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نطاق الفحص

("الشركة") وشركاتھا البحر األحمر لخدمات اإلسكانلقد فحصنا قائمة المركز المالي األولیة الموحدة المرفقة لشركة 

، وقائمة الدخل األولیة الموحدة لفترتي الثالثة والستة أشھر ٢٠١٣یونیو ٣٠التابعة (مجتمعین "المجموعة") كما في 

المساھمینولیتین الموحدتین للتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق والقائمتین األ٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیتین في 

لفترة الستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ، بما في ذلك اإلیضاحات المتعلقة بھا والتي تعتبر جزءاً من ھذه القوائم 

المالیة األولیة الموحدة. إن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ھي مسؤولیة إدارة المجموعة والتي أعدتھا وقدمتھا لنا 

ي طلبناھا.مع كافة المعلومات والبیانات الت

كان فحصنا فحصاً محدوداً وفقاً لمعیار فحص التقاریر المالیة األولیة الصادر من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین 

القانونیین. یتكون الفحص المحدود بصفة أساسیة من تطبیق إجراءات تحلیلیة على المعلومات المالیة واالستفسار من 

یة والمحاسبیة. ُیعدُّ ھذا الفحص المحدود أقل نطاقاً من عملیة المراجعة التي تتم االشخاص المسؤولین عن األمور المال

وفقاً لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة والتي تھدف أساساً إلى إبداء الرأي حول القوائم 

المالیة ككل، لذا فإننا ال نبدي مثل ھذا الرأي.

نتیجة الفحص

على الفحص المحدود الذي قمنا بھ، لم یتبین لنا وجود أیة تعدیالت مھمة یتعین إدخالھا على القوائم المالیة وبناًء 

األولیة الموحدة المرفقة لكي تتفق مع معاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة.

برایس وترھاوس كوبرز

عمر محمد السقا
٣٦٩ترخیص رقم 

ھـ١٤٣٤رمضان٩

)٢٠١٣یولیو١٨(
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٢٠١٣یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
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معلومات عامة-١

وشركاتھا التابعة (مجتمعین "المجموعة") من ("الشركة") ت اإلسكانشركة البحر األحمر لخدماتتألف

:أدناه ةموضحالوالفروع األجنبیة والسعودیة وشركاتھا التابعة،دیةمساھمة سعوھي شركة و،الشركة

  ٪) نسبة الملكیة (

یونیو٣٠في         

٢٠١٣٢٠١٢بلد التأسیساالسم

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  غانا  (غانا) المحدودة ("آر إس جي")شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

  ٪٩٨  ٪٩٨الجزائرشركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان الجزائر المحدودة ("آر إس أي")

  ٪٤٩  ٪٤٩قطر("آر إس كیو")قطر إل إل سي–شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

  ٪٩٧  ٪٩٧نیجیریا"آر إس إن") *شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان نیجیریا المحدودة (

  ٪١٠٠  ٪١٠٠اإلماراتشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دبي إف زید إي ("آر إس دي")

  ٪٩٠  ٪٩٠لیبیالیبیا ("آر إس إل")*–شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

    -  ٪٩٥السعودیة("آر إس بي ام") *ومعدات البناءشركة البحر األحمر لتجارة مواد 

    -  ٪٧٦٫٩٥السعودیة  ("بي بي سي") للدھاناتشركة بریمیر 

  -  ٪٩٩٫٧٥موزمبیقشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (موزمبیق)، ل دي ایھ ("آر إس أم) *

  -  ٪٩٩٫٧٥مانعُ   شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ل ل سي ("آر إس أو") *

لتجاریة.*  لم تبدأ ھذه الشركات التابعة عملیاتھا ا

وأبوظبي وأفغانستان وغینیا بابوا غینیا الجدیدةفي كل من فروعلتشغیل تراخیصلدى الشركة أیضاً 

.٢٠١٣یونیو ٣٠خالل عملیات تشغیلیة االستوائیة. لیس لدى أفغانستان وغینیا االستوائیة أي 

تطویرھا وتحسینھا شراء أراضي وعقارات بغرضفي  المجموعة، من بین أمور أخرى،أنشطةتتمثل 

تورید األغذیة خدمات ، باإلضافة إلىوتصنیع مباني سكنیة وتجاریة علیھا، وبیعھا أو تأجیرھا للغیر

والمقاوالت العامة والصیانة تصنیع وحدات سكنیة غیر خرسانیة،ًتتضمن أنشطة المجموعة أیضا.تموینالو

أیضاً بتصنیع وبیع الدھانات. لمجموعةاإضافة لذلك، تقوم .المدنیةواألعمالوإنشاء المرافق 

ھـ ١٤٢٧رمضان ٢بتاریخ ٢٥٣٢رار الوزاري رقم طبقاً للقفي المملكة العربیة السعودیةتأسست الشركة

).٢٠٠٦سبتمبر ٢٥(

شركھ ذات  ي، وھبي بي سيفي  حقوق الملكیة٪ من ٧٦٫٩٥ على ، استحوذت المجموعة٢٠١٣خالل عام 

نتج عن زیادة مقابل .ملیون لایر سعودي٣٦٫٠مقابل مبلغ لمملكة العربیة السعودیةفي امحدودةمسؤولیھ

ملیون لایر سعودي والتي ٢٦٫٥الشراء عن القیمة العادلة المبدئیة لصافي الموجودات المقتناة شھرة قدرھا 

٢٠١٣یونیو ٣٠غیر المتداولة بقائمة المركز المالي المرفقة كما فياألخرى تم تبویبھا ضمن الموجودات 

القیمة العادلة للموجودات المقتناة لم یتم االنتھاء من قیاسھا، لذلك فإن قیمة الشھرة ھي مقدرة مع العلم بأن

.٢٠١٣یونیو ٣٠بشكل أولي كما في 

- ٦ -  



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)
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ملیون لایر ٥١٫٥مبلغ وقدره  علىلـ آر اس ال معدات المصنع والممتلكات والشتمل ، ت٢٠١٣یونیو ٣٠في   

مراقبة وتقییم بتقوم اإلدارة نظراً لألزمة السیاسة في لیبیا، لق بمنشآت تحت التنفیذ في لیبیا.تعیي تقریباً سعود

ملیون لایر سعودي من ٣٫٧والمصنع والمعدات. قامت اإلدارة بشطب مبلغ تالقیمة الدفتریة للممتلكا

ملیون لایر ٦٫٣وضع مخصص بمبلغ كما تم قید.للمنشآتممتلكات آر اس ال بناًء على الفحص المبدئي 

.بالمنشآتغیر محدد أي أضرار محتملةسعودي مقابل 

على  ٢٠١٢أبریل ١٨الذي عقد في غیر العادي العمومیةالجمعیة وافق المساھمون في الشركة في اجتماع

عدد عن طریق زیادةملیون لایر سعودي، ٤٠٠ملیون لایر سعودي إلى ٣٠٠زیادة رأس مال الشركة من 

أسھم مملوكة ٣سھم مجاني لكل ١إصدار من خاللملیون سھم ٤٠ملیون سھم إلى ٣٠األسھم القائمة من 

الجمعیة العامة غیر العادي.في تاریخمن قبل المساھمین 

من المستحقات ، التي تتكون بشكل أساسيالموحدة المرفقة جمیع التسویاتاألولیة القوائم المالیة تتضمن

الموحدة للمركز المالي األولیةالتي تعتبرھا إدارة المجموعة ضروریة لعرض القوائموالمتكررة العادیة 

لنتائج لدقیقاً مؤشراً إن نتائج الفترة األولیة لیست بالضرورة ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة بشكل عادل.

یضاحات المتعلقة بھا مع القوائم المالیة الموحدة واإلاألولیة یجب قراءة القوائم المالیة للمجموعة. ةالسنوی

.٢٠١٢دیسمبر٣١المالیة المنتھیة في  للسنةواإلیضاحات المتعلقة بھا مراجعةالالسنویةالموحدة

ھـ١٤٣٤رمضان٩تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ

).٢٠١٣یولیو١٨(

السیاسات المحاسبیة الھامةملخص-٢

تم إدراجھا أدناه. وقد طبقت الموحدة األولیة القوائم المالیة ھذهفي إعدادالمطبقةالسیاسات المحاسبیة إن أھم

ھذه السیاسات بشكل منتظم على جمیع الفترات المعروضة.

أسس اإلعداد١-٢

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

تتصف أھم السیاسات المحاسبیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.التقاریر المالیة األولیة 

ائم المالیة التي تطبقھا المجموعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة باتساقھا مع مثیلتھا الموضحة بالقو

.٢٠١٢الموحدة المراجعة السنویة للمجموعة عن عام 

تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة٢-٢

رف علیھا استخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر على یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمبادئ المحاسبیة المتعا

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

وكذلك تقدیر مبالغ اإلیرادات والمصروفات خالل الفترة المالیة. یتم تقییم التقدیرات واالفتراضات بشكل 
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على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة مستمر وھي مبنیة

للظروف. تقوم اإلدارة بتقدیرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل. والتي وفقاً لتعریفھا. نادرا ما تتساوى مع 

النتائج الفعلیة.

شركات تابعة في استثمارات٣-٢

لتي لدى المجموعة القدرة على توجیھ سیاستھا المالیة والتشغیلیة للحصول على الشركات التابعة ھي تلك ا

المنافع االقتصادیة، والتي تنشأ عموماً من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصویت فیھا. یتم توحید حسابات 

توقف الشركة التابعة بالكامل من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم عدم توحیدھا من تاریخ 

السیطرة.

تستخدم طریقة الشراء في المحاسبة لقید شراء الشركات التابعة. إن زیادة تكلفة الشراء عن القیمة العادلة 

لحصة المجموعة في صافي الموجودات المشتراة القابلة للتحدید، تقید كشھرة. یتم سنویاً اختبار الشھرة فیما 

.ھبوطالحسم خسائرعد بیتعلق بالھبوط في القیمة. وتقید بالتكلفة 

یتم استبعاد األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة من تلك المعامالت بین شركات المجموعة.  

تستبعد أیضاً الخسائر غیر المحققة.

قطاعیةمعلومات   ٤ - ٢

تعرض لمخاطر منتجات أو خدمات تالتي تقدممجموعة من الموجودات والعملیات وإن قطاع األعمال ھ

الخدمات ضمن وأتقوم القطاعات الجغرافیة بإنتاج المنتجات تختلف عن قطاعات األعمال األخرى.وعوائد 

خرى.األقتصادیة االالبیئاتبیئة اقتصادیة معینة تتعرض ألخطار وعوائد تختلف عن القطاعات التشغیلیة في 

تحویل العمالت األجنبیة  ٥ - ٢

تحویل یتم.العملة الرئیسیة للشركةوھوباللایر السعوديالموحدةاألولیة م المالیةالقوائبنود ھذهتظھر

أسعار الصـرف السائـدة فـي تاریخ تلـك باستخداماللایر السعودي إلىالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة 

ا لتعكس ما یعادلھا باللایر تعدیلھیتم، األجنبیةالموجودات والمطلوبات التي تتم بالعمالت أماالمعامالت. 

، تحویل العمالت األجنبیةفروقات یتم إثبات.األولیة الموحدةتاریخ قائمة المركز الماليالسعودي كما في 

.األولیة الموحدةدخلفي قائمة الوالتي لم تكن جوھریة للفترة، 

أسعار الصرف السائدة باستخداماألجنبیة والفروع األجنبیةیتم تحویل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة

، األجنبیةفي السوق بتاریخ القوائم المالیة األولیة الموحدة. یتم تحویل بنود حقوق الملكیة في الشركات التابعة

أسعار الصرف السائدة بتاریخ نشأة البنود ذات العالقة. باستخدامباستثناء األرباح المبقاة، إلى اللایر السعودي 

المتوسط باستخداماألجنبیة والفروع األجنبیةبنود قائمة الدخل، إن وجدت، للشركات التابعةبینما یتم تحویل
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الفروقات الناتجة من تحویل القوائم المالیة للشركات التابعةیتم إثباتالمرجح ألسعار الصرف خالل الفترة. 

.حقوق المساھمینمكوناتإلى اللایر السعودي في بند منفصل ضمن األجنبیة والفروع األجنبیة

نقد وما یماثلھ  ٦ - ٢

، أخرى عالیة السیولة قصیرة األجلواستثماراتنقد في الصندوق ولدى البنوك منالنقد وما یماثلھ یتكون

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

األجلودائع قصیرة ٧-٢

ذات ،قصیرة األجلأخرى عالیة السیولة واستثماراتودائع لدى البنوك منودائع قصیرة األجل تتكون

.شرائھاولكن لیس أكثر من سنة من تاریخ شھر أثالثة أكثر من أصلیةاستحقاقتواریخ

ذمم مدینة ٨-٢

لعمالذمم المدینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم یتم إثبات

تحصیل المبالغ شك جوھري لدى الشركة بإمكانیةمخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك 

األولیة الموحدةفي قائمة الدخلا المخصصھذإثباتیتم لشروط األصلیة للذمم المدینة.ل وفقاً المستحقة

حصیل، یتم شطبھا مقابل عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتعمومیة وإداریة".مصاریف"ضمن

أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبھا بقید یتم إثباتمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا.

.األولیة الموحدةعمومیة وإداریة" في قائمة الدخلمصاریفدائن على "

مخزون٩-٢

متوسط الطریقةباستخدامحدد التكلفة ت التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل.بالمخزون ُیقیم

غیر مباشرة.صناعیةمواد أولیة وعمالة وتكالیف  تكلفةتكلفة المنتجات الجاھزة تتضمنالمرجح. 

ناقصا تكالیف استكمال االعتیادیةصافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر في سیاق األعمال یمثل 

العملیة ومصاریف البیع.

ممتلكات استثماریة١٠-٢

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، 

الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجیة تكالیفسط الثابت لتوزیعباستخدام طریقة القالموحدةالدخل األولیة

  سنة. ٢٠لفترة تتراوح بین سنتین إلى المقدرة لھا
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-١٠-

لألصل في المقدر اإلنتاجي التي ال تزید جوھریاً من العمر ات العادیةالصیانة واإلصالحنفقاتیتم إثبات

الدفتریة االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمح وخسائر . تحدد أرباعند تكبدھاالموحدةقائمة الدخل األولیة

األولیة الموحدة.في قائمة الدخلویتم إثباتھا

ومعدات  مصنعممتلكات و١١-٢

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

في  االستھالكإثباتیتم األراضي ال تستھلك.  التكلفة.ب یتم إثباتھاحت التنفیذ ت اإلنشاءاتفیما عدا ،المتراكمة

الموجودات على مدى تكالیفلتوزیع ، وذلكطریقة القسط الثابتباستخدامقائمة الدخل األولیة الموحدة،

كما یلي:األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا

سنواتعدد ال

٤٠-١٠مباني ومنازل سكنیة

١٥ - ٤  الت ومعداتآ

  ٥ - ٤  ومعدات مكتبیةأثاث وتركیبات

٨ - ٤  سیارات

األولیة في قائمة الدخلویتم إثباتھاالدفتریة القیمتحدد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع 

.الموحدة

في  نتاجي المقدر لألصلاإلعمر الالتي ال تزید جوھریا من ات العادیةواإلصالحالصیانةمصاریفیتم إثبات

، إن وجدت، الجوھریةالتجدیدات والتحسینات تكالیفعند تكبدھا. یتم رسملةقائمة الدخل األولیة الموحدة

  .اتم استبدالھالتيالموجوداتویتم استبعاد 

غیر المتداولةفي قیمة الموجودات الھبوط١٢-٢

في قیمتھا للھبوطأخرى غیر متداولةموجودات ماریة وومعدات وممتلكات استث مصنعوممتلكات یتم مراجعة 

في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم إثبات اتأو التغیراألحداثعندما تشیر 

ة القیمالقابلة لالسترداد وھي قیمتھعن لألصلالقیمة الدفتریةبالمبلغ الذي تزید فیھفي القیمة، الھبوطخسارة 

، یتم تجمیع الھبوطولغرض تقدیر أیھما أعلى.العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام،

یتم مراجعة الموجودات .(وحدات مدرة للنقد)ومحددة ةتدفقات نقدیة منفصلتتواجد فیھالموجودات ألدنى حد 

ھبوط في قیمتھا بغرض احتمال والتي سبق أن حدث غیر المتداولة، خالف الموجودات غیر الملموسة، 

صول یتم عكس خسائر الھبوط في القیمة التي تم إثباتھا لألال  .عكس ذلك الھبوط في تاریخ كل فترة مالیة

غیر الملموسة.
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(غیر المراجعة)األولیة الموحدةالیةإیضاحات حول القوائم الم

٢٠١٣یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
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-١١-

قروض١٣-٢

ال تكالیف االقتراض التي المعاملة المتكبدة.تكالیف ناقصاً ، المتحصالت المستلمةالقروض بقیمة یتم إثبات

. تحمل تكالیف الموجوداتكجزء من تلك یتم رسملتھا بناء أو إنتاج الموجودات المؤھلة ،باقتناءمباشرة لقتتع

الدخل. قائمةاالقتراض األخرى في 

ومستحقات تجاریة ذمم دائنة ١٤-٢

واتیر سواء تم إصدار فیتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، 

أو ال.المجموعةبموجبھا إلى

مخصصات ١٥-٢

نتج عن حدث استنتاجيأو حاليالتزام قانوني المجموعةخصصات أخرى عندما یكون لدى م إثباتیتم 

بشكل یعتمد علیھ.ویمكن تقدیر المبلغھذا االلتزام، لتسدیدوارد لماسابق، وھناك احتمال استخدام 

دخل وضریبة الالزكـاة ١٦-٢

یحمل مخصص الزكاة .("المصلحة")تخضع الشركة لفریضة الزكاة وفقا لتعلیمات مصلحة الزكاة والدخل

المستحقة على الشركة وعن حصصھا في الشركات التابعة السعودیة على قائمة الدخل. یتم قید مبالغ الزكاة 

الربط علیھا وتحدیدھا. اإلضافیة التي تستحق بموجب التسویات النھائیة، إن وجدت، عندما یتم

آر اس شركةفیما عدااألجنبیة لضریبة الدخل في البالد التي تعمل بھاوالفروع تخضع الشركات التابعة 

التي ال وشركة آر أس ديسنوات إعفاء ضریبي من تاریخ بدء عملیاتھا التجاریة ١٠جي، والتي لدیھا 

تحمل ھذه الضرائب على قائمة مارات العربیة المتحدة.االدولةتخضع ألي من الزكاة أو ضرائب الدخل في

الدخل. 

للموظفینمخصص مكافأة نھایة الخدمة١٧-٢

العمل والعمال في الدول التي تعمل فیھا نظاممخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین بموجب یتم استحقاق

.یة الموحدةاألولقائمة الدخل في ، ویتم إثباتھاوشركاتھا التابعةالشركة

اإلیرادات ١٨-٢

والتي تقاس بنسبة التكلفة الفعلیة المتكبدة المحاسبیةطریقة نسبة اإلنجازباستخدامإیرادات من عقود یتم إثبات

ولى وال یمكن تقدیر األمرحلتھوعندما یكون العقد في حتى تاریخھ إلى إجمالي التكلفة التقدیریة لكل عقد. 

العقود تتضمن تكالیف.حد التكالیف المتكبدة التي تكون قابلة لالستردادإلىاإلیرادات ثبات نتائجھ بدقة، یتم إ

التغیرات في إثباتیتم والتكالیف غیر المباشرة المتعلقة بتلك العقود. المباشرةلمواد والعمالةاكافة تكالیف 
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(غیر المراجعة)األولیة الموحدةالیةإیضاحات حول القوائم الم

٢٠١٣یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
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-١٢-

مقدرة الرباح األتكالیف والعرضیتم ھا.فیتحددفي الفترة التي المنجزةالتكالیف المقدرة وخسائر العقود غیر 

كموجودات متداولة ضمن أعمال عقود تحت منجزةصدرت بھا فواتیر لعقود غیر تزید عن المبالغ التيالتي

 في منجزةالتكالیف واألرباح المقدرة لعقود غیر تزید عنالمبالغ التي صدرت بھا فواتیر .تدرجالتنفیذ

  عمالء.من الفعات مقدمةدضمن متداولة المطلوبات غیر ال

.مع المستأجرینالمبرمة وفقاً لمبدأ االستحقاق بموجب شروط العقود یرادات من اإلیجارإإثباتیتم 

عمومیة وإداریةووتسویقبیع مصاریف١٩-٢

بالضرورة جزًء منتكون  العمومیة وإداریة تكالیف مباشرة وغیر مباشرة ووتسویق بیع مصاریفتتضمن

بیع مصاریفواإلیراداتة المتعارف علیھا. توزع التكالیف بین تكلفة یالمحاسبللمعاییروفقاً اإلیراداتة تكلف

لزم األمر، بطریقة منتظمة.إنعمومیة وإداریة، وسویقوت

توزیعات أرباح٢٠-٢

فقة علیھا من قبل یتم قید األرباح الموزعة في القوائم المالیة األولیة الموحدة في الفترة التي یتم الموا

المساھمین.

عقود إیجار تشغیلیة ٢١-٢

فترة على مدىاألولیة الموحدةقائمة الدخل فيعقود إیجار تشغیلیة مصاریف اإلیجار بموجبیتم إثبات

.المتعلقة بھاالعقود

احتیاطي نظامي٢٢-٢

الربح صافي بالمائة من ١٠لشركة بتحویلتقوم انظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة. وفقاً ألحكام

إن االحتیاطي النظامي في بالمائة من رأس المال.٥٠ن یعادل ھذا االحتیاطي أإلىلتكوین احتیاطي نظامي 

القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة یمثل االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر متوفر حالیاً 

اھمین في الشركة. للتوزیع على المس

السھمیةربح٢٣-٢

بتقسیم الربح من ٢٠١٣یونیو ٣٠السھم لفترتى الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في یةتم احتساب ربح

ملیون٤٠العملیات التشغیلیة والربح الصافي لكل فترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة والبالغة 

كما ھو مبین في ٢٠١٢األخذ في االعتبار تأثیر األسھم المجانیة المصدرة في بعدسھم خالل ھذه الفترات

.١إیضاح 



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)
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-١٣-

قطاعیةمعلومات -٣

:التالیةتعمل المجموعة بشكل رئیسي في قطاعات األعمال 

تصنیع وبیع المساكن غیر الخرسانیة والمباني التجاریة

تأجیر ممتلكات

تصنیع وبیع الدھانات

�ϲѧϓ�Ύѧϣϛ�ΓέΎѧΗΧϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎϣϭϠόϣϟ�νاً فیما یلي ملخص όΑϟ˼ ˹ϭѧϳϧϭϳ٢٠١٢و ٢٠١٣ΔΗѧγϟ�ΓέѧΗϔϟϭ�έϬѧη

:كما یليالسابق ذكرھااألعمالالتاریخ لقطاعات ذلكالمنتھیتین في

المساكن غیر 

الخرسانیة 

المجموعالدھاناتتأجیر ممتلكاتوالمباني التجاریة

(غیر مراجعة)٢٠١٣

٧٥٥٫٨٩٧٤٥٦٫٠٩٢٣٦٫٥١٩١٫٢٤٨٫٥٠٨مجموع الموجودات

٢٧٧٫٥٨٦١٤٩٫٩٤٩١٫٣٣٧٤٢٨٫٨٧٢اإلیرادات

٦٤٫٨٣٩)١٫٩٦٧(٢٥٫٨٥٤٤٠٫٩٥٢صافي الربح (الخسارة)

المساكن غیر 

الخرسانیة 

المجموعالدھاناتتأجیر ممتلكاتوالمباني التجاریة

(غیر مراجعة)٢٠١٢

١٫٢٣٧٫٤٩٥-٨١٧٫٢٥٣٤٢٠٫٢٤٢مجموع الموجودات

٤١٧٫٤٥٠-٢٨٣٫٦٢٧١٣٣٫٨٢٣اإلیرادات

٦٢٫٢٧٨-٢٥٫٧٥٣٣٦٫٥٢٥صافي الربح 

غینیا وبابواوغاناالعربیة المتحدةاإلماراتدولة في المملكة العربیة السعودیة وتمارس المجموعة أعمالھا
لبعض المعلومات المالیة المختارة اً فیما یلي ملخصالجغرافیة األخرى.وبعض المناطقوالجزائر الجدیدة 

بذلك التاریخ:لفترات المنتھیةلو٢٠١٢و ٢٠١٣یونیو٣٠كما في وفقاً للمناطق الجغرافیة 
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بابوا غینیا

المجمـوعأخـرىالجـزائرالجدیدة     غـانـا     إلماراتاالسعودیة

(غیر مراجعة)٣٢٠١

٣٩٩٫٤٥١-٥٫١٥١٢٩٫٦٣٩-٣٥٢٫٩٥٦١١٫٧٠٥ممتلكات استثماریة

٢٦٫٤٨٥٥٤٫٨٤٣٣٧٫١٥٠٤٣٫٤٤٧٣٢٨٥١٫٥٣٧٢١٣٫٧٩٠ممتلكات ومصنع ومعدات

٤٢٨٫٨٧٢-٢٥٣٫٧١٧١٢٣٫٨٧٦٢٩٫٤٠٩١٥٫١٠٨٦٫٧٦٢إیرادات

٦٤٫٨٣٩)٣(١٫٨٥٩٨٥٢٥٠٣    ٤٨٫٥٨٢١٣٫٠٤٦ة)صافي الربح (الخسار

بابوا غینیا

المجمـوعأخـرىالجـزائرالجدیدة     غـانـا     إلماراتاالسعودیة

(غیر مراجعة)١٢٠١

٣٧٦٫٤٦٦-٦٫٥٥٨٣٢٫١٨٦-٣٣٧٫٦١٨١٠٤ممتلكات استثماریة

٥٤٫١٦٣٣٧٫٧٩٩٥٧٫٧٥٨٧٩١٤٥٫٩٤٤٢٠٦٫٤٩٤    ١٠٫٠٣٩ممتلكات ومصنع ومعدات

٤١٧٫٤٥٠-٢٣٦٫٥٠٨٧١٫٥١٧٨٨٫٣١٣١٨٫١٧٣٢٫٩٣٩إیرادات

٦٢٫٢٧٨)٧()١٫٣٠٢()١٩٫٩٨٠(٥١٫٥٥٢٩٫٩٩٠٢٢٫٠٢٥صافي الربح (الخسارة)

أرباح توزیعات   - ٤

٦٠٫٠لایر سعودي للسھم الواحد، وبإجمالي ١٫٥بواقع وافق المساھمون في الشركة على توزیع أرباح

) والتي تم ٢٠١٣أبریل ٢٤ھـ (١٤٣٤جمادى الثاني ١٤ملیون لایر سعودي، في اجتماعھم المنعقد في 

.٢٠١٣یونیو ٣٠دفعھا بالكامل خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 

وارتباطات محتملة مطلوبات  - ٥

١٠٫٧٦تقریبابلغتواعتمادات مستندیة قائمةالمجموعة ضمانات بنكیة دىل، ٢٠١٣یونیو ٣٠كما في   

ملیون لایر سعودي ٢٠١٢:٨٦یونیو ٣٠(على التوالي،لایر سعوديملیون ٤٫٥٣وملیون لایر سعودي

بلغت كذلك .االعتیادیةاألعمالتم إصدارھا في سیاق، ملیون لایر سعودي على التوالي)١٫٣٩و 

٢٠١٣یونیو٣٠ملیون لایر سعودي كما في ٣٨٫٥٩ مبلغیجار بموجب عقود إیجار تشغیلیة اإلارتباطات

ملیون لایر سعودي).٢٠١٢:٤٨٫٧یونیو ٣٠(


