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 شـركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة
 )شركة مساھمة سعودية(

 األولية الموحدةايضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠١٣مارس  ٣١في  المنتھية لفترة الثالثة أشھر

  )الف الريال السعودي مالم يذكر غير ذلكآجميع المبالغ ب(
 

٥ 

 

  عامة معـلومات .١

من الشركة، وھي ") المجموعة"ب  م مجتمعينإليھ يشار(وشركاتھا التابعة ") الشركة("تتألف شركة  األحمر لخدمات اإلسكان 
  .شركة مساھمة سعودية، وشركاتھا التابعة األجنبية والفروع الموضحة أدناه في ھذا اإليضاح

وعقارات بغرض تطويرھا وتحسينھا وتصنيع مباني سكنية تتمثل أنشطة المجموعة، من بين أمور أخرى، في شراء أراضي 
وبيعھا أو تأجيرھا للغير، باإلضافة إلى خدمات توريد األغذية وتموين المطاعم، تتضمن أنشطة المجموعة أيضاً . وتجارية عليھا

  .تصنيع وحدات سكنية غير خرسانية والمقاوالت العامة والصيانة وإنشاء المرافق واألعمال المدنية

ً للقرار الوزاري رقم أسست ت ) م٢٠٠٦سبتمبر  ٢٥(ھـ ١٤٢٧رمضان  ٢بتاريخ  ٢٥٣٢الشركة كشـركة مساھمة سعودية طبقا
  .م٢٠١٣مارس  ٣١في  لایر سعودي للسھم ١٠مليون سھم بقيمة اسمية  ٤٠يتألف رأس مال الشركة من و

 يةعتيادجميع التسويات، التي تتكون بشـكل أساسي من المستحقات اال الموجزة تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة
المتكررة والتي تعتبرھا إدارة المجموعة ضرورية لعرض القوائم المالية الموحدة للمركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية 

ً  بالضرورة مؤشراً   تعدإن نتائج الفترة األولية ال. بشكل عادل يجب قراءة القوائم المالية األولية . للنتائج السنوية للمجموعة دقيقا
المالية المنتھية في  سنةللضاحات المتعلقة بھا يمع القوائم المالية الموحدة السنوية المراجعة واإل الموحدة واإليضاحات المتعلقة بھا

  .م٢٠١٢ديسمبر ٣١

  :التابعة األجنبية والفروع اتالشرك

  :استثمارات في الشركات التابعة األجنبية الموحدة التاليةلدى الشركة 
  مارس ٣٠نسبة الملكية كما في     بلد التأسيس    سماال
  م٢٠١٢    م٢٠١٣      

  %١٠٠    %١٠٠    غانا  المحدودة) غانا(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 )الجزائر( شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

  المحدودة
  الجزائر

  
٩٨    %٩٨%  

  %٤٩    %٤٩    قطر  قطر –شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
  %٩٧    %٩٧    نيجيريا  المحدودة )نيجيريا(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
  %١٠٠    %١٠٠    اإلمارات  دبي –شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
  %٩٠    %٩٠    ليبيا  ليبيا –شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

  -    %٩٥    السعودية  شركة البحر األحمر لمواد البناء والمعدات التجارية
  -    %٧٦٫٩٥    السعودية  ) ٥يضاح إ( شركة بريمير للدھانات

التشغيلية لشركة ولك الشركة سلطة التحكم في السياسات المالية تقطر، تم –شركة  البحر األحمر لخدمات اإلسكان  وفقاً لعقد تأسيس
قطر في القوائم  –وبناًء عليه، فقد تم توحيد حسابات شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان . قطر –لخدمات اإلسكان  البحر األحمر
  .الموحدة المرفقة الموجزة المالية األولية

  .جارية بعدعمال التاألبحر األحمر لخدمات اإلسكان نيجيريا المحدودة وشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ليبيا اللم تبدأ شركة 

 يتعلق قريبًات سعودي لایر مليون ٥١٫٤ وقدره مبلغ على ، م٢٠١٣ مارس ٣١ في كما والمعدات التاآل الممتلكات رصيد يشتمل
الممتلكات واآلالت  وضع وتقييم بمراقبة اإلدارة تقوم ايفي ليب القائمة الحربوألزمة السياسية ونتيجة ل .ليبيا في التنفيذ تحت بمنشآت
صول أماليين لایر سعودي من  ٣٫٧ بشطب مبلغ دارةاإلقامت  ،بناًء على الفحص األولي للمرافق .مستمر بشكل ليبيا في والمعدات

علٮوجه  – هلم يتم تحديدوالذي  لضررلمقابلة ا مخصص تسجيلكما قامت الشركة ب .ليبيا - سكانشركة البحر األحمر لخدمات اإل
 . ماليين لایر سعودي ٦٫٣بمبلغ  ، وذلكبعد  - الدقة 

 يكن لم والذين االستوائية وغينيا أفغانستان بابوا غينيا الجديدة و أبوظبي و من كل فيفروع  لتشغيل اتترخيص أيًضا الشركة لدى
  .تشغيلية عمليات أي لديھما

أبريل  ٢٠ الموافق ١٤٣٤جمادى الثاني  ١٠ المالية األولية الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريختم اعتماد القوائم 
.م٢٠١٣



 شـركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة
 )شركة مساھمة سعودية(

 األولية الموحدةايضاحات حول القوائم المالية 
  م٢٠١٣مارس  ٣١في  المنتھية لفترة الثالثة أشھر

  )الف الريال السعودي مالم يذكر غير ذلكآجميع المبالغ ب(
 

٦ 

 

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٢

ً لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن الھيئة السعودية للمح . القانونيين بينساأعدت القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة وفقا
لمجموعة في إعـداد قوائمھا المالية األولية الموحدة تتوافق مع تلك السياسات الموضحة اأھـم السياسات المحاسبية التي طبقتھا 

  :يلي فيماوالتي تتلخص م ٢٠١٢ديسمبر  ٣١لمجموعة للسنة المنتھية في ل لتي تمت مراجعتھابالقوائم المالية الموحدة ا

   
  التقديراتالحكم و إستخدام  ٢٫١

ً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية استخدام تقديرا ت يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة وفقا
تؤثر على المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ  افتراضاتو

الموحدة، وكذلك المبالغ المعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة القوائم المالية األولية  الموجزة القوائم المالية األولية
ات مبينة على أفضل ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث واإلجراءات الحالية، فإنه من وبالرغم من أن ھذه التقدير .الموحدة

  .الممكن أن تختلف النتائج الفعلية النھائية عن ھذه التقديرات

  
  توحيد القوائم الماليةأسس  ٢٫٢

فعلية بنسبة  سيطرةوشركاتھا التابعة التي يكون للمجموعة  القوائم المالية للشركةتتضمن القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة 
. سياساتھا المالية والتشغيلية التحكم فيأو تسيطر على أكثر من نصف حقوق التصويت فيھا أو لديھا القدرة على / أو أكثر و% ٥٠

  .يةيتم استبعاد أھم المعامالت واألرصدة بين شركات المجموعة عن توحيد القوائم المالية األول

  
  معلومات قطاعية ٢٫٣

طاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات والعمليات التي تقدم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن قإن 
تقوم القطاعات الجغرافية بإنتاج المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة تتعرض ألخطار . قطاعات األعمال األخرى

  .قتصادية األخرىالقطاعات التشغيلية في البيئات االوعوائد تختلف عن 

  
  في حكمهنقد وما ال ٢٫٤

تواريخ  نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة األجل، ذاتال في حكمه منيتكون النقد وما 
  .استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشھر أو أقل من تاريخ شرائھا

  
  ودائع قصيرة األجل ٢٫٥

تتكون ودائع قصيرة األجل من ودائع لدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة األجل، ذات تواريخ استحقاق أصلية 
  .أكثر من ثالثة أشھر ولكن ليس أكثر من سنة من تاريخ شرائھا

  
  ذمم مدينة ٢٫٦

ً مخصص الديون المشكوك ص للديون يتم عمل مخص. في تحصيلھا يتم إثبات الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير ناقصا
ً للشروط األصلية للذمم ما يكون ھناك شك جوھري لدعند المشكوك في تحصيلھا ى الشركة بإمكانية تحصيل المبالغ المستحقة وفقا

لمدينة عندما تكون الذمم ا". مصاريف عمومية وإدارية"المخصص في قائمة الدخل األولية الموحدة ضمن  ايتم إثبات ھذ. المدينة
غ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم يتم إثبات أي مبال. غير قابلة للتحصيل، يتم شطبھا مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا

  .في قائمة الدخل األولية الموحدة" مصاريف عمومية وإدارية"على  بقيدھاطبھا ش
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٧ 

 

  
         )يتبع(ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٢

  مخزون ٢٫٧

تتضمن تكلفة المنتجات . جحستخدام طريقة المتوسط المراتحدد التكلفة ب. أيھما أقل المتحققةم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة ييق
  .أولية وعمالة وتكاليف صناعية غير مباشرة موادالجاھزة تكلفة 

  . التقديرية لمصاريف اإلكمال والبيعصافي القيمة المتحققة ھي سعر البيع التقديري في النشاط العادي بعد خصم التكاليف 

  

  ممتلكات استثمارية ٢٫٨

بعد يتم إثبات الممتلكات المحتفظ بھا لغرض تحقيق عائد إيجار على المدى الطويل، وغير المستخدمة من قبل المجموعة، بالتكلفة 
يتم إثبات اإلستھالك في قائمة . ال يتم استھالك األراضي. ة، إن وجدتالمتراكم المتراكم وخسائر اإلنخفاض خصم االستھالك

الدخل األولية الموحدة بإستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكاليف الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لھا لفترة 
  .سنة ٢٠تتراوح بين سنتين إلى 

التي ال تزيد جوھرياً من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل في قائمة الدخل األولية الموحدة والصيانة واإلصالح  مصروفاتيتم إثبات 
  .تحدد أرباح وخسائر اإلستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية ويتم إثباتھا في قائمة الدخل األولية الموحدة. تكبدھا دعن

 
  ومعدات آالتو ممتلكات   ٢٫٩

ً االالو اآلالتيتم إثبات الممتلكات و ، فيما عدا وجدت إن ،وخسائر االنخفاض في القيمة ستھالكات المتراكمةمعدات بالتكلفة ناقصا
ستخدام استھالك في قائمة الدخل األولية الموحدة، بيتم إثبات اال. األراضي ال يتم استھالك .اإلنشاءات تحت التنفيذ يتم إثباتھا بالتكلفة

  :وذلك لتوزيع تكاليف الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لھا كما يليطريقة القسط الثابت، 

  السنواتعدد   
    

 ٤٠-١٠    مباني ومنازل سكنية  
      ١٥-٤  آالت ومعدات  
 ٥-٤  أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية  
 ٨-٤  سيارات  

  

  .ويتم إثباتھا في قائمة الدخل األولية الموحدةتحدد أرباح وخسائر اإلستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيم الدفترية 

ً من العمر اإلنتاجي المقدر لأل صل في قائمة الدخل األولية يتم إثبات مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوھريا
  .الموجودات التي تم استبدالھايتم رسملة تكاليف التجديدات والتحسينات الجوھرية، إن وجدت، ويتم استبعاد . الموحدة عند تكبدھا

  
  في قيمة الموجودات طويلة األجل االنخفاض   ٢٫١٠

اآلالت والمعدات والممتلكات االستثمارية والموجودات طويلة األجل األخرى للتأكد من و تتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات
األحداث أو التغير في الظـروف إلى أن القيمة الدفترية وجود أي دليل على حدوث خسارة نتيجة إنخفاض في قيمتھا عندما تشير 

يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت، والتي تمثل زيادة القيمة الدفترية عن القيمة . غير قابلة لإلسترداد
  ،ألصلل االستخدامية قيمةالالبيع أوو اإلكمال سترداد ھي القيمة العادلة بعد خصم مصروفاتإن القيمة القابلة لال. القابلة لإلسترداد

، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا بحيث يمكن تحديد التدفقات لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات. أيھما أكبر
قيمتھا لدراسة إمكانية رد خسارة حدث انخفاض في تتم مراجعة الموجودات التي سبق وأن  .النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة

  .ي تاريخ القوائم المالية، وال يتم رد خسائر اإلنخفاض المتعلقة بالشھرةاإلنخفاض ف
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٨ 
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  قروض   ٢٫١١

ً يتم إثبات القروض بقيمة المتحصالت المستلمة،    .تكاليف المعاملة المتكبدة منھا مطروحا

  
  ذمم دائنة تجارية ومستحقات   ٢٫١٢

فواتير بموجبھا إلى  تم إصدارالتي  كليتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعھا مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء ت
  .ال مالمجموعة أ

 

  مخصصات   ٢٫١٣

، مع لتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقديره بشكل موثوقانتيجة ألحداث سابقة  مجموعةعلى اليتم إثبات مخصص ما إذا كان 
  .إحتمال وجود ضرورة إقتصادية لسداد ذلك اإللتزام

  
  مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين ٢٫١٤

مخصصات مكافأة نھاية الخدمة للموظفين بموجب نظام العمل والعمال في الدول التي تعمل فيھا الشركة وشركاتھا  احتسابيتم 
  .قائمة الدخل األولية الموحدة على ويحمل التابعة

  
  احتياطي نظامي ٢٫١٥

الربح للسنة إلى من صافي % ١٠ب على الشركة أن تحول جكة العربية السعودية، يموجب أحكام نظام الشركات في المملب
إن اإلحتياطي . ھا ويتم ھذه التحويل في نھاية السنة الماليةمن رأس مال% ٥٠دل ھذا اإلحتياطي اإلحتياطي النظامي حتى يعا

إن ھذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع على  .مجموعةالنظامي في القوائم المالية األولية الموحدة المرفقة ھو اإلحتياطي النظامي لل
 ً   .المساھمين حاليا

  
  توزيعات أرباح ٢٫١٦

  .المساھمين يتم إثبات توزيعات األرباح في القوائم المالية األولية الموحدة في الفترة التي يتم اعتمادھا من قبل

  
   اندماج األعمال ٢٫١٧

باستخدام طريقة الشراء كما في تاريخ االستحواذ، وھو التاريخ الذي يتم فيه تحويل السيطرة إلى  عمالألا اندماج تتم المحاسبة عن
  .السيطرة ھي القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة وذلك للحصول على منافع من أنشطتھا. المجموعة

  :ة على النحو التاليتقوم المجموعة بقياس الشھرة في تاريخ الحياز

  يضاف؛ للمقابل الذي تم تحويلهالقيمة العادلة:  

  يطرح: األعمالمسيطرة في الغير  للحصة به عترافاالالذي تم المبلغ   

  والمطلوباتللموجودات ) مبشكل عا –القيمة العادلة ( به عترافاالالذي تم صافي. 
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٩ 
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  الشھره ٢٫١٨

تمثل الشھرة الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لحصة المجموعة من صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة المكتسبة 
الشھرة المكتسبة . لشركات التابعة في األصول غير الملموسةعلى استحواذ العمليات ا منيتم إدراج الشھرة . في تاريخ االستحواذ

إذا وجدت أحداث أو تغيرات  بشكل أكثر تكرارأ  سنويا أو تھاقيمفي نخفاض اال يتم اختبارولكن  ، يتم إطفاؤھاال األعمال اندماجفي 
. المتراكمة القيمةفي نخفاض االخسائر  مطروحاً منھا إظھار الشھرة بالتكلفة ويتم .قيمة ھذه الشھرة فاضانخ تشير إلىفي الظروف 

تشمل القيمة الدفترية للشھرة  منشأةالمكاسب والخسائر الناتجة عن التخلص من . ةالشھرال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة على 
  .بالمنشأة التي تم بيعھاالمتعلقة 

  
لنقد المولدة ل الوحدات على عمل ھذا التوزيعيتم . القيمة في نخفاضااللغرض اختبار  المولدة للنقدحدات الويتم توزيع الشھرة على 

ً وفق وذلكج األعمال مااندالتي يتوقع أن تستفيد من  المولدة للنقدحدات الو أو مجموعات  .لقطاع التشغيل ا

 

  اإليرادات تحقق ٢٫١٩

ً  احتساب نسبة اإلنجازويتم ، بإستخدام طريقة نسبة اإلنجاز المقاوالت يرادات من عقوداإليتم إثبات  نسبة التكلفة الفعلية ل وفقا
وعندما يكون العقد في مرحلته األولى وال يمكن تقدير نتائجه بدقة، يتم . المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي التكلفة التقديرية لكل عقد

تتضمن تكاليف العقود كافة تكاليف المواد والعمالة المباشرة . تردادإثبات اإليرادات إلى حد التكاليف المتكبدة التي تكون قابلة لإلس
يتم إثبات التغيرات في التكاليف المقدرة وخسائر العقود غير المنجزة في الفترة التي . والتكاليف غير المباشرة المتعلقة بتلك العقود

 لتي صدرت بھا فواتير لعقود غير منجزة كموجوداتيتم عرض التكاليف واألرباح المقدرة التي تزيد عن المبالغ ا. تحدد فيھا
واألرباح المقدرة  صدرت بھا فواتير تزيد عن التكاليف متداولة ضمن بند أعمال عقود تحت التنفيذ كما يتم عرض المبالغ التي
  .لعقود غير منجزة كمطلوبات غير متداولة ضمن دفعات مقدمة من العمالء

  .وفقاً لمبدأ اإلستحقاق بموجب شروط العقود المبرمة مع المستأجرين يجاريتم إثبات إيرادات من اإل

  

  بيع وتسويق وعمومية وإدارية روفاتمص   ٢٫٢٠

ال تكون والتي قد مباشرة المباشرة وغير التكاليف الدارية اإلعمومية وال والمصروفات تسويقالبيع وال روفاتتتضمن مص
 ً التكاليف بين تكلفة اإليرادات ومصاريف ھذه وزع تُ . للمبادئ المحاسببة المتعارف عليھا بالضرورة جزًء من تكلفة اإليرادات وفقا

  .على أساس منتظم - إن لزم األمر -داريةاإلعمومية والمصاريف التسويق والبيع وال

  
  تشغيليةال اتيجاراإل ٢٫٢١

  .بھا المتعلقة مدى فترة العقود على الموحدة األولية الدخل قائمة في تشغيليةال إيجار عقود بموجب اإليجار مصاريف إثبات يتم

  
  الزكاة الشرعية وضرائب الدخل   ٢٫٢٢

 قائمة في الزكاة مخصص إثبات يتم .الشرعية للزكاة الشركة تخضع ،)"المصلحة"( الدخلضريبة و الزكاة مصلحة ألنظمة وفقًا
  .النھائية الربوط إنھاء حين تحديدھا يتم عندما وجدت، إن االضافية، الزكاة مبالغ إثبات يتم كما .الموحدة األولية الدخل

 البحر شركة عدا ما فيھا، تعمل التي البالد في المحلية الدخل لضرائب للشركة األجنبية والفروع األجنبية التابعة الشركات تخضع
 إثبات يتم .التجارية العمليات بدء تاريخ من سنوات عشر لمدة ضريبي إعفاء فلديھا المحدودة )غانا( اإلسكان لخدمات األحمر
  .دخل ضريبة أو زكاة ألي المتحدة العربية االمارات في المؤسسة تخضع ال كذلك .الموحدة األولية الدخل قائمة في الدخل ضرائب
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١٠ 

 

 )       عيتب(ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٢

  العمالت األجنبية ترجمة   ٢٫٢٣

 التي تحويل المعامالت يتم .للشركة النشاط الرئيسية عملة وھي ةالرياالت السعوديو الموحدة األولية المالية القوائم ھذه تم عرض
 والمطلوبات الموجودات أما .المعامالت تلك في تاريخ السائدة الصرف أسعار باستخدام السعودي الريال إلى األجنبية بالعمالت تتم
 يتم .الموحدة األولية المالي المركز قائمة تاريخ في كما بالريال السعودي ما يعادلھا لتعكس تحويلھا يتمف األجنبية بالعمالت تتم التي
  .الموحدة األولية الدخل قائمة في للفترة، جوھرية تكن لم الصرف، والتي فروق إثبات

 بتاريخ السوق في الصرف السائدة أسعار باستخدام األجنبية والفروع األجنبية التابعة الشركات ومطلوبات موجودات تحويل يتم
 إلى ،هالمبقا األرباح باستثناء األجنبية، الشركات التابعة في الملكية حقوق بنود تحويل يتم .الموحدة الموجزة األولية المالية القوائم
 التابعة للشركات وجدت، إن الدخل، قائمة بنود يتم تحويل بينما عند نشوء كل بند السائدة الصرف أسعار باستخدام السعودي الريال
 تحويل القوائم من الناتجة الفروقات إثبات يتم .الفترة خالل الصرف ألسعار المرجح المتوسط باستخدام والفروع األجنبية األجنبية
  .المساھمين حقوق بنودضمن  منفصل بند في السعودي الريال إلى األجنبية والفروع األجنبية التابعة للشركات المالية

  

  ربحية السھم ٢٫٢٤

  .عـدد األسھم العادية القائمة خالل الفترةصافي ربح تلك الفترة على  ةبقسم السھم ربحية احتساب يتم
  

  معـلومات قطـاعـية  .٣

  :قطاعين تشغيليينالمجموعة يوجد لدى 

 حمر لصناعة المساكن البحر األ 
  البحر األحمر لمواد البناء 

 
  البحر األحمر لصناعة المساكن )أ 

 :التالية تشغيليةال قطاعاتال فيالبحر األحمر لصناعة المساكن  عملياتقسم  مثليت

 وتجارية سكنية خرسانية غير مباني وبيع تصنيع. 
 ممتلكات تأجير · 

 التاريخ ذلك في لمنتھيةاأشھر والثالثة  ٢٠١٢ و ٢٠١٣مارس  ٣١ في كما المختارة المالية المعلومات لبعضص  ملخ يلي فيما
  :يلي كما ذكرھا السابق األعمال لقطاعاتوذلك 

  المجمـوع    تأجير    تصنيع وبيع  )غير مراجعة( م٢٠١٣
  ١٫٢٦٣٫٧٩٦   ٤٧١٫٠٢٢   ٧٩٢٫٧٧٤  مجموع الموجـودات

  ٢٠٥٫٣٥٠    ٧١٫٨٦٤    ١٣٣٫٤٨٦  إيرادات
  ٣٢٫٣٢٧    ١٧٫٨٦٨    ١٤٫٤٥٩  صافي  الربح

          
  المجمـوع    تأجير    تصنيع وبيع  )مراجعة(م ٢٠١٢

  ١٫٢٧٧٫٣٩٦    ٤٦٠٫٥٤٣   ٨١٦٫٨٥٣  مجموع الموجـودات
  ٢٢٠٫٩٩٨    ٦٢٫١٢٤    ١٥٨٫٨٧٤  إيرادات

  ٣١٫٥٥٦    ٢٠٫٠٧٧    ١١٫٤٧٩  صافي  الربح
عمالء  ٨م بلغت نسبة إجمالي اإليرادات من قطاعي التصنيع والبيع من عدد ٢٠١٣ مارس ٣١في شھر المنتھية أخالل الثالثة 

  ). ٪٦٥عمالء يمثلوا تقـريباً  ٨: م ٢٠١٢(٪ ٥٥تقريباً 
  

٪ ٧٦عمالء تقريبا  ٤م  بلغت نسبة إجمالي اإليرادات من  قطاع التأجير من عدد ٢٠١٣ مارس ٣١في  شھر المنتھيةأخالل الثالثة 
  )٪٦٧عمالء يمثلوا تقريباً  ٤:م ٢٠١٢(
  

 والجزائر غينيا الجديدة وبابوا وغانا المتحدة العربية اإلمارات ودولة السعودية العربية المملكة في أعمالھا المجموعة تمارس
 مارس ٣١ في كما الجغرافية للمناطق المختارة وفقًا المالية المعلومات لبعض ملخص يلي فيما .األخرى الجغرافية المناطق وبعض
  :م٢٠١٢ و م٢٠١٣
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  )يتبع(معـلومات قطـاعـية  .٣

    غــانا    اإلمارات    السعـودية  
بابوا غينيا 
  الجديدة

  المجمـوع    قطر    ليبيا    الجزائر  

                                )غير مراجعة( ٢٠١٣

  ٤٠١٫٣٠٣    -     -     ٢٩٫٩٣٦    ٥٫٤٩٨    -     ١١٫٦٦٠   ٣٥٤٫٢٠٩  استثماريةممتلكات 
  ٢١١٫٠٨٥    -   ٥١٫٣٩٨    ٣٦٩    ٤٩٫٩٦٨    ٣٧٫٢٧٠    ٥١٫٧١١    ٢٠٫٣٦٩  آالت ومعداتوممتلكات 
  ٢٠٥٫٣٥٠    -     -     ٣٫٣٣٩    ٧٫٦٦٨    ١٤٫٥٢٤    ٥٦٫١٦١   ١٢٣٫٦٥٨  إيرادات

  ٣٢٫٣٢٧    )٢(    -     ١٦٦    ٣٩٠    ٩٠٩    ٥٫٧٥٧    ٢٥٫١٠٧  )الخسارة(صافي الربح 
                                

    غــانا    اإلمارات    السعـودية  
بابوا غينيا 
  الجديدة

  المجمـوع    قطر    ليبيا    الجزائر  

                                )غير مراجعة( ٢٠١٢
  ٤٠١٫٧٩٥    -     -     ٣٢٫٤٠١    ٦٫٥٧٩    -     ١٠٥   ٣٦٢٫٧١٠  ممتلكات استثمارية

  ٢٠٢٫٤٣٩    -   ٤٠٫٣٤١    ٦٩٥    ٥٧٫٥٥٦    ٣٨٫٣١٨    ٥٥٫٣٠٦    ١٠٫٢٢٣  آالت ومعداتوممتلكات 
  ٢٢٠٫٩٩٨    -     -     ١٫٧٤٠    ١١٫٣٩٠    ٤٧٫٤٢٦    ٤٠٫٩٩٨   ١١٩٫٤٤٤  إيرادات

  ٣١٫٥٥٦    )٦(    -     )٢٥٤(    )١٢٫٧٢٧(    ١٠٫٧٩٠    ٥٫٤٦٢    ٢٨٫٢٩١  )الخسارة(صافي الربح 
                                

 
  البحر األحمر لمواد البناء قسم  )ب 

 :التالية األعمال قطاعات في التشغيلية الرئيسيةالبحر األحمر لصناعة المساكن  عمليات قسم  تمثلي

 ع األصباغوبي تصنيع. 
لم تكن ھناك ف عليه،و .لدھاناتلشركة بريميم تم اقتناء حتى   تبدأ العمليات التجارية بهم ولم ٢٠١٢كتوبر أفي  مقسالتم إنشاء ھذا 

  . للمقارنةمتاحة  أي بيانات 
  

  تصنيع وبيع   )غير مراجعة(م ٢٠١٣
  ٣٢٫٠٠٠  مجموع الموجـودات

  ٧١  إيرادات
  )٦١٠(  صافي  الربح

    
  

 ٣١البيانات المالية المختارة في  ،السعوديةالمملكة العربية التشغيلية في أعماله لصناعة المساكن عمليات البحر األحمر قسم   يجري
  :على النحو التاليھي  م ٢٠١٣مارس 

  

  )مراجعةغير (م ٢٠١٢
المملكة العربية 

  السعودية
  ١٫٩٨٨  مجموع الموجـودات

  ٧١  إيرادات
  )٦١٠(  صافي  الربح
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 مطلوبات محتملة وارتباطات      .٤

 تقريبا سعودي لایر مليون ٦٦ حوالي بلغت قائمة  مستندية عتماداتوا بنكية ضمانات المجموعة لدى  م٢٠١٣ مارس ٣١ في كما
مليون لایر سعودي على  ٠٫٩٢مليون لایر سعودي و  ٩٣: م٢٠١٢مارس  ٣١( التوالي، على تقريبًا سعودي لایر مليون ٣٫٥ و

 إيجار وفاترمصخاصة ب  ارتباطات المجموعة لدى كذلك .للمجموعة األعمال االعتيادية سياق في إصدارھا تم والتي ،)التوالي
مليون لایر  ٥٣٫٣ :م٢٠١٢مارس  ٣١(م ٢٠١٣ مارس ٣١ في كما سعودي لایر مليون ٤٢ تلغب تشغيلية إيجار عقود بموجب
  .)سعودي

  
  
 شركة تابعة  االستحواذ على .٥

البحر األحمر  شركةلالتابعة  شركةال ،شركة البحر األحمر لمواد البناء والمعدات التجاريةقامت م ٢٠١٣فبراير  ٦في تاريخ 
  ").شيرون ويليم السعودية المحدودة" والمعروفة سابقا باسم(من شركة بريمير للدھانات % ٨١على  باالستحواذ  لخدمات اإلسكان

  
  ١٫٦١٨    الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٢٫٤٩٠    مم مدينة أخرىذمم مدينة تجارية وذ
  ١٠    النقد ومافي حكمه

  )١٩٫٤٨٦(    ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 
  )٣٫٥٠١(    مستحقات الزكاة وضريبة الدخل

  )١٨٫٨٦٩(    تحديد صافي الموجودات والمطلوبات
  )٣٫٥٨٥(    حقوق االقلية 

  )١٥٫٢٨٤(    المطلوباتصافي نصيب المجموعة من 
  ١١٫١٩٥     المدفوعالنقد 

  ٢٦٫٤٧٩    من االستحواذ الشھره
  
  . ٢٠١٣مارس  ٣١لقيمة العادلة للموجودات المكتسبة و الشھره الناتجة تم تعينھا نھائيا في تاريخ ا

 

       نزاعاتمخصص  .٦

ً ضد شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان الجزائر ٢٠١٠يونيو  ٣٠ابتدائية في الجزائر في  أصدرت محكمة م حكما
مليون لایر سعودي تقريباً، وذلك بسبب  ٤٠٫٧المحدودة التابعة للشركة في الجزائر يقضي بدفع رسوم جمركية وغرامات بمبلغ 

الشركة التابعة في الجزائر قد حصلت على بعض اإلعفاءات الجمركية على وكانت . عدم االلتزام ببعض متطلبات اإلعفاء الجمركي
تعتقد إدارة المجموعة بأن ھذه الرسوم الجمركية والغرامات قد فرضت عليھا بسبب اختالف في . استثمارھا وعملياتھا في الجزائر

إلى سلطات الجمارك الجزائرية، وقد قامت  قامت ھذه الشركة التابعة بتقديم طلب تسوية. تفسير بعض متطلبات اإلعفاء الجمركي
ً لصالح سلطات الجمارك الجزائرية ١٠٫٥بتقديم ضمان بنكي بمبلغ  قامت الشركة التابعة في الجزائر . مليون لایر سعودي تقريبا

إدارة الجمارك من باالستئناف ضد الحكم الصادر من المحكمة االبتدائية، وتتابع إدارة المجموعة جھودھا القضائية والتفاوضية مع 
م قامت الشركة بتكوين مخصص بمبلغ ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في . أجل تخفيض مبلغ الحكم المفروض من قبل المحكمة االبتدائية

م تم إلغاء ٢٠١١ يونيو ٣٠لربع الثاني المنتھي في وفي خالل ا. مليون لایر سعودي والمتعلق بالرسوم الجمركية والغرامات ٤٠٫٧
الل الربع الثالث المقدم لمصلحة الجمارك مقابل دفع نفس القيمة لمصلحة الجمارك كدفعة من المبالغ المستحقة، وخالضمان البنكي 

مليون لایر  ٤٠٫٧مليون لایر سعودي مقابل المطالبة األصلية البالغة  ٢٣م قامت الشركة بدفع مبلغ ٢٠١١ سبتمبر ٣٠المنتھي في 
سبتمبر  ٣٠رج المحكمة مع سلطات الجمارك الجزائرية، في الربع الثالث المنتھي في وقد وصلت الشركة إلى تسوية خا. سعودي 
مليون لایر سعودي وتم تخفيض  ٢٫٥٤م تم إعدام األصول المصادرة من جانب سلطات الجمارك بصافي قيمة دفترية ٢٠١٢

 .المخصص بذلك المبلغ 
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١٣ 

 

  ســھم     لا يةربح .٧

م على زيادة رأس مال الشركة من ٢٠١٢أبريل  ١٨وافق المساھمـون في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقد في 
مليون سھم  ٤٠مليون سھم إلى  ٣٠مليون لایر سعودي وذلك بزيادة عدد األسھم القائمة من  ٤٠٠مليون لایر سعودي إلى  ٣٠٠

  . الثة أسھم كما في تاريخ الجمعيةوذلك بإصدار سھم مجاني لكل حملة ث
  

   م والبالغة٢٠١٣ديسمبر  ٣١يتم احتساب نصيب السھم من األرباح بناًء على المتوسـط المرجح  لعدد األسھم المصدرة كما في 
  .يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم المصدرة بأثر رجعي لفترات سابقة لتعكس تأثير إصدار األسھم المجانية. مليون سھم ٤٠

  
تم احتساب ربحية السھم بتقسيم صافي الربح المتاح للمسـاھمين على إجمالي المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة والتي تتضمن 

  :رة خالل الفترة وھي كما يلياألسھم المجانية المصد
  

  م٢٠١٢مارس   ٣١    م٢٠١٣مارس  ٣١  )ةالسعودي تف الرياالآالالمبالغ ب(
        

  ٣١٫٥٥٦    ٣١٫٧١٧  الربح العائد إلى المساھمين

   )عـدد األسھم باآلالف(
  ٣٠٫٠٠٠    ٣٠٫٠٠٠  يناير ١عـدد األسھم القائمة كما في 

  ١٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠  األسھم المجانيةتأثير زيادة األسھم نتيجة إصدار 

  ٤٠٫٠٠٠    ٤٠٫٠٠٠  مارس ٣١إجمالي عـدد األسھم القائمة كما في 

  ٠٫٧٩    ٠٫٧٩  ربحية السـھم
  
  


