




 

 
 
 

 مالية األولية الموجزةللقوائم التقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 
 شركة المشروعات السياحية )شمس(مساهمي  / إلى السادة

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 مقدمة
 ةقائمال، وم2021يونيو 30)"الشركة"( كما في شركة المشروعات السياحية )شمس(المرفقة ل األوليةلقد فحصنا قائمة المركز المالي 

لتغيرات في ل القوائم األوليةوالمنتهية في ذلك التاريخ  أشهر والستة أشهرالثالثة  ةفترل خراأل والدخل الشامل ربح أو الخسارةاألولية لل
 يضاحاتللسياسات المحاسبية الهامة واإل وملخصا  ، أشهر المنتهية في ذلك التاريخ ستةالفترة لوالتدفقات النقدية  المساهمينحقوق 

 34رقم  يار المحاسبة الدوليلمع وفقا   األولية الموجزةوعرض هذه القوائم المالية اد لة عن إعدؤومسواإلدارة هي الالتفسيرية األخرى. 
الموجزة ولية ة األهذه القوائم المالي في ابداء استنتاج بشأنمسئوليتنا  تتمثلفي المملكة العربية السعودية.  المعتمد" يولرير المالي األالتق"

 .على الفحص الذي قمنا به بناء  
 

 نطاق الفحص
ولية المنفذ من قبل المراجع المستقل ( "فحص المعلومات المالية األ2410رتباطات الفحص )الوفقا  للمعيار الدولي  لقد قمنا بالفحص
لين على توجيه إستفسارات إلى المسؤوالموجزة ولية . يشتمل فحص القوائم المالية األ"ةفي المملكة العربية السعودي دللمنشأة، المعتم

األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. إن هذا الفحص هو أقل نطاقا  إلى حد كبير عن  شركةبال
من من عملية المراجعة التي تتم وفقا  لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص 

أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال نبدي  اكتشافهاعلى علم بكافة األمور الهامة التي يمكن سنصبح ا تأكيد بأنن الوصول إلى
 .رأي مراجعة

 
 اإلستنتاج

النواحي  فةبناء  على فحصنا الذي قمنا به، لم يلفت إنتباهنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية المرفقة لم يتم إعدادها، من كا
 "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34الجوهرية، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 لفت االنتباه

( حول القوائم المالية االولية الموجزة والذي يشير إلى 3دون أن يعد ذلك تحفظا  منا على استنتاجنا، نلفت االنتباه إلى االيضاح رقم )
 %48.20لاير سعودي والتي تمثل  48,933,074دأ االستمرارية حيث بلغت إجمالي الخسائر المتراكمة بتتعلق بم وجود مؤشرات

م، ويشير ذلك إلى إمكانية وجود حالة من عدم التأكد الجوهري بشأن قدرة الشركة على 2021يونيو  30من رأس مال الشركة كما في 
 اإلستمرار.

إبريل  15والموافق هـ  1442رمضان  3ات تصحيحية، أوصى مجلس إدارة الشركة في إجتماعة المنعقد في ووفقا  لذلك وكإجراء
ومن ثم زيادة رأس مال  %34بنسبة بالتوصية للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم بتخفيض رأس مال الشركة م 2021

 .صلحة العمل ودعمأ لخططها االستثمارية المستقبليةوذلك لمقتضيات م لويةشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أوال
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