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 للقوائم المالية األولية الموجزةتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 
 شركة المشروعات السياحية )شمس(إلى / السادة مساهمي 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 مقدمة
 ةقائمال، وم2020مارس  31)"الشركة"( كما في  )شمس(شركة المشروعات السياحية المرفقة ل األوليةلقد فحصنا قائمة المركز المالي 

لتغيرات في حقوق ل القوائم األوليةوالثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  ةفترل خراأل والدخل الشامل ربح أو الخسارةاألولية لل
التفسيرية  يضاحاتللسياسات المحاسبية الهامة واإل وملخصا  ، أشهر المنتهية في ذلك التاريخ الثالثةفترة لوالتدفقات النقدية  المساهمين
رير التق" 34رقم  يار المحاسبة الدوليلمع وفقا   األولية الموجزةوعرض هذه القوائم المالية لة عن إعداد ؤومسال اإلدارة هيواألخرى. 
 بناء  الموجزة ولية ة األهذه القوائم المالي بشأن في ابداء استنتاجمسئوليتنا  تتمثلفي المملكة العربية السعودية.  المعتمد" يولالمالي األ

 .على الفحص الذي قمنا به
 

 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 فحص القوائم المالية األ ة. يشتملفي المملكة العربية السعودي دالمعتم ،للمنشأة
عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. إن هذا الفحص هو أقل نطاقا  إلى حد كبير  شركةبال

في المملكة العربية السعودية، وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص من من عملية المراجعة التي تتم وفقا  لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة 
أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال نبدي  اكتشافهاعلى علم بكافة األمور الهامة التي يمكن سنصبح تأكيد بأننا  الوصول إلى
 .رأي مراجعة

 
 

 اجتاإلستن
إنتباهنا ما يدعو إلى االعتقاد بأن القوائم المالية األولية المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي بناء  على فحصنا الذي قمنا به، لم يلفت 

 المعتمد في المملكة العربية السعودية."التقرير المالي األولي"  34الجوهرية، وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 
 
 

 ؤهوشركاالبسام  عن
 
 
 
 

 إبراهيم أحمد البسام
 (337رقــم ) -محاسب قانوني 

 
 الدمام، المملكة العربية السعودية

 هـ1441شوال  16
 م2020يونيو  8
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
  القوائم المالية األولية الموجزةإيضاحات حول 

 م2020مارس  31في  ةأشهر المنتهي الثالثة ةلفتر
 (جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك)

 
 واألنشطة الرئيسيةالشركة  -1

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

 
والموتيالت والفنادق والحدائق منشآت السياحية ويشمل ذلك الشاليهات الوإقامة وإدارة المنتجعات يتمثل نشاط الشركة في 

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

 
المؤجرة من امانة مدينة جع شاطئ النخيل( والمقام على االرض 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 

 
م في منطقة شاطئ نصف القمر وعنوانها الدمام رمز تقوم الشركة بمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية بمدينة الدما

 .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.

 
 الفروع التالية: تشتمل القوائم المالية على حسابات المركز الرئيسي وحسابات

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
لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وفقا   م2020مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل المالية األولية الموجزةالقوائم تم إعداد 

"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة  34
المرفقة كافة المعلومات وااليضاحات المطلوبة إلعداد  القوائم المالية األولية الموجزةالسعودية للمحاسبين القانونيين. ال تتضمن 

 تها جنبا  ئوفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية، لذا يجب قرا المعدةالقوائم المالية السنوية 
 .م2020ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في ة شركلى جنب مع القوائم المالية السنوية للإ
 

تتماشي مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم  القوائم المالية األولية الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
 .م2019ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  للشركةالمالية السنوية 

 
  أسس القياس 2/2

وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، إال إذا سمحت المعايير الدولية للتقرير المالي بالقياس وفقا   المالية األولية الموجزةالقوائم أعدت 
 لطرق تقييم أخرى.

 
إن اعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، وتقديرات 

اضات التي قد تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المصرح عنها بالقوائم المالية األولية الموجزة. ان هذه وإفتر
 .م2019ديسمبر  31التقديرات واالفتراضات الهامة قد تم االفصاح بالقوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
األولية الموجزة للشركة بإستخدام عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها يتم قياس البنود المدرجة في القوائم المالية 

 وهي العملة الوظيفية وعملة العرض.  يتم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي (."الشركة )"العملة الوظيفية
 

 السياسات المحاسبية الجديدة 2/3
م والتي تم 2020يناير  1معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عددا  من التعديالت على المعايير سارية اعتبارا من التوجد

 شرحها في القوائم المالية السنوية للشركة ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة.
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 ة سعودية()شركة مساهم

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020مارس  31في ة أشهر المنتهيالثالثة  ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 

 رأس المال -3
رأس مالها شركة المشروعات السياحية )شمس( شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية، يبلغ 

لاير سعودي للسهم الواحد، وقد تم االكتتاب  10سهم، بقيمة اسمية  10,150,000لاير سعودي، مقسمة الى  101,500,000
 في جميع أسهمها وسددت بالكامل.

 
هـ بالتوصية 1441محرم  19م الموافق 2019سبتمبر  18 " بتاريخشمسأوصي مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "

للجمعية العامة غير العادية في اجتماعها القادم بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح 
 :ن تكون كالتالىأ ىلخططها االستثمارية المستقبلية. عل أسهم حقوق أولية وذلك لمقتضيات مصلحة العمل ودعمأ

 
 تخفيض رأس مال الشركة (أ

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

 ( 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 

 .( لاير سعودي161,385,492لزيادة )بح بعد ا( لاير سعودي، ليص80,692,746التخفيض وقبل الزيادة )
 

 -كالتالي:  زيادةويصبح عدد أسهمها بعد ال
 

 
 
 
 

  الزكاة -4
 الزكاةحركة مخصص  4-1

 م2019ديسمبر  31 م2020مارس  31 

 9,412,677 793,799 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 (5,472,079) - رد الزيادة في الزكاة المستحقة

 400,372 - تسويات زكاة
 393,428 117,152 المكون خالل الفترة / السنة

 (3,940,599) (400,371) المسدد من الزكاة خالل الفترة / السنة
 793,799 510,580 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 الموقف الزكوي 4-2

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

م، وترتب عليها 2010م حتى عام 1996عوام من هيئة العامة للزكاة والدخل عن األوتسلمت الشركة الربط الزكوي من ال
ة لجنة المراجعة باجتماعها في لاير سعودي، وبناءا  على توصي 7,986,794وجود فروقات مستحقة على الشركة بمبلغ 

 المكاتب أحدم، تم تعلية الفروقات على حساب المخصص، وقامت إدارة الشركة بابرام عقد مع 2013مارس  31
 م.2010م وحتى عام 1996االستشارية للتحقق من صحة الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة من 

 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(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020مارس  31في ة أشهر المنتهيالثالثة  ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 

 الزكاة )تتمة( -4
 الموقف الزكوي )تتمة( 4-2
 

المقدمة من الهيئة العامة للزكاة والدخل  باإلعتراض على الربوطات الزكويةم، 2018مايو  28 يقام مجلس اإلدارة المنتخب ف
م وكما قام المجلس المنتخب بتعيين أحد بيوت الخبرة الزكوية للتحقق من صحة الفروقات التي 2010م وحتى 1996للفترة من 

وصول إلتفاق تطالب بها الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة محل الخالف. وبعد تقديم المستندات المؤيدة إلعتراض الشركة تم ال
م، وذلك بتخفيض قيمة المطالبات 2019خالل الربع األول لعام مع لجنة تسوية المطالبات الزكوية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 

يكون إجمالي لاير سعودي وعليه  3,600,021لاير سعودي لتصبح بمبلغ  7,986,794عن الفترة محل الخالف من مبلغ 
، م2019لاير سعودي، والذي بدوره إنعكس إيجابا  على القوائم المالية للربع األول لعام  4,386,773الفرق لصالح الشركة بمبلغ 

 أقساط. 6علما  بأنه تم تقسيط قيمة التسويات على 
 

 االلتزامات المحتملة -5
وذلك  م2019فبراير  14والموافق  هـ1440جمادى األخر  9قام مجلس إدارة الشركة بالموافقة على توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 

 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 

 .شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات األمنية المدنية الخاصة 

  حماية لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة.شركة 
 

حماية لمعدات  في شركةعقد دخول الشركة  بطالنم ب2019يوليو  7هـ الموافق 1440ذوالقعدة  4قام مجلس إدارة الشركة في 
ه لنقل األموال األمن والسالمة والتجارة المحدودة وعدم المضي قدما  باالستحواذ على شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركا

والذهب والمجوهرات واألحجار وشركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات األمنية المدنية الخاصة. وذلك نتيجة 
الكتشاف التزامات مالية جوهرية مستحقة على شركة حماية لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة لم يسبق اإلفصاح عنها 

 الشركة ولم تظهر في القوائم المالية المدققة للشركة وتقرير الفحص المالي النافي للجهالة. لشركة شمس من قبل مالك
 

وجدير بالذكر أن شركة "شمس" قد تداركت األمر سريعا  وبادرت باتخاذ ما يلزم من إجراءات ولم تقم بتحويل أي مبالغ نقدية 
لمحدودة بسبب إيقاف الحسابات البنكية لشركة حماية، ولن يتم سداد حتى تاريخه لشركة حماية لمعدات األمن والسالمة والتجارة ا

 لتلك اإلجراءات.الشأن كنتيجة  أي مبالغ نقدية خاصة بهذا
 

اإلجراءات مليون لاير سعودي وهي تمثل قيمة التعاقد لحين االنتهاء من  10وعلى ذلك يوجد التزامات محتملة بقيمة قدرها 
 النظامية.

 
 واألدوات الماليةإدارة المخاطر  -6

تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتضمن الموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في قائمة 
المركز المالي من النقد وما يعادله والذمم المدينة واألرصدة المدينة األخرى والذمم الدائنة. تم اإلفصاح عن طرق االعتراف بكل 

مالية في ايضاح السياسة المحاسبية المطبقة المرتبط بكل أداة. إن القيمة العادلة )المبلغ الذي يمكن تبادل معه أصل او تسوية  أداة
التزام بين أطراف مطلعة في سوق تجاري حر( إن موجودات ومطلوبات الشركة المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها 

 الدفترية.
 

 االيرادات -7
 م2019مارس  31 م2020مارس  31 

 90,000 38,892 إيرادات التأجير السنوي
 1,255,355 489,992 إيرادات التاجير اليومي

 1,066,487 1,203,605 إيرادات رسوم الخدمات األخرى
 1,732,489 2,411,842 
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 األولية الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية 

 م2020 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 الخدمات تكلفة -8

لاير سعودي )مقابل مبلغ  1,404,120للممتلكات والمعدات بلغت قيمتها خالل الفترة مبلغ  تتضمن تكلفة الخدمات إستهالكات
 .م(2019 مارس 31لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في  1,405,378

 
 إدارية وعمومية مصروفات -9

لاير سعودي  51,236للممتلكات والمعدات بلغت قيمتها خالل الفترة مبلغ  إستهالكات عموميةالدارية واإلمصروفات تتضمن ال
م( باإلضافة إلى إستهالك اإلستثمارات العقارية 2019مارس  31لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في  46,372)مقابل مبلغ 

 م(.2019مارس  31لاير سعودي خالل الفترة المنتهية في  94,926لاير سعودي )مقابل مبلغ  57,682بمبلغ 
 

 الربحنصيب السهم من )الخسارة(  -10
على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  الربحالخسارة( إحتساب نصيب السهم من )الخسارة( الربح بقسمة صافي )يتم 

 الفترة.
 

 مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف أداة مالية على الوفاء بالتزامه وتسببه في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 
بالنسبة لجميع فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها الشركة، يكون الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة هو 

قائمة المركز المالي. يتم االحتفاظ بالنقد وما يعادله مع البنوك المحلية المعتمدة من اإلدارة.  ضح فيالقيمة الدفترية كما هو مو
 يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية للشركة مع بنك محلي ذو سمعة وفق ا للقيود التي وضعها مجلس اإلدارة.

 
 مخاطر أسعار العموالت 

لموجودات والمطلوبات المالية بسبب التغيرات في أسعار عموالت السوق. ال مخاطر أسعار العموالت هي مخاطر تقلب قيمة ا
تحتفظ الشركة بأي ودائع ثابتة تحقق معدالت عمولة ثابتة. إن موجودات الشركة ومطلوباتها األخرى ليست حساسة لمخاطر 

 أسعار العموالت.
 

 مخاطر السيولة
الحصول على األموال للوفاء بااللتزامات المالية. قد تنتج مخاطر مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في 

السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة. تتم إدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة 
لبية جميع االلتزامات عند استحقاقها. متطلبات السيولة في الشركة، على أساس منتظم، للمساعدة على ضمان وجود أموال كافية، لت

 .شهرا   12كافة موجودات ومطلوبات الشركة متوقع تحصيلها او تسويتها على التوالي خالل فترة 
 

 مخاطر العمالت األجنبية
 تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. غالبية

تعتقد اإلدارة أنه ال يوجد تعرض كبير للعمالت األجنبية نظرا  ألن معامالتها بالعمالت األجنبية  معامالت الشركة باللاير السعودي.
 .محدودة وتم تنفيذها بعمالت أجنبية مرتبطة باللاير السعودي

 
 أرقام المقارنة -11

 الفترة الحالية.أعيد تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في 
 

 تأثير فيروس كورونا  -12
م وانتشر في جميع أنحاء دولة الصين ومنها إلى 2020في أوائل عام  (Covid-19) تم تأكيد وجود فيروس كورونا الجديد

سات أغلب دول العالم مما ادي الي اتخاذ العديد من دول العالم للعديد من اإلجراءات االحترازية مثل وقف العمل في منشأت ومؤس
القطاع الحكومي والخاص ووقف حركة النقل والتبادل التجاري مما تسبب في اضطرابات في االعمال التجارية واألنشطة 

 االقتصادية حول العالم.
 

وتعتبر اإلدارة هذه االحداث من االحداث التي ال تتطلب تعديل للقوائم المالية للشركة نتيجة الموقف غير المستقر والذي يتسم 
 ر السريع مما يصعب القدرة على تحديد األثر المالي المحتمل لهذا الفيروس على القوائم المالية للشركة حتى تاريخ التقرير.بالتطو

 حداث واإلجراءات على الشركة.م بدراسة األثر المالي لتلك األ2020وسوف تقوم اإلدارة في عام 
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 شركة المشروعات السياحية )شمس(
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )تتمة(

 م2020 مارس 31في  ةالثالثة أشهر المنتهي ةلفتر
 )جميع المبالغ باللاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك(

 
 تأثير فيروس كورونا )تتمة(  -12

يصعب حاليا  تحديد  ا"، كمالمنتجع التابع لها "منتجع شاطئ النخيل والخاصة بتشغيل ،كبيرإلى تأثر ايراداتها بشكل  دارةتشير اإل
األثر المالي المرتبطة بالحدث نظرا  لكثرة المتغيرات والمدة الزمنية غير المعلومة وإلستمرار األسباب التي دعت إلى الحدث 

نظرا  لعدم توفر معلومات عن مدة اإلجراءات و ،وبناء  عليه سوف يتم تحديد األثر المالي الشركة،وإرتباطها بموسمية نشاط 
لن يكون لها تأثير رئيسي على األعمال والخطط المستقبلية  ةكما تود الشركة التأكيد على أن هذه اإلجراءات المؤقت اإلحترازية،

 للشركة.
 

 إعتماد القوائم المالية -13
 .م2020يونيو  8الموافق هـ 1441 شوال 16بتاريـخ  القوائم المالية األولية الموجزة شركةدارة الإاعتمد مجلس 


