
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة البحر األحمر العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
َدة  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  )غير ُمدقَّقة(  القوائم المالية األوَّ

 وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 
 م 2022سبتمبر   30لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتْين في  

 



 

 

 

 

 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

َدة )غير ُمدقَّقة( وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ
 م 2022سبتمبر  30المنتهيتْين في لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر 

  
  
  
  

 الصفحة  جدول المحتويات 
  

 1 تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

َدة   2 قائمة الربح أو الخسارة األّوليّة الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة   3 قائمة الدخل الشامل األّولّية الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة قائمة المركز المالي   4 األّولّية الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة   5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّولّية الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  6 قائمة التدفقات النقدية األوَّ

دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  16-7 إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

    

دة  ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ      إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         م 2022سبتمبر   30في 

          
         معلومات عن الشركة  1
          

وهي شركة مساهمة  تتألف شركة البحر األحمر العالمية )"الشركة"( )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )الُمَشار إليها معًا بــ "المجموعة"( من الشركة؛  
السعودية واألجنبية. والشركة   التابعة وفروعها  التجاري رقم  سعودية، وشركاتها  السجل  بموجب  السعودية  العربية  بالمملكة  لة في مدينة جدة  ُمسجَّ

م، 2021م(. وغيَّرت الشركة، خالل عام  2006سبتمبر    25هـ )1427رمضان    2الصادر بتاريخ    2532وفقًا للقرار الوزاري رقم    4030286984
ل إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وح لت السجل التجاري الفرعي رقم  عنوانها الُمسجَّ إلى السجل التجاري الرئيسي   1010566349وَّ

ل هو واجهة الرياض، حي الرمال، شارع المطار، الرياض بالمملكة العربية السعودية ولدى الشركة الفروع   التالية للشركة. وعنوان الشركة الُمسجَّ
 بالمملكة العربية السعودية: 

          
   المدينة  السجل التجاريرقم     الفرع  

   الجبيل  2055003672    شركة البحر األحمر العالمية  
   الجبيل  2055006105    شركة البحر األحمر العالمية  
   جدة   4030286984    شركة البحر األحمر العالمية  
   جدة   4030263716    شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
          

 % 70وتخضع المجموعة لسيطرة شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة )بما فيها المسيَطر عليها من خالل شركاتها التابعة(، التي تمتلك نسبة  
 )ملكية فعلية( من حصص الشركة. وفيما يلي قائمة بالشركات التابعة العاملة الرئيسة الُمْدَرَجة في المجموعة: 

 
 نسبة الملكية الفعلية  التسجيل بلد      

سبتمبر   30       
 م 2022

ديسمبر  31
 م 2021

         الشركات التابعة  
 % 100  %100  غانا   شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( المحدودة )"آر أس جي"(  
أس    )"آر  المحدودة  )الجزائر(  اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  سارل  شركة 

 أي"( 
 % 98  % 98  الجزائر 

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دبي )منشأة بالمنطقة الحرة( )"آر أس   
 دي"( 

 % 100  %100  اإلمارات  

 % 100  %100  المملكة العربية السعودية    شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء )"آر إس بي إم"(  
          
 % 81  % 81  المملكة العربية السعودية     الممتازة )"بي بي سي"( شركة الدهانات  
 % 100  %100  موزمبيق  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق(، إل دي أي )"آر إس أم"(  
 % 100  %100  ُعمان     شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أل أل سي )"آر أس أو"(  
 % 100  %100  اإلمارات     رينتالز ش.ذ.م.م. )آر إس إم آر"( رد سي موديالر   
 % 100  %100  اإلمارات     رد سي للمقاوالت ش.ذ.م.م. )"آر إس سي(  
 % 100  %100  الكويت    رد سي موديالر رينتالز )الكويت( ش.ذ.م.م. )آر إس إم كي"(  
          
         الشركات الزميلة  
 % 49  % 49  ماليزيا     ماليزيا إس دي إن. بي إتش دي. )"آر إس إتش إم"( رد سي هاوزنج  
          
         العمليات المشتركة  
 % 49  % 49  الجزائر    راد سي حنشي )آر إس إتش سي(  
          

لة في دول نيجيريا   وليبيا والسعودية وسنغافورة، ولديها أيًضا تراخيص لتشغيل فروع  باإلضافة إلى ما ذُكر أعاله، تمتلك المجموعة شركات تابعة ُمسجَّ
ا في   دة. وهذه الشركات التابعة والفروع األخرى إمَّ دة في هذه القوائم المالية الُموحَّ المراحل األولى للعمليات في دول بابوا غينيا الجديدة وأبوظبي، ُموحَّ

 وائم المالية. أو لم تبدأ عملياتها التجارية بعد كما بتاريخ الق
          

ي النهاية.  وتتمثل النشاطات الرئيسة للمجموعة في شراء األراضي والعقارات بغرض تطويرها وإنشاء مباٍن سكنية وتجارية عليها ولبيعها أو تأجيرها ف
ُن أيًضا نشاطات المجموعة تصنيع وحدات سكنية غير خرسانية والمقاوالت العامة   والصيانة وبناء المرافق واألعمال المدنية وتوريد الطعام  وتَتََضمَّ

 علقة بها.وتقديم خدمات األغذية وتجارة المنتجات الغذائية. إضافة لذلك، تزاول المجموعة أيًضا أعمال تصنيع وبيع الدهانات وتقديم الخدمات المت 
          

دة للمجموعة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في   ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ م وفقًا لقرار مجلس  2022سبتمبر    30اعتُمدت القوائم المالية األوَّ
 هـ( إلصدارها. 1444ربيع اآلخر   9م )الموافق 2022نوفمبر  3اإلدارة بتاريخ 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

    

دة )تتمة(  لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         م 2022سبتمبر   30في 

          
         أساس اإلعداد  2
          

دة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )أُِعدَّت هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة   ( "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية السعودية  34الُموحَّ
 والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

          
ليَّة   ُن القوائم المالية األوَّ دة السنوية. وعليه، ينبغي قراءة  وال تَتََضمَّ دة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالية الُموحَّ الُموَجَزة الُموحَّ

دة السنوية للسنة المنتهية في  دة جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالية الُموحَّ ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ وتعتبر الفترة    م. 2021ديسمبر    31  هذه القوائم المالية األوَّ
 ت السنة ككل. األولية جزًءا ال يتجزأ من السنة المالية ككل، ومع ذلك، قد ال تمثل نتائج العمليات للفترات األولية مؤشًرا عاداًل على نتائج عمليا

          
دة باستخدام مبدأ التكلفة     التاريخية. تُعَدُّ هذه القوائم المالية األوليَّة الموجزة الُموحَّ

          
دة باللاير السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للمجموعة. وتُ  ِليَّة الُموَجَزة الموحَّ ب كافة القيم إلى أقرب قيمة  وتُْعَرض هذه القوائم المالية األوَّ قرَّ

 باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك. 
          

         مبدأ االستمرارية المحاسبي 
بقيمة   المجموعة صافي خسارة  المنتهية في    123.79تكبَّدت  التسعة أشهر  م:  2021سبتمبر    30م )2022سبتمبر    30مليون لاير سعودي لفترة 

 278.8م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  103.72م، بلغت خسائرها المتراكمة  2022سبتمبر    30مليون لاير سعودي(، وكما في    94.52
 30( من رأس المال كما في التاريخ ذاته. عالوة على ذلك، وكما في  %46.5م:  2021ديسمبر    31% )34.31لاير سعودي(، بما يمثِّل نسبة  مليون  

ة  م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة، وعليه، لم تلتزم المجموعة بتعهد يتعلق بالنسبة الحالية وهو ما يعد حال2022سبتمبر 
مليون لاير    7.7م: بالمثل(. ونتيجة لذلك، أصبح أصل المبلغ المستحق السداد بقيمة  2021ديسمبر    31تخلف عن السداد وفقًا التفاقيات االقتراض )

دة.  سعودي كما في تاريخ القوائم المالية مستحقا سداده عند الطلب، وُصنِّف ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي األوليَّ  ة الموجزة الُموحَّ
تفاوض  وتعتمد قدرة المجموعة على مواصلة عملياتها على إعادة هيكلة حقوق ملكيتها وإبرام عقود مربحة وزيادة حجم إيراداتها بصورة مالئمة. وت 

بَرمة مع العمالء، مما سيخفِّض  المجموعة حاليًا مع مؤسسات اإلقراض للحصول على تمويل طويل األجل قائم على مشروع ُمحدَّد لتمويل العقود المُ 
ن من إجمالي السيولة النقدية لدى المجموعة. فضاًل عن ذلك، أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ   إبريل    14من المطلوبات قصيرة األجل وسيحّسِ

 م، على النحو التالي: 2022مايو  19م مساهمي الشركة بإعادة هيكلة هيكل حقوق ملكيتها، والذي أجرى مجلس اإلدارة تعديله بتاريخ 2022
          
مليون سهم مقابل الخسائر    29.8مليون لاير سعودي من خالل إلغاء    302.3مليون لاير سعودي إلى    600تخفيض رأس مال الشركة من   -

 المتراكمة للشركة، و 
 مليون سهم.   15خالل إصدار حقوق أولوية تبلغ  مليون لاير سعودي من    452.3مليون لاير سعودي إلى    302.3زيادة رأس مال الشركة من   -
          

ل الخسائر  2022يوليو    24وافق المساهمون خالل اجتماع الجمعية العادية المنعقد بتاريخ   م على التوصية بتخفيض رأس مال الشركة من خالل تحمُّ
اإلجراءات النظامية المتعلقة بذلك الشأن خالل الفترة. وأُجرَي تعديل ربحية  المتراكمة للشركة على النحو الذي اقترحه مجلس اإلدارة. واستُكملت  

 ( للفترة المقارنة بأثر رجعي بهدف إظهار معالجة تأثير االنخفاض في رأس المال وفقًا لمقتضى المعيار المحاسبي ذي الصلة. 9السهم )إيضاح 
          

المجموعة تقييًما بشأن قدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية، وترسَّخت قناعة لديها بأنَّ المجموعة  وبناًء على ما ورد أعاله، أجرت إدارة  
ِليَّة الُموَجزة   دة على أساس مبدأ  ستستمر في أعمالها في المستقبل القريب في ظل السياق العادي لألعمال. وعليه، أُِعدَّت هذه القوائم المالية األوَّ الُموحَّ

 االستمرارية، وهي ال تتضمن أي تعديالت، قد تكون الزمة، إذا لم تتمكَّن المجموعة من مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. 
          
ة  3    األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
          

دة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المفَصح عنها يتطلُب إعداد القوائم المالية األوليَّة الموجزة   الُموحَّ
لتقييم من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. وتخضع التقديرات واألحكام ل

الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات أحدات مستقبلية يعتقد بأنها معقولة ومالئمة في ظل الظروف. وتضع بصفة مستمرة، وتعتمد على  
، النتائج الفعلية  المجموعة التقديرات واألحكام المحاسبية المتعلقة بالمستقبل. ونادًرا ما تعادل التقديرات المحاسبية الناشئة عن ذلك، من حيث التعريف

 لقة بها.المتع
          
         السياسات المحاسبية  4
          

َدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المال ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ دة السنوية للمجموعة عن  تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ ية الُموحَّ
 م، على النحو المبيَّن أدناه: 2022يناير  1م، باستثناء تطبيق التعديالت الجديدة السارية اعتباًرا من 2021ديسمبر  31السنة المنتهية في 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

  

دة )تتمة(  لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         م 2022سبتمبر   30في 

          
         )تتمة(   السياسات المحاسبية 4
          

         المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  4.1
          

تأثير على  م الذي طبقته المجموعة حيثما أمكن، بيد أنها ليس لها أي  2022يناير    1فيما يلي المعيار أو التفسير أو التعديل المعمول به اعتباًرا من  
ًرا أي معيار أو تفسير أو تعديل أُِص  دة للفترة. ولم تطبِّق المجموعة تطبيقا مبّكِ ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ  در، لكنَّه لم يدخل حير التنفيذ بعد. القوائم المالية األوَّ

          
لة بااللتزامات  (1      ( 37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) - تكاليف استيفاء عقد  - العقود الُمحمَّ
   ( 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي  (2
لة قبل االستخدام المقصود   (3  ( 16رقم )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات والمصانع والمعدات: اإليرادات المتحصَّ
ة األولى"  1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) )4 تُطّبِق المعايير الدولية    -( "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي للمرَّ التابعة التي  الشركة 

 للتقرير المالي للمرة األولى 
 بالمئة" للتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية  10اختبار "الـ الرسوم في  -( "األدوات المالية"  9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  (5
 الضرائب في قياسات القيم العادلة  - ( "الزراعة" 41معيار المحاسبة الدولي رقم ) (6
          

         المعايير المحاسبية الصادرة غير السارية المفعول بعد  4.2
          
     (: تصنيف المطلوبات متداولة أو غير متداولة 1المحاسبة الدولي رقم )التعديالت على معيار  (1
       (8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )  - تعريف التقديرات المحاسبية   (2
 ( 2المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )( وبيان ممارسة 1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) - اإلفصاح عن السياسات المحاسبية   (3
لة المتعلقة باألصول والمطلوبات الناشئة عن معاملة واحدة  - ( 12معيار المحاسبة الدولي رقم ) (4    الضريبة المؤجَّ
         ( عقود التأمين17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  (5
ل في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تعديل محدود على متطلبات  (6     ( عقود التأمين17التحوُّ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

    

دة )تتمة(  لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م 2022سبتمبر   30في 

            
          اإليرادات  5
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية       

 سبتمبر  30في 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في 

 م 2021  م 2022  م 2021  م 2022     
لاير سعودي       

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
قة(   ُمدقَّقة( )غير       قة(   )غير ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّ  )غير ُمدقَّ

         اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء
 190,246  137,918  69,798  42,990   إيرادات عقود 

 16,694  9,692  3,061  2,335  بيع منتجات دهانات ومنتجات وخدمات ذات عالقة بدهانات

     45,325  72,859  147,610  206,940 
            

           اإليرادات األخرى 
 148,417  121,597  46,478  44,084  إيرادات إيجار من عقارات استثمارية 

     89,409  119,337  269,207  355,357 

            
لة للمجموعة فيما يتعلق بقطاعاتها القابلة لإلفصاح وموعد االعتراف باإليرادات في )إيضاح   (. 13أُفِصَح عن تسوية اإليرادات الُمفصَّ

            
         الحسابات التجارية المدينة  6
            

هيوستن في والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية بحق أحد عمالئها وإحدى شركاته  م دعوى قضائية بمدينة  2016رفعت المجموعة خالل عام  
ل التزاماته  التابعة وأحد أعضاء مجلس إدارته )بشأن إنشاء مخيم بدولة أنجوال(، مطالبة بسداد األرصدة المستَحقة من هذا العميل. ولم يستوِف العمي 

مجموعة وفقًا لجدول السداد بسبب قيود معينة على إعادة األموال بعملة أجنبية إلى خارج أنجوال. ومع  المتعلقة بتحويل األموال في موعدها إلى ال
لة بين العميل والمجموعة، وافق العميل على تحرير وثائق قانونية بموجبها يقرُّ بالدْين ويمنح الشر كة مطالبة  ذلك، وبعد مناقشات ومفاوضات مطوَّ

ثانوية على هذه األصول. وعليه، فإنَّ المجموعة  بشأن أصول مخيم العميل الكائ  يتيح للشركة الحق في الحصول على تكلفة  ن بدولة أنجوال، بما 
البتها والعميل قد انسحبا بعد ذلك من إجراءات التقاضي المرفوعة في مدينة هيوستن بوالية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية، ورفعت دعوى مط

صول ذات الصلة لدى المحكمة المعنيَّة في دولة أنغوال، وسيواصالن العمل في الخطوات التالية وفقًا للقوانين األنغولية المحلية.  بحّقِ مخيم العميل واأل 
 وكما في تاريخ قائمة المركز المالي، ال يزال القرار بشأن الدعوى قائًما. 

            
م:  2021ديسمبر    31م )2022ديسمبر    30مليون لاير سعودي كما في    86.9متضمنًا الجزء غير المتداول  بلغ إجمالي الرصيد القائم من هذا العميل  

لت إدارة المجموعة مخصًصا مقابل هذا الرصيد بقيمة    86.9 مليون   57.2مليون لاير سعودي(. وعلى ضوء الدعوى القضائية المعلقة ونتيجتها، سجَّ
ل كمخصص كافي للوفاء بأي خسائر  مل  57.2م:  2021ديسمبر    31لاير سعودي ) يون لاير سعودي(. وتعتقد إدارة المجموعة أنَّ المبلغ الُمسجَّ

 متوقعة مستقبال، ولن ينشأ عن النتيجة النهائية أي خسارة كبيرة إضافية للمجموعة. 
            
          رأس المال  7
            

لاير سعودي(، ويتكون   600,000,000م: 2021ديسمبر    31لاير سعودي )  302,344,000م،  2022سبتمبر    30يبلغ رأس مال الشركة، كما في  
 لاير سعودي للسهم الواحد.  10سهم( مدفوعة بالكامل وُمصَدرة بقيمة  60,000,000م: 2021ديسمبر  31سهم ) 30,234,400من 

            
ل الخسائر  2022سبتمبر    30استكملت الشركة خالل الفترة المنتهية في   م اإلجراءات النظامية المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة من خالل تحمُّ

 (. 2المتراكمة للشركة )يُرجى الرجوع إلى إيضاح 
            
         الزكاة وضريبة الدخل  8
            
           الزكاة  أ( 

والجمارك )"الهيئة"( على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة األم وشركتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل  اتُِفَق مع هيئة الزكاة والضريبة  
 م،2010حتى عام 

            
وشركاتها التابعة  مليون لاير سعودي للشركة األم    67.1م بقيمة  2017م حتى  2014م، ربًطا عن األعوام من  2020وأصدرت الهيئة، خالل عام  

م، ربًطا ُمعدَّاًل عن  2021المملوكة لها بالكامل، فقدَّمت الشركة األم اعتراًضا على ربط الهيئة عن الفترة المذكورة. وأصدرت الهيئة، خالل عام  
عَّدت الشركة االعتراض  مليون لاير سعودي للشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، وص  62.8م بقيمة  2017م حتى  2014األعوام من  

 على ربوط الهيئة عن الفترة المذكورة أعاله لدى األمانة العامة للجان الضريبية، وال تزال القضية قيد دراسة اللجان. 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

    

دة   لية الُموَجَزة الموحَّ    )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م 2022سبتمبر   30في 

            
         الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  8
            
          الزكاة )تتمة(  أ( 

وشركاتها مليون لاير سعودي للشركة األم    11.6م بقيمة  2020م و  2019م، ربًطا عن عامي  2021فضاًل عن ذلك، أصدرت الهيئة، خالل عام  
ا معدَّاًل للفترة مع  التابعة المملوكة لها بالكامل. وخالل الفترة، قدَّمت إدارة المجموعة اعتراًضا إلى الهيئة بشأن الربط الُمصَدر، وأصدرت الهيئة ربطً 

أعاله لدى األمانة العامة للجان  مليون لاير سعودي. وصعَّدت الشركة االعتراض على ربوط الهيئة عن الفترة المذكورة    10.8التزام إضافي بقيمة  
 م. 2018م وعام 2013م حتى 2011الضريبية، وال تزال القضية قيد دراسة اللجان. ولم تصدر الهيئة بعد الربط الزكوي عن األعوام من 

            

م حتى  1999وضريبة االستقطاع عن السنوات من  م الربوط الزكوية والضريبية  2018تسلَّمت شركة الدهانات الممتازة )شركة تابعة( خالل عام  
مليون لاير سعودي، وقدَّمت شركة الدهانات الممتازة اعتراًضا إلى األمانة العامة    2.59مليون لاير سعودي ُخفِّضت الحقًا إلى    2.6م بقيمة  2014

ث تنازلت الهيئة بموجبه عن غرامات التأخير وغرامات  م، أصدرت الهيئة برنامج عفو؛ حي 2021للجان الضريبية بشأن الربط الُمعدَّل. وخالل عام  
مليون لاير    1.22مليون لاير سعودي ووافقت على تسوية مبلغ بقيمة    0.95أخرى وسدَّدت شركة الدهانات الممتازة التزام ضريبة االستقطاع بقيمة  

م و  2017م ربًطا عن عامي 2021نات الممتازة خالل عام سعودي من االلتزام الزكوي على أساس األقساط. عالوة على ذلك، تسلَّمت شركة الدها
 مليون لاير سعودي. واعترفت إدارة شركة الدهانات الممتازة بالمخصص مقابل الربط الُمصَدر.  0.8م مع التزام زكوي إضافي بقيمة 2018

 

م فيما يتعلق بالربوط الصادرة مناسب وليس  2022سبتمبر    30وبناًء على أفضل تقدير لإلدارة، تعتقد اإلدارة أنَّ المخصص الُمعتَرف به كما في  
 هناك حاجة إلى تجنيب مخصص إضافي. 

            
          ضريبة الدخل  ب( 
            

السعودية. وقد احتُسبت  يَُجنَُّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية  
تباينة، وقد  ضريبة الدخل بناًء على فهم اإلدارات وتفسيرها لألنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة المعنية. وتخضع األنظمة الضريبية لتفسيرات م

نَّب مخصص لضريبة الدخل خالل  تختلف الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من الشركة المعنية. ولم يُجَ 
 الفترة نظًرا للخسائر الخاضعة للضريبة. 

            
          خسارة السهم  9
            

ح لعدد األسهم   القائمة  تُحتسب خسارة السهم األساس والمخفَّض بقسمة صافي خسارة الفترة العائد للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجَّ
 خالل الفترة. 

            

 (. 2أُجِرَي تعديل خسارة السهم للفترة المقارنة بأثر رجعي كما هو ُمبيَّن في إيضاح )
            
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية       

 سبتمبر  30في 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في 

 م 2021  م 2022  م 2021  م 2022     
قة(   )غير ُمدقَّقة(       قة(   )غير ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّ  )غير ُمدقَّ
            

 (93,271)  ( 122,543)  (31,188)  ( 56,010) خسارة الفترة العائدة للمساهمين في الشركة األم )السهم باآلالف( 
            

 30,234  30,234  30,234  30,234 باآلالف( )ُمعدَّل( العدد الُمعدَّل األسهم القائمة خالل الفترة )السهم 
            

 خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة  
 األم )لاير سعودي(      

 
(1.85 ) 

  
(1.03) 

  
(4.05 ) 

  
(3.08) 

            
            

         االلتزامات المحتَملة  10
            

بقيمة   قائمْين  واعتماد مستندي  بنكية  المالية، ضمانات  القوائم  بتاريخ  المجموعة، كما  لدى  )  38.45كان  تقريبًا  ديسمبر   31مليون لاير سعودي 
 مليون لاير سعودي( صادرة في السياق العادي لألعمال.  85.05م: 2021

            
         االلتزامات الرأسمالية 11
            

 مليون لاير سعودي(.  45.1م: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 45.1كما بتاريخ القوائم المالية، بلغت االلتزامات الرأسمالية 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

    

دة )تتمة(  لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م 2022سبتمبر   30في 

            
     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  12
            

ن قِبل  تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي اإلدارة بها والمنشآت المسيطر عليها م 
تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. والشركة األم الرئيسة المالكة للمجموعة هي شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة  هذه الجهات أو التي  

لة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.   )شركة ذات مسؤولية محدودة( ُمسجَّ
            

معامالت مع جهات متعددة ذات عالقة. وفيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الُمدَرجة  وتُجري المجموعة، خالل السياق العادي لألعمال،  
َدة:  لية الُموَجَزة الُمَوحَّ  في قائمة الدخل األوَّ

            
 

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة 
  

 طبيعة المعامالت 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 سبتمبر  30في   

 م 2021  م 2022         
لاير سعودي           

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
قة(   )غير ُمدقَّقة(            )غير ُمدقَّ
            

          الشركة األم الرئيسة المالكة 
 مصاريف دفعتها الشركة األم الرئيسة   شركة الدباغ القابضة المحدودة )شركة ذات مسؤولية محدودة( 

 المالكة بالنيابة عن المجموعة    
-  350 

            
 662  -    مصاريف إيجار   جهات ذات عالقة أخرى 

 7  -  مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة زميلة     
     مصاريف مدفوعة بالنيابة عن الشركة    
        294  - 
            

     تمثلت مكافأة كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة فيما يلي: 
            
 لفترة التسعة أشهر المنتهية          

 سبتمبر  30في 

 م 2021  م 2022         
لاير سعودي           

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف( 
قة(   )غير ُمدقَّقة(            )غير ُمدقَّ
            

 5,784  6,882       مكافآت قصيرة األجل 
 186  297       مكافآت نهاية خدمة للموظفين

         7,179  5,970 

            
الفترة غير تُعتمد سياسات تسعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل مجلس اإلدارة. واألرصدة القائمة في نهاية  

 مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. 
            
            

في   األخرى كما  المدينة  والحسابات  مقدًما  المدفوعة  المبالغ  ن  بقيمة  2022سبتمبر    30تتضمَّ مبلغًا  )  13.29م  ديسمبر    31مليون لاير سعودي 
م 2022سبتمبر    30منتسبة. وأُْدِرَجت المبالغ الُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة كما في  مليون لاير سعودي( ُمستَحقًا من شركات    12.13م:  2021
ِليَّة الُموَجَزة    6.56م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  6.85بقيمة   مليون لاير سعودي( ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي األوَّ

َدة.   الُمَوحَّ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

    

دة )تتمة(  لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          م 2022سبتمبر   30في 

            
         المعلومات القطاعية  13
            

 فصاح التالية: وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها ولديها القطاعات القابلة لإل ألغراض اإلدارة، فإن المجموعة منظمة في 
            
 تصنيع وبيع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية )"المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية"(،  •
         إيجارات من عقارات استثمارية، •
   الدهانات وتقديم الخدمات المتعلقة بها )"الدهانات والخدمات المتعلقة بها"(. تصنيع وبيع  •
            

األداء القطاعي    ويراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. ويُقيَّم
ِليَّة الُموَجَزة على أساس  َدة اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت في القوائم المالية األوَّ  . الُمَوحَّ

                  
المنتهيتْين في    تعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات و )الخسارة( / الربح للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة عن فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر

 م، على التوالي: 2021م و 2022سبتمبر  30
                  

                 قطاعات األعمال: 
                  
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 م 2022سبتمبر  30
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 م2021سبتمبر  30
                  

المباني السكنية    
والتجارية غير  

 الخرسانية 

اإليجارات من  
العقارات  
 االستثمارية 

الدهانات  
والخدمات ذات  

 العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

المباني السكنية  
والتجارية غير  

 الخرسانية 

اإليجارات من  
العقارات  
 االستثمارية 

الدهانات  
والخدمات  
 ذات العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

قة(       )غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

قة(    )غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
                 اإليرادات: 

 119,337  3,061  46,478  69,798  115,755  3,525  44,084  68,146  إجمالي إيرادات القطاعات 
 -  -  -  -  ( 26,346)  ( 1,190)  -  ( 25,156) حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 اإليرادات من العمالء 
 الخارجيين      

 
42,990 

  
44,084 

  
2,335 

  
89,409 

  
69,798 

  
46,478 

  
3,061 

  
119,337 

                  
               موعد االعتراف باإليرادات: 

 23,311  3,061  -  20,250  23,578  2,335  -  21,243  عند مرحلة زمنية معينة 
 96,026  -  46,478  49,548  65,831  -  44,084  21,747  فترة زمنية على مدى 

   42,990  44,084  2,335  89,409  69,798  46,478  3,061  119,337 

 ( 31,661)  ( 2,366)  243  ( 29,538)  ( 56,444)  ( 2,414)  14,880  ( 68,910)  )خسارة( / ربح القطاعات 

                  
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في    

 م 2022سبتمبر  30
 المنتهية في لفترة التسعة أشهر 

 م2021سبتمبر  30
                  

المباني السكنية    
والتجارية غير  

 الخرسانية 

اإليجارات من  
العقارات  
 االستثمارية 

الدهانات  
والخدمات ذات  

 العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

المباني السكنية  
والتجارية غير  

 الخرسانية 

اإليجارات من  
العقارات  
 االستثمارية 

الدهانات  
والخدمات  
 ذات العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

قة(      )غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

قة(    )غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  

                 اإليرادات: 
 355,560  16,897  148,417  190,246  295,553  10,882  121,597  163,074  إجمالي إيرادات القطاعات 

 ( 203)  ( 203)  -  -  ( 26,346)  ( 1,190)  -  ( 25,156) حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 اإليرادات من العمالء  
 الخارجيين   

 
137,918 

 
 

 
121,597 

  
9,692 

  
269,207 

  
190,246 

  
148,417 

  
16,694 

  
355,357 

                  
               موعد االعتراف باإليرادات: 

 125,080  16,694  -  108,386  69,650  9,692  -  59,958  عند مرحلة زمنية معينة 
 230,277  -  148,417  81,860  199,557  -  121,597  77,960  مدى فترة زمنية على 

   137,918  121,597  9,692  269,207  190,246  148,417  16,694  355,357 

 ( 94,521)  ( 6,393)  786  ( 88,914)  ( 123,785)  ( 6,425)  38,173  ( 155,533)  )خسارة( / ربح القطاعات 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

دة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية  لية الُموَجَزة الموحَّ  األوَّ
               م 2022سبتمبر   30في 

                  
            المعلومات القطاعية )تتمة(  13

                  

م، على  2021ديسمبر    31م و  2022سبتمبر    30يعرض الجدول التالي معلومات األصول والمطلوبات للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة كما في  
 التوالي: 

                  
 م 2021ديسمبر  31في   م2022سبتمبر  30في    

المباني السكنية     
والتجارية غير  

 الخرسانية 

اإليجارات من  
العقارات  
 االستثمارية 

الدهانات  
والخدمات ذات  

 العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

المباني السكنية  
والتجارية غير  

 الخرسانية 

اإليجارات من  
العقارات  
 االستثمارية 

الدهانات  
والخدمات  
 ذات العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

                  

قة       غير ُمدقَّ
 باأللوف( )لاير سعودي 

قة     ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
 951,973  13,819  466,342  471,812  857,351  14,142  430,916  412,293  إجمالي األصول 

 665,384  35,119  233,118  397,147  694,547  38,951  211,929  443,667  إجمالي المطلوبات 

                  
تقريبًا من إجمالي اإليرادات من قطاع المباني السكنية والتجارية غير    %71م، نسبة  2022سبتمبر    30تحقَّقت، خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  

م، نسبة 2022سبتمبر    30عمالء(. وتحقَّقت، خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في    10تقريبًا من    %66م:  2021سبتمبر    30عمالء )  5الخرسانية من  
 عمالء(.  8تقريبًا من  %78م: 2021سبتمبر  30عمالء )  6تقريبًا من إجمالي اإليرادات من قطاع التأجير من  86.8%

                  
وتعرض الجداول التالية  وتُجَرى عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وغانا والجزائر وبعض البلدان األخرى.  

 م: 2022سبتمبر    30معلومات اإليرادات و )الخسارة( / الربح للقطاعات الجغرافية لدى المجموعة عن فترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتْين في 
                  
 م2022سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
                  

المملكة         
العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا  

قة           غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
 97,531  96  244  833  18,593  77,765      إجمالي إيرادات القطاعات 

 (8,122)  -  -  -  (7,026)  (1,096)    حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 89,409  96  244  833  11,567  76,669    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 56,444)  ( 66)  ( 689)  ( 2,263)  ( 6,930)  ( 46,496)    الخسارة القطاعية للفترة 

                  
 م 2021سبتمبر   30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
                  

المملكة         
العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا  

                  

قة          غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف(  

                  
 119,930  96  1,017  3,617  37,782  77,418      إجمالي إيرادات القطاعات 

 (593)  -  -  -  (593)  -    حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 119,337  96  1,017  3,617  37,189  77,418    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 31,661)  ( 229)  ( 1,307)  ( 2,358)  ( 9,207)  ( 18,560)    الخسارة القطاعية للفترة 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

دة )تتمة(  لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
               م 2022سبتمبر   30في 

                  
           المعلومات القطاعية )تتمة(  13
 م2022سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في         

                  

المملكة         
العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا  

قة           غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
 295,553  287  527  9,001  60,090  225,648      إجمالي إيرادات القطاعات 

 (26,346)  -  -  -  (25,156)  (1,190)    حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 269,207  287  527  9,001  34,934  224,458    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 123,785)  ( 579)  ( 3,183)  ( 6,035)  ( 20,025)  ( 93,963)    الخسارة القطاعية للفترة 

                  
 م 2021سبتمبر   30لفترة التسعة أشهر المنتهية في        

                  

المملكة         
العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا  

قة          غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف(  

                  
 359,235  565  3,455  11,251  108,287  235,677      إجمالي إيرادات القطاعات 

 (3,878)  -  -  -  (3,675)  (203)    حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 355,357  565  3,455  11,251  104,612  235,474    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 94,521)  ( 455)  ( 2,330)  ( 8,144)  ( 28,998)  ( 54,594)    الخسارة القطاعية للفترة 

                  
المجموعة كما في   الجغرافية لدى  للقطاعات  التالي معلومات األصول والمطلوبات  الجدول  م، على 2021ديسمبر    31م و  2022سبتمبر    30يعرض 

 التوالي: 
                  
 م 2022سبتمبر  30في        

                  

المملكة         
العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا  

                  

قة           غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
 857,351  3,142  20,779  58,630  172,370  602,430      إجمالي األصول 

 694,547  723  4,009  7,855  123,116  558,844      إجمالي المطلوبات 
                  
         م 2021ديسمبر  31في        
                  

المملكة         
العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا  

قة           ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
 951,973  3,574  23,141  74,545  131,231  719,482      إجمالي األصول 

 665,384  736  3,244  12,479  91,961  556,964      إجمالي المطلوبات 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

دة )تتمة(  لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
               م 2022سبتمبر   30في 

                  
           القيم العادلة لألدوات المالية  14
                  

التج قيَّمت   المتداولة األخرى والحسابات  العقود واألصول  المدينة وأصول  التجارية  للنقد وما في حكمه والحسابات  العادلة  القيم  بأنَّ  الدائنة  اإلدارة  ارية 
االستحقاق قصيرة    والقروض ألجل والقروض قصيرة األجل والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب قِيمها الدفترية؛ وذلك يعود إلى حّدٍ كبير إلى تواريخ

 األجل لهذه األدوات المالية. 
 

ًء على المستوى الثاني  وقيَّمت اإلدارة بأنَّ القيمة العادلة للحسابات التجارية المدينة غير المتداولة والقروض ألجل والمطلوبات غير المتداولة األخرى بنا
 الدفترية. من التسلسل الهرمي ال تختلف اختالفا جوهريًا عن قِيمها 

                  
               األحداث الالحقة  15
                  

تأثيًرا جوهريًا على المركز المالي  2022سبتمبر    30من وجهة نظر اإلدارة، لم تنشأ أحداث الحقة هامة منذ الفترة المنتهية في   م من شأنها أن تؤثِّر 
َدة. للمجموعة الُمبيَّن في هذه  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ

 

 


