
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املدينةأسمنت شركة 

 شركة مساهمة سعودية

 املوجزة األولية ـةالقوائـم املالي

 )غير مراجعة(

  أشهر املنتهيتين التسعةلفترتي الثالثة و 

 م2020سبتمبر 30 في

 املوجزةاألولية وتقرير عن فحص املعلومات املالية 
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 شركة أسمنت املدينة
 شركة مساهمة سعودية

 م )غير مراجعة(2020سبتمبر 30في أشهر املنتهيتين  التسعةلفترتي الثالثة و  املوجزةفهرس القوائم املالية األولية 

 

 

 صفحة  املحتويات

 2  املوجزةاألولية تقرير عن فحص املعلومات املالية 

 3 املوجزةقائمة املركز املالي األولية 

 4 املوجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية

 5 املوجزة قائمة التغيرات في حقوق املساهمين األولية

 6 املوجزة قائمة التدفقات النقدية األولية

 16 – 7 املوجزةتارة حول القوائم املالية األولية إيضاحات مخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 ةـــــــنـــــــــــديـــــت املـــــــنــــــــــــمـــــركة أســـــــــــش

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر 30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع املبالغ 
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 الشركة والنشاط .1

 

 أسيس الشركةت -

وتاريخ  804القرار الوزاري رقم )"الشتتتتتتتتتتركة"(، هي شتتتتتتتتتتركة مستتتتتتتتتتاهمة ستتتتتتتتتتعودية، تأستتتتتتتتتتستتتتتتتتتت  بموجب  املدينةإن شتتتتتتتتتتركة أستتتتتتتتتتمن  

والترخيص  هتتتتتتتتتتتتتتت14/5/1426بتاريخ  1010210441وتم تستجيلها بمدينة الرياض بموجب الستجل التجاري رقم هتتتتتتتتتتتتتتت 12/5/1426

هتتتتتتتتتتتت وتعمل الشركة بموجب رخصة م جر 10/2/1438بتاريخ  590هتتتتتتتتتتتت واملجدد برقم 3/6/1426ص بتاريخ /1163الصناعي رقم 

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

 .هت 16/1/1434ينة الرياض بتاريخ الصادر في مد 1010356028كما حصل  الشركة على السجل التجاري الفرعي رقم 

 

 طبيعة نشاط الشركة -

انتاج استتتتمن  بورتالندي عادي واستتتتمن  بورتالندي مقاوم واستتتتتيراد وتشتتتتغيل االجهزة املشتتتتعة يتمثل طبيعة نشتتتتاش الشتتتتركة في 

بعد الحصتتتول على الخاصتتتة بمصتتتانع الشتتتركة ومعالجة النفايات واملخلفات الصتتتناعية والزراعية والبلدية وانتاج الوقود البديل 

 تخصصية. ومقاوالت فرعيةالتراخيص الالزمة 

 

 رأس مال الشركة -

ريال ستتعودي  1,892,000,000يبلغ رأستتمالها  شتتركة مستتاهمة عامة مدرجة في الستتوق املالية الستتعودية. املدينةشتتركة استتمن  

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

 

 املاليةالسنة  -

 من بداية شهر يناير حتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي.ا
 
 لسنة املالية للشركة اثني عشر شهرا

 ةأسس املحاسب .2

املعتمتتد في اململكتتة العربيتتتة تالتقرير املتتالي األولي ( 34بمتتا يتمتتامتتتتتتتتتتت ى مع املعيتتار املحتتاستتتتتتتتتتت ي التتدولي رقم ) املوجزةالقوائم املتتاليتتة األوليتتة  إعتتتدادتم 

ن واملتطلبات السارية املفعول لألنظمة والتشريعات تيواملعايير واإلصدارات االخرى املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيالسعودية 

 .م2019ديسمبر  31مع القوائم املالية للشركة للسنة املنتهية في  املوجزة. يجب أن تقرأ هذه القوائم املالية األولية في اململكة العربية السعودية

 

 

 



 ةـــــــنـــــــــــديـــــت املـــــــنــــــــــــمـــــركة أســـــــــــش

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر 30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع املبالغ 

8 

 ملبدأ التكلفة التاريخي
 
 وباستخدام أساس االستحقاق ومفهوم استمرارية النشاش، باستثناء،  أعدت القوائم املالية األولية املوجزة وفقا

 يلي:ما 

 ،الدخل الشامل االخراستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل  -

 ،استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -

 .مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفق طريقة وحدة االئتمان املتوقعةقياس التزام  -

 .للشركة العرض وعملة الوظيفية العملة وهي السعودي، بالريال املوجزة األولية املالية القوائم هذه عرض تم

 الهامة والتقديرات األحكام .3

أحكام وتقديرات وافتراضتتتتتتتتتتتات تؤثر في قيم اإليرادات واملصتتتتتتتتتتتروفات واملوجودات  استتتتتتتتتتتتخداميتطلب إعداد القوائم املالية األولية املوجزة 

 للتأثيتتتتتتتتتتتتتتر الكبيتتتتتتتتتتتتتتر لحتتتتتتتتتتتتتتاالت عتتتتتتتتتتتتتتدم التأكتتتتتتتتتتتتتتد املصاحبتتتتتتتتتتتتتتة  واإليضاحاتواملطلوبات 
 
املرفقة بجانب اإلفصاح عن املطلوبات املحتملة. ونظرا

 ذا أهميتتتتتة  ةللتقديتتتتتترات الرئيسية، وعليه قد تتطلتتتتتتب النتائتتتتتتل التتتتتتتي تختلتتتتتتف عتتتتتتن االفتراضتتتتتتات الحاليتتتتتتة ختتتتتتالل الستتتتتتنة املاليتتتتتتة التاليتتتتتت
 
تعديال

 أو املطلوبات املتأثتترة. تبية علتتى املبلتتغ الدفتتتري للموجوداتنست

الجوهرية التي قام  بها االدارة اثناء تطبيق الستتتتتياستتتتتات املحاستتتتتبية للشتتتتتركة ال تختلف عن تلك املطبقة عند اعداد القوائم  التقديرات

 م.2019ديسمبر  31املالية للسنة املنتهية في 

 الهامة املحاسبية السياسات .4

 نفستتتها املتبعة في إعداد القوائم املالية الستتتنوية كما في هياملحاستتتبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة  الستتتياستتتاتجميع 

 ستتتتياستتتتات وأهداف إدارة املخاطر املالية للشتتتتركة تتناستتتتب مع تلك املفئتتتتا عةها في القوائم املالية للستتتتنة املنتهية فيم.2019ديستتتتمبر  31

 م.2019ديسمبر  31 

 

 املعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت الصادرة وسارية املفعول 

 املعايير الدولية للتقرير املالي الصادرة وسارية املفعول 

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

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

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

 مؤشر سعر الفائدة.

 مما سبق أثر على القوائم املالية
 
 املرفقة. ألولية املوجزةا لم يكن لتطبيق أيا

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

على ال يتوقع أن يكون هناك أثر لتطبيق هذا املعيار م(، 2021يناير  1( "عقود التأمين" )تاريخ الستتتتتتتتتتتتتريان 17املالي )املعيار الدولي للتقرير 

 القوائم املالية للشركة.



 ةـــــــنــــــــــديــــــت املـــــــنــــــــمــــــركة أســــــــــــــــــــــش

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر 30في أشهر املنتهيتين  التسعةلفترتي الثالثة و املوجزة األولية  إيضاحات حول القوائم املالية

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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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 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

 9,319,015 75,598 642,801 70,044 - 8,530,572 - اإلضافات خالل الفترة 

 1,006,426 - - 1,006,426 - - - املحول من مشروعات تح  التنفيذ

 2,300,647,101 16,549,739 12,803,210 124,679,143 612,579,029 1,530,435,980 3,600,000 م 2020سبتمبر 30الرصيد في 

        :مجمع االستهالك

 840,258,294 13,495,799 11,387,903 73,152,314 179,889,881 562,332,397 - م2019ديسمبر  31الرصيد في 

 65,377,419 914,549 517,627 3,975,086 13,786,568 46,183,589 - استهالك الفترة

 905,635,713 14,410,348 11,905,530 77,127,400 193,676,449 608,515,986 - م2020سبتمبر 30الرصيد في 

        

        :صافي القيمة الدفترية

 1,395,011,388 2,139,391 897,680 47,551,743 418,902,580 921,919,994 3,600,000 م2020سبتمبر 30كما في 

 1,450,063,366 2,978,342 772,506 50,450,359 432,689,148 959,573,011 3,600,000 م2019ديسمبر  31كما في 

 

 . هت15/9/1426بتداء  من سنة هجرية ا 30جر مواد خام وملدة محاجر مواد خام مستأجرة من وزارة البترول والثروة املعدنية بموجب رخصة م  باستغاللتقوم الشركة  -

 إن مبنى املصنع واآلالت واملعدات مقامة على أرض مملوكة للشركة. -

 



 ةـــــــنـــــــــــديـــــت املـــــــنــــــــــــمـــــركة أســـــــــــش

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر 30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 قطع غيار  .6

 
 فيكما   ايضاح 

 م2020سبتمبر 30
 

 فيكما 

 م2019ديسمبر  31

 119,499,250  127,259,111  أ-6   غيار قطع  

 (2,500,000)  (3,250,000)  ب-6  مخصص تقادم  قطع غيار

 116,999,250  124,009,111    اخر الفترة/السنة فيالرصيد 

 

     غيارقطع  أ(-6

 122,012,205  119,499,250  رصيد أول الفترة/السنة

 26,558,156  24,105,327  اضافات خالل الفترة/السنة

 (29,071,111)  (16,345,466)  املستخدم خالل الفترة/السنة

 119,499,250  127,259,111  اخر الفترة/السنة فيالرصيد 

 

     مخصص تقادم  قطع غيار ب (-6

 1,000,000  2,500,000  السنة/الفترةرصيد أول 

 1,500,000  750,000  السنة/الفترةاضافات خالل 

 2,500,000  3,250,000  اخر الفترة/السنة فيالرصيد 

 صول أحق استخدام    .7
 االجمالي مباني مستأجرة أراض ي مستأجرة 

    :التكلفة

 7,672,920 1,723,428 5,949,492 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

 7,672,920 1,723,428 5,949,492 م2020سبتمبر 30الرصيد في 

    :مجمع االستهالك

 2,231,061 430,857 1,800,204 م2019ديسمبر  31الرصيد في 

 1,996,439 646,286 1,350,153 اطفاء الفترة

 4,227,500 1,077,143 3,150,357 م2020سبتمبر 30الرصيد في 

    :صافي القيمة الدفترية

 3,445,420 646,285 2,799,135 م2020سبتمبر 30كما في 

 5,441,859 1,292,571 4,149,288 م2019ديسمبر  31كما في 

 

يال ر  156.076 مبلغم 2020سبتمبر 30أشهر املنتهية كما في  التسعةعن فترة  بالتزام التأجير بلغ قيمة مصروف الفائدة املتعلق  -

 .(م يء: ال م2019سبتمبر 30 كما فيسعودي )



 ةـــــــنـــــــــــديـــــت املـــــــنــــــــــــمـــــركة أســـــــــــش

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر 30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(
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 مشروعات تحت التنفيذ .8

 
 كما في 

 م2020سبتمبر 30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 135,353,388  2,561,976  رصيد أول الفترة/السنة

 5,126,520  1,982,085  اضافات خالل الفترة/السنة

 (137,917,932)  (1,006,426)  املحول الى ممتلكات، يالت ومعدات

 2,561,976  3,537,635  اخر الفترة/السنة فيالرصيد 

 خرآل في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا استثمار  .9

 شركة الزي  العربية السعودية )ارامكو( شركة مساهمة سعودية 
عدد 

 االسهم
 

 كما في

 م2020سبتمبر 30
 كما في 

 م2019ديسمبر  31

 2,951,840  2,951,840   92,245 رصيد االستثمار أول الفترة / السنة

لالستتتتتتتتتثمتتار من خالل التتدختتل الشتتتتتتتتتتامتتل التغير في القيمتتة العتتادلتتة  أربتتاح

 اآلخر
  359,756  - 

 2,951,840  3,311,596 الرصيد في يخر الفترة / السنة

 

 .سعودي ريال2,951,840 قيمة بإجمالي سهم 92,245 بواقع)أرامكو(  السعودية العربية  الزي شركة أسهم في باالستثمار الشركة قام 

 

م عن توزيع ارباح نقدية بواقع 2020 أغستتتتتتطس 9بتاريخ  شتتتتتتركة مستتتتتتاهمة ستتتتتتعودية -علن  شتتتتتتركة الزي  العربية الستتتتتتعودية )ارامكو( أ

الربع االول خالل أرباح توزيعات  سعوديريال  39.259). ريال سعودي32,451رباح بمبلغ توزيعات أعنه ريال للسهم مما نتل  0.3518

 .(م2020من عام والثاني 

 ةر الربح أو الخسااستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل  .10

 
 كما في

 م2020سبتمبر 30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 10,193,195  485,840,830 السنة/الفترةرصيد أول 

 472,228,183  (110,800,000) السنة/التغير خالل الفترة

 3,419,452  4,311,343 الخسارةأو  الربحأرباح التغير في القيمة العادلة لالستثمارات من خالل 

 485,840,830  379,352,173 اخر الفترة/السنة فيالرصيد 



 ةـــــــنـــــــــــديـــــت املـــــــنــــــــــــمـــــركة أســـــــــــش

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر 30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

12 

 تأجير التزام .11

 
 كما في 

 م2020سبتمبر 30
 

 كما في

 م2019ديسمبر  31

 2,882,552  1,093,760  تأجير التزامالجزء غير املتداول من 

 2,666,811  2,455,495  تأجير التزامالجزء املتداول من 

 5,549,363  3,549,255  اخر الفترة/السنة فيالرصيد 

 ربحية السهم .12

 تتويتمثل الفترةعلى املتوسط املرجا لعدد األسهم خالل  فترةلل الربحبتقسيم صافي  ربح الفترةمن صافي واملخف   ياألساس تم احتساب ربح السهم 

 يلي: فيما

 
 لفترة الثالثة أشهر املنتهية

 سبتمبر 30في 

 أشهر املنتهية التسعةلفترة  

 سبتمبر 30في 

 م2019  م2020  م2019  م2020 

 124,192,672  157,765,600  50,520,519  51,103,750 صافى ربح الفترة

 189,200,000  189,200,000  189,200,000  189,200,000 املتوسط املرجا لعدد األسهم

ربح السهم األساس ي واملخف  من صافى 

 ربح الفترة

0,27  0,27  0,83  0,66 

 االئتمانيةالتسهيالت  .13

تقم الشركة باستخدامها حتى تاريخ لم  تتبضمان سندات ألمر سعوديمليون ريال  100بمبلغ  بنوك محليةمن متاحة  ائتمانيةالشركة تسهيالت  لدى

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

 ةحتملاملااللتزامات  .14

 م 2020ستتتتتتتتتتتبتتتتتمتتبتتر 30ريتتتتتال ستتتتتتتتتتتعتتودي كتمتتتتتا فتي 7,989,393 بتنتتكتتيتتتتتة ضتتتتتتتتتتتمتتتتتانختطتتتتتابتتتتتات و  مستتتتتتتتتتتتتتنتتتتتديتتتتتةاعتتتتمتتتتتادات متقتتتتتابتتتتتل  املتحتتتتتمتتلتتتتتة االلتتتتزامتتتتتاتبتلتتغتتتتت  

 .م(2019ديسمبر31كما في ريال سعودي  8,148,633 )

 عام .15

الشتتتتتتركة الئحة  استتتتتتتلم م فقد 2019ديستتتتتتمبر31يضتتتتتتاحات القوائم املالية للشتتتتتتركة للستتتتتتنة املنتهية في إليه في إحستتتتتتب ما تم  االشتتتتتتارة 

 يوجد أي مستجدات في هذا الخصوص.، وال وع الالزمةللنظر في الدعوى وتقديم الدف خارجي مستشار قانوني. وقد وكل  الشركة ءدعاا
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 القطاعات التشغيلية .16

 ريال ستتعودي 419,743,791تقع في اململكة العربية الستتعودية كما تتركز إيرادات الشتتركة البالغة إن كل موجودات ومطلوبات الشتتركة 

 م( في2019ستتتبتمبر 30 فيأشتتتهر املنتهية  التستتتعةلفترة  ستتتعوديريال  373,117,229) م2020ستتتبتمبر 30 فيأشتتتهر املنتهية  التستتتعةلفترة 

 الشركة مخصصة لقطاع األسمن . والتزاماتمبيعات أسمن  عادي ومقاوم وبالتالي فإن كافة أصول 

 ذات عالقة األطرافاملعامالت مع  .17

 تتمثل املعامالت مع األطراف ذات عالقة بصفة أساسية في رواتب، بدالت ومكافآت كبار املوظفين التنفيذيين.

موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة واملسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة 

 .سواء كان تنفيذي أو غير ذلك() اإلدارةأو غير مباشرة بما في ذلك أعضاء مجلس 

 يلي:بند الرواتب واألجور وما في حكمها خالل الفترة ما يتضمن 

   

 لفترة التسعة أشهر املنتهية في 

 سبتمبر 30 

 م2019  م2020  طبيعة املعاملة  ذات عالقة أطراف

 3,880,947  4,695,445  رواتب وأجور وما في حكمها  موظفي اإلدارة العليا

 األدوات املالية وإدارة املخاطر .18

من استتتتتتتتتثمارات بالقيمة العادلة من خالل  يللشتتتتتتتتركة بشتتتتتتتتكل أستتتتتتتتاستتتتتتتت  األولية املوجزة تتكون األدوات املالية املقيدة في قائمة املركز املالي

ئتمانية األخرى والتستتتهيالت اال  األصتتتول و  التجاريون  املدينون و النقد والنقد وُمعادالت  ومن خالل الربح أو الخستتتارة الدخل الشتتتامل اآلخر 

  األخرى. االلتزاماتو  ون يطويلة األجل والدائنون التجار 

 السوق مخاطر  (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 السوق املالية، فيأسعار أسهم الشركات املستثمر فيها  فيالى التغيرات  باإلضافةالعملة ومخاطر االئتمان 

 االسعار السوقية. فيتراقب الشركة مخاطر السوق باتباع مجموعة مؤشرات للحد من التغيرات . مالية أدوات من تمتلكه ما قيمة

 مخاطر أسعار العمولة

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

، تسعى الشركة التسهيالت املاليةالية. تخضع الشركة ملخاطر العموالت على مطلوباتها التي تدفع عليها عموالت واملتمثلة في أرصدة امل

 لتقليل مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التذبذبات املحتملة في معدالت الفائدة وتقوم بالتحوش لهذه املخاطر عند الحاجة لذلك.
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 العملةمخــاطر 

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات املالية بستتتتتتتبب التقلبات في أستتتتتتتعار صتتتتتتترف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشتتتتتتتركة 

بشتتتتتكل رئياتتتتت ي بالريال الستتتتتعودي وبما أن الريال الستتتتتعودي مربوش بالدوالر األمريكي، ترى اإلدارة في الشتتتتتركة أن التعر ض ملخاطر العملة 

 دوات املالية محدود.على األ 

 مخاطر االئتمان

 .التجاريون  املدينون تنشأ مخاطر االئتمان من النقد ومعادالت النقد و 

 للستتياستتات واإلجراءات  املدينون التجاريون تقوم الشتتركة بإدارة مخاطر االئتمان املتعلقة باملبالغ املستتتحقة من 
 
عن طريقة املراقبة وفقا

عن طريق وضتتتتتتتتتتتتتع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة باملدينون التجاريون مخاطر االئتمان التي تتعلق  املحددة. تقوم الشتتتتتتتتتتتتتركة بالحد من

 القائمة بصورة مستمرة.املدينون التجاريون 

 مخاطر السيولة (ب)

 مخاطر الستتيولة هي املخاطر املتعلقة بعدم قدرة الشتتركة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند استتتحقاقها. يتمثل منرك الشتتركة فيما يتعلق

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

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

تقوم اإلدارة بتوقع التدفقات النقدية ومراقبة التوقعات املتعلقة بمتطلبات الستتتتتيولة للشتتتتتركة للتأكد من توفر الستتتتتيولة الكافية لتلبية 

التسهيالت االئتمانية امللتزم بها وغير املسحوبة في جميع األوقات بحيث ال تخالف  االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بالقدر الكافي من

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

ية من تاريخ التقرير حتى يبين الجدول املوضا أدناه االلتزامات املالية للشركة إلى فئات استحقاقية ذات صلة على أساس الفترة املتبق

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

.
 
 قيمها الدفترية حيث إن أثر الخصم ال يعتبر كبيرا

 
 خالل اثني عشر شهرا

 م2020سبتمبر 30 كما في

القيمة 

  الدفترية

عند الطلب 

أقل من سنة 

  واحدة

 5سنة إلي  من

 االجمالي  سنوات

 3,549,255  1,093,760  2,455,495  3,549,255 التزام تأجير

 13,397,853  -  13,397,853  13,397,853 دائنون تجاريون 

 48,179,905  -  48,179,905  48,179,905 مستحقات أرصدة دائنة أخرى 

 65,127,013  64,033,253  1,093,760  65,127,013 
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 م2019ديسمبر  31كما في

القيمة 

  الدفترية

عند الطلب 

أقل من سنة 

  واحدة

 5سنة إلي  من

 االجمالي  سنوات

 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 

 

 أحداث هامة  .19
 

بتخفي  رأس متتال  م2019نوفمبر  4م عن توصتتتتتتتتتتتتتيتتة مجلس االدارة في اجتمتتاعتته املؤر  في 2019نوفمبر  5علنتت  الشتتتتتتتتتتتتتركتتة بتتتاريخ أ  -1

من عدد االستتتتتهم وتعوي   %26ستتتتتهم( وذلك بإلغاء نستتتتتبة  49,200,000ريال ستتتتتعوي ) 492,000,000بمبلغ  %26الشتتتتتركة بنستتتتتبة 

بما يتناستتتتتتتتب مع التدفقات  املستتتتتتتتاهمين بذلك، حيث ستتتتتتتتيتم تمويل عملية التخفي  عن طريق املصتتتتتتتتادر الذاتية للشتتتتتتتتركة واالقتراض

ادارة الشتتتركة بأنه لن يكون هناك أثر جوهري للتخفي  على عمليات الشتتتركة بينما ستتتيكون للتخفي  أثر ، وتتوقع النقدية للشتتتركة

 ايجابي على نسب مؤشرات االداء والربحية للشركة.

 
 

 .م2020يناير  8قام  الشركة بتعيين مستشار مالي لعمل الدراسات الالزمة لعملية التخفي  بتاريخ  -
 

موافقة مشتتتتروطة  وهي، عالهأعلى تخفي  رأس مال الشتتتتركة املشتتتتار اليه  يةستتتتوق املالالوافق  هيئة  م2020يوليو  14بتاريخ  -

 تخفي  رأس املال. الستكمالالنظامية واملتطلبات  االجراءات اتخاذوجارى  بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة
 

، وذلك للتصتتتتتوي  على توصتتتتتية مجلس اإلدارة م2020أغستتتتتطس  25حددت الشتتتتتركة اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم  -

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة. ،بتخفي  رأس املال
 

عن ُبعد من خالل وستتتتائل التقنية الحديثة العامة غير العادية )االجتماع الثاني(تم عقد الجمعية م 2020أغستتتتطس  25بتاريخ  -

واملتضتتتتتمن االكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وستتتتتائل التقنية الحديثة  بناء  على التعميم الصتتتتتادر عن هيئة الستتتتتوق املالية

التي تمكن املستتاهمين من االشتتتراك في مداوالتها والتصتتوي  على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود واإلجراءات 

 موافقةتم  ، حيث (19-ستتتتتتتتجد )كوفيدالوقائية واالحترازية من الجهات املختصتتتتتتتة وذات العالقة للتصتتتتتتتدي لفيروس كورونا امل

 بتخفي  رأس املال.م 2019نوفمبر  4توصية مجلس اإلدارة بتاريخ  علىالجمعية العامة غير العادية 
 



 ةـــــــنـــــــــــديـــــت املـــــــنــــــــــــمـــــركة أســـــــــــش

 شركة مساهمة سعودية

 )غير مراجعة( م2020سبتمبر 30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتين في املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

16 

م( على موقع تداول عن نتائل اجتماع الجمعية 26/08/2020هتتتتتتتتتتتتتتتتت )املوافق  07/01/1442شتتتركة في تاريخ الباإلشتتتارة إلى إعالن  -

شركة والتي تضمن  املوافقة على تخفي  رأس مال الشركة، وعن بدء فترة اعتراض الدائنين على عملية لالعادية لالعامة غير 

 ألحكام املادة )
 
 شركة عن:ال( من نظام الشركات، تعلن 145تخفي  رأس املال وفقا

 

شتتتركة أي اعتراضتتتات الم( وعدم استتتتالم 25/10/2020هتتتتتتتتتتتتتتتت )املوافق 08/03/1442انتهاء فترة اعتراض الدائنين بةهاية يوم  -أ

 من دائني الشركة خالل تلك الفترة.

 

، وعليه ستتتيتم تخفي  رأس مال الشتتتركة من مليار وثمانمائة واثنين وتستتتعون مليون شتتتركةالنفاذ قرار تخفي  رأس مال  -ب

ريال سعودي بنسبة تخفي  ستة وعشرون  1,400,000,000ريال سعودي إلى مليار وأربعمائة مليون  1,892,000,000

من رأس مال الشتتتتتتتتتتتتتركة وبالتالي تخفي  عدد أستتتتتتتتتتتتتهم الشتتتتتتتتتتتتتركة من مئة وتستتتتتتتتتتتتتعة وثمانون مليون ومائتي ألف  %26باملائة 

سهم وذلك من خالل إلغاء تسعة وأربعين مليون ومائتي ألف  140,000,000سهم إلى مئة وأربعين مليون  189,200,000

 رياالت سعودية وبقيمة إجمالية تبلغ أربعمائة واثنان وتسعون مليون 10سهم عادي قيمتها االسمية عشرة  49,200,000

رياالت لكل ستتتتتهم مل ى 10ريال ستتتتتعودي وتعوي  املستتتتتاهمين املستتتتتتحقين لذلك بالقيمة األستتتتتمية للستتتتتهم  492,000,000

م( واملسجلين بسجالت الشركة 25/10/2020هتتتتتت )املوافق 08/03/1442شركة املالكين لألسهم بةهاية تداول يوم اللصالا 

 لدى مركز اإليداع بةهاية فترة تداول ثاني يوم يلي تاريخ انتهاء فترة اعتراض الدائنين.

 

 عا انتشتتتتتتتتتتتتتر  -2
 
( وتم اعالنه كجائحة مما تستتتتتتتتتتتتتبب في اضتتتتتتتتتتتتتطراب االعمال التجارية واالنشتتتتتتتتتتتتتطة COVID 19كورونا املستتتتتتتتتتتتتتجد )فيروس مليا

 ل جراءات 
 
، ووفقا

 
 وعامليا

 
والتدابير الوقائية املتخذة التي تقوم بها الجهات املختصتتتتتتتتتتتة في حكومة اململكة  االحترازيةاالقتصتتتتتتتتتتتادية محليا

بتشكيل فريق إلدارة األزمات ملتابعة  الشركةقام   ،(COVID 19العربية السعودية وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا املستجد )

كافة التطورات املتعلقة بجائحة كورونا املستتتتتتتجد وضتتتتتتمان تطبيق جميع اإلجراءات االحترازية املعلن عةها من قبل الجهات الحكومية. 

الشتتتتتتتتتتتتتركة على االستتتتتتتتتتتتتتفادة من كافة  كما يتم متابعة أعمال هذا الفريق عن كثب من قبل مجلس اإلدارة وبشتتتتتتتتتتتتتكل دوري. حيث تعمل

الوستتتتتتتتتتتائل التقنية وأنظمة التشتتتتتتتتتتتغيل اآللية لتقليل عدد العاملين الفنيين واإلداريين للحدود الدنيا، وبما يضتتتتتتتتتتتمن التباعد الجستتتتتتتتتتتدي 

ومتابعتهم  لسالمة جميع العاملين وصحتهم، وااللتزام بتطبيق اإلجراءات االحترازية الئحية املطلوبة بشكل صارم على سكن العاملين

 بشكل يومي، وكذلك متابعة كامل منظومة سالسل اإلمداد والتي توليها الشركة األهمية القصوى حسب توجيهات الحكومة.

كما ان الشتتتتتتتتتتتركة تثمن القرارات الستتتتتتتتتتتامية فيما يخص دعم القطاع الخاص للحد من اآلثار املترتبة وتعمل الشتتتتتتتتتتتركة مع الجهات ذات 

 .يها من هذه القرارات واالستفادة مةهاالعالقة لتحديد ما ينطبق عل

انتهاء الجائحة بشتتتتتتتتتتتتتكل كامل، كما تعتقد بأن هذه اآلثار لن بأنه ال يمكن تحديد حجم األثر املالي في ظل عدم وتتوقع إدارة الشتتتتتتتتتتتتتركة 

 يكون لها أثر جوهري على أعمال وخطط الشركة املستقبلية.
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