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٨

معلومات عامة-١

مجتمعین (تتألف شركة البحر األحمر العالمیة (سابقاً "شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان") ("الشركة") وشركاتھا التابعة 
"المجموعة") من الشركة، شركة مساھمة سعودیة، وشركاتھا التابعة وفروعھا السعودیة واألجنبیة. تتمثل أھداف 

یعھا علیھا ولبةویرھا وبناء مباٍن سكنیة وتجاریالمجموعة، من بین أمور أخرى، في شراء األراضي والعقارات بغرض تط
نةوالصیالمجموعة تصنیع وحدات سكنیة غیر خرسانیة والمقاوالت العامةأو تأجیرھا في النھایة. كما تتضمن أھداف ا

وبناء المرافق واألعمال المدنیة وتورید الطعام وتقدیم خدمات األغذیة وتجارة المنتجات الغذائیة. إضافة لذلك، تقوم 
المجموعة بتصنیع وبیع الدھانات وتقدیم الخدمات المتعلقة بھا.

٢٥٣٢وفقا للقرار الوزاري رقم ٤٠٣٠٢٨٦٩٨٤إن الشركة ھي شركة مساھمة سعودیة، تعمل بموجب سجل تجاري رقم 
، حي الروضة، شارع األمیر جدة). إن عنوان الشركة المسجل ھو مدینة ٢٠٠٦سبتمبر ٢٥ھـ (١٤٢٧رمضان ٢بتاریخ 

محمد بن عبدالعزیز، المملكة العربیة السعودیة.

من حصص الملكیة في الشركة.٪٥١لسیطرة مجموعة الدباغ، والتي تملك تخضع الشركة

المجموعة:التي تشملھاوفیما یلي قائمة بأھم الشركات التابعة العاملة 
كما فينسبة الملكیة الفعلیة

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١یونیو٠٣بلد التأسیس

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

شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان الجزائر المحدودة 
٪٩٨٪٩٨الجزائر("آر أس إیھ")

المنطقة الحرة -شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دبي 
٪١٠٠٪١٠٠اإلمارات("آر أس دي")

البناء ("آر أس بي شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات 
٪١٠٠٪١٠٠المملكة العربیة السعودیةإم")

٪٨١٪٨١المملكة العربیة السعودیةشركة الدھانات الممتازة ("بي بي سي")

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (موزمبیق)، إل دي إیھ 
٪١٠٠٪١٠٠موزمبیق("آر أس إم")

٪١٠٠٪١٠٠ُعمانإل سي ("آر أس أو")شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان إل

٪١٠٠٪١٠٠أسترالیاشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي تي واي لیمتد

٪١٠٠٪١٠٠كنداشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان إنك ("آر أس سي")

اس دي ان بي اتش دي مالیزیا شركة البحر األحمر لإلسكان 
اس دي ان بي اتش دي") ("آر أس (سابقاً "ایھ ام مودیالر 

٪٩٠٪٩٠مالیزیااتش إم")

نغافورة  سبیا والمملكة العربیة السعودیة ولدى الشركة أیضا حصص ملكیة في شركات تابعة مسجلة في قطر ونیجیریا ولی
شاط في مراحلھا االولى للنماإاالولیة الموحده الموجزه والتي تعتبر ، وقد تم تجمیعھا ضمن ھذه المعلومات المالیة ومالیزیا 

لدى الشركة أیضا تراخیص لتشغیل فروع في كل من بابوا غینیا الجدیدة وأبوظبي وأفغانستان وغینیا أو لم تبدأ نشاطھا بعد.
أشھر والستةلثالثةاخالل فترتيفي أبو ظبي وأفغانستان وغینیا االستوائیة للفروع تشغیلیة االستوائیة. ال توجد أي عملیات 

.٢٠١٧یونیو٣٠في المنتھیتین

تم فحص المعلومات األولیة الموحدة الموجزة ولم یتم مراجعتھا.

أغسطس١٠المالیة األولیة الموحدة الموجزة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ المعلوماتتم اعتماد إصدار 
٢٠١٧.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

أدناه.مدرجةالمالیة األولیة الموحدة الموجزة المعلوماتأھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد ھذه إن 

أسس اإلعداد١-٢

اإللتزامبیان ١-١-٢

"التقریر ٣٤المالیة األولیة الموحدة الموجزة الخاصة بالمجموعة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم المعلوماتتم إعداد 

ي فالمعتمدین "بیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرةط"ت١المالي المرحلي" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

ة السعودیة للمحاسبین القانونیین.من قبل الھیئوالمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة المملكة العربیة السعودیة 

وفقا لمعاییر المحاسبة ٢٠١٦دیسمبر ٣١حتى السنة المنتھیة في وبإعداد قوائمھا المالیة لجمیع الفترات الشركةقامت

وف تقوم الشركة "). سمعاییر المحاسبة السابقة("السعودیة للمحاسبین القانونیینالھیئةالمحلیة المتعارف علیھا الصادرة عن 

وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في ٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في داد أول قوائمھا المالیة السنویةبإع

إن ھذه .الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینالمعتمدة من للمعاییر واإلصدارات االخرىووفقاالمملكة العربیة السعودیة

لألغراض تم إعدادھا ٢٠١٧یونیو٣٠في تینیأشھر المنتھوالستة الثالثة تيالموجزة لفترالموحدةاألولیةةیالمعلومات المال

من الفترة التي تشمل اول قوائم كجزءةیالسعودةیالمعتمد في المملکة العرب٣٤المحاسبة الدولي رقم اریوفقاً لمعمةالعا

).٥انظر أیضا ایضاح رقم (مالیة سنویة ُمعدة وفقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي.

الموجزة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة. الموحدة األولیة ةیال تتضمن المعلومات المال

عن ثیتحدمیتقدیاألولیة الموجزة تھدف إلةیأن المعلومات المالیإل٣٤المحاسبي الدولي رقم اریالمعریشیالموحدة. 

إفصاحات أقل في ٣٤رقمیتطلب معیار المحاسبة الدوليالتالي،. وبةیالسنوةیآخر مجموعة کاملة من القوائم المال

المعلومات المالیة األولیة عن ما تتطلبھ المعاییر الدولیة للتقریر المالي في القوائم المالیة السنویة. ومع ذلك، بما أن آخر 

ةالموجزوحدة الماألولیة ةیالمالوماتالسابقة، فإن ھذه المعلالمحاسبةمعاییرللشركة تم إعدادھا باستخدامةیسنوةیقوائم مال

لمبالغ التي تم ایعلةیالدولرییالمعایالتحول إلفیةیمن فھم کنیلتمكین المستخدمةیتتضمن بعض اإلفصاحات اإلضاف

التقریر عنھا سابقاً.

تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة٢-١-٢

تم إعدادھا ٢٠١٧یونیو٣٠في تینیأشھر المنتھوالستةالثالثةتيالموجزة لفترالموحدة األولیة ةیالمالالمعلوماتإن ھذه 

عودیةالمعتمدین في المملكة العربیة الس١رقم یالمالریالدولي للتقراریوالمع٣٤المحاسبة الدولي رقم اریوفقا لمع

قوائمھا ولأدبإعدامجموعةلمحاسبین القانونیین، قامت الوالمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة ل

٣٤المحاسبة الدولي رقم وفقاً لمعیار٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في رةلفتالموحدة الموجزةالمالیة األولیة

المعتمدین في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر ١"التقریر المالي المرحلي" والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.واإلصدارات األخرى 

ألول مرة.للتقریر المالي ي یوضح كیفیة تطبیق المجموعة للمعاییر الدولیة ) الذ٥ایضا إیضاح رقم (انظر 
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١٠

أساس التكلفة التاریخیة٣-١-٢

المالیة األولیة الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة، ما لم یذكر غیر ذلك.المعلوماتیتم إعداد 

المعاییر الجدیدة والمعّدلة المطبقة من قبل المجموعة٤-١-٢

زمة التطبیقملتكونونشرھاتم التيحالیةالمعاییر التعدیالت على لاویدةجدالمعاییر للمبكر المجموعة بتطبیقلم تقم 

إن اإلدارة حالیاً بصدد تقییم المعاییر والتعدیالت أو لفترات الحقة.٢٠١٨ینایر ١المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ بعد لفترات ل

المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة:المعلوماتالتالیة والتي یتوقع أن یكون لھا أثر على 

).٢٠١٨ینایر ١"األدوات المالیة"، (یسري مفعولھ اعتباراً من ٩رقم الماليللتقریرالمعیار الدولي •

في المعیار المحاسبي الدولي ةمحل نماذج التصنیف والقیاس المتعدد٩یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

یمة فأة والقالتكلفة المطج واحد یحتوي على تصنیفین: : "األدوات المالیة: اإلعتراف والقیاس" بنموذ٣٩رقم 

نموذج جدید النخفاض الموجودات المالیة. یتطلب ھذا النموذج ٩العادلة. یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

قط كما خسائر االئتمان المتكبدة فاالئتمان المتوقعة ولیساالعتراف بمخصصات انخفاض القیمة بناء على خسائر

.٣٩في معیار المحاسبة الدولي رقم 

ینایر ١ولھ اعتباراً من "اإلیرادات من العقود مع العمالء"، (یسري مفع١٥رقم الماليللتقریرلمعیار الدولي ا•

٢٠١٨ ،(

الذي یشمل عقود السلع والخدمات ١٨محل معیار المحاسبة الدولي رقم ١٥یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

عقود اإلنشاءات. یستند المعیار الجدید إلى مبدأ إثبات اإلیرادات عند الذي یشمل ١١ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

تحول السیطرة على السلع والخدمات للعمیل وبالتالي فإن مفھوم السیطرة یحل محل المفھوم الحالي للمخاطر 

والمنافع.

).٢٠١٩ینایر ١"عقود اإلیجار"، (یسري مفعولھ اعتباراً من ١٦رقم الماليللتقریرالمعیار الدولي •

نتجیوسنیالمحاسبیة للمستأجرالمعالجاتیعلسيیبشکل رئ١٦المالي رقم ریالدولي للتقراریالمعؤثریسوف 
في قائمة المركز المالي. یلغي المعیار الفرق الحالي بین عقود اإلیجار التشغیلیة جاریعنھ إثبات أغلب عقود اإل

عقود رات جمیع) وااللتزام المالي لدفع إیجاأجروالتمویلیة ویتطلب إثبات األصل (حق استخدام األصل المست
.قصیرة األجل والمنخفضة القیمةاستثناء اختیاري لعقود اإلیجاریوجد اإلیجار تقریباً. 

ینایر ١ي مفعولھ اعتباراً من (یسرالدفعات المقدمة"وعمالت األجنبیة الالمعامالت ب"٢٢التفسیر الدولي رقم •
٢٠١٨.(

تتضمن دفعات مقدمة سواًء كانت التي معامالت الأسعار الصرف المستخدمة في ٢٢یعالج التفسیر الدولي رقم 
بعمالت أجنبیة.وتتممدفوعة أو مستلمة

ذات الماليللتقریروالتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة أال توجد معاییر أخرى من المعاییر الدولیة 

المالیة األولیة الموحدة الموجزة المعلوماتغیر ساریة المفعول بعد ویتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على وصلة

للمجموعة.
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١١

لعمالت األجنبیةا٢-٢

الوظیفیة وعملة العرضالعملة(أ)

ل بعملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمتقاسالمالیة لكل شركة من شركات المجموعة بالمعلوماتالبنود المدرجة ان 

المالیة األولیة الموحدة الموجزة باللایر السعودي وھو العملة المعلوماتبھا الشركة ("العملة الوظیفیة"). تظھر بنود 

الوظیفیة وعملة العرض للمجموعة.

معامالت وأرصدة (ب)

إلى اللایر السعودي باستخدام أسعـار الصـرف السائدة في تاریخ تلك بعمالت أجنبیةالتي تتمیتم تحویل المعامالت

المعامالت. یتم إثبات أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحویل الموجودات 

ا في نھایة رف العمالت السائدة كموالمطلوبات النقدیة التي تتم بالعملة األجنبیة بخالف اللایر السعودي باستخدام أسعار ص

السنة ضمن قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة. 

یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس من حیث التكلفة التاریخیة بالعملة األجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في 

.المعامالتإجراء تاریخ 

شركات المجموعة(ج)

تحویل المراكز المالیة ونتائج األعمال للشركات التابعة األجنبیة التي تكون عملة تقاریرھا بغیر اللایر السعودي إلى یتم 

اللایر السعودي كما یلي:

ة في تاریخ قائمكما صرف اإلغالقأسعار بإستخدامیتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي )١(

المركز المالي.

متوسط سعر الصرف.بإستخدامصاریف لكل قائمة ربح أو خسارة اإلیرادات والمیتم تحویل)٢(

ھا البند.ینشأ ببأسعار الصرف السائدة في التواریخ التي بإستخدام یتم تحویل بنود حسابات حقوق الملكیة )٣(

للشركات التابعة األجنبیة إلىالموحدة الموجزة األولیةالمالیة المعلوماتالمتراكمة الناتجة عن تحویل سویاتتدرج الت

اللایر السعودي في قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة الموجزة. 

اآلخرخل الشاملالدعند استبعاد أو بیع استثمار في شركات تابعة أجنبیة، یتم إثبات فروق تحویل العملة التي ُسجلت في

االستبعاد أو البیع.جزء من أرباح وخسائر األولیة الموحدة الموجزة كالربح أو الخسارةضمن قائمة

ستثمارات في شركات تابعةإلا٣-٢

الشركات التابعة ھي كافة المنشآت (بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة) الخاضعة لسیطرة المجموعة. تسیطر 

عوائد متغیرة نتیجة مشاركتھا في المنشأة إضافة إلى قدرتھا على لالمجموعة على منشأة ما عندما یكون للمجموعة حقوق 

المنشأة. یتم توحید حسابات الشركات التابعة بشكل كامل منذ تاریخ تحول سیطرتھا علىالتأثیر على تلك العوائد من خالل 

السیطرة إلى المجموعة، ویتم التوقف عن التوحید عند زوال السیطرة.
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١٢

الشركات التابعة من قبل المجموعة. تقاس تكلفة االستحواذ االستحواذ علىلمعالجةالمحاسبیةاذ ستخدم طریقة االستحوتُ 

االلتزامات التي تم تكبدھا أو تحملھا كما في تاریخ االستحواذ باإلضافة إلى المحولةعلى أساس القیمة العادلة للموجودات 

التكالیف المباشرة العائدة لالستحواذ. إن زیادة تكلفة االستحواذ عن القیمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات 

لمركز تحواذ على الشركات التابعة في قائمة االشھرة الناتجة عن االستسجلكشھرة. تسجلالمستحوذ علیھا القابلة للتحدید، 

. یتم سنویاً اختبار الشھرة فیما یتعلق بالھبوط في ملموسة"المالي األولیة الموحدة الموجزة ضمن بند "موجودات غیر 

القیمة، وتقید بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة ھبوط في القیمة.

األولیة يالشركات التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالحقوق ملكیةالحصص غیر المسیطرة في نتائج وتظھر 

، على التوالي.الملكیةالتغیرات في حقوق والخسارة والدخل الشامل وأالربح وائمالموحدة الموجزة وق

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

معدات المصنع والوممتلكاتال٤-٢

والمصنع والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر الھبوط في القیمة المتراكمة، إن وجدت، ممتلكاتالتظھر 

. تشتمل التكلفةتان وجد،خسائر الھبوط في القیمة المتراكمة ًناقصاعدا الموجودات تحت التنفیذ والتي یتم إثباتھا بالتكلفة

مة الدفتریة ضمن القی، ان وجدت،التاریخیة على تكلفة الشراء وأي مصاریف تنتج عند االستحواذ. ُتدرج التكالیف الالحقة

لألصل أو تقّید كأصل منفصل، حسب الضرورة، فقط عندما یكون من المحتمل أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادیة 

مستقبلیة مرتبطة بالبند ویكون باإلمكان قیاس التكلفة بشكٍل موثوق. 

وجود عمر محدد لھا.یبأنھ البإعتبارال تستھلك األراضي وذلك

والمصنع والمعّدات بعد خصم قیمتھا المتبقیة المقدرة لتوزیع تكلفتھا بطریقة القسط الثابت الممتلكاتیتم حساب استھالك 

دةالموحاألولیةالربح أو الخسارةقائمةعلى مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات. یتم تحمیل االستھالك على

.الموجزة

عدد السنوات

٤٠–١٠سكنیةوحداتمبان و
١٥–٤آالت ومعدات

٥–٤أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة
٨–٤مركبات

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیم الدفتریة ویتم إثباتھا في قائمة الربح أو الخسارة األولیة 

الموحدة الموجزة.

یتم إثبات مصاریف الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریاً من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل في قائمة الربح 

أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة عند تكبدھا. یتم رسملة تكالیف التجدیدات والتحسینات الرئیسیة، إن وجدت، ویتم 

استبعاد الموجودات التي تم استبدالھا.

.فترة تقریرنھایة كل تتم مراجعة القیم المتبقیة للموجودات وأعمارھا اإلنتاجیة، وتعدیلھا عند الضرورة، بتاریخ 

لى القیمة القابلة فوراً إتخفیض قیمتھابلة لالسترداد المقدرة، یتم عندما تكون القیمة الدفتریة للموجودات أعلى من قیمتھا القا

عكس الھبوط في القیمة.احتمالیةكل فترة مالیة بغرضلالسترداد المقدرة وتتم مراجعتھا في تاریخ 

لة حتى بدایة اإلنتاج التجاري. لة كجزء من تكلفة الموجودات المؤھَّ تتم رسملة تكالیف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤھِّ
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١٣

اإلستثمارات العقاریة٥-٢

المحتفظ بھا بغرض تحقیق ارتفاع في قیمتھا أو لتحقیق عائد إیجار أو كلیھما، العقاراتعلى اإلستثمارات العقاریة تشتمل 

أیضاً اریةستثمارات العقاإلویتم إدراجھا بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر الھبوط في القیمة، إن وجدت. وتشمل 

ضتثماریة. إضافة لذلك، تصنف األراسكعقاراتتطویرھا بغرض استخدامھا في المستقبل التي یتم إنشاؤھا أوالعقارات

وال یتم استھالكھا.كإستثمارات عقاریةالمحتفظ بھا الستخدام غیر محدد 

تى استكمال أعمال إنشائیة تحت التنفیذ" ح-إستثمارات عقاریة، یتم تصنیفھا تحت بند "سثمارات العقاریةاإلعند بدء تطویر 

عملیة التطویر، ویتم عندئٍذ تحویلھا إلى الفئة ذات العالقة واستھالكھا باستخدام طریقة القسط الثابت بمعّدالت یتم احتسابھا 

سنة.٢٥إلى ٤بحیث تخّفض تكلفة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة التقدیریة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة التي تمتد بین

یتم إثبات مصاریف الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریاً من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل في قائمة 
لیة الموحدة الموجزة عند تكبدھا.الربح أو الخسارة األو

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیم الدفتریة. ویتم االعتراف بھذه األرباح والخسائر 
لخسارة األولیة الموحدة واأصافي" في قائمة الربح بال-وعرضھا بشكل منفصل ضمن بند "أرباح (خسائر) أخرى 

الموجزة.

رأسمالیة تحت التنفیذ العمال األ٦-٢

الموجودات تحت اإلنشاء أو التطویر ضمن حساب األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ. یتم تحویل الموجودات تحت تتم رسملة 

والمصنع والمعّدات (حسب طبیعة المشروع) وذلك عند إیصال ممتلكاتإلى الفئة المناسبة ضمن الاإلنشاء أو التطویر

الموجودات إلى موقعھا و/ أو وضعھا الالزم الستخدامھا على الوجھ المقصود منھا من قبل اإلدارة. تتمثل تكلفة بند األعمال 

ذه الموجودات اشرة بوضع ھالرأسمالیة تحت التنفیذ من سعر شرائھا وتكلفة اإلنشاء / التطویر وأیة تكالیف أخرى مرتبطة مب

في الموقع والوضع الالزم لیتمكن من العمل على النحو المقصود منھ من قبل اإلدارة. ال یتم استھالك األعمال الرأسمالیة 

تحت التنفیذ.

ملموسةالموجودات غیر ال٧-٢

ات غیر االعتراف بالموجودتقاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند االعتراف المبدئي بالتكلفة. یتم

الملموسة المقتناة نتیجة الندماج أعمال بقیمتھا العادلة. بعد االعتراف المبدئي، تظھر الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة 

ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر للھبوط في القیمة. یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة وتصنف إما 

ارھا محددة أو غیر محددة.باعتب

یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على مدى عمرھا االقتصادي اإلنتاجي ویتم تقییمھا 

الھبوط في القیمة عندما یكون ھناك مؤشر على الھبوط في قیمتھا. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء الحتمال

للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة في نھایة كل فترة تقریر على األقل. إن التغیرات في العمر 

ئد االقتصادیة المستقبلیة المصاحبة للموجودات یتم احتسابھا عن طریق اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك الفوا

تعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حیثما یكون مالئماً، وتعامل باعتبارھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم االعتراف 

األولیة الموحدة الموجزة بمصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح والخسارة

ضمن فئة المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة.
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١٤

وط في الھبالحتمالال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا أعمار إنتاجیة محددة، ولكن یتم اختبارھا سنویاً 

قد. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي غیر المحدد سنویاً لتحدید قیمتھا سواء على أساس فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للن

. فإذا لم یكن باإلمكان االعتماد علیھ، یتم تعدیل العمر اإلنتاجي من غیر مناسباً ما إذا كان تقییم العمر اإلنتاجي ال یزال 

مستقبلي. بأثرمحدد إلى محدد 

غیر ملموس على أساس الفرق بین صافي عوائد االستبعاد تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف بأصل

والقیمة الدفتریة للموجودات، ویتم االعتراف بھا في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة عندما یلغى االعتراف 

بذلك األصل.

ط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على أساس القس

التالیة:

عدد السنوات

١٠-٤االليالحاسببرامج 
١٥-١١تراخیص

األدوات المالیة٨-٢

الموجودات المالیة١-٨-٢

التصنیف)١(

كقروض وذمم مدینة.ُتصنف المجموعة موجوداتھا المالیة 

االثبات وإلغاء االثبات)٢(

لة المتعلقة تكالیف المعاماضافةویتمالموجودات المالیة بالقیمة العادلة ، تقوم المجموعة بقیاسعند االثبات األولي
كانت الموجودات المالیة لیست من خالل قائمة الربح أو الخسارة.باالستحواذ علیھا اذا بشكل مباشر 

ھ المعاملة، وھو التاریخ الذي تلتزم فییتم إثبات المشتریات والمبیعات االعتیادیة للموجودات المالیة بتاریخ 
المجموعة بشراء أو بیع الموجودات. ویتم إلغاء االثبات للموجودات المالیة عند انتھاء الحقوق في استالم التدفقات 
النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما یتم تحویلھا مع قیام المجموعة بتحویل كافة مخاطر ومنافع الملكیة بصورة 

.جوھریة

القیاس)٣(

تدرج القروض والذمم المدینة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

المالیةالمطلوبات٢-٨-٢

المطلوبات باتثتصبح فیھ الشركة طرفاً في الشروط التعاقدیة لألداة. یتم افي الوقت الذيجمیع المطلوبات المالیة ثباتایتم 
ة باستخدام لمعامالت. تقاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأبامباشرة تتعلقتكالیف ایةالمالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة بعد خصم

.االثبات االوليطریقة العائد الفعلي بعد 

طلوبات الغاء المطلوبات االصلیة وإثبات میتم إلغاء اثبات المطلوبات المالیة عندما یتم إعفاء أو إلغاء أو انتھاء االلتزام. یتم 
جدیدة ویتم إثبات الفرق في القیم الدفتریة المتعلقة بھا في الربح أو الخسارة عندما یتم استبدال مطلوبات مالیة حالیة بأخرى 

من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوھري أو عندما یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل جوھري.
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١٥

في قیمة الموجودات غیر المالیةالھبوط ٩-٢

تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على احتمال تعرض الموجودات غیر المالیة للھبوط في القیمة بتاریخ كل 
تقریر مالي. تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات عند وجود أیة مؤشرات أو عندما یكون إجراء 

السنوي للھبوط في القیمة للموجودات مطلوباً. تتمثل قیمة األصل القابلة لالسترداد في القیمة العادلة لألصل أو اإلختبار 
تخدام، أیھما أعلى، ویتم تحدیدھا لكل من الموجودات على ساالكالیف البیع أو قیمة المنافع من وحدة تولید النقد ناقصاً ت

فقات نقدیة ومستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات األخرى أو حدة، إال إذا كانت الموجودات ال تحقق تد
مةیقالقابلة لالسترداد عندما تكون المةیللقضھایتخفتمیمجموعة من الموجودات. تعتبر الموجودات قد انخفضت قیمتھا و

یتم خصم م،االقابلة لإلسترداد. عند تقییم قیمة المنافع من االستخدمتھایللموجودات أو الوحدة المولدة للنقد تتجاوز قةیالدفتر
التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم قبل الضریبة یعكس تقییمات السوق الحالیة 

قصاً اسب عند تحدید القیمة العادلة ناللقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المرتبطة بالموجودات. یتم استخدام نموذج تقییم من
عن طریق مضاعفات التقییم أو أسعار األسھم المدرجة للشركات المدرجة للتداول العام معززةتكالیف البیع. ھذه الحسابات

أو غیرھا من مؤشرات القیمة العادلة المتاحة.

بح والخسارة األولیة الموحدة الموجزة ضمن فئات یتم االعتراف بخسارة الھبوط في قیمة العملیات المستمرة في قائمة الر
المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات الخاضعة للھبوط في القیمة.

یتم تقییم الموجودات في تاریخ كل تقریر ، بخالف الشھرة، لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسارة الھبوط في 
و قد انخفضت. تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات أو لوحدة القیمة المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أ

تولید النقد عند وجود مثل ھذا المؤشر. یتم عكس ھبوط القیمة المثبت سابقاً فقط في حال وجود تغیر في االفتراضات 
ي القیمة تم اثباتھا. ویكون ھذا العكس المستخدمة في تحدید قیمة الموجودات القابلة لالسترداد منذ آخر خسارة ھبوط ف

محدوداً بحیث ال تتجاوز قیمة الموجودات قیمتھا القابلة لالسترداد أو قیمتھا الدفتریة التي من الممكن تحدیدھا، بعد خصم 
الربح ياالستھالك، فیما لو لم یتم اثبات أي خسارة ھبوط في قیمة الموجودات في السنوات السابقة. یتم اثبات ھذا العكس ف

أو الخسارة. یتم مراجعة الموجودات غیر المالیة والتي سبق أن حدث ھبوط في قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوط 
.في نھایة كل فترة تقریر

الیةالھبوط في قیمة الموجودات الم١٠-٢

ن مالي أو مجموعة مموجودبتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تعّرض في نھایة كل فترة تقریرتقوم المجموعة
الموجودات المالیة للھبوط في القیمة. تنخفض قیمة الموجودات المالیة أو مجموعة الموجودات المالیة فقط عند وجود دلیل 
موضوعي على حدوث ھبوط في القیمة نتیجة لحدث واحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد االثبات األولي للموجودات 

حدث (أو أحداث) الخسارة أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة للموجودات المالیة أو ("حدث خسارة") ویكون ل
مجموعة الموجودات المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل یعتمد علیھ. وتشتمل الصعوبات الھامة التي یتعرض لھا ُمصدر 

یة أو تخلفھ عن السداد، وتعتبر ھذه الصعوبات مؤشرات الموجودات المالیة على احتمالیة إفالسھ أو تعرضھ إلعادة ھیكلة مال
ان قیمة المخصص تكون الفرق بین القیمة الدفتریة للموجود المالي والقیمة الحالیة لى ھبوط قیمة الموجودات المالیة.ع

ح أو الخسارة لربائمة اي قاألصلي. تسجل قیمة المخصص فالفعلیة على أساس سعر الفائدة للتدفقات المستقبلیة المخصومة 
األولیة الموحدة الموجزة.

موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة

یقاس مبلغ الخسارة للقروض والذمم المدینة، بالفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة 
المتوقعة (باستثناء الخسائر االئتمانیة المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا) مخصومة بمعدل الفائدة الفعلیة األصلي للموجودات 

لموحدة الخسارة األولیة اقائمة الربح أو القیمة الدفتریة للموجودات ویتم اثبات مبلغ الخسارة في المالیة. یتم تخفیض 
. في حال كان لقرض أو استثمار محتفظ بھ لالستحقاق معدل فائدة متغیر، یكون معدل الخصم لقیاس أي خسارة الموجزة

ي القیمة للشركة قیاس الھبوط فیمكنلعقد. كوسیلة عملیة، ھبوط في القیمة ھو معدل الفائدة الفعلیة الحالي المحدد بموجب ا
على أساس القیمة العادلة لألداة باستخدام سعر قابل للمالحظة في السوق. 



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

١٦

إذا نقص مبلغ خسارة الھبوط في القیمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط ھذا النقص موضوعیاً بحدٍث حصل بعد 
القیمة (مثل تحّسن التقییم االئتماني للمدین)، یتم اثبات عكس خسارة الھبوط في القیمة المثبتة احتساب خسارة الھبوط في 

.األولیة الموحدة الموجزةالربح أو الخسارةقائمةسابقاً في

مخزون ال١١-٢

بضائع جاھزة

متوسط المرجح. التكلفة باستخدام طریقة الیتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم تحدید 
تشتمل تكلفة المنتجات الجاھزة على تكالیف المواد األولیة والعمالة المباشرة وتكالیف التصنیع اإلضافیة وكافة التكالیف 

األخرى الضروریة لوضع البضائع في الموقع والوضع الراھن.

یف في سیاق األعمال االعتیادیة ناقصاً تكالیف استكمال العملیة ومصاریمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر 
البیع.

مواد أولیة

یتم تقدیر قیمة المواد األولیة بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة على أساس طریقة المتوسط 
المرجح.

مدینة الذمم ال١٢-٢

المبالغ المستحقة من العمالء نظیر الخدمات المقدمة في سیاق العمل -ضمن بند الذمم المدینة-التجاریةالذمم المدینة تمثل 
ھ یتم تصنیفھا كموجودات متداولة.االعتیادي. فإذا كان من المتوقع تحصیل ھذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل فإن

اس الحقاً وُتقبات الذمم المدینة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلةیتم اثولة. وخالفاً لذلك یتم عرضھا كموجودات غیر متدا
بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، ناقصاً مخصص الھبوط في القیمة. یتم إثبات أي مبالغ تسترد في وقت 

وجزة.الحق لمبالغ قد تم شطبھا بقید دائن على قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الم

وما یماثلھنقد ال١٣-٢

على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك، إلى یماثلھلغرض عرض قائمة المركز المالي، یشتمل النقد وما 
جانب االستثمارات األخرى قصیرة األجل ذات السیولة العالیة التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل والتي 

في القیمة.تكون جاھزة للتحویل إلى مبالغ نقدیة معلومة والتي ال تتأثر تأثراً كبیراً بمخاطر التغیر 

على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى البنوك، یماثلھلغرض عرض قائمة التدفقات النقدیة، یشتمل النقد وما 
إلى جانب االستثمارات األخرى قصیرة األجل ذات السیولة العالیة التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل 

حب البنكي سإلى مبالغ نقدیة معلومة والتي ال تتأثر تأثراً كبیراً بمخاطر التغیر في القیمة والوالتي تكون جاھزة للتحویل
السحوبات على المكشوف ضمن القروض في المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي عرضعلى المكشوف. یتم 

األولیة الموحدة الموجزة. 

تجاریة الدائنة الذمم ال١٤-٢

الخدمات التي یتم الحصول علیھا في سیاق العمل والذمم الدائنة التجاریة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمة البضائع ان 
الل السداد خاالعتیادي من الموردین. یتم تصنیف الذمم الدائنة التجاریة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقة

یتم اثبات الذمم الدائنة التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة ضھا كمطلوبات غیر متداولة. تم عروخالفاً لذلك یسنة واحدة أو أقل، 
وُتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
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١٧

مخصصات ال١٥-٢

ناتج عن حدث سابق، وھناك احتمال حكميیتم إثبات المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو 

وجود استخدام للموارد لتسویة االلتزام، وإمكانیة تقدیر المبلغ بشكل یعتمد علیھ.

إذا كان ھناك عدد من االلتزامات المماثلة، یتم تحدید احتمالیة الحاجة إلى تدفق صادر لتسویة ھذه االلتزامات عبر النظر 

عتراف بالمخصص حتى ولو كان احتمال التدفق الصادر بالنسبة ألحد البنود المدرجة في تصنیف االلتزامات ككل. ویتم اال

في ذات التصنیف ضئیالً. 

، یتم خصم المخصصات باستخدام المعدل المتداول قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات ھاماً إذا كان أثر الزمنیة للنقود 

تبطة بالمطلوبات.السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المر

ضمانات الخدمات 

یتم تكوین مخصص لمخصص مطالبات الضمانات التقدیریة المتعلقة بالمنتجات المباعة والتي ال تزال ضماناتھا ساریة في 

نھایة فترة التقریر. یتوقع أن تتم تسویة ھذه المطالبات خالل السنة المالیة التالیة. 

تكالیف إیقاف العملیات

تراف بمخصص لاللتزام بإیقاف العملیات عندما تتحمل المجموعة المسؤولیة عن أعمال الترمیم أو إعادة تأھیل یتم االع

األراضي. تعتمد درجة إیقاف العملیات المطلوبة والتكالیف ذات العالقة على متطلبات القوانین واألنظمة الحالیة.

تتضمن التكالیف المدرجة في المشمولة في المخصص جمیع التزامات إیقاف العملیات المتوقع حدوثھا على مدى عمر 

ممتلكاتالالموجودات. یتم خصم مخصص إیقاف العملیات إلى قیمتھ الحالیة وتتم رسملتھ كجزء من الموجودات ضمن بند 

والمصنع والمعّدات ومن ثم یتم استھالكھ كمصروف على مدى العمر المتوقع لتلك الموجودات.إن التعدیالت على المبلغ 

المقّدر ووقت التدفقات النقدیة إلیقاف العملیات ھي أمر طبیعي في ضوء األحكام والتقدیرات الھامة التي تنطوي علیھا. یتم 

وبات تقابلھا زیادة في الموجودات ذات العالقة. تتضمن العوامل التي تؤثر على ھذه تسجیل ھذه التعدیالت كزیادة في المطل

التعدیالت ما یلي:

تطویر التقنیة

 المتطلبات التنظیمیة واستراتیجیات اإلدارة البیئیة

التغیرات في الحد المقّدر وتكالیف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخم.

 االقتصادیةالتغیرات في االستدامة

القروض ١٦-٢

یتم االعتراف بالقروض مبدئیاً بالقیمة العادلة (المتمثلة في المتحصالت المستلمة) بعد حسم تكالیف المعاملة المؤھلة 

المتكبدة، إن وجدت. وبعد االعتراف المبدئي، تقاس ھذه القروض طویلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل 

ت بین المتحصالت (بعد حسم تكالیف المعاملة) ومبلغ االسترداد في الربح أو الفائدة الفعلیة. یتم االعتراف بأي فروقا

الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. 
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١٨

ُتحذف القروض من قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة عند الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو انقضائھ. 
ویتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوب المالي الذي تم إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، بما 

كدخل آخرالموجزة الموحدة لنقدیة المحولة أو المطلوبات المحّملة، في قائمة الربح أو الخسارة في ذلك الموجودات غیر ا
أو تكالیف تمویل.

یتم تصنیف القروض كمطلوبات متداولة ما لم یتوفر لدى المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة ال تقل 
شھراً بعد فترة التقریر.١٢عن 

كالیف االقتراض العامة والمحددة المنسوبة مباشرًة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة خالل الفترة تتم رسملة ت
الزمنیة المطلوبة إلنجاز وإعداد الموجودات لالستخدام المقصود منھا أو البیع. الموجودات المؤھلة ھي الموجودات التي 

خدام أو البیع المقصود منھا. ُتخصم إیرادات االستثمار المكتسبة من تتطلب بالضرورة فترة طویلة لتصبح جاھزة لالست
دة بانتظار صرفھا على الموجودات المؤھلة من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة. االستثمار المؤقت القتراضات محدَّ

ة األولیة الربح أو الخسارتدرج تكالیف االقتراض األخرى ضمن المصروفات في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا في قائمة 
.الموحدة الموجزة

الموظفینمنافعالتزامات ١٧-٢

تقوم المجموعة بتقدیم مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا. ویستند استحقاق ھذه المكافأة عادة إلى الراتب النھائي للموظف 
إلى إتمام حد أدنى لفترة الخدمة. وتتراكم التكالیف المتوقعة لھذه المكافأة على مدار فترة العمل.خاضعةوطول فترة خدمتھ 

یتم تحدید القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة باستخدام أسعار الفائدة 
عملة التي ستدفع بھا المنافع والتي لھا شروط استحقاق تقارب شروط االلتزام لسندات الشركات عالیة الجودة المقومة بال

یتم تطبیق أسعار سوق السندات الحكومیة.وذي العالقة. في الدول التي ال یكون فیھا أسواق واسعة لھذه السندات، 

م إدراج ھذه افع المحددة. ویتیتم احتساب صافي تكلفة الفائدة عن طریق تطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام المن
التكلفة ضمن مصروف منافع الموظفین في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة.

یتم االعتراف بإعادة قیاس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة في 
وق األرباح المبقاة في قائمة التغیرات في حقتحویلھا الىالفترة التي تحدث فیھا، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. ویتم 

.لفترة التي تحدث فیھافي االملكیة األولیة الموحدة الموجزة 

یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت الخطة أو أي تقلیص بھا على الفور 
في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة كتكالیف خدمة سابقة.

باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.یتم احتساب التزامات المنافع المحددة دوریاً 

إیرادات ١٨-٢

یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المقبوض أو المستحق من بیع البضائع والخدمات في سیاق العمل االعتیادي 
دات لغ اإلیراألنشطة المجموعة، صافیة من الخصومات والعوائد. تسجل المجموعة اإلیرادات عندما یكون بإمكانھا قیاس مب

بشكل موثوق بھ، ویكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادیة مستقبلیة، وعندما یتم استیفاء معاییر محددة لكل 
نشاط من أنشطة المجموعة، كما ھو مذكور أدناه. تعتمد المجموعة في تقدیرھا للعائد على النتائج التاریخیة، آخذین بعین 

ل ونوع المعاملة وتفاصیل كل ترتیب. ال یعد مبلغ اإلیرادات قابالً للقیاس بشكل موثوق إال بعدما تتم االعتبار نوع العمی
تسویة كافة االلتزامات المحتملة المرتبطة بالبیع.
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١٩

إیرادات عقود(أ)

تاریخھ إلى إجمالي المتكبدة حتىة نسبة اإلنجاز والتي تقاس بنسبة التكلفة الفعلیة قیتم إثبات إیرادات العقود باستخدام طری

التكلفة التقدیریة لكل عقد. عندما یكون العقد في مرحلتھ األولى وال یمكن تقدیر نتائجھ بشكل ُیعتمد علیھ، یتم إثبات اإلیرادات 

لمباشرة وتلك اإلى حد التكالیف المتكبدة التي تكون قابلة لالسترداد. تتضمن تكالیف العقود كافة تكالیف كافة المواد والعمالة

التكالیف غیر المباشرة المتعلقة بالعقود. یتم إثبات التغیرات في تقدیرات التكلفة والخسائر على العقد غیر المنجز في الفترة 

التي تحدد فیھا. یتم إدراج التكالیف واإلیرادات المقدرة التي تزید عن المبالغ التي صدرت بھا فواتیر لعقود غیر منجزة 

داولة كما یتم إثبات الزیادة في الفواتیر الصادرة عن التكالیف المتكبدة واإلیرادات المقدرة، إن وجدت، ضمن كموجودات مت

المطلوبات المتداولة كأعمال عقود تحت التنفیذ.

إیرادات إیجار(ب)

عادة في الفترة المالیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات باستخدام طریقة ستثمارات العقاریةاإلیتم االعتراف باإلیرادات من 

على مدى فترة عقد اإلیجار.،القسط الثابت

ذات العالقةالطالءجاتت/ منخدمات وبیع الطالء(ج)

یتم االعتراف باإلیرادات من بیع بضائع عندما تنتقل المخاطر والحوافز الجوھریة لملكیة البضائع إلى المشتري، والذي 

عادة ما یحدث عند تسلیم البضائع. تقاس اإلیرادات من بیع البضائع بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق، بعد خصم 

ریة والحسومات الكمیة. العوائد والمخصصات والخصومات التجا

إیرادات من خدمات الصیانة والتركیب (د)

یتم االعتراف باإلیرادات من خدمات الصیانة والتركیب في الفترة المحاسبیة التي یتم فیھا تقدیم الخدمات، وذلك بالرجوع 

یث نسبتھا إلى مجموع الخدمات إلى مرحلة اكتمال المعاملة المحددة والمقّیمة على أساس الخدمة الفعلیة المقدمة من ح

تقدیمھا.المقترض

إیرادات الفائدة١٩-٢

مقدرة المقبوضات النقدیة المستقبلیة التماماً ُتقاس إیرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي یخصم 

إلى صافي القیمة الدفتریة للموجوداتالمناسبعند وات المالیة أو على مدى فترة أقصرعلى مدى العمر المتوقع للموجود

إیراد الفوائد في اإلیرادات المالیة ضمن قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة.المالیة. یتم إدراج 

االیجارات التشغیلیة٢٠-٢

نفیذ الترتیب تإذا كانویتطلب تقویم ما یستند تحدید ما إذا كان ترتیب ُیعد، أو ینطوي على، عقد إیجار الى جوھر الترتیب
الترتیب ینقل حق في استخدام األصل.و اذا كان یعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة 

المجموعة كمستأجر 

تصّنف عقود اإلیجار التي یحتفظ بموجبھا المؤجر بجزء جوھري من مخاطر ومنافع الملكیة كإیجارات تشغیلیة. یتم تحمیل 

ةعقود اإلیجار التشغیلي (صافیة من أي حوافٍز مقبوضة من المؤّجر) إلى قائمة الربح أو الخسارالدفعات التي تتم بموجب 

األولیة الموحدة الموجزة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.
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٢٠

إن الدفعات المقدمة طویلة األجل لإلیجارات السنویة الخاصة بعقود إیجارات تشغیلیة المتعلقة بأراضي مستأجرة وكذلك 

ركز غیر متداولة في قائمة المكموجودات تم تصنیفھا یالمبلغ المدفوع لشراء حق استئجار قطعة أرض من مستأجر سابق 

إطفاؤھا على مدى فترة اتفاقیات اإلیجار المتعلقة بھا.المالي األولیة الموحدة الموجزة المرفقة ویتم

المجموعة كمؤجر

. وقد حددت المجموعة، استنادا إلى تقییم أحكام اتھا العقاریةاستثماروعة عقود إیجار فیما یتعلق بمحفظة مجمأبرمت ال

المجموعة ھذه العقود باعتبارھا وشروط التعاقدات، أنھا تحتفظ بكافة مخاطر ومزایا ملكیة ھذه العقارات ولذلك تسجل 

عقود إیجار تشغیلي. یتم االعتراف باإلیراد من عقد اإلیجار في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة وفقاً 

بطریقة القسط الثابت.یر على مدى فترة عقد اإلیجار لشروط عقود التأج

توزیعات أرباح٢١-٢

موحدة المالیة األولیة الالمعلوماتیتم االعتراف بتوزیعات األرباح على المساھمین في الشركة تحت بند المطلوبات في 

الموجزة للمجموعة في الفترة التي یتم فیھا اعتماد توزیعات األرباح من قبل المساھمین في الشركة.

الزكاة والضرائب ٢٢-٢

للزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). لكة العربیة السعودیةوشركاتھا التابعة في الممتخضع الشركة

یتم حساب الزكاة للشركة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة بناءاً على الوعاء الزكوي التقریبي او الربح المعدل 

. یتم لضرائب الدخلفي المملكة العربیة السعودیةالتابعةھاشركاتع المساھمون األجانب في الشركة ویخضایھما أعلى.

، إضافیةأیة مبالغقائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة. یتم إثبات على ضریبة الدخل المستحقة الزكاة وإثبات

.وطلب سدادھاتحدیدھا إن وجدت، عندما یتم

الدخل في البالد التي تعمل بھا، عدا شركة آر أس دي والتي ال تخضع تخضع الشركات التابعة والفروع األجنبیة لضرائب 

ألي ضرائب دخل أو زكاة في اإلمارات العربیة المتحدة. یتم تحمیل ضریبة الدخل ھذه على قائمة الربح أو الخسارة األولیة 

الموحدة الموجزة.

استنادا إلى أفضل تقدیر لمتوسط الضریبة المرجح أولیةضریبة الدخل في كل فترة االعتراف بمصاریف الزكاة ویتم

الدخل بةیرلزکاة ومصروف ضلالمبالغ المستحقة لیتعدنیتعیالسنوي لمعدل الضریبة المتوقع للسنة المالیة الكاملة. قد 

.ةیالدخل السنوبةیمعدل ضرریتقدریإذا تغةیالحقة من تلك السنة المالأولیةفي فترة حددةفترة معن

مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، باستخدام طریقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناشئة فیما بین تكوینیتم 

األولیة الموحدة الموجزة. وال یتم الماليقائمة المركزاألوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفتریة في 

شئة عن االعتراف المبدئي بأصل أو التزام في معاملة غیر معامالت اندماج احتساب ضریبة الدخل المؤجلة إذا كانت نا

األعمال والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر المحاسبیة أو الخاضعة للضریبة. یتم تحدید ضریبة 

والتي فعلیاً في نھایة فترة التقریرالدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (والقوانین) التي تم سنھا أو التي سُتطبق

یتوقع سریانھا في حالة تحقق أصل ضریبة الدخل المؤجلة ذي العالقة أو تسویة التزام ضریبة الدخل المؤجلة.

یتم إثبات الموجودات الضریبیة المؤجلة إذا كان من المحتمل أن المبالغ الخاضعة للضریبة في المستقبل سوف تكون متاحة 

أساسھا یمكن االستفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.والتي على 
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٢١

ال یتم االعتراف بموجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة للفروقات المؤقتة بین القیمة الدفتریة والوعاء الزكوي 

توقیت عكس الفروقات المؤقتة ویكون منبالتحكملالستثمارات في العملیات األجنبیة، حیث تكون الشركة قادرة على 

یتم عكس ھذه الفروقات في المستقبل القریب.الن المرجح أ

ویتم إجراء مقاصة لموجودات ومطلوبات الضریبة المؤجلة إذا كان ھناك حق قانوني نافذ لمقاصة موجودات ومطلوبات 

لموجودات االضریبة المتداولة وعندما ترتبط أرصدة الضریبة المؤجلة بنفس السلطات الضریبیة. ویتم إجراء المقاصة بین

والمطلوبات الضریبیة المتداولة عند وجود حق قانوني نافذ للمنشأة إلجراء المقاصة ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس 

صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت.

عترف بھا ترتبط فیھا الضریبة ببنوٍد میتم إدراج الضریبة المؤجلة والحالیة في الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي

في الدخل الشامل اآلخر أو محتسبة مباشرة في حقوق الملكیة. وفي ھذه الحالة، فإنھ یتم أیضاً االعتراف بالضریبة في 

الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكیة، على التوالي.

ب عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیمة في المملكة العربیة تقوم الشركة وشركاتھا التابعة السعودیة باستقطاع ضرائ

السعودیة، بما في ذلك توزیع األرباح للمساھمین األجانب في الشركات التابعة السعودیة، إن وجدت، كما یتطلب نظام 

ضریبة الدخل السعودي.

التقاریر القطاعیة ٢٣-٢

ةالتشغیلیتاصانع القراریتم رفع التقاریر عن القطاعات التشغیلیة على نحو یتفق مع آلیة رفع التقاریر الداخلیة إلى 

.الرئیسي

وقد قام مجلس إدارة الشركة بتعیین رئیس تنفیذي، والذي یتولى تقییم األداء المالي والمركز المالي للمجموعة، واتخاذ 

تم تحدید المدیر التنفیذي على أنھ المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات التشغیلیة. القرارات االستراتیجیة. وقد

:التي تمثلإن قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت

أنشطة تدر إیرادات.)١(

ییم من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع المصادر وتقتحلیلھابستمرار التي تقوم اإلدارة باإلنتائج العملیات)٢(

األداء. 

بشكل منفصل.متاحةمعلومات مالیة)٣(

ربحیة السھم٢٤-٢

الیف باستثناء أي تك،المجموعةساھميإلى مةعائدالأو الخسارةالربحقسمةبخفضموالاألساسالسھم یتم حساب ربحیة 

.ةفترحقوق الملكیة بخالف األسھم العادیة على المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة خالل اللخدمةمتكبدة
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٢٢

احتیاطي نظامي٢٥-٢

حتیاطي االمن صافي دخل السنة إلى ٪١٠حویل على الشركة تجبوفقا لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، ی

رباح السنویة في نھایة السنة. إن ألرأسمالھا. یتم التحویل على أساس امن ٪٣٠حتیاطي الحتى یبلغ ھذا انظاميال

حتیاطيالللشركة. إن ھذا انظاميحتیاطي الالھو اوجزةالموحدة المولیةفي المعلومات المالیة األنظاميحتیاطي الالا

غیر قابل للتوزیع على مساھمي الشركة.

األعمال والشھرةتجمیع٢٦-٢

لمقاس بالقیمة ااألعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ وفقا إلجمالي المقابل المحولتجمیعیتم احتساب 

عمال، أتجمیعالعادلة كما في تاریخ االستحواذ وقیمة أي من الحصص غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. لكل 

شركة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بحصة متناسبة تقوم الشركة المستحوذة بقیاس الحصص غیر المسیطرة في ال

من صافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ علیھا. یتم تسجیل التكالیف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدھا ویتم 

إدراجھا ضمن المصاریف اإلداریة.

یطرة ابل المحّول والمبلغ الذي تم االعتراف بھ للحصة غیر المسیتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة كونھا الزیادة في إجمالي المق

على القیمة العادلة لصافي الموجودات الملموسة وغیر الملموسة المستحوذ علیھا والمطلوبات المحملة. وفي حال كان 

ي قائمة راف بالفرق فالمقابل المدفوع أقل من القیمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ علیھا، یتم االعت

الربح أو الخسارة األولیة الموحدة الموجزة. بعد االعتراف المبدئي، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر ھبوط القیمة 

المتراكمة. ولغرض اختبار انخفاض القیمة، یتم تخصیص الشھرة المستحوذ علیھا في تجمیع األعمال، من تاریخ االستحواذ، 

دات تولید النقد للمجموعة التي یتوقع أن تستفید من التجمیع، بصرف النظر سواًء یتم تخصیص الموجودات لكل وحدة من وح

والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات.

ي القیمة فالھبوط في القیمة سنویاً كما في تاریخ التقریر وعندما تشیر الظروف إلى وجود ھبوطالحتمالیتم اختبار الشھرة 

الدفتریة.

یحدد الھبوط في قیمة الشھرة بتقییم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة مدّرة للنقد التي ترتبط بھا الشھرة. عندما یكون المبلغ 

و أالقابل لالسترداد للوحدة المدّرة للنقد أقل من القیمة الدفتریة، یتم االعتراف بخسارة الھبوط في القیمة في قائمة الربح 

الخسارة األولیة الموحدة الموجزة. ال یمكن عكس خسارة الھبوط في القیمة المتعلق بالشھرة في الفترات المستقبلیة.

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات-٣

ي السوق فالقیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ لبیع أصل أو المدفوع لتحویل التزام في معاملة عادیة بین المشاركین 

الرئیس في تاریخ القیاس وفي حالة غیاب السوق الرئیس یكون في أكثر األسواق مالئمة التي یمكن للمجموعة الوصول 

إلیھا في ذلك التاریخ. تعكس القیمة العادلة للمطلوبات مخاطر عدم ادائھا.

العادلة لكٍل من الموجودات والمطلوباتقیاس القیمة تتطلب والتي واإلفصاحاتالمحاسبیةالمجموعةسیاساتیوجد عدد من

المالیة وغیر المالیة.

لدى المجموعة إطار فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة. تقع مسؤولیة اإلشراف على جمیع قیاسات القیمة العادلة الھامة على 

اإلدارة، بما في ذلك المستوى الثالث للقیم العادلة.
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٢٣

ي. تقوم اإلدارة بتقییم األدلة التي تم الحصول علیھا من طرف ثالث لدعم االستنتاج لمالحظة وتعدیالت التقییم بشكل دور

بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة للتقریر المالي، بما في ذلك المستوى في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

ن طرف ثالث، مثل أسعار السماسرة أو خدمات الذي ینبغي أن تصنف فیھ ھذه التقییمات في حالة استخدام معلومات م

التسعیر، تستخدم لقیاس القیم العادلة.

تستخدم المجموعة بیانات السوق الملحوظة قدر المستطاع عند قیاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات یتم تصنیف 

قییم كما على المدخالت المستخدمة في أسالیب التالقیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناء

یلي:

: األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.١المستوى •

والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما مباشرة ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى ٢المستوى •

ألسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار).(مثل ا

: مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق یمكن مالحظتھا (مدخالت غیر ملحوظة).٣المستوى •

لھرمي للقیمة اإذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل 

العادلة، فإن قیاس القیمة العادلة یتم تصنیفھ بالكامل في نفس المستوى من التسلسل الھرمي للقیمة العادلة حیث أن أدنى 

مستوى للدخل ھو ھام لقیاس كامل.

یھا التغییر.فتثبت المجموعة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث 

.٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٧یونیو٣٠یتوقع ان تقارب القیمة العادلة لألدوات المالیة للشركة قیمھا الدفتریة كما في 

تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة -٤

راتیالمالي استخدام بعض التقدریالدولیة للتقریریاألولیة الموحدة الموجزة وفقا للمعاةیإعداد المعلومات المالتطلبی
المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات یواالفتراضات الھامة التي تؤثر عل

والمصاریف خالل فترة التقریر. یتم تقییم التقدیرات راداتیلإلالمعروضةوالمبالغ ریالتقارخیالمحتملة کما في تار
ل مستمر بناء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد واالفتراضات بشك

ساوى . نادراً ما تتبالمستقبلأن تكون معقولة في ظل الظروف الحالیة. تقوم المجموعة بعمل تقدیرات واجتھادات تتعلق 
لمتعلقة بھا. إن التقدیرات التي تنطوي على مخاطر جوھریة تؤديالتقدیرات المحاسبیة الناتجة عن ذلك مع النتائج الفعلیة ا

إلى تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة مبینة أدناه:

إیرادات عقود

بشكل لعقوداتقدیر نتائجعند تمكن اإلدارة مناإلنجاز ة نسبة قباستخدام طریطویلة األجلیتم إثبات إیرادات العقود

تقادیر التكالیف المتوقعة إلستكمال انجاز العقود قید التنفیذ كما في تاریخ التقریر تقوم اإلدارة بإعداد .تمد علیھُیع

التكالیف المتكبده حتى تاریخ التقریر والتغیرات في التقدیرات األولیة ونسبة إنجاز العقود. وبأخذ بعین اإلعتبار 

في تحدید نسبة إنجاز العقود والتي علیھا یتم اإلعتراف باإلیرادات واألرباح الناتجة عن ھذه تستخدم ھذه التقدیرات 

فعلیة عن النتائج المقدرة.التغیر االحق بالظروف قد یؤدي الى اختالف النتائج الالعقود. ان 
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الموجودات غیر المالیةقیمةالھبوط في

ؤشرتكون معندما األحداث أو التغیرات في الظروف الھبوط في قیمة الموجودات غیر المالیة بتقییمتقوم اإلدارة 

أدلة ھبوط تبدئ عملیة تقییم لخسائر الإلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لإلسترداد. تشتمل العوامل التي قد 

واألوضاع القانونیة أو اإلقتصادیة حیث تعمل المنشأة داخلیة وخارجیة متعلقة بالتغیرات في التقنیة والسوق

والتغیرات في أسعار الفائدة السوقیة واألداء اإلقتصادي للموجودات.

ألول مرةالماليیررتبني المعاییر الدولیة للتق-٥

لمعیار وفقاً تم إعداھا ٢٠١٧یونیو٣٠المنتھیة في ة أشھرلفترة الستالمالیة األولیة الموحدة الموجزة المعلوماتإن ھذه 

في المملكة العربیة السعودیة واإلصدارات المعتمدة١والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ٣٤المحاسبة الدولي رقم 

المنتھیة في سنةالتشملوالتيبالنسبة للفترات حتى والمعاییر األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

ادرة الصالسابقةمعاییر المحاسبیةاألولیة الموحدة الموجزة وفقاً ل، فإن المجموعة أعدت قوائمھا المالیة ٢٠١٦دیسمبر ٣١

عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 

لتقریرلالمالیة األولیة الموحدة الموجزة التي تتوافق مع المعاییر الدولیة المعلموماتالمجموعة بإعداد قامتوتبعا لذلك، 

كما ھو ٢٠١٦یونیو٣٠لمنتھیة في ة المقارنة للفترة امع المعلومات المالیة لفتر٢٠١٧یونیو٣٠المطبقة كما في المالي

قائمة المركزاُعدتالمالیة األولیة الموحدة الموجزة، المعلوماتموضح في ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة. عند إعداد 

تاریخ تحول المجموعة إلى المعاییر وھو٢٠١٦ینایر ١تاریخالمالي األولیة الموحدة الموجزة االفتتاحیة للمجموعة كما في

األولیة تعدیل قوائمھا المالیةعلى. یبین ھذا اإلیضاح التعدیالت الرئیسیة التي أجرتھا المجموعة الماليللتقریرالدولیة 

ز المالي كالموحدة الموجزة المعدة وفقاً للمعاییر الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبیة القانونیین بما في ذلك قائمة المر

یونیو٣٠المالیة األولیة الموحدة الموجزة للفترة المنتھیة في المعلوماتو٢٠١٦دیمسبر٣١األولیة الموحدة كما في 

٢٠١٦.

اإلعفاءات المطبقة١-٥

ض متطلبات شركات التي تطبقھ ألول مرة بإعفاءات معینة من تطبیق بعلا١رقم الماليللتقریریسمح المعیار الدولي 

بأثر رجعي.المعاییر الدولیة للتقریر المالي

لكافة العمالترجمةفروقات تعتبارابفروق ترجمة العملة، ونتیجة لذلك, تم لمتعلقالمجموعة بتطبیق اإلعفاء اقامت

.٢٠١٦ینایر ١العملیات األجنبیة صفر كما في 
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)تحول(تاریخ ال٢٠١٦ینایر ١كما في األولیة الموحدة الموجزةقائمة المركز الماليتسویة ٢-٥

إیضاح

لمعاییر الصادرة لوفقاً 
عن الھیئة السعودیة 
للمحاسبین القانونیین 

كما في
٢٠١٥دیسمبر ٣١

إعادة القیاس الناتجة 
تحولعن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
كما فيللتقریر المالي

٢٠١٦ینایر ١

مراجعة)غیر (مراجعة)غیر ((مراجعة)الموجودات

موجودات غیر متداولة
١٩٢٫٢٨٠)٣١٫٠٧٣(١٢٢٣٫٣٥٣-١١-٥ومصنع ومعداتممتلكات

٦٠٨٫٨٣٢)٢٫٥٢٢(٢٦١١٫٣٥٤-١١-٥استثمارات عقاریة
٢٦٫٩٥٣)٦٫١٨٧(٣٣٣٫١٤٠-١١-٥موجودات غیر ملموسة

٤٢٫٨٩٥)٢١٫٨٨٣(٤٦٤٫٧٧٨-١١-٥ذمم مدینة
٧٫٠١٤-٣٧٫٠١٤-١١-٥متداولةموجودات أخرى غیر 

٨٧٧٫٩٧٤)٦١٫٦٦٥(٩٣٩٫٦٣٩

موجودات متداولة
١٧٨٫١٨٦-١٧٨٫١٨٦مخزون 

٥٫٨٨٥-٥٫٨٨٥أعمال عقود تحت التنفیذ 
٣٤١٫٤٢٣)٩٫٠٤٨(٤٣٥٠٫٤٧١-١١-٥ذمم مدینة

١٦٫٦٢٠-١٦٫٦٢٠دفعات مقدمة إلى موردین
٣٥٫٩٨٨-٣٥٫٩٨٨أخرىمدفوعات مقدمة وذمم مدینة 

٥٨٫٨٣٧-٥٨٫٨٣٧یماثلھنقد وما 
٦٣٦٫٩٣٩)٩٫٠٤٨(٦٤٥٫٩٨٧

١٫٥١٤٫٩١٣)٧٠٫٧١٣(١٫٥٨٥٫٦٢٦مجموع الموجودات
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(تتمة))تحولال(تاریخ ٢٠١٦ینایر ١كما في األولیة الموحدة الموجزةقائمة المركز الماليتسویة ٢-٥

إیضاح

لمعاییر الصادرة لوفقاً 
ة السعودیة عن الھیئ

للمحاسبین القانونیین
كما في

٢٠١٥دیسمبر٣١
إعادة القیاس الناتجة 

تحولعن ال

لمعاییر الدولیة وفقاً ل
كما فيللتقریر المالي

٢٠١٦ینایر١

مراجعة)غیر (مراجعة)غیر ((مراجعة)حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة
٦٠٠٫٠٠٠-٦٠٠٫٠٠٠المالرأس

١٢٠٫٤٦٣-١٢٠٫٤٦٣احتیاطي نظامي
١٧٥٫٠٠٨)١٢٥٫٨٢٤(٣٠٠٫٨٣٢أرباح مبقاة

-٥٢٫١٩٠)٥٢٫١٩٠(١-٥احتیاطي ترجمة عملیات اجنبیة

حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في 
٨٩٥٫٤٧١)٧٣٫٦٣٤(٩٦٩٫١٠٥شركة البحر األحمر العالمیة

)١٣٫٠٧٥(-)١٣٫٠٧٥(مسیطرةغیر صصح
٨٨٢٫٣٩٦)٧٣٫٦٣٤(٩٥٦٫٠٣٠مجموع حقوق الملكیة

مطلوبات غیر متداولة
١٧٢٫٥٨٣-١٧٢٫٥٨٣قروض

٥٤٣٫٠٧٣٤٫٣٥٢٤٧٫٤٢٥-١١-٥التزامات منافع الموظفین
٩٫٩٤٥)٢٫٥٤٥(٢١٢٫٤٩٠-١١-٥مطلوبات غیر متداولة أخرى

٢٢٨٫١٤٦١٫٨٠٧٢٢٩٫٩٥٣

مطلوبات متداولة
٥١٫٧٨٠-٥١٫٧٨٠ذمم دائنة

١٦٫٤٢٨-١٦٫٤٢٨مخصص الزكاة وضرائب الدخل
١٠٣٫٥٩٢-١٠٣٫٥٩٢قروض قصیرة األجل

١٠٦٫٠٣٣-١٠٦٫٠٣٣الجزء المتداول من القروض
٢٤٫١٩١-٢٤٫١٩١دفعات مقدمة من عمالء

٦٩٩٫٤٢٦١٫١١٤١٠٠٫٥٤٠-١١-٥مستحقات ومطلوبات أخرى
٤٠١٫٤٥٠١٫١١٤٤٠٢٫٥٦٤

٦٢٩٫٥٩٦٢٫٩٢١٦٣٢٫٥١٧مجموع المطلوبات

١٫٥١٤٫٩١٣)٧٠٫٧١٣(١٫٥٨٥٫٦٢٦مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٢٧

٢٠١٦یونیو٣٠كما في األولیة الموحدة الموجزةقائمة المركز الماليتسویة ٣-٥

إیضاح

لمعاییر الصادرة لوفقاً 
عن الھیئة السعودیة 
للمحاسبین القانونیین 

كما في
٢٠١٦یونیو٣٠

إعادة القیاس الناتجة 
تحولعن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
كما فيللتقریر المالي

٢٠١٦یونیو٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)الموجودات

موجودات غیر متداولة
١٩٦٫٥٢٣)٣٠٫٦٠٨(١٢٢٧٫١٣١-١١-٥ومصنع ومعداتممتلكات

٥٤٨٫٧٩٦)٣٫٧٥٠(٢٥٥٢٫٥٤٦-١١-٥إستثمارات عقاریة
٥٠٫٦٨٦)٧٫٢٧١(٣٥٧٫٩٥٧-١١-٥موجودات غیر ملموسة

٥٣٫٩١٨)٢١٫٨٨٣(٤٧٥٫٨٠١-١١-٥ذمم مدینة
٦٫٧٩٨-٣٦٫٧٩٨-١١-٥موجودات أخرى غیر متداولة

٨٥٦٫٧٢١)٦٣٫٥١٢(٩٢٠٫٢٣٣

موجودات متداولة
٢٢٣٫٧٩٠-٢٢٣٫٧٩٠مخزون 

٥١٫٣١١-٥١٫٣١١أعمال عقود تحت التنفیذ 
٢٨٢٫٣٤٨)٩٫٠٤٨(٤٢٩١٫٣٩٦-١١-٥ذمم مدینة

٢٣٫٨٤٠-٢٣٫٨٤٠دفعات مقدمة إلى موردین
٤٧٫٧٨٩-٤٧٫٧٨٩مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى

٤٨٫٦١٠-٤٨٫٦١٠یمثالھنقد وما 
٦٧٧٫٦٨٨)٩٫٠٤٨(٦٨٦٫٧٣٦

١٫٥٣٤٫٤٠٩)٧٢٫٥٦٠(١٫٦٠٦٫٩٦٩مجموع الموجودات



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٢٨

(تتمة)٢٠١٦یونیو٣٠كما في األولیة الموحدة الموجزةقائمة المركز الماليتسویة ٣-٥

إیضاح

لمعاییر الصادرة لوفقاً 
ة السعودیة عن الھیئ

القانونیینللمحاسبین 
كما في

٢٠١٦یونیو٣٠
إعادة القیاس الناتجة 

تحولعن ال

معاییر الدولیة للوفقاً 
يكما فللتقریر المالي

٢٠١٦یونیو٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة
٦٠٠٫٠٠٠-٦٠٠٫٠٠٠رأس المال

١٢٠٫٤٦٣-١٢٠٫٤٦٣احتیاطي نظامي
١٩٢٫٩٤١)١٢٦٫٤٤٣(٣١٩٫٣٨٤أرباح مبقاة

(٤٫٣٠٤)٥٢٫١٨٠)٥٦٫٤٨٤(١-٥احتیاطي ترجمة عملیات اجنبیة

حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في 
٩٠٩٫١٠٠)٧٤٫٢٦٣(٩٨٣٫٣٦٣شركة البحر األحمر العالمیة

(١٢٫٢٤٧)-)١٢٫٢٤٧(مسیطرةر غیصصح
٨٩٦٫٨٥٣)٧٤٫٢٦٣(٩٧١٫١١٦الملكیةمجموع حقوق 

مطلوبات غیر متداولة
١٤٨٫٤١٣-١٤٨٫٤١٣قروض

٥٤٧٫٣٤٠٤٫٣٥٢٥١٫٦٩٢-١١-٥التزامات منافع الموظفین
٢١٫٨٥٢)٣٫٧٦٣(٢٢٥٫٦١٥-١١-٥مطلوبات غیر متداولة أخرى

٢٢١٫٣٦٨٥٨٩٢٢١٫٩٥٧

مطلوبات متداولة
٧٩٫٤٥٧-٧٩٫٤٥٧ذمم دائنة

٢١٫٠٧١-٢١٫٠٧١مخصص الزكاة وضرائب الدخل
٧٥٫٨٧٦-٧٥٫٨٧٦قروض قصیرة األجل

٩٤٫٠٠١-٩٤٫٠٠١الجزء المتداول من القروض
٢٩٫٨٥٥-٢٩٫٨٥٥دفعات مقدمة من عمالء

٦١١٤٫٢٢٥١٫١١٤١١٥٫٣٣٩-١١-٥مستحقات ومطلوبات أخرى
٤١٤٫٤٨٥١٫١١٤٤١٥٫٥٩٩

٦٣٥٫٨٥٣١٫٧٠٣٦٣٧٫٥٥٦مجموع المطلوبات

١٫٥٣٤٫٤٠٩)٧٢٫٥٦٠(١٫٦٠٦٫٩٦٩مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٢٩

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في األولیة الموحدةالمركز الماليتسویة قائمة ٤-٥

إیضاح

لمعاییر الصادرة لوفقاً 
عن الھیئة السعودیة 
للمحاسبین القانونیین 

فيكما
٢٠١٦دیسمبر٣١

إعادة القیاس الناتجة 
تحولعن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
كما فيالماليریرللتق

٢٠١٦دیسمبر٣١

مراجعة)غیر (مراجعة)غیر ((مراجعة)الموجودات

موجودات غیر متداولة
١٧٣٫٢١٦)٢٩٫٦٦٤(١٢٠٢٫٨٨٠-١١-٥ومصنع ومعداتممتلكات

٥٢٩٫٧٨٢)٦٥(٢٥٢٩٫٨٤٧-١١-٥عقاریةاستثمارات 
٥١٫٣٢٨)٨٫٣٥٦(٣٥٩٫٦٨٤-١١-٥موجودات غیر ملموسة

٦٥٫٩١٧)٢٣٫٧٤٢(٤٨٩٫٦٥٩-١١-٥ذمم مدینة
٦٫٥٨٣-٣٦٫٥٨٣-١١-٥موجودات أخرى غیر متداولة

٨٢٦٫٨٢٦)٦١٫٨٢٧(٨٨٨٫٦٥٣

موجودات متداولة
٢٠٣٫٦٥٠-٢٠٣٫٦٥٠مخزون 

٢٥،١٨٢-٢٥،١٨٢أعمال عقود تحت التنفیذ 
٣٠٧٫٥١٢)٩٫٠٤٨(٤٣١٦٫٥٦٠-١١-٥ذمم مدینة

١٣٫٦٧٢-١٣٫٦٧٢دفعات مقدمة إلى موردین
٤١٫٨٧٨-٤١٫٨٧٨مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى

٦٤٫٥٩٥-٦٤٫٥٩٥ماثلھینقد وما 
٦٥٦٫٤٨٩)٩٫٠٤٨(٦٦٥٫٥٣٧

١٫٤٨٣٫٣١٥)٧٠٫٨٧٥(١٫٥٥٤٫١٩٠مجموع الموجودات



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٠

(تتمة)٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في األولیة الموحدةالمركز الماليتسویة قائمة ٤-٥

إیضاح

لمعاییر الصادرة وفقاً ل
عن الھیئة السعودیة 
للمحاسبین القانونیین 

كما في
٢٠١٦دیسمبر٣١

إعادة القیاس 
تحولالناتجة عن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
المالي كما فيللتقریر

٢٠١٦دیسمبر٣١

مراجعة)غیر (مراجعة)غیر ((مراجعة)حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة
٦٠٠٫٠٠٠-٦٠٠٫٠٠٠رأس المال

١٢٩٫٢٦٠-١٢٩٫٢٦٠احتیاطي نظامي
٢١٠٫٦٠١)١٢٤٫٤٠٣(٣٣٥٫٠٠٤أرباح مبقاة

(٣٫٩٦٧)٥٢٫٦٨٠)٥٦٫٦٤٧(١-٥عملیات اجنبیةاحتیاطي ترجمة

حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في 
٩٣٥٫٨٩٤)٧١٫٧٢٣(١٫٠٠٧٫٦١٧شركة البحر األحمر العالمیة

(٣٫٧٠٢)-)٣٫٧٠٢(مسیطرةغیرصصح
٩٣٢٫١٩٢)٧١٫٧٢٣(١٫٠٠٣٫٩١٥مجموع حقوق الملكیة

مطلوبات غیر متداولة
١٠٩٫٦٩٩-١٠٩٫٦٩٩قروض

٥٠٫٢٤٦)١٨٠(٥٥٠٫٤٢٦-١١-٥التزامات منافع الموظفین
٢٩٫٣٨٥)٨٦(٢٢٩٫٤٧١-١١-٥مطلوبات غیر متداولة أخرى

١٨٩٫٣٣٠)٢٦٦(١٨٩٫٥٩٦

مطلوبات متداولة
٤٥٫٩٧٤-٤٥٫٩٧٤ذمم دائنة

٢٠٫٤١٠-٢٠٫٤١٠مخصص الزكاة وضرائب الدخل
٩٩٫٩٤٢-٩٩٫٩٤٢األجلقروض قصیرة 

٨١٫٦٣٥-٨١٫٦٣٥الجزء المتداول من القروض
١٨٫١٠١-١٨٫١٠١دفعات مقدمة من عمالء

٦٩٤٫٦١٧١٫١١٤٩٥٫٧٣١-١١-٥مستحقات ومطلوبات أخرى
٣٦٠٫٦٧٩١٫١١٤٣٦١٫٧٩٣

٥٥٠٫٢٧٥٨٤٨٥٥١٫١٢٣مجموع المطلوبات

١٫٤٨٣٫٣١٥)٧٠٫٨٧٥(١٫٥٥٤٫١٩٠والمطلوباتمجموع حقوق الملكیة 



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣١

٢٠١٦یونیو٣٠المنتھیة في الثالثة أشھر فترة لالموجزةاألولیة الموحدةوالخسارةأالربح تسویة قائمة ٥-٥

إیضاح

لمعاییر لوفقاً 
الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 

للفترة القانونیین 
المنتھیة في

٢٠١٦یونیو٣٠
القیاس الناتجة إعادة 

تحولعن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
رة للفتالماليللتقریر

المنتھیة في
٢٠١٦یونیو٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٢٦٧٫٣٢٢-٢٦٧٫٣٢٢إیرادات

تكلفة اإلیرادات

١-١١-٥
٢-١١-٥
(١٩٧٫٣٠٩))١٧٥()١٩٧٫١٣٤(٣-١١-٥

٧٠٫٠١٣)١٧٥(٧٠٫١٨٨إجمالي الربح

مصاریف التشغیل
(١٠٫٥٨١)-)١٠٫٥٨١(بیع وتسویق

(٢٠٫٤٦٨)-)٢٠٫٤٦٨(عمومیة وإداریة
(٢٫١٦٤)-)٢٫١٦٤(بالصافي-أخرى خسائر

٣٦٫٨٠٠)١٧٥(٣٦٫٩٧٥الربح التشغیلي

(٣٫١٥٨))١٣٩()٣٫٠١٩(٢-١١-٥تكالیف تمویل
١٫٠٢٠-١٫٠٢٠تمویلإیرادات 

٣٤٫٦٦٢)٣١٤(٣٤٫٩٧٦الربح قبل ضریبة الدخل والزكاة

(٢٨٦)-)٢٨٦(مصروف ضریبة الدخل
(٢٫٤٥٠)-)٢٫٤٥٠(زكاة

٣١٫٩٢٦)٣١٤(٣٢٫٢٤٠الربح للفترة

:الربح العائد إلى
٣١٫١٥٩)٣١٤(٣١٫٤٧٣شركة المساھمي 

٧٦٧-٧٦٧مسیطرةحصص غیر
٣١٫٩٢٦)٣١٤(٣٢٫٢٤٠



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٢

٢٠١٦یونیو٣٠المنتھیة في الثالثة أشھرفترةاألولیة الموحدة الموجزة لتسویة قائمة الدخل الشامل٦-٥

لمعاییر لوفقاً 
الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 

القانونیین للفترة 
المنتھیة في

٢٠١٦یونیو٣٠
الناتجة إعادة القیاس 

تحولعن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
رة للفتالماليللتقریر

المنتھیة في
٢٠١٦یونیو٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

٣١٫٩٢٦)٣١٤(٣٢٫٢٤٠الربح للفترة

ىاآلخرةالشاملالخسارة

-بنود قد یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة

(٢٫٤٧٥))٧()٢،٤٦٨(فروقات عن تحویل العملیات األجنبیة

(٢٫٤٧٥))٧()٢،٤٦٨(للفترةىاآلخرةالشاملالخسارة

٢٩٫٤٥١)٣٢١(٢٩،٧٧٢الشامل للفترةالدخلمجموع 

إلى:الشامل للفترة العائدالدخلمجموع 
٢٨٫٦٨٤)٣٢١(٢٩،٠٠٥مساھمي الشركة

٧٦٧-٧٦٧مسیطرةحصص غیر 
٢٩٫٤٥١)٣٢١(٢٩،٧٧٢



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٣

٢٠١٦یونیو٣٠في المنتھیةلفترة الستة أشھرالموجزةاألولیة الموحدةوالخسارةأالربح تسویة قائمة ٧-٥

إیضاح

لمعاییر لوفقاً 
الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 

للفترةالقانونیین 
المنتھیة في  

٢٠١٦یونیو ٣٠
القیاس الناتجة إعادة 

تحولعن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
رةللفتالمالي للتقریر

المنتھیة في
٢٠١٦یونیو٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)مراجعة)غیر (

٥٣٩٫٠٩٩-٥٣٩٫٠٩٩إیرادات

تكلفة اإلیرادات

١-١١-٥
٢-١١-٥
(٣٩٤٫١٣٤))٣٤٤()٣٩٣٫٧٩٠(٣-١١-٥

١٤٤٫٩٦٥)٣٤٤(١٤٥٫٣٠٩إجمالي الربح

مصاریف التشغیل
(٢٤٫٣٤٨)-)٢٤٫٣٤٨(بیع وتسویق

(٤٢٫٥٢٧)-)٤٢٫٥٢٧(عمومیة وإداریة
(٣٫٥٣٧)-)٣٫٥٣٧(بالصافي-مصاریف أخرى
٧٤٫٥٥٣)٣٤٤(٧٤٫٨٩٧الربح التشغیلي

(٦٫٥١٣))٢٧٥()٦٫٢٣٨(٢-١١-٥تكالیف تمویل
١٫٣٩٩-١٫٣٩٩تمویلإیرادات 

٦٩٫٤٣٩)٦١٩(٧٠٫٠٥٨الربح قبل ضریبة الدخل والزكاة

(١٫٠٥٠)-)١٫٠٥٠(مصروف ضریبة الدخل
(٤٫٦٠٠)-)٤٫٦٠٠(زكاة

٦٣٫٧٨٩)٦١٩(٦٤٫٤٠٨لفترةلالربح 

:الربح العائد إلى
٦٢٫٩٣٣)٦١٩(٦٣٫٥٥٢شركة المساھمي 
٨٥٦-٨٥٦غیر مسیطرةحصص

٦٣٫٧٨٩)٦١٩(٦٤٫٤٠٨



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٤

٢٠١٦یونیو٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھراألولیة الموحدة الموجزة تسویة قائمة الدخل الشامل٨-٥

لمعاییر لوفقاً 
الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 

للفترةالقانونیین 
المنتھیة في

٢٠١٦یونیو٣٠
القیاس الناتجة إعادة 

تحولعن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
ةرللفتالمالي للتقریر

المنتھیة في
٢٠١٦یونیو٣٠

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)مراجعة)غیر (

٦٣٫٧٨٩)٦١٩(٦٤٫٤٠٨فترةللالربح 

ىاآلخرةالشاملالخسارة

-أو الخسارةبنود قد یعاد تصنیفھا إلى الربح
(٤٫٣٠٤))١٠()٤٫٢٩٤(فروقات تحویل العملیات األجنبیة

(٤٫٣٠٤))١٠()٤٫٢٩٤(ةللفترىاآلخرةالشاملالخسارة
٥٩٫٤٨٥)٦٢٩(٦٠٫١١٤لفترةلالشامل الدخلمجموع 

إلى:العائدةللفترالشامل الدخلمجموع 
٥٨٫٦٢٩)٦٢٩(٥٩٫٢٥٨مساھمي الشركة

٨٥٦-٨٥٦حصص غیر مسیطرة
٥٩٫٤٨٥)٦٢٩(٦٠٫١١٤



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٥

٢٠١٦دیسمبر٣١في للسنة المنتھیةاألولیة الموحدة الخسارةو أالربح تسویة قائمة ٩-٥

إیضاح

لمعاییر لوفقاً 
الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 

للسنة القانونیین 
المنتھیة في 

٢٠١٦دیسمبر٣١
إعادة القیاس الناتجة 

تحولعن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
ة للسنالمالي للتقریر

المنتھیة في
٢٠١٦دیسمبر٣١

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(مراجعة)

١٫٠٣٠٫٤١٧-١٫٠٣٠٫٤١٧إیرادات

تكلفة اإلیرادات

١-١١-٥
٢-١١-٥
(٧٧٠٫٣٧٢))٥٨٩()٧٦٩٫٧٨٣(٣-١١-٥

٢٦٠٫٠٤٥)٥٨٩(٢٦٠٫٦٣٤إجمالي الربح

مصاریف التشغیل
(٤٧٫٩٨٤)-)٤٧٫٩٨٤(بیع وتسویق

(٩٦٫٥٣٨)-)٩٦٫٥٣٨(عمومیة وإداریة
(٦٫١٧٧)-)٦٫١٧٧(بالصافي-أخرى

١٠٩٫٣٤٦)٥٨٩(١٠٩٫٩٣٥الربح التشغیلي

٢-١١-٥تكالیف تمویل
(١٥٫٧٢٤))٢٫٥٢٢()١٣٫٢٠٢(٤-١١-٥

١٫٥٨٠-١٫٥٨٠إیرادات تمویل
٩٥٫٢٠٢)٣٫١١١(٩٨٫٣١٣الربح قبل ضریبة الدخل والزكاة

(٥٫٨٨٢)-)٥٫٨٨٢(مصروف ضریبة الدخل
(٢٫٥٧٧)-)٢٫٥٧٧(زكاة

للفترةلربح ا
٨٦٫٧٤٣)٣٫١١١(٨٩٫٨٥٤

:الربح العائد إلى
٨٤٫٨٥٨)٣٫١١١(٨٧٫٩٦٩شركة المساھمي 

١٫٨٨٥-١٫٨٨٥حصص غیر مسیطرة
٨٦٫٧٤٣)٣٫١١١(٨٩٫٨٥٤



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٦

٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنةتسویة قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة ١٠-٥

إیضاح

لمعاییر لوفقاً 
الصادرة عن الھیئة 
السعودیة للمحاسبین 

للسنةالقانونیین 
المنتھیة في

٢٠١٦دیسمبر٣١
إعادة القیاس الناتجة 

تحولعن ال

لمعاییر الدولیة لوفقاً 
ةللسنالمالي للتقریر

المنتھیة في
٢٠١٦دیسمبر٣١

مراجعة)غیر (مراجعة)غیر ((مراجعة)

٨٦٫٧٤٣)٣٫١١١(٨٩٫٨٥٤للسنةالربح 

الشامل اآلخرالدخل(الخسارة)

-بنود قد یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارة

(٣٫٩٦٧)٤٩٠)٤٫٤٥٧(فروقات تحویل العملیات األجنبیة

-یعاد تصنیفھا إلى الربح أو الخسارةلنبنود 

٤٫٥٣٢٤٫٥٣٢-٥-١١-٥إعادة قیاس منافع الموظفین
الشامل اآلخر الدخل (الخسارة) 

٥٫٠٢٢٥٦٥)٤٫٤٥٧(للسنة
٨٥٫٣٩٧١٫٩١١٨٧٫٣٠٨للسنةالشامل الدخلمجموع 

إلى:العائدللسنةالشامل الدخلمجموع 
٨٣٫٥١٢١٫٩١١٨٥٫٤٢٣مساھمي الشركة

١٫٨٨٥-١٫٨٨٥حصص غیر مسیطرة
٨٥٫٣٩٧١٫٩١١٨٧٫٣٠٨



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٧

الماليتوضیحات تعدیالت المعیار الدولي للتقریر ١١-٥

ومصنع ومعدات ممتلكات١-١١-٥

انونیینالصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القبموجب المعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة

األحداث أو أشاراتعندما األجلطویلةموجودات ذات األعمار اإلنتاجیة، تمت مراجعة الالسابقة")المحاسبةییرامع("

من مة الناتجة مخصوالغیر الي التدفقات النقدیة المستقبلیةالتغیرات في الظروف إلى أن قیمتھا الدفتریة قد تتجاوز إجم

ستخدام واالستبعاد النھائي. ألغراض تقییم الھبوط في القیمة، تم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى والتي تكون التدفقات الا

بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات األخرى. إذا كانت التدفقات النقدیة غیر المخصومة التقدیریة النقدیة لھا منفصلة

ى القیمة ة الدفتریة عللمجموعة الموجودات أقل من قیمتھا الدفتریة، یتم قیاس خسارة الھبوط في القیمة كالزیادة في القیم

م ، فإذا كانت المبالغ القابلة لالسترداد أقل من قیمتھا الدفتریة، یتالماليریرللتقمع ذلك، وبموجب المعاییر الدولیة العادلة. 

قیمتھا وھي القیمة العادلة للموجودات ناقصاً تكالیف البیع أوتخفیض القیمة الدفتریة للموجودات إلى قیمتھا القابلة لالسترداد

. تمثل القیمة المستخدمة القیمة الحالیة ٣٦لدولي رقم كما تم تعریفھا من قبل معیار المحاسبة ایھما أعلىالمستخدمة، أ

للتدفقات النقدیة المتوقع أن یتم اشتقاقھا من الموجودات أو الوحدة المدرة للنقد.

بین المعاییر مةالھبوط في القیطریقة تحدید ، ونتیجة للتغیرات في الماليللتقریرإلى المعاییر الدولیة تحولفي تاریخ ال

قابلة ، قررت المجموعة أن القیم الللتقریر المالي والمعاییر الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینلدولیة ا

:لیة كانت أقل من قیمتھا الدفتریةلالسترداد لوحداتھا المدرة للنقد التا

(شركة تابعة)كة البحر األحمر لخدمات اإلسكان لیبیاموجودات شر)١
(الفرع)-الجدیدة اموجودات بابوا غینی)٢
(شركة تابعة)موزمبیق،موجودات شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان)٣

قامت المجموعة بإعادة تقییم مخصصات الھبوط في القیمة اإلضافیة بأثر رجعي. أدى ذلك إلى زیادة مخصص الھبوط في 

ألرباحالرصید اإلفتتاحي لتم االعتراف بھذا المبلغ مقابل ، ٢٠١٦ینایر ١كما في ملیون لایر سعودي٣١٫١یمة بمبلغ الق

المبقاة.

مطلوبات إیقاف العملیات٢-١١-٥

العملیات مطلوبات إیقافببموجب المعاییر الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، قامت المجموعة باالعتراف 

لتقریر لإلى المعاییر الدولیة تحول. في تاریخ الستثمارات العقاریةاإلضمنالمرتبطة غیر المخصومة ورسملة التكالیف 

فقاً واإلستثمارات العقاریة، تمت إعادة قیاس مطلوبات إیقاف العملیات والتكالیف المرسملة لدى )٢٠١٦ینایر ١(المالي

ملیون ٢٫٥بمبلغ ستثمارات العقاریةاإلإنخفاض، األمر الذي أدى إلى ٣٧و٣٩الدولي رقم ةالمحاسبيمعیارلمتطلبات

ملیون لایر سعودي. أدى صافي الفروقات إلى زیادة األرباح ٢٫٥مطلوبات إیقاف العملیات بمبلغ انخفاض لایر سعودي و

ملیون لایر سعودي.٠٫٠٢المبقاة بمبلغ 

األعمالتجمیع٣-١١-٥

بأثر ٣مالي رقم الللتقریر، قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي الماليللتقریرإلى المعاییر الدولیة تحولفي تاریخ ال

ملیون لایر سعودي مقابل ھبوط ٢٣٫٩بمبلغ والتي لدیھا أعمار محدودةرجعي وقامت بتقییم الموجودات غیر الملموسة

لغ إطفاء متراكم بمبتسجیلة بمجموعموجودات غیر الملموسة، قامت ال. نظراً لالعتراف بھذه البنفس المبلغفي الشھرة 

.تحولتاریخ الكما في مبقاةالرباح وتحمیلھ على حساب األملیون لایر سعودي٦٫٢



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٨

مم مدینةالذ٤-١١-٥

الدولي ةالذمم المدینة وفقاً لمتطلبات معیار المحاسب، تمت إعادة قیاسالماليللتقریرفي تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة 

قیمة الذمم وانخفاضملیون لایر سعودي ٢١٫٩الذمم المدینة غیر المتداولة بمبلغ انخفاض، األمر الذي أدى إلى ٣٩رقم 

األرباح المبقاة.حسابعلىھذه المبالغتحمیل ملیون لایر سعودي. تم ٩٫٠المدینة المتداولة بمبلغ 

دم عالتعدیالت أعاله أخذاً باإلعتباروعن التسویاتةناتجالمؤجلة الدخل الضریبة للم تقم المجموعة بإدراج أي أصل 
صل في المستقبل القریب.األالیقین المحیط بتحقیق ھذا 

الموظفینمنافعالتزامات ٥-١١-٥

لوحدة المحددة وفقاً لطریقة انافعم المجموعة بقیاس مطلوبات الم، لم یكن ضروریاً أن تقوالسابقةالمحاسبةمعاییروفقاً ل

، قامت المجموعة بإعادة قیاس للتقریر الماليلمعاییر الدولیةإلى اتحولاإلضافیة المقدرة. مع ذلك، وكما في تاریخ ال

). أدى ذلك ١٩الدولي رقم ةة اإلضافیة المقدرة (كما یتطلب معیار المحاسبوفقاً لطریقة الوحدللمنافعالمطلوبات المحددة 

األرباح المبقاة.على حسابھذا المبلغ تحمیل لایر سعودي. تم ملیون٤٫٤زیادة المطلوبات بمبلغ إلى 

مخصص الضمانات٦-١١-٥

ةبس مخصص الضمانات وفقاً لمتطلبات معیار المحاس، تمت إعادة قیاإلى المعاییر الدولیة للتقریر الماليتحولفي تاریخ ال

على ھذا المبلغ تحمیل ملیون لایر سعودي. تم ١٫١مخصص الضمانات بمبلغ ، األمر الذي أدى إلى زیادة٣٧الدولي رقم

األرباح المبقاة.حساب

األثر على قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة الموجزة-ألول مرة للتقریر الماليتطبیق المعاییر الدولیة٧-١١-٥

المالي أي أثر یر للتقرالمعاییر الدولیة الىالصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینمن المعاییرتحوللم یكن لل

جوھري على قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة الموجزة. 

معلومات القطاعات-٦

تعمل المجموعة بشكل رئیسي في قطاعات األعمال التالیة:

 السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة.تصنیع وبیع المباني
 العقاراتتأجیر
الء والخدمات ذات العالقةطتصنیع وبیع ال

أشھر والستة الثالثة رتيتولف٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧یونیو٣٠ومات المالیة المختارة كما في فیما یلي ملخص المعل

أعاله:وفقاً لقطاعات األعمال ، ٢٠١٦و٢٠١٧یونیو٣٠في تینالمنتھی



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٩

المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

العقاراتتأجیر الخرسانیة

الدھانات 
والخدمات ذات 

المجموعالصلة
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو ٣٠

١٠٥٫٢٢٩٨١٫١٤٤١٣٫٠٤٦١٩٩٫٤١٩إجمالي اإلیرادات القطاعیة
)٦٣٠()٦٣٠(--القطاعاتإیرادات ما بین 

١٠٥٫٢٢٩٨١٫١٤٤١٢٫٤١٦١٩٨٫٧٨٩اإلیرادات من العمالء الخارجیین

)٦٫١١٤()١٫٤١٦(١١٫٥٢١)١٦٫٢١٩(الفترة) ربحخسارة(

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
(غیر مراجعة)٢٠١٦یونیو ٣٠

١٤٢٫٦١٣١٠٦٫١٤٠١٩٫١٣٦٢٦٧٫٨٨٩إجمالي اإلیرادات القطاعیة
)٥٦٧()٥٦٧(--إیرادات ما بین القطاعات

١٤٢٫٦١٣١٠٦٫١٤٠١٨٫٥٦٩٢٦٧٫٣٢٢اإلیرادات من العمالء الخارجیین

٣١٫٩٢٦)١٫١٩٦(١٢٫٨٦٥٢٠٫٢٥٧للفترةالربح (الخسارة)

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
مراجعة)(غیر٢٠١٧یونیو ٣٠

٢٣٣٫٤٥٠١٦٥٫٨٦٧٢٨٫١٩٩٤٢٧٫٥١٦إجمالي اإلیرادات القطاعیة
)١٫٣٩٤()١٫٣٩٤(--إیرادات ما بین القطاعات

٢٣٣٫٤٥٠١٦٥٫٨٦٧٢٦٫٨٠٥٤٢٦٫١٢٢اإلیرادات من العمالء الخارجیین

٣٫٠٣٥)٢٫٣٣٤(١٧٫٧٧٩)١٢٫٤١٠(للفترةالربح (الخسارة)

ر المنتھیة فيلفترة الستة أشھ
(غیر مراجعة)٦٢٠١یونیو ٣٠

٢٨٧٫٥١١٢١٥٫٤٥٠٣٧٫١٢٨٥٤٠٫٠٨٩إجمالي اإلیرادات القطاعیة
)٩٩٠()٩٩٠(--إیرادات ما بین القطاعات

٢٨٧٫٥١١٢١٥٫٤٥٠٣٦٫١٣٨٥٣٩٫٠٩٩اإلیرادات من العمالء الخارجیین

٦٣٫٧٨٩)١٫٣٥٦(٢٠٫٠٩١٤٥٫٠٥٤للفترة(الخسارة)صافي الربح 

مجموع الموجودات القطاعیة

٦٣٦٫٢٥٣٦٦٠٫٠٧٧٨١٫٨٩٦١٫٣٧٨٫٢٢٦(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠

٧٤٩٫١٣٨٦٥٥٫٥٣١٧٨٫٦٤٦١٫٤٨٣٫٣١٥(غیر مراجعة)٢٠١٦دیسمبر ٣١



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٤٠

من مجموع اإلیرادات من قطاع المباني تقریبا٪٤٧یمثل ما نسبتھ ، ٢٠١٧یونیو٣٠المنتھیة في ستة أشھرخالل ال
عمالء).٦من ٪٧٨نسبتھ: ما ٢٠١٦عمالء (٣من م تحقیقھاتالسكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة

تم من مجموع اإلیرادات من قطاع التأجیر تقریبا٪٥٥سبتھیمثل ما ن، ٢٠١٧یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرخالل 

عمالء).٤من ٪٧٤نسبتھ: ما ٢٠١٦(یلینعممنتحقیقھا

تمارس المجموعة عملیاتھا في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة وغانا وبابوا غینیا الجدیدة والجزائر 

دیسمبر ٣١و٢٠١٧یونیو٣٠المعلومات المالیة المختارة كما في ومالیزیا وبعض المواقع األخرى. فیما یلي ملخص 

وفقاً للمنطقة الجغرافیة:٢٠١٦و٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیستة الوتي الثالثةولفتر٢٠١٦

السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
المجموعأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو ٣٠

١٣٢٫٦٩٠٢٣٫٩٧٤١٣٫٦٠٢٨٫٦٠٣٦٫٢٤٨١٥٫٦٦٥٨٫٢٩٦٢٠٩٫٠٧٨إجمالي اإلیرادات القطاعیة

)١٠٫٢٨٩(----)١٫٢٧١()٨٫٣٨٨()٦٣٠(إیرادات ما بین القطاعات

١٣٢٫٠٦٠١٥٫٥٨٦١٢٫٣٣١٨٫٦٠٣٦٫٢٤٨١٥٫٦٦٥٨٫٢٩٦١٩٨٫٧٨٩الخارجییناإلیرادات من العمالء 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة)٢٠١٦یونیو ٣٠

١٧٢٫٦٩٧٢٠٫١٧٢٢٦٫٨٠٧٨٫٣٤٩٦٫٩٨٨٣٢٫٢١٠١٫٩٢٩٢٦٩٫١٥٢إجمالي اإلیرادات القطاعیة

)١٫٨٣٠(-----)١٫٢٦٣()٥٦٧(إیرادات ما بین القطاعات

١٧٢٫١٣٠١٨٫٩٠٩٢٦٫٨٠٧٨٫٣٤٩٦٫٩٨٨٣٢٫٢١٠١٫٩٢٩٢٦٧٫٣٢٢اإلیرادات من العمالء الخارجیین

لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو ٣٠

٢٦٥٫٥٨٨٥٨٫٠٦١٢٧٫٦٦١١٥٫٣٠٧١٣٫٦٢٧٥٢٫٥٤٦٨٫٨٥٧٤٤١٫٦٤٧القطاعیةإجمالي اإلیرادات 
)١٥٫٥٢٥(----)٥٫٠١٠()٩٫١٢١()١٫٣٩٤(إیرادات ما بین القطاعات

٢٦٤٫١٩٤٤٨٫٩٤٠٢٢٫٦٥١١٥٫٣٠٧١٣٫٦٢٧٥٢٫٥٤٦٨٫٨٥٧٤٢٦٫١٢٢اإلیرادات من العمالء الخارجیین

لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
(غیر مراجعة)٢٠١٦یونیو ٣٠

٣٧٢٫١٦١٥٥٫١٩٨٤٧٫١١٧٢١٫٩٤٤١٢٫٧٤٤٣٢٫٢١٠٤٫٥٥٧٥٤٥٫٩٣١إجمالي اإلیرادات القطاعیة

)٦٫٨٣٢()٢٥(----)٥٫٨١٧()٩٩٠(إیرادات ما بین القطاعات

٣٧١٫١٧١٤٩٫٣٨١٤٧٫١١٧٢١٫٩٤٤١٢٫٧٤٤٣٢٫٢١٠٤٫٥٣٢٥٣٩٫٠٩٩اإلیرادات من العمالء الخارجیین

مجموع الموجودات القطاعیة

٨٩٩٫٣٣٧١٥١٫١٢٥١٤١٫٨٨٩٦٦٫٧٢٥٤٩٫٧١١٤٤٫٤٠٦٢٥٫٠٣٣١٫٣٧٨٫٢٢٦(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠
٢٠١٦دیسمبر ٣١

٩٨٨٫٢٦٢١٤٢٫٠٢٨١٦٠٫٦٤٩٧٥٫٨٨٨٤٧٫٨٩٨٤٩٫٧٢٦١٨٫٨٦٤١٫٤٨٣٫٣١٥(غیر مراجعة)



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٤١

القروض-٧

القروض التي تم الحصول علیھا من بنوك تجاریة في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة. ھذا البند مثل ی

بناًء على أسعار السوق السائدةبشكل عام إن ھذه القروض مقومة باللایر السعودي والدرھم اإلماراتي وتحمل نفقات مالیة 

والتي تعتمد على معدل سعر الفائدة السائدة بین البنوك. إن إجمالي استحقاقات ھذه القروض طبقاً لجداول السداد العائدة 

. إن ھذه القروض مضمونة بشكل رئیسي من خالل سندات إذنیة والتنازل عن متحصالت ٢٠٢١حتى و٢٠١٧لھا، تمتد من 

قة على وافقة المقرضین المسبتعھدات تشترط المحافظة على معدالت مالیة معینة ومعلىاتفاقیات القروضالعقد. تحتوي

یكل الملكیة للشركة واالحتفاظ بجزء معین األرباح في األعمال وبعض األمور األخرى.ر ھتغی

التزامات منافع الموظفین-٨

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١یونیو٣٠

مراجعة)غیر ((غیر مراجعة)

٣٩٫٠٤٨٥٠٫٥٦٣التزامات منافع الموظفین

)٣١٧(-دفعات مقدمة

٣٩٫٠٤٨٥٠٫٢٤٦

یليفیماالحركة في التزامات منافع الموظفین تمثل 

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١یونیو٣٠

مراجعة)غیر ((غیر مراجعة)

٥٠٫٥٦٣٤٧٫٧٤١الرصید كما في بدایة الفترة / السنة

٣٫٩٤٣١١٫٥٥٥للفترة / السنةتكلفة الخدمة الحالیة

)٤٫٥٣٢(-إعادة قیاس

)٤٫٢٠١()١٥٫٤٥٨(تسدیدات

٣٩٫٠٤٨٥٠٫٥٦٣الرصید كما في نھایة الفترة / السنة

االفتراضات االكتواریة الرئیسیة٢-١١

٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١یونیو٣٠

مراجعة)غیر (مراجعة)(غیر 

٪٣٫٤-٪٣٫١٪٣٫٤-٪٣٫١معدل الخصم 
٪٤٫٠-٪٢٫٥٪٤٫٠-٪٢٫٥معدل نمو الرواتب 

سنة٦٠سنة٦٠سن التقاعد 



البحر األحمر لخدمات اإلسكان")شركةسابقاً "شركة البحر األحمر العالمیة (
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة األولیة الموحدة الموجزةالمعلوماتإیضاحات حول 
(غیر مراجعة)٢٠١٧یونیو٣٠في تینأشھر المنتھیوالستةالثالثةتيلفتر

(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٤٢

مطلوبات محتملة وارتباطات-٩

ملیون لایر ٠٫٧ملیون لایر سعودي و٧٢٫٩لدى المجموعة ضمانات بنكیة وخطابات اعتماد قائمة بمبلغ تقریبي قدره 

ملیون لایر ٠٫٠٢ملیون لایر سعودي و٢٠١٦:٦٨٫٩دیسمبر ٣١(٢٠١٧یونیو٣٠كما في سعودي، على الترتیب

سعودي، على الترتیب)، صدرت في سیاق األعمال االعتیادیة. 

٣١(٢٠١٧یونیو٣٠في كما ملیون لایر سعودي ١٤٫٧مبلغبلغت ارتباطات اإلیجار بموجب عقود اإلیجارات التشغیلیة

ملیون لایر سعودي) على مدار فترة تتراوح من سنة إلى ست وثالثین سنة.٢٠١٦:٢٠٫٩دیسمبر 

ربحیة السھم األساسیة والمخّفضة(خسارة) -١٠

الربح العائد إلى مساھمي المجموعة على المتوسط المرجح (الخسارة)السھم األساس بقسمةربحیة (خسارة)یتم احتساب 
، فإن العائد المخفض مخفضةلعدد األسھم العادیة المصدرة خالل الفترة. وبما أن المجموعة لیس لدیھا أي أسھم محتملة 

لسھم الواحد.اربح (لخسارة) لسھم ھو نفس العائد األساسي اربح(لخسارة)

یة في لفترة الثالثة أشھر المنتھ

یونیو٣٠

أشھر المنتھیةالستةلفترة 

یونیو٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

الربح العائد(الخسارة) 

٣١٫١٥٩٣٫١٢٩٦٢٫٩٣٣)٥٫٥٧٤(لمساھمي الشركة

المتوسط المرجح لعدد األسھم

والمخفضةاالساسیةالعادیة

٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠لربحیة السھم
٠٫٥٢٠٫٠٥١٫٠٥)٠٫٠٩(ربحیة السھم(خسارة) 

حاتوزیعات األرب-١١

على )٢٠١٧مایو ٢١ھـ (١٤٣٨شعبان ٢٥المنعقد بتاریخ وافق مساھمو الشركة في اجتماع الجمعیة العمومیة
٤٥جمالي مبلغإب)لایر سعودي للسھم٢٠١٦:٠٫٧٥(لایر سعودي للسھم الواحد٠٫٧٥قع توزیعات أرباح بوا
٣٠تم دفعھا بالكامل خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في )لایر سعوديملیون٢٠١٦:٤٥(ملیون لایر سعودي

.٢٠١٧یونیو 


