
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (غیر مدققة) القوائم المالیة األولیة الموجزة

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثةة لفتر
 المستقل الحسابات مراجع فحص مع تقریر

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (غیر مدققة) القوائم المالیة األولیة الموجزة

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 
 

 فھرس 
 

 صفحة 
  

 ۱ االولیة الموجزة للقوائم المالیة المستقل الحسابات مراجعفحص تقریر 
  

 ۲  قائمة المركز المالي األولیة
  

 ۳ األولیة  االخر والدخل الشامل الربح أو الخسارةقائمة 
  

 ٤ األولیة المساھمین قائمة التغیرات في حقوق 
  

 ٥ قائمة التدفقات النقدیة األولیة
  

 ۱۰ -٦ الموجزةالقوائم المالیة األولیة إیضاحات حول 
 
 



 

 
 
 

 للقوائم المالیة األولیة الموجزةتقریر فحص مراجع الحسابات المستقل 
 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)إلى / السادة مساھمي 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 مقدمة
، م۲۰۲۲مارس  ۳۱("الشركة") كما في  (شمس)شركة المشروعات السیاحیة المرفقة ل الموجزة األولیةلقد فحصنا قائمة المركز المالي 

أشھر  الثالثةفترة لوالتدفقات النقدیة  المساھمینلتغیرات في حقوق وا خراأل والدخل الشامل ربح أو الخسارةللالقوائم األولیة الموجزه و
ً ، المنتھیة في ذلك التاریخ لة عن إعداد ؤومسواإلدارة ھي الالتفسیریة األخرى.  یضاحاتللسیاسات المحاسبیة الھامة واإل وملخصا

ً  األولیة الموجزةوعرض ھذه القوائم المالیة  في المملكة العربیة  المعتمد" يولریر المالي األالتق" ۳٤رقم  یار المحاسبة الدوليلمع وفقا
 .على الفحص الذي قمنا بھ بناءً الموجزة ولیة ة األھذه القوائم المالی بداء استنتاج بشأنإفي مسئولیتنا  تتمثلالسعودیة. 

 
 نطاق الفحص

ولیة المنفذ من قبل المراجع المستقل ) "فحص المعلومات المالیة األ۲٤۱۰رتباطات الفحص (الوفقاً للمعیار الدولي  لقد قمنا بالفحص
لین إستفسارات إلى المسؤوعلى توجیھ الموجزة ولیة ة. یشتمل فحص القوائم المالیة األفي المملكة العربیة السعودی دالمعتم "للمنشأة

عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. إن ھذا الفحص ھو أقل نطاقاً إلى حد كبیر  شركةبال
ھذا الفحص  فى من عملیة المراجعة التي تتم وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي ال یمكننا

أثناء القیام بأعمال المراجعة. وعلیھ، فإننا ال  اكتشافھاعلى علم بكافة األمور الھامة التي یمكن سنصبح تأكید بأننا  الوصول إلىمن 
 .رأي مراجعةنبدي 

 
 

 اجتاإلستن
المرفقة لم یتم إعدادھا، من الموجزة  األولیةالیة قاد بأن القوائم المعو إلى االعتبناًء على فحصنا الذي قمنا بھ، لم یلفت إنتباھنا ما ید

 المعتمد في المملكة العربیة السعودیة."التقریر المالي األولي"  ۳٤كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 
 
 
 

 ؤهوشركاالبسام  عن
 
 
 
 

 إبراھیم أحمد البسام
 )۳۳۷رقــم ( -محاسب قانوني 

 
 العربیة السعودیةالدمام، المملكة 

 ھـ۱٤٤۳ شوال ۲۳
 م۲۰۲۲ مایو ۲٤
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  شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 قائمة المركز المالي األولیة 

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 
 )جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك(

 
 
 

 

 الرئیس التنفیذي ر الماليالمدی
 نائب رئیس مجلس اإلدارة

 المنتدبوالعضو 
 عبدهللا بن عمر السویلم علي عبدهللا السلھام أحمد محمد سلیمان

 
 
 

 الموجزة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة
 

 إیضاح 
 م۲۰۲۲مارس  ۳۱

 )دققة(غیر م
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

 )دققة(م
    الموجودات

    الموجودات غیر المتداولة
 ٤۷٬۳۰۹٬۷٦٤ ٤۷٬٥۰٥٬۹۷٤  ممتلكات وآالت ومعدات، صافي

 ٦٬٥٤۱٬۸۲٤ ٦٬٤۸٤٬۷۸۰  استثمارات عقاریة، صافي
 ٥۳٬۸٥۱٬٥۸۸ ٥۳٬۹۹۰٬۷٥٤  إجمالي الموجودات غیر المتداولة

    
    الموجودات المتداولة
 ۲٬٥۱۱٬٥۹۰ ۳٬۱٤۳٬۷۹٤  الذمم المدینة، صافي

 ۸۰۳٬٤۲۸ ۱٬٥۷۰٬۹٦۸  مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدینة أخرى، صافي
 ۱۳٬۳۱۷٬۳۰۳ ۷٬۷۱۱٬۸۹٦  النقد وما في حكمھ

 ۱٦٬٦۳۲٬۳۲۱ ۱۲٬٤۲٦٬٦٥۸  إجمالي الموجودات المتداولة
 ۷۰٬٤۸۳٬۹۰۹ ٦٦٬٤۱۷٬٤۱۲  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات وحقوق المساھمین

    حقوق المساھمین
 ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰ ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰ ۳ رأس المال

 ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ۲٬۹۱۳٬۱۲۱  االحتیاطي النظامي
 )٤۰٬٥٦۷( ٥٬۲۷۲  )خسائر متراكمة(مبقاه أرباح 

 ٥٥٬٤۳۹٬٤۸٤ ٥٥٬٤۸٥٬۳۲۳  إجمالي حقوق المساھمین
    

    المطلوبات
    المتداولةالمطلوبات غیر 

 ۱٬۳٤۲٬۸٦٦ ۱٬۳۹٥٬۷۹۳  مخصص مكافاة نھایة الخدمة
 ۱٬۳٤۲٬۸٦٦ ۱٬۳۹٥٬۷۹۳  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

    
    المطلوبات المتداولة

 ٦۰٥٬٥۰٦ ٥٦۱٬۳۰۳  ذمم دائنةال
 ٤٬٥۷۰٬٥٤۱ ۲٬۳۸۲٬۳۰۸  مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 ۷٬۷٦٥٬٥۳٤ ٥٬۷۹۲٬۷۰۷  مخصص مطالبات
 ۷٥۹٬۹۷۸ ۷۹۹٬۹۷۸ ٤ زكاة مستحقة

 ۱۳٬۷۰۱٬٥٥۹ ۹٬٥۳٦٬۲۹٦  إجمالي المطلوبات المتداولة
 ۱٥٬۰٤٤٬٤۲٥ ۱۰٬۹۳۲٬۰۸۹  إجمالي المطلوبات 

 ۷۰٬٤۸۳٬۹۰۹ ٦٦٬٤۱۷٬٤۱۲  إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة  االخر والدخل الشامل ةالربح أوالخسارقائمة 

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱الثالثة أشھر المنتھیة في  ةلفتر
 )جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الرئیس التنفیذي المالير المدی
 نائب رئیس مجلس اإلدارة

 والعضو المنتدب
 عبدهللا بن عمر السویلم علي عبدهللا السلھام أحمد محمد سلیمان

 
 
 

 الموجزةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة 

 لفترة الثالثة أشھر  
 مارس  ۳۱المنتھیة في   

 إیضاح 
 م۲۰۲۲

 )مدققة(غیر 
 م۲۰۲۱

 )مدققة(غیر 
    العملیات المستمرة

 ۳٬۲۰٥٬۸۳٥ ۲٬۲٥۰٬۳٥٤ ٦ اإلیرادات
 )۲٬٦۰۰٬۷۳٥( )۲٬۲۹٦٬۰۳۲( ۷ تكلفة الخدمات

 ٦۰٥٬۱۰۰ )٤٥٬٦۷۸(  الربح لخسارة)ا( إجمالي
    

 )۲۲۰٬۸٥٥( )۲۷۳٬۲٥۸(  تسویقیةمصروفات 
 )۱٬۱۹۰٬۷۱۲( )۱٬٥۲٦٬۳٤۲( ۸ إداریة وعمومیةمصروفات 

 ۱٥٬۰۲٦ -  إیرادات اخري
 - ۱٬۹۷۲٬۸۲۷  رد مخصص قضایا

 )۷۹۱٬٤٤۱( ۱۲۷٬٥٤۹  قبل الزكاةالفترة  )خسارة(ربح  صافى
    

 )۱٥۰٬۰۰۰( )٤۰٬۰۰۰( ٤ الزكاة
 )۹٤۱٬٤٤۱( ۸۷٬٥٤۹  فترةلل )خسارةال( الربح صافى 
    

    الدخل الشامل االّخر
البنود التي لن یعاد تصنیفھا في وقت الحق للربح أو 

    الخسارة (صافي بعد الزكاة)
 )۱۳٬٦۷۲( )٤۱٬۷۱۰(  (خسائر) إكتواریة عن إعادة قیاس التزام المنافع المحددة

 )۱۳٬٦۷۲( )٤۱٬۷۱۰(  صافي (خسائر) الدخل الشامل األخر
 )۹٥٥٬۱۱۳( ٤٥٬۸۳۹  الشامل للفترة )خسارةالالربح ( اجمالي

    
    ربحیة السھم

 )۰٫۰۸( ۰٫۰۲٤ ۹ قبل الزكاةالسھم  )خسارة( ربح صافي
 )۰٫۰۹( ۰٫۰۱۷ ۹ السھم )خسارةربح ( صافي
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  شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة  المساھمینفي حقوق  اتقائمة التغیر

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال
 )یذكر خالف ذلكجمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 الموجزة تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة

 
 المجموع خسائر متراكمة احتیاطي نظامي رأس المال إیضاح

      
 ٦۹٬٦٤۲٬۷٥۱ )۳٤٬۷۷۰٬۳۷۰( ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰  )دققة(م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 )۹٤۱٬٤٤۱( )۹٤۱٬٤٤۱( - -  الفترة خسارةصافي 
 )۱۳٬٦۷۲( )۱۳٬٦۷۲( - -  االكتواریة الخسائر
 )۹٥٥٬۱۱۳( )۹٥٥٬۱۱۳( - -  الخسارة الشاملة للفترةإجمالي 

 ٦۸٬٦۸۷٬٦۳۸ )۳٥٬۷۲٥٬٤۸۳( ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰  (غیر مدققة) ۲۰۲۱مارس  ۳۱الرصید في 
      

 ٥٥٬٤۳۹٬٤۸٤ )٤۰٬٥٦۷( ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰  (مدققة) ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۸۷٬٥٤۹ ۸۷٬٥٤۹ - -   الفترة ربحصافي 

 )٤۱٬۷۱۰( )٤۱٬۷۱۰( - -  كتواریةاالخسائر ال

 ٤٥٬۸۳۹ ٤٥٬۸۳۹ - -  فترةلل الشامل ربحلاجمالي ا
 ٥٥٬٤۸٥٬۳۲۳ ٥٬۲۷۲ ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰  )دققة(غیر م ۲۰۲۲مارس  ۳۱الرصید في 

 الرئیس التنفیذي ر الماليالمدی
 نائب رئیس مجلس اإلدارة

 والعضو المنتدب
 عبدهللا بن عمر السویلم علي عبدهللا السلھام أحمد محمد سلیمان
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األولیة الموجزةلتدفقات النقدیة قائمة ا
 م۲۰۲۲مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في  ثالثةلفترة ال

 )جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك(
 أشھر ثالثةاللفترة  
 مارس ۳۱المنتھیة في  
 م۲۰۲۲ 

 )دققة(غیر م 
 م۲۰۲۱

 )دققة(غیر م 
   األنشطة التشغیلیة:

 )۷۹۱٬٤٤۱( ۱۲۷٬٥٤۹ (الخسارة) قبل الزكاةالربح  صافي
   

   تعدیالت للبنود الغیر النقدیة:
 ۱٬٤۲۲٬٥۱۰ ۱٬٤۷۷٬٤۲۸ استھالك

 ٥۷٬۰٤۲ ٥۷٬۰٤٤ ثمارات العقاریةتاستھالك االس
 - - مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 - )۱٬۹۷۲٬۸۲۷( رد مخصص القضایا
 ۱٦۳٬۰۷۳ ۱۱٬۲۱۷ المكون من مخصص نھایة الخدمة 

   والمطلوبات التشغیلیة:التغیر في الموجودات 
 )۱٬۸۳۲٬۰۹۱( )٦۳۲٬۲۰٤( الذمم المدینة

ً مصروفات مدفوعة مقدم  )۸۰٬٦۱۰( )۷٦۷٬٥٤۰( وأرصدة مدینة أخرى ا
 ۳۱۳٬۷۱۲ )٤٤٬۲۰۳( ذمم دائنة

 ۱٬۷٥۷٬۱۷۹ )۲٬۱۸۸٬۲۳۳( مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ۱٬۰۰۹٬۳۷٤ )۳٬۹۳۱٬۷٦۹( العملیات  الناتج من (المستخدم في)صافي النقد 

 - - مدفوعةالزكاة ال
 ۱٬۰۰۹٬۳۷٤ )۳٬۹۳۱٬۷٦۹( األنشطة التشغیلیة الناتج من ستخدم في)الم( صافي النقد

   
   األنشطة االستثماریة:

 )٤۹۰٬٥۰۹( )۱٬٦۷۳٬٦۳۸( مدفوعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
 )٤۹۰٬٥۰۹( )۱٬٦۷۳٬٦۳۸( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

   
 ٥۱۸٬۸٦٥ )٥٬٦۰٥٬٤۰۷( التغیر في أرصدة النقد وما یعادلھ

 ۱٥٬۷۷٦٬۸۹۱ ۱۳٬۳۱۷٬۳۰۳ النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة
 ۱٦٬۲۹٥٬۷٥٦ ۷٬۷۱۱٬۸۹٦ النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 

 الرئیس التنفیذي ر الماليالمدی
 مجلس اإلدارةنائب رئیس 

 والعضو المنتدب
 عبدهللا بن عمر السویلم علي عبدهللا السلھام أحمد محمد سلیمان

 
 
 
 

   الموجزةتشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة 
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  األولیة الموجزةالقوائم المالیة إیضاحات حول 

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱في  ةأشھر المنتھی الثالثة ةلفتر
 )جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك(

 
 الشركة واألنشطة الرئیسیة -۱

صادر  ۲۰٥۰۰۲۱٥۷۲سجل تجاري رقم تعمل بموجب مسجلة كشركة مساھمة سعودیة  شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 م.۱۹۹۱سطس اغ ۱افق ھـ المو۱٤۱۲محرم  ۲۰من الدمام بتاریخ 

 
منشآت السیاحیة ویشمل ذلك الشالیھات والموتیالت والفنادق والحدائق الوإقامة وإدارة المنتجعات یتمثل نشاط الشركة في 

والمطاعم والمدن الترفیھیة والمالعب الریاضیة والمسابح واالستراحات ومحطات الخدمات المركزیة وكافة الخدمات التي 
 حتاجھا المنتجعات السیاحیة.ت
 

جع شاطئ النخیل) والمقام على االرض المؤجرة من امانة مدینة تیتمثل نشاط المركز الرئیسي في المشروع السیاحي الوحید (من
 ۱٤ھـ الموافق ۱٤٥۰ذو الحجة  ۳۰م وتنتھي في ۱۹۸۹أغسطس  ۳ھـ الموافق ۱٤۱۰محرم  ۱سنة من تاریخ  ٤۰الدمام لمدة 

 دون وجود تحدید بالعقد على إمكانیة تجدید االیجار. م.۲۰۲۹مایو 
 

تقوم الشركة بمزاولة نشاطھا في المملكة العربیة السعودیة بمدینة الدمام في منطقة شاطئ نصف القمر وعنوانھا الدمام رمز 
 .۸۳۸۳صندوق برید  ۳۱٤۸۲بریدي 

 
سنة على األقل من  وتجدد بجمعیة عامة غیر عادیة قبلسنة من تاریخ صدور قرار وزیر التجارة بتأسیسھا  ۹۹مدة الشركة 
 .ئھاتاریخ انتھا

 
 تشتمل القوائم المالیة على حسابات المركز الرئیسي وحسابات الفروع التالیة:

فرع شركة المشروعات السیاحیة (شمس) یمارس نشاطھ بموجب السجل التجاري الفرعي رقم  -منتجع شاطئ النخیل السیاحي 
 ھـ.۱٤۳۳شعبان  ۷صادر من وزارة التجارة والصناعة بمدینة الدمام بتاریخ ال ۲۰٥۱۰٤۹٤۹۰

 
 أسس االعداد -۲

 
 بیان االلتزام ۲/۱

ً  م۲۰۲۲مارس  ۳۱فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ل القوائم المالیة األولیة الموجزةتم إعداد  لمعیار المحاسبة الدولي رقم  وفقا
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة  ۳٤

 المرفقة كافة المعلومات واالیضاحات المطلوبة القوائم المالیة األولیة الموجزة. ال تتضمن للمراجعین والمحاسبینالسعودیة 
 ءتھاوفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمد في المملكة العربیة السعودیة، لذا یجب قرا المعدةإلعداد القوائم المالیة السنویة 

 ً  .م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱ة للسنة المالیة المنتھیة في شركلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للإ جنبا
 

تتماشي مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد القوائم  القوائم المالیة األولیة الموجزةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 
 .م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱عن السنة المنتھیة في  للشركةالمالیة السنویة 

 
  أسس القیاس ۲/۲

وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، إال إذا سمحت المعاییر الدولیة للتقریر المالي بالقیاس وفقاً  القوائم المالیة األولیة الموجزةأعدت 
 لطرق تقییم أخرى.

 
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، یتطلب من اإلدارة وضع األحكام، وتقدیرات  إن اعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة وفقا

طبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المصرح عنھا بالقوائم المالیة األولیة الموجزة. ان ھذه وإفتراضات التي قد تؤثر على ت
 .م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱التقدیرات واالفتراضات الھامة قد تم االفصاح بالقوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

 
بإستخدام عملة البیئة اإلقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا یتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة 

 وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض.  یتم عرض القوائم المالیة األولیة الموجزة باللایر السعودي )."الشركة ("العملة الوظیفیة
 

 السیاسات المحاسبیة الجدیدة ۲/۳
م والتي تم ۲۰۲۲ینایر  ۱معاییر جدیدة تم إصدارھا ومع ذلك فإن عدداً من التعدیالت على المعاییر ساریة اعتبارا من التوجد

 شرحھا في القوائم المالیة السنویة للشركة ولكن لیس لھا أثر جوھري على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة.
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 ة سعودیة)(شركة مساھم

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱في ة أشھر المنتھیالثالثة  ةلفتر
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 رأس المال -۳

رأس مالھا شركة المشروعات السیاحیة (شمس) شركة مساھمة سعودیة مدرجة في السوق المالیة السعودیة، یبلغ 
لایر سعودي للسھم الواحد، وقد تم االكتتاب  ۱۰سھم، بقیمة اسمیة  ۱۰٬۱٥۰٬۰۰۰لایر سعودي، مقسمة الى  ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰

 في جمیع أسھمھا وسددت بالكامل.
 

م تم تخفیض رأس ۲۰۲۱ سمبردی ۹ھـ الموافق ۱٤٤۳جمادى األول  ٥بناء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بتاریخ 
لایر سعودي،  ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰السیاحیة (شمس) شركة مساھمة سعودیة لیصبح رأس مالھا بعد التخفیض مال شركة المشروعات 

لایر سعودي للسھم الواحد. وجاري تعدیل النظام األساس والسجل التجاري  ۱۰سھم، بقیمة أسمیة  ٥٬۲٥٦٬٦۹۳مقسمة الى 
 للشركة.

 
دیسمبر  ۹ھـ الموافق ۱٤٤۳جمادى األول  ٥ناء على اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد بتاریخ م، ب۲۰۲۱خالل عام 

لایر سعودى. لیصبح رأس المال  ٤۸٬۹۳۳٬۰۷۰م قرر المساھمون إطفاء الخسائر المتراكمة وتخفیض رأس المال بمبلغ ۲۰۲۱
لایر سعودى وجارى التأشیر في السجل التجارى وتعدیل  ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰لایر سعودى. بدال من  ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰بعد التخفیض 

 النظام األساس للشركة.
 
 تخفیض رأس مال الشركة )أ

) لایر سعودي أي ما نسبتھ ٤۸٬۹۳۳٬۰۷۰رأس مال الشركة وذلك إلطفاء الخسائر المتراكمة والتي بلغت ( تم تخفیض
) لایر سعودي لیصبح رأسمال الشركة بعد التخفیض ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰) من رأسمال الشركة البالغ (٤۸٬۲۱%(
 ) لایر سعودي.٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰(
 

 -عدد أسھمھا بعد التخفیض كالتالي:  وأصبح
 

 رأس مال الشركةزیادة  )ب
 

لایر سعودي إلي  ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰م، أقترح مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الشركة من ۲۰۲۲م وعام ۲۰۲۱خالل عام 
لایر سعودي وتخضع توصیة  ٥۲٥٬٦٦۹٬۳۰۰لایر سعودي من خالل طرح أسھم حقوق أولویة بقیمة  ٥۷۸٬۲۳٦٬۲۳۰

 ى أن تكون كالتالي:رأس المال الي الجھات الرسمیة والجمعیة العامة غیر العادیة للشركة عل
 

 -لیصبح عدد أسھمھا بعد الزیادة كالتالي: 
 
 
 

 
  الزكاة -٤

 حركة مخصص الزكاة ۱-٤
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۲مارس  ۳۱ 

 ٥۹۸٬۹۹۰ ۷٥۹٬۹۷۸ الرصید في بدایة الفترة / السنة
 ٥۹۷٬۰۲۲ - تسویات زكاة

 ٥٥۷٬۳۹۷ ٤۰٬۰۰۰ المكون خالل الفترة / السنة
 )۹۹۳٬٤۳۱( - المسدد من الزكاة خالل الفترة / السنة

 ۷٥۹٬۹۷۸ ۷۹۹٬۹۷۸ الرصید في نھایة الفترة / السنة
 
 
 
 
 

 األسھم الملغاه الطفاء الخسائر عدد األسھم بعد التخفیض سھم قبل التخفیضعدد األ
۱۰٬۱٥۰٬۰۰۰ ٥٬۲٥٦٬٦۹۳ ٤٬۸۹۳٬۳۰۷ 

 لزیادةعدد األسھم بعد ا الزیادةعدد األسھم قبل 
عدد األسھم التي سوف یتم االكتتاب 

 بھا لزیادة رأس المال
٥٬۲٥٦٬٦۹۳ ٥۷٬۸۲۳٬٦۲۳ ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰ 
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)

 م۲۰۲۲مارس  ۳۱في ة أشھر المنتھیالثالثة  ةلفتر
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 الزكاة (تتمة) -٤

 الموقف الزكوي (تتمة) ۲-٤
 .م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱لكافة السنوات حتى  قدمت الشركة اإلقرار الزكوي

 
 االلتزامات المحتملة -٥

وذلك  م۲۰۱۹فبرایر  ۱٤والموافق  ھـ۱٤٤۰جمادى األخر  ۹قام مجلس إدارة الشركة بالموافقة على توقیع مذكرة تفاھم بتاریخ 
 لالستحواذ على جزء من حصص المالك بمجموعة شركات حمایة والتي تشمل كالً من:

 
 شركة سعود خلیفة مدعج ال فصام وشركاه لنقل األموال والذھب والمجوھرات واألحجار. •
 شركة سعود خلیفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات األمنیة المدنیة الخاصة. •
 شركة حمایة لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة. •
 

م ببطالن عقد دخول الشركة في شركة حمایة لمعدات ۲۰۱۹یولیو  ۷ھـ الموافق ۱٤٤۰ ذوالقعدة ٤قام مجلس إدارة الشركة في 
األمن والسالمة والتجارة المحدودة وعدم المضي قدماً باالستحواذ على شركة سعود خلیفة مدعج ال فصام وشركاه لنقل األموال 

مات األمنیة المدنیة الخاصة. وذلك نتیجة والذھب والمجوھرات واألحجار وشركة سعود خلیفة مدعج ال فصام وشركاه للخد
الكتشاف التزامات مالیة جوھریة مستحقة على شركة حمایة لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة لم یسبق اإلفصاح عنھا 

 لة.لشركة شمس من قبل مالك الشركة ولم تظھر في القوائم المالیة المدققة للشركة وتقریر الفحص المالي النافي للجھا
 

وجدیر بالذكر أن شركة "شمس" قد تداركت األمر سریعاً وبادرت باتخاذ ما یلزم من إجراءات ولم تقم بتحویل أي مبالغ نقدیة 
حتى تاریخھ لشركة حمایة لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة بسبب إیقاف الحسابات البنكیة لشركة حمایة، ولن یتم سداد 

 بھذا الشأن كنتیجة لتلك اإلجراءات.أي مبالغ نقدیة خاصة 
 

ملیون لایر سعودي وھي تمثل قیمة التعاقد لحین صدور الحكم في  ٥حوالي  وعلى ذلك یوجد التزامات محتملة بقیمة قدرھا
القضیة المرفوعة من شركة شمس علي شركة حمایة، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة من المتوقع الحكم لصالح 

 الشركة.
 

م تم صدور صك بالحكم االبتدائي والذي حكم بأغلبیة االعضاء برفض ۲۰۲۱مارس  ٤ھـ الموافق ۱٤٤۲رجب  ۲۰بتاریخ 
الدعوي، وبناًء على رأي المستشار القانوني إن ھذا الحكم ابتدائي لیس لھ أي حجیة وال یغیر من الواقع شیئاً وال یكون لھ حجھ 

مة االستئناف أو عدم االعتراض علیھ. ویري المستشار إنھ من المتوقع الحكم لصالح أو إعتبار إال في حالة تصدیقھ من محك
ً بتكوین مخصص مطالبات في حدود إحتمالیة عدم الحكم لصالح  شركة المشروعات السیاحیة (شمس) وقامت الشركة تحوطا

 .الشركة وذلك في حدود حصة الشركة في رأس مال شركة حمایة لمعدات االمن والسالمة
 
 االیرادات -٦

 م۲۰۲۱مارس  ۳۱ م۲۰۲۲مارس  ۳۱ 
 ۱۸۷٬۲۹۱ ۱٥۱٬۲٥۰ إیرادات التأجیر السنوي
 ۲٬۱۷٤٬۱۳۸ ۱٬۲۲٥٬۳۱۰ إیرادات التاجیر الیومي

 ۸٤٤٬٤۰٦ ۸۷۳٬۷۹٤ إیرادات رسوم الخدمات األخرى
 ۲٬۲٥۰٬۳٥٤ ۳٬۲۰٥٬۸۳٥ 
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)
 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  ةالثالثة أشھر المنتھی ةلفتر

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)
 

 الخدمات تكلفة -۷
(مقابل مبلغ  لایر سعودي ۱٬۳۸۸٬۷۳٥الفترة مبلغ تتضمن تكلفة الخدمات إستھالكات للممتلكات والمعدات بلغت قیمتھا خالل 

 .م)۲۰۲۱ مارس ۳۱لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في  ۱٬۳۷٤٬۲۰۹
 

 إداریة وعمومیة مصروفات -۸
لایر سعودي  ۸۸٬٦۹۳إستھالكات للممتلكات والمعدات بلغت قیمتھا خالل الفترة مبلغ  عمومیةالداریة واإلمصروفات تتضمن ال

م) باإلضافة إلى إستھالك اإلستثمارات العقاریة ۲۰۲۱مارس  ۳۱لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في  ٤۸٬۳۰۱(مقابل مبلغ 
 .)م۲۰۲۱مارس  ۳۱لایر سعودي خالل الفترة المنتھیة في  ٥۷٬۰٤۲ي (مقابل مبلغ لایر سعود ٥۷٬۰٤٤ بمبلغ

 
 الربحنصیب السھم من (الخسارة)  -۹

على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل  الربحالخسارة) نصیب السھم من (الخسارة) الربح بقسمة صافي ( إحتسابیتم 
 الفترة.

 
 إدارة المخاطر واألدوات المالیة -۱۰

 تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتضمن الموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة في قائمة
المركز المالي من النقد وما یعادلھ والذمم المدینة واألرصدة المدینة األخرى والذمم الدائنة. تم اإلفصاح عن طرق االعتراف بكل 
أداة مالیة في ایضاح السیاسة المحاسبیة المطبقة المرتبط بكل أداة. إن القیمة العادلة (المبلغ الذي یمكن تبادل معھ أصل او تسویة 

طراف مطلعة في سوق تجاري حر) إن موجودات ومطلوبات الشركة المالیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا التزام بین أ
 الدفتریة.

 
 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف أداة مالیة على الوفاء بالتزامھ وتسببھ في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. 
بالنسبة لجمیع فئات األدوات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة، یكون الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لھا الشركة ھو 

قائمة المركز المالي. یتم االحتفاظ بالنقد وما یعادلھ مع البنوك المحلیة المعتمدة من اإلدارة.  ضح فيالقیمة الدفتریة كما ھو مو
 یتم االحتفاظ باألرصدة البنكیة للشركة مع بنك محلي ذو سمعة وفقًا للقیود التي وضعھا مجلس اإلدارة.

 
 مخاطر أسعار العموالت 

لموجودات والمطلوبات المالیة بسبب التغیرات في أسعار عموالت السوق. ال مخاطر أسعار العموالت ھي مخاطر تقلب قیمة ا
تحتفظ الشركة بأي ودائع ثابتة تحقق معدالت عمولة ثابتة. إن موجودات الشركة ومطلوباتھا األخرى لیست حساسة لمخاطر 

 أسعار العموالت.
 

 مخاطر السیولة
لحصول على األموال للوفاء بااللتزامات المالیة. قد تنتج مخاطر مخاطر السیولة ھي مخاطر أن تواجھ الشركة صعوبة في ا

السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بقیمة قریبة من قیمتھ العادلة. تتم إدارة مخاطر السیولة من خالل مراقبة 
بیة جمیع االلتزامات عند استحقاقھا. متطلبات السیولة في الشركة، على أساس منتظم، للمساعدة على ضمان وجود أموال كافیة، لتل

 .شھراً  ۱۲كافة موجودات ومطلوبات الشركة متوقع تحصیلھا او تسویتھا على التوالي خالل فترة 
 

 مخاطر العمالت األجنبیة
تتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في مخاطر تقلب قیمة أداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. غالبیة 

تعتقد اإلدارة أنھ ال یوجد تعرض كبیر للعمالت األجنبیة نظراً ألن معامالتھا بالعمالت األجنبیة  معامالت الشركة باللایر السعودي.
 .محدودة وتم تنفیذھا بعمالت أجنبیة مرتبطة باللایر السعودي

 
 أرقام المقارنة -۱۱

 الفترة الحالیة.أعید تصنیف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع العرض في 
 
 

 



 

- ۱۰ - 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (تتمة)

 م۲۰۲۲ مارس ۳۱في  ةالثالثة أشھر المنتھی ةلفتر
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)

 
  أحداث ھامة  -۱۲

م وانتشر في جمیع أنحاء دولة الصین ومنھا إلى ۲۰۲۰أوائل عام في  Covid-۱۹)الجدید ( تم تأكید وجود فیروس كورونا
أغلب دول العالم مما أدي إلى اتخاذ العدید من دول العالم للعدید من اإلجراءات االحترازیة مثل وقف العمل في منشأت 

تسبب في اضطرابات في االعمال التجاریة ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص ووقف حركة النقل والتبادل التجاري مما 
اإلدارة ھذه االحداث من االحداث التي ال تتطلب تعدیل للقوائم المالیة للشركة نتیجة  روتعتب العالم.واألنشطة االقتصادیة حول 

 .الموقف غیر المستقر والذي یتسم بالتطور السریع
 

 إعتماد القوائم المالیة -۱۳
 .م۲۰۲۲مایو  ۲٤ق الموافھـ ۱٤٤۳شوال  ۲۳بتاریـخ  المالیة األولیة الموجزةالقوائم  شركةدارة الإاعتمد مجلس 
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