




 
 
 

  
 
 

  تقريـر فحص مراجع الحسابات المستقل للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 

  
          المساهمون  /السادة 

  الشركة السعودية لصناعة الورق
  همة سعودية)(شركة مسا

  المملكة العربية السعودية  -الدمام 
  

  مقدمة
ها ت التابعة لالشركاولقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة للشركة السعودية لصناعة الورق ("الشركة") 

ر األولية الموحدة سارة والدخل الشامل اآلخوقائمة الربح أو الخ، ٢٠١٩سبتمبر  ٣٠(يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة") كما في 
والتدفقات  قوق الملكيةات في حوالقوائم األولية الموحدة الموجزة للتغير ،في ذلك التاريخ تينالمنتهي التسعة أشهرالموجزة لفترتي الثالثة و

إن إدارة  .ية األخرىواإليضاحات التفسيروملخص بالسياسات المحاسبية الهامة ، المنتهية في ذلك التاريخ التسعة أشهرالنقدية لفترة 
ً لمعيار المحاسبة الدولي ر التقرير المالي " ٣٤قم الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا

الموجزة  لية الموحدةة األوئم الماليحول هذه القوا استنتاجإن مسؤوليتنا هي التوصل إلى  .األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية
  .بناًء على الفحص الذي قمنا به

  
  نطاق الفحص

لبيانات المالية األولية من ) "فحص ا٢٤١٠تم فحصنا وفقاً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم (باستثناء ما تم ذكره في الفقرة التالية، 
جزة بصفة لموحدة الموولية ايشتمل فحص القوائم المالية األ .مملكة العربية السعوديةالمعتمد في ال .قبل مراجع الحسابات المستقل للمنشأة"

اءات فحص ة وإجرأساسية على اإلستفسار من األشخاص المسؤولين في الشركة عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلي
ً من المراجعة الت .أخرى ً لمعايير المراجعة الدولية المعتإن هذا الفحص هو الى حد كبير أقل نطاقا عربية المملكة ال مدة فيي تتم وفقا

ثناء ن تحديدها أتي يمكالسعودية، وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص من الحصول على تأكيد بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الهامة ال
  .القيام بأعمال المراجعة، وعليه، فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي

  
  إلستنتاج المتحفظاأساس 

تم ، لى نتائج هذا التقييماستناًدا إ .٢٠١٩سبتمبر  ٣٠فيكما نخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة تقييم إلبإجراء اإلدارة  قامت
 رسبتمب ٣٠ المنتهية في التسعة أشهر فترة من مخصص انخفاض الذمم المدينة التجارية خالل مليون لایر سعودي ٤٠٫٣عكس مبلغ 

وفقا  ٢٠١٨مبر ديس ٣١أن إدارة الشركة لم تقم بتقييم االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية للمجموعة كما في  حيث. ٢٠١٩
قائمة وي قائمة المركز المالي ، إن وجدت، فبإظهار أثر النتائج ولم تقم " األدوات المالية" ٩لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

للقيمة الدفترية ية ضرور تسويةأي هناك تحديد ما إذا كان  لم نتمكن من، لذا. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتهية و الخسارةالربح أ
نتائج أو على  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما  للمجموعة ذات الصلة والخسائر المتراكمةالقيمة  انخفاضلذمم المدينة التجارية ومخصص ل

 .٢٠١٩سبتمبر  ٣٠في  المنتهية التسعة أشهرفترة 
  

   اإلستنتاج المتحفظ
لقوائم المالية عتقاد بأن اإلى اال لم يلفت إنتباهنا ما يدعو، الفقرة السابقةستثناء األمور المشار إليها في ، بابناًء على فحصنا الذي قمنا به

ها، من كافة النواحي لم يتم إعداد ،٢٠١٩مبر سبت ٣٠في المنتهيتين لفترتي الثالثة والتسعة أشهر األولية الموحدة الموجزة المرفقة 
  .عوديةالمعتمد في المملكة العربية الس"التقرير المالي األولي" ) ٣٤الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (

  
  التأكد الجوهري المتعلق باإلستمرارية عدم

  :٢٠١٩سبتمبر  ٣٠ما في كه أن إلى والذي يشيرموحدة الموجزة هذه القوائم المالية األولية ال حول ١ ايضاح رقمإلى  االنتباهنلفت 
  
ذلك بشكل رئيسي إلى  ويرجع، ون لایر سعوديملي ٢٤٥مال البالغ ال ٪ من رأس٥٠تجاوزت الخسائر المتراكمة للمجموعة لقد  -1

زيادة رأس مال الشركة  إقرارين على المساهم يتعين، من نظام الشركات ١٥٠). وفقًا للمادة ١٢ إيضاحالمالية (انظر  القوائم تعديل
أوصى مجلس  لذلك،وفقًا  الشركة.٪ من رأس مال الشركة أو حل ٥٠تتجاوز فيه الخسائر المتراكمة  الذي ال الحدإلى  تخفيضهأو 

  .لتلك األنظمةاإلجراءات المطلوبة من أجل االمتثال في بدء الاإلدارة ب الشركةإدارة 
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