  لهم  يحق  الشركة  في  الحاليين  المساهمين  أن جميع  للبيع، حيث  المخصصة 
المساهمين الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة والذين يحق لهم التصرف بأسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر(. وقد يترتب على عدم 
وجود عدد محدد من األسهم مخصصة للبيع وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر السهم، وإذا لم يكن هناك سوق نشط لتداول 

أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

مخاطر عدم وجود عالقة قوية أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات  213110
البيع والشراء التي تمت على أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول 

ألسهم الشركة في السوق الموازية
لم يسبق وجود سوق مالي لتداول أسهم الشركة، كما أنه ال توجد عالقة على اإلطالق بين األسعار التاريخية لصفقات البيع والشراء التي تمت على 
أسهم الشركة في السابق وبين سعر االفتتاح في أول يوم تداول ألسهم الشركة في السوق الموازية، وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود سوق فعالة 
ومستمرة لتداول أسهم الشركة بعد إدراج أسهم الشركة، وقد يترتب على اإلدراج المباشر وجود عرض أو طلب محدود مما سيؤثر ذلك على سعر 

السهم، وإذا لم يكن هناك سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير.

مخاطر حدوث تقلبات في سعر سهم الشركة مقارنة مع أسعار أسهم الشركات المطروحة طرًحا  213111
أولًيا لعدم وجود سعر محدد للطرح

يختلف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية بشكل كبير مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حيث عدم وجود سعر 
محدد للطرح، حيث أنه ال يوجد سعر محدد عند اإلدراج وتكون آلية تحديد السعر االسترشادي موضحة في هذا المستند )ولمزيد من التفاصيل 
فضاًل راجع القسم )9-2( »سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم« في هذا المستند(. ويتم تحديد السعر االفتتاحي بناًء 
على العرض والطلب على السهم وال يكون السعر محدد مسبًقا. األمر الذي قد يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة في سعر سهم الشركة ال سيما أن نسبة 
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التذبذب اليومية المسموح بها في السوق الموازية هي )30% ارتفاًعا وهبوًطا(، وعليه؛ فإنه ليس هناك ما يضمن أن المساهم سوف يتمكن من بيع 
أسهمه بسعر يساوي سعر الشراء أو يزيد عنه في المستقبل.

مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي 213112
يختلف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية بشكل كبير مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي، من حيث عدم وجود طرح 
لعدد معين من أسهم الشركة للبيع قبل اإلدراج وعدم وجود متعهد للتغطية، وعدم وجود عملية بناء سجل األوامر لتحديد سعر السهم، وعدم وجود 
آلية استقرار سعري، حيث أن المساهمين الحاليين في الشركة )باستثناء المساهمين الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة والذين يحق 
لهم التصرف بأسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر( والمستثمرين المؤهلين سيتمكنون من بيع وشراء أسهم الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية، 
وال يوجد أي تأكيدات بشأن وجود طلب على أسهم الشركة بعد إدراجها في السوق الموازية، كما ال يوجد ضمان ببيع األسهم عند سعر محدد عند 
اإلدراج، وال يوجد ضمان باستقرار السعر عند اإلدراج في السوق، وعليه، فقد ال يتمكن أي مساهم من بيع كل أو جزء من أسهمه في حال رغبته 

بالبيع، وقد تتأثر سيولة وسعر تداول أسهم الشركة بشكل سلبي وكبير بعد اإلدراج.

مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازية 213113
بعد اإلدراج في السوق الموازية، وبعد مضي الفترة النظامية بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفية للشروط الخاصة باالنتقال إلى 
السوق الرئيسية، ولكنها ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازية وعدم االنتقال للسوق الرئيسية. وبما أن السوق الموازية حتى تاريخ 
مستند التسجيل هي سوق يقتصر فيها التداول على المستثمرين المؤهلين فقط، فإن حجم التداول اليومي والسيولة سيكون أقل منه في السوق 

الرئيسية وبالتالي التأثير سلًبا على سيولة سهم الشركة وقيمته السوقية.
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3 
خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها

نبذة عن الشركة  311
شركة تدوير البيئة األهلية هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب قرار وزاري رقم )499/ق( بتاريخ 1436/06/27هـ )الموافق 2015/04/16م( 
بمدينة  الصادر  2015/04/16م(  )الموافق  1436/06/27هـ  وتاريخ  رقم )1010465140(  التجاري  السجل  وبموجب  التجارة،  وزارة  عن  الصادر 
الرياض. يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية وخمسون مليوًنا وثمانون ألف )58,080,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية 
آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، ويتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور في السجل التجاري 

في الرياض - حي الملقا - شارع وادي هجر.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها  312
)الموافق  1436/06/27هـ  بتاريخ  )499/ق(  رقم  وزاري  قرار  بموجب  مقفلة  سعودية  مساهمة  كشركة  األهلية  البيئة  تدوير  شركة  تأسست 
)الموافق 2015/04/16م(  وتاريخ 1436/06/27هـ   )1010465140( رقم  التجاري  السجل  وبموجب  التجارة،  وزارة  الصادر عن  2015/04/16م( 
الصادر بمدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسة عشر مليون )15,000,000( ريال سعودي مقسم إلى مليون وخمسمائة ألف )1,500,000( سهم عادي 

مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية تم توزيعها على الشركاء كالتالي:

هيكل ملكية الشركة عند التأسيس:(ل 8الجدول رقم )

القيمة االسميةعدد األسهماالسمم
النسبة)ريال السعودي(

41٫94%629,17810عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن العبيكان1

20%299,80010إياد عبدالعزيز حمد النافع2

11٫4%171,00710ناصر عبدالرحمن ناصر الرشيد3

8٫93%133,95510زياد عثمان ابراهيم الحقيل4

7٫6%114,00410شركة جواز5

4٫75%71,25310مروان ابراهيم جابر األحمدي6

4٫46%66,97810منى محمد ابراهيم الذويب7

0٫86%12,82510سلطان عبدالعزيز ناصر المعشوق8

0٫06%1,00010ناصر محمد ابراهيم الذويب9

100%-1,500,000المجموع
المصدر: الشركة
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بتاريخ 1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال إلى أربعين  	
مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة ماليين )4,000,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت 
سعودية وتغطى تلك الزيادة من خالل تحويل قروض الشركاء بقيمة تسعة ماليين وسبعمائة وسبعة وعشرين ألف وثالثمائة وستون 
)9,727,360( ريال سعودي إلى رأس مال الشركة وتغطية بقية الخمسة عشر مليون ومائتين واثنين وسبعون ألف وستمائة وأربعين 
تم  كاملة  ريال سعودي  مليون )25,000,000(  البالغة خمسة وعشرين  بالزيادة  الوفاء  تم  نقًدا. وقد  ريال سعودي   )15,272,640(

توزيعها على الشركاء كالتالي:

هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال إلى أربعين مليون )40,000,000( ريال سعودي(ل 9الجدول رقم )

القيمة االسميةعدد األسهم االسمم
النسبة)ريال السعودي(

33٫15%1,325,87810إياد عبدالعزيز النافع1

32٫29%1,291,73110شركة جواز 2

10٫37%414,75810زياد عثمان الحقيل3

4٫92%196,72910ناصر عبدالرحمن الرشيد4

3٫94%157,41410خالد عبدالعزيز المعشوق5

3٫79%151,46910مروان ابراهيم األحمدي6

3٫63%145,00010عبدالرحمن ناصر الرشيد7

3٫63%145,00010طارق ناصر الرشيد8

2٫32%92,63010ناصر محمد الذويب9

1٫0%40,00010عبداهلل ابراهيم الحبيب10

0٫98%39,39110سلطان عبدالعزيز المعشوق11

3٫75%150,00010عثمان عبدالرزاق الحقيل12

100%4,000,00010المجموع
المصدر: الشركة

بتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على:  	
زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مليون وثالثمائة وثمانية آالف )1,308,000( سهم عادي نقدي وذلك بقيمة خمسة . 1

وثمانين مليون وعشرين ألف )85,020,000( ريال سعودي، قيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية كقيمة اسمية وخمسة 
وخمسون )55( ريال سعودي عالوة إصدار، بحيث يكون سعر السهم خمسة وستون )65( ريال سعودي، وتدفع نقًدا.

زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد ثالثمائة )300,000( ألف سهم عادي نقدي وذلك بقيمة ثالثة ماليين )3,000,000( . 2
ريال سعودي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، من حساب األرباح المبقاة. 

زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مائة ألف )100,000( سهم عادي نقدي بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي . 3
قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية قيمتها من خالل رسملة المبلغ 

من حساب األرباح المبقاة وتخصيص هذه األسهم ضمن برنامج أسهم الموظفين. 
زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مائة ألف )100,000( سهم عادي نقدي بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي . 4

قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية قيمتها من خالل رسملة المبلغ 
من حساب األرباح المبقاة وتخصيص هذه األسهم للمبادلة مقابل االستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول. 

ألف  	 وثمانين  مليوًنا  ثمانية وخمسين  ليكون  للشركة  األساس  النظام  في  الشركة  مال  رأس  بتعديل  التغيرات  إثبات هذه  تم  وقد 
)58,080,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة 

)10( رياالت سعودية وجميعها أسهٌم نقدية.
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يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية وخمسون مليوًنا وثمانون ألف )58,080,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة  	
بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميع أسهم  القيمة  وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي مدفوعة 

الشركة أسهٌم عادية من فئة واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية تم توزيعها على الشركاء كالتالي:

هيكل ملكية الشركة بعد زيادة رأس المال إلى )58,080,000( ريال سعودي (ل 10الجدول رقم )

القيمة االسميةعدد األسهماالسمم
التصنيفالنسبة)ريال السعودي(

)جمهور / غير جمهور(*

غير جمهور22٫83%1,325,87810إياد عبدالعزيز النافع1
غير جمهور22٫24%1,291,73110عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس2
جمهور4٫56%264,75810زياد عثمان الحقيل3
جمهور3٫97%230,77010شركة مجموعة طويق القابضة4
جمهور3٫74%217,41410خالد عبدالعزيز المعشوق5
غير جمهور3٫44%200,00010أسهم خزينة**6
غير جمهور3٫39%196,72910ناصر عبدالرحمن الرشيد7
جمهور3٫26%189,46910مروان إبراهيم األحمدي8
غير جمهور3٫21%186,17010ناصر بن محمد الذويب9

جمهور2٫76%160,26110شركة عبدالعزيز الذياب وإخوانه10
غير جمهور2٫58%150,00010شركة أمين األولى لالستثمار11
غير جمهور2٫58%150,00010شركة أمين الثانية لالستثمار12
جمهور2٫58%150,00010عثمان عبدالرزاق الحقيل13
جمهور2٫5%145,00010عبدالرحمن ناصر الرشيد14
جمهور2٫5%145,00010طارق ناصر الرشيد15
جمهور2٫41%140,00010رشيد بن راشد بن سعد بن عوين16
جمهور1٫25%72,39110سلطان عبدالعزيز المعشوق17
جمهور1٫58%92,00010عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد النافع18
غير جمهور1٫39%80,77010هياء بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الوهيبي19
جمهور1٫21%70,00010لؤي بن حسن بن صالح أشعري20
جمهور0٫90%52,50010عبداهلل إبراهيم الحبيب21
جمهور0٫86%50,00010عبدالعزيز بن هبدان بن عبداهلل الهبدان22
جمهور0٫86%50,00010صالح بن هبدان بن عبداهلل الهبدان23
جمهور0٫45%26,00010عبدالمحسن عبداهلل بن عبدالمحسن أبابطين24
جمهور0٫34%20,00010عمر ناصر الرشيد25
جمهور0٫14%8,20010محمد بن منصور بن عبدالعزيز المعشوق26
جمهور0٫12%6,87010فيصل بن عمر بن سعيد باحجره العمودي27
جمهور0٫10%6,00010عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السلمان28
جمهور0٫09%5,00010عبدالعزيز بن أحمد بن عمر باوزير29
جمهور0٫05%3,00010سليمان بن صالح سليمان العبيد30
جمهور0٫05%3,00010عادل بن عبداهلل جراش الجرش الدوسري31
جمهور0٫05%3,00010وليد بن عبدالعزيز بن حمد النافع32
جمهور0٫05%3,00010منى بنت إبراهيم بن جابر األحمدي33
جمهور0٫05%3,00010نجود بنت إياد بن عبدالعزيز النافع34
جمهور0٫05%3,00010عبداهلل متعب سعيد بن غنام35
جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن ناصر بن عبدالرحمن البالع36
جمهور0٫05%3,00010سامية بنت علي بن محمد العقل37
جمهور0٫05%3,00010فاتن بنت سعد بن صالح العقيل38
جمهور0٫05%3,00010راكان بن عبدالرحمن بن محمد الشبل39
جمهور0٫05%3,00010عمير فخرالدين أحمد شميم40
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القيمة االسميةعدد األسهماالسمم
التصنيفالنسبة)ريال السعودي(

)جمهور / غير جمهور(*

جمهور0٫05%3,00010عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق41
جمهور0٫05%3,00010محمد بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق42
جمهور0٫05%3,00010سلمان بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق43
جمهور0٫05%3,00010نهلة بنت خالد بن عبدالعزيز المعشوق44
جمهور0٫05%3,00010سارة بنت عبداهلل بن ناصر البالع45
جمهور0٫05%3,00010ريم بنت عبداهلل بن ناصر البالع46
جمهور0٫05%3,00010ناصر بن عبداهلل بن ناصر البالع47
جمهور0٫05%3,00010منصور بن عبدالحميد بن منصور التركي48
جمهور0٫05%3,00010نواف بن سعود بن سليمان العضيلة49
جمهور0٫05%3,00010منيرة بنت محمد إبراهيم الذويب50
جمهور0٫05%3,00010هيون بنت دخيل بن ناصر الجديد51
جمهور0٫05%3,00010أسامة بن إبراهيم بن جابر األحمدي52
جمهور0٫05%3,00010إبراهيم بن عبداهلل بن عبدالمحسن أبابطين53
جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن محمد بن سعد آل كليب54
جمهور0٫05%3,00010سليمان بن فهد بن أحمد المسعود55
جمهور0٫05%3,00010مشاري بن سلطان بن عبداهلل بن عبيد56
غير جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن فهد بن أحمد المسعود57
جمهور0٫05%3,00010هند بنت عبدالعزيز بن محمد الوهيبي58
جمهور0٫05%3,00010هالة بنت إبراهيم بن جابر األحمدي59
غير جمهور0٫05%3,00010رقية بنت محمد بن سعد التميمي60
غير جمهور0٫05%3,00010عبدالعزيز بن فهد بن محمد المقبل61
جمهور0٫05%3,00010فاطمة بنت فهد بن عبداهلل اللحيدان62
جمهور0٫05%3,00010علي بن سليمان بن إبراهيم التركي63
جمهور0٫05%3,00010طارق بن إبراهيم بن جابر األحمدي64
جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن إبراهيم بن محمد الجريفاني65
جمهور0٫05%3,00010سعود بن عبداهلل بن إبراهيم الجريفاني66
جمهور0٫04%2,30010مشعل صالح عبدالرحمن الشعالن67
جمهور0٫04%2,30010حمد بن محمد بن زيد العسكر68
جمهور0٫04%2,30010غدير بنت محمد كامل بن واصل ناصر69
جمهور0٫03%2,00010محمد بن إبراهيم بن عبدالكريم الذويب70
جمهور0٫02%1,40010معاذ خالد عبداهلل التركي71
جمهور0٫02%1,00010محمد بن إبراهيم بن ذياب الذياب72
جمهور0٫01%70010ريم بنت إياد بن عبدالعزيز النافع73
جمهور0٫01%60010محمد بن ناصر بن محمد الذويب74
جمهور0٫01%50010فهد بن محمد بن إبراهيم الذويب75
جمهور0٫01%38010ريما بنت ناصر بن محمد الذويب76
جمهور0٫01%30910فاطمة بنت محمد بن علي آل عرفج77
جمهور0٫01%30010بسام بن محمد بن إبراهيم الذويب78

-100%-5,808,000اإلجمالي
* يبلغ عدد المساهمين في الشركة والذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور )67( مساهم من أصل )78( مساهم يملكون ما نسبته 38٫18% من رأس مال الشركة ويبلغ عدد أسهمهم )2,217,722( سهم عادي 

وتبلغ قيمتها االسمية )22,177,220( ريال سعودي كما في تاريخ هذا المستند.
** لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الفقرة )3-10-9( »أسهم الشركة المخصصة للمبادلة واالستحواذ« والقسم )4-6( »أسهم الموظفين« من هذا المستند.

وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 1442/09/16هـ )الموافق 2021/04/28م( على إدراج أسهم الشركة في سوق نمو. 	
حصلت الشركة على تصريح إدارة نفايات برقم )002( بتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م( خاص بالترخيص للشركة  	

للقيام بأعمال إدارة النفايات.
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رؤية الشركة  313
أن تكون الشركة رائدة في صناعة إعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية في الشرق األوسط ومن أفضل 10 شركات تدوير في العالم.

رسالة الشركة  314
تقوم الشركة بتطوير حلول مواد إعادة التدوير التي تتجاوز رضا عمالئها، فيما يتعلق بتقليل التأثير السلبي على البيئة، لضمان سالمة المجتمع، 

باإلضافة إلى زيادة قيمة المساهمين، ورعاية أفراد طاقم الشركة بشكل احترافي، وتقديم مساهمة تعمل على تحسين المجتمع.

استراتيجية الشركة العامة  315
وضعت الشركة الخطط االستراتيجية بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية:

القدرة على إعادة تدوير كل المواد المتوفرة في السوق.. 1
الوصول إلى النقاوة العليا الممكنة في المنتجات النهائية.. 2
الفصل التام للمنتجات النهائية.. 3
التخفيض من سلسلة اإلمدادات واستهداف المشتريات من المصدر والبيع للمصاهر.. 4

نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة  316
المصنع الوحيد المؤهل إلعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية.  	
الخبرات الفنية العالية لفريق العمل. 	
المصنع حاصل على أنظمة الجودة العالمية. 	
التطور المتسارع لطاقة اإلنتاج ونوعية المواد المنتجة. 	
القدرة على المنافسة في بيئة غير عادلة. 	
استعمال أحدث التقنيات المتوفرة عالمًيا في المجال. 	
المرونة في طبيعة عمليات اإلنتاج. 	

الشركات التابعة  317
لدى الشركة شركة تابعة وحيدة وهي شركة سيف إنفورميشن مودرن سيستمز م.م.ح )سابًقا سيمز لحلول إعادة التدوير( والتالية تفاصيلها:

قامت الشركة بشراء كامل حصص شركة مجموعة سيمز البريطانية المحدودة )Sims Group UK Limited( في شركة سيمز لحلول إعادة التدوير 
)Sims Recycling Solutions FZE( المسجلة برقم )150717( برأس مال 5,000,000 درهم اماراتي والواقعة في المنطقة الحرة بجبل علي بدبي. 

وليس لدى الشركة أي شركات أخرى تابعة لها.

 Microsoft Refurbisher إعادة التدوير المسؤول( وهو معتمد من( )R2(و )IMS( تم منح المصنع التابع لشركة سيمز لحلول إعادة التدوير نظام
لألجهزة المعاد استخدامها، ابتداًء يتم تمرير األجهزة بعد االستالم من خالل عملية )ITAD( )إتالف البيانات لتقنية المعلومات( حيث يتم فحص 
األجهزة وتقييمها وإرسالها إلعادة االستخدام أو التجديد، بعد ذلك يتم إتالف جميع البيانات الحساسة باستخدام تقنيات متخصصة، ثم يتم إرسال 

األجهزة التي ال يمكن إعادة استخدامها أو تجديدها إلى عملية التفكيك اليدوي ويتم تطبيق الخطوات التالية:

تفكيك األجهزة.أ. 
إزالة التلوث )إزالة المواد الخطرة مثل األحبار وخراطيش الحبر والبطاريات وشاشات الكريستال السائل والمصابيح ونحوها(.ب. 
المواد ج.  البالستيك،  للصدأ،  المقاوم  الفوالذ  الحديدية،  األلواح  الكهربائية،  األسالك  بأنواعه،  )النحاس  القيمة  ذات  المواد  فرز 

األخرى(.
تخزين المواد تمهيًدا لبيعها.د. 
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تأسست هذه الشركة في فبراير من عام 2012م عبر شركة سيمز البريطانية، وانتقلت ملكيتها إلى شركة تدوير البيئة األهلية في مايو 2021م.

وتحول اسمها بعد ذلك إلى شركة )سيف إنفورميشن مودرن سيستمز م. م. ح(.

يدير الشركة مدير واحد وهو السيد عمر بن ناصر الرشيد وتم تحديد صالحياته بموجب عقد التأسيس.

فروع الشركة  318
لدى الشركة فرع وحيد في المملكة، ويقع في 8156، طريق الدمام، الفرسان، 5502، بسجل تجاري رقم )1010432838( وتاريخ 1438/01/29هـ 

)الموافق 2016/10/30م(، وتمارس من خالله األنشطة التالية:

سبك المعادن غير الحديدية )منتجات نصف تامة الصنع( يشمل )األلمنيوم والزنك ... إلخ(.. 1
صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة.. 2

الطبيعة العامة ألعمال الشركة  319
بتاريخ  ينتهي  والذي  2015/04/16م(  )الموافق  1436/06/27هـ  وتاريخ   )1010465140( رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطها  الشركة  تمارس 
1448/01/29هـ )الموافق 2026/07/15م(، وتصريح إدارة نفايات برقم )002( وبتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م(، والذي ينتهي 

بتاريخ 1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م(.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في:

والتخزين  	 والتعرية  والتفصيل  والتصنيف  )الجمع  ذلك  ويشمل  الدوران  بإعادة  الخاصة  والمواد  والخردة  للنفايات  بالجملة  البيع 
والتسليم والتوصيل(.

البيع بالتجزئة لسكراب مواد البناء ويشمل ذلك )تجارة الحديد الخردة(. 	
أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب. 	

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. 	
التشييد والبناء. 	
النقل والتخزين والتبريد. 	
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. 	
التجارة. 	

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية 
السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية والزالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند.

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية 
السعودية. ال يوجد للشركة أي منتجات أو نشاطات جديدة مهمة حتى تاريخ نشر هذا المستند.
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ملخص نموذج عمل الشركة  3110

نبذة عن الشركة 311011
تأسست الشركة »شركة تدوير البيئة األهلية« كشركة مساهمة مقفلة في عام 2015م وتمتلك أول مصنع في المملكة العربية السعودية متخصص 
في صناعة إعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية والمعادن بطاقة إنتاجية تصل إلى )33,000( طن سنوًيا، كما أن الشركة تعمل في مجال الـ 
Information Technology Asset Disposition (ITAD) وهو ما يعرف بإتالف البيانات لتقنية المعلومات وفق أحدث الطرق والمواصفات العالمية.

يقع مقر اإلدارة العامة للشركة في مدينة الرياض، كما يقع مصنعها الرئيسي في مدينة تجميع المعادن في نفس المنطقة، توسعت الشركة في أعمالها 
 )Sims Recycling Solutions FZE( من حيث نطاق التغطية الجغرافية وفي عام 2020م قررت الشركة االستحواذ على شركة سيمز لحلول إعادة التدوير
والتي تحول اسمها إلى سيف إنفورميشن مودرن سيستمز م.م.ح )Safe information modern systems( في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

المنطقة الحرة.

 )ISO 9001( تتبنى الشركة أفضل الممارسات في الجودة وتطبق أنظمة سالمة البيئة في أعمالها، حصلت الشركة على شهادة اآليزو في الجودة
والصحة والسالمة المهنية )ISO 45001( والسالمة البيئة )ISO 14001(، كما أن الشركة حاصلة على أحد أعلى االعتمادات للشركات العاملة في 

صناعة إعادة تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية وهي شهادة الـ Responsible Recycling( R2(، )إعادة التدوير المسؤول(.

منتجات الشركة 311012

تدوير النفايات اإللكترونية والكهربائية 31101211

تقوم الشركة بالحصول على األجهزة اإللكترونية والكهربائية التالفة والمواد التي تحتوي على معادن من خالل مصادر متعددة سواء عبر التعاقد 
المباشر مع الجهات الحكومية والخاصة أو عبر االستالم من األفراد أو عبر الشراء من المزادات ونحوها ومن ثم تقوم بتحويلها )من خالل عمليات 
إعادة التدوير( إلى معادن خام يتم بيعها إلى المشترين المحتملين في األسواق المحلية والعالمية وذلك حسب األسعار المتداولة في بورصة المعادن، 

وتتمثل المنتجات النهائية في الشركة كما هو موضح في المرفق أدناه:

المنتجات النهائية في الشركة(ل 11الجدول رقم )

نوع المنتج م

منتجات تحتوي على معادن ثمينة )ذهب، فضة، بالديوم، ... ونحوها( 1

حديد 2

نحاس  3

ألمنيوم  4

ستانلس ستيل  5

بالستيك  6
المصدر: الشركة

خدمة اإلتالف المخصصة 31101212

تقدم الشركة خدمة اإلتالف المخصص حسب اشتراطات ومتطلبات العميل وذلك للجهات أو الشركات الراغبة في ذلك، وتتم هذه الخدمة بإتباع 
نفس العمليات السابق ذكرها إضافًة إلى متطلبات العميل، مع تحميل العميل قيمة وتكلفة اإلتالف حسب االتفاق المبرم معه.

31101213 )ITAD( خدمة إتالف البيانات لتقنية المعلومات

تقدم الشركة خدمة الـ )ITAD( للجهات الراغبة بإتالف البيانات ذات المحتوى الحساس وذلك في مقر العميل، حيث يتم العمل على محو كل البيانات 
من وحدات تخزين البيانات من خالل تقنية متخصصة ومعتمدة حسب المواصفات األمريكية وتقدم الشركة شهادة تفيد باإلتالف مع التكفل بحماية 

سرية المعلومات.

تجارة المعادن 31101214

تقوم الشركة بشراء المعادن من السوق المحلي ومن ثم يتم بيعها للمصاهر العالمية مع هامش ربح.
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تصدير المنتجات 311013
تقوم الشركة بتصدير أغلبية المنتجات إلى األسواق العالمية في دول منها: )اليابان والهند والصين والسويد وبلغاريا وغيرها من الدول األوربية( 
وقد بلغت نسبة التصدير سنة 2019م )54%( بإجمالي )11,744,881( ريال سعودي من المبيعات، وفي عام 2020م بلغت النسبة )36٫3%( بإجمالي 
)25,020,506( ريال سعودي، وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من سنة 2021م بلغ اإلجمالي )70,804,292( ريال سعودي أي ما نسبته 

)70٫3%( من إجمالي المبيعات.

الطاقة اإلنتاجية لمصنع الشركة 311014
تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع اآلن )بعد االستثمارات المنجزة( )20,000( طن سنوًيا للحديد، و)6,000( طن سنوًيا للمعادن غير الحديدية و)5,000( 
طن سنوًيا من البالستيك و)1,000( طن من األلواح اإللكترونية، كما تبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع سيف إنفورميشن سيستمز م.م.ح المملوك للشركة 
التباعة في دبي حوالي )5,000( طن سنوًيا. يوضح الجدول التالي إنتاج مصنع الرياض خالل السنوات 2019م، 2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية 

في 30 سبتمبر 2021م.

إنتاج مصنع الرياض خالل السنوات 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 12الجدول رقم )

الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 2020م 2019م
المبلغالمنتج

)ألف ريال سعودي(
الكمية

)ألف كيلوجرام(
المبلغ

)ألف ريال سعودي(
الكمية

)ألف كيلوجرام(
المبلغ

)ألف ريال سعودي(
الكمية

)ألف كيلوجرام(

61,501 2,050 37,889 1,683 7,205 546 النحاس 
10,529 1,588 4,491 986 2,276 592 األلمنيوم 
12,705 963 16,176 3,492 2,749 1,025 البرونز
2,858 116 2,483 81 1,743 66 األلواح اإللكترونية والمواد الثمينة 
10,852 6,885 6,676 5,425 5,532 4,651 الحديد
5,494 2,185 1,139 1,047 2,389 597 المواد األخرى 

المصدر: الشركة

المبيعات على كبار عمالء الشركة 311015
تمثل مبيعات أكبر سبعة عمالء للشركة مجتمعين حوالي 49٫3% و94٫5% و93٫8% لسنة 2019م و2020م ولفترة 30 سبتمبر من عام 2021م على 
التوالي، يوضح الجدول التالي تفاصيل مبيعات الشركة حسب العميل لعام لسنة 2019م و2020م ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 

عام 2021م.

تفاصيل مبيعات الشركة على كبار العمالء خالل السنوات 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (ل 13الجدول رقم )

األرقام باآلالف
المنطقة

30 سبتمبر 2021م2020م2019م

قيمةاسم العميل
)ألف ريال سعودي(

كمية
)كجم(

قيمة
) ألف ريال سعودي(

كمية
)كجم(

قيمة
)ألف ريال سعودي(

كمية
)كجم(

المملكة العربية دليل معادن
3,4232,55738,2006,37122,4235,397السعودية

Aurubis5,40130112,70159021,7601,619أوروبا

PGI International Metals
اإلمارات العربية 

8,43166237,3921,428--المتحدة

Teknotur Iron & Metals
المملكة العربية 

1,4121,3192,2342,1491,9461,293السعودية

Ousei Kankyoshoji Co2,059595,181198--آسيا

عبدالعزيز حامد حامد الحزيمي 
للتجارة

المملكة العربية 
--5615101,131886السعودية

Ormetsan Metal Sanayi Ve Instic, ltd5,772177----تركيا

10,7974,68765,05610,71894,47410,111-اإلجمالي

73.3%93.8%84.3%94.5%62.7%49.3%-النسبة من إجماليي المبيعات/ الكميات
المصدر: الشركة
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مصانع الشركة  311016
تمارس الشركة أعمالها من خالل مصنعها في الرياض.

كما يوضح الجدول التالي اإلنتاج الفعلي لـشركة تدوير البيئة األهلية لمصنعها في الرياض كما في تاريخ 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 2021م.

تفاصيل اإلنتاج الفعلي للشركة(ل 14الجدول رقم )

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 2020م 2019م
نوع المنتج

كيلوجرام

2,050,000 1,698,662 456,656 نحاس

1,588,000 980,462 460,449 ألمنيوم

437,000 747,564 28,242 البرونز

116,000 92,530 46,941 ألواح إلكترونية ومعادن ثمينة

6,885,000 5,512,880 4,819,591 معادن حديدية

2,184,000 3,680,382 1,485,273 مواد أخرى
المصدر: الشركة

آلية عمل الشركة 311017

مصنع الشركة في )السعودية( بمدينة تجميع المعادن 31101711

يتم استالم النفايات اإللكترونية والكهربائية والمعدات التالفة وذلك بعد تقييمها حسب النظام الداخلي للشركة وتصنف كـ )أجهزة تقنية المعلومات 
كمبيوتر طابعة شاشة ...، المعادن بأنواعها، األسالك الكهربائية بأنواعها، المعدات وقطع الغيار التالفة، بضاعة مختلطة ... الخ( بعد ذلك يتم تحديد 

آليات اإلنتاج حسب طبيعة المواد المدخلة، في أحد مسارات اإلنتاج التالية:

الفرز والتفكيك اليدوي من خالل وحدة الفرز والتفكيك اليدوي.أ. 
الفرم الميكانيكي من خالل الجهاز المتخصص )Shredder(.ب. 
الفرز الكهرومغناطيسي من خالل خط إنتاج متخصص.ج. 
تقنية الفرز الهوائي.د. 
تقنية الفرز المائي.ه. 
الفرز عبر تقنيات تعتمد على الذكاء االصطناعي.و. 

بعد ذلك يتم تخزين المخرجات من خطوط اإلنتاج المتعددة كمنتجات نهائية تمهيًدا لبيعها.

تجارة المعادن 31101712

يقوم قسم المشتريات بشراء بعض المواد الجاهزة للبيع وثم تجميعها وشحنها وبيعها إلى العمالء المحتملين.
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اإليرادات حسب المنتج 31101713

يوضح الجدول تفاصيل إيرادات الشركة حسب نوع المنتج لألعوام 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م على التوالي.

تفاصيل إيرادات الشركة حسب نوع المنتج لألعوام 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 15الجدول رقم )

فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م 2020م 2019م

بلدان العمالء النسبة من المنتج
إجمالي 

اإليرادات )%(

القيمة
)ألف ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 

اإليرادات )%(

القيمة
)ألف ريال سعودي(

النسبة من 
إجمالي 

اإليرادات )%(

القيمة
)ألف ريال سعودي(

%59 61,501 %55 37,889 %33 7,205

بلغاريا، فنلندا، 
اإلمارات، بلجيكا، 

ألمانيا، تركيا، المملكة 
العربية السعودية

نحاس

%10 10,529 %7 4,491 %10 2,276
الهند، اإلمارات، 

تركيا، المملكة العربية 
السعودية

ألمنيوم

%12 12,705 %23 16,176 %13 2,749

الصين، اإلمارات، 
بلجيكا، ألمانيا، 

تركيا، المملكة العربية 
السعودية

البرونز

%3 2,858 %4 2,483 %8 1,743 ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، 
السويد، اليابان

األلواح اإللكترونية، والمعادن 
النفيسة

%10 10,852 %10 6,676 %25 5,532 المملكة العربية 
السعودية المعادن الحديدية

%5 5,494 %2 1,139 %11 2,389 المملكة العربية 
السعودية مواد أخرى

%100 103,939 %100 68,854 %100 21,894 اإلجمالي
المصدر: الشركة

قائمة كبار الموردين للشركة  31101714

يوضح الجدول التالي قائمة أكبر خمسة موردين للشركة لسنة 2019م و2020م ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام 2021م، مع 
اإلشارة إلى أن العالقة مع كبار الموردين تقوم على أساس أوامر وطلبات الشراء المباشر.

قائمة كبار الموردين للشركة(ل 16الجدول رقم )

المورد/ السنة

30 سبتمبر 2021م2020م2019م

الكمية
)ألف كجم(

القيمة
)ألف ر.س.(

النسبة من 
إجمالي 

المشتريات

الكمية
)ألف كجم(

القيمة
)ألف ر.س.(

النسبة من 
إجمالي 

المشتريات

الكمية
)ألف كجم(

القيمة
)ألف ر.س.(

النسبة من 
إجمالي 

المشتريات

34٫0%5,33326,667------شركة سعود القحطاني للمزادات

13٫6%77٫04,02710,673%12,90430,717---الشركة السعودية للكهرباء

29٫2%16٫73,26922,888%52٫22,8546,661%4,0955,835موردون أفراد

2٫2%861,759------شركة اسبكترا العالمية للتجارة

5٫1%8244,008------شركة العالم العربي للتجارة

84.1%93.713,53965,995%52.215,75837,378%4,0955,835إجمالي مشتريات الموردين أعاله

100%10016,49478,438%10018,49739,900%8,31911,173إجمالي مشتريات الشركة
المصدر: الشركة
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المية ة  البركة وابيلة أةفللهل

خطة التوسعة الحالية للشركة  311018
تسعى الشركة إلى التوسع في أعمالها واالرتقاء بجودة المخرجات النهائية، انطالًقا من رؤيتها ورسالتها وخططها االستراتيجية والتنفيذية، وفي إطار 

ذلك فإن خطة التوسع للشركة ترتكز على ثالثة أمور:

االستثمار في شراء معدات وخطوط إنتاج ذات تقنيات متطورة تعتمد عل الذكاء االصطناعي وبقيمة إجمالية تصل إلى )31,000,000( . 1
ريال سعودي.

زيادة الطاقة اإلنتاجية للوصول إلى إنتاج ما يقارب إلـ )250,000( طن خالل ثالث سنوات.. 2
تملك أرض مرخصة صناعًيا بمساحة كبيرة تضم كافة العمليات الصناعية.. 3
توسيع نطاق المواد المدخلة والدخول في أسواق جديدة.. 4

استناًدا على الخطة التوسعية للشركة فإن »تدوير« ستعمل على االستثمار في تقنيات متقدمة جًدا تعتمد في عملها على الذكاء االصطناعي، وهذه 
التقنيات تعد من التقنيات النادرة على مستوى العالم حيث ال توجد إال في خمس دول فقط حتى اآلن، هذا سيمكننا من التعامل واالستفادة من جميع 

المدخالت التي تندرج تحت قطاع النفايات اإللكترونية والكهربائية.

لدى الشركة نشاط تجاري خارج المملكة في دولة اإلمارات العربية المتحدة )دبي( ولها فيها أصول وموظفين وبلغت صافي قيمة إجمالي األصول 
في تاريخ 30 سبتمبر 2021م للشركة التابعة في دبي )بعد خصم منها إجمالي الخصوم أو المطلوبات( 2,536,605 درهم إماراتي ما يعادل 2,588,37 

ريال سعودي. وهذه القيمة ال تعتبر جوهرية بالمقارنة لحجم إجمالي أصول الشركة البالغة 59,552,776 ريال.

تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجها للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجديدة في مجال عمل 
الشركة، وباستثناء ذلك فإنه ال يوجد لدى الشركة أي سياسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطوير للمنتجات الجديدة. 

وتقر الشركة بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون أثر تأثيًرا ملحوًظا في الوضع المالي خالل )12( شهًرا األخيرة.

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في طبيعة عمل الشركة.

وتعتزم الشركة على توظيف واستقطاب الكفاءات التي تحتاجها من العمالة، وقد بلغ عدد العاملين لدى الشركة الحاليين 81 موظف )ولمزيد من 
المعلومات، فضاًل راجع الجدول )55( »أعداد العاملين بالشركة ومصنعها« من القسم )8-4-3( »االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية« في هذا المستند(.

أسهم الشركة المخصصة للمبادلة واالستحواذ 311019
تمتلك الشركة كما في تاريخ هذا المستند 100,000 سهم عادي بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي تم تخصيصها للمبادلة مقابل االستحواذ على 
أسهم أو حصص أو شراء أصول، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة في تاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( على إصدار 
وشراء 100,000 سهم عادي قيمتها مليون )1,000,000( ريال سعودي وشراء هذه األسهم وتغطية قيمتها من خالل رسملة مليون )1,000,000( ريال 
سعودي من حساب األرباح المبقاة واستخدامها في حال توفر أي فرص لغرض المبادلة مقابلة االستحواذ على اسهم أو حصص أو شراء أصول، ولم 

يتم استخدام أي من هذه األسهم لهذه األغراض حتى تاريخ هذا المستند.
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هيكل الملكية والهيكل التنظيمي

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج  411
يوضح الجدول التالي هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج:

هيكل ملكية الشركة قبل اإلدراج(ل 17الجدول رقم )

القيمة االسميةعدد األسهماالسمم
التصنيفالنسبة)ريال السعودي(

)جمهور/ غير جمهور(*

غير جمهور22٫83%1,325,87810إياد عبدالعزيز النافع1

غير جمهور22٫24%1,291,73110عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس2

جمهور4٫56%264,75810زياد عثمان الحقيل3

جمهور3٫97%230,77010شركة مجموعة طويق القابضة4

جمهور3٫74%217,41410خالد عبدالعزيز المعشوق5

غير جمهور3٫44%200,00010أسهم خزينة**6

غير جمهور3٫39%196,72910ناصر عبدالرحمن الرشيد7

جمهور3٫26%189,46910مروان إبراهيم األحمدي8

غير جمهور3٫21%186,17010ناصر بن محمد الذويب9

جمهور2٫76%160,26110شركة عبدالعزيز الذياب وإخوانه10

غير جمهور2٫58%150,00010شركة أمين األولى لالستثمار11

غير جمهور2٫58%150,00010شركة أمين الثانية لالستثمار12

جمهور2٫58%150,00010عثمان عبدالرزاق الحقيل13

جمهور2٫5%145,00010عبدالرحمن ناصر الرشيد14

جمهور2٫5%145,00010طارق ناصر الرشيد15

جمهور2٫41%140,00010رشيد بن راشد بن سعد بن عوين16

جمهور1٫25%72,39110سلطان عبدالعزيز المعشوق17

جمهور1٫58%92,00010عبداهلل بن عبدالرحمن بن محمد النافع18

غير جمهور1٫39%80,77010هياء بنت عبدالرحمن بن عبداهلل الوهيبي19

جمهور1٫21%70,00010لؤي بن حسن بن صالح أشعري20

جمهور0٫90%52,50010عبداهلل إبراهيم الحبيب21

جمهور0٫86%50,00010عبدالعزيز بن هبدان بن عبداهلل الهبدان22

جمهور0٫86%50,00010صالح بن هبدان بن عبداهلل الهبدان23

جمهور0٫45%26,00010عبدالمحسن عبداهلل بن عبدالمحسن أبابطين24

جمهور0٫34%20,00010عمر ناصر الرشيد25

جمهور0٫14%8,20010محمد بن منصور بن عبدالعزيز المعشوق26

جمهور0٫12%6,87010فيصل بن عمر بن سعيد باحجره العمودي27

جمهور0٫10%6,00010عبدالعزيز بن إبراهيم عبدالعزيز السلمان28
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القيمة االسميةعدد األسهماالسمم
التصنيفالنسبة)ريال السعودي(

)جمهور/ غير جمهور(*

جمهور0٫09%5,00010عبدالعزيز بن أحمد بن عمر باوزير29

جمهور0٫05%3,00010سليمان بن صالح سليمان العبيد30

جمهور0٫05%3,00010عادل بن عبداهلل جراش الجرش الدوسري31

جمهور0٫05%3,00010وليد بن عبدالعزيز بن حمد النافع32

جمهور0٫05%3,00010منى بنت إبراهيم بن جابر األحمدي33

جمهور0٫05%3,00010نجود بنت إياد بن عبدالعزيز النافع34

جمهور0٫05%3,00010عبداهلل متعب سعيد بن غنام35

جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن ناصر بن عبدالرحمن البالع36

جمهور0٫05%3,00010سامية بنت علي بن محمد العقل37

جمهور0٫05%3,00010فاتن بنت سعد بن صالح العقيل38

جمهور0٫05%3,00010راكان بن عبدالرحمن بن محمد الشبل39

جمهور0٫05%3,00010عمير فخرالدين أحمد شميم40

جمهور0٫05%3,00010عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق41

جمهور0٫05%3,00010محمد بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق42

جمهور0٫05%3,00010سلمان بن خالد بن عبدالعزيز المعشوق43

جمهور0٫05%3,00010نهلة بنت خالد بن عبدالعزيز المعشوق44

جمهور0٫05%3,00010سارة بنت عبداهلل بن ناصر البالع45

جمهور0٫05%3,00010ريم بنت عبداهلل بن ناصر البالع46

جمهور0٫05%3,00010ناصر بن عبداهلل بن ناصر البالع47

جمهور0٫05%3,00010منصور بن عبدالحميد بن منصور التركي48

جمهور0٫05%3,00010نواف بن سعود بن سليمان العضيلة49

جمهور0٫05%3,00010منيرة بنت محمد إبراهيم الذويب50

جمهور0٫05%3,00010هيون بنت دخيل بن ناصر الجديد51

جمهور0٫05%3,00010أسامة بن إبراهيم بن جابر األحمدي52

جمهور0٫05%3,00010إبراهيم بن عبداهلل بن عبدالمحسن أبابطين53

جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن محمد بن سعد آل كليب54

جمهور0٫05%3,00010سليمان بن فهد بن أحمد المسعود55

جمهور0٫05%3,00010مشاري بن سلطان بن عبداهلل بن عبيد56

غير جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن فهد بن أحمد المسعود57

جمهور0٫05%3,00010هند بنت عبدالعزيز بن محمد الوهيبي58

جمهور0٫05%3,00010هالة بنت إبراهيم بن جابر األحمدي59

غير جمهور0٫05%3,00010رقية بنت محمد بن سعد التميمي60

غير جمهور0٫05%3,00010عبدالعزيز بن فهد بن محمد المقبل61

جمهور0٫05%3,00010فاطمة بنت فهد بن عبداهلل اللحيدان62

جمهور0٫05%3,00010علي بن سليمان بن إبراهيم التركي63

جمهور0٫05%3,00010طارق بن إبراهيم بن جابر األحمدي64

جمهور0٫05%3,00010عبداهلل بن إبراهيم بن محمد الجريفاني65

جمهور0٫05%3,00010سعود بن عبداهلل بن إبراهيم الجريفاني66
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القيمة االسميةعدد األسهماالسمم
التصنيفالنسبة)ريال السعودي(

)جمهور/ غير جمهور(*

جمهور0٫04%2,30010مشعل صالح عبدالرحمن الشعالن67

جمهور0٫04%2,30010حمد بن محمد بن زيد العسكر68

جمهور0٫04%2,30010غدير بنت محمد كامل بن واصل ناصر69

جمهور0٫03%2,00010محمد بن إبراهيم بن عبدالكريم الذويب70

جمهور0٫02%1,40010معاذ خالد عبداهلل التركي71

جمهور0٫02%1,00010محمد بن إبراهيم بن ذياب الذياب72

جمهور0٫01%70010ريم بنت إياد بن عبدالعزيز النافع73

جمهور0٫01%60010محمد بن ناصر بن محمد الذويب74

جمهور0٫01%50010فهد بن محمد بن إبراهيم الذويب75

جمهور0٫01%38010ريما بنت ناصر بن محمد الذويب76

جمهور0٫01%30910فاطمة بنت محمد بن علي آل عرفج77

جمهور0٫01%30010بسام بن محمد بن إبراهيم الذويب78

-100%-5,808,000اإلجمالي

المصدر: الشركة
يبلغ عدد المساهمين في الشركة والذين ينطبق عليهم تعريف الجمهور )67( مساهم من أصل )78( مساهم يملكون ما نسبته 38٫18% من رأس مال الشركة والتي تبلغ عدد أسهمهم )2,217,722(   *

سهم عادي وتبلغ قيمتها االسمية )22,177,220( ريال سعودي كما في تاريخ هذا المستند.
لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على الفقرة )3-10-9( »أسهم الشركة المخصصة للمبادلة واالستحواذ« والقسم )4-6( »أسهم الموظفين« من هذا المستند.  **

الهيكل التنظيمي  412
يوضح الجدول التالي الهيكل التنظيمي للشركة.

الهيكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة

اجلمعية العامة

مجلس اإلدارة أمني السر

العضو املنتدب

جلنة املراجعة

إدارة احلوكمة
وعالقات املستثمرين

إدارة
العمليات

إدارة
سلسلة التوريد

إدارة
التطوير الفني

اإلدارة
املالية

إدارة
تطوير األعمال

إدارة املوارد
البشرية واإلدارية
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أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس  413
يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس كما في تاريخ هذا المستند.

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر(ل 18الجدول رقم )
أعضاء مجلس اإلدارة *

العمرالجنسيةاالستقاللية**صفة العضويةالمنصباالسم
األسهم المملوكة

»مباشرة«*******

النسبةالعدد

22٫83%531,325,878سعوديغير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاياد عبدالعزيز النافع
3٫39%62196,729سعوديمستقلغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةناصر عبدالرحمن الرشيد***

--24سعوديغير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبداهلل بن عبدالمحسن الفارس 
--62سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةفوزي عبداهلل السويح****

--63سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبدالعزيز عبداهلل العقل*****

3٫21%53186,170سعوديغير مستقلتنفيذيالعضو المنتدبناصر بن محمد الذويب
أمين سر مجلس اإلدارة******

0٫05%323,000سعودي--أمين سر المجلسعبداهلل المسعود
المصدر: الشركة

بتاريخ  تبدأ  سنوات   )3( ثالث  لمدة  وذلك  أعاله  المذكورين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  على  2020/09/16م(  )الموافق  1442/01/28هـ  في  المنعقدة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت   *
1442/01/28هـ )الموافق 2020/09/16م(.

تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من:  **

أن يكون مالًكا لما نسبته خمسة في المائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.- 

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في مجموعتها.- 

قرر مجلس اإلدارة كما في 1443/03/25هـ )الموافق 2021/10/31م(، بناًء على استقالة نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز المعشوق بتاريخ 1443/02/05هـ )الموافق   ***
2021/09/12م(، تعيين عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ ناصر بن عبدالرحمن الرشيد لمنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة بدًءا من تاريخ هذا القرار وحتى نهاية دورة المجلس.
وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( على تعيين األستاذ/ فوزي عبداهلل السويح )عضًوا مستقاًل( في مجلس اإلدارة.  ****

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( على تعيين األستاذ/ عبدالعزيز عبداهلل العقل )عضًوا مستقاًل( في مجلس اإلدارة.  *****

قرر مجلس اإلدارة كما في 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م( تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة.  ******

ال يوجد لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس أي ملكية غير مباشرة لألسهم.  *******

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة:

السيرة الذاتية لـ )إياد عبدالعزيز النافع((ل 19الجدول رقم )

إياد عبدالعزيز النافع االسم

53 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

رئيس مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس في بحوث عمليات. المؤهالت العلمية

خبرة واسعة في إدارة الشركات الصناعية والمجال االستثماري. الخبرات العملية

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصنع النافع لمواد البناء. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ )ناصر عبدالرحمن الرشيد((ل 20الجدول رقم )

ناصر عبدالرحمن الرشيد االسم

62 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

عضو مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس في الرياضيات وماجستير ودكتوراه في اإلحصاء واإلدارة. المؤهالت العلمية

يشغل منصب نائب المدير العام في شركة المحمل العقارية منذ 2019/07/02م وحتى تاريخ هذا المستند. 	
مؤسس ومالك لمجموعة من الشركات المساهمة المقفلة في مجال الصناعة والعقارات. 	

الخبرات العملية

رئيس مجلس اإلدارة في شركة تفويض لصناعة مواد البناء. 	
رئيس مجلس اإلدارة في شركة ديار الخزامى للتنمية العقارية. 	

العضويات في مجلس إدارات أخرى

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )عبداهلل بن عبدالمحسن الفارس((ل 21الجدول رقم )

عبداهلل بن عبدالمحسن الفارس االسم

24 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

عضو مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم. المؤهالت العلمية

يشغل منصب مهندس في شركة سابك للمغذيات منذ 2020/01/01م وحتى تاريخ هذا المستند 	
شغل منصب مندوب مبيعات وتسويق في مؤسسة الطائرة الخاصة للسفر والسياحة منذ 2015/11/10م وحتى 2020/09/22م 	

الخبرات العملية

عضو مجلس إدارة في شركة تفويض لصناعة مواد البناء. 	
عضو مجلس إدارة في شركة ديار الخزامى للتنمية العقارية. 	

العضويات في مجلس إدارات أخرى

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )فوزي عبداهلل السويح((ل 22الجدول رقم )

فوزي عبداهلل السويح االسم

62 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

عضو مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال. المؤهالت العلمية

يشغل منصب الرئيس في مؤسسة نطاق المستقبل التجارية منذ 1442/03/04هـ وحتى تاريخ هذا المستند. 	
يشغل منصب مستشار في مكتب فوزي عبداهلل السويح لالستشارات اإلدارية منذ 1431/05/12هـ وحتى تاريخ هذا المستند. 	
مستشار وخبير في مجال المحاسبة واإلدارة وعمل في شركة أرامكو قرابة 30 سنة. 	

الخبرات العملية

ال يوجد. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ )عبدالعزيز عبداهلل العقل((ل 23الجدول رقم )

عبدالعزيز عبداهلل العقل االسم

63 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

عضو مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس علوم الحاسب اآللي. المؤهالت العلمية

شغل منصب نائب مدير المراجعة الداخلية في البنك العربي منذ 2015/05/13م وحتى 2018/05/24م. 	
شغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة اليسر للتمويل منذ 2015/08/10م وحتى 2021/06/30م. 	

الخبرات العملية

ال يوجد. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )ناصر بن محمد الذويب((ل 24الجدول رقم )

ناصر بن محمد الذويب االسم

53 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

العضو المنتدب. المنصب

بكالوريوس بحوث عمليات وماجستير إدارة األعمال. المؤهالت العلمية

خبرة تزيد عن 28 سنة في مجال إدارة المشاريع والمالية والتخطيط االستراتيجي، رئيس تنفيذي ألكثر من 10 سنوات له إسهامات 
عديدة في صناعة التمويل المصغر لألفراد في الوطن العربي، المؤسس األول لشركة تدوير. الخبرات العملية

ال يوجد. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة

اإلدارة التنفيذية  414

أعضاء اإلدارة التنفيذية(ل 25الجدول رقم )

العمرالجنسيةتاريخ التعيينالمنصباالسم
األسهم المملوكة مباشرة

النسبةالعدد

3٫21%53186,170سعودي2015/01/1مالعضو المنتدبناصر محمد الذويب

--47لبناني2021/11/01مالمدير الماليمازن سالم

0٫05%323,000سعودي2017/02/29ممدير الموارد البشرية والشؤون اإلداريةعبداهلل فهد المسعود

0٫05%523,000سعودي2015/05/01ممدير مشتريات الموادعبدالعزيز فهد المقبل

--52يوناني2018/01/04ممدير إدارة التطوير الفنيسبايروس فافوتيش

--37تونسي2018/05/01ممدير إدارة العملياترؤوف بورني

--33يمني2015/11/01ممدير إدارة سلسلة اإلمداداتهادي حسن حدادي

---مختلفة-8عدد الموظفين اإلداريين

---مختلفة-65عدد الموظفين الفنيين

3.31%192,170-81اإلجمالي
المصدر: الشركة



40tadweeer.com | مستند تسجيل أسهم شركة تدوير البيئة األهلية

هييل الفليية والهييل التنليفه

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:

السيرة الذاتية لـ )ناصر محمد الذويب((ل 26الجدول رقم )

ناصر بن محمد الذويب االسم

53 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

العضو المنتدب. المنصب

بكالوريوس بحوث عمليات وماجستير إدارة األعمال. المؤهالت العلمية

خبرة تزيد عن 28 سنة في مجال إدارة المشاريع والمالية والتخطيط االستراتيجي، رئيس تنفيذي ألكثر من 10 سنوات له إسهامات 
عديدة في صناعة التمويل المصغر لألفراد في الوطن العربي، المؤسس األول لشركة تدوير. الخبرات العملية

ال يوجد. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )مازن سالم((ل 27الجدول رقم )

مازن سالم االسم

47 سنة. العمر

لبناني. الجنسية

المدير المالي. المنصب

بكالوريوس إدارة األعمال. المؤهالت العلمية

عمل كمدير مالي في العديد من الشركات في مجال االستثمار والصناعة وغيرها. الخبرات العملية
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )عبداهلل فهد المسعود((ل 28الجدول رقم )

عبداهلل فهد المسعود االسم

32 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

أمين سر مجلس اإلدارة ومدير إدارة الموارد البشرية والشؤون االدارية. المنصب

بكالوريوس التمويل واالستثمار. المؤهالت العلمية

خبرة 10 سنوات متنوعة بين القطاع المصرفي والمالية للقطاع غير الربحي وكذلك قطاع الشركات الصناعية. الخبرات العملية
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )عبدالعزيز فهد المقبل((ل 29الجدول رقم )

عبدالعزيز فهد المقبل االسم

52 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

مدير مشتريات المواد الخام. المنصب

شهادة الثانوية العامة. المؤهالت العلمية

متخصص وخبير في تقييم مواد السكراب ولديه باع جيد في الفوز بالمزادات. الخبرات العملية
المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ )سبايروس فافوتيش((ل 30الجدول رقم )

سبايروس فافوتيش االسم

52 سنة. العمر

يوناني. الجنسية

مدير إدارة التطوير الفني. المنصب

ماجستير في إدارة العمليات التشغيلية. المؤهالت العلمية

متخصص في مجال إعادة تدوير النفايات اإللكترونية ألكثر من 20 سنة ولديه خبرة واسعة في مجال إدارة المشاريع والتخطيط 
الميكانيكي وتصميم خطوط اإلنتاج. الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )رؤوف بورني((ل 31الجدول رقم )

رؤوف بورني االسم

37 سنة. العمر

تونسي. الجنسية

مدير إدارة العمليات. المنصب

بكالوريوس في تخصص التكنولوجيا الكهروميكانيكية، سنة التخرج 2006م. المؤهالت العلمية

خبرة في إدارة عملية اإلنتاج والجودة والصيانة، باإلضافة لـخبرة 14 سنة في الصيانة الوقائية وتحليل تقرير الصيانة والحالة، والعمل 
بشكل وثيق مع ممثل اإلدارة ومع لجنة IMS لمدة 6 سنوات. خبرة في إعداد تقرير عن أداء نظام اإلدارة المتكامل للمراجعة وكأساس 
للتحسين، وإعداد تخطيط الجودة والعمليات واإلجراءات والقوالب وتعليمات العمل للمنظمة، وتدريب العاملين على النظام المطبق. 
ولديه الخبرة لقيادة وتطوير إجراءات السالمة التشغيلية وبرنامج إدارة السالمة للسيطرة على المخاطر العالية وإجراء التدقيق الداخلي 

لنظام اإلدارة المتكامل ضمن مجموعة العبيكان لمدة 6 سنوات.

الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )هادي حسن حدادي((ل 32الجدول رقم )

هادي حسن حدادي االسم

33 سنة. العمر

يمني. الجنسية

مدير إدارة سلسلة اإلمدادات. المنصب

دبلوم المدرسة الثانوية 2009م، ودبلوم في الحاسب اآللي. المؤهالت العلمية

شهادة خبرة في المكونات اإللكترونية والكهربائية وأجهزة االتصال، خبرة في مراقبة جودة للمواد لمدة 10 سنوات، مدرب لعمليات 
الفرز للمعادن، مشرف على اإلنتاج لمدة 7 سنوات، خبرة في إعداد تقارير اإلنتاج اليومية وتقييم المواد من الموردين، خبرة في إدارة 

المخزون، خبرة في إعداد تقارير اإلنتاج السنوية، خبرة لمدة 7 سنوات في تخطيط اإلنتاج.
الخبرات العملية

المصدر: الشركة
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لجان الشركة  415
تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات 
بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح 

المساهمين.

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظًرا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية 
ذات العالقة، وتعتبر هي اللجنة الوحيدة الفاعلة لدى الشركة في الوقت الحالي، وفيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين 

لكل لجنة:

لجنة المراجعة  41511
تتشكل لجنة المراجعة من 3 أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1442/01/28هـ 

)الموافق 2020/09/16م(، وتختص لجنة المراجعة بـما يلي:

تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقه.. 1
التحقق من مدى التزام الشركة وعامليها باألنظمة واللوائح والتعليمات الشارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.. 2
إعداد تقارير -سنوية على األقل- عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة.. 3
التأكد من التطبيق الفّعال لقواعد الحوكمة بالشركة.. 4

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة.

أعضاء لجنة المراجعة*  (ل 33الجدول رقم )

الوظيفة االسم

عضو سلطان عبدالعزيز المعشوق

عضو فوزي عبداهلل السويح**

عضو عبدالعزيز عبداهلل العقل**
المصدر: الشركة

سيتم تعيين رئيس اللجنة في أول اجتماع ألعضاء اللجنة.  *

تم تعيين األستاذ/ فوزي عبداهلل السويح واألستاذ عبدالعزيز عبداهلل العقل كأعضاء في اللجنة بداًل عن األستاذ/ خالد عبدالعزيز المعشوق واألستاذ/ إياد عبدالعزيز النافع بموجب ما خلُص إليه   **
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م(.

لجنة المكافآت والترشيحات  41512
صدر قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م( بتكوين لجنة المكافآت والترشيحات على أن تعرض 
األسماء المرشحة والسير الذاتية لألعضاء المرشحين على اجتماع مجلس اإلدارة القادم. ومن ثم قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 
1443/04/18هـ )الموافق 2021/11/23م( بعد النظر في حاجة الشركة لهذه اللجنة بإلغائها بدًءا من تاريخ ذلك القرار لعدم وجود الحاجة لهذه 

اللجنة في الوقت الحالي. 

أسهم الموظفين  416
ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين قائمة قبل طلب تسجيل وإدراج الشركة في السوق الموازية، وال يملك أي من موظفي الشركة أسهم في 
الشركة باستثناء ما ورد في هيكل ملكية الشركة الحالي، إال أنه يجدر بالذكر أن الشركة قد قررت وضع برنامج أسهم للموظفين بهدف تقديم حوافز 
لموظفي الشركة المميزين الستقطابهم والحفاظ عليهم من أجل تحقيق أهداف الشركة، إال أنها لم تحد شروط البرنامج حتى تاريخ هذا المستند 
حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م(، على إصدار وشراء 100,000 سهم من أسهم 
الشركة بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي وتغطيتها من خالل رسملة حساب األرباح المبقاة في الشركة وتخصيص هذه األسهم ضمن برنامج 
أسهم الموظفين وتفويض مجلس اإلدارة في تحديد أحكام وشروط البرنامج وتنفيذه بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظف في 
حال كان بمقابل. وال يزال العمل جاري من قبل مجلس اإلدارة على تحديد أحكام برنامج أسهم الموظفين، والتي سيتم اإلعالن عنها عند االنتهاء 

من ذلك.



مستند تسجيل أسهم شركة تدوير البيئة األهلية | 43 tadweeer.com

5  
سياسة توزيع األرباح

وفق النظام األساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:

يجنب سنوًيا )10%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب . 1
متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع. 

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص وفًقا لما تراه . 2
الجمعية العامة العادية من مصلحة للشركة في ذلك.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان . 3
على المساهمين. وللجمعية العامة العادية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة 

أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على المساهمين بعد تجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطات األخرى كالتالي:. 4

يوزع من الباقي للمساهمين نسبة تمثل ال تقل عن )5%( خمسة بالمائة من رأس مال الشركة المدفوع. 	
مع مراعاة المادة )76( من نظام الشركات؛ يخصص )10%( عشرة بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق  	

هذه المكافأة متناسًبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو على أال يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت 
ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوي. 

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح. 	
يستحق المساهم حصته في األرباح وفًقا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع. . 5

وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق. وتستحق األسهم محل 
اإلدراج المباشر حصتها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباًرا من تاريخ مستند التسجيل هذا وعن السنوات المالية التي تليها.

يوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة بتوزيعها خالل السنة المالية 2019م والسنة المالية في 2020م وفترة التسعة أشهر في 30 سبتمبر 
2021م، مع اإلشارة إلى أنه لم يتم اإلعالن أو توزيع أرباح أخرى حتى تاريخ هذا المستند:

توزيع األرباح للسنوات المالية 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 34الجدول رقم )

البيان
وفترة التسعة أشهر المنتهية في 2020م2019م)آالف الرياالت السعودية(

30 سبتمبر 2021م

9,56713,081)1,048(صافي الربح /)الخسارة(

---توزيعات األرباح المعلنة

---توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة

3٫413٫27)0٫70(ربحية السهم )ريال(

---نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الدخل
المصدر: الشركة

الشركة لم تقم بتوزيع أرباح خالل السنوات والفترات السابقة، وال تقدم أي ضمانات بتوزيع أرباح في المستقبل.
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6 
تكاليف اإلدراج المباشر

من المتوقع أن يبلغ إجمالي تكاليف اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية مبلغ مليونين وستمائة ألف )2,600,000( ريال سعودي, والتي 
تشمل أتعاب المستشار المالي، والمستشار القانوني ومستشار العناية الهنية الالزمة المالي والمصاريف والتكاليف األخرى المتعلقة باإلدراج المباشر 
في السوق الموازية. وستتحمل الشركة جميع تكاليف اإلدراج، وسيتم تضمين تكاليف اإلدراج المباشر ضمن مصاريف الشركة، علًما بأن هناك دفعات 

قد تم سدادها ودفعات أخرى تستحق بعد موافقة هيئة السوق المالية وبعد اإلدراج.
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7 
اإلقرارات

يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما يلي:

لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر أو شركته التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوًظا في الوضع المالي للمصدر أو . 1
شركته التابعة خالل الـ ) 12( شهًرا األخيرة من تاريخ هذا المستند.

لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الُمصدر أو شركته التابعة خالل السنة السابقة مباشرة . 2
لتاريخ طلب التسجيل فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي سهم.

لم يكن هناك أّي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر أو شركته التابعة خالل السنة السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب . 3
التسجيل.

بخالف ما ورد في الصفحات )ج( في هذا المستند، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍيّ من أقربائهم أّي سهم أو مصلحة من أي نوع في . 4
الُمصدر أو شركته التابعة.

أن الشركة وشركتها التابعة ليست خاضعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرًيا في أعمال الشركة أو شركتها . 5
التابعة أو في وضعها المالي.

ال يشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة أو شركتها التابعة.. 6
أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذا المستند.. 7
أن الشركة وشركتها التابعة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها.. 8
أن الشركة قد حصلت على جميع الموافقات الالزمة إلدراج أسهمها في السوق الموازية.. 9

باستثناء ما ورد في قسم »عوامل المخاطرة«، فإن أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا على علم بأي مخاطر جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر . 10
على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الشركة.

ال يخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرًيا في أعمال الشركة أو شركتها التابعة . 11
أو في وضعها المالي.

ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهما.. 12
ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين حق االقتراض من المصدر.. 13
أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أًيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس . 14

اإلدارة ولم يخضعوا ألي إجراءات إفالس.
أن الشركة ملتزمة بجميع أحكام نظام الشركات.. 15
أن الشركة ملتزمة بكافة شروط عقود اإليجار لألراضي التي تمارس الشركة أنشطتها من خاللها والمستأجرة حسب ما هو موّضح في جدول . 16

»قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة«.
ال يوجد لدى الشركة أو شركتها التابعة أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكوية قائمة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.. 17
ال يوجد لدى الشركة أي تعامالت مع أطراف ذات عالقة فيما عدا ما تم ذكره في القسم رقم )2( »عوامل المخاطرة« في هذا المستند، . 18

وأن الشركة حصلت على موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة على جميع التعامالت التجارية مع األطراف ذات العالقة، وأنه سيتم 
التصويت على جميع األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة في الجمعية العامة لمساهمي الشركة دون إعطاء الحق للمساهمين الذين 

لهم مصلحة في تلك العقود بالتصويت عليها.
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8  
المعلومات القانونية

مقدمة عن الشركة وأبرز التغييرات التي طرأت عليها  811

نبذة عن الشركة 81111
شركة تدوير البيئة األهلية هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب قرار وزاري رقم )499/ق( بتاريخ 1436/06/27هـ )الموافق 2015/04/16م( 
الصادر عن وزارة التجارة، وبموجب شهادة السجل التجاري رقم )1010465140( وتاريخ 1436/06/27هـ )الموافق 2015/04/16م( والتي تنتهي 
صالحيتها بتاريخ 1436/06/27هـ )الموافق 2015/04/16م(. يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية وخمسين مليوًنا وثمانين ألف )58,080,000( 

ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية. 

تأسيس الشركة ومراحل تطور رأس المال 81112
البيئة األهلية كشركة مساهمة سعودية مقفلة بموجب قرار وزاري رقم )499/ق( بتاريخ 1436/06/27هـ  	 تأسست شركة تدوير 

1436/06/27هـ  وتاريخ   )1010465140( رقم  التجاري  السجل  وبموجب  التجارة،  وزارة  عن  الصادر  2015/04/16م(  )الموافق 
)الموافق 2015/04/16م( الصادر بمدينة الرياض، وبرأس مال قدره خمسة عشر مليون )15,000,000( ريال سعودي مقسم إلى 

مليون وخمسمائة ألف )1,500,000( سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية.
بتاريخ 1441/11/14هـ )الموافق 2020/07/05م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس المال إلى أربعين  	

مليون )40,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى أربعة ماليين )4,000,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت 
سعودية وتغطى تلك الزيادة من خالل تحويل قروض الشركاء بقيمة تسعة ماليين وسبعمائة وسبعة وعشرين ألف وثالثمائة وستين 
)9,727,360( ريال سعودي إلى رأس مال الشركة وتغطية بقية خمسة عشر مليون ومائتين واثنين وسبعين ألف وستمائة وأربعين 

)15,272,640( ريال سعودي نقًدا. وقد تم الوفاء بالزيادة البالغة خمسة وعشرين مليون )25,000,000( ريال سعودي كاملة.
بتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على:  	

زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مليون وثالثمائة وثمانية آالف )1,308,000( سهم عادي نقدي وذلك بقيمة خمسة . 1
وثمانين مليون وعشرين ألف )85,020,000( ريال سعودي، قيمة كل منها عشرة )10( رياالت سعودية كقيمة اسمية وخمسة 

وخمسين )55( ريال سعودي عالوة إصدار، بحيث يكون سعر السهم خمسة وستون )65( ريال سعودي، وتدفع نقًدا.
زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد ثالثمائة )300,000( ألف سهم عادي نقدي وذلك بقيمة ثالثة ماليين )3,000,000( . 2

ريال سعودي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية, من حساب األرباح المبقاة. 
زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مائة ألف )100,000( سهم عادي نقدي بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي . 3

قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية قيمتها من خالل رسملة المبلغ 
من حساب األرباح المبقاة وتخصيص هذه األسهم ضمن برنامج أسهم الموظفين. 

زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار عدد مائة ألف )100,000( سهم عادي نقدي بقيمة مليون )1,000,000( ريال سعودي . 4
قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية، عن طريق شراء الشركة لهذه األسهم وتغطية قيمتها من خالل رسملة المبلغ 

من حساب األرباح المبقاة وتخصيص هذه األسهم للمبادلة مقابل االستحواذ على أسهم أو حصص أو شراء أصول. 

ألف  	 وثمانين  مليوًنا  ثمانية وخمسين  ليكون  للشركة  األساس  النظام  في  الشركة  مال  رأس  بتعديل  التغيرات  إثبات هذه  تم  وقد 
)58,080,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة 

)10( رياالت سعودية وجميعها أسهٌم نقدية.
يبلغ رأس مال الشركة الحالي ثمانية وخمسين مليوًنا وثمانين ألف )58,080,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة  	

وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي، قيمة كل سهم منها عشرة )10( رياالت سعودية وجميع أسهم الشركة أسهٌم عادية من فئة 
واحدة، وال يعطى أي مساهم أي حقوق تفضيلية. 

وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 1442/09/16هـ )الموافق 2021/04/28م( على إدراج أسهم الشركة في سوق نمو. 	
حصلت الشركة على تصريح إدارة نفايات برقم )002( بتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م( خاص بالترخيص للشركة  	

للقيام بأعمال إدارة النفايات.
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الفللرملا الملمرمية

كبار المساهمين 81113
كما بتاريخ نشر هذا المستند، يوجد مساهمين رئيسيين تزيد نسبة ملكيتهم عن )5%( من أسهم الشركة وهم مبّينين على النحو التالي.

قائمة كبار المساهمين في الشركة(ل 35الجدول رقم )

االسم
قبل اإلدراج

النسبةعدد األسهم

22٫83%1,325,878إياد عبدالعزيز النافع

22٫24%1,291,731عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس
المصدر: الشركة

المقر الرئيسي 81114
يتمثل عنوان الشركة الرئيسي كما هو مذكور في السجل التجاري في الرياض - حي الملقا - شارع وادي هجر.

وفق المادة الخامسة )5( من النظام األساسي للشركة، يجوز للشركة إنشاء وفتح فروع لها أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة أو خارجها بقرار من 
مجلس اإلدارة.

مدة الشركة 81115
نّصت المادة السادسة )6( من النظام األساسي للشركة على أن تكون مدة الشركة تسعة وتسعين )99( سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي 

وزير التجارة بإعالن تأسيسها، ويجوز دائًما إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.

النظام األساسي 81116
تم إصدار النسخة الحالية من النظام األساسي للشركة بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م(. 

وقد تم تعديل مواد النظام األساسي مّرات عّدة وفًقا للتالي:

تم تعديل النظام األساسي للشركة بتاريخ 1438/02/21هـ )الموافق 2016/11/21م( بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية  	
بتاريخ 1438/02/15هـ )الموافق 2016/11/15م(، وقد شمل ذلك التغيرات التالية:

تعديل المادة الثامنة )8( من النظام والمتعلقة باالكتتاب برأس مال الشركة ليصبح رأس المال مدفوع بالكامل.- 
تعديل النظام األساسي للشركة وفًقا لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3( بتاريخ 1437/01/28هـ.- 
تعديل المادة الحادية والعشرون )21( بإضافة بعض الصالحيات لرئيس المجلس والعضو المنتدب.- 

تم تعديل النظام األساسي للشركة بتاريخ 1442/03/03هـ )الموافق 2020/10/20م( بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية  	
بتاريخ 2020/09/16م، وقد شمل ذلك تعدياًل للمواد: )19( و)21( و)22( و)30( و)41( و)45( من النظام.

تم تعديل النظام األساسي للشركة بتاريخ 1443/03/27هـ )الموافق 2021/11/02م( بناًء على قرار الجمعية العامة غير العادية  	
بتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م(، وقد شمل ذلك التعديل:

تعديــل المــادة الســابعة )7( مــن النظــام األساســي والخاصــة بــرأس المــال لتكــون: »حــدد رأس مــال الشــركة بـــ )58,080,000( - 
ثمانيــة وخمســين مليوًنــا وثمانيــن ألــف ريــال ســعودي، مقســم إلــى )5,808,000( خمســة مالييــن وثمانمائــة وثمانيــة آالف ســهم 

اســمي متســاوي القيمــة، قيمــة كل منهــا )10( ريــال وجميعهــا أســهٌم نقديــة«.
تعديــل المــادة الثامنــة )8( مــن النظــام األساســي والخاصــة باالكتتــاب فــي األســهم لتكــون: »اكتتــب المســاهمون فــي جميــع أســهم - 

ــال ســعودي، وعددهــا )5,808,000( خمســة  ــف ري ــون أل ــا وثمان ــة وخمســون مليوًن ــا )58,080,000( ثماني ــغ قيمته الشــركة البال
مالييــن وثمانمائــة وثمانيــة آالف ســهم اســمي متســاوي القيمــة، ودفعــوا قيمتهــا كاملــة«.

إضافــة الصالحيــات التاليــة لرئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب فــي المــادة الحاديــة والعشــرون )21( مــن النظــام األســاس - 
للشــركة: »يحــق لرئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب )مجتمعيــن أو منفرديــن( فتــح الحســابات االســتثمارية للشــركة 
واالســتثمار فــي األوراق الماليــة ويشــمل ذلــك: األســهم والصناديــق االســتثمارية والمرابحــات وغيرهــا، وتوقيــع اتفاقيــات إدارة 
المحافــظ االســتثمارية واتفاقيــات مرابحــات األمــوال والتوقيــع علــى جميــع المســتندات المتعلقــة بذلــك، ولــه الحــق فــي تفويــض 

الغيــر«.
تعديــل المــادة العاشــرة )10( مــن النظــام األساســي والخاصــة ببيــع األســهم الغيــر مســتوفاة القيمــة، لتكــون بالنــص اآلتــي: »يلتــزم - 

المســاهم بدفــع قيمــة الســهم فــي المواعيــد المعينــة لذلــك، وإذا تخلــف عــن الوفــاء فــي ميعــاد االســتحقاق، جــاز لمجلــس اإلدارة 
بعــد إعالمــه عــن طريــق النشــر فــي البوابــة اإللكترونيــة للمســاهمين أو إبالغــه بخطــاب مســجل بيــع الســهم فــي المــزاد العلنــي 

أو ســوق األوراق الماليــة بحســب األحــوال وفًقــا للضوابــط التــي تحددهــا الجهــة المختصــة«.
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تعديــل المــادة السادســة عشــرة )16( مــن النظــام األساســي والخاصــة بــإدارة الشــركة، لتكــون بالنــص اآلتــي: »يتولــى إدارة - 
ــالث  ــد عــن ث ــة للمســاهمين لمــدة ال تزي ــة العامــة العادي ــم الجمعي ــف مــن ســتة )6( أعضــاء تنتخبه ــس إدارة مؤل الشــركة مجل
ســنوات، واســتثناًء مــن ذلك,،عيــن المؤسســون أول مجلــس إدارة لمــدة خمــس ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ قــرار معالــي وزيــر التجــارة 

والصناعــة بإعــالن تأســيس الشــركة«.
تعديــل المــادة الثانيــة والعشــرين )22( الخاصــة باجتماعــات المجلــس لتكــون: »يجتمــع مجلــس اإلدارة مرتيــن علــى األقــل فــي - 

الســنة بدعــوة مــن رئيســه، وتكــون الدعــوة بخطابــات مســجلة أو عبــر أحــد وســائل التقنيــة الحديثــة، ويجــب علــى رئيــس المجلــس 
أن يدعــو إلــى االجتمــاع متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان مــن األعضــاء فأكثــر«.

ــات العامــة -  ــات لتكــون: »تنعقــد الجمعي ــن )30( مــن النظــام األساســي للشــركة والخاصــة بدعــوة الجمعي ــل المــادة الثالثي تعدي
أو الخاصــة للمســاهمين بدعــوة مــن مجلــس اإلدارة، وعلــى مجلــس اإلدارة أن يدعــو الجمعيــة العامــة العاديــة لالنعقــاد إذا 
ــى األقــل. ويجــوز  ــل )5%( مــن رأس المــال عل ــة المراجعــة أو عــدد مــن المســاهمين يمث ــب ذلــك مراجــع الحســابات أو لجن طل
لمراجــع الحســابات دعــوة الجمعيــة لالنعقــاد إذا لــم يقــم المجلــس بدعــوة الجمعيــة خــالل ثالثيــن يوًمــا مــن تاريــخ طلــب مراجــع 
الحســابات. وتنشــر الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة فــي الموقــع اإللكترونــي للشــركة قبــل الميعــاد المحــدد لالنعقــاد بعشــرة أيــام 
علــى األقــل. ومــع ذلــك يجــوز االكتفــاء بتوجيــه الدعــوة فــي الميعــاد المذكــور إلــى جميــع المســاهمين بخطابــات مســجلة ترســل 
عبــر وســائل التقنيــة الحديثــة، وترســل صــورة مــن الدعــوة وجــدول األعمــال إلــى الــوزارة وذلــك خــالل المــدة المحــددة للنشــر«.

تعديــل الفقــرة )3( مــن المــادة الخامســة واألربعيــن )45( والخاصــة بالوثائــق الماليــة لتكــون: »علــى رئيــس مجلــس اإلدارة أن يــزود - 
المســاهمين بالقوائــم الماليــة للشــركة، وتقريــر مجلــس اإلدارة، وتقريــر مراجــع الحســابات، مــا لــم تنشــر فــي البوابــة اإللكترونيــة 
الخاصــة بالمســاهمين، وعليــه أيًضــا أن يرســل صــورة مــن هــذه الوثائــق إلــى الــوزارة، وذلــك قبــل تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة 

بخمســة عشــر يوًمــا علــى األقــل«.

اإلدارة 81117
وفق المادة السابعة عشر )17( من النظام األساسي للشركة؛ يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة )6( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة 

العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات. 

تشكيل المجلس 8111711

يتولى إدارة الشركة وفق المادة السابعة عشر )17( من النظام األساسي للشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة )6( أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة 
العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات. وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1442/01/28هـ )الموافق 2020/09/16م( 

على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة التاليين وذلك لمدة ثالث )3( سنوات تبدأ بتاريخ 1442/01/28هـ )الموافق 2020/09/16م(:

إياد عبدالعزيز النافع.. 1
عبداهلل بن عبدالمحسن الفارس.. 2
ناصر عبدالرحمن الرشيد.. 3
خالد عبدالعزيز المعشوق.. 4
ناصر بن محمد الذويب.. 5

قرر مجلس اإلدارة كما في 1443/03/25هـ )الموافق 2021/10/31م(، بناًء على استقالة نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق الدكتور/ خالد بن 
عبدالعزيز المعشوق بتاريخ 1443/02/05هـ )الموافق 2021/09/12م(، تعيين عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ ناصر بن عبدالرحمن الرشيد لمنصب 

نائب رئيس مجلس اإلدارة بدًءا من تاريخ هذا القرار وحتى نهاية دورة المجلس.

ثم وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( على تعيين األستاذ/ فوزي عبداهلل السويح )عضًوا 
مستقاًل( في مجلس اإلدارة. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( على تعيين األستاذ/ 

عبدالعزيز عبداهلل العقل )عضًوا مستقاًل( في مجلس اإلدارة.
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التعيين في المناصب )رئيس مجلس اإلدارة, ونائب الرئيس، وأمين السر( 8111712

وفًقا للمادة الثانية والعشرين )22( من النظام األساسي للشركة، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيًسا ونائًبا للرئيس ويجوز له أن يعين عضًوا 
منتدًبا، وال يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة. كما يعّين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه 

أو من غيرهم.

وقد تم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في المادة العشرين )20( من النظام األساسي للشركة، كما تم تفصيل صالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه 
والعضو المنتدب وأمين السر في المادة الثانية العشرين )22( من النظام األساسي للشركة.

مناصب مجلس اإلدارة 8111713

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس كما في تاريخ هذا المستند.

أعضاء مجلس اإلدارة وأمين السر(ل 36الجدول رقم )
أعضاء مجلس اإلدارة *

العمرالجنسيةاالستقاللية**صفة العضويةالمنصباالسم
األسهم المملوكة

»مباشرة«*******

النسبةالعدد

22٫83%531,325,878سعوديغير مستقلغير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةإياد عبدالعزيز النافع
3٫39%62196,729سعوديمستقلغير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةناصر عبدالرحمن الرشيد***

--24سعوديغير مستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبداهلل بن عبدالمحسن الفارس 
--62سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةفوزي عبداهلل السويح****

--63سعوديمستقلغير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبدالعزيز عبداهلل العقل*****

3٫21%53186,170سعوديغير مستقلتنفيذيالعضو المنتدبناصر بن محمد الذويب
أمين سر مجلس اإلدارة******

0٫05%323,000سعودي--أمين سر المجلسعبداهلل المسعود
المصدر: الشركة

بتاريخ  تبدأ  سنوات   )3( ثالث  لمدة  وذلك  أعاله  المذكورين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  على  2020/09/16م(  )الموافق  1442/01/28هـ  في  المنعقدة  العادية  غير  العامة  الجمعية  وافقت   *
1442/01/28هـ )الموافق 2020/09/16م(.

تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في تحديد عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في كل من:  **

أن يكون مالًكا لما نسبته خمسة في المائة )5%( أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها أو له صلة قرابة مع من يملك هذه النسبة.- 

أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم شركة أخرى في مجموعتها.- 

قرر مجلس اإلدارة كما في 1443/03/25هـ )الموافق 2021/10/31م(، بناًء على استقالة نائب رئيس مجلس اإلدارة السابق الدكتور/ خالد بن عبدالعزيز المعشوق بتاريخ 1443/02/05هـ )الموافق   ***
2021/09/12م(، تعيين عضو مجلس اإلدارة الدكتور/ ناصر بن عبدالرحمن الرشيد لمنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة بدًءا من تاريخ هذا القرار وحتى نهاية دورة المجلس.
وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( على تعيين األستاذ/ فوزي عبداهلل السويح )عضًوا مستقاًل( في مجلس اإلدارة.  ****

وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م( على تعيين األستاذ/ عبدالعزيز عبداهلل العقل )عضًوا مستقاًل( في مجلس اإلدارة.  *****

قرر مجلس اإلدارة كما في 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م( تعيين أمين سر لمجلس اإلدارة.  ******

ال يوجد لدى أي من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس أي ملكية غير مباشرة لألسهم.  *******
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 8111714

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وأمين سر مجلس اإلدارة:

السيرة الذاتية لـ )إياد عبدالعزيز النافع((ل 37الجدول رقم )

إياد عبدالعزيز النافع االسم

53 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

رئيس مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس في بحوث عمليات. المؤهالت العلمية

خبرة واسعة في إدارة الشركات الصناعية والمجال االستثماري. الخبرات العملية

نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصنع النافع لمواد البناء. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )ناصر عبدالرحمن الرشيد((ل 38الجدول رقم )

ناصر عبدالرحمن الرشيد االسم

62 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

عضو مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس في الرياضيات وماجستير ودكتوراه في اإلحصاء واإلدارة المؤهالت العلمية

يشغل منصب نائب المدير العام في شركة المحمل العقارية منذ 2019/07/02م وحتى تاريخ هذا المستند. 	
مؤسس ومالك لمجموعة من الشركات المساهمة المقفلة في مجال الصناعة والعقارات. 	

الخبرات العملية

رئيس مجلس اإلدارة في شركة تفويض لصناعة مواد البناء. 	
رئيس مجلس اإلدارة في شركة ديار الخزامى للتنمية العقارية. 	

العضويات في مجلس إدارات أخرى

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )عبداهلل بن عبدالمحسن الفارس((ل 39الجدول رقم )

عبداهلل بن عبدالمحسن الفارس االسم

24 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

عضو مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس في الهندسة الصناعية والنظم. المؤهالت العلمية

يشغل منصب مهندس في شركة سابك للمغذيات منذ 2020/01/01م وحتى تاريخ هذا المستند. 	
شغل منصب مندوب مبيعات وتسويق في مؤسسة الطائرة الخاصة للسفر والسياحة منذ 2015/11/10م وحتى 2020/09/22م. 	

الخبرات العملية

عضو مجلس إدارة في شركة تفويض لصناعة مواد البناء 	
عضو مجلس إدارة في شركة ديار الخزامى للتنمية العقارية 	

العضويات في مجلس إدارات أخرى

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ )فوزي عبداهلل السويح((ل 40الجدول رقم )

فوزي عبداهلل السويح االسم

62 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

عضو مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال. المؤهالت العلمية

يشغل منصب الرئيس في مؤسسة نطاق المستقبل التجارية منذ 1442/03/04هـ وحتى تاريخ هذا المستند. 	
يشغل منصب مستشار في مكتب فوزي عبداهلل السويح لالستشارات االدارية منذ 1431/05/12هـ وحتى تاريخ هذا المستند. 	
مستشار وخبير في مجال المحاسبة واإلدارة وعمل في شركة أرامكو قرابة 30 سنة. 	

الخبرات العملية

ال يوجد. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )عبدالعزيز عبداهلل العقل((ل 41الجدول رقم )

عبدالعزيز عبداهلل العقل االسم

63 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

عضو مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس علوم الحاسب اآللي. المؤهالت العلمية

شغل منصب نائب مدير المراجعة الداخلية في البنك العربي منذ 2015/05/13م وحتى 2018/05/24م. 	
شغل منصب عضو لجنة المراجعة في شركة اليسر للتمويل منذ 2015/08/10م وحتى 2021/06/30م. 	

الخبرات العملية

ال يوجد. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )ناصر بن محمد الذويب((ل 42الجدول رقم )

ناصر بن محمد الذويب االسم

53 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

العضو المنتدب. المنصب

بكالوريوس بحوث عمليات وماجستير إدارة األعمال. المؤهالت العلمية

خبرة تزيد عن 28 سنة في مجال إدارة المشاريع والمالية والتخطيط االستراتيجي، رئيس تنفيذي ألكثر من 10 سنوات له إسهامات 
عديدة في صناعة التمويل المصغر لألفراد في الوطن العربي، المؤسس األول لشركة تدوير. الخبرات العملية

ال يوجد. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة

مكافآت أعضاء المجلس 8111715

النظام األساسي للشركة، تتكون مكافأة مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه،  المادة الحادية والعشرين )21( من  وفق 
ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 
من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه 
نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيًضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر 

اجتماع للجمعية.
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اجتماعات المجلس 8111716

وفًقا للمادة الثالثة والعشرين )23( من النظام األساسي للشركة، يجتمع مجلس اإلدارة مرتين على األقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة 
بخطابات مسجلة أو عبر أحد وسائل التقنية الحديثة، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء فأكثر، 
ويجوز لكل من مجلس اإلدارة بعد موافقة رئيس المجلس ولجان المجلس بعد موافقة رئيس اللجنة المعنية أن تعقد اجتماعاتهم عن بعد عبر وسائل 

التقنية الحديثة.

لجان المجلس 8111717

تلتزم الشركة بكافة متطلبات الحوكمة اإللزامية الواردة في نظام الشركات، وتتمثل سياسة الشركة في تبني معايير متقدمة في حوكمة الشركات 
بما في ذلك من فصل لمسؤوليات ومهام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والسياسات التي تضمن عمل مجلس إدارة الشركة بما يحقق مصالح 

المساهمين.

قامت الشركة بتشكيل لجنة المراجعة نظًرا لحاجة الشركة وظروفها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات النظامية 
ذات العالقة، وتعتبر هي اللجنة الوحيدة الفاعلة لدى الشركة في الوقت الحالي، وفيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين 

لكل لجنة:

لجنة المراجعة:. 1
تتشكل لجنة المراجعة من 3 أعضاء، وقد تم تعيين أعضاء لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 1442/01/28هـ 

)الموافق 2020/09/16م(، وتختص لجنة المراجعة بـما يلي:

تقييم نظام الرقابة الداخلية واإلشراف على تطبيقه.. 1
التحقق من مدى التزام الشركة وعامليها باألنظمة واللوائح والتعليمات الشارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.. 2
إعداد تقارير - سنوية على األقل - عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة.. 3
التأكد من التطبيق الفّعال لقواعد الحوكمة بالشركة.. 4

ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة.

أعضاء لجنة المراجعة* (ل 43الجدول رقم )

الوظيفة االسم

عضو سلطان عبدالعزيز المعشوق

عضو فوزي عبداهلل السويح**

عضو عبدالعزيز عبداهلل العقل**
المصدر: الشركة

سيتم تعيين رئيس اللجنة في أول اجتماع ألعضاء اللجنة.  *

تم تعيين األستاذ/ فوزي عبداهلل السويح واألستاذ عبدالعزيز عبداهلل العقل كأعضاء في اللجنة بداًل عن األستاذ/ خالد عبدالعزيز المعشوق واألستاذ/ إياد عبدالعزيز النافع بموجب ما خلُص إليه   **
اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 1443/02/13هـ )الموافق 2021/09/20م(.

لجنة المكافآت والترشيحات:. 2
صدر قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في 1442/08/16هـ )الموافق 2021/03/29م( بتكوين لجنة المكافآت والترشيحات على أن 
اجتماعه  اإلدارة في  ثم قرر مجلس  القادم. ومن  اإلدارة  اجتماع مجلس  المرشحين على  الذاتية لألعضاء  والسير  المرشحة  تعرض األسماء 
المنعقد في 1443/04/18هـ )الموافق 2021/11/23م( بعد النظر في حاجة الشركة لهذه اللجنة بإلغائها بدًءا من تاريخ ذلك القرار لعدم وجود 

الحاجة لهذه اللجنة في الوقت الحالي. 
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اإلدارة التنفيذية 8111718

يوّضح الجدول أدناه أعضاء اإلدارة التنفيذية في الشركة، متبوًعا بملخص لسيرهم الذاتية.

أعضاء اإلدارة التنفيذية(ل 44الجدول رقم )

العمرالجنسيةتاريخ التعيينالمنصباالسم
األسهم المملوكة مباشرة

النسبةالعدد

3٫21%53186,170سعودي2015/01/1مالعضو المنتدبناصر محمد الذويب

--47لبناني2021/11/01مالمدير الماليمازن سالم

0٫05%323,000سعودي2017/02/29ممدير الموارد البشرية والشؤون اإلداريةعبداهلل فهد المسعود

0٫05%523,000سعودي2015/05/01ممدير مشتريات الموادعبدالعزيز فهد المقبل

--52يوناني2018/01/04ممدير إدارة التطوير الفنيسبايروس فافوتيش

--37تونسي2018/05/01ممدير إدارة العملياترؤوف بورني

--33يمني2015/11/01ممدير إدارة سلسلة اإلمداداتهادي حسن حدادي

---مختلفة-8عدد الموظفين اإلداريين

---مختلفة-65عدد الموظفين الفنيين

3.31%192,170-81اإلجمالي
المصدر: الشركة

وفيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:

السيرة الذاتية لـ )ناصر محمد الذويب((ل 45الجدول رقم )

ناصر بن محمد الذويب االسم

53 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

العضو المنتدب. المنصب

بكالوريوس بحوث عمليات وماجستير إدارة األعمال. المؤهالت العلمية

خبرة تزيد عن 28 سنة في مجال إدارة المشاريع والمالية والتخطيط االستراتيجي، رئيس تنفيذي ألكثر من 10 سنوات له إسهامات 
عديدة في صناعة التمويل المصغر لألفراد في الوطن العربي، المؤسس األول لشركة تدوير. الخبرات العملية

ال يوجد. العضويات في مجلس إدارات أخرى
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )مازن سالم((ل 46الجدول رقم )

مازن سالم االسم

47 سنة. العمر

لبناني. الجنسية

المدير المالي. المنصب

بكالوريوس إدارة األعمال. المؤهالت العلمية

عمل كمدير مالي في العديد من الشركات في مجال االستثمار والصناعة وغيرها. الخبرات العملية
المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ )عبداهلل فهد المسعود((ل 47الجدول رقم )

عبداهلل فهد المسعود االسم

32 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

أمين سر مجلس اإلدارة. المنصب

بكالوريوس التمويل واالستثمار. المؤهالت العلمية

خبرة 10 سنوات متنوعة بين القطاع المصرفي والمالية للقطاع غير الربحي وكذلك قطاع الشركات الصناعية. الخبرات العملية
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )عبدالعزيز فهد المقبل((ل 48الجدول رقم )

عبدالعزيز فهد المقبل االسم

52 سنة. العمر

سعودي. الجنسية

مدير مشتريات المواد الخام. المنصب

شهادة الثانوية العامة. المؤهالت العلمية

متخصص وخبير في تقييم مواد السكراب ولديه باع جيد في الفوز بالمزادات. الخبرات العملية
المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )سبايروس فافوتيش((ل 49الجدول رقم )

سبايروس فافوتيش االسم

52 سنة. العمر

يوناني. الجنسية

مدير إدارة التطوير الفني المنصب

ماجستير في إدارة العمليات التشغيلية. المؤهالت العلمية

والتخطيط  المشاريع  إدارة  مجال  في  واسعة  خبرة  ولديه  20 سنة  من  ألكثر  اإللكترونية  النفايات  تدوير  إعادة  مجال  في  متخصص 
الميكانيكي وتصميم خطوط اإلنتاج. الخبرات العملية

المصدر: الشركة

السيرة الذاتية لـ )رؤوف بورني((ل 50الجدول رقم )

رؤوف بورني االسم

37 سنة. العمر

تونسي. الجنسية

مدير إدارة العمليات. المنصب

بكالوريوس في تخصص التكنولوجيا الكهروميكانيكية، سنة التخرج 2006م. المؤهالت العلمية

خبرة في إدارة عملية اإلنتاج والجودة والصيانة، باإلضافة لـخبرة 14 سنة في الصيانة الوقائية وتحليل تقرير الصيانة والحالة، والعمل 
بشكل وثيق مع ممثل اإلدارة ومع لجنة IMS لمدة 6 سنوات. خبرة في إعداد تقرير عن أداء نظام اإلدارة المتكامل للمراجعة وكأساس 
للتحسين، وإعداد تخطيط الجودة والعمليات واإلجراءات والقوالب وتعليمات العمل للمنظمة، وتدريب العاملين على النظام المطبق. 
ولديه الخبرة لقيادة وتطوير إجراءات السالمة التشغيلية وبرنامج إدارة السالمة للسيطرة على المخاطر العالية وإجراء التدقيق الداخلي 

لنظام اإلدارة المتكامل ضمن مجموعة العبيكان لمدة 6 سنوات.

الخبرات العملية

المصدر: الشركة
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السيرة الذاتية لـ )هادي حسن حدادي((ل 51الجدول رقم )

هادي حسن حدادي االسم

33 سنة. العمر

يمني. الجنسية

مدير إدارة سلسلة اإلمدادات. المنصب

دبلوم المدرسة الثانوية 2009م، ودبلوم في الحاسب اآللي. المؤهالت العلمية

شهادة خبرة في المكونات اإللكترونية والكهربائية وأجهزة االتصال، خبرة في مراقبة جودة للمواد لمدة 10 سنوات، مدرب لعمليات الفرز 
للمعادن، مشرف على اإلنتاج لمدة 7 سنوات، خبرة في إعداد تقارير اإلنتاج اليومية وتقييم المواد من الموردين، خبرة في إدارة المخزون، 

خبرة في إعداد تقارير اإلنتاج السنوية، خبرة لمدة 7 سنوات في تخطيط اإلنتاج.
الخبرات العملية

المصدر: الشركة

أغراض الشركة 81118
تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )1010465140( وتاريخ 1436/06/27هـ )الموافق 2015/04/16م(، وتصريح إدارة نفايات 

برقم )002( وبتاريخ 1442/11/10هـ )الموافق 2021/06/20م(، والذي ينتهي بتاريخ 1443/11/21هـ )الموافق 2022/06/20م(.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلها التجاري في:

والتخزين  	 والتعرية  والتفصيل  والتصنيف  )الجمع  ذلك  الدوران، ويشمل  بإعادة  الخاصة  والمواد  والخردة  للنفايات  بالجملة  البيع 
والتسليم والتوصيل(.

البيع بالتجزئة لسكراب مواد البناء ويشمل ذلك )تجارة الحديد الخردة(. 	
أنشطة الخدمات اإلدارية المتكاملة للمكاتب. 	

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي حسب ما ورد في المادة الثالثة )3( بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

الصناعات التحويلية وفروعها حسب التراخيص الصناعية. 	
التشييد والبناء. 	
النقل والتخزين والتبريد. 	
خدمات اجتماعية وجماعية وشخصية. 	
التجارة.  	

وال تمارس الشركة أنشطتها إال بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها األنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية 
السعودية. وقد حصلت الشركة على جميع التراخيص النظامية وال زالت جميع تلك التراخيص سارية المفعول حتى تاريخ هذا المستند )ولمزيد من 

التفاصيل فضاًل راجع قسم رقم )8-2( »التراخيص والتصاريح التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة« في هذا المستند(.
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التراخيص والتصاريح التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة  812
حصلت الشركة على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات المختصة الالزمة لمزاولة نشاطها وفًقا لألنظمة المعمول بها في المملكة 

العربية السعودية, ويتم تجديد تلك التراخيص بصفة دورية.

وتوّضح الجداول التالية التراخيص والموافقات الحالية التي حصلت عليها الشركة والمتعلقة بسجلها الرئيسي.

التراخيص والشهادات والموافقات المتعلقة بالشركة 81211
يبّين الجدول التالي الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي تعمل بموجبها الشركة.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي تعمل بموجبها الشركة (ل 52الجدول رقم )

تاريخ انتهاء صالحية تاريخ اإلصدارالجهة المرخصةالغرضرقم الترخيصالترخيص
الترخيص

قيد الشركة في سجل الشركات 1010465140سجل تجاري
وزارة التجارةالتجارية.

1436/06/27هـ 
)الموافق 

2015/04/16م(

1448/01/29هـ )الموافق 
2026/07/15م(

شهادة عضوية 
الغرفة التجارية 

الصناعية
519936

التزام الشركة بنظام السجل التجاري 
الذي يوجب على الشركة االشتراك في 

الغرفة التجارية الصناعية
غرفة الرياض

1440/12/28هـ 
)الموافق 

2019/08/29م(

1448/01/29هـ )الموافق 
2026/07/14م(

لإلفادة بأن الشركة مرخصة للقيام 002تصريح إدارة نفايات
بأعمال إدارة النفايات

المركز الوطني إلدارة 
النفايات

1442/11/10هـ 
الموافق 

)2021/06/20م(

1443/11/21هـ )الموافق 
2022/06/20م(

رخصة نشاط 
لإلفادة بأن الشركة مرّخصة لمزاولة 42065115444تجاري

أعمالها التجارية
أمانة منطقة الرياض 

1445/06/04هـ )الموافق -)بلدي(
2023/12/17م(

شهادة التأمينات 
التزام الشركة تجاه أنظمة المؤسسة 44720701االجتماعية

العامة للتأمينات االجتماعية
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية

1443/08/03هـ 
)الموافق 

2022/03/06م(

1443/09/03هـ )الموافق 
2022/04/05م(

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة 20002201017925شهادة سعودة 
التوطين المطلوبة منها 

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

1443/06/22هـ 
)الموافق 

2022/02/24م(

1443/09/24هـ )الموافق 
2022/04/26م(

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة 27-1186262-1نطاقات
التوطين المطلوبة منها 

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

1443/05/12هـ 
)الموافق 

2021/12/16م(
-

تصريح الدفاع 
وزارة الداخلية المديرية شهادة سالمة42-000665276-1المدني

العامة للدفاع المدني

1442/06/04هـ 
)الموافق 

2021/01/17م(

1443/06/04هـ )الموافق 
2022/01/07م( 
-قيد التجديد-

لإلفادة بأن الهيئة العامة لألرصاد 12286تصريح تشغيل بيئي
وحماية األجور موافقة على النشاط

الهيئة العامة لألرصاد 
وحماية البيئة

1443/05/16هـ 
)الموافق 

2021/12/21م(

1446/06/11هـ )الموافق 
2024/12/13م(

شهادة التزام بنظام 
20012111022903حماية األجور

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بإيداع أجور 
العاملين بها عن طريق البنوك المحلية 

والرفع المنتظم لملف األجور 

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

1443/04/18هـ 
)الموافق 

2021/11/23م(

1443/06/19هـ )الموافق 
2022/01/22م(
-قيد التجديد-

شهادة تسجيل آيزو 
9001:20150125940

لإلفادة بأن الشركة تدير نظام إدارة 
جودة يتوافق مع معايير ومتطلبات آيزو 

9001:2015
2025/01/22م2022/01/08مإس إيه آي جلوبال

شهادة التزام 
بمعايير آيزو 
14001:2015

0125938
لإلفادة بأن الشركة تدير نظام إدارة 

بيئية يتوافق مع معايير ومتطلبات آيزو 
14001:2015

2025/02/01م2022/01/08مإس إيه آي جلوبال

شهادة التزام 
بمعايير آيزو 
45001:2018

0125939
لإلفادة بأن الشركة تدير نظام إدارة 
الصحة والسالمة المهنية يتوافق مع 
معايير ومتطلبات آيزو 45001:2018

2025/02/05م2022/01/08مإس إيه آي جلوبال

المصدر: الشركة



مستند تسجيل أسهم شركة تدوير البيئة األهلية | 57 tadweeer.com

الفللرملا الملمرمية

فروع الشركة 81212
كما بتاريخ نشر هذا المستند، لدى الشركة فرع وحيد في المملكة، ويقع في 8156، طريق الدمام، الفرسان، 5502، بسجل تجاري رقم )1010432838( 

وتاريخ 1438/01/29هـ )الموافق 2016/10/30م(، وتمارس من خالله األنشطة التالية:

سبك المعادن غير الحديدية )منتجات نصف تامة الصنع( يشمل )األلمنيوم والزنك ... إلخ(.. 1
صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدلفنة.. 2

وقد حصلت الشركة على التراخيص والشهادات الالزمة التي تمّكنها من مزاولة أعمالها عن طريق الفرع، وهي مبّينة أدناه.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي يعمل بموجبها فرع الشركة(ل 53الجدول رقم )

تاريخ انتهاء صالحية الترخيصتاريخ اإلصدارالجهة المرخصةالغرضرقم الترخيصالترخيص

قيد الشركة في سجل الشركات 1010432838سجل تجاري
وزارة التجارةالتجارية.

1438/01/29هـ 
)الموافق 

2016/10/30م(

1448/07/01هـ )الموافق 
2026/12/11م(

لإلفادة بأن الشركة مرّخصة 40031914476رخصة نشاط تجاري
لمزاولة أعمالها التجارية

أمانة منطقة الرياض 
1446/08/13هـ )الموافق -)بلدي(

2025/02/12م(

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة 20002202031434شهادة سعودة 
التوطين المطلوبة منها 

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

1443/07/26هـ 
)الموافق 

2022/02/28م(

1443/10/26هـ )الموافق 
2022/05/28م(

لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة 72-1186262-1نطاقات
التوطين المطلوبة منها 

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية

1443/05/12هـ 
)الموافق 

2021/12/16م(
-

تصريح الدفاع 
شهادة سالمة42- 000384744- 2المدني

وزارة الداخلية 
المديرية العامة للدفاع 

المدني

1442/02/14هـ 
)الموافق 

2020/10/01م(

1443/02/14هـ )الموافق 
2021/09/21م(
-قيد التجديد-

المصدر: الشركة

الشركات التابعة  813
وفًقا للمادة الرابعة )4( من النظام األساسي للشركة، يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، كما يجوز لها أن تتملك 
األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة 

وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. 

وكما بتاريخ نشر هذا المستند، لدى الشركة شركة تابعة سبق وأن تم االستحواذ عليها مؤخًرا وتمارس الشركة أعمالها الصناعية من خاللها بصفتها 
شركة تابعة وحيدة.

سيف إنفورميشن مودرن سيستمز م.م.ح 81311
 )Sims Recycling Solutions FZE( في تاريخ 2021/05/05م قامت الشركة باالستحواذ على كامل الحصص في شركة سيمز لحلول إعادة التدوير
والتي تم تغيير اسمها في 2021/07/20م من شركة سيمز لحلول إعادة التدوير إلى شركة سيف إنفورميشن سيستمز م.م.ح )»سيف أي إم إس«(. 
تقع شركة سيف أي إم إس داخل المنطقة الحرة بجبل علي بدبي، وقد تم االستحواذ عليها عن طريق شراء كامل الحصص المملوكة من قبل شركة 
مجموعة سيمز البريطانية المحدودة )Sims Group UK Limited( بموجب اتفاقية شراء الحصص المنفذة في تاريخ 2020/10/31م بين المالك 
المؤسس والمشتري )المصدر( وتم نقل الملكية في تاريخ 2021/05/05م وهو تاريخ صدور شهادة األسهم الصادرة برقم 152802 من سلطة المنطقة 

الحرة في جبل علي.

تأسست شركة سيف أي إم إس من قبل شركة مجموعة سيمز البريطانية المحدودة )Sims Group UK Limited( وهي شركة مسجلة وتعمل بموجب 
أنظمة المملكة المتحدة.

بناء على ما سبق تم ضم عمليات سيف أي إم إس كجزء من القوائم المالية المراجعة للشركة للفترة المنتهية في 2021/09/31م حيث كانت عوائد 
سيف أي إم إس تبلغ 2,300,000 ريال سعودي وبأرباح بلغت 236,000 ريال سعودي. وأثر هذا االستحواذ على الشركة إيجابي بحيث توسع نطاق 

عمالئها وتزيد من انتاجيتها ومبيعاتها. 

تم االستحواذ على هذه الحصص مقابل 40,000 دوالر امريكي بينما يبلغ تقييم سيف أي إم إس 2,500,000 ريال سعودي حسب تقييم مقيم مستقل. 
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وليس لدى الشركة أي شركات أخرى تابعة لها.

الشركات التابعة للشركة(ل 54الجدول رقم )

تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار النشاط رقم السجل التجاري نوع الكيان 
القانوني اسم الشركة

1443/04/27هـ
)الموافق 2022/12/02م(

1433/03/30هـ
)الموافق 2012/02/22م(

تجارة األجهزة واألدوات الكهربائية  	
واإللكترونية المستعملة.

تجارة البطاريات الجافة. 	
130656

شركة ذات 
مسؤولية 
محدودة

سيف إنفورميشن 
مودرن سيستمز م.م.ح

المصدر: الشركة

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها  814
»صاحب الترخيص« 

تُلِزم الجهات الرقابية أدناه صاحب الترخيص االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة 81411
الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة السجل التجاري في مدينة الرياض، حيث هو المقر الرئيسي  	

بتاريخ  تنتهي صالحيتها  والتي  )الموافق 2015/04/16م(  وتاريخ 1436/06/27هـ  للشركة بموجب شهادة رقم )1010465140( 
1436/06/27هـ )الموافق 2015/04/16م(. 

كما أن الشركة ملتزمة بنظام الشركات من ناحية اعتماد النظام األساسي للشركة تماشًيا مع التعديالت األخيرة التي أدخلت على  	
النظام األساسي وموافقة المساهمين في اجتماع  التجارة على مسودة  نظام الشركات وذلك بعد أخذ موافقة مسبقة من وزارة 
الجمعية العامة )غير العادية(، وتم اعتماد آخر نظام أساسي من قبل إدارة حوكمة الشركة )وزارة التجارة( بتاريخ 1443/03/27هـ 
ناحية تحميل  )تداول( من  السعودية  المالية  والسوق  المالية  السوق  بمتطلبات هيئة  الشركة  التزمت  )الموافق 2021/11/02م(. 

نسخة من النظام األساسي على موقع تداول في الصفحة الخاصة بالشركة. 
كما أن الشركة ملتزمة بنظام السجل التجاري من ناحية استخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية بموجب الشهادة  	

)الموافق  1443/07/01هـ  تاريخ  في  صالحياتها  وتنتهي  2015/06/07م(،  )الموافق  1436/08/20هـ  وتاريخ   )304874( رقم 
2022/02/02م(.

لدى الشركة ثالث )3( عالمات تجارية تم تسجيلها لدى وزارة التجارة باسم الشركة، منها العالمة التجارية رقم )1438013630(،  	
وسيمّكن ذلك الشركة من وضع اسمها وشعارها على الواجهة الخارجية للمبنى أو المكاتب التي تشغلها الشركة كونها قامت بتسجيل 

العالمة التجارية ومنحها الحماية القانونية الالزمة وفًقا لنظام العالمات التجارية.
كما أن فروع الشركة ملتزمة باستكمال إجراءات تأسيس فروعها وهي ملتزمة بنظام السجل التجاري لناحية التسجيل لدى إدارة  	

السجل التجاري واستخراج شهادة عضوية في الغرفة التجارية الصناعية لكل فرع.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 81412
الشركة كغيرها من المنشآت والشركات المسجلة والتي تعمل في المملكة ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل 120  	

يوم من انتهاء السنة المالية وذلك لغرض تجديد الشهادة التي تصدر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تم تسجيل الشركة 
بصفتها مكلف بموجب الرقم الضريبي المميز )3101030784( وقد قدمت الشركة إقرارها الزكوي من العام المالي المنتهي في 
31 ديسمبر 2020م وحصلت على شهادة زكاة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرقم )1020656488( وتاريخ 1442/08/09هـ 

وهي صالحة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م. 
تحت  	 والجمارك  والضريبة  الزكاة  هيئة  لدى  مسجلة  وهي  التنفيذية  والئحته  المضافة  القيمة  ضريبة  بنظام  ملتزمة  الشركة 

تاريخ  منذ  مسجلة  الشركة  أن  علًما  1439/03/19هـ  بتاريخ  صدرت  شهادة  بموجب   )310103078400003( الضريبي  الرقم 
1439/03/19هـ.
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والمؤسسة  81413 االجتماعية  والتنمية  البشرية  الــمــوارد  وزارة  متطلبات  حسب  المستمرة  االلــتــزامــات 
العامة للتأمينات االجتماعية

تم فتح ملف لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية )مكتب العمل( بالرقم الموحد )2074154-1( وفًقا لشهادة السعودة.  	
وكما بتاريخ نشر هذا المستند، تستفيد الشركة من الخدمات اإللكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. وتم استخراج 

شهادة السعودة لإلفادة بأن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة منها وفق برنامج نطاقات.
وتاريخ  	  )696213( بالرقم  االجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  قبل  من  معتمدة  داخلية  عمل  تنظيم  الئحة  الشركة  لدى 

)1441/07/16هـ(.
الشركة ملتزمة بنظام حماية األجور والرفع المنتظم ألجور العاملين لديها وذلك بموجب شهادة التزام رقم )20012111022903(  	

وتاريخ 1443/04/18هـ وتسري صالحية هذه الشهادة حتى 1443/06/17هـ.
المؤسسة  	 لدى  لديها  العاملين  بتسجيل جميع  قامت  وقد  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  المؤسسة  ولوائح  بأنظمة  الشركة  تلتزم 

)الموافق  1443/05/11هـ  في  الصادرة   )42870046( رقم  التأمينات  شهادة  بموجب  وذلك  عنهم،  المستحقة  االشتراكات  ودفع 
2021/12/15م( والتي تنتهي في 1443/06/11هـ.

إن الشركة ملتزمة بنسبة التوطين المطلوبة وفًقا لمتطلبات وزارة الموارد البشرية ونسب السعودة. وكما في تاريخ هذا المستند،  	
بلغ عدد موظفي الشركة ومصنعها )81( موظف، منهم )21( موظف سعودي و)60( موظف غير سعودي، وبنسبة سعودة قدرها 
نطاقات  برنامج  من  المتوسط  األخضر  النطاق  حاليا ضمن  الشركة  وتندرج  لمصنعها  و)%23٫53(  للشركة  بالنسبة   )%33٫33(
للسعودة. كما ولدى الشركة عقد مع شركة ساعد العالمية لالستقدام لتزويد الشركة بخدمة استقدام وتقديم الخدمات العمالية 
عند الطلب والحاجة. ويوضح الجدول التالي أعداد الموظفين ونسبة السعودة وتوزيعهم على إدارات الشركة ومصنعها خالل األعوام 
2019م، و2020م، و2021م، يلي ذلك جدول توضيحي ألعداد العاملين في الشركة حسب التقارير والشهادات الصادرة عن الجهات 
الحكومية، مع أهمية التنويه بأن لدى الشركة موظف )زوج مواطنة( وتحت كفالة زوجته، وهذا تظهر بياناته فقط في التأمينات دون 

نطاقات أو مقيم، باإلضافة إلى وجود موظف حديث التسجيل في التأمينات االجتماعية، ولم يتم عكسه في نطاقات بعد.

أعداد العاملين بالشركة ومصنعها(ل 55الجدول رقم )

2021م 2020م 2019م
البيان

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

%25٫32 21 %18٫07 15 %18٫18 14 السعوديين

%74٫68 60 %81٫93 68 %81٫82 63 غير السعوديين

%100 81 %100 83 %100 77 اإلجمالي
المصدر: الشركة

أعداد العاملين بالشركة ومصنعها حسب التقارير والشهادات الصادرة عن الجهات الحكومية(ل 56الجدول رقم )

مالحظات المجموع عامل غير سعودي عامل سعودي نوع المستند الجهة

كما في 1443/05/11هـ 81 60 21 شهادة التأمينات التأمينات االجتماعية

كما في 2021/12/15م 79 59 20 شهادة نطاقات مكتب العمل

كما في 2021/12/15م - 60 - تقرير مقيم الجوازات/وزارة الداخلية
المصدر: الشركة
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االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان 81414
ينبغي استخراج رخصة بلدية للمكاتب اإلدارية والمنشآت حتى تتمكن الشركة من تشغيلها مع األخذ باالعتبار أن البلدية أو األمانة  	

تتطلب الوثائق التالية: السجل التجاري، وصورة عقد التأسيس )النظام األساسي( وصورة من عقد اإليجار أو صك الملكية وصورة 
من فسح البناء للمبنى أو المنشأة أو المحل التجاري أو المستودع أو المخزن وصورة من ترخيص المكتب العقاري وتصوير المبنى 
الواجهة(  على  استخدامها  ليتم  للشركة  التجارية  العالمة  ملكية  وتسجيل  اللوحة  فاتورة  من  نسخة  )مع  اللوحة  ويشمل  بعد  من 

باإلضافة إلى ترخيص الدفاع المدني.
وعلى الرغم من أن معظم أعمال الشركة قائمة على العقارات المستأجرة؛ وبأن الشركة قد قامت بإبرام اتفاقية لشراء عدة قطع  	

أراضي؛ إال أنها تؤكد على التزامها باستخراج كافة التصاريح الالزمة وبالتزامها بمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان. 
وقد حصلت الشركة على ترخيصي بلدي المرتبطين بممارسة أعمالها والموّضحة تفاصيلها أدناه.

الموافقات والتراخيص والشهادات والتصاريح التي تعمل بموجبها الشركة والصادرة عن البلدية(ل 57الجدول رقم )

تاريخ انتهاء صالحية تاريخ اإلصدارالجهة المرخصةالغرضرقم الترخيصالترخيص
الترخيص

لإلفادة بأن الشركة مرّخصة لمزاولة 42065115444رخصة نشاط تجاري
1445/06/04هـ )الموافق -أمانة منطقة الرياض )بلدي(أعمالها التجارية

2023/12/17م(

لإلفادة بأن الشركة مرّخصة لمزاولة 40031914476رخصة نشاط تجاري
1444/08/13هـ )الموافق -أمانة منطقة الرياض )بلدي(أعمالها التجارية

2023/03/05م(
المصدر: الشركة

ملخص العقود الجوهرية  815
تعد الشركة طرًفا في عدد من االتفاقيات والعقود الجوهرية والمعامالت مع أطراف متعددة. ويوضح هذا القسم ملخص االتفاقيات والعقود التي 
يعتقد أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنها قد تكون جوهرية أو مهمة فيما يتعلق بأعمال الشركة. إن ملخص االتفاقيات والعقود المشار إليها أدناه ال 

يشمل جميع الشروط واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدياًل عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات والنماذج.

مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة:. 1
التجارة بخدمات تدمير األجهزة  الشركة وزارة  تزود  السعودية، بحيث  التجارة  تفاهم مع وزارة  بتاريخ 2017/12/20م مذكرة  الشركة  أبرمت 

اإللكترونية المصادرة من قبل وزارة التجارة، بدون مقابل.

تعتبر المذكرة سارية حتى تاريخ 2022/12/20م.

عقد خدمات مع السيد/ أنور حازم محمد:. 2
أبرمت الشركة عقد خدمات مع السيد/ أنور حازم محمد، بحيث تستفيد الشركة من صيانة تقنية المعلومات لديها لمدة 3 سنوات من تاريخ 

2021/03/17م حتى تاريخ 2024/03/16م، مقابل أن تدفع الشركة مبلغ شهري بقيمة 2500 ريال سعودي خالل مدة العقد.

3 .:)SIMS( اتفاقية توزيع مع سيمس
أبرمت الشركة بتاريخ 2020/01/03م اتفاقية إطارية مع شركة سيمس )SIMS( لمدة سنة تبدأ اعتباًرا من تاريخ 2020/01/03م حتى تاريخ 
2020/12/3م وتجددت هذه االتفاقية لتصبح غير محددة المدة، بحيث يتم تحديد شحنات جميع ما هو تالف ليتم االستفادة منها من قبل 

الشركة ولتقديم خدمات أخرى كمتعاقد من الباطن.

عقد بيع وشراء مع الشركة السعودية للكهرباء:. 4
أبرمت الشركة بتاريخ 2020/05/07م عقد بيع/ شراء معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء، بحيث تبيع الشركة السعودية للكهرباء 

مجموعة من المواد اإللكترونية والكهربائية لصالح الشركة، حسب األعمال المتفق عليها في المنطقة الغربية.

يعتبر العقد ساري حتى تاريخ 2022/05/07م.
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عقد بيع وشراء مع الشركة السعودية للكهرباء:. 5
أبرمت الشركة بتاريخ 2020/05/07م عقد بيع/ شراء معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء، بحيث تبيع الشركة السعودية للكهرباء 

مجموعة من المواد اإللكترونية والكهربائية لصالح الشركة، حسب األعمال المتفق عليها في المنطقة الشرقية.

يعتبر العقد ساري حتى تاريخ 2022/05/07م، ويخضع العقد لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

عقد بيع وشراء مع الشركة السعودية للكهرباء:. 6
أبرمت الشركة بتاريخ 2020/05/07م عقد بيع/ شراء معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء، بحيث تبيع الشركة السعودية للكهرباء 

مجموعة من المواد اإللكترونية والكهربائية لصالح الشركة، حسب األعمال المتفق عليها في المنطقة الجنوبية.

يعتبر العقد ساري حتى تاريخ 2022/05/07م.

عقد بيع وشراء مع الشركة السعودية للكهرباء:. 7
أبرمت الشركة بتاريخ 2020/05/07م عقد بيع/ شراء معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء، بحيث تبيع الشركة السعودية للكهرباء 

مجموعة من المواد اإللكترونية والكهربائية لصالح الشركة، حسب األعمال المتفق عليها في المنطقة الوسطى.

يعتبر العقد ساري حتى تاريخ 2022/05/07م.

عقد بيع وشراء مع شركة هواوي:. 8
أبرمت الشركة بتاريخ 2019/08/28م عقد بيع/ شراء، مواد الخردة من شركة هواوي، بحيث تبيع شركة هواوي مجموعة من المواد الخردة 

لصالح الشركة، حسب اآللية المتفق عليها.

يعتبر العقد ساري حتى تاريخ 2021/08/27م.

عقد بيع وشراء مع شركة هواوي:. 9
أبرمت الشركة بتاريخ 2021/04/12م عقد بيع/ شراء، مواد الخردة من شركة هواوي، بحيث تبيع شركة هواوي مجموعة من المواد الخردة 

لصالح الشركة، حسب اآللية المتفق عليها.

يعتبر العقد ساري حتى تاريخ 2022/04/11م.

عقد من الباطن مع مؤسسة سالم الثبيتي للصيانة:. 10
أبرمت الشركة بتاريخ 2021/01/11م عقًدا من الباطن، مع مؤسسة سالم الثبيتي للصيانة، بحيث تكون مؤسسة سالم الثبيتي للصيانة القوة 

العاملة لصالح الشركة، وذلك لغرض تفكيك الوحدات الكهربائية، وذلك بقيمة ريال سعودي واحد لكل وحدة.

مدة العقد شهر ويجدد تلقائًيا.

11 .:)Met Asia( مذكرة تفاهم مع شركة
أبرمت الشركة مذكرة تفاهم إطارية مع شركة Met Asia، بحيث يتم تحديد سعر المنتجات بين الطرفين بناًء على الجدول المرفق في المذكرة.

12 .:)Met Asia( عقد بيع مع شركة
أبرمت الشركة عقد بيع مع شركة Met Asia، بحيث يتم بيع معادن األلمونيوم لشركة Met Asia بناًء على سعر المنتجات المرفقة في االتفاقية.

13 .:)SAED international recruitment( عقد تقديم خدمات مع شركة ساعد
أبرمت الشركة عقد خدمات مع شركة SAED international recruitment، بتاريخ 2021/01/14م ولمدة سنة ميالدية واحدة تجدد تلقائًيا، 
وذلك لتوفير القوة العاملة لصالح الشركة بقيمة 11,406,00 ريال سعودي شهرًيا خالل مدة العقد باإلضافة إلي مبلغ يدفع مرًة واحدة بقيمة 

812 ريال سعودي مقابل رسوم الخدمة.
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14 .:)Steinert( أمر تأكيد توريد وتركيب مع شركة
أمر تأكيد توريد وتركيب من شركة Steinert، بتاريخ 2020/10/07م , وذلك لشراء اآلالت والبرامج من شركة Steinert بقيمة 1,000,000 يورو.

اتفاقية شراء العقارات مع شركة )موطن العقارية(:. 15
أبرمت الشركة اتفاقية شراء عقارات مع شركة موطن العقارية بتاريخ 2021/10/18م، وذلك لشراء القطع من 500 إلى 509 والقطع من 991 

إلى 993 من البلك رقم 38 في مدينة البوابة الصناعية، مقابل قيمة 24,048,601٫81 ريال سعودي.

16 .:)SIMS Group UK limited( اتفاقية شراء حصص في شركة
أبرمت الشركة اتفاقية شراء الحصص من شركة SIMS Group UK limited بتاريخ 2020/10/31م، وذلك لشراء عدد من الحصص مقابل 

قيمة 40,000 ألف دوالر أمريكي.

اتفاقية خدمات مع مكتب عمر الرشيد للمحاماة:. 17
أبرمت الشركة اتفاقية تقديم خدمات قانونية مع مكتب )عمر الرشيد للمحاماة( لتقديم خدمات واستشارات قانونية لمدة سنة تبدأ من تاريخ 

2020/11/01م، بقيمة 40,000 دوالر أمريكي.

18 .:)PKC Advisory( اتفاقية خدمات استشارية مع شركة بي كي سي لالستشارات
أبرمت الشركة اتفاقية تقديم خدمات استشارية مع شركة )بي كي سي لالستشارات( لتقديم خدمات استشارية حيال عملية الدرج المباشر تبدأ 

من تاريخ 2020/10/27م ولمدة 6 أشهر من تاريخ البداية، بقيمة 45,000 دوالر أمريكي.

اتفاقية خدمات استشارية محاسبية مع شركة العظم والسديري وآل الشيخ محاسبون قانونيون:. 19
أبرمت الشركة اتفاقية تقديم خدمات استشارية محاسبية مع شركة )العظم والسديري وآل الشيخ محاسبون قانونيون( لتقديم خدمات محاسبية 
حيال تدقيق ومراجعة القوائم المالية للشركة تبدأ من تاريخ 2020/11/18م حتى االنتهاء من تدقيق ومراجعة القوائم مقابل قيمة 50,000 ريال 

سعودي.

تعامالت األطراف ذات العالقة  816
تتعامل الشركة في سياق أعمالها المعتاد مع عدد من األطراف ذوي العالقة بما في ذلك الشركة المملوكة بشكل كامل أو جزئي ألعضاء مجلس 

اإلدارة. كما أن هناك تعامالت لبعض أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

وكانت التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة كالتالي:

قرض من المساهم )إياد النافع(:
بقيمة  األولى في عام 2018م  الدفعة  كانت  )3,796,000(ريال سعودي حيث  بقيمة  النافع  إياد  المساهم  دفعتين من  قرًضا على  الشركة  استلمت 
496,000 ريال سعودي وبعائد سنوي قدره )12%( والدفعة الثانية في عام 2019م بقيمة 3,300,000 ريال سعودي وبعائد سنوي قدره )5%(، وتم 
تحرير سند ألمر بقيمة القرض للمساهم إياد النافع كضمان لسداد الشركة لقيمة القرض في التاريخ المحدد ولم يتم التنفيذ على هذا السند وتم 
سداد كامل القرض في 2020م عن طريق رفع رأس مال الشركة بتحويل هذه القروض إلى أسهم، كما وافقت الجمعية العامة على هذا التعامل بتاريخ 

1442/01/28هـ الموافق 2020/09/16م. 

قرض من المساهم )ناصر الرشيد(:
استلمت الشركة قرض من المساهم ناصر الرشيد في عام 2018م بقيمة 1,240,000ريال سعودي وبعائد سنوي قدره )12%(، وتم تحرير سند ألمر 
بقيمة القرض للمساهم ناصر الرشيد كضمان لسداد الشركة لقيمة القرض في التاريخ المحدد ولم يتم التنفيذ على هذا السند وتم تسديد كامل 
التعامل بتاريخ  العامة على هذا  القرض في عام 2020م عن طريق رفع رأس مال الشركة بتحويل هذه القروض إلى أسهم، كما وافقت الجمعية 

1442/01/28هـ الموافق 2020/09/16م. 
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قرض المساهم )سلطان المعشوق(:
استلمت الشركة قرًضا من المساهم سلطان المعشوق في عام 2018م بقيمة 26,660 ريال سعودي، وتم تحرير سند ألمر بقيمة القرض للمساهم 
سلطان المعشوق كضمان لسداد الشركة لقيمة القرض في التاريخ المحدد ولم يتم التنفيذ على هذا السند وتم تسديد كامل القرض في عام 2020م 
عن طريق رفع رأس مال الشركة بتحويل هذه القروض إلى أسهم، كما وافقت الجمعية العامة على هذا التعامل بتاريخ 1442/01/28هـ الموافق 

2020/09/16م. 

قرض المساهم )شركة جواز(:
استلمت الشركة قرًضا من المساهم شركة جواز في عام 2018م بقيمة 1,240,000 ريال سعودي، وتم تحرير سند ألمر بقيمة القرض للمساهم شركة 
جواز كضمان لسداد الشركة لقيمة القرض في التاريخ المحدد ولم يتم التنفيذ على هذا السند وتم تسديد كامل القرض في عام 2020م عن طريق 
رفع رأس مال الشركة بتحويل هذه القروض إلى أسهم. ولم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة على هذا التعامل كونه تعامل مع مساهم ال 

يعتبر طرف ذو عالقة بناء على نظام الشركات.

قرض المساهم )زياد الحقيل(:
استلمت الشركة قرًضا من المساهم زياد الحقيل في عام 2018م بقيمة 279,000 ريال سعودي، وتم تحرير سند ألمر بقيمة القرض للمساهم زياد 
الحقيل كضمان لسداد الشركة لقيمة القرض في التاريخ المحدد ولم يتم التنفيذ على هذا السند وتم تسديد كامل القرض في عام 2020م عن طريق 
رفع رأس مال الشركة بتحويل هذه القروض إلى أسهم، ولم يتم الحصول على موافقة الجمعية العامة على هذا التعامل كونه تعامل مع مساهم ال 

يعتبر طرف ذو عالقة بناء على نظام الشركات.

قرض المساهم )منى الذويب(:
للمساهم  القرض  بقيمة  وتم تحرير سند ألمر  ريال سعودي،  بقيمة 145,000  الذويب في عام 2018م  المساهم منى  الشركة قرًضا من  استلمت 
منى الذويب كضمان لسداد الشركة لقيمة القرض في التاريخ المحدد ولم يتم التنفيذ على هذا السند وتم تسديد كامل القرض في عام 2020م 
عن طريق رفع رأس مال الشركة بتحويل هذه القروض إلى أسهم، كما وافقت الجمعية العامة على هذا التعامل بتاريخ 1442/02/25هـ )الموافق 

2020/10/12م(. 

كما وسبق أن تم تقديم قرض حسن للشركة في عام 2016م من قبل كل من:

إياد عبدالعزيز النافع 600,000 ريال سعودي )تمت الموافقة على هذا التعامل مع طرف ذو عالقة من قبل الجمعية العامة في تاريخ . 1
1442/02/25هـ الموافق 2020/10/12م(

شركة جواز 240,000 ريال سعودي. )مساهم وال يتطلب موافقة الجمعية العامة(. 2
زياد الحقيل 282,000 ريال سعودي. )مساهم وال يتطلب موافقة الجمعية العامة(. 3
منى الذويب 141,000 ريال سعودي. )مساهم وال يتطلب موافقة الجمعية العامة(. 4
سلطان المعشوق 27,000 ريال سعودي. »تمت الموافقة على هذا التعامل مع طرف ذو عالقة من قبل الجمعية العامة في تاريخ . 5

1442/02/25هـ )الموافق 2020/10/12م(«
مروان األحمدي 150,000 ريال سعودي. )مساهم وال يتطلب موافقة الجمعية العامة(. 6
ناصر عبدالرحمن الرشيد 360,000 ريال سعودي. »تمت الموافقة على هذا التعامل مع طرف ذو عالقة من قبل الجمعية العامة في . 7

تاريخ 1442/02/25هـ )الموافق 2020/10/12م(«
عبدالرحمن العبيكان 1,200,000 ريال سعودي. »تمت الموافقة على هذا التعامل مع طرف ذو عالقة من قبل الجمعية العامة في . 8

تاريخ 1442/02/25هـ )الموافق 2020/10/12م(«

وهي عبارة عن قروض حسنة لم يتم احتساب أي عوائد فعليه عليها وتم سداد هذه القروض في عام 2020م عن طريق رفع رأس مال الشركة بتحويل 
هذه القروض إلى أسهم كما تجدر اإلشارة إلى أنه لم يتم االتفاق بناء على عقد أو اتفاقية مكتوبة.

وال يوجد أي رصيد مستحق عن التعامالت مع األطراف ذات العالقة كما في 2021/09/30م. 
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عقارات الشركة  817
تمارس الشركة أعمالها من خالل عّدة عقارات مختلفة. حيث أنها تمارس أعمالها الصناعية عن طريق عّدة ورش في مدينة تجميع المعادن. كما 
قامت الشركة بشراء عدة أراض صناعية حديًثا في مدينة البوابة الرقمية الصناعية الجديدة عبر اتفاقية شراء عقارات مع شركة موطن العقارية 
بتاريخ 2021/10/18م، وذلك لشراء القطع من 500 إلى 509 والقطع من 991 إلى 993 من البلك رقم 38 في مدينة البوابة الصناعية والتي تقدر 
بمساحة 42,591 متر مربع, مقابل 24,048,601.81 ريال سعودي، وذلك لغرض نقل مصنعها بالكامل والذي يقع على أراض مستأجرة تابعة لمدينة 

تجميع المعادن المملوكة لشركة الرياض القابضة، حسب ما هو موّضح في الجدول أدناه.

قائمة العقارات التي تملكها أو تستأجرها الشركة(ل 58الجدول رقم )

تاريخ التمّلك/مدة العقد قيمة العقار/اإليجار
)ريال سعودي(

المساحة
)متر مربع( نوع العقار المدينة المالك/ 

المؤجر
ملك/ 
إيجار العقار #

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 399025000454 1,758,386٫04 3,238,280 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)500( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

1

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 399025000455 1,757,533٫53 3,236,710 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)501( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

2

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 799025000456 1,753,623٫93 3,229,510 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)502( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

3

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 499025000457 1,752,771٫42 3,227,940 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)503( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

4

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 999025000458 1,754,970٫57 3,231,990 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)504( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

5

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 299025000459 1,754,118٫06 3,230,420 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)505( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

6

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 899025000460 1,753,265٫55 3,228,850 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)506( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

7

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 999025000461 1,752,413٫04 3,277,280 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)507( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

8

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 699025000462 1,751,555٫10 3,255,700 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)508( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

9

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 399025000463 3,095,244٫89 5,700٫230 صناعي الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)509( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

10

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 899025000464 1,516,507٫00 2,388,200 مستودعات الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)991( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

11
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تاريخ التمّلك/مدة العقد قيمة العقار/اإليجار
)ريال سعودي(

المساحة
)متر مربع( نوع العقار المدينة المالك/ 

المؤجر
ملك/ 
إيجار العقار #

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 799025000465 1,559,616٫50 2,399,410 مستودعات الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)992( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

12

1443/07/26هـ بموجب 
الصك رقم 899025000466 2,088,616٫20 3,026,980 مستودعات الرياض الشركة ملك

قطعة أرض رقم 
)993( من بلوك )38( 

في مخطط مدينة 
البوابة الصناعية

13

1095 يوم، تبدأ في تاريخ 
2020/10/10م حتى تاريخ 

2023/10/09م
 654,862٫05

89٫70

مكاتب الرياض
ماجد 

ناصر سالم 
الضويان

إيجار
وحدات إيجارية في 
العمارة الواقعة في 

حي الملقا
14

55٫32

64٫86

54٫39

سنة هجرية تبدأ من تاريخ 
1443/04/01هـ حتى 

1444/03/30هـ
 98,400 6,557 متر مربع ورشة تجميع 

المعادن الرياض
شركة 

الرياض 
القابضة

إيجار الوحدة رقم 107 
بمدينة تجميع المعادن  15

عشر سنوات هجرية تبدأ من 
تاريخ 1437/10/01هـ وحتى 

تاريخ 1447/09/30هـ.

قيمة اإليجار السنوي 
للسنة الخامسة 

والسادسة والسابعة مبلغ 
وقدره 297,000

قيمة اإليجار السنوي 
للسنة الثامنة والتاسعة 
والعاشرة مبلغ وقدره 

 319,000

10,998 متر مربع المصنع 
الرئيسي الرياض

شركة 
الرياض 
القابضة

إيجار
الوحدة رقم 109 

بمدينة تجميع المعادن 
109

16

سنة هجرية تبدأ من 
1442/07/01هـ حتى 

1443/06/29هـ
 165,300  11,017 المصنع 

الرئيسي الرياض
شركة 

الرياض 
القابضة 

إيجار الوحدة رقم 110 في 
مدينة تجميع المعادن 17

المصدر: الشركة

التقاضي  818
تؤكد الشركة بأنها لم تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا أو دعاوى أقامها بعض حاملي الوثائق تتعلق بعملياتها ونزاعات ومطالبات تتعلق 
منتجاتها وخدماتها المقدمة، كما أنها لحين تاريخ هذا المستند فلم تقم برفع أي مطالبة قضائية -رغم عزمها على القيام برفع دعوى تتعلق بانتحال 
شعار وهوية الشركة المسجلة )كعالمة تجارية(، ومع هذا فال يمكن للشركة أن تضمن أنها لن تتعرض مستقباًل ألي قضايا أو دعاوى أو أنها لن تقوم 

برفع أي قضايا أو دعاوى من هذا القبيل.
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العالمات التجارية  819
تعتمد الشركة في تسويق خدماتها ومنتجاتها على اسمها التجاري المسجل في سجلها التجاري والذي ينعكس في شعارها، والذي يدعم أعمالها 
ومركزها التنافسي، ويمنحها تميًزا واضًحا في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بحماية ملكيتها الفكرية وذلك من خالل تسجيل العالمات 

التجارية الخاصة بمنتجاتها لدى وزارة التجارة كما في الجدول التالي.

السجالت التجارية للشركة(ل 59الجدول رقم )

تاريخ نهاية الحماية تاريخ بداية الحماية تاريخ التسجيل رقم التسجيل اسم مالك العالمة التجارية العالمة التجارية

 1448/07/05هـ
)الموافق 2026/12/14م(

 1438/06/14هـ
)الموافق 2017/03/13م(

 1438/10/15هـ
)الموافق 2017/07/09م( 1438013630 شركة تدوير البيئة األهلية

 1448/06/13هـ
)الموافق 2026/11/23م( -  1438/08/18هـ

)الموافق 2017/05/14م( 1438013627 شركة تدوير البيئة األهلية

 1452/08/24هـ
)الموافق 2030/12/19م(

 1442/08/25هـ
)الموافق 2021/04/07م(

 1442/11/18هـ
)الموافق 2021/06/28م( 1442027022 شركة تدوير البيئة األهلية

المصدر: الشركة

التأمين  8110
تحتفظ الشركة بوثيقة تأمين تغطي بعض المخاطر المرتبطة بأعمالها. ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثيقة التأمين الخاصة بالشركة:

وثائق التأمين الخاصة بالشركة(ل 60الجدول رقم )

المؤمن شركة التأميننوع التغطيةم
قيمة المؤمن عليه/الحد األقصى تاريخ انتهاء التغطيةرقم الوثيقةعليه

للتعويض

الحريق واألخطار 1
المصاحبة

شركة الدرع العربي 
16,500,000 ريال سعودي2021/06/05مP/CRO1/2020/FP/0000016الشركةللتأمين التعاوني

شركة بوبا العربية تأمين طبي2
2021/08/12م-الشركةللتأمين التعاوني 

500,000 ريال سعودي لكل فرد . 1
لألساسي والتميز باقة )1(

750٫000 ريال سعودي لكل فرد . 2
عن الباقة المميزة باقة )2(

التأمين البحري على 3
البضائع 

شركة الدرع العربي 
1,200,000 يورو أي ما يعادل 2022/02/09مP/CRO1/2021/CM/0000013الشركةللتأمين التعاوني

5,460,000 ريال سعودي

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالمعلومات القانونية  8111
إضافة إلى اإلقرارات األخرى المشار إليها في هذا المستند، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

بأن اإلدراج ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. 	
أن ال يخل اإلدراج بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرًفا فيها. 	
أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في مستند التسجيل هذا. 	
أن الشركة وفرعها وشركتها التابعة ليسوا خاضعين ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرًيا في أعمال  	

الشركة أو فرعها أو شركتها التابعة أو في وضعهم المالي.
أو  	 بمفردها  تؤثر  قانونية قد  إجراءات  أو  ليسوا خاضعين ألي دعاوى  التابعة  الشركة وفرعها وشركتها  إدارة  أن أعضاء مجلس 

بمجملها جوهرًيا في أعمال الشركة أو فرعها أو شركتها التابعة أو في وضعهم المالي.
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9 
المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطه

تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل األسهم في السوق الموازية  911
تقدمت الشركة بطلب تسجيل األسهم الخاضعة لهذا المستند إلى هيئة السوق المالية السعودية، وتم تقديم جميع المستندات المطلوبة إلى الجهات 
ذات العالقة واستيفاء جميع المتطلبات، وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية التسجيل واإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق 

الموازية، بما في ذلك موافقة الهيئة على مستند التسجيل هذا.

سعر السهم االسترشادي عند اإلدراج والقيمة االسمية لكل سهم  912
ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخًرا على أسهم الشركة، وفي حال حدثت مثل هذه الصفقات فإنه يتم نقل الملكية بموجب عقد بيع بين الطرفين 

وليس للشركة عالقة في معرفة سعر البيع الذي تم بينهم.

تم تحديد السعر االسترشادي من خالل تحديد القيمة السوقية العادلة للشركة والتي قامت بها شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( وفًقا لذلك، 
يبلغ السعر االسترشادي للسهم )65( ريال سعودي، وتبلغ القيمة االسمية للسهم )10( رياالت سعودية، ومما تجدر اإلشارة إليه بأن رأس مال الشركة 

يبلغ ثمانية وخمسين مليوًنا وثمانين ألف )58,080,000( ريال سعودي مقسم إلى خمسة ماليين وثمانمائة وثمانية آالف )5,808,000( سهم عادي.

يتم تحديد سعر االفتتاح للسهم بناًء على العرض والطلب على السهم عن طريق آلية مزاد االفتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق )من الساعة 9:30 
صباًحا إلى الساعة 10:00 صباًحا(، ويمكن للمستثمرين خالل هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر 
العادل الذي يتم عنده تنفيذ األوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب يومية مسموح بها تبلغ 
)30% ارتفاًعا وهبوًطا(. ويعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقيمة السوقية العادلة وهو سعر اإلدراج لليوم األول فقط، كما سيتم تطبيق حدود 
ثابتة للتذبذب السعري عند وصول سعر الورقة المالية إلى 10%, سواًء ارتفاًعا أو انخفاًضا، مما يؤدي إلى تفعيل مزاد التذبذب السعري، لتحديد حد 
ثابت جديد للورقة المالية بناًء على السعر المرجعي الجديد الناتج من مزاد التذبذب السعري. ويفعل مزاد التذبذب السعري لمدة خمس دقائق عند 
وصول سعر الورقة المالية إلى 10%, سواًء ارتفاًعا أو انخفاًضا، وهو مزاد يبدأ عندما يصل سعر الورقة المالية إلى الحد الثابت للتذبذب السعري، 

ويمكن أن يتكرر عدة مرات خالل جلسة التداول وينتج عنه سعر مرجعي جديد تُبنى عليه حدود سعرية ثابتة.

يتم تمديد مزادي االفتتاح واإلغالق عند وصول سعر الورقة المالية الحد األعلى أو األدنى )+/- 10( من السعر االفتراضي، أو حين لم يتم بعد 
تكوين سعر االفتتاح و/أو اإلغالق االفتراضي.

وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:

يحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمية التي يمكن تداولها من األوراق المالية.. 1
إذا كان هناك سعران أو أكثر قد يتداوالن الكمية نفسها، يحدد نظام التداول السعر الذي يترك أقل حد األدنى المتبقي، وهو عدد . 2

األوراق المالية غير المطابقة بهذا السعر.
إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، يحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي:. 3

األعلى سعًرا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف الشراء فقط.أ. 
باألقل سعًرا عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في طرف البيع فقط.ب. 
متوسط أسعار )أ( و)ب( عند عدم توازن الكمية غير المطابقة في الطرفين )البيع والشراء(. يقرب متوسط السعرين إلى أقرب ج. 

وحدة تغير السعر عند اإلمكان.
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يكون تداول األسهم من يوم األحد إلى يوم الخميس، باستثناء العطالت الرسمية في المملكة والتي تعلن عنها السوق. ويتبع يوم التداول تسلسل 
الجلسات المحدد في الجدول اآلتي:

تسلسل الجلسات(ل 61الجدول رقم )

الجدول الزمنيالجلسة

9:30- 10:00الجلسة األولى: مزاد االفتتاح

10:00-15:00الجلسة الثانية: السوق مفتوح - تنفيذ

15:00-15:10الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

15:10-15:20الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق

15:00-16:00الجلسة الخامسة: السوق مغلق
المصدر: إجراءات التداول والعضوية - تداول

يتاح تمرير وتعديل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانية والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ويتاح تعديل صالحية األمر  	
وإلغاؤه خالل الجلسة الخامسة، ويتاح تعطيل األوامر غير المنفذة خالل يوم التداول.

تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد )عرض السوق بحسب السعر( خالل الجلسة األولى والجلسة  	
الثالثة.

تُطابق األوامر في نهاية الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانية والجلسة الرابعة. 	
يحدد وقت انتهاء الجلستين األولى والثالثة بشكل متغير يومًيا خالل 30 ثانية وفق األوقات المحددة للجلستين في الجدول أعاله 	

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق أسهم الشركة  913

تعليق اإلدراج أو إلغائه 91311

يجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسب ما تراه مناسًبا، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:أ. 

إذا رأت ضرورة ذلك حمايًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.. 1
إذا أخفقت الشركة إخفاًقا تراه الهيئة جوهرًيا في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.. 2
إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.. 3
إذا رأت أن الشركة أو أعمالها أو مستوى عملياتها أو أصولها لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسهم في السوق.. 4
عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات . 5

كافية تتعلق بالكيان المستهدف، واقتنعت الهيئة, بعد إعالن الشركة، بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة 
المقترحة لالستحواذ العكسي، فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.

عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ويتعذر على الشركة تقييم وضعها المالي بدقة ويتعذر إبالغ . 6
السوق وفًقا لذلك.

إذا لم تُستوَف متطلبات السيولة المحددة في الفقرة )ب( من المادة الحادية واألربعين من قواعد اإلدراج بعد مضي المدة . 7
المحددة في الفقرة الفرعية )1( من الفقرة )د( من المادة الثالثة واألربعين من قواعد اإلدراج.

عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة 50% فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة . 8
بموجب نظام اإلفالس.

عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.. 9
عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر . 10

بموجب نظام اإلفالس.
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.. 11

يخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة )أ( أعاله لالعتبارات اآلتية:ب. 

معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حمايًة للمستثمرين.. 1
أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.. 2



مستند تسجيل أسهم شركة تدوير البيئة األهلية | 69 tadweeer.com

الفللرملا الفتللمة الألسهم وأميلم ابدةاج الفبلشر وشرواا

التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة.. 3
عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن ُموقًفا عن . 4

مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية )13( من الفقرة )أ( من 
المادة السادسة والثالثين لقواعد اإلدراج.

تعلق السوق تداول األوراق المالية للشركة في أي من الحاالت اآلتية:ج. 

عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماتها المالية الدورية وفق اللّوائح التنفيذية ذات العالقة.. 1
عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأًيا معارًضا أو امتناًعا عن إبداء الرأي إلى حين إزالة الرأي . 2

المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي.
إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في الباب الثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق المالية . 3

للشركة لتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للشركة بتخفيض رأس مالها وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار.. 4

ترفع السوق التعليق المشار إليه في الفقرات )1( و)2( من الفقرة )ج( من المادة السادسة والثالثين لقواعد اإلدراج، بعد مضي د. 
جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق، وفي حالة إتاحة تداول أسهم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعليق خال مدة ال 

تتجاوز خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
يجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أٍي ه. 

من الحاالت الواردة في الفقرة )أ( من المادة السادسة والثالثين لقواعد اإلدراج.
يجب على الشركة التي ُعلق تداول أسهمها االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.و. 
إذا استمر تعليق تداول األسهم مدة )6( أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء ز. 

إدراج أسهم الشركة.
عند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي، يلغى إدراج أسهم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسهمها، فعليها تقديم ح. 

طلب جديد إلدراج أسهمها وفًقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية 
وااللتزامات المستمرة.

ال تخّل هذه المادة بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.ط. 

اإللغاء االختياري لإلدراج 91312

ال يجوز للشركة بعد إدراج أوراقها المالية في السوق المالية إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة. وللحصول على موافقة أ. 
الهيئة، يجب على الشركة تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق المالية بذلك، وأن يشمل الطلب المعلومات 

اآلتية:

األسباب المحددة لطلب اإللغاء.. 1
نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )د( أدناه.. 2
نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين، إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ . 3

أو أي إجراء آخر تتخذه الشركة.
أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين بموجب اللوائح التنفيذية ذات العالقة.. 4

يجوز للهيئة -بناًء على تقديرها - قبول طلب اإللغاء أو رفضه.ب. 
يجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصولها على موافقة الهيئة.ج. 
عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، يجب على الشركة أن تفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ويجب أن يتضمن د. 

اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
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التعليق المؤقت 91313

يجوز للشركة أن تطلب من السوق تعليق تداول أوراقها المالية مؤقًتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون أ. 
تأخير بموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال تستطيع الشركة تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول، 

وتقوم السوق المالية بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
عند تعليق التداول مؤقًتا بناًء على طلب المصدر, يجب على الشركة أن تفصح للجمهور في - أقرب وقت ممكن - عن سبب التعليق ب. 

والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات الشركة.
يجوز للهيئة أّن تعلق التداول مؤقًتا من دون طلب من الشركة عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات ج. 

الشركة وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالية أو تخل بحماية المستثمرين. ويجب على الشركة عندما تخضع 
أوراقها المالية للتعليق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.

الهيئة ممارسة صالحياتها وفق الفقرة )ج( المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في د.  للسوق أن تقترح على 
نشاطات الُمصدر، ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.

يرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة )ب( أعاله، ما لم تر الهيئة أو السوق ه. 
المالية خالف ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها 91314
إذا رغب الُمصدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها، يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد طرح 

األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.

القرارات والموافقات التي ستدرج األسهم بموجبها   914
تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسهم الشركة بموجبها فيما يلي:

قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 1442/09/16هـ )الموافق 2021/04/28م( بالموافقة على اإلدراج المباشر ألسهم . 1
الشركة في السوق الموازية وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية الالزمة.

موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على طلب اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية وذلك بتاريخ . 2
1443/08/27هـ )الموافق 2022/03/30م(.

موافقة هيئة السوق المالية على طلب تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية، وقد تم اإلعالن عن هذه الموافقة في موقع . 3
هيئة السوق المالية بتاريخ 1443/08/27هـ )الموافق 2022/03/30م(.

الترتيبات القائمة لمنع التصرف في أسهم معينة )فترة الحظر(  915
يحظر على كبار المساهمين المذكورين في الصفحة )ز( في هذا المستند التصرف في أسهمهم مدة اثني عشر ) 12( شهًرا من تاريخ بدء تداول 

أسهم الشركة في السوق الموازية، ويجوز لهم التصرف في أسهمهم بعد انتهاء هذه الفترة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

نبذه عن السوق المالية السعودية )تداول(  916
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني في المملكة عام 1990م. 
تتم عملية التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع من يوم 
األحد حتى يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة 10 صباًحا وحتى الساعة 3 عصًرا، ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح 

بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 9:30 صباًحا وحتى الساعة 10 صباًحا.

ويتم تنفيذ الصفقات من خال مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفًقا للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أواًل وهي 
األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتليها األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفًقا لتوقيت اإلدخال.

يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت، ويتم توفير بيانات السوق بشكل فوري 
.)T+2( لمزودي المعلومات المعروفين مثل »رويترز«. وتتم تسوية الصفقات آلًيا خالل يومي عمل حسب

وينبغي على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات المهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة 
السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق.
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10 
المستندات المتاحة للمعاينة 

ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المقر الرئيس للشركة خالل أيام العمل )من األحد إلى الخميس( بين الساعة 9 صباًحا إلى الساعة 4 
مساًء، أو من خالل غرفة بيانات افتراضية سيتيحها المستشار المالي »األهلي كابيتال« للمستثمرين المؤهلين عند طلبهم من خالل البريد اإللكتروني 
للمستشار المالي snbc.cm@alahlicapital.com، وذلك ابتداًء من تاريخ 2022/04/17م وحتى تاريخ 2022/04/21م على أال تقل تلك الفترة عن 

)7( أيام قبل اإلدراج:

النظام األساسي للشركة وعقد التأسيس. 	
السجل التجاري للشركة. 	
موافقة هيئة السوق المالية على تسجيل أسهم الشركة في السوق الموازية كنسخة مطبوعة من موقع هيئة السوق المالية. 	
موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على اإلدراج. 	
موافقة مجلس إدارة الشركة على اإلدراج المباشر ألسهم الشركة في السوق الموازية. 	
اآللية التي ُحدد بناًء عليها السعر االسترشادي لتداول أسهم الشركة في السوق الموازية )تقرير تقييم للمصدر من قبل المستشار المالي(. 	
القوائم المالية المراجعة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية المفحوصة لفترة التسعة أشهر  	

المنتهية في 30 سبتمبر 2021م
خطابات الموافقة من: 	

المستشار المالي )األهلي كابيتال( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذا المستند.أ. 
المحاسب القانوني )شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته وتقارير المراجعة والفحص التي ب. 

أعدها ضمن هذا المستند.
المستشار القانوني )الضبعان وشركاه( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن هذا المستند.ج. 
مستشار العناية المهنية الالزمة المالي )برايس وتر هاوس كوبرز )PwC( - محاسبون قانونيون( على إدراج اسمه وشعاره وإفاداته ضمن د. 

هذا المستند.

mailto:snbc.cm@alahlicapital.com
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11 
مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات

مقدمة  1111
يستعرض هذا القسم »مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات« مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع المالي لشركة تدوير البيئة 
األهلية »الشركة« خالل السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، و2020م، ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م. 
ويستند هذا القسم على القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والقوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م. تم إعداد القوائم 
المالية الموحدة من قبل الشركة ومراجعتها وفق المعايير الدولية للمراجعة من قبل المحاسب القانوني للشركة شركة العظم والسديري وآل الشيخ 
وشركاؤهم - محاسبين ومراجعون قانونيين عضو كرو الدولية. قامت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والتفسيرات الصادرة عن 
للمحاسبين  السعودية  الهيئة  قبل  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  المملكة  في  والمعتمدة   )IFRS( الدولية  المحاسبة  معايير  مجلس 
المراجعة  المالية  القوائم  السعودية«( إلعداد  العربية  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقرير  الدولية  »المعايير  بـ  إليهم مجتمعين  )يشار  القانونيين 

للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م.

ال تمتلك شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم - محاسبين ومراجعون قانونيين عضو كرو الدولية )كونه جزًءا من الفريق المكلف بالعمل 
لصالح الشركة( أو شركاتهما التابعة أو أي من أقارب موظفيهما أي مساهمة أو حصة من أي نوع في الشركة من شأنها أن تنال من استقالليتهما. 
كما في تاريخ هذا المستند، قدمت شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم - محاسبين ومراجعون قانونيين عضو كرو الدولية موافقتهما 
الكتابية على اإلشارة في هذا المستند إلى دورها بصفتهما مراجع حسابات الشركة لألعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة 

التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م. 

الوقائية لضمان صحة وسالمة  التدابير  باالستجابة النتشار فيروس )كوفيد 19(، قامت اإلدارة بتقييم تأثيره على عملياتها واتخذت سلسلة من 
موظفيها وعمالئها. تعتقد اإلدارة أن فيروس )كوفيد 19( لم يكن له تأثير جوهري على النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

تواصل الشركة مراقبة حالة فيروس )كوفيد 19( عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم بأية عوامل قد تغير من تأثير 
الفيروس على عمليات الشركة خالل عام 2021م أو بعده.

كما تشكل القوائم المالية المذكورة أعاله جزًءا ال يتجزأ من هذا المستند. ويجب قراءة هذا القسم جنًبا إلى جنب مع تلك القوائم واإليضاحات 
المرفقة بها. وقد تم إدراج هذه القوائم المالية في القسم )12( »تقرير المحاسب القانوني« من هذا المستند.

تم عرض جميع المبالغ المذكورة في هذا القسم بتقريبها إلى أقرب ألف ريال سعودي، وتم تقريب النسب المئوية إلى أقرب عدد عشري، وعليه 
فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع المجاميع المذكورة في تلك الجداول أو مع القوائم المالية المراجعة 

أو المفحوصة للشركة. 

قد يحتوي هذا القسم على إفادات مستقبلية للشركة بناًء على خطط اإلدارة والتوقعات الحالية فيما يتعلق بنمو أعمال الشركة ونتائج العمليات 
والظروف المالية.

هذه المعلومات تشمل مخاطر وتوقعات غير مؤكدة وقد يختلف األداء الفعلي للشركة بشكل جوهري عن هذه التوقعات نتيجة عوامل مختلفة، بما في 
تلك العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم أو قسم آخر من هذا المستند وخاصة العوامل الواردة في القسم )2( »عوامل المخاطرة«.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية  1112
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الموحدة الواردة في مستند التسجيل الحالية مستخرجة دون تغييرات جوهرية . 1

عليها من القوائم المالية للعامي 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عامي 2020م و2021م. كما يقر 
.)“IFRS”( أعضاء مجلس اإلدارة بإعداد القوائم المالية الخاصة بالشركة وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أيًضا بأن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة 12 شهًرا من تاريخ إصدار هذا المستند.. 2
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري سلبي على المركز المالي أو التجاري للشركة خالل العامين المالين . 3

2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عامي 2020م و2021م مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل. يؤكد 
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أعضاء مجلس اإلدارة أنه قد تم الكشف عن جميع الحقائق الجوهرية فيما يتعلق بالشركة وأدائها المالي في هذا المستند، وأنه ال 
توجد أي وقائع أخرى قد يؤدي إغفالها إلى أن تكون أي بيانات في هذا المستند مضللة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن عمليات الشركة لم تتوقف بطريقة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيًرا ملحوًظا في الوضع المالي . 4
خالل الـ )12( شهًرا األخيرة.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو رسوم أو تعويضات غير نقدية خالل العامين الماليين . 5
2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عامي 2020م و2021م لتاريخ تقديم طلب التسجيل أو قبوله فيما 

يتعلق بإصدار أي أوراق مالية أو بيعها. 
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن رأس مال الشركة ال يخضع ألي عقد من عقود الخيار.. 6
التزامات محتملة وقامت باحتساب . 7 أّي  القسم عن  يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قامت بعرض تفاصيل شاملة في هذا 

وتسجيل مخصص لها كما هو مفسر تبًعا في هذه المناقشة.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات الشركة ليست خاضعة ألية رهونات أو حقوق أو أعباء باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم . 8

)2( »عوامل المخاطرة«.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة قامت بعرض تفاصيل شاملة في هذا القسم عن جميع األصول الثابتة واالستثمارات بما في . 9

ذلك األوراق المالية التعاقدية وغيرها من األصول التي تكون قيمتها معرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها.
أي . 10 توجد  المستند، ال  »عوامل المخاطرة« من هذا  القسم )2(  تم اإلفصاح عنه في  ما  باستثناء  أن  اإلدارة  يقر أعضاء مجلس 

مؤشرات عن أي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع المالي.
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذا المستند، ال توجد معلومات . 11

عن أي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى تؤثر أو يكون لها تأثير جوهري )صورة 
مباشرة أو غير مباشرة( على عملياتها.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على المكشوف من . 12
بضمان  المشمولة  غير  أو  الشخصي  الضمان  ذلك  في  )بما  التزامات ضمان  أي  وجود  بعدم  يقرون  كما  المصرفية،  الحسابات 
شخصي أو المضمونة برهن أو غير المضمونة برهن( أو التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء باستثناء ما تم 

اإلفصاح عنه في هذا القسم )2( »عوامل المخاطرة« من هذا المستند.

أسس اإلعداد  1113

هيكل الشركةأ. 

بتاريخ 31 أكتوبر 2020م وقعت الشركة اتفاقية مع مجموعة سيمز )باإلمارات العربية المتحدة( لمناقشة شراء كامل أسهم شركة سيمز ريسايكلينج 
سوليوشنز م م ح. وبتاريخ 5 مايو 2021م انتقلت السيطرة لصالح الشركة على شركة سيمز ريسايكلينج سوليوشنز م م ح. وبذلك لدى الشركة شركة 

تابعة كالتالي:

الشركة التابعة(ل 62الجدول رقم )

نسبة الملكيةالشكل القانونيالشركة التابعة
2021م

نسبة الملكية
بلد التأسيس2020م

اإلمارات العربية المتحدة-100%ذات مسؤولية محدودةسيمز ريسايكلينج سوليوشنز م م ح

تم توحيد القوائم المالية لهذه الشركة التابعة في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 
2021م. وتعتبر هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة هي أول قوائم مالية موحدة تصدر للمجموعة.

بيان االلتزام	. 

العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى  المملكة  المعتمدة في  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  الموحدة وفًقا  المالية  القوائم  تم إعداد 
التزامات منافع  التاريخية فيما عدا  التكلفة  المالية الموحدة وفًقا لعرف  القوائم  القانونيين. تم إعداد  الهيئة السعودية للمحاسبين  المعتمدة من 
الموظفين المحددة والتي تم تقييمها اكتواريا كما هو موضح في السياسات المحاسبية أدناه. تستند التكلفة التاريخية عادة إلى القيمة العادلة للمقابل 

المدفوع مقابل السلع والخدمات.

تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 34 »التقرير المالي األولي« المعتمد في المملكة العربية السعودية 
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ويجب قراءة القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة جنبا 
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إلى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة للمجموعة كما في 3۱ ديسمبر 2020م »القوائم المالية للسنة السابقة«. وال تتضمن هذه القوائم المالية 
األولية الموحدة المختصرة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ولكن تم 
إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي 
للمجموعة منذ القوائم المالية للسنة السابقة. كما تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

مخصص التزامات منافع الموظفين الذي تم االعتراف به بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

أسس التوحيد  1114
تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة على قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة، قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل 
اآلخر األولية الموحدة المختصرة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة المختصرة وقائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصرة 
وكذلك اإليضاحات المتممة للقوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة، حيث تشتمل على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة 
وشركاتها التابعة. الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق في العوائد 
المختلفة نتيجة مشاركتها بالشركة والقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها بالشركة. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباًرا من تاريخ 
سيطرة المجموعة على الشركات التابعة ولحين التوقف عن ممارسة تلك السيطرة. تقوم المجموعة باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عند 
انتقال السيطرة للمجموعة. يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات المحددة التي تم الحصول عليها. تسجل زيادة تكلفة االستحواذ 
عن صافي قيمة الموجودات المحددة والمستحوذ عليها كشهرة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة المختصرة. يتم استبعاد كل من المعامالت 
وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. يتم تعديل السياسات المحاسبية للشركات التابعة 

عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة. تعد الشركة والشركات التابعة لها قوائمها المالية لنفس فترات التقرير.

السياسات المحاسبية الهامة  1115
السنوية  المالية  القوائم  إعداد  في  المتبعة  تلك  مع  المختصرة  الموحدة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  تتوافق 

للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيراتأ. 

اعتمدت الشركة المعايير الجديدة التالية اعتباًرا من 1 يناير 2020م:

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3( - تعريف النشاط التجاري. 1

يراجع هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفًقا للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية، يُعتقد أن تطبيق التوجيه 
الحالي معقد جًدا، ويؤدي إلى عدد كبير جًدا من المعامالت المؤهلة لتكوين دمج األعمال.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8( بشأن تعريف األثر الجوهري. 2

هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(، »عرض القوائم المالية«، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )8(، »السياسات 
المحاسبية، والتغيرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية« والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقرير المالي األخرى: 

استخدام تعريف ثابت لألثر الجوهري في جميع المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقرير المالي؛ 	
توضيح شرح تعريف لألثر الجوهري؛  	
إدراج بعض اإلرشادات في معيار المحاسبة الدولي رقم )1( حول المعلومات غير الجوهرية. 	

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )7( - تعديل مؤشر سعر الفائدة. 3

توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات فيما يتعلق بتعديل سعر الفائدة القياسي. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ولها تأثير 
على أن تعديل سعر الفائدة السائد بين البنوك ال ينبغي عموًما أن يتسبب في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي االستمرار 

في تسجيل أي تحوط غير فعال في قائمة الربح أو الخسارة.
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المعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها بعد	. 

فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021م مع السماح 
بالتطبيق المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد القوائم المالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(، »عرض القوائم المالية« على تصنيف المطلوبات . 1

توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(، »عرض القوائم المالية«، على أن المطلوبات يتم 
تصنيفها على أنها متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات 
المنشأة أو األحداث بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو إخالل بتعهد(. يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار 

المحاسبة الدولي رقم )1( عندما يشير إلى »تسوية« التزام.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )3( ومعايير المحاسبة الدولية رقم )16( و)37(. 2

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )3(، »اندمــاج األعمــال« تحديــث إلشــارة فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )3(  	
لإلطــار المفاهيمــي للتقاريــر الماليــة دون تغييــر المتطلبــات المحاســبية الندمــاج األعمــال.

يحظــر معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16، »الممتلــكات واآلالت والمعــدات« علــى الشــركة أن تخصــم مــن تكلفــة الممتلــكات  	
ــر الشــركة لألصــل لالســتخدام المقصــود  ــاء تحضي ــع العناصــر المنتجــة أثن ــغ المســتلمة مــن بي واآلالت والمعــدات المبال
منــه. بــدالً عــن ذلــك، ســوف تعتــرف الشــركة بعائــدات المبيعــات هــذه والتكاليــف ذات الصلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

يحــدد المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 37، »المخصصــات والمطلوبــات والموجــودات المحتملــة« التكاليــف التــي تتضمنهــا  	
الشــركة عنــد تقييــم مــا إذا كان العقــد سيتســبب فــي خســارة.

التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي )دورة 2018م - 2021م(. 3

هذه التعديالت هي سارية المفعول في أو بعد 1 يناير 2021م.

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )9(، »األدوات الماليــة« يوضــح الرســوم التــي تضمنهــا الشــركة عنــد إجــراء )اختبــار  	
10%( مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان ســيتم إلغــاء االعتــراف بمطلــوب مالــي.

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16، »عقــود اإليجــار«، إزالــة احتمــال حــدوث التبــاس فيمــا يتعلــق بحوافــز اإليجــار مــن  	
خــالل تعديــل المثــال التوضيحــي 13 المصاحــب للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16.

االعتراف باإليرادج. 

يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويُستثنى المبلغ الذي يتم تحصيله نيابة عن أطراف ثالثة. تعترف 
الشركة باإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل. ويتم تطبيق المبادئ في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

)15( باستخدام الخطوات الخمس التالية:

الخطوة األولىل تحاسب الشركة العقد مع العميل في الحاالت التالية:

أطراف العقد قد اتفقت على العقد وأن تكون ملتزمة بأداء التزاماتها. 	
بإمكان الشركة تحديد حقوق كل طرف فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.  	
بإمكان الشركة تحديد شروط السداد مقابل السلع أو الخدمات التي سيتم تحويلها.  	
للعقد مضمون تجاري. 	
من المتوقع الحصول على العوض. 	

الخطوة الثانيةل تحدد الشركة جميع السلع أو الخدمات المتعهدة بها في العقد مع العميل ويجب عليها تحديد ما إذا كان سيتم 
احتساب كل سلعة أو خدمة كالتزام أداء منفصل. تعتبر السلعة أو الخدمة متميزة ويتم فصلها عن االلتزامات األخرى في العقد إذا 

كان كالهما:

يســتطيع العميــل االنتفــاع مــن ســلعة أو خدمــة فــي حــد ذاتهــا أو االنتفــاع مــن الســلعة أو الخدمــة إلــى جانــب مــوارد أخــرى متاحــة  	
فوًرا.

أن السلعة أو الخدمة ال تعتمد بدرجة عالية أو ال ترتبط بدرجة عالية مع سلع أو خدمات أخرى متعهد بها في العقد. 	
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الخطوة الثالثةل تحدد الشركة قيمة المعاملة وهو مبلغ العوض الذي تتوقع الشركة أن يكون لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو 
الخدمات المتعهد بها إلى عميل.

الخطوة الرابعةل تخصص الشركة سعر المعاملة على كل التزام أداء بمبلغ يصف مبلغ العوض/المقابل الذي تتوقع الشركة أن يكون 
لها حق فيه مقابل تحويل السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى العميل.

الخطوة الخامسةل يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم نقل السيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل. تحصل عملية نقل السلع 
أو الخدمات عندما يتملك العميل السيطرة على تلك السلع أو الخدمات المحولة له. يحصل العميل على السيطرة على السلع أو 
الخدمات إذا كانت لديه القدرة على االستخدام المباشر واستحقاق المنفعة من السلعة أو الخدمة. يتم قياس اإليرادات بالقيمة 

العادلة لمبلغ العوض أو المبالغ المستحقة، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدًيا واستبعاد الضرائب أو الرسوم. 

تحويل العمالت األجنبيةد. 

منشأة  لكل  المالية  القوائم  في  المتضمنة  البنود  تقاس  التشغيلية.  العملة  وهو  السعودي  بالريال  المالية  القوائم  الشركة  تعرض 
التحويل  بأسعار  السعودي  الريال  إلى  أجنبية  بعمـــالت  تتم  التي  المعامالت  تحــــول  المنشأة.  لتلك  التشغيلية  العملة  باستخدام 
السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ القوائم المالية إلى 
الريال السعودي باألسعار السائدة في ذلك التاريخ. تدرج المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات وتحويل المعامالت بالعمالت 

األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة.

منافع الموظفين	. 

التزامات منافع الموظفين

يتم تسجيل صافي  نهاية كل فترة قوائم.  المتوقعة في  الموظفين باستخدام طريقة وحدة االئتمان  التزامات منافع  يتم احتساب 
قيد  مع  المالي  المركز  قائمة  ضمن  فوًرا  االكتوارية،  والخسائر  األرباح  تشمل  التي  قياسها،  المعاد  المحددة  المنافع  التزامات 
مصروف أو رصيد دائن في قائمة الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها. ويتم إدراج إعادة القياس المعترف بها في 
الدخل الشامل اآلخر فوًرا في األرباح المبقاة وال يتم إدراجها في قائمة األرباح والخسائر خالل الفترات الالحقة. يتم االعتراف 
بالتغيرات في القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة الناتجة عن تغييرات وتخفيضات في الخطط بها مباشرة باألرباح 
والخسائر كتكاليف خدمة سابقة غير مسجلة. يتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم في بداية الفترة على صافي المطلوبات 

أو الموجودات المحددة. تصنف تكاليف االستحقاقات المحددة على النحو التالي:

تكاليــف الخدمــة )بمــا فــي ذلــك تكلفــة الخدمــة الحاليــة وتكلفــة الخدمــة الســابقة، فضــاًل عــن المكاســب والخســائر مــن  	
والتعديــالت(؛ التخفيضــات 

مصروفات الفوائد؛  	
وإعادة القياس. 	

تعرض الشركة المكونين األولين لتكاليف المنافع المحددة في الربح أو الخسارة في البنود ذات الصلة. ويدرج إعادة القياس ضمن 
الدخل الشامل اآلخر.

منافع الموظفين قصيرة األجل

يتم إثبات وقياس االلتزام عن المزايا المتعلقة باألجور والرواتب واإلجازات السنوية وتذاكر الطيران واالجازات المرضية والتي 
يتوقع دفعها بالكامل خالل 12 شهر بعد نهاية الفترة التي يقدم فيها الموظفون الخدمة ذات الصلة. ويتم قيد االلتزام بالمبلغ غير 

المخصوم للمنافع المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمات.

منافع التقاعد

يتم قيد الدفعات التي تتم لخطط المساهمات المحددة كمصروف عند استحقاقها. 

الزكاةو. 

تقوم الشركة باحتساب الزكاة وقيد مخصص لها وفًقا لألنظمة المالية في المملكة العربية السعودية ويتم قيدها في قائمة الربح 
أو الخسارة. يتم احتسابها باستخدام معدالت ضريبية تم سنها أو تطبيقها بنهاية فترة القوائم المالية.
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الممتلكات واآلالت والمعداتز. 

يتم قيد الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجد عندما يتوقع أن 
تستخدم قطع الغيار خالل أكثر من فترة واحدة، يتم احتسابها كممتلكات واآلالت ومعدات. تتضمن التكلفة التاريخية المصاريف 
يتم قيدها كأصل  أو  للموجودات  الدفترية  القيمة  الالحقة مشمولة ضمن  التكاليف  وتكون  البنود.  باقتناء أحد  المتعلقة مباشرة 
منفصل، حسبما يكون مناسًبا، ويتم ذلك فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية متعلقة بالبند إلى الشركة مع 

إمكانية قياس التكلفة بشكل موثوق. 

يتحقق االستهالك لشطب تكلفة الموجودات بعد تنزيل القيم المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت. 
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة قوائم مالية، ويتم احتساب أي تغيرات 

على أساس مستقبلي. تقوم الشركة بتطبيق المعدالت السنوية التالية لالستهالك على ممتلكاتها وآالتها ومعداتها:

المعدالت السنوية الستهالك الممتلكات والمعدات(ل 63الجدول رقم )

المعدالت السنوية لالستهالكتصنيف الممتلكات واآلالت والمعدات

العمر اإلنتاجي للتحسينات أو فترة اإليجار أيهما أقصرتحسينات المباني المستأجرة

5 سنواتالمعدات

10 سنواتحاويات وبيوت جاهزة

3 سنواتأجهزة الكمبيوتر والطابعات

5 سنواتالسيارات

3-5 سنواتأثاث ومفروشات

7-15 سنواتآالت

ال يتم استهالك األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

يتم إلغاء االعتراف بأحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يتوقع أن تنشأ أي منافع اقتصادية من االستخدام المستمر 
لألصل. يتم تحديد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن االستبعاد أو استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالفرق بين صافي متحصالت البيع 

والقيمة الدفترية لألصل، ويتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة.

حق استخدام األصول ومطلوبات عقود اإليجارح. 

قامت الشركة باالعتراف بموجودات ومطلوبات لعقود إيجاراتها التشغيلية المتعلقة بأرض المصنع. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين 
المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على قائمة الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل 
فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام لكل فترة. يتم استهالك حق استخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل 

وفترة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس القسط الثابت.

يتم مبدئًيا قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن عقد اإليجار على أساس القيمة الحالية. يتم قياس حق استخدام األصول 
بالتكلفة التي تتضمن اآلتي:

مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار،  	
أي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة، 	
أي تكاليف مباشرة مبدئية، و 	
تكاليف التجديد. 	

يتم القياس الالحق لحق استخدام األصول بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم. تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية 
لمدفوعات اإليجار التالية:

الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة، 	
دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر أو معدل، 	
المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، 	
سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار، و 	
دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار. 	
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يتم خصم مدفوعات عقد اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترض األموال 
الالزمة للحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة. تم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود 
اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في قائمة الربح أو الخسارة. 

عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 12 شهرا أو أقل.

يتم التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس فردي وتحتوي على نطاق واسع من الشروط واألحكام المختلفة. عند تحديد 
مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار التمديد، أو عدم 
ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار مؤكًدا إلى حد ما. عند تحديد 
مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة عموًما في االعتبار بعض العوامل بما في ذلك فترات التأجير التاريخية وتكاليف توقف األعمال 

المطلوبة الستبدال األصل المؤجر.

انخفاض قيمة الموجودات غير الماليةط. 

تقوم الشركة في كل تاريخ مشمول بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ثمة مؤشرات على إمكانية انخفاض قيمة إحدى الموجودات. وفي 
حال وجود أي مؤشر، أو عند الحاجة إلجراء فحص انخفاض القيمة السنوية إلحدى الموجودات، تقّدر الشركة قيمة الموجودات 
القابلة لالسترداد. وتمثل قيمة الموجودات القابلة لالسترداد القيمة العادلة األعلى لتلك الموجودات أو لوحدة توليد النقد ناقًصا 
تكاليف االستبعاد وقيمتها المستخدمة. بالنسبة للموجودات الفردية، ما لم تكن ال تولد تدفقات نقدية واردة، يتم تحديد أنها مستقلة 

إلى حد كبير عن تلك المتأتية من موجودات أو مجموعات موجودات أخرى.

حيث تتجاوز القيمة الدفترية إلحدى الموجودات أو وحدة توليد النقد قيمتها القابلة لالسترداد، تعتبر الموجودات منخفضة القيمة 
ويتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

عند تقييم القيمة المستخدمة، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما 
قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المتعلقة تحديًدا بالموجودات. عند تحديد القيمة 
يتم  التعامالت،  التعامالت السوقية الحديثة، فإن تعذر تحديد أي من تلك  ناقًصا تكاليف االستبعاد، يؤخذ في االعتبار  العادلة 
استخدام نموذج تقييم مناسب. يتم تأكيد هذه الحسابات عن طريق مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة للشركات الشبيهة 

المتداولة لدى الجمهور أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.

تقوم الشركة باحتساب خسائر انخفاض القيمة على أساس الموازنات والتنبؤات التفصيلية والتي تم إعدادها بشكل منفصل لكل 
وحدة توليد نقد في الشركة والتي تخصص لها األصول الفردية. هذه الموازنات والتنبؤات تغطي عموما فترة خمس سنوات. يتم 

حساب معدل النمو طويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع بعد السنة الخامسة.

التي  الفئات المتعلقة بالنفقات  يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة للعمليات المستمرة في قائمة األرباح أو الخسائر ضمن 
تتوافق مع وظيفة الموجودات التي انخفضت قيمتها، باستثناء الممتلكات التي خضعت سابًقا إلعادة تقييم تم إدراجه في بند الدخل 
الشامل اآلخر. كما يتم في هذه الحالة، االعتراف بانخفاض القيمة في بند الدخل الشامل اآلخر بما يصل إلى القيمة المتعلقة بأي 

إعادة تقييم سابق.

بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة التجارية، يتم إجراء تقييم في كل تاريخ مشمول بالتقرير لتحديد إمكانية اختفاء أو تناقص 
أي مؤشر على خسائر انخفاض القيمة المعترف بها سابًقا، وتقوم الشركة في حال وجود هذا المؤشر، بتقدير قيمة الموجودات أو 
وحدة توليد النقد القابلة لالسترداد، وال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابًقا إال إذا طرأ تغيير على االفتراضات 
المستخدمة لتحديد قيمة الموجودات القابلة لالسترداد منذ االعتراف بخسارة انخفاض القيمة األخيرة، ويكون العكس محدوداً 
بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها 
بعد خصم صافي االستهالك، لو لم يتم االعتراف بأي خسارة انخفاض قيمة بالنسبة بالموجودات خالل السنوات السابقة، ويتم 
االعتراف بهذا العكس في قائمة األرباح أو الخسائر ما لم يتم إدراج الموجودات بقيمة خضعت إلعادة تقييم، حيث يتم، في هذه 

الحالة، التعامل مع العكس كزيادة في إعادة التقييم.

المخزون وقطع الغياري. 

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون باستخدام طريقة المتوسط المرجح. 
تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق السعر المقدر لبيع المخزون مطروحا منه التكاليف المقدرة لإلكمال والتكاليف الالزمة إلتمام 

عملية البيع.



مستند تسجيل أسهم شركة تدوير البيئة األهلية | 79 tadweeer.com

منلمبة وتتليل ابداةع للرول الفلله ومتللح اللفليلا

نقد وما في حكمهك. 

ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتألف النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وودائع لدى البنوك وجميعها متاحة لالستخدام 
من قبل الشركة ما لم يذكر خالف ذلك، وتستحق خالل فترة 90 يوما أو أقل، وهي معرضة لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في 

القيمة.

األدوات الماليةل. 

تعترف الشركة باألصول المالية أو المطلوبات المالية في قائمة المركز المالي عندما تصبح طرًفا في األحكام التعاقدية لألداء. 
يجب على الشركة عند االعتراف األولي، أن تقيس األصل المالي أو االلتزام المالي بقيمته العادلة زائًدا أو مطروًحا منه، تكاليف 
المعاملة التي يمكن عزوها - بشكل مباشر - إلى اقتناء أو إصدار األصل المالي أو االلتزام المالي. باستثناء أصل مالي أو التزام 

مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

األصول المالية

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )9( المتطلبات الجديدة للتصنيف والقياس لألصول المالية. يتطلب المعيار الدولي إلعداد 
التصنيف  يعتمد  العادلة.  القيمة  أو  المستنفذة  بالتكلفة  وقياسها الحًقا  المالية  )9( تصنيف جميع األصول  رقم  المالية  التقارير 
على نموذج العمل إلدارة األصول المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية، والتي يتم تحديدها في وقت 
االعتراف األولي. يتم تصنيف األصول المالية في الفئات المحددة التالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )9(:

أدوات دين بالتكلفة المستنفذة. 	
أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر )مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة( أو 	
أدوات ملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر )مع عدم إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة( أو 	
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 	

األصول المالية المصنفة كتكلفة مستنفذة 	

يتم القياس الالحق ألدوات الدين بالتكلفة المستنفذة ناقًصا خسائر االنخفاض في القيمة إذا تم استيفاء كل من الشرطين 
التاليين )باستثناء أدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي(:

يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ باألصول المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.. 1
الشروط التعاقدية لألصل المالي تنشأ تدفقات نقدية في تواريخ محددة لمدفوعات األصل والفائدة على المبلغ األصلي.. 2

إذا لم يستوف أحد األصول المالية هذين الشرطين، فإنه يتم قياسها بالقيمة العادلة.

تقوم الشركة بإجراء تقييم لنموذج األعمال على مستوى المحفظة حيث يعكس هذا أفضل طريقة تدار بها األعمال وتوفير 
المعلومات إلى اإلدارة. عند إجراء تقييم ما إذا كان األصل محتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ باألصول 

لجمع التدفقات النقدية التعاقدية، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار:

سياسات اإلدارة المعلنة وأهداف المحفظة وتشغيل هذه السياسات في ممارسة؛ 	
المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )واألصــول الماليــة المحتفــظ بهــا ضمــن نمــوذج العمــل(، وعلــى وجــه  	

الخصــوص، الطريقــة التــي تــدار بهــا تلــك المخاطــر؛
كيف تقوم اإلدارة بتقييم أداء المحفظة؛ 	
ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات العموالت التعاقدية؛ 	
درجة تكرار أي مبيعات لألصول المتوقعة؛ 	
السبب وراء أي مبيعات لألصول و 	
مــا إذا كانــت األصــول التــي يتــم بيعهــا يتــم االحتفــاظ بهــا لفتــرة ممتــدة مــن الوقــت بالنســبة إلــى تاريــخ اســتحقاقها التعاقــدي  	

أو بيعهــا بعــد فتــرة وجيــزة مــن اكتســابها أو لفتــرة طويلــة قبــل االســتحقاق.
في حاله تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، فستقوم الشركة بالنظر 
في الشروط التعاقدية لألداة. وسيشمل هذا تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو 
مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. يتم إثبات الدخل على أساس الفائدة الفعالة ألدوات الدين 
التي تم قياسها الحًقا بالتكلفة المستنفذة ويتم إثبات الفائدة في قائمة الدخل. أدوات الدين التي يتم قياسها الحًقا بالتكلفة 

المستنفذة، تخضع الختبار الهبوط في القيمة.
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األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة التبويب إلى قائمة الربح أو الخسارة 	

يتم القياس الالحق ألدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية في )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(:

يتــم االحتفــاظ باألصــول الماليــة ضمــن نمــوذج أعمــال والــذي يتحقــق الهــدف منــه مــن خــالل تحصيــل تدفقــات التدفقــات  	
النقديــة التعاقديــة وبيــع األصــول الماليــة و

ــغ  	 الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تنشــأ تدفقــات نقديــة فــي تواريــخ محــددة لمدفوعــات األصــل والفائــدة علــى المبل
ــي. األصل

بالنسبة لألدوات المالية للديون التي تم قياسها في )القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر(، يتم إثبات دخل العمولة 
وخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة كما في األصول المالية التي يتم 

قياسها بالتكلفة المستنفذة.

تدرج جميع التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لهذه األدوات في قائمة الدخل الشامل األخر وتتراكم تحت احتياطي إعادة 
تقييم االستثمار وعندما يتم استبعاد هذه األدوات، يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها في الدخل 

الشامل األخر إلى قائمة الربح أو الخسارة.

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 	

يتم تصنيف أدوات االستثمار في الحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إال إذا قامت الشركة بتعين ذلك 
االستثمار على أنه محتفظ به لغير المتاجرة كما في القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف األولي.

يتم قياس أدوات الدين التي ال تفي بالتكلفة المستنفذة لمعايير القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدين التي تستوفي معايير التكلفة المستنفذة، والتي تم 
تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لتجنب عدم مطابقة الحسابات، بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

يمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التحقق المبدئي إذا كان هذا التصنيف يلغي أو 
يقلل بشكل كبير من عدم تناسق القياس أو االعتراف الذي قد ينشأ من قياس األصول أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب 

والخسائر على أساسات مختلفة. 

يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المستنفذة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما يتم تغيير نموذج 
األعمال بحيث لم يعد مستوفي معايير التكلفة المستنفذة. ال يُسمح بإعادة تصنيف أدوات الدين المحددة بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي.

يتم قياس األصول المالية بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة مراجعة، مع إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إعادة قياس في 
قائمة الربح أو الخسارة.

تدرج إيرادات العمولة على أدوات الدين بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة.

يتم إثبات دخل توزيعات األرباح على االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في 
قائمة الربح أو الخسارة عندما يتم تأسيس حق الشركة في استالم توزيعات األرباح وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

)15( اإليرادات من العقود مع العمالء.

االستثمار في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 	

عند االعتراف األولي، يمكن للشركة إجراء قرار ال رجعة فيها )على أساس كل أداة على حدة( حيث يصنف القرار االستثمارات 
في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال يسمح بتصنيف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم االحتفاظ بها للمتاجرة.

يتم االحتفاظ بأصل مالي أو التزام مالي للمتاجرة في الحاالت التالية:

يتم اكتسابها أو تكبدها بشكل أساسي لغرض بيعها أو إعادة شرائها على المدى القريب؛ 	
عنــد االعتــراف المبدئــي، يعــد هــذا جــزًءا مــن محفظــة أدوات ماليــة محــددة يتــم إدارتهــا مًعــا والتــي يوجــد دليــل علــى وجــود  	

نمــط حقيقــي مــن جنــي األربــاح علــى المــدى القصيــر. أو
مشتق باستثناء مشتق عقد ضمان مالي أو معين وأداة تحوط فعالة. 	

مبدئًيا يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر باإلضافة إلى تكاليف 
المعاملة.
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بعد ذلك، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل 
اآلخر والمتراكمة في احتياطيات أخرى. ال يتم أبًدا إعادة تصنيف األرباح والخسائر على أدوات حقوق الملكية إلى قائمة الربح 
أو الخسارة وال يتم إثبات أي انخفاض في قائمة الربح أو الخسارة. يتم اآلن قياس االستثمارات في حقوق الملكية الغير مدرجة 
والتي كانت مسجلة سابًقا بالتكلفة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )39( بالقيمة العادلة. لن يتم إعادة تصنيف الربح أو 

الخسارة المتراكمة إلى قائمة الربح أو الخسارة عند بيع االستثمارات.

يتم إثبات توزيعات األرباح على هذه االستثمارات في قائمة الربح أو الخسارة عندما يثبت حق الشركة في استالم توزيعات 
األرباح وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )15( اإليرادات من العقود مع العمالء، ما لم تمثل األرباح الموزعة بوضوح 

استرداد جزء من تكلفة االستثمار.

المقاسة  الملكية  العادلة لالستثمار في حقوق  القيمة  التراكمي الصافي في  التغير  يتضمن احتياطي إعادة تقييم االستثمار 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. عندما يتم استبعاد هذه األدوات المالية، فإن المبلغ المتراكم في القيمة العادلة 

يتم تحويل االحتياطي إلى األرباح المبقاة.

االنخفاض في قيمة األصول المالية

بالتكلفة  قياسها  يتم  التي  الدين  ألدوات   )Expected Credit Loss( المتوقعة  االئتمان  خسائر  مخصص  بتحديد  الشركة  تقوم 
المستنفذة أو بالقيمة العادلة للدخل الشامل األخر، مثل عقود التأجير المدينة، والذمم المدينة التجارية، باإلضافة إلى التزامات 

القروض وعقود الضمان المالي. 

ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة لالستثمارات في أدوات الحقوق الملكية. يعكس مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة التغيرات 
في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي باألداة المالية المعنية.

تطبق الشركة الطريقة أو المدخل المبسط الحتساب االنخفاض في القيمة بالنسبة للذمم المدينة التجارية، مع األخذ في االعتبار 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر في التدفقات النقدية المقدرة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول 
المالية باستخدام معدل تدفق بناء على الخبرة التاريخية للخسائر االئتمانية للشركة، مع تعديلها وفًقا للعوامل الخاصة بالمدينين، 
والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من الظروف الحالية والمستقبلية في تاريخ التقرير، بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود اذا 

كان ذلك مناسًبا.

الخسائر  تسجيل  يتم  االنخفاض.  قيمة  لحساب  العام  النهج  أو  الطريقة  الشركة  تطبق  األخرى،  المالية  األدوات  لجميع  بالنسبة 
االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة عندما تكون هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي ويتم تسجيل الخسائر 
االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهًرا إذا لم تتزايد مخاطر االئتمان على األداة المالية بشكل كبير منذ االعتراف األولي. تقييم ما إذا 
كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر 

التخلف عن السداد على مدى العمر المتبقي لألداة المالية.

قياس وتقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة

يعد قياس خسائر االئتمان المتوقعة دالة على احتمال التخلف عن السداد، أو الخسارة المعطاة االفتراضية )بمعنى حجم الخسارة 
إذا كان هناك تخلف عن السداد(. يعتمد تقييم احتمالية التخلف عن السداد على المعلومات التاريخية التي تم تعديلها بواسطة 

المعلومات المستقبلية التي من الممكن توقعها كما هو موضح أعاله.

بالنسبة للتخلف عن السداد في األصول المالية، فأن ذلك يتم تمثيله بالقيمة الدفترية اإلجمالية لألصول في تاريخ التقرير. يتم 
الوصول إلى التعريض عند التخلف عن البنود خارج الميزانية عن طريق تطبيق معامل تحويل الرصيد على الجزء غير المسحوب 

من التعرض.

عندما يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة لمعرفة الحاالت التي قد ال يتوفر فيها دليل على حدوث زيادات 
كبيرة في مخاطر االئتمان على مستوى األداة الفردية، يتم تجميع األدوات المالية على أساس التالي:

طبيعــة األدوات الماليــة )أي الذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى، مســتحقات التأجيــر التمويلــي والمبالــغ  	
المســتحقة مــن العمــالء كمجموعــات منفصلــة. بالنســبة لقــروض أطــراف ذات عالقــة، يتــم تقييــم خســائر االئتمــان المتوقعــة 

ــى أســاس فــردي(؛ عل
حاالت تخلف سابقة 	
طبيعة وحجم قطاع العمل للمدينين؛ و 	
تصنيفات ائتمانية خارجية إذا كان ذلك متاًحا. 	
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لقيمتها  مقابل  تعديل  مع  المالية  األدوات  لكافة  الخسارة  أو  الربح  قائمة  القيمة في  انخفاض  أو خسائر  بأرباح  الشركة  تعترف 
الدفترية من خالل حساب مخصص للخسارة، باستثناء استثمارات في أدوات الدين التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل األخر، والتي يتم االعتراف بمخصص بالخسارة فيها من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر في احتياطي إعادة تقييم 

االستثمار، وال يقلل من القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي.

استبعاد األصول المالية

تقوم الشركة بإلغاء تحقق األصل المالي فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل؛ أو تقوم بتحويل األصل 
المالي أو جميع مخاطر ومزايا الملكية إلى كيان آخر. إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومكافآت 
الملكية واستمرت في السيطرة على األصول المحولة، تعترف الشركة بحصتها المحتفظ بها في األصول والمطلوبات المرتبطة 
في  الشركة  تستمر  المحول،  المالي  األصل  ملكية  ومزايا  مخاطر  بكافة  الشركة  احتفظت  إذا  لدفعها.  تضطر  قد  التي  بالمبالغ 

االعتراف باألصل المالي وتقر أيًضا باالقتراض المضمون للعوائد المستلمة. 

المطلوبات المالية

تم تصنيف وقياس المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفذة باستخدام طريقة العائد الفعلي. 

بالنسبة للمطلوبات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، مقدار التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية 
التي تُعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بهذه االلتزام يتم التعرف عليه من خالل الدخل الشامل اآلخر، ما لم يكن 
االعتراف بتأثيرات التغييرات في مخاطر االئتمان بالمطلوبات في الدخل الشامل اآلخر سيخلق أو يوسع عدم تطابق محاسبي في 
قائمة الربح أو الخسارة. التغيرات في القيمة العادلة لم يتم إعادة تصنيف مخاطر االئتمان الناتجة عن االلتزام المالي في قائمة 

الدخل.

يشتمل احتياطي ائتمان المطلوبات على التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة والتي تُعزى إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لهذه المطلوبات التي لن تؤدي إلى إنشاء أو عدم تطابق في المحاسبة 
في قائمة الربح أو الخسارة. ال يتم الحًقا تحويل المبلغ المقدم في احتياطي االئتمان إلى قائمة الربح أو الخسارة. عندما تكون هذه 

االستثمارات عند استبعادها، يتم تحويل المبلغ المتراكم في احتياطي ائتمان المطلوبات إلى األرباح المحتجزة.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية

تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتهاء مطلوبات الشركة.

المنحأ. 

يتم االعتراف بالمنح عند توفر تأكيد معقول على تلقي المنحة والتقيد بجميع الشروط المرتبطة بها. كما يتم االعتراف بالمنحة 
عندما تتعلق ببند المصاريف كدخل على أساس منتظم طوال الفترات التي يتم فيها صرف التكاليف المعتزم تعويضها. ويتم 
االعتراف بالمنحة عندما تتعلق بإحدى الموجودات، كدخل بمبالغ متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع للموجودات ذات 

الصلة.

تلقت الشركة من المساهمين قروًضا بدون فوائد. يتم التعامل مع الفرق بين القيمة الدفترية األولية للقرض )قيمته العادلة( 
والعائدات المستلمة، كمنحة. يتم تأجيل دخل المنحة وإظهاره الحًقا في قائمة األرباح أو الخسائر عن نفس فترة سداد القرض 

ذو الصلة.

تكاليف االقتراض	. 

إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة والتي هي أصول تتطلب فترة زمنية جوهرية 
لتكون جاهزة لالستخدام المرجو منها أو بيعها يتم إضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات حتى تصبح جاهزة بشكل جوهري 

لالستخدام أو البيع.

يتم خصم إيرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة حتى يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من 
تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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مخصصاتج. 

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة التزام حالي )قانوني أو استداللي( كنتيجة لحدث سابق، ومن المحتمل 
أن يكون مطلوًبا من الشركة سداد االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. 

إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في نهاية فترة القوائم المالية مع 
األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة 
لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية )عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود 

جوهرًيا(. عند استخدام الخصم، تسجل الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

نتائج العمليات  1116

قائمة الدخل 111611
قائمة الدخل للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م(ل 64الجدول رقم )

2019مآالف الرياالت السعودية
) مراجعة (

2020م
)مراجعة(

التغير السنوي
2019م-2020م

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م
)مفحوصة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م
) مفحوصة(

التغير لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 
2020م -2021م

282٫0% 214٫527,209103,939%21,89468,854المبيعات
317٫9%)89,153()21,334(182٫5%)53,582()18,970(تكلفة المبيعات

151.7%422.45,87414,786%2,92415,273إجمالي الربح
55٫5%)2,968()1,909(65٫3%)4,527()2,738(مصاريف عمومية وإدارية

صافي الربح /)الخسارة( قبل التكاليف 
198٫2%5687٫13,96511,822%18610,746التمويلية والزكاة

ال ينطبق4-)86٫8%(11115إيرادات أخرى
)28٫1%()160()223()78٫8%()202()952(تكاليف التمويل

ال ينطبق2,350-ال ينطبق--الربح من االستحواذ 
274.4%1709.73,74214,012%10,558)656(صافي الربح /)الخسارة( قبل الزكاة

21٫6%)931()766(152٫9%)991()392(الزكاة 
339.5%1013.12,97613,081%9,567)1,048(صافي الربح /)الخسارة( 

بنود الدخل الشامل اآلخر:
خسائر إعادة قياس التزامات منافع 

الموظفين
ال ينطبق--%1141٫9)147()12(

339.5%988.92,97613,081%9,420)1,060(إجمالي الدخل الشامل/ )الخسارة الشاملة( 

نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من إجمالي المبيعات
)7٫4(14٫2%21٫6%22٫28٫8%13٫4%مجمل الربح 

صافي الربح قبل التكاليف التمويلية 
)3٫2(11٫4%14٫6%15٫614٫8%0٫8%والزكاة

)0٫3(13٫5%13٫8%15٫318٫3%)3٫0%(الربح /)الخسارة( قبل الزكاة 
12٫61٫6%10٫9%13٫918٫7%)4٫8%(صافي الربح /)الخسارة(

التغيرالتغيرمؤشرات األداء الرئيسية
الطاقة اإلنتاجية القصوى للمصنع )ألف 

24,00028,0004,00020,50024,7504,250كيلوجرام(

9,83619,6369,8009,05824,32315,265الكميات المصنعة )ألف كيلوجرام(
54٫1%98٫3%44٫2%29٫1%70٫1%41٫0%الطاقة اإلنتاجية المستغلة للمصنع )نسبة(

7,47712,7145,2375,32613,7878,461الكميات المباعة )ألف كيلوجرام(
2٫935٫422٫55٫117٫542٫4متوسط السعر لكل كيلوجرام
1٫402٫601٫22٫245٫102٫9متوسط التكلفة لكل كيلوجرام

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م
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إجمالي المبيعات 

ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 214٫5% من 21٫9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 68٫9 مليون ريال سعودي في عام 2020م مقابل االرتفاع 
في متوسط سعر البيع بنسبة 84٫9% من 2٫93 ريال سعودي/ كيلوجرام إلى 5٫42 ريال سعودي/ كيلوجرام، باإلضافة إلى االرتفاع في الكميات 

المباعة بنسبة 70٫0% من 7,477 كيلوجرام إلى 12,714 كيلوجرام خالل الفترة ذاتها. حيث كان االرتفاع نتيجة لآلتي:

ارتفاع في مبيعات النحاس بقيمة 30٫8 مليون ريال سعودي )ساهم النمو في مبيعات النحاس بنسبة 65٫3% من إجمالي النمو( نتيجة:. 1

الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 208٫2% )من 546 ألف كيلوجرام إلى 1٫7 مليون كيلوجرام( وأ. 
االرتفاع في متوسط سعر البيع بنسبة 70٫6% )من 13٫2 ريال سعودي/ كيلوجرام إلى 22٫5 ريال سعودي/ كيلوجرام( متماشية مع ب. 

الزيادة في أسعار النحاس العالمية )حيث يتم ربط أسعار النحاس للشركة نسبًيا بأسعار السوق من خالل بورصة لندن للمعادن(.

ارتفاع في مبيعات النحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة بمقدار 13٫4 مليون ريال سعودي )ساهم النمو في مبيعات النحاس . 2
األصفر بنسبة 23٫0% من إجمالي النمو( نتيجة:

الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 240٫8% )من 1٫0 مليون كيلوجرام إلى 3٫5 مليون كيلوجرام( وأ. 
االرتفاع في متوسط سعر البيع بنسبة 72٫7% )من 2٫7 ريال سعودي/ كيلوجرام إلى 4٫6 ريال سعودي/ كيلوجرام(. كانت الزيادة في ب. 

متوسط سعر البيع متماشية مع الزيادة في أسعار النحاس العالمية )حيث أن النحاس األصفر هو خليط من النحاس والزنك(. والجدير 
بالذكر أن سعر النحاس األصفر يبلغ حوالي 50% من أسعار النحاس.

كما ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 282٫0% من 27٫2 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 103٫9 
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م نتيجة لآلتي :

المباعة )من 700 أالف كيلوجرام إلى 2,050 ألف . 1 الكميات  الزيادة في  النحاس )+47٫2 مليون ريال سعودي( نتيجة  ارتفاع في مبيعات 
ريال سعودي/  إلى30٫0  كيلوجرام  ريال سعودي/   20٫5 )من   %46٫6 بنسبة  البيع  سعر  متوسط  في  االرتفاع  إلى  باإلضافة  كيلوجرام(، 

كيلوجرام( متماشية مع الزيادة في أسعار النحاس العالمية خالل الفترة ذاتها.
ارتفاع مبيعات النحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة )+6٫8 مليون ريال سعودي( )جراء ارتفاع في مبيعات النحاس األصفر بنسبة . 2

49٫2% من إجمالي النمو( نتيجة االرتفاع في متوسط سعر البيع بقيمة 6٫9 ريال سعودي/ كيلوغرام )من 6٫3 ريال سعودي/ كيلوجرام إلى 
13٫2 ريال سعودي/ كيلوغرام( متماشية مع الزيادة في أسعار النحاس العالمية خالل الفترة ذاتها.

ألف . 3 إلى 1,588  كيلوجرام  ألف  )من 383  المباعة  الكميات  في  الزيادة  نتيجة  ريال سعودي  مليون  بقيمة 9٫1  األلومنيوم  مبيعات  ارتفاع 
كيلوجرام(، باإلضافة إلى االرتفاع في متوسط سعر البيع بقيمة 2٫9 ريال سعودي/ كيلوغرام )من 3٫7 ريال سعودي/ كيلوجرام إلى 6٫6 

ريال سعودي/ كيلوغرام( متماشية مع الزيادة في أسعار األلومنيوم العالمية خالل الفترة ذاتها.

من الجدير بالذكر أن شركة سيف إنفورميشن مودرن سيستمز م.م.ح.؛ الشركة تم االستحواذ عليها في 5 مايو 2021م من قبل شركة تدوير وساهمت 
في ارتفاع إيرادات المجموعة بقيمة 3٫2 مليون ريال سعودي، وذلك من خالل إعادة تدوير األجهزة اإللكترونية وأجهزة االتصاالت باإلضافة إلى 

التخلص من األقراص الصلبة واألجهزة التي تحتوي على بيانات سرية للعمالء.

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة ال تقوم بالتحوط، حالًيا، ضد التقلبات في أسعار المعادن الحديدية والغير حديدية وتقوم فقط بتجنب االلتزامات 
طويلة األجل لتجنب تقلبات األسعار.

تكلفة المبيعات 

ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 182٫5% من 19٫0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 53٫6 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة بشكل 
رئيسي لآلتي :

االرتفاع في تكلفة المواد الخام بقيمة 22٫6 مليون ريال سعودي )من 10٫5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 33٫1 مليون ريال سعودي . 1
في عام 2020م( متأثرة بالزيادة في الكميات المباعة )+5٫2 مليون كيلوغرام(، باإلضافة إلى االرتفاع في قيمة المواد الخام )من 1٫4 ريال 
سعودي/ كيلوجرام إلى 2٫6ريال سعودي/ كيلوغرام( متأثرة باستحداث شراء مواد خام )عدادات الكهرباء القديمة( من الشركة السعودية 
العدادات  الستبدال  للكهرباء  السعودية  الشركة  مشروع  من  كجزء  2020م  عام  من  الثاني  النصف  خالل  الحصري  التعاقد  إثر  للكهرباء 

الكهربائية القديمة بعدادات ذكية.
االرتفاع في تكلفة التصنيع بقيمة 8٫3 مليون ريال سعودي )من 6٫1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 14٫4 مليون ريال سعودي في . 2

عام 2020م( متماشية مع الزيادة في الكميات المباعة خالل الفترة ذاتها.
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كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 317٫9% من21٫3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 89٫2 
مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م نتيجة االرتفاع في تكلفة المواد الخام بقيمة 58٫4 مليون ريال 
سعودي )من 11٫9 مليون ريال سعودي إلى 70٫3 مليون ريال سعودي في الفترة ذاتها(، باإلضافة إلى االرتفاع في تكلفة التصنيع )10٫0 مليون ريال 

سعودي( متماشية مع الزيادة في الكميات المباعة خالل الفترة ذاتها.

إجمالي الربح

ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 422٫4% من 2٫9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 15٫3 مليون ريال سعودي في عام 2020م تماشًيا مع ارتفاع 
إجمالي المبيعات وانخفاض تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات )من 86٫6% إلى 77٫8%( نتيجة االرتفاع في متوسط سعر البيع بنسبة 
أكبر من االرتفاع في تكلفة المواد الخام خالل الفترة ذاتها. كما ارتفع هامش مجمل الربح بما يعادل 8٫8 نقطة مئوية من 13٫4% في عام 2019م 

إلى 22٫2% في عام 2020م تماشًيا مع االرتفاع في متوسط سعر البيع بنسبة أكبر من االرتفاع في متوسط التكلفة خالل الفترة ذاتها. 

ارتفع إجمالي الربح بنسبة 151٫7% من 5٫9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 14٫8 مليون 
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م تماشًيا مع ارتفاع إجمالي المبيعات مدفوعة باالرتفاع في الكميات 
المباعة )من 5,326 كيلوجرام إلى 13,787 كيلوجرام(، باإلضافة إلى االرتفاع في متوسط سعر البيع خالل الفترة ذاتها. في حين انخفض هامش 
مجمل الربح بما يعادل 7٫4 نقطة مئوية ليصل إلى 14٫2% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م مقابل 21٫6% في فترة 
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م نتيجة ارتفاع متوسط التكلفة )من 2٫24 ريال سعودي/ كيلوجرام إلى 5٫10 ريال سعودي/ 
كيلوجرام( بنسبة أكبر من االرتفاع في متوسط سعر البيع، باإلضافة إلى االرتفاع في تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من إجمالي اإليرادات )من %78٫4 

إلى 85٫8%( خالل الفترة ذاتها.

مصاريف إدارية وعمومية

تتكون المصاريف اإلدارية والعمومية بشكل أساسي من رواتب ومنافع الموظفين غير المباشرة )ما يقارب 77% من اإلجمالي خالل 2019م و2020م 
و71% من اإلجمالي ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2021م( وغيرها.

ارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة 65٫3% من 2٫7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4٫5 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة 
االرتفاع في تكاليف الموظفين اإلداريين وعمومين )+1٫7 مليون ريال سعودي( نتيجة تعيين موظفين جدد، باإلضافة إلى زيادة في متوسط الرواتب 

الشهرية من 9٫4 آالف شهريا في 2019م إلى 15٫6 ألف شهريا في 2020م مدفوعة بزيادة المكافآت السنوية.

كما ارتفعت المصاريف اإلدارية والعمومية بنسبة 55٫5% من 1٫9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2020م إلى 
3٫0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2021م نتيجة االرتفاع في تكاليف الموظفين اإلداريين وعمومين )+342 

مليون ريال سعودي( مدفوعة بتعيين زيادة 6 موظفين جديد، باإلضافة إلى مصاريف أخرى )+681 ألف ريال سعودي(. 

إيرادات أخرى

تتعلق اإليرادات األخرى بشكل رئيسي من ربح/خسارة صرف العمالت األجنبية وأرباح/خسائر من التخلص من معدات.

مصروف التمويل

يتعلق مصروف التمويل بقرض المساهمين، وانخفض المصروف من 952 ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى 202 ألف ريال سعودي في عام 
2020م نتيجة تسوية قرض المساهمين في رأس المال. 

أما في الفترة ما بين فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م، تعلقت 
تكاليف التمويل بفائدة اإليجار التمويلي.

الربح من االستحواذ 

يمثل الربح من االستحواذ بقيمة 2٫3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م مكاسب نتجت بعد االستحواذ 
ريال  )2٫5مليون  المستحوذة  للشركة  المقدرة  السوقية  القيمة  تمثل  ذاتها حيث  الفترة  SIMS RECYCLING SOLUTIONS خالل  على شركة 

سعودي( أكبر من سعر الشراء )150 ألف ريال سعودي أو 40 ألف دوالر كما في اتفاقية شراء أسهم بتاريخ 31 أكتوبر 2020م(.

تجدر اإلشارة أن شركة Sims Recycling Solutions، وهي أكبر شركة تدوير في العالم في مجال األجهزة الكهربائية واإللكترونية، مدرجة في سوق 
األسهم في سيدني ويقع مقرها في المملكة المتحدة، ولديها العديد من المقرات اإلقليمية حول العالم، وبعد جائحة كورونا قررت سيمز إعادة 
هيكلة عملياتها وإغالق العديد من فروعهم حول العالم وحيث أن الشركة كانت بصدد إيقاف تشغيل مقرها في دبي، وبأخذ االعتبار التكلفة المتوقعة 
والوقت الالزم وتعيين المستشارين للمضي باإلغالق للمقر في دبي، وأيًضا باألخذ باالعتبار عالقة شركة Sims Recycling Solutions مع العمالء 
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الحاليين في اإلمارات مثل )أريكسون، نوكيا، أبل، مايكروسوفت، ...( والرغبة باستمرار تقديم خدمة التدوير لهذه الشركات التي ترتبط بعقود دولية 
مع سيمز، وأن شركة تدوير لديها عالقة منذ عام 2017م مع شركة Sims Recycling Solutions، فقد تم االتفاق بين الطرفين على بيع شركة سيمز 

دبي إلى تدوير. 

الزكاة

بلغ مصروف الزكاة 991 ألف ريال سعودي في عام 2020م و931 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2021م. وقامت 
الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات السابقة حتى 31 ديسمبر 2019م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 

صافي الربح /)الخسارة( 

ارتفع صافي الربح /)الخسارة( بنسبة 1013٫1% من خسارة 1٫0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى ربح 9٫6 مليون ريال سعودي في عام 2020م 
تماشًيا مع االرتفاع في المبيعات نتيجة االرتفاع في متوسط سعر البيع والزيادة في الكميات المباعة في حين انخفضت تكلفة المبيعات ومصاريف 
إدارية وعمومية كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات )من 86٫6% إلى 77٫8% ومن 12٫5% إلى 6٫6%، على التوالي( خالل الفترة ذاتها. كما ارتفع 
هامش صافي الربح بما يعادل 18٫7 نقطة مئوية من -4٫8% في عام 2019م إلى 13٫9% في عام 2020م تماشًيا مع االرتفاع في متوسط سعر البيع 

بنسبة أكبر من االرتفاع في متوسط التكلفة خالل الفترة ذاتها. 

ارتفع صافي الربح بنسبة 339٫5% من 3٫0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 13٫1 مليون ريال 
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م تماشًيا مع االرتفاع في المبيعات مدفوعة باالرتفاع في متوسط سعر البيع 
والزيادة في الكميات المباعة خالل الفترة ذاتها. كما ارتفع هامش صافي الربح بما يعادل 1٫6 نقطة مئوية من 10٫9% في فترة التسعة أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 12٫6% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م نتيجة الربح من االستحواذ واالنخفاض 

في االستهالك كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات )من 6٫3% إلى 2٫1%( خالل الفترة ذاتها.

خسائر إعادة قياس التزامات منافع الموظفين 

اإلدارية. وسجلت  لالستشارات  بدري  أجرته شركة  الذي  االكتواري  للتقييم  وفًقا  الموظفين  منافع  التزامات  قياس  إعادة  الشركة خسائر  سجلت 
الخسارة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 19 في عام 2019م وعام 2020م )12 ألف ريال سعودي و147 ألف ريال سعودي على التوالي(.

المبيعات حسب المنتج 111612
المبيعات حسب المنتج للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م(ل 65الجدول رقم )

2019مآالف الرياالت السعودية
)اإلدارة(

2020م
) اإلدارة(

التغير السنوي
2019م-2020م

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م
)اإلدارة(

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2021م
)اإلدارة(

التغير لفترة 
التسعة أشهر 

المنتهية في 30 
سبتمبر 

2020م -2021م

329٫2%425٫914,32961,501%7,20537,889نحاس

116٫9%503٫35,85712,705%2,74916,176النحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة

211٫6%20٫73,48310,852%5,5326,676حديد

639٫7%97٫31,42310,529%2,2764,491ألومنيوم

74٫3%42٫31,6402,858%1,7432,483لوح ومعادن ثمينة

3856٫3%973,819)90٫8%(1,387127إيرادات خدمات

341٫5%1٫13801,677%1,0021,012أخرى

282.0%214.527,209103,942%21,89468,854اإلجمالي

نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من إجمالي المبيعات

6٫5%59٫2%52٫7%55٫022٫1%32٫9%نحاس

)9٫3%(12٫2%21٫5%23٫511٫2%12٫2%النحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة

)2٫4%(10٫4%12٫8%)15٫6(9٫7%25٫3%قطع الحديد

4٫9%10٫1%5٫2%)3٫9(6٫5%10٫4%ألومنيوم
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2019مآالف الرياالت السعودية
)اإلدارة(

2020م
) اإلدارة(

التغير السنوي
2019م-2020م

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2020م
)اإلدارة(

فترة التسعة 
أشهر المنتهية 
في 30 سبتمبر 

2021م
)اإلدارة(

التغير لفترة 
التسعة أشهر 

المنتهية في 30 
سبتمبر 

2020م -2021م

)3٫3%(2٫7% 6٫0%)4٫4(3٫6%8٫0%لوح ومعادن ثمينة

3٫3%3٫7%0٫4%)6٫2(0٫2%6٫3%إيرادات خدمات

0٫2%1٫6%1٫4%)3٫4(1٫5%4٫9%أخرى
المصدر: معلومات من إدارة الشركة

النحاس

يعتبر النحاس المنتج األكثر مبيعا للشركة حيث شكلت بنسبة بما يقارب 33%، 55%، 59% من إجمالي مبيعات عام 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م، على التوالي. وطبقا لإلدارة، يتميز النحاس باستقرار في الطلب على المستوى العالمي. يرتبط متوسط 
 LME حيث تتراوح نسبة أسعار الشركة مقارنة بأسعار البورصة LME سعر بيع النحاس بشكل أساسي بمعدل سعر النحاس ببورصة لندن للمعادن

بين 80% و98% ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تنوع درجات النحاس المنتجة.

تمثل شركة بي جي اي إنترناشونل أكبر عمالء الشركة، والتي تقع في اإلمارات العربية المتحدة. ولكن لدى الشركة اتفاقية تجارية شفهية مع شركة 
بي جي اي إنترناشونل والتي منها اتفاقية على أن تكون تسويات الذمم المدينة أسبوعًيا. أما ثاني أكبر عميل للشركة هي لشركة Aurubis األوروبية 
حيث لدى الشركة اتفاق ملزم مع العميل ويتم تسوية الذمم المدينة خالل شهرين. أما ثالث أكبر عميل هو شركة دليل معادن، لدى الشركة اتفاقية 

شفهية مع العميل وعلى أن تكون تسويات الذمم المدينة أسبوعًيا.

مثلت صادرات النحاس الجزء األكبر من مبيعات النحاس لعام 2019م حيث بلغت نسبة المبيعات لشركة Aurubis األوروبية 75% من إجمالي مبيعات 
النحاس والتي انخفضت إلى 32% في عام 2020م. قابل هذا االنخفاض ارتفاًعا في المبيعات المحلية للنحاس حيث بلغت نسبة المبيعات لشركة 

دليل معادن ما يقارب 57% من إجمالي مبيعات النحاس خالل نفس الفترة.

ارتفعت مبيعات النحاس من 7٫2 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 37٫9 مليون ريال سعودي في عام 2020م تماشًيا مع االرتفاع في متوسط 
سعر البيع الذي ارتفع بنسبة 70٫6% من 13٫2 ريال سعودي / كيلوجرام إلى 22٫5 ريال سعودي / كيلوجرام نتيجة االرتفاع في األسعار العالمية 
للنحاس خالل نفس الفترة. اقترن ارتفاع األسعار بالزيادة في الكميات المباعة حيث تم تسجيل زيادة في الكميات المباعة )+1٫1 مليون كيلوجرام( 
من 546 ألف كيلوجرام إلى 1٫7 مليون كيلوجرام خالل نفس الفترة متأتية بشكل أساسي من مخزون العدادات الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء 

الذي يحتوي على نسبة عالية من النحاس بعد عملية إعادة التدوير.

ارتفعت نسبة الصادرات خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م مقارنة بالفترة المقابلة، حيث مثَّلت مبيعات النحاس لعميل 
الشركة الجديد؛ شركة PGI International MeTALS )اإلمارات العربية المتحدة( 51% من إجمالي مبيعات النحاس، تليها مبيعات النحاس لشركة 

Aurubis األوروبية 22% من إجمالي مبيعات النحاس.

إن عميل الشركة الجديد؛ شركة PGI International MeTALS )اإلمارات العربية المتحدة( يتمتع بشروط ائتمانية بنسبة 100% على بوليصة الشحن 
النهائية.

ارتفعت مبيعات النحاس من 14,3 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 61,5 مليون ريال سعودي 
في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م وذلك يعود بشكل رئيسي إلى:

ارتفاع الكميات المباعة من 700 أالف كيلوجرام إلى 2,050 ألف كيلوجرام خالل نفس الفترة تتعلق بشكل أساسي بعميل الشركة الجديد . 1
PGI International MeTALS )+917 ألف كيلوجرام(، كما و

ارتفع متوسط سعر البيع من 20 ريال سعودي / كيلوجرام إلى 30 ريال سعودي / كيلوجرام خالل نفس الفترة تماشًيا مع االرتفاع المستمر . 2
ألسعار النحاس العالمية التي وصلت إلى 34٫5 متوسط ريال سعودي / كيلوجرام في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 

2021م مقارنة بـ 21٫9 ريال سعودي / كيلوجرام في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م.
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النحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة

يعتبر النحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة ثاني المنتجات األكثر مبيًعا للشركة حيث شكلت بنسبة بما يقارب 12%، 24%، 12% من إجمالي 
مبيعات عام 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م، على التوالي. يتم بيع النحاس األصفر والرادياتير والمعادن 

المختلطة في األسواق المحلية والعالمية.

ارتفعت مبيعات النحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة من 2٫7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 16٫2 مليون ريال سعودي في عام 
2020م متأثرة بشكل أساسي من ارتفاع مبيعات النحاس األصفر )+10٫8 مليون ريال سعودي( نتيجة لزيادة الكميات المباعة )+2٫5 مليون كيلوجرام( 
متأثرة بشكل أساسي من مخزون العدادات الكهربائية للشركة السعودية للكهرباء الذي يحتوي على نسبة عالية من النحاس األصفر بعد عملية إعادة 
التدوير. اقترنت زيادة الكميات المباعة بارتفاع في متوسط سعر البيع بنسبة 12٫8% )من 12٫8 ريال سعودي / كيلوجرام في عام 2019م إلى 14٫4 
ريال سعودي / كيلوجرام في عام 2020م( تماشًيا مع ارتفاع سعر النحاس الذي يرتبط به ارتباًطا كبيًرا حيث يتكون النحاس األصفر من نحاس وزنك.

ارتفعت مبيعات النحاس األصفر والرادياتير والمعادن المختلطة إلى 12,7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 
عام 2021م مقارنة بـ 5٫9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م متأثرة بشكل أساسي بمبيعات النحاس 
األصفر )+3٫4 مليون ريال سعودي( الذي سجل ارتفاع في متوسط سعر البيع بنسبة 109٫8% )من 6٫3 ريال سعودي / كيلوجرام إلى 13٫2 ريال 

سعودي / كيلوجرام( والتي تحركت تماشًيا مع ارتفاع سعر النحاس خالل الفترة ذاتها.

قطع الحديد

يباع منتج قطع الحديد بشكل أساسي في األسواق المحلية، حيث تمثل شركتا دليل معادن وتكنور للحديد والمعادن العميلين الرئيسيين لهذا المنتج. 
وترتبط أسعار الحديد عادة بمعدالت بورصة لندن للمعادن، غير أن إدارة الشركة ترتكز بشكل أساسي في تسعير المنتج على أسعار قطع الحديد 

المحلية لشركة سابك، ويتم الرجوع إلى أسعار بورصة لندن للمعادن كمرجع ومؤشر عام للنشاط.

ارتفعت مبيعات قطع الحديد بنسبة 20٫7% من 5٫5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 6٫7 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعود ذلك 
بشكل أساسي إلى الزيادة في الكميات المباعة بنسبة 16٫6% من 4٫7 مليون كيلوجرام إلى 5٫4 مليون كيلوجرام خالل نفس الفترة متأثرة بشكل 

رئيسي من شركة دليل معادن )+1٫2 مليون كيلوجرام(.

ارتفعت مبيعات قطع الحديد من 3,4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 10٫9 مليون ريال سعودي 
في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م تماشيا مع الزيادة في الكميات المباعة بمقدار 3٫9 مليون كيلوجرام )من 3٫0 مليون 
كيلوجرام إلى 6٫9 مليون كيلوجرام خالل نفس الفترة( متأثرة بشكل أساسي من شركة دليل معادن )+2٫2 مليون كيلوجرام(. اقترن هذا االرتفاع 

بزيادة في متوسط سعر البيع بنسبة 31٫8% من 1٫2 ريال سعودي / كيلوجرام إلى 1٫6ريال سعودي / كيلوجرام خالل نفس الفترة.

ألومنيوم

.LME يباع منتج األلومنيوم في األسواق المحلية والعالمية )التصدير( وترتبط أسعاره ارتباًطا وثيًقا بمعدالت بورصة لندن للمعادن

ارتفعت مبيعات األلومنيوم بنسبة 97٫3% من 2٫3 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4٫5 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعود ذلك بشكل 
أساسي إلى زيادة في الكميات المباعة بنسبة 66٫5% من 592 ألف كيلوجرام إلى 986 ألف كيلوجرام خالل نفس الفترة متأثرة بشكل أساسي من 
 1٫0+( PGI International MeTALS باإلضافة إلى االتفاقية الجديدة مع ،)عميل الشركة المحلي شركة دليل معادن )+2٫7 مليون ريال سعودي
مليون ريال سعودي(. اقترن هذا االرتفاع بارتفاع في متوسط سعر البيع بنسبة 18٫5% من 3٫8 ريال سعودي / كيلوجرام إلى 4٫6 ريال سعودي / 

كيلوجرام تماشًيا مع ارتفاع معدالت LME لأللومنيوم خالل نفس الفترة.

ارتفعت مبيعات األلومنيوم من 1٫4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام إلى10,5 مليون ريال سعودي في فترة 
التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م تماشًيا مع الزيادة في الكميات المباعة بمقدار 1٫2 مليون كيلوجرام )من 383 ألف كيلوجرام 
إلى 1٫6 مليون كيلوجرام خالل نفس الفترة( متأتية بشكل أساسي من العميل AURUBIS )+1٫2 مليون كيلوجرام(. اقترن هذا االرتفاع بارتفاع في 
متوسط سعر البيع بنسبة 78٫6% من 3٫7 ريال سعودي / كيلوجرام إلى 6٫6 ريال سعودي / كيلوجرام تماشًيا مع ارتفاع معدالت LME لأللومنيوم 

خالل الفترة ذاتها.

لوح ومعادن ثمينة 

تشمل مبيعات اللوح والمعادن الثمينة 7 فئات فرعية بما في ذلك عناصر االتصاالت السلكية والالسلكية والعناصر المطلية بالمعادن الثمينة مثل 
الذهب والفضة البالتينية. ويتم بيعها بشكل أساسي لعمالء التصدير شركة Ousei Kankyoshoji )شرق آسيا( وشركة Umicore )أوروبا(.

ارتفعت مبيعات اللوح والمعادن الثمينة من 1٫7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2٫5 مليون ريال في عام 2020م متأثرة بشكل أساسي من 
مبيعات العميل الجديد شركة Ousei Kankyoshoji )+2٫1 مليون ريال سعودي(. قابل هذا االرتفاع انخفاٌض في مبيعات Umicore )-949 ألف ريال 

سعودي( وSims Recycling Solutions )-373 ألف ريال سعودي( خالل نفس الفترة.
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ارتفعت مبيعات اللوح والمعادن الثمينة من 1٫6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام إلى 2٫9 مليون ريال 
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م تماشًيا مع الزيادة في الكميات المباعة بمقدار 60 ألف كيلوجرام )من 56 

ألف كيلوجرام إلى 116 ألف كيلوجرام خالل نفس الفترة( متأتية بشكل أساسي من العميل شركة Ousei Kankyoshoji )شرق آسيا(.

إيرادات خدمات

تتعلق إيرادات الخدمات برسوم خدمة التي تفرضها الشركة على العميل شركة Sims Recycling Solutions إلعادة تدوير منتجات إريكسون العالمية 
أثر االتفاقية الممضاة مع العميل.

انخفضت إيرادات الخدمات من 1٫4 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 127 ألف ريال سعودي في عام 2020م نتيجة للوضع العالمي الناجم 
عن فيروس )كوفيد 19(. ووفًقا لإلدارة، ال تعتبر عائدات الخدمة المسجلة عائدات استثنائية، إذ أنها مؤيدة ومفصلة بعقد مفتوح مع العميل شركة 

.Sims Recycling Solutions

 Sims Recycling من الجدير بالذكر أن الشركة استحوذت على شركة سيمز ريسايكلينج سولوشنز م م ح بتاريخ 5 مايو 2021م. حيث يتمثل نشاط
Solutions بشكل أساسي في إعادة تدوير األجهزة اإللكترونية وأجهزة االتصاالت بالتفكيك اليدوي باإلضافة إلى تدمير أصول تكنولوجيا المعلومات 

.“IT asset disposition"

وعليه فإن ارتفاع إيرادات الخدمات في من 97 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام إلى 3٫8 مليون ريال سعودي 
في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى إيرادات الشركة التابعة )+3٫2 مليون ريال سعودي(.

أخرى

تضم المبيعات األخرى مبيعات البالستيك، منتجات تكنولوجيا المعلومات، الفوالذ المقاوم للصدأ، إلخ. وبلغت المبيعات األخرى 1٫0 مليون ريال 
سعودي في عامي 2019م و2020م.

وشهدت المبيعات األخرى ارتفاًعا من 380 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 1٫7 مليون ريال 
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م.

تكلفة المبيعات  111613
تكلفة المبيعات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م(ل 66الجدول رقم )

2019مآالف الرياالت السعودية
)اإلدارة(

2020م
)اإلدارة(

التغير السنوي
2019م-2020م

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م

)اإلدارة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م

)اإلدارة(

التغير لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 
2020م -2021م

489٫2%215٫911,93970,345%10,48233,113تكلفة المواد الخام
82٫6%134٫07,38813,494%6,14014,368تكلفة التصنيع

ال ينطبق2,379-ال ينطبق3,500-مخصص المخزون
28٫3%10٫71,6182,076%1,9122,117االستهالك

121٫1%11٫0389860%436484رسوم الشحن
317.9%182.521,33489,153%18,97053,582اإلجمالي

التغيرالتغيرمؤشرات األداء الرئيسية
7,47712,7145,2375,32613,7878,461الكميات المباعة )ألف كيلوجرام(

1٫42٫61٫22٫25٫12٫9متوسط التكلفة لكل كيلوجرام
نقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من صافي المبيعات

67٫723٫8%43٫9%48٫10٫2%47٫9%تكلفة المواد الخام
)14٫2(13٫0%27٫2%)7٫2(20٫9%28٫0%تكلفة التصنيع

2٫32٫3%0٫0%5٫15٫1%0٫0%مخصص المخزون
)3٫9(2٫0%5٫9%)5٫7(3٫1%8٫7%االستهالك

)0٫6(0٫8%1٫4%)1٫3(0٫7%2٫0%رسوم الشحن
85.87.4%78.4%)8.8(77.8%86.6%اإلجمالي 

المصدر: معلومات من إدارة الشركة
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ارتفعت تكلفة المبيعات من 19٫0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 53٫6 مليون ريال سعودي في عام 2020م ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى 
ارتفاع تكلفة المواد الخام )+22٫6 مليون ريال سعودي(، تكلفة التصنيع )+8٫3 مليون ريال سعودي( ومخصص تقييم المخزون )+3٫5 مليون ريال 

سعودي( خالل نفس الفترة. تتكون تكلفة المبيعات من:

تكلفة المواد الخام 

تقتصر تكلفة المواد الخام على تكلفة شراء المواد األولية وال تشمل المصاريف األخرى ذات الصلة مثل التأمين أو الرسوم الجمركية أو تكاليف 
الشحن. وتتكون المواد األولية للشركة بشكل أساسي من أجهزة الكمبيوتر، والهواتف، واألجهزة المنزلية، وعدادات الكهرباء، وما إلى ذلك.

لدى الشركة موردين أفراد وشركات من أكبرها في توريد المواد األولية للشركة هم الموردون األفراد، باإلضافة إلى توريد عن طريق الفوز بمزادات 
ومناقصات ومن خالل عقد توريد مع الشركة السعودية للكهرباء.

مّثل الموردون الفرديون المورد الرئيسي للمواد األولية في عام 2019م حيث وفروا ما يقارب 52% من مشتريات المواد األولية خالل نفس السنة. 
على عكس عام 2020م، حيث كانت الشركة السعودية للكهرباء المورد الرئيسي للشركة بتوفير ما يقارب 77% من إجمالي مشتريات المواد األولية 
خالل نفس السنة. وكان هذا نتيجة توقيع الشركة عقًدا حصرًيا مع الشركة السعودية للكهرباء خالل النصف الثاني من عام 2020م، والذي يمتد 
إلى يونيو 2022م، لشراء عدادات الكهرباء القديمة كجزء من مشروع استبدال العدادات الكهربائية المعمول بها حالًيا بالعدادات الذكية. ساهم 
إبرام هذا العقد، إلى جانب زيادة رأس مال الشركة وجهود اإلدارة لزيادة المشتريات عن طريق الموردين األفراد والتقديم على مزادات إلى التوسع 
 PGI INTERNATIONAL وزيادة أعمال ومشتريات الشركة، بالتالي زيادة حجم المبيعات مع العمالء؛ شركة دليل معادن خالل عام 2020م وشركة
METALS وAURUBISخالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م. وتجدر اإلشارة إلى أن سعر شراء مخزون المواد األولية 

للشركة السعودية للكهرباء يتم بسعر ثابت وال يخضع ألسعار البورصات العالمية للمعادن.

ارتفعت تكلفة المواد الخام من 10٫5 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 33٫1 مليون ريال سعودي في عام 2020م تماشًيا مع الزيادة في 
الكمية المباعة )+5٫2 مليون كيلوجرام( خالل نفس الفترة. اقترن ذلك بارتفاع متوسط تكلفة المواد من 1٫4 ريال سعودي / كيلوجرام إلى 2٫6 
ريال سعودي / كيلوجرام ويعود ذلك إلى شراء العدادات القديمة للشركة السعودية للكهرباء التي تقدر تكلفتها بمقدار 2٫4 ريال سعودي / كيلوجرام، 
باإلضافة إلى الزيادة الطفيفة ألسعار الموردين الفرديين خالل نفس الفترة. استقرت تكلفة المواد الخام على 48% كنسبة مئوية من المبيعات في 

عامي 2019م و2020م.

قامت الشركة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م بالمشاركة في مزادات الشركة السعودية للكهرباء عن طريق الشركة 
الوسيطة وهي شركة سعود حسن القحطاني للمزادات لشراء مواد خام ومواد أولية والتي مثلت حوالي 34% من إجمالي مشتريات الشركة للفترة ذاتها. 

ارتفعت تكلفة المواد الخام من 11٫9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 70٫3 مليون ريال سعودي 
في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م متأثرة بشكل أساسي من الزيادة في الكميات المباعة )+8٫4 مليون كيلوجرام( خالل 
نفس الفترة. اقترنت هذه الزيادة بارتفاع في متوسط تكلفة المواد الخام بمقدار 2٫9 ريال سعودي / كيلوجرام نتيجة الرتفاع أسعار المواد األولية 
المقتناة من المزادات والموردين الفرديين. ارتفعت تكلفة المواد كنسبة مئوية من المبيعات من 43٫9% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

من عام 2020م إلى 67٫7% في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م نتيجة للزيادة في المبيعات بشكل رئيسي.

تكلفة التصنيع

ارتفعت تكلفة التصنيع من 6٫1 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 14٫4 مليون ريال سعودي في عام 2020م ومن 7٫4 مليون ريال سعودي في 
فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 13٫5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 

2021م، وتتكون من:

تكلفة العمالة المتعاقدة معها الشركة بشكل مؤقتل والتي ارتفعت بمقدار 4٫4 مليون ريال سعودي من 748 ألف ريال سعودي في عام  	
2019م إلى 5٫2 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة تعزيز الشركة بعمالة متعاقدة معها بشكل مؤقت تقدر بـ 1,687 موظف جديد من 
شركة موارد بشرية )+37 ألف يوم عمل( لتلبية النمو في عمليات الشركة خالل الفترة ذاتها. كما يعود ذلك بعض الصعوبات التي تواجهها 

الشركة فيما يخص إصدار تأشيرات عمل. 
كما وارتفعت تكاليف العمالة المتعاقدة معها الشركة بشكل مؤقت من 1٫9 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر  	

من عام 2020م إلى 6٫5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م متأثرة بشكل أساسي بالزيادة في 
عدد العمالة المتعاقدة معها الشركة بشكل مؤقت من 1,205 إلى 2,590 موظف جديد لتلبية االرتفاع في الطلب والعمليات خالل نفس الفترة. 
اقترن هذا بارتفاع الكلفة اليومية للعمالة المتعاقدة معها الشركة بشكل مؤقت من 90 ريال سعودي إلى 114 ريال سعودي خالل الفترة ذاتها.

تكلفة العمالة والتي ارتفعت من 2٫7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4٫9 ريال سعودي في عام 2020م متأثرة بزيادة متوسط تكلفة  	
الموظفين الشهرية من 4٫0 آالف ريال سعودي إلى 7٫2 ألف ريال سعودي ويرجع ذلك إلى توزيع مكافآت ودفع قيمة اإلجازات نقًدا خالل 
الفترة ذاتها. تجدر اإلشارة أن ليس لدى الشركة سياسة مكافآت حالًيا، حيث يكون توزيع المكافآت حسب رؤية اإلدارة، بصفة تقديرية 

ويعتمد على األداء السنوي.
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ارتفعت تكلفة العمالة من 2٫5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 3٫7 مليون ريال  	
سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م ويعود ذلك إلى انضمام 3 موظفين جدد للشركة إلى جانب زيادة 
متوسط تكلفة الموظفين الشهرية من 5٫0 آالف ريال سعودي إلى 6٫9 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة نتيجة ارتفاع نفقات اإلقامة 

والمزايا األخرى. 
مصاريف مستهلكة وتتعلق بقطع الغيار والوقود واإلصالح والصيانة وتأجير المعدات وغيرها. ارتفعت مصاريف المستهلكات بنسبة طفيفة  	

19٫4% من 2٫7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 3٫0 مليون ريال سعودي في عام 2020م. في حين انخفضت المصاريف المستهلكة 
كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات من 12٫2% في عام 2019م إلى 4٫6% في عام 2020م ويعزى ذلك، وفًقا لإلدارة، إلى مقدرة الشركة على 

تأمين قطع لغيار من األسواق المحلية إلى جانب القيام بالصيانة الوقائية والتي تتطلب استعمال أقل قطع غيار. 
ارتفعت المصاريف المستهلكة من 2٫2 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 2٫8 مليون  	

ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م نتيجة ارتفاع مصاريف إصدار اإلقامات وبدل وقت إضافي 
للموظفين.

تباينات في قيمة/ جودة المخزون والتي وقع تكبدها استثنائًيا خالل عام 2020م بقيمة 1٫1 مليون ريال سعودي. وتتعلق هذه المصاريف  	
.Torec بفروقات األسعار المتأثرة بجودة النحاس المصدر إلى شركة

باإلضافة إلى مصاريف أخرى وتتعلق بشكل أساسي بتعديالت تكلفة المخزون ومصاريف إيجار السكن للعمالة الخارجية. 	

مخصص المخزون

بلغ مخصص المخزون 3٫5 مليون ريال سعودي في عام 2020م وتتعلق بالمعادن غير الحديدية المشتراة قبل عام 2019م ولم يتم بيعها حتى تاريخه. 
بلغ مخصص تقييم المخزون 2٫4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م.

االستهالك

سجلت االستهالكات ارتفاًعا طفيًفا من 1٫9 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 2٫1 مليون ريال سعودي في عام 2020م وتعلقت بشكل أساسي 
بآالت الشركة المستخدمة في إعادة التدوير في المصنع. بلغت االستهالكات 1٫6 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 

من عام 2020م مقابل 2٫1 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م.

رسوم الشحن

ترتبط رسوم الشحن بشكل أساسي بتصدير المعادن غير الحديدية، إذ تقوم المملكة العربية السعودية، وفًقا لإلدارة، بتقييد عمليات تصدير المعادن 
الحديدية. ونتيجة لذلك استقرت رسوم الشحن على ما يقارب حوالي 460 ألف ريال سعودي في عامي 2019م و2020م حيث تركزت المبيعات الغير 
حديدية باألسواق المحلية. بلغت رسوم الشحن 860 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م مقارنة بـ 389 
ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م ويعزى ذلك إلى ارتفاع صادرات المعادن الغير حديدية خالل نفس 

الفترة.

مصاريف إدارية وعمومية 111614
مصاريف إدارية وعمومية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م(ل 67الجدول رقم )

2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

2020م
)مراجعة(

التغير السنوي
2019م-2020م

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م

)اإلدارة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م

)اإلدارة(

التغير لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 
2020م -2021م

22٫6%84٫31,5131,855%2,0263,733رواتب ومنافع الموظفين

)46٫0%(8747)3٫0%(125121االستهالك

)32٫2%(4732)55٫2%(267119أتعاب استشارات

58٫1%4368)9٫7%(7971مصاريف طبية

166٫2%25٫040106%4050أتعاب مراجعة

2٫9%2323)41٫8%(8147مصاريف دعم تكنولوجيا المعلومات

437٫9%218٫9155836%121385نفقات أخرى

55.5%65.31,8432,312%2,7384,527اإلجمالي
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2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

2020م
)مراجعة(

التغير السنوي
2019م-2020م

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2020م

)اإلدارة(

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في 30 
سبتمبر 2021م

)اإلدارة(

التغير لفترة التسعة 
أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 
2020م -2021م

التغيرالتغيرالتغيرمؤشرات األداء الرئيسية

1820217236متوسط   عدد الموظفين

)928(9,37815,5546,1769,8898,961متوسط الراتب الشهري للموظف )ريال سعودي(

نقطة مئويةنقطة مئويةنقطة مئويةكنسبة مئوية من صافي المبيعات

)3٫8(1٫8%5٫6%)3٫8(5٫4%9٫3%رواتب ومنافع الموظفين

)0٫3(0٫0%0٫3%)0٫4(0٫2%0٫6%االستهالك

)0٫1(0٫0%0٫2%)1٫0(0٫2%1٫2%أتعاب استشارات

)0٫1(0٫1%0٫2%)0٫3(0٫1%0٫4%مصاريف طبية

)0٫0(0٫1%0٫1%)0٫1(0٫1%0٫2%أتعاب مراجعة

)0٫1(0٫0%0٫1%)0٫3(0٫1%0٫4%مصاريف دعم تكنولوجيا المعلومات

0٫80٫2%0٫6%)0٫0(0٫6%0٫6%نفقات أخرى

)4.2(2.9%7.0%)5.9(6.6%12.5%اإلجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات إدارة الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م

ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 65٫3% من 2٫7 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 4٫5 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة 
الرتفاع الرواتب والمزايا بمقدار 1٫7 مليون ريال سعودي. كما وارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 22٫3% من 1٫9مليون ريال سعودي في 
فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 2٫4 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام من 

2021م. تكونت المصاريف العمومية واإلدارية من:

رواتب ومنافع الموظفين

ارتفعت رواتب ومنافع الموظفين بنسبة 84٫3% من 2٫0 مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 3٫7 مليون ريال سعودي في عام 2020م نتيجة دفع 
مكافآت للموظفين خالل الفترة بقيمة إجمالية 1٫2 مليون ريال سعودي تماشًيا مع االرتفاع في مبيعات الشركة خالل الفترة ذاتها. وتستند المكافآت 
إلى أداء الموظفين وترتبط بأهداف إنتاجية مما أدى إلى ارتفاع في متوسط الرواتب الشهرية للموظف من 9٫4 ألف ريال سعودي إلى 15٫5 ألف 

ريال سعودي. باإلضافة إلى ذلك، دفعت اإلدارة بدل إجازات نقًدا لتعويض الموظفين عن اإلجازات غير المدفوعة. 

كما ارتفعت رواتب ومنافع الموظفين بنسبة 22٫6% من 1٫5 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 
1٫9مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م نتيجة زيادة عدد الموظفين )+6 موظفين(.

االستهالك

تتعلق مصاريف االستهالك باستهالك السيارات والكمبيوترات المستخدمة في المكتب الرئيسي.

أتعاب استشارات 

انخفضت أتعاب استشارات بنسبة 55٫2% من 267 ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى 119 ألف ريال سعودي في عام 2020م نتيجة دفع رسوم 
تقييم الشركة من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز في عامي 2019م و2020م. كما وبلغت بمتوسط 40 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر 

المنتهية في 30 سبتمبر من عامي 2020م و2021م.

مصاريف طبية 

تتعلق المصاريف الطبية بالمصاريف السنوية للتأمين الطبي للموظفين وبلغت ما يقارب 75 ألف ريال سعودي في عامي 2019م و2020م. كما وبلغت 
ما يقارب 56 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عامي 2020م و2021م.
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أتعاب مراجعة

تتعلق مصاريف المراجعة بالمصاريف السنوية لمراجعة حسابات الشركة وتراوحت بين 40 ألف ريال سعودي في عام 2019م و50 ألف ريال سعودي 
في عام 2020م. كما ارتفعت بنسبة 166٫2% من 40 ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2020م إلى 106 ألف 
ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م نتيجة إصدار قوائم مالية ربعية للشركة وقوائم مالية موحدة باإلضافة 

إلى تكبد إصدار قوام مالية للشركة المستحوذة.

مصاريف دعم تكنولوجيا المعلومات

تتعلق مصاريف بشكل رئيسي بمصاريف صيانة ودعم أدوات التكنولوجيا في المكتب الرئيسي وموظفي المكتب الرئيسي.

نفقات أخرى

تتعلق النفقات األخرى بمصاريف تحويل العملة، السفر ومصاريف مكتبية أخرى.

قائمة المركز المالي 111615
قائمة المركز المالي للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 68الجدول رقم )

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
) مراجعة (

30 سبتمبر 2021م
)مفحوصة(

الموجودات

الموجودات غير المتداولة

14,57214,77426,978ممتلكات وآالت ومعدات

1,9641,9463,708حق استخدام األصول 

16,53616,72030,686إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

11,79415,74425,762مخزون

5,15110,74213,985ذمم مدينة 

8556,5877,680مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى

19716,6194,867النقد وما في حكمه

17,99749,69352,294إجمالي الموجودات المتداولة

34,53366,41382,980إجمـــالي الموجودات 

المطلوبات 

المطلوبات المتداولة

9,7752,1002,000الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

5474921,559الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار 

1622,6842,189ذمـم دائنـة

1,1733,9321,579مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

392960900مخصص الزكاة

12,04910,1688,227إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

8,5417,44112,241الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل

1,3041,3551,755الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود اإليجار

5899781,204التزامات منافع الموظفين

10,4349,77415,200إجمالي المطلوبات غير المتداولة

22,48319,94223,427إجمالي المطلوبات
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31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
) مراجعة (

30 سبتمبر 2021م
)مفحوصة(

حقــوق المســاهمين

15,00040,00040,000رأس المـــال

942942-احتياطي نظامي

5,52918,611)2,949(أربـاح مبقاة / )خسائر متراكمة(

12,05146,47159,553إجمالي حقـوق المساهمين

34,53366,41382,290إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

مؤشرات األداء الرئيسية

41115280متوسط أيام دوران المخزون

864232متوسط أيام دوران الذمم المدينة

5138متوسط أيام استحقاق الدفع

21٫0%14٫2%)3٫1%(العائد على األصول

29٫3%20٫3%)8٫8%(العودة على حقوق المساهمين

1٫90٫40٫4نسبة الدين إلى حقوق الملكية

1٫53,33٫5نسبة التداول

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

الموجودات الغير متداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 16٫5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 16٫7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
بسبب ارتفاع الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار ألف ريال سعودي نتيجة إضافات بقيمة 1٫9 مليون ريال سعودي ترتبط بشكل أساسي بمشاريع 
تحت التنفيذ بمقدار 1٫2 مليون ريال سعودي تتعلق بشراء آالت فرز المواد الغير مغناطيسية والغربلة والتي ستساهم في زيادة إنتاجية الشركة بنسبة 
20% - 40% بحلول يوليو 2021م، والتي تم تحويل جزء منها بقيمة 895 ألف ريال سعودي إلى تحسينات مباني مستأجرة )610 ألف ريال سعودي 
وتتعلق أساًسا بمركز تفكيك الخردة المعدنية(. في حين قابل ذلك االرتفاع استهالكات الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار 1٫7 مليون ريال سعودي.

ارتفعت الموجودات غير المتداولة إلى 30٫7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م بسبب ارتفاع الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار 12٫2 
مليون ريال سعودي نتيجة إضافات بقيمة 12٫7 مليون ريال سعودي ترتبط )1( بمشاريع تحت التنفيذ بمقدار 11٫5 مليون ريال سعودي تتعلق بشراء 
آالت فرز المواد الغير مغناطيسية من Steinert وHammer Mills Ltd والتي ستساهم، وفًقا لإلدارة، في زيادة إنتاجية الشركة بنسبة %20 - %40 
بحلول نهاية عام 2021م، و)2( األدوات بقيمة 844 ألف ريال سعودي تعلقت بشكل أساسي بمولد ديزل 1,000 كيلو واط بقيمة 608 ألف ريال سعودي. 

في حين قابل ذلك االرتفاع استهالكات الممتلكات واآلالت والمعدات بمقدار 348 ألف ريال سعودي.

الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من 18٫0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 49٫7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
مدفوعة بارتفاع )1( النقد وما في حكمه )+ 16٫4 مليون ريال سعودي( متأثرة بشكل أساسي من الصافي المحول لزيادة رأس المال بقيمة 15٫3 
مليون ريال سعودي، )2( الذمم المدينة )+ 5٫6 مليون ريال سعودي( نتيجة النمو في عمليات الشركة وارتفاع المبيعات، إلى جانب تحسن أيام تحصيل 
الذمم المدينة )- 44 يوم(، )3( المصاريف المدفوعة مقدًما والموجودات األخرى )+ 5٫7 مليون ريال سعودي( متأثرة من الدفعات المقدمة للموردين 
)+ 3٫2 مليون ريال سعودي( والودائع القابلة للتحصيل )+ 2٫3 مليون ريال سعودي(، و)4( المخزون )+ 4٫0 مليون ريال سعودي( ويعزى ذلك إلى 

ارتفاع المواد األولية نتيجة االتفاقية المبرمة مع الشركة السعودية للكهرباء والمتعلقة بالعدادات الكهربائية.

ارتفعت الموجودات المتداولة إلى 52٫3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م. ويعزى ذلك بارتفاع في )1( المخزون )+ 10٫0 مليون ريال 
سعودي( نتيجة شراء المزيد من العدادات الكهربائية تبًعا التفاقية مع الشركة السعودية للكهرباء، باإلضافة إلى توجه الشركة للمشاركة في مزيد 
المناقصات والمزادات و)2( الذمم المدينة )+ 3٫2 مليون ريال سعودي( نتيجة استمرار نمو عمليات الشركة وارتفاع المبيعات، في حين قابل ذلك 

تحسن أيام تحصيل الذمم المدينة )- 10 يوم(.
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المطلوبات الغير متداولة

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من 10٫4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9٫8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م متأثرة أساًسا من تحويل الجزء المتداول من قرض صندوق التنمية الصناعية السعودية.

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة إلى 15٫2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م ويعزى ذلك بارتفاع في القروض )+4٫8 مليون ريال 
سعودي( نتيجة حصول الشركة على قرض طويل األجل من صندوق التنمية الصناعي السعودي لتمويل رأس المال العامل )تمويل ما قبل الشحن(.

المطلوبات المتداولة

انخفضت المطلوبات المتداولة من 12٫0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 10٫2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
مدفوعة باالنخفاض في الجزء المتداول من قروض طويلة األجل )-7٫7 مليون ريال سعودي( نتيجة تحويل رصيد قروض المساهمين إلى رأس مال 
الشركة والبالغ 8٫5 مليون ريال سعودي. قابل هذا االنخفاض بارتفاع في )1( المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى )+2٫8 مليون ريال سعودي( 
متعلقة بشكل أساسي بالحوافز )+1٫7 مليون ريال سعودي( ومستحقات إجازات موظفين )+752 ألف ريال سعودي( و)2( الذمم الدائنة )+2٫5 مليون 

ريال سعودي( متعلقة أساًسا بأرصدة شركة الكهرباء السعودية )+2٫5 مليون ريال سعودي(.

المستحقة  المصاريف   )1( في  باالنخفاض  مدفوعة  2021م  سبتمبر   30 في  كما  سعودي  ريال  مليون   8٫2 إلى  المتداولة  المطلوبات  انخفضت 
والمطلوبات األخرى )-1٫6 مليون ريال سعودي(، و)2( انخفاض في الذمم الدائنة )-480 ألف ريال سعودي( متعلقة بانخفاض أرصدة شركة الكهرباء 
السعودية. قابل هذا االنخفاض بارتفاع في الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار )+1٫1 مليون ريال سعودي( نتيجة االستحواذ على شركة 

Sims Recycling Solutions في الفترة ذاتها.

حقوق المساهمين

ارتفع رصيد حقوق المساهمين من 12٫1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 46٫5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
ويعزى ذلك إلى زيادة رأس مال الشركة بقيمة 25٫0 مليون ريال سعودي حيث يمثل 8٫5 مليون ريال سعودي تحويل من رصيد قروض المساهمين 

إلى رأس مال الشركة.

ارتفع رصيد حقوق المساهمين إلى 59٫6 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م تماشًيا مع تحويل إجمالي الدخل الشامل خالل نفس الفترة 
بقيمة 13٫1 مليون ريال سعودي إلى األرباح المبقاة.

ممتلكات وآالت ومعدات 111616
الممتلكات واآلالت والمعدات للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 69الجدول رقم )

العمر اإلنتاجيآالف الرياالت السعودية
)سنة(

31 ديسمبر 2019م
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة (

30 سبتمبر 2021م
)اإلدارة(

6440711,952ال ينطبقمشاريع تحت التنفيذ

710,3369,4388,744-15آالت

52,1912,2623,072معدات

1,6812,1132,284ال ينطبقتحسينات المباني المستأجرة

3301554927-10أخرى

14,57214,77426,978إجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات من ادارة الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

مشاريع تحت التنفيذ

تتعلق األعمال الجارية بآالت الفرز والغربلة والتي من المتوقع، وفًقا لإلدارة، أن تقوم بزيادة الكميات المنتجة بنسبة %20 - %40.

ارتفعت قيمة المشاريع تحت التنفيذ من 64 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 12٫0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م 
.Hammer Mills Ltdو Steinert ويعزى ذلك إلى إضافات بقيمة 11٫5 مليون ريال سعودي تتعلق بشراء آالت فرز المواد الغير مغناطيسية من
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آالت

تتعلق اآلالت بشكل أساسي بآالت إلدان، وهي آالت تقطيع، وفصل وناقالت والتي بلغت قيمتها 8٫0 مليون ريال سعودي )86٫2% من صافي قيمة 
اآلالت( كما في 30 سبتمبر 2021م. قامت الشركة بشراء هذه اآلالت في السنة المالية 2017م بمبلغ 2٫2 مليون يورو وعمر إنتاجي يبلغ 15 عاًما. 
وفًقا لإلدارة، تبلغ الطاقة اإلنتاجية 15 ألف طن سنوًيا، والذي يمكن أن يرتفع إلى 35 ألف طن سنوًيا. كما في 30 سبتمبر 2021م، بلغت نسبة 

االستهالك إلجمالي اآلالت %31٫8.

انخفض صافي القيمة الدفترية لآلالت من 10٫3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9٫4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م وإلى 8٫7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م نتيجة لالستهالك الذي بلغ 928 ألف ريال سعودي في السنة المالية 2020م و694 

ألف ريال سعودي في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2021م. 

معدات 

تتعلق المعدات بشكل أساسي بالمعدات المشتراة للخردة المعدنية من مولدات ورافعات. وتجدر اإلشارة إلى أن هناك 41 عنصًرا )بقيمة دفترية 
إجمالية 172 ألف ريال سعودي( وقع استهالكهم محاسبًيا بنسبة 100% وهم في وضع استخدام، وفًقا لإلدارة.

استقرت صافي القيمة الدفترية للمعدات نسبًيا على 2٫2 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م، كما ارتفع إلى 3٫1 مليون ريال 
سعودي كما في 31 ديسمبر 2021م ويعزى ذلك إلى إضافات بقيمة 844 ألف ريال سعودي تتعلق أساًسا بشراء مولد ديزل 1,000 كيلو واط بقيمة 

608 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.

تحسينات المباني المستأجرة 

وتتعلق بتحسين العقارات المستأجرة واإلضافات التي يتم إجراؤها فيما يخص مساحات إبقاء الخردة.

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لتحسينات المباني المستأجرة من 1٫7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2٫1 مليون ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2020م ويعزى ذلك إلى اإلضافات والتي تبلغ 660 ألف ريال سعودي تتعلق بشكل أساسي بمركز تفكيك الخردة )+423 ألف ريال 

سعودي(. 

ارتفعت صافي القيمة الدفترية لتحسينات المباني المستأجرة إلى 2٫3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة إضافات بقيمة 494 
ألف ريال سعودي الناتجة عن استحواذ شركة Sims Recycling Solutions )+412 ألف ريال سعودي( خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 

سبتمبر 2021م.

أخرى

تتعلق الممتلكات وآالت والمعدات األخرى بشكل أساسي بأثاث وتجهيزات المبنى الرئيسي )475 ألف ريال سعودي(، عربات توصيل المنتجات )239 
ألف ريال سعودي(، أجهزة حاسوب )116 ألف ريال سعودي( ومنازل جاهزة )97 ألف ريال سعودي( كما في 30 سبتمبر 2021م.

حق استخدام األصول 111617
حق استخدام األصول للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 70الجدول رقم )

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)اإلدارة(

التكلفة
2,5083,056-الرصيد في بداية الفترة

--2,508أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
5492,107-إضافات خالل الفترة

2,5083,0565,163الرصيد في نهاية الفترة
مجمع االستهالك

5431,110-الرصيد في بداية الفترة
543567345إضافات خالل الفترة

5431,1101,455الرصيد في نهاية الفترة
1,9641,9463,708صافي القيمة الدفترية

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات من إدارة الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م



مستند تسجيل أسهم شركة تدوير البيئة األهلية | 97 tadweeer.com

منلمبة وتتليل ابداةع للرول الفلله ومتللح اللفليلا

يتعلق حق استخدام األصول بعقد إيجار المكتب الرئيسي، والذي تم استئجاره لمدة 3 سنوات اعتباًرا من أكتوبر 2020م، باإلضافة إلى موقعين لمصنع 
الشركة الواقع في مدينة تجميع المعادن والخردة، شارع الدمام في الرياض. الجدير بالذكر أن إحدى فترات إيجار مصنع الشركة انتهت في فبراير 

2021م، وتم تجديدها لمدة عامين آخرين، في حين ينتهي عقد اإليجار اآلخر في عام 2026م.

استقر صافي القيمة الدفترية لحق استخدام األصول في مستوى 1٫9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م، في حين ارتفع إلى 
3٫7 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م على خلفية استحواذ شركة Sims Recycling Solutions خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 

30 سبتمبر 2021م.

مخزون 111618
المخزون للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 71الجدول رقم )

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2021م
) اإلدارة(

9,69614,02016,090أعمال قيد التنفيذ
1,0073,8854,772مواد خام

1,0911,3394,900بضاعة جاهزة
11,79419,24425,762إجمالي قيمة المخزون

-)3,500(-ناقًصا: مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة
11,79415,74425,762صافي قيمة المخزون

المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات من إدارة الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

أعمال قيد التنفيذ

مثلت أعمال قيد التنفيذ ما يقارب 82%، 73%، 63% من إجمالي قيمة المخزون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و30 سبتمبر 2021م، على 
التوالي. ويتكون بشكل أساسي من النحاس المختلط والمعادن غير الحديدية المتعلقة بالمعادن الصغيرة بنسب 58% و38% على التوالي.

ارتفع مخزون األعمال قيد التنفيذ من 9٫7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 14٫0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
وإلى 16٫1 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م على خلفية النمو المستمر لنشاط الشركة. 

مواد خام

مثلت المواد الخام ما يقارب 9%، 20%، 19% من إجمالي قيمة المخزون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و30 سبتمبر 2021م، على التوالي. 
والشركة  المزادات  يتم شراؤها بشكل أساسي من  التي  األخرى  اإللكترونية  واألجهزة  والكابالت  الكهربائية،  المعدات  وتعلقت بشكل أساسي من 

السعودية للكهرباء والموردين الثانويين اآلخرين.

ارتفع مخزون المواد الخام من 1٫0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3٫9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، وإلى 
4٫8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م على خلفية االتفاقية المبرمة مع الشركة السعودية للكهرباء المتعلقة بالعدادات الكهربائية 

ومبادرة اإلدارة للدخول في المزادات.

بضاعة جاهزة

مثلت البضاعة الجاهزة ما يقارب 9%، 7%، 17% من إجمالي قيمة المخزون كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و30 سبتمبر 2021م، على التوالي. 
وتعلقت بشكل أساسي من النحاس والنحاس األصفر )44٫9%(، واأللومنيوم )41٫5%( كما في 30 سبتمبر 2021م.

ارتفع مخزون البضاعة الجاهزة من 1٫1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 1٫3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م، 
وإلى 4٫9 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة نمو اإلنتاج على خلفية االرتفاع في مواد الخام واألعمال تحت التنفيذ خالل الفترة 

ذاتها.

مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة

يتم احتساب مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة، بصفة تقديرية نظًرا لغياب سياسة محاسبية لحساب المخزون بطيء الحركة. ولكن الجدير 
بالذكر أن المخصصات المسجلة في حسابات الشركة بقيمة 3٫5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تم تسجيلها على أساس متحفظ 
حيث أن البضاعة ال تزال قابلة لالستخدام وفًقا لإلدارة ولكن تستلزم إعادة تدوير. يتعلق مخزون بضاعة بطيئة الحركة بشكل أساسي بالمعادن غير 

الحديدية التي تم شراؤها قبل السنة المالية 2019م. 



98tadweeer.com | مستند تسجيل أسهم شركة تدوير البيئة األهلية

منلمبة وتتليل ابداةع للرول الفلله ومتللح اللفليلا

شكل مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة 18٫2% من إجمالي المخزون كما في 31 ديسمبر 2020م، انخفض إلى صفر من إجمالي المخزون كما 
في 30 سبتمبر 2021م نتيجة رّد مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة خالل الفترة.

ذمم مدينة تجارية 111619
الذمم المدينة التجارية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 72الجدول رقم )

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
) اإلدارة(

31 ديسمبر 2020م
) اإلدارة (

30 سبتمبر 2021م
) اإلدارة (

162,7651,154ذمم مدينة تجارية من عمالء محليين
5,1357,97711,233ذمم مدينة تجارية من عمالء دوليين

1,658--أخرى
5,15110,74214,045إجمالي قيمة الذمم المدينة التجارية

)60(--ناقًصا: مخصص
5,15110,74213,985صافي قيمة الذمم المدينة التجارية

المصدر: معلومات من إدارة الشركة 

مثلت الذمم المدينة التجارية المحلية ما يقارب 0٫3%، 25٫7%، 8٫2% من إجمالي الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م و30 
سبتمبر 2021م، على التوالي. وتعلقت بشكل أساسي بـشركة دليل المعادن الذي مثلت أرصدته أكثر من 80% كنسبة مئوية خالل السنة المالية 2020م 
و36% كما في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2021م من إجمالي الذمم المحلية. بلغ رصيد دليل المعادن 415 ألف ريال سعودي كما 
في 30 سبتمبر 2021م وتعلقت األرصدة بشكل رئيسي بمبيعات النحاس والنحاس األصفر وقطع الحديد واأللومنيوم ومعادن مختلطة وثمينة األخرى. 
وعادة ما تقوم شركة دليل المعادن بتسوية أرصدتها في غضون أسبوع، وفًقا لإلدارة، والتي تستند على اتفاقيات شفهية نظًرا لغياب عقد موثق بين 
الشركة والعميل. وتستند المبيعات إلى أوامر الشراء الصادرة فقط. كما مثلت الشركة السعودية للكهرباء ما يقارب 50% من الذمم المدينة التجارية 

المحلية في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2021م وتعلقت األرصدة بشكل رئيسي من إيرادات الخدمات.

مثلت الذمم المدينة التجارية الدولية ما يقارب 99٫7%، 74٫3%، 90٫2٫0% من إجمالي الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م 
و30 سبتمبر 2021م، على التوالي. وتعلقت بشكل أساسي بـ:

شركة PGI International Metals: بلغت أرصدة العميل PGI International Metals 3٫0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر  	
2021م مقابل 1٫1 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م )عميل جديد خالل عام 2020م( ومثلت حوالي 27% من إجمالي 

الذمم المدينة التجارية الدولية كما في 30 سبتمبر 2021م. 
تعلقت األرصدة بشكل رئيسي بمبيعات النحاس والنحاس األصفر وواأللومنيوم ومعادن مختلطة أخرى. كانت اتفاقية سداد األرصدة  	

قبل السنة المالية 2021م بأن يدفع العميل 50% من قيمة المبيعات بناء على مسودة بوليصة الشحن، ويتم سداد المبلغ المتبقي 
عند استالم البوليصة النهائية. في حين أصبح السداد 100% من قيمة المبيعات عند استالم بوليصة الشحن النهائية الصادرة عند 

مغادرة الشحنة للموانئ السعودية في السنة المالية 2021م.
شركة Aurubis: بلغت أرصدة العميل Aurubis 3٫8 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م مقابل 5٫0 مليون ريال سعودي  	

كما في 31 ديسمبر 2020م و1٫4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م. مثلت األرصدة حوالي 34% من إجمالي الذمم 
المدينة التجارية الدولية كما في 30 سبتمبر 2021م.

تعلقت بشكل رئيسي بمبيعات النحاس. تجدر اإلشارة إلى أن سداد األرصدة يكون بنسبة 70% من القيمة اإلجمالية للفاتورة بعد 5  	
أيام من وصول البضائع إلى مصانع العميل، ويكون سداد النسبة المتبقية )30%( بعد اختبار ومعاينة جودة وكمية البضاعة.

شركة Ousei Kankyoshoji: بلغت أرصدة العميل Ousei Kankyoshoji 2٫1 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م مقابل  	
1٫4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م وتعلقت األرصدة بشكل رئيسي بمبيعات المعادن الثمينة. تجدر اإلشارة إلى أن 
سداد األرصدة يكون بنسبة 50% من القيمة اإلجمالية للفاتورة عند وصول البضائع إلى مصانع العميل، ويكون سداد النسبة المتبقية 

)50%( بعد اختبار ومعاينة جودة وكمية البضاعة.
تجدر اإلشارة إلى أن االتفاقيات المبرمة مع العمالء تمثل أوامر الشراء والتي يتم قبولها بناًء على توفر المنتجات.

شركة  2021م  سبتمبر   30 في  المنتهية  األشهر  التسعة  فترة  في  عليها  استحوذ  التي  التابعة  للشركة  تابعة  مبالغ  األخرى  المدينة  الذمم  تمثل 
العميل  من  مدينة  ذمم  من  رئيسي  بشكل  وتتكون  2021م.  سبتمبر   30 في  كما  سعودي  ريال  مليون   1٫7 بقيمة   Sims Recycling Solutions

OUSEI KANKYOSHOJI بقيمة 1٫4 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م.

ليس لدى الشركة سياسة مخصصات رسمية لحساب الديون المشكوك في تحصيلها ولكن تجدر اإلشارة أن بناًء على أعمار الذمم المدينة لعمالء 
الشركة 99٫5% من األرصدة لم تبلغ تاريخ االستحقاق بعد. في حين تقوم الشركة باتخاذ إجراءات عملية على العميل فور تأخر السداد. 
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مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى 1116110
المصاريف المدفوعة مقدًما وموجودات أخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 (ل 73الجدول رقم )

سبتمبر 2021م

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)ا إلدارة(

4,244--صافي ضريبة القيمة المضافة

672,3302,294ودائع قابلة للتحصيل

1453,303264دفعات مقدمة لموردين

167484174مصاريف مدفوعة مقدًما

-255371عهد

22199710أخرى

8556,5877,686إجمالي
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات من ادارة الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

صافي ضريبة القيمة المضافة

بلغت صافي ضريبة القيمة المضافة 4٫2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م التي تم تسجيلها تاريخًيا ضمن المصاريف المستحقة 
والمطلوبات األخرى حيث كان صافي رصيد ضريبة القيمة المضافة مستحقا للدفع.

ودائع قابلة للتحصيل

بلغت الودائع القابلة للتحصيل 2٫3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م وتتكون من ضمانات بنكية مقدمة للموردين تتعلق بشكل أساسي 
بالشركة السعودية للكهرباء )1٫3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م و30 سبتمبر 2021م( على خلفية االتفاقية المبرمة في مايو 2020م 

لشراء المواد األولية. 

ارتفعت الودائع القابلة للتحصيل من 67 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2٫3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
وتتعلق بالضمانات البنكية للشركة السعودية للكهرباء )1٫3 مليون ريال سعودي( وشركة سعود القحطاني للمزادات ممثل الشركة السعودية للكهرباء 

في المزادات )833 ألف ريال سعودي(. في حين بقت الودائع القابلة للتحصيل ثابتة على 2٫3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م.

دفعات مقدمة لموردين

بلغت الدفعات المقدمة للموردين 264 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م وتعلقت بشكل أساسي بالمبالغ المقدمة إلى مورد بقيمة 174 
ألف ريال سعودي من أجل تفكيك وتسليم الخردة. 

ارتفعت الدفعات المقدمة للموردين من 145 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 3٫3 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م 
نتيجة للدفعات المقدمة للموردين Steinert وSpaleck بقيمة 2٫7 مليون ريال سعودي والتي تتعلق باقتناء آالت ذات تكنولوجيا عالية من أوروبا لزيادة 
الطاقة اإلنتاجية للشركة باإلضافة لتحسين جودة المنتجات النهائية بعد التدوير. انخفضت الدفعات المقدمة للموردين إلى 264 ألف ريال سعودي 

كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة وصول اآلآلت المقتناة من أوروبا.

مصاريف مدفوعة مقدًما

بلغت المصاريف المدفوعة مقدما 174 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م وتعلقت بشكل أساسي التأمين الطبي للموظفين والتأمين العام.

عهد

بلغت العهد 255 ألف كما في 31 ديسمبر 2019م و371 ألف كما في 31 ديسمبر 2020م وتعلقت بشكل أساسي بالنقد المقدم للموظفين والتي 
تستخدم لشراء المواد األولية من التجار والموردين األفراد.

أخرى

 Sims Recycling بلغت 710 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م وتعلقت بشكل أساسي بمصروفات متنوعة أخرى للشركة التابعة شركة
.Solutions
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ذمـم دائنـة 1116111
الذمم الدائنة حسب المورد للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 74الجدول رقم )

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
) اإلدارة(

31 ديسمبر 2020م
) اإلدارة (

30 سبتمبر 2021م
) اإلدارة (

2,4831,982-الشركة السعودية للكهرباء

124--شركة بوبا العربية

235757شركة مركز الجفن للبترول

13914427موردون آخرون

1622,6842,189الرصيد في نهاية السنة / الفترة
المصدر: معلومات من إدارة الشركة 

ارتفعت الذمم الدائنة من 162 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 2٫7 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م مدفوعة برصيد 
الشركة السعودية للكهرباء بقيمة 2٫5 مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع حجم المشتريات من الشركة السعودية للكهرباء تتعلق بشراء مواد خام.

في حين انخفضت الذمم الدائنة إلى 2٫2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم المشتريات من الشركة 
السعودية للكهرباء )-500 ألف ريال سعودي(.

كان متوسط أيام استحقاق الدفع بما يعادل 9 أيام خالل الفترة التاريخية، وذلك يتماشى مع شروط االئتمان المقدمة من الموردين الرئيسيين والتي 
تتراوح بين 30-45 يوًما. ووفًقا لإلدارة، ال تخضع الشركة لغرامات التأخر في الدفع.

الشركة السعودية للكهرباء

بلغت أرصدة الذمم الدائنة مع الشركة السعودية للكهرباء 2٫0 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م ومثلت حوالي 90٫6% من إجمالي 
الرصيد. تعلقت األرصدة بشراء عدادات الكهرباء والقواطع وصناديق العدادات بناًء على العقد الجديد المبرم في السنة المالية 2020م. وفًقا للعقد 
المبرم، يتم الدفع عن طريق تحويل مصرفي في غضون 5 أيام من استالم الفاتورة وفي حالة التأخر في السداد ألكثر من 5 أيام، يحق للشركة 
السعودية للكهرباء سحب قيمة الضمان المصرفي. بلغ متوسط أيام استحقاق الدفع للشركة السعودية للكهرباء 27 يوًما، ويعود ذلك وفًقا لإلدارة إلى 

التأخير في إصدار الفواتير، باإلضافة إلى وجود اتفاق شفهي على الدفع في غضون 30 يوًما.

شركة بوبا العربية

بلغت أرصدة الذمم الدائنة مع شركة بوبا العربية 124 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م ومثلت حوالي 5٫6% من إجمالي الرصيد تتعلق 
األرصدة بشراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين.

شركة مركز الجفن للبترول

بلغت أرصدة الذمم الدائنة مع شركة مركز الجفن للبترول 57 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م وتتعلق بتكاليف الديزل الالزم لتشغيل 
مولدات مصنع الشركة.

موردون آخرون

بلغت أرصدة الموردين اآلخرين 27 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م وتتعلق بالدفعات المقدمة سلًفا للموردين التي تم تصنيفها في الذمم 
الدائنة من قبل الشركة ومراجع حسابات الشركة.
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مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 1116112
المصاريف المستحقة ومطلوبات أخرى للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر (ل 75الجدول رقم )

2021م

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)اإلدارة(

1,1463,1431,565المصاريف المستحقة

-27789ضريبة القيمة المضافة

1,1733,9321,565الرصيد في نهاية السنة / الفترة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات من إدارة الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

المصاريف المستحقة

بلغت المصاريف المستحقة 1٫6 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م وتعلقت بـ:

العمالة المؤقتة عن طريق التعاقد الخارجي )742 ألف ريال سعودي( وتتعلق بشكل أساسي بالموظفين المؤقتين في مصنع الشركة  	
لدعم عملية اإلنتاج، والتي ارتفعت من 500 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م إلى 742 ألف ريال سعودي كما في 30 

سبتمبر 2021م نتيجة توظيف المزيد من العمالة المؤقتة الخارجية لتلبية النمو في العمليات.
إجازات مستحقة )362 ألف ريال سعودي( وتتعلق بأرصدة اإلجازات المستحقة للموظفين. ارتفع رصيد اإلجازات المستحقة من 55  	

ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 806 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م نتيجة عدم القدرة على السفر 
في ظروف الجائحة وعليه تم تعويض الموظفين نقًدا خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2021م.

رسوم اإلقامات والتأشيرات )258 ألف ريال سعودي( متعلقة بموظفين الشركة. 	
مدفوعات أخرى )203 ألف ريال سعودي( وتتعلق بشكل أساسي من المكافآت ورسوم متابعة لصندوق التنمية الصناعية السعودي  	

ورسوم التدقيق. بلغت المدفوعات األخرى 1٫0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م وتتعلق بشكل أساسي بتكلفة تمويل 
قرض المساهمين )863 ألف ريال سعودي( الذي تم تحويله إلى رأس مال في السنة المالية 2020م.

مخصص الزكاة 1116113
مخصص الزكاة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 76الجدول رقم )

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)اإلدارة(

400392960الرصيد في بداية السنة

392991900المحمل على الربح أو الخسارة

)960()423()400(المدفوع خالل السنة

392960900الرصيد في نهاية السنة / الفترة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات من إدارة الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

تقوم الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن كافة السنوات السابقة حتى 31 ديسمبر 2019م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. ومازالت الشركة في 
انتظار الربوط النهائية من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

ارتفع مخصص الزكاة من 392 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 960 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2020م تماشًيا مع 
ارتفاع الرصيد المحمل على السنة. وانخفض إلى 900 ألف ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة دفع المستحقات الزكوية بقيمة 960 

ألف ريال سعودي خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2021م في حين قابل ذلك إضافات الفترة بقيمة 900 ألف ريال سعودي.
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القروض 1116114
القروض للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 77الجدول رقم )

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2021م
)مفحوصة(

9,9189,61814,241قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

-)77()77(ناقًصا: تكاليف تمويل مؤجلة

--8,475قروض المساهمين

18,3169,54114,241الرصيد في نهاية السنة / الفترة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

تم حصول الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي لغرض إنشاء مصنع إلعادة تدوير خردة ونفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية. 
يقع المصنع في مدينة تجميع المعادن بالرياض. تمت الموافقة على تسهيالت ائتمانية للشركة بمبلغ 13٫8 مليون ريال سعودي، وتم سحب 10٫1 
مليون ريال سعودي منها فقط كما في 31 ديسمبر 2020م. ال يحمل القرض أي فائدة مع فترة سماح مدتها 3 سنوات. ويتضمن رسوم تقييم ومتابعة 
بقيمة 900 ألف ريال سعودي على مدى عمر القرض تدفع إلى الصندوق على أساس سنوي. تم تقديم كافة الممتلكات والمعدات التي تم تمويلها من 
قبل الصندوق كضمان للقرض. تجدر اإلشارة إلى أنه وفًقا للعقد، ال يمكن إجراء عمليات السحب إال خالل فترة السحب التي انتهت في 3 مارس 
2018م، ولكن تمكنت اإلدارة من سحب المبلغ األخير خالل شهر يونيو من عام 2019م بناًء على محادثات بالبريد اإللكتروني بين اإلدارة وصندوق 

التنمية الصناعية السعودي، حسب اإلدارة. 

انخفض رصيد قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي من 9٫9 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 9٫6 مليون ريال سعودي كما 
في 31 ديسمبر 2020م نتيجة لتسديد مبالغ مستحقة الدفع حسب جدول الدفع. 

ارتفع رصيد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى 14٫2 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م نتيجة حصول الشركة على قرض 
آخر من صندوق التنمية الصناعية السعودي لغرض تمويل الصادرات بمبلغ 6 مليون ريال سعودي وال يحمل القرض أي فائدة. 

تكاليف تمويل مؤجلةل بلغت )77( ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م و2020م وتتعلق برسوم ترتيب قرض صندوق التنمية الصناعية 
السعودي الذي تم دفعه خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2021م.

قروض المساهمينل تم الحصول على هذا القرض من 7 أعضاء من مساهمين الشركة بقيمة 8٫5 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2019م لتمويل 
األنشطة التشغيلية للشركة. خالل السنة المالية 2020م، قرر المساهمون في الشركة تحويل القرض إلى رأس المال.

مطلوبات عقود اإليجار 1116115
مطلوبات عقود اإليجار للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م(ل 78الجدول رقم )

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)المراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)المراجعة(

30 سبتمبر 2021م
) اإلدارة(

1,8511,847-رصيد التكلفة في بداية الفترة

--2,274أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16

5492,428-إضافات

677660تكاليف تمويلية محملة

)1,021()629()490(سداد مطلوبات عقود إيجار

1,8511,8473,314الرصيد في نهاية الفترة 
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات من إدارة الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

بلغت مطلوبات عقود اإليجار التمويلي 3٫3 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م وتتعلق بالتزامات إيجار قصيرة األجل وطويلة األجل فيما 
 Sims Recycling Solutions يتعلق بحق استخدام األصول )المكتب الرئيسي ومصنع الشركة في الرياض( باإلضافة إلى مصنع الشركة التابعة شركة

في اإلمارات العربية المتحدة - جبل علي.
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التزامات منافع الموظفين 1116116
التزامات منافع الموظفين للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر المنتهي في (ل 79الجدول رقم )

30 سبتمبر 2021م

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2021م
) اإلدارة(

393589978الرصيد االفتتاحي

SIMS RECYCLING SOLUTIONS 206--استحواذ شركة

196223305تكلفة الخدمة الحالية

-1820تكلفة الفائدة

)285()1()30(مدفوع خالل السنة

-12147خسائر اكتوارية

5899781,204الرصيد في نهاية السنة / الفترة
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م ومعلومات من إدارة الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

يتم قياس التزامات المنافع المحددة للموظفين بالقيمة الحالية للدفعات المستقبلية المتوقعة بتاريخ القوائم المالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان 
المتوقعة، وتسجل كمطلوبات غير متداولة. ويتم احتساب التزام المنافع المحددة في نهاية كل فترة إعداد تقارير سنوية وفًقا للطريقة االكتوارية وذلك 

باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة وتأخذ عملية التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي وسياسة الشركة.

ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين من 589 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2019م إلى 978 ألف ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 
2020م، تماشًيا مع زيادة خدمة الموظفين في الشركة خالل نفس الفترة. كما ارتفعت التزامات المنافع المحددة للموظفين إلى 1,2 مليون ريال 

سعودي كما في 30 سبتمبر 2021م، ويعود ذلك إلى استحواذ الشركة التابعة Sims Recycling Solutions خالل الفترة ذاتها. 

قائمة التدفقات النقدية  1116117
قائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر المنتهي في 30 (ل 80الجدول رقم )

سبتمبر 2020م و2021م

31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2020م
)مفحوصة(

30 سبتمبر 2021م
)مفحوصة(

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

10,5583,74314,013)656(صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة

تعديالت لتسوية البنود غير النقدية: 

)2,350(---الربح من االستحواذ

1,4941,6722991,004استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

543567357745استهالك حق استخدام األصول

---)139(منح المساهمين

--)5(77أربـاح / )خسائر( بيع ممتلكات وآالت ومعدات

214243247305التزامات منافع الموظفين 

2,379-3,500-مخصص مخزون بضاعة بطيئة الحركة

671,3295462تكاليف التمويل

1,60117,8644,70016,158

التغيرات في رأس المال العاملل

)12,286()7,156()7,450()2,179(مخزون

)2,503()7,439()5,591()411(ذمم مدينة 

)5,692()2,808()5,732(452مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى

)502(2,52210,200)1,465(ذمم دائنة
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31 ديسمبر 2019مآالف الرياالت السعودية
)مراجعة(

31 ديسمبر 2020م
)مراجعة(

30 سبتمبر 2020م
)مفحوصة(

30 سبتمبر 2021م
)مفحوصة(

)2,386()393(2852,759مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)1,718(4,372)2,895()7,211(

)285()1()1()30(التزامات منافع الموظفين مدفوعة

)991()392()423()400(زكاة مدفوعة

)8,487()3,288(3,947)2,147(صافي النقد المحصل من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)7,235()79()1,908()1,220(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

--40-المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)7,235()79()1,868()1,220(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

)1,021()432()629()490(المسدد من مطلوبات عقود اإليجار

-15,27315,273-المحول لزيادة رأس المال

6636,000-5,351المستلم من القروض

)1,300(-)300()1,441(المسدد من القروض

3,42014,34415,5043,679صافي النقد المحصل من األنشطة التمويلية

)12,042(5316,42312,138صافي التغير في النقد وما في حكمة 

14419719716,619النقد وما في حكمة في بداية الفترة 

289---صافي النقد المستلم من شركة سيمز

19716,61912,3344,867النقد وما في حكمة في نهاية الفترة 

بنود غير نقديةل

290---صافي األصول، االلتزامات، حقوق المساهمين من شركة سيمز 

المحول من مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات أخرى إلى ممتلكات 
4,994---وآالت ومعدات 

-9,7279,727-المحمول من قروض مساهمين لرأس المال

--549-إضافات حق استخدام األصول

---2,508أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16
المصدر: القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م والقوائم المالية األولية الموحدة المفحوصة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م و2021م

صافي النقد المحصل من/ )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 

ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية من )2٫1( مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م إلى 3٫9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2020م 
زيادة  ريال سعودي على خلفية  مليون  بقيمة 10٫7  الدين  وإطفاء  واالستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح  بزيادة في  مدفوعة بشكل أساسي 
العمليات التي تقابلها زيادة في متطلبات رأس المال العامل المرتبطة بالزيادة في الذمم المدينة )+5٫6 مليون ريال سعودي( والمصاريف المدفوعة 

مقدًما وموجودات أخرى )+5٫7 مليون ريال سعودي( والتي تتعلق بشكل أساسي بالسلف للموردين والودائع القابلة لالسترداد )ضمانات بنكية(. 

ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية من )3٫3( مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر للسنة المالية 2020م إلى )8٫5( مليون ريال سعودي في 
فترة التسعة أشهر للسنة المالية 2021م مدفوعة بارتفاع متطلبات رأس المال العامل المرتبطة بشكل كبير بالمخزون المرتفعة والمدينين التجاريين 
رصيد المخزون، في حين قابل ذلك ارتفاع في ربح الفترة بقيمة 14٫0 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر للسنة المالية 2020م مقابل 3٫7 

مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر للسنة المالية 2021م.
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النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

بلغ النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 1٫2 مليون ريال سعودي و1٫9 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م و2020م على التوالي، 
وتعلقت بإضافات من آالت ومعدات وتحسينات مباني مستأجرة. بلغ النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 7٫2 مليون ريال سعودي في فترة 

التسعة أشهر للسنة المالية 2021م المتعلقة بشراء اإلدارة آلالت ومعدات إضافية تماشًيا مع استراتيجية الشركة لتوسيع اإلنتاج.

النقد المحصل من األنشطة التمويلية

بلغ النقد المحصل من األنشطة التمويلية 3٫4 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2019م حيث سحبت الشركة قرًضا من المساهمين )بقيمة 5٫4 
مليون ريال سعودي( لدعم متطلبات رأس المال العامل. بلغت قيمة النقد المحصل من األنشطة التمويلية 14٫3 مليون ريال سعودي في السنة المالية 

2020م حيث قامت اإلدارة بزيادة رأس المال من خالل تحويل مبلغ قرض المساهمين إلى رأس المال. 

انخفض النقد المحصل من األنشطة التمويلية إلى 3٫7 مليون ريال سعودي في فترة التسعة أشهر للسنة المالية 2021م مقابل 15٫5 مليون ريال 
سعودي في فترة التسعة أشهر للسنة المالية 2020م نتيجة سداد مستحقات القروض )1٫3 مليون ريال سعودي( وسداد التزامات إيجار )بقيمة 1٫0 
مليون ريال سعودي(، في حين اقترضت الشركة قرض جديد بقيمة 6٫0 مليون ريال سعودي لتمويل متطلبات رأس المال العامل من صندوق التنمية 

الصناعية السعودي.
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