
  

 

 املال رأس من%  28.8 إىل املرتاكمة خسائرها اخنفاض عن للتموين السعودية اخلطوط شركة اعالن

Saudi Airlines Catering Co. Announces the Decrease of its Accumulated Losses to 28.8 % of the Capital 

 Explanation  Element List توضيح بند

  مقدمة

باإلشارة إىل إعالن شركة اخلطوط السعودية للتموين املنشور على 

م 2021مايو  5بتاريخ  -تداول -السوق املالية السعودية شركة موقع 

بشأن قرار جملس اإلدارة املتضمن املوافقة على حتويل فائض 

النظامي لتغطية جزء من اخلسائر املرتاكمة، وحيث  االحتياطي

حسب االنظمة  صدر تقرير مراجع احلسابات اخلارجي للشركة

)مرفق(  م2021مارس  31واللوائح وفقاً للقوائم املالية األولية كما يف 

، عليه تود شركة اخلطوط السعودية للتموين ان تعلن ملساهميها عن 

 النحو التالي:اخنفاض خسائرها املرتاكمة على 

With reference to SACC’s announcement published 
in the Saudi Stock Exchange website (“Tadawul”) on 
05th of May 2021 regarding SACC’s Board Director 
resolution to transfer the surplus of the company 
statutory reserve to the accumulated losses account, 
and whereas SACC’s External Auditor has issued the 
accumulated losses report (attached) issued in 
accordance with the law and regulations according to 
the audited consolidated financial statements as of 
31st of March  2021, SACC hereby announces the 
decrease of it’s accumulated losses as follow: 

Introduction 

 اخنفاضتاريخ 

  اخلسائر
 Corresponding to 1442/09/22 04-05-2021 هـ22/09/1442م املوافق 04/05/2021

Date of 
accumulated 
losses decrease 

مقدار اخلسائر 

  املرتاكمة
 SR. 235,941,663 ريال سعودي 235.941.663

Amount of the 
Accumulated 
Losses 

نسبة اخلسائر 

املرتاكمة من 

رأس املال % *

  

28.8% 28.8% 

Accumulated 
Losses% 



  

 

 Explanation  Element List توضيح بند

االجراءات اليت 

اختذتها الشركة 

لتخفيض 

خسائرها 

  املرتاكمة

يرجع سبب اخنفاض اخلسائر املرتاكمة إىل حتويل فائض 

 ريال سعودي بناًء 107.835.879للشركة بقيمة  النظامياالحتياطي 

مايو  04على موافقة جملس إدارة الشركة خالل االجتماع املنعقد يف 

 م.2021

The reason for the decrease in accumulated losses is 
due to the transfer of the Company's Statutory 
Reserve surplus amounting to 107,835,879 Saudi 
Riyals based on the approval of SACC’s Board 
Director during the Meeting held on May 04, 2021G. 

Measures Taken 
by the Company 
to Decrease 
Accumulated 
Losses 

تقرير احملاسب 

القانوني يوضح 

املركز املالي 

للشركة بعد 

اخنفاض 

خسائرها 

  املرتاكمة

EA report (AR+EN) To be attached  

Auditor's Report 
showing the 
Financial 
Position of the 
Company after 
the Decrease of 
the 
Accumulated 
Losses 

تطبيق االجراءات والتعليمات اخلاصة بالشركات الشركة ب ستقوم معلومات اضافية

السعودية اليت بلغت خسائرها املدرجة اسهمها يف السوق املالية 

 .فأكثر من رأس ماهلا %20املرتاكمة 

The procedures and instructions of listed companies in 

the Saudi stock market, whose accumulated losses 

amounted to 20% or more of their capital, will continue 

to be applied. 

Additional 

Information 

 

 

 

 

 

 


