
KPMG Professional Services 
Zahran Business Center  
Prince Sultan Street     
P.O. Box 55078 
Jeddah 21534 
Kingdom of Saudi Arabia 
Headquarter in Riyadh 

Commercial Registration No 4030290792 

كي بي إم جي لالستشارات المهنية
 مركز زهران لألعمال 

 شارع األمير سلطان
 55078ص.ب 

 21534جـده 
المملكة العربية السعودية 
المركز الرئيسي الرياض

4030290792 سجل تجاري رقم 

KPMG professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (15,000,000) SAR. (Previously known as “KPMG Al Fozan & 
Partners Certified Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 

limited by guarantee. All rights reserved. 

( لاير سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون  15,000,000كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها )
 جليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة.قانونيون". وهي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة ان
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 هيثم السعدني  :اإلتصال

تقرير إجراءات متفق عليها 

 مساهمينالسادة 
شركة الخطوط السعودية للتموين

 )شركة مساهمة سعودية( 
21413حي المحمدية جدة 

المملكة العربية السعودية 

: فعليةتقرير عن النتائج ال

 ً م، قمنا بتنفيذ اإلجراءات المتفق عليها معكم )اإلجراءات 2021يونيو  22لخطاب االرتباط مع كي بي ام جي المؤرخ في    وفقا
( "ارتباطات 4400الخدمات ذات العالقة ) بارتباطنا طبقاً لمعيار قمنا المتفق عليها او اإلجراءات( والتي اعدت أدناه. لقد

اإلجراءات  المنطبق على ارتباطات السعودية العربية في المملكة علومات مالية" المعتمدلتنفيذ إجراءات متفق عليها متعلقة بم
للتموين في  المتفق السعودية  الخطوط  إدارة شركة  لمساعدة  فقط  تنفيذ اإلجراءات  تم  النظامية    عليها.  المتطلبات  إستكمال 

 .ئر المتراكمةستخدام الفائض عن االحتياطي النظامي إلطفاء جزء من الخساالمتعلقة بإ

اإلجراءات المنفذة

اتفقنا على القيام باإلجراءات التالية:  

عنالفائض  اموالذي وافقوا فيه على إستخد  2021مايو  4حصلنا علي اجتماع مجلس االدارة المنعقد بتاريخ  . 1
من رأس المال.  % 30والذي تجاوز  النظاميحتياطي اإل

القوائم المالية المختصرة األولية  يتكون من ، مرفق في الملحق أ  حسب األصولجدول معتمد على من اإلدارة   حصلنا . 2
األرصدة بميزان المراجعة للشركة اعتباًرا من ذلك  وقمنا بمطابقة  "(القائمة)"  2021مارس  31للشركة كما في 

 التاريخ. 

%30الذي تجاوز  النظاميحتياطي رصيد اإلإحتساب  إعادة رأس المال ومن  النظامي حتياطيإلنسبة اإحتساب إعادة  . 3
. ذلك التاريخفي 

الذي تجاوز   النظامياالحتياطي الفائض عن جزء من الخسائر المتراكمة من خالل طفاء إلالمحاسبي قيد ال مراجعة . 4
. أعاله والتأكد من دقته  3في اإلجراء إحتسابه % كما تم 30

: النتائج التي توصلنا إليها

حيث وافق مجلس اإلدارة    2021مايو    4محضر اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  ، قمنا بمراجعة  (  1فيما يتعلق بالبند ) . 1
. إلى الخسائر المتراكمة النظاميحتياطي لاير سعودي من اإل 107,835,879على تحويل مبلغ 



2 

يتكون من القوائم ،  ق في الملحق أ  مرفحسب األصول  حصلنا من اإلدارة على جدول معتمد  ،    ( 2فيما يتعلق بالبند ) . 2
وقمنا بمطابقة األرصدة بميزان المراجعة للشركة )"القائمة"(    2021مارس    31المالية المختصرة األولية للشركة كما في  

.في ذلك التاريخ

و قمنا بإعادة إحتساب    % 43ووجدت  رأس المال  من    النظامي  حتياطيإلا، قمنا بإعادة إحتساب نسبة    (3فيما يتعلق بالبند ) . 3
 .لاير سعودي 107,835,879 الفائض وبلغ % في ذلك التاريخ30الذي تجاوز  النظامي حتياطيإلارصيد 

الفائض عن االحتياطي جزء من الخسائر المتراكمة من خالل  طفاء  إلالقيد المحاسبي  بمراجعة  قمنا  ،  (  4فيما يتعلق بالبند ) . 4
.(لاير سعودي  107,835,879طابق المبلغ )أعاله و  3في اإلجراء  إحتسابه% كما تم 30الذي تجاوز  النظامي

أو المعايير الدولية الرتباطات  للمراجعة   الدولية  للمعايير ألن اإلجراءات المذكورة أعاله ال تشكل مراجعة أو فحص طبقاً 
 .استنتاج فحص تأكيد  راي تدقيق اوأي  بدين الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا ال

ً  فحص مراجعة أو نفذنا أننا بافتراض أو إضافية، إجراءات نفذنا أننا وبافتراض أو المعايير  للمراجعة  الدولية للمعايير طبقا
 التقرير سيتم والتي كان أخرى أمور انتباهنا يلفت فقد الدولية الرتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية،

 .لكم عنها

 ،لهيئة السوق الماليةولمعلوماتكم ولتقديمه  التقرير من هذا األولى الفقرة إن تقريرنا معد فقط للغرض المنصوص عليه في
يتعلق هذا التقرير فقط للبنود المحددة اعاله وال يمتد    .أخرى أطراف أو تقديمة ألية آخر غرض ألي واليجوز استخدامه

الي اي بيانات مالية للشركة ككل. لن نكون مسئولين عن النتائج المترتبة على مشاركة هذا التقرير مع أي طرف آخر غير 
ي مصروفات  الطرف المرسل إليه هذا التقرير وعليه فإننا لن نتحمل أي مسئولية عن أي أضرار أو تعويض الشركة عن أ

   أخرى قد تتكبدها نتيجة الستخدام تقريرنا.
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