
تأسست شركة وطني للحدید والصلب ("الشركة" أو "الُمصدر") كشركة ذات مسؤولیة محدودة بموجب السجل التجاري رقم (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹) وتاریخ ۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۰۸/۰۸/۲٤م) الصادر بمدینة 
الریاض، وبرأس مال قدره اثنان ملیون (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 ملیون (۷۸,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي عن طریق تحویل حساب جاري الشركاء إلى رأس المال . وبتاریخ ۱٤۳٤/۰۸/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱۳/۰۷/۰۳م) تم زیادة رأس المال إلى مائة وعشرون ملیون 
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى مائة وعشرون ألف (۱۲۰,۰۰۰) حصة متساویة، قیمة كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة أربعون ملیون (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 الشركاء تحویل الشركة من شركة ذات مسؤولیة 
محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة برأس مال یبلغ مائة وواحد وعشرون ملیون (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.

یبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وواحد وعشرون ملیون ومائة ألف (۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰) لایر سعودي ، مقسم إلى اثني عشر ملیون ومائة وعشرة آالف (۱۲,۱۱۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم منھا عشرة 
(۱۰) ریاالت سعودیة، وجمیع أسھم الشركة أسھماً عادیة من فئة واحدة، وال یعطى أي مساھم أي حقوق تفضیلیة، ویحق لكل مساھم ("المساھم") أیاً كان عدد أسھمھ حضور اجتماعات الجمعیة العامة للمساھمین ("الجمعیة العامة") 

والتصویت فیھا. تستحق األسھم محل اإلدراج المباشر حصتھا من أي أرباح تعلنھا الشركة اعتباراً من تاریخ مستند التسجیل ھذا وعن السنوات المالیة التي تلیھا. (فضالً راجع قسم رقم (٥) "سیاسة توزیع األرباح" في ھذا المستند).

وكما في تاریخ ھذا المستند، فإن المساھمین الكبار في الشركة الذین یملكون (٥٪) أو أكثر من رأس مالھا ھم: عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي بنسبة ملكیة (٤٤٫۹٦٪)، و یوسف محمد عبدالرحمن الطریف بنسبة 
ملكیة (۱۹٫۹۸٪)، ولمزید من التفاصیل حول المساھمین (فضالً راجع قسم ( ۱-٤) "ھیكل الملكیة في الشركة قبل اإلدراج" في ھذا المستند). ویحظر على كبار المساھمین المذكورین أعاله التصرف في أسھمھم مدة االثني 

عشر (۱۲) شھراً من تاریخ بدء تداول أسھم الشركة في السوق الموازیة ("فترة الحظر")، ویجوز لھم التصرف في أسھمھم بعد انتھاء ھذه الفترة دون الحصول على موافقة ھیئة السوق المالیة ("الھیئة") المسبقة.

ویقتصر التداول في األسھم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازیة على المساھمین الحالیین (باستثناء المساھمین الكبار في الشركة الذین یملكون (٥٪) أو أكثر من رأس مالھا المذكورین أعاله والذین تنطبق علیھم فترة 
الحظر)، باإلضافة إلى فئات المستثمرین المؤھلین وھم:

۱. أشخاص مرخص لھم یتصرفون لحسابھم الخاص.
۲. عمالء شخص مرخص لھ في ممارسة أعمال اإلدارة شریطة أن یكون ذلك الشخص المرخص لھ قد تم تعیینھ بشروط تمكنھ من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق 

الموازیة نیابة عن العمیل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منھ.
۳. حكومة المملكة، أو أي جھة حكومیة، أو أي ھیئة دولیة تعترف بھا الھیئة، أو السوق، وأي سوق مالیة أخرى تعترف بھا الھیئة، أو مركز اإلیداع.

٤. الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طریق محفظة یدیرھا شخص مرخص لھ في ممارسة أعمال اإلدارة.
٥. الشركات والصنادیق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.

٦. صنادیق االستثمار.
۷. األجانب غیر المقیمین المسموح لھم باالستثمار في السوق الموازیة والذین یستوفون المتطلبات المنصوص علیھا في الدلیل االسترشادي الستثمار األجانب غیر المقیمین في السوق الموازیة.

۸. المؤسسات المالیة األجنبیة المؤھلة.
۹. أي أشخاص اعتباریین آخرین یجوز لھم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإلیداع.

۱۰. أشخاص طبیعیون یجوز لھم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإلیداع، ویستوفون أي من المعاییر اآلتیة:
 أ) أن یكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالیة ال یقل مجموع قیمتھا عن أربعین ملیون لایر سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شھراً الماضیة. 

 ب) أن ال تقل قیمة صافي أصولھ عن خمسة مالیین لایر سعودي.
 ج) أن یعمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.

 د) أن یكون حاصالً على الشھادة العامة للتعامل في األوراق المالیة المعتمدة من قبل الھیئة.
 ھـ) أن یكون حاصالً على شھادة مھنیة متخصصة في مجال أعمال األوراق المالیة معتمدة من جھة معترف بھا دولیًا.

۱۱. أي أشخاص آخرین تحددھم الھیئة.

لم یسبق إدراج أسھم الشركة في أي سوق لألسھم سواًء داخل المملكة العربیة السعودیة أو خارجھا قبل إدراجھا بشكل مباشر في السوق الموازیة. وقد تقدمت الشركة بطلب تسجیل األسھم الخاضعة لھذا المستند إلى ھیئة 
السوق المالیة السعودیة ("الھیئة") وبطلب إدراجھا إلى شركة السوق المالیة السعودیة ("تداول")، وتم تقدیم جمیع المستندات المطلوبة إلى الجھات ذات العالقة واستیفاء جمیع المتطلبات، وتم الحصول على جمیع الموافقات 

المتعلقة بعملیة التسجیل واإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة، بما في ذلك موافقة الھیئة على مستند التسجیل ھذا. 

ینطوي االستثمار في األسھم محل التسجیل واإلدراج المباشر في السوق الموازیة على مخاطر وأمور غیر مؤكدة ولذلك یجب دراسة قسمي "إشعار مھم" و"عوامل المخاطرة" الواردین في مستند التسجیل ھذا بعنایة من 
قِبَل المستثمرین المؤھلین المحتملین قبل أن یتخذوا قراراً باالستثمار في أسھم الشركة بعد االنتھاء من تسجیلھا وإدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة.

یحتوي ھذا المستند 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) مجتمعین ومنفردین كامل المسؤولیة عن دقة المعلومات الواردة في ھذا المستند، ویؤكدون بحسب علمھم واعتقادھم، بعد إجراء جمیع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنھ ال توجد أي 
وقائع أخرى یمكن أن یؤدي عدم تضمینھا في المستند إلى جعل أي إفادة واردة فیھ مضللة. وال تتحمل الھیئة وشركة السوق المالیة السعودیة (تداول) أي مسؤولیة عن محتویات ھذا المستند، وال تعطیان أَي تأكیدات تتعلق بدقة ھذا 
المستند أو اكتمالھ، وتخلیان أنفسھما صراحة من أًي مسؤولیة مھما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في ھذا المستند أو االعتماد على أّي جزء منھ. ویجب على الراغبین في االستثمار بموجب ھذا المستند تحري مدى صحة 

المعلومات المتعلقة باألسھم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازیة. وفي حال تعذر فھم محتویات ھذا المستند، یجب استشارة مستشار مالي مرخص لھ.
صدر ھذا المستند بتاریخ ۱٤٤۲/۰٥/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۳۰م)

المستشار المالي

مستند تسجیل أسھم شركة وطني للحدید والصلب
شركة مساھمة سعودیة مقفلة، تأسست بموجب السجل التجاري رقم (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹) وتاریخ ۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۰۸/۰۸/۲٤م) الصادر بمدینة الریاض

السعر االسترشادي لتداول سھم الشركة في السوق الموازیة (۳۷) لایر سعودي



شركة وطني للحديد و الصلب
WATANI IRON STEEL COMPANY

۲



شـركـة وطــنـي للحديد و الصلب
WATANI IRON STEEL COMPANY

أ

تم إعداد القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، والقوائم المالیة األولیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة 
في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م، واإلیضاحات المرفقة بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (IFRS) المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر 
واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (SOCPA). وقد تمت مراجعة وتدقیق البیانات المالیة للشركة من قبل 

شركة إبراھیم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونیون- البسام وشركاؤه. ھذا وتقوم الشركة بإصدار قوائمھا المالیة باللایر السعودي.

المعلومات المالیة

إشعار مھم

المؤھلون  المستثمرون  المباشر. وسیعامل  اإلدراج  والصلب واألسھم محل  للحدید  كاملة عن شركة وطني  تفصیلیة  معلومات  المستند  ھذا  یقدم 
المحتملون الذین یرغبون باالستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر بعد االنتھاء من تسجیل أسھم الشركة وبدء تداولھا في السوق الموازیة على 
أساس أن قرار االستثمار یستند إلى المعلومات التي یحتویھا ھذا المستند، والتي یمكن اإلطالع علیھا من خالل زیارة موقع الشركة على اإلنترنت 
(www.watanisteel.sa) أو موقع المستشار المالي شركة فالكم للخدمات المالیة (www.falcom.com.sa) أو موقع ھیئة السوق المالیة 

 .(www.cma.org.sa)

یحتوي مستند التسجیل ھذا على تفاصیل تم تقدیمھا حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الھیئة، ویتحمل 
أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسمائھم في صفحة ( ج) مجتمعین ومنفردین، كامل المسؤولیة عن دقة المعلومات الواردة في ھذا المستند، ویؤكدون 
حسب علمھم واعتقادھم بعد إجراء جمیع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنھ ال توجد أي وقائع أخرى یمكن أن یؤدي عدم تضمینھا في ھذا 

المستند إلى جعل أي إفادة واردة فیھا مضللة.

وقد تم تعیین شركة فالكم للخدمات المالیة كمستشار مالي ("المستشار المالي") فیما یتعلق بطلب تسجیل أسھم الشركة وإدراجھا بشكل مباشر في 
السوق الموازیة.

إن المعلومات الواردة في ھذا المستند كما في تاریخ إصداره عرضة للتغییر، وعلى وجھ الخصوص یمكن أن یتأثر الوضع المالي للشركة وقیمة 
األسھم محل اإلدراج المباشر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلیة المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أي عوامل اقتصادیة أو 
سیاسیة أخرى خارجة عن نطاق سیطرة الشركة (فضالً راجع قسم رقم (۲) "عوامل المخاطرة" في ھذا المستند)، وال یجب اعتبار أو تفسیر أو 
االعتماد بأي شكل على ھذا المستند وال على أي اتصاالت شفھیة أو كتابیة أو مطبوعة فیما یتعلق بأسھم اإلدراج أو تفسیرھا كوعد أو بیان فیما 

یتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلیة.

ال یجوز اعتبار ھذا المستند بمثابة توصیة من الشركة أو أعضاء مجلس إدارتھا أو من مستشارھا المالي بالمشاركة في عملیة االستثمار في األسھم 
محل اإلدراج المباشر. وتعتبر المعلومات التي یحتوي علیھا ھذا المستند ذات طبیعة عامة، وقد تم إعداد ھذا المستند دون األخذ في االعتبار األھداف 
االستثماریة الفردیة أو الوضع المالي أو االحتیاجات االستثماریة الخاصة لألشخاص الراغبین باالستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر. وقبل 
اتخاذ أي قرار باالستثمار، على كل مستلم لھذا المستند الحصول على استشارة مھنیة مستقلة بخصوص االستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر 
بعد بدء تداولھا من قبل مستشار مالي مرخص لھ من قبل الھیئة، وذلك لتقییم مدى مالءمة فرصة االستثمار والمعلومات المدرجة في ھذا المستند 
لألھداف واألوضاع واالحتیاجات االستثماریة الخاصة بھ، بما في ذلك المزایا والمخاطر المتعلقة باالستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر، قد 
یكون االستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر مناسباً لبعض المستثمرین دون غیرھم، ویجب على المستثمرین المحتملین عدم االعتماد على 
قرار طرف آخر باالستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قیامھم بھا فیما یخص فرصتھم لالستثمار أو على الظروف الخاصة ألولئك 

المستثمرین. 

وتطلب الشركة والمستشار المالي من متلقي ھذا المستند االطالع على كافة القیود النظامیة التي تتعلق بشراء أو بیع أسھم اإلدراج ومراعاة التقید بھا.
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تم إعداد التوقعات الواردة في ھذا المستند على أساس افتراضات محددة ومفصح عنھا في ھذا المستند. وقد تختلف ظروف الشركة في المستقبل 
عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنھ ال یوجد ضمان أو تأكید أو تعھد فیما یتعلق بدقة أو اكتمال ھذه التوقعات.

وتمثل بعض التوقعات الواردة في ھذا المستند "إفادات مستقبلیة"، والتي یمكن أن یستدل علیھا بشكل عام من خالل استخدام بعض الكلمات ذات 
الداللة المستقبلیة مثل "یخطط"، "یعتزم"، "ینوي"، "یقدر"، "یعتقد"، "یتوقع"، "من المتوقع"، "یمكن"، "من الممكن"، "یحتمل"، "من المحتمل"، 
"سوف"، "قد"، والصیغ النافیة لھا وغیرھا من المفردات المقاربة أو المشابھة لھا في المعنى. وتعكس ھذه اإلفادات وجھة النظر الحالیة للشركة 
بخصوص أحداث مستقبلیة، لكنھا ال تشكل ضماناً أو تأكیداً ألي أداء فعلي مستقبلي للشركة، إذ أن ھناك العدید من العوامل التي قد تؤثر على األداء 
الفعلي للشركة أو إنجازاتھا أو نتائجھا وتؤدي إلى اختالفھا بشكل كبیر عما تضمنتھ ھذه اإلفادات صراحةً أو ضمناً. وقد تم استعراض أھم المخاطر 
والعوامل التي یمكن أن تؤدي إلى مثل ھذا األثر بصورة أكثر تفصیالً في أقسام أخرى في ھذا المستند (راجع قسم رقم (۲) "عوامل المخاطرة"). 
وفیما لو تحقق واحد أو أكثر من ھذه العوامل، أو لو ثبت عدم صحة أو عدم دقة أي من التوقعات أو التقدیرات الواردة في ھذا المستند، فإن النتائج 

الفعلیة للشركة قد تختلف بشكل جوھري عن تلك الموضحة في ھذا المستند.

ومراعاةً لمتطلبات قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة، ستقوم الشركة بتقدیم مستند تسجیل تكمیلي إلى الھیئة إذا علمت في أي وقٍت 
بعد اعتماد ھذا المستند من الھیئة وقبل اكتمال اإلدراج بأي من اآلتي: (۱) وجود تغییر مھم في أمور جوھریة واردة في مستند التسجیل، أو (۲) 
ظھور أي مسائل مھمة كان یجب تضمینھا في مستند التسجیل. وباستثناء ھاتین الحالتین، فإن الشركة ال تعتزم تحدیث أو تعدیل أي معلومات 
المؤكدة  غیر  واألمور  المخاطر  لھذه  ونتیجة  ذلك.  غیر  أو  مستقبلیة  حوادث  أو  جدیدة  معلومات  نتیجة  ذلك  كان  سواًء  المستند،  ھذا  تضمنھا 
والتقدیرات، فإن األحداث والظروف والتوقعات المستقبلیة التي یتناولھا ھذا المستند قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعھ الشركة وقد ال تحدث مطلقاً. 
وعلیھ، یتعین على المستثمرین المؤھلین المحتملین فحص جمیع اإلفادات المستقبلیة في ضوء ھذه اإلیضاحات مع عدم االعتماد على اإلفادات 

المستقبلیة بشكٍل أساسي.

التوقعات واإلفادات المستقبلیة
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دلیـل الشـركــة

شركة وطني للحدید والصلب 
الریاض – حي ھیت - طریق الخرج 

ص.ب. ۳٥٥۳٥٥ الرمز البریدي ۱۱۳۸۳  
المملكة العربیة السعودیة 

ھاتف: ۹٦٦۱۱۲٥۲٤٤٤٤+
فاكس: ۹٦٦۱۱۲٥۲٤٤۰۱+

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

عنوان الشركة المسجل 

أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس*

 المصدر: الشركة
*وافقت الجمعیة العامة العادیة المنعقدة في تاریخ ۱٤٤۱/۱۰/۲٦ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٦/۱۸م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورین أعاله وذلك لمدة 

ثالث سنوات تبدأ من تاریخ قیدھا في السجل التجاري والتي تم تقییدھا بتاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۲م).
** قرر مجلس اإلدارة كما في ۱٤٤۱/۱۱/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۲م) تعیین السید/ یزید عبدهللا مرزوق المرزوق كأمین سر لمجلس اإلدارة. 

*** تم االستناد على الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة في تحدید عوارض االستقالل ألعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل عوارض االستقالل 
ألعضاء مجلس اإلدارة للشركة في اآلتي:

۱. أن یكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتباریة یملك ما نسبتھ خمسة في المائة أو أكثر من أسھم الشركة أو من أسھم شركة أخرى في مجموعتھا. 
۲. أن یعمل أو كان یعمل موظفاً خالل العامین الماضیین لدى الشركة. 

۳. أن یكون قد أمضى ما یزید على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضویة مجلس إدارة الشركة. 

عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي 
مشعل عبد الكریم محمد الراجحي
یوسف محمد عبدالرحمن الطریف

مشاري عبدالكریم محمد الراجحي
یاسر زومان سعد الزومان

محمد عبدالرحمن عمر الوسیدي
یزید عبدهللا مرزوق المرزوق**

رئیس مجلس اإلدارة
نائب رئیس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة 
المنتدب والرئیس التنفیذي

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
أمین سر المجلس

غیر تنفیذي
غیر تنفیذي

تنفیذي

غیر تنفیذي
غیر تنفیذي
غیر تنفیذي

-

غیر مستقل
غیر مستقل
غیر مستقل

غیر مستقل
مستقل
مستقل

-

سعودي
سعودي
سعودي

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

٥۷
۳۲
٤۳

۲۱
۳۷
٥٥
۳۰

٥,٤٤٥,۰۰۰
٥٥۰,۷۲۰

۲,٤۲۰,۰۰۰

٥٤٤,٥۰۰
۰
۰
۰

٪٤٤٫۹٦۳
٪٤٫٥٤۸
٪۱۹٫۹۸۳

٪٤٫٤۹٦
٪۰
٪۰
٪۰

٪۰
٪۰
٪۰

٪۰
٪۰
٪۰
٪۰

المنصب صفةاألسم
العمرالجنسیةاالستقاللیة***العضویة

األسھم المملوكةاألسھم المملوكة
"مباشرة"

النسبةالنسبةالعدد

"غیر مباشرة"

الممثل األول
یوسف محمد عبدالرحمن الطریف

عضو مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي
الریاض – حي ھیت - طریق الخرج

ص.ب. ۳٥٥۳٥٥ الرمز البریدي ۱۱۳۸۳
المملكة العربیة السعودیة
+۹٦٦۱۱۲٥۲٤٤۲۲
+۹٦٦۱۱۲٥۲٤٤۰۱

y.alturaif@watanisteel.sa

الممثل الثاني
یزید عبدهللا مرزوق المرزوق

مدیر الموارد البشریة وأمین سر المجلس
الریاض – حي ھیت - طریق الخرج

ص.ب. ۳٥٥۳٥٥ الرمز البریدي ۱۱۳۸۳
المملكة العربیة السعودیة
+۹٦٦۱۱۲٥۲٤٤۷۷
+۹٦٦۱۱۲٥۲٤٤۰۱

 yalmarzooq@watanisteel.sa

البیان
االسم
الصفة

العنوان 

رقم الھاتف
رقم الفاكس

البرید اإللكتروني

ممثال الشركة
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شركة السوق المالیة السعودیة (تداول)
طریق الملك فھد – العلیا ٦۸۹۷

وحدة رقم: ۱٥
الریاض ۱۲۲۱۱ - ۳۳۸۸

المملكة العربیة السعودیة
ھاتف: ۹٦٦۹۲۰۰۰۱۹۱۹+
فاكس: ۹٦٦۱۱۲۱۸۹۱۳۳+

csc@tadawul.com.sa :البرید اإللكتروني
www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني

المستشار المالي 
شركة فالكم للخدمات المالیة 

الریاض – حي الورود – شارع العلیا
ص.ب ۸۸٤ الریاض ۱۱٤۲۱

المملكة العربیة السعودیة
ھاتف: ۹٦٦۸۰۰٤۲۹۸۸۸۸+ 

فاكس: ۹٦٦۱۱۲۰٥٤۸۲۷+
Info@falcom.com.sa :البرید اإللكتروني
www.falcom.com.sa :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني

شركة إبراھیم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونیون-البسام وشركاؤه 
الریاض حي السلیمانیة - شارع األمیر عبدالعزیز بن مساعد 

ص.ب ٦۹٦٥۸ الریاض ۱۱٥٥۷
المملكة العربیة السعودیة

ھاتف: ۹٦٦۱۱۲۰٦٥۳۳۳+
فاكس: ۹٦٦۱۱۲۰٦٥٤٤٤+

Info.sa@pkf.com :البرید اإللكتروني
www.pkfalbassam.com :الموقع اإللكتروني

تنویھ

المستشار المالي والمحاسب القانوني المذكورین أعاله أعطوا موافقتھم الكتابیة على استخدام أسمائھم وشعاراتھم وإفاداتھم في ھذا المستند وفق 
الشكل والسیاق الظاھر فیھا، ولم یقم أي منھم بسحب موافقتھ حتى تاریخ ھذا المستند. وتجدر اإلشارة إلى أن جمیع ھذه الجھات والعاملین فیھا أو 

أي من أقاربھم ال یملكون أسھماً أو مصلحة من أي نوع في الشركة كما في تاریخ ھذا المستند.

سوق األسھم
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الملخص

یھدف ھذا الملخص إلى تقدیم خلفیة موجزة عن المعلومات الواردة في ھذا المستند. وعلیھ فإن ھذا الملخص ال یحتوي على كافة المعلومات التي 
قد تكون مھمة بالنسبة للمستثمرین المحتملین. لذلك، فإنھ یجب قراءة ھذا الملخص كمقدمة لھذا المستند، وینبغي على المستثمرین المحتملین قراءة 
ومراجعة ھذا المستند بالكامل، ویجب أن یُبنى أي قرار یتعلق باالستثمار في األسھم محل اإلدراج المباشر من قبل المستثمرین المحتملین على 
مراعاة ھذا المستند ككل. وعلى وجھ الخصوص، فإنھ من الضروري مراعاة ما ورد في قسم «إشعار مھم» في الصفحة (أ) والقسم رقم (۲) 

(عوامل المخاطرة) قبل اتخاذ أي قرار استثماري في األسھم محل اإلدراج المباشر الخاضعة لھذا المستند.

تأسست شركة وطني للحدید كشركة ذات مسؤولیة محدودة بموجب السجل التجاري رقم (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹) وتاریخ 
۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۰۸/۰۸/۲٤م) الصادر بمدینة الریاض، وبرأس مال قدره اثنان ملیون (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 ملیون (۷۸,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي عن طریق تحویل حساب جاري 
مائة  إلى  المال  زیادة رأس  تم  (الموافق ۲۰۱۳/۰۷/۰۳م)  وبتاریخ ۱٤۳٤/۰۸/۲٤ھـ  المال.  إلى رأس  الشركاء 
وعشرون ملیون (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى مائة وعشرون ألف (۱۲۰,۰۰۰) حصة متساویة، قیمة 
كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة أربعون ملیون (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 نقدیة. وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة خمسون ملیون (٥۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي عن طریق 
(الموافق  ۱٤۳۸/۱۰/۱۷ھـ  وبتاریخ  نقدیة.  زیادة  وھي  للشركاء  الجاریة  للحسابات  الدائنة  األرصدة  تحویل 
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 
(۱۲۱,۰۰۰) حصة  ألف  وواحد وعشرون  مائة  إلى  مقسم  (۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي،  ملیون  وعشرون 
متساویة، قیمة كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وبتاریخ ۱٤٤۱/۰۹/۱۳ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٥/۰٦م) 
قرر الشركاء تحویل الشركة من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة برأس مال یبلغ مائة وواحد 
وعشرون ملیون (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.

اســم الشـــركــة 
ووصفھا وتأسیسھا

(الموافق  ۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ  وتاریخ   (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹) رقم  التجاري  السجل  بموجب  نشاطھا  الشركة  تمارس 
۲۰۰۸/۰۸/۲٤م)، وترخیص منشأة صناعیة الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنیة (وزارة الطاقة والصناعة 

والثروة المعدنیة سابقاً) برقم قرار (٤۱۱۱۰۲۱۰۳۲٥۲) وتاریخ ۱٤٤۱/۰۷/۰۸ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰۳م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلھا التجاري في صناعة منتجات أولیة من الحدید على شكل كتل من الركائز والمخلفات 

بعد إعادة صھرھا، صناعة صفائح وألواح ولفائف شریطیة وقضبان أسیاخ وزوایا أسالك ومقاطع بكافة أشكالھا. 
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفیذ األغراض التالیة:

۱. الصناعات التحویلیة.
۲. الزراعة والحراجة وصید األسماك.

ملخص أنشطة 
الشركة
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و

۳. التعدین واستغالل المحاجر.
٤. إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء.

٥. إمدادات المیاه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفایات ومعالجتھا.
٦. التشیید.

۷. تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة.
۸. النقل والتخزین.

۹. أنشطة خدمات االقامة والطعام.
۱۰. المعلومات واالتصاالت.

۱۱. االنشطة العقاریة.
۱۲. الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم.

۱۳. الفنون والترفیھ والتسلیة.
۱٤. أنشطة الخدمات األخرى.

وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة إن 
وجدت حیث حصلت الشركة على ترخیص منشأة صناعیة الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنیة (وزارة 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة سابقاً) برقم قرار (٤۱۱۱۰۲۱۰۳۲٥۲) وتاریخ ۱٤٤۱/۰۷/۰۸ھـ (الموافق 

۲۰۲۰/۰۳/۰۳م) وھو ترخیص ساري حتى تاریخ ۱٤٤٤/۰۷/۰۸ھـ (الموافق ۲۰۲۳/۰۷/۳۰م) 
یتمثل نشاط الشركة الحالي في الصناعات التحویلیة مثل صنع الحدید القاعدي والصلب سبك الحدید والصلب.

 إن المساھمین الكبار الذین یملك كالً منھم خمسة بالمائة (٪٥) أو أكثر من أسھم الشركة ھم: 

المساھمون الكبار، وعدد 
أسھمھم، ونسب ملكیتھم 

قبل اإلدراج

تستحق األسھم محل اإلدراج المباشر حصتھا من أي أرباح تعلنھا الشركة اعتباراَ من تاریخ مستند التسجیل ھذا وعن 
السنوات المالیة التي تلیھا (فضالً راجع قسم رقم ( ٥) "سیاسة توزیع األرباح").  األحقیة في األرباح

ال یوجد شخص مرخص لھ معیّن لبیع أي من أسھم المساھمین الكبار في الشركة، وذلك نظراً الستیفاء الشركة 
متطلبات السیولة الواردة في المادة الحادیة واألربعون من قواعد اإلدراج، حیث أن عدد المساھمین في الشركة 
والذین ینطبق علیھم تعریف الجمھور یبلغ (٥٥) مساھم یملكون ما نسبتھ (۲۰٫۸۸۹٪) من رأس مال الشركة 

كما في تاریخ مستند التسجیل. 

المساھمون الكبار الذین یجوز 
للشخص المرخص لھ المعیّن 
بموجب قواعد اإلدراج بیع 
أسھمھم وفقاً لتقدیره، وعدد 
أسھمھم، ونسبة ملكیتھم قبل 
اإلدراج وبعد تطبیق خطة 
استیفاء متطلبات السیولة 
المقدمة إلى السوق وفقاً 

لقواعد اإلدراج
مائـة وواحـد وعشـرون ملیـون ومـائة ألف (۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰) ریــال سعودي مدفوع بالكامل. رأس مال الُمصدر

٥,٤٤٥,۰۰۰
۲,٤۲۰,۰۰۰
۷,۸٦٥,۰۰۰

 عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي
 یوسف محمد عبدالرحمن الطریف

اإلجمالي 

٪٤٤٫۹٦۳
٪۱۹٫۹۸۳
٪٦٤٫۹٤٦

االســم

المصدر: الشركة

قبل اإلدراج
النسبةعدد األسھم

إن جمیع أسھم الشركة ھي أسھم عادیة من فئة واحدة، وال یعطي أي سھم لحاملھ حقوق تفضیلیة. ویعطي كل سھم 
لحاملھ الحق في صوت واحد ویحق لكل مساھم في الشركة حضور اجتماع الجمعیة العامة للمساھمین (سواًء العادیة 

أو غیر العادیة) والتصویت فیھ.
حقوق التصویت

یحظر على كبار المساھمین المذكور أسمائھم في الصفحة ( و) في ھذا المستند التصرف في أسھمھم مدة اثني عشر 
(۱۲) شھراً من تاریخ بدء تداول أسھم الشركة في السوق الموازیة ("فترة الحظر")، ویجوز لھم التصرف في أسھمھم 

بعد انتھاء ھذه الفترة دون الحصول على موافقة الھیئة المسبقة.

القیود المفروضة على 
األسھم

اثنا عشر ملیون ومائة وعشرة آالف (۱۲,۱۱۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل. إجمالي عدد أسھم الُمصدر
عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة. القیــمة االسمیــة للسھم

ســعـــر السـھــم  سبعة وثالثون (۳۷) لایر سعودي للسھم الواحد.
االسترشادي عند اإلدراج
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ز

لم یسبق إدراج أسھم الشركة في أي سوق لألسھم سواًء داخل المملكة العربیة السعودیة أو خارجھا قبل إدراجھا بشكل 
مباشر في السوق الموازیة. 

األسھم التي سبق للُمصدر 
إدراجھا

یقتصر التداول في األسھم محل اإلدراج المباشر في السوق الموازیة على المساھمین الحالیین (باستثناء المساھمین 
الكبار في الشركة الذین یملكون (٥٪) أو أكثر من رأس مالھا المذكورین في الصفحة ( و) والذین تنطبق علیھم فترة 

الحظر)، باإلضافة إلى فئات المستثمرین المؤھلین وھم:
- أشخاص مرخص لھم یتصرفون لحسابھم الخاص.

- عمالء شخص مرخص لھ في ممارسة أعمال اإلدارة شریطة أن یكون ذلك الشخص المرخص لھ قد تم تعیینھ 
بشروط تمكنھ من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في السوق الموازیة نیابة عن 

العمیل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منھ.
- حكومة المملكة، أو أي جھة حكومیة، أو أي ھیئة دولیة تعترف بھا الھیئة، أو السوق، وأي سوق مالیة أخرى 

تعترف بھا الھیئة، أو مركز اإلیداع.
- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طریق محفظة یدیرھا شخص مرخص لھ في ممارسة أعمال اإلدارة.

- الشركات والصنادیق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.
- صنادیق االستثمار.

- األجانب غیر المقیمین المسموح لھم باالستثمار في السوق الموازیة والذین یستوفون المتطلبات المنصوص علیھا 
في الدلیل االسترشادي الستثمار األجانب غیر المقیمین في السوق الموازیة.

- المؤسسات المالیة األجنبیة المؤھلة.
- أي أشخاص اعتباریین آخرین یجوز لھم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإلیداع.

- أشخاص طبیعیون یجوز لھم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإلیداع، ویستوفون أي من المعاییر اآلتیة:
• أن یكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالیة ال یقل مجموع قیمتھا عن أربعین ملیون لایر سعودي وال 

تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شھراً الماضیة. 
• أن ال تقل قیمة صافي أصولھ عن خمسة مالیین لایر سعودي.

• أن یعمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
• أن یكون حاصالً على الشھادة العامة للتعامل في األوراق المالیة المعتمدة من قبل الھیئة.

• أن یكون حاصالً على شھادة مھنیة متخصصة في مجال أعمال األوراق المالیة معتمدة من جھة معترف بھا دولیًا.
- أي أشخاص آخرین تحددھم الھیئة.

فئات المستثمرین الذیــن 
یحـق لھم تــداول أســھـــم 

الشـركــة

تنویھ للمستثمرین
یقدم ھذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات الواردة في ھذا المستند؛ ونظراً ألنھ ملخص فإنھ ال یشتمل على كل المعلومات التي قد تكون مھمة 
للمستثمرین المؤھلین، ویجب على مستلمي ھذا المستند قراءتھ بالكامل قبل اتخاذ قرارھم باالستثمار في أسھم الشركة بعد االنتھاء من تسجیلھا 
مباشراً في السوق الموازیة. وقد تم تعریف بعض المصطلحات والعبارات المختصرة الواردة في ھذا المستند في القسم (۱)  وإدراجھا إدراجاً 

"التعریفات والمصطلحات" في ھذا المستند.

نبذة عن الشركة 
تأسست شركة وطني للحدید والصلب كشركة ذات مسؤولیة محدودة بموجب السجل التجاري رقم (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹) وتاریخ ۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ (الموافق 
۲۰۰۸/۰۸/۲٤م) الصادر بمدینة الریاض، وبرأس مال قدره اثنان ملیون (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 ملیون (۷۸,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي عن طریق تحویل حساب جاري الشركاء إلى رأس المال. وبتاریخ ۱٤۳٤/۰۸/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱۳/۰۷/۰۳
م) تم زیادة رأس المال إلى مائة وعشرون ملیون (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى مائة وعشرون ألف (۱۲۰,۰۰۰) حصة متساویة، قیمة كل حصة 
منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة أربعون ملیون (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 

ملخص المعلومات األساسیة
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أنشطة الشركة الرئیسیة 
تمارس الشركة نشاطھا بموجب السجل التجاري رقم (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹) وتاریخ ۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۰۸/۰۸/۲٤م)، وترخیص 
قرار  برقم  سابقاً)  المعدنیة  والثروة  والصناعة  الطاقة  (وزارة  المعدنیة  والثروة  الصناعة  وزارة  قبل  من  الصادر  صناعیة  منشأة 

(٤۱۱۱۰۲۱۰۳۲٥۲) وتاریخ ۱٤٤۱/۰۷/۰۸ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰۳م).
وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلھا التجاري في صناعة منتجات أولیة من الحدید على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صھرھا، 

صناعة صفائح وألواح ولفائف شریطیة وقضبان وأسیاخ وزوایا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالھا. 
وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفیذ األغراض التالیة:

۱. الصناعات التحویلیة.
۲. الزراعة والحراجة وصید األسماك.

۳. التعدین واستغالل المحاجر.
٤. إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء.

٥. إمدادات المیاه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفایات ومعالجتھا.
٦. التشیید.

۷. تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة.
۸. النقل والتخزین.

 عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي
 یوسف محمد عبدالرحمن الطریف

مشعل عبدالكریم محمد الراجحي
مشاري عبدالكریم محمد الراجحي

منیرة عبدالعزیز إبراھیم الثنیان
سارة فھد زامل الذكیر

 الجمھور (٥٥ مساھم)
المجموع

٥,٤٤٥,۰۰۰
۲,٤۲۰,۰۰۰
٥٥۰,۷۲۰
٥٤٤,٥۰۰
٤۸٤,۰۰۰
۱۳٦,۱۰۰

۲,٥۲۹,٦۸۰
۱۲,۱۱۰,۰۰۰

٥٤,٤٥۰,۰۰۰
۲٤,۲۰۰,۰۰۰
٥,٥۰۷,۲۰۰
٥,٤٤٥,۰۰۰
٤,۸٤۰,۰۰۰
۱,۳٦۱,۰۰۰
۲٥,۲۹٦,۸۰۰
۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰

٪٤٤٫۹٦۳
٪۱۹٫۹۸۳
٪٤٫٥٤۸
٪٤٫٤۹٦
٪۳٫۹۹۷
٪۱٫۱۲٤
٪۲۰٫۸۸۹

٪۱۰۰

عدد األسھماألســـم

۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷

القیمة االسمیةم
النسبة(لایر السعودي)

(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 مال 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 الشركاء تحویل الشركة من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة برأس مال یبلغ مائة وواحد وعشرون ملیون 
(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 ۰٦/۲۰۲۰/۰٥
م) والقرار الوزاري رقم (ق/٤۲٦۰) وتاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۱۰ه (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۱م). وبتاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۲۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۱۲م) وافقت 
الجمعیة العامة الغیر عادیة على 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.

ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج
یوضح الجدول التالي ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج:



شـركـة وطــنـي للحديد و الصلب
WATANI IRON STEEL COMPANY

ط

۹. أنشطة خدمات االقامة والطعام.
۱۰. المعلومات واالتصاالت.

۱۱. االنشطة العقاریة.
۱۲. الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم.

۱۳. الفنون والترفیھ والتسلیة.
۱٤. أنشطة الخدمات األخرى.

وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة إن وجدت
یتمثل نشاط الشركة الحالي في الصناعات التحویلیة مثل صنع الحدید القاعدي والصلب سبك الحدید والصلب.

نموذج عمل الشركة
تعتبر شركة وطني للحدید إحدى المصانع الرئیسیة في إنتاج الحدید على مستوى المملكة العربیة السعودیة والخلیج العربي. وتبلغ الطاقة 
اإلنتاجیة السنویة الحالیة للمصنع ۲۸۰ ألف طن للكتل الحدیدیة "بلیت" و۳۲۰ ألف طن لحدید التسلیح، وتقوم الشركة بتصنیع حدید التسلیح 

باستخدام الكتل الحدیدیة المنتجة في المصنع.
وتتوزع أعمال الشركة في وحدتین لألعمال ھي: 

.(BILLET) ۱- صناعة الكتل الحدیدیة
۲- صناعة حدید التسلیح. 

وتدیر الشركة أعمالھا من خالل إدارتھا في مدینة الریاض التي تقع في طریق الخرج جنوب المدینة الصناعیة الثالثة وتمارس الشركة وتتبنى 
برامج الجودة وتطبیق معاییرھا وااللتزام بھا وتنمیة وتطویر الموظفین وحمایة البیئة وتطبیق أنظمة السالمة وااللتزام بأخالقیات العمل. 

 أ. رؤیة الشركة
تتطلع شركة حدید وطني إلى بناء عالقات عمل وشراكة استراتیجیة مع عمالءنا وموردینا وتقدیم منتجات حدید عالیة الجودة من خالل 

موظفینا الذین یتم اختیارھم وتدریبھم بعنایة وتحقیق أكبر عائد ممكن على استثمارات المالك.

 ب. رسالة الشركة
تعتبر صناعة الحدید والصلب من أھم الصناعات االستراتیجیة حیث تقوم بدور رئیسي في التنمیة الصناعیة واالقتصادیة، وتوضح البیانات 

اإلحصائیة في العدید من الدول وجود عالقة طردیة بین كمیة االستھالك من منتجات الصلب و النمو االقتصادي لتلك الدول.

 ج. استراتیجیة الشركة
وضعت الشركة الخطط االستراتیجیة بما یتوائم مع الرؤیة المستقبلیة وذلك من خالل:

۱. رفع طاقاتھا اإلنتاجیة من حدید لتلبیة احتیاجات السوق المحلي واالقلیمي وتوفیر أعلى درجات الجودة والمرونة لخدمة عمالئھا.
۲.  االستمرار بالعمل على رفع وتعزیز الكفاءة التشغیلیة مما یسھم في تخفیض التكالیف تحقیقاً ألھداف الشركة لتحقیق عوائد تنافسیة 

للشركة.
۳. االستمرار في المنافسة وتوسیع حصتھا في السوق المحلي واإلقلیمي وزیادة مكانتھا في السوق بحیث تكون من أفضل الموردین 

المحلیین واإلقلیمیین للحدید.
٤.  تطویر قنوات توزیع جدیدة والحفاظ على تقدیم أسعار تنافسیة.

نواحي القوة والمیزات التنافسیة للشركة
۱. حصول الشركة على شھادات اعتماد من وزارتي اإلسكان والنقل.

۲. تبلغ الطاقة الیومیة لإلنتاج ۱۰۰۰ طن و للتسلیم ۱۲۰۰ طن.
۳. لدى الشركة فریق عمل ومھندسون ذو مؤھالت وخبرات عالیة.

٤. تعمل الشركة وفق سیاسات و إجراءات مھنیة واحترافیة.
٥. قدرة الشركة على رفع مستوى االنتاج لمواكبة متطلبات السوق المحلي وقدرتھا على التصدیر للسوق العربي

رسالة المصدر واستراتیجیتھ العامة
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ملخص المعلومات المالیة

۲۰۱۹م  دیسمبر   ۳۱ في  المنتھیة  المالیة  للسنة  للشركة  المراجعة  المالیة  القوائم  على  مبني  أدناه  الوارد  المالیة  المعلومات  ملخص  إن 
واإلیضاحات المرفقة بھا باإلضافة إلى القوائم المالیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

المصدر: القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، والقوائم المالیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

المبیعات
تكلفة المبیعات

مجمل الربح
مصاریف بیعیة وتسویقیة

مصاریف عمومیة وإداریة
الدخل من العملیات

تكالیف التمویل
إیرادات أخرى بالصافي
صافي الربح قبل الزكاة

الزكاة
صافي الربح

(الخسائر) / األرباح اإلكتواریة بمزایا نھایة الخدمة
إجمالي الدخل الشامل اآلخر

 ٤۸۱,۰٦۱,۷۷۸
(٤۳۰,۸۳٥,۳۳۲)
 ٥۰,۲۲٦,٤٤٦

(۳٥۳,۷٤۱)
(۱۰,۰۸٤,۰۳٦)
۳۹,۷۸۸,٦٦۹
(۱۰,۰۹٤,۰٦۸)

٤۷۱,۳٤۹
 ۳۰,۱٦٥,۹٥۰

(۷۷۳,٥۲٦)
 ۲۹,۳۹۲,٤۲٤

(۳٦٤,۷٤۹)
 ۲۹,۰۲۷,٦۷٥

قائمة الدخل
(لایر سعودي)

 ٤۷٦,۷۹۲,۳۰۳
(٤۲۷,۱۱۸,٥۳۰)
 ٤۹,٦۷۳,۷۷۳
(۳,۷۸۱,٦۹۰)
(۱۰,٦٥٥,۳۹۸)
۳٥,۲۳٦,٦۸٥
(۹,۹٤٤,٤٥۷)
 ٤٤۷,٦۳٤

 ۲٥,۷۳۹,۸٦۲
(٤۷۲,۹۸٥)

 ۲٥,۲٦٦,۸۷۷
۸۹,٤۸۲

 ۲٥,۳٥٦,۳٥۹

 ۲۰٥,۹۲۰,۱٥٦
(۱۷۷,٤۲۱,۷۱٤)
 ۲۸,٤۹۸,٤٤۲

(۲۳۲,۷۰۷)
(٤,۹۹٤,۱۷٤)

 ۲۳,۲۷۱,٥٦۱
(٤,۹٤٦,۳٥۰)
 ٤۷۳,۳۱۳

 ۱۸,۷۹۸,٥۲٤
(٤۷۹,٦۰٦)

 ۱۸,۳۱۸,۹۱۸
   -

 ۱۸,۳۱۸,۹۱۸

ستة أشھر المنتھیة في 
۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

(غیر مراجعة)

 ۲۰۳,۳٥۲,۳۸۸
(۱۸٥,۰۹٤,۹۸۳)
 ۱۸,۲٥۷,٤۰٥

(۱٥٦,۰۲۱)
(٤,۱۹٤,۳٦۷)

 ۱۳,۹۰۷,۰۱۷
(٦,۱۲٥,۰۱۲)

 ۱,۰۱۸
 ۷,۷۸۳,۰۲۳

   -
 ۷,۷۸۳,۰۲۳

   -
 ۷,۷۸۳,۰۲۳

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)

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، والقوائم المالیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

 إجمالي الموجودات المتداولة
 إجمالي الموجودات غیر المتداولة

 إجمالي الموجودات
 إجمالي المطلوبات المتداولة

 إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
 إجمالي المطلوبات

 إجمالي حقوق المساھمین
 إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین

 ۷۱,۳۸۳,۹۱٥
 ۳٦۱,۲۳۰,۰٤٤
 ٤۳۲,٦۱۳,۹٥۹
 ۲۰۲,۷٦۸,۷۳۷
 ۹۰,٦٥۷,٦۱۷
 ۲۹۳,٤۲٦,۳٥٤
 ۱۳۹,۱۸۷,٦۰٥
 ٤۳۲,٦۱۳,۹٥۹

قائمة المركز المالي (لایر سعودي)

 ۷٤,۱۳۹,۳۱۲
 ۳۳٦,۰۷۹,۳٥۳
 ٤۱۰,۲۱۸,٦٦٥
 ۲۳٥,٥۱٦,۰۹۰
 ٤۷,۱۳۹,٦٦۱
 ۲۸۲,٦٥٥,۷٥۱
 ۱۲۷,٥٦۲,۹۱٤
 ٤۱۰,۲۱۸,٦٦٥

ستة اشھر المنتھیة في 
۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

(غیر مراجعة)

 ٥۹,۱۸٦,۳۹٤
 ۳٤٥,۷۷٦,٦۳٦
 ٤۰٤,۹٦۳,۰۳۰
 ۱۹۸,۱۸٥,۰۹٤
 ٦۱,۷۳۳,۹٤۰
 ۲٥۹,۹۱۹,۰۳٤
 ۱٤٥,۰٤۳,۹۹٦
 ٤۰٤,۹٦۳,۰۳۰

السنة المالیة المنتھیة في 
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

(مراجعة)

السنة المالیة المنتھیة في 
۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م

(مراجعة)



شـركـة وطــنـي للحديد و الصلب
WATANI IRON STEEL COMPANY

ك

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)

المصدر: القوائم المالیة المدققة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، والقوائم المالیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

 المصدر: معلومات اإلدارة.

معدل النمو في اإلیرادات
معدل النمو في صافي الدخل الشامل

ھامش مجمل الربح
ھامش صافي الربح 
نسبة التداول (مرة)

 إجمالي الموجودات / إجمالي المطلوبات (مرة)
نسبة الدیون/حقوق الملكیة

نسبة الدیون/إجمالي  الموجودات
المبیعات/إجمالي الموجودات

العائد على  الموجودات 
العائد على حقوق الملكیة 

٪۹٫۲۹
٪۱۲٫۳٥
٪۱۰٫٤۲
٪٥٫۳
۰٫۳٥
۱٫٤۷

٪۱٤٥٫۹٦
٪٤٦٫۹٦
٪۱۱۰٫۲۱
٪٥٫۸٤
٪۱۸٫۱٥

مؤشرات األداء الرئیسیة

٪۱٫۲٦
٪۱۳٥٫۳۷
٪۱۳٫۸٤
٪۸٫۹۰
۰٫۳۱
۱٫٤٥

٪۱۲۳٫۹
٪۳۸٫٥۳
٪٥۰٫۲۰
٪٤٫٤۷
٪۱٤٫۳٦

ستة اشھر المنتھیة في 
۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

٪۰٫۹
٪۱٤٫٤۸
٪۱۰٫٤٤
٪٦٫۱۱
۰٫۳۰
۱٫٥٦

٪۱۱۹٫٥۲
٪٤۲٫۸۱
٪۱۱۸٫۷۹
٪۷٫۲٦
٪۲۰٫۲٦

۲۰۱۹م ۲۰۱۸م



مســتنــد تســجيــل أســهـــم
شركة وطني للحديد و الصلب

ل

 أ) المخاطر المتعلقة بالُمصدر أو نشاط الشركة وعملیاتھا.
• المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفیذ الخطة االستراتیجیة للشركة 

• المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجدید التراخیص والتصاریح والشھادات
• المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفین الرئیسیین واإلدارة التنفیذیة 

• المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفین أو سوء سلوكھم 
• المخاطر المتعلقة بتوفر التمویل مستقبالً

• المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة 
• المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبیعیة

• مخاطر المتعلقة بالتشغیل والتوقف غیر المتوقع لألعمال 
• المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاییر الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء 

• المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعیة المحتملة والمطالبات اإلضافیة 
• المخاطر المتعلقة بتركز العمالء

• المخاطر المتعلقة تركز المبیعات 
• المخاطر المتعلقة بالمواد الخام

• المخاطر المتعلقة بحمایة العالمات التجاریة وحقوق الملكیة
• المخاطر المرتبطة باتفاقیات التمویل

• المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصیة
• المخاطر المتعلقة بالذمم المدینة 

• المخاطر المتعلقة بكفایة التغطیة التأمینیة 
• المخاطر المتعلقة بالبیئة المنافسة 

• المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل 
• المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساھمة المدرجة

• المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائیة والغرامات
• المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة

• المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة
المخاطر المتعلقة بمزاولة بعض المساھمین الحالیین وبعض أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال منافسة ألعمال الشركة  •

• المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغیل وتقنیة المعلومات
• المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومیة المطبقة على الموظفین غیر السعودیین

• المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفین غیر السعودیین
• المخاطر المتعلقة بجائحة فیروس كورونا (كوفید-۱۹)

• المخاطر المتعلقة بالتغیرات في المعاییر المحاسبیة الھامة والمعاییر الجدیدة 
• مخاطر المتعلقة بالرھن على أصول الشركة

• المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة
• المخاطر المتعلقة بموسمیة المبیعات

• المخاطر المرتبطة بشغور منصب مدیر إدارة المراجعة الداخلیة
• المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون

• المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردین الرئیسیین
• المخاطر المتعلقة بتغییر آلیة احتساب الزكاة

• المخاطر المتعلقة بتصدیر منتجات الشركة إلى الخارج
• المخاطر المتعلقة بالعیوب التصنیعیة

ملخص عوامل المخاطرة
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• المخاطر المتعلقة بالمعدات وآلیة االستخدام
• المخاطر المتعلقة بالنقل

• المخاطر المتعلقة بعدم تجدید ترخیص الدفاع المدني

 ب) المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي یعمل فیھ الُمصدر
• المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 

• المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السیاسي واالفتصادي في منطقة الشرق األوسط 
•  المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 

• المخاطر المرتبطة بتطبیق الئحة حوكمة الشركات 
• المخاطر المتعلقة بعدم التقید باألنظمة والقوانین الحالیة و/أو صدور أنظمة وقوانین جدیدة

• المخاطر المتعلقة بضریبة القیمة المضافة 
• المخاطر المتعلقة بموسمیة أعمال الشركة 

• المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكھرباء والمیاة
• المخاطر المتعلقة بسحب الترخیص الصناعي 

• المخاطر المتعلقة بخضوع عملیات الشركة ألنظمة ولوائح البیئة والصحة والسالمة 
• المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومیة الداعمة للتنمیة الصناعیة 

 ج) المخاطر المتعلقة في األسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة
• المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السھم

• المخاطر المتعلقة بالبیانات المستقبلیة
• المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسھم جدیدة

• المخاطر المتعلقة بتوزیع أرباح لحاملي األسھم
• المخاطر المرتبطة بالسیطرة الفعلیة من قبل المساھمین الحالیین بعد اإلدراج

• المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسھم الشركة
• المخاطر المرتبطة ببیع عدد كبیر من األسھم في السوق بعد عملیة اإلدراج

• مخاطر عدم تمكن الشركة من استیفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئیسیة الحالیة أو أي متطلبات تنظیمیة مستقبلیة. 
• المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسھم مخصصة للبیع

• مخاطر عدم وجود عالقة قویة أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بین األسعار التاریخیة لصفقات البیع والشراء التي تمت على أسھم 
الشركة في السابق وبین سعر االفتتاح في أول یوم تداول ألسھم الشركة في السوق الموازیة

• مخاطر حدوث تقلبات في سعر سھم الشركة مقارنة مع أسعار أسھم الشركات المطروحة طرحاً أولیاً لعدم وجود سعر محدد للطرح
• مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي

• مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازیة
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۱ التعریفات والمصطلحات ...................................................................................................................
۲ عوامل المخاطرة ..........................................................................................................................
المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملیاتھا ...................................................................................  ۱-۲
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نبذة عن الشركة ............................................................................................................  ۱-۳
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الطبیعة العامة ألعمال الشركة ..............................................................................................  ۳-۳
نموذج عمل الشركة .......................................................................................................  ٤-۳
رؤیة الشركة ..............................................................................................................  ٥-۳
رسالة الشركة ..............................................................................................................  ٦-۳
استراتیجیة الشركة العامة ..................................................................................................  ۷-۳
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العالمات التجاریة وحقوق الملكیة ...........................................................................................  ۱۰-۳
التراخیص .................................................................................................................  ۱۱-۳
قائمة العقارات التي تملكھا الشركة ..........................................................................................  ۱۲-۳
وثائق التأمین ..............................................................................................................  ۱۳-۳
الموظفون والسعودة ........................................................................................................  ۱٤-۳
٤ ھیكل الملكیة والھیكل التنظیمي .............................................................................................................
ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج .............................................................................................  ۱-٤
الھیكل التنظیمي ............................................................................................................  ۲-٤
أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس ....................................................................................  ۳-٤
اإلدارة التنفیذیة ............................................................................................................  ٤-٤
االشتراك في أعمال منافسة .................................................................................................  ٤-٥
لجان الشركة ..............................................................................................................  ٤-٦
٥ سیاسة توزیع األرباح ......................................................................................................................
٦ تكالیف اإلدراج المباشر ....................................................................................................................
۷ اإلقرارات .................................................................................................................................
۸ المعلومات المتعلقة باألسھم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطھ ...............................................................................
تقدیم طلب إلى الھیئة لتسجیل األسھم في السوق الموازیة .....................................................................  ۱-۸
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۳٥
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٤٤
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جدول المحتویات
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الشركة / الُمصدر
اإلدارة أو اإلدارة العلیا

النظام األساسي
وزارة التجارة

وزارة الموارد البشریة والتنمیة 
االجتماعیة

وزارة الصناعة والثروة المعدنیة 
الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة 

صندوق التنمیة الصناعیة السعودي

تسجیل األسھم
اإلدراج المباشر

سعر السھم االسترشادي عند اإلدراج 
أسھم المساھمین الحالیین قبل 

اإلدراج
السھم

القیمة االسمیة
الشخص

المساھمون الكبار
المساھمون الحالیون

السنة المالیة
السعودة

یوم عمل

نظام العمل

نظام الشركات

نظام السوق المالیة

القوائم المالیة

ھـ

۱. التعریفات والمصطلحات

یبین الجدول التالي قائمة بالتعریفات واالختصارات للعبار ات المستخدمة في مستند التسجیل ھذا:

شركة وطني للحدید والصلب – شركة مساھمة سعودیة مقفلة.
إدارة شركة وطني للحدید والصلب.

النظام األساسي للشركة.
وزارة التجارة (وزارة التجارة واالستثمار سابقاً) بالمملكة العربیة السعودیة.

العربیة  بالمملكة  سابقاً)  اإلجتماعیة  والتنمیة  العمل  (وزارة  االجتماعیة  والتنمیة  البشریة  الموارد  وزارة 
السعودیة.

وزارة الصناعة والثروة المعدنیة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة سابقاً) بالمملكة العربیة السعودیة.
الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة بالمملكة العربیة السعودیة.

صندوق التنمیة الصناعیة السعودي وھو جھة حكومیة مرتبطة بوزارة المالیة، تم تأسیسھا في عام ۱۳۹٤ھـ 
(الموافق ۱۹۷٤م)، لتطویر الصناعة في المملكة العربیة السعودیة والمساعدة في إنشاء وتطویر وتوسیع المصانع 

في المملكة عن طریق منح قروض طویلة األجل بتكالیف منخفضة ومتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.
تقدیم طلب للھیئة لتسجیل أسھم الشركة لغرض اإلدراج المباشر في السوق الموازیة.

اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في قائمة الشركات المدرجة في السوق الموازیة والموافقة على تداولھا.
سبعة وثالثون (۳۷) لایر سعودي لكل سھم.

۱۰۰٪ من مجموع أسھم رأس مال الشركة والتي تبلغ اثنا عشر ملیون ومائة ألف (۱۲,۱۰۰,۰۰۰) سھم 
عادي.

سھم عادي بقیمة اسمیة (۱۰) ریاالت سعودیة.
۱۰ ریاالت سعودیة للسھم الواحد.

الشخص الطبیعي أو االعتباري.
مساھمو الشركة الذین یملكون ٥٪ أو أكثر من أسھم الشركة والواردة أسمائھم في صفحة ( و) في ھذا المستند.

المساھمون المبین أسمائھم في القسم رقم (٤٫۱) في ھذا المستند (ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج).
السنة المنتھیة بتاریخ ۳۱ دیسمبر من كل سنة میالدیة. 

لوائح العمل في المملكة العربیة السعودیة التي تفرض على الشركات العاملة في المملكة توظیف نسبة معینة 
من السعودیین.

أي یوم عمل فیما عدا یومي الجمعة والسبت وأي یوم یكون عطلة رسمیة في المملكة العربیة السعودیة أو أي 
یوم تغلق فیھ المؤسسات المصرفیة أبوابھا عن العمل بموجب األنظمة الساریة واإلجراءات الحكومیة األخرى.
(الموافق  ۱٤۲٦/۰۸/۲۳ھـ.  وتاریخ  م/٥۱  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  العمل  نظام 

۲۰۰٥/۰۹/۲۷م) وتعدیالتھ.
بتاریخ  (م/۳)  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  الصادر  السعودیة،  العربیة  المملكة  في  الشركات  نظام 
۱٤۳۷/۰۱/۲۸ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۱/۱۰م) والذي دخل حیز التنفیذ في تاریخ ۱٤۳۷/۰۷/۲٥ھـ (الموافق 
۲۰۱٦/۰٥/۰۲م) والمعدل بالرسوم الملكي رقم (م/۷۹) وتاریخ ۱٤۳۹/۰۷/۲٥ھـ (الموافق ۲۰۱۸/۰٤/۱۱م).

نظام السوق المالیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳۰ وتاریخ ۱٤۲٤/۰٦/۰۲ھـ (الموافق ۲۰۰۳/۰۷/۳۱م)، 
وما یطرأ علیھ من تعدیالت.

القوائم المالیة المراجعة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة بتاریخ ۳۱ دیسمبر من عام ۲۰۱۹م، واإلیضاحات 
المرفقة بھا، والتي تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة الدولیة للتقاریر المالیة (IFRS) المعتمدة في المملكة 
القانونیین  للمحاسبین  السعودیة  الھیئة  اعتمدتھا  التي  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر  السعودیة  العربیة 
۲۰۲۰م،  یونیو   ۳۰ في  المنتھیة  أشھر  الستة  لفترة  الموجزة  األولیة  المالیة  والقوائم   .(SOCPA)
العربیة  المملكة  في  المعتمدة   (IFRS) المالیة  للتقاریر  الدولیة  للمعاییر  وفقاً  بھا  المرفقة  واإلیضاحات 
.(SOCPA) السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى التي اعتمدتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

التقویم الھجري

التعــریـف المصطلح أواالختصار المعرف



شـركـة وطــنـي للحديد و الصلب
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۲

م

قواعد طرح األوراق المالیة 
وااللتزامات المستمرة

قواعد اإلدراج 

مستند التسجیل / المستند

المستشار المالي
المجلس أو مجلس اإلدارة

ھیئة السوق المالیة أو الھیئة
السوق المالیة السعودیة أو السوق 
المالیة أو سوق األسھم أو السوق

السوق الموازیة
 

تداول
الجمعیة العامة

الجمعیة العامة العادیة
الجمعیة العامة غیر العادیة

الحكومة 

فئات المستثمرون المؤھلون

التقویم المیالدي
قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس ھیئة السوق المالیة بموجب القرار 
المالیة  السوق  نظام  على  بناًء  ۲۰۱۷/۱۲/۲۷م)  (الموافق  ۱٤۳۹/٤/۹ھـ  وتاریخ   ۲۰۱۷-۱۲۳-۳ رقم 
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳۰ وتاریخ ۱٤۲٤/٦/۲ھـ، والمعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق المالیة رقم 

۱-۱۰٤-۲۰۱۹ وتاریخ ۱٤٤۱/۰۲/۰۱ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰۹/۳۰م).
ھیئة  مجلس  بقرار  علیھا  والموافق  (تداول)  السعودیة  المالیة  السوق  الصادرة عن شركة  اإلدراج  قواعد 
السوق المالیة رقم ۲۰۱۷-۱۲۳-۳ وتاریخ ۱٤۳۹/۰٤/۰۹ھـ (الموافق۲۰۱۷/۱۲/۲۷م)، والمعدلة بموجب 

قراره رقم  (۲۰۱۹-۱۰٤-۱) بتاریخ۱٤٤۱/۰۲/۰۱ھـ (الموافق۲۰۱۹/۹۰/۳۰م).
مستند التسجیل ھذا، وھو الوثیقة المطلوبة لتسجیل األسھم لدى الھیئة لغرض اإلدراج المباشر في السوق 

الموازیة، وذلك بموجب قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة.
شركة فالكم للخدمات المالیة. 

مجلس إدارة الشركة.
ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة.

شركة السوق المالیة السعودیة (تداول).

المالیة  األوراق  طرح  "قواعد  بموجب  إدراجھا  وقبول  تسجیلھا  تم  التي  األسھم  فیھا  تُتداول  التي  السوق 
وااللتزامات المستمرة" و "قواعد اإلدراج".

النظام اآللي لتداول األسھم السعودیة.
الجمعیة العامة للمساھمین في الشركة.

الجمعیة العامة العادیة للمساھمین في الشركة.
الجمعیة العامة غیر العادیة للمساھمین في الشركة.

حكومة المملكة العربیة السعودیة.
المستثمرون المؤھلون ھم أي من األشخاص المذكورین أدناه:

۱) أشخاص مرخص لھم یتصرفون لحسابھم الخاص.
۲) عمالء شخص مرخص لھ في ممارسة أعمال اإلدارة شریطة أن یكون ذلك الشخص المرخص لھ 
قد تم تعیینھ بشروط تمكنھ من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح واالستثمار في 

السوق الموازیة نیابة عن العمیل ودون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منھ.
۳) حكومة المملكة، أو أي جھة حكومیة، أو أي ھیئة دولیة تعترف بھا الھیئة، أو السوق، وأي سوق 

مالیة أخرى تعترف بھا الھیئة، أو مركز اإلیداع.
٤) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طریق محفظة یدیرھا شخص مرخص لھ في ممارسة أعمال اإلدارة.

٥) الشركات والصنادیق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة.
٦) صنادیق االستثمار.

المتطلبات  یستوفون  والذین  الموازیة  السوق  في  باالستثمار  لھم  المسموح  المقیمین  غیر  األجانب   (۷
المنصوص علیھا في الدلیل االسترشادي الستثمار األجانب غیر المقیمین في السوق الموازیة.

۸) المؤسسات المالیة األجنبیة المؤھلة.
۹) أي أشخاص اعتباریین آخرین یجوز لھم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإلیداع.
اإلیداع،  مركز  لدى  وحساب  المملكة  في  استثماري  حساب  فتح  لھم  یجوز  طبیعیون  أشخاص   (۱۰

ویستوفون أي من المعاییر اآلتیة:
 أ) أن یكون قد قام بصفقات في أسواق األوراق المالیة ال یقل مجموع قیمتھا عن أربعین ملیون لایر 

سعودي وال تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خالل االثني عشرة شھراً الماضیة. 
 ب) أن ال تقل قیمة صافي أصولھ عن خمسة مالیین لایر سعودي.

 ج) أن یعمل أو سبق لھ العمل مدة ثالث سنوات على األقل في القطاع المالي.
 د) أن یكون حاصالً على الشھادة العامة للتعامل في األوراق المالیة المعتمدة من قبل الھیئة.

 ھـ) أن یكون حاصالً على شھادة مھنیة متخصصة في مجال أعمال األوراق المالیة معتمدة من جھة 
معترف بھا دولیًا.

۱۱) أي أشخاص آخرین تحددھم الھیئة.
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۳

الجمھور

فترة الحظر

المساھم أو المساھمون
المستثمر
المملكة

عوامل المخاطرة

المعاییر المحاسبیة الدولیة 
(IFRS) إلعداد التقاریر المالیة

السنة المالیة / السنوات المالیة

الھیئة السعودیة للمحاسبین 
(SOCPA) القانونیین

الئحة حوكمة الشركات

نطاقات

الھیئة العامة للزكاة والدخل

اللایر 
الدوالر 

رؤیة ۲۰۳۰

(VAT) ضریبة القیمة المضافة

الفیرو سیلیكون والفیرو منجنیز
جھاز السبكترومیتر

 البوتقة
التندش

بلتة / البیلیت

تعنى في قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة األشخاص غیر المذكورین أدناه:
۱) تابعي الُمصدر.

۲) المساھمین الكبار في الُمصدر.
۳) أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین للُمصدر.

٤) أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفیذیین لتابعي الُمصدر.
٥) أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفیذیین لدى المساھمین الكبار في الُمصدر.

٦) أي أقرباء لألشخاص المشار إلیھم في (۱، ۲، ۳، ٤ أو ٥) أعاله.
۷) أي شركة یسیطر علیھا أي من األشخاص المشار إلیھم في (۱، ۲، ۳، ٤، ٥، أو ٦) أعاله.

۸) األشخاص الذین یتصرفون باالتفاق معاَ ویملكون مجتمعین (٥٪) أو أكثر من فئة األسھم المراد إدراجھا.
یحظر على كبار المساھمین المذكورین في الصفحة ( ز) في ھذا المستند التصرف في أسھمھم مدة اثني 
عشر (۱۲) شھراً من تاریخ بدء تداول أسھم الشركة في السوق الموازیة، ویجوز لھم التصرف في أسھمھم 

بعد انتھاء ھذه الفترة دون الحصول على موافقة الھیئة المسبقة.
حملة أسھم الشركة ألي فترة محددة من الزمن.

كل شخص یستثمر في األسھم محل اإلدراج المباشر بعد إدراجھا في السوق الموازیة.
المملكة العربیة السعودیة.

ھي مجموعة المؤثرات المحتملة التي یجب اإللمام بھا والتحوط لھا قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسھم 
محل التسجیل واإلدراج المباشر في السوق الموازیة.

المعاییر  والتي تضم  القانونیین،  للمحاسبین  السعودیة  الھیئة  المعتمدة من  المالي  للتقریر  الدولیة  المعاییر 
الدولیة باإلضافة إلى المتطلبات واإلفصاحات اإلضافیة المطلوبة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 
وغیرھا من المعاییر والتصریحات التي أقرتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، والتي تشمل المعاییر 

واإلصدارات الفنیة المتعلقة بالمسائل التي ال تغطیھا المعاییر الدولیة، مثل مسألة الزكاة.
(International Financial Reporting Standards). 

ھي الفترة الزمنیة لعرض نتیجة نشاط المنشأة والمحددة بدایتھا ونھایتھا في عقد التأسیس أو النظام األساسي 
للشركة المعنیة. علماً بأن السنة المالیة للشركة تنتھي في ۳۱ دیسمبر من كل عام. 

الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین في المملكة العربیة السعودیة.

بتاریخ   ۲۰۱۷-۱٦-۸ رقم  القرار  بموجب  الھیئة  مجلس  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحـة 
رقم  المالیة  السوق  ھیئة  مجلس  بقرار  والمعدلة  ۲۰۱۷/۰۲/۱۳م)،  (الموافق  ۱٤۳۸/۰٥/۱٦ھـ 

۳-٥۷-۲۰۱۹ وتاریخ ۱٤٤۰/۰۹/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰٥/۲۰م).
بتاریخ ۱٤۳۲/۱۰/۱۲ھـ   ٤۰٤۰ رقم  العمل  وزیر  قرار  بموجب  (نطاقات)  السعودة  برنامج  اعتماد  تم 
(الموافق ۲۰۱۱/۰۹/۱۰م) القائم على قرار مجلس الوزراء رقم ٥۰ بتاریخ ۱٤۱٥/۰٥/۱۲ھـ (الموافق 
(نطاقات)  برنامج  بالمملكة  االجتماعیة  والتنمیة  البشریة  الموارد  وزارة  أطلقت  وقد  ۱۹۹٤/۱۰/۲۷م)، 
لتقدیم الحوافز للمؤسسات كي تقوم بتوظیف المواطنین السعودیین، ویقیم ھذا البرنامج أداء أي مؤسسة على 

أساس نطاقات محددة، وھي البالتیني واألخضر واألحمر.
ترتبط  التي  الحكومیة  الجھات  الزكاة والدخل سابقاً)، وھي إحدى  للزكاة والدخل (مصلحة  العامة  الھیئة 

تنظیمیاً بوزیر المالیة، وھي الجھة الموكلة بأعمال جبایة الزكاة وتحصیل الضرائب.
لایر سعودي – العملة الرسمیة للمملكة العربیة السعودیة.

الدوالر األمریكي – العملة الرسمیة للوالیات المتحدة األمریكیة 
البرنامج االقتصادي االستراتیجي الوطني الذي یھدف إلى تقلیل االعتماد على النفط وصناعة البتروكیماویات 

وتنویع االقتصاد السعودي وتطویر الخدمات العامة.
قرر مجلس الوزراء بتاریخ ۱٤۳۸/۰٥/۰۲ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۱/۳۰م) الموافقة على االتفاقیة الموحدة 
لضریبة القیمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة والتي بدأ العمل بھا ابتداء من ۱ ینایر 
۲۰۱۸م، كضریبة جدیدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بھا من قبل قطاعات 
محددة في المملكة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربي. وقد قررت حكومة المملكة زیادة نسبة 

ضریبة القیمة المضافة من ٥٪ إلى ۱٥٪ والذي بدأ تطبیقھا من شھر یولیو ۲۰۲۰م .
مركبات كیمیائیة تضاف على الحدید المصھور للحصول على مواصفات الحدید.

جھاز فحص التركیبة الكیمیائیة للحدید.
وعاء لصب الحدید المصھور.

 حوض الصب.
 الكتلة/ الكتل الحدیدیة المنتجة من مصنع الصھر.
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۲-۱-۱ المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفیذ  الخطة االستراتیجیة للشركة
تعتمد قدرة الشركة على زیادة إیراداتھا وتحسین ربحیتھا على مدى التنفیذ الفعّال لخطط أعمالھا وتنفیذ استراتیجیتھا بنجاح تحسین خطوط 
اإلنتاج الحالیة أو التوسع بإضافة خطوط إنتاج جدیدة. إن قدرة الشركة على التوسع في أعمالھا في المستقبل تعتمد على قدرتھا على مواصلة 
تنفیذ وتحسین نظم المعلومات التشغیلیة والمالیة واإلداریة بكفاءة وفي الوقت المناسب، وكذلك على قدرتھا على زیادة قواھا العاملة وتدریبھا 
وتحفیزھا وإدارتھا. عالوةً على ذلك، فإن أي خطط توسع في األعمال قد تعتزم الشركفة القیام بھا في المستقبل سوف تخضع للتكالیف 
المقدرة وجدول التنفیذ الزمني المحدد لھا، وقد تحتاج الشركة إلى الحصول على تمویل إضافي إلنجاز أي خطط توسع، وإذا لم تتمكن من 
للجدول الزمني المحدد لھا ووفق التكالیف المقدرة للتوسعات أو في حال عدم تحقیق الربحیة المرجوة من ھذه  تنفیذ خطط التوسع وفقاً 
التوسعات والذي قد یعود ألسباب مختلفة بما فیھا تغیر حالة السوق وقت تنفیذ ھذه التوسعات، فإن ذلك سیؤثر سلباً على الوضع التنافسي 

للشركة، وبالتالي على وضعھا المالي ونتائج أعمالھا وربحیتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۲ المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجدید التراخیص والتصاریح والشھادات
حصلت الشركة على التصاریح والتراخیص والموافقات النظامیة المختلفة فیما یتعلق بأنشطتھا. وتشمل ھذه التراخیص على سبیل المثال ال 
التجارة  المعدنیة وشھادات تسجیل الشركة الصادرة عن وزارة  الحصر: ترخیص منشأة صناعیة الصادر عن وزارة الصناعة والثروة 
وشھادات تسجیل العالمات التجاریة وشھادات السعودة وشھادات الزكاة وشھادة التسجیل في ضریبة القیمة المضافة وشھادات التأمینات 

االجتماعیة ورخصة بیئیة للتشغیل من الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة ورخصة الدفاع المدني. وقد انتھت رخصة الدفاع المدني. 

وفي حال عدم تمكن الشركة من تجدید رخصھا وتصاریحھا إذا تم تعلیق أو انتھاء أي من تراخیصھا أو إذا تم تجدید أي من تلك التراخیص 
بشروط غیر مناسبة للشركة، أو في حالة عدم قدرة الشركة على الحصول على الرخص والتصاریح والشھادات اإلضافیة التي قد تُطلب 
منھا في المستقبل، فإن ذلك قد یعرض الشركة للتوقف واالمتناع عن القیام بأعمالھا كإغالق الشركة أو تجمید جمیع الخدمات التي تقدمھا 
الجھات الرقابیة للشركة (كتجدید التراخیص والشھادات واستخراج التأشیرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...إلخ) أو تعرضھا لغرامات 
مالیة تفرضھا الجھات ذات العالقة بالتراخیص والتصاریح والشھادات، مما سینتج عنھ تعطل عملیات الشركة وتكبدھا تكالیف إضافیة والذي 

بدوره سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

إن االستثمار في األسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة ینطوي على مخاطر عالیة وقد ال یكون االستثمار فیھا مالئماً إال 
للمستثمرین القادرین على تقییم مزایا ومخاطر ھذا االستثمار وتحمل أّي خسارة قد تنجم عنھ.

یتعین على كل من یرغب في االستثمار في األسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً وسیتم تداولھا في السوق الموازیة دراسة كافة المعلومات التي 
یحتویھا ھذا المستند بعنایة بما فیھا عوامل المخاطرة المبینة أدناه قبل اتخاذ قرار االستثمار، علماً بأن المخاطر الموضحة أدناه قد ال تشمل جمیع المخاطر 
التي یمكن أن تواجھھا الشركة، بل إنھ من الممكن وجود عوامل إضافیة لیست معلومة للشركة في الوقت الحالي والتي من شأنھا التأثیر على عملیاتھا.

إن نشاط الشركة، والظروف المالیة، والتوقعات المستقبلیة، ونتائج العملیات، والتدفقات النقدیة، قد تتأثر سلباً بصورة جوھریة إذا ما حدثت أو 
تحققت أي من المخاطر التي تضمنھا ھذا القسم والتي ترى إدارة الشركة حالیاً أنھا جوھریة. باإلضافة إلى أي مخاطر أخرى لم یحددھا مجلس 

اإلدارة أو یصنفھا حالیاً بأنھا غیر جوھریة، لكنھا قد تحدث بالفعل وتصبح جوھریة.

وفي حالة حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة في الوقت الحاضر بأنھا جوھریة، أو حدوث أیة مخاطر أخرى لم یتسنى 
إلدارة الشركة أن تحددھا، أو التي تعتبرھا في الوقت الحالي غیر جوھریة، فإن ذلك قد یؤدي إلى انخفاض سعر األسھم في السوق وإضعاف قدرة 

الشركة على توزیع أرباح على المساھمین وقد یخسر المستثمر كامل استثماره في أسھم الشركة أو جزء منھ.

ویقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنھ على حد علمھم واعتقادھم، فإنھ ال توجد أي مخاطر جوھریة أخرى كما في تاریخ ھذا المستند بخالف تلك 
المذكورة في ھذا القسم، یمكن أن تؤثر على قرارات المستثمرین باالستثمار في األسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة.

إن المخاطر والشكوك المبینة أدناه مقدمة بترتیب الیعبر عن مدى أھمیتھا. كما أن المخاطر والشكوك اإلضافیة، بما في ذلك تلك المخاطر غیر 
المعلومة حالیاً أو التي تعتبر غیر جوھریة، قد یكون لھا التأثیرات المبینة أعاله.

۲-۱ المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملیاتھا

۲. عوامل المخاطرة
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۲-۱-۳ المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفین الرئیسیین واإلدارة التنفیذیة
استقطاب  إلى  الشركة  وتھدف  الرئیسیین،  والموظفین  التنفیذیة  إدارتھا  وكفاءات  للنجاح على خبرات  المستقبلیة  الشركة وخططھا  تعتمد 
وتوظیف األشخاص المؤھلین لضمان كفاءة وجودة األعمال من خالل اإلدارة الفعالة والتشغیل السلیم. كذلك ستحتاج الشركة إلى زیادة 
أیاً من كبار  رواتب موظفیھا لكي تضمن بقاءھم أو الستقطاب كوادر جدیدة ذات مؤھالت وخبرات مناسبة. وعلیھ إذا خسرت الشركة 
التنفیذیین أو الموظفین المؤھلین ولم تتمكن من توظیف بدائل بنفس مستوى الخبرة والمؤھالت وبتكلفة مناسبة للشركة فسیكون لذلك تأثیراً 

سلبیاً جوھریاً على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-٤ المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفین أو سوء سلوكھم
قد تواجھ الشركة أخطاء من الموظفین أو سوء سلوك، كالغش واألخطاء المتعمدة واالختالس واالحتیال والسرقة والتزویر وإساءة استخدام 
ممتلكاتھا والتصرف نیابة عنھا دون الحصول على التفویضات اإلداریة المطلوبة. وبالتالي قد یترتب عن تلك التصرفات تبعات ومسؤولیات 
تتحملھا الشركة، أو عقوبات نظامیة، أو مسؤولیة مالیة مما سیؤثر سلباً وبشكل جوھري على سمعة الشركة ووضعھا المالي نتائج عملیاتھا 

وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-٥ المخاطر المتعلقة بتوفر التمویل مستقبالً
قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسھیالت بنكیة لتمویل خطط التوسع في المستقبل، ومن الجدیر بالذكر، أن الحصول على التمویل 
یعتمد على رأس مال الشركة ومركزھا المالي وتدفقاتھا النقدیة والضمانات المقدمة وسجلھا االئتماني. وقد ال تتمكن الشركة من الحصول على 
التمویل المناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة على الحصول على التمویل الذي تحتاجھ من جھات ممولة، أو تمویل بشروط 

تفضیلیة مقبولة تتناسب مع الشركة، سیكون لھ أثر سلبي وجوھري على أداء الشركة وعملیاتھا التشغیلیة وخططھا المستقبلیة.

۲-۱-٦ المخاطر المتعلقة بمتطلبات السعودة
الشركة،  بما في ذلك  المملكة،  العاملة في  الشركات  تلتزم بموجبھ جمیع  بالمملكة بحیث  نظامیاً  السعودة متطلباً  یعتبر االلتزام بمتطلبات 
بتوظیف نسبة معینة من الموظفین السعودیین بین مجموع موظفیھا والمحافظة على تلك النسبة. ووفقاً لبرنامج نطاقات الصادر عن وزارة 
الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة االجتماعیة، بلغت نسبة السعودة لدى الشركة كما في تاریخ ۱٦ یونیو ۲۰۲۰م (٪۲۱٫۷٥) 
وُمصنفة ضمن النطاق األخضر، إال أنھ في حال عدم استمرارھا في الحفاظ على ھذه النسب أو في حال قررت وزارة الموارد البشریة 
والتنمیة االجتماعیة والتنمیة االجتماعیة فرض سیاسات توطین أكثر شدة في المستقبل، ولم تتمكن الشركة من االلتزام بمتطلبات وزارة 
الموارد البشریة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة االجتماعیة، فإن ذلك سیؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرضھا الجھات الحكومیة، 
كتعلیق طلبات تأشیرات العمل ونقل الكفالة للعاملین غیر السعودیین، والتي سیكون لھا تأثیر سلبي جوھري على أعمال الشركة ومركزھا 
المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا. (ولمزید من المعلومات، فضًال راجع القسم الفرعي (۳٫۱٤) "الموظفون والسعودة" من القسم (۳) "خلفیة 

عن الشركة وطبیعة أعمالھا" في ھذا المستند).

۲-۱-۷ المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبیعیة
لدى الشركة التأمین على الممتلكات – ضد جمیع األخطار، وقد یؤدي أي ضرر من الكوارث الطبیعیة یصیب مرافق الشركة مثل الفیضانات 
والحرائق والزالزل واألحداث الطبیعیة األخرى والتي قد ال تتوفر تغطیة تأمینیة كافیة علیھا، إلى تكبد الشركة تكالیف كبیرة وطائلة. كما 
یؤثر بشدة على قدرة الشركة على أداء وممارسة عملیاتھا وبالتالي التقلیل من نتائجھا التشغیلیة وااللتزام بمتطلبات عمالئھا. وفي حالة حدوث 
كوارث طبیعیة وإضرارھا بمرافق وأصول الشركة ولم تتوفر تغطیة تأمینیة كافیة علیھا ، فسیكون لذلك أثر سلبي وجوھري على أعمال 

الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۸ المخاطر المتعلقة بالتشغیل والتوقف غیر المتوقع لألعمال
تعتمد الشركة في استمرار عملیاتھا على سیر وفعالیة خطوط اإلنتاج وأنظمة العمل فیھا، وتعتبر المنشآت الصناعیة عرضة لمخاطر تشغیلیة 
كبیرة نتیجة لعدة عوامل بما في ذلك الكوارث الطبیعیة واألعطال المفاجئة بالمعدات الرئیسة وقصور أداء أو توقف خطوط اإلنتاج وأجھزة 
الحاسب اآللي أو توقف إمداد الطاقة والكھرباء، وقد تتسبب تلك المخاطر في إلحاق ضرر كبیر بمرافق المنشآت الصناعیة أو القوة العاملة 
بھا، أو تتسبب في تعطل عملیة اإلنتاج وقدرة الشركة على تسلیم منتجاتھا، مما یترتب علیھا تكبد الشركة لخسائر، وبالتالي التأثیر بشكل 

سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
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۲-۱-۹ المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعاییر الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء
تسعى الشركة إلى المحافظة على رضا عمالئھا من خالل االستمرار في تقدیم نفس مستوى جودة منتجاتھا، ولكن في حال عدم قدرة الشركة 
على االستمرار بتقدیم منتجاتھا بنفس مستوى الجودة، فإن ذلك سوف یؤثر سلباً على سمعتھا لدى عمالئھا وبالتالي العزوف عن التعامل 

معھا، مما یؤثر بشكل سلبي وجوھري على مبیعات الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۰ المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعیة المحتملة والمطالبات اإلضافیة
قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للھیئة العامة للزكاة والدخل حتى نھایة السنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، وحصلت الشركة 
على شھادة زكاة صالحة حتى ۳۰ إبریل ۲۰۲۱م، وسددت الشركة الزكاة المستحقة علیھا، وقد كان آخر ربط زكوي نھائي للشركة عام 
۲۰۱۷م والیوجد  في الوقت الحالي مخصصات متعلقة بالفروقات الزكویة وال یوجد أي نزاعات أو مطالبات بفروقات زكویة قائمة من قبل 

الھیئة العامة للزكاة والدخل. 

ومن المحتمل أن تقوم الھیئة العامة للزكاة والدخل بمطالبة الشركة بدفع مبالغ إضافیة عن اإلقرارات المقدمة من الشركة األمر الذي سیؤثر 
بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۱ المخاطر المتعلقة بتركز العمالء
تعتمد مبیعات الشركة على عدد من العمالء الرئیسین حیث أن ھذه التعامالت تتم بطریقة بالدفع المباشر قبل تورید البضاعة للعمالء ، حیث 
أن أكبر ثالثة (۳) عمالء رئیسین للشركة شكلت نسبتھم حوالي (٦۷٪) و(٦۱٫٥٪) من إجمالي مبیعات الشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹
م و ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي، وعلیھ فإنھ في حال توقف أو قطع العالقة مع أحد أو مجموعة من العمالء الرئیسین، وإخفاق الشركة 
في إیجاد العالقات الالزمة مع عمالء جدد، فإن ذلك سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة وبالتالي على نتائج عملیاتھا وأداءھا 

المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۲ المخاطر المتعلقة بتركز المبیعات
تعتمد مبیعات الشركة على إنتاج الكتل الحدیدیة "بلیت" وحدید التسلیح، والتي تمثل (۰٫۳٪) و (۹۹٫۷٪) على التوالي من إجمالي مبیعات 
الشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، وتمثل (۰٫٤٪) و (۹۹٫٦٪) من إجمالي مبیعات الشركة كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م. لذا فإن التغیرات 
السلبیة في سوق حدید التسلیح أو توقعات األعمال المستقبلیة لھذا القطاع سیؤدي بدوره إلى تراجع كبیر في مبیعات  وأرباح الشركة الناتجة 
عنھم، مما سیؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة. وتجدر اإلشارة إلى أنھ تتركز 
مبیعات الشركة في الربع األول واألخیر من كل عام، لذا فإن تأثر  مبیعات الشركة بالتقلبات الموسمیة سیؤثر بدوره سلباً وبشكل جوھري 

على وضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۳ المخاطر المتعلقة بالمواد الخام 
تعتمد الشركة في استمرار عملیاتھا على اإلمدادات من خردة الحدید والسكراب المستخدمة في صناعة الحدید،والتي یعتبر توفیرھا وتكالیفھا 
عرضة للتفاوت، ویمثل اكبر ثالثة (۳) موردین للشركة مانسبتھ (٦٥٫۸٪) و(٦۳٫٤٪) من إجمالي تكلفة المبیعات في السنة المالیة المنتھیة 
في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م والستة األشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي وتقوم ھذه التعامالت على أساس الشراء المباشر وال 
تقوم على التعاقد، فإذا أصبحت الشركة غیر قادرة على الحصول على إمدادات كافیة من خردة الحدید والسكراب في الوقت المناسب أو 
بشروط مقبولة، أو كان ھناك زیادة كبیرة في تكلفة ھذه المواد، فإن ذلك سیؤدي إلى تأخر مصانع الشركة عن اإلنتاج وبالتالي التأثیر بشكل 

سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائجھا المالیة وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱٤ المخاطر المتعلقة بحمایة العالمات التجاریة وحقوق الملكیة
تعتمد قدرة الشركة في تسویق منتجاتھا وتطویر أعمالھا على استخدام اسمھا وشعارھا وعالماتھا التجاریة، والتي تدعم أعمالھا ومركزھا 
التنافسي وتمنحھا تمیزاً واضحاً في السوق بین العمالء. وقد قامت الشركة بتسجیل جمیع عالماتھا التجاریة لدى الجھات المختصة. (فضالً 
راجع القسم الفرعي ( ۳٫۱۰) "العالمات التجاریة وحقوق الملكیة" من القسم (۳) "خلفیة عن الشركة وطبیعة أعمالھا" في ھذا المستند). إن 
أي إخالل بحقوق الملكیة أو استخدام غیر مشروع للعالمات التجاریة للشركة سیؤدي إلى التأثیر على سمعة الشركة، ورفع دعاوى قضائیة 
ومطالبات أمام المحاكم المختصة لحمایة ھذه الحقوق. وھي عملیة مكلفة وتحتاج إلى وقت وجھد كبیر من قبل اإلدارة في متابعتھا. وفي 
حال ما إذا فشلت الشركة في حمایة عالمتھا التجاریة بشكل فعال عند تجدید شھادة التسجیل أو تتبع العالمات المشابھة، فإن ذلك سیؤثر سلباً 

وبشكل جوھري على قیمتھا، مما ینعكس سلباً على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
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۲-۱-۱٥ المخاطر المرتبطة باتفاقیات التمویل 
بتاریخ  وتنتھي  الشرعیة  الضوابط  مع  متوافقة  ائتمانیة  تسھیالت  اتفاقیة  بتجدید  ۲۰۲۰/۰۸/۲۳م  بتاریخ  البالد  بنك  مع   الشركة  قامت 
۲۰۲۱/۰۷/۱٦م، وذلك بغرض تمویل مشتریات الشركة من المواد الخام وباإلضافة لقطع الغیار االستھالكیة وللمصاریف التشغیلیة بحد 
ائتماني. (٦۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، وقد تم استخدام (٥۷,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي من ھذه التسھیالت حتى تاریخ ۲۰۲۰/۰٦/۳۰م، 
مستحقة السداد بدفعات وتواریخ محددة مسبقاً في االتفاقیة. إن التسھیالت االئتمانیة مضمونة بكفالة غرم وأداء شخصیة من قبل كل من 
المساھم عبد الكریم محمد الراجحي و المساھم یوسف محمد الطریف، ولم تقم الشركة بطلب إلغاء الضمانات الشخصیة، وال تفرض االتفاقیة 
أي قیود تشغیلیة أو على توزیع األرباح، ویطلب البنك إخطاره في حال وجود تغیرفي الشكل القانوني للشركة، وقد قامت بإشعار البنك فیما 

یتعلق بتسجیل وإدراج الشركة. 
كما أبرمت الشركة مع البنك األول (بنك ساب بعد االندماج) بتاریخ ۲۰۱۹/۰٥/۱٤م اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة متوافقة مع الضوابط الشرعیة 
بغرض استیراد المواد الخام وقطع الغیار والخردة والقضبان بحد ائتماني قدره (٤٥,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي وھي في طور التجدید، وقد 
تم استخدام (۳۲,۷٦٦,٦۰۸) لایر سعودي من ھذه التسھیالت حتى تاریخ ۲۰۲۰/۰٦/۳۰م، مستحقة السداد بدفعات وتواریخ محددة مسبقاً 
في االتفاقیة. إن التسھیالت االئتمانیة مضمونة بسند ألمر من قبل الشركة بقیمة (٤٥,۰۰۰,۰۰۰) لایر وضمان بالتكافل والتضامن بقیمة 
بقیمة  شركات  الطریف وضمان  محمد  یوسف  المساھم  و  الراجحي  محمد  الكریم  عبد  المساھم  من  كل  قبل  من  (٤٥,۰۰۰,۰۰۰) لایر 
(٤٥,۰۰۰,۰۰۰) لایر، وتم تمدید اتفاقیة التسھیالت لحین تجدید االتفاقیة، ویفرض البنك الحصول على موافقتھ المسبقة في حال تغیر الھیكل 
القانوني او تغیر الشركاء.  وقد تقدمت الشركة بخطاب إلى البنك للحصول على عدم ممانعتھ بتسجیل وإدراج الشركة وقد حصلت على عدم 

ممانعة من البنك فیما یتعلق بتسجیل وإدراج الشركة. 
كما أبرمت الشركة مع مصرف االنماء اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة متوافقة مع الضوابط الشرعیة بغرض شراء المواد من موردین محلیین 
وخارجیین بحد ائتماني قدره (۲٥,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي واالتفاقیة تم تجدیدھا بتاریخ ۲۰۲۰/۰٤/۲۷م، وتنتھي بتاریخ ۲۰۲۱/۰٥/۳۱م، 
وقد تم استخدام (۲٥,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي من ھذه التسھیالت حتى تاریخ ۲۰۲۰/۳۰/۰٦م، مستحقة السداد بدفعات وتواریخ محددة 
مسبقاً في االتفاقیة. إن التسھیالت االئتمانیة مضمونة بكفالة غرم وأداء شخصیة من قبل كل من المساھم عبد الكریم محمد الراجحي و 
المساھم یوسف محمد الطریف، ولم تقم الشركة بطلب إلغاء الضمانات الشخصیة، ولم تلتزم الشركة بالتعھد المالي الخاص بنسبة التداول 
باإلضافة إلى صافي حقوق الملكیة الملموسة وقد یؤدي عدم التزام الشركة بھذا التعھد إلى إعادة التفاوض مع البنك أو قیام البنك بطلب سداد 

الدین على الفورأو زیادة الضمانات. 
وتفرض االتفاقیة قیود تشغیلیة بحیث أنھ یجب أن ال یتجاوز السحب النقدي عن ٥۰٪ من صافي األرباح وقد یؤدي عدم التزام الشركة بھذا التعھد 
إلى إعادة التفاوض مع البنك أو قیام البنك بطلب سداد الدین على الفور، وقد حصلت على عدم ممانعة من البنك فیما یتعلق بتسجیل وإدراج الشركة. 
بتاریخ  تسلیح  وحدید  حدیدیة  كتل  إنتاج  وزیادة  الشركة  مصنع  توسعة  بغرض  قرض  اتفاقیة  الصناعي  التنمیة  صندوق  مع  الشركة  أبرمت  كما 
۲۰۱٤/۰۲/۱۲م بقیمة (۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي تم تخفیضھ إلى (۱٦٤,۰۰٥,۰۰۰) لایر سعودي بتاریخ ۲۰۱۷/۰۲/۱۳م مستحقة السداد 

بدفعات نصف سنویة في تواریخ محددة مسبقاً في االتفاقیة، یوضح الجدول التالي الدفعات بعد إعادة ھیكلة القرض كما في تاریخ ۱٤٤۱/۰۳/۱٦ھـ:

۲۰۲۰م  یونیو   ۳۰ في  القائم  الرصید  لیصبح  سعودي  (٦٥,٥۰٥,۰۰۰) لایر  ۲۰۲۰م  یونیو   ۳۰ تاریخ  حتى  المسددة  األقساط  وبلغت 
إن  بتاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۰۹م.  االتفاقیة  وستنتھي  الدفعات  مبالغ  بجدولة  وذلك  القرض  إعادة جدولة  وتم  (۹۸,٥۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، 
القرض مضمون بسندات ألمر من قبل الشركة باإلضافة إلى رھن األرض و كافة المباني وأصول ومعدات المصنع، ولم تلتزم الشركة 
بالتعھد الخاص بنسبة التداول وقد یؤدي عدم التزام الشركة بھذا التعھد إلى إعادة التفاوض مع الصندوق، وتفرض اتفاقیة الصندوق أن ال 
تتجاوز نسبة توزیع األرباح قیمة الدفعات المستحقة من القرض وقد یؤدي عدم التزام الشركة بھذا التعھد إلى إعادة التفاوض مع الصندوق 
أو قیام الصندوق بطلب سداد الدین على الفور وتحصیل الضمانات المقدمة من الشركة أو زیادة الضمانات، وقد حصلت الشركة على موافقة 

الصندوق فیما یتعلق بتسجیل وإدراج الشركة. 

الجدول رقم (۱): الدفعات النصف سنویة لقرض صندوق التنمیة الصناعي 
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وقد تطلب الجھات التمویلیة ضمانات أخرى مقابل القروض التسھیالت االئتمانیة وال تتمكن الشركة من تقدیمھا، األمر الذي سیجعل الشركة 
في حالة إخالل لبنود االتفاقیة؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة علیھا بموجب اتفاقیات القروض والتسھیالت 
االئتمانیة، أو لم تتمكن من تقدیم أي ضمانات أخرى قد یطلبھا البنك، أو أخلت في المستقبل بأي من االلتزامات أو التعھدات الخاصة بالدین 
المترتب علیھا، فقد تطلب الجھة المقرضة سداد الدین على الفور وتحصیل الضمانات المقدمة من الشركة. وفي ھذه الحالة، قد ال تتمكن 
الشركة من الحصول على مصادر تمویل بدیلة كافیة للوفاء بسداد الدین. وسیكون ألي من ھذه العوامل تأثیر سلبي جوھري على أعمال 

الشركة ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱٦ المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على الضمانات الشخصیة
اعتمدت الشركة على ضمانات شخصیة من كل من قبل كل من المساھم عبد الكریم محمد الراجحي و المساھم یوسف محمد الطریف 

للحصول على تسھیالت ائتمانیة تتمثل ھذه الضمانات في كفالة غرم وأداء بالتضامن واالنفراد. 
االئتماني  البالغ حدھا  التسھیالت  بكفالة غرم وأداء  تضامنیة على كامل  البالد مضمونة  بنك  المقدمة من  االئتمانیة  التسھیالت  أن  حیث 
(٦۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي من قبل كل من المساھم عبد الكریم محمد الراجحي و المساھم یوسف محمد الطریف وتنازل المساھم عبد الكریم 
محمد الراجحي عن حصتھ في أرباح/ بیع حصص في شركة منافع القابضة وشركة محمد عبد العزیز الراجحي وأوالده القابضة، كما أن 
التسھیالت االئتمانیة المقدمة من البنك األول مضمونة بضمان بالتكافل والتضامن بقیمة (٤٥,۰۰۰,۰۰۰) لایر من قبل كل من المساھم عبد 
الكریم محمد الراجحي و المساھم یوسف محمد الطریف، كما أن التسھیالت االئتمانیة المقدمة من مصرف اإلنماء البالغ حدھا االئتماني 
(۲٥,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي مضمونة بكفالة غرم وأداء شخصیة من قبل كل من المساھم عبد الكریم محمد الراجحي و المساھم یوسف 

محمد الطریف.
وبالتالي في حال عدم مقدرة الشركة على الحصول على الضمانات من كل من المساھم عبد الكریم محمد الراجحي و المساھم یوسف محمد 
الطریف، فإنھ سیكون من الصعب على الشركة الحصول على التسھیالت البنكیة المطلوبة، مما سیكون لھ أثر سلبي وجوھري على أعمال 

الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي.

۲-۱-۱۷ المخاطر المتعلقة بالذمم المدینة
بلغ إجمالي الذمم المدینة للشركة كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م مبلغ (٤٫٥۷) ملیون لایر سعودي ویمثل إجمالي الذمم المدینة (۰٫۹٥٪) من 
إجمالي مبیعات الشركة و (۱٫۱۳٪) من إجمالي األصول، وبلغت قیمة الذمم المدینة غیر المسددة ألكثر من ۹۰ یوماً حوالي (۱٫۳) ملیون 

لایر سعودي.
كما بلغ إجمالي الذمم المدینة للشركة كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م مبلغ (٥٫۲) ملیون لایر سعودي ویمثل إجمالي الذمم المدینة (٪۲٫٥) من 
إجمالي مبیعات الشركة و (۱٫۲۷٪) من إجمالي األصول، وتمثل الذمم المدینة غیر المسددة ألكثر من ۹۰ یوماً حوالي (۱٫۳) ملیون لایر 
سعودي وھي تتعلق بأرصدة متعلقة بمؤسسة حزم الحدید حیث صدر الحكم لصالح الشركة بموجب صك تنفیذ على أن تدفع مؤسسة حزم 
الحدید كامل المبلغ وجاري العمل على تنفیذ الحكم. تستحق فواتیر االئتمان عادة خالل فترة ۳۰-٦۰ یوم. وتعتمد الشركة على الدفع المقدم 
بشكل رئیسي، وبناًءا على ذلك ال توجد قیود محددة لنوعیة العمالء التي یتم منحھم شروط ائتمانیة  والتوجد سیاسة لتكوین مخصص الدیون 

المشكوك في تحصیلھا.
إن التأخر في تحصیل الذمم المدینة سیكون لھ األثر السلبي على توفر السیولة لحاجات الشركة ومصاریفھا وتدفقاتھا النقدیة، األمر الذي 

سیكون لھ األثر السلبي والجوھري على نتائج عملیات الشركة ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۸ المخاطر المتعلقة بكفایة التغطیة التأمینیة
التأمین على  تأمینیة وھي  بأربعة وثائق  الشركة  أعمالھا وأصولھا، حیث تحتفظ  لتغطیة  التأمین  بأنواع مختلفة من عقود  الشركة  تحتفظ 
الممتلكات – ضد جمیع األخطار، و تأمین المركبات – شامل، و التأمین الطبي، والتأمین ضد المسؤولیة المدنیة غیر أنھ قد ال یكون لدى 
الشركة جمیع العقود التأمینیة المھمة ألعمالھا وأصولھا، أو ال یكون لدیھا الغطاء التأمیني الكافي في كل الحاالت، أو أنھ ال یغطي جمیع 
المخاطر التي قد تتعرض لھا الشركة مثل المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبیعیة. كما أنھ من الممكن أن تقع أحداث في المستقبل ال تكون 
الشركة مؤمنة ضدھا بشكل یغطي الخسائر المحتملة، أو قد ال تكون مؤمنة ضدھا على اإلطالق. وال یوجد أي ضمان أن عقود التأمین 
الخاصة بالشركة ستظل متاحة بشروط مقبولة تجاریاً، أو ستظل متاحة على اإلطالق. إن أیاً من ھذه األحداث أو الظروف أو وقوع حدث 
غیر مؤمن علیھ للشركة سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال وأصول الشركة وأوضاعھا المالیة ونتائج أعمالھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۱۹ المخاطر المتعلقة بالبیئة المنافسة
تعمل الشركة في بیئة تنافسیة قویة، وال یوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعّال مع الشركات األخرى في السوق، 
كما تؤثر سیاسات تسعیر منافسي الشركة بشكل كبیر على أدائھا المالي، وقد تكون الشركة غیر قادرة باستمرار على منافسة تلك الشركات، 

مما یؤدي إلى خفض حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثیر سلباً وبشكل جوھري على أرباح الشركة ونتائجھا المالیة.



مســتنــد تســجيــل أســهـــم
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۹

۲-۱-۲۰ المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل 
تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتھا المتعلقة بالمطلوبات المالیة حال استحقاقھا، وقد بلغت نسبة التداول (۰٫۳) 
و(۰٫۳۱) على التوالي كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م و۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي، وقد بلغ صافي رأس المال العامل حوالي (-۱۳۹) 
ملیون لایر و(-۱٦۱) ملیون لایر على التوالي كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م و۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي وتقوم الشركة بتمویل رأس 
المال العامل من خالل القروض، وتتكون المطلوبات المالیة للشركة من قروض قصیرة األجل والجزء المتداول من القروض طویلة األجل 
وذمم دائنة ومصاریف مستحقة، ویعود السبب في وجود رأس مال عامل بالسالب كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م وكما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م 
المتداول من قرض  الجزء  القروض قصیرة األجل و  المتداولة حیث تشكل  الموجودات  أكبر من  المتداولة  المطلوبات  بسبب أن رصید 
صندوق التنمیة الصناعي الجزء األكبر من المطلوبات المتداولة، حیث لجأت الشركة إلى الحصول على مصادر تمویل خارجیة عن طریق 
تسھیالت ائتمانیة قصیرة األجل من البنوك لغرض تلبیة متطلبات رأس المال العامل، وتتضمن التسھیالت االئتمانیة قصیرة األجل اتفاقیات 
متجددة (للمزید من المعلومات یرجى مراجعة القسم رقم (۲-۱-۱٥) "المخاطر المرتبطة باتفاقیات التمویل" في ھذا المستند). وقد ال تتمكن 
الشركة من الوفاء بالتزاماتھا في مواعید االستحقاق. ویمكن أن تنتج مخاطر السیولة أیضاً عن عدم المقدرة على بیع موجودات ثابتة بسرعة 
وبمبلغ یقارب القیمة العادلة لھا، وقد تقع أیة أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سیولة فوریة، مما یؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال 

الشركة وبالتالي على نتائج العملیات التشغیلیة والمالیة.

۲-۱-۲۱ المخاطر المتعلقة بعدم وجود الخبرة في إدارة الشركات المساھمة المدرجة
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئیسي على قدرة إدارتھا على اتخاذ القرارت الصحیحة والمناسبة فیما یتعلق بأعمالھا وأنشطتھا، كما إن 
كبار التنفیذیین في الشركة یتمتعون بخبرة محدودة أو قد ال تتوفر لدیھم أي خبرة في إدارة شركة مساھمة مدرجة والتقید باألنظمة واللوائح 
التي تخضع لھا، وسیتوجب على كبار التنفیذیین بذل جھود إضافیة لضمان التزام الشركة بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة ومتطلبات 
اإلفصاح ذات العالقة مما قد یقلل من الوقت الذي یخصصھ كبار التنفیذیین إلدارة األعمال الیومیة للشركة والذي بدوره قد یؤدي إلى التأثیر 
على نتائج أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك فإنھ في حال قامت إدارة الشركة باتخاذ قرارات خاطئة فیما یخص أعمالھا أو في حال عدم 
التزام الشركة باألنظمة واللوائح ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة سیؤدي إلى تعریض الشركة للعقوبات والغرامات النظامیة التي من شأنھا 

التأثیر بشكل سلبي وجوھري على عملیات الشركة ومركزھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۲۲ المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائیة والغرامات
إن الشركة طرف في دعوة قضائیة (بصفتھا مّدعي) تقدر بمبلغ ملیون لایر (۱,۳۱۱,۲۱۹) لایر سعودي، ولیست ھي طرف في دعاوى 
قضائیة (بصفتھا مّدعى علیھا)، وحتى تاریخ ھذا المستند لم تقم الشركة بعمل أي مخصصات مقابل الدعاوي المقامة ضدھا حیث أنھ ال 
توجد دعاوى قضائیة أو مطالبة مقامة أو مھدد بإقامتھا ضد الشركة أو تحقیق جار یمكن أن یؤثر على الشركة، ویبین الجدول التالي ملخص 

الدعاوى القضائیة القائمة كما بتاریخ ھذا المستند:

كما أن الشركة قد تجد نفسھا طرفًا في دعاوى قضائیة أخرى سواًء مدعیاً أو مدعى علیھا، ومن شأن أي نتیجة سلبیة فیما یتعلق بإجراءات 
التقاضي واإلجراءات التنظیمیة التأثیر سلباً على أعمال الشركة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة. وال تستطیع الشركة 
أن تتوقع بشكل دقیق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائیة التي یمكن أن تقیمھا أو تقام ضدھا في المستقبل أو النتائج النھائیة لتلك 
الدعاوى أو األحكام التي تصدر فیھا وما تتضمنھ من تعویضات وجزاءات. وقد تشمل ھذه الدعاوى – على سبیل المثال ال الحصر – 
المسائل الزكویة والضریبیة ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلھمال أو االحتیال من قبل أشخاص أو 
مؤسسات. وبالتالي فإن أي نتائج سلبیة لمثل ھذه القضایا ستؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي 

وتوقعاتھا المستقبلیة.

الوصف
لمطالبتھا  للتجارة،  الحدید  الشركة ضد مؤسسة حزم  قبل  من  قضائیة  رفع دعوى 
بسداد قیمة الشیكات المصدرة من قبلھا وتبلغ قیمتھا (۱,۳۱۱,۲۱۹) لایر سعودي، 
وصدر الحكم لصالح الشركة بموجب صك تنفیذ على أن تدفع مؤسسة حزم الحدید 

كامل المبلغ وجاري العمل على تنفیذ الحكم.

األطراف

مؤسسة حزم 
الحدید للتجارة

رقم

۱

قیمة المطالبة

۱,۳۱۱,۲۱۹
(لایر سعودي)

الجدول رقم (۲): الدعاوى القضائیة

المصدر: الشركة
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۱۰

۲-۱-۲۳ المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة
ستخضع الشركة بعد التسجیل واإلدراج في السوق الموازیة لنظام السوق المالیة ولألنظمة واللوائح والتعامیم الصادرة من ھیئة السوق المالیة، وفي 
حال عدم مقدرة الشركة على التقید في أي من اللوائح واألنظمة التي تخضع لھا، ستتحمل تكالیف، وعقوبات مثل إیقاف التداول على األسھم مؤقتاً 
أو إلغاء إدراج أسھم الشركة في حال عدم التزامھا؛ مما سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا وأدائھا المالي وربحیتھا.

۲-۱-۲٤ المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامل الشركة في سیاق أعمالھا االعتیادیة مع أطراف ذات عالقة تتمثل في رواتب اإلدارة العلیا أو توزیعات أرباح ومصروفات باإلنابة 
التالي  الجدول  الطریف، ویبن  الراجحي ویوسف بن محمد  الشركاء والشركة وھم كل من عبدالكریم بن محمد  بین  تتم  التي  والمبیعات 

التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م:

ویبن الجدول التالي التعامالت التي تمت مع أطراف ذات العالقة خالل السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م:

یشترك كل من عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي ومشاري عبدالكریم محمد الراجحي كمساھمین في شركة عبد الكریم الراجحي للحدید 
"شركة مصنع طیبة الخلیج للحدید المحدودة سابقاً" ومشعل عبدالكریم محمد الراجحي كمساھم ورئیس مجلس اإلدارة في شركة عبد الكریم 
الراجحي للحدید "شركة مصنع طیبة الخلیج للحدید المحدودة سابقاً"، ویملك عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئیس التنفیذي یوسف بن محمد 
الطریف في مؤسسة یوسف الطریف للتجارة، وھي أطراف ذات عالقة، وتم عرض التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة في 
محمد  عبدالكریم  اإلدارة  مجلس  رئیس  ویملك  التعامالت.  ھذه  على  الجمعیة  وافقت  وقد  ۲۰۲۰/۱۰/۱۸م  في  المنعقدة  العامة  الجمعیة 

عبدالعزیز الراجحي في شركة نور األساس للمقاوالت، وھي أطراف ذات عالقة، وقد تم تصفیة الشركة.

الجدول رقم (۳): األطراف ذات العالقة

*تمثل المبیعات المبرمة مع شركة عبد الكریم الراجحي للحدید "شركة مصنع طیبة الخلیج للحدید المحدودة سابقاً" نسبة ۰٫۰۳٪ من إجمالي مبیعات الشركة لفترة الستة 
أشھر المنتھة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م

حجم التعامل (لایر سعودي)
خالل  فترة الستة أشھر 

المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م
٦٦,۱٤۳

٥۹,۸٥۰

۲٥,۰٦۰,۰۰۰
۱۰,۷٤۰,۰۰۰

۸۷٥,۰٥٤

طبیعة التعامل

مصروفات باإلنابة

مبیعات*

توزیعات أرباح
توزیعات أرباح

رواتب

أطراف ذات عالقة

مؤسسة یوسف الطریف للتجارة
شركة عبد الكریم الراجحي للحدید "شركة 
مصنع طیبة الخلیج للحدید المحدودة سابقاً"

مستحق ألطراف ذات عالقة
عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي
یوسف محمد عبدالرحمن الطریف

اإلدارة العلیا

الرصید
كما في ۳۰ یونیو 

۲۰۲۰م
--

--

۱۸,٥۷٦,۹۸۸
--
--

*تمثل المبیعات المبرمة مع شركة عبد الكریم الراجحي للحدید "شركة مصنع طیبة الخلیج للحدید المحدودة سابقاً نسبة ۰٫۰۱٪ من إجمالي مبیعات الشركة لعام ۲۰۱۹م
**تمثل المشتریات المبرمة مع شركة عبد الكریم الراجحي للحدید "شركة مصنع طیبة الخلیج للحدید سابقاً المحدودة نسبة ۰٫۰٤٪ من إجمالي تكالیف الشركة لعام ۲۰۱۹م

حجم التعامل (لایر سعودي)
خالل السنة المنتھیة في
 ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م

٥,٥۹۷,۹٤٥
٤٥,۳٦۰
۱۷۳,۳۸۸
۱۸,۳٤۸

٦,٥۳۹,۲٥۹

۱٦,۲۱۹,۸۹۹
٦,۹٥۱,۳۸٥
۱,٦۲٤,۰٤٦

٥۳,٥۱۳

طبیعة التعامل

مصروفات باإلنابة
مبیعات* 
مشتریات**

مصروفات باإلنابة
مصروفات باإلنابة

توزیعات أرباح
توزیعات أرباح

رواتب
مكآفات

أطراف ذات عالقة

مؤسسة یوسف الطریف للتجارة
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مســتنــد تســجيــل أســهـــم
شركة وطني للحديد و الصلب

۱۱

ویجب أن تخضع جمیع التعامالت مع األطراف ذات العالقة لموافقة مجلس اإلدارة والجمعیة العامة العادیة للشركة وفي حال وجود أیة تعامالت 
مع أطراف ذات عالقة مستقبلیة قسیتم عرضھا على أقرب جمعیة عامة، وفي حال عدم موافقة الجمعیة العامة للشركة على ھذه التعامالت، 

فستضطر الشركة للبحث عن أطراف أخرى من غیر ذوي العالقة للتعامل معھم على تنفیذ األعمال المسندة إلى أطراف ذوي عالقة. 
إن عدم قدرة الشركة على تجدید أو إبرام العقود مع األطراف ذات العالقة، أو تجدیدھا بشروط ال تناسب الشركة فإن ذلك سیؤثر سلباً وبشكل 

جوھري على أعمال الشركة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۲٥ المخاطر المتعلقة بمزاولة بعض المساھمین الحالیین /أعضاء مجلس اإلدارة ألعمال منافسة ألعمال الشركة
یمتلك بعض المساھمین الحالیین /أعضاء مجلس اإلدارة في الشركة أسھماً في شركة أخرى تعمل في مجال إنتاج حدید التسلیح، وتعتبر 
أنشطة الشركة األخرى مماثلة ألعمال الُمصدر أو مشابھة لھ بشكل مباشر أو غیر مباشر، وھذا قد یؤدي إلى وجود أو نشوء تعارض في 
المصالح بشكل مباشر أو غیر مباشر نتیجة وجود مصالح مشتركة للمساھمین/أعضاء مجلس اإلدارة في كال الشركتین، ویوضح الجدول 

التالي تعارض المصالح القائم كما یلي:  

العامة للشركة یسمح لھم  الجمعیة  بتاریخ ۱۸/ ۱۰/ ۲۰۲۰م على ترخیص من  الجدول أعاله  الموضحین في  ھذا وقد حصل األعضاء 
بممارسة نشاط منافس لنشاط الشركة، وتخضع مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للحصول على ترخیص من الجمعیة العامة 
العادیة بموجب المادة (۷۲) من نظام الشركات، ویفرض على أي عضو مجلس إدارة مشارًكا في أعمال منافسة للشركة عدم المشاركة في 
التصویت على القرارات ذات الصلة، ومن المخاطر المحتملة فقد ال یوافق مجلس اإلدارة أو الجمعیة العامة على مشاركة أعضاء مجلس 
اإلدارة في أعمال منافسة للشركة، وفي ھذه الحالة یجب على عضو مجلس اإلدارة الذي یعتبر صاحب المصلحة في تلك المعاملة أن یقدم 
استقالتھ أو أن یتخذ إجراءات تضمن أنھ لم یعد لدیھ أي مصلحة على سبیل المثال، إنھاء التعامل المعني أو التنازل عن الحقوق الناشئة عن 
المصلحة المذكورة (للمزید من التفاصیل یرجى الرجوع إلى قسم  من"٤٫٥ "" االشتراك في أعمال منافسة" من ھذا المستند)، ولھؤالء 
المساھمین / أعضاء مجلس اإلدارة تأثیر في قرارات الشركة وأحیاناً قد ال تكون مصالحھم متفقة مع مصالح المساھمین اآلخرین في الشركة، 
وال یوجد أي ترتیبات تعاقدیة بین المساھمین الحالیین والشركة لضمان عدم ممارسة المساھمین الحالیین ألي نشاط قد ینتج عنھ تعارض 

في المصلحة. أو یكون منافس ألعمال الشركة.
وكما في تاریخ  مستند التسجیل لم یكن أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین أو المساھمین الحالیین طرفاً في أي اتفاق أو ترتیب 
أو تفاھم یخضع بموجبھ ألي التزام یمنعھ من المنافسة أو  أي التزام مماثل فیما یتعلق بأعمال الشركة وفي حال عدم امتثال ھؤالء المساھمین 
أو أي أعضاء مجلس اإلدارة لمتطلبات اإلفصاح المستمر فإن ذلك سیترتب علیھ تأثیر سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا 

ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة

۲-۱-۲٦ المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغیل وتقنیة المعلومات
تعتمد الشركة على أنظمة تقنیة المعلومات إلدارة أعمالھا ومرافقھا، مما یُعّرض الشركة لمخاطر تعطل ھذه األنظمة، كتوقف النظام أو فشل 
أنظمة الحمایة أو اختراق أنظمة الشركة أو الفیروسات اإللكترونیة أو الكوارث الطبیعیة أو الحرائق أو أخطاء االتصال أو عدم توفر العمالة 
الماھرة الالزمة لتشغیل ھذه األنظمة وإدارتھا أو تسرب البیانات والمعلومات السریة الخاصة بالشركة أو بعمالئھا أو بموظفیھا أو  انخفاض 
درجة أمان تلك البیانات والمعلومات، وإذا فشلت الشركة في الحفاظ على أنظمة تقنیة المعلومات وتطویرھا أو في حال وجود أي أعطال 
في وظائفھا أو حدوث عطل كبیر أو إخفاق متكرر، أو في حال وقوع أي من األحداث المذكورة أعاله، سیؤثر ذلك بشكل سلبي  وجوھري 

على أعمال الشركة ونتائجھا المالیة والتشغیلیة.

۲-۱-۲۷ المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومیة المطبقة على الموظفین غیر السعودیین
أقرت الحكومة عدداً من القرارات التي تھدف إلجراء إصالحات شاملة لسوق العمل في المملكة العربیة السعودیة، والتي اشتملت على إقرار 
رسوم إضافیة مقابل كل موظف غیر سعودي یعمل لدى جھة سعودیة اعتباراً من ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م، وبواقع أربعمائة (٤۰۰) لایر سعودي 

عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي 
مشعل عبد الكریم محمد الراجحي
مشاري عبدالكریم محمد الراجحي
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شھریاً عن كل موظف غیر سعودي عام ۲۰۱۸م، تزید إلى ستمائة (٦۰۰) لایر سعودي شھریاً عام ۲۰۱۹م ثم ثمنمائة (۸۰۰) لایر سعودي 
شھریاً عام ۲۰۲۰م. األمر الذي سیؤدي إلى زیادة الرسوم الحكومیة التي ستدفعھا الشركة مقابل موظفیھا غیر السعودیین، وبالتالي زیادة 

في تكالیف الشركة بشكل عام، األمر الذي سیؤثر بشكل سلبي على أعمالھا وأدائھا المالي ونتائج عملیاتھا.
ومن الجدیر بالذكر، أنھ في تاریخ ۱٤٤۱/۰۱/۲٥ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰۹/۲٤م) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمین الشریفین، على 
أن تتحمل الدولة لمدة خمسة أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتین (۱ـ أ) و (۲ـ أ) من البند (ثانیاً) من قرار مجلس 
الوزراء رقم (۱۹۷) وتاریخ ۱٤۳۸/۰۳/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۱٦/۱۲/۲۲م)، عن المنشآت الصناعیة المرخص لھا بموجب ترخیص صناعي 
وذلك اعتباراً من تاریخ ۱٤٤۱/۰۲/۰۲ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۱۰/۰۱م) مع اإلشارة إلى أن إجمالي رسوم الموظفین غیر السعودیین التي 
تكبدتھا الشركة خالل عام ۲۰۱۹م مبلغ (۲٫٦٥ ملیون) لایر سعودي، وبناًء علیھ فإن الشركة معفاة من رسوم المقابل المالي على العمالة 
الوافدة لدیھا لمدة خمسة أعوام، وعند انتھاء المدة المحددة لتحمل الدولة ھذه الرسوم وعدم تجدیدھا، أو في حال إلغاء ھذا القرار، فإن الشركة 
ستكون معرضة لدفع ھذه الرسوم، األمر الذي سیؤدي إلى زیادة الرسوم الحكومیة التي ستدفعھا الشركة مقابل موظفیھا غیر السعودیین، 

وبالتالي زیادة في تكالیف الشركة بشكل عام، األمر الذي سیؤثر بشكل سلبي على أعمالھا وأدائھا المالي ونتائج عملیاتھا.
باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أیضاً رسوم إصدار وتجدید اإلقامة لتابعي ومرافقي الموظفین غیر السعودیین (رسوم المرافقین) والتي 
أصبحت نافذة اعتباراً من ۲۰۱۷/۰۷/۰۱م، علماً أنھا ارتفعت تدریجیاً من مائة (۱۰۰) لایر سعودي شھریاً لكل تابع في عام ۲۰۱۷م، 
لتصل إلى أربعمائة (٤۰۰) لایر سعودي شھریاً لكل تابع في عام ۲۰۲۰م، وعلیھ فإن الزیادة في رسوم إصدار وتجدید اإلقامة التي سیتحملھا 
الموظف غیر السعودي عن عائلتھ من الممكن أن تؤدي إلى زیادة تكلفة المعیشة علیھ، األمر الذي من شأنھ أن یؤدي إلى توجھھ للعمل في 
دول أخرى تكون تكلفة المعیشة فیھا أقل، وإذا ما حدث مثل ھذا األمر فستواجھ الشركة صعوبة في المحافظة على موظفیھا غیر السعودیین، 
األمر الذي قد یضطرھا إلى تحمل تلك التكالیف عن الموظفین غیر السعودیین أو جزء منھا بشكل مباشر، أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق 
رفع األجور الخاصة بموظفیھا غیر السعودیین، األمر الذي سیؤدي إلى زیادة في تكالیف الشركة، وبالتالي سیكون لھ تأثیر سلبي وجوھري 

على أعمالھا وأدائھا المالي ونتائج عملیاتھا.

۲-۱-۲۸ المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفین غیر السعودیین
تشكل نسبة الموظفین غیر السعودیین حوالي (۷۸٫۷٥٪) من إجمالي الموظفین في الشركة كما في تاریخ ھذا المستند، مما قد یؤثر على 
نتائج أعمال الشركة ووضعھا المالي ونتائجھا التشغیلیة بشكل سلبي إذا لم تتمكن من المحافظة على كوادرھا من غیر السعودیین أو إیجاد 
بدالء عنھم بنفس المھارات والخبرات المطلوبة أو في حال حدوث أي تغیر في سیاسات ولوائح ونظم وزارة الموارد البشریة والتنمیة 
االجتماعیة نتج عنھا زیادة في نسبة سعودة القطاع؛ مما یصعب معھ أن تحافظ الشركة على كوادرھا من العمالة غیر السعودیة. مما یتسبب 
في زیادة التكلفة المالیة على الشركة والذي من شأنھ أن یؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمالھا وأرباحھا ونتائج عملیاتھا وقد بلغ إجمالي 
قیمة رسوم المقابل المالي للموظفین غیر السعودیین (۲,۷۲۰,۳٤۳) لایر سعودي عام ۲۰۱۹م و (۲۰,۳۱۷) لایر سعودي في الستة أشھر 

المنتھیة في ۲۰۲۰/۰٦/۳۰م.

۲-۱-۲۹ المخاطر المتعلقة بجائحة فیروس كورونا (كوفید-۱۹) 
نظراً للتأثیرات السلبیة على اقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي ككل الناتجة عن تبعات تفشي جائحة فیروس كورونا (كوفید-۱۹) المستجد، 
وما صاحب ذلك من القرارات الصادرة من الجھات المختصة بالمملكة العربیة السعودیة بشأن اإلجراءات اإلحترازیة والتدابیر الوقائیة 
للتصدي والحد من إنتشار جائحة فیروس كورونا المستجد (كوفید-۱۹) حتى تاریخ ھذا المستند، والتي تقتضي على سبیل المثال ال الحصر: 
والقطارات  األجرة  وسیارات  والحافالت  الداخلي  الطیران  في  االحترازیة  اإلجراءات  وتطبیق  الدولي،  الطیران  رحالت  جمیع  وتعلیق 

والمطارات، وتعلیق الدخول ألغراض العمرة والحج وزیارة المسجد النبوي من خارج المملكة. 
كما اعتمدت وزارة الشؤون البلدیة والقرویة االشتراطات الصحیة لمساكن العمالة، ویوجد منطقة خدمات عاملین داخل موقع المصنع ویوجد 
عمارة مستأجره لسكن الموظفین بعقد ایجار في منطقة العزیزیة بالریاض بإیجار سنوي یبلغ قیمتھ ۱٥۰,۰۰۰ لایر. وذلك ضمن االجراءات 
االحترازیة لمنع انتشار جائحة فیروس كورونا (كوفید-۱۹) المستجد والتي تتضمن على سبیل المثال ال الحصر أن یتم تخصیص للعامل 
الواحد مساحة ۱۲ متراً مربعاً من السكن، بحیث یكون التباُعد الجسدي مناسباً، وال یؤدي إلى نقل أي عدوى، وإنشاء غرفة تعقیم، واعتمادھا 
كمدخل ومخرج وحید لكافة ُمرتادي السَّكن، وتعقیم جمیع العاملین لِزیِّھم الكامل من خالل ھذه الغرفة، وتركیب أجھزة تعقیم داخل جمیع 
باصات العمال الستخدامھا بعد الصعود للباصات، كما یتعیّن أن تُفتح أبواب مداخل السكن الخارجیة وتُغلق بشكل أوتوماتیكي، وأن تكون 
مزّودة بستارة ھوائیة، باإلضافة إلى توفّر غرِف عزل منفصلة، تُخّصص للعمالة القادمة حدیثاً من خارج المملكة، أو العمالة التي تظھر 
علیھا أیة عالمات مرضیة، وتوفّر المطھرات وأدوات التعقیم في كافة مرافق السكن، فضالً عن الكمامات والقفازات الصحیة الواقیة والمعّدة 
البلدي، والتعاقد مع شركة  المردم  إلى  السكن ونقلھا  النفایات داخل  للنظافة وَجْمع  واحدة، والتعاقد مع شركة متخّصصة  لالستخدام مرةً 
متخّصصة لمكافحة آفات الصحة داخل السكن، باإلضافة إلى الفحص الدوري لحرارة األفراد بواسطة میزان الحرارة اللیزري بعد التعقیم، 

وتوفّر جدول یُوّضح تطھیر األسطح بالمطھرات بشكل دوري، وجدول لمتابعة تنظیف وتطھیر دورات المیاه وصنابیرھا.
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كما أكدت الئحة االشتراطات الصحیة لمساكن العمالة أنھ یُعاقَب صاحُب العمل - سواًء أكان شخصاً ذا صفة طبیعیة أو معنویة - بغرامٍة 
مالیة ال تقّل عن خمسة آالف لایر، وال تزید على عشرة آالف لایر، عند مخالفة أّي شرط من الشروط الصحیة لمساكن العمال داخل العمران، 

وتتعّدد الغرامة بتعّدد الُمخالفة، ویجوز مضاعفة الحّد األعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابھا. 
وفي حال لم تلتزم الشركة باالشتراطات الصحیة لمساكن العمالة، فإنھا ستكون معرضة للغرامات والعقوبات المذكورة أعاله ، كما أنھ في 
حال إصابة أي من العاملین المقیمین في سكن العاملین بفیروس كورونا، فإن ذلك قد یتسبب في نقل العدوى إلى العاملین في سكن العمال 
أو الموظفین في المصنع، مما قد یؤدي إلى تعطل عملیة اإلنتاج والتأخر بتسلیم منتجات الشركة إلى عمالئھا في المواعید المتفق علیھا، 

وبالتالي فإن ذلك سیؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
إن تلك االجراءات االحترازیة التي اتخذتھا حكومة المملكة للحد من تفشي الفیروس أثرت بشكل كبیر على كافة القطاعات االقتصادیة في 
الربع الثاني من عام ۲۰۲۰م، بما في ذلك قطاع الحدید التي تعمل فیھ الشركة، وقد قامت الشركة بتقدیم برنامج الصیانة السنویة للمصنع 
خالل الربع الثاني من عام ۲۰۲۰م وأوقفت المصنع مدة ۲۰ یوم لتنفیذ الصیانة السنویة التي یتم القیام بھا كل عام، وعلى الرغم من إعادة 
العمل بعد االنتھاء من أعمال الصیانة في إنتاج الحدید بمصنع الشركة، إال أنھ قد انخفضت مبیعات وربحیة الربع الثاني  لعام ۲۰۲۰م 

بالمقارنة مع الربع الثاني لعام ۲۰۱۹م.
و على الرغم من رفع الحظر، فإنھ ال یوجد تاریخ متوقع إلنتھاء ھذا الوباء حتى تاریخ ھذا المستند فإن الشركة ال یمكنھا تقدیر حجم التأثیرات 
الناجمة عن ھذه الجائحة وتبعاتھا في المستقبل مما قد تؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ومركزھا المالي ونتائج عملیاتھا المستقبلیة. 

۲-۱-۳۰ المخاطر المتعلقة بالتغیرات في المعاییر المحاسبیة الھامة والمعاییر الجدیدة  
غیر  الموجزة  األولیة  المالیة  والمعلومات  دیسمبر ۲۰۱۹م  في ۳۱  المنتھیة  المراجعة  المالیة  السنة  للشركة عن  المالیة  القوائم  إعداد  تم 
المراجعة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م واإلیضاحات المرفقة بھم وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (IFRS) المعتمدة 
في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى التي اعتمدتھا الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (SOCPA)، والشركة 
المعالجات  المعاییر من وقت آلخر. وقد نتج عنھا تغییر في  التي تطرأ على ھذه  التغییرات  التعدیالت أو  الحالة بتطبیق  ملزمة في ھذه 
المحاسبیة لعدد من البنود في القوائم للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، حیث أنھا أول قوائم مالیة معدة وفقاً للمعاییر الدولیة 

للتقریر المالي المعتمدة في المملكة.
ووفقاً للقوائم المالیة للشركة، فإن أثر تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة على عناصر قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة كما في 

۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸م ھو كما یلي:
-  انخفاض رصید مجموع الموجودات بقیمة ۱۲,۲٥۷,۳۲۸ لایر سعودي. 
 -  انخفاض رصید مجموع حقوق الملكیة بقیمة ۲٥۸,۸۰۰ لایر سعودي. 

 -  انخفاض رصید مجموع المطلوبات بقیمة ۱۱,۹۹۸,٥۲۸ لایر سعودي. 
 -  انخفاض صافي الربح للسنة بقیمة ۱۲۲,۲۳۷ لایر سعودي. 

وبناء على ماذكر أعاله، ورغم أن بعض معاییر المحاسبة الدولیة (IFRS) المطبقة من الشركة لم ینتج عنھا تغیرات جوھریة نظراً ألن 
الشركة قد اعتمدت المعاییر الدولیة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة حتى عام ۲۰۱۸م، فقد أدى تطبیق الشركة لمعاییر المحاسبة الدولیة 
(IFRS) إلى تغییرات على قوائمھا المالیة للسنة المالیة المنتھیة ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م وفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م، 
كما سیؤدي إلى تغییرات مماثلة في السنوات المالیة الالحقة أو تغییرات أخرى قد تكون جوھریة ولم یظھر أثرھا حالیاً أو قد ال تعلمھا 
الشركة. كما أن حداثة تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة (IFRS) على النحو المعتمد في المملكة خالل السنوات القادمة، وقد ینتج عن ذلك 
تغییرات جوھریة على القوائم المالیة للشركة وبالتالي فإن أي تغییرات في ھذه المعاییر أو إلزامیة تطبیق بعض المعاییر الجدیدة من الممكن 

أن تؤثر سلباً على القوائم المالیة وبالتالي على النتائج المالیة للشركة ومركزھا المالي.

۲-۱-۳۱ المخاطر المتعلقة بالرھن على أصول الشركة
إلى  تخفیضھ  تم  سعودي  (۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰) لایر  بقیمة  ۲۰۱٤/۰۲/۱۲م  بتاریخ  الصناعي  التنمیة  صندوق  مع  قرض  اتفاقیة  الشركة  أبرمت 
(۱٦٤,۰۰٥,۰۰۰) لایر سعودي بتاریخ ۲۰۱۷/۰۲/۱۳م مستحقة السداد بدفعات نصف سنویة تنتھي بتاریخ ۲۰۲۲/۱۱/۰۹م محددة مسبقاً في 
االتفاقیة. مضمون بسندات أمر من قبل الشركة باإلضافة إلى رھن األرض وكافة المباني وأصول ومعدات المصنع. وبلغت قیمة األقساط المسددة 
حتى تاریخ ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م (٦٥,٥۰٥,۰۰۰) لایر سعودي لیصبح الرصید القائم في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م بمبلغ (۹۸,٥۰۰,۰۰۰) لایر سعودي.
وقد یطلب صندوق التنمیة ضمانات أخرى مقابل القرض وال تتمكن الشركة من تقدیمھ، األمر الذي سیجعل الشركة في حالة إخالل لبنود 
االتفاقیة؛ وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد المترتبة علیھا بموجب اتفاقیة القرض، أو لم تتمكن من تقدیم أي ضمانات أخرى 
قد یطلبھا البنك، أو أخلت في المستقبل بأي من االلتزامات أو التعھدات الخاصة بالدین المترتب علیھا، فقد یطلب الصندوق الصناعي سداد 
الدین على الفور وتحصیل الضمانات المقدمة من الشركة. وفي ھذه الحالة، قد ال تتمكن الشركة من الحصول على مصادر تمویل بدیلة كافیة 

للوفاء بسداد الدین. وسیكون ألي من ھذه العوامل تأثیر سلبي جوھري على أعمال الشركة ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.



شـركـة وطــنـي للحديد و الصلب
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۱٤

۲-۱-۳۲ المخاطر المتعلقة بالذمم الدائنة 
بلغ إجمالي الذمم الدائنة التجاریة للشركة (۱۹٫۹) ملیون لایر سعودي في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م، كما بلغت في فترة الستة أشھر المنتھیة في 
۳۰ یونیو ۲۰۲۰م (۳۰٫۹) ملیون لایر سعودي. وتمثل نسبة الذمم الذائنة التجاریة من إجمالي المطلوبات (۷٫۷٪) و(۱۰٫۹٪)  لعام ۲۰۱۹م، 

ولفترة الستة أشھر المنتھیة في یونیو ۲۰۲۰م على التوالي. 
وقد ال تتمكن الشركة الشركة الوفاء بسداد كامل ذممھا الدائنة التجاریة أو السداد في المدة المتفق علیھا، األمر الذي قد یُصعب حصول 

الشركة على اتفاقیات شراء بالدین بشروط مناسبة في المستقبل مما سیؤثر على عملیاتھا التشغیلیة ونتائجھا المالیة.
 

۲-۱-۳۳ المخاطر المتعلقة بموسمیة المبیعات 
تتأثر أعمال الشركة، إلى حد ما، بالعوامل الموسمیة خالل السنة. حیث تنشط أعمال الشركة في الربع األول والرابع سنویاً من كل عام. إن 

تأثر مبیعات الشركة بالتقلبات الموسمیة سیؤثر بدوره سلبا وبشكل جوھري على وضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳٤ المخاطر المرتبطة بشغور منصب مدیر إدارة المراجعة الداخلیة
إن منصب مدیر إدارة المراجعة الداخلیة شاغر في الشركة، ومن أھم مھام إدارة المراجعة الداخلیة، إصدار تقاریر دوریة إلى لجنة المراجعة 
تلخص نتائج جمیع مھام التدقیق وتقییمات المخاطر ونظم الرقابة الداخلیة لدى الشركة، والتي تھدف للتنبیھ على أھم المخاطر بشكل فوري 
الداخلیة شاغر فإن  وتطبیق اإلجراءات التصحیحیة لتخفیف تأثر الشركة بتلك المخاطر. وفي حال استمر منصب مدیر إدارة المراجعة 
الشركة ستكون معرضة لمخاطر تشغیلیة وإداریة ومالیة ورقابیة ال سیما بعد إدراج الشركة في السوق الموازیة، وھو ما سیكون لھ أثر 

سلبي وجوھري على نتائج أعمال الشركة المالیة.

۲-۱-۳٥ المخاطر المتعلقة بإدارة المخزون
بلغ رصید المخزون حوالي (٤۰٫۳) ملیون لایر و(٤۰٫٤) ملیون لایر كما في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹ و۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي، وتتمثل 
سیاسة الشركة في السعي إلى المحافظة على المستوى األمثل من المخزون لمراقبة تكالیف حیازة المخزون وزیادة كفاءة رأس المال العامل، 
مع ضمان تسلیم السلع والبضائع في الوقت المناسب والحفاظ على جودة المنتجات المتاحة للعمالء. فإذا لم تتمكن الشركة من الحفاظ على 
مستویات المخزون المثلى ومراقبة المخزون بشكل دوري، سیؤدي ذلك إلى انخفاض شدید أو إلى فائض في مستویات المخزون، مما قد 
یلحق الشركة بخسائر لعدم تمكنھا من تلبیة متطلبات العمالء، في الحالة األولى، أو تصریف المخزون، في الحالة الثانیة، مما قد یؤثر على 

عملیات الشركة التجاریة بصورة سلبیة وجوھریة، ووضعھا المالي، ونتائج عملیاتھا.

۲-۱-۳٦ المخاطر المتعلقة باعتماد الشركة على بعض الموردین الرئیسیین
تعتمد الشركة في عالقتھا مع موردیھا على أساس الشراء المباشر وال تعتمد على التعاقد، ویمثل اكبر ثالثة (۳) موردین للشركة مانسبتھ 
(٦٥٫۸٪) و(٦۳٫٤٪) من إجمالي تكلفة المبیعات في السنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م والستة األشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو 
۲۰۲۰م على التوالي. إذا فشلت الشركة في الحفاظ على عالقتھا مع موردیھا الرئیسیین، فسوف یؤثر ذلك بشكل سلبي وجوھري على أعمال 

الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۱-۳۷ المخاطر المتعلقة بتغییر آلیة احتساب الزكاة 
یُلزم  الذي  ۲۰۱٦/۱۲/۰٥م)  (الموافق  ۱٤۳۸/۰۳/۰٥ھـ  بتاریخ   ۱٤۳۸/۱٦/٦۷٦۸ رقم  التعمیم  والدخل  للزكاة  العامة  الھیئة  أصدرت 
الشركات السعودیة المدرجة في السوق المالیة بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسیة المساھمین والملكیة الفعلیة بین المواطنین السعودیین 
والخلیجیین وغیرھم على النحو الوارد في "نظام تداوالتي" في نھایة العام. وقبل إصدار ھذا التعمیم، كانت الشركات المدرجة في السوق 
المالیة خاضعة بوجھ عام لدفع الزكاة أو الضریبة على أساس ملكیة مؤسسیھا وفقا لنظامھا األساسي، ولم یتم األخذ باالعتبار أثر األسھم 

المدرجة في تحدید وعاء الزكاة. وكان من المقرر تطبیق ھذا التعمیم في السنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱٦م والسنوات الالحقة لذلك.
ولكن أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل خطابھا رقم ۱٤۳۸/۱٦/۱۲۰۹۷ھـ بتاریخ ۱٤۳۸/۰٤/۱۹ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۱/۱۷م) الذي 
یقتضي تأجیل تنفیذ التعمیم للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷م والسنوات التي تلیھا. وإلى أن تصدر الھیئة العامة للزكاة والدخل 
توجیھاتھا فیما یتعلق بآلیات وإجراءات تنفیذ ھذا التعمیم، فإن تنفیذ ھذا التعمیم بما في ذلك المتطلبات النھائیة التي یجب الوفاء بھا ال یزال 
قید النظر، وكذلك القواعد التي تفرض ضریبة الدخل على جمیع المقیمین غیر الخلیجیین المساھمین في الشركات السعودیة المدرجة والتي 
تطبق ضریبة االستقطاع على توزیعات األرباح الخاصة بالمساھمین الغیر مقیمین بغض النظر عن جنسیاتھم. ولم تقم الشركة بتقییم األثر 
المالي لھذا التعمیم واتخاذ الخطوات الكافیة لضمان االلتزام بھ حیث أنھا شركة مساھمة مقفلة مملوكة من مساھمین سعودیین، وفي حال 
كان األثر المالي لھذا التعمیم حال تطبیقھ كبیراً أو في حال تكبدت الشركة تكالیف إضافیة التخاذ الخطوات الالزمة لضمان االلتزام بھ 

فسیؤثر ذلك على أعمالھا بشكل سلبي وجوھري ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.



مســتنــد تســجيــل أســهـــم
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۱٥

۲-۲-۱ المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة 
یعتمد األداء المستقبلي المتوقع للشركة على عدد من العوامل التي تتعلق باألوضاع االقتصادیة في المملكة بشكل عام وتشمل، على سبیل المثال ال 
الحصر، عوامل التضخم ونمو الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد ونحو ذلك. ویعتمد اقتصاد المملكة الكلي والجزئي بشكل أساسي على النفط 
والصناعات النفطیة والتي ال تزال تسیطر على حصة كبیرة من الناتج المحلي اإلجمالي، وعلیھ فإن أي تقلبات غیر مواتیة تحدث في أسعار النفط 
سیكون لھا أثرھا المباشر والجوھري على خطط ونمو اقتصاد المملكة بشكل عام وعلى معدالت اإلنفاق الحكومي، والذي من شأنھ التأثیر سلباً على 

أداء الشركة المالي، نظراً لعملھا ضمن منظومة اقتصاد المملكة وتأثرھا بمعدالت اإلنفاق الحكومي.
كما یعتمد استمرار نمو اقتصاد المملكة على عدة عوامل أخرى بما فیھا استمرار النمو السكاني واستثمارات القطاعین الحكومي والخاص في البنیة 
التحتیة، لذا فإن أي تغییر سلبي في أي من ھذه العوامل سیكون لھ تأثیر كبیر على االقتصاد وبالتالي سیؤثر بشكل سلبي وجوھري على أعمال 

الشركة ونتائجھا المالیة وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-۲ المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السیاسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط
یعتمد  األداء المالي للشركة على الظروف االقتصادیة والسیاسیة السائدة في المملكة باإلضافة للظروف اإلقتصادیة العالمیة التي تؤثر بدورھا على 
اقتصاد المملكة.  وال یزال قطاع النفط یحتل النصیب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة. وقد تحدث تقلبات في أسعار النفط، مما قد یؤثر 
بشكل سلبي على اقتصاد المملكة. والجدیر بالذكر أن معدل النمو األقتصادي في المملكة شھد تباطؤ خالل األعوام األخیرة. كما تواجھ المملكة 
تحدیات تتعلق باالرتفاع النسبي في معدالت النمو السكاني. وقد یكون لجمیع ھذه العوامل تأثیر سلبي على اقتصاد المملكة، األمر أي الذي سیترتب 

علیھ تأثیر سلبي وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
وإضافة إلى ذلك، تعاني العدید من الدول في منطقة الشرق األوسط من عدم استقرار سیاسي أو أمني في الوقت الراھن. وعلى سبیل المثال، فقد 
دخلت المملكة في نزاع عسكري في الیمن منذ عام ۲۰۱٥م، كما قطعت المملكة عالقاتھا الدبلوماسیة مع إیران في شھر ینایر من عام ۲۰۱٦م 

ودولة قطر في شھر یونیو من عام ۲۰۱۷م وكندا في شھر أغسطس من عام ۲۰۱۸م. 
ولیس ھناك ما یضمن أن التطورات السلبیة في العالقات مع ھذه الدول، أو الظروف االقتصادیة والسیاسیة في تلك الدول، أو في دول أخرى لن 
تؤثر سلبا على اقتصاد المملكة أو األستثمار األجنبي المباشر فیھا أو على أسواق المال في المملكة بوجھ عام، وقد تؤثر تلك العوامل بشكل سلبي 

وجوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
من شأن أي تغییرات كبرى غیر متوقعة في البیئة السیاسیة أو األقتصادیة أو القانونیة في المملكة و/أو أیة دول أخرى في الشرق األوسط، بما في 
ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التقلبات العادیة في األسواق والركود األقتصادي واألعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجیة 

وغیرھا من التطورات، أن تؤثر سلبي وبشكل جوھري على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة. 

۲-۲-۳ المخاطر المتعلقة بنظام الشركات 
یفرض نظام الشركات بعض المتطلبات النظامیة التي یتوجب على الشركة االلتزام بھا. وسیستلزم ذلك قیام الشركة باتخاذ اإلجراءات والتدابیر 
لاللتزام بمثل ھذه المتطلبات والتي من الممكن أن تؤثر على خطة أعمالھا أو تستغرق وقت طویل. كما فرض نظام الشركات الحالي عقوبات أشد 
صرامة على مخالفة أحكامھ وقواعده اإللزامیة حیث تصل حسب نظام الشركات الحالي (المادة ۲۱۳) إلى (٥۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، وتضاعف 
تلك العقوبات في حال تكرار المخالفات خالل ثالث سنوات من تاریخ الحكم علیھ بتلك المخالفات وذلك حسب نظام الشركات الحالي (المادة ۲۱٤)؛ 
التأثیر سلباً وبشكل  وبالتالي فإن الشركة ستكون عرضة إلى مثل ھذه العقوبات في حال عدم التزامھا بتلك القواعد واألحكام، والذي من شأنھ 

جوھري على أعمال الشركة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا.

۲-۲-٤ المخاطر المرتبطة بتطبیق الئحة حوكمة الشركات 
أصدر مجلس الھیئة الئحة حوكمة الشركات جدیدة بموجب القرار رقم (۲۰۱۷-۱٦-۸) وتاریخ ۱٤۳۸/۰٥/۱٦ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۰۲/۱۳م)، بناًء 
على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/۳ وتاریخ ۱٤۳۷/۰۱/۲۸ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۱/۱۱م)، والمعدلة بقرار مجلس ھیئة السوق 

المالیة رقم (۳-٥۷-۲۰۱۹) وتاریخ ۱٤٤۰/۰۹/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۱۹/۰٥/۲۰م).

۲-۲ المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فیھ الشركة

۲-۱-۳۸ المخاطر المتعلقة بتصدیر منتجات الشركة إلى الخارج
بلغت نسبة مبیعات التصدیر لخارج المملكة من إجمالي المبیعات ۰٫۳۷٪، و۰٪ في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م  والستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م 
ولم تقم الشركة بتصدیر المنتجات في النصف األول من عام ۲۰۲۰م، وفي حال عودة الحظر نتیجة لتفشي وباء فیروس كورونا "كوفید
۱۹" فإن ذلك سیؤثر على عملیات التصدیر، األمر الذي سیؤثر على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.
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وعلى الرغم من أن الئحة حوكمة الشركات تعتبر استرشادیة للشركات المدرجة في السوق الموازیة كما في تاریخ ھذا المستند، إال أنھ في حال 
تطبیقھا بشكل إلزامي فإن نجاح الشركة في تطبیق الحوكمة بشكل صحیح یعتمد على مدى استیعاب وفھم المجلس ولجانھ واإلدارة والعاملین في 
الشركة لھذه القواعد واإلجراءات. وإن مخالفة ھذه القواعد واإلجراءات أو الفشل في تطبیقھا یعرض الشركة للمخالفات الجزائیة من قِبل ھیئة السوق 

المالیة، والتي سیكون لھا تأثیر سلبي جوھري على أعمال الشركة ومركزھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.
 

۲-۲-٥ المخاطر المتعلقة بعدم التقید باألنظمة والقوانین الحالیة و/أو صدور أنظمة وقوانین جدیدة
تخضع الشركة إلشراف عدد من الجھات الحكومیة في المملكة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر وزارة الصناعة والثروة المعدنیة والھیئة 
التغییرات في األنظمة واللوائح والتعامیم  الشركة لمخاطر  بالتالي تخضع  التجارة،  المالیة ووزارة  السوق  البیئة وھیئة  العامة لألرصاد وحمایة 
والسیاسات في المملكة. وتشھد البیئة التشریعیة والتنظیمیة في المملكة إصدار عدد من األنظمة واللوائح، أي أنھا أكثر عرضة للتغییر والتطویر. 
وتعتبر تكالیف االلتزام لھذه األنظمة مرتفعة. وفي حال إدخال أي تغییرات على األنظمة أو اللوائح الحالیة أو إصدار قوانین أو لوائح جدیدة فإن 
ذلك سیؤدي إلى تكبد الشركة لمصروفات مالیة إضافیة غیر متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبیة اشتراطات ھذه القوانین، أو قد 
تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضھا السلطات اإلشرافیة المختصة في حال عدم التزامھا لھذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، مما سیؤثر سلباً 

وبشكل جوھري على أعمالھا ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-٦ المخاطر المتعلقة بضریبة القیمة المضافة
قامت المملكة بإصدار نظام ضریبة القیمة المضافة والذي دخل حیز النفاذ بتاریخ ۱ ینایر ۲۰۱۸م. ویفرض ھذا النظام قیمة مضافة بنسبة ٥٪ على 
عدد من المنتجات والخدمات وذلك حسب ما ھو وارد في النظام، وقد قررت حكومة المملكة زیادة نسبة ضریبة القیمة المضافة من ٥٪ إلى ۱٥٪ والذي 
بدأ تطبیقھ من شھر یولیو ۲۰۲۰م من ھذا العام، وبالتالي، فإنھ یتعین على المنشآت ذات العالقة معرفة طبیعة ضریبة القیمة المضافة وطریقة تطبیقھا 
وكیفیة حسابھا. كما سیتعین علیھا تقدیم تقاریرھا الخاصة إلى الجھات الحكومیة ذات العالقة. وبناًء على ذلك، یتعین على الشركة التكیف مع التغییرات 
الناتجة عن تطبیق ضریبة القیمة المضافة، والتي تشمل تحصیلھا وتسلیمھا، وتأثیر تطبیق نظام ضریبة القیمة المضافة على أعمال الشركة، وقد أدى 
تطبیق ضریبة القیمة المضافة في المملكة إلى زیادة أسعار معظم البضائع والخدمات بمافي ذلك منتجات الشركة ولم تظھر بعد اآلثار المترتبة من رفع 
الضریبة على مبیعات الشركة حیث بدأ تطبیق الزیادة الضریبیة من شھر یولیو من ھذا العام. وال یوجد في الوقت الحالي أي مطالبات أو اعتراضات 
حالیة متعلقة بضریبة القیمة المضافة، ومع ذلك فإن أي انتھاك أو تطبیق خاطئ لنظام الضریبة من قبل إدارة الشركة، سوف یُعرضھا لغرامات أو 
عقوبات أو یؤدي إلى اإلضرار بسمعتھا مما سیزید أیضاً من التكالیف والمصاریف التشغیلیة، وھو ما یمكن أن یقلل من الوضع التنافسي للشركة 

ومستوى الطلب على منتجاتھا، مما سیكون لھ تأثیر سلبي وجوھري على الشركة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة

۲-۲-۷ المخاطر المتعلقة بموسمیة أعمال الشركة 
تمر مبیعات الشركة بفترات انخفاض وارتفاع خالل السنة. حیث أن المبیعات تنخفض في الربع الثاني والثالث. وبالمقابل فإن المبیعات تتركز في الربع 
األول واألخیر من كل عام. لذلك، فإن االستمرار باإلنتاج بشكل أكبر من احتیاجات السوق في مواسم انخفاض الطلب، سیؤدي إلى انخفاض مبیعات 
الشركة مقارنة بتكالیف اإلنتاج، وفي المقابل فإنھ في حال عدم استغالل الشركة مواسم ارتفاع الطلب لتحقیق مبیعات مناسبة لمنتجات الشركة فإنھ سیؤثر 

على مبیعات الشركة بشكل عام وبالتالي سیؤثر سلباً وبشكل جوھري على أداء الشركة ونتائج عملیاتھا ومركزھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-۸ المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكھرباء والمیاه
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (۹٥) وتاریخ ۱٤۳۷/۳/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۱٥/۱۲/۲۸م) برفع أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استھالك الكھرباء 
وتسعیرة بیع المیاه وخدمات الصرف الصحي للقطاع السكني والتجاري والصناعي، كجزء من السیاسات المتعلقة برفع كفاءة الدعم الحكومي في المملكة. 
كما أصدرت وزارة الطاقة (الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة سابقاً) بیاناً في تاریخ ۱٤۳۹/۰۳/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱۷/۱۲/۱۲م) حول خطة 
برنامج التوازن المالي على سبیل المثال لتصحیح أسعار منتجات الطاقة التي یجري تعدیلھا شھریاً وفقاً إلجراءات حوكمة تعدیل أسعار منتجات 
الطاقة والمیاه وذلك ابتداًء من یوم ۱٤۳۹/۰٤/۱٤ھـ (الموافق ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م).  فعلى سبیل المثال، حصلت الشركة على تخفیض بنسبة ٪۳۰ 
على فاتورة الكھرباء لشھري مایو ویونیو من عام ۲۰۲۰م تطبیقاً لألمر الملكي  الصادر بھذا الشأن. تعتمد عملیات الشركة التشغیلیة على توفر 
منتجات الطاقة والكھرباء والمیاه  وقد مثلت تكالیف الطاقة مانسبتھ ۸٫۷٪ و۸٫۲٪ من تكلفة المبیعات خالل العام ۲۰۱۹م والنصف االول من عام 
۲۰۲۰م على التوالي، لذا فإن أي انقطاع أو تقلیص في اإلمدادات من ھذه المنتجات أو أي ارتفاع في أسعارھا من شأنھ أن یؤثر على العملیات 
التشغیلیة للشركة، مما سیؤدي إلى تقلیص ھوامش أرباحھا وبالتالي التأثیر سلباً على أعمالھا ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.
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۲-۲-۹ المخاطر المتعلقة بسحب الترخیص الصناعي
الطاقة والصناعة والثروة  المعدنیة (وزارة  الشركة نشاطھا بموجب ترخیص منشأة صناعیة الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة  تمارس 
المعدنیة سابقاً) برقم قرار (٤۱۱۱۰۲۱۰۳۲٥۲) وتاریخ ۱٤٤۱/۰۷/۰۸ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰۳م) والذي ینتھي بتاریخ ۱٤٤٤/۰۷/۰۸ھـ 

(الموافق ۲۰۲۳/۰۷/۳۰م).
یجب على الشركة االلتزام بالشروط والتعلیمات التي تفرضھا وزارة الصناعة والثروة المعدنیة على الشركات التي حصلت على تراخیص صناعیة. 

وعلى كافة الشركات الصناعیة المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنیة التقدم بطلب تعدیل ترخیصھا تبعاً ألي تعدیالت في بیاناتھا.
المنتجـات  بمطابقـة  االلتـزام  المثال  سبیل  على  الشروط  ھذه  ومن  المعدنیة  والثروة  الصناعة  وزارة  وتعلیمات  بشروط  الشركة  تلتزم  لم  إذا 
للمواصفـات والمقاییـس المعتمـدة أو المواصفـات المتبنـاة مـن الھیئـة السعودیة للمواصفات والمقاییس، وااللتزام بمواد النظام العام للبیئة والئحتھ 
التنفیذیة للمحافظة على البیئة من التلوث، وااللتزام باألنظمة والتعلیمات ولوائح السالمة واألمن الصناعي والصحة العامة وغیرھا، فإنھا ستكون 
معرضة لسحب أو تعلیق الترخیص الصناعي الخاص بھا، وفي حال سحب الترخیص من الشركة فإنھ لن یكون باستطاعتھا االستمرار في ممارسة 

نشاطھا. وسیكون لذلك تأثیر سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي وعلى توقعاتھا المستقبلیة وسعر سھمھا في السوق.

۲-۲-۱۰ المخاطر المتعلقة بخضوع عملیات الشركة ألنظمة ولوائح البیئة والصحة والسالمة
تخضع عملیات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح المتعلقة بحمایة البیئة والصحة والسالمة في المملكة، والتي تفرض بصورة متزایدة 
معاییر صارمة یتوجب على الشركة االلتزام بھا بصورة مستمرة. وقد تكون تكالیف االلتزام بتلك األنظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنھا كبیرة، 
كما یتطلب االلتزام بمعاییر جدیدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافیة من رأس المال أو نشوء تعدیالت في الممارسات التشغیلیة. وقد تنشأ 
الحوادث المتعلقة بالبیئة والصحة والسالمة، فعلى سبیل المثال یمكن أن ینتج عن عملیات الشركة عدد من مواد النفایات والمواد الملوثة المنبعثة 
التي یمكن أن تؤدي، في حال لم یتم السیطرة علیھا وإدارتھا بالشكل الصحیح أو في حال تُركت من دون عالج أو إدارة سلیمة، إلى خطر تلوث 
البیئة. إن عدم االلتزام واالمتثال الكامل بالتشریعات واألنظمة البیئیة یمكن أن یؤدي إلى إغالق المنشآت الصناعیة التابعة للشركة كما سوف یعرض 
الشركة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضھا الجھات الرقابیة علیھا مثل سحب أو إیقاف الترخیص، ومن أمثلة المخالفات على سبیل 
المثال ال الحصر، مخالفة عدم االلتزام ببرامج المراقبة الذاتیة بمصادر االنبعاث، أو مخالفة التھاون في صیانة أجھزة كبح التلوث والمراقبة والرصد 
أو مخالفة عدم االلتزام باالجراءات الخاصة بمعالجة االنبعاثات والتسرب في الحاالت الطارئة بغرامة ال تتجاوز عشرة آالف لایر لكل منھا أوغیرھا 
من المخالفات، والتي ستؤثر سلباً على عملیاتھا بحیث تحد من نمو إیراداتھا أو تعلیق عملھا أو ترخیصھا وسوف یؤثر ذلك على مقدرتھا على 

مزاولة أعمالھا وبالتالي التأثیر سلباً على وضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۲-۱۱ المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومیة الداعمة للتنمیة الصناعیة
استفادت الشركة من الحوافز التي تقدمھا الحكومة للمستثمرین من أجل دعم التصنیع في المملكة، بما في ذلك توفیر التمویل من خالل صندوق 
التنمیة الصناعیة السعودي الذي یقدم قروض میسرة لدعم القطاع الصناعي، مع اإلشارة إلى أن الشركة قد حصلت على تمویل من خالل صندوق 
التنمیة الصناعیة السعودي بقیمة ۱٦٤ ملیون لایر، وقد بلغ الرصید القائم كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م بمبلغ (۹۸٫٥) ملیون لایر سعودي وقد حصلت 
على موافقة صندوق التنمیة الصناعي على تسجیل وإدراج الشركة. ولم تلتزم الشركة بالتعھد الخاص بنسبة التداول. وقد یطلب صندوق التنمیة 
ضمانات أخرى مقابل القرض وال تتمكن الشركة من تقدیمھ، األمر الذي سیجعل الشركة في حالة إخالل لبنود االتفاقیة؛ وإذا لم تتمكن الشركة من 
الوفاء بالتزامات السداد المترتبة علیھا بموجب اتفاقیة القرض، أو لم تتمكن من تقدیم أي ضمانات أخرى قد یطلبھا الصندوق، أو أخلت في المستقبل 
بأي من االلتزامات أو التعھدات الخاصة بالدین المترتب علیھا، فقد یطلب الصندوق الصناعي سداد الدین على الفور وتحصیل الضمانات المقدمة 
من الشركة. وفي ھذه الحالة، قد ال تتمكن الشركة من الحصول على مصادر تمویل بدیلة كافیة للوفاء بسداد الدین. وسیكون ألي من ھذه العوامل 
تأثیر سلبي جوھري على أعمال الشركة ووضعھا المالي وتوقعاتھا المستقبلیة. وسیؤدي أي وقف أو تعلیق لھذه الحوافز إلى تأثیر سلبي على أعمال 

الشركة ووضعھا المالي ونتائج عملیاتھا.
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۲-۳-۱ المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السھم
قد ال یكون السعر السوقي ألسھم الشركة مستقراً بعد اإلدراج، وقد یتأثر بشكل كبیر بسبب العدید من العوامل منھا دون الحصر: ظروف سوق 
األسھم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفیذ خطط الشركة المستقبلیة، دخول منافسین جدد للسوق، التغیر في رؤیة أو تقدیرات الخبراء 

والمحللین لسوق األوراق المالیة، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسیھا یتعلق بعملیات اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتیجیة.

۲-۳-۲ المخاطر المتعلقة بالبیانات المستقبلیة
إن النتائج المستقبلیة وبیانات األداء للشركة ال یمكن توقعھا فعلیاً وقد تختلف عن الموجودة في ھذا المستند. إذ أن انجازات وقدرة الشركة على 
التطور ھي من تحدد النتائج الفعلیة والتي ال یمكن توقعھا أو تحدیدھا. إن عدم دقة البیانات والنتائج تعتبر إحدى المخاطر التي یجب على المساھم 

التعرف علیھا حتى ال تؤثر على قراره االستثماري.

۲-۳-۳ المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسھم جدیدة
 في حال قررت الشركة إصدار أسھم جدیدة في المستقبل، فمن المحتمل أن یؤدي ذلك إلى التأثیر سلباً على سعر السھم في السوق أو تدني نسبة 

ملكیّة المساھمین في الشركة في حال عدم استثمارھم في األسھم الجدیدة في ذلك الحین.

۲-۳-٤ المخاطر المتعلقة بتوزیع أرباح لحاملي األسھم
المالي الجید واالحتیاجات الرأسمالیة  العوامل من بینھا ربحیة الشركة والمحافظة على مركزھا  تعتمد أرباح السھم في المستقبل على عدد من 
واحتیاطاتھا القابلة للتوزیع والقوة االئتمانیة المتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادیة العامة. قد تؤدي زیادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحیة 
السھم في المستقبل على خلفیة أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسھم نتیجةً لزیادة رأس مالھا. ال تضمن الشركة بأن أیة أرباح 
على األسھم سوف توزع فعلیاً، كما ال تضمن المبلغ الذي سیوزع في أي سنة معینة. یخضع توزیع األرباح لقیود وشروط معینة ینص علیھا النظام 

األساسي للشركة. (فضًال راجع القسم (٥) "سیاسة توزیع األرباح" في ھذا المستند).

۲-۳-٥ المخاطر المرتبطة بالسیطرة الفعلیة من قبل المساھمین الحالیین بعد اإلدراج
بعد االنتھاء من عملیة اإلدراج، قد یتمكن المساھمون الحالیون معاً أو مع مساھمین آخرین من السیطرة على القرارات والتصرفات التي تتطلب 
موافقة المساھمین - بما في ذلك دون حصر - عملیات االندماج واالستحواذ وبیع األصول، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وزیادة رأس المال أو 
تخفیضھ، وإصدار أو عدم إصدار أسھم إضافیة، أو توزیع األرباح، أو أي تغییر في الشركة. وفي حال نشأت ظروف تتعارض فیھا مصالح 
المساھمین الحالیین مع مصالح مساھمي األقلیة، فإن ذلك قد یضع مساھمي األقلیة في وضع لیس في صالحھم، وقد یمارس المساھمون الحالیون 

سیطرتھم على الشركة بطریقة تؤثر سلباً وبشكل جوھري على أعمال الشركة ووضعھا المالي أو نتائج عملیاتھا وتوقعاتھا المستقبلیة.

۲-۳-٦ المخاطر المرتبطة بعدم وجود سوق سابقة ألسھم الشركة
ال یوجد حالیاً ولم یسبق وجود سوق مالي لتداول أسھم الشركة، وال یوجد أي تأكیدات بشأن وجود سوق فعالة ومستمرة لتداول أسھم الشركة بعد 
إدراج الشركة، وقد یترتب على اإلدراج المباشر وجود عرض أو طلب محدود مما سیؤثر ذلك على سعر السھم، وإذا لم یتطور سوق نشط لتداول 

أسھم الشركة فقد تتأثر سیولة وسعر تداول أسھم الشركة بشكل سلبي وكبیر.

۲-۳-۷ المخاطر المرتبطة ببیع عدد كبیر من األسھم في السوق بعد عملیة اإلدراج
قد یؤثر بیع عدد كبیر من األسھم في السوق المالیة بعد اكتمال عملیة اإلدراج، أو احتمالیة حدوث عملیة البیع ھذه، بصورة سلبیة على سعر األسھم 
في السوق. وقد یؤدي بیع المساھمین الحالیین أو أي منھم (السیما المساھمین الكبار الذین یملكون ٥٪ أو أكثر من أسھم الشركة ویحق لھم التصرف 

بأسھمھم بعد انتھاء فترة الحظر) لعدد كبیر من األسھم إلى التأثیر سلباً على أسھم الشركة، وبالتالي انخفاض سعرھا في السوق.

۲-۳-۸ مخاطر عدم تمكن الشركة من استیفاء متطلبات االنتقال للسوق الرئیسیة الحالیة أو أي متطلبات تنظیمیة مستقبلیة
قد ترغب الشركة في المستقبل باالنتقال إلى السوق الرئیسیة، وعلیھ، یجب علیھا استیفاء جمیع المتطلبات النظامیة الصادرة عن ھیئة السوق المالیة 
وعن السوق المالیة السعودیة (تداول) بناًء على قواعد طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج، والمتعلقة بانتقال الشركات 
المدرجة في السوق الموازیة إلى السوق الرئیسیة، وبالتالي فإنھ في حال عدم تمكن الشركة من استیفاء تلك المتطلبات أو أي متطلبات نظامیة إضافیة 

۲-۳ المخاطر المتعلقة باألسھم التي سیتم إدراجھا إدراجاً مباشراً في السوق الموازیة
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مستقبلیة قد تفرضھا الجھات الرقابیة على الشركة أو السوق، فإن الشركة لن تتمكن من االنتقال إلى السوق الرئیسیة. وبما أن السوق الموازیة حتى 
تاریخ مستند التسجیل ھي سوق یقتصر فیھا التداول على المستثمرین المؤھلین فقط، فإن حجم التداول الیومي والسیولة سیكون أقل منھ في السوق 

الرئیسیة وبالتالي التأثیر سلباً على سیولة سھم الشركة وقیمتھا السوقیة.

۲-۳-۹ المخاطر المتعلقة بعدم وجود عدد محدد من األسھم مخصصة للبیع
یختلف اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة عن اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حیث عدم وجود تحدید مسبق لألسھم 
(باستثناء  للبیع  یملكونھا  التي  األسھم  المباشر عرض  اإلدراج  بعد  لھم  یحق  الشركة  في  الحالیین  المساھمین  أن جمیع  للبیع، حیث  المخصصة 
المساھمین الكبار الذین یملكون ٥٪ أو أكثر من أسھم الشركة والذین یحق لھم التصرف بأسھمھم بعد انتھاء فترة الحظر). وقد یترتب على عدم 
وجود عدد محدد من األسھم مخصصة للبیع وجود عرض أو طلب محدودین مما سیؤثر ذلك على سعر السھم، وإذا لم یكن ھناك سوق نشط لتداول 

أسھم الشركة فقد تتأثر سیولة وسعر تداول أسھم الشركة بشكل سلبي وكبیر.

۲-۳-۱۰ مخاطر عدم وجود عالقة قویة أو عدم وجود عالقة على اإلطالق بین األسعار التاریخیة لصفقات البیع والشراء التي تمت على 
أسھم الشركة في السابق وبین سعر االفتتاح في أول یوم تداول ألسھم الشركة في السوق الموازیة

لم یسبق وجود سوق مالي لتداول أسھم الشركة، كما أنھ ال توجد عالقة على اإلطالق بین األسعار التاریخیة لصفقات البیع والشراء التي تمت على 
أسھم الشركة في السابق وبین سعر االفتتاح في أول یوم تداول ألسھم الشركة في السوق الموازیة، وال یوجد أي تأكیدات بشأن وجود سوق فعالة 
ومستمرة لتداول أسھم الشركة بعد إدراج أسھم الشركة، وقد یترتب على اإلدراج المباشر وجود عرض أو طلب محدود مما سیؤثر ذلك على سعر 

السھم، وإذا لم یكن ھناك سوق نشط لتداول أسھم الشركة فقد تتأثر سیولة وسعر تداول أسھم الشركة بشكل سلبي وكبیر.

۲-۳-۱۱ مخاطر حدوث تقلبات في سعر سھم الشـركة مقـارنة مع أسعـار أسھم الشركــات المطروحة طرحاً أولیاً لعدم وجود سعر محدد 
للطرح

یختلف اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة بشكل كبیر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي من حیث عدم وجود سعر 
محدد للطرح، حیث أنھ ال یوجد سعر محدد عند اإلدراج وتكون آلیة تحدید السعر االسترشادي موضحة في ھذا المستند (للمزید من المعلومات 
فضالً راجع قسم رقم (۸٫۲) "سعر السھم اإلسترشادي عند اإلدراج والقیمة اإلسمیة لكل سھم" في ھذا المستند) ، ویتم تحدید السعر االفتتاحي بناًء 
على العرض والطلب على السھم وال یكون السعر محدد مسبقاً. األمر الذي قد یؤدي إلى حدوث تقلبات كبیرة في سعر سھم الشركة ال سیما أن 
نسبة التذبذب الیومیة المسموح بھا في السوق الموازیة ھي (۳۰٪ ارتفاعاً وھبوطاً)، وعلیھ؛ فإنھ لیس ھناك ما یضمن أن المساھم سوف یتمكن من 

بیع أسھمھ بسعر یساوي سعر الشراء أو یزید عنھ في المستقبل.

۲-۳-۱۲ مخاطر اختالف اإلدراج المباشر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح األولي
یختلف اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة بشكل كبیر مقارنة مع اإلدراج من خالل الطرح العام األولي، من حیث عدم وجود طرح 
لعدد معین من أسھم الشركة للبیع قبل اإلدراج وعدم وجود متعھد للتغطیة، وعدم وجود عملیة بناء سجل األوامر لتحدید سعر السھم، وعدم وجود 
آلیة استقرار سعري، حیث أن المساھمین الحالیین في الشركة (باستثناء المساھمین الكبار الذین یملكون ٥٪ أو أكثر من أسھم الشركة والذین یحق 
لھم التصرف بأسھمھم بعد انتھاء فترة الحظر) والمستثمرین المؤھلین سیتمكنوا من بیع وشراء أسھم الشركة بعد إدراجھا في السوق الموازیة، وال 
یوجد أي تأكیدات بشأن وجود طلب على أسھم الشركة بعد إدراجھا في السوق الموازیة، كما ال یوجد ضمان ببیع األسھم عند سعر محدد عند 
اإلدراج، وال یوجد ضمان باستقرار السعر عند اإلدراج في السوق، وعلیھ، فقد ال یتمكن أي مساھم من بیع كل أو جزء من أسھمھ في حال رغبتھ 

بالبیع، وقد تتأثر سیولة وسعر تداول أسھم الشركة بشكل سلبي وكبیر بعد اإلدراج.

۲-۳-۱۳ مخاطر رغبة الشركة في االستمرار في السوق الموازیة
بعد اإلدراج في السوق الموازیة، وبعد مضي الفترة النظامیة بموجب القواعد ذات الصلة قد تكون الشركة مستوفیة للشروط الخاصة باالنتقال إلى 
السوق الرئیسیة، ولكنھا ترغب في االستمرار كشركة مدرجة في السوق الموازیة وعدم االنتقال للسوق الرئیسیة. وبما أن السوق الموازیة حتى 
تاریخ مستند التسجیل ھي سوق یقتصر فیھا التداول على المستثمرین المؤھلین فقط، فإن حجم التداول الیومي والسیولة سیكون أقل منھ في السوق 

الرئیسیة وبالتالي التأثیر سلباً على سیولة سھم الشركة وقیمتھ السوقیة.
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۳-۱ نبذة عن الشركة 
شركة وطني للحدید والصلب ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة تأسست بموجب السجل التجاري رقم (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹) وتاریخ ۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ 
(الموافق ۲۰۰۸/۰۸/۲٤م الصادر بمدینة الریاض. یبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وواحد وعشرون ملیون ومائة ألف (۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰) لایر 
سعودي، مقسم إلى اثني عشر ملیون ومائة وعشرة آالف (۱۲,۱۱۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم منھا عشرة (۱۰) 

ریاالت سعودیة. ویتمثل عنوان الشركة الرئیسي كما ھو مذكور في السجل التجاري في الریاض –  حي ھیت - طریق الخرج القدیم.

۳-۲ تاریخ الشركة وأھم التطورات في ھیكل رأس مالھا
• تأسست شركة وطني للحدید والصلب كشركة ذات مسؤولیة محدودة بموجب السجل التجاري رقم (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹) وتاریخ ۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ 
(الموافق ۲۰۰۸/۰۸/۲٤م) الصادر بمدینة الریاض، وبرأس مال قدره اثنان ملیون (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 ملیون 

(۷۸,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي عن طریق تحویل حساب جاري الشركاء إلى رأس المال. 
• بتاریخ ۱٤۳٤/۰۸/۲٤ھـ (الموافق ۲۰۱۳/۰۷/۰۳م) تم زیادة رأس المال إلى مائة وعشرون ملیون (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم 
إلى مائة وعشرون ألف (۱۲۰,۰۰۰) حصة متساویة، قیمة كل حصة منھا ألف (۱,۰۰۰) لایر سعودي. وقد تم الوفاء بالزیادة البالغة أربعون 

ملیون (٤۰,۰۰۰,۰۰۰) لایر سعودي عن طریق حصص عینیة وتتمثل في معدات مصنع حدید بكامل قیمة الزیادة. 
• بتاریخ 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. 
• بتاریخ 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. 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.
• بتاریخ ۱٤٤۱/۰۹/۱۳ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٥/۰٦م) قرر الشركاء تحویل الشركة من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة مقفلة 
برأس مال یبلغ مائة وواحد وعشرون ملیون (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).
• بتاریخ 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. 
یبلغ رأس مال الشركة الحالي مائة وواحد وعشرون ملیون ومائة ألف (۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰) لایر سعودي ، مقسم إلى اثني عشر ملیون ومائة 

وعشرة آالف (۱۲,۱۱۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل، قیمة كل سھم منھا عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة.

۳-۳ الطبیعة العامة ألعمال الشركة
تمارس الشركة نشاطھا بموجب السجل التجاري رقم (۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹) وتاریخ ۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ (الموافق ۲۰۰۸/۰۸/۲٤م)، وترخیص منشأة 
صناعیة الصادر من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنیة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة سابقاً) برقم قرار (٤۱۱۱۰۲۱۰۳۲٥۲) 

وتاریخ ۱٤٤۱/۰۷/۰۸ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰۳م).

۳. خلفیة عن الشركة وطبیعة أعمالھا
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وتتمثل أنشطة الشركة كما في سجلھا التجاري في صناعة منتجات أولیة من الحدید على شكل كتل من الركائز والمخلفات بعد إعادة صھرھا، 
صناعة صفائح وألواح ولفائف شریطیة وقضبان وأسیاخ وزوایا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالھا.

وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفیذ األغراض التالیة:
۱. الصناعات التحویلیة.

۲. الزراعة والحراجة وصید األسماك.
۳. التعدین واستغالل المحاجر.

٤. إمدادات الكھرباء والغاز والبخار وتكییف الھواء.
٥. إمدادات المیاه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفایات ومعالجتھا.

٦. التشیید.
۷. تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات الناریة.

۸. النقل والتخزین.
۹. أنشطة خدمات االقامة والطعام.

۱۰. المعلومات واالتصاالت.
۱۱. االنشطة العقاریة.

۱۲. الخدمات اإلداریة وخدمات الدعم.
۱۳. الفنون والترفیھ والتسلیة.
۱٤. أنشطة الخدمات األخرى.

وتمارس الشركة أنشطتھا وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخیص الالزمة من الجھات المختصة إن وجدت، یتمثل نشاط الشركة الحالي 
في الصناعات التحویلیة مثل صنع الحدید القاعدي والصلب سبك الحدید والصلب.

۳-٤ نموذج عمل الشركة

۳-٤-۱ مقدمة
تعتبر شركة وطني للحدید إحدى المصانع الرئیسیة في إنتاج الحدید على مستوى المملكة العربیة السعودیة والخلیج العربي. وتبلغ الطاقة 
االنتاجیة السنویة الحالیة للمصنع ۲۸۰ ألف طن للكتل الحدیدیة "بلیت" و۳۲۰ ألف طن لحدید التسلیح، وتقوم الشركة بتصنیع حدید التسلیح 

باستخدام الكتل الحدیدیة المنتجة في المصنع.
وتتوزع أعمال الشركة في وحدتین لألعمال ھي: 

.(BILLET) ۱- صناعة الكتل الحدیدیة
۲- صناعة حدید التسلیح. 

وتدیر الشركة أعمالھا من خالل إدارتھا في مدینة الریاض التي تقع في طریق الخرج جنوب المدینة الصناعیة الثالثة
السالمة  أنظمة  البیئة وتطبیق  الموظفین وحمایة  بھا وتنمیة وتطویر  الجودة وتطبیق معاییرھا وااللتزام  برامج  وتتبنى  الشركة  وتمارس 

وااللتزام بأخالقیات العمل.
 تعتمد الشركة في معامالتھا على الدفع المقدم بشكل رئیسي.

۳-٤-۲ منتجات الشركة 
 (BILLET) ۱- صناعة الكتل الحدیدیة

البیلیت ھي كتل من الحدید الصلب النصف مشغولة وتكون على شكل مقطع مربع، حیث یستخدم كمدخل اإلنتاج األساسي في مصانع الدرفلة 
والتي تقوم على تصنیع القضبان الحدیدیة منھ كحدید التسلیح والزوایا والمربع والبسط والسك والجسور. حیث یتم إنتاج الحدید عن طریق 

إعادة تدویر خردة الحدید ومعالجتھا بأفران الحث المغناطیسي ومن ثم صبھ على شكل كتل حدیدیة ذات مقطع مربع. 
۲- حدید التسلیح 

تنتج الشركة حدید التسلیح للبناء بكافة القیاسات (۳۲,۲۸,۲٥,۲۲,۲۰,۱۸,۱٦,۱٤,۱۲,۱۰)، ویتم اإلنتاج وفقاً للمواصفات والمعاییر التي 
تحرص الشركة على االلتزام بھا وتطبیقھا في جمیع مراحل اإلنتاج. 

۳-٤-۳ حمایة البیئة
تحرص الشركة على العمل وفق أعلى معاییر السالمة والصحة وحمایة البیئة، حیث تواجھ مصانع الحدید والصلب مشكلة انبعاث األغبرة. 
وتقوم قسم الصحة والسالمة وحمایة البیئة بالشركة بإجراء أعمال التنسیق مع اإلدارات الداخلیة بشأن اإلجراءات الالزم اتباعھا وذلك وفقاً 
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لبرنامج إدارة البیئة. من أھم تلك البرامج في مجال البیئة التركیز على الحد من انتشار انبعاثات الغبار واألدخنة باستخدام نظام جمع األغبرة 
في مرافق المصنع الحالیة حیث یجري العمل على تخزین غبار منتجات الحدید وغبار األفران الكھربائیة، ومن ثم إعادة تصنیع تلك المخلفات. 

۳-٤-٤ المواد الخام التي تستوردھا الشركة
تتكون المواد الخام المستوردة من الخارج مما یلي:

• سیلكون منجنیز
• نیوترل رامج ماس

• فیرو سیلیكون
• كاستبل ٪۹٤
• قالب النحاس

• طوب حراري
• بطانة عازل ناقل الصھر

• بوابة منزلقة
وتمثل المواد الخام المستوردة من الخارج نسبة ٥٫۱٤٪ و ٤٫٦٪  على التوالي من إجمالي تكلفة المبیعات للعام المالي ۲۰۱۹م و فترة  الستة 

اشھر المنتھیة في ۲۰۲۰/۰٦/۳۰م على التوالي حیث أن التعامالت ال تتم على أسس تعاقدیة.

۳-٤-٥ تصدیر المنتجات
قامت الشركة بتصدیر منتجاتھا إلى كل من األردن ومصر خالل  العام ۲۰۱۹م  وقد بلغت نسبة مبیعات التصدیر من إجمالي المبیعات 

۰٫۳۷٪ و۰٪ خالل العام  ۲۰۱۹م والستة اشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي.

۳-٤-٦ آلیة عمل المصنع 
یتكون المصنع من قسمین ھما مصنع الصھر ویتم فیھ انتاج الكتل الحدیدیة، ومصنع الدرفلة ویتم فیھا انتاج حدید التسلیح، وفیما یلي آلیة 

عمل المصنع حسب كل قسم:

• مصنع الصھر 
ینقسم مصنع الصھر إلى جزئین رئیسیین:

۱) أفران الحث الكھرومغناطیسي 
 أ. بعد التأكد من جاھزیھ السكراب ونقلھ من ساحات التجھیز إلى الساحھ الخاصھ بالسكراب الجاھز للشحن.

 ب. تبدأ عملیھ إدخال السكراب إلى الفرن بواسطھ عربة ھزازة و رافعات سقف علویة.
تیار متردد مكونا مجاًال  بھا  یمر  التي  النحاسیة  الملفات  بالعدید من  المحاط  الفرن  المراد صھره داخل  السكراب  إدخال  فیتم   ج. 
مغناطیسیًا في اتجاه عكسي ینتج عنھ تیارات دوامیة تنتقل عبر الحث الكھرومغناطیسي لتمر داخل المعدن رافعة درجة حرارتھ 

حتى الذوبان.
 د. عندما یصل مستوى المصھور داخل الفرن إلى ۲۰ طن یتم أخذ العینة األولى إلى مختبر الجودة لعمل تحلیل كیمیائي باستخدام 

جھاز السبكترومیتر.
 ه. بعد استالم تقریر التحلیل الكیمیائي للعینة. یتم اختیار الخرده بعنایة للحصول على التركیبة الكیمیائیة المطلوبة حیث یتم التحكم 

بنسبة الكربون والعناصر األخرى باختیار نوعیھ الخردة المناسبة (خردة قلیلة الكربون أو خردة مرتفعة الكربون). 
 و. عندما یمتلئ الفرن یتم أخذ عینة ثانیة إلى مختبر الجودة للتأكد من التحلیل الكیمیائي ولمعرفة الكمیة المطلوب إضافتھا من المواد 

المضافة (الفیرو سیلیكون و الفیرو منجنیز).
 ز. بعد إضافة الفیرو سیلیكون و الفیرو منجنیز. یتم رفع حرارة المصھور إلى ۱٦٤۰ درجة مئویة وسكبھ في البوتقة ونقل البوتقة 

إلى ماكینة الصب بواسطھ رافعة سقف حمولة ۷۰ طن.

۲) ماكینة الصب المستمر
 أ. یتم وضع البوتقھ داخل مسار مخصص بعربة البوتقات في أعلى ماكینھ الصب. حیث تكون البوتقھ األولى بوضعیة الصب لتغذیة 
قوالب الصب، في حین أن البوتقة األخرى تكون بوضعیة عدم الصب، وعندما تفرغ البوتقھ األولى، تنتقل البوتقھ الثانیة إلى مكان 

البوتقھ األولى وتأخذ وضعیتھا. 
 ب. یتم نقل المصھور من البوتقة إلى قوالب الصب عن طریق التندش (حوض الصب) حیث یعمل حوض الصب كخزان للمصھور 
لیغذي قوالب الصب أثناء أنتقال البوتقات من وضعیة إلى أخرى، كما تعمل على تنظیم عملیھ تدفق المصھور إلى قوالب الصب.



مســتنــد تســجيــل أســهـــم
شركة وطني للحديد و الصلب

۲۳

 ج. یتم صب المعدن صبًا مستمًرا في قالب نحاسي مبرد بالماء، حیث یتجمد المعدن ویتحرك إلى أسفل على نحو مستمر تحت تأثیر قوى 
السحب واالھتزاز والتبرید بالمیاه. وتستمر حركة البیلت رأسیاً إلى أسفل لحین قطعھا إلى طول ۸ متر بواسطھ مقصات االكسجین.

• تخزین الكتل الحدیدیة:
بعد قص الكتل الحدیدیھ إلى األطوال المطلوبھ، یتم نقلھا من سریر التبرید عن طریق رافعة سقف علویة إلى منطقة تخزین الكتل وبعد ذلك 

یقوم قسم الجودة بالتأكد من جودة المنتج وترقیم كل بلتھ برقم الصھرة وذلك من أجل تتبع جودة المنتج النھائي.

• مصنع الدرفلة
یتكون مصنع الدرفلة من فرن التسخین الذي تبلغ سعتھ ۸۰ طن/ساعة، وتتم عملیة درفلة الحدید على الساخن على عدة مراحل كما یلي:

۱. یتم إدخال كتل الحدید (البلت) إلى فرن التسخین حیث یتم رفع درجة حرارتھا إلى ۱۱٥۰ درجة مئویة.
۲. یتم شحن الفرن بعدد ۱٤٥ بلتة ذات قیاس ۱۳۰ ملم X ۱۳۰ ملم طول ۸ متر.

۳. یتم ادخال البلت إلى خط االنتاج والذي یتكون من ثالثة مراحل:
• المرحلة االولى تتكون من ٦ ستاندات وتسمى المنطقة االولى 
• المرحلة الثانیة تتكون من ٤ ستاندات وتسمى المنطقة الوسطى
• المرحلة الثالثة تتكون من ٦ ستاندات وتسمى المنطقة النھائیة

٤. وبعد تشكیل الحدید حسب القیاس المطلوب من المنطقة النھائیة یتم تمریر الحدید عبر ماكینة لتقسیة الحدید حیث یتم من خاللھا تغییر 
الخواص الفیزیائیة للحدید مثل مقاومة الشد ومقاومة الخضوع واالستطالة.

٥. بعد االنتھاء من تشكیل وتقسیة الحدید یتم قص الحدید حسب األطوال المطلوبة من العمالء. 
الھیئة  لدى  المعتمدة  المواصفات  وھي   (SASO-ASTM-A615) مواصفات  حسب  الحدید  تنتج  الشركة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
برقم  الجودة  عالمة  باستعمال  ترخیص  شھادة  على  حصلت  وقد  الصلب  ألسیاخ  والجودة  والمقاییس  للمواصفات  السعودیة 

(۱-۰۰۰۰۰۱۰۱۰۲٥٥٤۰۹-۱٤۳۷)، وتقوم بإنتاج القیاسات: ۱۲-۱٤-۱٦-۱۸-۲۰ ملم.

۳-٤-۷ الطاقة االنتاجیة لمصنع الشركة 
تبلغ الطاقة اإلنتاجیة التصمیمیة للمصنع ۲۸۰ ألف طن للكتل الحدیدیة "بلیت" و۳۲۰ ألف طن لحدید التسلیح، وتقوم الشركة بتصنیع حدید 
التسلیح باستخدام الكتل الحدیدیة المنتجة في المصنع، والجدول التالي یوضح كمیات إنتاج الحدید المباعة لمصنع الشركة لعامي ۲۰۱۸م و

۲۰۱۹م والستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو من عام ۲۰۲۰م: 

الجدول رقم (٤): تفاصیل كمیات االنتاج و مبیعات المصنع خالل األعوام ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م، و الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو من عام ۲۰۲۰م.

۲۰۱۹م

۲,۱٤۸
۲٥۰,٥۱٦
۲٥۲,٦٦٤
۲۸۰,۰۰۰
۳۲۰,۰۰۰

۲٥٤,۳۰۲
۲٤۱,۷۹۲
٪۹۰٫۸۲
٪۷٥٫٥٦

۲۰۱۸م

 ٤٦,٥۱٥۰
۲۰۹,۲٦۲
۲٥٥,۷۷۷

۲٤۱,٤۱٤
۲۲۷,۳۸٦
٪۸٦٫۲۲
٪۷۱٫۰٦

المنتج

كمیة المبیعات (طن)
كتل حدیدیة "بلیت"

حدید تسلیح
اإلجمالي

 الطاقة االنتاجیة التصمیمیة لخط الكتل الحدیدیة
الطاقة االنتاجیة التصمیمیة لخط حدید التسلیح 

كمیة االنتاج الفعلیة
كتل حدیدیة "بلیت"

حدید تسلیح
نسبة إشغال خط كتل حدیدیة "بلیت"*

نسبة إشغال خط حدید تسلیح

النصف االول من عام ۲۰۲۰م

۱,۱۱۸
۱۰٦,٦۰۲
۱۰۷,۷۲۱

۱۰۳,۸٦۳
۱۰۰,۰۱۲
**٪۷٤
***٪٦۳

 المصدر: الشركة
* معظم مخرجات خط االنتاج تحول إلى خط إنتاج حدید التسلیح

الحدیدیة على أساس ستة أشھر وھي  الكتل  التصمیمیة لخط  االنتاجیة  الطاقة  تم احتسابھا على أساس  الربع األول واألخیر من كل عام، وقد  الشركة في  **تتركز مبیعات 
۱٤۰,۰۰۰ طن، وقد تجاوز االنتاج الطاقة التصمیمیة بسبب العمل في بعض أیام االجازات

***تتركز مبیعات الشركة في الربع األول واألخیر من كل عام، تم احتسابھا على أساس الطاقة االنتاجیة التصمیمیة لخط حدید التسلیح على أساس ستة أشھر وھي ۱٦۰,۰۰۰ طن.
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۲٤

الجدول رقم (٥): تفاصیل مبیعات الشركة حسب نوع المنتج

الجدول رقم (٦): كبار عمالء الشركة

۳-٤-۸ مبیعات الشركة حسب المنتج
وفیما یلي یوضح الجدول التالي تفاصیل مبیعات الشركة حسب نوع المنتج لألعوام ۲۰۱۸ و۲۰۱۹م، والستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو 

۲۰۲۰م على التوالي:

 المصدر: الشركة

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

۳-٤-۹ كبار عمالء الشركة 
 تمثل مبیع ات أكبر ثالثة عمالء للشركة حوالي ٦۷٪ من إجمالي مبیعات عام ۲۰۱۹م، وحوالي ٦۱٫٥٪ من مبیعات الشركة للستة أشھر 
المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م، وفیما یلي یوضح الجدول التالي تفاصیل مبیعات الشركة حسب العمیل لعام ۲۰۱۸م و ۲۰۱۹م، والستة 

أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي:

طرف مستقل
طرف مستقل
طرف مستقل

-

غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة

۹۱,۹٦٦,۳٤۰
۹۰,۲٦۸,۳٤۳
٥۳,۷٤۳,۰۷۰

۲۳٥,۹۷۷,۷٥۳

شركة عالم التطور العربي للتجارة
شركة مدار لمواد البناء المحدودة
مجموعة محمد بن نھار القحطاني

 االجمالي

٪۱۹٫۳
٪۱۸٫۹
٪۱۱٫۳
٪٤۹٫٥

طبیعة العالقةاسم العمیل 
۲۰۱۸م

المبیعات
 (لایر سعودي)

النسبة من إجمالي 
المبیعات (٪)

طرف مستقل
طرف مستقل
طرف مستقل

-

غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة

۱۸٥,۹٤۲,۲٥۷
۸۷,۹۰٦,۷٥٦
٤۷,٥۸۹,۳٤٦

۳۲۱,٤۳۸,۳٥۹

شركة مدار لمواد البناء المحدودة
شركة عالم التطور العربي للتجارة
مجموعة محمد بن نھار القحطاني

 اإلجمالي

٪۳۸٫۷
٪۱۸٫۳
٪۹٫۹

٪٦٦٫۸

طبیعة العالقةاسم العمیل 

۲۰۱۹م

المبیعات
 (لایر سعودي)

النسبة من إجمالي 
المبیعات (٪)

 المصدر: الشركة

طرف مستقل
طرف مستقل
طرف مستقل

-

غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة

۸۹,٥۱۹,٦۲۱
۱۳,۷۷۷,٤٤۲
۲۳,٤۷۱,۳۸٥

۱۲٦,۷٦۸,٤٤۸

شركة مدار لمواد البناء المحدودة
شركة عالم التطور العربي للتجارة

مؤسسة معادن العربیة التجاریة
 اإلجمالي

٪٤۳٫٤
٪٦٫۷
٪۱۱٫٤
٪٦۱٫٥

طبیعة العالقةاسم العمیل 
النصف األول من عام ۲۰۲۰م

المبیعات
 (لایر سعودي)

النسبة من إجمالي 
المبیعات (٪)
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۲٥

الجدول رقم (۷): كبار الموردین للشركة

۳-٤-۱۰ كبار  الموردین 
 یمثل أكبر ثالثة موردین للشركة حوالي ٦٥٫۸٪ من إجمالي تكلفة مبیعات عام ۲۰۱۹م، وحوالي ٦۳٫٤٪ من تكلفة مبیعات الشركة للستة 
أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م، وفیما یلي یوضح الجدول التالي تفاصیل مبیعات الشركة حسب المورد لعام ۲۰۱۹م، والستة أشھر 

المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م على التوالي:

طرف مستقل
طرف مستقل
طرف مستقل

-

غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة

۱۲٥,۷۷۰,٦۳۹
۱۲٥,۳۹۷,۱٥۷
۳۲,۲٦٥,٦٤۲

۲۸۳,٤۳۳,٤۳۸

مصنع اتحاد جدة 
شركة بیان النقل التجاریة 

مجموعة القریان للتجارة والصناعة والمقاوالت
 اإلجمالي

٪۲۹٫۲
٪۲۹٫۱
٪۷٫٥

٪٦٥٫۸

طبیعة العالقةاسم العمیل 

۲۰۱۹م

المشتریات
 (لایر سعودي)

النسبة من تكلفة 
المبیعات (٪)

 المصدر: الشركة

طرف مستقل
طرف مستقل
طرف مستقل

-

غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة
غیر تعاقدیة

۳٤,۳٦۹,۰۳۱
۳۹,۳۳۸,۱٤٤
۳۸,۸٥٤,۸۲٦

۱۱۲,٥٦۲,۰۰۱

مصنع اتحاد جدة 
شركة بیان النقل التجاریة 

مؤسسة أحمد سلیمان األسمري التجاریة
 اإلجمالي

٪۱۹٫٤
٪۲۲٫۲
٪۲۱٫۹
٪٦۳٫٤

طبیعة العالقةاسم العمیل 
النصف األول من عام ۲۰۲۰م

المبیعات
 (لایر سعودي)

النسبة من تكلفة 
المبیعات (٪)

تتطلع شركة حدید وطني إلى بناء عالقات عمل وشراكة استراتیجیة مع عمالءنا وموردینا وتقدیم منتجات حدید عالیة الجودة من خالل موظفینا 
الذین یتم اختیارھم وتدریبھم بعنایة وتحقیق أكبر عائد ممكن على استثمارات المالك.

۳-٥ رؤیة الشركة

البیانات  وتوضح  واالقتصادیة،  الصناعیة  التنمیة  في  رئیسي  بدور  تقوم  حیث  االستراتیجیة  الصناعات  أھم  من  والصلب  الحدید  تعتبر صناعة 
اإلحصائیة في العدید من الدول وجود عالقة طردیة بین كمیة االستھالك من منتجات الصلب و النمو االقتصادي لتلك الدول.

۳-٦ رسالة الشركة

وضعت الشركة الخطط االستراتیجیة بما یتوائم مع الرؤیة المستقبلیة وذلك من خالل:
۱. رفع طاقاتھا اإلنتاجیة من حدید لتلبیة احتیاجات السوق المحلي واإلقلیمي وتوفیر أعلى درجات الجودة والمرونة لخدمة عمالئھا.

۲. االستمرار بالعمل على رفع وتعزیز الكفاءة التشغیلیة مما یسھم في تخفیض التكالیف تحقیقاً ألھداف الشركة لتحقیق عوائد تنافسیة للشركة.
۳. االستمرار في المنافسة وتوسیع حصتھا في السوق المحلي واإلقلیمي وزیادة مكانتھا في السوق بحیث تكون من أفضل الموردین المحلیین 

واإلقلیمیین للحدید.
٤.  تطویر قنوات توزیع جدیدة والحفاظ على تقدیم أسعار تنافسیة.

۳-۷ استراتیجیة الشركة العامة

۱. حصول الشركة على شھادات اعتماد من وزارتي اإلسكان والنقل.
۲. تبلغ الطاقة الیومیة لإلنتاج ۱۰۰۰ طن و للتسلیم ۱۲۰۰ طن.

۳. لدى الشركة فریق عمل و مھندسون ذو مؤھالت وخبرات عالیة.
٤. تعمل الشركة وفق سیاسات و إجراءات مھنیة واحترافیة.

٥. قدرة الشركة على رفع مستوى اإلنتاج لمواكبة متطلبات السوق المحلي وقدرتھا على التصدیر للسوق العربي.

۳-۸ نواحي القوة والمزایا التنافسیة للشركة
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 إنتاج حدید

إنتاج حدید تسلیح

مباني المنشآت الصناعیة 
ومحالت المھن الصناعیة

صناعة مشابك تثبیت معدنیة 
مثل المسامیر والدبابیس 

والصوامیل والحلقات بأنواعھا

ترخیص بقرار رقم 
 (٤۱۱۱۰۲۱۰۳۲٥۲)

وتاریخ ۱٤٤۱/۰۷/۰۸ھـ 
(الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰۳م)

 رقم الطلب (۱٤٤۰/۱٥۱٥) 
۱۹۰۱۰۲۰۹۸۷-

۱-۰۰۰۳۰٤٦٤۰-٤۰

٤۰۱۰۲٤۰۳۲۱۲

ترخیص منشأة 
صناعیة

تصریح بیئي 
للتشغیل

 الدفاع المدني* 

وزارة الشئون 
البلدیة والقرویة

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنیة (وزارة الطاقة 

والصناعة والثروة 
المعدنیة سابقاً)

 الھیئة العامة لألرصاد 
وحمایة البیئة

المدیریة العامة للدفاع 
المدني

أمانة منطقة الریاض

۱٤٤٤/۰۷/۰۷ھـ
(الموافق ۲۰۲۳/۰۷/۳۰م)

۱٤٤۲/۱۰/۱۳ھـ 
(الموافق ۲۰۲۱/۰٥/۲٥م)

۱٤٤۱/۰۸/۱۱ھـ
(الموافق ۲۰۲۰/۰٤/۰٤م)

۱٤٤۲/۰۹/۰۷ھـ
(الموافق ۲۰۲۱/۰٤/۱۹م)

كتل حدیدیة "بیلیت" بطاقة 
إنتاجیة تبلغ ۳۸٥,۰۰۰ طن 
حدید تسلیح بطاقة إنتاجیة 

تبلغ ۳٥۰,۰۰۰ طن 

إنتاج حدید تسلیح

مباني المنشآت الصناعیة 
ومحالت المھن الصناعیة

صناعة مشابك تثبیت معدنیة 
مثل المسامیر والدبابیس 

والصوامیل والحلقات بأنواعھا

تاریخ انتھاءوصف المنتجاتالجھة المرخصةالنشاطرقم الترخیصالترخیص
صالحیة الترخیص

تعتمد الشركة في تسویق خدماتھا ومنتجاتھا على اسمھا التجاري المسجل في سجلھا التجاري والذي ینعكس في شعارھا، والذي یدعم أعمالھا 
ومركزھا التنافسي، ویمنحھا تمیزاً واضحاً في السوق بین العمالء. ویوضح الجدول أدناه العالمة التجاریة للشركة.

 المصدر: الشركة

 المصدر: الشركة

الجدول رقم (۸): السجالت التجاریة للشركة

شركة وطني 
للحدید والصلب

شركة مساھمة 
مقفلة

۱٤۲۹/۰۸/۲۳ھـ 
(الموافق 

۲۰۰۸/۲٤/۲٤م)
۱

۱٤٤۲/۱۱/۲۱ھـ
 (الموافق 

۲۰۲۱/۰۷/۰۱م)

نوع الكیان القانونياسم الشركةالرقم
الركائز  من  كتل  شكل  على  الحدید  من  أولیة  منتجات  صناعة 
ولفائف  وألواح  إعادة صھرھا، صناعة صفائح  بعد  والمخلفات 
شریطیة وقضبان وأسیاخ وزوایا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالھا.

تاریخ االنتھاءتاریخ اإلصدارالنشاط

صناعيملكأرض المصنع ۷,٦۹۱,٦۰۰ لایر۳۷,٥۲۰ متر مربع*۱
طبیعة الملكیةالعقارالرقم

الریاض
القیمة الدفتریةالمساحةنوع العقارالمدینة

شركة أرض إیجار
الریاضقریشة العقاریة  عمارة 

۱٥۰,۰۰۰ال یوجدالعزیزیة

المؤجرملك / إیجارالعقار

سكني

قیمة  اإلیجارالمساحة م۲المدینةاالستخدام

۱٤٤۱/۰۷/۰۱ھـ إلى سنة
۱٤٤۲/۰۷/۰۱ھـ

التاریخمدة العقد

الجدول رقم (۹): العالمات التجاریة للشركة

الجدول رقم (۱۰): التراخیص

* جاري العمل على تجدید ترخیص الدفاع المدني
المصدر: الشركة

شركة وطني
المملكة العربیة ۱٤۳۲۰۲۰۲٤للحدید والصلب

۱٤٤۲/۰۲/۲٦ھـالسعودیة

رقم التسجیلاسم المالكالعالمة التجاریة

۱٤۳۲/۰۲/۱۹ھـ

تاریخ بدایة الحمایةبلد التسجیلتاریخ التسجیل

۱٤٥۲/۰۲/۲٥ھـ

تاریخ نھایة الحمایة

المصدر: الشركة
*المساحة حسب الصك ٤۰,۰۰۰ م۲ وقد تنازلت الشركة عن ۲٤۸۰ م۲ لصالح شركة الكھرباء وقد تم التنازل عنھا في عام ۲۰۱۰م

ویبین الجدول التالي العقارات المستاجرة:

الجدول رقم (۱۱): قائمة العقارات التي تملكھا الشركة حیث یقع مبنى الشركة  الرئیس في المصنع:

حصلت الشركة على عدد من التراخیص والتصاریح من الجھات المعنیة لتمكینھا من القیام بعملیاتھا، وھي كما یلي:
۳-۱۱ التراخیص

۳-۱۲ قائمة العقارات التي تملكھا الشركة 

۳-۹ السجالت التجاریة للشركة

۳-۱۰ العالمات التجاریة وحقوق الملكیة



مســتنــد تســجيــل أســهـــم
شركة وطني للحديد و الصلب

۲۷

بلغ عدد موظفي الشركة كما في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م عدد (٤۳۸) موظف منھم (۹۱) موظف سعودي و(۳٤۷) موظف غیر سعودي، وبنسبة سعودة 
قدرھا حوالي ( ۲۰٫۷٪)، وتندرج الشركة في برنامج نطاقات حالیاً ضمن النطاق األخضر.

وتوضح الجداول التالیة أعداد الموظفین ونسبة السعودة وتوزیعھم على إدارات الشركة خالل األعوام ۲۰۱۸م و۲۰۱۹م،  وحتى۳۰ یونیو  ۲۰۲۰م.

المؤمن

الشركة العربیة السعودیة 
للتأمین التعاوني (سایكو)

الشركة العربیة السعودیة 
للتأمین التعاوني (سایكو)

الشركة العربیة السعودیة 
للتأمین التعاوني (سایكو)

نوع التغطیة التأمینیة

الضمان الصحي التعاوني

وثیقة تأمین المسؤولیة 
المدنیة

وثیقة تأمین ممتلكات

الحد األقصى للتغطیة التأمینیة
• حد المنفعة القصوى لكل شخص لمدة سنة بالوثیقة 

٥۰۰,۰۰۰ لایر.
• الحاالت الطبیة الناشئة قبل تاریخ نفاذ التأمین/ أمراض 

مزمنة بالنسبة للمؤمن علیھ ٥۰۰,۰۰۰ لایر.
• للمسؤولیة العامة شاملة الوفاة و/أو اإلصابات 

الجسمانیة واألضرار لممتلكات الغیر للحادث الواحد 
۳۰۰,۰۰۰ لایر و ۲,۰۰۰,۰۰۰ لایر في المجموع 

طوال مدة التأمین.

• تأمین ضد وقوع الحرائق والتلفیات

م

۱

۲

۳

مدة السریان

من: ۲۰۲۰/۱۱/۱۳م
إلى: ۲۰۲۱/۱۱/۱۲م

من: ۲۰۲۰/۰۳/۱٤م
إلى: ۲۰۲۱/۰۳/۱۳م

من: ۲۰۲۰/۰۳/۱٤م
إلى: ۲۰۲۱/۰۳/۱۳م

۳-۱۳ وثائق التأمین

۳-۱٤ الموظفون والسعودة

الجدول رقم (۱۲): أعداد العاملین بالشركة 

المصدر: الشركة

۹۱
۳٤۷
٤۳۸

السعودیون
غیر السعودیین

المجموع

 ٪ ۲۰,۷۷
٪ ۷۹,۲۲
 ٪ ۱۰۰

۹۲
۳٥۱
٤٤۳

٪۲۰٫۸
٪۷۹٫۲
٪۱۰۰

۸٥
۳۳۰
٤۱٥

٪۲۰٫٥
٪۷۹٫٥
٪۱۰۰

۳۰ یونیو ۲۰۲۰ ۲۰۱۹م ۲۰۱۸م

النسبةالعدد العدد العددالنسبة النسبة

الجدول رقم (۱۳): توزیع الموظفین على اإلدارات 

المصدر: الشركة

۳۳
٥
۱٤
۲٥
۸
٥
۱

۹۱

اإلدارة

إدارة الموارد البشریة
إدارة المشتریات

اإلدارة المالیة
إدارة المبیعات

إدارة تقنیة المعلومات
إدارة المستودعات

إدارة المصنع
المجموع

۰
٤
۸
۳
۱
۹

۳۲۲
۳٤۷

۳۳
٥
۱۳
۲۹
۸
۳
۱

۹۲

۰
٤
۸
۳
۱
۹

۳۲٦
۳٥۱

۳۳
٥
۱۰
۲٥
۸
۳
۱

۸٥

۰
۳
۷
٥
۱
۷

۳۰۷
۳۳۰

۳۰ یونیو ۲۰۲۰ ۲۰۱۹م ۲۰۱۸م
غیر السعودیونالسعودیون السعودیون السعودیونغیر السعودیون غیر السعودیون

ال یوجد للشركة نشاط تجاري خارج المملكة وال تملك أیة أصول خارجھا حتى تاریخ نشر ھذا المستند.
تقوم إدارة الشركة بمتابعة السوق بشكل دائم سواًء داخل المملكة أو خارجھا للتعرف على المستجدات واألفكار واالبتكارات الجدیدة في مجال عمل 

الشركة، وباستثناء ذلك فإنھ ال یوجد لدى الشركة أي سیاسات محددة أو مكتوبة بشأن األبحاث والتطویر للمنتجات الجدیدة.
ویقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنھ لم یحدث أي إنقطاع في أعمالھا یمكن أن یؤثر أو یكون أثر تأثیراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل (۱۲) شھراً 

األخیرة من تاریخ ھذا المستند.
كما یقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي نیة إلجراء أي تغییر جوھري في طبیعة عمل الشركة.
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۲۸

٤. ھیكل الملكیة والھیكل التنظیمي

٤-۱ ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج

الجدول رقم (۱٤): ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج 

المصدر: الشركة

الشكل رقم (۱): الھیكل التنظیمي للشركة 

الجمعیة العامةلجنة المراجعة

مجلس اإلدارة

الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب

إدارة 
المراجعة 
الداخلیة

مدیر 
الموارد 
البشریة

مدیر 
المشتریات

المدیر 
المالي

مدیر 
المبیعات

مدیر 
تقنیة 

المعلومات

مدیر 
المستودعات

أمین سر مجلس اإلدارة

نائب الرئیس التنفیذي ومدیر المصنع

المصدر: الشركة

یوضح الجدول التالي ھیكل ملكیة الشركة قبل اإلدراج:

٤-۲ الھیكل التنظیمي 

االسم

 عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي
 یوسف محمد عبدالرحمن الطریف

مشعل عبدالكریم محمد الراجحي
مشاري عبدالكریم محمد الراجحي

منیرة عبدالعزیز إبراھیم الثنیان
سارة فھد زامل الذكیر

 الجمھور (٥٥ مساھم)
المجموع

عدد األسھم

٥,٤٤٥,۰۰۰
۲,٤۲۰,۰۰۰
٥٥۰,۷۲۰
٥٤٤,٥۰۰
٤۸٤,۰۰۰
۱۳٦,۱۰۰

۲,٥۲۹,٦۸۰
۱۲,۱۱۰,۰۰۰

القیمة االسمیة
(لایر السعودي)
٥٤,٤٥۰,۰۰۰
۲٤,۲۰۰,۰۰۰
٥,٥۰۷,۲۰۰
٥,٤٤٥,۰۰۰
٤,۸٤۰,۰۰۰
۱,۳٦۱,۰۰۰
۲٥,۲۹٦,۸۰۰

۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰

م

۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷

مدة السریان

٪٤٤٫۹٦
٪۱۹٫۹۸
٪٤٫٥٥
٪٤٫٤۹
٪۳٫۹۹
٪۱٫۱۲
٪۲۰٫۸۸
٪۱۰۰
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۲۹

عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي 
مشعل عبد الكریم محمد الراجحي

یوسف محمد عبدالرحمن الطریف

مشاري عبدالكریم محمد الراجحي
یاسر زومان سعد الزومان

محمد عبدالرحمن عمر الوسیدي
یزید عبدهللا مرزوق المرزوق**

رئیس مجلس اإلدارة
نائب رئیس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة 
المنتدب والرئیس التنفیذي

عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
أمین سر المجلس

غیر تنفیذي
غیر تنفیذي

تنفیذي

غیر تنفیذي
غیر تنفیذي
غیر تنفیذي

-

غیر مستقل
غیر مستقل

غیر مستقل

غیر مستقل
مستقل
مستقل

-

سعودي
سعودي

سعودي

سعودي
سعودي
سعودي
سعودي

٥۷
۳۲

٤۳

۲۱
۳۷
٥٥
۳۰

٥,٤٤٥,۰۰۰
٥٥۰,۷۲۰

۲,٤۲۰,۰۰۰

٥٤٤,٥۰۰
۰
۰
۰

٪٤٤٫۹٦۳
٪٤٫٥٤۸

٪۱۹٫۹۸۳

٪٤٫٤۹٦
٪۰
٪۰
٪۰

٪۰
٪۰

٪۰

٪۰
٪۰
٪۰
٪۰

المنصب صفةاألسم
العمرالجنسیةاالستقاللیة***العضویة

األسھم المملوكةاألسھم المملوكة
"مباشرة"

النسبةالنسبةالعدد
"غیر مباشرة"***

تاريخ انتهاء
صالحية الترخيص

المصدر: الشركة
*وافقت الجمعیة العامة العادیة المنعقدة في تاریخ ۱٤٤۱/۱۰/۲٦ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰٦/۱۸م) على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة المذكورین أعاله وذلك لمدة ثالث سنوات 

تبدأ من تاریخ قیدھا في السجل التجاري والتي تم تقییدھا بتاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۲م).
** قرر مجلس اإلدارة كما في تاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۲م) تعیین السید/ یزید عبدهللا مرزوق المرزوق كأمین سر لمجلس اإلدارة. 

***الیوجد أسھم ملكیة غیر مباشرة

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۱٥): مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس

الجدول رقم (۱٦): السیرة الذاتیة لعبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي

یوضح الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس: 

فیما یلي ملخص السیرة الذاتیة ألعضاء مجلس اإلدارة

٤-۳ أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس 

٥۷ سنة
سعودي

رئیس مجلس اإلدارة
• حاصل على درجة البكالوریوس في اإلدارة العامة من جامعة الملك سعود بمدینة الریاض عام ۱۹۸۸م.

• یشغل حالیاً منصب رئیس مجلس المدیرین وشریك في شركة وطني للحدید والصلب، وھي شركة تعمل مجال صناعة 
الحدید والصلب بمدینة الریاض من ۲۰۰۸م وحتى اآلن. 

• شغل منصب رئیس مجلس المدیرین وشریك في شركة مصنع طیبة الخلیج للحدید ،"شركة عبد الكریم الراجحي للحدید 
حالیاً"، وھي شركة تعمل مجال صناعة الحدید بمدینة الریاض من ۲۰۰٤م وحتى عام ۲۰۲۰م.

• شغل منصب رئیس مجلس المدیرین في شركة عبدالكریم محمد الراجحي وشریكة للمعادن، وقد عمل في صناعة الحدید 
والمعادن من ۲۰۱۰م إلى ۲۰۱٥م. 

• شغل منصب رئیس مجلس المدیرین في شركة عبدالكریم محمد الراجحي وشریكھ للمعادن، وھي شركة تعمل في مجال 
صناعة الحدید والصلب بمدینة الریاض من۲۰۱۰م إلى ۲۰۱٥م.

• شغل منصب رئیس مجلس المدیرین وشریك في شركة مصنع طیبة الخلیج للحدید"شركة عبد الكریم الراجحي للحدید 
حالیاً"، وھي شركة تعمل مجال صناعة الحدید بمدینة الریاض من ۲۰۰٤م وحتى  عام ۲۰۲۰م.

ال یوجد

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

عضویات مجالس اإلدارة السابقة

العضویات الحالیة في مجالس 
إدارة أخرى

عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي

الجدول رقم (۱۷): السیرة الذاتیة لمشعل عبدالكریم محمد الراجحي

۳۲ سنة
سعودي

نائب رئیس مجلس اإلدارة

العمر 
الجنسیة
المنصب

مشعل عبدالكریم محمد الراجحي

أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس*
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۳۰

٤۳ سنة
سعودي

عضو مجلس اإلدارة المنتدب والرئیس التنفیذي.
• حاصل على درجة البكالوریوس في المحاسبة من جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة بمدینة الریاض عام ۲۰۰۰م. 

• یشغل حالیاً منصب الرئیس التنفیذي والعضو المنتدب في شركة وطني للحدید والصلب، وھي شركة تعمل في الصناعات 
الحدیدیة بمدینة الریاض من ۲۰۱۱م وحتى اآلن.

• یشغل حالیاً منصب المدیر العام والمالك لمؤسسة یوسف الطریف للتجارة، وھي مؤسسة تعمل في تجارة الحدید بمدینة 
الریاض من ۲۰۰٥م وحتى اآلن.

• شغل منصب مدیر المبیعات في شركة المصیرعي للصناعات المعدنیة من ۲۰۰۰م الى ۲۰۰۷م.
 الیوجد

 الیوجد

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

عضویات مجالس اإلدارة السابقة
العضویات الحالیة في مجالس 

إدارة أخرى

الجدول رقم (۲۰): السیرة الذاتیة لیاسر زومان سعد الزومان

۳۷ سنة
سعودي

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة
• حاصل على درجة الماجستیر في إدارة األعمال (MBA) من جامعة أستون في بریطانیا عام ۲۰۱۲م. 

• حاصل على درجة البكالوریوس في المحاسبة من جامعة القصیم في السعودیة عام ۲۰۰۷م.
• حاصل على شھادة الزمالة السعودیة للمحاسبین القانونیون SOCPA من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیون عام ۲۰۱۰م.

• یشغل حالیًا منصب شریك في شركة الصالح والزومان محاسبون قانونیون، وھي شركة تعمل في مجال المحاسبة 
والمراجعة بمدینة الریاض خالل الفترة من مایو ۲۰۱٦م وحتى تاریخھ.

• شغل منصب الرئیس المالي لشركة وطني للحدید والصلب المحدودة، ، وھي شركة تعمل في مجال صناعة الحدید بمدینة 
الریاض خالل الفترة من مارس ۲۰۱٥م وحتى مایو ۲۰۱٦م. 

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

یاسر زومان سعد الزومان

المصدر: الشركة

حاصل على درجة البكالوریوس في إدارة االعمال من كلیة بي بي إیھ BBA  من بریطانیا عام ۲۰۱۷م.
• شغل منصب المدیر العام لشركة مصنع طیبة الخلیج للحدید، "شركة عبد الكریم للحدید حالیاً"، وھي شركة تعمل في 

الصناعات الحدیدیة بمدینة الریاض ۲۰۱۷م وحتى عام ۲۰۲۰
 الیوجد

• یشغل حالیاً رئیس مجلس إدارة  شركة عبد الكریم الراجحي للحدید "شركة مصنع طیبة الخلیج للحدید سابقاً" وھي شركة 
تعمل في الصناعات الحدیدیة بمدینة الریاض منذ عام ۲۰۲۰م وحتى اآلن

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

عضویات مجالس اإلدارة السابقة
العضویات الحالیة في مجالس 

إدارة أخرى

المصدر: الشركة

یوسف محمد عبدالرحمن الطریفالجدول رقم (۱۸): السیرة الذاتیة لیوسف محمد عبدالرحمن الطریف

۲۱ سنة
سعودي

عضو مجلس اإلدارة
• حاصل على الثانویة العامة من مدرسة بریلینتمونت لوزان في سویسرا عام ۲۰۱٤م 

• شغل منصب مسؤول شؤون موظفین في شركة مصنع طیبة الخلیج للحدید" شركة عبد الكریم الراجحي للحدید حالیاً" وھي 
شركة تعمل في الصناعات الحدیدیة بمدینة الریاض من ۲۰۱٤م الى ۲۰۱٦م.

 الیوجد

 الیوجد

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

عضویات مجالس اإلدارة السابقة
العضویات الحالیة في مجالس 

إدارة أخرى

مشاري عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۱۹): السیرة الذاتیة لمشاري عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي



مســتنــد تســجيــل أســهـــم
شركة وطني للحديد و الصلب

۳۱

المصدر: الشركة

• شغل منصب مدیر مالي لشركة التدریع للصناعة، وھي شركة تعمل في مجال تصنیع العربات المصفحة العسكریة و 
المدنیة بمدینة الریاض خالل الفترة من دیسمبر ۲۰۱۳م حتى مارس ۲۰۱٥م.

• شغل منصب مدیر مالي لشركة أساطیر السعودیة، وھي شركة تعمل في مجال تصنیع الخرسانة بمدینة الریاض خالل 
الفترة من مایو ۲۰۱۳م وحتى دیسمبر ۲۰۱۳م.

• شغل منصب مدقق مالي أول في صندوق التنمیة الصناعي السعودي، وھي صندوق حكومي متخصص بتمویل المنشآت 
الصناعیة بمدینة الریاض خالل الفترة من یونیو ۲۰۰۷م وحتى مایو ۲۰۱۳م.

 الیوجد
• یشغل حالیًا منصب شریك في شركة الصالح والزومان محاسبون قانونیون، وھي شركة تعمل في مجال المحاسبة 

والمراجعة بمدینة الریاض خالل الفترة من مایو ۲۰۱٦م وحتى تاریخھ.

عضویات مجالس اإلدارة السابقة
العضویات الحالیة في مجالس 

إدارة أخرى

٥٥ سنة
سعودي

عضو مجلس إدارة 
• حصل على شھادة البكالوریوس في تخصص الشریعة من جامعة االمام محمد بن سعود بالریاض عام ۲۰۱۲م.
• حصل على شھادة البكالوریوس في تخصص االقتصاد من جامعة االمام محمد بن سعود بالریاض عام ۱۹۹۰م.

• یشغل  حالیاً منصب رئیس مكتب الوسیدي للمحاماة، وھي منشأة  متخصصة  في تقدیم االستشارات القانونیة بمدینة 
الریاض خالل الفترة من عام ۲۰۰۱م وحتى تاریخھ.

• یشغل  حالیاً منصب رئیس أكادیمیة بحر العرب للدراسات االقتصادیة ، وھي منشأة  متخصصة بتقدیم الدراسات 
االقتصادیة بمدینة الریاض خالل الفترة من عام ۲۰۰۸م وحتى تاریخھ.

• یشغل  حالیاً منصب خبیر معتمد في محكمة االستئناف للقسم العام والتجاري، وھي جھة حكومیة تعمل بالقضاء بمدینة 
الریاض خالل الفترة من عام ۲۰۰٤م وحتى تاریخھ.

• یشغل  حالیاً منصب خبیر في وزارة العدل، وھي جھة حكومیة تعمل بالقضاء بمدینة الریاض خالل الفترة من  عام۲۰۰۳م وحتى تاریخھ.
 الیوجد

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

العضویات في مجالس إدارة أخرى

محمد عبدالرحمن عمر الوسیدي

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۱): السیرة الذاتیة لمحمد عبدالرحمن عمر الوسیدي

۳۰ سنة
سعودي

مدیر إدارة الموارد البشریة وأمین سر مجلس اإلدارة
• حاصل على درجة البكالوریوس في إدارة األعمال من جامعة الملك فیصل بمدینة االحساء عام ۲۰۱۷م.

• یشغل حالیاً منصب مدیر الموارد البشریة في شركة وطني للحدید والصلب، وھي شركة تعمل في مجال صناعة منتجات 
الحدید منذ یولیو ۲۰۱٥م وحتى اآلن.

• شغل منصب مدیر الشؤون اإلداریة وشؤون الموظفین في مجموعة الخریف، وھي شركة تعمل في أنظمة اآلالت 
والمعدات في مدینة الریاض منذ. مارس ۲۰۱۱م وحتى یولیو ۲۰۱٥م.

• شغل منصب إداري في إدارة الموارد البشریة. في شركة عذیب التجاریة في مدینة الریاض، وھي شركة تعمل في أعمال 
متعددة مثل الخدمات الطبیة وتقنیة المعلومات واالتصاالت في مدینة الریاض منذ دیسمبر ۲۰۰۸م وحتى فبرایر ۲۰۱۱م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

یزید عبدهللا مرزوق المرزوق

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۲): السیرة الذاتیة لیزید عبدهللا مرزوق المرزوق



شـركـة وطــنـي للحديد و الصلب
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۳۲

وفیما یلي نبذة عن ملخص السیرة الذاتیة ألعضاء اإلدارة التنفیذیة

فضالً راجع القسم رقم  ٤-۳ أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس

یوسف محمد عبدالرحمن الطریف

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲٤): السیرة الذاتیة لیوسف محمد عبدالرحمن الطریف

٤-٤ اإلدارة التنفیذیة

المصدر: الشركة
* الیوجد أي ملكیة غیر مباشرة في أسھم الشركة ألي من أعضاء اإلدارة التنفیذیة كما بتاریخ ھذا المستند.

الجدول رقم (۲۳): أعضاء اإلدارة التنفیذیة

۱
۲
۳
٤
٥
٦
۷
۸
۹

یوسف محمد عبدالرحمن الطریف
ناصر نبیھ مسلم مسنات

یزید عبدهللا مرزوق المرزوق
عالء فتحي محمد أیوب
محمد حمدي أحمد محمد

اسالم سمیر عبدالرحمن مرسي 
سلفیرو انھلیس خلیوك كالدویك

خالد حسن سلطان آل یحیى
 شاغر

الرئیس التنفیذي
نائب الرئیس التنفیذي ومدیر المصنع

مدیر إدارة الموارد البشریة
مدیر المبیعات
المدیر المالي

مدیر تقنیة المعلومات
مدیر المستودعات
مدیر المشتریات

 مدیر إدارة المراجعة الداخلیة

سعودي
أردني
سعودي
فلسطیني
مصري
مصري
فلبیني
سعودي

-

٤۳
٥۳
۳۰
٤٥
۳۲
٤۲
٦۹
۳۷
-

۲,٤۲۰,۰۰۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
-

٪۱۹٫۹۸۳
٪۰
٪۰
٪۰
٪۰
٪۰
٪۰
٪۰
-

االسم العمرالجنسیةالمنصبم

۲۰۲۰/۰٦/۰۱م
۲۰۱٥/۰۹/۱۰م
۲۰۱٥/۰۷/۰۲م
۲۰۱۹/۰۹/۲٥م
۲۰۱۳/۰٤/۰۷م
۲۰۱۳/۰٤/۰۱م
۲۰۱۸/۰٤/۰۱م
۲۰۲۰/۰۱/۱۹م

-

 تاریخ التعیین
األسھم المملوكة

"مباشرة"*

النسبةالعدد

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲٥): السیرة الذاتیة لناصر نبیھ ملسم مسنات

٥۳ سنة
أردني

نائب الرئیس التنفیذي ومدیر المصنع
• حاصل على درجة الماجستیر في تقنیة بناء اآلالت (اإلنتاج) من جامعة والیة سانت بطرسبرغ التقنیة في روسیا عام ۱۹۹۲م.
• حاصل على درجة البكالوریوس في الھندسة المیكانیكیة من جامعة والیة سانت بطرسبرغ التقنیة في روسیا عام ۱۹۹۰م.

• یشغل منصب نائب الرئیس التنفیذي ومدیر المصنع في شركة وطني للحدید والصلب، وھي شركة تعمل في مجال صناعة 
منتجات الحدید في مدینة الریاض من سبتمبر ۲۰۱٥م حتى اآلن.

• شغل منصب المدیر العام في شركة صالبة لصناعة الحدید، وھي شركة تعمل في مجال صناعة منتجات الحدید في 
األردن خالل الفترة من أغسطس ۲۰۱۳م وحتى أغسطس ۲۰۱٥م.

• شغل منصب مدیر مصنع التصفیح ونائب المدیر العام في مصنع المناصیر للحدید، وھي شركة تعمل في مجال صناعة 
منتجات الحدید في األردن خالل الفترة من یولیو ۲۰۱۱م وحتى أغسطس ۲۰۱۳م.

• شغل منصب مدیر مصنع الصھر ونائب المدیر العام في مصنع المناصیر للحدید خالل الفترة من یولیو ۲۰۰۹م وحتى 
یولیو ۲۰۱۱م.

• شغل منصب مدیر مصنع التصفیح في مصنع المناصیر خالل الفترة من فبرایر ۲۰۰۲م وحتى یولیو ۲۰۰۹م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

ناصر نبیھ مسلم مسنات

فضالً راجع القسم رقم  ٤-۳ أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس

یزید عبدهللا مرزوق المرزوق

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲٦): السیرة الذاتیة لیزید عبدهللا مرزوق المرزوق
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۳۳

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۷): السیرة الذاتیة لعالء فتحي محمد أیوب

٤٥ سنة
فلسطیني

مدیر المبیعات
• حاصل على دبلوم في اإللكترونیات من مركز سبلین للتدریب بمدینة صیدا في لبنان عام ۱۹۹۳م. 

• یشغل حالیاً منصب مدیر المبیعات في شركة وطني للحدید والصلب، وھي شركة تعمل في الصناعات الحدیدیة بمدینة 
الریاض منذ یونیو ۲۰۲۰م وحتى اآلن.

• شغل منصب مدیر فرع في شركة حوسینوكس وھي شركة تعمل في تصنیع منتجات الستاینلس ستیل بمدینة الریاض منذ 
عام ۲۰۱۸م وحتى عام ۲۰۱۹م.

• شغل منصب مدیر مبیعات في شركة سماكوم وھي شركة تعمل في المقاوالت بمدینة. الریاض منذ عام ۲۰۱٤م وحتى عام ۲۰۱۷م. 
• شغل منصب مدیر فرع في شركة عطیة للحدید وھي شركة تعمل في تجارة الحدید بمدینة الریاض منذ عام ۲۰۰٦م وحتى عام ۲۰۱٤م.
• شغل منصب مندوب مبیعات في شركة عطیة للحدید وھي شركة تعمل في تجارة الحدید بمدینة الریاض منذ عام ۲۰۰۰م 

وحتى عام ۲۰۰٦م.
• شغل منصب مسؤول مبیعات في شركة عطیة للحدید وھي شركة تعمل في تجارة الحدید بمدینة الریاض منذ عام ۱۹۹٤م 

وحتى عام ۲۰۰۰م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

عالء فتحي محمد أیوب

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۸): السیرة الذاتیة لمحمد حمدي أحمد محمد

۳۲ سنة
مصري

المدیر المالي
• حاصل على درجة البكالوریوس في المحاسبة من جامعة الزقازیق بمصر عام ۲۰۱۰م. 

• یشغل حالیاً منصب المدیر المالي في شركة وطني للحدید والصلب وھي شركة تعمل في الصناعات الحدیدیة بمدینة 
الریاض منذ یونیو ۲۰۲۰م وحتى اآلن.

• شغل منصب رئیس المحاسبین في شركة وطني للحدید والصلب منذ ینایر ۲۰۱٦م حتى یونیو۲۰۲۰م .
• شغل منصب مشرف محاسب في شركة وطني للحدید والصلب منذ ینایر ۲۰۱۳م حتى دیسمبر ۲۰۱٥م.

• شغل منصب مراجع حسابات في مكتب یاسر عبد الوھاب- محاسبون قانونیون وھو مكتب یعمل في مجال المحاسبة 
والمراجعة في مصر منذ نوفمبر ۲۰۱۰م حتى دیسمبر ۲۰۱۲م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

محمد حمدي أحمد محمد

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۲۹): السیرة الذاتیة السالم سمیر عبدالرحمن مرسي

٤۲ سنة
مصري

مدیر تقنیة المعلومات 
• حاصل على درجة البكالوریوس في المحاسبة والمالیة من جامعة االسكندریة بدولة مصر عام ۱۹۹۸م.

• یشغل حالیاً منصب مدیر تقنیة المعلومات واالتصاالت في شركة وطني للحدید والصلب، وھي شركة تعمل في الصناعات 
الحدیدیة بمدینة الریاض منذ ابریل ۲۰۱۳م وحتى اآلن.

• شغل منصب مدیر تقنیة المعلومات في المصنع السعودي السطوانات الغاز، وھي شركة تعمل في صناعات الغاز بمدینة 
الریاض منذ أغسطس ۲۰۰۸م وحتى مارس ۲۰۱۳م.

• شغل منصب مدیر المشاریع في شركة نھیل للحاسبات وھي شركة تعمل في مجال الحاسب االلي بمدینة الریاض منذ 
دیسمبر ۲۰۰٤م وحتى ینایر ۲۰۰۸م.

• شغل منصب مسؤول الدعم الفني في شركة المتكامل وھي شركة تعمل في مجال البرمجیات في مصر منذ دیسمبر ۲۰۰۲
م وحتى دیسمبر۲۰۰٤م.

• شغل منصب مبرمج حواسیب في شركة االھرام للطباعة والتغلیف وھي شركة تعمل في الطباعة والتغلیف في مصر منذ 
فبرایر ۱۹۹۹م وحتى نوفمبر ۲۰۰۲م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

اسالم سمیر عبدالرحمن مرسي
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المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳۰): السیرة الذاتیة لسلفیرو انھلیس خلیوك كالدویك

٦۹ سنة
فلبیني

مدیر المستودعات
• حاصل على درجة البكالوریوس في المحاسبة من كلیات سنترال ریببلك بمدینة إنجیلز بدولة الفلبین عام ۱۹۷۲م. 

• یشغل حالیاً منصب مدیر المستودعات في شركة وطني للحدید والصلب وھي شركة تعمل في الصناعات الحدیدیة بمدینة 
الریاض منذ أكتوبر ۲۰۱۸م وحتى اآلن.

• شغل منصب السكرتیر التنفیذي في شركة وطني للحدید والصلب منذ ابریل ۲۰۱۸م وحتى أكتوبر ۲۰۱۸م.
• شغل منصب المدیر المالي في شركة ریادة االعمال العالمیة، وھي شركة تعمل في تطویر االعمال بمدینة الریاض منذ 

مایو ۲۰۱٦م وحتى مارس ۲۰۱۸م. 
• شغل منصب المدیر المالي في شركة األولى للحدید، وھي شركة تعمل في مجال صناعة الحدید بمدینة الریاض منذ یونیو 

۲۰۱٤م وحتى مایو ۲۰۱٦م.
• شغل منصب المدیر المالي لمصنع سار لجلفنة وتشكیل المعادن، وھي شركة تعمل في تشكیل المعادن وجلفنة الحدید بمدینة 

الجبیل منذ یولیو ۲۰۰۷م وحتى مایو ۲۰۱٤م. 
• شغل منصب محاسب في مصنع اإلنتاج المتكامل للحدید والصلب، وھي شركة تعمل في مجال صناعة الحدید بمدینة 

الریاض منذ یولیو ۱۹۹۷م وحتى یونیو۲۰۰۷م. 

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

سلفیرو انھلیس خلیوك كالدویك

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳۱): السیرة الذاتیة لخالد حسن سلطان آل یحیى

خالد حسن سلطان آل یحیى
۳۷ سنة
سعودي

مدیر المشتریات
• حاصل على درجة البكالوریوس في إدارة االعمال من جامعة الملك فیصل بمدینة االحساء عام ۲۰۱٦م. 

• یشغل حالیاً منصب مدیر المشتریات في شركة وطني للحدید والصلب، وھي شركة تعمل في الصناعات الحدیدیة بمدینة 
الریاض منذ فبرایر ۲۰۲۰م وحتى اآلن.

• شغل منصب مشرف لوجستي في مجموعة الخریف، وھي شركة تعمل في أنظمة اآلالت والمعدات بمدینة الریاض منذ 
مایو ۲۰۱۲م وحتى فبرایر ۲۰۲۰م.

• شغل منصب مسؤول الخدمات المساندة في مجموعة السعیدان العقاریة، وھي شركة تعمل في االستثمار العقاري بمدینة 
الریاض منذ دیسمبر ۲۰۰۹م وحتى مارس ۲۰۱۲م.

• شغل منصب خدمة العمالء في شركة ریادة التابعة لبنك الراجحي وھي شركة تعمل في المجال المالي بمدینة الریاض منذ 
ینایر ۲۰۰۷م وحتى ینایر ۲۰۰۸م.

العمر 
الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

٤-٥ االشتراك في أعمال منافسة
 یوضح الجدول یوضح اشتراك بعض أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة:

عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي 
مشعل عبد الكریم محمد الراجحي
مشاري عبدالكریم محمد الراجحي

۱
۲
۳

مساھم

نعم
نعم
نعم

عضو مجلس إدارة

نعم
نعم
نعم

مساھم

نعم
نعم
نعم

عضو مجلس إدارة

ال
نعم
ال

شركة عبد الكریم الراجحي للحدید "شركة 
مصنع طیبة الخلیج للحدید المحدودة سابقاً شركة وطني للحدید والصلب

عضو مجلس اإلدارة
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قامت الشركة بتشكیل لجنة المراجعة نظراً لحاجة الشركة وظروفھا بما یمكنھا من تأدیة مھامھا بفعالیة باإلضافة إلى الوفاء بالمتطلبات 
النظامیة ذات العالقة وفیما یلي وصف للجنة المراجعة ومسؤولیاتھا واألعضاء الحالیین 

٤-٦-۱ لجنة المراجعة
قرر مجلس اإلدارة في اجتماعھ المنعقد في تاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۲م) بالتوصیة ألقرب جمعیة عامة عادیة للشركة 
العتماد تشكیل لجنة المراجعة وتحدید مھامھا وضوابط عملھا ومكافآت أعضائھا ومدة عضویتھم للدورة األولى  وقد تم اعتماد تشكیل اللجنة 

ومھامھا في اجتماع الجمعیة المنعقد بتاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۲۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۱۲م) من تاریخ الجمعیة ولمدة ثالث (۳) سنوات.

٤-٦ لجان الشركة

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳۲): أعضاء لجنة المراجعة

االسم
یاسر زومان سعد الزومان

مشاري عبدالكریم محمد الراجحي
حماد عبدهللا حمد المسلم

الوظیفة
رئیس اللجنة

عضو
عضو

وفیما یلي السیرة الذاتیة ألعضاء لجنة المراجعة:

فضالً راجع القسم رقم  ٤-۳ أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس
یاسر زومان الزومان

المصدر: الشركة

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳۳): السیرة الذاتیة لیاسر  زومان سعد الزومان

فضالً راجع القسم رقم  ٤-۳ أعضاء مجلس اإلدارة وأمین سر المجلس
مشاري عبدالكریم محمد الراجحي

الجدول رقم (۳٤): السیرة الذاتیة لمشاري عبدالكریم محمد الراجحي

المصدر: الشركة

الجدول رقم (۳٥): السیرة الذاتیة لحماد عبدهللا حمد المسلم

٤۱ سنة
سعودي

عضو لجنة المراجعة
• حاصل على الثانویة العامة في ریاض الخبراء – القصیم عام ۱۹۹۸م

• یشغل حالیاً منصب المدیر التنفیذي في مصنع دار دوف للدھانات ومواد التشطیب ( تعمل في صناعة الدھان) بمحافظة 
الریاض منذ عام ۲۰۱۰م وحتى اآلن.

• شغل منصب مدیر فرع مصرف الراجحي (یعمل في المجال المصرفي) بمدینة ریاض الخبراء في القصیم منذ عام ۲۰۰۳م 
وحتى عام ۲۰۱۱م.

حماد عبدهللا حمد المسلم
العمر 

الجنسیة
المنصب

المؤھالت العلمیة

الخبرات العملیة

٤-٦-۲ اختصاصات لجنة المراجعة
تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولھا في سبیل ذلك حق االطالع على سجالتھا ووثائقھا وطلب أي إیضاح أو بیان من 
أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذیة، ویجوز لھا أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعیة العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس 

اإلدارة عملھا أو تعرضت الشركة ألضرار أو خسائر جسیمة.
ویوضح الجدول التالي أعضاء لجنة المراجعة:
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وفق النظام األساسي للشركة، توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة على الوجھ اآلتي:
۱. یجنب (۱۰٪) من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى 

بلغ االحتیاطي المذكور (۳۰٪) من رأس المال المدفوع.
۲. للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب (٥٪) من صافي األرباح لتكوین احتیاطي اتفاقي یخصص لغرض 

أو اغراض معینة.
۳. للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر 
اإلمكان على المساھمین. وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لعاملي الشركة أو 

لمعاونة ما یكون قائماً من ھذه المؤسسات.
٤. یوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة ال تقل عن (٥٪) من رأسمال الشركة المدفوع.

٥. مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (۲۱) من النظام األساسي للشركة، والمادة (۷٦) من نظام الشركات یخصص بعد ما تقدم 
نسبة (۱۰٪) كحد أقصى من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي 

یحضرھا العضو.
٦. یجوز للشركة بعد استیفاء الضوابط الموضوعة من الجھات المختصة توزیع أرباح نصف سنویة وربع سنویة.

یوضح الجدول التالي األرباح التي قامت الشركة بتوزیعھا خالل السنة المالیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م وفترة الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ 
یونیو ۲۰۲۰م، مع اإلشارة إلى أنھ لم یتم اإلعالن أو توزیع أرباح أخرى حتى تاریخ ھذا المستند:

٥. سیاسة توزیع األرباح

البیان (لایر سعودي)

صافي الربح
توزیعات األرباح المعلنة عن الفترة 

توزیعات األرباح المدفوعة خالل الفترة 
نسبة توزیعات األرباح المعلنة إلى صافي الربح

۲۰۱۸م

۲٥,۲٦٦,۸۷۷
۱٥,٥۷۱,٤۳۹

۰
٪٦۱٫٦۳

۲۰۱۹م

۲۹,۳۹۲,٤۲٤
۲٦,۳۹۹,۸٤٥
۲۳,۰۹۰,٤٥۳

٪۸۹٫۸۲

 ستة اشھر المنتھیة في
 ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م*

۱۸,۳۱۸,۹۱۸
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۷٫۳۰۳٫۸٤۳

٪۹۲٫۸۰
المصدر: الشركة 

*تبلغ التوزیعات المستحقة غیر المستلمة للمساھم عبدالكریم محمد عبدالعزیز الراجحي (۱۸,٥۷٦,۹۸۸) لایر.

على الرغم من أن الشركة قامت بتوزیع أرباح خالل عام ۲۰۱۹م وخالل الستة أشھر المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م، إال أنھا ال تقدم أي 
ضمانات بتوزیع أرباح في المستقبل وتستحق األسھم محل اإلدراج المباشر حصتھا من أي أرباح تعلنھا الشركة اعتباراً من تاریخ مستند 

التسجیل ھذا وعن السنوات المالیة التي تلیھا.

الجدول رقم (۳٦): توزیع األرباح
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ألف  وثمانون  وثمانیة  ومائتان  ملیون  حوالي  الموازیة  السوق  في  الشركة  ألسھم  المباشر  اإلدراج  تكالیف  إجمالي  تبلغ  أن  المتوقع  من 
(۱,۲۸۸,۰۰۰) لایر سعودي، والتي تشمل أتعاب المستشار المالي، والمصاریف والتكالیف األخرى المتعلقة باإلدراج المباشر في السوق 
الموازیة . وستتحمل الشركة جمیع تكالیف اإلدراج، وسیتم تضمین تكالیف اإلدراج المباشر ضمن مصاریف الشركة، علماً بأن ھناك دفعات 

قد تم سدادھا ودفعات أخرى تستحق بعد موافقة ھیئة السوق المالیة وبعد اإلدراج.

٦. تكالیف اإلدراج المباشر
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یقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بما یلي: 
۱ - لم یكن ھناك أي انقطاع في أعمال الُمصدر یمكن أن یؤثر أو یكون قد أثر تأثیراً ملحوظاً في الوضع المالي خالل الـ (۱۲) شھراً 

األخیرة من تاریخ ھذا المستند.
۲ - لم تُمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غیر نقدي من قبل الُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاریخ 

طلب التسجیل فیما یتعلق بإصدار أو طرح أي سھم.
۳ - لم یكن ھناك أّي تغیر سلبي جوھري في الوضع المالي والتجاري للُمصدر خالل السنة السابقة مباشرة لتاریخ تقدیم طلب التسجیل. 
٤ - بخالف ما ورد في الصفحات ( ج,- ۲۹ -) في ھذا المستند، لیس ألعضاء مجلس اإلدارة أو أليٍّ من أقربائھم أّي سھم أو مصلحة 

من أي نوع في الُمصدر.
٥ - الشركة لیست خاضعة ألي دعاوي أو إجراءات قانونیة.

٦ - ال یشترك أي من أعضاء مجلس اإلدارة في أعمال منافسة للشركة باستثناء عضو مجلس اإلدارة عبدالكریم محمد عبدالعزیز 
الراجحي و مشعل عبدالكریم محمد الراجحي و مشاري عبدالكریم محمد الراجحي في شركة عبد الكریم الراجحي للحدید" شركة 
مصنع طیبة الخلیج للحدید سابقاً"  وقد وافقت الجمعیة العامة المنعقدة في تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۸م على اشتراك األعضاء في أعمال 

منافسة.
۷ - أن جمیع التعامالت مع األطراف ذات العالقة تمت الموافقة علیھا من قبل الجمعیة العامة العامة المنعقدة في تاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۸م.

۸ - أن الشركة ملتزمة بجمیع أحكام نظام الشركات ولم یسبق لھا مخالفتھا أحكام نظام الشركات كما بتاریخ ھذا المستند.
۹ - أنھ ال توجد أي وقائع أخرى یمكن أن تؤثر على طلب تسجیل األوراق المالیة لم یتم تضمینھا في ھذا المستند

۱۰- أن الشركة حاصلة على جمیع التراخیص والموافقات األساسیة المطلوبة لممارسة أنشطتھا وتقوم حالیاً بتجدید ترخیص الدفاع 
المدني.

۱۱-  أن الشركة قد حصلت على جمیع الموافقات الالزمة إلدراج أسھمھا في السوق الموازیة. 
۱۲-  باستثناء ما ورد في قسم عوامل المخاطرة، فإن أعضاء مجلس اإلدارة لیسوا على علم بأي مخاطر جوھریة أخرى من الممكن أن 

تؤثر على قرار المستثمرین المحتملین في االستثمار في أسھم الشركة.
۱۳-  ال یخضع أعضاء مجلس اإلدارة ألي دعاوى أو إجراءات قانونیة قد تؤثر بمفردھا أو بمجملھا جوھریاً في أعمال الشركة أو في 

وضعھا المالي.
۱٤-  ال توجد أي صالحیة تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئیس التنفیذي حق التصویت على مكافآت تمنح لھما.

۱٥-  ال توجد أي صالحیة تجیز ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفیذیین حق االقتراض من المصدر.
۱٦-  أنھ لم یتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أی�ا من أعضاء اإلدارة التنفیذیة بالشركة أو أمین سر 

مجلس اإلدارة ولم یخضعوا ألي إجراءات إفالس.
۱۷- أن الشركة تنوي تعیین مدیر إدارة المراجعة الداخلیة خالل العام ۲۰۲۱م.

۱۸- یتعھد كل من المساھم عبدالكریم محمد الراجحي والمساھم یوسف محمد الطریف بالتقدم للبنوك المقرضة بطلب إلغاء الضمانات 
الشخصیة المقدمة من قبلھم خالل عشرة أیام عمل من تاریخ اإلدارج.

۷. اإلقرارات
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ال توجد صفقات طرح خاص تمت مؤخراً على أسھم الشركة، وفي حال حدثت مثل ھذه الصفقات فإنھ یتم نقل الملكیة بموجب عقد بیع بین 
الطرفین ولیس للشركة عالقة في معرفة سعر البیع الذي تم بینھم . 

السعر  یبلغ  المالیة.  للخدمات  فالكم  بھا شركة  قامت  والتي  للشركة  العادلة  السوقیة  القیمة  تحدید  االسترشادي من خالل  السعر  تحدید  تم 
االسترشادي للسھم سبعة وثالثون (۳۷) لایر سعودي، وتبلغ القیمة االسمیة للسھم عشرة (۱۰) ریاالت سعودیة، ومما تجدر اإلشارة إلیھ 
بأن رأس مال الشركة یبلغ مائة وواحد وعشرون ملیون ومائة ألف (۱۲۱,۱۰۰,۰۰۰) لایر سعودي، مقسم إلى اثني عشر ملیون ومائة 

وعشرة آالف (۱۲,۱۱۰,۰۰۰) سھم عادي مدفوعة القیمة بالكامل.
یتم تحدید سعر االفتتاح للسھم بناًء على العرض والطلب على السھم عن طریق آلیة مزاد االفتتاح وھي فترة تسبق افتتاح السوق (من الساعة 
۹:۳۰ صباحاً إلى الساعة ۱۰:۰۰ صباحاً)، ویمكن للمستثمرین خالل ھذه الفترة إدخال أوامر البیع والشراء، ومن ثم یقوم نظام التداول 
بإیجاد السعر العادل الذي یتم عنده تنفیذ األوامر بعد مطابقتھا في فترة المزاد، ویكون سعر التنفیذ ھو سعر االفتتاح مع نسبة تذبذب یومیة 
مسموح بھا تبلغ (۳۰٪ ارتفاعاً وھبوطاً). ویعتبر السعر االسترشادي كمرجع فقط للقیمة السوقیة العادلة وھو سعر اإلدراج للیوم األول فقط، 

وتحسب السوق أسعار االفتتاح واإلغالق حسب اآلتي:
۱. یحدد نظام التداول سعر الحد األقصى من الكمیة التي یمكن تداولھا من األوراق المالیة.

۲. إذا كان ھناك سعران أو أكثر قد یتداوالن الكمیة نفسھا، یحدد نظام التداول السعر الذي یترك أقل حد األدنى المتبقي، وھو عدد 
األوراق المالیة غیر المطابقة بھذا السعر.

۳. إذا ُوجد سعران أو أكثر بنفس الحد األدنى المتبقي، یحدد نظام التداول السعر وفق اآلتي: 
 أ. األعلى سعراً عند عدم توازن الكمیة غیر المطابقة في طرف الشراء فقط. 
 ب. األقل سعراً عند عدم توازن الكمیة غیر المطابقیة في طرف البیع فقط. 

 ج. (ج) متوسط أسعار (أ) و (ب) عند عدم توازن الكمیة غیر المطابقة في الطرفین (البیع والشراء). یقرب متوسط السعرین إلى 
أقرب وحدة تغیر السعر عند اإلمكان. 

یكون تداول األسھم من یوم األحد إلى یوم الخمیس، باستثناء العطالت الرسمیة في المملكة. و یتبع یوم التداول تسلسل الجلسات المحدد في الجدول اآلتي:

• یتاح تمریر وتعدیل وإلغاء األوامر خالل الجلسة األولى والجلسة الثانیة والجلسة الثالثة والجلسة الرابعة، ویتاح تعدیل صالحیة األمر 
وإلغاؤه خالل الجلسة الخامسة، ویتاح تعطیل األوامر غیر المنفذة خالل یوم التداول. 

• تعرض األوامر مجتمعة بحسب السعر عند مستوى سعري محدد (عرض السوق بحسب السعر) خالل الجلسة األولى والجلسة الثالثة
• تُطابق األوامر في نھایة الجلسة األولى والجلسة الثالثة وخالل الجلسة الثانیة والجلسة الرابعة. 

یحدد وقت إنتھاء الجلستین األولى والثالثة بشكل متغیر یومیاً خالل ۳۰ ثانیة وفق األوقات المحددة للجلستین في الجدول أعاله. 

الجدول رقم (۳۷): تسلسل الجلسات 

الجلسة
الجلسة األولى: مزاد االفتتاح 

الجلسة الثانیة: السوق مفتوح - تنفیذ
الجلسة الثالثة: مزاد اإلغالق

الجلسة الرابعة: التداول على سعر اإلغالق 
الجلسة الخامسة: السوق مغلق

الجدول الزمني 
۱۰:۰۰ – ۹:۳۰
۱٥:۰۰- ۱۰:۰۰
۱٥:۱۰- ۱٥:۰۰
۱٥:۲۰ – ۱٥:۱۰
۱٦:۰۰ – ۱٥:۰۰

المصدر: إجراءات التداول والعضویة - تداول 

۸. المعلومات المتعلقة باألسھم وأحكام اإلدراج المباشر وشروطھ

۸-۱ تقدیم طلب إلى الھیئة لتسجیل األسھم في السوق الموازیة
إلى  المطلوبة  المستندات  تقدیم جمیع  المالیة السعودیة، وتم  إلى ھیئة السوق  المستند  تقدمت الشركة بطلب تسجیل األسھم الخاضعة لھذا 
الجھات ذات العالقة واستیفاء جمیع المتطلبات، وتم الحصول على جمیع الموافقات المتعلقة بعملیة التسجیل واإلدراج المباشر ألسھم الشركة 

في السوق الموازیة، بما في ذلك موافقة الھیئة على مستند التسجیل ھذا.

۸-۲ سعر السھم اإلسترشادي عند اإلدراج والقیمة االسمیة لكل سھم
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۸-۳-۱ تعلیق اإلدراج أو إلغائھ
 أ) یجوز للھیئة تعلیق تداول األوراق المالیة المدرجة أو إلغاء إدراجھا في أي وقت حسبما تراه مناسباً، وذلك في أي من الحاالت اآلتیة:

۱-  إذا رأت ضرورة ذلك حمایةً للمستثمرین أو للمحافظة على سوق منتظمة.
۲- إذا أخفقت الشركة إخفاقاً تراه الھیئة جوھریاً في االلتزام بنظام السوق المالیة أو لوائحھ التنفیذیة أو قواعد السوق.

۳-إذا لم تسدد الشركة أي مقابل مالي مستحق للھیئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للھیئة في مواعیدھا.
٤- إذا رأت أن الشركة أو أعمالھا أو مستوى عملیاتھا أو أصولھا لم تعد مناسبة الستمرار إدراج األسھم في السوق.

٥- عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال یتضمن معلومات كافیة بشأن الصفقة المقترحة. وفي حال أعلنت الشركة عن معلومات كافیة 
تتعلق بالكیان المستھدف، واقتنعت الھیئة، بعد إعالن الشركة، بأنھ ستتوافر معلومات كافیة متاحة للجمھور حول الصفقة المقترحة 

لالستحواذ العكسي، فللھیئة اتخاذ قرار بعدم تعلیق التداول في ھذه المرحلة.
٦- عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي، ویتعذر على الشركة تقییم وضعھ المالي بدقة ویتعذر إبالغ السوق وفقاً لذلك.
۷- إذا لم تُستوَف متطلبات السیولة المحددة في الفقرة (ب) من المادة الحادیة واألربعین من قواعد اإلدراج بعد مضي المدة المحددة 

في الفقرة الفرعیة (۱) من الفقرة (د) من المادة الثانیة واألربعین من قواعد اإلدراج.
۸- عند قید طلب افتتاح إجراء إعادة التنظیم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة ٥۰٪ فأكثر من رأس مالھ لدى المحكمة 

بموجب نظام اإلفالس.
۹- عند قید طلب افتتاح إجراء التصفیة أو إجراء التصفیة اإلداریة للمصدر لدى المحكمة بموحب نظام اإلفالس.

۱۰- عند صدور حكم المحكمة النھائي بإنھاء إجراء إعادة التنظیم المالي وافتتاح إجراء التصفیة أو إجراء التصفیة اإلداریة للمصدر 
بموجب نظام اإلفالس.

۱۱- عند صدور حكم المحكمة النھائي بافتتاح إجراء التصفیة أو إجراء التصفیة اإلداریة للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
 ب) یخضع رفع تعلیق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) أعاله لالعتبارات اآلتیة:

۱- معالجة األوضاع التي أدت إلى التعلیق بشكل كاٍف، وعدم وجود ضرورة الستمرار التعلیق حمایةً للمستثمرین.
۲- أن رفع التعلیق من المرجح عدم تأثیره في النشاط العادي للسوق.

۳- التزام الُمصدر بأي شروط أخرى تراھا الھیئة.
٤- عند صدور حكم المحكمة النھائي بافتتاح إجراء إعادة التنظیم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم یكن ُموقفاً عن مزاولة 
نشاطاتھ من قبل الجھة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعلیق وفق الفقرة الفرعیة (۱۳) من الفقرة (أ) من المادة السادسة 

والثالثون لقواعد اإلدراج.
٥- عند صدور حكم المحكمة النھائي برفض افتتاح إجراء التصفیة أو إجراء التصفیة اإلداریة بموجب نظام اإلفالس ما لم یكن ُموقفاً 
عن مزاولة نشاطاتھ من قبل الجھة المختصة ذات العالقة، وذلك في حال كان التعلیق وفق الفقرة الفرعیة (۱٤) من الفقرة (أ) من 

المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.
وإذا استمر تعلیق تداول األوراق المالیة مدة ستة أشھر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحیح ذلك التعلیق، فیجوز للھیئة 

إلغاء إدراج األوراق المالیة للشركة.
 ج) تعلق السوق تداول األوراق المالیة للشركة في أي من الحاالت اآلتیة:

۱- عند عدم التزام الشركة بالمواعید المحددة لإلفصاح عن معلوماتھا المالیة الدوریة وفق اللّوائح التنفیذیة ذات العالقة.
۲- عند تضمن تقریر مراجع الحسابات على القوائم المالیة للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي إلى حین إزالة الرأي 

المعارض أو االمتناع عن إبداء الرأي.
۳- إذا لم تستوف متطلبات السیولة المحددة في الباب الثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المھلة التي تحددھا السوق المالیة للشركة 

لتصحیح أوضاعھا ما لم توافق الھیئة على خالف ذلك. 
٤- عند صدور قرار عن الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بتخفیض رأس مالھ وذلك لیومي التداول التالیین لصدور القرار.

 د) ترفع السوق التعلیق المشار إلیھ في الفقرات (۱) و(۲) من الفقرة (ج) من المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج، بعد مضي جلسة 
تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعلیق، وفي حالة إتاحة تداول أسھم المصدر خارج المنصة، ترفع السوق التعلیق خالل مدة ال تتجاوز 

خمسة جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعلیق.
 ه) یجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الھیئة تعلیق تداول أي أوراق مالیة مدرجة أو إلغاء إدراجھا إدا رأت من المرجح حدوث أيٍ 

من الحاالت الواردة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثون لقواعد اإلدراج.

۸-۳ األوقات والظروف التي یجوز فیھا تعلیق أسھم الشركة



مســتنــد تســجيــل أســهـــم
شركة وطني للحديد و الصلب

٤۱

 و) یجب على الشركة التي ُعلق تداول أسھمھا االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة وقواعد السوق.
 ز) إذا استمر تعلیق تداول األسھم مدة (٦) أشھر من دون أن تتخذ الشركة إجراءاٍت مناسبة لتصحیح ذلك التعلیق، فیجوز للھیئة إلغاء 

إدراج أسھم الشركة.
 ح) عند إكمال الشركة لعملیة استحواذ عكسي، یلغى إدراج أسھم الشركة. وإذا رغبت الشركة في إعادة إدراج أسھمھا، فعلیھا تقدیم طلب 
المالیة  األوراق  طرح  قواعد  في  علیھا  المنصوص  العالقة  ذات  المتطلبات  واستیفاء  اإلدراج  لقواعد  وفقاً  أسھمھا  إلدراج  جدید 

وااللتزامات المستمرة.
 ط) ال تخّل ھذه المادة بتعلیق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناًء على اللوائح التنفیذیة وقواعد السوق ذات العالقة.

۸-۳-۲ اإللغاء االختیاري لإلدراج
 أ) ال یجوز للشركة بعد إدراج أوراقھا المالیة في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الھیئة. وللحصول على موافقة الھیئة، یجب 

على الشركة تقدیم طلب اإللغاء إلى الھیئة مع تقدیم إشعار متزامن للسوق المالیة بذلك، وأن یشمل الطلب المعلومات اآلتیة:
۱- األسباب المحددة لطلب اإللغاء.

۲- نسخة من اإلفصاح المشار إلیھ في الفقرة (د) أدناه.
۳- نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثیقة مرسلة إلى المساھمین، إذا كان إلغاء اإلدراج نتیجة عملیة استحواذ أو أي 

إجراء آخر تتخذھا الشركة.
٤- أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعینین بموجب اللوائح التنفیذیة ذات العالقة.

 ب) یجوز للھیئة -بناًء على تقدیرھا - قبول طلب اإللغاء أو رفضھ.
 ج) یجب على الشركة الحصول على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة على إلغاء اإلدراج بعد حصولھ على موافقة الھیئة.

 د) عند إلغاء اإلدراج بناًء على طلب الشركة، یجب على الشركة أن یفصح للجمھور عن ذلك في أقرب وقت ممكن. ویجب أن یتضمن 
اإلفصاح على األقل سبب اإللغاء وطبیعة الحدث الذي أدى إلیھ ومدى تأثیره في نشاطات المصدر.

 
۸-۳-۳ التعلیق المؤقت

 أ) یجوز للشركة أن تطلب من السوق تعلیق تداول أوراقھا المالیة مؤقتاً عند وقوع حدث خالل فترة التداول یجب اإلفصاح عنھ من دون 
تأخیر بموجب نظام السوق المالیة أو لوائحھ التنفیذیة أو قواعد السوق وال تستطیع الشركة تأمین سریتھ حتى نھایة فترة التداول، وتقوم 

السوق بتعلیق تداول األوراق المالیة لذلك المصدر فور تلقیھا للطلب.
 ب) عند تعلیق التداول مؤقتاً بناًء على طلب المصدر، یجب على الشركة أن تفصح للجمھور في - أقرب وقت ممكن - عن سبب التعلیق 

والمدة المتوقعة لھ وطبیعة الحدث الذي أدى إلیھ ومدى تأثیره في نشاطات الشركة.
 ج) یجوز للھیئة أّن تعلق التداول مؤقتاً من دون طلب من الشركة عندما یكون لدیھا معلومات أو تكون ھناك ظروف قد تؤثر في نشاطات 
الشركة وترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق المالیة أو تخل بحمایة المستثمرین. ویجب على الشركة عندما تخضع 

أوراقھا المالیة للتعلیق المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالیة ولوائحھ التنفیذیة وقواعد السوق.
 د) للسوق أن تقترح على الھیئة ممارسة صالحیتھا وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبین لھا معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات 

الشركة، ومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حمایة المستثمرین.
 ه) یرفع التعلیق المؤقت للتداول عند انتھاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إلیھ في الفقرة (ب) أعاله، ما لم تر الھیئة أو السوق المالیة 

خالف ذلك.

۸-۳-٤ إعادة تسجیل وقبول إدراج أوراق مالیة سبق إلغاء إدراجھا
إذا رغب الُمصدر في إدراج أوراق مالیة سبق إلغاء طلب إدراجھا، یجب علیھ تقدیم طلب جدید وفق اإلجراءات المنصوص علیھا في قواعد 

طرح األوراق المالیة وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
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تتمثل القرارات والموافقات التي ستدرج أسھم الشركة بموجبھا فیما یلي:
۱) توصیة مجلس اإلدارة كما في ۱٤٤۱/۱۱/۱۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۰۲م) على اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة
۲) موافقة الجمعیة العامة الغیر عادیة بتاریخ ۱٤٤۱/۱۱/۲۱ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۰۷/۱۲م) على اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في 

السوق الموازیة وذلك بعد الحصول على جمیع الموافقات النظامیة الالزمة.
بتاریخ  وذلك  الموازیة  السوق  في  الشركة  ألسھم  المباشر  اإلدراج  طلب  على  (تداول)  السعودیة  المالیة  السوق  شركة  موافقة   (۳

۱٤٤۲/۰۲/۱۷ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۰/۰٤م).
٤) موافقة ھیئة السوق المالیة على طلب تسجیل أسھم الشركة في السوق الموازیة، وقد تم اإلعالن عن ھذه الموافقة في موقع ھیئة السوق 

المالیة بتاریخ ۱٤٤۲/۰٥/۱٥ھـ (الموافق ۲۰۲۰/۱۲/۳۰م).

۸-٤ القرارات والموافقات التي ستدرج األسھم بموجبھا

یحظر على كبار المساھمین المذكورین في الصفحة ( و) في ھذا المستند التصرف في أسھمھم مدة اثني عشر (۱۲) شھراً من تاریخ بدء 
تداول أسھم الشركة في السوق الموازیة، ویجوز لھم التصرف في أسھمھم بعد انتھاء ھذه الفترة دون الحصول على موافقة الھیئة المسبقة.

۸-٥ الترتیبات القائمة لمنع التصرف في أسھم معینة (فترة الحظر):

تم تأسیس نظام تداول في عام ۲۰۰۱م كنظام بدیل لنظام معلومات األوراق المالیة اإللكتروني، وبدأ تداول األسھم اإللكتروني في المملكة 
عام ۱۹۹۰م. تتم عملیة التداول من خالل نظام إلكتروني متكامل ابتداًء من تنفیذ الصفقة وانتھاًء بتسویتھا. ویتم التداول كل یوم عمل من 
أیام األسبوع من یوم األحد حتى یوم الخمیس على فترة واحدة من الساعة ۱۰ صباحاً وحتى الساعة ۳ عصراً، ویتم خاللھا تنفیذ األوامر. 

أما خارج ھذه األوقات فیسمح بإدخال األوامر وتعدیلھا وإلغائھا من الساعة ۹:۳۰ صباحاً وحتى الساعة ۱۰ صباحاً.
ویتم تنفیذ الصفقات من خالل مطابقة آلیة لألوامر، ویتم استقبال وتحدید أولویة األوامر وفقاً للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أوالً وھي 
األوامر المشتملة على أفضل األسعار، وتلیھا األوامر محددة السعر، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنھ یتم تنفیذھا وفقاً لتوقیت 

اإلدخال.
یقوم نظام تداول بتوزیع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزھا موقع تداول على اإلنترنت، ویتم توفیر بیانات السوق 

.(T+2) بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفین مثل "رویترز". وتتم تسویة الصفقات آلیاً خالل یومي عمل حسب
وینبغي على الشركة اإلفصاح عن جمیع القرارات والمعلومات المھمة بالنسبة للمستثمرین عبر نظام "تداول". ویتولى نظام تداول مسؤولیة 

مراقبة السوق، بھدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عملیات السوق.

۸-٦ نبذة عن السوق المالیة السعودیة (تداول)



مســتنــد تســجيــل أســهـــم
شركة وطني للحديد و الصلب

٤۳

ستكون المستندات التالیة متاحة للمعاینة في المقر الرئیس للشركة خالل أیام العمل (من األحد إلى الخمیس) بین الساعة ۹ صباحاً إلى الساعة 
٤ مساًء، أو من خالل غرفة بیانات افتراضیة سیتیحھا المستشار المالي "شركة فالكم للخدمات المالیة" للمستثمرین المؤھلین عند طلبھم من خالل 
البرید اإللكتروني للمستشار المالي: (Info@falcom.com.sa)، وذلك ابتداًء من تاریخ ۱٤٤۲/۰٦/۰٤ھـ (الموافق ۲۰۲۱/۰۱/۱۷م) وحتى 

تاریخ ۱٤٤۲/۰٦/۲۱ھـ (الموافق ۲۰۲۱/۰۲/۰۳م) (على أال تقل تلك الفترة عن (۷) أیام قبل اإلدراج): 
• النظام األساسي للشركة وعقد التأسیس.

• السجل التجاري للشركة.
• موافقة ھیئة السوق المالیة على تسجیل أسھم الشركة في السوق الموازیة كنسخة مطبوعة من موقع ھیئة السوق المالیة.

• موافقة شركة السوق المالیة السعودیة (تداول) على اإلدراج. 
• توصیة مجلس إدارة الشركة على اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة.

• موافقة الجمعیة العامة للشركة على اإلدراج المباشر ألسھم الشركة في السوق الموازیة.
• اآللیة التي ُحدد بناًء علیھا السعر االسترشادي لتداول أسھم الشركة في السوق الموازیة (تقریر التقییم للمصدر المعد من قبل المستشار 
المالي) والتي یمكن اإلطالع علیھ من خالل زیارة موقع الشركة على اإلنترنت (www.watanisteel.sa) أو موقع المستشار المالي 

.(www.falcom.com.sa) شركة فالكم للخدمات المالیة
• خطابات الموافقة من:

 أ. المستشار المالي (شركة فالكم للخدمات المالیة) على إدراج اسمھ وشعاره وإفاداتھ ضمن ھذه النشرة.
وشعاره  اسمھ  إدراج  على  وشركاؤه)  قانونیون-البسام  محاسبون  وشركاؤه  البسام  أحمد  إبراھیم  (شركة  القانوني  المحاسب   ب. 

وإفاداتھ.
• القوائم المالیة المراجعة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م  والقوائم  المالیة األولیة الموجزة لفترة الستة أشھر 

المنتھیة في ۳۰ یونیو ۲۰۲۰م.

 ۹. المستندات المتاحة للمعاینة



۱۰. تقریر المحاسب القانوني

۱۰-۱ القوائم المالیة المدققة للسنة المالیة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹م
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