
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدينةأسمنت شركة 

 شركة مساهمة سعودية

 املوجزة األولية ـةالقوائـم املالي

 )غير مراجعة(

  لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين

 م2020يونيو  30 في
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 شركة أسمنت املدينة
 شركة مساهمة سعودية

 م )غير مراجعة(2020يونيو  30في لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين  املوجزةم املالية األولية فهرس القوائ

 

 

 صفحة  املحتويات

 2  املوجزةاألولية تقرير عن فحص املعلومات املالية 

 3 املوجزةقائمة املركز املالي األولية 

 4 ملوجزةا قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية

 5 املوجزة قائمة التغيرات في حقوق املساهمين األولية

 6 املوجزة قائمة التدفقات النقدية األولية

 15 – 7 املوجزةإيضاحات مختارة حول القوائم املالية األولية 
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 الشركة والنشاط .1

 

 أسيس الشركةت -

وتتتتتتتاريخ  804القتتتتتترار التتتتتتوزاري رقتتتتتتم )"الشتتتتتتركة"(، هتتتتتتي شتتتتتتركة مستتتتتتاهمة ستتتتتتعودية، تأسستتتتتتت بموجتتتتتتب  املدينتتتتتتةإن شتتتتتتركة أستتتتتتمنت 

والتتتترخيص  هتتتت14/5/1426بتتتتاريخ  1010210441وتتتتم تلتتتجيلها بمدينتتتة الريتتتال بموجتتتب اللتتتجل التجتتتاري رقتتتم هتتتت 12/5/1426

هتتت وتعمتتل الشتتركة بموجتتب رخصتتة م جتتر 10/2/1438بتتتاريخ  590هتتت واملجتتدد بتترقم 3/6/1426ص بتتتاريخ /1163الصتتنا ي رقتتم 

 هت 28/7/1425وتاريخ  216مواد بموجب نظام التعدين الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 هت 16/1/1434الصادر في مدينة الريال بتاريخ  1010356028كما حصلت الشركة على اللجل التجاري الفر ي رقم 

 

 طبيعة نشاط الشركة -

انتتتاج استتمنت بورتالنتتدي عتتادي واستتمنت بورتالنتتدي مقتتاوم واستتتيراد وتشتتغيل االجهتتزة املشتتعة يتمثتتل طبيعتتة نشتتاك الشتتركة فتتي 

الخاصتتة بمصتتانع الشتتركة ومعالجتتة النفايتتات واملخلفتتات الصتتناعية والزراعيتتة والبلديتتة وانتتتاج الوقتتود البتتديل بعتتد ال صتتول علتتى 

 تخصصية. ومقاوالت فرعيةالالزمة التراخيص 

 

 رأس مال الشركة -

ريتال ستعودي  1,892,000,000يبلتغ رأستمالها  شركة مستاهمة عامتة مدرجتة فتي الستوق املاليتة الستعودية. املدينةشركة اسمنت 

 .سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة رياالت للسهم الواحد 189.200.000مقسمة إلى 

 

 السنة املالية -

 من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر ديسم ر من كل عام ميالدي.لسنة املالية للشا
 
 ركة اثني عشر شهرا

 ةأسس املحاسب .2

املعتمتتتتد فتتتتي اململكتتتتة العربيتتتتة التقريتتتتر املتتتتالي األولتتتتي ( 34بمتتتتا يتمامتتتت ى متتتتع املعيتتتتار املحاستتتت ي التتتتدولي رقتتتتم ) املتتتتوجزةالقتتتتوائم املاليتتتتة األوليتتتتة  إعتتتتدادتتتتتم 

االختترى املعتمتتدة متتن الهيعتتة الستتعودية للمحاستتبين القتتانونين واملتطلبتتات الستتارية املفعتتول ل نظمتتة والتشتتريعات  واملعتتايير واإلصتتداراتالستتعودية 

ديستتتتم ر  31متتتتع القتتتتوائم املاليتتتتة للشتتتتركة للستتتتنة املنتهيتتتتة فتتتتي  املتتتتوجزة. يجتتتتب أن تقتتتترأ هتتتتذه القتتتتوائم املاليتتتتة األوليتتتتة فتتتتي اململكتتتتة العربيتتتتة الستتتتعودية

 .م2019
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 ملبدأ التكلفة التاريخية وباستتخدام أستاس االستتحقاق ومفهتوم استتمرارية النشتاك، باستت ناءأعدت القوائم ا
 
 ملالية األولية املوجزة وفقا

 يلي:ما 

 استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر -

 الخسارةاستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  -

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان املتوقعةقياس التزام  -

 .للشركة العرل وعملة الوظيفية العملة وهي السعودي، بالريال املوجزة األولية املالية القوائم هذه عرل تم

 الهامة والتقديرات األحكام .3

دام أحكتتتام وتقتتتديرات وافتراضتتتات تتتؤثر فتتتي قتتتيم اإليتتترادات واملصتتتروفات واملوجتتتودات يتطلتتب إعتتتداد القتتتوائم املاليتتتة األوليتتتة املتتوجزة إستتتتخ

 للتأثيتتتتتتتر الكبيتتتتتتتر ل تتتتتتتاالت عتتتتتتتدم التأكتتتتتتتد املصاحبتتتتتتتة  واإليضتتتتتاحاتواملطلوبتتتتتات 
 
املرفقتتتتتة بجانتتتتتب اإلفصتتتتتاح عتتتتتن املطلوبتتتتتات املحتملتتتتتة. ونظتتتتترا

 ذا أهميتتتتة  تختلتتتتف عتتتتن االفتراضتتتتات ال اليتتتتة ختتتتالل الستتتتنة املاليتتتتة التاليتتتتة للتقديتتتترات الرئيستتية، وعليتته قتتد تتطلتتتتب النتائتتتت  التتتتتي
 
تعتتديال

 أو املطلوبات املتأثتترة. نستتبية علتتى املبلتتغ الدفتتتري للموجودات

طبقتتة عنتتد اعتتداد القتتوائم الجوهريتتة التتتي قامتتت بهتتا االدارة اثنتتاء تطبيتتق السياستتات املحاستتبية للشتتركة ال تختلتتف عتتن تلتتك امل التقتتديرات

 م.2019ديسم ر  31املالية للسنة املنتهية في 

 الهامة املحاسبية السياسات .4

 املحاسبية املتبعة فتي إعتداد القتوائم املاليتة األوليتة املتوجزة هتى نفستها املتبعتة فتي إعتداد القتوائم املاليتة الستنوية كمتا فتي السياساتجميع 

 رة املختتاطر املاليتتة للشتتركة تتناستتب متتع تلتتك املفلتتا ع هتتا فتتي القتتوائم املاليتتة للستتنة املنتهيتتة فتتيسياستتات وأهتتداف إدام.2019ديستتم ر  31

 م.2019ديسم ر  31 

 

 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت الصادرة وسارية املفعول 

 املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة وسارية املفعول 

 تعريف النشاك التجاري. –( 3للتقرير املالي رقم )تعديالت على املعيار الدولي    -

 ( بشأن تعريف الجوهري.8ومعيار املحاسبة الدولي رقم ) –( 1تعديالت على معيار املحاسبة الدولي رقم )   -

إصالح  -(7املالي رقم ) (، واملعيار الدولي للتقرير 39(، ومعيار املحاسبة الدولي رقم )9تعديالت على املعيار الدولي للتقرير املالي رقم )  -

 مؤشر سعر الفائدة.

 مما سبق أثر على القوائم املالية
 
 املرفقة. األولية املوجزة لم يكن لتطبيق أيا

 لتقرير املالي الجديدة واملعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية املفعول للسنة الحاليةالدولية ل عايير امل

ال يتوقتتع أن يكتتون هنتتال أثتتر لتطبيتتق هتتذا املعيتتار علتتى م(، 2021ينتتاير  1( "عقتتود التتتأمين" )تتتاريخ الستتريان 17املتتالي )املعيتتار التتدولي للتقريتتر 

 القوائم املالية للشركة.
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 ومعدات ممتلكات، آالت .5

 

 
 االجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي أثاث ومفروشات سيارات معدات متحركة مباني وطرق  آالت ومعدات  أراض ي

  :التكلفة

  

 

 

 

 2.290.321.660 16.474.141 12.160.409 123.602.673 612.579.029 1.521.905.408 3.600.000 م2019ديسم ر  31الرصيد في  

 7,838,794 54,616 642,801 - - 7,141,377 - اإلضافات خالل الفترة 

 577,124 - - 577,124 - - - تحت التنفيذاملحول من مشروعات 

 2,298,737,578 16,528,757 12,803,210 124,179,797 612,579,029 1,529,046,785 3,600,000 م 2020يونيو  30الرصيد في 

        :مجمع االستهالك

 840.258.294 13.495.799 11.387.903 73.152.314 179.889.881 562.332.397 - م2019ديسم ر  31الرصيد في 

 43,684,612 615,614 344,000 2,661,542 9,191,420 30,872,036 - استهالل الفترة

 883,942,906 14,111,413 11,731,903 75,813,856 189,081,301 593,204,433 - م2020يونيو  30الرصيد في 

        

        :صافي القيمة الدفترية

 1,414,794,672 2,417,344 1,071,307 48,365,941 423,497,728 935,842,352 3,600,000 م2020يونيو  30كما في 

 1.450.063.366 2.978.342 772.506 50.450.359 432.689.148 959.573.011 3.600.000 م2019ديسم ر  31كما في 

 

 هت.15/9/1426بتداء  من سنة هجرية ا 30جر مواد خام وملدة محاجر مواد خام مستأجرة من وزارة البترول والثروة املعدنية بموجب رخصة م  لباستغالتقوم الشركة  -

 إن مبنى املصنع واآلالت واملعدات مقامة على أرل مملوكة للشركة. -
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 شركة مساهمة سعودية
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 قطع غيار  .6

 
 فيكما   ايضاح 

 م2020يونيو  30
 

 فيكما 

 م2019ديسمبر  31

 119.499.250  124,249,010  أ-6  أول الفترة/السنة غيار قطع  

 (2.500.000)  (3,000,000)  ب-6  مخصص تقادم  قطع غيار

 116.999.250  121,249,010    الرصيد فى اخر الفترة/السنة

 

     غيارقطع  أ(-6

 122.012.205  119,499,250  السنة/الفترةرصيد أول 

 26.558.156  14,091,232  السنة/الفترةاضافات خالل 

 (29.071.111)  (9,341,472)  السنة/الفترةاملستخدم خالل 

 119.499.250  124,249,010  الرصيد فى اخر الفترة/السنة

 

     مخصص تقادم  قطع غيار ب (-6

 1.000.000  2.500.000  السنة/الفترةرصيد أول 

 1.500.000  500.000  السنة/الفترةاضافات خالل 

 2.500.000  3.000.000  الرصيد فى اخر الفترة/السنة

 صول أحق استخدام    .7

 
 االجمالي مباني مستأجرة أراض ي مستأجرة

    :التكلفة

 7.672.920 1.723.428 5.949.492 م2019ديسم ر  31الرصيد في 

 7.672.920 1.723.428 5.949.492 م2020يونيو  30الرصيد في 

    :مجمع االستهالك

 2.231.061 430.857 1.800.204 م2019ديسم ر  31الرصيد في 

 1,330,959 430,857 900,102 الفترة اطفاء

 3,562,020 861,714 2,700,306 م2020يونيو  30الرصيد في 

    :صافي القيمة الدفترية

 4,110,900 861,714 3,249,186 م2020يونيو  30كما في 

 5.441.859 1.292.571 4.149.288 م2019ديسم ر  31كما في 

 

يال ر  104.051 مبلغم 2020يونيو  30عن فترة الستة أشهر املنتهية كما في  بالتزام التأجير بلغ قيمة مصروف الفائدة املتعلق  -

 .(م يء: ال م2019يونيو  30 كما فيسعودي )
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 )غير مراجعة( م2020 يونيو  30في لفترتي الثالثة والستة أشهر املنتهيتين املوجزة األولية  إيضاحات حول القوائم املالية
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 مشروعات تحت التنفيذ .8

 
 كما في 

 م2020يونيو  30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 135.353.388  2,561,976  د أول الفترة/السنةرصي

 5.126.520  1,535,864  اضافات خالل الفترة/السنة

 (137.917.932)  (577,124)  املحول الى ممتلكات، آالت ومعدات

 2.561.976  3,520,716  الرصيد فى اخر الفترة/السنة

 لدخل الشامل االخراستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل ا .9

 

عدد 

 االسهم
 

 كما في

  م2020يونيو  30

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 2.951.840  2.951.840   92.245 شركة الزيت العربية السعودية )ارامكو( شركة مساهمة سعودية )*(

 2.951.840  2.951.840 

 

م عتتتن توزيتتتع اربتتتاح نقديتتتة عتتتن 2020متتتارس  5بتتتتاريخ  وديةشتتتركة مستتتاهمة ستتتع -اعلنتتتت شتتتركة الزيتتتت العربيتتتة الستتتعودية )ارامكتتتو( )*( 

ريتتتتتال ستتتتتعودي.  6.808ربتتتتتاح بمبلتتتتتغ توزيعتتتتتات أريتتتتتال للستتتتتهم ممتتتتتا نتتتتتت  عنتتتتته  0.0738بواقتتتتتع  م2019ديستتتتتم ر  31 حتتتتتتى 5رة متتتتتن تالفتتتتتت

 .ريال للسهم( 0.3518بواقع  ،م2020الربع االول من عام خالل أرباح توزيعات ريال سعودى  32.451)

 ةر الربح أو الخسافي أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل استثمارات  .10

 
 كما في

 م2020يونيو  30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 10.193.195  485.840.830 السنة/الفترةرصيد أول 

 472.228.183  (217,800,000) السنة/التغير خالل الفترة

 3.419.452  3,312,853 الخسارةأو  الربحالل أرباح التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خ

 485.840.830  271,353,683 الرصيد فى اخر الفترة/السنة
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 تأجير التزام .11

 
 كما في 

 م2020يونيو  30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 2.882.552  1,541,072  الجزء غير املتداول من إلتزام تأجير

 2.666.811  2,674,886  الجزء املتداول من إلتزام تأجير

 5.549.363  4,215,958  الرصيد فى اخر الفترة/السنة

 ربحية السهم .12

 الفتتتتترةعلتتتى املتوستتتت  املتتتترها لعتتتتدد األستتتتهم ختتتتالل  فتتتتترةلل التتتتربحبتقستتتتيم صتتتتافي  ربتتتتح الفتتتتترةمتتتتن صتتتافي األساستتتت ى واملخفتتتتح تتتتم احتستتتتاب ربتتتتح الستتتتهم 

 يلي: فيما ويتمثل

 
 لفترة الثالثة أشهر املنتهية

 نيويو  30في 

 لفترة الستة أشهر املنتهية 

 يونيو 30في 

 م2019  م2020  م2019  م2020 

 73,672,153  106,661,850  32,250,994  36,185,946 صافى ربح الفترة

 189.200.000  189.200.000  189.200.000  189.200.000 املتوس  املرها لعدد األسهم

 0.39  0.56  0.17  0.19 لفترةربح السهم األساس ي واملخفح من صافى ربح ا

 االئتمانيةالتسهيالت  .13

تقتتتتتم الشتتتتتركة ت لتتتتتم بضتتتتتمان ستتتتتندات ألمرتتتتتت مليتتتتتون ريتتتتتال ستتتتتعودى 100بمبلتتتتتغ  ك الريتتتتتال وبنتتتتتك ستتتتتاببنتتتتتمتتتتتن متاحتتتتتة  ائتمانيتتتتتةالشتتتتتركة تستتتتتهيالت  لتتتتتدى

 استخدام هذه التسهيالت. كما ال يوجد أية التزامات نتيجة عدم املوجزة،باستخدامها حتى تاريخ القوائم املالية األولية 

 ةحتملاملااللتزامات  .14

 م 2020نيتتتتتتتويو  30ريتتتتتتتال ستتتتتتتعودي كمتتتتتتتا فتتتتتتتي 10.550.417 بنكيتتتتتتتة ضتتتتتتتمانخطابتتتتتتتات و  تنديةاعتمتتتتتتتادات مستتتتتتتمقابتتتتتتتل  املحتملتتتتتتتة االلتزامتتتتتتتاتبلغتتتتتتتت 

 .م(2019ديسم ر31كما في ريال سعودي  8.148.633 )

 عام .15

م فقتتتد إستتتتلمت الشتتتركة الئحتتتة 2019ديستتتم ر31لشتتتركة للستتتنة املنتهيتتتة فتتتي حستتتب متتتا تمتتتت االشتتتارة اليتتته فتتتي ايضتتتاحات القتتتوائم املاليتتتة ل

 .وع الالزمةللنظر في الدعوى وتقديم الدف مستشار قانونى خارجىإدعاء. وقد وكلت الشركة 
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 القطاعات التشغيلية  .16

 ريتال ستعودي 279.140.781لغتة تقع في اململكة العربية السعودية كمتا تتركتز إيترادات الشتركة الباإن كل موجودات ومطلوبات الشركة 

 م( فتتتتتي2019يونيتتتتو  30لفتتتتترة الستتتتتة أشتتتتهر املنتهيتتتتة فتتتتى ريتتتتال ستتتتتعودى  245.157.439) م2020 يونيتتتتو  30 فتتتتيلفتتتتترة الستتتتتة أشتتتتهر املنتهيتتتتة 

 إلتزامات الشركة مخصصة لقطاع األسمنت.و مبيعات أسمنت عادي ومقاوم وبالتالي فإن كافة أصول 

 خاطراألدوات املالية وإدارة امل  .17

تتكتتتون األدوات املاليتتتة املقيتتتدة فتتتي قائمتتتة املركتتتز املتتتالي للشتتتركة بشتتتكل أستتتاس متتتن استتتتثمارات بالقيمتتتة العادلتتتة متتتن ختتتالل التتتدخل الشتتتامل 

ئتمانيتتتة طويلتتتة األجتتتل األختتترى والتستتتهيالت اال  األصتتتول  التجتتتاريون  املتتتدينون النقتتتد و والنقتتتد وُمعتتتادالت  ومتتتن ختتتالل التتتربح أو الخستتتارة اآلختتتر 

 األخرى.  اإللتزامات ون ين التجار والدائنو 

 مخاطر السوق  (أ)

السوق مثل مخاطر أسعار العمولة، مخاطر  في السائدة األسعار في التغيرات بسبب ما مالية أداة في التذبذب مخاطر هي السوق  مخاطر

 أو الشركة دخل على يؤثر مما الية،العملة ومخاطر االئتمان باالضافة الى التغيرات فى أسعار أسهم الشركات املستثمر فيها فى السوق امل

 تراقب الشركة مخاطر السوق باتباع مجموعة مؤشرات لل د من التغيرات فى االسعار السوقية. .مالية أدوات من تمتلكه ما قيمة

 مخاطر أسعار العمولة

املستقبلي أو القيم العادلة ل دوات  تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة التي تؤثر على الربح

املالية. تخضع الشركة ملخاطر العموالت على مطلوباتها التي تدفع عليها عموالت واملتمثلة في أرصدة القرول، تسعى الشركة لتقليل 

 د ال اجة لذلك.مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحوك لهذه املخاطر عن

 مخــاطر العملة

إن مختتاطر العملتتة هتتي مختتاطر التغيتتر فتتي قيمتتة األدوات املاليتتة بستتبب التقلبتتات فتتي أستتعار صتترف العمتتالت األجنبيتتة. تتتتم معتتامالت الشتتركة 

ل ملختتاطر العملتتة بشتتكل رئييتت ي بالريتتال الستتعودي وبمتتا أن الريتتال الستتعودي مربتتوك بالتتدوالر األمريكتتي، تتترى اإلدارة فتتي الشتتركة أن التعتتر  

 على األدوات املالية محدود.

 مخاطر االئتمان

 .التجاريون  املدينون تنشأ مخاطر االئتمان من النقد ومعادالت النقد و 

 للسياستات واإلجتراءات  املتدينون التجتاريون تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة باملبالغ املستحقة من 
 
عتن طريقتة املراقبتة وفقتا

عتتن طريتتق وضتتع حتتدود ائتمتتان لكتتل عميتتل ومراقبتتة باملتتدينون التجتتاريون ة. تقتتوم الشتتركة بال تتد متتن مختتاطر االئتمتتان التتتي تتعلتتق املحتتدد

 القائمة بصورة مستمرة.املدينون التجاريون 
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 مخاطر السيولة (ب)

حقاقها. يتمثتل متن ا الشتركة فيمتا يتعلتق مخاطر السيولة هي املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشركة علتى الوفتاء بالتزاماتهتا املاليتة عنتد استت

 عند استحقاقها. إلتزاماتهاببإدارة السيولة في التأكد بقدر اإلمكان من أن الشركة سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية للوفاء 

 وعادة ما تعمل الشركة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بااللتزامات املالية.

دارة بتوقتتع التتدفقات النقديتتة ومراقبتة التوقعتتات املتعلقتة بمتطلبتتات الستيولة للشتتركة للتأكتد متتن تتوفر الستتيولة الكافيتة لتلبيتتة تقتوم اإل 

االحتياجتتتتات التشتتتتغيلية متتتتع االحتفتتتتام بالقتتتتدر الكتتتتافي متتتتن التستتتتهيالت االئتمانيتتتتة امللتتتتتزم بهتتتتا وغيتتتتر امللتتتت وبة فتتتتي جميتتتتع األوقتتتتات بحيتتتت  ال 

 مرابحات أو التعهدات )كلما اقتض ى األمر( على أي من تسهيالت القرول. تخالف الشركة سقوف 

يبين الجدول املوضا أدناه االلتزامات املالية للشركة إلى فعات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة املتبقية من تاريخ التقرير حتى 

ات النقدية التعاقدية غير املخصومة تساوي األرصدة املستحقة تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن املبالغ املبينة في الجدول تمثل التدفق

.
 
 قيمها الدفترية حي  إن أثر الخصم ال يعت ر كبيرا

 
 خالل اثني عشر شهرا

 م2020 يونيو  30 كما في

القيمة 

  الدفترية

عند الطلب 

أقل من سنة 

  واحدة

سنة إلي  1من 

 االجمالي  سنوات 5

 4,215,958  1,541,072  2,674,886  4,215,958 التزام تأجير

 16,065,968  -  16,065,968  16,065,968 دائنون تجاريون 

 40,692,978  -  40,692,978  40,692,978 مستحقات أرصدة دائنة أخرى 

 60,974,904  59,433,832  1,730,954  60,974,904 

 

 م2019ديسمبر  31كما في

القيمة 

  الدفترية

عند الطلب 

أقل من سنة 

  دةواح

سنة إلي  1من 

 االجمالي  سنوات 5

 5,549,363  2,882,552  2,666,811  5,549,363 التزام تأجير

 15,124,667  -  15,124,667  15,124,667 دائنون تجاريون 

 38,953,343  -  38,953,343  38,953,343 أرصدة دائنة أخرى مستحقات 

5-  59,627,373  56,744,821  2,882,552  59,627,373 
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 املوجزة لقوائم املالية األوليةوالحقة لأحداث هامة  .18

 

م بتخفتتيح رأس 2019نتتوفم ر  4م عتتن توصتتية مجلتتس االدارة فتتي اجتماعتته املتتؤر  فتتي 2019نتتوفم ر  5علنتت الشتتركة بتتتاريخ أ   (أ

عتتتتتدد  متتتتتن %26بة ستتتتتهم( وذلتتتتتك بإلغتتتتتاء نستتتتت 49.200.000ريتتتتتال ستتتتتعوي ) 492.000.000 بمبلتتتتتغ %26ستتتتتبة متتتتتال الشتتتتتركة بن

بمتا  سهم وتعويح املستاهمين بتذلك، حيت  ستيتم تمويتل عمليتة التخفتيح عتن طريتق املصتادر الذاتيتة للشتركة واالقتترالأل ا

، وتتوقتتتع ادارة الشتتتركة بأنتتته لتتتن يكتتتون هنتتتال أثتتتر جتتتوهري للتخفتتتيح علتتتى عمليتتتات يتناستتتب متتتع التتتتدفقات النقديتتتة للشتتتركة

 ت االداء والربحية للشركة.الشركة بينما سيكون للتخفيح أثر ايجابي على نسب مؤشرا

 

 م.2020يناير  8قامت الشركة بتعيين مستشار مالي لعمل الدراسات الالزمة لعملية التخفيح بتاريخ  -

موافقتتتتة  وهتتتتي، عتتتتالهأعلتتتتى تخفتتتتيح رأس متتتتال الشتتتتركة املشتتتتار اليتتتته  يتتتتةستتتتوق املالالوافقتتتتت هيعتتتتة  م2020يوليتتتتو  14بتتتتتاريخ  -

ستتكمال تخفتيح النظاميتة إل واملتطلبتات  االجتراءات اتختاذوجتارى  ادية للشتركةمشروطة بموافقة الجمعية العامة غير الع

 رأس املال.

، وذلتتتك للتصتتتويت علتتتى توصتتتية مجلتتتس م2020أغستتتطس  25غيتتتر العاديتتتة يتتتوم  حتتتددت الشتتتركة اجتمتتتاع الجمعيتتتة العامتتتة -

 طريق وسائل التقنية ال ديثة. املال، عناإلدارة بتخفيح رأس 

 

 عا انتشر  (ب
 
( وتم اعالنه كجائحة مما تسبب في اضطراب االعمتال التجاريتة واالنشتطة COVID 19نا املستجد )كورو فيروس مليا

 لإلجتراءات اإلحترازيتة والتتدابير الوقائيتة املتختذة التتي تقتوم بهتا الجهتات املختصتة فتي حكومتة 
 
، ووفقا

 
 وعامليا

 
االقتصادية محليا

بتشتتتكيل فريتتتق  الشتتتركة(, قامتتتت COVID 19كورونتتتا املستتتتجد ) اململكتتتة العربيتتتة الستتتعودية وذلتتتك لل تتتد متتتن انتشتتتار فيتتتروس

إلدارة األزمتتات ملتابعتتة كافتتة التطتتورات املتعلقتتة بجائحتتة كورونتتا املستتتجد وضتتمان تطبيتتق جميتتع اإلجتتراءات االحترازيتتة املعلتتن 

كل دوري. حيت  ع هتا متن قبتل الجهتات ال كوميتة. كمتا يتتم متابعتة أعمتال هتذا الفريتق عتن كثتب متن قبتل مجلتس اإلدارة وبشت

تعمتتل الشتتركة علتتى االستتتفادة متتن كافتتة الوستتائل التقنيتتة وأنظمتتة التشتتغيل اآلليتتة لتقليتتل عتتدد العتتاملين الفنيتتين واإلداريتتين 

لل تتتتدود التتتتدنيا، وبمتتتتا يضتتتتمن التباعتتتتد الجستتتتدي لستتتتالمة جميتتتتع العتتتتاملين ورتتتت تهم، وااللتتتتتزام بتطبيتتتتق اإلجتتتتراءات االحترازيتتتتة 

علتتى ستتكن العتتاملين ومتتتابعتهم بشتتكل يتتومي، وكتتذلك متابعتتة كامتتل منظومتتة سالستتل اإلمتتداد  اللتت ية املطلوبتتة بشتتكل صتتارم

 والتي توليها الشركة األهمية القصوى حسب توجيهات ال كومة.

كما ان الشركة تثمن القرارات السامية فيما يخص دعم القطاع الخاص لل د من اآلثار املترتبة وتعمل الشركة مع 

 .تحديد ما ينطبق عليها من هذه القرارات واالستفادة م هاالجهات ذات العالقة ل

 هذهظل عدم انتهاء الجائحة بشكل كامل، كما تعتقد بأن  فيوتتوقع إدارة الشركة بأنه ال يمكن تحديد حجم األثر املالي 

 على أعمال وخط  الشركة املستقبلية. جوهري االثار لن يكون لها أثر 
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