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 تقرير مراجع الحسابات المستقل
 

 إلى / السادة مساهمي شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 العربية السعودية الدمام، المملكة
 

 المالية القوائم مراجعة عن تقرير

 الرأي
المركز  قائمة تشمل والتي )"الشركة"(، -شركة مساهمة سعودية  -لشركة المشروعات السياحية )شمس(  المالية القوائم راجعنا لقد

للسنة  النقدية المساهمين، والتدفقات حقوق في والتغيرات الشامل م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل2020ديسمبر  31 في المالي كما
الهامة والمعلومات التفسيرية  المحاسبية للسياسات ملخص ذلك في بما المالية، مع القوائم المرفقة واإليضاحات التاريخ، ذلك المنتهية في
 األخرى.

 
م 2020ديسمبر  31في  كما المالي للشركة المركزالجوهرية،  الجوانب جميع من بعدل تعرض المرفقة المالية القوائم فإن رأينا، وفي

 العربية في المملكة للتقرير المالي المعتمدة الدولية للمعايير وفقا   التاريخ، ذلك في المنتهية النقدية للسنة وتدفقاتها المالي وأدائها
 القانونيين. للمحاسبين الهيئة السعودية اعتمدتها التي األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية،

 
 الرأي أساس
 تم المعايير تلك بموجب العربية السعودية. إن مسؤوليتنا المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقا   بالمراجعة قمنا لقد

 سلوك الشركة وفقا  لقواعد عن مستقلون ونحن .تقريرنا المالية" في القوائم مراجعة حول "مسؤوليات المراجع قسم في توضيحها
كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى  المالية، للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودية العربية المملكة في المعتمدة المهنة وآداب

 أساس إلبداء رأينا. لتوفير ومناسبة كافية عليها حصلنا التي المراجعة أدلة أن ونعتقد القواعد. وفقا  لتلك
 

 للمراجعة الرئيسية األمور
 للسنة المالية للقوائم مراجعتنا عند البالغة لها األهمية المهني، حكمنا بحسب كانت، التي األمور تلك هي للمراجعة الرئيسة ن األمورإ

 .األمور تلك في منفصال   رأيا   ولم نقدم فيها، رأينا تكوين وعند ككل، المالية للقوائم مراجعتنا سياق في هذه األمور تناول تم وقد .الحالية
 بالنسبة إلى كل أمر مدرج أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة مراجعتنا لهذا األمر موضح أدناه:

 

 كيفية معالجة هذا االمر  أمور المراجعة الرئيسية

 االعتراف باإليرادات

بلغت إيرادات الشركة  2020ديسمبر  31كما في 
لاير  12,688,593: 2019لاير سعودي ) 16,056,275

 سعودي(.
 يعتبر االعتراف باإليرادات من أمور المراجعة الرئيسية بسبب:

 كبر حجم المعامالت. -
تفترض المعايير المهنية للمراجعة أن هناك مخاطر  -

 جوهرية تتعلق بتحقق االيراد.
توضح السياسة المحاسبية للشركة كيفية تحقق االيراد كما تم 

اإليرادات باإليضاح وتم عرض تحليل  2ذكره باإليضاح رقم 
 .15رقم 

 لقد قمنا باإلجراءات التالية فيما يتعلق باإلعتراف باإليرادات:

  تقييم تصميم وتنفيذ وإختبار مدي فعالية وكفاءة نظم الرقابة
 ذات الصلة بدورة اإليرادات،

  إختبار النظم العامة لتكنولوجيا المعلومات والرقابة
 الرئيسية،

  تمت في نهاية العام لتقييم ما فحص حركة اإليرادات التي
 إذا كان قد تم االعتراف باإليراد في الفترة الصحيحة،

 .إجراء اختبارات الفحص المستندي واإلجراءات التحليلية 

 
 2020معلومات أخرى متضمنة في التقرير السنوي لعام 

المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة، إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من 
 بخالف القوائم المالية وتقريرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

 
 نتاج حولها.إن رأينا حول القوائم المالية المرفقة ال يغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكيد أو االست

 
فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، والنظر فيما إذا كانت المعلومات 
األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى أنها 

 محرفة بشكل جوهري.
 

 وعندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر للمكلفين بالحوكمة. 
 
 

 



 

 
 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل )تتمة(
 

 إلى / السادة مساهمي شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 ة العربية السعوديةالدمام، المملك
 

 المالية )تتمة( القوائم مراجعة عن تقرير

 
  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفين اإلدارة مسؤوليات

 العربية المملكة في المعتمدة المالي للتقرير الدولية وفقا  للمعايير العادل، وعرضها المالية القوائم إعداد عن المسؤولة هي اإلدارة إن
الشركات ونظام األساس  وأحكام نظام القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى والمعايير واإلصدارات السعودية،
 جوهري تحريف من خالية مالية قوائم إعداد من لتمكينها اإلدارة ضرورية، تراها التي الداخلية الرقابة عن المسؤولة وهي للشركة،

 كشركة مستمرة البقاء قدرة الشركة على تقدير عن المسؤولة هي اإلدارة فإن المالي، القوائم إعداد وعند .خطأ أو غش سواء بسبب
 لم تكن ما المحاسبة، في االستمرارية أساس واستخدام باالستمرارية، العالقة ذات عن األمور الحال، مقتضى بحسب اإلفصاح وعن
 اإلشراف عن المسؤولون هم بالحوكمة والمكلفون .بخالف ذلك واقعي خيار هناك ليس أو عملياتها، إيقاف الشركة أو لتصفية نية هناك
 .في الشركة المالي التقرير عملية على
 

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية 
تتمثل اهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أخطاء جوهرية سواء كانت ناتجة عن الغش 

و الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوي عاِل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا  أ
عن خطأ  للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما   التي تم القيام بها وفقا  على أن المراجعة 

جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها 
التي يتخذها المستخدمون بناء  على هذه القوائم المالية. وكجزء من المراجعة وفقا  للمعايير الدولية ستؤثر على القرارات االقتصادية 

للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما قمنا 
  بـ:
 هرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن الغش او الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جو

المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة ألن تكون أساسا  إلبداء رأينا. يُعد خطر عدم 
ألن الغش قد ينطوي على تواطئ او تزوير أو اكتشاف أي خطأ جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، 
  حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

  ،الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف
  الرقابة الداخلية بالشركة. وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة 

  تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها
  اإلدارة.

   إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا  استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبية، وإستنادا
كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا  كبيرا  حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقا  

اإلفصاحات ذات العالقة  لمبدأ اإلستمرارية. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوهري، يتعين علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى
 الواردة في القوائم المالية، وإذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم

رار الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستم
  في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية.

  تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية تظهر المعامالت
  واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا  عادال .

 
 بما للمراجعة، المهمة والنتائج للمراجعة والتوقيت المخطط بالنطاق أخرى، رأمو بين من يتعلق، فيما بالحوكمة المكلفين نقوم بإبالغ

 قد بأننا يفيد ببيان بالحوكمة المكلفين أيضا   زودنا لقد .المراجعة خالل اكتشفناها الداخلية في الرقابة مهمة قصور أوجه أي ذلك في
 معقول بشكل قد نعتقد التي األخرى واألمور العالقات بجميع وأبلغناهم باالستقالل، المتعلقة الصلة األخالقية ذات بالمتطلبات التزمنا
 .العالقة الوقاية ذات إجراءات الحال مقتضى وبحسب استقاللنا، على تؤثر أنها
 
 
 

 
 



 

 تقرير مراجع الحسابات المستقل )تتمة(
 

 إلى / السادة مساهمي شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 الدمام، المملكة العربية السعودية
 

 المالية )تتمة( القوائم مراجعة عن تقرير

 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية )تتمة(
 للسنة المالية القوائم مراجعة عند البالغة لها األهمية كانت التي األمور تلك نحدد بالحوكمة، للمكلفين إبالغها تم التي األمور ومن

 العلني اإلفصاح أو الئحة نظام يمنع لم ما تقريرنا في األمور هذه للمراجعة. ونوضح الرئيسية األمور ذلك تُعَد على وبناء   الحالية،
 معقول بشكل المتوقع من أنه بسبب تقريرنا في عنه اإلبالغ يتم أال األمر ينبغي أن نرى للغاية، نادرة ظروف في عندما، أو األمر، عن
 .اإلبالغ ذلك من العامة المصلحة فوائد ذلك لفعل السلبية التبعاتتفوق  أن
 

 التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى
خالل قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن الشركة ال تتوافق، في  بناء  على المعلومات المقدمة لنا

بية السعودية ونظام األساس للشركة فيما يتعلق بتأثيرها وهرية، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة العرجميع النواحي الج
 على إعداد وعرض القوائم المالية.

 
 وشركاؤهعن البسام 

 
  

 إبراهيم أحمد البسام
 (337ترخيـص رقــم )

 هـ1442 شعبان 17

 م2021 مارس 30

 السعوديةالدمام، المملكة العربية 
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية إيضاحات حول 

 م2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (سعودي ما لم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ باللاير )

 
 الشركة واألنشطة الرئيسية -1

صادر  2050021572سجل تجاري رقم تعمل بموجب مسجلة كشركة مساهمة سعودية  شركة المشروعات السياحية )شمس(
 م.1991سطس اغ 1افق هـ المو1412محرم  20من الدمام بتاريخ 

 
منشآت السياحية ويشمل ذلك الشاليهات والموتيالت والفنادق والحدائق إقامة وإدارة المنتجعات واليتمثل نشاط الشركة في 

والمطاعم والمدن الترفيهية والمالعب الرياضية والمسابح واالستراحات ومحطات الخدمات المركزية وكافة الخدمات التي 
 تحتاجها المنتجعات السياحية.

 
جع شاطئ النخيل( والمقام على االرض المؤجرة من امانة مدينة تيتمثل نشاط المركز الرئيسي في المشروع السياحي الوحيد )من

 14هـ الموافق 1450ذو الحجة  30م وتنتهي في 1989أغسطس  3هـ الموافق 1410محرم  1سنة من تاريخ  40الدمام لمدة 
 م. دون وجود تحديد بالعقد على إمكانية تجديد االيجار.2029مايو 

 
مملكة العربية السعودية بمدينة الدمام في منطقة شاطئ نصف القمر وعنوانها الدمام رمز تقوم الشركة بمزاولة نشاطها في ال

 .8383صندوق بريد  31482بريدي 
 

سنة من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بتأسيسها وتجدد بجمعية عامة غير عادية قبل سنة على األقل من  99مدة الشركة 
 تاريخ انتهاءها.

 
 ة على حسابات المركز الرئيسي وحسابات الفروع التالية:تشتمل القوائم المالي

 
فرع شركة المشروعات السياحية )شمس( يمارس نشاطه بموجب السجل التجاري الفرعي رقم  -منتجع شاطئ النخيل السياحي 

 هـ.1433شعبان  7الصادر من وزارة التجارة والصناعة بمدينة الدمام بتاريخ  2051049490
 

 أسس االعداد -2
 
 بيان االلتزام 2/1

م وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 2020ديسمبر  31المنتهية في  المالية للسنةتم إعداد القوائم 
 العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 
تطبيق  الشركة، يجب على 2016أكتوبر  16من خالل تعميمها الصادر بتاريخ  ئة السوق الماليةكما هو مطلوب من قبل هي

العقارية والموجودات غير الملموسة عند اعتماد المعايير  نموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات
الدولية للتقارير المالية لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، وقد تم التمديد الحقا  حتى 

 .م2021ديسمبر  31
 
 اعداد القوائم المالية 2/2

كلفة التاريخية، إال إذا سمحت المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بالقياس وفقا  لطرق أعدت القوائم المالية وفقا  لمبدأ الت
 تقييم أخرى هو مشار إليه في إيضاح السياسات المحاسبية الرئيسية.

 
التقديرات إن اعداد القوائم المالية وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، و

ان هذه التقديرات  المالية.واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم 
 .4واالفتراضات الهامة قد تم االفصاح عنها بإيضاح رقم 

 
)"العملة  الشركةلرئيسية التي تعمل فيها بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية ا للشركةيتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية 

وهي العملة الوظيفية وعملة العرض. تم تقريب األرقام إلى أقرب  يتم عرض القوائم المالية باللاير السعودي (."الوظيفية
 .ألف لاير إال إذا تم ذكر غير ذلك
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 )تتمة( اليةالقوائم الم إيضاحات حول

 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 أسس االعداد )تتمة( -2

 
المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة  2/3

 للتطبيق الشركةالتي اعتمدتها 
المحاسبية  فيما يلي المعايير والتفسيرات والتعديالت المحاسبية على المعايير الحالية التي تم نشرها وهي إلزامية للفترات

 .م2020يناير  1التي تبدأ في 
 

 الوصف المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة
تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

   
( ومعيار المحاسبة 1معيار المحاسبة الدولي رقم )

 (8الدولي رقم )
 

 م2020يناير  1 تعريف األهمية النسبية

 (3للتقرير المالي رقم )المعيار الدولي 
 

 م2020يناير  1 تعريف النشاط التجاري

تعديالت على مرجع إطار المفاهيم  المعدل اطار مفاهيم التقارير المالية
وكذلك بالمعايير الدولية للتقرير المالي، 

التعريفات المعدلة ومطالبات تحقق 
الموجودات واإللتزامات وأيضا  بعض 

 المفاهيم الهامة.

 م2020 يناير 1

( ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( والمعيار الدولي للتقرير 39المحاسبة الدولي رقم )

 (7المالي رقم )

 م2020يناير  1 إصالح مؤشر سعر الفائدة

امتيازات االيجار المتعلق بظروف  16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 19-جائحة كوفيد

 م2020يونيو  1

 
 تعريف األعمال –( 3رقم ) تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

ُ أن تطبيق  يراجع هذا التعديل تعريف األعمال. وفقا  للردود التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية، يعتقد عموما
 االعمال. االرشادات الحالية معقد للغاية، وينتج عن ذلك عدد كبير من العمليات المؤهلة الندماج

 
 ( بشأن تعريف األهمية النسبية8( ومعيار المحاسبة الدولى رقم )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولى رقم )

، " 8"عرض القوائم المالية"، ومعيار المحاسبة الدولى رقم ،1هذه التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم تقوم 
والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقرير  واألخطاء المحاسبية"،رات السياسات المحاسبية والتغييرات في التقدي

 المالي األخرى:
 
 ية،باستخدام تعريف ثابت لألهمية النسبية في كافة المعايير الدولية للتقرير المالي واإلطار المفاهيمي للتقارير المال (أ
 بتوضيح شرح األهمية النسبية، و (ب

 حول المعلومات غير الجوهرية. 1ج( بتضمين بعض االرشادات في معيار المحاسبة الدولى رقم 
 

والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9تعديالت على المعيار الدولى للتقرير المالي رقم 
 تصحيح قياس سعر الفائدة – 7رقم 

فيما يتعلق بتصحيح قياس سعر الفائدة. تتعلق اإلعفاءات بمحاسبة التحوط وأن ال  توفر هذه التعديالت بعض اإلعفاءات
يتسبب أثر تصحيح سعر الفائدة السائد بين البنوك في انهاء محاسبة التحوط ومع ذلك، ينبغي االستمرار في تسجيل أي 

 تحوط غير فعال في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 ير جوهري على القوائم المالية خالل السنة.إن تطبيق هذه التعديالت ليس له تأث
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 أسس اإلعداد )تتمة( -2
المعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة  2/4

 والتي لم يتم تطبيقها بعد
السماح م مع 2021يناير  1والتعديالت على المعايير المطبقة للسنوات التي تبدأ في او بعد فيما يلي بيان بالمعايير الجديدة 

 بالتطبيق المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية.
 

 37و 16ومعايير المحاسبة الدولية رقم  3تعديالت على المعيار الدولى للتقرير المالي رقم 
لإلطار  3قرير المالي رقم ، "اندماج األعمال" تحديث الشارة في المعيار الدولي للت3المعيار الدولى للتقرير المالي رقمم 

 المفاهيمي للتقارير الماليةدون تغيير المتطلبات المحاسبية الندماج االعمال.
 

، " الممتلكات واالالت والمعدات" على الشركة أن تخصم من تكلفة 16يحظر معيار المحاسبة الدولى للتقرير المالي رقم 
ع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود الممتلكات واالالت والمعدات المبالغ المستلمة من بي

 منه. بدال  عن ذلك، وسوف تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة األرباح والخسائر.
 

، "المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة 37رقم  يحدد المعيار المحاسبي الدولى
 عند تقييمما اذا كان العقد سيتسبب في خسارة.

 
 المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة الصادرة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد. الشركةلم تطبق 

 الوصف المالي الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية للتقرير 
تسري للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

   
( ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( والمعيار الدولي للتقرير 39المحاسبة الدولي رقم )
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (7المالي رقم )

 (16( والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )4)

المرحلة  –إصالح معيار سعر الفائدة 
 الثانية

 م2021يناير  1

تكلفة استكمال  –العقود المحملة بخسارة  (37معيار المحاسبة الدولى رقم )
 أداء العقد

 م2022يناير  1

والمعيار  (16المالى رقم )المعيار الدولى للتقرير 
( ومعيار المحاسبة 9الدولي للتقرير المالي رقم )

( والمعيار الدولى للتقرير المالي 41الدولى رقم )
 (1رقم )

التحسينات السنوية على المعايير الدولية 
 2020-2018للتقارير المالية 

 م2022يناير  1

والمعدات،  الممتلكات واالالت (16معيار المحاسبة الدولى رقم )
 المتحصالت السابقة لإلستخدام المقصود

 م2022يناير  1

 م2022يناير  1 إشارة إلي إطار المفاهيم  (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 م2023يناير  1 عقود التامين (17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

تصنيف المطلوبات على انها متداولة او  (1معيار المحاسبة الدولى رقم )
 غيرها متداولة 

 م2023يناير  1

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 (28( و معيار المحاسبة الدولي رقم )10)

بيع أو المساهمة بالموجودات بين 
المستثمر والشركة الزميلة أو المشروع 

 المشترك

 
 ال يوجد

عندما تكون سارية، كما  شركةقوائم المالية للسيتم تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة على التتوقع اإلدارة أنه 
 أن تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت لن يكون له أثر جوهري على القوائم المالية في فترة التطبيق األولي.
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 أسس اإلعداد )تتمة( -2
 
 م(2020-م 2018التعديالت السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالى )دورة  2/5

 م2021يناير  1سارية المفعول في أو بعد هذه التعديالت هي 
 

 األدوات المالية" “ (9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
" من أجل تقييم ما اذا كان سيتم اإللغاء %10يوضح المعيار الرسوم التي تضمنها الشركة عند اجراء " اختبار 

 االعتراف بمطلوب مالي.
 

 ( "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
المصاحب للمعيار  13حدوث التباس فيما يتعلق بحوافز االيجار من خالل تعديل المثال التوضيحي  إزالة احتمال

 .16الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 "الزراعة"  (41) الدولى رقممعيار المحاسبة 
مع تلك الموجودة في المعايير الدولية للتقرير  41رقم  مواءمة متطلبات قياس القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولى

 المالي األخرى.
 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
"(. الشركةفيما يلي عرضا  للسياسات المحاسبية الهامة والمطبقة في إعداد هذه القوائم المالية للشركة )شركة مساهمة سعودية( )"

، ما لم ينص 2فترات المعروضة فيما عدا ما تم ذكره في أسس االعداد إيضاح وهذه السياسات مطبقة بشكل مستمر على كل ال
 على خالف ذلك.

 
  ترجمة العمالت األجنبية 3/1

 ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبية
السائدة يتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت أخرى غير العملة الوظيفية للشركة )العمالت األجنبية( وفقا ألسعار الصرف 

في تاريخ المعامالت. يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار 
الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم ترجمة البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والمدرجة بالعمالت األجنبية وفقا 

 دة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.ألسعار الصرف السائ
 

يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة في السنة التي تنشأ فيها باستثناء فروق 
أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية المطلوبة من أو المستحقة إلى عملية أجنبية من غير المحتمل أو المقرر 

كل جزءاَ من صافي االستثمار في العملية األجنبية( والتي يتم االعتراف بها أوليا  في الدخل أن يتم تسويتها )وهي بالتالي تش
 الشامل اآلخر ويتم إعادة تصنيفها من حقوق المساهمين إلى قائمة الربح أو الخسارة عند تسديد البنود النقدية.

 
 فروق ترجمة العمالت األجنبية للشركة

مالت أخرى غير عملة العرض وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعامالت. يتم تحويل يتم إثبات المعامالت المقومة بع
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية في نهاية كل فترة مالية على أساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. 

لربح والخسارة في الفترة التي تنشأ فيها باستثناء ذلك عندما يتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدية في قائمة ا
 يتم تأجيل الربح الشامل اآلخر لتغطية التدفقات النقدية المؤهلة.

 
يتم عرض الموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالية للشركات األجنبية والتي أصدرت بالعملة الوظيفية لها باللاير 

وظيفية وعملة العرض باستخدام أسعار الصرف السائدة في نهاية السنة. يتم ترجمة اإليرادات السعودي وهي العملة ال
والمصروفات باللاير السعودي وفقا للمتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل السنة أو وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

 المعاملة للمعامالت الجوهرية.
 

الرصيد االفتتاحي لصافي موجودات من العمليات الخارجية والتغيرات الناتجة من ترجمة التغيرات الناتجة من إعادة ترجمة 
 صافي نتائج السنة للعمليات الخارجية يتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل األخر.

 
حقوق  عندما يكون هناك تغيير في السيطرة على العمليات الخارجية، يتم إثبات التغير في أسعار الصرف والمدرجة ضمن

 .من أرباح أو خسائر اإلستبعادات الملكية يتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة كجزء
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ذلك()جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف 

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 التقارير القطاعية 3/2

القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة والذي يقوم بأنشطة قد يحقق منها إيرادات ويتحمل عنها مصروفات بما في ذلك 
القطاعات بشكل دوري من قبل اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى بالشركة. يتم تقييم جميع نتائج 

متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي في الشركة حتى يتم اتخاذ قرارات وتقييم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات 
 المالية المتاحة بشكل منفصل.

 
قطاع باإلضافة إلى تلك التي تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفعها إلى متخذ القرارات التشغيلية بنودا  عائدة مباشرة إلى ال

يمكن تخصيصها على أساس مناسب. إن البنود غير المخصصة تتكون بشكل رئيسي من مصروفات الشركات والموجودات 
المطلوبات ذات العالقة )المتعلقة بالمقر الرئيسي للشركة( كمصروفات المركز الرئيسي وتكاليف البحث والتطوير  /

 عالقة وموجودات ومطلوبات الزكاة.والموجودات/المطلوبات ذات ال
 
 ممتلكات وآالت ومعدات  3/3

يتم إدراج الممتلكات واألالت والمعدات باستثناء األراضي المملوكة ملكية خالصة والعقارات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصا 
لصة والعقارات قيد اإلنشاء وفي حالة وجود األراضي المملوكة ملكية خا .االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة

 فيتم تقييمها بالتكلفة.
 

 يتم استدراك االستهالك بطريقة القسط الثابت بمعدالت االستهالك المحددة لكل نوع من الممتلكات واآلالت والمعدات.
 

رات قيد يتم االعتراف باالستهالك بحيث يتم شطب تكلفة الموجودات )باستثناء األراضي المملوكة ملكية خالصة والعقا
 اإلنشاء( ناقصا قيمتها التخريدية على مدى أعمارها اإلنتاجية باستخدام طريقة القسط الثابت.

 
 فيما يلي االعمار اإلنتاجية المستخدمة في اإلستهالكات.

 
 السنوات 

 30الى  5 مباني
  20الى  10 معدات المارينا

  4 سيارات
 10الى  5 االت ومعدات المارينا

 10الى  4 ومفروشات وأجهزة مكتبيةأثاث 
 5 أدوات ومعدات

 
وبالنسبة لإلضافات واالستبعادات خالل الفترة يتم تحميل االستهالك بداية من شهر اإلقتناء أو الرسملة وحتى الشهرالذي تم فيه 

 إستبعاد تكلفة تلك الموجودات )تاريخ االستبعاد(.
 

 اإلنتاجية المراجعة السنوية للقيم المتبقية واألعمار
الحصول عليه من استبعاد األصل بعد خصم التكاليف المقدرة  للشركةالقيمة المتبقية لألصل هي المبلغ المقدر الحالي الذي يمكن 

 لالستبعاد إذا كان األصل قد وصل بالفعل إلى العمر والحالة المتوقعتين في نهاية عمره اإلنتاجي. 
 

اإلنتاجية للموجودات وتعديلها، عند الضرورة، في نهاية كل فترة مالية. إذا اختلفت التوقعات تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار 
 عن التقديرات السابقة، يتم احتساب التغير )التغيرات( كتغير في التقديرات المحاسبية.

 
 تجزئة الموجودات

ية أو أنماط استهالك مختلفة. يتم استبدال هذه األجزاء تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات غالبا  من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاج
 )بشكل مستقل( خالل العمر اإلنتاجي لألصل. وعليه:

 
  يتم استهالك كل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات، تكون تكلفته هامة نسبيا  بالنسبة للتكلفة اإلجمالية للبند بشكل

لديها نفس العمر االنتاجي وطريقة استهالك جزء آخر من نفس بند الممتلكات واآلالت مستقل )إال إذا كان أحد االجزاء الهامة 
 ع الجزئين معا  لغرض اإلستهالك(.والمعدات، وفي هذه الحالة، يمكن تجمي
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 3/3
 

 )تتمة( تجزئة الموجودات

  الدفترية لبند الممتلكات واآلالت في إطار منهج التجزئة. ال تعترف الشركة بتكاليف الصيانة اليومية للبند ضمن القيمة
يتم تحديد مكونات الموجودات المختلفة ويتم  والمعدات. يتم االعتراف بهذه التكاليف في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

نماط استهالكها بشكل منفصل فقط بالنسبة لألجزاء الهامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات األعمار اإلنتاجية أو أ
االستهالك المختلفة. ومع ذلك، فإن المبادئ المتعلقة بإستبدال األجزاء )والتي تمثل التكلفة الالحقة للجزء المستبدل( تسري 

 عموما  على جميع األجزاء المحددة، بغض النظر عما إذا كانت هامة أم غير هامة. 
 

 رسملة التكاليف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات
 ند الممتلكات واآلالت والمعدات مما يلي:تتكون تكلفة ب

 .سعر الشراء، بما في ذلك رسوم االستيراد وضرائب الشراء غير المستردة، بعد حسم الخصومات التجارية والتخفيضات 

 .أي تكاليف مرتبطة مباشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتشغيله بالطريقة التي تتراءى لإلدارة 

  التقدير األولي لتكاليف تفكيك ونقل البند وإعادة الموقع الذي يوجد عليه إلى حالته الطبيعية، واإللتزام المتكبد إما نتيجة شراء
 هذا البند أو نتيجة إستخدامه خالل فترة معينة ألغراض أخرى بخالف إنتاج المخزون خالل تلك السنة.

 
لألصل أو يتم االعتراف بها كأصل منفصل، حسب الحالة، فقط عندما يكون من تدرج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية 

، يتم التوقف عن به ويمكن قياس تكلفة البند بشكل موثوق الشركةالمحتمل تدفق منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى 
 االعتراف بالقيمة الدفترية ألحد األجزاء المثبتة كأصل منفصل عند استبداله.

 
 يتم رسملة تکاليف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤهلة کجزء من تکلفة الموجودات المؤهلة حتی بدء اإلنتاج التجاري.

 
فترة القوائم المالية التي يتم تكبدها  الخسارة خالليتم تحميل كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى على قائمة الربح أو 

الحات العادية التي ال تزيد من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مخرجات اإلنتاج على قائمة فيها. يتم تحميل الصيانة واإلص
 تكبدها. الخسارة عندالربح أو 

ويتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بمقارنة المتحصالت مع صافي القيمة الدفترية ويتم 
 ألخرى.إدراجها في بند اإليرادات ا

 
 اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 3/4

يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل عن القيمة العادلة ناقصا  منها التكلفة البيعية. 
 وجدت. الخسارة إنويتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة ضمن قائمة الربح أو 

 
والخاص بالقيمة العادلة وتكلفة اإلستبعاد وهي التكلفة التي يمكن  13د القيمة العادلة طبقا  للمعيار الدولي رقم ويتم تحدي 

إضافتها فقط. ويتم تقييم القيمة الدفترية لألصول عن طريق القيمة الحالية المخصومة للتدفقات النقدية المستقبلية اخذا في 
 في البلد التي يتم التعامل بها.االعتبار المخاطر المتعلقة بالنقود 

 
في تاريخ كل مركز مالي، يتم مراجعة قيم الموجودات غير المالية بخالف الموجودات المالية وتلك التي تعرضت لالنخفاض 
في قيمتها وذلك الحتمالية رد االنخفاض في القيمة. وعندما يتم الحقا  رد خسارة االنخفاض في القيمة، يتم زيادة القيمة الدفترية 

نقد وفقا  للتقديرات المعدلة في قيمتها القابلة لالسترداد، على أال تتجاوز القيمة الدفترية فيما لو لم لألصل أو الوحدة المولدة لل
يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات أو الوحدة المولدة للنقد في السنوات السابقة. ويتم إثبات رد خسارة 

اإلنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات الناتجة  الخسارة.بح أو االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الر
عندما يتم بشكل أساسي من الطاقة غير المستغلة للمصنع عن طريق إقفال أو بيع منتجات غير فعالة من المنتجات المساعدة. 

ة القابلة لالسترداد المعدلة في حدود القيمة عكس خسارة االنخفاض في القيمة الحقا ، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيم
الدفترية التي كان من الممكن تحديدها إذا لم يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة لالصل في السنوات السابقة. يتم 

إال إذا كان األصل المعني مدرجا بالقيمة  الخسارة،االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة في قائمة الربح أو 
 المعاد تقييمها، وفي هذه الحالة يتم معاملة عكس خسارة االنخفاض في القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
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 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 
 الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ومجموعات مستبعدة  3/5

الموجودات غير المتداولة والمحتفظ بها بغرض البيع والمجموعات المستبعدة يتم عرضها بشكل منفصل ضمن الموجودات 
 تتحقق جميع الشروط التالية:  المالي عندماالمتداولة في قائمة المركز 

 ببيع األصل أو استبعاد مجموعة من األصول. الشركةعندما تلتزم  -
 موجود.وجود خطة فعالة لبيع هذا ال -
 شهرا  القادمة.  12من المتوقع إتمام عملية البيع خالل  -
 

في هذا الوقت وقبل التبويب األولي للموجودات واستبعاد مجموعة من األصول مبوبة ضمن الموجودات المحتفظ بها بغرض 
البيع، وتمثل القيمة الدفترية للموجودات )أو كل الموجودات والمطلوبات في مجموعات مستبعدة( يتم قياسها طبقا  للسياسات 

يتم قياسها الحقا  بالقيمة الدفترية أو صافي القيمة  الشركةبها بغرض البيع واستبعاد المحاسبية المطبقة. الموجودات المحتفظ 
 البيعية ناقصا تكلفة البيع )أيهما أقل(. الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع ال يتم استهالكها أو اطفائها.

 
 األنشطة غير المستمرة

من فصل عمليات النشاط التشغيلية ويمكن قياس التدفقات  شركةالاألنشطة غير المستمرة يتم االفصاح عنها عندما تتمكن 
وتم تبويبها على  الشركةالنقدية لهذا النشاط بشكل مستقل ويمكن تحديد نشاطها وتقاريرها المالية بشكل مستقل عن أنشطة 

كل جغرافي أو تشغيليا أو بش الشركةأنها محتفظ بها بغرض البيع أو تم استبعادها وفي حالة قياسها بشكل مستقل عن نشاط 
أو قطاع جغرافي أو تشغيلي او تكون شركة تابعة  الشركةأو تكون جزء من خطة واحدة ككل لكي يتم استبعاد قطاع رئيسي ب

 تم اقتنائها مع إعادة بيعها. أيضا  عندما يتم الموافقة على خطة عدم االستمرار من قبل مجلس اإلدارة مع إعالن تلك الخطة.
 

اإلفصاح عنها بشكل منفصل عن اإليرادات  والخسارة ويتمرباح أو خسائر األنشطة غير المستمرة في قائمة الربح يتم إثبات أ
ألرقام المقارنة. وفي قائمة التدفقات النقدية يتم عرض التدفقات اوالمصروفات من األنشطة المستمرة ويتم إعادة عرضها في 

عن التدفقات النقدية من األنشطة المستمرة ويتم اإلفصاح عن الموجودات  النقدية من األنشطة غير المستمرة بشكل منفصل
والمطلوبات المتعلقة بها ويتم استبعادها أو تسويتها وأسباب هذه التغيرات. وبالنسبة ألرقام المقارنة يتم عرضها للمقارنة لهذه 

 المعاملة.
 

 النقد وما في حكمه 3/6
يتكون بند النقد وما في حكمه من نقدية بالصندوق والحسابات الجارية وودائع لدى  وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية

البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الحيازة 
ية للتغير في القيمة، المطلوبات تحت الطلب والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع لمخاطر غير جوهر

 والسحب على المكشوف والتي يتم دفعها عند الطلب يتم خصمها.
 

 إدارة مخاطر االعمال 3/7
 

لعدد من المخاطر المالية: مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة، )بما  الشركة، تتعرض للشركةأثناء ممارسة األنشطة االعتيادية 
ت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع األساسية ومخاطر أسعار األسهم(. وفي ذلك في ذلك مخاطر العمال

 إلدارة المخاطر المالية ومخاطر رأس المال. الشركةااليضاح يتم عرض كيفية قيام 
 

الرقابة المالية، فضال عن إدارة المخاطر المالية هو جزء ال يتجزأ من أسلوب إدارة الشركة. ويحدد "مجلس اإلدارة" مبادئ 
مبادئ التخطيط المالي. الرئيس التنفيذي ينظم ويدير ويراقب جميع المخاطر المالية، بما في ذلك االمور المتعلقة بالموجودات 

 والمطلوبات.
 

لسياسات ادارة لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات، برئاسة رئيس القطاع المالي، هو الهيئة الحاكمة لوضع والتنفيذ الالحق 
األصول وااللتزامات المالية للشركة. وهي تضمن تنفيذ استراتيجيات وتحقيق أهداف إدارة الموجودات والمطلوبات المالية 
للشركة، والتي يتم تنفيذها من قبل ادارة النقدية المركزية، في ظل ظروف محددة، وتحدد المبادئ التوجيهية المعتمدة إلدارة 

تصنيفها، كما تحدد، حسب فئة المعاملة، إجراءات الموافقة واالعتماد والتنفيذ. وتخضع أنشطة ادارة النقدية المخاطر النقدية و
المركزية لإلشراف من قبل المدير المالي والذي يتحقق من تطبيق االستراتيجيات و/أو العمليات مع المبادئ التوجيهية المعتمدة 

 والقرارات التي اتخذها مجلس اإلدارة.
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 مخاطر االئتمان
 

 إدارة المخاطر االئتمانية
إن مخاطر االئتمان تشير إلى مخاطر عدم قدرة الطرف االخر )العميل( على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة 

. تنشأ مخاطر االئتمان في الموجودات ذات الطبيعة النقدية والموجودات المالية غير المتداولة وموجودات للشركةمالية 
 لتجارية واألخرى.المشتقات المالية والذمم المدينة ا

 
إلى الحد من مخاطر االئتمان المالي من خالل تطبيق سياسات إدارة المخاطر. يتم تحديد الحدود االئتمانية بناء  الشركةتهدف 

على حجم كل عميل ومخاطر التعثر. إن المنهجية المستخدمة لتحديد الحد االئتماني تأخذ في االعتبار األطراف األخرى 
مانية ونسب المخاطر واحتماالت عدم السداد عند إجراء تقييم مهني لهذا الطرف عند منح حد ائتماني. تتم والتصنيفات االئت
 مراقبة األطراف 

 
، يتم إجراء بانتظام، مع األخذ في االعتبار تطور المعلومات المذكورة أعاله، وحاالت عدم السداد. ونتيجة لهذه االمتابعة

تركيز مخاطر االئتمان على سيولة موجوداتها عن طريق  الشركةتغييرات على حدود االئتمان وتخصيص المخاطر. تتجنب 
 توزيعها على عدة مؤسسات وقطاعات.

 
عدة الجغرافية تخضع الذمم المدينة التجارية للحدود االئتمانية وإجراءات الرقابة والمتبعة. نظرا لكثرة عدد العمالء واتساع القا

إلى تركز جوهري لمخاطر االئتمان على ذممها المدينة التجارية. ومع ذلك، تتم مراقبة الذمم التجارية بشكل  الشركةفتتعرض 
مستمر وفقا للمنهجية المماثلة المستخدمة لألطراف المالية المقابلة. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان الناتجة عن 

، دون األخذ في االعتبار اتفاقيات المقاصة ودون األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بها أو تعزيزات األنشطة المالية
 .للشركةائتمانية أخرى، هي القيمة الدفترية للموجودات المالية 

 
 مخاطر السيولة

اللتزامات المالية التي تم من صعوبات للوفاء بالتزاماتها المرتبطة با الشركةمخاطر التي قد تواجه المخاطر السيولة هي 
على بيع موجودات  الشركةتسويتها بتسليم نقدية أو غيرها من الموجودات المالية. يمكن ان تنتج مخاطر السيولة عن عدم قدرة 

دوات أإلى إدارة هذه المخاطر عن طريق الحد من الدخول في  الشركةمالية ما بسرعة أو قيمة مقاربة لقيمتها العادلة. وتهدف 
 لية والتي قد تتأثر بمشاكل السيولة والحفاظ على احتياطي من تسهيالت.ما
 

 مخاطر السوق
معرضة للخطر من التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار السوق التي تؤثر على  الشركة

 الموجودات والمطلوبات والمعامالت المستقبلية.
  

 مخاطر العمالت األجنبية 
مخاطر المعامالت تنشأ من التعامل بالعمالت األجنبية.  معرضة لمخاطر العمالت األجنبية من المعامالت والترجمة. كةالشر

 من خالل استخدام عقود تبادل العمالت. للشركةويتم إدارة هذه المخاطر ضمن سياسة التحوط وفقا الحتياجات النشاط المحدد 
 

 مخاطر أسعار العموالت 
تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال تذبذب أسعار العمولة مما سيؤثر على الربحية المستقبلية او القيمة العادلة لألدوات 
المالية، الشركة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتها التي تدفع عليها عمولة، وتحديدا  المبالغ المستحقة للبنوك، 

اطر أسعار العمولة على الشركة من خالل مراقبة التغيرات على أسعار العمولة المتعلقة وتعمل اإلدارة على الحد من مخ
 بالمطلوبات التي تدفع الشركة عليها عمولة.
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 المالية األدوات 3/8

 .لمنشأة أخرى ملكية حقوق أدوات أو مالية ومطلوبات المنشآت ألحد مالي أصل عنه ينتج عقد أي هي المالية األداة
 

 المالية الموجودات
 :األولي والقياس اإلثبات
 .األخرى المدينة والذمم التجارية المدينة والذمم حكمه، في وما النقد من للشركة المالية الموجودات تتكون

 
 مبدئيا   المالي األصل قياس لألداة. يتم التعاقدية األحكام في طرفا الشركة تصبح عندما مبدئيا المالية الموجودات إثبات يتم

 مباشرة العائدة المعاملة تكاليف الخسارة، أو خالل الربح من العادلة بالقيمة مدرج غير لبند بالنسبة إليه، مضافا   العادلة بالقيمة
 .طرحه أو عليه االستحواذ إلى
 

 :الالحق والقياس التصنيف
 أعمال المالي ونموذج لألصل التعاقدية النقدية التدفقات خصائص على األولي اإلثبات عند المالية الموجودات تصنيف يعتمد

 أجلها من الشركة طبقت أو التي هام تمويل عنصر على تحتوي ال التي التجارية المدينة الذمم قياس إلدارتها. يتم الشركة
 أصل وجود حالة في المعامالت، مضافا  اليها تكاليف العادلة بقيمته المالي األصل البداية في الشركة وتقيس العملية، الوسيلة
 هام تمويل عنصر على تحتوي ال التي التجارية الذمم المدينة قياس الخسارة. يتم أو الربح خالل من العادلة بالقيمة ليس مالي
 اإليرادات - 15 المالي للتقرير الدولي المعيار بموجب المحدد بسعر المعاملة العملية الوسيلة أجلها من الشركة طبقت التي أو
 .العمالء مع العقود من
 
 لقياس بـ: وفقا المالي األصل تصنيف يتم األولي، اإلثبات عند
 مطفأة، تكلفة -
 دين، أدوات - اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة -
 أو اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة ملكية حقوق استثمار -
 الخسارة. أو الربح خالل من العادلة القيمة -
 
 أعمالها إلدارة نموذج بتغيير الشركة قامت إذا إال األولي، اإلثبات بعد الحقا   المالية الموجودات تصنيف إعادة يتم ال

 .المالية الموجودات
 

 أو الربح من خالل العادلة بالقيمة محدد غير وهو التاليين، الشرطين استوفى ما إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل يقاس
 :الخسارة

 
 التعاقدية، و النقدية التدفقات لتحصيل بالموجودات االحتفاظ هدفه أعمال نموذج ضمن به محتفظ األصل -
 وفائدة أصل المبلغ من مدفوعات فقط تمثل محددة تواريخ في نقدية تدفقات إلى تؤدي المالي لألصل التعاقدية الشروط -

 .القائم المبلغ أصل على
 

 بالقيمة غير محددة وهي التاليين الشرطين استوفت إذا فقط اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين أداة تقاس
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة

 
 التعاقدية التدفقات النقدية من كل تحصيل طريق عن منه الغرض يتحقق والذي أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ -

 و المالية؛ الموجودات وبيع
 وفائدة أصل المبلغ من مدفوعات فقط تمثل محددة تواريخ في نقدية تدفقات إلى تؤدي المالي لألصل التعاقدية الشروط -

 .القائم المبلغ أصل على
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 المالية )تتمة( الموجودات

 
 :الالحق )تتمة( والقياس التصنيف

 نهائي تختار بشكل أن للشركة يحق المتاجرة، بغرض بها االحتفاظ يتم ال التي الملكية حقوق الستثمارات األولي اإلثبات عند
 بالقيمة - ملكية كاستثمار حقوق اآلخر )مصنفة الشامل الدخل ضمن لالستثمار العادلة القيمة في الالحقة التغيرات عرض
 غير المالية الموجودات جميع إن .على حدة استثمار كل أساس على االختيار هذا اآلخر( يتم الشامل الدخل خالل من العادلة
 بالقيمة قياسها يتم أعاله، بيانه تم لما وفقا الشامل اآلخر الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة كمقاسة المصنفة
 يفي مالي أصل قياس لإللغاء قابلة غير بصورة الشركة قد تختار األولي، اإلثبات وعند .الخسارة أو الربح خالل من العادلة

 أو الربح خالل من العادلة بالقيمة وكذلك اآلخر، الشامل الدخل خالل من بالقيمة العادلة أو المطفأة بالتكلفة القياس بمتطلبات
 .ينشأ قد الذي المحاسبي التباين جوهرية بصورة يقلص أو بذلك يلغي القيام كان إذا الخسارة

 
 األعمال نموذج تقييم :المالية الموجودات

 يعكس هذا المحفظة ألن مستوى على به محتفظ بموجبه األصل يكون الذي األعمال نموذج من للهدف تقييم بعمل الشركة تقوم
 اإلدارة. إلى إرسالها يتم التي والمعلومات العمل بها يدار التي األمثل الطريقة

 
 والخسائر واألرباح الالحق القياس

بالقيمة  مالية موجودات
أو  الربح خالل من العادلة
 الخسارة

 والخسائر،األرباح  صافي إثبات يتم العادلة. بالقيمة الحقا   الموجودات هذه قياس يتم
 .أو الخسارة الربح ضمن األرباح، توزيعات إيرادات أو فائدة أي وتشمل

 
بالتكلفة  مالية موجودات
 المطفأة

 تخفيض الفعالة. يتم الفائدة طريقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا   الموجودات هذه قياس يتم
 وخسائر وأرباح إيرادات الفائدة إثبات يتم. القيمة في االنخفاض خسائر بمقدار المطفأة التكلفة
 أو ربح أي إثبات يتم الخسارة. الربح أو في القيمة في واالنخفاض األجنبية العمالت ترجمة
 .الخسارة أو الربح في خسارة

 
بالقيمة  دين استثمارات

الدخل  خالل من العادلة
 اآلخر الشامل

 الفعلية، لطريقة الفائدة وفقا الفائدة إيرادات العادلة. إن بالقيمة الحقا   الموجودات هذه قياس يتم
 قائمة في إثباتها يتم في القيمة واالنخفاض األجنبية العمالت ترجمة وخسائر أرباح وكذلك
 إلغاء اآلخر. عند الشامل الدخل والخسائر في األرباح صافي اثبات الخسارة. يتم أو الربح

 قائمة إلى اآلخر الشامل الدخل في المتراكمةوالخسائر  األرباح تصنيف إعادة يتم اإلثبات،
 .الخسارة أو الربح
 

ملكية  حقوق استثمارات
خالل  من العادلة بالقيمة
 اآلخر الشامل الدخل

 في األرباح كإيرادات توزيعات إثبات العادلة. يتم بالقيمة الحقا   الموجودات هذه قياس يتم
 تكلفة من جزء واضح استرداد بشكل األرباح توزيعات تمثل لم ما الخسارة أو الربح قائمة

 يتم وال اآلخر الشامل الدخل األخرى ضمن والخسائر األرباح صافي إثبات االستثمار. يتم
 .الخسارة أو الربح قائمة في تصنيفها إعادة

 
 المالية المطلوبات

 
 والقياس األولي اإلثبات

 أو والسلف أو الخسارة، الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية كمطلوبات األولى االعتراف عند المالية المطلوبات تصنيف يتم
 خصم بعد الدائنة الذمم حال وفي بالقيمة العادلة، بداية المالية المطلوبات جميع تسجيل الحال. يتم مقتضى حسب الدائنة، الذمم

 .واألخرى التجارية الدائنة الذمم للشركة الهامة المالية المطلوبات تشمل المعاملة. إلى العائدة المباشرة التكاليف
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 المالية )تتمة( المطلوبات
 

 الالحق والقياس التصنيف
 :عدا فيما المطفأة، بالتكلفة الحق وقت في قياسها تم كما المالية المطلوبات جميع بتصنيف الشركة تقوم

 .اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة خالل من العادلة بالقيمة المالية المطلوبات -
 .المشاركة المستمرة طريقة تطبيق عند أو لالستبعاد مؤهل غير مالي أصل تحويل عند تنشأ التي المالية المطلوبات -
 .مالي ضمان عقود -
 .السوق في الفائدة سعر من أقل بمعدل قرض لتقديم التزامات -
رقم  للتقرير المالي الدولي المعيار عليها ينطبق أعمال اندماج عملية في المشتري قبل من المثبت المحتمل المقابل  -

 والدخل أو الخسارة الربح قائمة في المدرجة التغيرات مع العادلة بالقيمة الحقا المحتمل المقابل هذا قياس . يتم3
 .اآلخر الشامل

 
 اإلثبات إلغاء
 

 المالية الموجودات
 مالية متماثلة( )أي موجودات من شركة من جزء أو مالي أصل من جزء أو (مالي أصل إثبات إلغاء رئيسي بشكل يتم

 :عند ينطبق ( حيثماللشركة المالي المركز قائمة من استبعادها
 أو األصل؛ من نقدية تدفقات على الحصول حقوق صالحية انتهاء •
 المستلمة التدفقات النقدية لسداد التزاما وجود افترضت أو األصل من النقدية التدفقات استالم في حقوقها الشركة حولت •

 سواء تجاوز ترتيبات بموجب ثالث طرف على جوهري تأخير دون بالكامل
 أو األصل؛ ومنافع مخاطر جميع جوهري بشكل الشركة حولت (أ)
 .األصل على نقلت السيطرة ولكن األصل، ومنافع مخاطر بجميع جوهري بشكل االحتفاظ أو بتحويل الشركة تقم لم (ب)

 
 وإلى كانت إذا بتقييم ما تقوم فإنها تجاوز، اتفاقية تبرم أو أصل من النقدية التدفقات الستالم حقوقها بتحويل الشركة تقوم عندما
 لألصل والمنافع المخاطر االحتفاظ بجميع أو بتحويل الشركة قيام عدم عند .الملكية من ومزايا بمخاطر احتفظت قد مدى أي

 األصل. في الشركة مشاركة طوال األصل المحول إثبات في الشركة تستمر عليه، السيطرة بتحويل تقم ولم جوهري بشكل
 على بها المرتبطة والمطلوبات المحولة الموجودات بها. يتم قياس مرتبطة مطلوبات بإثبات أيضا الشركة تقوم الحالة هذه في

 على ضمان شكل تأخذ التي المستمرة المشاركة . تقاسالشركةبها الش  احتفظت التي وااللتزامات الحقوق يعكس أساس
 الشركة من طلب ي أن يمكن الذي للمقابل األقصى والحد لألصل الدفترية األصلية للقيمة األدنى بالحد المحولة الموجودات

 .سداده
 

 المالية المطلوبات
 أيضا الشركة تقوم .مدتها انقضاء أو إلغائها أو التعاقدية التزاماتها سداد يتم عندما المالية المطلوبات إثبات بإلغاء الشركة تقوم
 هذه جوهريا. وفي المعدل مختلفة لاللتزام النقدية التدفقات تكون وعندما شروطه، تعديل يتم عندما المالي االلتزام بإلغاء
 الدفترية القيمة بين الفرق إثبات يتم .العادلة بالقيمة المعدلة األحكام إلى المستند الجديد المالي االلتزام استبعاد يتم الحالة،
 .اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح في قائمة المعدلة الشروط مع الجديد المالي وااللتزام المطفأة المالية باتللمطلو

 
 المالية األدوات مقاصة

 :الشركة عندما تكون فقط المالي المركز قائمة في المعروض المبلغ وصافي المالي وااللتزام المالي لألصل مقاصة عمل يتم
 و المثبتة؛ للمبالغ مقاصة لعمل للتنفيذ قابل نظامي حق الراهن الوقت في لديها -
 .الوقت نفس في االلتزام وتسوية األصل تحقيق أو صافي، أساس على التسوية إما تنوي -

 
 األدوات المالية المشتقة  3/9

بشكل رئيسي من عقود تبادل أسعار العموالت والعمالت األجنبية. تستخدم المشتقات بشكل رئيسي  الشركةتتكون مشتقات 
 إلدارة التعرض لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة كما هو موضح في مخاطر السوق.
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س منتظم وفي تاريخ كل مركز تدرج المشتقات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، ويتم إعادة قياسها الحقا  بالقيمة العادلة على أسا
إذا كانت  األولية إالمالي كحد أدنى مع اثبات جميع أرباحها وخسائرها المحققة وغير المحققة في قائمة الربح أو الخسارة 

 من عقود تحوط مؤهلة.
 

 محاسبة عن التحوط
بتصنيف وتوثيق بعض المشتقات والموجودات المالية أو المطلوبات المالية األخرى كأدوات تحوط ضد  الشركةتقوم 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعترف بها )تحوط القيمة العادلة( والمعامالت المتوقعة بدرجة كبيرة. 
التحوطات عند بداية العقد ويتم التحقق منها على فترات منتظمة وعلى )تحوطات التدفقات النقدية( يتم تقييم فعالية مثل هذه 

 األقل على أساس ربع سنوي، وذلك باستخدام االختبارات المستقبلية والمرجعية.
 

 تحوطات التدفقات النقدية
ها أو تحوطات التدفقات النقدية للتخفيف من مخاطر معينة مرتبطة بموجودات أو مطلوبات معترف ب الشركةتستخدم 

معامالت متوقعة بشكل كبير، مثل مبيعات التصدير المستقبلية المتوقعة، وشراء المعدات والمواد الخام، فضال  عن تغير 
مدفوعات الفائدة المتوقعة والمقبوضات. يتم االعتراف بالجزء الفعال للتغيرات في القيمة العادلة ألدوات التحوط في قائمة 

عندما ينتج  األولية.يتم االعتراف بأي جزء غير فعال على الفور في قائمة الربح أو الخسارة الدخل الشامل اآلخر، في حين 
عن البند المغطى االعتراف بالموجودات أو المطلوبات غير المالية، بما في ذلك األعمال المستحوذ عليها، يتم إدراج الربح 

س تكلفة األصل أو االلتزام. وال يتم رد الربح أو الخسارة أو الخسارة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر في قيا
نفس الوقت الذي  األولية فياالعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة  األخر ويتمالمسجلة سابقا في قائمة الدخل الشامل 

 تتم فيها معاملة التحوط.
 

 مشتقات غير محددة
التحوط كمشتقات غير محددة. ويتم الحصول عليها في إطار سياسات  يتم تصنيف المشتقات التي لم يتم تصنيفها ضمن عقود

 إدارة المخاطر المعتمدة على الرغم من عدم تطبيق محاسبة التحوط.
 

 المالية القيمة الموجودات في االنخفاض 3/10
أو  مالي أصل أي قيمة انخفاض على موضوعي دليل أي هناك كان إذا ما بتقييم مركز مالي، كل تاريخ في ،الشركة تقوم

 هناك كان حال في فقط قد انخفضت المالية الموجودات مجموعة أو المالي األصل المالية. ويعتبر الموجودات من مجموعة
 وأن لألصل األولي اإلثبات بعد وقعت األحداث التي من أكثر أو لواحد نتيجة القيمة في االنخفاض على موضوعي دليل
 التي المالية الموجودات لمجموعة أو المالي التقديرية لألصل المستقبلية النقدية التدفقات على تأثير له هذا الخسارة حدث
 الدائنين من مجموعة أو الدائنين أن على مؤشرات القيمة االنخفاض في دليل يتضمن به. قد يعتد بشكل تقديرها يمكن

 إجراء أو لإلفالس تعرضهم احتمالية أو المبلغ أصل أو الفائدة سداد وتأخر في تعثر أو كبيرة مالية صعوبات يواجهون
 المستقبلية النقدية التدفقات في قياسه يمكن القيمة في انخفاض وجود على تدل يمكن مالحظاتها وبيانات مالية هيكلة إعادة

 السداد. في التعثر حاالت مع تتناسب التي االقتصادية أو األحوال مثل التقديرية
 

 قيمة في يتعلق باالنخفاض فيما المتوقعة االئتمانية الخسائر نموذج اتباع المنشأة من 9 المالي للتقرير الدولي المعيار يتطلب
 بالقيمة االئتمانية الخسائر االئتمانية. يتم قياس للخسائر مرجح تقدير هي المتوقعة االئتمانية المالية. الخسائر الموجودات

 تتوقع التي النقدية والتدفقات للعقد وفقا للشركة إلى المستحقة النقدية التدفقات بين الفرق النقدي )أي العجز لكل الحالية
 التجارية، المدينة للذمم المالي بالنسبة لألصل الفائدة الفعلية بمعدل المتوقعة االئتمانية الخسائر خصم ها(. يتماان تتلق الشركة
 مخاطر في التغييرات بتتبع الشركة ال تقوم المتوقعة. لذلك، االئتمانية الخسائر احتساب في مبسطة طريقة الشركة تطبق

 تاريخ كل في الكلي للعمر المتوقعة االئتمانية أساس الخسائر على خسارة بدل بإثبات تقوم ذلك من بدال ولكن االئتمان،
 بالدائنين خاصة مستقبلية لعوامل تعديلها مع السابقة، االئتمانية إلى خبرتها تستند اعتماد سيمقاي الشركة أنشأت مالي. تقرير
والجماعي.  الفردي نيالمستوي كال على القيمة في االنخفاض على يشير دليال أن هناك الشركة االقتصادية. ترى والبيئة
 والتي قيمتها في لالنخفاض جماعي بشكل القيمة منخفضة غير وجدت التي الهامة الفردية األدوات المالية جميع تقييم ويتم
 بعد. تحديدها يتم لم تكبدها ولكن تم
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 
 المالية )تتمة( القيمة الموجودات في االنخفاض 3/10

 األصل المالي السترداد معقولة توقعات الشركة لدى يكون ال عندما المالي لألصل اإلجمالية الدفترية القيمة شطب يتم
 بناء   الشطب بتوقيت ومقدار يتعلق فيما تقييم بإجراء فردي الشركة بشكل تقوم الهامة، للعمالء منه. بالنسبة جزء أو بالكامل
 أن إال المشطوب. من المبلغ كبير جزء استرداد الشركة أي تتوقع لالسترداد. ال معقول توقع هناك كان إذا ما على

 السترداد الشركة إجراءات مع إلزامية للتماشي ألنشطة خاضعة زالت ما تكون أن ممكن شطبها تم التي المالية الموجودات
 .المستحقة المبالغ

 
 إلى التزاماته االئتمانية المدين يدفع أن المرجح غير من يكون عندما السداد عن متأخر المالي األصل أن الشركة تعتبر

 منها(. أي وجدت )إن مالية أوراق تحقق مثل إجراءات إلى اللجوء دون بالكامل، الشركة
 
 مزايا الموظفين 3/11

 
 مزايا الموظفين قصيرة وطويلة األجل

المزايا المستحقة للموظفين وتتضمن األجور والرواتب واإلجازات السنوية واإلجازات المرضية في يتم االعتراف بمطلوبات 
 الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات الصلة بالمبلغ غير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل تلك الخدمة.

 
ير المخصوم للمزايا المتوقع دفعها مقابل الخدمة ذات ويتم قياس مطلوبات مزايا الموظفين المستحقة قصيرة األجل بالمبلغ غ

 العالقة.
يتم قياس االلتزامات المعترف بها المتعلقة بمزايا الموظفين المستحقة األخرى طويلة األجل بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

 فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ القوائم المالية.  الشركةالمستقبلية المقّدرة المتوقع تقديمها من قبل 
 

 مزايا نهاية الخدمة للموظفين
مزايا نهاية الخدمة  بخطة المنافع المحددة. خطة المالي تتعلقالمطلوبات أو الموجودات المعترف بها في قائمة المركز 

تهاء خدمات الموظفين كما في نهاية فترة التقرير. يتم احتساب التزام منافع انتهاء تمثل القيمة الحالية اللتزام منافع إن للموظفين
 خدمات الموظفين سنويا بواسطة خبراء اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.

 
دية المستقبلية المقدرة باستخدام يتم تحديد القيمة الحالية إللتزام منافع انتهاء خدمات الموظفين عن طريق خصم التدفقات النق

أسعار الفائدة لسندات الشركات عالية الجودة المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المزايا والتي تحتوي على شروط تقارب نفس 
 شروط العقد.

 
 :يتم تصنيف تكاليف المنافع المحددة على النحو التالي

 
 تكلفة الخدمة

 الخسارة.تتضمن تكاليف الخدمة تكاليف الخدمة الحالية والسابقة والمحمة في قائمة الربح أو 
 

يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الحالية لاللتزامات المستحقة المحددة الناتجة عن تعديالت أو تخفيضات الخطة مباشرة في 
 قائمة الربح أو الخسارة كتكلفة خدمة سابقة.

 
 دة تكلفة الفائ

يتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام منافع انتهاء خدمات الموظفين. يتم 
 الخسارة.ادراج هذه التكلفة في مصروفات مزايا الموظفين في قائمة الربح أو 

 
 إعادة قياس األرباح أو الخسائر

لسنة اية في وارالکتت اضاراالفتافي رات لتغيمن تسويات الخبرة االكتوراية والناتجة اس لقيادة اعار إخسائح أو بات أرثبام إيت
 ر.آلخل الشامل اخدلقائمة افي رة فيها مباشم لتي تتا
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( )جميع

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 
 الزكاة والضرائب 3/12

تخضع الشركة للزكاة وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية السعودية )"الهيئة "(. ويتم إثبات استحقاق 
للزكاة وضريبة الدخل وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة للفترة الجارية. ويتم احتساب مطلوبات الزكاة والضريبة اإلضافية، 

 لربوط الزكوية على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيها إصدار الربوط النهائية.إن وجدت، والتي تتعلق با
 
 المخصصات  3/13

على الشركة ويمكن عمل  -نتيجة لحدث في الماضي  -يتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام حالي قانونى أو حكمي 
تمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية لتسوية ذلك االلتزام. المبالغ المحققة تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام ويكون من المح

كمخصصات تعتبر أفضل تقدير لقياس المقابل المطلوب لتسوية االلتزامات الحالية في نهاية السنة المالية، أخذا  بعين االعتبار 
مة المخصص بناء  على التدفقات النقدية المقدرة لتسوية المخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة بتلك االلتزامات. عند قياس قي

 االلتزامات الحالية، فان قيمة االلتزام المثبتة بدفاتر الشركة تقاس بناء  على القيمة الحالية لتلك التدفقات.
 

مدينة عندما يتوقع استرداد بعض أو كل المبالغ المطلوبة لتسوية المخصصات من طرف ثالث، يتم االعتراف بالذمم ال
 كموجودات إذا أمكن التأكد أن هذه الذمم قابلة للتحصيل ويمكن قياس قيمة هذه الذمم بشكل موثوق به.

 
ان الموجودات والمطلوبات المحتملة هي الحقوق المحتملة وااللتزامات التي تنشأ عن احداث ماضية والتي سوف يتم تأكيد 

 لمستقبلية الغير مؤكدة والتي ليست تحت سيطرة الشركة.حدوثها أو عدم حدوثها عن طريق حدوث أحد االحداث ا
 
  اإليرادات 3/14

حدى الموجودات إما بمرور الوقت أو في وقت معين. تُعرف السيطرة على إيتم االعتراف باإليرادات عند انتقال السيطرة على 
 بتلك الموجودات.حدى الموجودات بالقدرة على توجيه االستخدام وفعليا  جميع المنافع المتعلقة إ

 
 الخدمات إيراد

أنها تستحقه مقابل تلك  الشركةيتم االعتراف بإيرادات الخدمات المطلوبة إلى العمالء بمبلغ يعكس المقابل المادي الذي تتوقع 
 الخدمات. يتم االعتراف باإليرادات عند استيفاء الخطوات التالية:

 
 أن يكون هذا العقد كتابيا . تحديد عقد البيع المبرم مع العميل. وال يلزم -1
 وجود التزام أداء. -2
 تحديد سعر المعاملة.  -3
 توزيع سعر المعاملة على التزام األداء. -4
 االعتراف باإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء. -5
 

 وعند تقييم هذه الخطوات، فإن اإلدارة تضع ما يلي في حسبانها: 

 ئع( على البيع مع نقل حقوق كل طرف الخاصة بهذه البضائع والخدمات بموجب موافقة الطرفين )المشتري والبا
البيع. كما ينبغي دراسة شروط الدفع لضمان أن العقد له أساس تجاري وأنه من المحتمل أن يتم تحصيل المقابل 

 المادي الخاص ببيع هذه البضائع والخدمات.

 قد. يشار إلى هذه البضائع والخدمات المستقلة بالتزام األداء. تحديد بضائع أو خدمات مستقلة متفق عليها بموجب الع
عند دراسة ما إذا كانت هذه البضائع والخدمات مستقلة، تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كان يمكن لهذه البضائع أو 

العميل بتحويل هذه البضائع والخدمات إلى  الشركةالخدمات أن توفر منفعة في حد ذاتها وأنه قد تم تحديد وعد 
 مستقلة. الشركةبشكل منفصل، وتعتبر جميع مبيعات 

  لها مقابل  الشركةمقابل نقل هذه البضائع والخدمات. ان جميع مبيعات  الشركةالمقابل المادي المتوقع أن تستحقه
 ثابت.

 .توزيع سعر المعاملة على السلع أو الخدمات بموجب العقد 

 .الوفاء بالتزام األداء 
 

 إيرادات أخرى 
 يتم اثبات اإليرادات األخرى على أساس االستحقاق.
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 
 المصروفات 3/15

يتم تحديد تكلفة البضاعة المباعة على أساس تكلفة اإلنتاج أو الشراء والتسويات الجردية الخاصة بالمخزون. اما باقي المصاريف 
 بما فيها مصاريف البيع والتسويق يتم تسجيلها عند انتقال مخاطر وملكية البضاعة المشتراة للشركة او عند استالم البضاعة.

 
 وتوزيع بيع مصروفات
 التسويق ورسوم مصروفات اإلعالن وتشمل الشركة منتجات بيع وتوزيع تكاليف جميع والتوزيع مصروفات البيع تتضمن
 وتكلفة والتوزيع البيع مصروفات بين فيما ثابت أساس على المصروفات األخرى. توزع المباشرة المبيعات غير وتكاليف
 األمر. لزم إذا المبيعات،

 
 وإدارية عمومية مصروفات
 أو المبيعات بتكلفة مرتبطة التحديد وجه على ليست مباشرة وغير مباشرة تكاليف واإلدارية المصروفات العمومية تتضمن
ومصروفات البيع  وإدارية عمومية مصروفات بين فيما ثابت أساس المصروفات على توزع .بالشركة والتوزيع البيع نشاط

 .األمر لزم إذا والتوزيع وتكلفة المبيعات،
 
 ربحية السهم 3/16

بعرض ربحية السهم األساسية والمخفض للسهم الواحد ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة  الشركةتقوم 
صافي الربح أو الخسارة المتاحة إلى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل 

بحية السهم المخفضة عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة السنة، والمعدل لحملة األسهم. يتم تحديد ر
األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة، والمعدل لحملة األسهم، لتعديل أثار كل األسهم العادية المخفضة 

 وحه للموظفين إن وجدت.المحتملة والتي تشمل السندات القابله للتحويل ألسهم واألسهم الممن
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  3/17
يتم تسعير المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجارى. ويتم تحديد األسعار على أساس طريقه األسعار غير 

صول عليها في سوق قابل المسيطر عليها والتي تحدد السعر بالرجوع الى أسعار السلع والخدمات المماثلة التي تباع او يتم الح
 مقارنة بأسعار السوق. الشركةللمقارنة االقتصادية وإلى مشتري ال يرتبط بالبائع وعادة ما تكون بأسعار تفضيلية لصالح 

 
 االحداث الالحقه لتاريخ القوائم المالية  3/18

على الشروط التي كانت موجودة في نهاية  ضافيا  إ لية دليال  بتعديل البيانات المالية إذا ظهر بعد فترة القوائم الما الشركةتقوم 
. يتم إجراء هذه للشركةفترة التقرير، بما في ذلك حدث يؤثر بطريقة غير مناسبة جزئيا  او كليا  على فرض االستمرارية 

 المالية.التعديالت حتى تاريخ اعتماد مجلس اإلدارة للبيانات 
 

  األحكام والتقديرات المحاسبية -4
إن إعداد القوائم المالية يتطلب من إدارة الشركة ممارسة الحكم وإجراء تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات ومبالغ 
اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات. تستند هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى الخبرة 

 تقد أنها معقولة في ظل الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. السابقة وعوامل أخرى مختلفة يع
 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية على أساس مستمر، ويتم االعتراف بالتسويات على التقديرات المحاسبية في الفترة 
الفترة، أو في فترة الحالية والفترات المستقبلية إذا كانت التسويات التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك 

 تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك()جميع المبالغ باللاير 

  
 )تتمة( األحكام والتقديرات المحاسبية -4

 
 المالية:إن األحكام والتقديرات الهامة التالية لها التأثير األكثر أهمية على المبالغ المدرجة في القوائم 

 مدة عقد االيجار. -
 العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات. -
 الزكاة وضرائب الدخل. -
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. -
 تقدير التزامات مزايا العاملين المحددة. -
 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة. -
 مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف. -
 .الحاالت الطارئة -
 

ند تطبيق السياسات المحاسبية فيما يلي معلومات حول األمور الهامة الخاضعة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة ع
 المالية:والتي لها تأثيرا  جوهريا  على المبالغ المدرجة في القوائم 

  
 مدة عقود اإليجار

ا اقتصادي ا لممارسة خيار التمديد  عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافز 
خالل السنة  التقييم في حالة حدوث حدث جوهري أو تغيير كبير في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم. تتم مراجعة أو اإلنهاء.

 .المالية الحالية، لم يكن هناك أي أثر مالي جوهري لمراجعة شروط عقود اإليجار لتعكس أثر ممارسة خيارات التمديد أو اإلنهاء
 

 االستهالكات واالطفاء للموجودات غير المتداوله
يتم االعتراف باالستهالك واالطفاء لتخفيض تكلفه األصول ناقصا قيمتها المتبقيه على مدى اعمارها لإلنتاجية باستخدام أنسب 

عمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقيه وطريقه االهالك في نهاية بمراجعة األ الشركةالطرق الحتساب االستهالك واالطفاء. وتقوم 
 أى تغيرات في التقديرات على أساس مستقبلى. كل مركز مالى وتحتسب

 
 الزكاة والضرائب

بالمخصص الذي يعكس أفضل تقدير لإلدارة  الشركةعندما يكون مبلغ الزكاة والضريبة مطلوبات أو موجودات غير مؤكد، تعترف 
رات يدلتقن ابيت زكوية وضريبية قاورية فل أتحميم يتكنتيجة أكثر احتماال  بناء  على الحقائق المعروفة في االختصاص ذو الصلة. 

 .قعاومتن کاإذا ال ، إادهتکبم لتي ترة الفتافي دة حولمئر الخساقائمة األرباح أو النهائية علی ايبية رلضت الزكوية والتقييماوا
 

 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة
خسائر االئتمان حيث تستند خسائر االئتمان المتوقعة  يتم احتساب االنخفاض في قيمة الذمم المدينة باستخدام النهج المبسط الحتساب

مصفوفة الحتساب المخصص بناءا  على خبراتها  الشركةعلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر هذه الموجودات. اعدت 
 السابقة والمعدلة لالخذ في االعتبار النظرة المستقبلية للمتحصالت والظروف االقتصادية ذات الصلة. 

 
 فاض قيمه األصول الملموسه وغير الملموسهإنخ

في نهاية كل مركز مالى القيم الدفتريه الصولها الملموسه وغير الملموسه لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على ان  الشركةتراجع 
السترداد لالصل تلك األصول قد تعرضت لخسائر انخفاض في القيمه. في حالة وجود مثل هذه المؤشرات يتم تقدير القيمه القابله ل

 ن وجدت(.إمن اجل تحديد مدى خسارة انخفاض القيمه )
 

 الطوارئ
بطبيعتها، لن يتم ظهور الحاالت الطارئة إال عند وقوع أو فشل وقوع حدث أو أكثر. إن تقييم مثل هذه الحاالت الطارئة يتضمن 

  .بطبيعتها ممارسة حكم وتقديرات مهمة لنتائج األحداث المستقبلية
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(

 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
  األحكام والتقديرات المحاسبية)تتمة( -4
 

 مزايا العاملين
تعتمد القيمة الحالية اللتزامات التقاعد على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري باستخدام افتراضات مختلفة قد تختلف 
عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل االفتراضات المستخدمة معدل الخصم والزيادات في المرتبات في المستقبل ومعدالت 

عاشات التقاعدية في المستقبل. ان التغيرات في هذه االفتراضات سيكون لها أثر على القيمة الدفترية الوفيات والزيادات في الم
 اللتزام المعاش التقاعدي.

 
بتحديد معدل الخصم المناسب في تاريخ كل تقرير مالي. عند تحديد معدل الخصم المناسب، تأخذ اإلدارة في االعتبار  الشركةتقوم 

ت الشركات المقومة بالعملة التي سيتم بها دفع المنافع والتي لها فترات استحقاق تقارب المدة المتوقعة اللتزام معدالت الفائدة لسندا
 المعاش التقاعدي ذي الصلة.

 
 لمزيد من اإلفصاح عن المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤکدة فيما يتعلق بالتزام استحقاقات التقاعد. 11راجع اإليضاح رقم 

 
 المال رأس -5

شركة المشروعات السياحية )شمس( شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، يبلغ رأس مالها 
لاير سعودي للسهم الواحد، وقد تم االكتتاب  10سهم، بقيمة اسمية  10,150,000لاير سعودي، مقسمة الى  101,500,000

 في جميع أسهمها وسددت بالكامل.
 

للجمعية العامة م تم التوصية 2019سبتمبر  18هـ والموافق 1441محرم  19ع مجلس إدارة الشركة بتاريخ بناء  على اجتما
غير العادية في اجتماعها القادم بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولية 

وتخضع توصية خفض رأس المال إلى موافقة الجهات ستقبلية. لخططها االستثمارية الم وذلك لمقتضيات مصلحة العمل ودعمأ
 :ن تكون كالتالىأعلى الرسمية، والجمعية العامة الغير عادية للشركة. 

 
 تخفيض رأس مال الشركة (أ

دي أي ما نسبته لاير سعو 20,807,254التوصية بخفض رأس مال الشركة وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت 
الشركة بعد التخفيض  رأس ماللاير سعودي ليصبح  101,500,000الشركة البالغ  رأس مال% من  20,50

 لاير سعودي. 80,692,746
 

 -كالتالي: ويصبح عدد أسهمها بعد التخفيض 
 
 
 
 

 زيادة رأس مال الشركة (ب
التوصية بزيادة رأس مال الشركة من خالل االكتتاب بحقوق األولوية وذلك لمقتضيات مصلحة العمل وإستراتيجية الشركة 
ولما تحتاجه الشركة من سيولة الزمة لتنويع استثماراتها خالل الفترة الُمقبلة، ليصبح رأس مال الشركة بعد التخفيض 

 لاير سعودي. 161,385,492لاير سعودي، ليصبح بعد الزيادة  80,692,746وقبل الزيادة 
 

 -ويصبح عدد أسهمها بعد الزيادة كالتالي: 
 
 
 
 

 األسهم الملغاه الطفاء الخسائر عدد األسهم بعد التخفيض عدد األسهم قبل التخفيض

10,150,000 8,069,275 2,080,725 

 عدد األسهم بعد الزيادة عدد األسهم بعد التخفيض وقبل الزيادة
عدد األسهم التي سوف يتم االكتتاب 

 بها لزيادة رأس المال

8,069,275 16,138,549 8,069,275 
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة(القوائم المالية إيضاحات حول 
 م2020 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 يممتلكات وآالت ومعدات، صاف -6

 سيارات معدات المارينا مبانى ومرافق 
االت ومعدات 

 عدد وادوات جهزهأثاث وأ مارينا
مشروعات تحت 

 االجمالي التنفيذ

         التكلفة
 138,055,478 978,546 846,086 15,249,466 1,103,264 2,697,096 5,579,186 111,601,834 2019يناير  1

 1,960,128 135,309 66,919 250,583 - 6,730 - 1,500,587 اإلضافات 

 (1,279,446) (794,046) - - - (485,400) - - التحويالت

 138,736,160 319,809 913,005 15,500,049 1,103,264 2,218,426 5,579,186 113,102,421 2019ديسمبر  31

         
 1,182,816 837,959 - 83,277 - - - 261,580 اإلضافات
 - (624,835) - 187,021 - 10,696 - 427,118 تحويالت
 (60,500) - - - - (60,500) - - استبعادات

 139,858,476 532,933 913,005 15,770,347 1,103,264 2,168,622 5,579,186 113,791,119 2020ديسمبر  31

         
         هالكستاإل
 78,612,780 - 699,931 9,975,495 417,430 2,416,743 1,219,113 63,884,068 2019يناير  1

 5,923,355 - 74,469 1,167,776 110,738 205,882 347,262 4,017,228 السنة استهالك
 (485,400) - - - - (485,400) - - هالك االستبعاداتستا

 84,050,735 - 774,400 11,143,271 528,168 2,137,225 1,566,375 67,901,296 2019ديسمبر  31

         
 5,793,531 - 69,102 1,087,510 111,044 65,622 348,218 4,112,035  السنة استهالك

 (60,500) - - - - (60,500) - - هالك االستبعاداتستا

 89,783,766 - 843,502 12,230,781 639,212 2,142,347 1,914,593 72,013,331 2020ديسمبر  31

         

         صافي القيمة الدفترية

 50,074,710 532,933 69,503 3,539,566 464,052 26,275 3,664,593 41,777,788 2020ديسمبر  31

 54,685,425 319,809 138,605 4,356,778 575,096 81,201 4,012,811 45,201,125 2019ديسمبر  31



 

- 26 - 

 

 
 شركة المشروعات السياحية )شمس(

 سعودية()شركة مساهمة 
 

 )تتمة( القوائم المالية إيضاحات حول
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات، صافي -6

 -يتم توزيع االهالك كما يلي: 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 5,726,915 5,593,097 (16تكلفة اإليرادات )إيضاح رقم 
 196,440 200,434 (18مصروفات إدارية وعمومية )إيضاح رقم 

 5,923,355 5,793,531 الرصيد في نهاية السنة

 
 استثمارات عقارية، صافي -7

  
 اراضى

 
 مبانى

 
 اثاث واجهزة

 
 االجمالى

     التكلفة
 10,312,033 394,927 6,917,106 3,000,000 2019يناير  1

  - - - اضافات

 10,312,033 394,927 6,917,106 3,000,000  2019ديسمبر  31

     
 - - - - اإلضافات

 10,312,033 394,927 6,917,106 3,000,000 2020ديسمبر  31

     
     هالكستاإل
 3,089,905 295,800 2,794,105 - 2019يناير  1

 213,061 26,358 186,703 - (18 رقم )إيضاح السنة استهالك

 3,302,966 322,158 2,980,808 - 2019ديسمبر  31

     
 233,941 26,430 207,511 - (18رقم )إيضاح  السنة استهالك

 3,536,907 348,588 3,188,319 - 2020ديسمبر  31

     

     صافي القيمة الدفترية

 6,775,126 46,339 3,728,787 3,000,000 2020ديسمبر  31

 7,009,067 72,769 3,936,298 3,000,000 2019ديسمبر  31

 
 الذمم المدينة، صافي -8

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 6,936,131 5,682,080 عمالء رسوم الخدمات
 281,000 281,000 عمالء ايجار سنوي

 750,000 750,000 عمالء ايجار عقار

 6,713,080 7,967,131 
 (2,428,263) (3,515,801) (8/1رقم اإلئتمانية المتوقعة )إيضاح الخسائر 

 3,197,279 5,538,868 

  
 الخسائر االئتمانية المتوقعةحركة  8/1
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 695,419 2,428,263 الرصيد في بداية السنة
 1,732,844 1,087,538 (18)إيضاح رقم  المكون خالل العام

 2,428,263 3,515,801 في نهاية السنةالرصيد 
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( اليةالقوائم الم إيضاحات حول
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 وأرصدة مدينة اخرى ت مدفوعة مقدما  مصروفا -9

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 755,092 554,779 مصروفات مدفوعة مقدما  
 2,083,127 2,674,309 موردين دفعات مقدمة

 175,835 66,661 عهد وسلف

 3,295,749 3,014,054 
 - (2,628,628) (9/1رقم )إيضاح  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 667,121 3,014,054 

 
 المشكوك في تحصيلهامخصص الديون حركة  9/1

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 - - الرصيد في بداية السنة
 - 2,628,628 (18)إيضاح رقم  المكون خالل العام

 - 2,628,628 الرصيد في نهاية السنة

 
 النقد وما في حكمه -10

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 1,169 57,446 نقد في الصندوق
 11,546,653 15,719,445 البنوكنقد لدي 

 15,776,891 11,547,822 

 
 مخصص مكأفأه نهاية الخدمة -11

 
 حركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين خالل السنة

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 1,278,758 1,179,651 بداية السنةالرصيد االفتتاحي كما في 

 290,041 213,883 المحمل خالل السنة

 109,168 54,687 خسائر إكتوارية

 (498,316) (243,349) المدفوع خالل السنة

 1,179,651 1,204,872 الرصيد في نهاية السنة

 
 

 االفتراضات اإلكتوارية الرئيسية

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 %3.40 %2.15 معامل الخصم المستخدم

 %3.40 %3 معدل زيادة الرواتب طويل األجل

 40.10 40.77 متوسط اعمار الموظفين

 7.68 7.37 متوسط عدد سنوات الخبرة السابقة
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( قوائم الماليةال إيضاحات حول
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 مخصص مكأفأه نهاية الخدمة )تتمة( -11

 تحليل الحساسية في خطة التزام المنافع المحددة كما يلي:

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 النسبة المئوية 

 )بالرياالت السعودية( % 

    معدل الخصم
 1,095,094 1,121,781 ٪ 1+  ارتفاع

 1,276,191 1,299,312 ٪ 1 - انخفاض

    المتوقعة في الرواتبالتغيرات 

 1,281,024 1,303,477 ٪ 1+  ارتفاع

 1,089,348 1,116,505 ٪ 1 - انخفاض
 
 مصروفات مستحقة وذمم دائنة اخري -12

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 966,137 1,492,341 مصروفات مستحقة
 135,532 295,421 عمالء دفعات مقدمة
 238,068 889,838 دائنون متنوعون

 180,003 180,003 زيعاتدائنو تو
 52,293 51,945 اجتماعيةتأمينات 

 2,909,548 1,572,033 

 
 زكاة مستحقة -13

 احتساب مخصص الزكاة 13/1

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 (8,863,720) (7,454,559) صافي الخسارة قبل الزكاة
 2,522,885 5,896,349 المخصصات

 (6,340,835) (1,558,210) الخسارة المعدلةصافي 
 101,500,000 101,500,000 رأس المال

 2,913,121 2,913,121 احتياطي نظامي
 - 173,762 اخري

 (22,225,695) (26,520,303) الخسائر المبقاة المتراكمة
 (6,340,835) (1,558,210)  صافي الخسارة المعدلة

 1,585,026 3,364,565 المخصصات
 (54,685,423) (50,074,710) ممتلكات ومعدات، صافي

 (7,009,069) (6,775,126) استثمارات عقارية
 15,737,125 23,023,099 الوعاء الزكوي
 393,428 575,577 %2,5الزكاة بواقع 

 
 حركة مخصص الزكاة 13/2 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 9,412,677 793,799 الرصيد في بداية السنة
 - 17,152 فروق الزكاة

 (5,472,079) - رد الزيادة في الزكاة المستحقة
 400,372 148,092 تسويات زكاة

 393,428 575,577 المكون خالل السنة
 (3,940,599) (935,630) المسدد من الزكاة خالل السنة

 793,799 598,990 الرصيد في نهاية السنة
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 )شمس( شركة المشروعات السياحية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة( القوائم الماليةإيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 زكاة مستحقة )تتمة( -13
 

 الموقف الزكوي 13/3
 وسددت المستحق عليها بموجب هذه االقرارات.م، 2019ديسمبر  31قدمت الشركة اإلقرار الزكوي لكافة السنوات حتى 

م، وترتب عليها 2010م حتى عام 1996وتسلمت الشركة الربط الزكوي من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن االعوام من 
 31لاير سعودي، وبناءا  على توصية لجنة المراجعة باجتماعها في  7,986,794وجود فروقات مستحقة على الشركة بمبلغ 

م، تم تعلية الفروقات على حساب المخصص، وقامت إدارة الشركة بابرام عقد مع أحد المكاتب االستشارية للتحقق 2013 مارس
 م.2010م وحتى عام 1996من صحة الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة من 

 
لربوطات الزكوية المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل م، باإلعتراض على ا2018مايو  28قام مجلس اإلدارة المنتخب في 

م وكما قام المجلس المنتخب بتعيين أحد بيوت الخبرة الزكوية للتحقق من صحة الفروقات التي 2010م وحتى 1996للفترة من 
اض الشركة تم الوصول إلتفاق تطالب بها الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة محل الخالف. وبعد تقديم المستندات المؤيدة إلعتر

م، وذلك بتخفيض قيمة المطالبات 2019مع لجنة تسوية المطالبات الزكوية بالهيئة العامة للزكاة والدخل خالل الربع األول لعام 
لاير سعودي وعليه يكون إجمالي  3,600,021لاير سعودي لتصبح بمبلغ  7,986,794عن الفترة محل الخالف من مبلغ 

لاير سعودي، والذي بدوره إنعكس إيجابا  على القوائم المالية للربع األول لعام  4,386,773الشركة بمبلغ  الفرق لصالح
 أقساط. 6م، علما  بأنه تم تقسيط قيمة التسويات على 2019

 
لاير  148,092بمبلغ  م وتم الموافقة على الربط الزكوي2018م حتى 2015تسلمت الشركة ربط زكوي عن السنوات من 

 .سعودي
 
 مخصص مطالبات -14

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 -  رصيد أول السنة
 - 1,966,300 (20)إيضاح رقم  المكون خالل السنة
 - 1,966,300 رصيد أخر السنة

 
 والسالمة والتجارة المحدودةشركة حماية لمعدات األمن يتمثل مخصص المطالبات في قيمة المخصص المكون بخصوص قضية 

 م والذي حكم فية برفض الدعوي2021مارس  4هـ الموافق 1442رجب  20بناء على صك الحكم االبتدائي الصادر بتاريخ 
من المتوقع الحكم  فإنهوبناء على رأي المستشار القانوني  ،شركة حماية لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودةالمقامة ضد 
شركة القضية أمام محمة االستئناف الخسرت  الدي المحكمة اإلستئنافية. وفى حالة اذ ة المشروعات السياحية )شمس(لصالح شرك

في حدود حصتها في رأس مال شركة حماية لمعدات األمن والسالامة والتجارة المحدودة )ايضاح رقم  الإشركة ال تلتزم الفإن 
20) 

 
 اإليرادات -15

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 7,319,316 11,470,185 إيرادات التأجير اليومي
 4,949,277 4,288,348 إيرادات خدمات ورسوم أخري

 420,000 297,742 جير سنويأتإيرادات 
 16,056,275 12,688,593 
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020ديسمبر  31المنتهية في للسنة 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 تكلفة اإليرادات -16

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 5,726,915 5,593,097 (6ممتلكات واالت ومعدات )إيضاح رقم استهالك 
 1,103,488 887,147 مرتبات ومزايا الموظفين

 32,466 31,650 يجارإ
 465,170 381,442 حراسات امنية

 97,549 111,428 طبيمين أت
 143,019 359,793 رسوم حكومية
 1,285,529 1,579,942 صيانة وإصالح

 210,682 227,033 ضيافة
 49,435 59,946 عموالت بنكية

 14,310 8,311 قرطاسية ومطبوعات
 947,377 855,618 كهرباء ومياه
 13,095 137 هاتف وبريد

 249,633 222,650 نظافة
 177,926 136,638 محروقات 

 206,607 25,603 حفالت
 178,832 142,070 خريأ
 10,622,505 10,902,033 

 
 تسويقية روفاتمص -17

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 806,162 511,028 رواتب واجور
 238,519 39,156 فعاليات ومهرجانات

 5,524 - ومطبوعاتقرطاسية 
 2,149 1,500 ضيافة

 - 21,839 رسوم حكومية
 74,162 15,634 دعاية وإعالن

 51,877 53,636 طبي تامين
 19,112 131,600 اخري

 774,393 1,197,505 
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 إدارية وعمومية روفاتمص -18
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 

 5,209,910 3,772,948 مرتبات ومزايا الموظفين
 196,440 200,434 (6ممتلكات واالت ومعدات )إيضاح رقم استهالك 
 213,061 233,941 (7استثمارات عقارية )إيضاح رقم استهالك 
 202,785 163,295 ايجار

 11,531 19,869 هاتف وبريد
 180,353 194,849 طبيتامين 

 701,062 1,114,870 رسوم حكومية
 826,817 595,685 اتعاب مهنية

 5,460 48,174 صيانة وإصالح
 32,087 35,634 ضيافة

 1,829 3,547 عموالت بنكية
 75,472 - دعاية واعالن
 24,750 - دورات تدريبية

 13,695 21,193 قرطاسية ومطبوعات
 10,152 2,900 كهرباء ومياه

 39,185 - نظافة
 31,223 - محروقات 

 - 2,628,628 (9)إيضاح رقم  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 1,732,844 1,087,538 (8الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح رقم 

 21,292 3,488 انتقاالت
 794,046 - (6ديون معدومة )إيضاح رقم 

 21,678 95,932 اخري
 10,222,925 10,345,672 

 
 اإليرادات االخري -19

 لاير سعودي يتمثل رسوم تنازل شاليهات خالل السنة. 45,000تتضمن اإليرادات األخرى مبلغ 
 

 االلتزامات المحتملة -20
م وذلك 2019فبراير  14هـ والموافق 1440جمادى األخر  9إدارة الشركة بالموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ قام مجلس 

 لالستحواذ على جزء من حصص المالك بمجموعة شركات حماية والتي تشمل كال  من:
 

 .شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه لنقل األموال والذهب والمجوهرات واألحجار 

 ة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات األمنية المدنية الخاصة.شرك 

 .شركة حماية لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة 
 

حماية لمعدات  في شركةعقد دخول الشركة  بطالنم ب2019يوليو  7هـ الموافق 1440 ةدذوالقع 4م مجلس إدارة الشركة في قا
األمن والسالمة والتجارة المحدودة وعدم المضي قدما  باالستحواذ على شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه لنقل األموال 
والذهب والمجوهرات واألحجار وشركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات األمنية المدنية الخاصة. وذلك نتيجة 

ة جوهرية مستحقة على شركة حماية لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة لم يسبق اإلفصاح عنها الكتشاف التزامات مالي
 لشركة شمس من قبل مالك الشركة ولم تظهر في القوائم المالية المدققة للشركة وتقرير الفحص المالي النافي للجهالة.

 
ت باتخاذ ما يلزم من إجراءات ولم تقم بتحويل أي مبالغ نقدية وجدير بالذكر أن شركة "شمس" قد تداركت األمر سريعا  وبادر

حتى تاريخه لشركة حماية لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة بسبب إيقاف الحسابات البنكية لشركة حماية، ولن يتم سداد 
 لتلك اإلجراءات.الشأن كنتيجة  أي مبالغ نقدية خاصة بهذا

 
لحين صدور الحكم في القضية مليون لاير سعودي وهي تمثل قيمة التعاقد  10ملة بقيمة قدرها وعلى ذلك يوجد التزامات محت

 المرفوعة من شركة شمس علي شركة حماية، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة من المتوقع الحكم لصالح الشركة.
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 القوائم المالية )تتمة(إيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 )تتمة( االلتزامات المحتملة -20

برفض  بأغلبية االعضاءوالذي حكم  االبتدائيتم صدور صك بالحكم م 2021مارس  4هـ الموافق 1442رجب  20بتاريخ 
ابتدائي ليس له أي حجية وال يغير من الواقع شيئا  وال يكون له حجه أو  على رأي المستشار القانوني إن هذا الحكموبناء   ،الدعوي

من المتوقع الحكم لصالح شركة  إنهالمستشار  يإعتبار إال في حالة تصديقه من محكمة االستئناف أو عدم االعتراض علية. وير
في حدود إحتمالية عدم الحكم لصالح الشركة  مطالبات مخصص تحوطا  بتكوين وقامت الشركة المشروعات السياحية )شمس(

 (. 14 رقم إيضاح) ركة حماية لمعدات االمن والسالمةشوذلك في حدود حصة الشركة في رأس مال 
 
 إدارة المخاطر المالية -21

 تعرض أنشطة الشركة للمخاطر المالية مع استخدام لألدوات المالية التالية: 
 االئتمان. مخاطر -
 مخاطر السيولة. -
 مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية(.  -
 

ويركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للشركة على المناطق التي يندر القدرة على التنبؤ باألسواق المالية وتسعى إلى تقليل 
 المالي للشركة.اآلثار السلبية المحتملة على األداء 

 
 تصنيف األدوات المالية  21/1

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

   موجودات مالية بالتكلفة المستهلكة
 5,538,868 3,197,279 ذمم مدينة تجارية

 3,014,054 667,121 خريأذمم مدينة 
 11,547,822 15,776,891 نقد وما في حكمه

 20,100,744 19,641,291 اجمالى األصول المالية

   مطلوبات مالية بالتكلفة المستهلكة
 356,935 168,666 ذمم دائنة تجارية

 1,572,033 2,909,548 خريأذمم دائنة 
 1,928,968 3,078,214 اجمالى المطلوبات المتداولة

 
 مخاطر االئتمان 21/2

اف االخرى بتنفيذ ألطرالمركز المالي إذا لم تلتزم ايخ رتابها في اف العترالتي سيتم المحاسبية رة الخسان االئتمااتمثل مخاطر 
سياسات للحد من تعرضها لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ المركز الشركة تطبق لتعاقد. ا

 المالي هو كما يلي:
 

 م2019 ديسمبر 31 م2020ديسمبر  31 

   موجودات مالية
 5,538,868 3,197,279 ذمم مدينة تجارية
 11,547,822 15,776,891 نقد وما في حكمه
 3,014,054 667,121 ذمم مدينة أخرى

 20,100,744 19,641,291 إجمالي الموجودات المالية

   المطلوبات مالية
 356,935 168,666 ذمم دائنة تجارية
 1,572,033 2,909,548 ذمم دائنة اخري

 1,928,968 3,078,214 إجمالي المطلوبات المالية
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -21
 

 )تتمة( مخاطر االئتمان 21/2
نظرا  لعالقات الشركة طويلة األجل مع األطراف المقابلة وبعد األخذ في اإلعتبار لمركزها المالي للعمالء، ال تتوقع إدارة 

 الشركة عدم قيام تلك األطراف بعدم الوفاء بإلتزاماتهم تجاه الشركة باستثناء الديون التجارية التي تعتبر مشكوك فيها.
 

رفية على فروع البنوك المحلية والدولية ذات التصنيف االئتماني كبير. ترى اإلدارة أن الرصيد المتبقي تقتصر المعامالت المص
 لدى البنوك والمؤسسات المالية بدون تصنيف رسمي هو مؤسسات مالية عالية الجدارة االئتمانية.

 
 مخاطر السيولة 21/3

مخاطر السيولة هي المخاطر التي تواجها الشركة من الصعوبات في الوفاء بإلتزاماتها المرتبطة باإللتزامات المالية. يتم مراقبة 
 متطلبات السيولة على أساس منتظم وتحاول اإلدارة توفير سيولة كافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها.

 
ما يكفي من السيولة لتتمكن من الوفاء بإلتزاماتها عند استحقاقها. ولتحقيق هذا  ا  ئمهي التأكد من أن لديها داإن سياسة الشركة 

 .ا  يوم 30المتوقعة لفترة ال تقل عن الهدف، تسعي إلى الحفاظ على أرصدة نقدية للوفاء بالمتطلبات 
 

شهري باإلضافة إلى معلومات عن شهرا  على أساس  12يتم العرض على مجلس إدارة الشركة التدفقات النقدية المستقبلية لمدة 
األرصدة النقدية. في نهاية السنة المالية، أشارت هذه التوقعات إلى أن الشركة تتوقع أن يكون لديها موارد نقدية كافية للوفاء 

 بالتزاماتها في ظل جميع الظروف المتوقعة بشكل معقول.
 

شركة ويتم الموافقة لللخزانة بالشركة. يتم تحديد الخطة المستقبلية تتم إدارة مخاطر السيولة لكل شركة مركزيا  من خالل إدارة ا
عليها من قبل مجلس اإلدارة مسبق ا، مما يمكن من توقع متطلبات الشركة النقدية، يتم تقديم طلب الموافقة من مجلس إدارة 

 الشركة.
 

فع والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى. ذمم دائنة تجارية المستحقة الد تتكون المطلوبات المالية الجارية للشركة من
ا من تاريخ المركز المالي، وتتوقع الشركة توفر أموال كافية للقيام بذلك. 12من المتوقع تسوية هذه المطلوبات خالل   شهر 

 
 استنادا  إلى المدفوعات النقدية التعاقدية غير المخصومة: للشركةيلخص الجدول أدناه بيان استحقاق المطلوبات المالية 

 
الرصيد  

 المستحق
التدفقات النقدية 

 شهور 3قل من أ التعاقدية

    2020ديسمبر  31
 168,666 168,666 168,666 ذمم دائنة تجارية

 2,909,548 2,909,548 2,909,548 مصروفات مستحقة
 3,078,214 3,078,214 3,078,214 المطلوبات المالية غير المخصومة إجمالى

    9201ديسمبر  31
 356,935 356,935 356,935 ذمم دائنة تجارية

 1,572,033 1,572,033 1,572,033 مصروفات مستحقة
 1,928,968 1,928,968 1,928,968 إجمالى المطلوبات المالية غير المخصومة

 
 مخاطر السوق 21/4

تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار 
األسهم على دخل الشركة أو قيمة موجوداتها من األدوات المالية بسبب التقلبات في قيمة األدوات المالية ذات الصلة. إن الهدف 

 إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسين العوائد.من إدارة مخاطر السوق هو 
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 المخاطر المالية )تتمة(إدارة  -21
 )تتمة( مخاطر السوق 21/4
 

 مخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية
مخاطر القيمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدية هي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة 

اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدية  عتتاب .للشركةعلى المركز المالي والتدفقات النقدية 
 ومخاطر القيمة العادلة للشركة ليست كبيرة. 

 
إن الذمم المدينة والذمم الدائنة للشركة المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما هو محدد في المعيار الدولي 

، حيث ال تتأثر القيمة الدفترية أو التدفقات النقدية المستقبلية بسبب تغير في أسعار الفائدة بالسوق. وبالتالي، 7للتقرير المالي رقم 
 شركة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة العادلة. فإن ال
 

 تحليل الحساسية
تنشأ الحساسية تجاه مخاطر أسعار الفائدة من عدم مقابلة الموجودات المالية بالمطلوبات المالية ذات ميعاد استحقاق واحد أو 

 تتكرر في فترة معينة.
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية
طر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار مخاطر العمالت األجنبية هي مخا

جميع أن حيث ل النشاط المعتاد، ألجنبية خالت العمالف اصرر سعات ألمجموعة لتقلباض اال تتعرصرف العمالت األجنبية. 
د لمحدارية مرتبطة بالرصيد هال توجد مخاطر جووي ألمريكر االولددي والسعول السنة بالريال اخال شركةلهامة للت المعامالا

صرف اللاير السعودي إلى الدوالر األمريكي. ال يعتبر عرض الشركة لمخاطر العمالت الناشئة عن ألمريكي منذ ر االوبالد
والدائنين . تتعرض الشركة لمخاطر العمالت على المدينين األجانب جوهريا   ا  المرتبطة بالدوالر األمريكي أمر العمالت غير

التجاريين األجانب باليورو والجنيه اإلسترليني. إن إجمالي التعرض لمخاطر العمالت األجنبية في تاريخ التقارير غير 
 .جوهري

 
 القيم العادلة لألدوات المالية 21/5

معاملة منظمة بين المشاركين القيمة العادلة لالدوات المالية تمثل السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو تحويل لسداد التزام في 
من النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الموجودات  للشركةفي السوق في تاريخ القياس. تتكون الموجودات المالية 

األخرى، بينما تتكون المطلوبات المالية من ذمم دائنة تجارية وبعض المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى. ال تختلف 
 .القيم العادلة لألدوات المالية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية

 
 إدارة مخاطر رأس المال 21/6

أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، بحيث يمكنها تتمثل 
االستمرار في الحفاظ على هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال. من أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، 

 .إلى المؤسسات المالية يجوز للشركة الحصول على / سداد التمويل من /
 

وتماشي ا مع الشركات المثيلة في الصناعة، تدير الشركة مخاطر رأس المال من خالل مراقبة مستويات ديونها وأصولها السائلة 
مع مراعاة متطلبات االستثمارات المستقبلية وتوقعات المساهمين. يتكون رأس المال اإلجمالي من حقوق المساهمين كما هو 

المعلومات الرئيسية  .المركز المالي تحت بند "رأس المال واالحتياطيات" وصافي الدين )صافي النقد وما يعادله(موضح في 
 كانت على النحو التالي: م2019م، 2020ديسمبر  31المتعلقة بإدارة مخاطر رأس المال للشركة كما في 

 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 3,902,418 6,848,376 إجمالى الديون
 (11,547,822) (15,776,891) يخصم: النقد وما في حكمه 

 (7,645,404) (8,928,515) صافي الديون
 77,892,818 69,642,751 إجمالى حقوق الملكية

 70,247,414 60,714,236 إجمالى راس المال الموظف

 %9.18 %6,80 نسبة الديون
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(

 مساهمة سعودية()شركة 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
 م2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك( 

 
 نصيب السهم من )الخسارة(  -22

 نصيب السهم من )الخسارة( بقسمة صافي )الخسارة( على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. يتم إحتساب
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -23
الخاصة باإلدارة العليا بمبلغ وما في حكمها و مرتبات ومزاياتتثمثل قيمة المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة في 

 .لاير سعودي( 2,627,813: 2019) لاير سعودي 1,817,338
 

 أرقام المقارنة -24
 أعيد تصنيف بعض أرقام السنة السابقة لتتوافق مع العرض في السنة الحالية.

 
 االحداث الالحقة -25

م وانتشر في جميع أنحاء دولة الصين ومنها إلى 2020في أوائل عام  (Covid-19) تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد
اتخاذ العديد من دول العالم للعديد من اإلجراءات االحترازية مثل وقف العمل في منشأت ومؤسسات  ىلإدي أأغلب دول العالم مما 

االعمال التجارية واألنشطة  القطاع الحكومي والخاص ووقف حركة النقل والتبادل التجاري مما تسبب في اضطرابات في
 االقتصادية حول العالم.

 
وتعتبر اإلدارة هذه االحداث من االحداث التي ال تتطلب تعديل للقوائم المالية للشركة نتيجة الموقف غير المستقر والذي يتسم 

، كبيرإلى تأثر ايراداتها بشكل  تشير اإلدارة حداث واإلجراءات على الشركةبدراسة األثر المالي لتلك األوبالتطور السريع 
حيث أثرت فترة الحظر على استقبال المستأجرين خالل فترات  "،المنتجع التابع لها "منتجع شاطئ النخيل والخاصة بتشغيل

 .2020من نصف العام األول  يوما   70تجاوزت  والتيالحظر 
 

 إعتماد القوائم المالية -26
 .م2021مارس  30 هـ الموافق1442شعبان  17بتاريـخ القوائم المالية  شركةدارة الإاعتمد مجلس 


