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 المملكة العربية السعودية 

  تحية طيبة وبعد، 

 ٢٠٢٢مايو   ٣١بتخفيض رأس المال كما في  لنتائج الفعلية فيما يتعلق تقرير ا

 الغرض من تقرير النتائج الفعلية  
Translation is too long to be saved 

إ شركة  تم تنفيذ اإلجراءات فقط بغرض مساعدة إدارة  .  ٢٠٢٢  يونيو  ١٣المؤرخ في    قناهذا التقرير وفقًا لشروط اتفا  صدار تم 
شاكر ابراهيم  تقرير  الحسن غازي  بإعداد  الخاصة  بالتزاماتها  الوفاء  في  ب   ("الشركة")  يتعلق  المالي هيئة    متطلباتفيما    ة السوق 

وقد ال تناسب هذه اإلجراءات أي  .  ٢٠٢٢مايو    ٣١بتخفيض رأس المال كما في    ة المتعلق("الهيئة") في المملكة العربية السعودية  
. غرض آخر 

o be saved
 مسؤولياتكم 

 اوتظل مسؤولة بمفردها عنه  )، ١المرفقه في الملحق (  ،٢٠٢٢مايو    ٣١تخفيض رأس المال كما في  بيانات  أعدت إدارة الشركة  
وعن إعداد وحفظ جميع السجالت المحاسبية وغيرها من السجالت الداعمة لمحتوياتها. إن إدارة الشركة مسؤولة أيًضا عن تحديد  

 . اتفاقيتناوضمان التزام الشركة بشروط 

سبة للغرض  هنا مناالمذكورة وقد أكدت أن اإلجراءات  ضهانطاق الخدمات كاٍف ألغراما إذا كان عن تحديد  ة مسؤول ان االدارة 
  الخدمات.  الرتباط لتقديمأجله امن الذي تم 

 مسؤوليتنا 

  ٤٤٠٠نفذنا اإلجراءات المتفق عليها معكم والمدرجة أدناه. كما قمنا بتنفيذ عملنا وفقاً للمعيار الدولي للخدمات ذات العالقة رقم   
   .العربية السعودية ل) "ارتباطات اإلجراءات المتفق عليها" المعتمد في المملكة (المعدّ 

   .لقد التزمنا بقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية

يتضمن ارتباط اإلجراءات المتفق عليها تنفيذ اإلجراءات التي تم االتفاق عليها معكم، وتقديم تقرير بالنتائج، وهي النتائج الفعلية  
  . ا ال نقدم أي إقرار فيما يتعلق بمدى مالءمة اإلجراءات المتفق عليهالإلجراءات المتفق عليها المنفذة. إنن 

) الجودة  لرقابة  الدولي  المعيار  بتطبيق  قمنا  المالية  ١لقد  للقوائم  مراجعة وفحص  ارتباطات  تنفذ  التي  للمكاتب  الجودة  ) "رقابة 
ملكة العربية السعودية، وبناء عليه نحتفظ بنظام شامل  وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات الخدمات ذات العالقة"، المعتمد في الم

  لرقابة الجودة بما يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بااللتزام بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية 
  والتنظيمية المطبقة. 



- ٢ -

 اإلجراءات والنتائج 

 قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:  

بعد تخفيض رأس المال ومقارنة رأس المال الجديد    المعّدل للشركة   لنظام األساسي التجاري واالحصول على نسخة من السجل   . ١
 .   فروقات وتحديد أي   لنظام األساسي حسب دفاتر الشركة بالسجل التجاري وا

في هذه    ساب األرقام الواردةت حا   إعادة.  ومعاينتها  التي سجلتها اإلدارة لتخفيض رأس المالالقيود المحاسبية  الحصول على   . ٢
 . فروقات أي   القيود وتحديد

التدفقات  قوائم  والدخل الشامل اآلخر والخسارة  أو  لربح  اقوائم  و  ٢٠٢٢مايو    ٣١المركز المالي كما في    قائمة الحصول على   . ٣
تخفيض رأس  النقدية وحقوق الملكية ذات الصلة لفترة الخمسة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، والتي أعدتها اإلدارة قبل وبعد  

 ها. عن التقرير وأي فروقات   تحديدو.  القوائمهذه دقة تحقق من الالمال و
بإنه    ؤكد ي محضر  ال  من أن   حقق والت   ٢٠٢٢مايو    ١٥الحصول على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ   . ٤

تخفيض رأس المال. تمت الموافقة على 

 تم مالحظة ما يلي:  هبناًء على اإلجراءات المذكورة أعال

  بعد تخفيض رأس المال.    نظام األساسي ، حصلنا على السجل التجاري المعدل للشركة وال  ١  رقم   جراء فيما يتعلق باإل
  باستثناء   ستثناءاتا أي  يتم مالحظة  الشركة بالسجل التجاري الجديد ولم    قمنا أيًضا بمقارنة رأس المال الجديد وفقًا لدفاتر

  ٣١في دفاترها في  تم تخفيض رأس مال الشركة  ، بينما    ٢٠٢٢يونيو    ٧  هو السجل التجاري  تعديل  تاريخ    مالحظة أن
 ". "قبل تعديل السجل التجاري ٢٠٢٢مايو 

 استثناءاتي أ ، لم يتم مالحظة  ٤و  ٣و  ٢رقم   اتفيما يتعلق باإلجراء . 

ة  إن اإلجراءات التي قمنا بها والمنصوص عليها في االتفاق المبرم بيننا لم تشّكل عملية مراجعة أو ارتباط تأكيد وفقاً لمعايير المراجع
. وال نبدي مثل هذا التأكيد. فلو  محتويات تخفيض رأس المالأو التأكيد المتعارف عليها، التي يكون الغرض منها إبداء تأكيد حول 

وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق أو    تخفيض رأس المالبيانات  حول  نا بإجراءات إضافية أو أجرينا مراجعةً أو ارتباط تأكيد  كّنا قد قم
، لربما لفتت انتباهنا أمور أخرى كّنا من الممكن أن ندرجها  المعايير الدولية لعمليات المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

 .قوائم مالية للشركة من منظورها الشامل   ةوال يمتد أثره إلى أي  فقط   تخفيض رأس المالب  لق هذا التقريرفي تقريرنا. يتع

لشركة  ل  الحسابات   إن التزاماتنا بخصوص هذا التقرير تعتبر مستقلة تماماً عن أي مهام قد نقوم بها (أو قد قمنا بها) بصفتنا مراجعي
أو بأي صفة أخرى، كما أن مسؤولياتنا والتزاماتنا لن تتغير بأي حال من األحوال بسبب هذه المهام. ليس في هذا التقرير، وال أي  

مراجعي  شيء قد تم نقله شفهياً أو تم تنفيذه في سياق الخدمات أو ما يتصل بها، ما يتضمن أي مسؤولية واجبة تترتب علينا بصفتنا  
 .قوائم مالية للشركة  ةي الحسابات أل

 القيود على التوزيع واالستخدام 

يحظر استخدام هذا التقرير في غير الغرض المشار إليه أعاله وكما ورد باالتفاق المبرم بيننا وال ينبغي استخدامه ألي غرض آخر.  
أطراف أخرى بخالف ما تسمح به اتفاقيتنا؛ وال نتحمل أدنى التزام أو مسؤولية    ة كما يحظر نسخ أو توزيع أي من محتوياته على أي 

  تجاه الغير. 

 برايس وترهاوس كوبرز 

__________  
 علي عبدالرحمن العتيبي

  ٣٧٩ترخيص رقم 

 هـ١٤٤٣ذو القعدة  ١٧
  )٢٠٢٢ يونيو ١٦(
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