
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة 
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  شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 
 

 فھرس 
 

 صفحة 
  

 ۳ - ۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل
  

 ٤ قائمة المركز المالي 
  

 ٥ الّخرا والدخل الشامل الربح أو الخسارةقائمة 
  

 ٦ المساھمین قائمة التغیرات في حقوق 
  

 ۷ قائمة التدفقات النقدیة 
  

 ۳٦ -۸ القوائم المالیة إیضاحات حول 
 
 



 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل
 

 إلى / السادة مساھمي شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 العربیة السعودیةالدمام، المملكة 
 

 المالیة القوائم مراجعة عن تقریر

 الرأي
المركز  قائمة تشمل والتي ("الشركة")، -شركة مساھمة سعودیة  -لشركة المشروعات السیاحیة (شمس)  المالیة القوائم راجعنا لقد

للسنة  النقدیة المساھمین والتدفقات حقوق في والتغیرات الشامل م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ في المالي كما
الھامة والمعلومات التفسیریة  المحاسبیة للسیاسات ملخص ذلك في بما المالیة، مع القوائم المرفقة واإلیضاحات التاریخ، ذلك المنتھیة في

 األخرى.
 

م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في  كما المالي للشركة الجوھریة، المركز الجوانب جمیع من بعدل تعرض المرفقة المالیة القوائم فإن رأینا، وفي
ً  التاریخ، ذلك في المنتھیة النقدیة للسنة وتدفقاتھا المالي وأدائھا  العربیة في المملكة للتقریر المالي المعتمدة الدولیة للمعاییر وفقا

 .لمراجعین والمحاسبینل الھیئة السعودیة اعتمدتھا التي األخرى واإلصدارات والمعاییر السعودیة،
 

 الرأي أساس
ً  بالمراجعة قمنا لقد  تم المعاییر تلك بموجب العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولیة للمعاییر وفقا

ً لقواعد عن مستقلون ونحن .تقریرنا المالیة" في القوائم مراجعة حول "مسؤولیات المراجع قسم في توضیحھا  سلوك الشركة وفقا
كما أننا التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى  المالیة، للقوائم الصلة بمراجعتنا ذات السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة المھنة وآداب

 أساس إلبداء رأینا. لتوفیر ومناسبة كافیة علیھا حصلنا التي المراجعة أدلة أن ونعتقد القواعد. وفقاً لتلك
 

 للمراجعة الرئیسیة األمور
 للسنة المالیة للقوائم مراجعتنا عند البالغة لھا األھمیة المھني، حكمنا بحسب كانت التي األمور تلك ھي للمراجعة الرئیسة ن األمورإ

ً  ولم نقدم فیھا، رأینا تكوین وعند ككل، المالیة للقوائم مراجعتنا سیاق في ھذه األمور تناول تم وقد .الحالیة  .األمور تلك في منفصالً  رأیا
 بالنسبة إلى كل أمر مدرج أدناه، فإن وصفنا لكیفیة معالجة مراجعتنا لھذا األمر موضح أدناه:

 
 كیفیة معالجة ھذا االمر  أمور المراجعة الرئیسیة

 االعتراف باإلیرادات
بلغت إیرادات الشركة  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

لایر  ۱٦٬۰٥٦٬۲۷٥: ۲۰۲۰لایر سعودي ( ۱٥٬۹۷٥٬۷۲۳
 سعودي).

 یعتبر االعتراف باإلیرادات من أمور المراجعة الرئیسیة بسبب:
 كبر حجم المعامالت. -
تفترض المعاییر المھنیة للمراجعة أن ھناك مخاطر  -

 جوھریة تتعلق بتحقق االیراد.
توضح السیاسة المحاسبیة للشركة كیفیة تحقق االیراد كما تم 

ات باإلیضاح وتم عرض تحلیل اإلیراد ۲ذكره باإلیضاح رقم 
 .٥۱رقم 

 لقد قمنا باإلجراءات التالیة فیما یتعلق باإلعتراف باإلیرادات:
تقییم تصمیم وتنفیذ وإختبار مدي فعالیة وكفاءة نظم الرقابة  •

 ذات الصلة بدورة اإلیرادات،
إختبار النظم العامة لتكنولوجیا المعلومات والرقابة  •

 الرئیسیة،
نھایة العام لتقییم ما فحص حركة اإلیرادات التي تمت في  •

 إذا كان قد تم االعتراف باإلیراد في الفترة الصحیحة،
 إجراء اختبارات الفحص المستندي واإلجراءات التحلیلیة. •

 
 ۲۰۲۱معلومات أخرى متضمنة في التقریر السنوي لعام 

الواردة في التقریر السنوي للشركة، إن اإلدارة ھي المسؤولة عن المعلومات األخرى. تتكون المعلومات األخرى من المعلومات 
 بخالف القوائم المالیة وتقریرنا عنھا. من المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ تقریرنا ھذا.

 
 .إن رأینا حول القوائم المالیة المرفقة ال یغطي المعلومات األخرى، ونحن ال نبدي أي شكل من أشكال التأكید أو االستنتاج حولھا

 
فیما یتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، فإن مسؤولیتنا ھي قراءة المعلومات األخرى المحددة أعاله، والنظر فیما إذا كانت المعلومات 
األخرى غیر متسقة بشكل جوھري مع القوائم المالیة، أو مع المعرفة التي حصلنا علیھا خالل المراجعة، أو تظھر بطریقة أخرى أنھا 

 جوھري. محرفة بشكل
 

 وعندما نقرأ التقریر السنوي، إذا تبین لنا وجود تحریف جوھري، نكون مطالبین باإلبالغ عن األمر للمكلفین بالحوكمة. 
 
 

 



 

 
 تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)

 
 إلى / السادة مساھمي شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 السعودیةالدمام، المملكة العربیة 

 
 المالیة (تتمة) القوائم مراجعة عن تقریر

 
  المالیة القوائم عن بالحوكمة والمكلفین اإلدارة مسؤولیات

 العربیة المملكة في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة وفقاً للمعاییر العادل، وعرضھا المالیة القوائم إعداد عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
الشركات ونظام األساس  وأحكام نظام للمراجعین والمحاسبین السعودیة الھیئة من المعتمدة األخرى واإلصداراتوالمعاییر  السعودیة،
 جوھري تحریف من خالیة مالیة قوائم إعداد من لتمكینھا اإلدارة ضروریة، تراھا التي الداخلیة الرقابة عن المسؤولة وھي للشركة،

 كشركة مستمرة البقاء قدرة الشركة على تقدیر عن المسؤولة ھي اإلدارة فإن ،ةالمالی القوائم إعداد وعند .خطأ أو غش سواء بسبب
 لم تكن ما المحاسبة، في االستمراریة أساس واستخدام باالستمراریة، العالقة ذات عن األمور الحال، مقتضى بحسب اإلفصاح وعن
 اإلشراف عن المسؤولون ھم بالحوكمة والمكلفون .بخالف ذلك واقعي یارخ ھناك لیس أو عملیاتھا، إیقاف الشركة أو لتصفیة نیة ھناك
 .في الشركة المالي التقریر عملیة على

 
 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة 

تتمثل اھدافنا في الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من أخطاء جوھریة سواء كانت ناتجة عن الغش 
عاِل من التأكید، إال أنھ لیس ضماناً  ىینا. إن التأكید المعقول ھو مستوو الخطأ، وإصدار تقریر مراجع الحسابات الذي یتضمن رأأ

ً على أن المراجعة  ً  التي تم القیام بھا وفقا عن خطأ  للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ستكشف دائما
جوھري عند وجوده. تنشأ التحریفات عن الغش أو الخطأ وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان یتوقع بشكل معقول بأنھا 

التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة. وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة ستؤثر على القرارات االقتصادیة 
للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. كما قمنا 

  بـ:
و الخطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات ـأھریة في القوائم المالیة، سواء كانت ناتجة عن الغش تحدید وتقییم مخاطر وجود أخطاء جو •

ً إلبداء رأینا. یُعد خطر عدم  المراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومالئمة ألن تكون أساسا
و تزویر أو أاكتشاف أي خطأ جوھري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ینطوي على تواطئ 

  أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة.حذف متعمد 
ًـ الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة وفق • للظروف،  ا

  ولیس بغرض إبداء رأي حول فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة. 
تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بھا  •

  اإلدارة.
استنتاج مدى مالئمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبیة، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، فیما إذا  •

اك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً حول مقدرة الشركة على االستمرار في العمل وفقاً كان ھن
لمبدأ اإلستمراریة. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكد جوھري، یتعین علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة 

كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، نقوم بتعدیل رأینا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الواردة في القوائم المالیة، وإذا 
الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستمرار 

  في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة.
وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وفیما إذا كانت القوائم المالیة تظھر المعامالت  تقییم العرض العام •

  واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً عادالً.
 

 بما للمراجعة، المھمة والنتائج للمراجعة والتوقیت المخطط بالنطاق أخرى، أمور بین من یتعلق، فیما بالحوكمة المكلفین نقوم بإبالغ
ً  زودنا لقد .المراجعة خالل اكتشفناھا الداخلیة في الرقابة مھمة قصور أوجھ أي ذلك في  قد بأننا یفید ببیان بالحوكمة المكلفین أیضا

 معقول بشكل قد نعتقد التي األخرى واألمور العالقات بجمیع وأبلغناھم باالستقالل، المتعلقة الصلة األخالقیة ذات بالمتطلبات التزمنا
 .العالقة الوقایة ذات إجراءات الحال مقتضى وبحسب استقاللنا، على تؤثر أنھا

 
 
 

 
 
 



 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل (تتمة)
 

 إلى / السادة مساھمي شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الدمام، المملكة العربیة السعودیة
 

 المالیة (تتمة) القوائم مراجعة عن تقریر

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة (تتمة)
 للسنة المالیة القوائم مراجعة عند البالغة لھا األھمیة كانت التي األمور تلك نحدد بالحوكمة، للمكلفین إبالغھا تم التي األمور ومن

 العلني اإلفصاح أو الئحة نظام یمنع لم ما تقریرنا في األمور ھذه للمراجعة. ونوضح الرئیسیة األمور ذلك تُعَد على وبناءً  الحالیة،
 معقول بشكل المتوقع من أنھ بسبب تقریرنا في عنھ اإلبالغ یتم أال األمر ینبغي أن نرى للغایة، نادرة ظروف في عندما، أو األمر، عن
 .اإلبالغ ذلك من العامة المصلحة فوائد ذلك لفعل السلبیة تفوق التبعات أن
 

 التقریر عن المتطلبات التنظیمیة والقانونیة األخرى
خالل قیامنا بإجراءات المراجعة، لم یرد إلى علمنا ما یدعونا إلى اإلعتقاد بأن الشركة ال تتوافق، في  بناًء على المعلومات المقدمة لنا

ة ونظام األساس للشركة فیما یتعلق بتأثیرھا جمیع النواحي الجوھریة، مع متطلبات أحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودی
  على إعداد وعرض القوائم المالیة.

 
 

 عن البسام وشركاؤه
 
 
 
  

 إبراھیم أحمد البسام
 )۳۳۷ترخیـص رقــم (

 ھـ۱٤٤۳ شعبان ۲۷
 م۲۰۲۲ مارس ۳۰

 الدمام، المملكة العربیة السعودیة



 

- ٤ - 
 

  السیاحیة (شمس)شركة المشروعات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 قائمة المركز المالي 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 
 )جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك(

 
 
 

 الرئیس التنفیذي ر الماليالمدی
 نائب رئیس مجلس اإلدارة

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

 
 
 
 
 
 
 ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ إیضاح 
    الموجودات

    الموجودات غیر المتداولة
 ٥۰٬۰۷٤٬۷۱۰ ٤۷٬۳۰۹٬۷٦٤ ٦ ممتلكات وآالت ومعدات، صافي

 ٦٬۷۷٥٬۱۲٦ ٦٬٥٤۱٬۸۲٤ ۷ استثمارات عقاریة، صافي
 ٥٦٬۸٤۹٬۸۳٦ ٥۳٬۸٥۱٬٥۸۸  إجمالي الموجودات غیر المتداولة

    
    الموجودات المتداولة
 ۳٬۱۹۷٬۲۷۹ ۲٬٥۱۱٬٥۹۰ ۸ الذمم المدینة، صافي

 ٦٦۷٬۱۲۱ ۸۰۳٬٤۲۸ ۹ ، صافيمصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة أخرى
 ۱٥٬۷۷٦٬۸۹۱ ۱۳٬۳۱۷٬۳۰۳ ۱۰ وما في حكمھالنقد 

 ۱۹٬٦٤۱٬۲۹۱ ۱٦٬٦۳۲٬۳۲۱  إجمالي الموجودات المتداولة
 ۷٦٬٤۹۱٬۱۲۷ ۷۰٬٤۸۳٬۹۰۹  إجمالي الموجودات

    
    حقوق المساھمین والمطلوبات

    حقوق المساھمین
 ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰ ٥ رأس المال

 ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ۲٬۹۱۳٬۱۲۱  االحتیاطي النظامي
 )۳٤٬۷۷۰٬۳۷۰( )٤۰٬٥٦۷(  متراكمةالخسائر ال

 ٦۹٬٦٤۲٬۷٥۱ ٥٥٬٤۳۹٬٤۸٤  إجمالي حقوق المساھمین
    

    المطلوبات
    المطلوبات غیر المتداولة

 ۱٬۲۰٤٬۸۷۲ ۱٬۳٤۲٬۸٦٦ ۱۱ مخصص مكافاة نھایة الخدمة
 ۱٬۲۰٤٬۸۷۲ ۱٬۳٤۲٬۸٦٦  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

    
    المطلوبات المتداولة

 ۱٦۸٬٦٦٦ ٦۰٥٬٥۰٦  الذمم دائنة
 ۲٬۹۰۹٬٥٤۸ ٤٬٥۷۰٬٥٤۱ ۱۲ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 ۱٬۹٦٦٬۳۰۰ ۷٬۷٦٥٬٥۳٤ ۱٤ مخصص مطالبات
 ٥۹۸٬۹۹۰ ۷٥۹٬۹۷۸ ۱۳ زكاة مستحقة

 ٥٬٦٤۳٬٥۰٤ ۱۳٬۷۰۱٬٥٥۹  إجمالي المطلوبات المتداولة
 ٦٬۸٤۸٬۳۷٦ ۱٥٬۰٤٤٬٤۲٥  إجمالي المطلوبات 

 ۷٦٬٤۹۱٬۱۲۷ ۷۰٬٤۸۳٬۹۰۹  حقوق المساھمین والمطلوباتإجمالي 
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 األخروالدخل الشامل  ةالربح أوالخسارقائمة 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة

 )جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

 
 
 

 الرئیس التنفیذي ر الماليالمدی
 نائب رئیس مجلس اإلدارة

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  تشكل اإلیضاحات المرفقة

 إیضاح 
 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 

 م۲۰۲۰دیسمبر ۳۱
    العملیات المستمرة

 ۱٦٬۰٥٦٬۲۷٥ ۱٥٬۹۷٥٬۷۲۳ ۱٥ اإلیرادات
 )۱۰٬٦۲۲٬٥۰٥( )۱۲٬۸۹۲٬٥۱۲( ۱٦ تكلفة االیرادات

 ٥٬٤۳۳٬۷۷۰ ۳٬۰۸۳٬۲۱۱  الربح إجمالي
    

 )۷۷٤٬۳۹۳( )۱٬۰٦٦٬۹۲٥( ۱۷ مصروفات تسویقیة
 )۱۰٬۲۲۲٬۹۲٥( )۹٬۱۸۳٬٥۲۰( ۱۸ مصروفات إداریة وعمومیة

 )۱٬۹٦٦٬۳۰۰( )٥٬۷۹۹٬۲۳٤( ۱٤ مطالباتمصروفات مخصص 
 ۷٥٬۲۸۹ ۸٤٬٤٦۰ ۱۹ ىخرأإیرادات 

 )۷٬٤٥٤٬٥٥۹( )۱۲٬۸۸۲٬۰۰۸(  صافى (خسارة) قبل الزكاة
    
    

 )۷٤۰٬۸۲۱( )۱٬۱٥٤٬٤۱۹( ۱۳ الزكاة
 )۸٬۱۹٥٬۳۸۰( )۱٤٬۰۳٦٬٤۲۷(  للسنة صافى (الخسارة) 
    

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

    (صافي بعد الزكاة)
 )٥٤٬٦۸۷( )۱٦٦٬۸٤۰( ۱۱ (خسائر) االكتواري

 )٥٤٬٦۸۷( )۱٦٦٬۸٤۰(  الّخرصافى الدخل الشامل ا
 )۸٬۲٥۰٬۰٦۷( )۱٤٬۲۰۳٬۲٦۷(  اجمالي (الخسارة) الشاملة للسنة

    
    ربحیة السھم

 )۰٫۷۳( )۱٫۳۱( ۲۲ الزكاةصافي (خسارة) السھم قبل 
 )۰٫۸۱( )۱٫٤۲( ۲۲ صافي (خسارة) السھم
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
  المساھمینفي حقوق  اتقائمة التغیر

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )ذلك جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف(
 
 

 
 
 

 الرئیس التنفیذي ر الماليالمدی
 نائب رئیس مجلس اإلدارة

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

 
 
 
 

 تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة 

  
 إیضاح

 
 احتیاطي نظامي رأس المال

) أرباح خسائر متراكمة(
 اإلجمالى مرحلة

      
 ۷۷٬۸۹۲٬۸۱۸ )۲٦٬٥۲۰٬۳۰۳( ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰  م۲۰۲۰ینایر  ۱الرصید في 

 )۸٬۱۹٥٬۳۸۰( )۸٬۱۹٥٬۳۸۰( - -  صافى خسارة السنة
 )٥٤٬٦۸۷( )٥٤٬٦۸۷( - - ۱۱ (الخسائر) االكتواریة

 )۸٬۲٥۰٬۰٦۷( )۸٬۲٥۰٬۰٦۷( - -  اجمالي (الخسارة) الشاملة للسنة
 ٦۹٬٦٤۲٬۷٥۱ )۳٤٬۷۷۰٬۳۷۰( ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 )۱٤٬۰۳٦٬٤۲۷( )۱٤٬۰۳٦٬٤۲۷( - -  صافي خسارة السنة
 )۱٦٦٬۸٤۰( )۱٦٦٬۸٤۰( - - ۱۱ (الخسائر) االكتواریة

 )۱٤٬۲۰۳٬۲٦۷( )۱٤٬۲۰۳٬۲٦۷( - -  الشاملة للسنةاجمالي (الخسارة) 
 - ٤۸٬۹۳۳٬۰۷۰ - )٤۸٬۹۳۳٬۰۷۰( ٥ تخفیض راس المال

 ٥٥٬٤۳۹٬٤۸٤ )٤۰٬٥٦۷( ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱الرصید في 
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 لتدفقات النقدیة قائمة ا
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 

 )جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

 
 

 
 م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

   األنشطة التشغیلیة:
 )۷٬٤٥٤٬٥٥۹( )۱۲٬۸۸۲٬۰۰۸( صافي (الخسارة) قبل الزكاة

   
   تعدیالت للبنود الغیر النقدیة:

 ٥٬۷۹۳٬٥۳۱ ٥٬۷٤۲٬۸۸۹ استھالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ۲۳۳٬۹٤۱ ۲۳۳٬۳۰۲ استھالك االستثمارات العقاریة

 ۱٬۰۸۷٬٥۳۸ ۱٬٤۷۸٬٦٤۹ الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 ۲٬٦۲۸٬٦۲۸ - المكون من مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ۱٬۹٦٦٬۳۰۰ ٥٬۷۹۹٬۲۳٤ المكون من مخصص مطالبات
 ۲۱۳٬۸۸۳ ۲۰۱٬۰۷۱ المكون من مخصص نھایة الخدمة 

 )۱۲٬۰۰۰( ٤۳۳٬۷٥٤ بیع ممتلكات واالت ومعدات )أرباحخسائر (
   التغیر في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 ۱٬۲٥٤٬۰٥۱ )۷۹۲٬۹٦۰( الذمم المدینة
 )۲۸۱٬٦۹٥( )۱۳٦٬۳۰۷( مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدینة أخرى

 )۱۸۸٬۲٦۹( ٤۳٦٬۸٤۰ ذمم دائنة
 ۱٬۳۳۷٬٥۱٥ ۱٬٦٦۰٬۹۹۳ مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 ٦٬٥۷۸٬۸٦٤ ۲٬۱۷٥٬٤٥۷ العملیات الناتج من صافي النقد
 )۲٤۳٬۳٤۹( )۲۲۹٬۹۱۷( مخصص مكافاة نھایة الخدمةالمدفوع من 
 )۹۳٥٬٦۳۰( )۹۹۳٬٤۳۱( زكاة مدفوعة
 ٥٬۳۹۹٬۸۸٥ ۹٥۲٬۱۰۹ األنشطة التشغیلیة الناتج من صافي النقد

   
   األنشطة االستثماریة:

 )۱٬۱۸۲٬۸۱٦( )۳٬٤۱۱٬٦۹۷( ممتلكات وآالت ومعداتمدفوعات لشراء 
 ۱۲٬۰۰۰ - متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات 

 )۱٬۱۷۰٬۸۱٦( )۳٬٤۱۱٬٦۹۷( صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثماریة
   

 ٤٬۲۲۹٬۰٦۹ )۲٬٤٥۹٬٥۸۸( التغیر في أرصدة النقد وما یعادلھ
 ۱۱٬٥٤۷٬۸۲۲ ۱٥٬۷۷٦٬۸۹۱ النقد وما یعادلھ في بدایة السنة

 ۱٥٬۷۷٦٬۸۹۱ ۱۳٬۳۱۷٬۳۰۳ النقد وما یعادلھ في نھایة السنة
 
 

 الرئیس التنفیذي ر الماليالمدی
 نائب رئیس مجلس اإلدارة

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

 
 
 

 
 

 
 

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

 
 القوائم المالیة إیضاحات حول 

 م۲۰۲۱دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 )جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك(

 
 الشركة واألنشطة الرئیسیة -۱

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

 
منشآت السیاحیة ویشمل ذلك الشالیھات والموتیالت والفنادق والحدائق إقامة وإدارة المنتجعات والیتمثل نشاط الشركة في 

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

 
مانة مدینة أجع شاطئ النخیل) والمقام على االرض المؤجرة من تیتمثل نشاط المركز الرئیسي في المشروع السیاحي الوحید (من

 ۱٤ھـ الموافق ۱٤٥۰ذو الحجة  ۳۰م وتنتھي في ۱۹۸۹أغسطس  ۳ھـ الموافق ۱٤۱۰محرم  ۱سنة من تاریخ  ٤۰لمدة  الدمام
 م. دون وجود تحدید بالعقد على إمكانیة تجدید االیجار.۲۰۲۹مایو 

 
وانھا الدمام رمز تقوم الشركة بمزاولة نشاطھا في المملكة العربیة السعودیة بمدینة الدمام في منطقة شاطئ نصف القمر وعن

 .۸۳۸۳صندوق برید  ۳۱٤۸۲بریدي 
 

سنة من تاریخ صدور قرار وزیر التجارة بتأسیسھا وتجدد بجمعیة عامة غیر عادیة قبل سنة على األقل من  ۹۹مدة الشركة 
 تاریخ انتھاءھا.

 
 تشتمل القوائم المالیة على حسابات المركز الرئیسي وحسابات الفروع التالیة:

 
فرع شركة المشروعات السیاحیة (شمس) یمارس نشاطھ بموجب السجل التجاري الفرعي رقم  -النخیل السیاحي منتجع شاطئ 

 ھـ.۱٤۳۳شعبان  ۷الصادر من وزارة التجارة والصناعة بمدینة الدمام بتاریخ  ۲۰٥۱۰٤۹٤۹۰
 

 أسس االعداد -۲
 
 بیان االلتزام ۲/۱

ً م وفق۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  المالیة للسنةتم إعداد القوائم  للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة  ا
 .للمراجعین والمحاسبینالعربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة 

 
تطبیق  الشركة، یجب على ۲۰۱٦أكتوبر  ۱٦من خالل تعمیمھا الصادر بتاریخ  كما ھو مطلوب من قبل ھیئة السوق المالیة

نموذج التكلفة لقیاس الممتلكات واآلالت والمعدات واإلستثمارات العقاریة والموجودات غیر الملموسة عند اعتماد المعاییر 
ة للتقاریر المالیة، وقد تم التمدید الحقاً حتى الدولیة للتقاریر المالیة لمدة ثالث سنوات تبدأ من تاریخ تطبیق المعاییر الدولی

 .م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 
 اعداد القوائم المالیة ۲/۲

أعدت القوائم المالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، إال إذا سمحت المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة بالقیاس وفقاً لطرق 
 المحاسبیة الرئیسیة. تقییم أخرى ھو مشار إلیھ في إیضاح السیاسات

 
ً للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، یتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقدیرات  إن اعداد القوائم المالیة وفقا

ن ھذه التقدیرات إ المالیة.واالفتراضات التي قد تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المصرح عنھا بالقوائم 
 .٤ت الھامة قد تم االفصاح عنھا بإیضاح رقم واالفتراضا

 
("العملة  الشركةبإستخدام عملة البیئة اإلقتصادیة الرئیسیة التي تعمل فیھا  للشركةیتم قیاس البنود المدرجة في القوائم المالیة 

یب األرقام إلى أقرب وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض. تم تقر یتم عرض القوائم المالیة باللایر السعودي )."الوظیفیة
 .إال إذا تم ذكر غیر ذلك سعودى لایر
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة) الیةالقوائم الم إیضاحات حول

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

 
 أسس االعداد (تتمة) -۲
 

 المعایییر الجدیدة واالتعدیالت على المعاییر والتفسیرات ۲/۳
 

 التعدیالت
یسري عدد من التعدیالت الجدیدة على المعاییر، الموضحة أدناه، خالل العام الحالي ولكن لیس لھا تأثیر مادي على القوائم 

 المالیة للشركة، باستثناء ما ھو مشار إلیھ أدناه.
 

التعدیالت على 
 الوصف المعاییر

ساریة للفترات السنویة 
 ملخص للتعدیالت ابتداًء من أو بعد تاریخ

المعیار الدولي     
للتقریر المالي 

ومعیار  ۹رقم 
المحاسبة الدولى 

 ۳۹رقم 
والمعیار الدولي 
للتقریر المالي 

والمعیار  ٤رقم 
الدولي للتقریر 

 ۱٦المالي رقم 

تعدیالت على معدل الفائدة 
 ۲المرحلة  –المعیاري 

تعدل ھذه التعدیالت متطلبات محددة عن  م۲۰۲۱ینایر  ۱
محاسبة التحوط للسماح بمواصلة 
محاسبة التحوط التحوطات المتأثرة 
خالل فترة عدم التأكد قبل تعدیل بنود 
التحوط أو أدوات التحوط المتأثرة 
بمعاییر أسعار الفائدة الحالیة كنتیجة 

ئدة لإلصالحات القیاسیة ألسعار الفا
الجاریة. تقدم التعدیالت أیضاً متطلبات 
إفصاح جدیدة على المعیار الدولي 

لعالقات التحوط  ۷للتقریر المالي رقم 
التي تخضع لالستثناءات التي أدخلتھا 
التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر 

 .۹المالي رقم 
المعیار الدولي 
للتقریر المال 

 ۱٦رقم 
 

تعدیالت على المعیار 
ولي للتقریر المالي رقم الد

 ۱۹-كوفید  -التأجیر  ۱٦
امتیازات اإلیجار ذات 

 الصلة

یمدد ھذا التعدیل اإلعفاء من تقییم ما إذا  م۲۰۲۱إبریل  ۱
كان امتیاز اإلیجار ذات الصلة بـكوفید 

ھو تعدیل للدفعات المستحقة في  ۱۹
یونیو  ۳۰األصل لعقد إیجار في أو قبل 

المستحق في م (بدالً من السداد ۲۰۲۲
 م أو قبلھ).۲۰۲۱یونیو  ۳۰

 
 المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد ٤/۲

للتقریر المالي لم تطبق الشركة المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والمعدلة والتعدیالت التالیة على المعاییر الدولیة 
 والتي تم إصدارھا ولكن لم تصبح ساریة المفعول بعد.

 
المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي 
 الوصف الجدیدة والمعدلة

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء من 

 ملخص للتعدیالت أو بعد تاریخ
معیار المحاسبة 

 )۳۷الدولى رقم (
العقود المحملة بالخسارة 

 بالعقودتكالیف الوفاء  -
تحدد التعدیالت أن "تكلفة تنفیذ" العقد تشمل  م۲۰۲۲ینایر  ۱

التكالیف المتعلقة مباشرة بالعقد. وتنطبق ھذه 
 التعدیالت على العقود التي لم تِف بھا الشركة
بجمیع التزاماتھا بدایة من أول فترة تطبق فیھا 

 الشركة ذلك التعدیل.
 
 
 
 
 
 



 

- ۱۰ - 
 

 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

 
 أسس االعداد (تتمة) -۲

 
 (تتمة) تصبح ساریة المفعول بعد المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم ٤/۲

 
المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي 
 الوصف الجدیدة والمعدلة

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء من 

 ملخص للتعدیالت أو بعد تاریخ
المعیار الدولى 
للتقریر المالى رقم 

) والمعیار ۱٦(
الدولي للتقریر 

) ۹المالي رقم (
ومعیار المحاسبة 

) ٤۱رقم ( الدولى
والمعیار الدولى 
للتقریر المالي رقم 

)۱( 

التعدیالت السنویة على 
المعاییر الدولیة للتقریر 

 ۲۰۲۰-م۲۰۱۸المالي 

: یزیل ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  م۲۰۲۲ینایر  ۱
التعدیل توضیح إعادة التعویض لسداد 
تحسینات العقارات المستأجرة. المعیار الدولي 

: یوضح التعدیل أنھ عند ۹للتقریر المالي رقم 
في المائة" لتقییم ما إذا كان  ۱۰تطبیق اختبار "

سیتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل 
أة سوى الرسوم المدفوعة أو المستلمة بین المنش

المنشأة (المقترض) والمقرض. یجب تطبیق 
التعدیل بأثر مستقبلي على التعدیالت 
والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاریخ الذي 
تطبق فیھ المنشأة التعدیل ألول مرة. معیار 

: یلغي التعدیل مطلب ٤۱المحاسبة الدولي رقم 
للمنشآت  ٤۱ولي رقم معیار المحاسبة الد

الستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس 
القیمة العادلة. المعیار الدولي للتقریر المالي 

ً للشركة ۱رقم  : یتیح التعدیل إعفاءاً إضافیا
التابعة أن تصبح مطبق ألول مرة بعد الشركة 

 األم فیما یتعلق
معیار المحاسبة 

 )۱٦الدولى رقم (
واآلالت الممتلكات 

العائدات قبل  -والمعدات 
 االستخدام المقصود

تحظر التعدیالت خصم من تكلفة أي بند من  م۲۰۲۲ینایر  ۱
بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات 
من بیع البنود المنتجة قبل أن یصبح ھذا األصل 
ً لالستخدام. باإلضافة إلى ذلك، توضح  متاحا

ر ما إذا كان أحد التعدیالت أیضاً معنى "اختبا
 األصول یعمل بشكل صحیح".

المعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

)۳( 

إطار مفاھیم التقریر 
 المالي

تم تحدیث التعدیل ككل للمعیار الدولي إلعداد  م۲۰۲۲ینایر  ۱
بحیث یشیر إلى اإلطار  ۳التقریر المالي رقم 

م بدالً من إطار عام ۲۰۱۸المفاھیمي لعام 
 م.۱۹۸۹

المعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

)۱۷( 

یعتبر ھذا المعیار المحاسبي الجدید الشامل  م۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود التامین
لعقود التأمین التي تغطي االعتراف والقیاس 
والعرض واإلفصاح. بمجرد دخولھ حیز 
التنفیذ، سیحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

حقة) محل (إلى جانب تعدیالتھ الال ۱۷رقم 
عقود  ٤المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

) ٤التأمین (المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 م.۲۰۰٥الذي تم إصداره في عام 
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

 
 أسس االعداد (تتمة) -۲

 
 (تتمة) المعاییر الجدیدة والتعدیالت والمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعدلة الصادرة ولكنھا لم تصبح ساریة المفعول بعد ٤/۲

 
المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي 
 الوصف الجدیدة والمعدلة

ساریة للفترات 
السنویة ابتداًء من 

 ملخص للتعدیالت أو بعد تاریخ
معیار المحاسبة 

 )۱الدولى رقم (
تصنیف المطلوبات على 
أنھا متداولة أو غیر 

 متداولة

أوضح التعدیل ما ھو المقصود بالحق في  م۲۰۲۳ینایر  ۱
تأجیل التسویة، وأن الحق في التأجیل یجب أن 

رة التقریر، وأن ھذا یكون موجوًدا في نھایة فت
التصنیف ال یتأثر باحتمالیة ممارسة المنشأة 
لحقھا في التأجیل وذلك فقط إذا كان متضمناً 
المشتقات في التزام قابل للتحویل ھي نفسھا أداة 
حقوق ملكیة ولن تؤثر شروط االلتزام على 

 تصنیفھا.
معیار المحاسبة 

وبیان  ۱الدولي رقم 
 ۲الممارسة رقم 

عن السیاسات اإلفصاح 
 المحاسبیة

یتعامل ھذا التعدیل مع مساعدة المنشآت في  م۲۰۲۳ینایر  ۱
تحدید السیاسات المحاسبیة التي یجب اإلفصاح 

 عنھا في القوائم المالیة.
معیار المحاسبة 

 ۸الدولى رقم 
تعدیل تعریف التقدیر 

 المحاسبي
ھذه التعدیالت بخصوص تعریف التقدیرات  م۲۰۲۳ینایر  ۱

المحاسبیة لمساعدة المنشآت على التمییز بین 
 السیاسات المحاسبیة والتقدیرات المحاسبیة.

معیار المحاسبة 
 ۱۲الدولى رقم 

یتناول ھذا التعدیل توضیحاً بخصوص محاسبة  م۲۰۲۳ینایر  ۱ ضرائب الدخل
الضرائب المؤجلة على المعامالت مثل عقود 

 اإلیجار والتزامات وقف التشغیل.
تعدیالت على 
المعیار الدولي 
للتقریر المالي رقم 

) و معیار ۱۰(
المحاسبة الدولي 

 )۲۸رقم (

بیع أو المساھمة في 
األصول بین المستثمر 
والشریك أو المشروع 

 المشترك

تتعامل التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر  ال ینطبق
ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰المالي رقم 

ف التي یكون فیھا بیع أو مساھمة مع المواق ۲۸
في األصول بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو 
مشروع مشترك. على وجھ التحدید، تنص 
التعدیالت على أن المكاسب أو الخسائر الناتجة 

 عن فقدان السیطرة على شركة تابعة.
 

القوائم المالیة للشركة عندما تكون قابلة للتطبیق، تتوقع اإلدارة أن یتم اعتماد تفسیرات وتعدیالت المعاییر الجدیدة ھذه في 
 وقد ال یكون لتطبیق ھذه التفسیرات والتعدیالت أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة للشركة في فترة التطبیق األولي.
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳

"). الشركةفیما یلي عرضاً للسیاسات المحاسبیة الھامة والمطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة للشركة (شركة مساھمة سعودیة) ("
، ما لم ینص ۲مطبقة بشكل مستمر على كل الفترات المعروضة فیما عدا ما تم ذكره في أسس االعداد إیضاح وھذه السیاسات 
 على خالف ذلك.

 
  ترجمة العمالت األجنبیة ۳/۱

 
 ترجمة المعامالت بالعمالت االجنبیة

األجنبیة) وفقا ألسعار الصرف السائدة یتم إثبات المعامالت التي تتم بعمالت أخرى غیر العملة الوظیفیة للشركة (العمالت 
في تاریخ المعامالت. یتم ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة في نھایة كل فترة مالیة على أساس أسعار 

نبیة وفقا الصرف السائدة في ذلك التاریخ. یتم ترجمة البنود غیر النقدیة المدرجة بالقیمة العادلة والمدرجة بالعمالت األج
 ألسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة.

 
یتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدیة في قائمة الربح أو الخسارة في السنة التي تنشأ فیھا باستثناء فروق 

أجنبیة من غیر المحتمل أو المقرر  أسعار صرف العمالت األجنبیة على البنود النقدیة المطلوبة من أو المستحقة إلى عملیة
أن یتم تسویتھا (وھي بالتالي تشكل جزءاَ من صافي االستثمار في العملیة األجنبیة) والتي یتم االعتراف بھا أولیاً في الدخل 

 الشامل اآلخر ویتم إعادة تصنیفھا من حقوق المساھمین إلى قائمة الربح أو الخسارة عند تسدید البنود النقدیة.
 

 فروق ترجمة العمالت األجنبیة للشركة
یتم إثبات المعامالت المقومة بعمالت أخرى غیر عملة العرض وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ المعامالت. یتم تحویل 

ریخ. الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة في نھایة كل فترة مالیة على أساس أسعار الصرف السائدة في ذلك التا
یتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدیة في قائمة الربح والخسارة في الفترة التي تنشأ فیھا باستثناء ذلك عندما 

 یتم تأجیل الربح الشامل اآلخر لتغطیة التدفقات النقدیة المؤھلة.
 

یة والتي أصدرت بالعملة الوظیفیة لھا باللایر یتم عرض الموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالیة للشركات األجنب
السعودي وھي العملة الوظیفیة وعملة العرض باستخدام أسعار الصرف السائدة في نھایة السنة. یتم ترجمة اإلیرادات 

یخ والمصروفات باللایر السعودي وفقا للمتوسط المرجح ألسعار الصرف خالل السنة أو وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تار
 المعاملة للمعامالت الجوھریة.

 
التغیرات الناتجة من إعادة ترجمة الرصید االفتتاحي لصافي موجودات من العملیات الخارجیة والتغیرات الناتجة من ترجمة 

 صافي نتائج السنة للعملیات الخارجیة یتم إثباتھا في قائمة الدخل الشامل األخر.
 

ى العملیات الخارجیة، یتم إثبات التغیر في أسعار الصرف والمدرجة ضمن حقوق عندما یكون ھناك تغییر في السیطرة عل
 .من أرباح أو خسائر اإلستبعادات الملكیة یتم تحمیلھا على قائمة الربح أو الخسارة كجزء

 
 التقاریر القطاعیة ۳/۲

حمل عنھا مصروفات بما في ذلك القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات الشركة والذي یقوم بأنشطة قد یحقق منھا إیرادات ویت
اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع مكونات أخرى بالشركة. یتم تقییم جمیع نتائج القطاعات بشكل دوري من قبل 
متخذ القرارات التشغیلیة الرئیسي في الشركة حتى یتم اتخاذ قرارات وتقییم أداء الموارد المخصصة لكل قطاع والمعلومات 

 المتاحة بشكل منفصل. المالیة
 

تتضمن نتائج القطاعات التي یتم رفعھا إلى متخذ القرارات التشغیلیة بنوداً عائدة مباشرة إلى القطاع باإلضافة إلى تلك التي 
یمكن تخصیصھا على أساس مناسب. إن البنود غیر المخصصة تتكون بشكل رئیسي من مصروفات الشركات والموجودات 

العالقة (المتعلقة بالمقر الرئیسي للشركة) كمصروفات المركز الرئیسي وتكالیف البحث والتطویر المطلوبات ذات  /
 والموجودات/المطلوبات ذات العالقة وموجودات ومطلوبات الزكاة.
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ للسنة المنتھیة في
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 

 ممتلكات وآالت ومعدات  ۳/۳
والمعدات باستثناء األراضي المملوكة ملكیة خالصة والعقارات قید اإلنشاء بالتكلفة ناقصا  یتم إدراج الممتلكات واألالت

وفي حالة وجود األراضي المملوكة ملكیة خالصة والعقارات قید اإلنشاء  .االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة
 فیتم تقییمھا بالتكلفة.

 
 لثابت بمعدالت االستھالك المحددة لكل نوع من الممتلكات واآلالت والمعدات.یتم استدراك االستھالك بطریقة القسط ا

 
یتم االعتراف باالستھالك بحیث یتم شطب تكلفة الموجودات (باستثناء األراضي المملوكة ملكیة خالصة والعقارات قید 

 الثابت. اإلنشاء) ناقصا قیمتھا التخریدیة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة باستخدام طریقة القسط
 

 فیما یلي االعمار اإلنتاجیة المستخدمة في اإلستھالكات.
 السنوات 

 ۳۰الى  ٥ مباني
  ۲۰الى  ۱۰ معدات المارینا

  ٤ سیارات
 ۱۰الى  ٥ االت ومعدات المارینا

 ۱۰الى  ٤ أثاث ومفروشات وأجھزة مكتبیة
 ٥ أدوات ومعدات

 
خالل الفترة یتم تحمیل االستھالك بدایة من شھر اإلقتناء أو الرسملة وحتى الشھرالذي تم فیھ  وبالنسبة لإلضافات واالستبعادات

 إستبعاد تكلفة تلك الموجودات (تاریخ االستبعاد).
 

 المراجعة السنویة للقیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة
الحصول علیھ من استبعاد األصل بعد خصم التكالیف المقدرة  للشركةالقیمة المتبقیة لألصل ھي المبلغ المقدر الحالي الذي یمكن 

 لالستبعاد إذا كان األصل قد وصل بالفعل إلى العمر والحالة المتوقعتین في نھایة عمره اإلنتاجي. 
 

تلفت التوقعات تتم مراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للموجودات وتعدیلھا، عند الضرورة، في نھایة كل فترة مالیة. إذا اخ
 عن التقدیرات السابقة، یتم احتساب التغیر (التغیرات) كتغیر في التقدیرات المحاسبیة.

 
 تجزئة الموجودات

تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات غالباً من أجزاء مختلفة ذات أعمار إنتاجیة أو أنماط استھالك مختلفة. یتم استبدال ھذه األجزاء 
 مر اإلنتاجي لألصل. وعلیھ:(بشكل مستقل) خالل الع

 
ً بالنسبة للتكلفة اإلجمالیة للبند بشكل  • یتم استھالك كل جزء من بند الممتلكات واآلالت والمعدات، تكون تكلفتھ ھامة نسبیا

 مستقل (إال إذا كان أحد االجزاء الھامة لدیھا نفس العمر االنتاجي وطریقة استھالك جزء آخر من نفس بند الممتلكات واآلالت
 والمعدات، وفي ھذه الحالة، یمكن تجمیع الجزئین معاً لغرض اإلستھالك). 

 
في إطار منھج التجزئة. ال تعترف الشركة بتكالیف الصیانة الیومیة للبند ضمن القیمة الدفتریة لبند الممتلكات واآلالت  •

یتم تحدید مكونات الموجودات المختلفة ویتم  والمعدات. یتم االعتراف بھذه التكالیف في قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدھا.
استھالكھا بشكل منفصل فقط بالنسبة لألجزاء الھامة من بند الممتلكات واآلالت والمعدات ذات األعمار اإلنتاجیة أو أنماط 

لمستبدل) تسري االستھالك المختلفة. ومع ذلك، فإن المبادئ المتعلقة بإستبدال األجزاء (والتي تمثل التكلفة الالحقة للجزء ا
 عموماً على جمیع األجزاء المحددة، بغض النظر عما إذا كانت ھامة أم غیر ھامة. 
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 

 ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة) ۳/۳
 

 رسملة التكالیف ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات
 تتكون تكلفة بند الممتلكات واآلالت والمعدات مما یلي:

 
 االستیراد وضرائب الشراء غیر المستردة، بعد حسم الخصومات التجاریة والتخفیضات.سعر الشراء، بما في ذلك رسوم  •
 أي تكالیف مرتبطة مباشرة بوصول األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتشغیلھ بالطریقة التي تتراءى لإلدارة. •
الطبیعیة، واإللتزام المتكبد إما نتیجة شراء التقدیر األولي لتكالیف تفكیك ونقل البند وإعادة الموقع الذي یوجد علیھ إلى حالتھ  •

 ھذا البند أو نتیجة إستخدامھ خالل فترة معینة ألغراض أخرى بخالف إنتاج المخزون خالل تلك السنة.
 

تدرج التكالیف الالحقة في القیمة الدفتریة لألصل أو یتم االعتراف بھا كأصل منفصل، حسب الحالة، فقط عندما یكون من 
، یتم التوقف عن بھ ویمكن قیاس تكلفة البند بشكل موثوق الشركةق منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند إلى المحتمل تدف

 االعتراف بالقیمة الدفتریة ألحد األجزاء المثبتة كأصل منفصل عند استبدالھ.
 

 مؤھلة حتی بدء اإلنتاج التجاري.یتم رسملة تکالیف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤھلة کجزء من تکلفة الموجودات ال
 

فترة القوائم المالیة التي یتم تكبدھا  الخسارة خاللیتم تحمیل كافة مصاریف اإلصالح والصیانة األخرى على قائمة الربح أو 
قائمة فیھا. یتم تحمیل الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو مخرجات اإلنتاج على 

 تكبدھا. الخسارة عندالربح أو 
 

ویتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات بمقارنة المتحصالت مع صافي القیمة الدفتریة ویتم 
 إدراجھا في بند اإلیرادات األخرى.

 
 اإلنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ٤/۳

في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة العادلة ناقصاً منھا التكلفة البیعیة.  یتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض
 وجدت. الخسارة إنویتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القیمة ضمن قائمة الربح أو 

 
ً للمعیار الدولي رقم   اإلستبعاد وھي التكلفة التي یمكن والخاص بالقیمة العادلة وتكلفة  ۱۳ویتم تحدید القیمة العادلة طبقا

إضافتھا فقط. ویتم تقییم القیمة الدفتریة لألصول عن طریق القیمة الحالیة المخصومة للتدفقات النقدیة المستقبلیة اخذا في 
 االعتبار المخاطر المتعلقة بالنقود في البلد التي یتم التعامل بھا.

 
ودات غیر المالیة بخالف الموجودات المالیة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في تاریخ كل مركز مالي، یتم مراجعة قیم الموج

في قیمتھا وذلك الحتمالیة رد االنخفاض في القیمة. وعندما یتم الحقاً رد خسارة االنخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتریة 
لة لالسترداد، على أال تتجاوز القیمة الدفتریة فیما لو لم لألصل أو الوحدة المولدة للنقد وفقاً للتقدیرات المعدلة في قیمتھا القاب

یتم تسجیل أي خسارة لالنخفاض في قیمة الموجودات أو الوحدة المولدة للنقد في السنوات السابقة. ویتم إثبات رد خسارة 
اآلالت والمعدات الناتجة اإلنخفاض في قیمة الممتلكات و الخسارة.االنخفاض في القیمة كإیرادات مباشرة في قائمة الربح أو 

عندما یتم بشكل أساسي من الطاقة غیر المستغلة للمصنع عن طریق إقفال أو بیع منتجات غیر فعالة من المنتجات المساعدة. 
عكس خسارة االنخفاض في القیمة الحقاً، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل إلى القیمة القابلة لالسترداد المعدلة في حدود القیمة 
الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا إذا لم یتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القیمة لالصل في السنوات السابقة. یتم 

إال إذا كان األصل المعني مدرجا بالقیمة  الخسارة،االعتراف بعكس خسارة االنخفاض في القیمة مباشرة في قائمة الربح أو 
 تم معاملة عكس خسارة االنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم.المعاد تقییمھا، وفي ھذه الحالة ی
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 المحاسبیة الھامة (تتمة)السیاسات  -۳
 

 الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع ومجموعات مستبعدة  ٥/۳
الموجودات غیر المتداولة والمحتفظ بھا بغرض البیع والمجموعات المستبعدة یتم عرضھا بشكل منفصل ضمن الموجودات 

 تتحقق جمیع الشروط التالیة:  المالي عندماالمتداولة في قائمة المركز 
 

 ببیع األصل أو استبعاد مجموعة من األصول. الشركةعندما تلتزم  -
 وجود خطة فعالة لبیع ھذا الموجود. -
 شھراً القادمة.  ۱۲من المتوقع إتمام عملیة البیع خالل  -
 

في ھذا الوقت وقبل التبویب األولي للموجودات واستبعاد مجموعة من األصول مبوبة ضمن الموجودات المحتفظ بھا بغرض 
ع، وتمثل القیمة الدفتریة للموجودات (أو كل الموجودات والمطلوبات في مجموعات مستبعدة) یتم قیاسھا طبقاً للسیاسات البی

یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة الدفتریة أو صافي القیمة  الشركةالمحاسبیة المطبقة. الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع واستبعاد 
 ھما أقل). الموجودات المحتفظ بھا بغرض البیع ال یتم استھالكھا أو اطفائھا.البیعیة ناقصا تكلفة البیع (أی

 
 األنشطة غیر المستمرة

من فصل عملیات النشاط التشغیلیة ویمكن قیاس التدفقات  الشركةاألنشطة غیر المستمرة یتم االفصاح عنھا عندما تتمكن 
وتم تبویبھا على  الشركةالنقدیة لھذا النشاط بشكل مستقل ویمكن تحدید نشاطھا وتقاریرھا المالیة بشكل مستقل عن أنشطة 

غرافي أو تشغیلیا أو بشكل ج الشركةأنھا محتفظ بھا بغرض البیع أو تم استبعادھا وفي حالة قیاسھا بشكل مستقل عن نشاط 
أو قطاع جغرافي أو تشغیلي او تكون شركة تابعة  الشركةأو تكون جزء من خطة واحدة ككل لكي یتم استبعاد قطاع رئیسي ب

 تم اقتنائھا مع إعادة بیعھا. أیضاً عندما یتم الموافقة على خطة عدم االستمرار من قبل مجلس اإلدارة مع إعالن تلك الخطة.
 

اإلفصاح عنھا بشكل منفصل عن اإلیرادات  والخسارة ویتمأو خسائر األنشطة غیر المستمرة في قائمة الربح  یتم إثبات أرباح
ألرقام المقارنة. وفي قائمة التدفقات النقدیة یتم عرض التدفقات اوالمصروفات من األنشطة المستمرة ویتم إعادة عرضھا في 

التدفقات النقدیة من األنشطة المستمرة ویتم اإلفصاح عن الموجودات النقدیة من األنشطة غیر المستمرة بشكل منفصل عن 
والمطلوبات المتعلقة بھا ویتم استبعادھا أو تسویتھا وأسباب ھذه التغیرات. وبالنسبة ألرقام المقارنة یتم عرضھا للمقارنة لھذه 

 المعاملة.
 

 النقد وما في حكمھ ٦/۳
ون بند النقد وما في حكمھ من نقدیة بالصندوق والحسابات الجاریة وودائع لدى وألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة یتك

البنوك واالستثمارات األخرى قصیرة األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي خالل ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ الحیازة 
لتغیر في القیمة، المطلوبات تحت الطلب والتي یمكن تحویلھا بسھولة إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع لمخاطر غیر جوھریة ل

 والسحب على المكشوف والتي یتم دفعھا عند الطلب یتم خصمھا.
 

 إدارة مخاطر االعمال ۳/۷
 

لعدد من المخاطر المالیة: مخاطر االئتمان، مخاطر السیولة، (بما  الشركة، تتعرض للشركةأثناء ممارسة األنشطة االعتیادیة 
في ذلك مخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار السلع األساسیة ومخاطر أسعار األسھم). وفي ذلك 

 إلدارة المخاطر المالیة ومخاطر رأس المال. الشركةاالیضاح یتم عرض كیفیة قیام 
 

المخاطر المالیة ھو جزء ال یتجزأ من أسلوب إدارة الشركة. ویحدد "مجلس اإلدارة" مبادئ الرقابة المالیة، فضال عن إدارة 
مبادئ التخطیط المالي. الرئیس التنفیذي ینظم ویدیر ویراقب جمیع المخاطر المالیة، بما في ذلك االمور المتعلقة بالموجودات 

 والمطلوبات.
 

والمطلوبات، برئاسة رئیس القطاع المالي، ھو الھیئة الحاكمة لوضع والتنفیذ الالحق لسیاسات ادارة  لجنة إدارة الموجودات
األصول وااللتزامات المالیة للشركة. وھي تضمن تنفیذ استراتیجیات وتحقیق أھداف إدارة الموجودات والمطلوبات المالیة 

یة، في ظل ظروف محددة، وتحدد المبادئ التوجیھیة المعتمدة إلدارة للشركة، والتي یتم تنفیذھا من قبل ادارة النقدیة المركز
المخاطر النقدیة وتصنیفھا، كما تحدد، حسب فئة المعاملة، إجراءات الموافقة واالعتماد والتنفیذ. وتخضع أنشطة ادارة النقدیة 

العملیات مع المبادئ التوجیھیة المعتمدة  المركزیة لإلشراف من قبل المدیر المالي والذي یتحقق من تطبیق االستراتیجیات و/أو
 والقرارات التي اتخذھا مجلس اإلدارة.
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳

 
 (تتمة) إدارة مخاطر االعمال ۳/۷

 
 مخاطر االئتمان

 
 إدارة المخاطر االئتمانیة

إن مخاطر االئتمان تشیر إلى مخاطر عدم قدرة الطرف االخر (العمیل) على الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مما یؤدي إلى خسارة 
في الموجودات ذات الطبیعة النقدیة والموجودات المالیة غیر المتداولة وموجودات المشتقات . تنشأ مخاطر االئتمان للشركةمالیة 

 المالیة والذمم المدینة التجاریة واألخرى.
 

إلى الحد من مخاطر االئتمان المالي من خالل تطبیق سیاسات إدارة المخاطر. یتم تحدید الحدود االئتمانیة بناء  الشركةتھدف 
ومخاطر التعثر. إن المنھجیة المستخدمة لتحدید الحد االئتماني تأخذ في االعتبار األطراف األخرى  على حجم كل عمیل

والتصنیفات االئتمانیة ونسب المخاطر واحتماالت عدم السداد عند إجراء تقییم مھني لھذا الطرف عند منح حد ائتماني. تتم مراقبة 
 األطراف 

 
المعلومات المذكورة أعاله، وحاالت عدم السداد. ونتیجة لھذه االمتابعة، یتم إجراء تغییرات بانتظام، مع األخذ في االعتبار تطور 

تركیز مخاطر االئتمان على سیولة موجوداتھا عن طریق توزیعھا على  الشركةعلى حدود االئتمان وتخصیص المخاطر. تتجنب 
 عدة مؤسسات وقطاعات.

 
انیة وإجراءات الرقابة والمتبعة. نظرا لكثرة عدد العمالء واتساع القاعدة الجغرافیة تخضع الذمم المدینة التجاریة للحدود االئتم

إلى تركز جوھري لمخاطر االئتمان على ذممھا المدینة التجاریة. ومع ذلك، تتم مراقبة الذمم التجاریة بشكل  الشركةفتتعرض 
. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان الناتجة عن مستمر وفقا للمنھجیة المماثلة المستخدمة لألطراف المالیة المقابلة

األنشطة المالیة، دون األخذ في االعتبار اتفاقیات المقاصة ودون األخذ في االعتبار أي ضمانات محتفظ بھا أو تعزیزات ائتمانیة 
 .للشركةأخرى، ھي القیمة الدفتریة للموجودات المالیة 

 
 مخاطر السیولة

من صعوبات للوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بااللتزامات المالیة التي تم تسویتھا  الشركةخاطر التي قد تواجھ مالمخاطر السیولة ھي 
على بیع موجودات مالیة ما  الشركةبتسلیم نقدیة أو غیرھا من الموجودات المالیة. یمكن ان تنتج مخاطر السیولة عن عدم قدرة 

دوات مالیة والتي أإلى إدارة ھذه المخاطر عن طریق الحد من الدخول في  الشركةدف بسرعة أو قیمة مقاربة لقیمتھا العادلة. وتھ
 قد تتأثر بمشاكل السیولة والحفاظ على احتیاطي من تسھیالت.

 
 مخاطر السوق

معرضة للخطر من التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار الفائدة وأسعار السوق التي تؤثر على  الشركة
 ت والمطلوبات والمعامالت المستقبلیة.الموجودا

  
 مخاطر العمالت األجنبیة 

مخاطر المعامالت تنشأ من التعامل بالعمالت األجنبیة.  معرضة لمخاطر العمالت األجنبیة من المعامالت والترجمة. الشركة
 من خالل استخدام عقود تبادل العمالت. للشركةویتم إدارة ھذه المخاطر ضمن سیاسة التحوط وفقا الحتیاجات النشاط المحدد 

 
 مخاطر أسعار العموالت 

تنشأ مخاطر أسعار العمولة من احتمال تذبذب أسعار العمولة مما سیؤثر على الربحیة المستقبلیة او القیمة العادلة لألدوات المالیة، 
حدیداً المبالغ المستحقة للبنوك، وتعمل اإلدارة الشركة معرضة لمخاطر أسعار العمولة على مطلوباتھا التي تدفع علیھا عمولة، وت

على الحد من مخاطر أسعار العمولة على الشركة من خالل مراقبة التغیرات على أسعار العمولة المتعلقة بالمطلوبات التي تدفع 
 الشركة علیھا عمولة.
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 القوائم المالیة (تتمة)إیضاحات حول 

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 

 المالیة األدوات ۳/۸
 .لمنشأة أخرى ملكیة حقوق أدوات أو مالیة ومطلوبات المنشآت ألحد مالي أصل عنھ ینتج عقد أي ھي المالیة األداة

 
 المالیة الموجودات

 
 :األولي والقیاس اإلثبات
 .األخرى المدینة والذمم التجاریة المدینة والذمم حكمھ، في وما النقد من للشركة المالیة الموجودات تتكون

 
ً  المالي األصل قیاس لألداة. یتم التعاقدیة األحكام في طرفا الشركة تصبح عندما مبدئیا المالیة الموجودات إثبات یتم  مبدئیا

ً  العادلة بالقیمة  مباشرة العائدة المعاملة تكالیف الخسارة، أو خالل الربح من العادلة بالقیمة مدرج غیر لبند بالنسبة إلیھ، مضافا
 .طرحھ أو علیھ االستحواذ إلى

 
 :الالحق والقیاس التصنیف

 أعمال المالي ونموذج لألصل التعاقدیة النقدیة التدفقات خصائص على األولي اإلثبات عند المالیة الموجودات تصنیف یعتمد
 أجلھا من الشركة طبقت أو التي ھام تمویل عنصر على تحتوي ال التي التجاریة المدینة الذمم قیاس إلدارتھا. یتم الشركة
 أصل وجود حالة في المعامالت، مضافاً الیھا تكالیف العادلة بقیمتھ المالي األصل البدایة في الشركة وتقیس العملیة، الوسیلة

 ھام تمویل عنصر على تحتوي ال التي التجاریة الذمم المدینة قیاس الخسارة. یتم أو الربح خالل من العادلة بالقیمة لیس مالي
 اإلیرادات - ۱٥ المالي للتقریر الدولي المعیار بموجب المحدد بسعر المعاملة العملیة الوسیلة أجلھا من الشركة طبقت التي أو
 .العمالء مع العقود من

 
 لقیاس بـ: وفقا المالي األصل تصنیف یتم األولي، اإلثبات عند

 مطفأة، تكلفة -
 دین، أدوات - اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة القیمة -
 أو اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة ملكیة حقوق استثمار -
 الخسارة. أو الربح خالل من العادلة القیمة -
 
ً  المالیة الموجودات تصنیف إعادة یتم ال  أعمالھا إلدارة نموذج بتغییر الشركة قامت إذا إال األولي، اإلثبات بعد الحقا

 .المالیة الموجودات
 

 أو الربح من خالل العادلة بالقیمة محدد غیر وھو التالیین، الشرطین استوفى ما إذا المطفأة بالتكلفة المالي األصل یقاس
 :الخسارة

 
 التعاقدیة، و النقدیة التدفقات لتحصیل بالموجودات االحتفاظ ھدفھ أعمال نموذج ضمن بھ محتفظ األصل -
 وفائدة أصل المبلغ من مدفوعات فقط تمثل محددة تواریخ في نقدیة تدفقات إلى تؤدي المالي لألصل التعاقدیة الشروط -

 .القائم المبلغ أصل على
 

 بالقیمة غیر محددة وھي التالیین الشرطین استوفت إذا فقط اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقیمة الدین أداة تقاس
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة

 
 التعاقدیة التدفقات النقدیة من كل تحصیل طریق عن منھ الغرض یتحقق والذي أعمال نموذج ضمن باألصل االحتفاظ -

 و المالیة؛ الموجودات وبیع
 وفائدة أصل المبلغ من مدفوعات فقط تمثل محددة تواریخ في نقدیة تدفقات إلى تؤدي المالي لألصل التعاقدیة الشروط -

 .القائم المبلغ أصل على
 
 
 



 

- ۱۸ - 
 

 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 

 المالیة (تتمة) األدوات ۳/۸
 

 المالیة (تتمة) الموجودات
 

 :الالحق (تتمة) والقیاس التصنیف
 نھائي تختار بشكل أن للشركة یحق المتاجرة، بغرض بھا االحتفاظ یتم ال التي الملكیة حقوق الستثمارات األولي اإلثبات عند

 بالقیمة - ملكیة كاستثمار حقوق اآلخر (مصنفة الشامل الدخل ضمن لالستثمار العادلة القیمة في الالحقة التغیرات عرض
 غیر المالیة الموجودات جمیع إن .على حدة استثمار كل أساس على االختیار ھذا اآلخر) یتم الشامل الدخل خالل من العادلة

 بالقیمة قیاسھا یتم أعاله، بیانھ تم لما وفقا الشامل اآلخر الدخل خالل من العادلة بالقیمة أو المطفأة بالتكلفة كمقاسة المصنفة
 یفي مالي أصل قیاس لإللغاء قابلة غیر بصورة الشركة قد تختار األولي، اإلثبات وعند .الخسارة أو الربح خالل من العادلة

 أو الربح خالل من العادلة بالقیمة وكذلك اآلخر، الشامل الدخل خالل من بالقیمة العادلة أو المطفأة بالتكلفة القیاس بمتطلبات
 .ینشأ قد الذي المحاسبي التباین جوھریة بصورة یقلص أو بذلك یلغي القیام كان إذا الخسارة

 
 األعمال نموذج تقییم :المالیة الموجودات

 یعكس ھذا المحفظة ألن مستوى على بھ محتفظ بموجبھ األصل یكون الذي األعمال نموذج من للھدف تقییم بعمل الشركة تقوم
 اإلدارة. إلى إرسالھا یتم التي والمعلومات العمل بھا یدار التي األمثل الطریقة

 
 والخسائر واألرباح الالحق القیاس

بالقیمة  مالیة موجودات
أو  الربح خالل من العادلة

 الخسارة

ً  الموجودات ھذه قیاس یتم  األرباح والخسائر، صافي إثبات یتم العادلة. بالقیمة الحقا
 .أو الخسارة الربح ضمن األرباح، توزیعات إیرادات أو فائدة أي وتشمل

 
بالتكلفة  مالیة موجودات

 المطفأة
ً  الموجودات ھذه قیاس یتم  تخفیض الفعالة. یتم الفائدة طریقة باستخدام المطفأة بالتكلفة الحقا

 وخسائر وأرباح إیرادات الفائدة إثبات یتم. القیمة في االنخفاض خسائر بمقدار المطفأة التكلفة
 أو ربح أي إثبات یتم الخسارة. الربح أو في القیمة في واالنخفاض األجنبیة العمالت ترجمة
 .الخسارة أو الربح في خسارة

 
بالقیمة  دین استثمارات

الدخل  خالل من العادلة
 اآلخر الشامل

ً  الموجودات ھذه قیاس یتم  الفعلیة، لطریقة الفائدة وفقا الفائدة إیرادات العادلة. إن بالقیمة الحقا
 قائمة في إثباتھا یتم في القیمة واالنخفاض األجنبیة العمالت ترجمة وخسائر أرباح وكذلك
 إلغاء اآلخر. عند الشامل الدخل والخسائر في األرباح صافي اثبات الخسارة. یتم أو الربح

 قائمة إلى اآلخر الشامل الدخل في والخسائر المتراكمة األرباح تصنیف إعادة یتم اإلثبات،
 .الخسارة أو الربح

 
ملكیة  حقوق استثمارات

خالل  من العادلة بالقیمة
 اآلخر الشامل الدخل

ً  الموجودات ھذه قیاس یتم  في األرباح كإیرادات توزیعات إثبات العادلة. یتم بالقیمة الحقا
 تكلفة من جزء واضح استرداد بشكل األرباح توزیعات تمثل لم ما الخسارة أو الربح قائمة

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

 
 المالیة المطلوبات

 
 والقیاس األولي اإلثبات

 أو والسلف أو الخسارة، الربح خالل من العادلة بالقیمة مالیة كمطلوبات األولى االعتراف عند المالیة المطلوبات تصنیف یتم
 خصم بعد الدائنة الذمم حال وفي بالقیمة العادلة، بدایة المالیة المطلوبات جمیع تسجیل الحال. یتم مقتضى حسب الدائنة، الذمم

 .واألخرى التجاریة الدائنة الذمم للشركة الھامة المالیة المطلوبات تشمل المعاملة. إلى العائدة المباشرة التكالیف
 
 

 



 

- ۱۹ - 
 

 
 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 

 المالیة (تتمة) األدوات ۳/۸
 

 المالیة (تتمة) المطلوبات
 

 الالحق والقیاس التصنیف
 :عدا فیما المطفأة، بالتكلفة الحق وقت في قیاسھا تم كما المالیة المطلوبات جمیع بتصنیف الشركة تقوم

 .اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح قائمة خالل من العادلة بالقیمة المالیة المطلوبات -
 .المشاركة المستمرة طریقة تطبیق عند أو لالستبعاد مؤھل غیر مالي أصل تحویل عند تنشأ التي المالیة المطلوبات -
 .مالي ضمان عقود -
 .السوق في الفائدة سعر من أقل بمعدل قرض لتقدیم التزامات -
رقم  للتقریر المالي الدولي المعیار علیھا ینطبق أعمال اندماج عملیة في المشتري قبل من المثبت المحتمل المقابل  -

 والدخل أو الخسارة الربح قائمة في المدرجة التغیرات مع العادلة بالقیمة الحقا المحتمل المقابل ھذا قیاس . یتم۳
 .اآلخر الشامل

 
 اإلثبات إلغاء

 
 المالیة الموجودات

 مالیة متماثلة) (أي موجودات من شركة من جزء أو مالي أصل من جزء أو (مالي أصل إثبات إلغاء رئیسي بشكل یتم
 :عند ینطبق ) حیثماللشركة المالي المركز قائمة من استبعادھا

 أو األصل؛ من نقدیة تدفقات على الحصول حقوق صالحیة انتھاء •
 المستلمة التدفقات النقدیة لسداد التزاما وجود افترضت أو األصل من النقدیة التدفقات استالم في حقوقھا الشركة حولت •

 سواء تجاوز ترتیبات بموجب ثالث طرف على جوھري تأخیر دون بالكامل
 أو األصل؛ ومنافع مخاطر جمیع جوھري بشكل الشركة حولت )أ(
 .األصل على نقلت السیطرة ولكن األصل، ومنافع مخاطر بجمیع جوھري بشكل االحتفاظ أو بتحویل الشركة تقم لم )ب(

 
 وإلى كانت إذا بتقییم ما تقوم فإنھا تجاوز، اتفاقیة تبرم أو أصل من النقدیة التدفقات الستالم حقوقھا بتحویل الشركة تقوم عندما

 لألصل والمنافع المخاطر االحتفاظ بجمیع أو بتحویل الشركة قیام عدم عند .الملكیة من ومزایا بمخاطر احتفظت قد مدى أي
 األصل. في الشركة مشاركة طوال األصل المحول إثبات في الشركة تستمر علیھ، السیطرة بتحویل تقم ولم جوھري بشكل

 على بھا المرتبطة والمطلوبات المحولة الموجودات بھا. یتم قیاس مرتبطة مطلوبات بإثبات أیضا الشركة تقوم الحالة ھذه في
 على ضمان شكل تأخذ التي المستمرة المشاركة . تقاسالشركةبھا الش  احتفظت التي وااللتزامات الحقوق یعكس أساس

 الشركة من طلب ي أن یمكن الذي للمقابل األقصى والحد لألصل الدفتریة األصلیة للقیمة األدنى بالحد المحولة الموجودات
 .سداده

 
 المالیة المطلوبات

 أیضا الشركة تقوم .مدتھا انقضاء أو إلغائھا أو التعاقدیة التزاماتھا سداد یتم عندما المالیة المطلوبات إثبات بإلغاء الشركة تقوم
 ھذه جوھریا. وفي المعدل مختلفة لاللتزام النقدیة التدفقات تكون وعندما شروطھ، تعدیل یتم عندما المالي االلتزام بإلغاء

 الدفتریة القیمة بین الفرق إثبات یتم .العادلة بالقیمة المعدلة األحكام إلى المستند الجدید المالي االلتزام استبعاد یتم الحالة،
 .اآلخر الشامل والدخل الخسارة أو الربح في قائمة المعدلة الشروط مع الجدید المالي وااللتزام المطفأة المالیة للمطلوبات

 
 المالیة األدوات مقاصة

 :الشركة عندما تكون فقط المالي المركز قائمة في المعروض المبلغ وصافي المالي وااللتزام المالي لألصل مقاصة عمل یتم
 و المثبتة؛ للمبالغ مقاصة لعمل للتنفیذ قابل نظامي حق الراھن الوقت في لدیھا -
 .الوقت نفس في االلتزام وتسویة األصل تحقیق أو صافي، أساس على التسویة إما تنوي -

 
 األدوات المالیة المشتقة  ۳/۹

بشكل رئیسي من عقود تبادل أسعار العموالت والعمالت األجنبیة. تستخدم المشتقات بشكل رئیسي  الشركةتتكون مشتقات 
 إلدارة التعرض لمخاطر العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار الفائدة كما ھو موضح في مخاطر السوق.



 

- ۲۰ - 
 

 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 حول القوائم المالیة (تتمة)إیضاحات 

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳
 

 األدوات المالیة المشتقة (تتمة) ۳/۹
تدرج المشتقات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، ویتم إعادة قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة على أساس منتظم وفي تاریخ كل مركز 

إذا كانت  األولیة إالمالي كحد أدنى مع اثبات جمیع أرباحھا وخسائرھا المحققة وغیر المحققة في قائمة الربح أو الخسارة 
 من عقود تحوط مؤھلة.

 
 محاسبة عن التحوط

بتصنیف وتوثیق بعض المشتقات والموجودات المالیة أو المطلوبات المالیة األخرى كأدوات تحوط ضد  الشركةتقوم 
التغیرات في القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا (تحوط القیمة العادلة) والمعامالت المتوقعة بدرجة كبیرة. 

ة) یتم تقییم فعالیة مثل ھذه التحوطات عند بدایة العقد ویتم التحقق منھا على فترات منتظمة وعلى (تحوطات التدفقات النقدی
 األقل على أساس ربع سنوي، وذلك باستخدام االختبارات المستقبلیة والمرجعیة.

 
 تحوطات التدفقات النقدیة

بموجودات أو مطلوبات معترف بھا أو  تحوطات التدفقات النقدیة للتخفیف من مخاطر معینة مرتبطة الشركةتستخدم 
معامالت متوقعة بشكل كبیر، مثل مبیعات التصدیر المستقبلیة المتوقعة، وشراء المعدات والمواد الخام، فضالً عن تغیر 
 مدفوعات الفائدة المتوقعة والمقبوضات. یتم االعتراف بالجزء الفعال للتغیرات في القیمة العادلة ألدوات التحوط في قائمة

عندما ینتج  األولیة.الدخل الشامل اآلخر، في حین یتم االعتراف بأي جزء غیر فعال على الفور في قائمة الربح أو الخسارة 
عن البند المغطى االعتراف بالموجودات أو المطلوبات غیر المالیة، بما في ذلك األعمال المستحوذ علیھا، یتم إدراج الربح 

في الدخل الشامل اآلخر في قیاس تكلفة األصل أو االلتزام. وال یتم رد الربح أو الخسارة أو الخسارة المعترف بھا سابقا 
نفس الوقت الذي  األولیة فياالعتراف بھا في قائمة الربح أو الخسارة  األخر ویتمالمسجلة سابقا في قائمة الدخل الشامل 

 تتم فیھا معاملة التحوط.
 

 مشتقات غیر محددة
التي لم یتم تصنیفھا ضمن عقود التحوط كمشتقات غیر محددة. ویتم الحصول علیھا في إطار سیاسات یتم تصنیف المشتقات 

 إدارة المخاطر المعتمدة على الرغم من عدم تطبیق محاسبة التحوط.
 

 المالیة القیمة الموجودات في االنخفاض ۳/۱۰
أو  مالي أي أصل قیمة انخفاض على موضوعي دلیل أي ھناك كان إذا ما بتقییم مركز مالي، كل تاریخ في ،الشركة تقوم

 ھناك كان حال في فقط قد انخفضت المالیة الموجودات مجموعة أو المالي األصل المالیة. ویعتبر الموجودات من مجموعة
 وأن لألصل األولي اإلثبات بعد وقعت األحداث التي من أكثر أو لواحد نتیجة القیمة في االنخفاض على موضوعي دلیل

 التي المالیة الموجودات لمجموعة أو المالي التقدیریة لألصل المستقبلیة النقدیة التدفقات على تأثیر لھ ھذا الخسارة حدث
 الدائنین من مجموعة أو الدائنین أن على مؤشرات القیمة االنخفاض في دلیل یتضمن بھ. قد یعتد بشكل تقدیرھا یمكن

 إجراء أو لإلفالس تعرضھم احتمالیة أو المبلغ أصل أو الفائدة سداد وتأخر في تعثر أو كبیرة مالیة صعوبات یواجھون
 المستقبلیة النقدیة التدفقات في قیاسھ یمكن القیمة في انخفاض وجود على تدل یمكن مالحظاتھا وبیانات مالیة ھیكلة إعادة

 السداد. في التعثر حاالت مع تتناسب التي االقتصادیة أو األحوال مثل التقدیریة
 

 قیمة في یتعلق باالنخفاض فیما المتوقعة االئتمانیة الخسائر نموذج اتباع المنشأة من ۹ المالي للتقریر الدولي المعیار یتطلب
 بالقیمة االئتمانیة الخسائر االئتمانیة. یتم قیاس للخسائر مرجح تقدیر ھي المتوقعة االئتمانیة المالیة. الخسائر الموجودات

 تتوقع التي النقدیة والتدفقات للعقد وفقا للشركة إلى المستحقة النقدیة التدفقات بین الفرق النقدي (أي العجز لكل الحالیة
 التجاریة، المدینة للذمم المالي بالنسبة لألصل الفائدة الفعلیة بمعدل المتوقعة االئتمانیة الخسائر خصم ھا). یتماان تتلق الشركة
 مخاطر في التغییرات بتتبع الشركة ال تقوم المتوقعة. لذلك، االئتمانیة الخسائر احتساب في مبسطة طریقة الشركة تطبق

 تاریخ كل في الكلي للعمر المتوقعة االئتمانیة أساس الخسائر على خسارة بدل بإثبات تقوم ذلك من بدال ولكن االئتمان،
 بالدائنین خاصة مستقبلیة لعوامل تعدیلھا مع السابقة، االئتمانیة إلى خبرتھا تستند اعتماد سیمقای الشركة أنشأت مالي. تقریر
والجماعي.  الفردي نیالمستوی كال على القیمة في االنخفاض على یشیر دلیال أن ھناك الشركة االقتصادیة. ترى والبیئة

 والتي قیمتھا في لالنخفاض جماعي بشكل القیمة منخفضة غیر وجدت التي الھامة الفردیة األدوات المالیة جمیع تقییم ویتم
 بعد. تحدیدھا یتم لم تكبدھا ولكن تم

 



 

- ۲۱ - 
 

 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 الھامة (تتمة) السیاسات المحاسبیة -۳

 
 المالیة (تتمة) القیمة الموجودات في االنخفاض ۳/۱۰

 األصل المالي السترداد معقولة توقعات الشركة لدى یكون ال عندما المالي لألصل اإلجمالیة الدفتریة القیمة شطب یتم
 بناءً  الشطب بتوقیت ومقدار یتعلق فیما تقییم بإجراء فردي الشركة بشكل تقوم الھامة، للعمالء منھ. بالنسبة جزء أو بالكامل

 أن إال المشطوب. من المبلغ كبیر جزء استرداد الشركة أي تتوقع لالسترداد. ال معقول توقع ھناك كان إذا ما على
 السترداد الشركة إجراءات مع إلزامیة للتماشي ألنشطة خاضعة زالت ما تكون أن ممكن شطبھا تم التي المالیة الموجودات

 .المستحقة المبالغ
 

 إلى التزاماتھ االئتمانیة المدین یدفع أن المرجح غیر من یكون عندما السداد عن متأخر المالي األصل أن الشركة تعتبر
 منھا). أي وجدت (إن مالیة أوراق تحقق مثل إجراءات إلى اللجوء دون بالكامل، الشركة

 
 مزایا الموظفین ۳/۱۱

 
 مزایا الموظفین قصیرة وطویلة األجل

یتم االعتراف بمطلوبات المزایا المستحقة للموظفین وتتضمن األجور والرواتب واإلجازات السنویة واإلجازات المرضیة في 
 الفترة التي یتم فیھا تقدیم الخدمة ذات الصلة بالمبلغ غیر المخصوم للمزایا المتوقع دفعھا مقابل تلك الخدمة.

 
قصیرة األجل بالمبلغ غیر المخصوم للمزایا المتوقع دفعھا مقابل الخدمة ذات  ویتم قیاس مطلوبات مزایا الموظفین المستحقة

 العالقة.
یتم قیاس االلتزامات المعترف بھا المتعلقة بمزایا الموظفین المستحقة األخرى طویلة األجل بالقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة 

 علق بالخدمات المقدمة من قبل الموظفین حتى تاریخ القوائم المالیة. فیما یت الشركةالمستقبلیة المقّدرة المتوقع تقدیمھا من قبل 
 

 مزایا نھایة الخدمة للموظفین
مزایا نھایة الخدمة  بخطة المنافع المحددة. خطة المالي تتعلقالمطلوبات أو الموجودات المعترف بھا في قائمة المركز 

ات الموظفین كما في نھایة فترة التقریر. یتم احتساب التزام منافع انتھاء تمثل القیمة الحالیة اللتزام منافع إنتھاء خدم للموظفین
 خدمات الموظفین سنویا بواسطة خبراء اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة.

 
تقبلیة المقدرة باستخدام یتم تحدید القیمة الحالیة إللتزام منافع انتھاء خدمات الموظفین عن طریق خصم التدفقات النقدیة المس

أسعار الفائدة لسندات الشركات عالیة الجودة المقومة بالعملة التي سیتم بھا دفع المزایا والتي تحتوي على شروط تقارب نفس 
 شروط العقد.

 
 :یتم تصنیف تكالیف المنافع المحددة على النحو التالي

 
 تكلفة الخدمة

 الخسارة.ة في قائمة الربح أو لالحالیة والسابقة والمحمتتضمن تكالیف الخدمة تكالیف الخدمة 
 

یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة الحالیة لاللتزامات المستحقة المحددة الناتجة عن تعدیالت أو تخفیضات الخطة مباشرة في 
 قائمة الربح أو الخسارة كتكلفة خدمة سابقة.

 
 تكلفة الفائدة 

یتم احتساب صافي تكلفة الفائدة من خالل تطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام منافع انتھاء خدمات الموظفین. یتم 
 الخسارة.ادراج ھذه التكلفة في مصروفات مزایا الموظفین في قائمة الربح أو 

 
 إعادة قیاس األرباح أو الخسائر

لسنة ایة في وارالکتت اضاراالفتافي رات لتغیمن تسویات الخبرة االكتورایة وا لناتجةس القیادة اعار إخسائح أو بات أرثبام إیت
 ر.آلخل الشامل اخدلقائمة افي رة فیھا مباشم لتي تتا
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳

 
 الزكاة والضرائب ۳/۱۲

بالمملكة العربیة السعودیة ("الھیئة"). ویتم إثبات استحقاق  ھیئة الزكاة والضریبة والجماركتخضع الشركة للزكاة وفقاً ألنظمة 
للزكاة وضریبة الدخل وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة للفترة الجاریة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة والضریبة اإلضافیة، 

 یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط الزكویة على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي 
 

 المخصصات  ۳/۱۳
على الشركة ویمكن عمل  -نتیجة لحدث في الماضي  -یتم االعتراف بالمخصصات عند وجود التزام حالي قانونى أو حكمي 

لمبالغ المحققة تقدیر موثوق بھ لمبلغ االلتزام ویكون من المحتمل أن یترتب عنھ تدفق لمنافع اقتصادیة لتسویة ذلك االلتزام. ا
كمخصصات تعتبر أفضل تقدیر لقیاس المقابل المطلوب لتسویة االلتزامات الحالیة في نھایة السنة المالیة، أخذاً بعین االعتبار 
المخاطر واألمور غیر المؤكدة المحیطة بتلك االلتزامات. عند قیاس قیمة المخصص بناًء على التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة 

 ات الحالیة، فان قیمة االلتزام المثبتة بدفاتر الشركة تقاس بناًء على القیمة الحالیة لتلك التدفقات.االلتزام
 

عندما یتوقع استرداد بعض أو كل المبالغ المطلوبة لتسویة المخصصات من طرف ثالث، یتم االعتراف بالذمم المدینة 
 مكن قیاس قیمة ھذه الذمم بشكل موثوق بھ.كموجودات إذا أمكن التأكد أن ھذه الذمم قابلة للتحصیل وی

 
ان الموجودات والمطلوبات المحتملة ھي الحقوق المحتملة وااللتزامات التي تنشأ عن احداث ماضیة والتي سوف یتم تأكید 

 حدوثھا أو عدم حدوثھا عن طریق حدوث أحد االحداث المستقبلیة الغیر مؤكدة والتي لیست تحت سیطرة الشركة.
 

  اإلیرادات ۳/۱٤
حدى الموجودات إما بمرور الوقت أو في وقت معین. تُعرف السیطرة على إیتم االعتراف باإلیرادات عند انتقال السیطرة على 

 حدى الموجودات بالقدرة على توجیھ االستخدام وفعلیاً جمیع المنافع المتعلقة بتلك الموجودات.إ
 

 الخدمات إیراد
أنھا تستحقھ مقابل تلك  الشركةیتم االعتراف بإیرادات الخدمات المطلوبة إلى العمالء بمبلغ یعكس المقابل المادي الذي تتوقع 

 الخدمات. یتم االعتراف باإلیرادات عند استیفاء الخطوات التالیة:
 
 تحدید عقد البیع المبرم مع العمیل. وال یلزم أن یكون ھذا العقد كتابیاً. -۱
 وجود التزام أداء. -۲
 تحدید سعر المعاملة.  -۳
 توزیع سعر المعاملة على التزام األداء. -٤
 االعتراف باإلیرادات عند الوفاء بالتزامات األداء. -٥
 

 وعند تقییم ھذه الخطوات، فإن اإلدارة تضع ما یلي في حسبانھا: 
ف الخاصة بھذه البضائع والخدمات بموجب موافقة الطرفین (المشتري والبائع) على البیع مع نقل حقوق كل طر •

البیع. كما ینبغي دراسة شروط الدفع لضمان أن العقد لھ أساس تجاري وأنھ من المحتمل أن یتم تحصیل المقابل 
 المادي الخاص ببیع ھذه البضائع والخدمات.

ات المستقلة بالتزام األداء. تحدید بضائع أو خدمات مستقلة متفق علیھا بموجب العقد. یشار إلى ھذه البضائع والخدم •
عند دراسة ما إذا كانت ھذه البضائع والخدمات مستقلة، تقوم اإلدارة بتقییم ما إذا كان یمكن لھذه البضائع أو 

بتحویل ھذه البضائع والخدمات إلى العمیل  الشركةالخدمات أن توفر منفعة في حد ذاتھا وأنھ قد تم تحدید وعد 
 مستقلة. الشركةمبیعات بشكل منفصل، وتعتبر جمیع 

لھا مقابل  الشركةمقابل نقل ھذه البضائع والخدمات. ان جمیع مبیعات  الشركةالمقابل المادي المتوقع أن تستحقھ  •
 ثابت.

 توزیع سعر المعاملة على السلع أو الخدمات بموجب العقد. •
 الوفاء بالتزام األداء. •

 
 إیرادات أخرى 

 أساس االستحقاق.یتم اثبات اإلیرادات األخرى على 
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 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۳

 
 المصروفات ۳/۱٥

ما باقي المصاریف أیتم تحدید تكلفة البضاعة المباعة على أساس تكلفة اإلنتاج أو الشراء والتسویات الجردیة الخاصة بالمخزون. 
 و عند استالم البضاعة.أبما فیھا مصاریف البیع والتسویق یتم تسجیلھا عند انتقال مخاطر وملكیة البضاعة المشتراة للشركة 

 
 وتوزیع بیع مصروفات

 التسویق ورسوم مصروفات اإلعالن وتشمل الشركة منتجات بیع وتوزیع تكالیف جمیع والتوزیع مصروفات البیع تتضمن
 وتكلفة والتوزیع البیع مصروفات بین فیما ثابت أساس على المصروفات األخرى. توزع المباشرة المبیعات غیر وتكالیف

 األمر. لزم إذا المبیعات،
 

 وإداریة عمومیة مصروفات
 أو المبیعات بتكلفة مرتبطة التحدید وجھ على لیست مباشرة وغیر مباشرة تكالیف واإلداریة المصروفات العمومیة تتضمن

ومصروفات البیع  وإداریة عمومیة مصروفات بین فیما ثابت أساس المصروفات على توزع .بالشركة والتوزیع البیع نشاط
 .األمر لزم إذا والتوزیع وتكلفة المبیعات،

 
 ربحیة السھم ۳/۱٦

بعرض ربحیة السھم األساسیة والمخفض للسھم الواحد ألسھمھا العادیة. یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة بقسمة  الشركةتقوم 
صافي الربح أو الخسارة المتاحة إلى حملة األسھم العادیة للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل 

بحیة السھم المخفضة عن طریق تعدیل صافي الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة السنة، والمعدل لحملة األسھم. یتم تحدید ر
األسھم العادیة والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة، والمعدل لحملة األسھم، لتعدیل أثار كل األسھم العادیة المخفضة 

 وحھ للموظفین إن وجدت.المحتملة والتي تشمل السندات القابلھ للتحویل ألسھم واألسھم الممن
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة  ۳/۱۷
یتم تسعیر المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أساس تجارى. ویتم تحدید األسعار على أساس طریقھ األسعار غیر 

صول علیھا في سوق قابل المسیطر علیھا والتي تحدد السعر بالرجوع الى أسعار السلع والخدمات المماثلة التي تباع او یتم الح
 مقارنة بأسعار السوق. الشركةللمقارنة االقتصادیة وإلى مشتري ال یرتبط بالبائع وعادة ما تكون بأسعار تفضیلیة لصالح 

 
 االحداث الالحقھ لتاریخ القوائم المالیة  ۳/۱۸

ً  لیة دلیالً بتعدیل البیانات المالیة إذا ظھر بعد فترة القوائم الما الشركةتقوم  على الشروط التي كانت موجودة في نھایة  إضافیا
ً على فرض االستمراریة  ً او كلیا . یتم إجراء ھذه للشركةفترة التقریر، بما في ذلك حدث یؤثر بطریقة غیر مناسبة جزئیا

 المالیة.التعدیالت حتى تاریخ اعتماد مجلس اإلدارة للبیانات 
 

 إستثمارات عقاریة ۳/۱۹
ة ھي أصول غیر متداولة مقتناه بغرض تحقیق عائد من تأجیرھا أو تحقیق مكاسب رأسمالیة أو كلیھما، اإلستثمارات العقاری

 ولكن لیس للبیع في سیاق العمل المعتاد أو إستخدامھا في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو ألغراض إداریة.
 

اإلستفادة من إیجاراتھا "كإستثمارات عقاریة" تدرج اإلستثمارات یتم تسجیل العقارات المحتفظ بھا لتنمیة رأس المال و / أو 
 العقاریة بالتكلفة مخصوماً منھا أي خسائر إنخفاض في القیمة.

 
  األحكام والتقدیرات المحاسبیة -٤

إن إعداد القوائم المالیة یتطلب من إدارة الشركة ممارسة الحكم وإجراء تقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات ومبالغ 
اإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات. تستند ھذه التقدیرات واالفتراضات المرتبطة بھا إلى الخبرة 

 تقد أنھا معقولة في ظل الظروف. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. السابقة وعوامل أخرى مختلفة یع
 

یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة على أساس مستمر، ویتم االعتراف بالتسویات على التقدیرات المحاسبیة في الفترة 
فترة، أو في فترة الحالیة والفترات المستقبلیة إذا كانت التسویات التي یتم فیھا تعدیل التقدیر إذا كانت المراجعة تؤثر فقط على تلك ال

 تؤثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.



 

- ۲٤ - 
 

 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
  

 (تتمة) األحكام والتقدیرات المحاسبیة -٤
 المالیة:إن األحكام والتقدیرات الھامة التالیة لھا التأثیر األكثر أھمیة على المبالغ المدرجة في القوائم 

 مدة عقد االیجار. -
 العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات. -
 .لالستثمارات العقاریةاإلنتاجي العمر  -
 الزكاة وضرائب الدخل. -
 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة. -
 تقدیر التزامات مزایا العاملین المحددة. -
 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة. -
 مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف. -
 .الحاالت الطارئة -
 

ھامة الخاضعة للتقدیرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الھامة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة فیما یلي معلومات حول األمور ال
 المالیة:والتي لھا تأثیراً جوھریاً على المبالغ المدرجة في القوائم 

  
 مدة عقود اإلیجار

حافًزا اقتصادیًا لممارسة خیار التمدید عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة في االعتبار جمیع الحقائق والظروف التي تخلق 
خالل السنة  تتم مراجعة التقییم في حالة حدوث حدث جوھري أو تغییر كبیر في الظروف التي تؤثر على ھذا التقییم. أو اإلنھاء.

 .ید أو اإلنھاءالمالیة الحالیة، لم یكن ھناك أي أثر مالي جوھري لمراجعة شروط عقود اإلیجار لتعكس أثر ممارسة خیارات التمد
 

 االستھالكات واالطفاء للموجودات غیر المتداولھ
یتم االعتراف باالستھالك واالطفاء لتخفیض تكلفھ األصول ناقصا قیمتھا المتبقیھ على مدى اعمارھا لإلنتاجیة باستخدام أنسب 

والقیم المتبقیھ وطریقھ االھالك في نھایة  عمار اإلنتاجیة المقدرةبمراجعة األ الشركةالطرق الحتساب االستھالك واالطفاء. وتقوم 
 كل مركز مالى وتحتسب أى تغیرات في التقدیرات على أساس مستقبلى.

 
 الزكاة والضرائب

بالمخصص الذي یعكس أفضل تقدیر لإلدارة  الشركةعندما یكون مبلغ الزكاة والضریبة مطلوبات أو موجودات غیر مؤكد، تعترف 
رات یدلتقن ابیت زكویة وضریبیة قارویة فل أتحمیم یتكنتیجة أكثر احتماالً بناًء على الحقائق المعروفة في االختصاص ذو الصلة. 

 .قعاومتن کاإذا ال ، إادھتکبم لتي ترة الفتافي دة حولمئر الخساقائمة األرباح أو النھائیة علی ایبیة رلضت الزكویة والتقییماوا
 

 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة
یتم احتساب االنخفاض في قیمة الذمم المدینة باستخدام النھج المبسط الحتساب خسائر االئتمان حیث تستند خسائر االئتمان المتوقعة 

المخصص بناءاً على خبراتھا مصفوفة الحتساب  الشركةعلى خسارة االئتمان المتوقعة على مدى عمر ھذه الموجودات. اعدت 
 السابقة والمعدلة لالخذ في االعتبار النظرة المستقبلیة للمتحصالت والظروف االقتصادیة ذات الصلة. 

 
 إنخفاض قیمھ األصول الملموسھ وغیر الملموسھ

ا كان ھناك مؤشر على ان في نھایة كل مركز مالى القیم الدفتریھ الصولھا الملموسھ وغیر الملموسھ لتحدید ما إذ الشركةتراجع 
تلك األصول قد تعرضت لخسائر انخفاض في القیمھ. في حالة وجود مثل ھذه المؤشرات یتم تقدیر القیمھ القابلھ لالسترداد لالصل 

 ن وجدت).إمن اجل تحدید مدى خسارة انخفاض القیمھ (
 

 الطوارئ
وقوع حدث أو أكثر. إن تقییم مثل ھذه الحاالت الطارئة یتضمن بطبیعتھا، لن یتم ظھور الحاالت الطارئة إال عند وقوع أو فشل 
  .بطبیعتھا ممارسة حكم وتقدیرات مھمة لنتائج األحداث المستقبلیة

 
 
 
 
 



 

- ۲٥ - 
 

 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
  (تتمة) األحكام والتقدیرات المحاسبیة -٤

 مزایا العاملین
باستخدام افتراضات مختلفة قد تختلف  تعتمد القیمة الحالیة اللتزامات التقاعد على عدد من العوامل التي تحدد على أساس اكتواري

عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وتشمل االفتراضات المستخدمة معدل الخصم والزیادات في المرتبات في المستقبل ومعدالت 
الدفتریة الوفیات والزیادات في المعاشات التقاعدیة في المستقبل. ان التغیرات في ھذه االفتراضات سیكون لھا أثر على القیمة 

 اللتزام المعاش التقاعدي.
 

بتحدید معدل الخصم المناسب في تاریخ كل تقریر مالي. عند تحدید معدل الخصم المناسب، تأخذ اإلدارة في االعتبار  الشركةتقوم 
مدة المتوقعة اللتزام معدالت الفائدة لسندات الشركات المقومة بالعملة التي سیتم بھا دفع المنافع والتي لھا فترات استحقاق تقارب ال

 المعاش التقاعدي ذي الصلة.
 

 لمزید من اإلفصاح عن المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤکدة فیما یتعلق بالتزام استحقاقات التقاعد. ۱۱راجع اإلیضاح رقم 
 

 رأس المال -٥
السعودیة، یبلغ رأس مالھا شركة المشروعات السیاحیة (شمس) شركة مساھمة سعودیة مدرجة في السوق المالیة 

لایر سعودي للسھم الواحد، وقد تم االكتتاب  ۱۰سھم، بقیمة اسمیة  ۱۰٬۱٥۰٬۰۰۰لایر سعودي، مقسمة الى  ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰
 في جمیع أسھمھا وسددت بالكامل.

 
تم تخفیض م ۲۰۲۱دیمسبر  ۹ھـ الموافق ۱٤٤۳جمادى األول  ٥بناء على قرار الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة بتاریخ 

لایر  ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰رأس مال شركة المشروعات السیاحیة (شمس) شركة مساھمة سعودیة لیصبح رأس مالھا بعد التخفیض 
وجاري تعدیل النظام األساس والسجل  لایر سعودي للسھم الواحد. ۱۰سھم، بقیمة أسمیة  ٥٬۲٥٦٬٦۹۳سعودي، مقسمة الى 

 التجاري للشركة.
 

دیسمبر  ۹افق وھـ الم۱٤٤۳جمادى األول  ٥بناء على اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد بتاریخ م، ۲۰۲۱خالل عام 
لایر سعودى. لیصبح رأس  ٤۸٬۹۳۳٬۰۷۰م قرر المساھمون إطفاء الخسائر المتراكمة وتخفیض رأس المال بمبلغ ۲۰۲۱

لایر سعودى وجارى التأشیر في السجل التجارى  ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰لایر سعودى. بدال من  ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰المال بعد التخفیض 
 وتعدیل 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
بح رأسمال الشركة بعد التخفیض ) لایر سعودي لیص۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰) من رأسمال الشركة البالغ (٤۸٬۲۱%(
 ) لایر سعودي.٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰(
 

 -كالتالي: عدد أسھمھا بعد التخفیض  وأصبح
 

 رأس مال الشركةزیادة  )ب
 

لایر سعودي إلي  ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰، أقترح مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الشركة من م۲۰۲۲وعام  م۲۰۲۱خالل عام 
لایر سعودي وتخضع توصیة  ٥۲٥٬۲۳٦٬۲۳۰ بقیمةلایر سعودي من خالل طرح أسھم حقوق أولویة  ٥۷۸٬۲۳٦٬۲۳۰

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

 -عدد أسھمھا بعد الزیادة كالتالي:  لیصبح
 
 
 
 

 األسھم الملغاه الطفاء الخسائر عدد األسھم بعد التخفیض عدد األسھم قبل التخفیض
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 



 

- ۲٦ - 
 

 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 مساھمة سعودیة)(شركة 

 (تتمة)القوائم المالیة إیضاحات حول 
 م۲۰۲۱ دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)
 
 يممتلكات وآالت ومعدات، صاف -٦

 سیارات معدات المارینا مبانى ومرافق 
االت ومعدات 

 عدد وادوات جھزهأثاث وأ مارینا
مشروعات تحت 

 االجمالي التنفیذ
         التكلفة

 ۱۳۸٬۷۳٦٬۱٦۰ ۳۱۹٬۸۰۹ ۹۱۳٬۰۰٥ ۱٥٬٥۰۰٬۰٤۹ ۱٬۱۰۳٬۲٦٤ ۲٬۲۱۸٬٤۲٦ ٥٬٥۷۹٬۱۸٦ ۱۱۳٬۱۰۲٬٤۲۱ م۲۰۲۰ینایر  ۱
 ۱٬۱۸۲٬۸۱٦ ۸۳۷٬۹٥۹ - ۸۳٬۲۷۷ - - - ۲٦۱٬٥۸۰ اإلضافات 
 - )٦۲٤٬۸۳٥( - ۱۸۷٬۰۲۱ - ۱۰٬٦۹٦ - ٤۲۷٬۱۱۸ تحویالت

 )٦۰٬٥۰۰( - - - - )٦۰٬٥۰۰( - - استبعادات
 ۱۳۹٬۸٥۸٬٤۷٦ ٥۳۲٬۹۳۳ ۹۱۳٬۰۰٥ ۱٥٬۷۷۰٬۳٤۷ ۱٬۱۰۳٬۲٦٤ ۲٬۱٦۸٬٦۲۲ ٥٬٥۷۹٬۱۸٦ ۱۱۳٬۷۹۱٬۱۱۹ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

         
 ۳٬٤۱۱٬٦۹۷ ۳٬۱۰۷٬۲۲۹ ۱۸٬۸۹٥ ۹۸٬۷۱٦ - ٦۹٬۰۰۰ - ۱۱۷٬۸٥۷ اإلضافات
 - )۱٬۷٤۸٬۳۲۷( ۲٦٬٥۹۲ ۱۷۹٬۸۰۱ - ٤٥٬۰۰۰ ۲۰٤٬۷۹٦ ۱٬۲۹۲٬۱۳۸ تحویالت

 )٤۳۳٬۷٥٤( )٤۳۳٬۷٥٤( - - - - - - استبعادات
 ۱٤۲٬۸۳٦٬٤۱۹ ۱٬٤٥۸٬۰۸۱ ۹٥۸٬٤۹۲ ۱٦٬۰٤۸٬۸٦٤ ۱٬۱۰۳٬۲٦٤ ۲٬۲۸۲٬٦۲۲ ٥٬۷۸۳٬۹۸۲ ۱۱٥٬۲۰۱٬۱۱٤ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱

         
         ھالكستاإل
 ۸٤٬۰٥۰٬۷۳٥ - ۷۷٤٬٤۰۰ ۱۱٬۱٤۳٬۲۷۱ ٥۲۸٬۱٦۸ ۲٬۱۳۷٬۲۲٥ ۱٬٥٦٦٬۳۷٥ ٦۷٬۹۰۱٬۲۹٦ م۲۰۲۰ینایر  ۱

 ٥٬۷۹۳٬٥۳۱ - ٦۹٬۱۰۲ ۱٬۰۸۷٬٥۱۰ ۱۱۱٬۰٤٤ ٦٥٬٦۲۲ ۳٤۸٬۲۱۸ ٤٬۱۱۲٬۰۳٥ السنة استھالك
 )٦۰٬٥۰۰( - - - - )٦۰٬٥۰۰( - - ھالك االستبعاداتستا

 ۸۹٬۷۸۳٬۷٦٦ - ۸٤۳٬٥۰۲ ۱۲٬۲۳۰٬۷۸۱ ٦۳۹٬۲۱۲ ۲٬۱٤۲٬۳٤۷ ۱٬۹۱٤٬٥۹۳ ۷۲٬۰۱۳٬۳۳۱ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
         

 ٥٬۷٤۲٬۸۸۹ - ۳۰٬۸۱۸ ۱٬۰٦۰٬۳٥۹ ۱۱۰٬۷۳۹ ۱۸٬۲٤۱ ۳٤۰٬۸۱٦ ٤٬۱۸۱٬۹۱٦  السنة استھالك
 - - - - - - - - ھالك االستبعاداتستا

 ۹٥٬٥۲٦٬٦٥٥ - ۸۷٤٬۳۲۰ ۱۳٬۲۹۱٬۱٤۰ ۷٤۹٬۹٥۱ ۲٬۱٦۰٬٥۸۸ ۲٬۲٥٥٬٤۰۹ ۷٦٬۱۹٥٬۲٤۷ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
         

         فى صافي القیمة الدفتریة
 ٤۷٬۳۰۹٬۷٦٤ ۱٬٤٥۸٬۰۸۱ ۸٤٬۱۷۲ ۲٬۷٥۷٬۷۲٤ ۳٥۳٬۳۱۳ ۱۲۲٬۰۳٤ ۳٬٥۲۸٬٥۷۳ ۳۹٬۰۰٥٬۸٦۷ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٥۰٬۰۷٤٬۷۱۰ ٥۳۲٬۹۳۳ ٦۹٬٥۰۳ ۳٬٥۳۹٬٥٦٦ ٤٦٤٬۰٥۲ ۲٦٬۲۷٥ ۳٬٦٦٤٬٥۹۳ ٤۱٬۷۷۷٬۷۸۸ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱



 

- ۲۷ - 
 

 
 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تتمة) القوائم المالیة إیضاحات حول
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 
 (تتمة) ممتلكات وآالت ومعدات، صافي -٦

 -یتم توزیع االھالك كما یلي: 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 ٥٬٥۹۳٬۰۹۷ ٥٬٥٥۲٬٤۱۱ )۱٦تكلفة اإلیرادات (إیضاح رقم 

 ۲۰۰٬٤۳٤ ۱۹۰٬٤۷۸ )۱۸مصروفات إداریة وعمومیة (إیضاح رقم 
 ٥٬۷۹۳٬٥۳۱ ٥٬۷٤۲٬۸۸۹ الرصید في نھایة السنة

 
 استثمارات عقاریة، صافي -۷

  
 اراضى

 
 مبانى

 
 اثاث واجھزة

 
 االجمالى

     التكلفة
 ۱۰٬۳۱۲٬۰۳۳ ۳۹٤٬۹۲۷ ٦٬۹۱۷٬۱۰٦ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲۰ینایر  ۱

 - - - - اضافات
 ۱۰٬۳۱۲٬۰۳۳ ۳۹٤٬۹۲۷ ٦٬۹۱۷٬۱۰٦ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

     
 - - - - اإلضافات

 ۱۰٬۳۱۲٬۰۳۳ ۳۹٤٬۹۲۷ ٦٬۹۱۷٬۱۰٦ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
     

     ھالكستاإل
 ۳٬۳۰۲٬۹٦٦ ۳۲۲٬۱٥۸ ۲٬۹۸۰٬۸۰۸ - م۲۰۲۰ینایر  ۱

 ۲۳۳٬۹٤۱ ۲٦٬٤۳۰ ۲۰۷٬٥۱۱ - )۱۸ رقم (إیضاح السنة استھالك
 ۳٬٥۳٦٬۹۰۷ ۳٤۸٬٥۸۸ ۳٬۱۸۸٬۳۱۹ - م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

     
 ۲۳۳٬۳۰۲ ۲٦٬۳٥۸ ۲۰٦٬۹٤٤ - )۱۸رقم (إیضاح  السنة استھالك

 ۳٬۷۷۰٬۲۰۹ ۳۷٤٬۹٤٦ ۳٬۳۹٥٬۲٦۳ - م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
     

     صافي القیمة الدفتریة
 ٦٬٥٤۱٬۸۲٤ ۱۹٬۹۸۱ ۳٬٥۲۱٬۸٤۳ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 ٦٬۷۷٥٬۱۲٦ ٤٦٬۳۳۹ ۳٬۷۲۸٬۷۸۷ ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 
 الذمم المدینة، صافي -۸

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 ٥٬٦۸۲٬۰۸۰ ٦٬٦۲٦٬۰٤۰ عمالء رسوم الخدمات

 ۲۸۱٬۰۰۰ ۱۳۰٬۰۰۰ عمالء ایجار سنوي
 ۷٥۰٬۰۰۰ ۷٥۰٬۰۰۰ عمالء ایجار عقار

 ۷٬٥۰٦٬۰٤۰ ٦٬۷۱۳٬۰۸۰ 
 )۳٬٥۱٥٬۸۰۱( )٤٬۹۹٤٬٤٥۰( )۸/۱رقم اإلئتمانیة المتوقعة (إیضاح الخسائر 

 ۲٬٥۱۱٬٥۹۰ ۳٬۱۹۷٬۲۷۹ 
  

 الخسائر االئتمانیة المتوقعةحركة  ۸/۱
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ۲٬٤۲۸٬۲٦۳ ۳٬٥۱٥٬۸۰۱ الرصید في بدایة السنة
 ۱٬۰۸۷٬٥۳۸ ۱٬٤۷۸٬٦٤۹ )۱۸(إیضاح رقم  المكون خالل العام

 ۳٬٥۱٥٬۸۰۱ ٤٬۹۹٤٬٤٥۰ الرصید في نھایة السنة



 

- ۲۸ - 
 

 
 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تتمة) الیةالقوائم الم إیضاحات حول
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك)
 

ً مصروفا -۹  وأرصدة مدینة اخرى ت مدفوعة مقدما
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ً  ٥٥٤٬۷۷۹ ٦٥٦٬۱۳۱ مصروفات مدفوعة مقدما
 ۲٬٦۷٤٬۳۰۹ ۲٬٦٤۳٬٤٥٥ موردین دفعات مقدمة

 ٦٦٬٦٦۱ ۱۳۲٬٤۷۰ عھد وسلف
 ۳٬٤۳۲٬۰٥٦ ۳٬۲۹٥٬۷٤۹ 

 )۲٬٦۲۸٬٦۲۸( )۲٬٦۲۸٬٦۲۸( )۹/۱رقم (إیضاح مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
 ۸۰۳٬٤۲۸ ٦٦۷٬۱۲۱ 

 
 مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھاحركة  ۹/۱

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 - ۲٬٦۲۸٬٦۲۸ الرصید في بدایة السنة

 ۲٬٦۲۸٬٦۲۸ - )۱۸(إیضاح رقم  المكون خالل العام
 ۲٬٦۲۸٬٦۲۸ ۲٬٦۲۸٬٦۲۸ الرصید في نھایة السنة

 
 النقد وما في حكمھ -۱۰

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 ٥۷٬٤٤٦ ۱۳٬۰٤۷ نقد في الصندوق

 ۱٥٬۷۱۹٬٤٤٥ ۱۳٬۳۰٤٬۲٥٦ نقد لدي البنوك
 ۱۳٬۳۱۷٬۳۰۳ ۱٥٬۷۷٦٬۸۹۱ 

 
 مخصص مكأفأه نھایة الخدمة -۱۱

 
 حركة مكافأة نھایة الخدمة للموظفین خالل السنة

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 ۱٬۱۷۹٬٦٥۱ ۱٬۲۰٤٬۸۷۲ بدایة السنةكما في  الرصید

 ۲۱۳٬۸۸۳ ۲۰۱٬۰۷۱ المحمل خالل السنة
 ٥٤٬٦۸۷ ۱٦٦٬۸٤۰ خسائر إكتواریة

 )۲٤۳٬۳٤۹( )۲۲۹٬۹۱۷( المدفوع خالل السنة
 ۱٬۲۰٤٬۸۷۲ ۱٬۳٤۲٬۸٦٦ الرصید في نھایة السنة

 
 االفتراضات اإلكتواریة الرئیسیة

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 %۲٫۱٥ %۳ معامل الخصم المستخدم
 %۳ %۳ معدل زیادة الرواتب طویل األجل

 ٤۰٫۷۷ ۳۸٫۹۸ متوسط اعمار الموظفین
 ۷٫۳۷ ۷٫۸٥ متوسط عدد سنوات الخبرة السابقة

 
 
 
 
 
 

 



 

- ۲۹ - 
 

 
 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تتمة) قوائم المالیةال إیضاحات حول
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

 مخصص مكأفأه نھایة الخدمة (تتمة) -۱۱
 

 تحلیل الحساسیة في خطة التزام المنافع المحددة كما یلي:
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ النسبة المئویة 
 (بالریاالت السعودیة) % 

    معدل الخصم
 ۱٬۱۲۱٬۷۸۱ ۱٬۲٥٥٬٤٤۳ ٪ ۱+  ارتفاع

 ۱٬۲۹۹٬۳۱۲ ۱٬٤٤۱٬۷٥۳ ٪ ۱ - انخفاض
    التغیرات المتوقعة في الرواتب

 ۱٬۳۰۳٬٤۷۷ ۱٬٤٤۷٬۷۱۹ ٪ ۱+  ارتفاع
 ۱٬۱۱٦٬٥۰٥ ۱٬۲٤۸٬٥۳۲ ٪ ۱ - انخفاض

 
 ىمصروفات مستحقة وذمم دائنة اخر -۱۲

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 ۱٬٤۹۲٬۳٤۱ ۳٬۸٦۳٬۸۷٥ مصروفات مستحقة

 ۲۹٥٬٤۲۱ ۲۲۳٬۷۹۳ دفعات مقدمةعمالء 
 ۱۸۰٬۰۰۳ ۱۸۰٬۰۰۳ زیعاتدائنو تو
 ٥۱٬۹٤٥ ٦۲٬۲۳۰ اجتماعیةتأمینات 

 ۸۸۹٬۸۳۸ ۲٤۰٬٦٤۰ دائنون متنوعون
 ٤٬٥۷۰٬٥٤۱ ۲٬۹۰۹٬٥٤۸ 

 
 زكاة مستحقة -۱۳

 
 احتساب مخصص الزكاة ۱۳/۱
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 )۷٬٤٥٤٬٥٥۹( )۱۲٬۸۸۲٬۰۰۸( صافي الخسارة قبل الزكاة
 ٥٬۸۹٦٬۳٤۹ ۷٬٤۷۸٬۹٥٤ المخصصات

 )۱٬٥٥۸٬۲۱۰( )٥٬٤۰۳٬۰٥٤( صافي الخسارة المعدلة
 ۱۰۱٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥۲٬٥٦٦٬۹۳۰ رأس المال

 ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ ۲٬۹۱۳٬۱۲۱ احتیاطي نظامي
 ۱۷۳٬۷٦۲ ۱٬۹۸۷٬۳۰۹ ىخرأ

 )۲٦٬٥۲۰٬۳۰۳( ۱٤٬۱٦۲٬۷۰۰ الخسائر المبقاة المتراكمة
 )۱٬٥٥۸٬۲۱۰( )٥٬٤۰۳٬۰٥٤(  الخسارة المعدلةصافي 

 ۳٬۳٦٤٬٥٦٥ ۹٬۰۸٥٬٦۸٤ المخصصات
 )٥۰٬۰۷٤٬۷۱۰( )٤۷٬۳۰۹٬۷٦٤( ممتلكات ومعدات، صافي

 )٦٬۷۷٥٬۱۲٦( )٦٬٥٤۱٬۸۲٤( ، صافىاستثمارات عقاریة
 ۲۳٬۰۲۳٬۰۹۹ ۲۱٬٤٦۱٬۱۰۲ الوعاء الزكوي

 ٥۷٥٬٥۷۷ ٥٥۷٬۳۹۷ %۲٬٥الزكاة بواقع 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ۳۰ - 
 

 
 المشروعات السیاحیة (شمس)شركة 

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 (تتمة) القوائم المالیةإیضاحات حول 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

 زكاة مستحقة (تتمة) -۱۳
 

 حركة مخصص الزكاة ۱۳/۲ 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ۷۹۳٬۷۹۹ ٥۹۸٬۹۹۰ في بدایة السنةالرصید 
 ۱٦٥٬۲٤٤ ٥۹۷٬۰۲۲ تسویات زكاة

 ٥۷٥٬٥۷۷ ٥٥۷٬۳۹۷ المكون خالل السنة
 )۹۳٥٬٦۳۰( )۹۹۳٬٤۳۱( المسدد من الزكاة خالل السنة

 ٥۹۸٬۹۹۰ ۷٥۹٬۹۷۸ الرصید في نھایة السنة
 

 الموقف الزكوي ۱۳/۳
 م، وسددت المستحق علیھا بموجب ھذه االقرارات.۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لكافة السنوات حتى  قدمت الشركة اإلقرار الزكوي

 
 لایر سعودي. ۳۹۷٬۰۲۲م بإجمالي مبلغ ۲۰۲۰م و۲۰۱۹تسلمت الشركة ربط زكوي عن السنوات 

 
 مخصص مطالبات -۱٤

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 - ۱٬۹٦٦٬۳۰۰ رصید أول السنة

 ۱٬۹٦٦٬۳۰۰ ٥٬۷۹۹٬۲۳٤ )۲۰(إیضاح رقم المكون خالل السنة 
 ۱٬۹٦٦٬۳۰۰ ۷٬۷٦٥٬٥۳٤ رصید أخر السنة

 
 شركة حمایة لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودةیتمثل مخصص المطالبات في قیمة المخصص المكون بخصوص قضیة 

 برفض الدعوى م والذي حكم فیھ۲۰۲۱ مارس ٤ھـ الموافق ۱٤٤۲رجب  ۲۰بناء على صك الحكم االبتدائي الصادر بتاریخ 
من المتوقع الحكم  فإنھوبناء على رأي المستشار القانوني  شركة حمایة لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة،المقامة ضد 

شركة القضیة أمام محمة االستئناف الخسرت  إذالدي المحكمة اإلستئنافیة. وفى حالة  لصالح شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
مة والتجارة المحدودة (ایضاح رقم من والسالفي رأس مال شركة حمایة لمعدات األفي حدود حصتھا  الإشركة ال تلتزم الفإن 
 .، باإلضافة إلى مخصصات قضائیة اخرى)۲۰

 
 اإلیرادات -۱٥

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 ۱۱٬٤۷۰٬۱۸٥ ۱۱٬۱۹۳٬۸۸۰ إیرادات التأجیر الیومي

 ٤٬۲۸۸٬۳٤۸ ٤٬۰٦۱٬۹۹۸ ىإیرادات خدمات ورسوم أخر
 ۲۹۷٬۷٤۲ ۷۱۹٬۸٤٥ جیر سنويأتإیرادات 

 ۱٥٬۹۷٥٬۷۲۳ ۱٦٬۰٥٦٬۲۷٥ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ۳۱ - 
 

 
 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

 تكلفة اإلیرادات -۱٦
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ٥٬٥۹۳٬۰۹۷ ٥٬٥٥۲٬٤۱۱ )٦ت ومعدات (إیضاح رقم ممتلكات واألاستھالك 
 ۸۸۷٬۱٤۷ ۱٬٤۰٤٬۷٥۰ مرتبات ومزایا الموظفین

 ۳۱٬٦٥۰ ۳۰٬۰۰۰ یجارإ
 ۳۸۱٬٤٤۲ ٥٤٤٬۲۳۷ امنیةحراسات 

 ۱۱۱٬٤۲۸ ۹۹٬۸۷٦ طبيمین أت
 ۳٥۹٬۷۹۳ ۲۹۸٬۹٥٥ رسوم حكومیة

 ۱٬٥۷۹٬۹٤۲ ۲٬٥٦۷٬۹٤٤ صیانة وإصالح
 ۲۲۷٬۰۳۳ ۱٤۰٬٤۷۹ ضیافة

 ٥۹٬۹٤٦ ۱۲٤٬۹۹٤ عموالت بنكیة
 ۸٬۳۱۱ ۳۱٬۷۷۰ قرطاسیة ومطبوعات

 ۸٥٥٬٦۱۸ ۱٬۱٥٥٬٥۹۸ كھرباء ومیاه
 ۲۲۲٬٦٥۰ ۳۳۸٬۲٦۳ نظافة

 ۱۳٦٬٦۳۸ ۲٦۰٬۱۹٦ محروقات 
 ۲٥٬٦۰۳ - حفالت

 ۱٤۲٬۲۰۷ ۳٤۳٬۰۳۹ ىخرأ
 ۱۲٬۸۹۲٬٥۱۲ ۱۰٬٦۲۲٬٥۰٥ 
 

 تسویقیة روفاتمص -۱۷
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ٥۱۱٬۰۲۸ ۸۳٤٬۹۲۹ مرتبات ومزایا الموظفین
 ۳۹٬۱٥٦ ۱۰۷٬۱٦۰ فعالیات ومھرجانات

 ۱٬٥۰۰ ۲٬۸۳۰ ضیافة
 ۲۱٬۸۳۹ ۲۸٬۲۱٥ رسوم حكومیة
 ۱٥٬٦۳٤ ۳٬۷۰۰ دعایة وإعالن

 ٥۳٬٦۳٦ ۳۹٬٦٦٤ طبي مینأت
 ۱۳۱٬٦۰۰ ٥۰٬٤۲۷ ىخرأ
 ۱٬۰٦٦٬۹۲٥ ۷۷٤٬۳۹۳ 
 

 
  



 

- ۳۲ - 
 

 
 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

 إداریة وعمومیة روفاتمص -۱۸
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ۳٬۷۷۲٬۹٤۸ ٤٬۷۲٥٬۱٥۰ مرتبات ومزایا الموظفین
 ۲۰۰٬٤۳٤ ۱۹۰٬٤۷۸ )٦ممتلكات واالت ومعدات (إیضاح رقم استھالك 

 ۲۳۳٬۹٤۱ ۲۳۳٬۳۰۲ )۷استھالك استثمارات عقاریة (إیضاح رقم 
 ۱٦۳٬۲۹٥ - یجارإ

 ۱۹٬۸٦۹ ۸۳٬۳۰۱ ھاتف وبرید
 ۱۹٤٬۸٤۹ ۲۰٥٬٤۱۱ طبيتامین 

 ۱٬۱۱٤٬۸۷۰ ٦۸٤٬۸٦۱ رسوم حكومیة
 ٥۹٥٬٦۸٥ ۸۱٤٬۱٥۸ تعاب مھنیةأ

 ٤۸٬۱۷٤ ۷٬۸٤۰ صیانة وإصالح
 ۳٥٬٦۳٤ ۲۱٬٦۸٦ ضیافة

 ۳٬٥٤۷ ٦٬٦۷۲ عموالت بنكیة
 ۲۱٬۱۹۳ ۱۱۰٬۹۹٦ قرطاسیة ومطبوعات

 ۲٬۹۰۰ ۱٬٥٦٥ كھرباء ومیاه
 ۲٬٦۲۸٬٦۲۸ - )۹(إیضاح رقم  مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ۱٬۰۸۷٬٥۳۸ ۱٬٤۷۸٬٦٤۹ )۸الخسائر االئتمانیة المتوقعة (إیضاح رقم 
 ۳٬٤۸۸ ٦٬۳۲۳ انتقاالت

 - ٤۳۳٬۷٥٤ )٦(إیضاح رقم  إطفاء مشروعات تحت التنفیذ
 ۹٥٬۹۳۲ ۱۷۹٬۳۷٤ ىخرأ
 ۹٬۱۸۳٬٥۲۰ ۱۰٬۲۲۲٬۹۲٥ 

 
 اإلیرادات االخرى -۱۹

 لایر سعودي یتمثل رسوم تنازل شالیھات خالل السنة. ۳٥٬۰۰۰تتضمن اإلیرادات األخرى مبلغ 
 

 االلتزامات المحتملة -۲۰
م وذلك ۲۰۱۹فبرایر  ۱٤ھـ والموافق ۱٤٤۰جمادى 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. •
 ارة المحدودة.شركة حمایة لمعدات األمن والسالمة والتج •
 
حمایة لمعدات  في شركةعقد دخول الشركة  بطالنم ب۲۰۱۹یولیو  ۷ھـ الموافق ۱٤٤۰ ةدذوالقع ٤م مجلس إدارة الشركة في قا

ال فصام وشركاه لنقل األموال  األمن والسالمة والتجارة المحدودة وعدم المضي قدماً باالستحواذ على شركة سعود خلیفة مدعج
والذھب والمجوھرات واألحجار وشركة سعود خلیفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات األمنیة المدنیة الخاصة. وذلك نتیجة 
الكتشاف التزامات مالیة جوھریة مستحقة على شركة حمایة لمعدات األمن والسالمة والتجارة المحدودة لم یسبق اإلفصاح عنھا 

 مس من قبل مالك الشركة ولم تظھر في القوائم المالیة المدققة للشركة وتقریر الفحص المالي النافي للجھالة.لشركة ش
 

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

 لتلك اإلجراءات.الشأن كنتیجة  أي مبالغ نقدیة خاصة بھذا
 

لحین صدور الحكم في القضیة ملیون لایر سعودي وھي تمثل قیمة التعاقد  ۱۰وعلى ذلك یوجد التزامات محتملة بقیمة قدرھا 
 ة شمس علي شركة حمایة، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة من المتوقع الحكم لصالح الشركة.المرفوعة من شرك

 
 



 

- ۳۳ - 
 

 
 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

 (تتمة) االلتزامات المحتملة -۲۰
برفض  بأغلبیة االعضاءوالذي حكم  االبتدائيتم صدور صك بالحكم م ۲۰۲۱مارس  ٤ھـ الموافق ۱٤٤۲رجب  ۲۰بتاریخ 
ابتدائي لیس لھ أي حجیة وال یغیر من الواقع شیئاً وال یكون لھ حجھ أو  وبناًء على رأي المستشار القانوني إن ھذا الحكم ،الدعوي

من المتوقع الحكم لصالح شركة  إنھالمستشار  ي. ویرة االستئناف أو عدم االعتراض علیھإعتبار إال في حالة تصدیقھ من محكم
ً بتكوین المشروعات السیاحیة (شمس) إحتمالیة عدم الحكم لصالح الشركة في حدود  مطالبات مخصص وقامت الشركة تحوطا

 ). ۱٤ رقم إیضاح( ركة حمایة لمعدات االمن والسالمةشوذلك في حدود حصة الشركة في رأس مال 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۲۱
 تعرض أنشطة الشركة للمخاطر المالیة مع استخدام لألدوات المالیة التالیة: 

 مخاطر االئتمان. -
 مخاطر السیولة. -
 مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبیة).  -

 
ویركز برنامج إدارة المخاطر الشامل للشركة على المناطق التي یندر القدرة على التنبؤ باألسواق المالیة وتسعى إلى تقلیل 

 اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للشركة.
 

 تصنیف األدوات المالیة  ۲۱/۱
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

   موجودات مالیة بالتكلفة المستھلكة
 ۳٬۱۹۷٬۲۷۹ ۲٬٥۱۱٬٥۹۰ ذمم مدینة تجاریة

 ٦٦٬٦٦۱ ۱۳۲٬٤۷۰ خريأذمم مدینة 
 ۱٥٬۷۷٦٬۸۹۱ ۱۳٬۳۱۷٬۳۰۳ نقد وما في حكمھ

 ۱۹٬۰٤۰٬۸۳۱ ۱٥٬۹٦۱٬۳٦۳ اجمالى األصول المالیة
   مالیة بالتكلفة المستھلكة مطلوبات

 ۱٦۸٬٦٦٦ ٦۰٥٬٥۰٦ ذمم دائنة تجاریة
 ۲٬۹۰۹٬٥٤۸ ٤٬٥۷۰٬٥٤۱ ىخرأذمم دائنة 

 ۳٬۰۷۸٬۲۱٤ ٥٬۱۷٦٬۰٤۷ اجمالى المطلوبات المتداولة
 

 مخاطر االئتمان ۲۱/۲
اف االخرى بتنفیذ ألطرالمركز المالي إذا لم تلتزم ا یخربھا في تااف العترالتي سیتم المحاسبیة رة الخسان االئتمااتمثل مخاطر 

سیاسات للحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان. الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاریخ المركز الشركة تطبق لتعاقد. ا
 المالي ھو كما یلي:

 
 م۲۰۲۰ دیسمبر ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

   موجودات مالیة
 ۳٬۱۹۷٬۲۷۹ ۲٬٥۱۱٬٥۹۰ ذمم مدینة تجاریة
 ۱٥٬۷۷٦٬۸۹۱ ۱۳٬۳۱۷٬۳۰۳ نقد وما في حكمھ
 ٦٦٬٦٦۱ ۱۳۲٬٤۷۰ ذمم مدینة أخرى

 ۱۹٬۰٤۰٬۸۳۱ ۱٥٬۹٦۱٬۳٦۳ إجمالي الموجودات المالیة
   المطلوبات مالیة
 ۱٦۸٬٦٦٦ ٦۰٥٬٥۰٦ ذمم دائنة تجاریة

 ۲٬۹۰۹٬٥٤۸ ٤٬٥۷۰٬٥٤۱ ىذمم دائنة اخر
 ۳٬۰۷۸٬۲۱٤ ٥٬۱۷٦٬۰٤۷ إجمالي المطلوبات المالیة

 
 
 
 



 

- ۳٤ - 
 

 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 

 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -۲۱
 

 (تتمة) مخاطر االئتمان ۲۱/۲
نظراً لعالقات الشركة طویلة األجل مع األطراف المقابلة وبعد األخذ في اإلعتبار لمركزھا المالي للعمالء، ال تتوقع إدارة 

 الشركة عدم قیام تلك األطراف بعدم الوفاء بإلتزاماتھم تجاه الشركة باستثناء الدیون التجاریة التي تعتبر مشكوك فیھا.
 

رفیة على فروع البنوك المحلیة والدولیة ذات التصنیف االئتماني كبیر. ترى اإلدارة أن الرصید المتبقي تقتصر المعامالت المص
 لدى البنوك والمؤسسات المالیة بدون تصنیف رسمي ھو مؤسسات مالیة عالیة الجدارة االئتمانیة.

 
 مخاطر السیولة ۲۱/۳

مخاطر السیولة ھي المخاطر التي تواجھا الشركة من الصعوبات في الوفاء بإلتزاماتھا المرتبطة باإللتزامات المالیة. یتم مراقبة 
 متطلبات السیولة على أساس منتظم وتحاول اإلدارة توفیر سیولة كافیة للوفاء بأي التزامات عند ظھورھا.

 
ً ئمھي التأكد من أن لدیھا داإن سیاسة الشركة  ما یكفي من السیولة لتتمكن من الوفاء بإلتزاماتھا عند استحقاقھا. ولتحقیق ھذا  ا

ً یوم ۳۰المتوقعة لفترة ال تقل عن الھدف، تسعي إلى الحفاظ على أرصدة نقدیة للوفاء بالمتطلبات   .ا
 

شھري باإلضافة إلى معلومات عن شھراً على أساس  ۱۲یتم العرض على مجلس إدارة الشركة التدفقات النقدیة المستقبلیة لمدة 
األرصدة النقدیة. في نھایة السنة المالیة، أشارت ھذه التوقعات إلى أن الشركة تتوقع أن یكون لدیھا موارد نقدیة كافیة للوفاء 

 بالتزاماتھا في ظل جمیع الظروف المتوقعة بشكل معقول.
 

شركة ویتم الموافقة لللخزانة بالشركة. یتم تحدید الخطة المستقبلیة تتم إدارة مخاطر السیولة لكل شركة مركزیاً من خالل إدارة ا
علیھا من قبل مجلس اإلدارة مسبقًا، مما یمكن من توقع متطلبات الشركة النقدیة، یتم تقدیم طلب الموافقة من مجلس إدارة 

 الشركة.
 

فع والمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى. ذمم دائنة تجاریة المستحقة الد تتكون المطلوبات المالیة الجاریة للشركة من
 شھًرا من تاریخ المركز المالي، وتتوقع الشركة توفر أموال كافیة للقیام بذلك. ۱۲من المتوقع تسویة ھذه المطلوبات خالل 

 
 المخصومة: استناداً إلى المدفوعات النقدیة التعاقدیة غیر للشركةیلخص الجدول أدناه بیان استحقاق المطلوبات المالیة 

 
الرصید  

 المستحق
التدفقات النقدیة 

 شھور ۳قل من أ التعاقدیة
    ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

 ۱٦۸٬٦٦٦ ۱٦۸٬٦٦٦ ۱٦۸٬٦٦٦ ذمم دائنة تجاریة
 ۲٬۹۰۹٬٥٤۸ ۲٬۹۰۹٬٥٤۸ ۲٬۹۰۹٬٥٤۸ مصروفات مستحقة

 ۳٬۰۷۸٬۲۱٤ ۳٬۰۷۸٬۲۱٤ ۳٬۰۷۸٬۲۱٤ إجمالى المطلوبات المالیة غیر المخصومة
    ۲۱۲۰دیسمبر  ۳۱

 ٦۰٥٬٥۰٦ ٦۰٥٬٥۰٦ ٦۰٥٬٥۰٦ ذمم دائنة تجاریة
 ٤٬٥۷۰٬٥٤۱ ٤٬٥۷۰٬٥٤۱ ٤٬٥۷۰٬٥٤۱ مصروفات مستحقة

 ٥٬۱۷٦٬۰٤۷ ٥٬۱۷٦٬۰٤۷ ٥٬۱۷٦٬۰٤۷ إجمالى المطلوبات المالیة غیر المخصومة
 

 مخاطر السوق ٤/۲۱
الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبیة وأسعار تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق، مثل أسعار 

األسھم على دخل الشركة أو قیمة موجوداتھا من األدوات المالیة بسبب التقلبات في قیمة األدوات المالیة ذات الصلة. إن الھدف 
 من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة مع تحسین العوائد.

 
 



 

- ۳٥ - 
 

 
 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 (شركة مساھمة سعودیة)
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة

 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة) -۲۱
 (تتمة) مخاطر السوق ٤/۲۱

 
 التدفقات النقدیة مخاطر القیمة العادلة ومخاطر

مخاطر القیمة العادلة ومخاطر التدفقات النقدیة ھي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثیر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة 
اإلدارة التغیرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر التدفقات النقدیة  عتتاب .للشركةعلى المركز المالي والتدفقات النقدیة 

 ومخاطر القیمة العادلة للشركة لیست كبیرة. 
 

إن الذمم المدینة والذمم الدائنة للشركة المدرجة بالتكلفة المطفأة ال تخضع لمخاطر أسعار الفائدة كما ھو محدد في المعیار الدولي 
، حیث ال تتأثر القیمة الدفتریة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة بسبب تغیر في أسعار الفائدة بالسوق. وبالتالي، ۷للتقریر المالي رقم 

 شركة غیر معرضة لمخاطر أسعار الفائدة العادلة. فإن ال
 

 تحلیل الحساسیة
تنشأ الحساسیة تجاه مخاطر أسعار الفائدة من عدم مقابلة الموجودات المالیة بالمطلوبات المالیة ذات میعاد استحقاق واحد أو 

 تتكرر في فترة معینة.
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبیة
مخاطر العمالت األجنبیة ھي مخاطر تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في أسعار 

جمیع أن حیث ل النشاط المعتاد، ألجنبیة خالت العمالف اصرر سعات ألمجموعة لتقلباض اال تتعرصرف العمالت األجنبیة. 
د لمحداریة مرتبطة بالرصید ھال توجد مخاطر جووألمریكي ر االولددي والسعول االریالسنة بل اخال شركةلھامة للت المعامالا

عرض الشركة لمخاطر العمالت الناشئة عن تصرف اللایر السعودي إلى الدوالر األمریكي. ال یعتبر ألمریكي منذ ر االوبالد
ً  اً المرتبطة بالدوالر األمریكي أمر العمالت غیر العمالت على المدینین األجانب والدائنین . تتعرض الشركة لمخاطر جوھریا

التجاریین األجانب بالیورو والجنیھ اإلسترلیني. إن إجمالي التعرض لمخاطر العمالت األجنبیة في تاریخ التقاریر غیر 
 .جوھري

 
 القیم العادلة لألدوات المالیة ٥/۲۱

المالیة تمثل السعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو تحویل لسداد التزام في معاملة منظمة بین المشاركین  القیمة العادلة لالدوات
من النقد وما في حكمھ والذمم المدینة وبعض الموجودات  للشركةفي السوق في تاریخ القیاس. تتكون الموجودات المالیة 

ة تجاریة وبعض المصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى. ال تختلف األخرى، بینما تتكون المطلوبات المالیة من ذمم دائن
 .القیم العادلة لألدوات المالیة بشكل جوھري عن قیمھا الدفتریة

 
 إدارة مخاطر رأس المال ٦/۲۱

تتمثل أھداف الشركة عند إدارة رأس المال في الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، بحیث یمكنھا 
االستمرار في الحفاظ على ھیكل رأس المال األمثل لتقلیل تكلفة رأس المال. من أجل الحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، 

 .یجوز للشركة الحصول على / سداد التمویل من / إلى المؤسسات المالیة
 

مراقبة مستویات دیونھا وأصولھا السائلة وتماشیًا مع الشركات المثیلة في الصناعة، تدیر الشركة مخاطر رأس المال من خالل 
مع مراعاة متطلبات االستثمارات المستقبلیة وتوقعات المساھمین. یتكون رأس المال اإلجمالي من حقوق المساھمین كما ھو 

یة المعلومات الرئیس .موضح في المركز المالي تحت بند "رأس المال واالحتیاطیات" وصافي الدین (صافي النقد وما یعادلھ)
 كانت على النحو التالي: م۲۰۲۰م، ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المتعلقة بإدارة مخاطر رأس المال للشركة كما في 

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 ٦٬۸٤۸٬۳۷٦ ۱۳٬۱۰٤٬۲۰۱ إجمالى الدیون
 )۱٥٬۷۷٦٬۸۹۱( )۱۳٬۳۱۷٬۳۰۳( یخصم: النقد وما في حكمھ 

 )۸٬۹۲۸٬٥۱٥( )۲۱۳٬۱۰۲( صافي الدیون
 ٦۹٬٦٤۲٬۷٥۱ ٥٥٬٤۳۹٬٤۸٤ إجمالى حقوق الملكیة

 ٦۰٬۷۱٤٬۲۳٦ ٥٥٬۲۲٦٬۳۸۲ إجمالى راس المال الموظف
 %۱٥ %۰٫۳۹ نسبة الدیون



 

- ۳٦ - 
 

 
 

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة)

 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة
 (جمیع المبالغ باللایر سعودي ما لم یذكر خالف ذلك) 

 
 نصیب السھم من (الخسارة)  -۲۲

 یتم إحتساب نصیب السھم من (الخسارة) بقسمة صافي (الخسارة) على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة.
 

 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 )۷٬٤٥٤٬٥٥۹( )۱۲٬۸۸۲٬۰۰۸( صافى (خسارة) قبل الزكاة

 ۱۰٬۱٥۰٬۰۰۰ ۹٬۸٥٥٬۰٦۱ المتوسط المرجح لعدد األسھم
 )۰٫۷۳( )۱٫۳۱( نصیب السھم األساسي من (الخسارة) لایر سعودي للسھم

 
 م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 

 )۸٬۱۹٥٬۳۸۰( )۱٤٬۰۳٦٬٤۲۷( السنة صافى خسارة
 ۱۰٬۱٥۰٬۰۰۰ ۹٬۸٥٥٬۰٦۱ المتوسط المرجح لعدد األسھم

 )۰٫۸۱( )۱٫٤۲( نصیب السھم األساسي من (الخسارة) لایر سعودي للسھم
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -۲۳
الخاصة باإلدارة العلیا بمبلغ وما في حكمھا و مرتبات ومزایاتتثمثل قیمة المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة في 

 .لایر سعودي) ۱٬۸۱۷٬۳۳۸: ۲۰۲۰( لایر سعودي ۳٬۱۷٥٬۷۱۰
 

 الحتیاطي النظاميا -۲٤
ً لنظام ال تكوین لمن صافي دخلھا للسنة  %۱۰السعودي والنظام األساسي للشركة، یجب على الشركة تخصیص شركات وفقا

 للتوزیع. قابلمن رأس المال. یجوز للشركة إیقاف ھذا التحویل عندما تحقق ھذه النسبة. االحتیاطي غیر  %۳۰احتیاطي یعادل 

 
 أرقام المقارنة -۲٥

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

 ھامةاالحداث ال -۲٦
م وانتشر في جمیع أنحاء دولة الصین ومنھا إلى ۲۰۲۰في أوائل عام  (Covid-19) تم تأكید وجود فیروس كورونا الجدید

اتخاذ العدید من دول العالم للعدید من اإلجراءات االحترازیة مثل وقف العمل في منشأت ومؤسسات  ىلإدي أأغلب دول العالم مما 
القطاع الحكومي والخاص ووقف حركة النقل والتبادل التجاري مما تسبب في اضطرابات في االعمال التجاریة واألنشطة 

 االقتصادیة حول العالم.
 

 إعتماد القوائم المالیة -۲۷
 .م۲۰۲۲مارس ۳۰الموافق  ھـ۱٤٤۳شعبان  ۲۷بتاریـخ القوائم المالیة  شركةدارة الإاعتمد مجلس 


	4,570,541
	4,570,541
	4,570,541
	24- الاحتياطي النظامي

