
 

 

 
 اإلجراءات المتفق عليها لتخفيض رأس المالتقرير 

 
 

  المساهمينالى السادة 

 الصناعية التجارية السريع مجموعةشركة 
 (مساهمة سعودية شركة)
 

 نطاق العمل

قمنا باإلجراءات المتفق عليها مع شركة مجموعة السريع التجارية الصناعية )"الشركة"( لقد 

م، على النحو المبين في 7132ديسمبر  13والمذكورة أدناه فيما يتعلق بتخفيض رأس المال كما في 

للمعيار الدولي ( بهذا التقرير الذي سيقدم لهيئة السوق المالية. وقد تم تنفيذ التزامنا وفقاً 3الملحق رقم )

)"التعاقدات لتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها فيما يتعلق بالمعلومات  0011للخدمات ذات العالقة 

المالية"(. تمت هذه اإلجراءات فقط لمساعدة الشركة في استكمال المتطلبات النظامية المتعلقة بإجراءات 

الشركات الصادر عن وزارة من نظام  301 – 300تخفيض رأس المال مع اإلشارة الى المادة 

 التجارة واالستثمار والمطبق في المملكة العربية السعودية.

 

 اإلجراءات المنفذة

 لقد قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

م والرذي قررر فير  7132ديسرمبر  71حصلنا على محضرر اجتمراا المسراهمين المنعقرد بتراري   .3

 773مليرون   سررعودي  لررى  123مررن  %01المسراهمين تخفرريض رأس مرال الشررركة بنسربة 

  لكررل سررهم، وتخفرريض  31مليررون سررهم بقيمررة سررمية  33مليررون   سررعودي وذلررا بإل رراء 

مليون   سعودي واستخدام كامل االحتيراطي النظرامي البرال   331الخسائر المتراكمة بمقدار 

   707720111   سررعودي وكامررل االحتيرراطي العررام والبررال  قرردره 1101130213قرردره 

 سعودي للت طية الجزئية للخسائر المتراكمة.
م، فرري السررجالت المحاسرربية للشررركة 7132ديسررمبر  13تحققنررا مررن أن الحركررة قررد سررجلت فرري  .7

مليرررون   سرررعودي واالحتيررراطي النظرررامي بمبلررر   331بشرررطص حصرررة رأس المرررال بمبلررر  

  سرررعودي مقابرررل  707720111  سرررعودي واالحتيررراطي العرررام بمبلررر   1101130213

 الخسائر المتراكمة وفقاً لقرار المساهمين المذكورة في البند أعاله.
 (.3تحققنا من الدقة الحسابية في الملحق رقم ) .1
 قمنا بحساص الخسائر المتراكمة كنسبة من رأس المال. .0

 

 النتيجة

 فيما يلي بيان بالنتائج المترتبة عن قيامنا باإلجراءات المتفق عليها:

 (، لم تالحظ أي استثناءات.3يما يتعلق باإلجراء رقم )ف .3

(، وجد أن الحركرة المسرجلة تتوافرق مرع قررار المسراهمين المرذكور 7فيما يتعلق باإلجراء رقم ) .7

 أعاله.

( ولررم نالحررظ أي 3(، تررم التدكررد مررن الدقررة الحسررابية للملحررق رقررم )1فيمررا يتعلررق برراإلجراء رقررم ) .1

 استثناءات.

(، الخسائر المتراكمرة كنسربة مئويرة مرن رأس المرال بعرد التخفريض 0باإلجراء رقم )فيما يتعلق  .0

 من رأس المال. %7002تبل  
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 الصناعية التجارية السريع مجموعةشركة 
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 التقريرقيود الستخدامات 

ان هذه اإلجرراءات المرذكورة أعراله ال تشركل اعمرال مراجعرة او فحرإ بهردر  برداء رأي وفقراً لمعرايير 

المراجعة الدولية في  جراءات المراجعة وعلي  فإننا ال نبدي أي رأي مراجعرة أو فحرإ لقائمرة المركرز 

اعرردادها مررن قبررل  دارة ( والترري تررم 3المررالي الموحرردة والتحقررق مررن صررحتها والمرفررق فرري الملحررق رقررم )

الشركة وتحت مسؤوليتها. وفيما لو قمنا بإجراءات  ضافية أو قمنرا بدعمرال مراجعرة أو فحرإ فقرد ينمرو 

  لى علمنا أمور أخرى يتعين علينا التقرير لكم عنها.

 

ان ال رض من هذا التقرير هو ما ترم  يضراح  فري الفقررة ا ولرى مرن هرذا التقريرر والمعلومرات الخاصرة 

شركة واستخدامات الشرركة السرتكمال اإلجرراءات النظاميرة المقرررة لهيئرة السروق الماليرة، وال يجروز بال

استخدام   ي غرض آخر أو تقديم   ي أطرار أخرى. باإلضافة الى ذلا فإننا ال نتحمل أي مسرؤولية 

اله. وبنراًء عن النتائج المترتبة على مشراركة هرذا التقريرر مرع أي طررر آخرر غيرر الطررر المرذكور أعر

علررى هررذا التقريررر فإننررا لررن نتحمررل أي مسررئولية عررن أي اضرررار او تعررويض الشررركة عررن أي رسرروم او 

 نفقات أخرى قد يتم تكبدها نتيجة الستخدام تقريرنا.

 

 

 

 

PKF  وشركاهالبسام  

 )المحاسبون المتحالفون( 

 

 

 

 

 إبراهيم أحمد البسام
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