
إن مستند التسجیل التكمیلي ھذا (ویشار إلیھ فیما بعد بـ "مستند التسجیل التكمیلي" ھو مكمل لمستند التسجیل الذي صدر في 
تاریخ ۱٤٤۲/۰٥/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۳۰م)، عن شركة وطني للحدید والصلب "الشركة" فیما یتعلق بتسجیل وإدراج 
أسھمھا بشكل مباشر في السوق الموازیة "نمو" (ویشار إلیھ فیما بعد بـ "مستند التسجیل الرئیس")، ویجب قراءتھ مقترناً بمستند 
نفس  تعریف  بھا  یرد  لم  والتي  التكمیلي  التسجیل  المستخدمة في مستند  للتعریفات والمصطلحات  الرئیس. ویكون  التسجیل 

المعاني والتعریفات المحددة لھا في مستند التسجیل الرئیس.

صدر ھذا المستند بتاریخ ۱٤٤۲/۰٦/۲۹ھـ (الموافق ۲۰۲۱/۰۲/۱۱م)

المستشار المالي

شركة وطني للحدید والصلب

مستند تسجیل تكمیلي
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إشعار مھم

"یحتوي مستند التسجیل التكمیلي ھذا على معلومات قُدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن ھیئة 
السوق المالیة بالمملكة العربیة السعودیة (المشار إلیھا بـ "الھیئة"). ویتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذین تظھر أسماؤھم على الصفحة ( ج) من 
مستند التسجیل الرئیس مجتمعین ومنفردین كامل المسؤولیة عن دقة المعلومات الواردة في مستند التسجیل التكمیلي ھذا، ویؤكدون بحسب علمھم 
واعتقادھم، بعد إجراء جمیع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى یمكن أن یؤدي عدم تضمینھا في ھذا المستند 
التكمیلي إلى جعل أي إفادة واردة فیھ مضللة. وال تتحمل الھیئة وشركة السوق المالیة السعودیة (تداول) أي مسؤولیة عن محتویات مستند التسجیل 
التكمیلي ھذا، وال تعطیان أَي تأكیدات تتعلق بدقة ھذا المستند التسجیل التكمیلي أو اكتمالھ، وتخلیان أنفسھما صراحة من أّي مسؤولیة مھما كانت 
عن أي خسارة تنتج عما ورد في ھذا المستند التكمیلي أو االعتماد على أّي جزء منھ. ویجب على الراغبین في االستثمار بموجب ھذا المستند 
المستند  الموازیة. وفي حال تعذر فھم محتویات ھذا  المباشر في السوق  المتعلقة باألسھم محل اإلدراج  المعلومات  التكمیلي تحري مدى صحة 

التكمیلي، یجب استشارة مستشار مالي مرخص لھ."
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رقم  التجاري  السجل  بموجب  محدودة  مسؤولیة  ذات  كشركة  "الُمصدر")  أو  ("الشركة"  والصلب  للحدید  وطني  شركة  تأسست 
ملیون  اثنان  قدره  مال  وبرأس  الریاض،  بمدینة  الصادر  ۲۰۰۸/۰۸/۲٤م)  (الموافق  ۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ  وتاریخ   (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹)
(۲,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مقسم إلى ألفین (۲,۰۰۰) حصة نقدیة متساویة القیمة، قیمة كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. 
وبتاریخ ۱٤۳۳/۰۳/۰۷ھـ (الموافق ۲۰۱۲/۰۱/۲۰م) تم زیادة رأس المال إلى ثمانین ملیون (۸۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى 
ثمانین ألف (۸۰,۰۰۰) حصة نقدیة متساویة، قیمة كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة ثمانیة وسبعون 
(الموافق  وبتاریخ ۱٤۳٤/۰۸/۲٤ھـ  المال.  إلى رأس  الشركاء  تحویل حساب جاري  ملیون (۷۸,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي عن طریق 
ألف  وعشرون  مائة  إلى  مقسم  سعودي،  لایر   (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ملیون  وعشرون  مائة  إلى  المال  رأس  زیادة  تم  ۲۰۱۳/۰۷/۰۳م) 
ملیون  أربعون  البالغة  بالزیادة  الوفاء  تم  وقد  سعودي.  لایر   (۱,۰۰۰) ألف  منھا  حصة  كل  قیمة  متساویة،  حصة   (۱۲۰,۰۰۰)
(٤۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي عن طریق حصص عینیة وتتمثل في معدات مصنع حدید بكامل قیمة الزیادة. وبتاریخ ۱٤۳٥/۱۲/۱٦ھـ 
(الموافق ۲۰۱۳/۱۲/۱۹م) تم زیادة رأس المال إلى مائة وثالثون ملیون (۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى مائة وثالثون ألف 
(۱۳۰,۰۰۰) حصة متساویة، قیمة كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة عشرة ملیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) 
لایر سعودي عن طریق حصص عینیة وھي عبارة عن فرن وماكینة لصنع البیلیت. وبتاریخ ۱٤۳۷/۰۲/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۲/۰۱م) 
تم زیادة رأس المال إلى مائة وثمانون ملیون (۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى مائة وثمانون ألف (۱۸۰,۰۰۰) حصة متساویة، 
قیمة كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة خمسون ملیون (٥۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي عن طریق 
تحویل األرصدة الدائنة للحسابات الجاریة للشركاء وھي زیادة نقدیة. وبتاریخ ۱٤۳۸/۱۰/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۷/۱۱م) تم تخفیض 
رأس المال بغرض إطفاء الخسائر إلى مائة وثالثون ملیون (۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى مائة وثالثون ألف (۱۳۰,۰۰۰) 
حصة متساویة، قیمة كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وبتاریخ ۱٤٤۰/۰۲/۲۲ھـ (الموافق ۲۰۱۸/۱۰/۳۱م) تم تخفیض رأس 
المال بغرض إطفاء الخسائر إلى مائة وواحد وعشرون ملیون (۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى مائة وواحد وعشرون ألف 
(۱۲۱,۰۰۰) حصة متساویة، قیمة كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وبتاریخ ۱٤٤۱/۰۹/۱۳ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٥/۰٦م) قرر 
ملیون  وعشرون  وواحد  مائة  یبلغ  مال  برأس  مقفلة  مساھمة  شركة  إلى  محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة  من  الشركة  تحویل  الشركاء 
(۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مقسم إلى اثني عشر ملیون ومائة ألف (۱۲,۱۰۰,۰۰۰) سھم، قیمة كل سھم منھا عشرة (۱۰) ریاالت 
سعودیة وجمیعھا أسھم عادیة مدفوعة بالكامل، وتم قید الشركة بسجل الشركات المساھمة بموجب القرار الوزاري رقم (ق/٤۲٦۱) وتاریخ 
۱٤٤۱/۰۹/۱۳ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٥/۰٦م) والقرار الوزاري رقم (ق/٤۲٦۰) وتاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۱۰ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۱م). 
وبتاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۲۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۱۲م) وافقت الجمعیة العامة الغیر عادیة زیادة رأس مال الشركة إلى مائة وواحد وعشرون 
ملیون ومائة ألف (۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مقسم إلى اثني عشر ملیون ومائة وعشرة آالف (۱۲,۱۱۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوع 
بالكامل عن طریق إصدار عدد عشرة آالف (۱۰,۰۰۰) سھم بقیمة مائة ألف (۱۰۰,۰۰۰) لایر سعودي تم سدادھا نقداً من المساِھَمین مشعل 
عبدالكریم محمد الراجحي وسارة فھد زامل الذكیر باإلضافة إلى سدادھا نقداً من المساھمین المؤسسین لصالح المساھمین الجدد والبالغ 

عددھم ٤۳ مساھم.

۱ - الشركة

یقر ویتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذین تظھر أسماؤھم في الصفحة (ج) من مستند التسجیل الرئیس كامل المسؤولیة عن اآلتي:
   أ. عدم وجود تغییر مھم في أمور جوھریة أو ظھور أي مسائل إضافیة مھمة غیر التي أُفصح عنھا في مستند التسجیل التكمیلي ھذا.
 ب. أن مستند التسجیل التكمیلي ھذا قد قدم إلى ھیئة السوق المالیة وصدر بتاریخ ۱٤٤۲/۰٦/۲۹ھـ (الموافق ۲۰۲۱/۰۲/۱۱م) وھو 
مستند مكمل لمستند التسجیل الرئیس الذي صدر عن الشركة بصیغتھ النھائیة بتاریخ ۱٤٤۲/۰٥/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۳۰م).

۲ - إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة
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  أ . سیكون للمصطلحات المستخدمة في مستند التسجیل التكمیلي ھذا نفس المعاني المحددة لھا في مستند التسجیل الرئیس.
 ب. یتحمل كل مستلم لمستند التسجیل التكمیلي ھذا مسؤولیة الحصول على استشارة مھنیة مستقلة من مستشار مالي مرخص لھ من قبل 
للشركة  الخاص  تقییمھ  على  االعتماد  علیھ  ویجب  باالستثمار.  قرار  أي  اتخاذ  قبل  وذلك  المباشر،  اإلدراج  بخصوص  الھیئة 
وللمعلومات الواردة في ھذا المستند التكمیلي وفي مستند التسجیل الرئیس ومعرفة مدى مالءمة فرصة االستثمار ھذه لألھداف 
بعد  الشركة  أسھم  في  باالستثمار  المرتبطة  والمخاطر  المزایا  ذلك  في  بما  بھ،  الخاصة  الفردیة  المالیة  واالحتیاجات  واألوضاع 

إدراجھا.
 ج. یمنع منعاً توزیع مستند التسجیل التكمیلي ھذا ألي شخص غیر المستثمرین المذكور وصفھم في مستند التسجیل الرئیس أو في أي 

بلد آخر سوى المملكة العربیة السعودیة.

۳ - مالحظات مھمة

وفقاً للمادة (۸۰) من قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة، یجب تقدیم مستند التسجیل التكمیلي 
إلى الھیئة إذا علم الُمصدر في أّي وقت بعد تاریخ نشر مستند التسجیل وقبل اإلدراج المباشر للشركة في السوق الموازیة بأي من اآلتي:

۱) وجود تغیر مھم في أمور جوھریة واردة في مستند التسجیل.
۲) ظھور أّي مسائل مھمة كان یجب تضمینھا في مستند التسجیل.

وقد تبین للمصدر احتواء مستند التسجیل الرئیس الذي نشر في تاریخ ۱٤٤۲/۰٥/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۳۰م) على بعض المعلومات 
التي تتطلب تغییر وفقاً لما جاء في ھذا المستند التكمیلي، وذلك بسبب وجود بعض األخطاء المطبعیة في مستند التسجیل الرئیس عند تصمیمھ 

كما یرد أدناه في ھذا المستند التكمیلي.

٤ - سبب إصدار مستند التسجیل التكمیلي

یتضمن مستند التسجیل التكمیلي ھذا تغییر بعض المعلومات الواردة في مستند التسجیل الرئیس على الوجھ التالي:
أوالً: تعدیل خطأ مطبعي عند تصمیم المستند في صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة للستة اشھر المنتھیة في 

۳۰ یونیو ۲۰۱۹م:
ورد في جدول التدفقات النقدیة في صفحة (ك) أن صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة للستة أشھر المنتھیة في ۳۰ 
یونیو ۲۰۱۹م قد بلغت (۲٦ ٦,٥۷٦) لایر سعودي بسبب خطأ مطبعي ، حیث تبلغ القیمة الفعلیة لصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في 

األنشطة االستثماریة للستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۱۹م إلى (۲٦٦,٥۷٦) لایر سعودي.

٥ - التغییرت التي تم إجراؤھا على مستند التسجیل الرئیس

صافي التدفقات النقدیة  الناتجة من 
(المستخدمة في) األنشطة التشغیلیة

صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في 
األنشطة االستثماریة

صافي التدفقات النقدیة الناتجة من 
(المستخدمة في) األنشطة التمویلیة

 ۸۰,۸۹۹,۱۲٤

(٤,۳۲۷,٥٤۱)

(٦٦,٥۰۸,۳۰۰)

التدفقات النقدیة
(لایر سعودي)

(٦,۱۸۸,۳۰۰)

(۷,٥۸۸,۹٦۹)

 ۳,۹۸۳,۱۹٤

٤٦,٤۹۳,۱٦۲
 

(۱۹٥,٦۹٤)

(۳٦,۱۳۳,۳۹۲)

ستة أشھر المنتھیة في 
۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

(غیر مراجعة)

(٥,٤٦۰,۷۷۲)

(٦٫٥۷٦ ۲٦)

 ٤,٦٦۸,٥۳۱

ستة أشھر المنتھیة في 
۳۰ یونیو ۲۰۱۹م

(غیر مراجعة)

السنة المالیة المنتھیة في
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

(مراجعة)

السنة المالیة المنتھیة في
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

(مراجعة)

ملخص قائمة التدفقات النقدیة
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ثانیاً: تعدیل خطأ مطبعي عند تصمیم المستند في قیمة مبیعات الشركة حسب المنتج:
ورد في صفحة (۲٤) خطأ مطبعي في جدول رقم (٥) تفاصیل مبیعات الشركة حسب نوع المنتج وذلك بتكرار قیمة المبیعات الخاصة ب 

۲۰۱۸ م في ۲۰۱۹م والنصف األول من عام ۲۰۲۰م.

وتم تعدیل صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة للستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۱۹م إلى (۲٦٦,٥۷٦) لایر 
سعودي كما یلي:

وقد تم تعدیل مبیعات الشركة للعام ۲۰۱۹م والستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو۲۰۲۰م، وفیما یلي یوضح الجدول التالي تفاصیل مبیعات 
الشركة حسب نوع المنتج لألعوام ۲۰۱۸ و۲۰۱۹م، والستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو۲۰۲۰م على التوالي:

صافي التدفقات النقدیة  الناتجة من 
(المستخدمة في) األنشطة التشغیلیة

صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في 
األنشطة االستثماریة

صافي التدفقات النقدیة الناتجة من 
(المستخدمة في) األنشطة التمویلیة

 ۸۰,۸۹۹,۱۲٤

(٤,۳۲۷,٥٤۱)

(٦٦,٥۰۸,۳۰۰)

التدفقات النقدیة
(لایر سعودي)

(٦,۱۸۸,۳۰۰)

(۷,٥۸۸,۹٦۹)

 ۳,۹۸۳,۱۹٤

 ٤٦,٤۹۳,۱٦۲

(۱۹٥,٦۹٤)

(۳٦,۱۳۳,۳۹۲)

ستة أشھر المنتھیة في 
۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

(غیر مراجعة)

(٥,٤٦۰,۷۷۲)

(۲٦٦,٥۷٦)

 ٤,٦٦۸,٥۳۱

ستة أشھر المنتھیة في 
۳۰ یونیو ۲۰۱۹م

(غیر مراجعة)

السنة المالیة المنتھیة في
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

(مراجعة)

السنة المالیة المنتھیة في
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

(مراجعة)

ملخص قائمة التدفقات النقدیة بعد التعدیل

تفاصیل مبیعات الشركة حسب نوع المنتج

۲۰۱۸م
(لایر سعودي)
۸٤,۲۹۸,۷٤۱
۳۹۲,٤۹۳,٥٦۲
٤۷٦,۷۹۲,۳۰۳

۲۰۱۹م
(لایر سعودي)
۸٤,۲۹۸,۷٤۱
۳۹۲,٤۹۳,٥٦۲
٤۷٦,۷۹۲,۳۰۳

النصف األول من عام ۲۰۲۰م
(لایر سعودي)
۸٤,۲۹۸,۷٤۱
۳۹۲,٤۹۳,٥٦۲
٤۷٦,۷۹۲,۳۰۳

نوع المنتج

كتل حدیدیة "بلیت"
حدید تسلیح
المجموع

تفاصیل مبیعات الشركة حسب نوع المنتج بعد التعدیل

۲۰۱۸م
(لایر سعودي)
۸٤,۲۹۸,۷٤۱
۳۹۲,٤۹۳,٥٦۲
٤۷٦,۷۹۲,۳۰۳

۲۰۱۹م
(لایر سعودي)
۱,۲٦۳,۹۰۰

٤۷۹,۷۹۷,۸۷۸
٤۸۱,۰٦۱,۷۷۸

النصف األول من عام ۲۰۲۰م
(لایر سعودي)
۷٤۹,۸۲۰

۲۰٥,۱۷۰,۳۳٦
۲۰٥,۹۲۰,۱٥٦

نوع المنتج

كتل حدیدیة "بلیت"
حدید تسلیح
المجموع



ثقة من حديد

شركة وطني للحديد والصلب 
الرياض – حي هيت - طريق الخرج 

ص.ب. ٣٥٥٣٥٥ الرمز البريدي ١١٣٨٣
المملكة العربية السعودية 

هاتف: ٩٦٦١١٢٥٢٤٤٤٤+
فاكس: ٩٦٦١١٢٥٢٤٤٠١+

wis@watanisteel.sa :البريد اإللكتروني
 www.watanisteel.sa :الموقع اإللكتروني


