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١٣

معلومات عامة-١

(المعروفة سابقاً باسم "شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان") ("الشركة") تتألف شركة البحر األحمر العالمیة 

عة وفروعھا وشركاتھا التابعة (مجتمعین "المجموعة") من الشركة، شركة مساھمة سعودیة، وشركاتھا التاب

تتمثل أھداف المجموعة، من بین أمور أخرى، في شراء األراضي والعقارات بغرض السعودیة واألجنبیة. 

ویرھا وبناء مباٍن سكنیة وتجاریھا علیھا ولبیعھا أو تأجیرھا في النھایة. كما تتضمن أھداف المجموعة تصنیع تط

وحدات سكنیة غیر خرسانیة والمقاوالت العامة وبناء المرافق واألعمال المدنیة وتورید الطعام وتقدیم خدمات 

موعة بتصنیع وبیع الدھانات وتقدیم الخدمات المتعلقة األغذیة وتجارة المنتجات الغذائیة. إضافة لذلك، تقوم المج

بھا.

وفقا للقرار ٤٠٣٠٢٨٦٩٨٤تعمل بموجب سجل تجاري رقم ركة مسجلة بالمملكة العربیة السعودیة وإن الش

). إن عنوان الشركة المسجل ھو٢٠٠٦سبتمبر ٢٥ھـ (١٤٢٧رمضان ٢بتاریخ ٢٥٣٢الوزاري رقم 

، حي الروضة، شارع األمیر محمد بن عبدالعزیز، المملكة العربیة السعودیة.٢١٤٣١جدة مدینة ،١٠٣٩ص.ب.

تجاریة منفصلة:سجالتتتضمن القوائم المالیة الموحدة المرفقة حسابات الشركة وفروعھا التالیة المسجلة تحت 

الموقعرقم السجل التجاريالفرع

الجبیل٢٠٥٥٠٠٣٦٧٢شركة البحر األحمر العالمیة

الجبیل٢٠٥٥٠٠٦١٠٥البحر األحمر العالمیةشركة 

رابغ٤٦٠٢٠٠٤٧٦٩شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

ً انظرمن حصص الملكیة في الشركة.٪٥١لسیطرة مجموعة الدباغ، والتي تملك المجموعةتخضع  إیضاحأیضا

٢٣.

.٢٠١٨مارس ٢٢تم اعتماد إصدار القوائم المالیة الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 

ص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢ ملخ

أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة تم إدراجھا أدناه.

س اإلعداد١-٢ أس

بیان االلتزام١-١-٢

في المملكة العربیة السعودیة المعتمدةتم إعداد القوائم المالیة الموحدة للشركة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة 

والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

ً لمعاییر ٢٠١٦دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في قامت المجموعة بإعداد قوائمھا المالیة لجمیع الفترات حتى  وفقا

المحاسبة المحلیة المتعارف علیھا الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ("معاییر المحاسبة السابقة"). 

دادھا ھي أول قوائم مالیة موحدة والتي تم إع٢٠١٧دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في إن ھذه القوائم المالیة الموحدة ل

المملكة العربیة السعودیة فيالمعتمدةة للتقاریر المالیة لألغراض العامة من قبل المجموعة وفقا للمعاییر الدولی

والمعاییر والتفسریات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 
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١٤

ة للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للحصول على معلومات حول كیفیة اعتماد المجموع٥انظر أیضا إیضاح رقم 

المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر والتفسریات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین 

القانونیین.

س التكلفة التاریخیة٢-١-٢ أسا

ر ذلك.یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، ما لم یذكر غی

من قبل المجموعةبعدالمطبقةوالتفسیرات الغیرالمعاییر الجدیدة ٣-١-٢

التي قد تم نشرھا وتعتبر إلزامیة التطبیق على الفترات المحاسبیة والتفسیراتھناك بعض المعاییر الجدیدة 

المجموعةأو الفترات الالحقة، ولم تطبقھا المجموعة مبكًرا. إن تقییم ٢٠١٨ینایر ١للمجموعة التي تبدأ بتاریخ 

ألثر ھذه المعاییر والتفسیرات مبین أدناه:

"األدوات المالیة"٩المالیة رقم المعیار الدولي للتقاریر عنوان المعیار

عتراف تصنیف وقیاس وإلغاء اال٩یتناول المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم طبیعة التغییر

وذج بالموجودات والمطلوبات المالیة، ویقدم قواعد جدیدة لمحاسبة التحوط ونم

انخفاض جدید للموجودات المالیة.

وھري جقامت المجموعة بمراجعة موجوداتھا ومطلوباتھا المالیة وال تتوقع تأثیر التأثیر

كما ھو موضح أدناه:٢٠١٨ینایر ١من اعتماد المعیار الجدید في 

التصنیف والقیاس

كلفة سوف یستمر قیاس الموجودات المالیة للشركة والتي یتم قیاسھا حالیا بالت

ك أي تغییر في المحاسبة عن ھذه المطفأة على ھذا النحو ولن یكون ھنا

مة أي موجودات مالیة مدرجة بالقیالمجموعةالموجودات. حالیا، ال یوجد لدى 

العادلة.

للمطلوبات المالیة حیث أن المجموعةلن یكون ھناك أي تأثیر على محاسبة 

یفھا المتطلبات الجدیدة تؤثر فقط على محاسبة المطلوبات المالیة التي تم تصن

ت من أي مطلوباالمجموعةبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ولیس لدى 

لي رقم ھذا القبیل. یتم تحویل قواعد إلغاء االعتراف من المعیار المحاسبي الدو

المالیة": "االعتراف والقیاس" ولم یتم تغییرھا."األدوات٣٩

األنخفاض في القیمة

یتطلب نموذج انخفاض القیمة الجدید االعتراف بمخصصات انخفاض القیمة 

قط كما ھو استناًدا إلى خسائر االئتمان المتوقعة ولیس خسائر االئتمان المتكبدة ف

لیة على الموجودات الما. وھي تنطبق٣٩الحال في معیار المحاسبة الدولي رقم 

الل الدخل المصنفة بالتكلفة المطفأة، وأدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من خ

١٥قم الشامل اآلخر وموجودات العقد بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة ر

لقروض ااإلیرادات من العقود مع العمالء والذمم المدینة عن التأجیر والتزامات 

ر الضمان المالي. تقوم المجموعة حالیا باستكمال تقییمھا لتأثیوبعض عقود

الیة.وفقا على انخفاض قیمة موجوداتھا الم٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 یتوقع أن یكون التأثیر جوھریا.للتقییم األولي للمجموعة، ال



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

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

١٥

اإلفصاحات

تي رات في العرض. والیقدم المعیار الجدید أیضا متطلبات إفصاح موسعة وتغیی

سیما المن المتوقع أن تغیر طبیعة وحجم إفصاحات المجموعة حول أدواتھا المالیة 

في السنة التي تم فیھا تطبیق المعیار الجدید.

تاریخ التطبیق من قبل 

المجموعة

ً ویعتبر المعیار  .سوف ٢٠١٨ینایر ١لتي تبدأ في أو بعد للسنوات المالیة اإلزامیا

، ٢٠١٨ینایر ١المجموعة بتطبیق القواعد الجدیدة بأثر رجعي اعتبارا من تقوم 

ولن تتم تعدیل أرقام مع التسھیالت العملیة المسموح بھا بموجب المعیار.

.٢٠١٧المقارنة لعام 
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١٦

العمالء""اإلیرادات من العقود مع١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم عنوان المعیار

یحل ل.أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي معیاراً جدیداً لالعتراف باإلیراداتالتغییرطبیعة 

ار الذي یغطي عقود السلع والخدمات ومعی١٨محل معیار المحاسبة الدولي رقم 

الذي یغطي عقود البناء.١١المحاسبة الدولي رقم 

البضائع السیطرة علىإلیرادات عند انتقالیستند المعیار الجدید إلى مبدأ إثبات ا

أو الخدمات إلى العمیل.

تطبیق.ویسمح المعیار إما باتّباع منھجیة كاملة أو معدلة لألثر العكسي عند ال

المالیة رقم تقوم المجموعة حالیا باستكمال تقییمھا لتأثیر المعیار الدولي للتقاریرالتأثیر

أن یكون األولي للمجموعة، ال یتوقععلى سیاسة إثبات اإلیرادات.وفقا للتقییم ١٥

التأثیر جوھریا.

تاریخ التطبیق من قبل 

المجموعة

.تنوي ٢٠١٨ینایر ١ویعتبر المعیار إلزامیا للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

نھ سیتم أالمجموعة تطبیق المعیار باستخدام الطریقة المعدلة بأثر رجعي مما یعني 

، وأنھ ٢٠١٨ینایر ١في األرباح المبقاة كما في طبیقالمتراكم للتاالعتراف باألثر 

لن یتم تعدیل أرقام المقارنة.

عقود اإلیجار١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم عنوان المعیار

عنھ . وسوف ینتج٢٠١٦في ینایر ١٦صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم طبیعة التغییر

ل بین االعتراف بجمیع اإلیجارات بقائمة المركز المالي، ألنھ تم استبعاد الفص

لموجودات عقود اإلیجار التشغیلي والتمویلي. وبموجب المعیار الجدید، یتم إثبات ا

ثنى فقط (حق استخدام البند المستأجر) والمطلوبات المالیة بدفع اإلیجارات. ویست

ومنخفضة القیمة.من ذلك عقود اإلیجار قصیرة األجل 

لن تطرأ تغیرات ھامة على تطبیق المحاسبیة للمؤجرین.

.١٦تقوم المجموعة بتقییم أثر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم التأثیر

تاریخ التطبیق من قبل 

المجموعة

. وفي ٢٠١٩ینایر ١ویعتبر المعیار إلزامیا للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد 

تطبیق المعیار قبل تاریخ سریانھ. وتعتزم المجموعةھذه المرحلة، ال تعتزم 

تطبیق نھج التحول المبسط ولن تقوم بتعدیل المبالغ المقارنة للسنة المجموعة

السابقة التي تم فیھا التطبیق األول.
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١٧

ت العملة الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة "معامال٢٢التفسیر رقم عنوان التفسیر

األجنبیة ومبلغ السلف"

تي في المعامالت الالمستخدمةأسعار الصرف ٢٢یتناول التفسیر الدولي رقم طبیعة التفسیر 

تتضمن دفعات مقدمة سواًء كانت مدفوعة أو مستلمة وتتم بعمالت أجنبیة.

لى لیس لھ تأثیر جوھري ع٢٢إن تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة رقم التأثیر

المحاسبة المالیة المذكورة للمجموعة.

تاریخ التطبیق من قبل 

المجموعة

.تنوي ٢٠١٨ینایر١إلزامیا للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد ویعتبر المعیار 

.٢٠١٨ینایر ١المجموعة استخدام التفسیر اعتبارا من 

تكن ساریة المفعول بعد والتي من المتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على القوائم لم ال توجد أي معاییر أخرى 

المالیة للشركة.

العمالت األجنبیة٢-٢

العملة الوظیفیة وعملة العرض  (أ)

ان البنود المدرجة بالقوائم المالیة الموحدة لكل شركة من شركات المجموعة تقاس بعملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة 

تظھر بنود القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي وھو العملة الوظیفیة بھا الشركة ("العملة الوظیفیة").التي تعمل 

وعملة العرض للشركة.

معامالت وأرصدة(ب)

یتم تحویل المعامالت إلى اللایر السعودي باستخدام أسعـار الصـرف السائدة في تاریخ تلك المعامالت. یتم إثبات 

أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة عن تحویل الموجودات والمطلوبات 

دي باستخدام أسعار صرف العمالت السائدة كما في نھایة النقدیة التي تتم بالعملة األجنبیة بخالف اللایر السعو

ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ةلسنا

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

في تاریخ إجراء المعامالت.

شركات المجموعة(ج)

التي تكون عملة تقاریرھا والفروع األجنبیةتحویل المراكز المالیة ونتائج األعمال للشركات التابعة األجنبیةیتم 

بغیر اللایر السعودي إلى اللایر السعودي كما یلي:

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار صرف اإلغالق في تاریخ قائمة )١(

المركز المالي.

تحویل اإلیرادات والمصاریف لكل قائمة ربح أو خسارة على أساس متوسط سعر الصرف.یتم )٢(
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١٨

یتم تحویل بنود حسابات حقوق الملكیة بأسعار الصرف السائدة في التواریخ التي تعود لكل بند عند )٣(

حدوثھ.

إلى اللایر والفروع األجنبیةالمالیة للشركات التابعة األجنبیةالقوائمتدرج التعدیالت المتراكمة الناتجة عن تحویل 

السعودي في قائمة الدخل الشامل الموحدة.

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

الموحدة الموجزة كجزء من أرباح وخسائر االستبعاد أو البیع.آلخر ضمن قائمة الربح أو الخسارةالدخل الشامل ا

اإلستثمارات في شركات تابعة٣-٢

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

نتیجة مشاركتھا في المنشأة إضافة تسیطر المجموعة على منشأة ما عندما یكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغیرة

إلى قدرتھا على التأثیر على تلك العوائد من خالل حقھا في توجیھ أنشطة المنشأة. یتم توحید حسابات الشركات 

التابعة بشكل كامل منذ تاریخ تحول السیطرة إلى المجموعة، ویتم التوقف عن التوحید عند زوال السیطرة.

تستخدم طریقة االستحواذ في المحاسبة لقید شراء الشركات التابعة من قبل المجموعة. تقاس تكلفة االستحواذ على 

.تاریخ االستحواذأساس القیمة العادلة للموجودات المستحوذ علیھا أو االلتزامات التي تم تكبدھا أو تحملھا كما في 

صة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید، إن زیادة تكلفة االستحواذ عن القیمة العادلة لح

الموحدة الموجزةالتابعة في قائمة المركز المالي تقید كشھرة. تسجل الشھرة الناتجة عن االستحواذ على الشركات 

بصافي التكلفة یتم سنویاً اختبار الشھرة فیما یتعلق بالھبوط في القیمة، وتقیدضمن بند "موجودات غیر ملموسة". 

بعد حسم أي خسارة ھبوط في القیمة.

كل منفصل في قائمة المركز الماليتظھر الحصص غیر المسیطرة في نتائج وحقوق ملكیة الشركات التابعة بش

.رات في حقوق الملكیةالموحدة الموجزة وقوائم الربح أوالخسارة والدخل الشامل والتغی

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

الممتلكات والمصنع والمعدات٤-٢

تظھر الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر الھبوط في القیمة المتراكمة، إن 

بالتكلفة ناقًصا خسائر الھبوط في القیمة المتراكمة، إن وجدت، عدا الموجودات تحت التنفیذ والتي یتم إثباتھا 

وجدت. تشتمل التكلفة التاریخیة على تكلفة الشراء وأي مصاریف تنتج عند االستحواذ.

تُدرج التكالیف الالحقة، إن وجدت، ضمن القیمة الدفتریة لألصل أو تقیّد كأصل منفصل، حسب الضرورة، فقط 

البند ویكون باإلمكان قیاس ھذا تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بعندما یكون من المحتمل أن 

التكلفة بشكٍل موثوق.

ال تستھلك األراضي وذلك بإعتبار بأنھ ال یوجود عمر محدد لھا.

طریقة تخدام إسیتم حساب استھالك الممتلكات والمصنع والمعّدات بعد خصم قیمتھا المتبقیة المقدرة لتوزیع تكلفتھا ب

یتم تحمیل االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة ار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات.القسط الثابت على مدى األعم

الموحدة.
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١٩

عدد السنوات

٤٠-١٠مبان ووحدات سكنیة

١٥-٤آالت ومعدات

٥-٤أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

٨-٤مركبات

ویتم اثباتھا وعرضھا بشكل منفصل ضمن وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیم الدفتریةتحدد أرباح 

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.بالصافي، –اإلیرادات (المصاریف) األخرى 

ً من العمر اإلنتاجي المقدر  لألصل في یتم إثبات مصاریف الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا

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

استبعاد الموجودات التي تم استبدالھا.

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

ما تكون القیمة الدفتریة للموجودات أعلى من قیمتھا القابلة لالسترداد المقدرة، یتم شطبھا فوراً إلى القیمة القابلة عند

لالسترداد المقدرة وتتم مراجعتھا في كل تاریخ تقدیر للتحقق من عكس الھبوط في القیمة.

لة كجزء  من تكلفة الموجودات المؤھَّلة حتى بدایة اإلنتاج تتم رسملة تكالیف االقتراض المتعلقة بالموجودات المؤّھِ

التجاري.

اإلستثمارات العقاریة٥-٢

تشتمل االستثمارات العقاریة على الممتلكات المحتفظ بھا بغرض تحقیق ارتفاع في قیمتھا أو لتحقیق عائد إیجار 

ً االستھالك المتراكم وخسائر الھبوط  إن وجدت. ، في القیمةالمتراكمةأو كلیھما، ویتم إدراجھا بالتكلفة ناقصا

ً الممتلكات التي یتم إنشاؤھا أو تطویرھا بغرض استخدامھا في المستقبل وتشمل االستثمارات العقاریة أیضا

كاستثمارات عقاریة. إضافة لذلك، تصنف األرض ،إن وجدت، المحتفظ بھا الستخدام غیر محدد كاستثمارات 

"شاءاإلنتحت موجودات عند بدء تطویر الممتلكات االستثماریة، یتم تصنیفھا تحت بند " عقاریة وال یتم استھالكھا.

ل عملیة التطویر، ویتم عندئٍذ تحویلھا إلى الفئة ذات العالقة واستھالكھا باستخدام طریقة القسط الثابت حتى استكما

بمعّدالت یتم احتسابھا بحیث تخّفض تكلفة الموجودات إلى قیمتھا المتبقیة التقدیریة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة 

سنة.٢٥سنوات إلى ٤التي تمتد بین 



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

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٢٠

ً من العمر اإلنتاجي المقدر لألصل في یتم إثبات مصاریف  الصیانة واإلصالحات العادیة التي ال تزید جوھریا

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدھا.

تحدد أرباح وخسائر االستبعادات بمقارنة المتحصالت مع القیم الدفتریة. ویتم االعتراف بھذه األرباح والخسائر 

بالصافي" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.-"أرباح (مصاریف) أخرى وعرضھا بشكل منفصل ضمن بند 

اإلنشاءتحت الموجودات٦-٢

. یتم تحویل الموجودات اإلنشاءتحت الموجودات شاء أو التطویر ضمن حساب تتم رسملة الموجودات تحت اإلن

) وذلك عند األصلتحت اإلنشاء أو التطویر إلى الفئة المناسبة ضمن الممتلكات والمصنع والمعّدات (حسب طبیعة 

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

التطویر وأیة تكالیف أخرى مرتبطة مباشرة /ءمن سعر شرائھا وتكلفة اإلنشاالموجودات تحت اإلنشاءتكلفة بند 

بوضع ھذه الموجودات في الموقع والوضع الالزم لیتمكن من العمل على النحو المقصود منھ من قبل اإلدارة. ال 

.الموجودات تحت اإلنشاءم استھالك یت

الموجودات غیر الملموسة٧-٢

تقاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة بشكل منفصل عند االعتراف المبدئي بالتكلفة. یتم االعتراف بالموجودات 

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

ً أي إطفاء متراكم  . یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة ن وجدتإالمتراكمة، لھبوط في القیمةاخسائر وبالتكلفة ناقصا

للموجودات غیر الملموسة وتصنف إما باعتبارھا محددة أو غیر محددة.

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

دما یكون ھناك مؤشر على أن قیمتھا قد انخفضت. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة تقییم االنخفاض في قیمتھا عن

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

ستقبلیة المصاحبة للموجودات یتم في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك الفوائد االقتصادیة الم

احتسابھا عن طریق تعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء، حیثما یكون مالئماً، وتعامل باعتبارھا تغیرات في التقدیرات 

المحاسبیة. یتم االعتراف بمصروف اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح أو 

ة المصاریف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة.الخسارة الموحدة ضمن فئ

ً لتحري  ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا أعمار إنتاجیة محددة، ولكن یتم اختبارھا سنویا

الھبوط في قیمتھا سواء على أساس فردي أو على مستوى الوحدة المدرة للنقد. تتم مراجعة العمر اإلنتاجي غیر

المحدد سنویاً لتحدید ما إذا كان تقییم العمر اإلنتاجي ال یزال موثوقاً بھ. فإذا لم یكن باإلمكان االعتماد علیھ، یتم 

تعدیل العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

ابت على مدى أعمارھا یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على أساس القسط الث

اإلنتاجیة المقدرة كما یلي:

عدد السنوات

١٠-٤برامج الحاسب اآللي

١٥-١١حقوق التراخیص
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٢١

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

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

االعتراف بذلك األصل.

األدوات المالیة٨-٢

الموجودات المالیة١-٨-٢

التصنیف)١(

تُصنف الشركة موجوداتھا المالیة كقروض وذمم مدینة.

اإلثبات وإلغاء اإلثبات)٢(

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة مضافاً إلیھ تكالیف المعاملة المتعلقة عند اإلثبات األولي، تقوم المجموعة بقیاس 

مباشرة باقتناء األصل المالي، إذا كان األصل المالي ال یتم تقییمھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

و التاریخ الذي تلتزم فیھ یتم إثبات المشتریات والمبیعات االعتیادیة للموجودات المالیة بتاریخ المعاملة، وھ

بشراء أو بیع الموجودات. ویتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة عند انقضاء الحقوق في استالم المجموعة

التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عندما یتم تحویلھا مع قیام المجموعة بتحویل كافة مخاطر ومنافع الملكیة 

بشكٍل كامل.

القیاس)٣(

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

المطلوبات المالیة٢-٨-٢

ً في الشروط التعاقدیة لألداة. یتم المجموعةیتم إثبات جمیع المطلوبات المالیة في الوقت الذي تصبح فیھ  طرفا

لة بعد خصم أیة تكالیف عائدة مباشرة تتعلق بالمعامالت. وبعد اإلثبات إثبات المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العاد

األولي، تقاس ھذه المطلوبات بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي.

ة یتم إلغاء إثبات المطلوبات المالیة عندما یتم إعفاء أو إلغاء أو انتھاء االلتزام. عندما یتم استبدال مطلوبات مالی

حالیة بأخرى من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل جوھري أو عندما یتم تعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل 

جوھري، یتم إلغاء المطلوبات األصلیة وإثبات مطلوبات جدیدة ویتم إثبات الفرق في القیم الدفتریة المتعلقة بھا في 

الربح أو الخسارة.
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٢٢

غیر المالیةالھبوط في قیمة الموجودات٩-٢

في القیمة بتاریخ تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على احتمال تعرض الموجودات غیر المالیة للھبوط 

تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للموجودات عند وجود أیة مؤشرات أو عندما یكون كل تقریر مالي.

تتمثل قیمة األصل القابلة لالسترداد في القیمة العادلة لقیمة للموجودات مطلوباً.وط في اإجراء اإلختبار السنوي للھب

لألصل أو وحدة تولید النقد ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة المنافع من االستخدام، أیھما أعلى، ویتم تحدیدھا لكل من 

إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة الموجودات على حدة، إال إذا كانت الموجودات ال تحقق تدفقات نقدیة ومستقلة

تعتبر الموجودات قد انخفضت قیمتھا ویتم تخفیضھا للقیمة القابلة دات.للموجودات األخرى أو مجموعة من الموجو

عند تقییم جاوز قیمتھا القابلة لإلسترداد. لالسترداد عندما تكون القیمة الدفتریة للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد تت

منافع من االستخدام، یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم قیمة ال

یتم استخدام د والمخاطر المرتبطة بالموجودات.قبل الضریبة یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقو

ً تنموذج تقییم مناسب عند تحدید القیم ھذه الحسابات معززة عن طریق مضاعفات كالیف البیع. ة العادلة ناقصا

التقییم أو أسعار األسھم المدرجة للشركات المدرجة للتداول العام أو غیرھا من مؤشرات القیمة العادلة المتاحة.

یتم االعتراف بخسارة الھبوط في قیمة العملیات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ضمن فئات 

یف بما یتوافق مع وظیفة الموجودات الخاضعة للھبوط في القیمة.المصار

یتم تقییم الموجودات في تاریخ كل تقریر، بخالف الشھرة، لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسارة 

ً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. الھبوط في القیمة المثبتة سابق لالسترداد تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة ا

للموجودات أو لوحدة تولید النقد عند وجود مثل ھذا المؤشر. یتم عكس ھبوط القیمة المثبت سابقاً فقط في حال 

ارة ھبوط في وجود تغیر في االفتراضات المستخدمة في تحدید قیمة الموجودات القابلة لالسترداد منذ آخر خس

ال تتجاوز قیمة الموجودات قیمتھا القابلة لالسترداد أو قیمتھا ویكون ھذا العكس محدوداً بحیثالقیمة تم اثباتھا. 

الدفتریة التي من الممكن تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم یتم اثبات أي خسارة ھبوط في قیمة الموجودات 

في السنوات السابقة. یتم قید ھذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

قیمة الموجودات المــالیةالھبوط في ١٠-٢

أو لیل موضوعي على تعّرض موجود ماليفي نھایة كل فترة تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دالمجموعةتقوم 

مجموعة من الموجودات المالیة للھبوط في القیمة. تنخفض قیمة الموجودات المالیة أو مجموعة الموجودات المالیة 

وث ھبوط في القیمة نتیجة لحدث واحد أو أكثر من األحداث التي وقعت فقط عند وجود دلیل موضوعي على حد

بعد االثبات األولي للموجودات ("حدث خسارة") ویكون لحدث (أو أحداث) الخسارة أثر على التدفقات النقدیة 

وتشتمل علیھ. یمكن تقدیرھا بشكل یعتمد المستقبلیة المتوقعة للموجودات المالیة أو مجموعة الموجودات المالیة التي

الصعوبات الھامة التي یتعرض لھا ُمصدر الموجودات المالیة على احتمالیة إفالسھ أو تعرضھ إلعادة ھیكلة مالیة 

ان قیمة المخصص مالیة. أو تخلفھ عن السداد، وتعتبر ھذه الصعوبات مؤشرات على ھبوط قیمة الموجودات ال

والقیمة الحالیة للتدفقات المستقبلیة المخصومة على أساس سعر تكون الفرق بین القیمة الدفتریة للموجود المالي

تسجل قیمة المخصص في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.الفعلیة األصلي.الفائدة
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موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة

لحالیة للتدفقات النقدیة یقاس مبلغ الخسارة للقروض والذمم المدینة، بالفرق بین القیمة الدفتریة للموجودات والقیمة ا

فعلیة المستقبلیة المتوقعة (باستثناء الخسائر االئتمانیة المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا) مخصومة بمعدل الفائدة ال

من االنخفاض في القیمة یتم تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات ویتم اثبات الخسارة األصلي للموجودات المالیة.

في حال كان لقرض أو استثمار محتفظ بھ لالستحقاق معدل فائدة متغیر، خسارة الموحدة.قائمة الربح أو الفي 

كوسیلة لیة الحالي المحدد بموجب العقد. یكون معدل الخصم لقیاس أي خسارة ھبوط في القیمة ھو معدل الفائدة الفع

استخدام سعر قابل للمالحظة في عملیة، یمكن للشركة قیاس الھبوط في القیمة على أساس القیمة العادلة لألداة ب

السوق. 

ً بحدٍث  إذا نقص مبلغ خسارة الھبوط في القیمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط ھذا النقص موضوعیا

حصل بعد احتساب خسارة الھبوط في القیمة (مثل تحّسن التقییم االئتماني للمدین)، یتم اثبات عكس خسارة الھبوط 

سابقاً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.في القیمة المثبتة 

المخزون١١-٢

بضائع جاھزة

یتم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط 

المباشرة وتكالیف التصنیع اإلضافیة المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات الجاھزة على تكالیف المواد األولیة والعمالة 

وكافة التكالیف األخرى الضروریة لوضع البضائع في الموقع والوضع الراھن.

ً تكالیف استكمال العملیة  یمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر في سیاق األعمال االعتیادیة ناقصا

ومصاریف البیع.

مواد أولیة

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

المتوسط المرجح.

الذمم مدینة١٢-٢

المباعة أوئعالبضاالمبالغ المستحقة من العمالء نظیر-ضمن بند الذمم المدینة-تمثل الذمم المدینة التجاریة 

فإذا كان من المتوقع تحصیل ھذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل في سیاق العمل االعتیادي.لمقدمة الخدمات ا

وخالفاً لذلك یتم عرضھا كموجودات غیر متداولة. یتم اثبات الذمم المدینة كموجودات متداولة. فإنھ یتم تصنیفھا

ناقصاً مخصص الھبوط ستخدام طریقة الفائدة الفعلیة،التجاریة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة با

یتم إثبات أي مبالغ تسترد في وقت الحق لمبالغ قد تم شطبھا بقید دائن على قائمة الربح أو الخسارة في القیمة. 

الموحدة.

النقد وما یماثلھ١٣-٢

الصندوق والودائع تحت الطلب لدى لغرض عرض قائمة المركز المالي، یشتمل النقد وما یماثلھ على النقد في 

البنوك، إلى جانب االستثمارات األخرى قصیرة األجل ذات السیولة العالیة التي تبلغ فترات استحقاقھا األصلیة 
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ثالثة أشھر أو أقل والتي تكون جاھزة للتحویل إلى مبالغ نقدیة معلومة والتي ال تتأثر تأثراً كبیراً بمخاطر التغیر 

في القیمة.

لطلب لدى الغرض عرض قائمة التدفقات النقدیة، یشتمل النقد وما یماثلھ على النقد في الصندوق والودائع تحت 

قھا األصلیة البنوك، إلى جانب االستثمارات األخرى قصیرة األجل ذات السیولة العالیة التي تبلغ فترات استحقا

یراً بمخاطر التغیر قدیة معلومة والتي ال تتأثر تأثراً كبثالثة أشھر أو أقل والتي تكون جاھزة للتحویل إلى مبالغ ن

في القیمة والسحب البنكي على المكشوف. یتم عرض السحوبات على المكشوف ضمن القروض في المطلوبات 

المتداولة في قائمة المركز المالي الموحدة.

الذمم الدائنة ١٤-٢

اق العمل ة البضائع والخدمات التي یتم الحصول علیھا في سین الذمم الدائنة ھي عبارة عن التزامات بسداد قیمإ

السداد خالل سنة یتم تصنیف الذمم الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كانت ھذه الذمم مستحقةاالعتیادي من الموردین.

ً لذلك یتم عرضھا كمطلوبات غیر متداولة. یتم اثبات الذمم الدائنة التجاریة واحدة أو أقل،  ً بالقیمة وخالفا مبدئیا

العادلة وتُقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

المخصصات١٥-٢

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

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

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

النظر في تصنیف االلتزامات ككل. ویتم االعتراف بالمخصص حتى ولو كان احتمال التدفق الصادر بالنسبة ألحد 

تصنیف ضئیالً.البنود المدرجة في ذات ال

إذا كان أثر الزمنیة للنقود ھاًما، یتم خصم المخصصات باستخدام معدل الخصم الحالي قبل الضریبة والذي یعكس 

تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المرتبطة بالمطلوبات.

ضمانات الخدمات

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

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

كالیف إیقاف العملیاتت

أو إعادة یتم االعتراف بمخصص لاللتزام بإیقاف العملیات عندما تتحمل المجموعة المسؤولیة عن أعمال الترمیم 

تأھیل 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 

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

بند الممتلكات والمصنع والمعّدات ومن ثم یتم استھالكھ كمصروف على مدى العمر المتوقع لتلك الموجودات.
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إن التعدیالت على المبلغ المقّدر ووقت التدفقات النقدیة إلیقاف العملیات ھي أمر طبیعي في ضوء األحكام 

والتقدیرات الھامة التي تنطوي علیھا. یتم تسجیل ھذه التعدیالت كزیادة في المطلوبات تقابلھا زیادة في الموجودات 

ذات العالقة. تتضمن العوامل التي تؤثر على ھذه التعدیالت ما یلي:

تطویر التقنیة

المتطلبات التنظیمیة واستراتیجیات اإلدارة البیئیة

 ّر وتكالیف األنشطة المتوقعة بما في ذلك آثار التضخمالتغیرات في الحد المقد

التغیرات في االستدامة االقتصادیة

ض١٦-٢ القرو

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

دام طریقة القروض طویلة األجل بالتكلفة المطفأة باستخالمتكبدة، إن وجدت. وبعد االعتراف المبدئي، تقاس ھذه 

یتم االعتراف بأي فروقات بین المتحصالت (بعد حسم تكالیف المعاملة) ومبلغ االسترداد في معدل الفائدة الفعلیة.

الربح أو الخسارة على مدى فترة القروض باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

لمالي الموحدة عند الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو انقضائھ. ویتم تُحذف القروض من قائمة المركز ا

االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوب المالي الذي تم إنھاؤه أو تحویلھ إلى طرف آخر والمقابل المدفوع، 

الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة بما في ذلك الموجودات غیر النقدیة المحولة أو المطلوبات المحّملة، في قائمة

كدخل آخر أو تكالیف تمویل.

یتم تصنیف القروض كمطلوبات متداولة ما لم یتوفر لدى المجموعة حق غیر مشروط بتأجیل تسویة االلتزام لفترة 

شھراً بعد فترة التقریر.١٢ال تقل عن 

ضالیفتك١٧-٢ القرو

والمحددة المنسوبة مباشرةً إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤھلة خالل تتم رسملة تكالیف االقتراض العامة 

الفترة الزمنیة المطلوبة إلنجاز وإعداد الموجودات لالستخدام المقصود منھا أو البیع. الموجودات المؤھلة ھي 

منھا. تُخصم إیرادات الموجودات التي تتطلب بالضرورة فترة طویلة لتصبح جاھزة لالستخدام أو البیع المقصود 

االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت القتراضات محدَّدة بانتظار صرفھا على الموجودات المؤھلة من تكالیف 

االقتراض المؤھلة للرسملة.

تدرج تكالیف االقتراض األخرى ضمن المصروفات في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا في قائمة الربح أو الخسارة 

.الموحدة

التزامات منافع الموظفین١٨-٢

تقوم المجموعة بتقدیم مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا. ویستند استحقاق ھذه المكافأة عادة إلى الراتب النھائي 

للموظف وطول فترة خدمتھ استنادا إلى إتمام حد أدنى لفترة الخدمة. وتتراكم التكالیف المتوقعة لھذه المكافأة على 

العمل.مدار فترة 

عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لمكافأت نھایة الخدمة یتم تحدید القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة 

التقدیریة باستخدام أسعار الفائدة لسندات الشركات عالیة الجودة المقومة بالعملة التي ستدفع بھا المنافع والتي لھا 
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االلتزام ذي العالقة. في الدول التي ال یكون فیھا أسواق واسعة لھذه السندات، یتم شروط استحقاق تقارب شروط 

تطبیق أسعار سوق السندات الحكومیة.

راج ھذه التكلفة یتم احتساب تكلفة الفائدة عن طریق تطبیق معدل الخصم على رصید التزام المنافع المحددة. ویتم إد

بح أو الخسارة الموحدة.ضمن مصروف منافع الموظفین في قائمة الر

یتم االعتراف بإعادة قیاس األرباح والخسائر التي تنشأ من تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات االكتواریة 

قائمة التغیرات في الفترة التي تحدث فیھا، مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. ویتم تحویلھا الى األرباح المبقاة في 

حدة الموجزة في الفترة التي تحدث فیھا.الموفي حقوق الملكیة 

یتم االعتراف بالتغیرات في القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعدیالت الخطة أو أي تقلیص بھا 

على الفور في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كتكالیف خدمة سابقة.

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

إیرادات١٩-٢

یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المقبوض أو المستحق من بیع البضائع والخدمات في سیاق العمل 

االعتیادي ألنشطة المجموعة، صافیة من الخصومات والعوائد. تسجل المجموعة اإلیرادات عندما یكون بإمكانھا 

قیاس مبلغ اإلیرادات 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 

ع العمیل ونوع المعاملة وتفاصیل كل ترتیب. ال یعد مبلغ للعائد على النتائج التاریخیة، آخذین بعین االعتبار نو

اإلیرادات قابالً للقیاس بشكل موثوق إال بعدما تتم تسویة كافة االلتزامات المحتملة المرتبطة بالبیع.

إیرادات عقود(أ)

المتكبدة حتى تاریخھ إلى یتم إثبات إیرادات العقود باستخدام طریفة نسبة اإلنجاز والتي تقاس بنسبة التكلفة الفعلیة 

إجمالي التكلفة التقدیریة لكل عقد. عندما یكون العقد في مرحلتھ األولى وال یمكن تقدیر نتائجھ بشكل یُعتمد علیھ، 

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

المباشرة وتلك التكالیف غیر المباشرة المتعلقة بالعقود. یتم إثبات التغیرات في تقدیرات التكلفة المواد والعمالة

والخسائر على العقد غیر المنجز في الفترة التي تحدد فیھا. یتم إدراج التكالیف واإلیرادات المقدرة التي تزید عن 

داولة كما یتم إثبات الزیادة في الفواتیر الصادرة المبالغ التي صدرت بھا فواتیر لعقود غیر منجزة كموجودات مت

عن التكالیف المتكبدة واإلیرادات المقدرة، إن وجدت، ضمن المطلوبات المتداولة كأعمال عقود تحت التنفیذ.

إیرادات إیجار(ب)

تقدیم الخدمات باستخدام یتم االعتراف باإلیرادات من االستثمارات العقاریة عادة في الفترة المالیة التي یتم فیھا 

طریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

منتجات الطالء ذات العالقة/بیع الطالء والمنتجات(ج)
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٢٧

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

البضائع. تقاس اإلیرادات من بیع البضائع بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو والذي عادة ما یحدث عند تسلیم 

المستحق، بعد خصم العوائد والمخصصات والخصومات التجاریة والحسومات الكمیة.

إیرادات من خدمات الصیانة والتركیب(د)

لخدمات، وذلك االتي یتم فیھا تقدیم یتم االعتراف باإلیرادات من خدمات الصیانة والتركیب في الفترة المحاسبیة 

نسبتھا إلى بالرجوع إلى مرحلة اكتمال المعاملة المحددة والمقیّمة على أساس الخدمة الفعلیة المقدمة من حیث

مجموع الخدمات المزمع تقدیمھا.

إیرادات الفائدة٢٠-٢

یخصم بدقة المقبوضات النقدیة المستقبلیة تُقاس إیرادات الفائدة باستخدام معدل الفائدة الفعلي، وھو المعدل الذي

المقدرة على مدى العمر المتوقع للموجودات المالیة أو على مدى فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القیمة 

الدفتریة للموجودات المالیة. یتم إدراج إیراد الفوائد في اإلیرادات المالیة ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

عقود إیجارات تشغیلیة٢١-٢

یستند تحدید ما إذا كان ترتیب یُعد، أو ینطوي على، عقد إیجار الى جوھر الترتیب ویتطلب تقویم ما إذا كان تنفیذ 

الترتیب یعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة و اذا كان الترتیب ینقل حق في استخدام األصل.

المجموعة كمستأجر

تصنّف عقود اإلیجار التي یحتفظ بموجبھا المؤجر بجزء جوھري من مخاطر ومنافع الملكیة كإیجارات تشغیلیة. 

یتم تحمیل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي (صافیة من أي حوافٍز مقبوضة من المؤّجر) إلى قائمة 

لى مدى فترة اإلیجار.القسط الثابت عبإستخدام طریقةالربح أو الخسارة الموحدة 

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

وكذلك المبلغ المدفوع لشراء حق استئجار قطعة أرض من مستأجر سابق تم تصنیفھا كغیر متداولة الموجودات 

قة ویتم إطفاؤھا على مدى فترة اتفاقیات اإلیجار المتعلقة بھا.في قائمة المركز المالي الموحدة المرف

المجموعة كمؤجر

أبرمت المجموعة عقود إیجار فیما یتعلق بمحفظة استثماراتھا العقاریة. وقد حددت المجموعة، استنادا إلى تقییم 

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

من عقد اإلیجار في قائمة الربح أو الخسارة باستخدام طریقة باعتبارھا عقود إیجار تشغیلي. یتم االعتراف باإلیراد

اإلیجار.اتفاقیةالقسط الثابت على مدى فترة 

توزیعات أرباح٢٢-٢

یتم االعتراف بتوزیعات األرباح على المساھمین في الشركة تحت بند المطلوبات في القوائم المالیة الموحدة في 

ات األرباح من قبل المساھمین في الشركة.الفترة التي یتم فیھا اعتماد توزیع
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٢٨

الزكاة والضرائب٢٣-٢

للزكاة والدخل تخضع الشركة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة للزكاة وفقاً ألنظمة الھیئة العامة

لوعاء الزكوي ا("الھیئة"). یتم حساب الزكاة للشركة وشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة بناًء على 

ي المملكة فالتقریبي أو األرباح المعدلة أیھما أعلى. یخضع المساھمون األجانب في الشركة وشركاتھا التابعة 

موحدة. یتم العربیة السعودیة لضرائب الدخل. یتم اثبات الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الربح أو الخسارة ال

تم تحدیدھا وطلب سدادھا.إثبات أیة مبالغ إضافیة، إن وجدت، عندما ی

والفروع األجنبیة لضرائب الدخل في البالد التي تعمل بھا، عدا شركة آر أس األجنبیةتخضع الشركات التابعة

في اإلمارات العربیة المتحدة. یتم تحمیل ضریبة الدخل ھذه على قائمة والتي ال تخضع ألي ضرائب دخل دي

الربح أو الخسارة الموحدة.

یتم تكوین مخصص ضریبة الدخل المؤجلة بالكامل، باستخدام طریقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناشئة 

وال یتم في قائمة المركز المالي الموحدة.فیما بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمھا الدفتریة 

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

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

یتم تحدید ضریبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب (والقوانین) التي تم سنھا أو التي ستُطبق فعلیاً في 

فترة التقریر والتي یتوقع سریانھا في حالة تحقق أصل ضریبة الدخل المؤجلة ذي العالقة أو تسویة التزام نھایة

ضریبة الدخل المؤجلة.

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

تفادة من الفروق والخسائر المؤقتة.تكون متاحة والتي على أساسھا یمكن االس

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

لالستثمارات في العملیات األجنبیة، حیث تكون المجموعة قادرة على مراقبة توقیت عكس الفروقات المؤقتة ویكون 

عكس ھذه الفروقات في المستقبل القریب.من المرجح أّل یتم

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

ومطلوبات الضریبة المتداولة وعندما ترتبط أرصدة الضریبة المؤجلة بنفس السلطات الضریبیة. ویتم إجراء 

لوبات الضریبیة المتداولة عند وجود حق قانوني نافذ للمنشأة إلجراء المقاصة المقاصة بین الموجودات والمط

ویكون لدیھا نیة التسویة على أساس صافي المبلغ أو تحقیق األصل وتسویة االلتزام في نفس الوقت.

ترتبط فیھا ، باستثناء الحاالت التي الموحدةالربح أو الخسارةقائمةیتم إدراج الضریبة المؤجلة والحالیة في

الضریبة ببنوٍد معترف بھا 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.

عن معامالت محددة مع أطراف غیر مقیمة في المملكة تقوم الشركة وشركاتھا التابعة السعودیة باستقطاع ضرائب

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

یتطلب نظام ضریبة الدخل السعودي.
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٢٩

التقاریر القطاعیة٢٤-٢

یتفق مع آلیة رفع التقاریر الداخلیة إلى صانع القرارات التشغیلیة یتم رفع التقاریر عن القطاعات التشغیلیة على نحو 

الرئیسي.

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

سي عن اتخاذ القرارات واتخاذ القرارات االستراتیجیة. وقد تم تحدید المدیر التنفیذي على أنھ المسؤول الرئی

التشغیلیة.

إن قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت التي تمثل: 

أنشطة تدر إیرادات.)١(

نتائج العملیات التي تقوم اإلدارة باإلستمرار بتحلیلھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع المصادر )٢(

وتقییم األداء. 

معلومات مالیة متاحة بشكل منفصل.)٣(

ربحیة السھم٢٥-٢

یتم حساب ربحیة السھم األساس والمخفض بقسمة الربح أو الخسارة العائدة إلى مساھمي المجموعة، باستثناء أي 

تكالیف متكبدة لخدمة حقوق الملكیة بخالف األسھم العادیة على المتوسط المرجح لألسھم العادیة القائمة خالل 

.السنة

تجمیع األعمال والشھرة٢٦-٢

یتم احتساب تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ وفقا إلجمالي المقابل المحول المقاس 

بالقیمة العادلة كما في تاریخ االستحواذ وقیمة أي من الحصص غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. لكل 

تقوم الشركة المستحوذة بقیاس الحصص غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا إما بالقیمة تجمیع أعمال، 

العادلة أو بحصة متناسبة من صافي الموجودات المحددة في الشركة المستحوذ علیھا. یتم تسجیل التكالیف المتعلقة 

.ي قائمة الربح أو الخسارة الموحدةفاإلداریةالعمومیة وباالستحواذ عند تكبدھا ویتم إدراجھا ضمن المصاریف

یتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة كونھا الزیادة في إجمالي المقابل المحّول والمبلغ الذي تم االعتراف بھ للحصة غیر 

ة تكبدالمالمسیطرة على القیمة العادلة لصافي الموجودات الملموسة وغیر الملموسة المستحوذ علیھا والمطلوبات 

. وفي حال كان المقابل المدفوع أقل من القیمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ مفترضةو/ أو ال

علیھا، یتم االعتراف بالفرق في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. بعد االعتراف المبدئي، تقاس الشھرة بالتكلفة 

فاض القیمة، یتم تخصیص الشھرة المستحوذ علیھا ناقصاً أي خسائر ھبوط القیمة المتراكمة. ولغرض اختبار انخ

في تجمیع األعمال، من تاریخ االستحواذ، لكل وحدة من وحدات تولید النقد للمجموعة التي یتوقع أن تستفید من 

التجمیع، بصرف النظر سواًء یتم تخصیص الموجودات والمطلوبات األخرى للشركة المستحوذ علیھا إلى تلك 

الوحدات.

بار الشھرة لتحري الھبوط في القیمة سنویاً كما في تاریخ التقریر وعندما تشیر الظروف إلى وجود ھبوط یتم اخت

في القیمة الدفتریة.
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٣٠

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

للوحدة المدّرة للنقد أقل من القیمة الدفتریة، یتم االعتراف بخسارة الھبوط في القیمة یكون المبلغ القابل لالسترداد 

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ال یمكن عكس خسارة الھبوط في القیمة المتعلق بالشھرة في الفترات 

المستقبلیة.

القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات-٣

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

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

أدائھا.تعكس القیمة العادلة للمطلوبات مخاطر عدمة الوصول إلیھا في ذلك التاریخ.للمجموع

یوجد عدد من سیاسات المجموعة المحاسبیة واإلفصاحات والتي تتطلب قیاس القیمة العادلة لكٍل من الموجودات 

والمطلوبات المالیة وغیر المالیة.

تقع مسؤولیة اإلشراف على جمیع قیاسات القیمة فیما یتعلق بقیاس القیم العادلة.قامت المجموعة بعمل ممارسات 

العادلة الھامة على اإلدارة، بما في ذلك المستوى الثالث للقیم العادلة.

تقوم اإلدارة بمراجعة المدخالت الھامة غیر القابلة للمالحظة وتعدیالت التقییم بشكل دوري. تقوم اإلدارة بتقییم 

الث لدعم االستنتاج بأن ھذه التقییمات تلبي متطلبات المعاییر الدولیة األدلة التي تم الحصول علیھا من طرف ث

، بما في ذلك المستوى في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في المملكة العربیة السعودیةالمعتمدةللتقاریر المالیة

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

خدمات التسعیر، تستخدم لقیاس القیم العادلة.

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

لمستخدمة في تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة بناء على المدخالت ا

أسالیب التقییم كما یلي:

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

 والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى ٢المستوى

مباشر (أي مشتقة من األسعار).إما مباشرة (مثل األسعار) أو بشكل غیر 

 مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بیانات سوق یمكن مالحظتھا (مدخالت ٣المستوى :

غیر ملحوظة).

إذا 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 الھرمي للقیمة 

العادلة حیث أن أدنى مستوى للدخل ھو ھام لقیاس كامل.

تثبت المجموعة بالتحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا 

التغییر.
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٣١

تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة-٤

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة في المملكة العربیة السعودیةالمعتمدةیتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقا

استخدام بعض التقدیرات واالفتراضات الھامة التي تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح 

ات والمصاریف خالل عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاریخ التقاریر، والمبالغ المعروضة لإلیراد

یتم تقییم التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك فترة التقریر.

یرات تقوم المجموعة بعمل تقدون معقولة في ظل الظروف الحالیة.توقعات األحداث المستقبلیة التي یعتقد أن تك

ة الناتجة عن ذلك مع النتائج الفعلیة المتعلقة بھا. نادًرا ما تتساوى التقدیرات المحاسبیواجتھادات تتعلق بالمستقبل.

إن التقدیرات التي تنطوي على مخاطر جوھریة تؤدي إلى تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات 

والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة مبینة أدناه:

إیرادات عقود

نتائج العقود قة نسبة اإلنجاز عند تمكن اإلدارة من تقدیریتم إثبات إیرادات العقود طویلة األجل باستخدام طری

تقوم اإلدارة بإعداد تقادیر التكالیف المتوقعة إلستكمال انجاز العقود قید التنفیذ كما في تاریخ بشكل یُعتمد علیھ.

لیة ونسبة إنجاز رات األوالتقریر وبأخذ بعین اإلعتبار التكالیف المتكبده حتى تاریخ التقریر والتغیرات في التقدی

األرباح الناتجة تستخدم ھذه التقدیرات في تحدید نسبة إنجاز العقود والتي علیھا یتم اإلعتراف باإلیرادات والعقود.

ان التغیر االحق بالظروف قد یؤدي الى اختالف النتائج الفعلیة عن النتائج المقدرة. عن ھذه العقود. 

ةالھبوط في قیمة الموجودات غیر المالی

تقوم اإلدارة بتقییم الھبوط في قیمة الموجودات غیر المالیة عندما األحداث أو التغیرات في الظروف تكون مؤشر 

تشتمل العوامل التي قد تبدئ عملیة تقییم لخسائر الھبوط أدلة ة قد تكون غیر قابلة لإلسترداد. إلى أن القیمة الدفتری

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

والتغیرات في أسعار الفائدة السوقیة واألداء اإلقتصادي للموجودات. 

الھبوط في قیمة الموجودات المــالیة

بتقییم ھبوط قیمة الموجودات غیر المالیة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن القیمة اإلدارةتقوم 

الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم إعداد ھذا التقدیر لكل مبلغ من المبالغ الجوھریة كالً على حده. أما 

ییمھا بشكل اجمالي ویتم تقدیر مخصص لھا وفقاً لفترة بالنسبة للمبالغ غیر الجوھریة التي تأخر سدادھا، فیتم تق

تأخر السداد والخبرة السابقة للشركة.

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرةطبیقت-٥

تم اعداد القوائم المالیة للشركة طبقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر 

قوائمھا واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. قامت المجموعة بإعداد 

وفقًا لمعاییر المحاسبة السابقة ٢٠١٦دیسمبر ٣١ل السنة المنتھیة في للفترات حتى وبما یشمالمالیة الموحدة

الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

المعتمدة التي تتوافق مع المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة المالیة الموحدةقوائمھابإعداد وتبعا لذلك، قامت المجموعة

واإلصدارات األخرى الصادرة من قبل الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینفي المملكة العربیة السعودیة والمعاییر 
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٣٢

٢٠١٦دیسمبر ٣١مع المعلومات المالیة لفترة المقارنة للفترة المنتھیة في ٢٠١٧دیسمبر٣١المطبقة كما في و

الھامة. عند إعداد القوائم المالیة الموحدة، اُعدت قائمة المركز كما ھو موضح في ملخص السیاسات المحاسبیة

وھو تاریخ تحول المجموعة إلى المعاییر الدولیة ٢٠١٦ینایر ١المالي الموحدة االفتتاحیة للمجموعة كما في تاریخ 

سیة التي أجرتھا المجموعة . یبین ھذا اإلیضاح التعدیالت الرئیالمعتمدة في المملكة العربیة السعودیةللتقاریر المالیة

بما في على تعدیل قوائمھا المالیة الموحدة المعدة وفقاً للمعاییر الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبیة القانونیین 

دیسمبر ٣١والقوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في ٢٠١٦ینایر١الموحدة كما في ذلك قائمة المركز المالي 

٢٠١٦.

فاءات المطبقةاإلع١-٥

للشركات التي تطبقھ ألول مرة بإعفاءات معینة من تطبیق بعض ١یسمح المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالي.متطلبات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة بأثر رجعي

العملة، ونتیجة لذلك، تم اعتبار فروقات تحویل العمالت قامت المجموعة بتطبیق اإلعفاء المتعلق بفروق تحویل 

.٢٠١٦ینایر ١لكافة العملیات األجنبیة صفر كما في 
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٣٣

(تاریخ التحول)٢٠١٦ینایر ١تسویة قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٢-٥

إیضاح

كما في

٢٠١٥دیسمبر ٣١

لمعاییر المحاسبة (وفقاً 

)السابقة

س  الناتجة إعادة القیا

عن التحول

كما في

٢٠١٦ینایر ١

(وفقاً للمعاییر الدولیة 

للتقاریر المالیة)

الموجودات

موجودات غیر متداولة

١٩٢٫٢٨٠)٣١٫٠٧٣(١٢٢٣٫٣٥٣-٦-٥ممتلكات ومصنع ومعدات

٦٠٨٫٨٣٢)٢٫٥٢٢(٢٦١١٫٣٥٤-٦-٥استثمارات عقاریة

٢٦٫٩٥٣)٦٫١٨٧(٣٣٣٫١٤٠-٦-٥موجودات غیر ملموسة

٤٢٫٨٩٥)٢١٫٨٨٣(٤٦٤٫٧٧٨-٦-٥ذمم مدینة

٧٫٠١٤-٧٫٠١٤موجودات أخرى غیر متداولة

٨٧٧٫٩٧٤)٦١٫٦٦٥(٩٣٩٫٦٣٩

موجودات متداولة

١٧٨٫١٨٦-١٧٨٫١٨٦مخزون

٥٫٨٨٥-٥٫٨٨٥أعمال عقود تحت التنفیذ

٣٤١٫٤٢٣)٩٫٠٤٨(٤٣٥٠٫٤٧١-٦-٥ذمم مدینة

١٦٫٦٢٠-١٦٫٦٢٠دفعات مقدمة إلى موردین

٣٥٫٩٨٨-٣٥٫٩٨٨مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى

٥٨٫٨٣٧-٥٨٫٨٣٧نقد وما یماثلھ

٦٣٦٫٩٣٩)٩٫٠٤٨(٦٤٥٫٩٨٧

١٫٥١٤٫٩١٣)٧٠٫٧١٣(١٫٥٨٥٫٦٢٦مجموع الموجودات

حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة

٦٠٠٫٠٠٠-٦٠٠٫٠٠٠رأس المال

١٢٠٫٤٦٣-١٢٠٫٤٦٣احتیاطي نظامي

١٧٥٫٠٠٨)١٢٥٫٨٢٤(٣٠٠٫٨٣٢أرباح مبقاة

-٥٢٫١٩٠)٥٢٫١٩٠(١-٥احتیاطي تحویل عملیات أجنبیة

حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في شركة 

٨٩٥٫٤٧١)٧٣٫٦٣٤(٩٦٩٫١٠٥البحر األحمر العالمیة

)١٣٫٠٧٥(-)١٣٫٠٧٥(حصص غیر مسیطرة

٨٨٢٫٣٩٦)٧٣٫٦٣٤(٩٥٦٫٠٣٠مجموع حقوق الملكیة

مطلوبات غیر متداولة

١٧٢٫٥٨٣-١٧٢٫٥٨٣قروض

٥٤٣٫٠٧٣٤٫٣٥٢٤٧٫٤٢٥-٦-٥التزامات منافع الموظفین

٩٫٩٤٥)٢٫٥٤٥(٢١٢٫٤٩٠-٦-٥مطلوبات أخرى غیر متداولة

٢٢٨٫١٤٦١٫٨٠٧٢٢٩٫٩٥٣

متداولةمطلوبات 

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

٦٩٩٫٤٢٦١٫١١٤١٠٠٫٥٤٠-٦-٥مستحقات ومطلوبات أخرى

٤٠١٫٤٥٠١٫١١٤٤٠٢٫٥٦٤

٦٢٩٫٥٩٦٢٫٩٢١٦٣٢٫٥١٧مجموع المطلوبات

١٫٥١٤٫٩١٣)٧٠٫٧١٣(١٫٥٨٥٫٦٢٦مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات
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٣٤

٢٠١٦مبر سدی٣١تسویة قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣-٥

إیضاح

كما في

٢٠١٦دیسمبر ٣١

لمعاییر المحاسبة (وفقاً 

)السابقة

س الناتجة إعادة  القیا

عن التحول

كما في

٢٠١٦دیسمبر ٣١

(وفقاً للمعاییر الدولیة 

للتقاریر المالیة)

الموجودات

موجودات غیر متداولة

١٧٣٫٢١٦)٢٩٫٦٦٤(١٢٠٢٫٨٨٠-٦-٥ممتلكات ومصنع ومعدات

٥٢٩٫٧٨٢)٦٥(٢٥٢٩٫٨٤٧-٦-٥استثمارات عقاریة

٤٩٫٢٣٦)٨٫٣٥٦(٣٥٧٫٥٩٢-٦-٥موجودات غیر ملموسة

٦٥٫٩١٧)٢٣٫٧٤٢(٤٨٩٫٦٥٩-٦-٥ذمم مدینة

٨٫٦٧٥-٨٫٦٧٥موجودات 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(٤٣١٦٫٥٦٠-٦-٥ذمم مدینة

١٣٫٦٧٢-١٣٫٦٧٢دفعات مقدمة لموردین

٤١٫٨٧٨-٤١٫٨٧٨مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى

٦٤٫٥٩٥-٦٤٫٥٩٥نقد وما یماثلھ

٦٥٦٫٤٨٩)٩٫٠٤٨(٦٦٥٫٥٣٧

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

حقوق الملكیة والمطلوبات

حقوق الملكیة

٦٠٠٫٠٠٠-٦٠٠٫٠٠٠المالرأس 

١٢٩٫٢٦٠-١٢٩٫٢٦٠احتیاطي نظامي

٢٠٦٫٠٦٩)١٢٨٫٩٣٥(٣٣٥٫٠٠٤أرباح مبقاة

)٣٫٩٦٧(٥٢٫٦٨٠)٥٦٫٦٤٧(١-٥احتیاطي تحویل عملیات أجنبیة

حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في 

٩٣١٫٣٦٢)٧٦٫٢٥٥(١٫٠٠٧٫٦١٧شركة البحر األحمر العالمیة

)٣٫٧٠٢(-)٣٫٧٠٢(مسیطرةحصص غیر 

٩٢٧٫٦٦٠)٧٦٫٢٥٥(١٫٠٠٣٫٩١٥مجموع حقوق المساھمین 

مطلوبات غیر متداولة

١٠٩٫٦٩٩-١٠٩٫٦٩٩قروض

٥٥٠٫٤٢٦٤٫٣٥٢٥٤٫٧٧٨-٦-٥التزامات منافع الموظفین

٢٩٫٣٨٥)٨٦(٢٢٩٫٤٧١-٦-٥مطلوبات أخرى غیر متداولة

١٨٩٫٥٩٦٤٫٢٦٦١٩٣٫٨٦٢

مطلوبات متداولة

٤٥٫٩٧٤-٤٥٫٩٧٤ذمم دائنة

٢٠٫٤١٠-٢٠٫٤١٠مخصص الزكاة وضرائب الدخل

٩٩٫٩٤٢-٩٩٫٩٤٢قروض قصیرة األجل

٨١٫٦٣٥-٨١٫٦٣٥الجزء المتداول من القروض

١٨٫١٠١-١٨٫١٠١دفعات مقدمة من عمالء

٦٩٤٫٦١٧١٫١١٤٩٥٫٧٣١-٦-٥مستحقات ومطلوبات أخرى

٣٦٠٫٦٧٩١٫١١٤٣٦١٫٧٩٣

٥٥٠٫٢٧٥٥٫٣٨٠٥٥٥٫٦٥٥مجموع المطلوبات

١٫٤٨٣٫٣١٥)٧٠٫٨٧٥(١٫٥٥٤٫١٩٠مجموع حقوق الملكیة والمطلوبات
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(شركة مساھمة سعودیة)

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٥

٢٠١٦دیسمبر ٣١تسویة قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتھیة في ٤-٥

إیضاح

كما في

٢٠١٦دیسمبر ٣١

لمعاییر المحاسبة (وفقاً 

)السابقة

س إعادة القیا

الناتجة عن التحول

٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦دیسمبر 

(وفقاً للمعاییر الدولیة 

للتقاریر المالیة)

١٫٠٣٠٫٤١٧-١٫٠٣٠٫٤١٧إیرادات

١-٦-٥،

تكلفة اإلیرادات

٢-٦-٥ ،

٣-٦-٥ ،

٧٦٧٫٠٧٦(٢٫٧٠٧)٧٦٩٫٧٨٣(٥-٦-٥(

٢٦٠٫٦٣٤٢٫٧٠٧٢٦٣٫٣٤١الربحإجمالي 

مصاریف التشغیل

)٤٧٫٠٥٨(٩٢٦)٤٧٫٩٨٤(٥-٦-٥بیع وتسویق

)٩٥٫٢٧٤(١٫٢٦٤)٩٦٫٥٣٨(٥-٦-٥عمومیة وإداریة

)٦٫١٧٧(-)٦٫١٧٧(بالصافي-مصاریف أخرى 

١٠٩٫٩٣٥٤٫٨٩٧١١٤٫٨٣٢الربح من العملیات

تكالیف تمویل

٢-٦-٥،

١٥٫٧٢٤()٢٫٥٢٢()١٣٫٢٠٢(٤-٦-٥(

١٫٥٨٠-١٫٥٨٠إیرادات تمویل

٩٨٫٣١٣٢٫٣٧٥١٠٠٫٦٨٨الربح قبل ضریبة الدخل والزكاة

)٥٫٨٨٢(-)٥٫٨٨٢(مصروف ضریبة الدخل

)٢٫٥٧٧(-)٢٫٥٧٧(زكاة

٨٩٫٨٥٤٢٫٣٧٥٩٢٫٢٢٩ربح السنة

الربح العائد إلى:

٨٧٫٩٦٩٢٫٣٧٥٩٠٫٣٤٤مساھمي الشركة  

١٫٨٨٥-١٫٨٨٥حصص غیر مسیطرة

٨٩٫٨٥٤٢٫٣٧٥٩٢٫٢٢٩
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٣٦

٢٠١٦دیسمبر ٣١تسویة قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتھیة في ٥-٥

إیضاح

كما في

٢٠١٦دیسمبر ٣١

لمعاییر المحاسبة (وفقاً 

)السابقة

س إعادة القیا

عن التحولالناتجة 

٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦دیسمبر 

(وفقاً للمعاییر الدولیة 

للتقاریر المالیة)

٨٩٫٨٥٤٢٫٣٧٥٩٢٫٢٢٩ربح السنة

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر

بنود قد یعاد تصنیفھا إلى الربح 

-أو الخسارة 

فروقات صرف عن تحویل 

)٣٫٩٦٧(٤٩٠)٤٫٤٥٧(العملیات األجنبیة

بنود لن یعاد تصنیفھا إلى الربح 

-أو الخسارة 

إعادة قیاس التزامات منافع 

)٥٫٤٨٦()٥٫٤٨٦(-٥-٦-٥الموظفین

(الخسارة) الدخل الشامل اآلخر 

)٩٫٤٥٣()٤٫٩٩٦()٤٫٤٥٧(للسنة

٨٢٫٧٧٦)٢٫٦٢١(٨٥٫٣٩٧مجموع الدخل الشامل للسنة

مجموع الدخل الشامل للسنة 

إلى:العائد

٨٠٫٨٩١)٢٫٦٢١(٨٣٫٥١٢مساھمي الشركة

١٫٨٨٥-١٫٨٨٥حصص غیر مسیطرة

٨٢٫٧٧٦)٢٫٦٢١(٨٥٫٣٩٧

توضیحات تعدیالت المعیار الدولي للتقاریر المالیة٦-٥

ممتلكات ومصنع ومعدات١-٦-٥

مدى الھبوط في قیمة الموجودات ذات األعمار اإلنتاجیة الطویلة بموجب معاییر المحاسبة السابقة، تمت مراجعة

عندما كانت األحداث أو التغیرات في الظروف تشیر إلى أن قیمتھا الدفتریة قد تتجاوز إجمالي التدفقات النقدیة 

الموجودات إلى المستقبلیة المتوقعة من االستخدام واالستبعاد النھائي. ألغراض تقییم الھبوط في القیمة، تم تجمیع 

أدنى مستوى والتي تكون التدفقات النقدیة لھا منفصلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة للموجودات األخرى. إذا 

كانت التدفقات النقدیة غیر المخصومة التقدیریة لمجموعة الموجودات أقل من قیمتھا الدفتریة، یتم قیاس خسارة 

مع على أساس خصم التدفقات النقدیة.دفتریة على القیمة العادلة المحددةالھبوط في القیمة كالزیادة في القیمة ال

، فإذا كانت المبالغ القابلة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةذلك، وبموجب المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

ھا القابلة لالسترداد وھي القیمة لالسترداد أقل من قیمتھا الدفتریة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة للموجودات إلى قیمت

معیار المحاسبة العادلة للموجودات ناقصاً تكالیف البیع أو قیمتھا المستخدمة، أیھما أعلى كما تم تعریفھا من قبل

تمثل القیمة المستخدمة القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقع أن یتم اشتقاقھا من الموجودات أو .٣٦الدولي رقم 

لمدرة للنقد.الوحدة ا



شركة البحر األحمر العالمیة (سابقاً "شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان") 
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(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٣٧

، ونتیجة للتغیرات في المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةفي تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

المعتمدة في المملكة معاییر الدولیة للتقاریر المالیةالومعاییر المحاسبة السابقةطریقة تحدید الھبوط في القیمة بین

قررت المجموعة أن القیم القابلة لالسترداد لوحداتھا المدرة للنقد التالیة كانت أقل من قیمتھا ، العربیة السعودیة

الدفتریة:

موجودات شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان لیبیا (شركة تابعة)(أ)

(الفرع)-موجودات بابوا غینیا الجدیدة (ب)

موزمبیق (شركة تابعة)موجودات شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، (ج)

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

. تم االعتراف بھذا المبلغ مقابل الرصید ٢٠١٦ینایر ١ملیون لایر سعودي كما في ٣١٫١الھبوط في القیمة بمبلغ 

 ً .٧إیضاح رقم االفتتاحي لألرباح المبقاة. انظر أیضا

لم تقم المجموعة بإثبات أي موجودات ضریبة دخل مؤجلة ناتجة عن التعدیالت أعاله آخذةً في االعتبار حالة عدم 

التأكد المحیطة بالتحقق من تلك الموجودات في المستقبل القریب.

مطلوبات إیقاف العملیات٢-٦-٥

باالعتراف بمطلوبات إیقاف العملیات غیر المخصومة ورسملة ، قامت المجموعة المحاسبة السابقةبموجب معاییر

ینایر ١التكالیف في االستثمارات العقاریة ذات العالقة. في تاریخ التحویل إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (

لعقاریة )، تمت إعادة قیاس مطلوبات إیقاف العملیات والتكالیف ذات العالقة المرسملة في االستثمارات ا٢٠١٦

، األمر الذي أدى إلى انخفاض ٣٧والمعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٩وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ملیون لایر ٢٫٥ملیون لایر سعودي وانخفاض مطلوبات إیقاف العملیات بمبلغ ٢٫٥االستثمارات العقاریة بمبلغ 

ملیون لایر سعودي.٠٫٠٢المبقاة بمبلغ سعودي. أدى صافي الفروقات إلى زیادة األرباح 

تجمیع األعمال٣-٦-٥

في تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

لیون لایر سعودي م٢٣٫٩بأثر رجعي وقامت بتقییم الموجودات غیر الملموسة والتي لدیھا أعمار محدودة بمبلغ ٣

(المدرجة ضمن "موجودات مقابل ھبوط في الشھرة بنفس المبلغ. نظًرا لالعتراف بھذه الموجودات غیر الملموسة

، قامت المجموعة بتسجیل إطفاء متراكم غیر متداولة أخرى" في القوائم المالیة الموحدة للمعاییر المحاسبیة السابقة)

ھ على حساب األرباح المبقاة كما في تاریخ التحول.ملیون لایر سعودي وتحمیل٦٫٢بمبلغ 

الذمم المدینة٤-٦-٥

ً لمتطلبات المعیار  في تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، تمت إعادة قیاس الذمم المدینة وفقا

ملیون لایر ٢١٫٩بمبلغ ، األمر الذي أدى إلى زیادة في الذمم المدینة غیر المتداولة٣٩المحاسبي الدولي رقم 

ملیون لایر سعودي. تم تحمیل ھذه المبالغ على حساب ٩٫٠سعودي وھبوط في قیمة الذمم المدینة المتداولة بمبلغ 

األرباح المبقاة.

لم تقم المجموعة بإدراج أي أصل لضریبة الدخل المؤجلة الناتجة عن التسویات والتعدیالت أعاله أخذاً باإلعتبار 

ن المحیط بتحقیق ھذا األصل في المستقبل القریب.عدم الیقی
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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٣٨

التزامات منافع الموظفین٥-٦-٥

المنافع المحددة وفقاً لطریقة التزاماتوفقاً لمعاییر المحاسبة السابقة، لم یكن ضروریاً أن تقوم المجموعة بقیاس 

الوحدة اإلضافیة المقدرة. مع ذلك، وكما في تاریخ التحویل إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، قامت المجموعة 

بإعادة قیاس المطلوبات المحددة للمنافع وفقاً لطریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة (كما یتطلب المعیار المحاسبي الدولي 

ملیون لایر سعودي. تم تحمیل ھذا المبلغ على حساب األرباح ٤٫٤أدى ذلك إلى زیادة المطلوبات بمبلغ ).١٩رقم 

المبقاة.

ص الضمانات٦-٦-٥ مخص

ً لمتطلبات  في تاریخ التحویل إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، تمت إعادة قیاس مخصص الضمانات وفقا

ملیون لایر ١٫١األمر الذي أدى إلى زیادة في مخصص الضمانات بمبلغ ،٣٧المعیار المحاسبي الدولي رقم 

سعودي. تم تحمیل ھذا المبلغ على حساب األرباح المبقاة.

األثر على قائمة التدفقات النقدیة الموحدة-تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة ٧-٦-٥

إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أي أثر جوھري على قائمة التدفقات السابقةیر المحاسبة تحول من معایلم یكن لل

النقدیة الموحدة.

معلومات القطاعات-٦

تعمل المجموعة بشكل رئیسي في القطاعات األعمال التالیة:

الخرسانیةالمباني السكنیة والتجاریة غیر ("تصنیع وبیع المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة("

.تأجیر العقارات

المرتبطة بھالطالء والخدمات ("بیع الطالء والخدمات ذات العالقةتصنیع و("

وتستند المعامالت بین القطاعات إلى أسعار السوق.
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٣٩

وللسنتین المنتھیتین في ذلك ٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر ٣١فیما یلي ملخص المعلومات المالیة المختارة كما في 

وفقاً لقطاعات األعمال أعاله:التاریخ 

٢٠١٧

المباني السكنیة 

والتجاریة غیر 

الخرسانیة

تأجیر 

االستثمارات 

العقاریة

الدھانات 

والخدمات ذات 

المجموعالصلة

٤٠٩٫٧٩٥٣١٦٫١٩٣٤٩٫٣٣٩٧٧٥٫٣٢٧مجموع اإلیرادات القطاعیة

)٢٫٢٠٧()٢٫٢٠٧(--إیرادات ما بین القطاعات

٤٠٩٫٧٩٥٣١٦٫١٩٣٤٧٫١٣٢٧٧٣٫١٢٠من العمالء الخارجییناإلیرادات 

األرباح قبل الفوائد والضرائب(الخسائر) 

٦٠٫١٦٩)٢٫٩١٩(٩٢٫٠٨٣)٢٨٫٩٩٥(واالستھالك واإلطفاءوالزكاة

)١٢٫٠٢٥()٤٫٢٩٥()٣٫٨١١()٣٫٩١٩(تكالیف تمویل

٣٠٤--٣٠٤إیرادات تمویل

)١٠٥٫٦٨٣()٥٫٠٩٧()٧٩٫١٢٤()٢١٫٤٦٢(استھالك وإطفاء

(الخسارة) الربح قبل ضریبة الدخل 

)٥٧٫٢٣٥()١٢٫٣١١(٩٫١٤٨)٥٤٫٠٧٢(والزكاة

)٦٫٠٠٩(-)٣٫٣٥٦()٢٫٦٥٣(مصروف ضریبة الدخل

)٦٫٤٩٣()٤١٨()٢٫٩٩٥()٣٫٠٨٠(زكاة

)٦٩٫٧٣٧()١٢٫٧٢٩(٢٫٧٩٧)٥٩٫٨٠٥((الخسارة) الربح للسنة

٤٦٣٫٠٢٣-٤٦٣٫٠٢٣-اإلستثمارات العقاریة

٣٨٫٦٢٦١٨٢٫٧٨٤-١٤٤٫١٥٨ممتلكات ومصنع ومعدات

١٣٫٢١٠-١٣٫٢١٠-إضافات إلى استثمارات عقاریة

١١٫٠٦٤١٩٫٢٥٦-٨٫١٩٢إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات

٦٢٢٫٤٣٦٦٠٥٫٠٨٥٧٥٫٤٩٦١٫٣٠٣٫٠١٧مجموع الموجودات

٢٠١٦

٥٦٣٫٢٥٣٤٠٣٫٦١٤٦٦٫٤٧٥١٫٠٣٣٫٣٤٢مجموع اإلیرادات القطاعیة

)٢٫٩٢٥()٢٫٩٢٥(--إیرادات ما بین القطاعات

٥٦٣٫٢٥٣٤٠٣٫٦١٤٦٣٫٥٥٠١٫٠٣٠٫٤١٧اإلیرادات من العمالء الخارجیین

والزكاةاألرباح قبل الفوائد والضرائب

واالستھالك واإلطفاء واالنخفاض في 

٦٠٫٨٣٨١٦٥٫٨٧٤٢٫٠٤٩٢٢٨٫٧٦١القیمة

)١٥٫٧٢٤()٣٫٩٠٤()٥٫٧٨٤()٦٫٠٣٦(تكالیف تمویل

١٫٥٨٠--١٫٥٨٠إیرادات تمویل

)١١٣٫٩٢٩()٤٫١٦٨()٨٦٫١٢٥()٢٣٫٦٣٦(استھالك وانخفاض القیمة وإطفاء

(الخسارة) الربح قبل ضریبة الدخل 

١٠٠٫٦٨٨)٦٫٠٢٣(٣٢٫٧٤٦٧٣٫٩٦٥والزكاة

)٥٫٨٨٢(-)٥٧١()٥٫٣١١(مصروف ضریبة الدخل

)٢٫٥٧٧(-)١٫٨٧٦()٧٠١(زكاة

٩٢٫٢٢٩)٦٫٠٢٣(٢٦٫٧٣٤٧١٫٥١٨الربح (الخسارة) للسنة



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

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٤٠

٢٠١٦

المباني السكنیة 

والتجاریة غیر 

الخرسانیة

تأجیر 

االستثمارات 

العقاریة

الدھانات 

والخدمات ذات 

المجموعالصلة

٥٢٩٫٧٨٢-٥٢٩٫٧٨٢-اإلستثمارات العقاریة

٣١٫١٣٢١٧٣٫٢١٦-١٤٢٫٠٨٤ممتلكات ومصنع ومعدات

٨٥٫٩٣٠-٨٥٫٩٣٠-إضافات إلى استثمارات عقاریة

١٣٫٢٥٤٢٢٫٩٢٤-٩٫٦٧٠إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات

٧٤٩٫١٣٧٦٥٥٫٥٣٢٧٨٫٦٤٦١٫٤٨٣٫٣١٥مجموع الموجودات

٢٠١٦ینایر ١

٦٠٨٫٨٣٢-٦٠٨٫٨٣٢-العقاریةاإلستثمارات 

١٩٫٩٨٢١٩٢٫٢٨٠-١٧٢٫٢٩٨ممتلكات ومصنع ومعدات

٦٦٦٫٦٦٧٧٧٨٫٠٧٦٧٠٫١٧٠١٫٥١٤٫٩١٣مجموع الموجودات

٪ تقریبا من مجموع اإلیرادات من قطاع ٣٦٫٩، یمثل ما نسبتھ ٢٠١٧دیسمبر ٣١خالل السنوات المنتھیة في 

عمالء).٤٪ من ٥٨٫٣: ما نسبتھ ٢٠١٦عمالء (٣الخرسانیة تم تحقیقھا من المباني السكنیة والتجاریة غیر 

تقریبا من مجموع اإلیرادات من قطاع التأجیر ٪٥٣٫٢، یمثل ما نسبتھ ٢٠١٧یسمبر د٣١خالل الفترة المنتھیة في 

٪ من عمیلین).٦٢٫٥: ما نسبتھ ٢٠١٦عمالء (٣تم تحقیقھا من 

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

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

وفقاً للمنطقة الجغرافیة:وللسنوات المنتھیة في ذلك التاریخ ٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧

٢٠١٧

المملكة العربیة 

غانااإلماراتالسعودیة

بابوا غینیا 

المجموعأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

٥١٦٫٧٩٣٩٤٫٨٠٩٣٩٫٨٧٩٢٤٫٦٧٠٢٥٫٧٩٧٧٨٫٥٨٥١٦٫٣٥٦٧٩٦٫٨٨٩مجموع اإلیرادات القطاعیة

)٢٣٫٧٦٩(----)٥٫٢٩٦()١٦٫٢٦٦()٢٫٢٠٧(إیرادات ما بین القطاعات

٥١٤٫٥٨٦٧٨٫٥٤٣٣٤٫٥٨٣٢٤٫٦٧٠٢٥٫٧٩٧٧٨٫٥٨٥١٦٫٣٥٦٧٧٣٫١٢٠اإلیرادات من العمالء الخارجیین

٩٫٧٥٨٤٦٣٫٠٢٣-١٫٤٢٣٢٣٫٩٥٤-٤٢٧٫١٥٠٧٣٨اإلستثمارات العقاریة

٨٠٫٢٩٠٤٣٫٥٣٣٣٨٫٠٨٨١١٫٠٥٨١٫٠٣٩٥٫١٧٠٣٫٦٠٦١٨٢٫٧٨٤ممتلكات ومصنع ومعدات

٢٠١٦

٦٦٣٫٤٩٦٨٠٫٠٢٠١٢٧٫١٨٥٤١٫٨٢٠٢٧٫٥٩٨٩٩٫٨٧٩٨٫٤٤٠١٫٠٤٨٫٤٣٨مجموع اإلیرادات القطاعیة

)١٨٫٠٢١()١١٩(---)١٫٨٣٦()١٣٫١٤٢()٢٫٩٢٤(إیرادات ما بین القطاعات

٦٦٠٫٥٧٢٦٦٫٨٧٨١٢٥٫٣٤٩٤١٫٨٢٠٢٧٫٥٩٨٩٩٫٨٧٩٨٫٣٢١١٫٠٣٠٫٤١٧اإلیرادات من العمالء الخارجیین

١٣٫٣٦٩٥٢٩٫٧٨٢-١٫٥٠٤٢٥٫١٢٤-٤٨٩٫٠٠٥٧٨٠اإلستثمارات العقاریة

٧٦٫١٥٨٤٦٫٢٢٠٣٠٫٩٤٤١٢٫٥٨١١٫٠٧١٢٫٩٥١٣٫٢٩١١٧٣٫٢١٦ممتلكات ومصنع ومعدات

٢٠١٦ینایر ١

٢٦٫٠٠٨٦٠٨٫٨٣٢-٢٫٩٠٨٢٦٫٣٣١-٥٥٠٫٠٣٧٣٫٥٤٨اإلستثمارات العقاریة

٩٠٫٤٨٣٤٨٫٤٢٢٣٣٫٧١٨١٢٫٩٧٤٨٠٠٨٥٫٨٧٥١٩٢٫٢٨٠ممتلكات ومصنع ومعدات



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

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة فيإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٤١

ممتلكات ومصنع ومعدات-٧

أراضي

مبان 

ومنازل سكنیة

آالت 

ومعدات

أثاث وتركیبات 

مركباتمكتبیةومعدات

تحتأصول

المجموعاإلنشاء

٢٠١٧

التكلفة

٢٫٢٥٠١٨٨٫٤٠٩٨٢٫٦١٩٢٣٫٤٩٩٤٥٫٦٨٤٤٢٫٠٨٧٣٨٤٫٥٤٨ینایر١

٢٫٥٠٠٦٫٤١٧٢٫٥٠٤٢٫١٥٤٥٫٦٨١١٩٫٢٥٦-إضافات

)٤٫٢٠٧(-)١٫٣٨٧()٥٥()٢٫٤٩٧()٢٦٨(-استبعادات

-)٥٫٩٢٣(-٣٫١٠٤٢٫٦٣٧١٨٢-تحویالت

١٫٤٣١----١٫٤٣١-تحویل من استثمارات عقاریة

)٩٠٣(----)٩٠٣(-تحویل إلى استثمارات عقاریة

٢٦٣١٠٫٩٢٣--١٠٫٢٢٧٤٣٣-تحویل من مخزون

٢٫٦١٧٣٫١٧٩)٤١(٤٩٧٥٤٥٢-فروق تحویل عمالت

٢٫٢٥٠٢٠٤٫٩٩٧٨٩٫٦٦٣٢٦٫١٨٢٤٦٫٤١٠٤٤٫٧٢٥٤١٤٫٢٢٧دیسمبر٣١

ض استھالك متراكم و في القیمةاألنخفا

٧٤٫٨٢١٥٤٫١٠٧١٣٫٤٠٢٢٨٫٦٧١٤٠٫٣٣١٢١١٫٣٣٢-ینایر١

٩٫٢٩٩٥٫٦١٠٢٫٧٨١٢٫٧٣٥٣٩٣٢٠٫٨١٨-إضافات

)٢٫٨٨٤(-)١٫١٣٧()٤١()١٫٦٨٦()٢٠(-استبعادات

٧٥٥----٧٥٥-تحویل من استثمارات عقاریة

)١(----)١(تحویل إلى استثمارات عقاریة

-------استحواذ على شركات تابعة

)٦٥(----)٦٥(-تحویل من مخزون

٧٣٧٥٧١١١٫٤٨٨)٢٠(٤١٥-فروق تحویل عمالت

٨٥٫٢٠٤٥٨٫٠١١١٦٫١٤٩٣٠٫٦٤٤٤١٫٤٣٥٢٣١٫٤٤٣-دیسمبر٣١

٢٠١٧٢٫٢٥٠١١٩٫٧٩٣٣١٫٦٥٢١٠٫٠٣٣١٥٫٧٦٦٣٫٢٩٠١٨٢٫٧٨٤دیسمبر ٣١الدفتریة كما في صافي القیمة

تقع منشآت المجموعة اإلنتاجیة على قطع أراض مؤجرة بموجب ترتیبات إیجار تشغیلي.



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

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة فيإیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
(جمیع المبالغ بآالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)

٤٢

أراضي

مبان 

سكنیةمنازلو

آالت

ومعدات

أثاث وتركیبات 

مركباتمكتبیةومعدات

تحتأصول

المجموعاإلنشاء

٢٠١٦

التكلفة

٢٫٢٥٠١٧٤٫١١٣٧٤٫٨٤٥٢١٫٩٨٩٤٤٫٧٢١٦٤٫٤٣٠٣٨٢٫٣٤٨ینایر١

٧٫٤٥٠٤٫٦٥٩١٫٣٦٥١٫١٥٥٨٫٢٩٥٢٢٫٩٢٤-إضافات

)١٩٫٣٦٦()١٨٫٣٩٧()٩٢٤()٤٢()٣(--استبعادات

-)٩٫٥٧٢(-٧٫٠١٣٢٫٤٦٤٩٥-تحویالت

٨٫٠٩٣١٠٫٨٩٨---٢٫٨٠٥-تحویل من استثمارات عقاریة

١٤٧٩١٢٢٨١١٫٧٢٨٢٩٣٫٠٩٧-استحواذ على شركة تابعة

)١٢٫١١٩()٩٫٣٢٢()٣(-)٥()٢٫٧٨٩(-تحویل إلى مخزون

)٣٫٢٣٤()١٫٤٦٩()٩٩٣()١٨٩()٢٥٣()٣٣٠(-فروق تحویل عمالت

٢٫٢٥٠١٨٨٫٤٠٩٨٢٫٦١٩٢٣٫٤٩٩٤٥٫٦٨٤٤٢٫٠٨٧٣٨٤٫٥٤٨دیسمبر٣١

ض في القیمةاستھالك متراكم و األنخفا

٦٧٫٠٢٧٤٨٫٥٩٧١٠٫٩٣٨٢٥٫٦٦٢٣٧٫٨٤٤١٩٠٫٠٦٨-ینایر١

٢٠٫٣٣٥-٨٫٣٤٢٥٫٥٩٢٢٫٤٦٦٣٫٩٣٥-إضافات

)٨٣٣(-)٨٢٩()٤(---استبعادات

٣٫١٢٢٣٫١٢٢-----االنخفاض في القیمةخسائر

---١١)٢(-تحویالت

٥٠٨----٥٠٨-تحویل من استثمارات عقاریة

٤٧١-١٢٦٢١٣٢٢٦٥-استحواذ على شركات تابعة

)٥١٦(----)٥١٦(-تحویل إلى مخزون

)١٫٨٢٣()٦٣٥()٣٦٢()١٣١()١٤٥()٥٥٠(-فروق تحویل عمالت

٧٤٫٨٢١٥٤٫١٠٧١٣٫٤٠٢٢٨٫٦٧١٤٠٫٣٣١٢١١٫٣٣٢-دیسمبر٣١

٢٠١٦.٢٫٢٥٠١١٣٫٥٨٨٢٨٫٥١٢١٠٫٠٩٧١٧٫٠١٣١٫٧٥٦١٧٣٫٢١٦دیسمبر ٣١صافي القیمة الدفتریة كما في 

٢٠١٦٢٫٢٥٠١٠٧٫٠٨٦٢٦٫٢٤٨١١٫٠٥١١٩٫٠٥٩٢٦٫٥٨٦١٩٢٫٢٨٠ینایر ١صافي القیمة الدفتریة كما في 



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

٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٤٣

على النحو التالي:دیسمبر ٣١المنتھیة في واتتم توزیع االستھالك للسن

٢٠١٧٢٠١٦

١٦٫٣٩٦١٦٫٥٧٦تكلفة اإلیرادات

١٫٣١٦٦٨١مصاریف بیع وتسویق

٣٫١٠٦٣٫٠٧٨مصاریف عمومیة وإداریة

٢٠٫٨١٨٢٠٫٣٣٥

خسائر الھبوط في القیمة ١-٧

، ونتیجة للتغیرات في المنھجیة في تحدید المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةفي تاریخ التحول إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة

القیمة بین المعاییر السابقة المتعارف علیھا عموما والمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، قررت المجموعة أن القیم القابلة الھبوط في 

لالسترداد لوحداتھا المدرة للنقد التالیة كانت أقل من قیمتھا الدفتریة:

لیبیا (شركة تابعة)-موجودات شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (أ)

موجودات بابوا غینیا الجدیدة (الفرع)(ب)

موزمبیق (شركة تابعة)-موجودات شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (ج)

االنخفاض في القیمة الناتجة عن إعادة التقییم بأثر رجعي من قبل المجموعة ویتم وخسائرإن القیم الدفتریة والقیم القابلة لإلسترداد 

) ھي كما یلي:٢٠١٦ینایر ١إثباتھا مقابل الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة في تاریخ االنتقال إلى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (

القیمة الدفتریةالوحدة المدرة للنقد ومستوى األصل

القیمة القابلة 

الھبوط في القیمةلإلسترداد

لیبیا

٢٧٫٩٧٥٥٫٢٢٥٢٢٫٧٥٠قید اإلنشاءموجودات

بابوا غینیا الجدیدة

٧٫٢٧١٥٫١١٤٢٫١٥٧مبان ومنازل سكنیة

١٫٤٩٨٩٥٨٥٤٠آالت ومعدات

٤٧٠٣٠١١٦٩أثاث وتركیبات ومعدات مكتبیة

١٠٫١٢٣٦٫٤٨٠٣٫٦٤٣مركبات

١٩٫٣٦٢١٢٫٨٥٣٦٫٥٠٩

موزمبیق

٢٫١٤٨٣٣٤١٫٨١٤مبان ومنازل سكنیة

٤٩٫٤٨٥١٨٫٤١٢٣١٫٠٧٣
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٤٤

إن جمیع االنخفاضات في القیمة المذكورة أعاله تتعلق بقطاع "المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة". لمزید من التفاسیل عن 

.١-٦-٥خسائر انخفاض القیمة، راجع إیضاح رقم 

اإلستثمارات العقاریة-٨

أراضي

منازلمبان و

سكنیة

تحتموجودات

المجموعاإلنشاء

٢٠١٧

التكلفة

٤٫٢٢٨٨٧٩٫٢٩٨٣٩٫٦٠٢٩٢٣٫١٢٨ینایر١

١٫٩٠٢١١٫٣٠٨١٣٫٢١٠-إضافات

)٥٫٩٦٤(-)٥٫٩٦٤(-استبعادات

-)٤٧٫٤٢٣(٤٧٫٤٢٣-تحویالت

)١٫٤٣١(-)١٫٤٣١(-تحویل إلى ممتلكات ومصنع ومعدات

٩٠٣-٩٠٣-تحویل من ممتلكات ومصنع ومعدات

١٫٢٥١-١٫٢٥١-تحویل من مخزون

)٢٠(-)٢٠(-فروق تحویل عمالت

٤٫٢٢٨٩٢٣٫٣٦٢٣٫٤٨٧٩٣١٫٠٧٧دیسمبر٣١

استھالك متراكم

٣٩٣٫٣٤٦-٣٩٣٫٣٤٦-ینایر١

٧٩٫١٢٤-٧٩٫١٢٤-إضافات

)٣٫٢٠٦(-)٣٫٢٠٦(-استبعادات

)٧٥٥(-)٧٥٥(-تحویل إلى ممتلكات ومصنع ومعدات

١-١-ومصنع ومعداتتحویل من ممتلكات 

)٤٥٦(-)٤٥٦(-تحویل من مخزون

٤٦٨٫٠٥٤-٤٦٨٫٠٥٤-دیسمبر٣١

٢٠١٧٤٫٢٢٨٤٥٥٫٣٠٨٣٫٤٨٧٤٦٣٫٠٢٣دیسمبر ٣١الدفتریة كما في صافي القیمة

٢٠١٦

التكلفة

٤٫٢٢٨٨٨٤٫١٠٨٩١٫٢٩٧٩٧٩٫٦٣٣ینایر١

١٧٫٥٢٩٦٨٫٤٠١٨٥٫٩٣٠-إضافات

-)١٢٠٫٠٩٦(١٢٠٫٠٩٦-تحویالت

)١٣٫١٠٥(-)١٣٫١٠٥(-تحویل إلى ممتلكات ومصنع ومعدات

)١٢٩٫٢٠٨(-)١٢٩٫٢٠٨(-تحویل إلى مخزون

)١٢٢(-)١٢٢(-فروق تحویل عمالت

٤٫٢٢٨٨٧٩٫٢٩٨٣٩٫٦٠٢٩٢٣٫١٢٨دیسمبر٣١

استھالك متراكم

٣٧٠٫٨٠١-٣٧٠٫٨٠١-ینایر١

٨٦٫٤٤٢-٨٦٫٤٤٢-إضافات
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٤٥

)٢٫٧١٥(-)٢٫٧١٥(-تحویل إلى ممتلكات ومصنع ومعدات

)٦١٫١٥٣(-)٦١٫١٥٣(-تحویل إلى مخزون

)٢٩(-)٢٩(-فروق تحویل عمالت

٣٩٣٫٣٤٦-٣٩٣٫٣٤٦-دیسمبر٣١

٢٠١٦٤٫٢٢٨٤٨٥٫٩٥٢٣٩٫٦٠٢٥٢٩٫٧٨٢بر دیسم٣١صافي القیمة الدفتریة كما في 

٢٠١٦٤٫٢٢٨٥١٣٫٣٠٧٩١٫٢٩٧٦٠٨٫٨٣٢ینایر ١صافي القیمة الدفتریة كما في 

ملیون لایر سعودي ٨٣٫٧بلغت مصاریف التشغیل المباشرة فیما یتعلق باالستثمارات العقاریة التي تحقق إیرادات إیجار للسنة مبلغ 

.٢٦ملیون لایر سعودي). انظر أیضاً إیضاح رقم ٢٠١٦:١١٤٫١(

ض في القیمة١-٨ القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة المدرجة بالتكلفة ناقصا االستھالك المتراكم وخسائر االنخفا

مؤھل المقیّمتقییم مستقلالموقع

القیمة العادلة

كما في

٢٠١٧دیسمبر ٣١

مقیمون مسجلون لدى مستشاري تونوفالجبیل

الھیئة السعودیة للمقیمین 

(المملكة المعتمدین 

العربیة السعودیة)

٤٢٧٫٥٠٠

٨٠٠مستشاري تونوفدبي

١٠٫٠٠٠مستشاري تونوفُعمان

بابوا غینیا 

الجدیدة

، شركة ٢١سنتشري 

سیول العقاریة (مارك 

جوزیف كیلیب)

مقیّم معتمد (مجلس 

تسجیل المقیمین في 

١٫٦٨٣بابوا غینیا الجدیدة)

الجزائر

ستیرلنجالند

لالستشارات العقاریة

المعھد الملكي عضو (

٢٤٫٢٤٤القانونیین)للمساحین 

٤٦٤٫٢٢٧

.تحت اإلنشاءالموجوداتعلى مل القیمة العادلة أعاله تال تش
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٤٦

الموجودات غیر الملموسة-٩

ص شھرةتراخی

برامج حاسب 

المجموعآلي

تكلفة

٢٠١٦٢٣٫٨٦٤٦٫٣٦٥٤٫٣٢٠٣٤٫٥٤٩ینایر ١في 

١٫٠٩١٢٦٫٣٢٦-٢٥٫٢٣٥إضافات

)٣()٣(--استبعادات

)١٥()٢(-)١٥(فروق تحویل عمالت

٢٠١٦٤٩٫٠٨٦٦٫٣٦٥٥٫٤٠٦٦٠٫٨٥٧دیسمبر ٣١في 

١٫٠٥٠٢٫٢٩٤-١٫٢٤٤إضافات

٢٤١٧-)٧(فروق تحویل عمالت

٢٠١٧٥٠٫٣٢٣٦٫٣٦٥٦٫٤٨٠٦٣٫١٦٨دیسمبر ٣١في 

متراكمإطفاء

١٫٤٠٩٧٫٥٩٦-٢٠١٦٦٫١٨٧ینایر ١في 

٨٢٤٤٫٠٣٠-٣٫٢٠٦إضافات

)٥()١(-)٤(فروق تحویل عمالت

٢٫٢٣٢١١٫٦٢١-٢٠١٦٩٫٣٨٩دیسمبر ٣١في 

١٫٥١٩٥٫٧٤١-٤٫٢٢٢إضافات

٦٣-)٣(فروق تحویل عمالت

٣٫٧٥٧١٧٫٣٦٥-٢٠١٧١٣٫٦٠٨دیسمبر ٣١في 

الدفتریةصافي القیمة 

٢٠١٧٣٦٫٧١٥٦٫٣٦٥٢٫٧٢٣٤٥٫٨٠٣دیسمبر ٣١في 

٢٠١٦٣٩٫٦٩٧٦٫٣٦٥٣٫١٧٤٤٩٫٢٣٦دیسمبر ٣١في 

٢٠١٦١٧٫٦٧٧٦٫٣٦٥٢٫٩١١٢٦٫٩٥٣ینایر ١في 

ض القیمة للوحدة المدرة للنقد ("وحدة مدرة للنقد") التي تحتوي على الشھرة١-٩ اختبار انخفا

تم توزیع الشھرة على قطاع التشغیل "الطالء والخدمات ذات العالقة"،ویتم مراقبتھا من قبل اإلدارة على مستوى الوحدات المدرة 

".للدھاناتللنقد لشركة "بریمیر 

ت التدفقات النقدیة إن القیمة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقد تستند إلى القیمة المستخدمة للوحدة المدرة للنقد. وشملت توقعا

سنوات ومعدل نمو نھائي بعد ذلك.٥تقدیرات محددة لمدة 
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السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٤٧

إن التقدیرات الرئیسیة المستخدمة في تقدیر المبالغ القابلة لإلسترداد مبینة أدناه.

طریقة التحدیداالفتراضات

معدل نمو اإلیرادات (متوسط السنوات 

س القادمة) الخم

معدل نمو اإلیرادات مع األخذ بعین وقد تم توقع ٪١٥٫٢

االعتبار حجم المبیعات واستخدام الصنع ومستویات 

النمو لھذه المدخالت للسنوات الخمس المقبلة بما 

یتماشى مع توقعات التضخم وتوقعات الطلب واستخدام 

المصنع المستھدف.

اإلدارة لمعدلواستند معدل النمو النھائي إلى تقدیر ٪١معدل النمو طویل األجل من 

النمو السنوي المركب الطویل األجل لنشاط العمل، بما

سیضعھا أحد المشاركین في یتفق مع االفتراضات التي

السوق.

ویستند معدل الخصم على متوسط التكلفة المرجح ٪١١٫٦معدل الخصم

لرأس المال المعدل للمخاطر قبل الضریبة، مع استفادة

٪. ویشمل ٥دة سوقي قدره ٪ بمعدل فائ١٣الدین بنسبة 

٪.٦سعر الخصم عالوة السوق البالغة 

ملیون لایر سعودي. وقد حددت ٢٥٫٩إن القیمة المقدرة القابلة لإلسترداد للوحدة المدرة للنقد قد تجاوزت قیمتھا الدفتریة بحوالي 

اإلدارة أن التغییر المحتمل المعقول في االفتراضات الرئیسیة المبینة أدناه قد یؤدي إلی زیادة القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة 

سترداد المقدرة لالسترداد. یبین الجدول التالي مقدار ھذه الفروقات التي یجب أن تتغیر بشكل فردي بحیث تكون القیمة القابلة لإل

مساویة للقیمة الدفرتیة.

(في المائة)

٪-٩٫٣معدل نمو اإلیرادات (متوسط السنوات الخمس القادمة)

٪٣٫٧خطر ماقبل الضریبة لمعدل الخصم المعدل

الذمم مدینة-١٠

٢٠١٦ینایر ١في ٢٠١٧٢٠١٦

المجموعغیر متداولةمتداولةالمجموعمتداولةغیر متداولةالمجموعغیر متداولةمتداولة

تجاریة:

١٨١٫٥٧٩١٠٤٫٠٦٤٢٨٥٫٦٤٣٢٦٨٫٠٥٩٨٧٫٨٠٠٣٥٥٫٨٥٩٣١٠٫٤٣٥٦٤٫٧٧٨٣٧٥٫٢١٣صدر بھا فواتیر

٣٠٫١٦٨-٤٠٫٩١٩٣٠٫١٦٨-٣٫٦٥٠٤٠٫٩١٩-٣٫٦٥٠لم تصدر فواتیرھا

مخصص دیون 

)٣٣٫٨١٧()٢١٫٨٨٣()١١٫٩٣٤()٤٢٫٥٥٧()٢١٫٨٨٣()٢٠٫٦٧٤()٤٤٫٣٤٥()٢٨٫٨٨٣()١٥٫٤٦٢(مشكوك في تحصیلھا

١٦٩٫٧٦٧٧٥٫١٨١٢٤٤٫٩٤٨٢٨٨٫٣٠٤٦٥٫٩١٧٣٥٤٫٢٢١٣٢٨٫٦٦٩٤٢٫٨٩٥٣٧١٫٥٦٤

١٢٫٧٥٤-١٩٫٢٠٨١٢٫٧٥٤-٢١٫٤٩٥١٩٫٢٠٨-٢١٫٤٩٥ذمم مدینة مبقاة

١٩١٫٢٦٢٧٥٫١٨١٢٦٦٫٤٤٣٣٠٧٫٥١٢٦٥٫٩١٧٣٧٣٫٤٢٩٣٤١٫٤٢٣٤٢٫٨٩٥٣٨٤٫٣١٨
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٤٨

ص دیون مشكوك في تحصیلھا مقابل ذمم مدینة تجاریة:١-١٠ فیما یلي حركة مخص

إیضاح

منخفضة القیمة 

بشكل فردي

منخفضة القیمة 

المجموعبشكل جماعي

٢٠١٦٣٠٫٩٣١٢٫٨٨٦٣٣٫٨١٧ینایر ١في 

)١٫٤٣٨()١٫٤٣٨(-مشطوب خالل السنة

٧٫٠٠٠٣٫١٧٨١٠٫١٧٨مكون خالل السنةمخصص

٢٠١٦٣٧٫٩٣١٤٫٦٢٦٤٢٫٥٥٧دیسمبر ٣١في 

)٦٩٣()٦٩٣(-مشطوب خالل السنة

٢٫٤٨١٢٫٤٨١-مخصص مكون خالل السنة

٢٠١٧٣٧٫٩٣١٦٫٤١٤٤٤٫٣٤٥دیسمبر ٣١كما في 

لبناء المنشأة الوالیات المتحدة األمریكیة ضد أحد عمالئھا (، رفعت الشركة دعوى قضائیة في ھیوستن، تكساس، ٢٠١٦خالل عام 

في سونین، أنغوال)، وشركاتھا التابعة ومدرائھ تطالبھ بسداد أرصدة مدینة مستحقة من ھذا العمیل. لم یتمكن العمیل مؤخراً واقعةال

نظراً لبعض القیود على تحویل المجموعةداد إلى من الوفاء بالتزاماتھ بتحویل المبالغ المستحقة في الوقت المناسب وفقاً لجدول الس

شھرا ٢٤محامي الشركة، وفقاً لتقیمھ األولي، أن تكون نتیجة القضیة القانونیة خالل توقعاألموال بالعمالت األجنبیة خارج أنغوال. 

إلى بقصد السعي"ةنیال"خطاب من خاللاتفقواوساطة وفي األطراف دخلت، ٢٠١٧نوفمبر ١٤بتاریخمن تاریخ تقدیم الدعوى.

الدعوى في الوقت الذي یجرون فیھ العنایة ایقاف ، فقد اتفق الطرفان على القضیة قید النظر، ومع ذلكان .ةتجاریطریقةبحل النزاع 

بھا من أنشطة مستمرة لمحاولة حل القضیة بشكل ودي.یتعلقالواجبة وما 

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٨٨٫٧ل بما یشمل الجزء المتداول مبلغاً وقدره بلغ إجمالي األرصدة القائمة من ھذا العمی

ملیون لایر سعودي). تعتقد إدارة المجموعة ٢٠١٦:٢٨٫٨ملیون لایر سعودي (٢٨٫٨. بلغ المخصص مقابل ھذه الذمم مبلغ ٢٠١٧

لشركة قامت بتأمین دفعتھا المستحقة من األرصدة المدینة أن النتیجة النھائیة لن ینتج عنھا أي خسارة جوھریة للمجموعة حیث أن ا

ملیون دوالر أمریكي) مع العمیل، و(ب) ٣٢٫٥ملیون لایر سعودي (١٢٢٫٠(بما یشمل الفائدة) من خالل: (أ) إبرام سند إذني بمبلغ 

على المجموعةفة لذلك، حصلت رھن حصص الشركة األم المباشرة للعمیل التي تمتلكھا في كل من العمیل وشركاتھ التابعة. إضا

ضمان أداء من الشركة األم المباشرة للعمیل عن األداء المستحق من قبل العمیل.

ملیون لایر سعودي) من ٢٠١٦:٣٨٫٧ملیون لایر سعودي (٢٦٫٤، كانت الذمم المدینة التجاریة بقیمة ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٦:٩٫٠ملیون لایر سعودي (٩٫٠من عامین. بلغ مخصص أخرى اإلیجار مبلغ حكومة بابوا غینیا الجدیدة المستحقة ألكثر 

العمیل صادقالمبلغ في الوقت المناسب وال یوجد نزاع مع العمیل حیث تحصیل تعتقد إدارة المجموعة أنھ سیتم ملیون لایر سعودي).

.٢٠١٧دیسمبر ٣١من كماالرصید القائم على أیًضا 

لایر سعودي (١٣٦٫٦، كانت الذمم المدینة التجاریة بقیمة ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في ٢-١٠ ملیون ٢٠١٦:١٩٠٫٧ملیون 

لایر سعودي) متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة. فیما یلي تحلیل أعمار الذمم المدینة التجاریة:

٢٠١٦ینایر ٢٠١٧٢٠١٦١

٨٢٥٣١٫٢٧٫٣٠٣٢٩٫٣٦٤یوماً ٣٠-٠متأخرة السداد من 
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٤٩

١٨٫٩٩٠٥٩٫٠٠٠١٠٢٫٣٠١یوماً ٩٠-٣١متأخرة السداد من 

١٠٫٧٢٥١٤٫٤٧١٢٠٫٤٨٨یوماً ١٨٠-٩١متأخرة السداد من 

٧٥٫١٠٧٨٩٫٩٢٠١٥٫٠٥٨یوماً ١٨٠متأخرة السداد ألكثر من 

١٣٦٫٦٤٧١٩٠٫٦٩٤١٦٧٫٢١١

على موجودات منخفضة القیمة. ویمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر (ذمم مدینة مبقاة) ال تحتوي الفئات األخرى ضمن الذمم المدینة 

االئتمان بتاریخ التقریر القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الذمم المدینة المذكورة أعاله.

.١٥إیضاح أیضاً انظر ، ال تحتفظ المجموعة بأي رھن كضمان.١-١٠وبخالف ما ھو مذكور في إیضاح 

المخزون-١١

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

٩٩٫٣٩٣١٠٨٫٨٢٧٥٧٫٨٦٤منتجات جاھزة

٦٤٫٣٤٨١٠٤٫٨١٤١٢٦٫٧٨٦مواد أولیة

--٢٠٫٩٥٢عمل تحت التنفیذ

١٥٩٩٧٦٤٠بضاعة في الطریق

١٨٤٫٨٥٢٢١٣٫٧٣٨١٨٥٫٢٩٠

)٧٫١٠٤()١٠٫٠٨٨()١٨٫٨٥٥(ناقصاً: مخصص مخزون متقادم

١٦٥٫٩٩٧٢٠٣٫٦٥٠١٧٨٫١٨٦

فیما یلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم:

٢٠١٦٧٫١٠٤ینایر ١في 

)٢٤٨(خالل السنةاتمشطوب

٣٫٢٣٢مخصص مكون خالل السنة

٢٠١٦١٠٫٠٨٨دیسمبر ٣١في 

)١٦٧(خالل السنةاتمشطوب

٨٫٩٢٥مخصص مكون خالل السنة

٩عمالتفروق تحویل 

٢٠١٧١٨٫٨٥٥دیسمبر ٣١في 
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أعمال عقود تحت التنفیذ-١٢

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

٢٧٠٫٠٤٧١٧٤٫٢٨٧٩٩٫٥٠٥تكلفة وأرباح مقدرة

)٩٣٫٦٢٠()١٤٩٫١٠٥()٢٣٣٫٤٠٧(ناقصا: الفواتیؤ والخسائر المثبتة

٣٦٫٦٤٠٢٥٫١٨٢٥٫٨٨٥أعمال عقود تحت التنفیذ

مدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى-١٣

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

١٧٫٨٧٩٢٠٫٠٢٣١٩٫٥٧٦مصاریف مدفوعة مقدماً وودائع

 ً ١٧٫١٨٢١٦٫٨٤٨١٥٫٤٦٩إیجارات مدفوعة مقدما

٣٫٣٤٨٤٫٢٦٧٤٫٢٤٦سلف لموظفین

٧٫٠٥٦٦٫٣٢٣٢٫٧١٠أخرى

٤٥٫٤٦٥٤٧٫٤٦١٤٢٫٠٠١

الجزء -ناقصاً: إیجارات مدفوعة مقدماً 

)٦٫٠١٣()٥٫٥٨٣()٥٫١٥٣(طویل األجل

٤٠٫٣١٢٤١٫٨٧٨٣٥٫٩٨٨

الجزء طویل األجل" ضمن "موجودات غیر متداولة أخرى" في قائمة المركز المالي الموحدة -یتم إدراج "إیجارات مدفوعة مقدماً 

المرفقة.

النقد وما یماثلھ-١٤

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

٦٤٫٥١٠٦٣٫٠٧٢٥٤٫١٠٥نقد لدى البنك

٢٠٫٠٠٠٧٥٢٣٫٦٢٤ودائع قصیرة األجل

٥٩٢٧٧١١٫١٠٨نقد في الصندوق

٨٥٫١٠٢٦٤٫٥٩٥٥٨٫٨٣٧

على وتتراوح نسبة الفائدة السنویةة. لدى بنوك تجاریة وتدر دخالً مالیاً بأسعار السوق السائد(تقلیدیة)یحتفظ بودائع قصیرة األجل

٠٫٣بلغ إجمالي إیرادات التمویل على الودائع قصیرة األجل ).٪١٫٣-٪٢٠١٦:٠٫٥٪ (١٫٢٪ إلى ١٫١الودائع قصیرة األجل من 

ملیون لایر سعودي).٢٠١٦:١٫٦ملیون لایر سعودي (
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ض-١٥ القرو

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

والجزء المتداول من قروض طویلة القروض قصیرة األجل 

األجل:

٤٠٫٦٠٠٩٩٫٩٤٢١٠٣٫٥٩٢قروض قصیرة األجل

٨٢٫٠٠٧٨١٫٦٣٥١٠٦٫٠٣٣الجزء المتداول من قروض طویلة األجل

مجموع القروض قصیرة األجل والجزء المتداول من قروض 

١٢٢٫٦٠٧١٨١٫٥٧٧٢٠٩٫٦٢٥طویلة األجل:

١٣١٫٦٥٧١٠٩٫٦٩٩١٧٢٫٥٨٣غیر المتداول من قروض طویلة األجلالجزء -

٢٥٤٫٢٦٤٢٩١٫٢٧٦٣٨٢٫٢٠٨مجموع القروض

، تمثل القروض قصیرة األجل قروض بنكیة تم الحصول علیھا من بنوك تجاریة مختلفة وتحمل ٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

والتي تعتمد على معدل سعر الفائدة السائدة بین البنوك في السعودیة واإلماراتیة.إن ھذه القروض نفقات مالیة بأسعار السوق السائدة 

مقومة باللایر السعودي والدرھم اإلماراتي.

٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي تقریباً كما في ٣٣٣٫٩بلغت التسھیالت االئتمانیة غیر المستخدمة والمتوفرة للمجموعة مبلغ 

خطابات إعادة تمویل وملیون لایر سعودي) تمثل بشكل أساسي سحوبات على المكشوف وقروضاً قصیرة األجل٢٠١٦:٣٤٧٫٣(

عتماد. تحتوي بعض اتفاقیات التسھیالت االئتمانیة تعھدات تشترط المحافظة على معدالت مالیة معینة وأمور أخرى كانت المجموعة اال

ھا بسندات إذنیة ومخزون والتنازل عن متحصالت العقد.وتم ضمان٢٠١٧دیسمبر ٣١ملتزمة بھا في 

وتمثل القروض متوسطة األجل التي تم الحصول علیھا من بنوك تجاریة في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة. 

اً بناًء على أسعار السوق السائدة إن ھذه القروض طویلة األجل مقومة باللایر السعودي والدرھم اإلماراتي وتحمل نفقات مالیة عموم

ً لجداول سدادھا تمتد  على والتي تعتمد على معدل سعر الفائدة السائدة بین البنوك. إن إجمالي استحقاقات ھذه طویلة األجل طبقا

. إن ھذه القروض مضمونة بشكل رئیسي من خالل سندات إذنیة والتنازل عن متحصالت العقد. تحتوي اتفاقیات ٢٠٢٣حتى السنوات

القروض متوسطة األجل تعھدات تشترط المحافظة على معدالت مالیة معینة وموافقة المقرضین المسبقة على تغیر في ھیكل الملكیة 

.٢٠١٧دیسمبر ٣١ي األعمال وبعض األمور األخرى التي كانت المجموعة ملتزمة بھا في للشركة واالحتفاظ بجزء معین األرباح ف

ملیون ٢٠١٦:٦٠مبلغ ال شيء (٢٠١٧دیسمبر ٣١في للمجموعةبلغت القروض البنكیة طویلة األجل غیر المستخدمة والمتاحة 

لایر سعودي).
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فیما یلي جدول استحقاق القروض طویلة األجل:

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

١٠٦٫٠٣٣--٢٠١٦

٨١٫٦٣٥٧٤٫١٩٦-٢٠١٧

٢٠١٨٨٢٫٠٠٧٥٧٫٨٢٨٥٧٫٣١٦

٢٠١٩٤٦٫٢٣٩٢٤٫٩٥٣٢١٫١٨٩

٢٠٢٠٤١٫٤٧٩٢٠٫١٩٣١٦٫٢٤٦

٢٠٢١٢٥٫٥١٠٦٫٧٢٥٣٫٦٣٦

٢٠٢٢١٣٫٢٨٦--

٢٠٢٣٥٫١٤٣--

٢١٣٫٦٦٤١٩١٫٣٣٤٢٧٨٫٦١٦
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ض١-١٥ فئات القرو

٣١كما في 

دیسمبر 

٢٠١٧

شركة البحر 

األحمر العالمیة

شركة البحر 

األحمر 

لخدمات 

-دبي اإلسكان

ةالمنطقة الحر

شركة بریمیر

للدھانات

شركة البحر 

األحمر 

، لإلسكان

س دي مالیزیا ا

ش  ان بي ات

دي

المجموع

ض  ١٧٢٫١٧٧-١٥٤٫٠٧٧٩٫١٠٠٩٫٠٠٠تقلیدیةقرو

٥٩٫٠٧٢---٥٩٫٠٧٢مرابحة

٢٣٫٠١٥---٢٣٫٠١٥تورق

٢٥٤٫٢٦٤-٢٣٦٫١٦٤٩٫١٠٠٩٫٠٠٠

٣١كما في 

دیسمبر 

٢٠١٦

شركة البحر 

األحمر العالمیة

شركة البحر 

األحمر 

لخدمات 

-دبي اإلسكان

ةالمنطقة الحر

شركة بریمیر

للدھانات

شركة البحر 

األحمر 

، لإلسكان

س دي مالیزیا ا

ش  ان بي ات

دي

المجموع

ض  ١٦٨٢٢٦٫٥٤٩-٢٠٦٫٥٤٢١٩٫٨٣٩تقلیدیةقرو

١٠٫٠٠٠---١٠٫٠٠٠مرابحة

٥٤٫٧٢٧---٥٤٫٧٢٧تورق

١٦٨٢٩١٫٢٧٦-٢٧١٫٢٦٩١٩٫٨٣٩

١كما في 

٢٠١٦ینایر 

شركة البحر 

األحمر العالمیة

شركة البحر 

األحمر 

لخدمات 

-دبي اإلسكان

ةالمنطقة الحر

شركة بریمیر

للدھانات

شركة البحر 

األحمر 

، لإلسكان

س دي مالیزیا ا

ش  ان بي ات

دي

المجموع

ض  ٣٥٢٫٢٢٤--٣١٤٫٧٩٧٣٧٫٤٢٧تقلیدیةقرو

٢٩٫٩٨٤---٢٩٫٩٨٤تورق

٣٨٢٫٢٠٨--٣٤٤٫٧٨١٣٧٫٤٢٧
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السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٥٤

التزامات منافع الموظفین-١٦

محددةخطة منافع -التزامات منافع الموظفین ١-١٦

. یتم واالمارات العربیة المتحدةخطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربیة السعودیةالمجموعةتطبق 

ً للخطة على أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم  احتساب المبالغ المسددة عند انتھاء خدمات الموظفین وفقا

تاریخ نھایة خدماتھم، كما ھو مبین في الشروط المنصوص علیھا في نظام العمل في المملكة العربیة السعودیة المتراكمة كما في 

واإلمارات العربیة المتحدة. إن خطة منافع نھایة الخدمة للموظفین ھي خطة غیر ممولة ویتم استیفاء التزامات سداد الاللتزامات عند 

استحقاقھا.

ي القیمة الحالیة اللتزامات منافع الموظفین:فیما یلي التغیرات ف٢-١٦

٢٠١٦٤٧٫٤٢٥ینایر ١في 

٤٫٧٠٨تكلفة الخدمة الحالیة

١٫٣٦٩تكلفة فائدة

٥٫٤٨٦إعادة القیاس

)٤٫٢١٠(منافع مدفوعة

٢٠١٦٥٤٫٧٧٨دیسمبر ٣١في 

٣٫٣٦١تكلفة الخدمة الحالیة

١٫٣٥٨تكلفة فائدة

٤٫٠٥٥إعادة القیاس

)٢٢٫٢٥٠(منافع مدفوعة

٢٠١٧٤١٫٣٠٢دیسمبر ٣١في 

المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة٣-١٦

فیما یلي المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة المتعلقة بالتزامات منافع الموظفین:

٢٠١٧٢٠١٦

٣٫٣٦١٤٫٧٠٨تكلفة الخدمة الحالیة

١٫٣٥٨١٫٣٦٩فائدةمصروف 

٤٫٧١٩٦٫٠٧٧مجموع المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة

إعادة القیاس

١٫٤١٢)٤٠٨(الخسارة (الربح) عن التغیر في االفتراضات المالیة

٤٫٤٦٣٤٫٠٧٤خسائر الخبرة

٤٫٠٥٥٥٫٤٨٦مجموع المبلغ المعترف بھ في الدخل الشامل اآلخر اآلخر
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٥٥

توزیع التزامات منافع الموظفین حسب القطاع الجغرافي٤-١٦

المملكة 

العربیة 

غانااإلماراتالسعودیة

بابوا غینیا 

المجموعأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

٢٠١٧٢٠٫١١١١١٫٢٣٧٣٫٨١٨١٫٣٣٨٢٠٧١٫٢٧٨٣٫٣١٣٤١٫٣٠٢

٢٠١٦٣٠٫٥٠٦١٤٫٣٣١٤٫٢٢٢١٫٥٩٧١٨١٩٤٠٣٫٣١٨٥٥٫٠٩٥

٣٫١٥٥٤٧٫٧٤١-٢٠١٦٢٧٫٠٦٥١٢٫٩١٢٣٫١٦٠١٫٢٥٨١٩١ینایر ١في 

االفتراضات االكتواریة الھامة٥-١٦

٢٠١٧٢٠١٦

في 

٢٠١٦ینایر ١

٪٣٫٠٪٣٫١٪٣٫٤معدل الخصم

٪٣٫٠٪٤٫٠٪٤٫٠معدل نمو الرواتب

سنة٦٠سنة٦٠سنة٦٠سن التقاعد

الحساسیة لالفتراضات االكتواریةتحلیل ٦-١٦

ض األثر على التزامات منافع الموظفینالتغیر في االفترا

ضا    ضالزیادة في االفترا ص في االفترا ضالنق ضالزیادة في االفترا ص في االفترا النق

٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧دیسمبر 

١٫٦٩٦)١٫٥٦٢(نقطة أساس١٠٠نقطة أساس١٠٠معدل الخصم

)١٫٣٤٧(١٫٤٣٤نقطة أساس١٠٠نقطة أساس١٠٠معدل نمو الرواتب

٢٫٣٤٦)٢٫٢٧٦(سنة واحدةسنة واحدةسن التقاعد
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٥٦

ض األثر على التزامات منافع الموظفینالتغیر في االفترا

ضا    ضالزیادة في االفترا ص في االفترا ضالنق ضالزیادة في االفترا ص في االفترا النق

٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٦دیسمبر 

٢٫٢٥٨)٢٫٠٨٠(نقطة أساس١٠٠نقطة أساس١٠٠معدل الخصم

)١٫٧٩٠(١٫٩٠٥نقطة أساس١٠٠نقطة أساس١٠٠معدل نمو الرواتب

٣٫٧٨٠)٣٫٨٠٥(سنة واحدةسنة واحدةسن التقاعد

بقاء جمیع االفتراضات األخرى ثابتة. وفي الواقع، لیس من المرجح حدوث تستند تحلیالت الحساسیة إلى التغیر في أي افتراض مع 

المنافع المحددة إلى االفتراضات االكتواریة اتذلك، وقد تكون التغیرات في بعض االفتراضات مترابطة. وعند حساب حساسیة التزام

تحسب بطریقة الوحدة اإلضافیة الُمقّدرة في نھایة الفترة المنافع المحددة التياتالجوھریة، فإن نفس الطریقة (القیمة الحالیة اللتزام

المشمولة بالتقریر) قد تم تطبیقھا عند حساب مكافأة نھایة الخدمة للموظفین.

تحلیل االستحقاق المتوقع٧-١٦

سنة). فیما یلي تحلیل االستحقاق المتوقع اللتزامات منافع ٤٫٤-٢٠١٦سنة (٤٫٤تبلغ مدة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة 

:غیر المخصومةالموظفین

أقل من سنة 

واحدة

٢–١بین 

سنوات

٥–٢بین 

سنوات

س  أكثر من خم

المجموعسنوات

٢٠١٧٨٫١٦٣٦٫٢٩٥١٢٫٤٧٥٢٠٫٧٩٥٤٧٫٧٢٨

٢٠١٦١٠٫١٠٨٨٫٣٦٥١٦٫٧١٢٢٧٫٥٩٦٦٢٫٧٨١

٢٠١٦٩٫١٣٣٧٫١١١١٤٫٩٢٠٢٣٫٠٤٠٥٤٫٢٠٤ینایر ١في 

مطلوبات أخرى غیر متداولة-١٧

٢٠١٧٢٠١٦إیضاح

في

٢٠١٦ینایر ١

١١٧٫٨٥٠٢١٫٧٥١٩٫٨٥٨-١٧مخصص تكالیف إیقاف العملیات

-٣٫٥٨٢٧٫٥٩١االستحواذ على شركة تابعةذمم دائنة مقابل 

٤٣٤٣٨٧دفعات مقدمة من عمالء

٢١٫٤٧٥٢٩٫٣٨٥٩٫٩٤٥
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٥٧

ص تكالیف إیقاف العملیات١-١٧ مخص

االستثمارات ویتعلق مخصص تكالیف إیقاف العملیات بااللتزامات المتعلقة بأعمال الترمیم أو إعادة تأھیل األراضي الالزمة لتقسیم 

العقاریة المستخدمة في تولید إیرادات اإلیجار.

.٢٠٢٦حتى ٢٠١٨للسنوات من ریخ المتوقعة الستخدام المخصص تمتد التوا

المجموعغیر متداولةمتداولة

٢٠١٧١٥٫٢٨٦٢١٫٧٥١٣٧٫٠٣٧ینایر ١في 

٢١٨١٫١١٩١٫٣٣٧ضافي محمل على استثمارات عقاریةمخصص إ

٢٢٣٥٨١٨٠٤الخصم على الربح أو الخسارةتحمیل تسجیلیتم 

-)٥٫٦٠١(٥٫٦٠١تصنیفإعادة 

)٣٫٢٦٩(-)٣٫٢٦٩(مبالغ مستخدمة خالل السنة

٢٠١٧١٨٫٠٥٩١٧٫٨٥٠٣٥٫٩٠٩دیسمبر ٣١في 

ذمم دائنة-١٨

٢٠١٧٢٠١٦إیضاح

في

٢٠١٦ینایر ١

٤٧٫٧١٤٤٥٫١٠٩٥٠٫٩٥٤ذمم دائنة تجاریة

٢٥٦٠٦٨٦٥٨٢٦مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة

٤٨٫٣٢٠٤٥٫٩٧٤٥١٫٧٨٠

ص الزكاة وضرائب الدخل-١٩ مخص

مكونات الوعاء الزكوي١-١٩

تتكون أھم مكونات الوعاء الزكوي للشركة من حقوق المساھمین في بدایة السنة ومخصصات في بدایة السنة وقروض متوسطة 

وبعض البنود واالستثمارات العقاریةاألجل وصافي الربح المعّدل مخصوماً منھا صافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمصنع والمعدات 

األخرى.
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٥٨

ص ٢-١٩ دیسمبر٣١الزكاة وضریبة الدخل كما في مخص

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

١٦٫٢٧٥١٧٫٩٦١١٦٫٠٣٦زكاة المجموعة

٤٫٢٣٩٢٫٤٤٩٣٩٢ضرائب الدخل على فرع أجنبي وشركات تابعة

٢٠٫٥١٤٢٠٫٤١٠١٦٫٤٢٨

ص الزكاة٣-١٩ مخص

٢٠١٧٢٠١٦

١٧٫٩٦١١٦٫٠٣٦ینایر١

٦٫٤٩٣٢٫٥٧٧مخصصات

)٦٥٢()٨٫١٧٩(مدفوعات

١٦٫٢٧٥١٧٫٩٦١دیسمبر٣١

ص ضریبة الدخل٤-١٩ مخص

٢٠١٧٢٠١٦

٢٫٤٤٩٣٩٢ینایر١

ضریبة حالیة

٢٫٦٣٥٥٫٨٨٢الضریبة الحالیة على ارباح السنة

-٣٫٣٧٤تعدیالت للضریبة الحالیة للفترات السابقة

٦٫٠٠٩٥٫٨٨٢

)٣٫٨٢٥()٤٫٢١٩(مدفوعات

٤٫٢٣٩٢٫٤٤٩دیسمبر٣١
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٥٩

تسویة عددیة لمصروف ضریبة الدخل بالضریبة المستحقة فرضا٥-١٩

٢٠١٧٢٠١٦

١٠٠٫٦٨٨)٥٧٫٢٣٥((الخسارة) الربح قبل الزكاة وضریبة الدخل

العربیة السعودیةتحتسب الضریبة على معدل الضریبة في المملكة 

٢٠٫١٣٨)١١٫٤٤٧()٪٢٠١٦:٢٠(٪٢٠بنسبة 

إضافة (حذف):

)٩٫٣٠٨(١٫٠٠٨للضریبةخاضع الغیراألثر الضریبي للمبلغ

-٣٫٣٧٤تعدیالت للضریبة الحالیة للفترات السابقة

١٫٣٧٠)١٫٠٦٦(فروق معدالت الضریبة فیما وراء البحار

٢٫٠٦٦٦٢للنظام الضریبي النھائيتعدیل المعامالت الخاضعة

)٦٫٣٨٠(١٢٫٠٧٤لم یتم االعتراف بأثر الضریبة المؤجلة

٦٫٠٠٩٥٫٨٨٢مصروف ضریبة الدخل

ضرائب مؤجلة٦-١٩

ملیون لایر سعودي بسبب عدم الیقین بشأن قابلیة استرداد أصل ٢٧٫٢لم تقم المجموعة بإدراج صافي أصل الضریبة المؤجلة بمبلغ 

.في المستقبل القریبالضریبة المؤجلة

وضع الربوط النھائیة٧-١٩

.٢٠١٦حصلت الشركة على شھادات الزكاة للسنوات حتى 

 ً ملیون ١٠٫٨بمبلغ ٢٠١٠إلى ٢٠٠٧إضافیة للسنوات من ربوطالھیئة، أصدرت ٢٠١٨مارس ١٣لنھایة السنة وفي تاریخالحقا

اإلضافیة:الربوطمراجعة طبیعة وصحة المطالبات اإلضافیة. فیما یلي مبالغ صددالشركة في ان لایر سعودي. 

المبلغالسنة

٦٧١(٢٠٠٧(

٢٠٠٨٢٫٠٢٧

٢٠٠٩٣٫٣٠٦

٢٠١٠٦٫١١٣

١٠٫٧٧٥المجموع

اإلضافیة.الربوطلتحمل أي مسؤولیة تنشأ عن الحل النھائي لھذه السجالتتحتفظ الشركة بمخصصات كافیة في 

زكاة ال. حصلت الشركة على شھادات الھیئةحالیًا للمراجعة من قبل٢٠١٦إلى ٢٠١١للشركة للسنوات من الزكویةطالربوتخضع 

.٢٠١٦للسنوات حتى 
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٦٠

معلقة أو إشعارات ضریبیة مستلمة بخصوص عملیات الشركات التابعة في الدول األجنبیة من قبل السلطات لیس ھناك ربوط ضریبیة 

إلى ٢٠١١من") لألعوام أر اس اتش غاناباستثناء اإلشعار الضریبي الذي تلقتھ الشركة التابعة في غانا ("المتعلقة بھاالضریبیة

ً اأر اس اتش غانا ي. قدمت ملیون لایر سعود٤٫٧البة بلغطمبإجمالي ٢٠١٦ ، تحتفظ اإلشعار الضریبي. ومع ذلكعلىعتراضا

اإلضافیة.الربوطالمجموعة بمخصصات كافیة ألیة مسؤولیة تنشأ عن الحل النھائي لھذه 

مستحقات ومطلوبات أخرى-٢٠

٢٠١٧٢٠١٦إیضاح

في

٢٠١٦ینایر ١

٢١٫٤٧٤٣٥٫٦٤٦٤١٫٢٢٩رواتب ومزایا الموظفین

٢٤٫٠٦٨٢٢٫٠٩٦١٨٫٠٤١مستحق من عملیات المشروع وتكالیف التموین

-٤٫٩١١٦٫٥٦٣ذمم دائنة مقابل االستحواذ على شركة تابعة

١١٨٫٠٥٩١٥٫٢٨٦١٥٫٣٢٨-١٧مخصص تكالیف إیقاف العملیات

١٫٧٠٣٤٫٨٨٣-إیرادات إیجار غیر مكتسبة

٢١٫٥٨٧١٤٫٤٣٧٢١٫٠٥٩مصاریف مستحقة أخرى

٩٠٫١١٧٩٥٫٧٣١١٠٠٫٥٤٠

س المال-٢١ رأ

ریـال سعودي للسھم الواحد.١٠سھم بقیمة اسمیة ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠من ٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر ٣١یتكون رأس مال الشركة كما في 

احتیاطي نظامي-٢٢

من صافي ٪١٠، یجب على الشركة أن تقوم بتحویل ونظام تأسیس الشركةوفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة

من رأس مالھا. إن االحتیاطي النظامي في القوائم المالیة الموحدة ٪٣٠السنة إلى االحتیاطي النظامي حتى یعادل ھذا االحتیاطي ربح

المرفقة ھو االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع على المساھمین في الشركة حالیاً.

بسبب صافي الخسارة للسنة.٢٠١٧التحویل خالل عام مثل ھذالم یتم إجراء 

ص في منشآت أخرى-٢٣ الحص

الشركات التابعة الجوھریة١-٢٣

مبینة أدناه.ما لم یذكر غیر ذلك، فإن لدیھم رأس مال ٢٠١٧دیسمبر ٣١إن الشركات التابعة التشغیلیة الرئیسیة للمجموعة كما في 

التي تحتفظ یتكون فقط من األسھم العادیة التي تحتفظ بھا المجموعة مباشرة، ونسبة حقوق الملكیة المملوكة تساوي حقوق التصویت

بھا المجموعة.

بلد التأسیس أو التسجیل ھو أیضا مكان عملھم الرئیسي.
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
السعودیة ما لم یذكر غیر ذلك)(جمیع المبالغ بآالف الریاالت 

٦١

بلد /المقر الرئیسي

س التأسی

حصة الملكیّة المحتفظ بھا من 

قبل المجموعة

حصة الملكیّة المحتفظ بھا من 

ص غیر المسیطرة األنشطة الرئیسیةقبل الحص

دیسمبر ٣١

٢٠١٧

دیسمبر ٣١

٢٠١٦

دیسمبر ٣١

٢٠١٧

دیسمبر ٣١

٢٠١٦

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

(غانا) المحدودة 

--٪١٠٠٪١٠٠غانا("آر أس جي")

مبیعات المباني غیر 

الخرسانیة

شركة سارل البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان (الجزائر) المحدودة ("آر أس 

٪٢٪٢٪٩٨٪٩٨الجزائرإیھ")

غیر ایجار المباني 

الخرسانیة

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

--٪١٠٠٪١٠٠اإلماراتالمنطقة الحرة ("آر أس دي")-دبي 

مبیعات المباني غیر 

الخرسانیة

شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات 

البناء ("آر أس بي إم")

المملكة العربیة 

--٪١٠٠٪١٠٠السعودیة

مبیعات مواد 

المبانيومعدات 

شركة الدھانات الممتازة 

("بي بي سي")

المملكة العربیة 

٪١٩٪١٩٪٨١٪٨١السعودیة

تصنیع وتجارة 

الطالء

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

--٪١٠٠٪١٠٠موزمبیق(موزمبیق)، إل دي إیھ ("آر أس إم")

مبیعات المباني غیر 

الخرسانیة

اإلسكان إل شركة البحر األحمر لخدمات 

--٪١٠٠٪١٠٠ُعمانإل سي ("آر أس أو")

مبیعات المباني غیر 

الخرسانیة

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي 

--٪١٠٠٪١٠٠أسترالیاتي واي لیمتد

مبیعات المباني غیر 

الخرسانیة

، مالیزیاشركة البحر األحمر لإلسكان

سابقاً "ایھ ام اس دي ان بي اتش دي

مودیالر اس دي ان بي اتش دي") 

%١٠%١٠٪٩٠٪٩٠مالیزیا("آر أس اتش إم")

مبیعات المباني 

غیر النموذجیة

الخرسانیة

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي 

---٪١٠٠بابوا غینیا الجدیدةان جي المحدودة ("ار اس اتش بي") 

مبیعات المباني غیر 

الخرسانیة 

. كما تمتلك الشركة حصص ملكیة في شركات تابعة ٢٠١٧دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في ار اس اتش بيتم تأسیس شركة 

مسجلة في قطر (شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ذ.م.م) ، نیجیریا (شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ، نیجیریا المحدودة) 

، بحر األحمر لالستثمارات المتخصصة(شركة ال، المملكة العربیة السعودیة)، لیبیالخدمات اإلسكانشركة البحر األحمر (، لیبیا 

، سنغافورة ركة مدینة البحر األحمر السكنیة)، شكة البحر األحمر للتطویر العقاريشركة البحر األحمر لإلسكانات بأسعار معقولة ، شر

، كندا (شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان) ومالیزیا بي تي إي المحدودة)ن ، سنغافورة(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكا

المالیة الموحدة والتي تعتبر إما في القوائموقد تم تجمیعھا ضمن ھذه ،ركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، مالیزیا، بي اتش دي)(ش

أیضا تراخیص لتشغیل فروع في كل من بابوا غینیا الجدیدة مراحلھا األولى للنشاط أو لم تبدأ نشاطھا التجاري بعد. لدى الشركة 

وأبوظبي وأفغانستان وغینیا االستوائیة. ال توجد أي عملیات تشغیلیة للفروع في أبوظبي وأفغانستان وغینیا االستوائیة خالل السنة 

.٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في 
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٦٢

ص غیر المسیطرة٢-٢٣ الحص

المالیة لكل شركة تابعة لھا حصص غیر مسیطرة ذات أھمیة جوھریة بالنسبة للمجموعة.فیما یلي ملخص للمعلومات 

إن المبالغ المفصح عنھا لكل شركة تابعة ھي قبل االستبعاد بین الشركات.

ص قائمة المركز  ملخ

المالي 

شركة سارل البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان (الجزائر) 

شركة البحر األحمر لإلسكانشركة الدھانات الممتازة المحدودة 

٣١

دیسمبر 

٢٠١٧

٣١

دیسمبر 

٢٠١٦

ینایر ١

٢٠١٦

٣١

دیسمبر 

٢٠١٧

٣١

دیسمبر 

٢٠١٦

ینایر ١

٢٠١٦

٣١

دیسمبر 

٢٠١٧

٣١

دیسمبر 

٢٠١٦

ینایر ١

٢٠١٦

وجودات متداولةم

١٩٫٦٥

٤

٢٠٫٥٣

٨

١٤٫٩٤

٨

١٥٫٩٦

١

٢٣٫٥٤

٧٢٨٫٧٦٩٣٨٫٧٦١٤٢٫٦٦٦-

٨٫٤٦٩٩٫٣٠٣٤٫١١١مطلوبات متداولة

٤١٫٧٥

٥

٣٥٫٤٩

٥٥٣٫٢٧٠٣٣٫٤٦٧١٢٫٤٤٦-

افي الموجودات ص

(المطلوبات)المتداولة

١١٫١٨

٥

١١٫٢٣

٥

١٠٫٨٣

٧

)٢٥٫٧٩

٤(

)١١٫٩٤

٨(

)٢٤٫٥٠١

(٥٫٢٩٤٣٠٫٢٢٠-

موجودات غیر متداولة

٢٦٫٠٦

٧

٢٧٫٣٦

١

٢٨٫٤٠

٦

٣٨٫٦٢

٦

٣١٫٠١

٥١٩٫٧٤٩٥٫٣٧٧٣٫١٤٠-

-٣٫٠١١٣٫٠٦٦٢٫٧٦٦٢٧٫٧٠٤١٩٫١٩٦---مطلوبات غیر متداولة

افي موجودات غیر ص

(المطلوبات)متداولة

٢٦٫٠٦

٧

٢٧٫٣٦

١

٢٨٫٤٠

٦

٣٥٫٦١

٥

٢٧٫٩٤

٩١٦٫٩٨٣

)٢٢٫٣٢٧

(

)١٦٫٠٥٦

(-

افي الموجوداتص

(المطلوبات)

٣٧٫٢٥

٢

٣٨٫٥٩

٦

٣٩٫٢٤

٣٩٫٨٢١

١٦٫٠٠

٧٫٥١٨(١(

)١٧٫٠٣٣

(١٤٫١٦٤-

ص غیر مسیطرة ح ص

-١٫٤٨٤)١٫٧٤٤()٤٫٦٦٦(١٫٩٨٥٣٫١٦٠)٩٥٩()٨٨٣()٩١٤(متراكمة
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٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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٦٣

ص قائمة الدخل  ملخ

الشامل 

شركة سارل البحر 

األحمر لخدمات اإلسكان 

شركة الدھانات الممتازة(الجزائر) المحدودة 

شركة البحر األحمر 

لإلسكان

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

٢٥٫٧٩٧٢٧٫٥٩٨٤٩٫٣٣٩٦٢٫١٥٢٧٨٫٥٨٥٩٩٫٨٧٩إیرادات

١٤٫٨٣٥)٣٢٫٢٧٤(١٫٤٤١)٦٫١٨١(٣٫٨٠٢)١٫٥٦٢(ربح السنة(خسارة) 

(الخسارة) الدخل 

١٫٠٧٧٢٫٢٦٠--)٢(-ىاآلخرةالشامل

مجموع الدخل 

١٧٫٠٩٥)٣١٫١٩٧(١٫٤٤١)٦٫١٨١(٣٫٨٠٠)١٫٥٦٢(ةالشامل(الخسارة)

الربح (الخسارة) 

الموزع على 

الحصص غیر 

١٫٤٨٤)٣٫٢٢٧(٣٢٥)١٫١٧٤(٧٦)٣٢(المسیطرة

ص التدفقات  ملخ

النقدیة

شركة سارل البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان 

شركة الدھانات الممتازة(الجزائر) المحدودة

شركة البحر األحمر 

لإلسكان

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

التدفقات النقدیة من 

)٢٠٫٤٩٠()٥٫٠٥٤(٢٫٠١٩١٢٫١٩٣)٤٫٨٦٠(٥٠األنشطة التشغیلیة

التدفقات النقدیة من 

)٤٨٢()٢٫٩٤١()١٣٫٢١٣()١٠٫٣٢٨()٥٦٦()٤١٤(األنشطة االستثماریة

من التدفقات النقدیة 

٩٫٥٨٥١٨٫٣٨٣-٩٫٠٠٠)٢(-األنشطة التمویلیة

ص)صافي  /(النق

في نقد وما الزیادة

)٢٫٥٨٩(١٫٥٩٠)١٫٠٢٠(٦٩١)٥٫٤٢٨()٣٦٤(یماثلھ

مقابل الشراء المحتمل ٣-٢٣

من حقوق الملكیة في شركة آر أس اتش إم، شركة ذات ٪٩٠، استحوذت المجموعة على ٢٠١٦أبریل ١في 

ملیون لایر سعودي. یتضمن المقابل مبلغ ٢٦٫٥مسؤولیة محدودة مسجلة في مالیزیا، مقابل مبلغ شراء بقیمة 

ملیون لایر سعودي. لم تكن ھناك تغیرات في القیمة العادلة للمقابل المحتمل المعترف بھ ٠٫٨المقابل المحتمل 

أي تغییرات في القیمة العادلة لصافي الموجودات عد للتقاتوزیع سعر الشراءة. لم ینتج عن ممارسة خالل السن

المقتناة.
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٦٤

توزیعات أرباح-٢٤

) على ٢٠١٧مایو ٢١ھـ (١٤٣٨شعبان ٢٥وافق مساھمو الشركة في اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في 

ملیون لایر سعودي ٤٥٫٠لایر سعودي للسھم) بمبلغ ٢٠١٦:٠٫٧٥لایر سعودي للسھم (٠٫٧٥توزیع أرباح بقیمة 

.٢٠١٧دیسمبر ٣١في ملیون لایر سعودي) تم دفعھ بالكامل خالل السنة المنتھیة٢٠١٦:٤٥٫٠(

أرصدة ومعامالت مع أطراف ذات عالقة-٢٥

تتألف األطراف ذات العالقة أساساً من شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة وشركاتھا الشقیقة (مجتمعین 

"مجموعة الدباغ")، مساھم األغلبیة في الشركة، ومساھمي األقلیة في المجموعة وشركاتھا الشقیقة.

:كات الزمیلة المبرمة مع المجموعةالمعامالت الجوھریة مع الشرفیما یلي 

لسنة المنتھیة في دیسمبراطبیعة المعامالت

٢٠١٧٢٠١٦

-١٫٠٠٠بیع اإلستثمار

٨٨٣٨٨٣دفع ایجار األرض

٢١٠٥٫٥٤١مدفوعات مقابل أقساط التأمین

٢٫٠٩٣٦٫٤٢٤

المستحق من طرف ذي عالقة ما یلي:، یمثل المبلغدیسمبر٣١وكما في 

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

--١٫٠٠٠شركة مجموعة التنمیة التجاریة

، یمثل المبلغ المستحق إلى أطراف ذوي عالقة ما یلي:دیسمبر٣١وكما في 

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

٦٠٦٦٠٦٢١٩مجموعة الدباغ القابضة المحدودة

٢٥٩٦٠٧-الشركة العلمیة الوطنیة المحدودة

٦٠٦٨٦٥٨٢٦
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٦٥

فیما یلي تعویضات أعضاء اإلدارة العلیا:

٢٠١٧٢٠١٦

٦٫٨٥٥١٨٫٢٥٢مزایا موظفین قصیرة األجل

٢٤٥٩٤٢مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

١٫٩٠٠١٫٨٠٠أتعاب مجلس اإلدارة

اإلیرادات-٢٦

٢٠١٧٢٠١٦

٤٠٩٫٧٩٥٥٦٣٫٢٥٣إیرادات عقود

٣١٦٫١٩٣٤٠٣٫٦١٤إیرادات إیجار

٤٧٫١٣٢٦٣٫٥٥٠الخدمات ذات العالقة/بیع الطالء والمنتجات

٧٧٣٫١٢٠١٫٠٣٠٫٤١٧

تكلفة اإلیرادات-٢٧

٢٠١٧٢٠١٦

٤٧٦٫٢٩٥٥٥٠٫٣٠٥تكلفة مواد

١٠١٫٦٩٢١٠٦٫٦٤٥استھالك وإطفاء

٩٠٫٤٨٤٨٧٫١٠٢رواتب ومزایا الموظفین

٢٩٫٤٩٦٢٣٫٠٢٤أخرى

٦٩٧٫٩٦٧٧٦٧٫٠٧٦

مصاریف بیع وتسویق-٢٨

٢٠١٧٢٠١٦

٣٣٫٣٣٤٣٨٫٨٤٥رواتب ومزایا الموظفین

١٫٤١٦٣١٣رسوم تسویق

٨٫٦٣٠٧٫٩٠٠أخرى

٤٣٫٣٨٠٤٧٫٠٥٨
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مصاریف عمومیة وإداریة-٢٩

٢٠١٧٢٠١٦

٤٦٫٧٣٤٥١٫٦٨٦رواتب ومزایا الموظفین

١٠٫٠٧١١٠٫٢٩٣أتعاب مھنیة

٢٫٤٨١١٠٫١٧٨مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٣٫٦٥٥٣٫٨١١إیجار

٢٫٩٠٩٣٫٤٧٥سفر

٣٫١٠٦٣٫٠٧٨استھالك

٢٫١٨١٢٫٣١٩مرافق

٧١٩٦٦٦تأمین

٧٫٤٢٤٩٫٧٦٨أخرى

٧٩٫٢٨٠٩٥٫٢٧٤

بالصافي-(مصاریف) أخرى إیرادات -٣٠

٢٠١٧٢٠١٦

)٣٫٨٨٥(١٫٥٠٦أرباح (خسائر) صافي تحویل عمالت أجنبیة 

صافي (خسارة) ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات و استثمارات 

١٨)٦٧٠(عقاریة

٧٢٤٣١٩مبیعات خردة

)٣٫١٢٢(-لممتلكات والمصنع والمعداتلقیمة في الانخفاض 

٤٣٣٤٩٣أخرى

٦٫١٧٧(١٫٩٩٣(

تكالیف تمویل-٣١

٢٠١٧٢٠١٦

مصروف فائدة القروض طویلة األجل
٤٫٦١٨٦٫٨١٨قروض تقلیدیة

١٫١١٤١٫١٧٢مرابحة
-٩٣٢تورق

٦٫٦٦٤٧٫٩٩٠
مصروف فائدة القروض قصیرة األجل

١٫٨٤٦٢٫٤٨٠قروض تقلیدیة
٥١٠٥٧٠مرابحة
٢١٠٨تورق

٢٫٥٦٦٣٫٠٥٨
٨٠٤٢٫١٥٥إلغاء الخصم للحصول على مخصص لتكالیف اإللغاء

١٫٩٩١٢٫٥٢١رسوم بنكیة وتكالیف أخرى
١٢٫٠٢٥١٥٫٧٢٤
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٦٧

(خسارة) ربحیة السھم األساسیة والمخّفضة-٣٢

إلى مساھمي الشركة على المتوسط یتم حساب (خسارة) ربحیة السھم األساسیة بقسمة (الخسارة) الربح العائد 

المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل السنة. حیث أن الشركة ال تمتلك أسھم محتملة مخفضة، فإن (خسارة) 

ربحیة السھم المخفضة ھي نفس (الخسارة) الربحیة األساسیة للسھم.

٢٠١٧٢٠١٦

٩٠٫٣٤٤)٦٥٫٣٠٤((الخسارة) الربح العائد للمساھمین في الشركة

یة المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة لغرض ربحیة السھم األساس

٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠)سھمباآلف األ(والمخفضة

١٫٥١)١٫٠٩((اللایر السعودي)(خسارة) ربحیة السھم

إدارة المخاطر المالیة-٣٣

عوامل المخاطر المالیة١-٣٣

مالیة مختلفة، وتتضمن ھذه المخاطر: مخاطر السوق (تشمل مخاطر إن أنشطة المجموعة تعرضھا إلى مخاطر 

العملة، ومخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة لسعر الفائدة ومخاطر السعر)، ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. 

ة ویسعى إلى یركز برنامج المجموعة إلدارة المخاطر بشكٍل عام على عدم إمكانیة التنبؤ بأوضاع األسواق المالی

الحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تقوم المجموعة بمراجعة والموافقة على سیاسات 

إدارة كل من ھذه المخاطر ویتم تلخیص ھذه السیاسات أدناه:

مخــاطر السوق(أ)

النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة نتیجة التغیرات مخاطر السوق ھي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القیمة العادلة للتدفقات

في أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق ثالث أنواع من المخاطر وھي مخاطر العملة ومخاطر القیمة العادلة 

والتدفقات النقدیة لسعر الفائدة ومخاطر السعر

مخاطر العملة)١(

المالیة بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. إن مخاطر العملة ھي مخاطر التغیر في قیمة األداة 

ي والكینا تتم معظم معامالت المجموعة باللایر السعودي والدوالر األمریكي والدوالر االسترالي والدرھم االمارات

واللایر العماني والرینجیت المالیزي.البابوا غینیا الجدیدة

، تعتقد إدارة المجموعة أن مخاطر العمالت مریكي والدرھم اإلماراتيوالر األبالداللایر السعودي مرتبطبما أن 

ة.جبالدوالر األمریكي والدرھم اإلماراتي لیست المقومة لألدوات المالیة 
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٦٨

یتم عرض تعرضات الشركة لمخاطر العمالت األجنبیة في نھابة فترة التقریر باللایر السعودي، كما یلي:

بابوا غینیا 

عُمانيلایر الجدیدة

رینجیت 

المجموعدوالر استرالي مالیزي

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٤٫٠٢٠٥٧٢٫٣٦٩٢٧٤٦٫٧٢٠نقد لدى البنك

٩-٣-٦نقد في الصندوق

٣٧٫٠٦٩-١٨٫٠٨٢٧٫٦٥٥١١٫٣٣٢ذمم مدینة تجاریة

٨٫٧٠٤-٨٫٧٠٤--أعمال عقود تحت التنفیذ

١٢٫٢٣٧-١٢٫٢٢٠-١٧ذمم دائنة تجاریة

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

١٫٨٢٦٤٥٧٨٣٥٤٢٣٫١٩٦نقد لدى البنك

٦---٦نقد في الصندوق

٦٠٫٦٥٧-٣٥٫٠٤٠٦٨٥٢٤٫٩٣٢ذمم مدینة تجاریة

١١٫٧٥٧-١١٫٣٤٦-٤١١أعمال عقود تحت التنفیذ

١٢٫٨٩٨-١٠٫٢٩٢-٢٫٦٠٦ذمم دائنة تجاریة

٢٠١٦ینایر ١كما في

١٫٩٢١٥٫٥٢٥-٣٫٥٦٥٣٩نقد لدى البنك

١٥---١٥نقد في الصندوق

٤٨٫٠٧٢--٤٤٫٠٢٦٤٫٠٤٦ذمم مدینة تجاریة

٣٣٠---٣٣٠أعمال عقود تحت التنفیذ

٣٫٨٤٢---٣٫٨٤٢ذمم دائنة تجاریة

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

ً استثمارات في شركات تابعة أجنبیة والتي تتعرض صافي موجوداتھا لمخاطر تحویل العملة.المجموعة أیضا

ً بشكل رئیسي بتذبذبات أسعار تحویل العملة بین اللایر السعودي و الكینا البابوا غینیا یرتبط ھذا التعرض حالیا

ر االسترالي واللایر العماني والرینجیت المالیزي وبعض العمالت األخرى، ویتم قید أثر ھذه والدوالالجدیدة

التعرضات ببند منفصل في حقوق المساھمین في القوائم المالیة الموحدة المرفقة. 

لدخل یوضح الجدول أدناه تحلیل الحساسیة للتغیر في سعر صرف العمالت األجنبیة لھذه العمالت وتأثیرھا على ا

الشامل اآلخر:

٢٠١٧٢٠١٦

العملة

نسبة التغیر في 

سعر العملة 

٪

األثر على حقوق 

الملكیة 

نسبة التغیر في 

سعر العملة 

٪

األثر على حقوق 

الملكیة 

١٠٥٫٢٢١١٠٨٫٢٤٣كینا بابوا غینیا الجدیدة

١٠١٫٥٦٨١٠١٫١٨٧لایر ُعماني

١٠١٫٧٠٣١٠١٫٤١٦رینجیت مالیزي

١٠٤١٠١٤دوالر استرالي
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٦٩

مخاطر سعر الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة )٢(

إن مخاطر سعر الفائدة على التدفقات النقدیة والقیمة العادلة ھي التعرض للمخاطر المختلفة المتعلقة بتأثیر تذبذب 

إن مخاطر سعر الفائدة على المجموعة النقدیة للمجموعة.الي والتدفقات أسعار الفائدة في السوق على الوضع الم

تنتج بشكل رئیسي من القروض ذات األسعار المتغیرة .

، اح المجموعة قبل الضریبةأربخسائر)  ل(یوضح الجدول التالي حساسیة التغیر المحتمل المعقول في أسعار الفائدة

من خالل التأثیر على االقتراض بسعر فائدة متغیر:

الربح(الخسارة)األثر على صافي

٢٠١٧٢٠١٦

)٢٫٠٦٣()٢٫١٣٧(نقطة أساس١٠٠زیادة بمقدار -أسعار الفائدة 

٢٫١٣٧٢٫٠٦٣نقطة أساس١٠٠انخفاض بمقدار -أسعار الفائدة 

ھو موضح في المعیار یتم تحمیل الذمم المدینة للمجموعة بالتكلفة المطفأة غیر معرضة لمخاطر أسعار الفائدة كما 

بما أن القیمة الدفتریة والتدفقات النقدیة المستقبلیة لن تتعرضان للتذبذب بسبب التغییر ٧الدولي للتقاریر المالیة رقم 

في معدالت الفائدة في السوق.

مخاطر السعر)٣(

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

المجموعةلیس لدى میع األدوات المتداولة في السوق.عوامل محددة لألداة أو ُمصدرھا أو عوامل تؤثر على ج

موجودات ومطلوبات مالیة معرضة لمخاطر السعر.

مخاطر االئتمان(ب)

مما یؤدي إلى في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة مخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة عمیل أو طرف مقابل ألداة مالیة 

خسارة مالیة، وینشأ بشكل أساسي من النقد وما یماثلھ باإلضافة إلى التعرضات االئتمانیة للعمالء، بما في ذلك 

یساوي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان العالقة والمعامالت الملتزم بھا.المبالغ غیر المسددة من األطراف ذات 

فتریة للموجودات المالیة.القیمة الد

یتعامل مع البنوك المشھورة فقط.فیما یتعلق بالتعرضات للبنوك، ترى اإلدارة أن الحد األدنى لمخاطر االئتمان ال 

"النقد وما یماثلھ " فھو نقد في الصندوق.الموحدةأما بقیة بنود قائمة المركز المالي

تعتبر مناسبة وتتناسب مع طبیعة وحجم الذمم المدینة.وضعت المجموعة سیاسات وإجراءات ائتمانیة 

ي.ومع یوماً في سیاق العمل االعتیاد٦٠وفقاً لسیاسات ائتمان المجموعة، تم منح العمیل فترة ائتمان تصل إلى 

، یمكن تمدید فترة االئتمان قات العمل التاریخیة مع العمالء، نظًرا لظروف السوق وعالذلك، وفي بعض الحاالت

یوًما أخرى.٣٠دة لم
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٧٠

یتم تحدید الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة عن طریق سجل العمالء في الوفاء بالتزاماتھم والمعلومات المتعلقة 

باألسواق والخبرة التجاریة لإلدارة. ال تتوفر التصنیفات الخارجیة عموماً في البیئة التي تعمل المجموعة ضمنھا. 

التجاریة الغیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة ھي مطلوب من العمالء الذین تم تقییمھم عن ان الذمم المدینة 

الجدارة االئتمانیة قبل الدخول في معامالت معھم.

لمحتملة فیما یتعلق بالذمم اتھا للخسائر افي تحصیلھا یمثل تقدیرك لمشكون امخصص للدیوبعمل لمجموعة م اتقو

ىتتمثل المكونات الرئیسیة لھذه الخسارة في عنصر خسارة محدد یتعلق ألخرالمدینة اذمم لوایة رلتجاالمدینة ا

بالتعرضات الفردیة ومكون الخسارة الجماعیة المحدد ألصول مماثلة فیما یتعلق بأي خسائر محتملة قد تكون قد 

تكبدت ولم یتم تحدیدھا بعد.

ت التاریخیة إلحصاءات الدفع الخاصة بالموجودات المالیة یتم تحدید مخصص الخسارة الجماعیة بناًء على البیانا

المشابھة.

تنشأ تركزات مخاطر االئتمان عند اشتراك عدد من العمالء في أنشطة تجاریة مماثلة، أو أنشطة في نفس الموقع 

مات االقتصادیة مما یؤدي إلى تأثر مقدرة ھؤالء العمالء عل ى الوفاء الجغرافي، أو لمن یكون لدیھم نفس الّسِ

بالتزاماتھم التعاقدیة بشكل متشابھ بفعل التغیرات االقتصادیة أو السیاسیة أو الظروف األخرى. تشیر تركزات 

تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال أو موقع لحساسیة النسبیة ألداء المجموعة مخاطر االئتمان إلى ا

جغرافي معین.

الجغرافي تأثر بصورة رئیسیة بالسمات الفردیة لكل عمیل. إن التوزیعإن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ی

، لھا تأثیر أقل على ء، بما في ذلك المخاطر االفتراضیة للصناعة التي یعمل فیھا العماللقاعدة عمالء المجموعة

مخاطر االئتمان.

من ٪٢٠١٦:٥٧ة عمالء (من الذمم المدینة مستحقة من ثمانی٪٦٧، كان ما نسبتھ ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

، حیث أن ھذه الذمم المدینة مدعمة باتفاقیات مع بأن مخاطر تركیز االئتمان مخففةثمانیة عمالء). تعتقد اإلدارة

العمالء.

ن لمستحقة مالمبالغ وتسویة امدارة وإلب مراقبة العالقة ضئیلة بسبطراف ذات األاعلی ن الئتماطر امخار تعتب

ظم وال یُعتبر استردادھا مشكوكاً فیھ.منتأساسعالقة علی أطراف ذات 

ال تتوقع اإلدارة أي خسائر من عدم انتظام ھذه األطراف المقابلة في السداد.

مخاطر السیولة(ج)

على تلبیة التزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. تراقب المجموعة المخاطر المجموعةتمثل مخاطر السیولة عدم مقدرة 

تأخذ ھذه األداة في األعتبار استحقاق التي تواجھھا بسبب نقص األموال باستخدام أداة تخطیط السیولة المتكررة.

لنقدیة المتوقعة من موجوداتھا المالیة (مثل الذمم المدینة التجاریة والموجودات المالیة األخرى) والتدفقات ا

العملیات.
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وتتم مراقبة التدفقات النقدیة ومتطلبات التمویل والسیولة للمجموعة على أساس مركزي، تحت رقابة خزینة 

المجموعة. یھدف ھذا النظام المركزي إلى تعزیز فعالیة وكفاءة إدارة الموارد الرأسمالیة للمجموعة. تھدف 

بین استمراریة التمویل والمرونة من خالل استخدام السحب على المكشوف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن

من البنوك والقروض البنكیة.تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السیولة من خالل االحتفاظ باحتیاطات كافیة ومرافق 

ومطابقة تواریخ بنكیة والتسھیالت االئتمانیة، من خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة

استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة.

، بما في ذلك الوفاء بااللتزامات طیة المصاریف التشغیلیة المتوقعةلدى المجموعة حالیاً نقًدا كافیًا عند الطلب لتغ

المالیة.

ص الجدول التالي فترات استحقاق الموجودات المالیة للمجموعة: یلخ

مالیةالموجودات ال

أقل من سنة 

واحدة

٥-١

سنوات

س  أكثر من خم

المجموع  سنوات

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

١٩١٫٢٦٢٦٤٫٢٣٧١٠٫٩٤٤٢٦٦٫٤٤٣الذمم مدینة

٣٦٫٦٤٠--٣٦٫٦٤٠أعمال عقود تحت التنفیذ

٣٫٥٠٠--٣٫٥٠٠ذمم مدینة أخرى

٢٣١٫٤٠٢٦٤٫٢٣٧١٠٫٩٤٤٣٠٦٫٥٨٣مالیةالموجودات الإجمالي

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

٣٠٧٫٥١٢٥٣٫٨٩٨١٢٫٠١٩٣٧٣٫٤٢٩الذمم مدینة

٢٥٫١٨٢--٢٥٫١٨٢أعمال عقود تحت التنفیذ

٣٫٦٢١--٣٫٦٢١ذمم مدینة أخرى

٣٣٦٫٣١٥٥٣٫٨٩٨١٢٫٠١٩٤٠٢٫٢٣٢مالیةالموجودات الإجمالي

٢٠١٦ینایر ١كما في 

٣٨٤٫٣١٨-٣٤١٫٤٢٣٤٢٫٨٩٥الذمم مدینة

٥٫٨٨٥--٥٫٨٨٥أعمال عقود تحت التنفیذ

٧٨٨--٧٨٨ذمم مدینة أخرى

٣٩٠٫٩٩١-٣٤٨٫٠٩٦٤٢٫٨٩٥مالیةالموجودات الإجمالي
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للمجموعة:غیر المخصومةیلخص الجدول ادناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة

مالیةالمطلوبات ال

أقل من سنة 

واحدة

٥-١

سنوات

س  أكثر من خم

المجموع  سنوات

٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

١٢٨٫٨٣٤١٣٤٫٩٦١٥٫١٩٨٢٦٨٫٩٩٣قروض تحمل فائدة

٤٨٫٣٢٠--٤٨٫٣٢٠ذمم دائنة

٩٫٢٦٧-٥٫٥١٧٣٫٧٥٠مطلوبات أخرى

١٨٢٫٦٧١١٣٨٫٧١١٥٫١٩٨٣٢٦٫٥٨٠إجمالي المطلوبات المالیة 

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 

٣٠١٫٣١٥-١٨٦٫٤٩٧١١٤٫٨١٨قروض تحمل فائدة

٤٥٫٩٧٤--٤٥٫٩٧٤ذمم دائنة

١٥٫٦٠٧-٧٫١٦٩٨٫٤٣٨مطلوبات أخرى

٣٦٢٫٨٩٦-٢٣٩٫٦٤٠١٢٣٫٢٥٦إجمالي المطلوبات المالیة

٢٠١٦ینایر ١كما في 

٢١٦٫٢٧٥١٧٦٫٨٧٤٣٫٦٥٥٣٩٦٫٨٠٤قروض تحمل فائدة

٥١٫٧٨٠--٥١٫٧٨٠ذمم دائنة

٢١٩--٢١٩مطلوبات أخرى

٢٦٨٫٢٧٤١٧٦٫٨٧٤٣٫٦٥٥٤٤٨٫٨٠٣إجمالي المطلوبات المالیة

تقدیر القیمة العادلة٢-٣٣

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

، یتوقع أن ٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٧دیسمبر ٣١مع أطراف مستقلة. وكما في وتتم بنفس شروط التعامل

تقارب القیمة العادلة لألدوات المالیة قیمھا الدفتریة.

س المال٣-٣٣ إدارة مخاطر رأ

تھدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى:

 اھمین والمكافآت ألصحاب للمسالحفاظ على االستمرار كمنشأة عاملة لالستمرار في تقدیم اإلیرادات

اآلخرین، والمصالح 

.الحفاظ على أفضل ھیكل لرأس المال للحد من تكالیف رأس المال

الحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تقوم المجموعة بتعدیل مبالغ توزیعات األرباح المدفوعة إلى 

م جدیدة أو بیع موجودات لخفض الدین.المساھمین أو إعادة رأس المال إلى المساھمین أو إصدار أسھ
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، وتقوم المجموعة بمراقبة الدیون لمرافق االقتراض الرئیسیةالتوافق مع اآلخرین في نشاط العمل واالمتثال لعھود 

رأس المال على أساس نسب المستحقات التالیة:

(المتداولة وغیر المتداولة) مقسوًما على ، محددة على أنھا "إجمالي المطلوبات "إجمالي نسبة المدیونیة"(أ)

، بما في المرفقةصافي القیمة الملموسة (حقوق الملكیة كما ھو موضح في قائمة المركز المالي الموحدة

ذلك حصص الملكیة غیر المسیطرة ناقًصا الموجودات غیر الملموسة)".

متداولة وغیر المتداولة) مقسومة على "نسبة االلدعم المالي"، محددة على أنھا "إجمالي القروض (ال(ب)

، بما في ذلك الحصص غیر المرفقةحقوق الملكیة (كما ھو موضح في قائمة المركز المالي الموحدة

المسیطرة)".

، ھي الحفاظ على نسبة إجمالي تي لم تتغیر منذ العام السابق، وال، كانت إستراتیجیة المجموعة٢٠١٧خالل عام 

.١إلى ٠٫٢ونسبة الدعم المالي ضمن ٣إلى ٠٫٥المدیونیات في حدود 

تعھدات القروض)١(

وفقا ألحكام تسھیالت القروض الرئیسیىة، یتطلب األمر من المجموعة االلتزام بالتعھدات المالیة التالیة:

١٫١ال یجب أن یقل المعدل الحالي عن (أ)

٢٫١ال یجب أن تتجاوز نسبة الدعم المالي أكثر من (ب)

٣٫١ال یجب أن تتجاوز نسبة المدیونیة أكثر من (ج)

وقد التزمت المجموعة بھذه التعھدات على مدار فترة التقریر. ان المستویات التي تحافظ علبھا المجموعة للعھود 

دیسمبر ھي كما یلي:٣١كما في 

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

٥٣١٫٠٧٣٦٥٦٫٤٨٩٦٣٦٫٩٣٩موجودات متداولة

٢٩٩٫٣٧٤٣٦١٫٧٩٣٤٠٢٫٥٦٤مطلوبات متداولة

٤٩٣٫٨٠٨٥٥٥٫٦٥٥٦٣٢٫٥١٧مجموع المطلوبات

٢٥٤٫٢٦٤٢٩١٫٢٧٦٣٨٢٫٢٠٨مجموع القروض

٧٦٣٫٤٠٦٨٧٦٫٣٣٢٨٥٥٫٤٤٣صافي الموجودات الملموسة

٨٠٩٫٢٠٩٩٢٧٫٦٦٠٨٨٢٫٣٩٦مجموع حقوق المساھمین

١٫٧٧١٫٨١١٫٥٨النسبة المتداولة (النسبة)

٠٫٦٥٠٫٦٣٠٫٧٤إجمالي نسبة المدیونیة (النسبة)

٠٫٣١٠٫٣١٠٫٤٣نسبة الدعم المالي
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عقود إیجارات تشغیلیة-٣٤

بلغت مصاریف مستودعاتھا ومرافقھا االنتاجیة. لدى المجموعة عقود إیجار تشغیلیة مختلفة تتعلق بمكاتبھا و

ملیون لایر ٢٠١٦:١٨٫٣ملیون لایر سعودي (٢٢٫٨مبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١اإلیجار للسنة المنتھیة في 

دیسمبر كما یلي ٣١سعودي). بلغت ارتباطات اإلیجارات المستقبلیة المتعلقة بھذه اإلیجارات التشغیلیة كما في 

(بمالیین الریاالت السعودیة): 

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

٥٫٨٤٫٧٤٫٤خالل سنة واحدة

٦٫١٩٫٥١٣٫٦أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٣٫٣٦٫٧١٠٫١أكثر من خمس سنوات

١٥٫٢٢٠٫٩٢٨٫١

) بموجب اتفاقیات عقود إیجار تشغیلیة. ٨قامت المجموعة بتأجیر منازل سكنیة متنوعة للغیر (أنظر إیضاح رقم 

ملیون لایر سعودي ٣١٦٫٢مبلغ ٢٠١٧دیسمبر ٣١إیرادات اإلیجار من ھذه العقود للسنة المنتھیة في بلغت 

ملیون لایر سعودي).٢٠١٦:٤٠٣٫٦(

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

(بمالیین الریاالت السعودیة):دیسمبر كالتالي ٣١

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

٢٠١٢٥٤٢٩١خالل سنة واحدة

٧٠٦٢١٣٠أكثر من سنة وأقل من خمس سنوات

٢٧-أكثر من خمس سنوات

٢٧١٣١٨٤٢٨

مطلوبات محتملة وتعھدات-٣٥

٢٠١٦:١٥٫٥(ملیون لایر سعودي١٩٫٤، تعھدات رأسمالیة بقیمة ٢٠١٧دیسمبر ٣١لدى المجموعة كما في 

دیسمبر، كان لدى المجموعة المطلوبات المحتملة والتعھدات القائمة التالیة:٣١ملیون لایر سعودي). وأیضا في 

٢٠١٧٢٠١٦

في

٢٠١٦ینایر ١

٢٤٦١٨١٫٨٤٩اعتمادات مستندیة 

٥٩٫٢٣٩٦٨٫٩١٢٤٦٫٧١٠خطابات ضمان

ً أنظر  .٣٤ایضاح أیضا




