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معلومات عامة-١

وشركاتھا التابعة (مجتمعین "المجموعة") من ("الشركة") ركة البحر األحمر لخدمات اإلسكانش تتألف

أھدافتتمثل .األجنبیةالسعودیة ووفروعھاوشركاتھا التابعة،مساھمة سعودیةھي شركة و،الشركة

ة مباني سكنیوبناءشراء األراضي والعقارات بغرض تطویرھا في  المجموعة، من بین أمور أخرى،

المجموعة أیضاً تصنیع وحدات سكنیة غیر أھدافتتضمن .وتجاریة علیھا، وبیعھا أو تأجیرھا للغیر

باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة خرسانیة والمقاوالت العامة والصیانة وإنشاء المرافق واألعمال المدنیة.

بتصنیع وبیع الدھانات وتقدیم الخدمات المتعلقة بھا.

شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل تجاري رقم إن الشركة ھي 

إن ).٢٠٠٦سبتمبر ٢٥ھـ (١٤٢٧رمضان ٢بتاریخ ٢٥٣٢رار الوزاري رقم طبقاً للق، ٤٠٣٠٢٨٦٩٨٤

عنوان الشركة المسجل ھو مدینة جدة، حي الروضة، شارع األمیر محمد بن عبدالعزیز، المملكة العربیة 

یة.السعود

التالیة التي تعمل بموجب سجالت وشركاتھا التابعة الشركةتشمل القوائم المالیة الموحدة المرفقة حسابات

تجاریة منفصلة:

  ) ٪(الفعلیة نسبة الملكیة 

دیسمبر١٣ كما في  بلد التأسیس

      ٤٢٠١   ٥٢٠١

  ٪١٠٠٪١٠٠  غانا  (غانا) شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة

  ٪٩٨٪٩٨الجزائر(الجزائر)شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة

  ٪٤٩٪٤٩قطر)قطر(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

*نیجیریا(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة   ٪٩٧٪٩٧نیجیریا)

  ٪١٠٠٪١٠٠اإلماراتنطقة الحرة)الم–(جبل علي شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دبي 

  ٪٩٠٪٩٠لیبیا(لیبیا) *شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

    ٪١٠٠٪١٠٠السعودیةومعدات البناءشركة البحر األحمر لتجارة مواد 

  ٪١٠٠٪١٠٠السعودیة شركة البحر األحمر لالستثمارات المتخصصة *

    ٪٨١٪٨١السعودیةالدھانات الممتازةشركة 

  ٪١٠٠٪١٠٠موزمبیقشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (موزمبیق)

  ٪١٠٠٪١٠٠ُعمانالبحر األحمر لخدمات اإلسكان (ُعمان)شركة 

  ٪١٠٠٪١٠٠استرالیاالبحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة (استرالیا)شركة 

  ٪١٠٠٪١٠٠السعودیةالبحر األحمر لخدمات لإلسكان المیسر *شركة 

  ٪١٠٠٪١٠٠السعودیةشركة البحر األحمر للتطویر العقاري *

  ٪١٠٠٪١٠٠السعودیةشركة مدینة البحر األحمر السكنیة للعقارات *

-٪١٠٠سنغافورةشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة (سنغافورة) *

-٪١٠٠مالیزیازیا)*شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، شبكة التنمیة المستدامة (مالی

-٪١٠٠كنداشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  *

*  لم تبدأ ھذه الشركات التابعة عملیاتھا التجاریة بعد.
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وأبوظبي وأفغانستان وغینیا بابوا غینیا الجدیدةفي كل من فروعلتشغیل تراخیصلدى الشركة أیضاً 

.٢٠١٥دیسمبر ٣١في أبو ظبي وأفغانستان وغینیا االستوائیة حتى ة عملیات تشغیلیاالستوائیة. ال توجد أي 

.٢٠١٦فبرایر ٢٤تم اعتماد القوائم المالیة الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

ھذه تم تطبیقتم إدراجھا أدناه. دة الموحالقوائم المالیةھذهفي إعدادالمطبقةالسیاسات المحاسبیة إن أھم

المعروضة.السنواتالسیاسات بشكل منتظم على جمیع 

أسس اإلعداد١-٢

على أساس التكلفة التاریخیة وفقاً لمبدأ االستحقاق، وطبقا لمعیار التقاریر المرفقةالموحدة أعدت القوائم المالیة

ن القانونیین.الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبیالمالیة األولیة 

تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة٢-٢

المحاسبیة المتعارف علیھا استخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر على للمعاییریتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً 

مبالغ الموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ القوائم المالیة، 

لك المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف خالل فترة القوائم المالیة. یتم تقییم التقدیرات واالفتراضات وكذ

بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة التي یعتقد أن 

تتعلق بالمستقبل. إن نتائج التقدیرات تكون مناسبة للظروف. تقوم إدارة الشركة بعمل تقدیرات وافتراضات 

المحاسبیة، والتي وفقاً لتعریفھا، نادراً ما تتساوى مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا.

في شركات تابعةاستثمارات٣-٢

سیاستھا المالیة والتشغیلیة للحصول على المنافع بالتحكمالقدرة فيالشركةالشركات التابعة ھي تلك التي لدى 

یتم األخذ بعین االعتبار .ادیة، والتي تنشأ عموماً من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصویت فیھااالقتص

وجود وتأثیر حقوق التصویت المحتملة التي لھا حق التصویت حالیاً أو التي یمكن تحویلھا، وذلك عند تقییم ما 

التابعة من تاریخ تحویل السیطرة تالشركایتم توحید حسابات إذا كانت المجموعة تسیطر على منشأة أخرى. 

.ویتم عدم توحیدھا من تاریخ توقف السیطرةالشركة.إلى 
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على أساس االستحواذتقاس تكلفة .الشركات التابعةاالستحواذ علىتستخدم طریقة الشراء في المحاسبة لقید 

االستحواذو تحملھا كما في تاریخ أو االلتزامات التي تم تكبدھا أالمستحوذ علیھاالقیمة العادلة للموجودات 

عن القیمة العادلة لحصة االستحواذإن زیادة تكلفة .االستحواذباإلضافة إلى التكالیف المباشرة العائدة لعملیة 

الناتجة عن تقید الشھرة.القابلة للتحدید، تقید كشھرةالمستحوذ علیھاالمجموعة في صافي الموجودات 

.غیر المتداولة األخرى"الموجودات "ابعة في قائمة المركز المالي الموحدة ضمن الشركات التاالستحواذ على

یتم سنویاً اختبار الشھرة فیما یتعلق بالھبوط في القیمة، وتقید بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة ھبوط في 

.القیمة

لناتجة عنھا وكذلك األرصدة یتم استبعاد المعامالت بین شركات المجموعة واألرباح والخسائر غیر المحققة ا

.المتعلقة بھا

معلومات قطاعیة٤-٢

القطاع التشغیلي)أ(

:القطاع التشغیلي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الشركات التي

تعمل في أنشطة تدر إیرادات.

زیع المصادر وتقییم تقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتو

.األداء

تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل.

القطاع الجغرافي)ب(

القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیرادات في بیئة 

.اقتصادیة أخرىاقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات 

تحویل العمالت األجنبیة ٥-٢

(أ) عملة التقاریر

للشركة.المالیةالقوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي وھو عملة التقاریربنود ھذهتظھر 

(ب) معامالت وأرصدة

رف السائدة في سعـار الصـأساس أاللایر السعودي على إلىاألجنبیةالمعامالت التي تتم بالعمالت یتم تحویل

یتم قید أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة تاریخ تلك المعامالت. 

الموجودات والمطلوبات النقدیة الممسوكة بالعملة األجنبیة على أساس أسعار صرف العمالت كما تحویلمن 

الموحدة.في نھایة العام ضمن قائمة الدخل
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كات المجموعة(ج) شر

یقید الناتج عن تحویل المراكز المالیة ونتائج األعمال للشركات األجنبیة التابعة التي تكون عملة تقاریرھا بغیر 

اللایر السعودي إلى اللایر السعودي كما یلي:

في  معروضة بسعر صرف اإلغالق كماالموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي یتم تحویل

ئمة المركز المالي.تاریخ قا

الصرف.بمتوسط أسعاراإلیرادات والمصاریف لكل قائمة دخل یتم تحویل

في التواریخ التي تعود لكل بند عند الفعلیةبأسعار الصرف حسابات حقوق الملكیةمكوناتیتم تحویل

حدوثھ.

التابعة األجنبیة إلى اللایر ُتدرج التعدیالت المتراكمة الناتجة عن تحویل مبالغ القوائم المالیة للشركات 

السعودي كبند منفصل ضمن حقوق الملكیة.

عندما یتم استبعاد أو بیع استثمار في أحد الشركات التابعة األجنبیة، یتم إدراج تغیرات تحویل العمالت في 

حقوق الملكیة ویتم إثباتھا في قائمة الدخل الموحدة كجزء من ربح أو خسارة من استبعاد أو بیع.

نقد وما یماثلھ٦-٢

، نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالیة السیولة قصیرة األجلمنالنقد وما یماثلھ یتكون

ذات تواریخ استحقاق أصلیة تبلغ ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ شرائھا.

ذمم مدینة ٧-٢

عملیون المشكوك في تحصیلھا. یتم الذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً مخصص الدیتم إثبات

إمكانیة تحصیل عدم ب المجموعةمخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك شك جوھري لدى 

ضمنالموحدةفي قائمة الدخلا المخصصھذإثباتوفقاً للشروط األصلیة للذمم المدینة. یتم المستحقةالمبالغ 

الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص عمومیة وإداریة". عندما تكونمصاریف"

أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبھا بقید دائن على یتم إثباتالدیون المشكوك في تحصیلھا. 

.الموحدةعمومیة وإداریة" في قائمة الدخلمصاریف"

مخزون٨-٢

متوسط الباستخدام طریقةحدد التكلفة ت تحقق أیھما أقل.التكلفة أو صافي القیمة القابلة للبُیقیم المخزون 

غیر مباشرة. صناعیةتكلفة المنتجات الجاھزة تكلفة مواد أولیة وعمالة وتكالیف تتضمنالمرجح. 

ستكمال االناقصا تكالیف االعتیادیةصافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر في سیاق األعمال یمثل 

ومصاریف البیع.
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للتأجیرممتلكات ٩-٢

الممتلكات المحتفظ بھا لغرض تحقیق عائد إیجار على المدى الطویل، وغیر المستخدمة من قبل إثباتیتم 

في قائمة  االستھالكإثباتیتم ال یتم استھالك األراضي. االستھالكات المتراكمة. ناقصاً التكلفة بالمجموعة، 

تكالیف الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة ابت لتوزیعباستخدام طریقة القسط الثالموحدة،الدخل

  سنة. ٢٥إلى  ٤لفترة تتراوح بین لھا

لألصل في المقدر اإلنتاجي التي ال تزید جوھریاً من العمر الصیانة واإلصالحات العادیةنفقاتیتم إثبات

ویتم الدفتریة بمقارنة المتحصالت مع القیماالستبعاد. تحدد أرباح وخسائر قائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا

الموحدة. في قائمة الدخلإثباتھا

ومعدات  مصنعممتلكات و١٠-٢

وخسائر الھبوط في القیمة االستھالكات المتراكمةناقصاً التكلفة ب ومعدات مصنعممتلكات ویتم إثبات

إثباتیتم األراضي. ال یتم استھالك التكلفة.ب یتم إثباتھاتحت التنفیذ اإلنشاءاتفیما عدا المتراكمة، إن وجدت،

الموجودات على تكالیفلتوزیع ، وذلكطریقة القسط الثابتباستخدامالموحدة،في قائمة الدخل االستھالك

كما یلي:مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا

سنواتعدد ال

٤٠-١٠مباني ومنازل سكنیة•

١٥ - ٤  آالت ومعدات•

  ٥ - ٤  ومعدات مكتبیةباتأثاث وتركی•

٨ - ٤  سیارات•

.الموحدةفي قائمة الدخلویتم إثباتھاالدفتریة القیمتحدد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع 

في  اإلنتاجي المقدر لألصلعمر الالتي ال تزید جوھریا من ات العادیةواإلصالحالصیانةمصاریفیتم إثبات

، إن وجدت، ویتم الجوھریةالتجدیدات والتحسینات تكالیفعند تكبدھا. یتم رسملةحدةالموقائمة الدخل 

  .اتم استبدالھالتيالموجوداتاستبعاد 
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غیر المتداولةفي قیمة الموجودات الھبوط١١-٢

في  اتیتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة فیما یتعلق بالھبوط في قیمتھا عندما تشیر الحاالت أو التغیر

الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم إثبات الخسارة الناتجة عن الھبوط في 

القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القابلة لالسترداد وھي القیمة العادلة لألصل 

رض تقدیر الھبوط، یتم تجمیع الموجودات ألدنى حد أیھما أعلى. لغ،ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام

ممكن یدر تدفقات نقدیة منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة، بخالف 

الموجودات غیر الملموسة، والتي سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوط، وذلك 

في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لھبوطإذا ما تم الحقاً عكس خسارة افي تاریخ كل فترة مالیة.

القیمة الدفتریة عنزیدی، على أاللالستردادالقابلة تھا لقیمالتقدیر المعدل إلى الوحدة المدرة للنقد لألصل أو 

في السنوات السابقة. یتم إثبات نقد الوحدة المدرة للفي قیمة ذلك األصل أو لھبوطفیما لو لم یتم إثبات خسارة ا

ال یتم عكس خسائر الھبوط في القیمة للشھرة. في قائمة الدخل.إیرادكفي القیمة فوراً لھبوطعكس خسارة ا

قروض١٢-٢

تكالیف المعاملة المتكبدة. یتم رسملة تكالیف بعد حسم، المتحصالت المستلمةالقروض بقیمة یتم إثبات

. تحمل الموجوداتبناء أو إنتاج الموجودات المؤھلة كجزء من تلك باقتناء أوباشرة م تتعلقاالقتراض التي

.الموحدةالدخل قائمةتكالیف االقتراض األخرى في 

ذمم دائنة ومستحقات ١٣-٢

سواء تم إصدار فواتیر بموجبھا ، مستلمةیتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل بضائع وخدمات 

أو ال. ةالمجموعإلى

مخصصات ١٤-٢

نتج عن حدث سابق، استنتاجيأو  حاليمخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام قانوني إثباتیتم 

بشكل یعتمد علیھ.ویمكن تقدیر المبلغھذا االلتزام، لتسدیدلموارد اوھناك احتمال استخدام 

الدخل رائبوضالزكـاة ١٥-٢

یخضع الشركاء األجانب في .("المصلحة")لحة الزكاة والدخلمص ألنظمةوفقاً لزكاة لتخضع الشركة 

الشركات السعودیة التابعة الموحدة لضریبة الدخل.  ُیحَمل مخصص ضریبة الدخل العائد على الشركاء 

تحمل الزكاة المستحقة على الشركة األجانب في الشركات التابعة السعودیة على حقوق الملكیة غیر المسیطرة. 

اإلضافیة التي تستحق مبالغالیتم قید .الموحدةي الشركات التابعة السعودیة على قائمة الدخلوعن حصصھا ف

من قبل المصلحة.بموجب التسویات النھائیة، إن وجدت، عندما یتم الربط علیھا وتحدیدھا
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شركة البحر دا ، فیما عالدخل في البالد التي تعمل بھالضرائباألجنبیة والفروع تخضع الشركات التابعة 

التي ال تخضع ألي من الزكاة أو ضرائب الدخل في دولة االمارات العربیة األحمر لخدمات اإلسكان دبي

.الموحدةتحمل ھذه الضرائب على قائمة الدخلالمتحدة.

تقوم الشركة والشركات السعودیة التابعة لھا باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غیر 

بما فیھا توزیعات األرباح المدفوعة للشركاء األجانب في الشركات السعودیة التابعة، إن وجدت، في مقیمة، 

المملكة العربیة السعودیة كما ھو مطلوب بموجب قانون ضریبة الدخل السعودي.

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین١٦-٢

بموجب شروط نظام العمل لسعودیة التابعةمن قبل الشركة وشركاتھا امكافأة نھایة الخدمة للموظفین یتم إثبات 

الموحدة. یتم احتساب مبلغ المخصص على أساس القیمة الحالیة لالمتیازات المكتسبة والعمال في قائمة الدخل

التي تحق للموظف فیما لو ترك الموظف عملھ كما في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. یتم دفع المبالغ 

دمات الموظفین على أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة، المستحقة عند انتھاء خ

كما ھو منصوص علیھ في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة.

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ومزایا أخرى بموجب قوانین العمل اً الشركات األجنبیة التابعة حالیتحتسب

لتي تعمل بھا. ال یوجد خطط تقاعد ممولة أو غیر ممولة للشركات األجنبیة التابعة.والعمال في الدول ا

اإلیرادات ١٧-٢

یتم إثبات اإلیرادات من مبیعات البضاعة عند تسلیم المنتجات.

والتي تقاس بنسبة التكلفة الفعلیة المتكبدة حتى تاریخھ طریقة نسبة اإلنجازباستخدامعقود الإیرادات یتم إثبات

ولى وال یمكن تقدیر نتائجھ بدقة، یتم األمرحلتھلى إجمالي التكلفة التقدیریة لكل عقد. وعندما یكون العقد في إ

العقود كافة تكالیف تتضمن تكالیفاإلیرادات إلى حد التكالیف المتكبدة التي تكون قابلة لالسترداد. إثبات 

التغیرات في التكالیف المقدرة إثباتعلقة بتلك العقود. یتم والتكالیف غیر المباشرة المتالمباشرةلمواد والعمالةا

التكالیف واألرباح المقدرة التي تزید عن عرضفیھا. یتم تحددفي الفترة التي المنجزةوخسائر العقود غیر 

. كما یتم كموجودات متداولة ضمن أعمال عقود تحت التنفیذمنجزةالمبالغ التي صدرت بھا فواتیر لعقود غیر 

إثبات الزیادة في الفواتیر الصادرة عن التكالیف المتكبدة واإلیرادات المتوقعة، إن وجدت، ضمن المطلوبات 

المتداولة كأعمال عقود تحت التنفیذ.

.مع المستأجرینالمبرمة وفقاً لمبدأ االستحقاق بموجب شروط العقود یراد اإلیجارإإثباتیتم 

میة وإداریةعموووتسویقبیع مصاریف١٨-٢

بالضرورة جزًء تكون  الداریة تكالیف مباشرة وغیر مباشرة اإلعمومیة ووالتسویق الوبیع المصاریفتتضمن

مصاریفواإلیراداتالمحاسبة المتعارف علیھا. توزع التكالیف بین تكلفة معاییرلوفقاً اإلیراداتتكلفة  من

ر، بطریقة منتظمة.لزم األمإنداریة، اإلعمومیة ووالسویقتالبیع وال
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توزیعات أرباح١٩-٢

یتم إثبات توزیعات األرباح في القوائم المالیة الموحدة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل المساھمین في 

الشركة.

عقود إیجار تشغیلیة ٢٠-٢

رة تلك العقود. إن یحمل مصروف اإلیجار المتعلق بعقود اإلیجار التشغیلیة على قائمة الدخل الموحدة خالل فت

الدفعات المقدمة طویلة األجل المدفوعة بموجب عقود إیجار تشغیلیة سنویة ألراضي مستأجرة وكذلك المبلغ 

المدفوع لشراء، حق استئجار قطعة أرض من مستأجر سابق تم عرضھا كموجودات غیر متداولة في القوائم 

تفاقیات اإلیجار المتعلقة بھا.المالیة الموحدة المرفقة ویتم إطفائھا على مدى فترة ا

األدوات المالیة وإدارة المخاطر-٣

والذمم المدینة النقد وما یماثلھ والذمم المدینة الموحدةتتضمن األدوات المالیة المقیدة في قائمة المركز المالي

المطبقة والخاصة طرق القید إن .خرىاألمتداولة المطلوبات المستحقات والوالقروض والذمم الدائنة واألخرى 

.بھذه البنود تم اإلفصاح عنھا ضمن السیاسة المحاسبیة لكل منھا

یتم إجراء المقاصة بین الموجودات والمطلوبات المالیة واثبات الصافي بالقوائم المالیة عندما یكون لدى 

ت الموجودات المجموعة حقا قانونیاً في إجراء المقاصة والنیة إما للتسویة على أساس المقاصة أو إثبا

.والمطلوبات في نفس الوقت

تقوم اإلدارة العلیا .بموجب سیاسات معتمدة من قبل مجلس اإلدارةتقوم اإلدارة العلیا بمھام إدارة المخاطر

ومن أھم أنواع ھذه بالتعاون الوثیق مع الوحدات التشغیلیة للمجموعة.المخاطر المالیةوتحوطبتحدید وتقییم 

.والتدفقات النقدیة لسعر الفائدةومخاطر القیمة العادلة العملةاالئتمان ومخاطر المخاطر ھي مخاطر

مخاطر العملة١-٣

.المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیةاألداةھي مخاطر التغیر في قیمة إن مخاطر العملة

والدوالر االسترالي والدرھم االماراتي ي تتم معظم معامالت المجموعة بالریال السعودي والدوالر األمریك

.ا الجدیدةوالسیدي الغاني والكینا البابوا غینی

لدى .تمارس المجموعة عملھا على نطاق دولي وھي معرضة لمخاطر العملة التي تنتج من العمالت المختلفة

.مخاطر تحویل العملةالمجموعة أیضاً استثمارات في شركات تابعة أجنبیة والتي تتعرض صافي موجوداتھا ل

والدوالر االسترالي تذبذبات أسعار تحویل العملة بین الریال السعودي ببشكل رئیسي حالیاً یرتبط ھذا التعرض

یتم قید أثر ھذه التعرضات ببند منفصل في حقوق و،وبعض العمالت األخرىا الجدیدةوالكینا البابوا غینی

وتعتقد أن التعرض بمراقبة ھذه المخاطر إدارة المجموعةتقوم .مرفقةالموحدة الالمساھمین في القوائم المالیة

.عملیات المجموعة لیس جوھریاً ب المتعلقلمخاطر العمالت األجنبیة 
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مخاطر سعر الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة ٢-٣

للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثیر ھي التعرضإن مخاطر سعر الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة 

إن مخاطر سعر الفائدة على .تذبذب أسعار الفائدة في السوق على الوضع المالي والتدفقات النقدیة للمجموعة

، حیث أن أسعار الفائدة علیھا معومة ویتم ضوالقروالودائع قصیرة األجلالمجموعة تنتج بشكل رئیسي من

تراقب اإلدارة تغیرات أسعار الفائدة، وتعتقد بأن مخاطر سعر .لیھا بشكل منتظممعدالت الفائدة عإعادة تسعیر

.الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة على المجموعة لیست جوھریة

لسعرمخاطر ا٣-٣

لناتجة عن ھي مخاطر تعرض قیمة األداة المالیة للتقلبات نتیجة التغیرات في أسعار السوق سواء تلك التغیرات ا

لیس لدى الشركة ع األدوات المتداولة في السوق.عوامل محددة لألداة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على جمی

مالیة معرضة لمخاطر السعر.موجودات ومطلوبات

مخاطر االئتمان  ٤-٣

ر لخسارة ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخمخاطر االئتمان

: ٢٠١٤عمالء ( ٨كانت مطلوبة من  ٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في تقریباً من الذمم المدینة  ٪٧٤٫٠إن مالیة. 

حیث أن نسبة من األرصدة القائمة  مخففةتعتقد اإلدارة بأن مخاطر تركیز االئتمان ). ٪٦٨٫٣تمثل  عمالء ١٠

یتم إیداع  .ات حسب شروط العمل المتفق علیھتصنیف ائتماني مرتفع ویتم استالم الدفعاھي من عمالء لدیھم

مخصص خصمیتم قید الذمم المدینة بعد لدى بنوك ذات تصنیف ائتماني مرتفع.دائع قصیرة األجل الووالنقد 

مشكوك في تحصیلھا.الدیون ال

مخاطر السیولة  ٥-٣

قد .المتعلقة باألدوات المالیةاالرتباطاتھي مخاطر عدم قدرة منشأة ما على تأمین السیولة الالزمة لمقابلة 

تدار .تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أحد الموجودات المالیة بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة

اتفاقیات التسھیالت االئتمانیة، من خاللمخاطر السیولة عن طریق التأكد بشكل دوري من توفر سیولة كافیة، 

.قبلیةمست ارتباطاتأیة لمقابلة 

القیمة العادلة  ٦-٣

ھي القیمة التي یتم بھا تبادل أصل أو تسویة التزام بین أطراف ذات درایة ولدیھم الرغبة في إن القیمة العادلة

حیث انھ یتم تجمیع أدوات المجموعة المالیة على أساس .ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة

عدا مشتقات األدوات المالیة والتي یتم قیاسھا بقیمتھا العادلة، فقد تنتج فروقات بین طریقة التكلفة التاریخیة فیما 

تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة لموجودات المجموعة المالیة ومطلوباتھا .القیمة الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة

.ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة
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قطاعیةمعلومات  -٤

:التالیةلمجموعة بشكل رئیسي في قطاعات األعمال تعمل ا

تصنیع وبیع المساكن غیر الخرسانیة والمباني التجاریة

تأجیر ممتلكات

الدھاناتموادتصنیع وبیع

 في للسنتین المنتھیتین ٢٠١٤و  ٢٠١٥دیسمبر٣١لبعض المعلومات المالیة المختارة كما في اً فیما یلي ملخص
:كما یليالسابق ذكرھااألعمالت التاریخ لقطاعاذلك

مساكن غیر خرسانیة 

تأجیر ممتلكاتومباني تجاریة

ت الدھانامواد 

المجموعوالخدمات المتعلقة بھا

٥٢٠١

٧٢٨٫٦٧١٧٨٠٫٥٩٨٧٦٫٣٥٧١٫٥٨٥٫٦٢٦مجموع الموجودات

٥٤٥٫٣٣٤٤٣٨٫٧٧١٤٣٫٧٨٧١٫٠٢٧٫٨٩٢اإلیرادات

٧٦٫٠٩٧)٨٫٠٥٨(١٠٫٢٢٤٧٣٫٩٣١ارة)صافي الربح (الخس

٤٢٠١

٨١١٫٠١٢٦٤٥٫٤١٣٦١٫٢٤٤١٫٥١٧٫٦٦٩مجموع الموجودات

٧٢٤٫١٣٣٣٦٠٫٤٦١٢٠٫٣٥٤١٫١٠٤٫٩٤٨اإلیرادات

١٥٦٫٦٩١)٩٫٨٢٧(٨٠٫٢٣١٨٦٫٢٨٧صافي الربح (الخسارة)

ϭ�ϥϳѧϠϳϣϋ�ϝѧϳϣϋمنملیون لایر سعودي  ١٦١٫٤ملیون لایر سعودي و ١٢٥٫١ایرادات بمبلغحققت الشركة

�έϳϏϟϭ�ΔϳϧΎγέΧϟ�ϲϧΎѧΑϣϟ�ΕΎѧϋΎρϗϭ�ΔѧϳέΎΟΗϟέϳΌѧΗˬ�ϲѧϓ�ΔѧϳϬΗϧϣϟ�ΔϧѧγϠϟ�ϲϟϭѧΗϟ�ϰѧϠϋالمساكنواحد لكل من

١١٢٫٢�ϭ�ϱΩϭόѧγ�்: ٢٠١٤( ٢٠١٥دیسمبر ٣١ �ϥϭѧϳϠϣ˺ ̀ ˺ ̄ ̀�ΩѧΣϭ�ϝѧϳϣϋ�ϥѧϣ�ϱΩϭόѧγ�் �ϥϭѧϳϠϣ

جموع إیرادات المجموعة.من م ٪١٠لكل منھا) والتي تمثل أكثر من 

غینیا وبابواوغاناالعربیة المتحدةاإلماراتدولة في المملكة العربیة السعودیة وتمارس المجموعة أعمالھا

لبعض المعلومات المالیة اً فیما یلي ملخصوبعض المناطق الجغرافیة األخرى.واسترالیا والجزائر الجدیدة 

  خ.ذلك التاریفي  وللسنتین المنتھیتیندیسمبر٣١كما في وفقاً للمناطق الجغرافیة المختارة 



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-١٧-

    غانا    اإلماراتالسعودیة

بابوا غینیا

المجموعأخرىاسترالیاالجزائرالجدیدة

٥٢٠١

٢٦٫٠٠٨٦١١٫٣٥٤-٢٫٩٠٨٢٦٫٣٣١-٥٥٢٫٥٥٩٣٫٥٤٨للتأجیرممتلكات 

٩٠٫٤٨٣٤٩٫٩٤٧٣٣٫٧١٨١٩٫٤٨٣٨٠٠٤٨٠٢٨٫٤٤٢٢٢٣٫٣٥٣ممتلكات ومصنع ومعدات

٧٤٣٫٤٩٧١٥٣٫٣٧٨٣٤٫٣٦٥٧٤٫٥٨١٩٫١٤٤١٫٧٥٢١١٫١٧٥١٫٠٢٧٫٨٩٢إیرادات

٧٦٫٠٩٧)٨٫٨١٠()٣٫٧٦٣()٤٠٩(٢٫٥٦٨)١٥٫٢٥٨(٩٩٫٠٩٨٢٫٦٧١(الخسارة)صافي الربح

٤٢٠١

٢٩٫٥١٥٥٧٠٫٦١٧-٢٫٠٥٢٢٧٫٥٣٦-٥٠٩٫٤٧٢٢٫٠٤٢للتأجیرممتلكات 

٨١٫٠٣٢٥٣٫٦٧٨٣٤٫٢٦١٢٥٫٤٢٥٣٤٨٦١٩٣٨٫٢٥١٢٣٣٫٦١٤ممتلكات ومصنع ومعدات

٥٧٧٫٧٥٧٣١٧٫٠٢٨١١١٫٤٢٣٦٠٫٨٥٩١٠٫٥٦٩١٦٫٧٧٦١٠٫٥٣٦١٫١٠٤٫٩٤٨إیرادات

٨٢٣١٥٦٫٦٩١)١٫٧٢٥(٨٢٫٦٦٧٦٢٫٩٧٧٦٫١٨١٥٫٥٩٦١٧٢(الخسارة)صافي الربح

نقد وما یماثلھ -٥

٢٠١٤    ٢٠١٥  

٥٤٫١٠٥٧٧٫١٦٧البنوكلدىنقد 

٣٫٦٢٤٣١٦ودائع قصیرة األجل

١٫١٠٨٩٧٣نقد في الصندوق

٥٨٫٨٣٧٧٨٫٤٥٦

السوق السائدة.بمعدالتقصیرة األجل لدى بنوك تجاریة وتدر دخالً مالیاً بالودائعیتم االحتفاظ 



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-١٨-

ذمم مدینة -٦

٢٠١٤    ٢٠١٥  

:تجاریة

٣٧٥٫٢١٣٢٠٤٫٠٦٢صدر بھا فواتیر

٣٠٫١٦٨١٦٫١٠٧لم یصدر بھا فواتیر

)٢٫٩٤٨()٢٫٨٨٦(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٤٠٢٫٤٩٥٢١٧٫٢٢١

١٢٫٧٥٤٧٫٦٠٦استبقاءات مدینة

٤١٥٫٢٤٩٢٢٤٫٨٢٧

-)٦٤٫٧٧٨(مدینة غیر متداولةناقصاً: ذمة

٣٥٠٫٤٧١٢٢٤٫٨٢٧

شھادة الزكاة یتم تحصیل االستبقاءات المدینة عند استكمال بعض التعاقدات الھامة وفقاً لشروط التعاقد وتقدیم 

النھائیة لبعض السنوات.

مشكوك في تحصیلھا:الدیون الفیما یلي حركة مخصص 

٢٠١٤    ٢٠١٥  

٢٫٩٤٨١٫٨١٧ینایر١الرصید كما في 

١٠٫٠٥٦٢٫٨٦٢)(عكسإضافات

)١٫٧٣١()١٠٫١١٨(شطب

٢٫٨٨٦٢٫٩٤٨دیسمبر٣١الرصید كما في 

مخزون-٧

٢٠١٤    ٢٠١٥  

١٢٦٫٧٨٦١٢٤٫٧٥٥مواد أولیة

  ٥٧٫٨٦٤٦٥٫٦٧٤منتجات جاھزة الصنع

٦٤٠٣٥٣بضاعة في الطریق

١٨٥٫٢٩٠١٩٠٫٧٨٢

)٦٫٧٨٢()٧٫١٠٤(ناقصا: مخصص مخزون متقادم

١٧٨٫١٨٦١٨٤٫٠٠٠



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-١٩-

فیما یلي حركة مخصص مخزون متقادم:

٢٠١٥٢٠١٤

٦٫٣٧٥  ٦٫٧٨٢ینایر١الرصید كما في 
١٫٣٥٨٢٫٣٥٦إضافات

)١٫٩٤٩()١٫٠٣٦(عكس
٧٫١٠٤٦٫٧٨٢دیسمبر٣١الرصید كما في 

مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى-٨

٢٠١٥٢٠١٤

١٩٫٥٧٦١٤٫١٣٩مصاریف مدفوعة مقدماً وودائع
١٥٫٤٦٩١٥٫٤١٣مدفوعة مقدماً عقود إیجار

٤٫٠٦٦  ٤٫٢٤٦سلف لموظفین
٢٫٧١٠٣٫٤٤٩أخرى

٤٢٫٠٠١٣٧٫٠٦٧
)٦٫٤٤٣()٦٫٠١٣(الجزء طویل األجل-مدفوعة مقدماً عقود إیجارناقصاً: 

٣٥٫٩٨٨٣٠٫٦٢٤

ممتلكات للتأجیر-٩

المجمـوعتحت التنفیذمشاریعسكنیةومنازلمباني   يضاأر
٥٢٠١

التكلفة
٤٫٢٢٨٦٨٢٫١٠٣١٧١٫٩١٢٨٥٨٫٢٤٣  ینایر١الرصید كما في 

٧٫٦١٦١٢٥٫١٣٥١٣٢٫٧٥١-إضافات
)٥٫٥٦٧(-)٥٫٥٦٧(-استبعادات

)٢٫٦٤٣(-)٢٫٦٤٣(-تحویل إلى مخزون
-)٢٠٥٫٧٥٠(٢٠٥٫٧٥٠-تحویالت

)٣١١(-)٣١١(-تحویل عمالت أجنبیةاتفروق
٤٫٢٢٨٨٨٦٫٩٤٨٩١٫٢٩٧٩٨٢٫٤٧٣دیسمبر٣١الرصید كما في 

استھالك متراكم
  )٢٨٧٫٦٢٦(  -   )٢٨٧٫٦٢٦(-ینایر١الرصید كما في 

)٩١٫٢٢٢(-)٩١٫٢٢٢(-إضافات
٥٫٣٤٥-٥٫٣٤٥-استبعادات

٢٫٣٢٠-٢٫٣٢٠-تحویل إلى مخزون
  ٦٤  -  ٦٤  -  تحویل عمالت أجنبیةاتفروق

)٣٧١٫١١٩(-)٣٧١٫١١٩(-دیسمبر٣١الرصید كما في 
٤٫٢٢٨٥١٥٫٨٢٩٩١٫٢٩٧٦١١٫٣٥٤



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢٠-

المجمـوعتحت التنفیذمشاریعسكنیةومنازلمباني   يضاأر
٤٢٠١

التكلفة
٤٫٢٢٨٥٣٠٫٨٧٨١٧٩٫٣٠٧٧١٤٫٤١٣  ینایر١الرصید كما في 

٢٣٫١١٨١٨٠٫٥٨٢٢٠٣٫٧٠٠-إضافات
)٣٨٫٦١٥(-)٣٨٫٦١٥(-استبعادات

)٦٫٧٥٠(-)٦٫٧٥٠(-تحویل إلى مخزون
تحویل إلى ممتلكات ومصنع 

ومعدات
-)١٤٫١٢٣(-)١٤٫١٢٣(

-)١٨٧٫٩٧٧(١٨٧٫٩٧٧-تحویالت
)٣٨٢(-)٣٨٢(-فروقات تحویل عمالت أجنبیة

٤٫٢٢٨٦٨٢٫١٠٣١٧١٫٩١٢٨٥٨٫٢٤٣  دیسمبر٣١الرصید كما في 

استھالك متراكم
)٢٢٨٫٦٨٢(-)٢٢٨٫٦٨٢(-ینایر١الرصید كما في 

)٩٧٫٣٧٩(-)٩٧٫٣٧٩(-إضافات
٣٣٫٦٩٨-٣٣٫٦٩٨-استبعادات

٣٫٨٩٤-٣٫٨٩٤-تحویل إلى مخزون
تحویل إلى ممتلكات ومصنع 

ومعدات
-٧٨٢-٧٨٢

٦١-٦١-روقات تحویل عمالت أجنبیةف
)٢٨٧٫٦٢٦(-)٢٨٧٫٦٢٦(٤٫٢٢٨دیسمبر٣١الرصید كما في 

  ٤٫٢٢٨٣٩٤٫٤٧٧١٧١٫٩١٢٥٧٠٫٦١٧

. أنظر أیضاً المجموعةلفترات طویلة األجل وال تستخدمھا إیجار لتحقیق عائدللتأجیریتم االحتفاظ بممتلكات 

.٢١رقمإیضاح



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢١-

ومعداتممتلكات ومصنع -١٠

يضاأر
ومنازلمباني 

آالت ومعداتسكنیة
أثاث وتركیبات 
سیاراتومعدات مكتبیة

تحت إنشاءات
المجمـوعالتنفیذ

٥١٢٠
التكلفة

٢٫٢٥٠١٧٠٫٤٩٣٦٤٫٠٣٢١٨٫٢٤٠٤٤٫٣٤٧٧٥٫٣٩٥٣٧٤٫٧٥٧ینایر١الرصید كما في 

٤٫٠١٩٧٫٨٦١٣٫٤٧٧٢٫٨٧٥٤٫٩٥١٢٣٫١٨٣-إضافات

)٧٩١()١٤٧()٥٥٧()٢٤()٣()٦٠(-استبعادات

-)٧٫٦١٨(٣٫١١٣٣٫٤٨٣٦٨٨٣٣٤-تحویالت

)١٫٤٠٨()١٫٤٠٦(-)٢(---تحویالت إلى موجودات غیر متداولة أخرى

)١٫٧٥٥(-)٥٢()٣(-)١٫٧٠٠(-مخزونإلىتحویل

)١١٫٦٣٧()٦٫٧٤٥()٢٫٢٢٥()٣٨٧()٥٢٨()١٫٧٥٢(-فروقات تحویل عمالت أجنبیة

٢٫٢٥٠١٧٤٫١١٣٧٤٫٨٤٥٢١٫٩٨٩٤٤٫٧٢٢٦٤٫٤٣٠٣٨٢٫٣٤٩دیسمبر٣١الرصید كما في 

وانخفاض قیمةاستھالك متراكم

)١٤١٫١٤٣()١٢٫٠٣٣()٢٠٫٠٩٨()١٠٫٤٥٢()٤٢٫٣٨٤()٥٦٫١٧٦(-ینایر١الرصید كما في 

)٢٠٫٥٨٧()٣٫٠٦١()٣٫٢٣٠()٦١٨()٦٫٠٠٤()٧٫٦٧٤(-إضافات

٥٠٣-١٢٤٧٩-١٢-استبعادات

١--١---تحویالت إلى موجودات غیر متداولة أخرى

٣٥٩-٥٢--٣٠٧-تحویل إلى مخزون

١٫٨٧١-٤٧٥٣٣٠٢٩٠٧٧٦-فروقات تحویل عمالت أجنبیة

)١٥٨٫٩٩٦()١٥٫٠٩٤()٢٢٫٠٢١()١٠٫٧٦٧()٤٨٫٠٥٨()٦٣٫٠٥٦(-دیسمبر٣١الرصید كما في 

٢٫٢٥٠١١١٫٠٥٧٢٦٫٧٨٧١١٫٢٢٢٢٢٫٧٠١٤٩٫٣٣٦٢٢٣٫٣٥٣

٣٧٫٧: ٢٠١٤(ملیون لایر سعودي ٢٨٫٠ على مبلغ، ٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في  بقیمتھا الدفتریةشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (لیبیا)ب مشاریع تحت التنفیذ على تسھیالت تتعلقمل تتش  

.  نظراً لألزمة السیاسیة في ملیون لایر سعودي)١٢٫٠: ٢٠١٤ملیون لایر سعودي (١٥٫١بعد حسم خسارة انخفاض قیمة بمبلغ تقریباً تتعلق بمرافق تحت اإلنشاء في لیبیا سعودي) ملیون لایر

ة للممتلكات والمصنع والمعدات. القیمة الدفتریبشكل مستمر وتقیمتراقب فإن اإلدارةلیبیا،

.٢١رقممرافق المجموعة االنتاجیة على قطع أراضي مستأجرة بموجب ترتیبات عقود تأجیر تشغیلیة مختلفة. أنظر أیضاً إیضاحتقع   



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢٢-

أراضي
ومنازلمباني 

آالت ومعداتسكنیة
أثاث وتركیبات 
سیاراتومعدات مكتبیة

مشاریع تحت 
المجمـوعاإلنشاء

٤٢٠١
التكلفة

٢٫٢٥٠١٥٠٫٩٥٥٥٦٫٩٣٣١٤٫٦٩٦٤٧٫٠٨١٥٧٫٦٣٩٣٢٩٫٥٥٤ینایر١كما في الرصید 

٦٫٨٣٣٥٫٣٣١٥٫١٥٢٢٣٫٧٣٣٤٥٫٦٣٤  ٤٫٥٨٥  -  إضافات

)٧٫٧١٩(-)٦٫٠٨٢()١٫٥٥٨()٧٩(--استبعادات

-)٧٫٢٠٠()٣٥٨(  ٤  ٦٫٨٩٥٦٥٩  -  تحویالت

١٤٫١٢٣----١٤٫١٢٣-ممتلكات للتأجیرمنتحویالت 

)٤٫٤٦٠(----)٤٫٤٦٠(-ت إلى مخزونتحویال

)٢٫٣٧٥(١٫٢٢٣)١٫٤٤٦()٢٣٣()٣١٤()١٫٦٠٥(٢٫٢٥٠فروقات تحویل عمالت أجنبیة

٢٫٢٥٠٫٠٠٠١٧٠٫٤٩٣٦٤٫٠٣٢١٨٫٢٤٠٤٤٫٣٤٧٧٥٫٣٩٥٣٧٤٫٧٥٧دیسمبر٣١الرصید كما في 

وانخفاض قیمةاستھالك متراكم

)١٢٤٫٢٦٧()٦٫٢٥٣()٢٢٫٠٠٨()١٠٫٣٦٥()٣٦٫٥١٥()٤٩٫١٢٦(-ینایر١الرصید كما في 

)٢٤٫٤٥٥()٥٫٧٨٠()٣٫٥٣٥()١٫٧٤١()٦٫١٨١()٧٫٢١٨(-إضافات

٦٫٦٨٢-٨٦١٫٥٤٩٥٫٠٤٧--استبعادات

--)٣()٥١(  ٥٤  -  -  تحویالت

)٧٨٢(----)٧٨٢(-تحویالت من ممتلكات للتأجیر

٦٥٢----٦٥٢-نتحویالت إلى مخزو

١٫٠٢٧-٢٩٨١٧٢١٥٦٤٠١-فروقات تحویل عمالت أجنبیة

)١٤١٫١٤٣()١٢٫٠٣٣()٢٠٫٠٩٨()١٠٫٤٥٢()٤٢٫٣٨٤()٥٦٫١٧٦(-دیسمبر٣١الرصید كما في 

٢٫٢٥٠١١٤٫٣١٧٢١٫٦٤٨٧٫٧٨٨٢٤٫٢٤٩٦٣٫٣٦٢٢٣٣٫٦١٤



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢٣-

قروض قصیرة األجل-١١

تم الحصول علیھا منقروض بنكیة،٢٠١٤و  ٢٠١٥دیسمبر ٣١في  كما قصیرة األجلقروضالتمثل 

السائدة بین المعدالتالسوق السائدة والتي تعتمد على بمعدالتوتحمل نفقات مالیة  مختلفة بنوك تجاریة

الدائنة غیر المستخدمة من تمارات العربیة المتحدة. بلغت التسھیالالسعودیة واإلالمملكة العربیة البنوك في 

ملیون لایر ٢٨٦٫٩: ٢٠١٤( ٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في ملیون لایر سعودي تقریباً ٢٩٩٫٤بل المجموعة ق

تحتوي سعودي) تمثل بشكل رئیسي سحب على المكشوف، قروض قصیرة األجل وخطابات اعتماد وضمان. 

والتي ر أخرى وموأمحددةتتطلب الحفاظ على نسب مالیة تعھداتبعض اتفاقیات التسھیالت االئتمانیة على 

تخصیص سندات إذنیة ومخزون ووھي مضمونة ب. ٢٠١٥دیسمبر ٣١كانت المجموعة ممتثلة لھا كما في 

.العقودمتحصالت من 

إن القیمة الدفتریة للقروض قصیرة األجل ھي بالعمالت التالیة:

٢٠١٤    ٢٠١٥  

  ٨٤٫٩٨٤٧٩٫٩٩٦لایر سعودي

١٨٫٦٠٨٣٣٫٥٩٨درھم اماراتي

١٠٣٫٥٩٢١١٣٫٥٩٤  

قروض متوسطة األجل-١٢

٢٠١٤    ٢٠١٥  

٢٧٨٫٦١٦١٧٥٫٠٠٠قروض متوسطة األجل

)٧٦٫٦٦٧()١٠٦٫٠٣٣(ناقصاً: الجزء المتداول من قروض متوسطة األجل

١٧٢٫٥٨٣٩٨٫٣٣٣

لكة العربیة في الممتجاریة متوسطة األجل تم الحصول علیھا من بنوك قروضفي مثل تإن ھذه القروض ت

وتحمل نفقات والدرھم اإلماراتيباللایر السعوديالقروض. إن ھذه عموماً واإلمارات المتحدةالسعودیة

على إجمالي استحقاق ھذه القروض یعتمد السائدة في السوق بین البنوك. الفائدةمعدالتمالیة تعتمد على 

ألمر سنداتبموجب قروض ھي مضمونة . إن ھذه ال٢٠٢١ حتى ٢٠١٦ول تسدیدھا، والتي تمتد من اجد

تتطلب الحفاظ على تعھداتاتفاقیات القروض المتوسطة األجل تتضمنمتحصالت عقود. والتنازل عن

بقاء بعض نسب األرباح في لتغییر ھیكل الملكیة للشركة واوموافقة مسبقة من المقرضمحددةمالیة نسب

  .٢٠١٥دیسمبر ٣١موعة لھا كما في وقد امتثلت المجوبعض المتطلبات األخرىالشركة

مبلغ ٢٠١٥دیسمبر ٣١المتاحة للشركة كما في وغیر المستخدمةبلغت القروض البنكیة متوسطة األجل

  ).ال شيء: ٢٠١٤لیون لایر سعودي (م ٢٠٫٠



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢٤-

إن جدول استحقاق القروض متوسطة األجل ھي كما یلي:

  ٢٠١٤    ٢٠١٥دیسمبر٣١السنة المنتھیة في 

٧٦٫٦٦٧-٢٠١٥

٢٠١٦١٠٦٫٠٣٣٥٥٫٨٣٣

٢٠١٧٧٤٫١٩٦٢٢٫٥٠٠

٢٠١٨٥٧٫٣١٦٢٠٫٠٠٠

٢٠١٩٢١٫١٨٩-

٢٠٢٠١٦٫٢٤٦-

٢٠٢١٣٫٦٣٦-

٢٧٨٫٦١٦١٧٥٫٠٠٠

مستحقات ومطلوبات أخرى-١٣

٢٠١٤    ٢٠١٥  

٤١٫٢٢٩٤٨٫٣٧٥رواتب ومزایا الموظفین

١٨٫٠٤١٢٤٫٥٢٣الیف إعاشةمستحقات لعملیات المشروع وتك

٦٫١١١  ١٥٫٣٢٩مخصص تكلفة تفكیك وإزالة

٤٫٨٨٣٢٫٩٧٨إیراد إیجار غیر محقق

١٩٫٩٤٤١٥٫٨٦١مستحقات ومصاریف أخرى

٩٩٫٤٢٦٩٧٫٨٤٨

وضرائب الدخلالزكاة تتعلق بأمور -١٤

مكونات الوعاء الزكوي١-١٤

ومخصصات كما في كما في بدایة السنةمساھمینن حقوق الللشركة متتألف أھم مكونات الوعاء الزكوي 

بدایة السنة وقروض متوسطة األجل والربح الصافي المعدل ناقصاً خصومات القیمة الدفتریة الصافیة 

للممتلكات والمصنع ومعدات وممتلكات للتأجیر تم تعدیلھا حسب أنظمة المصلحة وبعض البنود األخرى.



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢٥-

دیسمبر٣١الدخل كما في ئبوضرامخصص الزكاة ٢-١٤

  ٢٠١٤    ٢٠١٥إیضاح

٣١٦٫٠٣٦١٧٫٢٤٦-١٤زكاة المجموعة

٣٩٢٥١١  ٤-١٤للفرع والشركات التابعة أجنبیةضرائب دخل

١٦٫٤٢٨١٧٫٧٥٧

مخصص الزكاة ٣-١٤

٢٠١٤    ٢٠١٥  

١٧٫٢٤٦١٥٫٥٩٥ینایر١الرصید كما في 

٨٫٦٠٠١٠٫٧٥٠مخصصات

)٩٫٠٩٩()٩٫٨١٠(تسدیدات 

١٦٫٠٣٦١٧٫٢٤٦دیسمبر٣١الرصید كما في 

مخصص ضرائب الدخل  ٤-١٤

٢٠١٤    ٢٠١٥  

٥١١٨٫٠٢٧ینایر١الرصید كما في 

٤٦٨١٫٤٧٨مخصصات

)٨٫٩٩٤()٥٨٧(تسدیدات

٥١١  ٣٩٢دیسمبر٣١الرصید كما في 

وضع الربوط النھائیة  ٥-١٤

. أنھت المصلحة الربوط الزكویة للشركة ٢٠١٣عامت الشركة على شھادات الزكاة للسنوات حتىحصل  

  .٢٠١٤حتى  ٢٠٠٧.  لم تستلم الشركة ربوط نھائیة من المصلحة للسنوات من ٢٠٠٦عامللسنوات حتى

دول األجنبیة من ال توجد ربوط ضریبة دخل معلقة أو إشعارات مستلمة تتعلق بعملیات الشركات التابعة في ال

السلطات الضریبیة في تلك الدول.



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢٦-

للموظفینمكافأة نھایة الخدمة-١٥

٢٠١٤    ٢٠١٥  

٣٢٫٩٣٦٣٢٫٩٨٤ینایر١الرصید كما في 

١٣٫٣٣٩٧٫٩٦٣مخصصات

)٨٫٠١٠()٣٫٢٠٢(تسدیدات

)١(-فروقات تحویل عمالت أجنبیة

٤٣٫٠٧٣٣٢٫٩٣٦دیسمبر٣١الرصید كما في 

أطراف ذات عالقةب أمور تتعلق-١٦

(مجتمعین وشركاتھا الزمیلة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة شركةتتألف األطراف ذات العالقة من

شركاء األقلیة في المجموعة وشركاتھم الزمیلة.التي ھي شریك األغلبیة في الشركة و"مجموعة الدباغ") 

ملیون٠٫٢بمبلغ  ٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في القابضة المحدودة اغ مجموعة الدبشركةإلىمطلوب ھناك مبلغ 

بدفع تذاكر طیران وترتیبات الفنادق بالنیابة عن الشركة.تعلق یلایر سعودي 

تنفیذیینمكافآت المدیرین ال

 ٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في ملیون لایر سعودي ٢٤٫٤لتنفیذییناالمدیرین بلغ إجمالي مكافآت 

تشتمل المكافآت على الرواتب والمزایا األخرى بموجب سیاسة ملیون لایر سعودي).٢٧٫٥ :٢٠١٤(

.المجموعة

رأس المال-١٧

زیادة  ٢٠١٤ریل إب٢٤المنعقد في  ةفي الشركة في اجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیالمساھموناعتمد 

وزیادة عدد األسھم القائمة من ،سعوديملیون لایر٦٠٠ملیون لایر سعودي إلى ٤٠٠رأس مال الشركة من 

في كما المساھمون یملكھاسھمینلكل  مجانيملیون سھم وذلك بإصدار سھم واحد ٦٠ملیون سھم إلى ٤٠

استكملت اإلجراءات النظامیة المتعلقة بھذه الزیادة. .ةاجتماع الجمعیة العمومیة غیر العادیتاریخ

احتیاطي نظامي-١٨

صافي ربح من  ٪١٠الشركة تحویلیجب علىلشركات في المملكة العربیة السعودیة، حكام نظام اأبموجب 

المدرجاالحتیاطي النظاميإن .رأسمالھامن  ٪ ٥٠یعادل ھذا االحتیاطي أنإلىنظامي الحتیاطـي الاإلىالسنة

للتوزیع على قابلغیر ھذا االحتیاطي إن.للشركةھو االحتیاطي النظاميالمرفقةفي القوائم المالیة الموحدة

.حالیاً الشركةالمساھمین في



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢٧-

مصاریف بیع وتسویق-١٩

٢٠١٤    ٢٠١٥  

٣٩٫٥٤٦٣٨٫٦٧٢رواتب ومزایا الموظفین

٣٫٤٢٠٢٫٧١٢أتعاب تسویق

٨٫٥٧٩٥٫٣٦٠أخرى

٤٦٫٧٤٤  ٥١٫٥٤٥

مصاریف عمومیة وإداریة-٢٠

٢٠١٤    ٢٠١٥  

٥٣٫٠٧٢٣٨٫٦٥٢رواتب ومزایا الموظفین

١٢٫٦٥٠١٢٫٦٧٦أتعاب مھنیة

١٠٫٠٥٦٢٫٨٦٢مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٤٫٤٩٤٣٫٣٥٢إیجار

٤٫٤٢٨٤٫٣٥٨سفر

٢٫٥٤١٢٫٧٧١استھالك

٢٫٥٢٨٢٫٥١٨مرافق

٧٢٩٤٢٥تأمین

١٠٫٧٩٦٧٫٤٢٦أخرى

١٠١٫٢٩٤٧٥٫٠٤٠

تشغیلیةعقود إیجار-٢١

مصاریفاالنتاجیة. بلغت ومرافقھابمكاتبھا ومستودعاتھا تتعلق مختلفة تشغیلیةجارعقود إیلدى المجموعة 

ملیون لایر ١٦٫٧ :٢٠١٤( ٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي للسنة المنتھیة في ١٧٫٤اإلیجار

كما یلي ر دیسمب٣١كما في  اإلیجارات المستقبلیة المتعلقة بھذه اإلیجارات التشغیلیةارتباطاتسعودي). بلغت 

(بمالیین الریاالت السعودیة):
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٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢٨-

٢٠١٤    ٢٠١٥  

:دیسمبر٣١السنة المنتھیة في 

٥٫٢-٢٠١٥

٦٫٦    ٢٠١٦٤٫٤  

٥٫٤  ٢٠١٧٥٫٢  

٢٠١٨٥٫٣٤٫٨

٢٠١٩٢٫٤١٫٩

٢٠٢٠٠٫٧٠٫٢

١٠٫١٣٫٧ما بعد ذلك

٢٨٫١٢٧٫٨

إیجار عقوداتفاقیات) بموجب ٩رقمإیضاح(أنظر رسكنیة متنوعة للغیمنازلقامت المجموعة بتأجیر 
دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي للسنة المنتھیة في ٤٣٨٫٨تشغیلیة. بلغت إیرادات اإلیجار من ھذه العقود

ملیون لایر سعودي).٣٦٠٫٥ :٢٠١٤( ٢٠١٥

والتي تمتد ألكثر من سنة كما في التشغیلیة التي تنتھي خالل سنة بعقود اإلیجارتبلغ إیرادات اإلیجارات المتعلقة 

كالتالي (بمالیین الریاالت السعودیة): ٢٠١٥دیسمبر ٣١

٢٠١٤    ٢٠١٥  

:دیسمبر٣١السنة المنتھیة في 

٢٩٠-٢٠١٥

٢٠١٦٢٩١١٢٥

٥٥  ٢٠١٧٩٧  

٦  ٢٠١٨٢١  

١٦  ٢٠١٩٦  

٢٠٢٠٦  -

-٧ما بعد ذلك

٤٢٨٤٩٣

السھمیةربح-٢٢

بتقسیم الربح من العملیات  ٢٠١٤و ٢٠١٥دیسمبر٣١المنتھیتین في للسنتین السھم یةساب ربحتم احت

ھاتین سھم خالل ملیون٦٠على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة والبالغة سنة لكل وصافي الربح

.١٧رقمین في إیضاحكما ھو مبخالل السنةالسنتین بعد األخذ في االعتبار تأثیر األسھم المجانیة المصدرة 



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةقوائم المالیةإیضاحات حول ال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-٢٩-

توزیعات أرباح -٢٣

لایر سعودي ٢٠١٤:١٫٢٥(لایر سعودي للسھم١٫٠٠أرباح بواقع اتاعتمد المساھمون في الشركة توزیع

) ٢٠١٥بریل إ٢٠ھـ (١٤٣٦رجب١بتاریخملیون لایر سعودي في اجتماعھم المنعقد ٦٠، بإجمالي للسھم)

ملیون لایر سعودي تم ٧٥٫٠: ٢٠١٤( ٢٠١٥دیسمبر ٣١منتھیة في بالكامل خالل السنة السدادھاتم 

.)٢٠١٤دھا وسدادھا في عام اعتما

ملیون لایر سعودي على ٤٥٫٠توزیعات أرباح بمبلغ ٢٠١٦ینایر ٢٦أیضاً، بتاریخ أوصى مجلس اإلدارة 

ماع الجمعیة العمومیة لایر سعودي لكل سھم، وسوف یتم اعتمادھا في اجت٠٫٧٥المساھمین في الشركة بواقع 

القادم.

وارتباطات محتملة مطلوبات-٢٤

ملیون لایر ٤٦٫٧واعتمادات مستندیة قائمة بلغتضمانات بنكیة  ٢٠١٥دیسمبر٣١كما في المجموعة لدى

ملیون ٦٫٩ملیون لایر سعودي و ٤٩٫٩: ٢٠١٤(، على التواليملیون لایر سعودي١٫٨و،تقریباسعودي

٢١رقمأنظر أیضاً إیضاح.االعتیادیةاألعمال، تم إصدارھا في سیاقالتوالي)على  ،لایر سعودي

تشغیلیة.الیجارات اإلعقودالرتباطات




