
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
دة  القوائم المالية الُموحَّ

 وتقرير مراجع الحسابات المستقل
 م2019ديسمبر  31

 
 

 

 



 

 شركة البحر األحمر العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

دة   القوائم المالية الُموحَّ
  م2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  
  

 الصفحة جدول المحتويات
  

 5-1 تقرير مراجع الحسابات المستقل

َدة  6 قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

دة  7 قائمة الدخل الشامل الُموحَّ

دة  8 قائمة المركز المالي الُموحَّ

دة  9 قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية الُموحَّ

دة  11-10 قائمة التدفقات النقدية الُموحَّ

دة  73-12 إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ

  

 

 

























 

12 

 شركة البحر األحمر العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة      إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          
         معلومات عن الشركة 01

          
وهي شركة تتألف شركة البحر األحمر العالمية )"الشركة"( )"الشركة األم"( وشركاتها التابعة )الُمَشار إليها معًا بــ "المجموعة"( من الشركة؛ 

بموجب السجل التجاري مساهمة سعودية، وشركاتها التابعة وفروعها السعودية واألجنبية. وتقع الشركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية 
م(. وعنوان الشركة الُمسجَّل هو 2006سبتمبر  25هـ )1427رمضان  2الصادر بتاريخ  2532وفقًا للقرار الوزاري رقم  4030286984رقم 

تالية شارع األمير محمد بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. ولدى الشركة الفروع ال -حي الروضة  - 21431جدة  - 1039ص. ب. 
 بالمملكة العربية السعودية:

          

   المدينة رقم السجل التجاري    الفرع 

   الجبيل  2055003672    شركة البحر األحمر العالمية 
   الجبيل  2055006105    شركة البحر األحمر العالمية 
   الرياض  1010566349    شركة البحر األحمر العالمية 
   جدة  4030263716    األحمر لخدمات اإلسكانشركة البحر  
          

)ملكية فعلية( من حصص الشركة. وفيما يلي قائمة  %70تخضع المجموعة لسيطرة مجموعة الدباغ )بما فيها شركاتها التابعة(، التي تمتلك نسبة و
 بالشركات التابعة العاملة الرئيسة وشركة زميلة الُمْدَرَجة في المجموعة:

          

 نسبة الملكية الفعلية  بلد التسجيل     

       2019  2018 
          

         الشركات التابعة 
 %100  %100  غانا   رد سي هاوزنج سيرفسز )غانا( ليمتد )"آر إس جي"( 
 %98  %98  الجزائر  شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان )الجزائر( المحدودة )"آر إس أي"( 
 %100  %100  اإلمارات العربية المتحدة  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دبي )منشأة بالمنطقة الحرة( )"آر إس دي"( 
 %100  %100  المملكة العربية السعودية  شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء )"آر إس بي إم"( 
          

 %81  %81  المملكة العربية السعودية    الممتازة )"بي بي سي"(شركة الدهانات  
 %100  %100  موزمبيق  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق(، إل دي أي )"آر إس أم"( 
 %100  %100  ُعمان    شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )"آر إس أو"( 
 %100  %100  أستراليا    بي تي واي ليمتد )آر إس إتش إس بي( رد سي هاوزنج 
 %100  %100  ماليزيا  رد سي هاوزنج ماليزيا سيرفسز إس دي إن. بي إتش دي. )"آر إس إتش إس إم"( 
 %100  %100  اإلمارات العربية المتحدة    ريد سي موديالر رينتالز ش.ذ.م.م. )آر إس إم آر"( 
 %100  %100  اإلمارات العربية المتحدة     ريد سي للمقاوالت ش.ذ.م.م. )"آر إس سي( 
 %100  %100 بابوا غينيا الجديدة    رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي ليمتد )"آر إس إتش بي"( 
 %0  %100  الكويت  ش.ذ.م.م. )آر إس إم كي"( شركة البحر األحمر الكويتية للبيوت الجاهزة ومقاوالتها 
          
         الشركة الزميلة 
 رد سي هاوزنج ماليزيا إس دي إن. بي إتش دي. )"آر إس إتش إم"(  

 (1-1)مالحظة     
  

 ماليزيا
  

49% 
  

90% 
          

لة بدول نيجيريا وليبا والسعودية وسنغافورة، ولدى الشركة أ يًضا تراخيص فضاًل عما ورد أعاله، فإنَّ الشركة تمتلك الشركات التابعة األخرى ُمسجَّ
َدت كلها في هذه القوائم المالية المُ  دة. وهذه الشركات لتشغيل فروع في كل من بابوا غينيا الجديدة وأبوظبي وأفغانستان وغينيا االستوائية ُوح ِّ وحَّ

ا لم تبدأ عملياتها التجارية بعد كما بتاريخ القوائم المالية. َرة من العمليات وإمَّ ا في مراحل مبك ِّ  التابعة والفروع األخرى إمَّ
          

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

عمال تصنيع وبيع الدهانات وتقديم الخدمات الطعام وتقديم خدمات األغذية وتجارة المنتجات الغذائية. فضال عن ذلك، تزاول المجموعة أيًضا أ
 المتعلقة بها.

          

َدة للمجموعة عن السنة المنتهية في  م 2020مارس  19م لإلصدار وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 2019ديسمبر  31اعتُمدت القوائم المالية الُمَوحَّ
 هـ(.1441رجب  24)الموافق 
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 شركة البحر األحمر العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          
         معلومات عن الشركة )تتمة( 01

          
   )"آر إس إتش إم"(إس دي إن. بي إتش دي.  بيع الحصة في شركة رد سي هاوزنج ماليزيا سيرفسز 1-1
          

إس دي إن. بي إتش دي. )"آر إس إتش إم"( من  في شركة رد سي هاوزنج ماليزيا سيرفسز %10بنسبة  ملكية استحوذت المجموعة على حصة
في  %51م، ثم باعت المجموعة في التاريخ ذاته حصة ملكية بنسبة 2019ديسمبر  31ألف لاير سعودي وذلك بتاريخ  56مساهم األقلية نظير 

وض قدره  ض إجمالي حصة الملكية في شركة )"آر مليون لاير سعودي. ونتيجة لذلك، فقد انخف 13.38شركة )"آر إس إتش إم"( إلى الغير نظير عِّ
شركة )"آر إس إتش إم"(. وعليه، فقد توقف توحيد أصول  ى(، ولم تعُْد المجموعة تمارس سيطرة عل%90: 2018) %49إس إتش إم"( إلى نسبة 

دة للمجموعة بتاريخ القوائم المالية.  شركة )"آر إس إتش إم"( ومطلوباتها من قائمة المركز المالي الُموحَّ
          
لاير سعودي          

 )باأللوف(
          
 13,388        إجمالي عَِّوض بيع 
 (13,662)      القيمة الدفترية لحصة ملكية جرى بيعها، بالصافي بعد حسم شراء الصفقة 

 (274)        خسارة من عملية بيع 

          
مليون لاير سعودي ناشئ نتيجة فرق القيمة الدفترية  12.78المبيعة على ربح من شراء الصفقة بقيمة تشتمل القيمة الدفترية لصافي األصول و

 والقيمة العادلة لصافي األصول المحتفَظ بها في شركة )"آر إس إتش إم"(.
          

٪( في شركة )"آر إس إتش إم"( على أنها "استثمار 49)مليون لاير سعودي لحصة الملكية المحتفَظ بها  12.86وقد ُصن ِّفَت القيمة العادلة البالغة 
( )"االستثمار في شركات زميلة"(. 28م، وجرى المحاسبة عنها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )2019ديسمبر  31في شركة زميلة" اعتباًرا من 

َل االستثمار في شركة زميلة بالقيم المؤقتة لألصول والمطلوبات القابلة لل تحديد كما بتاريخ المعاملة. واإلدارة بصدد إجراء تخصيص سعر وُسج ِّ
 الشراء لتخصيص القيمة العادلة لصافي األصول المحتفَظ بها في الشركة الزميلة.

          
َرت نتائج شركة )"آر إس إتش (، فقد ُصن ِّفَت عملية بيع شركة )"آر إس إتش إم"( كعملية متوقفة. 5ووفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي رقم ) وأُظهِّ

 إم"( حتى تاريخ عملية البيع على النحو التالي:
          
       2019  2018 
لاير سعودي        

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
          
 37,061  1,683      إيرادات 
 (71,102)  (14,306)      مصاريف 

 (34,041)  (12,623)    العمليات المتوقفةصافي دخل السنة من  
 -  (274)      خسارة من بيع عمليات متوقفة 

 (34,041)  (12,897)      صافي الخسارة من العمليات المتوقفة 

          
         العائد لـ: 
 (30,637)  (11,635)      مساهمو الشركة األم 
رةالحصة غير ال   (3,404)  (1,262)      ُمسيطِّ

       (12,897)  (34,041) 
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 شركة البحر األحمر العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          
         معلومات عن الشركة )تتمة( 01

          
   )تتمة( بيع الحصة في شركة رد سي هاوزنج ماليزيا سيرفسز إس دي إن. بي إتش دي. )"آر إس إتش إم"( 1-1
          
       2019  2018 
لاير سعودي        

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
     
 (30,637)  (11,635) )باآلالف(خسارة السنة من العمليات المتوقفة العائدة للمساهمين في الشركة األم  
ح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باآلالف / سهم(   60,000  60,000  المتوسط المرجَّ
 (0.51)  (0.20)  خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم 

          
م، فلم تُدَرج األصول والمطلوبات ذات العالقة في قائمة المركز المالي 2019ديسمبر  31 وحيث إنَّه قد جرى بيع شركة )"آر إس إتش إم"( بتاريخ

دة كما في   م:2019ديسمبر  31الُموحَّ
          
     وفيما يلي صافي التدفقات التي تكبَّدتها العملية المتوقفة: 
       2019  2018 
لاير سعودي        

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
          
 (15,821)  (11,367)      تشغيلية 
 (381)  (39)      استثمارية 
 16,883  11,070      يةتمويل 

       (336)  681 

          
         أساس اإلعداد 02

            
دة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية  دَّت القوائم المالية الُموحَّ للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى أُعِّ

 العربية السعودية"(. المعتَمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة
            

دة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء المكافآت الُمحدَّدة للموظفين التي يُستخَدم فيها حساب القيمة الحاوتُعَدُّ القوائم   لية االكتوارية.المالية الُموحَّ
            

دة باللاير السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للمجموعة.  ب كافة القيم إلى أقرب قيمة باأللوف، ما لم وتُْعَرض هذه القوائم المالية الُموحَّ وتُقرَّ
 يُذكر خالف ذلك.

            
          أساس التوحيد  1-2
            

َدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما في  م. وتتحقق السيطرة عندما تتعرض 2019ديسمبر  31تتألف هذه القوائم المالية الُمَوحَّ
ثير على تلك المجموعة لمخاطر العوائد المتغيرة، أو يكون لها حقوق فيها، نتيجة مشاركتها مع المنشأة المستثَمر فيها ويكون لديها القدرة على التأ
إذا كان لدى  العائدات من خالل سيطرتها على المنشأة المستثَمر فيها. وال تسيطر المجموعة، على وجه التحديد، على المنشأة المستثمر فيها إال

 المجموعة:
            
 صلة(.سيطرة على المنشأة المستثَمر فيها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه عمليات المنشأة المستثَمر فيها ذات ال -
ضها لمخاطر العوائد المتغيرة أو الحق فيها نتيجة اشتراكها مع الشركة المستثمر  -      فيها.تعرُّ
     القدرة على استخدام صالحيتها على الشركة المستثمر في التأثير على عوائدها. -
            

ية وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلب
مماثلة في المنشأة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا حقوق التصويت أو حقوق 

 كان لديها سيطرة على منشأة مستثَمر فيها، بما في ذلك:
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 شركة البحر األحمر العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة    )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          
         )تتمة( أساس اإلعداد 02

            
          )تتمة( أساس التوحيد  1-2
  
 الترتيب التعاقدي )الترتيبات التعاقدية( مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في المنشأة المستثمر فيها. -
       الترتيبات التعاقدية األخرى.الحقوق الناشئة عن  -
       حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة لها. -
            

ر واحد وتعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على عنص
عناصر السيطرة الثالثة. ويبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما أو أكثر من 

ليها أو تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحَوذ ع
َدة ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطا رة على لمبيعة خالل السنة في القوائم المالية الُمَوحَّ

 الشركة التابعة.
            

ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر )"الدخل الشامل اآلخر"( على مساهمي الشركة األم والحصص غير المسيطرة  ويُوزَّ
حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة. وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي 

وبات فيما بين المجموعة وحقوق تتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحذَف بالكامل كافة األصول والمطل
 الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية.

            
 وتُجَرى المحاسبة عن التغير في حصة ملكية شركة التابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

            
وإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تُوقف االعتراف باألصول ذات الصلة )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات والحصة غير 

َدة.  ويُْعتََرُف بأي المسيطرة وغيرها من عناصر حقوق الملكية، فيما يُْعتََرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ
 استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

            
رة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكها المجموعة، وتُدَرج بصورةٍ مستقلٍة في قائمة ال مركز المالي وتُمث ُِّل الحصة غير الُمسيطِّ

دة وضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي  دة، وذلك بمعزل عن حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم.الُموحَّ  الُموحَّ
            
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّة 03
            

دة من اإلدارة وضع التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ الُمفَصح عنها من األصول  يتطلُب إعداد القوائم المالية الُموحَّ
ت والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال هذه االفتراضا

 لفترات المستقبلية.والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في ا
            

ض له المجموعة من مخاطر وحاالت عدم التيقن ما يلي:  وتتضمَّن اإلفصاحات األخرى المتعلقة بما تتعرَّ
 

    

          إدارة رأس المال •
       أهداف إدارة المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها •
         إفصاحات تحليالت الحساسية •
            

ل فيها التقدير وتُجَرى مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة. ويُعتَرف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يُعدَّ 
 وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.

 
وعدم دقتها والتقديرات الهامة المستخَدمة في تطبيق السياسات المحاسبية )التي تؤثر تأثيًرا إنَّ المعلومات التي تتعلق بالنواحي الجوهرية للتقديرات 

دة( تَتََضمَُّن، على وجه الخصوص، ما يلي:  جوهريًا للغاية على المبلغ الُمْعتََرف به في القوائم المالية الُموحَّ
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 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
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 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّة 03

            
          األحكام المحاسبية الهامَّة  1-3
            

للمجموعة، وضعت اإلدارة األحكام المحاسبية التالية التي لها التأثير الهام للغاية على المبالغ الُمعتَرف بها في في إطار تطبيق السياسات المحاسبية 
دة:  القوائم المالية الُموحَّ

            
         استيفاء التزام األداء

إْن كانت التزامات األداء يُستَوفى بها على مدى فترة زمنية أو عند يتعيَّن على المجموعة تقييم كل عقد من عقودها الُمبَرمة مع العمالء لتحديد ما 
العمالء  مرحلة زمنية معينة بغرض تحديد طريقة االعتراف باإليرادات. وقد قيَّمت المجموعة أنه بناًء على اتفاقيات البيع والشراء الُمبَرمة مع

َمت بموجبها ا س المجموعة أصال باستخدام بديل وأحكام القوانين واألنظمة ذات الصلة التي أُبرِّ لعقود لتقديم الخدمات العقارية إلى العميل، ال تؤس ِّ
فترة فيها، ويكون لها حق نافذ نظاميًا للسداد نظير األداء المكتَمل حتى تاريخه. وفي ظل هذه الظروف، تعترف المجموعة باإليرادات على مدى 

 ند مرحلة زمنية معيَّنة.زمنية. وعند اختالف الحال، يُعتَرف باإليرادات ع
            

         تحويل السيطرة في العقود المبَرمة مع عميل
ل السي طرة على في الحاالت التي تحدد المجموعة فيها أن التزامات األداء قد استوفيت عند مرحلة زمنية معينة، يُعتَرف باإليرادات عندما تُحوَّ

 وفي حالة عقود بيع األصول العقارية، فهذا عادة ما يكون عند تسليم الوحدة إلى العميل.األصول الخاضعة للعقد إلى العميل. 
            

          تحديد سعر المعاملة
تأثير أي وعة يتعيَّن على المجموعة تحديد سعر المعاملة في كل عقد من عقودها الُمبَرمة مع العمالء. وعند إجراء هذا الحكم المحاسبي، تقي ِّم المجم

وض غير نقدي في العقد. وض متغي ِّر في العقد بسبب الخصومات أو الغرامات ووجود أي عنصر تمويلي هام في العقد وأي عِّ  عِّ
 

َوض المتغي ِّر، تستخدم المجموعة طريقة "المبلغ المرجَّح" المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رق ( 15م )وعند تحديد تأثير العِّ
ح الواحد ضمن مجموعة من م"ا بالغ العَِّوض إليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء"، حيث يُحدَّد بموجبها سعر المعاملة بالرجوع إلى المبلغ المرجَّ

 المحتملة.
            

          عنصر التمويل
الخدمات المتعهَّد بها إلى العميل وسداد العميل عن سنة واحدة. ونتيجة لذلك، ال تتوقَّع المجموعة أي عقود تزيد فيها الفترة بين تحويل البضائع أو 

 فال تجري المجموعة تعدياًل على أي أسعار معامالت بشأن القيمة الزمنية لألموال.
            

ر -تحديد مدة عقود اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء     المجموعة كمستأجِّ
د المجموعة مدة عقد اإليجار كمدة عقد إيجار غير قابلة لإللغاء مع أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار إذا كان مؤكًَّدا بصورة معقولة  تُحد ِّ

 ممارسته أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان مؤكَّدا بصورة معقولة عدم ممارسته.
 

دَّة عقود إيجار تشتمل على  د إلى ولدى المجموعة عِّ خيارات التمديد واإلنهاء. وتطب ِّق المجموعة تقديرها المحاسبي عند تقييم ما إْن كان من المؤك ِّ
ا اقتصاديًا لها حد ٍ معقول ممارسة خيار التمديد أو اإلنهاء من عدمه. وهذا يعني أنَّها تأخذ بعين االعتبار جميع العوامل ذات الصلة التي تحقق حافزً 

د أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد المجموعة تقييم مدة عقد اإليجار لتحديد ما إْن كان هناك حدث هام أو تغيُّر لممارسة خيار التجدي
ة جوهري في الظروف التي تقع تحت سيطرتها ويؤثر على قدرتها على ممارسة خيار التجديد أو اإلنهاء أو عدم ممارسته )كإنشاء تحسينات جوهري

 مستأَجرة أو إجراء تعديالت جوهرية على األصل المستأَجر(. على عقارات
            

ر -تصنيف عقود اإليجار العقارية           المجموعة كمستأجِّ
أنَّ  موعةأبرمت المجموعة عقود إيجار عقارية تجارية من محفظة استثماراتها العقارية. وبناًء على تقييم شروط االتفاقيات وأحكامها، حدَّدت المج

ل جزًءا رئيًسا في العمر االقتصادي للعقار التجاري وأنَّ القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار ال تعادل فعليًا كامل  مدة عقد اإليجار ال تشك ِّ
ي الشركة المحاسبة عن هذه العقود القيمة العادلة للعقار التجاري التي تحتفظ بكافة المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية هذه العقارات، وتُجر

 كعقود إيجار تشغيلي.
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   )تتمة(األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّة  03

            
         األحكام المحاسبية الهامَّة )تتمة( 1-3
            

          توحيد الشركات التابعة
المعيار  قيَّمت المجموعة جميع المنشآت المستثَمر فيها للتحديد ما إْن كانت تسيطر على الشركة المستثَمر فيها حسب المعايير المنصوص عليها في

دة وقيَّمت المجموعة، من بين أمور أخرى، حصة ملكيتها واالتفاقيات التعاقدية الُمبَرمة 10للتقرير المالي رقم )الدولي  (: القوائم المالية الُموحَّ
 وقدرتها وحجم اشتراكها في األنشطة ذات الصلة للمنشآت المستثَمر فيها لتحديد ما إْن كانت تسيطر على الشركة المستثَمر فيها.

            
         التقديرات واالفتراضات 2-3
            

لمالي التي فيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسة األخرى لحالة عدم التيقن حيال التقديرات بتاريخ قائمة المركز ا
ل مخاطر جوهرية مما ينشأ عنها تعديل جوهري على القيم  الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية التالية: وقد استندت المجموعة في تُشك ِّ

دة. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالية حي ال التطورات افتراضاتها وتقديراتها على المعطيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الُموحَّ
ة أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة المجموعة. وقد تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات عند المستقبلية قد تتغير نظًرا للتغيرات السوقي

 ظهورها.
            

          االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
ة للنقد قيمته / قيمتها  رَّ القابلة لالسترداد، التي تمثل قيمته / قيمتها العادلة يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمدِّ

لبيانات المتاحة من ناقًصا تكاليف البيع وقيمته / قيمتها قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. وتُحتَسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف حساب البيع بناًء على ا
ثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل. معامالت البيع الملزمة، التي تُجَرى على أساس تجاري، ألصول مما

الالحقة، وال  وتُحتَسب القيمة قيد االستخدام بناًء على نموذج التدفقات النقدية غير المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات
ة تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة غير الملزمة بعد عل رَّ ى المجموعة أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء أصول الوحدة الُمدِّ

دية المخصومة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النق
لة باإلضافة إلى التدفقات النق دية الداخلية المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير االستقرائي. وتُعَدُّ هذه التقديرات هي األكثر صِّ

 بالشهرة واألصول غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير الُمحدَّدة التي تعترف بها المجموعة.
 

     للحسابات التجارية المدينة وأصول العقودمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة 
تستخدم المجموعة جدول مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة وأصول العقود. وتُحتَسب معدالت 

سارة مشابهة )أي حسب نوع المنتج ونوع المخصصات بناًء على أيام التأخُّر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي تمتاز بأنماط خ
 العميل وتغطيتها باعتمادات مستندية واألشكال األخرى من التأمين االئتماني(.

 
دف يُحتَسب جدول المخصصات مبدئيًا على أساس المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّر في السداد لدى المجموعة. وتعاير المجموعة الجدول به

االئتمانية التاريخية مع المعلومات المتوقعة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة )مثل إجمالي المنتَج ضبط خبرة الخسائر 
جَرى تعديل المحلي( متوقع تدهورها على مدى السنة التالية ما يمكن أن يترتب عليها عدد متزايد من حاالت التأخُّر في السداد في قطاع التصنيع، يُ 

وتخضع التغيُّرات لمعدالت التاريخية للتأخُّر في السداد. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّر في السداد، ا
 في التقديرات المتوقعة للتحليل.

 
ا. ويُمث ِّل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّر في السداد واألوضا ع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة تقديًرا هامًّ

يًضا خبرة الخسائر ويُعَدُّ مبلغ الخسائر االئتمانية المتوقعة حسَّاًسا تجاه التغيُّرات في الظروف وتجاه األوضاع االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل أ
 .قتصادية المتوقعة لديها التأخُّر الفعلي للعميل في السداد مستقبالاالئتمانية التاريخية لدى المجموعة واألوضاع اال

 
 (.36والمعلومات بشأن الخسائر االئتمانية المتوقعة على الحسابات التجارية المدينة للمجموعة وأصول عقودها ُمفَصح عنها في إيضاح )
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   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّة )تتمة( 03

            
         )تتمة( التقديرات واالفتراضات 2-3
            

          خطط المكافآت الُمحدَّدة
التقاعد باستخدام تَُحدَُّد تكلفة خطة المكافآت المحددة لمعاش التقاعد والمزايا الطبية األخرى لما بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللتزام معاش 
ذلك تحديد معدل  التقييمات االكتوارية. ويتضمن التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل

تزام المكافآت الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته الطويلة األجل، فإن ال
 لية.المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم ما

 
ت وُمعدَّل الخصم هو أكثر المعطيات عرضة للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المناسب، تراعي اإلدارة معدالت الفائدة لسندات الشركات بعمال

وتُقدَّر  " على األقل أو أعلى منه، كما تحددها وكالة تصنيف معتمدة دوليًا،AAتتفق مع عمالت التزام مكافآت ما بعد انتهاء الخدمة بتصنيف "
ية للمراجعة. استقرائيًا، عند الحاجة، على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة. كما تخضع جودة السندات األساس

لى أساس أنها ال تَُمث ُِّل سندات وتُستَبعَد تلك السندات التي لها هوامش ائتمان زائدة من تحليل السندات التي يُحتسب بناًء عليها ُمعدَّل الخصم، ع
 ( مزيًدا من التفاصيل بشأن التزامات التقاعد.27شركات ذات جودة عالية. ويتناول اإليضاح )

    
          االنخفاض في قيمة المخزون

متقادًما وأو خاضعا للتغيُّرات التقنية، تُقدَّر صافي يُقيَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وحين يصبح المخزون قديما أو 
يتعلق بالمبالغ  قيمته القابلة للتحقق. ومن بين العوامل التي تُراَعى عند تحديد القيمة القابلة للتحقق الطلب الحالي والمتوقع للمخزون وعمره. وفيما

نود غير الهامة بحد ذاتها المتعلقة بمخزون قديم أو متقادم، يُجَرى تقديرها معًا ويُجنَّب الهامَّة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير على أساس إفرادي. أما الب
 مخصص لهذه المبالغ حسب نوعية المخزون وبالنظر إلى درجة قدمه أو تقادمه على أساس أسعار البيع التاريخية.

            
          مخصص سحب المعدات من الموقع

ا من الخدمة بعد استخدامه في تكلفة ذلك األصل في حال استيفاء معايير االعتراف بمخصص. تُدَرج القيمة  الحالية للتكلفة المتوقعة على سحب أصٍل مَّ
 ( مزيًدا من التفاصيل بشأن30وتعيد المجموعة بصفة دورية تقييم التوقعات والتقديرات المتعلقة بالتزام سحب األصل من الخدمة. يتناول اإليضاح )

 مخصص سحب المعدات من الموقع.
            

       األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصانع والمعدات والعقارات االستثمارية
د إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لممتلكاتها ومصانعها ومعداتها واستثماراتها العقارية بغرض حساب االستهالك. و التقدير يُحدَّد ذلك تُحد ِّ

وتراجع اإلدارة دوريًا األعمار اإلنتاجية التقديرية وطريقة االستهالك لضمان أنَّ طريقة . بعد دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو االهتراء المادي
 االستهالك ومدته تتماشى والنموذج المتوقَّع من المنافع االقتصادية من هذه األصول.

            
     المعاملة اللتزام األداء في العقود الُمبَرمة مع العميلتخصيص سعر 

 اختارت المجموعة تطبيق طريقة اإلدخال عند تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء عند االعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية. وتأخذ
االعتراف باإليرادات على أساس الجهود التي تبذلها المجموعة للوفاء بالتزام المجموعة بعين االعتبار استخدام طريقة اإلدخال التي تستلزم أْن يوفر 

مبلغ اإليرادات  األداء المرجع األفضل لإليرادات المحقَّقة فعليًا. وعند تطبيق طريقة اإلدخال، تُقد ِّر المجموعة تكلفة استكمال المشاريع بغرض تحديد
ر االعتراف بها. وتشتمل التقديرات عل ى تكلفة توفير البُنية التحتية والمطالبات المحتَملة التي يتقدم بها المقاولون حسب تقدير استشاري الُمقرَّ

 المشاريع وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية تجاه العمالء.
            
       ملخص السياسات المحاسبية الهامَّة 04

            
دة مع تلك المتبعة في السنة الماضية، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة السارية اعتباًرا من  تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم الُموحَّ

ًرا ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم 5م على النحو الُمفَصح عنه في )إيضاح 2019يناير  1 (. ولم تطب ِّق المجموعة تطبيقا مبك ِّ
 التنفيذ بعد. يدخل حيز
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 المنشآت والشهرةعمليات تجميع  1-4

 
        

ل بالقيمة ال َوض الُمحوَّ عادلة في تاريخ تُجَرى المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ. وتُقَاس تكلفة االستحواذ بمجموع العِّ
لكل عملية تجميع منشآت، تختار المجموعة االستحواذ باإلضافة إلى قيمة أي من الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحَوذ عليها. وبالنسبة 

ا بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي األصول القابلة للتحديد  رة في المنشأة المستحوذ عليها إمَّ للمنشأة قياس الحصص غير الُمسيطِّ
 المستحوذ عليها. وتُدَرج تكاليف االستحواذ ضمن المصاريف اإلدارية عند تكب ِّدها.

            
لة لتحديد التصنيف والتخصيص المناسبْين لها و ذلك وفقًا وعندما تستحوذ المجموعة على منشأةٍ، فإنها تُقي ِّم األصول المالية والمطلوبات الُمحم 

عليها األدوات المالية للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ. ويتضمَّن ذلك فصل الشركة المستحَوذ 
 المشتقة الضمنية في العقود األساسية.

            
ذة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويُعدُّ العِّوض المحتمل وض محتمل يتعين تحويله من قِّبل المنشأة المستحوِّ الُمَصنَّف كأصل  ويُْعتََرُف بأي عِّ

( المعني باألدوات المالية: االعتراف والقياس، حيث يُقاُس بالقيمة العادلة 9الدولي للتقرير المالي رقم )أو مطلوب أداة مالية ضمن نطاق المعيار 
دة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )  (.9مع التغيرات في القيمة العادلة الُمْعتََرف بها في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

            
رة وأي حصة مملوكة سابقًا  وتُقَاس الشهرة ل والقيمة الُمعتَرف بها للحصص غير الُمسيطِّ َوض الُمحوَّ مبدئيا بالتكلفة، التي تمثل فائض إجمالي العِّ

لة القابلة للتحديد. وفي حال تجاوز القيمة العادلة لصافي األصول الُمستحَوذ عل يها عن عن صافي األصول المستحَوذ عليها والمطلوبات الُمحمَّ
لة، وترإ ل، تعيد المجموعة التقييم للتأكد من صحة تحديد كافة األصول المستحوذ عليها وكافة المطلوبات الُمحمَّ َوض الُمحوَّ اجع اإلجراءات جمالي العِّ

عادلة لصافي األصول المستخدمة في قياس المبالغ الُمعتَرف بها في تاريخ االستحواذ. وإْن كان إعادة التقييم ال يزال ينشأ عنه فائض في القيمة ال
دة. ل، يُعتَرف عندئٍذ بالربح في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ  الُمستحَوذ عليها عن إجمالي العوض الُمحوَّ

            
انخفاض القيمة، وبعد االعتراف المبدئي بالشهرة، فإنها تُقَاس بالتكلفة ناقًصا أي خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القيمة. وبغرض اختبار 

ة للنقد للمجمو ر  ع الشهرة المكتَسبة من خالل عمليات تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات الُمدِّ عة، التي تَُوز 
تحَوذ عليها لتلك يُتوقع لها أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت، بصرفِّ الن ظر عن تخصيص األصول أو المطلوبات األخرى للشركة الُمس

 الوحدات.
            

ة للنقد أو جزء من العملية ضمن الوحدة الُمبَاعة، تُدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المبيعة بالق رَّ يمة الدفترية وفي حال تخصيص الشهرة لوحدة ُمدِّ
الحالة بناء على القِّيم النسبية للعملية المبيعة والجزء المحتفَظ به من للعملية عند تحديد الربح أو الخسارة من البيع. وتُقاس الشهرة المبيعة في هذه 

ة للنقد. رَّ  الوحدة الُمدِّ
            

          االستثمارات في شركات زميلة
ا عليها. والنفوذ الهام هو صالحية المشاركة في قرارات  السياسات المالية والتشغيلية إنَّ الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة نفوذا هامًّ

 للشركة المستثمر فيها، لكنه ال يعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات،
            

لمحاسبة عن إنَّ االعتبارات المرعيَة عند تحديد النفوذ الهام مماثلة لتلك االعتبارات الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. وتُجَرى ا
ة مبدئيًا استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. ووفقًا لطريقة حقوق الملكية، يُعتَرف باالستثمار في شركة زميل

الستحواذ. وتُْدَرُج بالتكلفة. وتُعدَّل القيمة الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيُّرات في حصة المجموعة من صافي أصول الشركة الزميلة منذ تاريخ ا
 الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال تُختَبر بشكل منفصل لتحديد االنخفاض في القيمة.

            
دة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة. ويُظَهر أي تغيُّر في  ر قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ الدخل الشامل اآلخر للشركات وتُظهِّ

الزميلة، المستثمر فيها كجزٍء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. فضال عن ذلك، فإنه عندما يوجد تغيُّر معترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة 
حذَف األرباح والخسائر غير المحققة تعترف المجموعة بحصتها من أي تغيرات، حسبما يكون مناسبا، في قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية. وتُ 

سارة الناشئة عن المعامالت ما بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود الحصة في الشركة الزميلة. ويُظَهر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خ
َدة خارج الربح التشغيلي، وهو يَُمث ُِّل الر بح أو الخسارة بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة الشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

 في الشركة الزميلة.
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         )تتمة( االستثمارات في شركات زميلة
السياسات المحاسبية  وتُعَدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للمجموعة عنها. وعند الضرورة، تُجَرى تعديالت كي تتماشى

 وتلك المتبعة لدى المجموعة.
            

د المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة ناشئة عن انخفاض في قيمة استثمارها في شرك تها وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحد ِّ
د المجموعة فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن  االستثمار في الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. وفي الزميلة. وبتاريخ كل قوائم مالية، تحد ِّ

الدفترية،  حالة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة حسب الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته
دة. وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقيس ثم تعترف بالخسارة كـ "حصة في ربح شركة زميلة" في قائمة الربح أو الخسارة  الُموحَّ

هام أو السيطرة المجموعة وتعترف بأي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. ويُعتَرف بأي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير ال
دة.المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به واإليراد لة من البيع في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ  ات المتحصَّ

            
       األصول غير المتداولة الُمحتَفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة 2-4

ستُستَرد بصفٍة رئيسٍة من خالل تُصن ِّف المجموعة األصول غير المتداولة ومجموعات البيع المحتفَظ بها بغرض البيع إذا كانت قِّيمها الدفترية 
ية أو قيمتها معاملة بيع وليس من خالل االستخدام المستمر. وتُقَاس األصول غير المتداولة ومجموعات البيع المحتفَظ بها بغرض البيع بقيمتها الدفتر

وبة مباشرة إلى بيع أصل )مجموعات بيع(، باستثناء تكاليف العادلة ناقًصا تكاليف البيع، أيُّهما أقل. وتتمثل تكاليف البيع في التكاليف اإلضافية المنس
 .التمويل ومصروف ضريبة الدخل

            
للبيع وتُعتَبر معايير تصنيف االحتفاظ بغرض البيع لم تستوَف إال عندما يكون البيع محتمل بدرجة عالية ويكون األصل أو المجموعة المخصَّصة 

حالتهما الحالية. وينبغي أْن تدلَّ اإلجراءات الالزمة الستكمال البيع على عدم احتمالية إدخال تغيُّرات جوهرية على البيع متاحين للبيع المباشر في 
 .أو سحب قرار البيع. ويجب أن تلتزم اإلدارة خطة بيع األصل وأن يُتوقع استكمال البيع في غضون سنة واحدة من تاريخ التصنيف

            
دة األصول والمطلوبات الُمصنَّفة محتفظ بها بغرض البيع كبنود متداولة في قائمة المركز المالي. وتُظَهر كل  على حِّ

            
ا يُصنَّف كمحتفظ بها بغرض  وتتأهَّل المجموعة المخصَّصة للتصرف فيها كعملية متوقفة إذا كانت عنصًرا من عناصر المنشأة إما جرى بيعه وإمَّ

 البيع و:
            
     تمثل نشاط عمل رئيس مستقل أو منطقة جغرافية للعميات -
 تمثل جزًءا من خطة منسَّقة واحدة لبيع نشاط العمل الرئيس المستقل أو المنطقة الجغرافية للعميات -
       تمثل شركة تابعة مستحوذ عليها حصريًا بغرض البيع -
            
دة المتعلقة بفترة القوائم المالية وفترة المقارنة إليرادات ومصاريف السنة الماضية من العملية المتوقفة  يُفَصح في قائمة الربح أوو الخسارة الُموحَّ

منفصلة عن اإليرادات والمصاريف من العمليات المستمرة حتى مستوى الربح، حتى عندما تحتفظ المجموعة بحصة غير مسيطرة في الشركة 
دة.التابعة بعد البيع. و  يُفَصح عن األرباح أو الخسائر الناشئة عن ذلك منفصلة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

            
( إفصاحات إضافية. وتتضمَّن جميع اإليضاحات األخرى المرفقة بالقوائم المالية مبالغ متعلقة بالعمليات المستمرة ما لم يَُشر 1ويتناول اإليضاح )

 إلى غير ذلك.
            
         تصنيف األصول والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة  3-4
            

دة بناًء على تصنيفها متداولة / غير متداولة. ويُعَد األصل متدا ر المجموعة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي الُموحَّ  وال:تظهِّ
   استنفاذه خالل الدورة التشغيلية العادية.عندما يُتوقع تسييله أو يُنوى بيعه أو  -
        أو عند االحتفاظ به بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة. -
    أو عندما يُتوقع تسييله خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية. -
أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني  أو عندما يكون في صورة نقد وما في حكمه، ما لم تكن هناك قيود على استبدالها -

 عشر شهًرا بعد فترة القوائم المالية.
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         وتُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.
         

          وتُعَدُّ المطلوبات متداولة:
       الدورة التشغيلية العادية.عندما يُتوقع سدادها خالل  -
     أو عند االحتفاظ بها بصورة رئيسة ألغراض المتاجرة. -
     أو عند استحقاقها للسداد خالل االثني عشر شهرا الالحقة لفترة القوائم المالية. -
 فترة القوائم المالية. أو عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد -
     

     وتُصن ِّف المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
            

لة كأصول ومطلوبات غير متداولة.      وتُصنَّف األصول والمطلوبات الضريبية المؤجَّ
            
          قياس القيم العادلة  4-4
            

فوع المجموعة األدوات المالية بالقيمة العادلة في كل تاريخ قائمة مركز مالي. تمثل القيمة العادلة السعر المقبوض نظير بيع أصل ما أو مدتقيس 
املة بيع معلتحويل مطلوب ما في معاملة نظامية بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. ويُحدَّد قياس القيمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء 

 األصل أو تحويل المطلوب إما:
            
       في السوق الرئيسة لألصول أو المطلوبات -
 أو في ظل عدم وجود السوق الرئيسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات. -
     

     ويجب أن تكون السوق الرئيسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.
            

ت وتُقَاس القيمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير األصول أو المطلوبا
قدرة وعلى فرضية أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية. ويأخذ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي في االعتبار 

المشاركين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق بيعه إلى مشارك آخر في 
 السوق يستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

            
بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وتستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف وتتوفر 
 ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

            
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، الُمبيَّن أدناه، وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن 

ة لقياس القيمة العادلة ككل:  على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامَّ
 
   المستوى األول: األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في سوق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة. -
المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت  -

 مباشرة.
 المستوى الثالث: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. -
           

َدة على نحو متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا أجريت التحويالت بين  وفيما يتعلق باألصول والمطلوبات المعترف بها في القوائم المالية الُمَوحَّ
 لية.مستويات التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف )على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة ما

 
ة، حدَّدت المجموعة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األصول أو المطلوبات ولغرض اإلفصاحات عن القيمة العادل

 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعاله.
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          االعتراف باإليرادات 5-4
            

         اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء
            

       عقارات أ( اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء لبيع
            

ن من خمس خطوات منصوٌص عليه في المعيار الدولي لل تقرير تعترف المجموعة باإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء بناًء على نموذج مكوَّ
 (:15المالي رقم )

            
ف العقد بأنَّه  الخطوة األولى: اتفاقية بين طرفين أو أكثر تضع حقوقًا والتزامات نافذة نظاميًا ويُحدُّد المعايير تعريف العقد المبرم مع عميل: يُعرَّ

 التي يجب استيفاؤها.
د في عقد مبَرم مع عميل بتحويل بضاعة أو تقديم خدمة إلى العميل. الخطوة الثانية:  تعريف التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو تعهُّ
َوض المتوقع أْن تستحقه المجموعة نظير تحويل البضائع أو الخدمات المتعهَّد تحديد س الخطوة الثالثة: عر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ العِّ

لة بالنيابة عن الغير.  بها إلى عميل، باستثناء المبالغ الُمحصَّ
ص المجموعة لعقد ب الخطوة الرابعة: ه أكثر من التزام أداء سعر المعاملة لكل التزام تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: تخص ِّ

َوض المتوقع أْن تستحقه المجموعة نظير استيفاء كل التزام أداء.  أداء حسب المبلغ الذي يصف مبلغ العِّ
     االعتراف باإليرادات عندما )أو حيثما( تستوفي المجموعة التزام أداء. الخطوة الخامسة:

            
 المجموعة التزام أداء وتعترف باإليرادات على مدى فترة زمنية إذا استُوفي أحد المعايير التالية:تستوفي 

            
 أْن يحصل العميل على المنافع الُمقدَّمة عن طريق أداء المجموعة بما تنفذه المجموعة وأن يستهلكها في آٍن واحد. (1)
ن منه بحيث يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينهأْن ينشأ عن أداء المجموعة أصل أو  (2)  يُحس ِّ
 ال ينشأ عن أداء المجموعة أصل باستخدام بديل لها، ويكون للمجموعة حق نافذ نظاميًا للسداد نظير األداء المكتَمل حتى تاريخه. (3)
            

 المذكورة آنفا، يُعتَرف باإليرادات عند مرحلة زمنية يُستوفَى خاللها بالتزام األداء.وفيما يتعلق بالتزامات األداء التي تستوفي أحد الشروط 
 

َوض المحقَّ  د بها، فإنها تنشئ أصل عقد بناًء على مبلغ العِّ ق من األداء. وعندما تفي المجموعة بالتزام األداء بتسليم البضائع أو الخدمات المتعهَّ
 العميل مبلغ اإليرادات الُمعتَرف به، فإنه ينشأ عن ذلك مطلوبات عقود.وعندما يتجاوز المبلغ المفوتر إلى 

 
 وتُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها تعاقديا.

 
دة إلى الحد الذي ي كون من المحتمل عنده تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن ويُعتَرف باإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

 قياس اإليرادات والتكاليف، حيثما كان منطبقًا، بصورة موثوقة.
          

          مواد البناء -ب( بيع البضائع 
واحد. وقد خلصت المجموعة أنه ينبغي االعتراف وعادة ما تتضمن عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بيع بضائعها، التزام تنفيذ 

 باإليرادات من بيع البضائع عند مرحلة تحويل السيطرة على األصل إلى العميل، التي تتمثل عموًما في توريد البضائع.
 

وض المتغي ِّر لم وبصفٍة عامة، فإن العقود من بيع البضائع ال تمنح العمالء حقًا في الرجوع أو خصومات الكمية. وعليه، فإن  تطبيق القيد على العِّ
 يكن له أي تأثير على اإليرادات التي اعترفت بها المجموعة.

 
م المجموعة ضمانات على اإلصالحات العامة للعيوب التي تظهر وقت البيع. وتُجَرى المحاسبة عن ضمانات الجودة وفقًا لمعيار المحاسو بة تقد ِّ

 زامات المحتَملة واألصول المحتملة".( "المخصصات وااللت37الدولي رقم )
        

        )د( اإليرادات من خدمات الصيانة والتركيب
ة الُمحدَّدة الُمقدَّرة يُعتَرف باإليرادات من خدمات الصيانة والتركيب في الفترة المحاسبية التي تُقدَّم خاللها الخدمات بالرجوع إلى نسبة اإلنجاز للمعامل

 الخدمة الفعلية الُمقدَّمة كنسبة من إجمالي الخدمات التي سيُجَرى تقديمها.على أساس 
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         إيرادات اإليجار من عقارات استثمارية
            

           أ( إيرادات اإليجار
الخدمات وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة يُعتَرف باإليرادات من العقارات االستثمارية بوجٍه عاٍم في الفترة المحاسبية التي تُقدَّم خاللها 

 وتُصنَّف عقود اإليجار هذه كعقود إيجار غير عقد اإليجار التمويلي.. عقد اإليجار
            

          عنصر التمويل
العميل وسداد العميل عن سنة واحدة. ونتيجة لذلك، ال تتوقَّع المجموعة أي عقود تزيد فيها الفترة بين تحويل البضائع أو الخدمات المتعهَّد بها إلى 

 فال تجري المجموعة تعدياًل على أي أسعار معامالت بشأن القيمة الزمنية لألموال.
            
 الممتلكات والمصانع والمعدات 6-4
 

        

دَت، باستثناء تُدَرج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم  والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إن ُوجِّ
َدت. وتتألف التكلفة ال تاريخية من تكلفة األصول قيد اإلنشاء التي تُدَرج بالتكلفة ناقًصا الخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إن ُوجِّ

 الشراء مع أي مصاريف عرضية على الشراء.
 
مر ندما تكون تكلفة أجزاء من الممتلكات والمصانع والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تكلفة البند، وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات عوع

ة اجيإنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية مختلفة، تعترف المجموعة بهذه األجزاء كأصول فردية لها أعمار إنت
 محددة، وتُستَهلك وفقا لذلك.

 
دَت، في القيمة الدفترية لألصل أو يُعتَرف بها كأصل مستقل، حسبما يكون مناسبًا، إال عند احتم الية تدفق منافع وال تُدَرج التكاليف الالحقة، إن ُوجِّ

وال تُستَهلك األراضي، حيث تُعتبر ذات عمر إنتاجي غير  اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند إلى المجموعة مع إمكانية قياس التكلفة بصورة موثوقة.
لثابت على مدى ُمحدَّد. ويُحتَسب استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات لتوزيع تكلفته، ناقًصا القيمة المتبقية التقديرية، باستخدام طريقة القسط ا

دة. العمر اإلنتاجي التقديري لألصول المعنيَّة. ويُحمَّل االستهالك على  قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
            
     سنة 40إلى  10  المباني والوحدات السكنية  
     سنة 15إلى  4    المكائن والمعدات  
     سنوات 5إلى  4  األثاث والتركيبات والمعدات  
     سنوات 8إلى  4    السيارات  
            
واإلصالحات االعتيادية التي ال تطيل بصورة جوهرية العمر اإلنتاجي الُمقدَّر لألصل على قائمة الربح أو الخسارة تُحمَّل مصاريف الصيانة و

دَت، وتُسَحب من الخدمة األصول الُمستبَدلة. وتُج ة، إْن ُوجِّ َدة عند تكب ِّدها، فيما تُرسمل التجديدات والتحسينات الهامَّ  َرى مراجعة القيم المتبقيةالُمَوحَّ
مته القابلة لألصول وأعمارها اإلنتاجية، وتُعدَّل متى كان ذلك مناسبًا، في نهاية كل فترة قوائم مالية. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قي

يد المحتَمل لمخصص لالسترداد، فإنَّها تُخفَّض مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد، ويُجَرى مراجعتها في كل تاريخ قوائم مالية لتحديد عكس الق
 الخسارة الناشئة عن انخفاض في القيمة.

 
 وتَُرسمل تكاليف االقتراض المتعلقة باألصول المؤهَّلة كجزٍء من تكلفة األصول المؤهَّلة حتى بدء اإلنتاج التجاري.

           
          العقارات االستثمارية 7-4
 

اإليجار أو ارتفاع قيمتها الرأسمالية كعقارات استثمارية. وتُقَاس العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقًصا أي تُصنَّف العقارات الُمخصَّصة ألغراض 
الُمقدَّرة التي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة. ويُحمَّل االستهالك وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 

 سنة. 25-4ن تتراوح ما بي
            

     وال يُحمَّل االستهالك على األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
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تصادية من هذه وتُراَجع دوريًا األعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك لضمان أنَّ طريقة االستهالك ومدته تتماشى والنموذج المتوقَّع من المنافع االق
 األصول.

 
ل العقارات من عقارات استثمارية إلى عقارات تطويرية إال عند وجود تغيُّر في االستخدام يدعمه دليل بالبدء في التطوير بقصد الوال  بيع. تُحوَّ

 وتُجَرى هذه التحويالت بالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخ التحويل.
 

د المجموعة في كل تاريخ قوائم مالية فيما إذا كان هناك ضت لالنخفاض في القيمة. وعندما  وتحد ِّ دليل موضوعي على أن العقارات االستثمارية تعرَّ
أو الخسارة  تتجاوز القيمة الدفترية لعقار استثماري قيمته القابلة لالسترداد، يُعتَرف بالخسارة الناشئة عن االنخفاض في القيمة ضمن قائمة الربح

دة. وتمثل القيمة القابلة لالسترداد  صافي سعر بيع االستثمار العقاري أو قيمته قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. ويمثل صافي سعر البيع القيمة الُموحَّ
القيمة الحالية القابلة للحصول عليها من بيع عقار استثماري في معاملة سوقية تجارية ناقًصا التكاليف ذات العالقة، فيما تمثل القيمة قيد االستخدام 

 المستقبلية التقديرية المتوقع نشوئها من استمرارية استخدام االستثمار العقاري ومن بيعه في نهاية عمره اإلنتاجي. من التدفقات النقدية
 

ائر ويُسجَّل عكس قيد مخصص الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة الُمعتَرف به في السنوات السابقة عند وجود مؤشر يدلُّ على أنَّ الخس
 فاض في القيمة الُمعتَرف بها لالستثمار العقاري لم تعْد موجودة أو نقصت.الناشئة عن االنخ

            
 األصول غير الملموسة / اإلطفاء 8-4
 

        

المستحوذ تُقاُس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها. وتمثل تكلفة األصول غير الملموسة 
ناقًصا اإلطفاء عليها في عملية تجميع المنشآت قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج األصول غير الملموسة بالتكلفة 

ا، باستثناء تكاليف التطوير المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة. وال تَُرْسَمُل األصول غير الملموسة المنتجة داخليً 
دة في الفترة التي تُتكبد خاللها هذه المصاريف. و تُقيَّم األعمار اإلنتاجية الُمَرْسَملَة، وتُظَهر المصاريف ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

 لألصول غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة.
 

ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويُجَرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر وتُطفَأ األصول غير الملموسة 
يدل على احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس. وتُجَرى مراجعة فترة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد وطريقة 

ي نهاية كل فترة قوائم مالية. وتُجَرى المحاسبة عن التغيُّرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة إطفاءه على األقل على كل األقل ف
محاسبية. الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها هذا األصل بتعديل فترة وطريقة اإلطفاء، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات ال

دة ضمن فئة المصاريف تماشيًا مع وظيفة ويُعتَرف بمصروف  إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار الُمحدَّدة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
 األصول غير الملموسة.

            
االنخفاض في القيمة إما فرديًا أو على  وال تُْطفَأُ األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يُجَرى اختبارها سنويا لتحديد

ة للنقد. ويُراجع سنويًا تقييم العمر غير المحدد لتحديد ما إذا كان سيستمر دعم العمر غير المحدد. وإذا لم ي رَّ كن كذلك، يُجَرى مستوى الوحدة الُمدِّ
 التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

            
 تُعتبر التكاليف ذات المنافع المستقبلية طويلة األجل كأصوٍل غير ملموسة أخرى، وتُطفَأ على مدى فترة االنتفاع الُمقدَّرة لها.و
            

لألصل، ويُعترف وتُقاس األرباح أو الخسائر الناشئة عن توقف االعتراف بأصل غير ملموس حسب الفرق بين صافي إيرادات البيع والقيمة الدفترية 
دة عند توقف االعتراف باألصل.  بها في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

 
 على النحو التالي:وتُطفَأ األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية الُمحدَّدة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية 

 
     سنوات 10إلى  4    برامج الحاسب اآللي  
     سنة 15إلى  11  حقوق التراخيص  
   

   ويُسجَّل إطفاء األصول غير الملموسة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.



 

25 

 شركة البحر األحمر العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          
ة 04        )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
          
          المخزون 9-4
            

لى موقعه الراهن يُدَرج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيُّهما أقل. وتمثل التكاليف تلك المصاريف المتكبَّدة للوصول بكل منتج إ
 وحالته الراهنة والمحتَسبة على األساس التالي:

            
ط المرجَّح. - المواد الخام  راء على أساس المتوس ِّ    تكلفة الش ِّ
ة الصنع   البضاعة قيد التصنيع والبضاعة تامَّ

 
َمالة المباشرتْين زائًدا حصة مناسبة من المصاريف غير  - تكلفة المواد والعِّ

 بها وفقًا لمستوى النشاط العادي.المباشرة الخاصة 
تكلفة المواد المباشَرة التي هي قْيد الشَّحن والتي انتقلت مخاطرها ومنافعها  -   بضاعة بالطريق 

 للمجموعة والُمدَرجة بالتكلفة.
            

تكاليف متوقعة لإلنجاز والتكاليف المتوقعة الالزمة إلجراء ويمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري في سياق العمل العادي، ناقًصا أي 
 عملية البيع.

            
          أصول العقود 10-4

لة إلى العميل. وفي حال إجراء المجموعة تحويل البضائع أو الخدم ات إلى يمثل أصل العقد الحقُّ في العَِّوض نظير البضائع أو الخدمات الُمحوَّ
َوض الُمحقَّق الَشْرطي.العميل قبل أن  َوض أو قبل أن يصبح المبلغ ُمستحقًا، يُعتَرف بأصل العقد مقابل العِّ  يدفع العميل العِّ

            
         الحسابات التجارية المدينة 11-4

َوض المشروط )أي يتعيَّن فقط مرور وقت قبل أْن يُصبِّح َوض مستحقًا(. تمثل الحسابات المدينة حق المجموعة في مبلغ العِّ  دفع العِّ
            
          النقد وما في حكمه 12-4

إليداع يتألف النقد وما في حكمه من نقدية في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع ألجل يبلغ تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ ا
 وتخضع لمخاطر تغيُّرات ضئيلة في القيمة.

            
دة، يتألف النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وودائع قصيرة األجل، كما هو ُمحدَّد أعاله ، بالصافي بعد وألغراض قائمة التدفقات النقدية الُموحَّ

 حسم الحسابات البنكية المكشوفة القائمة حيث إنها تعتبر جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.
            
          مطلوبات العقود 13-4

وإذا دفع تمثل مطلوبات العقد االلتزام بتحويل البضائع أو الخدمات إلى عميل نظير قْبض المجموعة عَِّوض )أو استحقاق مبلغ العَِّوض( من العميل. 
أو استحقاقه )أيُّهما أسبق(. ويُعتَرف العميل العَِّوض قبل تحويل المجموعة البضائع أو الخدمات إليه، يُعتَرف بمطلوبات العقد عند دفع المبلغ 

 بمطلوبات العقود كإيراداٍت عند تنفيذ المجموعة بموجب العقد.
            
         المخصصات 14-4

الموارد يُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي )نظامي أو ضمني( على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفق 
أو كل التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع المجموعة استرداد بعض 

داد مؤكدة المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُعتَرف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االستر
دة، بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستَردة. وإذا كان تأثير  القيمة الزمنية فعليًا. ويُدَرج المصروف المتعلق بمخصص في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

المصاحبة لذلك االلتزام. للنقود جوهريا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، متى كان ذلك مالئًما، المخاطر 
 وعند استخدام الخصم، يُعتَرف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل.

            
          ضمانات الجودة

والمرتجعات. ويُتوقَّع يُعتَرف بمخصص مطالبات الضمان المتوقعة على المنتجات المبيعة خالل السنة بناًء على الخبرة السابقة لمستوى اإلصالحات 
ت الحالية أن تُتكبد هذه التكاليف في السنة المالية التالية. وقد استندت االفتراضات المستخَدمة في احتساب مخصص الضمانات على مستويات المبيعا

 والمعلومات المتاحة حاليًا بشأن المرتجعات بناًء على فترة ضمان جميع المنتجات المبيعة.
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          على الموقعتكاليف سحب المعدات 
يُعتَرف بمخصص التزام سحب المعدات من الموقع عندما يقع على المجموعة التزام بأعمال الترميم أو إعادة تأهيل األرض. ويتوقف حجم سحب 

 المعدات من الموقع الالزم وتكاليفه على اشتراطات األنظمة واللوائح الحالية.
 

المخصص كافة التزامات سحب المعدات من الموقع المتوقَّع تكب ِّدها على مدى عمر األصل. ويُخَصم مخصص وتتضَّمن التكاليف الُمدَرجة في 
ى سحب المعدات من الموقع إلى قيمته الحالية ويَُرسمل كجزٍء من األصل ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات، ومن ثمَّ يُستَهلك كمصروٍف عل

 مدى العمر المتوقع لألصل.
 

ت التعديالت على القيمة التقديرية وموعد التدفقات النقدية المستقبلية من سحب المعدات من الموقع إجراًء معتادًا في ظل تضمين التعديال وتُع دُّ 
 لك التعديالت:ى توالتقديرات الهامَّة. وتُسجَّل هذه التعديالت كزيادةٍ في التزام وكزيادةٍ مقابلٍة في األصل ذي العالقة. وتتضمن العوامل المؤثرة عل

 
         التطورات التقنية -
     واالشتراطات التنظيمية واستراتيجيات اإلدارة البيئية -
  والتغيُّرات في الحجم والتكاليف التقديريين لألنشطة المتوقعة بما في ذلك تأثيرات التضخم -
         والتغيُّرات في االستدامة االقتصادية -
            

       االلتزامات المحتملة الُمعتَرف بها في عملية تجميع المنشآت
عتَرف بها وفقًا لمتطلبات يُقَاس االلتزام الُمحتَمل الُمعتَرف به في عملية تجميع المنشآت مبدئيًا بقيمته العادلة، ويُقَاس الحقُا حسب األعلى من القيمة المُ 

 به مبدئيًا ناقًصا )حيثما يكون مالئًما( اإلطفاء المتراكم الُمعتَرف به وفقًا لمتطلبات االعتراف باإليرادات. األحكام الواردة أعاله أو المبلغ الُمعتَرف
            
          االلتزامات المحتملة 15-4

ُح عنها ما لم يكن احتمال  دة، وال يُْفصِّ ن منافع اقتصادية ال يُْعتََرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالية الُموحَّ التدفق الخارجي للموارد المتضم ِّ
ْمن بند "دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال يُْعتَ  دة ضِّ ُل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي الُموحَّ َرُف باألصل الُمحتَمل في مستبعًدا. وتَُسجَّ

ُح عنه عندما يكون من  دة، بل يُْفصِّ  المحتمل تدفق منافع اقتصادية داخلية.القوائم المالية الُموحَّ
            
           المصاريف 16-4

د بموظفي يُْعتََرُف بالمصاريف عند تكبدها على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. إنَّ مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحدي
ع كافة المصاريف المبيعات وقسم المبيعات والضمانات والتخزين  وسيارات التوصيل ومخصص االنخفاض في قيمة الحسابات المدينة. وتُوزَّ

ُده ا المجموعة األخرى المتعلقة بالعمليات الرئيسة، على أساٍس ثابٍت، فيما بين تكاليف مباشرة ومصاريف عمومية وإدارية وفقًا لعوامل توزيع تحد ِّ
 حسبما تراه مناسبًا.

            
          الزكاة والضرائب 17-4

          الزكاة وضريبة الدخل
لدخل المعمول يَُجنَُّب مخصص للزكاة عن الشركة والشركات التابعة التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة وا

وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للشركة خارج المملكة ويُجنَّب مخصص لضريبة الدخل . بها في المملكة العربية السعودية
دَة. وتُجَرى المحاسبة عن المبالغ اإلضا فية، إن العربية السعودية. ويُحم ل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

َدت، عند تحديد بأنَّها الزمة للسداد.  ُوجِّ
            

ي وتخضع الشركات التابعة األجنبية والفروع األجنبية لضرائب دخل في الدول التي تقع فيها، ما عدا شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دب
الربح )منشأة بالمنطقة الحرة( )"آر إس دي"( ال تخضع لضرائب دخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وتُحمَّل ضرائب الدخل هذه على قائمة 

دة.  أو الخسارة الُموحَّ
            
لةالضريبة ال            مؤجَّ

لة باستخدام طريقة االلتزام بناًء على الفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول والمطلوبات وقِّيمه ا الدفترية يُجنَّب مخصص للضريبة المؤجَّ
 ألغراض القوائم المالية بتاريخ القوائم المالية.
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لة            )تتمة( ضريبة مؤجَّ
            

لة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة، باستثناء:     ويُعتَرف بااللتزامات الضريبية المؤجَّ
المنشآت، إذا ما نشأ االلتزام الضريبي المؤجَّل عن االعتراف المبدئي بالشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست من معامالت تجميع  -

 بحيث ال تؤثر، وقت المعاملة، على الربح المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة
 

كانت تتعلق بالفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات زميلة وحصص في مشاريع مشتركة،  -
مخصص الفروق المؤقتة، واحتمالية عدم عكس قيد مخصص الفروق المؤقتة في المستقبل حيث ال يمكن السيطرة فيها على موعد عكس قيد 

 القريب
            

لة لكافة الفروق المؤقتة القابلة للحسم وترحيل االعتمادات الضريبية غير المستخَدمة وأي خسائر ضر يبية غير ويُعتَرف باألصول الضريبية المؤجَّ
لة في حدود احتمالية توفر ربح خاضع للضريبة يمكن االستفادة منه مقابل الفروق المؤقتة القابلة ُمستخَدمة. ويُعتَرف  باألصول الضريبية المؤجَّ

لة والخسائر الضريبية غير المستخَدمة، باستثناء:  للحسم واالعتمادات الضريبية غير المستخدمة المرحَّ
 
بالفروق المؤقتة القابلة للحسم عن االعتراف المبدئي بأصل أو التزام في معاملة ليست من إذا ما نشأ األصل الضريبي المؤجَّل المتعلق  -

 معامالت تجميع المنشآت، بحيث ال تؤثر، وقت المعاملة، على الربح المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة
ي شركات تابعة وشركات زميلة وحصص في اتفاقيات مشتركة، فال كانت تتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للحسم المرتبطة باستثمارات ف -

لة إال في حدود احتمالية عكس قيد مخصص الفروق المؤقتة في المستقبل القريب وتوفر ربح خاضع  يُعتَرف باألصول الضريبة المؤجَّ
 للضريبة يمكن االستفادة منه في مقابل الفروق المؤقتة

 
لة في تاريخ كل قوائم مالية، وتُخفَّض إلى الحد الذي ال يُعَدُّ من المحتمل عنده توفر ربح  وتُجَرى مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية الُمؤجَّ

لة غ لة كليًا أو جزئيًا. ويُعَاد تقييم األصول الضريبية الُمؤجَّ ير الُمعتَرف بها خاضع للضريبة كاف بما يسمح باالستفادة من األصول الضريبية المؤجَّ
تاريخ كل قوائم مالية، ويُعتَرف بها في حدود أن يصبح من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة مستقبلية تتيح استرداد األصل الضريبي  في

ل.  المؤجَّ
 

لة حسب المعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في السنة التي يتحقق خاللها األصل أو يُسدَّد خاللها  وتُحتَسب األصول وااللتزامات الضريبية المؤجَّ
ة فعليًا في تاريخ القوائم المالية.  االلتزام، وذلك بناًء على المعدالت الضريبية )واألنظمة الضريبية( الُمسنَّة أو الُمقرَّ

 
لة المتعلقة بالبنود المعتَرف بها خارج الربح أو الخسارة. ويُعتَرف بالبنو لة فيما ويُعتَرف خارج الربح أو الخسارة بالضريبة الُمؤجَّ د الضريبية المؤجَّ

ا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية.  يتعلق بالمعاملة ذات الصلة إمَّ
 

لة إال إذا كان هناك حق نافذ نظاميًا إلجراء مق لة وااللتزامات الضريبية المؤجَّ ي المجموعة مقاصة األصول الضريبية المؤجَّ اصة األصول وال تُجرِّ
لة تتعلق بضرائب دخل فرضتها الضريبية ال لة وااللتزامات الضريبية المؤجَّ حالية وااللتزامات الضريبية الحالية، وكانت األصول الضريبية المؤجَّ

ا تسوية االلتزام ا على منشآت خاضعة للضريبة مختلفة تنوي إمَّ ا على المنشأة الخاضعة للضريبة ذاتها وإمَّ ول ات واألصالهيئة الضريبية ذاتها إمَّ
ا تسييل األصول وتسوية االلتزامات في آٍن واحٍد في كل فترة مستقبلية يُتوقَّع خاللها سداد  أو استرداد الضريبية الحالية على أساس الصافي وإمَّ

لة. ة من االلتزامات أو األصول الضريبية المؤجَّ  المبالغ الهامَّ
            

         ضريبة القيمة المضافة
     بالمصاريف واألصول بالصافي بعد حسم مبلغ ضريبة القيمة المضافة، باستثناء:يُعتَرف 

عندما تكون ضريبة المبيعات المتكبَّدة على شراء أصول أو خدمات غير قابلة لالسترداد من هيئة الضرائب؛ حيث يُعتَرف، في هذه الحالة،  -
 بند المصاريف، حسبما يكون مالئًما بضريبة المبيعات كجزٍء من تكلفة شراء األصل أو كجزٍء من

     عند إدراج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة المبيعات -
            

الدائنة ات ويُدَرج صافي مبلغ ضريبة المبيعات القابل لالسترداد من مصلحة الضرائب أو الُمستَحق الدفع لها كجزٍء من الحسابات المدينة أو الحساب
دة.  في قائمة المركز المالي الُموحَّ
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          التقارير القطاعية 18-4

 يُفَصح عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع اإلفصاح الداخلي الذي يقدم إلى متخذ القرار التشغيلي الرئيس.
 

ف وقد عيَّن مجلس إدارة المجموعة مديًرا تنفيذيًا للمجموعة يُقي ِّم األداء المالي للمجموعة ومركزها المالي ويتخذ القرارات  االستراتيجية. ويُعرَّ
 المدير التنفيذي للمجموعة بأنَّه هو متخذ القرار التشغيلي الرئيس.

 
       ويتمثل القطاع التشغيلي في مجموعة من األصول أو العلميات أو الكيانات:

         تزاول األنشطة المحق ِّقة لإليرادات -
لها باستمرار اإلدارة -  من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقييم األداء نتائج العمليات التي تحل ِّ
دة -          المعلومات المالية المتاحة كل على حِّ
            
          ربحية / )خسارة( السهم 19-4

في المجموعة، باستثناء أي تكاليف خدمة تُحتسب ربحية / خسارة السهم األساس والمخفَّض بقسمة الربح أو الخسارة العائد / العائدة للمساهمين 
ح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.  أسهم بخالف األسهم العادية، على المتوسط المرجَّ

            
           عقود اإليجار 20-4

ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل ُمحدَّد لفترة تُقي ِّم المجموعة ما إْن كان عقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار؛ أي إذا كان العقد 
وض.  زمنية معينة مقابل عِّ

            
وتطب ِّق المجموعة طريقة واحدة لالعتراف بجميع عقود اإليجار وقياسها، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول 

عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول منخفضة القيمة. وتعترف المجموعة بمطلوبات 
 األساسية.

            
           المجموعة كمستأِجر

أصل ُمحدَّد لفترة تُقي ِّم المجموعة ما إْن كان عقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار؛ أي إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام 
وض.  زمنية معينة مقابل عِّ

 
وتطب ِّق المجموعة طريقة واحدة لالعتراف بجميع عقود اإليجار وقياسها، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول 

االستخدام التي تمثل حق استخدام األصول منخفضة القيمة. وتعترف المجموعة بمطلوبات عقود اإليجار لتسديد مدفوعات اإليجار وأصول حق 
 األساسية.

            
          ( أصول حق االستخدام1

 َ اس تعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا لالستخدام(. وتُق
أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة حسب أي إعادة قياس في التزامات أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا 

دة ومدفوعات عقد اإليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبَّ 
أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. وتُستَهلك أصول حق االستخدام وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى اإليجار الُمسدَّدة في 

 فترة عقد اإليجار أو األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لألصول، أيُّهما أقصر، وذلك على النحو التالي:
            
       سنة 39 – 2    األراضي 
       سنوات 4   المعدات 
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          عقود اإليجار )تتمة( 20-4

            
          المجموعة كمستأِجر )تتمة(

          )تتمة( ( أصول حق االستخدام1
لت ملكية األصل المستأجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد اإليجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يُحتَسب االس تهالك وإذا تحوَّ

 العمر اإلنتاجي الُمقدَّر لألصل. وال تخضع أيًضا أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.باستخدام 
            
          ( التزامات عقود اإليجار2

فترة عقد اإليجار. تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي تَُدفع على مدى 
وعات وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ومدف

 اإليجار المتغي ِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية.
            

عدَّل الفائدة وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي لها في تاريخ بدء عقد اإليجار، ذلك أنَّ مُ 
عقد اإليجار ليعكس تزايد الفائدة المنصوص عليه ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات 

تغيُّر في ُمدة عقد  ويُخفَّض حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضاًل عن ذلك، يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو
تقبلية بسبب تغيُّر في مؤشر أو ُمعدَّل ُمستخدَم في تحديد تلك اإليجار أو تغيُّر في مدفوعات اإليجار )كأن تطرأ مثال تغيُّرات على المدفوعات المس

 المدفوعات( أو تغيُّر في تقييم خيار شراء األصل محل العقد.
            
 ( عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة3

عقود إيجارها قصيرة األجل للمكائن والمعدات )أي عقود اإليجار تلك التي تبلغ تُطب ِّق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإليجار قصيرة األجل على 
شهًرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتضمَّن خيار شراء(، وتُطب ِّق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة  12مدتها 

فضة القيمة. ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار على عقود إيجار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخ
 .ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار

            
على جوهر االتفاقية عند بدء عقد اإليجار، سواء كان الوفاء بهذا االتفاقية يعتمد يتوقف تحديد ما إذا كان اتفاق ما يُعَدُّ أو يتضمَّن على عقد إيجار 

 على استخدام أصل ُمحدَّد أو أصول ُمحدَّدة أو فيما إذا كانت هذه االتفاقية تمنح حق استخدام األصل.
            

ر            المجموعة كمؤج ِ
ُل  ِّ المجموعة بموجبها فعليًا، كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل كعقود إيجار تشغيلي. وتُجَرى المحاسبة تَُصنَُّف عقود اإليجار، التي ال تَُحو 

ا لطبيعتها عن إيرادات اإليجار وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود اإليجار، وتُدَرج ضمن اإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة نظرً 
ر، َضاف التكاليف المباشرة األوليَّة المتكبَّدة على إجراء المفاوضات والترتيب لعقد إيجار تشغيلي على القيمة الدفترية لألصل المستأجَ التشغيلية. وتُ 

 خاللها.قق ويُعتَرف بها على مدى فترة عقد اإليجار وفقا لألساس نفسه كإيرادات إيجار. ويُعتَرف باإليجارات المحتملة كإيراد في الفترة التي تتح
            
          العمالت األجنبية 21-4

دة للمجموعة باللاير السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للشركة األم. وفيما يتعلق بكل منش أة، تحدد المجموعة تُْعَرض القوائم المالية الُموحَّ
منشأة، وتُقَاس باستخدام هذه العملة الوظيفية. وتستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد، العملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم المالية لكل 

دة يُظهر المبلغ الذي ينشأ ع ن استخدام هذه وعند بيع عملية أجنبية، فإنَّ الربح أو الخسارة الُمعاد تصنيفهما إلى قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
 الطريقة.

            
          المعامالت واألرصدة

ل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه المعام لة لالعتراف تُسج ِّ
لة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل   الفوري للعمالت الوظيفية بتاريخ القوائم المالية.المبدئي. وتُتْرجم األصول والمطلوبات النقدية الُمسجَّ

 
دة باستثناء الفروق الناتجة من ا لبنود النقدية األجنبية ويُْعتََرُف بجميع الفروق الناتجة عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية في الربح أو الخسارة الُموحَّ

تََرُف بذلك في الدخل الشامل اآلخر إلى أن يُبَاع صافي االستثمار، وعندئذ يُعاد تصنيفها التي تُشك ُل جزًءا من صافي االستثمار في عملية أجنبية. ويُعْ 
َدة.  إلى قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ
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          )تتمة( العمالت األجنبية 21-4
            

          )تتمة( المعامالت واألرصدة
السائدة في تواريخ المعامالت المبدئية وال تُعدَّل الحقًا. وتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل 

وتُجَرى . فيه القيمة العادلةوتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي تَُحدَُّد 
ترجمة البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بما يتماشى مع االعتراف بالربح الناتج أو  المحاسبة عن الربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن

لعادلة الخاصة بها الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي فروقات الترجمة الناشئة من البنود التي يُْعتََرُف بربح أو خسارة القيمة ا
دة، على التوالي(.في الدخل الشامل اآل  خر أو الربح أو الخسارة الُموحَّ

            
           شركات المجموعة

ة، وتُترجم عند توحيد القوائم المالية، تُترجم أصول العمليات األجنبية ومطلوباتها إلى رياالت سعودية بسعر الصرف السائد بتاريخ القوائم المالي
بها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. ويُْعتََرُف بفروقات التحويل الناتجة عن ترجمة العمالت ألغراض قوائم الربح أو الخسارة الخاصة 

لربح أو الخسارة التوحيد في الدخل الشامل اآلخر. وعند بيع عملية أجنبية، يُعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في ا
َدة  .الُمَوحَّ

            
          تكاليف االقتراض 22-4

م المقصود تَُرْسَمُل تكاليف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما، يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدا
ل تكاليف االقتراض األخرى كافة  ضمن المصاريف في الفترة التي تُتكبد خاللها. وتتألف تكاليف منه أو بيعه، كجزٍء من تكلفة األصل. وتُحمَّ

 االقتراض من تكاليف الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة على اقتراض األموال.
            
         التزامات مكافآت الموظفين 23-4

            
         مكافآت الموظفين قصيرة األجل

مكافآت الموظفين قصيرة األجل ضمن المصاريف عند تقديم الخدمة ذات العالقة، ويُعتَرف بااللتزام عن المبلغ المتوقع دفعه إذا كان على تُدَرج 
 المجموعة التزام نظامي أو ضمني بدفع هذا المبلغ نتيجة خدمة سابقة قدَّمها الموظف وبحيث يمكن قياس االلتزام قياًسا موثوقًا.

            
          خطط المكافآت الُمحدَّدة

م المجموعة مكافآت نهاية الخدمة إلى موظفيها، وعادة ما يستند استحقاق هذه المكافآت إلى آخر راتب للموظف ومدة خدمته، شريطة إك مال الحد تقد ِّ
 العمل.األدنى من مدة الخدمة. وتُقيَّد التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت كاستحقاق على مدى فترة 

 
تخدام أسعار الفائدة لسندات وتُحدَّد القيمة الحالية اللتزام المكافآت الُمحدَّدة لمكافآت نهاية الخدمة بخصم التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المقدرة باس

االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستُدفع بها المكافآت، وتكون لها شروط تقارب شروط 
 يوجد فيها سوق عميقة لهذه السندات، تُستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية.

 
ربح قائمة ال وتُحتَسب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المكافآت الُمحدَّدة. وتُدَرج هذه التكلفة في مصروف مكافآت الموظفين في
دة. ويُعتَرف بأرباح وخسائر إعادة القياس، الناتجة عن التعديالت والتغيُّرات القائمة على االفتراضات االكتواري ة، مباشرة في أو الخسارة الُموحَّ

دة في الفترة ال ل إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية الُموحَّ تي تتحقَّق خاللها. وال يُعَاد تصنيف قائمة الدخل الشامل اآلخر، وتُحوَّ
 إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

 
دة ويُعتَرف بالتغيُّرات في القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة، الناتجة عن تعديالت الخطط أو تقليصها، مباشرة في قائمة الربح أ و الخسارة الُموحَّ

 .كتكاليف خدمة سابقة
 

   ويُجَرى حساب التزامات المكافآت الُمحدَّدة دوريًا باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.
            
          توزيعات األرباح النقدية  24-4

دة في الفترة التي يعتمد خاللها مساهمو المجموعة توزيعات  يُعتَرف بتوزيع األرباح على مساهمي المجموعة كالتزام في القوائم المالية الُموحَّ
 األرباح.
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ة 04        )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

            
   االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف -المالية األدوات  25-4

 تتثمل األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
            

           األصول المالية
         االعتراف المبدئي والقياس

لة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، كتكاليُعترف مبدئيًا  يف باألصول المالية بالقيمة العادلة زائدًا، في حالة األصول المالية غير الُمسجَّ
 معامالت متعلقة مباشرة بشراء األصل المالي.

            
          القياس الالحق

خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة المطفَأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويعتمد تُقَاس األصول المالية الحقًا بالقيمة العادلة من 
جموعة في التصنيف على نموذج العمل الخاص بالمنشأة إلدارة األصول المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. وتتمثل الفئة األكثر صلة بالم

 لتكلفة الُمطفَأة.األصول المالية التي تُقَاس با
            

          األصول المالية الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة
صول هذه الفئة هي األكثر صلة بالمجموعة. وتقيس المجموعة األصل المالي بالتكلفة المطفأة الذي يُحتفظ به ضمن نموذج أعمال بغرض امتالك األ

ن قالمالية من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية التي تستوفي معيار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي ال ائم.وتتضمَّ
 هذه الفئة الحسابات التجارية المدينة للمجموعة وأصول عقودها وحساباتها المدينة األخرى وأصولها المالية غير المتداولة األخرى.

            
           التوقف عن االعتراف

جزء من مجموعة من األصول المالية المشابهة( )أي تُحذَف يتوقف االعتراف باألصول المالية )أو متي يكون منطبقًا، جزء من األصول المالية أو 
 من قائمة المركز المالي للمجموعة( بصفة أساسية عند:

 
       انتهاء صالحية حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو •
لها التزام لسداد  • التدفقات النقدية المستلمة بالكامل بدون أي تأخير تحويل المجموعة حقوقها في قبض التدفقات النقدية من األصل أو تحمُّ

 جوهري إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، عند:
 
 ( تحويل المجموعة بصورة جوهرية كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل)أ
لت السيطرة على األصل.( أو عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنه)ب  ا حوَّ
 

كانت الشركة  وعند تحويل المجموعة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية ترتيبات فورية، فإنها تُقي ِّم فيما ما إن
ُل  ِّ المجموعة مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى مدى احتفظت بهما. وعندما ال تحو 

ل في حدود استمراريتها في التعامل به. وفي ُل سيطرتها على األصل، فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل الُمحوَّ ِّ تلك  تحتفظ بهما أو تُحو 
ل وااللتزام المتعلق بالدخل الشامل اآلخر على أساس الحالة، تعترف المجموعة أيًضا بدخل شامل آخر وااللتزام ذي الصلة. ويُقاُس األصل الُمحوَّ 

ل بالقيمة ا لدفترية يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة. وتُقَاس استمرارية التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل الُمحوَّ
 هما أقل.األصلية لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب المجموعة بسدادها، أي

            
          االنخفاض في قيمة األصول المالية

ل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة القروض واألصول المالية المدينة 9يلزم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ( المجموعة أن تُسج ِّ
لة بالقيمة العادلة من خالل الربح   والخسارة.األخرى غير الُمسجَّ

 
ية التي تتوقع المجموعة وتُحتَسب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستَحقة وفقاً للعقد وجميع التدفقات النقد

 قبضها، وعندئٍذ يُخصم العجز بما يقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.
 

التجارية المدينة والحسابات المدينة األخرى، فقد طبَّقت المجموعة طريقة المعيار المبسَّطة، واحتسبت الخسائر االئتمانية وفيما يتعلق بالحسابات 
ة بشأن المستقبلية بناًء على الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر. وجنَّبت المجموعة جدول مخصصات يعتمد على الخبرة السابقة للمجموع

 الئتمانية، ويُعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدينيين والبيئة االقتصادية.الخسارة ا
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 االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف )تتمة( -األدوات المالية  25-4
            

          المطلوبات المالية )تتمة(
            

          )تتمة( االنخفاض في قيمة األصول المالية
            

شهًرا. وتمثل  12المدينة األخرى، تُحتَسب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  وفيما يتصل باألصول المالية
شهًرا الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي تنشأ من حاالت التخلف عن السداد  12الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 

شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية. ومع ذلك، فإنه عند وجود زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ بدايتها، سيُحتسب  12الية محتملة خالل من أداة م
 المخصص على أساس الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة.

            
يوًما. ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، في حاالت  90ينقضي على موعد سداده التعاقدي  وتدرس المجموعة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما

ح للمجموعة أ ن تقبض بعينها، قد تدرس أيًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّ
 أخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها المجموعة.بالكامل المبالغ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل أن ت

            
           المطلوبات المالية

         االعتراف المبدئي والقياس
الخسارة والقروض والحسابات الدائنة، تَُصنَُّف المطلوبات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

م تكاليف حسبما يكون مالئًما. ويُعتَرف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حال القروض والحسابات الدائنة، بالصافي بعد حس
 المعامالت المرتبطة بها ارتباطًا مباشًرا.

            
          القياس الالحق

     المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة.تُقَاس 
            

           التوقف عن االعتراف
ي آخر بالتزام يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مال

المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوهريًا أو إجراء تعديل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهريًا، يُعتبر هذا التغيير مالي حالي من نفس الجهة 
 شامل.أو التعديل على أنه توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُعتَرف بالفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل ال

            
          مقاصة األدوات المالية

في إجراء تُجَرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظاميًا حالي 
ا تسويتها على أساس الصافي لبيع األصول وسداد الم  طلوبات في آن واحد.مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها، وهناك نية إمَّ

 
 تتثمل األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

            
         االنخفاض في قيمة األصول غير المالية 26-4

مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال وجود هذا تُجري المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية تقييًما للتحقق مما إذا كان هناك 
ابلة لالسترداد المؤشر أو عند استلزام إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقد ِّر المجموعة قيمة األصل القابلة لالسترداد. وتتجاوز قيمة األصل الق

ة للنقد ن رَّ اقًصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام. وتُحدَّد القيمة القابلة لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق قيمته العادلة أو القيمة العادلة للوحدة الُمدِّ
دة األصل تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعات أصول. وعند تجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوح

ة للنقد قيمته القابلة رَّ  لالسترداد، يُعتبر األصل منخفض القيمة، ويُخفَّض إلى قيمته القابلة لالسترداد. الُمدِّ
 

يبة يعكس تقييمات وعند تقييم القيمة قيد االستخدام، تُخَصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضر
ال والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع، يُؤَخذ في االعتبار معامالت السوق السوق الحالية للقيمة الزمنية لألمو

األسهم األخيرة. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة، وتتأكد هذه الحسابات من خالل مضاعفات التقييم وأسعار 
 المالية للشركات المطروح أسهمها للتداول العام أو مؤشرات أخرى متاحة حول القيمة العادلة.المدرجة في السوق 
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         )تتمة( االنخفاض في قيمة األصول غير المالية 26-4
          

حدات وتبني المجموعة حسابات انخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة، التي تُعَدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل وحدة من الو
المخصص لها األصول. وتغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة عامٍة فترة خمس سنوات. ويُحتَسب معدل النمو المدرة للنقد للمجموعة 

 طويل األمد ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشاريع بعد السنة الخامسة.
 

الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتماشى مع وظيفة األصل الذي ويُعترف بخسائر االنخفاض في قيمة العمليات المستمرة في قائمة 
ل إلى الدخل الشامل اآلخر. ويُعتَرف باالنخفاض في قي مة هذه العقارات انخفضت قيمته، باستثناء العقارات الُمعَاد تقييمها سابقًا بإعادة تقييم ُمرحَّ

 بق.ضمن الدخل الشامل اآلخر حتى مبلغ أي إعادة تقييم سا
 

نخفاض وفيما يتعلق باألصول، باستثناء الشهرة، يُجَرى تقييم بتاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر يدل على خسائر ناشئة عن ا
ر المجموعة القيمة القابلة لال سترداد لألصل أو القيمة معتَرف بها من قبل لم تعُْد موجودة أو قد نَقَُصت. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقد ِّ

المستخدمة الوحدة المدرة للنقد. وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات 
قيد محدودًا بحيث ال تتجاوز لتحديد قيمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة األخيرة. ويكون عكس ال

، فيما لو لم القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيُجَرى تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك
ئمة الربح أو الخسارة ما لم يُدَرج األصل يُعترف بأي خسارة ناشئة عن انخفاض قيمة األصل في السنوات السابقة. ويُْعتََرف بعكس القيد في قا

 بالقيمة المعاد تقييمها، وفي هذه الحالة، يُعتبر عكس القيد كزيادة إعادة تقييم.
 

ض القيمة الدفترية لالنخفاض.  وتُجَرى مراجعة االنخفاض في قيمة الشهرة سنويًا وعندما تشير الظروف إلى احتمال تعر 
 

ة للنقد( التي تتعلق بها الشهرة. ويُحد د االنخفاض في قيمة ال ة للنقد )أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ شهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ
ة للنقد عن قيمتها الدفترية، يُعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القيمة.  رَّ  وال يمكن عكسوعند انخفاض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدِّ

 قيد الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية.
 

ما ويجرى اختبار االنخفاض في قيمة األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويًا على مستوى الوحدة المدرة للنقد وعند
ض القيمة الدفترية لالنخفاض ف  ي القيمة.تشير الظروف إلى احتمال تعر 

            
          االحتياطي النظامي 27-4

ل نسبة  ِّ َر  %10وفقًا لما يتطلبه نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أْن تُحو  من دخلها إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة أْن تقر ِّ
 رأس المال. علًما بأنَّ االحتياطي غير قابل للتوزيع.من  %30التوقف عن إجراء هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي نسبة 

            
     المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة 05

            
تطبيق هذا ( "عقود اإليجار". وفيما يلي طبيعة التغيُّرات وتأثيرها نتيجة 16طبَّقت المجموعة للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 المعيار المحاسبي الجديد:
 

ذ المجموعة 2019وتطبَّق عدة تعديالت وتفسيرات أخرى للمرة األولى في عام  دة للمجموعة. ولم تنف ِّ م، لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية الُموحَّ
ر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت صدرت لكنها لم تدخل حيز التنفيذ  بعد. التطبيق المبك ِّ

            
     ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 1-5

( الصادر عن لجنة تفسير 4( "عقود اإليجار" والتفسير رقم )17( َمحلَّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16يحلُّ معيار المحاسبة الدولي رقم )
( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير 15"تحديد ما إذا كانت اتفاقية ما تشتمل على عقد إيجار" والتفسير رقم )المعايير الدولية للتقرير المالي 

( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير )تقييم جوهر المعامالت متضمنة الشكل النظامي لعقد 27الحوافز" والتفسير رقم ) -"عقود اإليجار التشغيلي 
على مبادئ االعتراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها، ويُلزم المستأجرين بالمحاسبة عن معظم عقود إيجار". وينصُّ المعيار 

 اإليجار ضمن نموذج قائمة مركز مالي واحد.
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 شركة البحر األحمر العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
          م2019ديسمبر  31في 

            
     )تتمة( المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة 05

            
     )تتمة( ( "عقود اإليجار"16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 1-5
      

ر وفقًا للمعيار الدولي للتقرير  (. وسيستمر 17( عن معيار المحاسبة الدولي رقم )16المالي رقم )ولم تتغير تغيًرا جوهريًا المحاسبة عن المؤج ِّ
ا عقود إيجار تمويلي باستخدام المبادئ ذاتها المنصوص عليها في مع ا كعقود إيجار تشغيلي وإمَّ يار المستأجرون في تصنيف عقود اإليجار إمَّ

( لم ينشأ عنه تأثير على عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها 16رقم )(. ولذا، فإنَّ المعيار الدولي للتقرير المالي 17المحاسبة الدولي رقم )
 هي المؤجر.

            
يناير  1( باستخدام طريقة التطبيق باألثر الرجعي الُمعدَّل في تاريخ التطبيق المبدئي 16وقد طبَّقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

الطريقة، فقد طب ِّق المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي لتطبيق المعيار مبدئيًا الُمعترف به في تاريخ التطبيق المبدئي. وقد م. ووفقا لهذه 2019
دت سابقًا بأنَّها عقود إيجا ل يسمح بتطبيق المعيار فقط على العقود التي ُحد ِّ معيار ر تطب ِّق اختارت المجموعة استخدام إجراء عملي في عملية التحوُّ

( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي في تاريخ التطبيق المبدئي. وحيث إنَّ 4( والتفسير رقم )17المحاسبة الدولي رقم )
ت المجموعة المجموعة اعترفت بأصول حق االستخدام بالمبلغ الذي يعادل التزامات اإليجار، لم يكن هناك تأثير على األرباح المبقاة. واختار

شهًرا أو أقل وال تتضمن خيار شراء )"عقود اإليجار  12أيًضا استخدام إعفاءات االعتراف في عقود اإليجار التي تبلغ مدتها من تاريخ البدء 
 قصيرة األجل"( وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل محل العقد ذات قيمة ضئيلة )"األصول ضئيلة القيمة"(.

            
   م )بالزيادة / النقص((:2019يناير  1( كما في 16وفيما يلي تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

لاير سعودي            
 )باأللوف(

            األصول
 65,872         أصول حق استخدام
 (4,205)          مبالغ مدفوعة مقدًما

 (4,723)         األجلمبالغ مدفوعة مقدًما طويلة 

 56,944          إجمالي األصول

            
           المطلوبات

 56,944          التزامات عقود إيجار

            
عقود إيجارها (، صنَّفت المجموعة كل عقد من 16لدى المجموعة عقود إيجار ألراضي المصنع. وقبل تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

ا كعقد إيجار تشغيلي. وُصن ِّف عقد إيجار كعقد إيجار تمويلي إذا ك ا كعقد إيجار تمويلي أو إمَّ ر( في تاريخ بداية العقد إمَّ ان يترتب عليه )كمستأجِّ
شغيلي. وُرسملت عقود اإليجار تحويل جوهري لكافة المخاطر المنافع المتعلقة بملكية األصل المستأَجر إلى المجموعة، وإال ُصن ِّف كعقد إيجار ت

كانت أقل من القيمة عند بدء عقد االيجار بالقيمة العادلة في تاريخ بدء إيجار العين المؤجَّرة أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من ُدفعات اإليجار، إْن 
عت ُدفعات اإليجار ما بين فائدة )الُمعتَرف بها كتكاليف تمويل( وانخفاض  في التزام عقد اإليجار. وفي عقد اإليجار التشغيلي، لم العادلة. ُووز ِّ

ترة عقد تَُرسمل العقارات المستأَجرة، ولم يُعتَرف بُدفعات اإليجار كمصروف إيجار في الربح أو الخسارة وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى ف
بالغ المدفوعة مقدًما والحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة اإليجار. واعتُرف بأي إيجار مدفوع مقدًما وأي إيجار ُمستَحق الدفع ضمن الم

 األخرى، على التوالي.
            

(، طبَّقت المجموعة طريقة االعتراف والقياس الواحد على جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود 16وعند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ل معينة وإجراءات عملية ُمحدَّدة طبَّقتها اإليجار قصيرة األجل  وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة. وينصُّ المعيار على متطلبات تحوُّ

 المجموعة.
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 شركة البحر األحمر العالمية 
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دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
          م2019ديسمبر  31في 

            
     المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة )تتمة( 05

            
       ( "عقود اإليجار" )تتمة(16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 1-5
            

         عقود اإليجار الُمصنَّفة سابًقا كعقود إيجار تمويلي
            

لي رقم لم يكْن لدى المجموعة أي التزامات ُمعتَرف بها كالتزامات عقود إيجار تمويلي في تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقرير الما
(16.) 
 

         عقود اإليجار التي جرى المحاسبة عنها سابًقا كعقود تشغيلي
والتزامات اإليجار لتلك عقود اإليجار الُمصنَّفة سابقا كعقود إيجار تشغيلي، باستثناء عقود اإليجار اعترفت المجموعة بأصول حق االستخدام 

َف بأصول حق االستخدام لمعظم عقود اإليجار على أساس القيمة الدفترية كما لو  قصيرة وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة. وقد اعتُرِّ
َف كان المعيار مطبقًا دائًما، بصرف  النظر عن استخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي. وفي بعض عقود اإليجار، اعتُرِّ

ل اللتزامات عقد اإليجار، ُمعدلة حسب أي مبالغ مدفوعة مقدًما وأي مبالغ مستحق الدفع  ذات صلة بأصول حق االستخدام بناًء على المبلغ الُمعادِّ
َف بالتزامات اإليجار بناءً على القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة باستخدام ُمعدَّل االقتراض ُمعتَرف بها سابقًا لعقد  اإليجار. واعتُرِّ

 اإلضافي في تاريخ التطبيق المبدئي.
            

       وطبَّقت المجموعة أيًضا اإلجراءات العملية المتاحة حيث:
            
   ُمعدَّل خصم واحد على مجموعة من عقود اإليجار ذات الخصائص المماثلة بدرجة معقولة.استخدمت  -
 شهًرا في تاريخ التطبيق المبدئي. 12طبَّقت إعفاءات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار التي تنتهي مدتها خالل  -
 االستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي.استبعدت التكاليف المباشرة المبدئية من قياس أصل حق  -
ر في تحديد مدة عقد اإليجار الذي يتضمَّن خيارات تمديد عقد اإليجار أو إنهائه. -  استخدمت اإلدراك المتأخ ِّ
            

         :2019يناير  1وبناء على ما سبق، وكما في 
            
دة. 65.9اعتُرف بأصول حق استخدام قدرها  -  مليون لاير سعودي وأُظهَِّرت منفصلة في قائمة المركز المالي الُموحَّ
َدة. 56.9اعتُرف بالتزامات عقود إيجار قدرها  - َرت منفصلة في قائمة المركز المالي الُمَوحَّ  مليون لاير سعودي وأُظهِّ
نة مبالغ مدفوعة مقدًما غير  -    مليون لاير سعودي. 8.9متداولة، بقيمة توقَّف االعتراف بمبالغ مدفوعة مقدًما، متضمَّ
            

 م على النحو التالي:2018ديسمبر  31م مع التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في 2019يناير  1ويمكن تسوية التزامات عقود اإليجار كما في 
            
لاير سعودي            

 )باأللوف(
            

 66,797      2018ديسمبر  31إيجار تشغيلي كما في  التزامات عقود
 (8,928)        تأثير خصم إجمالي التزامات عقود إيجار

 (925)        تأثير عقود إيجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة

 56,944         2019يناير  1التزامات عقود إيجار كما في 

            
ح لُمعدَّل االقتراض اإلضافي بنسبة م، 2019يناير  1كما في  َم إجمالي التزامات عقود اإليجار باستخدام المتوسط المرجَّ  .%5.5ُخصِّ
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       ( "عقود اإليجار" )تتمة(16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 1-5
        

         عقود اإليجار التي جرى المحاسبة عنها سابًقا كعقود تشغيلي
(، التي ُطب ِّقت ابتداًء من تاريخ التطبيق 16الجديدة للمجموعة بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )وفيما يلي بيان بالسياسات المحاسبية 

 المبدئي:
 

          أصول حق االستخدام
لالستخدام(. وتُقَاس تعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا 

زامات أصول حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة، وُمعدَّلة حسب أي إعادة قياس في الت
رة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات عقد اإليجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباش

صول على اإليجار الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. وما لم تكن المجموعة متيقنة بصورة معقولة حيال الح
قًا لطريقة القسط الثابت على مدى عمرها ملكية األصل المستأَجر في نهاية مدة عقد اإليجار، تُستَهلك أصول حق االستخدام الُمعتَرف بها وف

 اإلنتاجي التقديري أو مدة عقد اإليجار، أيُّهما أقصر. وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
            

         التزامات عقود اإليجار
الحالية لمدفوعات اإليجار التي تَُدفع على مدى فترة عقد اإليجار.  تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإليجار، بالتزامات اإليجار التي تُقَاس بالقيمة

وعات وتشتمل مدفوعات اإليجار على المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلية( ناقًصا أي حوافز إيجار ُمستَحقة القبض ومدف
ن أيًضا مدفوعات اإليجار سعر اإليجار المتغي ِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ الم توقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتتضمَّ

 ممارسة خيار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة
ي ِّرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل معيَّن، كمصروف في الفترة التي يتسبب خاللها المجموعة خيار اإلنهاء. ويُعتَرف بمدفوعات اإليجار المتغ

 الحدث أو الظرف في إجراء السداد.
            

الفائدة المنصوص وعند حساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإليجار إذا كان ُمعدَّل 
فائدة ويُخفَّض عليها ضمنيًا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزايد ال

ان هناك تعديل أو تغير في ُمدة عقد اإليجار؛ حسب ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضاًل عن ذلك، يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا ك
 سواء كان تغيُّر في دفعات اإليجار الثابتة الفعلية أو تغيُّر في تقييم شراء األصل محل العقد.

            
   عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة

اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل للمكائن والمعدات )أي عقود اإليجار تلك التي تُطب ِّق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود 
شهًرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتضمَّن خيار شراء(، وتُطب ِّق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود اإليجار ذات األصول منخفضة  12تبلغ مدتها 

لاير سعودي(. ويُْعتََرف بُدفعات عقود اإليجار  18,750المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة )أي التي تقل عن القيمة على عقود إيجار التجهيزات 
المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد 

 اإليجار.
            
 عدم التيقن حيال معالجة ضريبة الدخل -( الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 23التفسير رقم ) 2-5

ي رقم يتناول التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على حالة عدم تيقن تؤث ِّر على تطبيق معيار المحاسبة الدول
(، وال يتضمَّن تحديًدا المتطلبات المتعلقة بالفوائد 12الدخل". وال يُطبَّق على الضرائب خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم )( "ضرائب 12)

 والغرامات المتعلقة بالمعامالت الضريبية غير المؤكَّدة. ويتناول التفسير تحديًدا ما يلي:
            

       الضريبة غير المؤكد بصورة مستقلة ما إْن كانت المنشأة تدرس المعالجات -
   االفتراضات التي تضعها المنشأة بشأن فحص المعالجات الضريبية بواسطة المصالح الضريبية -
د المنشأة من خاللها الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية( واألوعية الضريبية والخسائر الضريبية غير  - الطريقة التي تحد ِّ

 واالعتمادات الضريبية غير المستخَدمة والمعدالت الضريبيةالمستخَدمة 
       كيفية دراسة المنشأة التغيُّرات في الحقائق والظروف -

 وتحدد المجموعة ما إن كانت تدرس كل معالجة ضريبية غير مؤكَّدة على حدة أو مع إحدى المعالجة الضريبية غير المؤكَّدة األخرى أو أكثر
 التي تتوقع على نحو أفضل قرار حالة عدم التيقن.وتستخدم الطريقة 
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دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
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     المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة )تتمة( 05

            
     (: خصائص الدفع مقدًما بالعوض السلبي9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 3-5
            

(، بالتكلفة المطفَأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، شريطة 9يمكن قياس أداة الدْين، بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ية ألصل تمثل التدفقات النقدية التعاقدية "المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد" )معيار "المدفوعات الحصرأن 

ح التع ديالت على المعيار المبلغ والفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد"( وأن يُحتفَظ باألداة في إطار نموذج األعمال المالئم لذلك التصنيف. وتوض ِّ
( أنَّ األصل المالي يجب أن يجتاز معيار المدفوعات الحصرية ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ غير الُمسدَّد، 9الدولي للتقرير المالي رقم )

َوض المعقول لقاء  بصرف النظر عن األحداث أو الظروف التي تؤدي إلى اإلنهاء المبك ِّر للعقد وبغض النظر عن أي طرف يدفع أو يقبض العِّ
دة للمجموعة. ر للعقد. ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الُموحَّ  اإلنهاء المبك ِّ

            
     (: تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 4-5
            

( المحاسبة عند إجراء تعديل على الخطة أو تقليص األيدي العاملة أو التسوية خالل فترة 19معيار المحاسبة الدولي رقم )تتناول التعديالت على 
سنوية، القوائم المالية، حيث تنص التعديالت على أنه عند إجراء تعديل على الخطة أو تقليص تقليصها أو تسويتها خالل فترة القوائم المالية ال

عادة بتحديد تكلفة الخدمة الحالية لما يتبقَّى من الفترة إثر تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها باستخدام افتراضات اكتوارية تُستخَدم إل تلتزم المنشأة
نشأة بتحديد قياس صافي التزام )أصل( المكافآت الُمحدَّدة بما يعكس المكافآت الُمقدَّمة بموجب الخطة وأصول الخطة بعد ذلك األمر. كما تلتزم الم
عكس المكافآت صافي الفائدة لما يتبقَّى من الفترة إثر تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها باستخدام صافي التزام )أصل( المكافآت الُمحدَّدة بما ي

 لمكافآت الُمحدَّدة ذلك.الُمقدَّمة بموجب الخطة وأصول الخطة بعد ذلك األمر وُمعدَّل الخصم الُمستخَدم إلعادة قياس صافي التزام )أصل( ا
            

دة نظًرا ألن المجموعة لم يكن لديها أي تعديالت على الخطة أو تقليصها أو  تسويتها خالل ولم يكن للتعديالت أي تأثير على القوائم المالية الُموحَّ
 الفترة.

            
 طويلة األجل في شركات زميلة ومشاريع مشتركة(: الحصص 28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) 5-5
            

ح التعديالت أنه على المنشأة أن تُطب ِّق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ( على الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع 9توض ِّ
ل  جزًءا من صافي االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع مشترك ال تنطبق عليهما طريقة حقوق الملكية ولكنها، من حيث الجوهر، تُشك ِّ

ي المشترك )الحصص طويلة األجل(. ويعتبر هذا التوضيح مالئًما ألنه يشير ضمنيًا إلى أن طريقة خسائر االئتمان المتوقعة المنصوص عليها ف
 ( تنطبق على هذه الحصص طويلة األجل.9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

            
ح التعديالت أيًضا أنه عند تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (، ال تأخذ المنشأة في االعتبار أي خسائر متعلقة بالشركة الزميلة 9وتوض ِّ

االستثمار في الشركة أو المشروع المشترك أو أي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة من صافي االستثمار يُعتَرف بها كتعديالت على صافي 
 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. -( 28الزميلة أو المشروع المشترك نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )

            
دة نظًرا ألن المجموعة ليس لديها حصص  طويلة األجل في شركتها الزميلة ومشروعها ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الُموحَّ

 المشترك.
            
         م2017-م2015دورة التحسينات السنوية لألعوام  6-5
            

     عمليات تجميع المنشآت -( 3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ح التعديالت أنه عندما تحصل منشأة على سيطرة على منشأة  أخرى في عملية مشتركة، فإنها تلتزم بتطبيق متطلبات تجميع المنشآت الذي توض ِّ

ذلك، يتحقَّق على مراحل، بما في ذلك إعادة قياس الحصص المملوكة سابقا في أصول والتزامات العملية المشتركة بالقيمة العادلة. وعند إجراء 
ذة كامل حصتها المملوكة سابقًا في العم  لية المشتركة.تقيس المنشأة المستحوِّ

            
ية األولى ابتداًء وتُطب ِّق المنشأة تلك التعديالت على عمليات تجميع المنشآت بشأن تاريخ االستحواذ عليها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنو

ًرا.2019يناير  1من تاريخ   م أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بتطبيقها تطبيقًا ُمبك ِّ
            

دة، نظًرا لعدم وجود أي معاملة تحققت فيها سيطرة مشتركة.  ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الُموحَّ
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       "االتفاقيات المشتركة" -( 11المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

على سيطرة مشتركة  االتفاقيات المشتركة عبارة عن منشأة تشارك في عملية مشتركة دون سيطرة مشتركة عليها، أو من المحتمل أن يحصل
ح التعديالت بأنه ال يُعَاد قياس 3على عملية مشتركة نشاطها يشكل منشأة كما هو منصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (. وتوض ِّ

 الحصص المملوكة سابقًا في تلك العملية المشتركة.
            

التي تحَصل فيها على سيطرة مشتركة في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية األولى ابتداًء من  وتُطب ِّق المنشأة تلك التعديالت على المعامالت
ًرا.2019يناير  1تاريخ   م أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بتطبيقها تطبيقًا ُمبك ِّ

            
دة،   نظًرا لعدم وجود أي معاملة تحققت فيها سيطرة مشتركة.ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الُموحَّ

            
       ضرائب الدخل -( 12معيار المحاسبة الدولي رقم )

ح التعديالت أن نتائج ضرائب الدخل المتعلقة بتوزيعات األرباح ترتبط مباشرة أكثر بالمعامالت أو باألحداث السابقة التي حققت أر باًحا قابلة توض ِّ
و الدخل للتوزيع بخالف التوزيعات على المالكين. وعليه، تعترف المنشأة بنتائج ضرائب الدخل المتعلقة بتوزيعات األرباح في الربح أو الخسارة أ

 الشامل اآلخر أو حقوق الملكية حسبما اعترفت المنشأة في األصل بتلك المعامالت أو األحداث السابقة.
            

ر. 2019يناير  1المنشأة التعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ وتُطب ِّق  م أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح بالتطبيق المبك ِّ
ف بها في أو بعد وعندما تُطب ِّق المنشأة تلك التعديالت للمرة األولى، يتعيَّن أن تطبقها على نتائج ضرائب الدخل المتعلقة بتوزيعات األرباح الُمعترَ 

دة للمجموعة.  بداية فترة المقارنة السابقة. ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية الُموحَّ
            

       تكاليف االقتراض -( 23معيار المحاسبة الدولي رقم )
ح التعديالت أن تتعامل المنشأة كجزٍء من القروض العامة التي  اقتُرضت في األصل بهدف تطوير أصل مؤهَّل عند استكمال فعليًا جميع توض ِّ
 األنشطة الالزمة إلعداد ذلك األصل لالستخدام المستهَدف منه أو بيعه.

            

تُطب ِّق المنشأة خاللها تلك التعديالت وتُطب ِّق المنشأة التعديالت على تكاليف االقتراض المتكبَّدة في أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية التي 
م أو بعد ذلك التاريخ، مع السماح 2019يناير  1للمرة األولى. وتُطب ِّق المنشأة تلك التعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ 

ر.  بالتطبيق المبك ِّ
            

دة للمجموعة.ولم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم       المالية الُموحَّ
        
       المعايير الصادرة غير السارية المفعول 06
 

للشركة. وتنوي فيما يلي إفصاٌح عن المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة، الصادرة غير السارية المفعول بعد، حتى تاريخ إصدار القوائم المالية 
 والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة، حيثما يكون مالئًما، عندما تصبح سارية المفعول. الشركة تطبيق هذه المعايير

            

   ( "عقود التأمين"17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
وهو معيار محاسبي جديد  ( "عقود التأمين"؛17م المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في شهر مايو 

لُّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ( 17)شامل يُعني بعقود التأمين حيث يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سريانه، سيحِّ
( على 17ولي للتقرير المالي رقم )م. وسيُطبَّق المعيار الد2005( "عقود التأمين" الذي صدر في عام 4محلَّ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

ة والتأمينات المباشرة وإعادة التأمين(، بصرف النظر عن ن وع المنشآت جميع أنواع عقود التأمين )مثل عقود التأمين على الحياة والتأمينات العامَّ
 دير شركة التأمين.التي تصدرها وعلى بعض الضمانات واألدوات المالية ذات خصائص المشاركة في األرباح الخاضعة لتق

            

( في تقديم نموذج محاسبي 17وسيُطب ِّق المعيار بِّضع االستثناءات في نطاق ضيق. ويتمثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( الذي 4في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )لعقود التأمين الذي يُعَدُّ أكثر فائدة واتساقا لشركات التأمين. وبخالف المتطلبات المنصوص عليها 

م المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) ( نموذًجا شاماًل لعقود التأمين 17يستند إلى حد ٍ كبير على السياسات المحاسبية المحلية السابقة القديمة، يُقد ِّ
 ( في النموذج العام المكتَمل بـ:17دولي للتقرير المالي رقم )الذي يغطي جميع الجوانب المحاسبية ذات الصلة. ويتمثل محور المعيار ال

            

   تكيُّف ُمحدَّد للعقود ذات خصائص المشاركة المباشرة في األرباح )طريقة األتعاب المتغيرة( -
   طريقة ُمبسَّطة )طريق توزيع أقساط التأمين( التي تتعلق بصفٍة رئيسٍة بالعقود قصيرة األمد -
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       )تتمة( المعايير الصادرة غير السارية المفعول 06

 )تتمة( ( "عقود التأمين"17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

م أو بعده، مع ضرورة إدراج أرقام 2021يناير  1( على فترات القوائم المالية التي تبدأ في تاريخ 17ويسري المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ر، شريطة أْن تُطب ِّق المنشأة أيًضا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 9المقارنة. ويُسَمح بالتطبيق المبك ِّ

 ( أو قبله. وال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.17( في تاريخ تطبيقها للمرة األولى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15)
            

     (: تعريف المنشأة3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( 3م، تعديالت على تعريف المنشأة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )2018المحاسبة الدولية، في شهر أكتوبر  أصدر مجلس معايير

"عمليات تجميع المنشآت" بهدف مساعدة المنشآت على تحديد ما إْن كانت مجموعة مستحَوذ عليها من النشاطات واألصول منشأة أم ال، حيث 
ح فيها الحد ِّ األدنى  من متطلبات المنشأة، وتلغي عملية تقييم ما إن كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي عناصر مفقودة، توض ِّ

وتضيف توجيهات لمساعدة المنشآت على تقييم ما إن كانت عملية مستحَوذ عليها جوهرية، وتضي ِّق نطاق تعريفات المنشأة والمخرجات وإدخال 
مت أمثلة توضيحية جديدة مع التعديالت.اختبار تركز القيمة العادلة ا  الختياري. وقُد ِّ

            
أثر المجموعة ونظًرا ألنَّ التعديالت تُطبَّق بأثر مستقبلي على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في تاريخ التطبيق المبدئي أو بعده، فلن تت

ل.  بهذه التعديالت في تاريخ التحوُّ
            

  (: تعريف المادة8( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )
( "عرض القوائم المالية" ومعيار 1م، تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )2018أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في شهر أكتوبر 

المحاسبية والتغيُّرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" كي تتماشى وتعريف "المادة" من خالل المعايير ( "السياسات 8المحاسبة الدولي رقم )
وض وتوضيح جوانب معينة من التعريف. وينصُّ التعريف الجديد على أنَّ "المعلومات تُعدُّ جوهرية إذا جرى حذفها أو تحريفها أو شابها الغم

ثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة بناًء على تلك  بحيث يُتوقع لها إلى حد ٍ معقول أْن تؤ ِّ
دَّة للقوائم المالية".  القوائم المالية التي توفر معلومات مالية بشأن منشأة معينة ُمعِّ

            
يَت  دة للمجموعة.وليس من المتوقع أن تؤث ِّر التعديالت التي أُجرِّ  على تعريف المادة تأثيرا جوهريًا على القوائم المالية الُموحَّ

            
          اإليرادات 07

         2019  2018 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
 (1-1)إيضاح            
            

         العمالءاإليرادات من العقود الُمبَرمة مع 
 346,229  383,432      اإليرادات من بيع المباني 
 45,724  45,060    بيع منتجات دهانات ومنتجات وخدمات ذات عالقة بدهانات 

         428,492  391,953 
           اإليرادات األخرى

 266,663  212,589      إيرادات إيجار من عقارات استثمارية 

         641,081  658,616 

          تكلفة اإليرادات 08
         2019  2018 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
 (1-1 مالحظة)           
            

 318,186  352,161       تكلفة مواد مستهلكة
 104,797  95,211       رواتب ومكافآت موظفين

 84,062  87,141       وإطفاء استهالك
 71,837  54,879         أخرى

         589,392  578,882 
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         مصاريف البيع والتوزيع 09

         2019  2018 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
 (1-1)إيضاح            
            

 25,654  25,086       رواتب ومكافآت موظفين
 1,309  1,632        سفريات

 1,255  1,113       استهالك وإطفاء
 842  874       مصاريف تأشيرات وتراخيص

 972  746        أتعاب تسويقية
 1,105  679         إيجار
 2,061  2,524         أخرى

         32,654  33,198 

            
       المصاريف العمومية واإلدارية 010

         2019  2018 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
 (1-1)إيضاح            
            

 34,542  39,251       رواتب ومكافآت موظفين
 5,885  5,750       استهالك وإطفاء

 6,182  4,843        أتعاب مهنية
 1,768  2,582        سفريات

 15,837  1,836      (19مخصص خسائر ائتمانية متوقعة )إيضاح 
 903  1,400        تأمين
 1,214  1,217       خدميةمنافع 
 2,419  705         إيجار
 4,283  4,514         أخرى

         62,098  73,033 

            
          الدخل اآلخر، بالصافي 011

         2019  2018 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
 (1-1)إيضاح            
            

 (1,155)  (1,861)      صافي خسائر تحويل عمالت أجنبية
 300  (95)    صافي )خسائر( / أرباح من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات

 (244)  -      صافي خسارة من بيع عقارات استثمارية
 1,134  493        مبيعات خردة

 3,582  5,508       (30-1أخرى، بالصافي )مالحظة 

         4,045  3,617 
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 شركة البحر األحمر العالمية 
 )شركة مساهمة سعودية(

    

دة )تتمة(    إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
          م2019ديسمبر  31في 

            
          تكلفة التمويل 012

         2019  2018 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
سعودي لاير  

 )باأللوف(
 (1-1)إيضاح            
            

 7,416  5,678       قروض تقليدية
 1,964  2,310       قروض غير تقليدية

 -  2,996       مصاريف فوائد متعلقة بالتزامات عقود إيجار
 899  2,375       مصاريف بنكية وتكاليف أخرى

 -  832      خصم حسابات مدينة غير متداولة
 927  661    إطفاء خصم مخصص سحب معدات من مواقع

         14,852  11,206 

            
          خسارة السهم 013

            
ح لعدد األسهم  القائمة خالل تُحتسب خسارة السهم األساس والمخفض بقسمة خسارة السنة العائدة للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجَّ

 السنة على النحو التالي:
            
         2019  2018 
لاير سعودي          

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
 (1-1)إيضاح            
            

 (85,742)  (71,884)  خسارة السنة العائدة للمساهمين في الشركة األم
ح لعدد األسهم  60,000  60,000  القائمة خالل السنة )باآلالف / سهم( المتوسط المرجَّ

 (1.43)  (1.20)  خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم

            
 (55,105)  (60,249) خسارة السنة من العمليات المستمرة العائدة للمساهمين في الشركة األم

ح لعدد   60,000  60,000  األسهم القائمة خالل السنة )باآلالف / سهم(المتوسط المرجَّ
 (0.92)  (1.00)  خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

             

دة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية                الُموحَّ
               م2019ديسمبر  31في 

                
               الممتلكات والمصانع والمعدات 014

   
األراضي 
 المملوكة

المباني والوحدات  
 السكنية
 (14-1)مالحظة 

 المكائن 
 والمعدات 

األثاث والتركيبات  
والتجهيزات 
 المكتبية

  
 

 السيارات

األعمال  
الرأسمالية قيد 

 التنفيذ

  
 

 اإلجمالي

 

لاير سعودي   
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

 

                
                التكلفة:
  414,292  44,725  46,410  26,182  89,663  205,062  2,250 م2018يناير  1في 

  10,908  961  379  1,257  2,195  6,116  - إضافات
  (8,626)  -  (1,541)  (149)  (390)  (6,546)  - استبعادات
  -  (1,233)  -  -  -  1,233  - تحويالت

  (59)  -  -  -  -  (59)  - تحويل إلى عقارات استثمارية
  82  -  -  -  -  82  - تحويل من مخزون
  (2,196)  (18)  -  (30)  -  (2,148)  - تحويل إلى مخزون

  (2,816)  (1,106)  (664)  (156)  (230)  (660)  - ترجمة عمالت أجنبية

  411,585  43,329  44,584  27,104  91,238  203,080  2,250 م2018ديسمبر  31في 
                

               االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:
  231,508  41,435  30,644  16,149  58,011  85,269  - م2018يناير  1في 

ل للسنة   21,876  -  2,851  2,686  5,764  10,575  - ُمحمَّ
  (5,630)  -  (1,480)  (110)  (356)  (3,684)  - استبعادات
  (39)  -  -  -  -  (39)  - إلى عقارات استثماريةتحويل 

  (282)  -  -  (10)  -  (272)  - تحويل إلى مخزون
  6,417  1,000  163  -  934  4,320  - (14-3انخفاض في القيمة )مالحظة 

  (1,386)  (464)  (204)  (142)  (178)  (398)  - ترجمة عمالت أجنبية

  252,464  41,971  31,974  18,573  64,175  95,771  - م2018ديسمبر  31في 

                
               صافي القيم الدفترية:

  159,121  1,358  12,610  8,531  27,063  107,309  2,250 م2018ديسمبر  31في 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

             

دة )تتمة(               إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
               م2019ديسمبر  31في 

                

              الممتلكات والمصانع والمعدات )تتمة( 014
   

 
 األراضي المملوكة

  
المباني والوحدات 

 السكنية

  
 المكائن

 والمعدات 

  
األثاث والتركيبات 
 والتجهيزات المكتبية

  
 

 السيارات

األعمال الرأسمالية  
 التنفيذقيد 

 (14-2)مالحظة 

  
 

 اإلجمالي

 

لاير سعودي   
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

 

                التكلفة:
  411,585  43,329  44,584  27,104  91,238  203,080  2,250 م2019يناير  1في 

  4,187  106  900  1,532  564  1,085  - إضافات
  (5,728)  -  (1,287)  (2,167)  (932)  (1,342)  - استبعادات
  -  (333)  -  132  -  201  - تحويالت

  397  -  -  (2)  -  399  - تحويل من / )إلى( عقارات استثمارية
  (2,767)  -  -  -  -  (2,767)  - تحويل إلى مخزون

  (7,058)  (16)  (2,080)  (935)  (3,344)  (683)  - تحويل متعلق ببيع شركة تابعة
  585  (164)  337  63  119  230  - ترجمة عمالت أجنبية

  401,201  42,922  42,454  25,727  87,645  200,203  2,250 م2019ديسمبر  31في 
                

               االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:
  252,464  41,971  31,974  18,573  64,175  95,771  - م2019يناير  1في 

ل للسنة   21,272  -  2,518  2,912  5,789  10,053  - ُمحمَّ
  (4,983)  -  (1,191)  (2,149)  (907)  (736)  - استبعادات
  -  -  -  47  (45)  (2)  - تحويالت

  23  -  -  -  -  23  - تحويل إلى عقارات استثمارية
  (482)  -  -  -  -  (482)  - تحويل إلى مخزون

  (3,430)  -  (942)  (616)  (1,557)  (315)  - تحويل متعلق ببيع شركة تابعة
  330  (72)  112  59  98  133  - ترجمة عمالت أجنبية

  265,194  41,899  32,471  18,826  67,553  104,445  - م2019ديسمبر  31في 

                
               صافي القيم الدفترية:

  136,007  1,023  9,983  6,901  20,092  95,758  2,250 م2019ديسمبر  31في 

                
دَّة اتفاقيات إيجار. 1-14           إنَّ مرافق اإلنتاج للمجموعة ُمقاَمة على قِّطع أراض ُمستأَجرة بموجب عِّ
           

لت إدارة المجموعة في السنوات الماضية 2-14  مليون لاير سعودي. 42خسارة ناشئة عن انخفاض في القيمة قدرها  تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصفٍة رئيسٍة بإنشاء مباٍن ومخيمات في ليبيا. وقد سجَّ
  
لت المجموعة، خالل عام  3-14 ، بعد األخذ بعين االعتبار الحالة مليون لاير سعودي يتعلق بإحدى الشركات التابعة 5.2، منه مبلغ قدره يمليون لاير سعود 6.4ناشئة عن انخفاض في القيمة قدرها م، خسارة 2018سجَّ

 المادية وإمكانية الوصول إلى هذه األصول المملوكة في موقع نَاٍء.
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 لعالميةشركة البحر األحمر ا
 )شركة مساهمة سعودية(

     

دة )تتمة(      إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          
       الممتلكات والمصانع والمعدات )تتمة( 014

          
ع استهالك السنتين على النحو التالي: 4-14        ُوز ِّ
       2019  2018 
لاير سعودي        

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
          

 19,369  18,719      تكلفة إيرادات
 1,764  1,769     مصاريف عمومية وإدارية

 743  784      مصاريف بيع وتوزيع
          

       21,272  21,876 

          
        العقارات االستثمارية 015

        
األراضي    

 المملوكة
المباني والوحدات  

 السكنية
األعمال الرأسمالية 

 قيد التنفيذ
 

 اإلجمالي
لاير سعودي    

 باأللوف
لاير سعودي  

 باأللوف
لاير سعودي  

 باأللوف
لاير سعودي  

 باأللوف
          التكلفة:
 931,077  3,487  923,362  4,228  م2018يناير  1في 

 12,901  11,917  984  -  إضافات
 (2,713)  -  (2,713)  -  استبعادات
 -  (7,004)  7,004  -  تحويالت

 1,359  1,161  198  -  تحويل من مخزون
 (10,057)  -  (10,057)  -  تحويل إلى مخزون

 59  -  59  - تحويل من ممتلكات ومصانع ومعدات
 (69)  -  (69)  -  ترجمة عمالت أجنبية

 932,557  9,561  918,768  4,228  م2018ديسمبر  31في 
          

 24,849  23,062  1,787  -  إضافات
 (125)  -  (125)  -  استبعادات
 -  (14,638)  14,638  -  تحويالت

 (12,487)  -  (12,487)  -  تحويل إلى مخزون
 17,624  17,624      تحويل من مخزون
 2  2  -  - (14ومصانع ومعدات )إيضاح تحويل من ممتلكات 

 (399)  -  (399)  - (14تحويل إلى ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 
 37  -  37  -  ترجمة العمالت األجنبية

 962,058  35,611  922,219  4,228  م2019ديسمبر  31في 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

     

دة )تتمة(      إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          

        )تتمة( العقارات االستثمارية 015
    

 األراضي
 المملوكة 

  
المباني والوحدات 

 السكنية

األعمال 
الرأسمالية قيد 

 التنفيذ

 
 اإلجمالي

سعودي لاير   لاير سعودي باأللوف   
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

لاير سعودي  
 باأللوف

        االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:
 468,054  -  468,054  -  م2018يناير  1في 

ل للسنة  65,022  -  65,022  -  ُمحمَّ
 (2,368)  -  (2,368)  -  استبعادات

 39  -  39  - (14تحويل من ممتلكات ومصانع ومعدات )إيضاح 
 (2,885)  -  (2,885)  -  تحويل إلى مخزون
 5,386  -  5,386  -  انخفاض في القيمة

 (13)  -  (13)  -  ترجمة عمالت أجنبية

 533,235  -  533,235  -  م2018ديسمبر  31في 
ل للسنة  58,968  -  58,968  -  الُمحمَّ
 (125)  -  (125)  -  استبعادات
 (23)  -  (23)  - إلى ممتلكات ومصانع ومعداتتحويل 

 (7,571)  -  (7,571)  -  تحويل إلى مخزون
 13  -  13  -  ترجمة العمالت األجنبية

 584,497  -  584,497  -  م2019ديسمبر  31في 
          

         صافي القيم الدفترية:
 377,561  35,611  337,722  4,228  م2019ديسمبر  31في 

 399,322  9,561  385,533  4,228  م2018ديسمبر  31في 
          

: 2018مليون لاير سعودي ) 58.01تبلغ المصاريف التشغيلية المباشرة المتعلقة بالعقارات االستثمارية المحققة من إيرادات إيجار السنة  1-15
 مليون لاير سعودي(. 57.3

          

المجموعة، في السنة الماضية، اتفاقية مع الغير لتحويل بعض العقارات االستثمارية إلى شركة )"آر إس أي"( )"شركة تابعة"( بقيمة أبرمت  2-15
مليون لاير  5.4مليون لاير سعودي. وعليه، فقد خفَّضت المجموعة قيمة العقارات االستثمارية بقيمة  5.4أقل من القيمة الدفترية بواقع 

 بعين االعتبار أنَّ القيمة الدفترية تتجاوز القيمة العادلة لهذه العقارات. سعودي، آخذة
          

َل، كما بتاريخ القوائم المالية، إلى القيمة العادلة لالستثمار العقاري للمجموعة بناًء على إجراء تقييم نفَّذه المقيمون الم 3-15 ستقلون التالون، تُوص ِّ
بالمجموعة. وتُدَرج القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن وهم ليسوا على عالقة 
 االنخفاض في القيمة.

          

 القيمة العادلة  مؤهالت المقيم    مون المستقلونالمقي ِ    المدينة 
لاير سعودي          

 باأللوف
 2019         
لون لدى الهيئة السعودية للمقي ِّمين   الند ستيرلنج لالستشارات العقارية المملكة العربية السعودية  مقي ِّمون مسجَّ

المعتمدين )تقييم السعودية( وعضو )المعهد 
 الملكي للمسَّاحين القانونيين(

416,960 
 3,654  الند ستيرلنج لالستشارات العقارية دبي 
 1,705  لالستشارات العقارية الند ستيرلنج ُعمان 
 21,840  الند ستيرلنج لالستشارات العقارية الجزائر 
 سيول ريل ستيت كمباني  21سنشري  بابوا غينيا الجديدة 

 )مارك جوزيف كيليب(   
مقي ِّم معتَمد )مجلس تسجيل المقي ِّمين في بابوا 

 غينيا الجديدة(
 

1,563 

         445,722 
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 األحمر العالميةشركة البحر 
 )شركة مساهمة سعودية(

     

دة )تتمة(      إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          
        )تتمة( العقارات االستثمارية 015
 القيمة العادلة        
سعودي لاير     مؤهالت المقي ِم    مون المستقلونالمقي ِ    المدينة 

 باأللوف
 2018         
   الند ستيرلنج لالستشارات العقارية المملكة العربية السعودية 

لون لدى الهيئة السعودية للمقي ِّمين  مقي ِّمون مسجَّ
المعتمدين )تقييم السعودية( وعضو )المعهد 

 الملكي للمسَّاحين القانونيين(

 
 

384,050 
 1,975  لالستشارات العقارية الند ستيرلنج دبي 
 1,840  الند ستيرلنج لالستشارات العقارية ُعمان 
 23,093  الند ستيرلنج لالستشارات العقارية الجزائر 
 سيول ريل ستيت كمباني  21سنشري  بابوا غينيا الجديدة 

 )مارك جوزيف كيليب(   
 مقي ِّم معتَمد )مجلس تسجيل المقي ِّمين في بابوا 

 غينيا الجديدة(   
 

1,708 

         412,667 

          
لعقارات المخصَّصة بُغيَة تحديد القيمة العادلة للعقارات، استخدم الُمقي ِّم طريقة صافي الدخل، حيث تُقيَّم بموجبها القيمة اإليجارية السوقية لجميع ا 4-15

المماثلة والعقارات المماثلة في المناطق المجاورة. ويُطبَّق ُمعدَّل الرسملة بالرجوع لإليجار بالرجوع إلى القيم اإليجارية المحقَّقة للعقارات 
للعقارات المعنيَّة. إلى معدالت العوائد التي يالحظها المقي ِّمون لعقارات مماثلة في الموقع، ويُعدَّل بناًء على معرفة المقي ِّمين بالعوامل الُمحدَّدة 

قارات، يمثل االستخدام األقصى واألمثل للعقارات استخداماتها الحالية. وال تتضمن القيمة العادلة المذكورة أعاله وعند تقييم القيمة العادلة للع
 األصول قيد اإلنشاء.

          
 تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد القيم العادلة الستثماراتها العقارية واإلفصاح عنها من خالل ُطرق تقييم فنية: 5-15
          
 اإلجمالي  المستوي الثالث  المستوي الثاني  المستوي األول   
لاير سعودي    

 باأللوف
 لاير سعودي 

 باأللوف 
لاير سعودي  

 باأللوف
لاير سعودي  

 باأللوف
          
 2019  -  -  445,722  445,722 

 2018  -  -  412,667  412,667 

          
حركة هامَّة في االفتراضات الُمستخَدمة في التقييم العادل لالستثمارات العقارية مثل ُمعدَّل الخصم والعائد ونمو اإليجارات قيمة  ينشأ عن أي 6-15

 عادلة أقل / أعلى بصورة جوهرية لهذه األصول.
          

         األصول غير الملموسة 016
    

 التراخيص
  

 الشهرة
برامج الحاسب  

 اآللي
 

 اإلجمالي
لاير سعودي    

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
          التكلفة:
 63,168  6,480  6,365  50,323  م2018يناير  1في 

 361  310  51  -  إضافات
 (21)  (5)  -  (16) فروق ترجمة العمالت األجنبية

 63,508  6,785  6,416  50,307  م2018ديسمبر  31في 
 2,919  2,919  -  -  إضافات

 (20)  (20)  -  -  استبعادات
 (26,782)  (304)  -  (26,478) تحويل متعلق ببيع شركة تابعة
 9  9  -  - فروق ترجمة عمالت أجنبية

 39,634  9,389  6,416  23,829  م2019ديسمبر  31في 
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 العالميةشركة البحر األحمر 
 )شركة مساهمة سعودية(

     

دة )تتمة(      إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          
        )تتمة( األصول غير الملموسة 016

    
 التراخيص

  
 الشهرة

برامج الحاسب  
 اآللي

 
 اإلجمالي

لاير سعودي    
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

          
        اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة:

 17,365  3,757  -  13,608  م2018يناير  1في 
ل للسنة  5,116  1,181    3,935  ُمحمَّ

 (14)  (4)  -  (10) فروق ترجمة العمالت األجنبية

 22,467  4,934  -  17,533  م2018ديسمبر  31في 
          

ل للسنة  4,525  590  -  3,935  الُمحمَّ
 (20)  (20)  -  -  استبعادات

 4,962  -  4,962  -  (16-1انخفاض في القيمة )مالحظة 
 (6,815)  (195)  -  (6,620) تحويل متعلق ببيع شركة تابعة
 7  7  -  - فروق ترجمة عمالت أجنبية

 25,126  5,316  4,962  14,848  م2019ديسمبر  31في 

          
         :صافي القيمة الدفترية

 14,508  4,073  1,454  8,981  م2019ديسمبر  31في 

 41,041  1,851  6,416  32,774  م2018ديسمبر  31في 

          
ة للنقد   1-16 رَّ        التي تحتوي على شهرةاختبار االنخفاض في قيمة الوحدة الُمدِّ
          

َرة للنقد لـ "شركة ال َصت الشهرة للقطاع التشغيلي "الدهانات والخدمات ذات العالقة"، وتراقبه اإلدارة على مستوى الوحدة الُمدِّ دهانات الممتازة". ُخص ِّ
َرة للنقد بناًء  نت توقُّعات التدفقات النقدية تقديرات ُمحدَّدة  على القيمة قيد االستخدام لها،وقد احتُسبَِّت القيمة القابلة لالسترداد لهذه الوحدة الُمدِّ وقد تضمَّ

ة للنقد بناًء على حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام . لخمس سنوات وُمعدَّل نمو نهائي بعد ذلك رَّ دت القيم القابلة لالسترداد للوحدات الُمدِّ وقد ُحد ِّ
م، وعلى فرضية أنَّ متوسط ُمعدَّل النمو السنوي يبلغ نسبته 2019على أساس الموازنات المالية المعتَمدة من اإلدارة لعام توقُّعات التدفقات النقدية 

لتللخمس سنوات التالية، ومن ثمَّ، سيكون ُمعدَّل النمو الُمقدَّر هو ُمعدَّل النمو قصير األجل الحالي لصناعة الدهانات. ونتيجة ذلك ا 5%  إلجراء، سجَّ
دة. 4.96اإلدارة انخفاًضا في القيمة بقيمة   مليون لاير سعودي في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

 
(، وتقدر التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة %10.5: 2018) %11.2ويبلغ ُمعدَّل خصم ما قبل الضريبة المطبَّق على توقعات التدفقات النقدية 

معدل النمو ذاته على المدى الطويل لصناعة الدهانات. وقد خلَُص (، وهذا هو متوسط %2: 2018) %2.2يبلغ الخمس سنوات باستخدام معدل نمو 
نخفاض في إلى أنَّ القيمة الدفترية لألصول تتجاوز القيمة قيد االستخدام. ونتيجة لذلك التحليل، فقد اعترفت اإلدارة بمصروف خسارة ناشئة عن اال

 لاير سعودي في السنة الحالية مقابل الشهرة. مليون 4.96القيمة قدرها 
          

     االفتراضات الرئيسة الُمستخَدمة في حسابات القيمة قيد االستخدام
       يُعَدُّ حساب القيمة قيد االستخدام حساًسا لالفتراضات التالية:

       
         اإليرادات ●
     واالستهالك واإلطفاءالربحية قبل الفائدة والضريبة  ●
         ُمعدَّالت الخصم ●
     ُمعدَّالت النمو المستَخدمة في تقدير التدفقات النقدية استقرائيًا بعد فترة الخمس سنوات ●
          

        الحساسية للتغيُّرات في االفتراضات
ة  رَّ للنقد، تعتقد إدارة المجموعة أن أي تغيير محتمل بدرجة معقولة في أي من االفتراضات الرئيسة فيما يتعلق بتقدير القيمة قيد االستخدام للوحدات الُمدِّ

 المذكورة أعاله سيؤدي إلى تجاوز القيمة الدفترية للوحدة عن القيمة القابلة لالسترداد بصورة جوهرية.
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

     

دة )تتمة(إيضاحات حول       القوائم المالية الُموحَّ
         م2019ديسمبر  31في 

          
         عقود اإليجار 017

          
 فيما يلي بياٌن بالقيم الدفترية ألصول حق االستخدام الُمعتَرف بها والحركة خالل الفترة: 1-17
          
 اإلجمالي  المعدات  األراضي     
لاير سعودي      

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
          

     التكلفة:
 م نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير 2019يناير  1مبلغ ُمعتَرف به كما في 

 (5( )إيضاح 16المالي رقم )   
  

65,728 
  

144 
  

65,872 
 16,060  -  16,060    إضافات
 (2,983)  -  (2,983)   متعلق ببيع شركة تابعةتحويل 

 78,949  144  78,805    م2019ديسمبر  31في 

          
         اإلطفاء المتراكم:
 12,205  36  12,169    مصروف استهالك

 (1,790)  -  (1,790)   تحويل متعلق ببيع شركة تابعة

 10,415  36  10,379    م2019ديسمبر  31في 

          
         صافي القيمة الدفترية

 68,534  108  68,426    م2019ديسمبر  31في 

          
   فيما يلي بياٌن بالقيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل الفترة: 2-17
التزامات عقود          

 اإليجار
لاير سعودي          

 )باأللوف(
          

 56,944    (5( )إيضاح 16م نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )2019يناير  1ُمعتَرف به كما في  مبلغ
 16,060        التزامات عقود إيجار

 3,104        مصروف فوائد
 (1,224)       تحويل متعلق ببيع شركة تابعة

 (13,658)        مدفوعات

 61,226        م2019ديسمبر  31في 

          
 9,181       جزء متداول من التزامات عقود إيجار

 52,045       جزء غير متداول من التزامات عقود إيجار
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
             عقود اإليجار )تتمة( 017

               
( مع التزام عقود اإليجار وفقًا للمعيار الدولي 17يوف ِّق الجدول التالي التزامات عقود اإليجار التشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 3-17

 م:2019 يناير 1( كما في 16للتقرير المالي رقم )
               
لاير سعودي               

 )باأللوف(
               

 62,037        (34م )إيضاح 2018ديسمبر  31التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في 
 (925)     )ناقًصا(: عقود إيجار قصيرة األجل معفاة يتعيَّن االعتراف بها كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت

 61,112  م2018ديسمبر  31( كما في 16التزامات عقود إيجار تشغيلي وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
               

 (4,168)          مخصومة باستخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي

 56,944  (16للتقرير المالي رقم )م نتيجة تطبيق المعيار الدولي 2019يناير  1التزام إيجار ُمْعتََرف به كما في 
               

              أصول حق االستخدام:
 4,205    (5-1م )مالحظة 2019يناير  1مضافًا: مبالغ مدفوعة مقدًما متعلقة بعقود إيجار كما في 

 4,723          (5-1مضافًا: مبالغ مدفوعة مقدًما طويلة األجل )مالحظة 

              65,872 

               
         (.34تحليل تواريخ استحقاق التزامات عقود اإليجار ُمفَصح عنه ضمن إيضاح )

               
         فيما يلي المبالغ الُمعتَرف بها في قائمة الربح أو الخسارة: 4-17
              2019 
لاير سعودي               

 )باأللوف(
               

 12,205          مصروف استهالك أصول حق استخدام
 3,105        مصاريف فوائد متعلقة بالتزامات عقود إيجار

 9,148        مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل وأصول منخفضة القيمة

              24,458 

               
             المخزون 018

            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 55,292  55,267           مواد خام
ة الصنع  85,543  56,021           بضاعة تامَّ
 14,738  13,839           بضاعة قيد التصنيع

               

            125,127  155,573 
 (33,222)  (33,502)          ناقًصا: مخصص مخزون متقادم

               

            91,625  122,351 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
             )تتمة( المخزون 018
             
     فيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم خالل السنة: 1-18
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 18,855  33,222          في بداية السنة
 14,798  6,018           مخصص السنة

 (269)  (31)           مشطوب خالل السنة
 -  (4,670)        عكس قيد مخصص خالل السنة
 -  (999)          تحويل متعلق ببيع شركة تابعة
 (162)  (38)        فروق تحويل عمالت أجنبية

            33,502  33,222 

               
ل مخصٌص إضافٌي بقيمة  مليون لاير  1.3أعادت المجموعة، بتاريخ قائمة المركز المالي، تقييم القيمة القابلة للتحقُّق للمخزون، ونتيجة ذلك، سج ِّ

دة باألخذ بعين االعتبار ُعْمر هذا المخزون  14.8: 2018سعودي )  وحالته.مليون لاير سعودي( في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
               

             أصول العقود 019
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 334,854  267,459          تكلفة وأرباح تقديرية
 (312,977)  (223,165)          ناقًصا: فواتير وخسائر معتَرف بها

            44,294  21,877 

               
َف بمبلغ قدره 2019زادت أصول العقود في السنة الحالية نتيجة إبرام العقود اإلضافية مع العمالء لبناء مخيمات. وفي عام  مليون لاير  2.1م، اعتُرِّ

 من أصول العقود.مليون لاير سعودي( كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة  2.3: 2018سعودي )
               

             الحسابات التجارية المدينة 020
               
    2019  2018 

     
الحسابات المدينة من 
العقود المبَرمة مع 

 عمالء

 
 

 حسابات
 اإليجار المدينة 

 
 
 

 اإلجمالي

الحسابات المدينة  
الُمستَحقة من 
العقود المبَرمة 
 مع العمالء

 
 

 حسابات
 اإليجار المدينة 

 
 
 

 اإلجمالي

 لاير سعودي )باأللوف(  لاير سعودي )باأللوف(    

               
 334,933  104,774  230,159  325,052  73,785  251,267    مفوترة

 20,486  1,177  19,309  23,586  1,046  22,540   محتجزات مستَحقة القبض
 (80,434)  (1,353)  (79,081)  (81,058)  (2,939)  (78,119)  متوقعةمخصص خسائر ائتمانية 

               

    195,688  71,892  267,580  170,387  104,598  274,985 
 (225,261)  (104,598)  (120,663)  (218,687)  (71,892)  (146,795)   ناقًصا: الجزء المتداول

               

 49,724  -  49,724  48,893  -  48,893  (20-1)مالحظة  جزء غير متداول
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
 )تتمة( المدينةالحسابات التجارية  020

 
          

ن الجزء غير المتداول من الحسابات التجارية المدينة مبلغًا مستحقًا من جهة ذات عالقة بقيمة  مليون لاير سعودي، بالصافي بعد حسم  15.7يتضمَّ
حَ  16.5: 2018ألف لاير سعودي ) 873تأثير القيمة الزمنية للنقود لمبلغ قدره  عن الشروط واألحكام المتعلقة بالمعامالت  مليون لاير سعودي(. أُفصِّ

دة.32مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ضمن اإليضاح )  ( من هذه القوائم المالية الُموحَّ
               

التجارية المدينة متأخرة السداد يوًما، حيث تُعتبر الحسابات  90-60ال تحمل الحسابات التجارية المدينة أي فائدة، وتبلغ فترة االئتمان لدى المجموعة 
دادها بالكامل. بعد هذه المدة. والحسابات التجارية المدينة غير المنخفضة القيمة غير مكفولة بضمانات، ومن المتوقع، بناًء على الخبرة السابقة، استر

 فيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة:
               
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 44,345  80,434          في بداية السنة
 24,207  2,266           مخصص السنة

 13,069  -           مخصص عن السنة الماضية
 -  (545)           عكس قيد مخصص خالل السنة

 (1,187)  (1,468)           خالل السنةمشطوب 
 -  371           فروق تحويل عمالت أجنبية

 80,434  81,058           في نهاية السنة

               
)إلنشاء م دعوى قضائية بمدينة هيوستن في والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية ضد أحد عمالئها 2016رفعت الشركة خالل عام  1-20

مخيم بأنجوال(، حيث تطالب الشركات التابعة لها وأعضاء مجلس إدارتها بسداد األرصدة المستَحقة من هذا العميل. ولم يستوفِّ العميل 
ة إلى يبالتزاماته المتعلقة بتحويل األموال في موعدها إلى المجموعة وفقًا لجدول السداد بسبب قيود معينة على تحويل األموال بالعملة األجنب

لة بين العميل والمجموعة، وافق العميل على تحرير وثائق قانونية بموجبها يقرُّ  خارج أنجوال. ومع ذلك، وبعد مناقشات ومفاوضات مطوَّ
بالديْن ويمنح الشركة مطالبة بشأن أصول المخيم الكائن بأنجوال، بما يتيح للشركة الحق في الحصول على تكلفة ثانوية على هذه األصول. 

تكساس بالواليات المتحدة األمريكية، ورفعت المجموعة  -عليه، انسحب المجموعة والعميل الحقًا من دعاواهما القضائية في هيوستن و
ية دعوى مطالبة بحق مخيم العميل واألصول ذات العالقة لدى المحكمة المعنية في أنجوال، وستمضي في خطواتها التالية وفقًا للقوانين المحل

 . وال يزال القرار بشأن الدعوى القضائية معلقًا كما بتاريخ قائمة المركز المالي.في أنجوال
               
: 2018م )2019ديسمبر  31في  مليون لاير سعودي كما كما 88.7وقد بلغ إجمالي الرصيد القائم من هذا العميل متضمنا الجزء المتداول  

لت إدارة المجموعة مخصًصا مقابل هذا الرصيد بقيمة  88.7 مليون لاير سعودي(. وعلى ضوء الدعوى القضائية المعلقة ونتيجتها، سجَّ
وفاء بأي مليون لاير سعودي(. وتعتقد إدارة المجموعة أنَّ المبلغ الُمسجَّل كمخصص كافي لل 55.5: 2018مليون لاير سعودي ) 55.5

نَ  ت خسائر متوقعة مستقبال، ولن ينشأ عن النتيجة النهائية أي خسارة كبيرة إضافية للمجموعة. وما يدعم ذلك أيًضا أنَّ المجموعة قد أمَّ
مليون  32.5مليون لاير سعودي ) 122حسابها المدين المستَحق من العميل )بما في ذلك الفائدة( عن طريق )أ( تحرير سند إذني بقيمة 

 دوالر أمريكي( و )ب( تسجيل مصروف ثان على أصول المخيم بأنجوال.
               
مليون لاير  23.7: 2018مليون لاير سعودي ) 12.8م، لدى المجموعة حساب مدين بقيمة 2019ديسمبر  31عالوة على ذلك، وكما في  2-20

: 2018مليون لاير سعودي ) 9.75بلغ مخصص هذا الحساب المدين سعودي( من حكومة بابوا غينيا الجديدة قائم من عدة سنوات. وقد 
 مليون لاير سعودي(. وتعتقد إدارة المجموعة أنَّ المبلغ لن يُحصَّل في موعده، وليس هناك نزاع مع العميل. 9.75

               
المدينة الذي يوضح كيفية إدارة المجموعة وقياسها  ( لالطالع على مخاطر ائتمان الحسابات التجارية36يُرَجى الرجوع إلى اإليضاح ) 3-20

 جودة الحسابات التجارية المدينة االئتمانية غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة.
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         المبالغ المدفوعة مقدًما والحسابات المدينة األخرى 021

            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 17,784  15,675       مصاريف مدفوعة مقدًما وتأمينات نقدية
 13,174  2,548        (21-1إيجارات مدفوعة مقدًما )مالحظة 

 1,709  2,045           ُسلف ُمقدَّمة إلى موظفين
لة وضريبة قيمة مضافة للشركات التابعة األجنبية  4,922  2,409      ضريبة ُمعجَّ

 674  3,616           تأمينات نقدية
وض ُمستَحق القبض عن بيع   -  9,277      (1-1شركة تابعة )مالحظة عِّ

 6,389  3,856            أخرى

            39,426  44,652 
 (4,723)  -      (21-1ناقًصا: جزء طويل األجل مدفوع مقدًما )مالحظة 

            39,426  39,929 

               
عربونا مدفوًعا نظير أرض ُمقَام عليها مرافق اإلنتاج وحصل عليها بموجب اتفاقية إيجار للحصول تمثل المبالغ المدفوعة مقدًما طويلة األجل  1-21

على حق استخدام بعض المرافق الكائنة في غانا ودبي والجزائر. وعليه، فقد أعيد تصنيف هذه المبالغ المدفوعة مقدًما إلى أصول حق 
 استخدام.

               
           النقد وما في حكمه 022

            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 41,539  66,303           أرصدة بنكية
 44,614  40,139           ودائع قصيرة األجل

 503  637           نقدية بالصندوق

            107,079  86,656 

               
لفائدة السنوية إنَّ الودائع قصيرة األجل )التقليدية( ُمودَعة لدى بنوك تجارية، وتحق ِّق إيرادات تمويلية حسب األسعار السائدة في السوق. وتتراوح ا

اإليرادات التمويلية من الودائع سنويًا(. وقد بلغ إجمالي %2.8إلى  %1.5: 2018سنويًا ) %2.5إلى  %1.5على الودائع قصيرة األجل ما بين 
 مليون لاير سعودي(. 1: 2018مليون لاير سعودي ) 1.7القصيرة األجل 

               
             رأس المال 023

               
ح به والمدفوع، كما في  ن رأسمال الشركة الُمصرَّ لاير سعودي  10بقيمة  سهم ُمدَرج 60,000,000م، من 2018م و 2019ديسمبر  31يَتكوَّ

 للسهم الواحد.
               

             االحتياطي النظامي 024
               

من صافي ربح السنة إلى احتياطي  %10وفقًا لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يتعيَّن على الشركة تحويل نسبة 
من رأسمالها. وهذا االحتياطي حاليًا غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة. ولم يُجَر أي تحويل  %30االحتياطي نسبة  نظامي حتى يعادل هذا

 خالل السنة نظًرا لصافي خسارة السنة.
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         الشركات التابعة الهامة المملوكة جزئيًا 025

               
رة هامة:      فيما يلي المعلومات المالية للشركات التابعة التي تمتلك حصًصا غير ُمسيطِّ

               
         المسيِطرة:نسبة حصة الملكية المملوكة للحصص غير 

             
 2018  2019  بلد التسجيل  األنشطة الرئيسة      االسم

               
 شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان )الجزائر( 

 المحدودة )"آر إس أي"(    
 

 إيجار / بيع مبنى غير خرسان
 

 الجزائر
  

2% 
  
2% 

       
 %19  %19  المملكة العربية السعودية تصنيع الدهانات والتجارة فيها  )"بي بي سي"( شركة الدهانات الممتازة

        
 رد سي هاوزنج ماليزيا إس دي إن. بي إتش دي. 

 )"آر إس إتش إم"(
 مبيعات مبان غير خرسانية  

 ووحدات منزلية   
 

 ماليزيا
  

- 
  

10% 

               
المالية للشركات التابعة المذكورة أعاله، حيث تستند هذه المعلومات على المبالغ قبل علميات الحذف ما بين شركات فيما يلي ملخص بالمعلومات 

 المجموعة.
               

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة
 

        

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31    
 لاير سعودي     

 )باأللوف(
 لاير سعودي  

 )باأللوف(

     
شركة سارل البحر 
األحمر لخدمات 
اإلسكان )الجزائر( 

 المحدودة 
 )"آر إس أي"(

  
 
 

شركة الدهانات 
 الممتازة

 )بي بي سي( 

  
رد سي 
هاوزنج 
ماليزيا إس 
دي إن. بي 
إتش دي. 

)"آر إس إتش 
 إم"(

 شركة سارل 
البحر األحمر 
لخدمات 
اإلسكان 
)الجزائر( 
 المحدودة

 )"آر إس أي"( 

  
 
 

شركة الدهانات 
 الممتازة

 )بي بي سي( 

  
 

رد سي هاوزنج 
ماليزيا إس دي إن. 
 بي إتش دي. 

 )"آر إس إتش إم"(

 )مالحظة        
 1-25) 

 (25-1)مالحظة      

               
 37,061  47,001  9,081  1,683  46,510  7,882    إيرادات

               
 (34,041)  (7,206)  (8,821)  (12,623)  (11,241)  (801)   خسارة السنة

 )الخسارة الشاملة األخرى( / الدخل 
 الشامل اآلخر    

  
- 

  
(2,091) 

  
109 

  
- 

  
(2,605) 

  
1,212 

 (32,829)  (9,811)  (8,821)  (12,514)  (13,332)  (801)   إجمالي الخسارة الشاملة

رة  (3,283)  (1,864)  (176)  (1,251)  (2,533)  (16) العائد للحصص غير المسيطِّ
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         )تتمة( التابعة الهامة المملوكة جزئيًاالشركات  025

               
 قائمة المركز المالي المختَصرة:

 
          

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31    
 لاير سعودي    

 )باأللوف( 
 لاير سعودي 

 )باأللوف( 

شركة سارل البحر     
األحمر لخدمات 
اإلسكان )الجزائر( 

 المحدودة
 )"آر إس أي"( 

شركة الدهانات  
 الممتازة 
 )بي بي سي(

رد سي  
هاوزنج 
ماليزيا إس 
دي إن. بي 
إتش دي. 

)"آر إس إتش 
 إم"(

شركة سارل  
البحر األحمر 
لخدمات 
اإلسكان 
)الجزائر( 
 المحدودة

 )"آر إس أي"( 

شركة الدهانات  
 الممتازة

 )بي بي سي( 

 رد سي هاوزنج 
ماليزيا إس دي إن. 
 بي إتش دي. 

 )"آر إس إتش إم"(

 )مالحظة        
1-25) 

 (25-1)مالحظة      

               
 7,579  15,421  9,684  -  22,009  10,598   األصول المتداولة

 (17,511)  (54,220)  (3,096)  -  (69,417)  (3,159)   المطلوبات المتداولة

 (9,932)  (38,799)  6,588  -  (47,408)  7,439  )مطلوبات( متداولةصافي أصول / 

 
 األصول غير المتداولة

   
17,503 

  
38,345 

  
- 

  
18,968 

  
41,384 

  
4,656 

 (44,587)  (2,576)  -  -  (4,262)  -   المطلوبات غير المتداولة

 (39,931)  38,808  18,968  -  34,083  17,503   صافي أصول غير متداولة

               
 التدفقات النقدية )المستخَدمة في( 

 من النشاطات التشغيلية /   
 

997 
  
(14,870) 

  
(11,367) 

  
(1,075) 

  
1,016 

  
(15,821) 

 النقدية )المستخَدمة في( / من النشاطات 
 االستثمارية   

  
(197) 

  
(494) 

  
(39) 

  
100 

  
(6,100) 

  
(381) 

 النقدية من / )الُمستخَدمة في( النشاطات 
 التمويلية   

  
- 

  
15,559 

  
11,070 

  
(636) 

  
4,464 

  
16,883 

 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما
 في حكمه    

 
800 

  
195 

  
(336) 

  
(1,611) 

  
(620) 

  
681 

               

َجت قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة لشركة )"آر إس إتش إم"( كعمليات متوقفة )يُرَجى الرجوع إلى إيضاح  1-25 أُدرِّ
 لمزيد من التفاصيل(. 1

               
         القروض التي تحمل فائدة 026

            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 90,500  120,922        (26-1قروض قصيرة األجل تحمل فائدة )مالحظة 
 48,805  42,691        (26-2جزء متداول من قروض طويلة األجل )مالحظة 

 139,305  163,613      إجمالي قروض قصيرة األجل وجزء متداول من قروض طويلة األجل
 85,418  43,939      (26-2جزء غير متداول من قروض طويلة األجل )مالحظة 

 224,723  207,552           إجمالي القروض
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 شركة البحر األحمر العالمية
 مساهمة سعودية()شركة 

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         )تتمة( القروض التي تحمل فائدة 026

          

دَّة بنوك تجارية وتحمل تكاليف م، قروًضا بنكية 2018م و 2019ديسمبر  31تمثل القروض قصيرة األجل، كما في  1-26 اًل عليها من عِّ متحصَّ
تمويل حسب األسعار السائدة في السوق بناًء على معدلي الفائدة بين البنوك السعودي والبنوك اإلماراتية، وهذه القروض مسجلة باللاير 

مليون لاير  92.8َدمة المتاحة لدى المجموعة م، فقد بلغ إجمالي التسهيالت االئتمانية غير الُمستخ2019ديسمبر  31السعودي. وكما في 
مليون لاير سعودي(، وهي تمثل بصفٍة رئيسٍة حسابات بنكية مكشوفة وقروًضا قصيرة األجل وإعادة  147.9: 2018سعودي تقريبًا )

َمة تتطلب المحافظة  على نِّسب مالية معيَّنة وأمور تمويل اعتمادات مستندية. وتتضمَّن بعض اتفاقيات التسهيالت االئتمانية تعهدات ُمْلزِّ
 أخرى، وهي مكفولة بسندات إذنية ومخزون وبالتنازل عن متحصالت إيرادات العقود.

               

لة تمثل القروض طويلة األجل قروًضا متحصَّاًل عليها من بنوك تجارية تقع بصفٍة رئيسٍة في المملكة العربية السعودية. وهذه القروض ُمسجَّ  2-26
 باللاير السعودي، وهي تحمل بصفٍة عامٍة تكاليف تمويل حسب األسعار السائدة في السوق ُمحتَسبة بناًء على معدالت الفائدة بين البنوك.

م. وقد ُصن ِّف 2023تمتد إجمالي تواريخ استحقاقات هذه القروض، بناًء على جداول السداد الخاصة بها، على مدار السنوات حتى عام و
م ضمن المطلوبات المتداولة. وتخضع التسهيالت لفائدة حسب سعر العمولة للتعامل 2021يناير  1الجزء المستحق السداد من القرض قبل 

لهذه القروض. وهذه القروض مكفولة سند إذني بسندات  %2.00و  %1.25ية زائدا هامش ربح ثابت يتراوح ما بين بين البنوك السعود
َمة تتطلب المحافظة على نِّسب مال ن اتفاقيات القروض طويلة األجل تعهُّدات ُمْلزِّ ية إذنية وبالتنازل ن متحصالت إيرادات العقود. وتتضمَّ

ضين على التغيُّر في هيكل ملكية الشركة واحتجاز نسبة معيَّنة من األرباح في األعمال وبعض األمور معيَّنة والموافقة المسبقة من  المقرِّ
 األخرى كانت المجموعة ملتزمة بها كما بتاريخ القوائم المالية.

               

   فيما يلي إجمالي أصول مبالغ القروض ألجل في تواريخ االستحقاق المستقبلية: 3-26
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               
 2019           -  139,305 
 2020           163,613  41,479 
 2021           25,510  25,510 
 2022           13,286  13,286 
 2023           5,143  5,143 

            207,552  224,723 
               

   فيما يلي الفئات الرئيسة من قروض الشركة األم وشركاتها التابعة في تاريخ القوائم المالية: 4-26
             

شركة البحر           
األحمر 
 العالمية

 شركة 
الدهانات  

 الممتازة

  
 

 اإلجمالي

 لاير سعودي           
 باأللوف

               

 112,816  10,923  101,893         قروض تقليدية
 8,736  -  8,736          مرابحة
ق  86,000  -  86,000          تورُّ

 207,552  10,923  196,629         م2019ديسمبر  31في 

               
 122,418  10,500  111,918         قروض تقليدية

 16,019  -  16,019          مرابحة
ق  86,286  -  86,286          تورُّ

 224,723  10,500  214,223         م2018ديسمبر  31في 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         التزامات المكافآت الُمحدَّدة للموظفين 027

               
ديسمبر  31(، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقييم القيمة الحالية اللتزاماتها من المكافآت المحددة كما في 19وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم )

راضات المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفاقيات التعاقدية ذات الصلة. وفيما يلي االفتم 2019
 االكتوارية الرئيسة المستخَدمة في حساب التزام المكافآت غير الممول المحدد:

               
               
            2019  2018 
               

 %3.5  %2.8           ُمعدَّل الخصم
 %4.0  %4.0          النسبة المتوقعة من زيادة الراتب

 سنة 60  سنة 60           فترة التقاعد
               
لة على قائمة الربح أو الخسارة  1-27 دة:فيما يلي تحليٌل بصافي تكاليف المكافآت الُمحمَّ      الُموحَّ
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 3,248  2,890           تكلفة خدمات حالية
 1,204  1,116          تكلفة فائدة على التزام مكافآت

 4,452  4,006           صافي مصروف مكافآت

               
     فيما يلي التغيُّرات في القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحدَّدة غير الموحدة: 2-27
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 41,302  38,025          في بداية السنة
 4,452  4,006           صافي مصروف مكافآت

 (11,770)  (11,906)           مكافآت مدفوعة
 4,041  4,370      خسارة إعادة قياس من التزامات مكافآت ُمحدَّدة للموظفين

 38,025  34,495           في نهاية السنة

               
     للموظفين نظًرا لما يلي:نشأت خسارة إعادة قياس من التزامات مكافآت ُمحدَّدة  3-27
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 911  (79)      أرباح اكتوارية ناشئة عن تغيُّرات في االفتراضات الديموغرافية
 (160)  1,418      خسائر اكتوارية ناشئة عن تغيُّرات في االفتراضات المالية

 3,290  3,031           تعديالت قائمة على الخبرة

 4,041  4,370           في نهاية السنة
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
       التزامات المكافآت المحددة للموظفين )تتمة( 027

               
       تحليل التزامات مكافآت الموظفين حسب القطاع الجغرافي 4-27
               
المملكة  

العربية 
 السعودية

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة

  
 
 غانا

  
بابوا غينيا 
 الجديدة

 
 

 الجزائر

  
 
 ماليزيا

  
 
 أخرى

  
 

 اإلجمالي
لاير سعودي  

 )باأللوف(
لاير سعودي 
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

               
2019 18,074 8,783  5,043  1,617  317  -  661  34,495 

               
2018 20,993 9,028  5,460  1,526  269  504  245  38,025 

               
     فيما يلي تحليل حساسية الكمية لالفتراضات الهامة كما في تاريخ القوائم المالية: 5-27
               
           2019  2018 
 الزيادة /          

 )النقص(
لاير سعودي  

 باأللوف
لاير سعودي  

 باأللوف
               

 (1,819)  (1,959)  %1.00         ُمعدَّل الخصم
          (1.00%)  2,187  2,041 
               

 1,936  2,021  %1.00        النسبة المتوقعة من زيادة الراتب
          (1.00%)  (1,842)  (1,755) 
               

 (1,797)  (1,559)  سنة واحدة         سن التقاعد
 1,818  1,650  )سنة واحدة(          
               

د تحليل الحساسية المذكور أعاله بناًء على طريقة تقد ِّر استقرائيًا التأثير على التزامات المكافآت المحدَّدة نتيجة  تغيُّرات معقولة في االفتراضات ُحد ِّ
قد ال يمثل الرئيسة نشأت في نهاية فترة القوائم المالية. ويعتمد تحليل الحساسية على تغيُّر في افتراض هام، مع ثبات كافة االفتراضات األخرى. و

 شأ التغيُّرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.تحليل الحساسية تغيًُّرا فعليًا في التزام المكافآت المحددة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّح أن تن
      
     من المتوقع أن تكون المدفوعات التالية مساهمات في خطة المكافآت المحدَّدة في السنوات المستقبلية: 6-27
            2019  2018 
لاير سعودي             

 باأللوف
لاير سعودي  

 باأللوف
               

 6,062  4,848    خالل فترة االثني عشر شهًرا التالية )فترة القوائم المالية السنوية التالية(
 13,733  11,947           سنوات 5إلى  2ما بين 

 27,325  24,492           أكثر من خمس سنوات

 47,120  41,287           إجمالي المدفوعات المتوقعة

               
 سنوات(. 4.4: 2018ديسمبر  31سنوات ) 6.1متوسط مدة التزام خطة المكافآت المحددة في نهاية فترة القوائم المالية يبلغ 
 

مليون لاير سعودي( في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  1.6: 2018مليون لاير سعودي ) 1.5اشتركت المجموعة، خالل السنة، بمبلغ قدره 
 السعوديين.لموظفيها 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
           المطلوبات غير المتداولة األخرى 028
 

المتداولة األخرى مخصص لتكاليف سحب المعدات على المواقع بالتزامات أعمال ترميم أو إعادة تأهيل أراض الزمة لتفكيك تمثل المطلوبات غير 
م حتى 2019العقارات االستثمارية المستخَدمة في تحقيق إيرادات اإليجار. وتتراوح التواريخ المتوقعة لالستخدام حسب المخصَّص ما بين األعوام 

 ت الحركة في مخصص تكاليف سحب المعدات من المواقع فيما يلي:م. وقد تمثل2026
               
               
               
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 35,909  26,628          في بداية السنة
 927  661        خصم السنةإطفاء مصروف 

 (10,208)  (1,053)          مبلغ ُمستخَدم خالل السنة

 26,628  26,236           في نهاية السنة
 (9,971)  (8,918)        (30ناقًصا: الجزء غير المتداول )إيضاح 

            17,318  16,657 

             الحسابات التجارية الدائنة 029
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 60,153  75,130           حسابات تجارية دائنة
 606  546        (32مبلغ ُمستَحق إلى جهة ذات عالقة )إيضاح 

            75,676  60,759 

               
 واألحكام المتعلقة بالمطلوبات المالية المذكورة أعاله:الشروط  1-29

 
 يوًما. 45-30ال تحمل الحسابات التجارية الدائنة فائدة، وتُسدَّد عادة على مدى  -
 (.32فيما يتعلق بالشروط واألحكام مع الجهات ذات العالقة، يُرَجى الرجوع إلى إيضاح ) -

               
           الدفع والمطلوبات األخرىالمبالغ ُمستَحقة  030

              2019    2018 
 لاير سعودي             

 )باأللوف( 
 لاير سعودي   
 )باأللوف(  

               
 21,300  64,066        مبلغ ُمستَحق الدفع لتكاليف تشغيل مشاريع وتموين

 19,390  12,846          رواتب ومكافآت موظفين
 9,971  8,918        (28مخصص تكاليف سحب معدات من مواقع )إيضاح 

 947  1,154          مخصص ضمانات جودة
 8,721  724    (30-1مبلغ ُمستَحق الدفع مقابل استحواذ على شركة تابعة )مالحظة 

 18,006  24,381           مصاريف أخرى ُمستَحقة الدفع

            112,089  78,335 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
           )تتمة( المبالغ ُمستَحقة الدفع والمطلوبات األخرى 030
           
في شركة رد سي هاوزنج ماليزيا إس دي إن. بي إتش دي.  %90استحوذت المجموعة، في السنوات الماضية، على حصة ملكية بنسبة  1-30

وحيث  .مليون لاير سعودي 26.5)"آر إس إتش إم"(؛ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في ماليزيا، نظير عَِّوض شراء قدره 
َوض محتمل  يتعين دفع لم يعدْ  هإنَّ   3.8د وتسجيل مبلغ قدره د قيْ يَ عِّ (، فقد أُ 1-1)مالحظة  )"آر إس إتش إم"(بسبب بيع حصة الملكية في عِّ

مليون لاير سعودي مقابل  4.1تعديل مبلغ قدره  ريَ جِّ وأُ  ،مليون لاير سعودي ضمن "الدخل اآلخر" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
 .)"آر إس إتش إم"(ض مستحق القبض من الجهة المستحوذة على شركة وَ العِّ 

               
           الزكاة وضريبة الدخل 031
     

 م:2018م و 2019ديسمبر  31فيما يلي العناصر الرئيسة لمصروف الزكاة وضريبة الدخل عن السنتين المنتهيتين في 
               

َدةقائمة الربح أو               الخسارة الُمَوحَّ
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               
               

 10,850  5,500            زكاة
 969  (194)    )ضريبة دخل دائنة( / مصروف ضريبة دخل

            5,306  11,819 

         تمثلت الحركة في زكاة وضريبة دخل السنة فيما يلي: 1-31
               

 اإلجمالي  ضريبة حالية  الزكاة  اإلجمالي  الضريبة الحالية  الزكاة    

 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31    
 لاير سعودي    

 باأللوف 
 لاير سعودي 

 باأللوف 

               
 20,514  4,239  16,275  26,529  4,954  21,575  السنة في بداية

 )دائنة للسنة الحالية( / مخصص 
 السنة الحالية   

  
5,500 

  
(194) 

  
5,306 

  
10,850 

  
969 

  
11,819 

 (5,804)  (254)  (5,550)  (8,859)  (503)  (8,356)   مدفوعات خالل السنة

 26,529  4,954  21,575  22,976  4,257  18,719   ديسمبر 31في 

               
              الزكاة 2-31
               
لة للسنة مما يلي: (1)            تتألف الزكاة الُمحمَّ
              2019    2018 
 لاير سعودي              

 )باأللوف(  
 لاير سعودي   
 )باأللوف(  

               
ل للسنة  10,850  5,500           ُمحمَّ

               
احتُسب مخصص السنة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء الزكوي 

 للشركات التابعة السعودية األخرى.
               

ة للوعاء الزكوي للشركة من حقوق المساهمين في بداية السنة والمخصصات في بداية السنة والقروض طويلة األجل وص افي تتألف المكونات الهامَّ
 والمصانع والمعدات والعقارات االستثمارية وبعض البنود األخرى.الربح أو الخسارة الُمعدَّل، ناقًصا خصومات صافي القيمة الدفترية للممتلكات 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 
              

           )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل 031
     
             )تتمة( الزكاة 2-31
              
             موقف الربوط (2)
               

 فيما يلي موقف ربوط الشركة بما في ذلك شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل وشركاتها التابعة الرئيسة المملوكة لها جزئيًا:
               
         وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل( الشركة 1

َق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل ح م، 2010تى عام اتُفِّ
مت اإلقرارات الزكوية عن جميع السنوات حتى عام  م 2018م حتى 2011العامة للزكاة والدخل، غير أنَّ الربوط من عام م إلى الهيئة 2018وقُد ِّ

رها الهيئة بعد.  لم تُصدِّ
               

مليون لاير سعودي  10.8م بقيمة 2010م حتى 2007م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطا إضافية عن األعوام من 2018وخالل عام 
لها بالكامل، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على ربوط الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة المذكورة، وخالل السنة  للشركة وشركاتها التابعة المملوكة

 مليون لاير سعودي. 2.3الحالية، أجرت الشركة تسوية للربوط بقيمة 
               

             ب( الشركات التابعة المملوكة جزئيًا
               

              الدهانات الممتازةشركة 
م 2014م حتى 1999تسلَّمت شركة الدهانات الممتازة، خالل السنة، ربًطا زكويًا إضافيًا ُمعدَّال من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن األعوام من 

الهيئة المعنيَّة. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بمخصص مليون لاير سعودي، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على الربط، وهو ال يزال معلقًا مع  2.6بقيمة 
 في الدفاتر الحتساب أي التزام ينشأ بعد القرار النهائي لهذه الربوط اإلضافية.

               
َب الوعاء الزكوي ومخصص ضريبة الدخل بناًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوية والضريبية السائدة في المملكة العربية السعودية.  وقد احتُسِّ

ات وتخضع األنظمة الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها الهيئة عن اإلقرار
 المقدمة من الشركة.

               
              ضريبة الدخل 3-31
               
لة للسنة مما يلي:تتألف ضريبة الدخل )الدائنة(  (1)          الُمحمَّ
              2019   2018 
 لاير سعودي              

 باأللوف  
 لاير سعودي   
 باأللوف  

               
 969  799           مخصص السنة الحالية
 -  (993)          تعديل متعلق بسنة سابقة

            (194)  969 

               
 يُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا للمصالح الضريبية التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية السعودية.

               
           تسوية مصروف ضريبة الدخل (2)
               2019     2018 
 لاير سعودي              

 باأللوف   
 لاير سعودي   
 باأللوف  

               
 1,170  509    %20ضريبة الدخل حسب الُمعدَّل الضريبة النظامي بنسبة 

 (201)  290          تعديالت متعلقة بضريبة دخل أجنبية

 969  799           مصروف ضريبة دخل
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 
              

           الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( 031
               
             ضريبة الدخل )تتمة( 3-31
               
             موقف الربوط (3)
               

         فيما يلي موقف الربوط للشركات التابعة األجنبية الرئيسة:
               

         رد سي هاوزنج سيرفسز )غانا( ليمتد )"آر إس جي"(
َق مع مصلحة اإليرادات الغينية على الربوط م. وتسلَّمت الشركة، خالل 2010ديسمبر  31الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في  اتُفِّ

مليون لاير سعودي، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على هذا المبلغ،  4.7م بقيمة 2016م حتى 2011السنوات الماضية، ربًطا ضريبيًا عن األعوام من 
ديسمبر  31لماضية. وقُد ِّمت إلى مصلحة اإليرادات الغينية اإلقرار الضريبي عن السنة المنتهية في مليون في السنة ا 1.5وسدَّدت مبلغًا قدره 

ره مصلحة اإليرادات الغينية بعد.2018  م، غير أنَّ الربط النهائي لم تُصدِّ
               

         رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي ليمتد )"آر إس إتش بي"(
مت   م واتُفَِّق عليها مع اللجنة.2018ديسمبر  31اإلقرارات الضريبية إلى لجنة اإليرادات الداخلية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في قُد ِّ

               
لة 4-31               الضريبة المؤجَّ

ل بقيمة  مليون لاير سعودي( نظًرا لحالة عدم التيقن  26.5 :2018مليون لاير سعودي ) 22.1لم تعترف المجموعة بصافي أصل ضريبي مؤجَّ
 حيال قابلية استرداد هذا األصل الضريبي المؤجَّل في المستقبل القريب.

               
         المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 032

               
بار موظفي اإلدارة بها والمنشآت المسيطر عليها من قِّبل  تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وكِّ
 هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها.

               
)الُمشَار إليها معًا بـ "مجموعة وتتألف الجهات ذات العالقة بصفٍة رئيسٍة من شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة والمنشآت المنتسبة لها 

 الدباغ"( ومساهم األغلبية في الشركة ومساهمي األقلية في المجموعة والمنشآت المنتسبة لهم.
 

َرت المبالغ المستَحقة من / إلى جهات ذات عالقة ض من وتجري المجموعة معامالت مع عدة جهات ذات عالقة في سياق األعمال العادي. وقد أُظهِّ
ة. والمبالغ الحسابات المدينة والحسابات الدائنة، على التوالي. وتُعتَمد سياسات تسعير هذه المعامالت والشروط المتعلقة بها من قِّبل إدارة الشرك

 الُمستَحقة من والُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة غير مكفولة بضمانات وتُسدَّد نقدًا بين الجهات.
               
دة:فيما  1-32    يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الُمدَرجة في قائمة الربح والخسارة الُموحَّ
               
               
            2019  2018 
لاير سعودي           طبيعة المعاملة 

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               
 883  883          دفعة إيجارات أرض 
 -  60    مبالغ مدفوعة بالنيابة عن الشركة األم الرئيسة المالكة 
 167  197        دفعة قسط تأمين 

            1,140  1,050 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 
              

         )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 032
               
       فيما يلي تحليل بالمبالغ الُمستَحقة من والُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة: 2-32
               

           يلي:تمثل المبالغ الُمستَحقة من جهة ذات عالقة ما 
              2019     2018 
 لاير سعودي              

 )باأللوف(  
 لاير سعودي   
 )باأللوف(  

               
 16,537  15,706          (20شركة بترومين )إيضاح 

               
           يمثل المبلغ الُمستَحق إلى جهة ذات عالقة ما يلي:

              2019     2018 
 لاير سعودي              

 )باأللوف(  
 لاير سعودي   
  )باأللوف(  

               
 606  546        (29شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة )إيضاح 

 

 فيما يلي مكافآت وأجور أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين:

          2019    2018    2019     2018 
 لاير سعودي         

 )باأللوف(  
 لاير سعودي   

 )باأللوف(  
 لاير سعودي   

 )باأللوف(  
 لاير سعودي   
 )باأللوف(  

 اإلدارة الرئيسة أعضاء مجلس اإلدارة       

              
 6,212  8,519  -  -     مكافآت موظفين قصيرة األجل
 226  323  -  -     مكافآت نهاية الخدمة لموظفين

 -  -  629  804      أتعاب مجلس اإلدارة

       804  629  8,842  6,438 

              
         االلتزامات المحتملة وااللتزامات الرأسمالية 033

               
مليون لاير سعودي(. وكان  3.7: 2018مليون لاير سعودي ) 4.8م، التزامات رأسمالية بقيمة 2019ديسمبر  31كان لدى المجموعة، كما في 
 االلتزامات المحتملة القائمة التالية:ديسمبر  31لدى المجموعة أيًضا كما في 

               
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 35,886  88,551           خطابات ضمان
 92  6,110           اعتمادات مستندية

               
             اإليجار التشغيليعقود  034

               
دَّة وحدات سكنية بموجب اتفاقيات إيجار تشغيلي، وقد بلغت إيرادات اإليجار عن السنة المنتهية في  م ما 2019ديسمبر  31أجَّرت المجموعة عِّ

 مليون لاير سعودي(. 266.7: 2018مليون لاير سعودي ) 212.6قيمته 
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 األحمر العالميةشركة البحر 
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 
              

             )تتمة( عقود اإليجار التشغيلي 034
               

 الفترات التي تنتهي صالحيتها خالل سنة واحدة والفترات التي تزيد عن سنة واحدة: وفيما يلي إيرادات إيجار عقود اإليجار التشغيلي ذات
               
               2019    2018 
 لاير سعودي              

 )باأللوف(  
  لاير سعودي   
 )باأللوف(  

               
 176,000  149,000           خالل سنة واحدة

 52,800  43,000        واحدة وليس أكثر من خمس سنواتبعد سنة 

            192,000  228,800 

               
               المعلومات القطاعية 035

                  
 التالية القابلة لإلفصاح:ألغراض اإلدارة، فإنَّ المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها ولديها القطاعات 

                  
 تصنيع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية وبيعها )"المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية( •
             اإليجارات من عقارات استثمارية •
       ذات العالقة"(تصنيع الدهانات والخدمات ذات العالقة وبيعها )"الدهانات والخدمات  •
                  

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

                  
كعمليات  وتعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات والربح للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة، باستثناء شركة )"آر إس إتش إم"( )الُمفَصح عنها

 م، على التوالي:2018م و 2019ديسمبر  31(، عن السنتين المنتهية في 1-1متوقفة )مالحظة 
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 البحر األحمر العالميةشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 
              

 )تتمة( المعلومات القطاعية 035
                  

                 قطاعات األعمال:
              
 م2018ديسمبر  31  م2019ديسمبر  31   

المباني السكنية   
والتجارية غير 
 الخرسانية

اإليجارات من 
العقارات 
 االستثمارية

الدهانات والخدمات 
 ذات العالقة

المباني السكنية والتجارية  إجمالي القطاعات
 غير الخرسانية

 (1-1)مالحظة 

اإليجارات من العقارات 
 االستثمارية

والخدمات الدهانات 
 ذات العالقة

 إجمالي القطاعات

 لاير سعودي    
 باأللوف

 لاير سعودي  
 باأللوف

                  
                 اإليرادات:

 659,894  47,001  266,664  346,229  642,532  46,511  212,589  383,431  إجمالي إيرادات القطاعات
 إيرادات ما بين القطاعات

 حذف
 
- 

  
- 

  
(1,451) 

  
(1,451) 

  
- 

  
- 

 
 

 
(1,278) 

  
(1,278) 

 658,616  45,723  266,664  346,229  641,081  45,060  212,589  383,431 اإليرادات من العمالء الخارجيين

                  
                موعد االعتراف باإليرادات:

 391,952  45,723  -  346,229  361,425  45,060  -  316,365  عند مرحلة زمنية
 266,664  -  266,664  -  279,656  -  212,589  67,067  إضافيةساعات عمل 

   383,432  212,589  45,060  641,081  346,229  266,664  45,723  658,616 

                  
 )الخسارة( / الربح قبل حساب تكلفة 

 التمويل وإيرادات التمويل واالستهالك 
 واإلطفاء والزكاة وضريبة الدخل 

  
 
(13,770) 

  
 

74,090 

  
 
(5,334) 

  
 

54,986 

  
 
(15,758) 

  
 

84,619 

  
 
(616) 

  
 

68,245 
 (11,803)  -  -  (11,803)  (4,962)  (4,962)  -  -  انخفاض في القيمة

 (11,206)  (5,637)  (3,853)  (1,716)  (14,852)  (6,178)  (4,439)  (4,235)  تكلفة تمويل
 1,057  -  -  1,057  1,737  -  -  1,737  إيرادات تمويل
 (91,125)  (5,093)  (65,023)  (21,009)  (94,004)  (6,831)  (58,967)  (28,206)  استهالك وإطفاء

 )الخسارة( / الربح قبل حساب الزكاة 
 وضريبة الدخل   

 
(44,474) 

  
10,684 

  
(23,305) 

  
(57,095) 

  
(49,229) 

  
15,743 

  
(11,346) 

  
(44,832) 

 (969)  -  (290)  (679)  194  -  69  125  ضريبة دخل
 (10,850)  (2,000)  (4,442)  (4,408)  (5,500)  -  (2,814)  (2,686)   زكاة

 )خسارة قطاعية( / ربح قطاعي من 
 العمليات المستمرة   

 
(47,035) 

  
7,939 

  
(23,305) 

  
(62,401) 

  
(54,316) 

  
11,011 

  
(13,346) 

  
(56,651) 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة        )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 
              

 )تتمة( المعلومات القطاعية 035
                  

 يعرض الجدول التالي معلومات األصول والمطلوبات للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة بتاريخ القوائم المالية:
                  
 م2018ديسمبر  31في   م2019ديسمبر  31في    
المباني السكنية    

والتجارية غير 
 الخرسانية

اإليجارات  
من العقارات 
 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات ذات 

 العالقة

المباني السكنية   إجمالي القطاعات 
والتجارية غير 
 الخرسانية

اإليجارات من  
العقارات 
 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات ذات 

 العالقة

 إجمالي القطاعات 

 لاير سعودي    
 باأللوف

 لاير سعودي 
 باأللوف 

                  
 1,162,110  75,545  545,270  541,295  1,183,653  71,962  568,725  542,966  إجمالي األصول

 464,286  26,049  59,349  378,888  563,646  27,876  137,467  398,303  إجمالي المطلوبات
                  

عمالء(.  3تقريبًا من  %44: 2018عمالء ) 4تقريبًا من إجمالي اإليرادات من قطاع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية من  %38م، نسبة 2019ديسمبر  31تحقَّقت، خالل السنة المنتهية في 
 تقريبًا من عميلْين(. %61: 2018عمالء ) 3من قطاع التأجير من تقريبًا من إجمالي اإليرادات  %55وتحقَّقت، خالل السنة، نسبة 

 
لدان األخرى. وتعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات والربح وتُجَرى عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وبابوا غينيا الجديدة والجزائر وماليزيا وبعض الب

 الجغرافية لدى المجموعة عن السنة، بناًء على دول العمالء:للقطاعات 
                  
 م2019ديسمبر  31     
المملكة العربية      

 السعودية
اإلمارات  

 العربية المتحدة
  

 غانا
 بابوا غينيا 

 الجديدة 
  

 الجزائر
  

 أخرى
  

 اإلجمالي

 لاير سعودي      
 باأللوف

                  
 658,803  9,412  7,882  32,103  32,269  129,072  448,065    إجمالي إيرادات القطاعات
 إيرادات ما بين القطاعات

 حذف
  
(1,451) 

  
(16,254) 

  
(17) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(17,722) 

 641,081  9,412  7,882  32,103  32,252  112,818  446,614  اإليرادات من العمالء الخارجيين
 )خسارة قطاعية( / ربح قطاعي من عمليات 

 مستمرة    
  
(31,665) 

  
(11,751) 

  
(13,496) 

  
(823) 

  
(1,896) 

  
(2,770) 

  
(62,401) 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 
              

 )تتمة( المعلومات القطاعية 035
                  
 م2018ديسمبر  31     

المملكة العربية      
 السعودية

اإلمارات  
 العربية المتحدة

  
 غانا

 بابوا  
 غينيا الجديدة

  
 الجزائر

  
 أخرى

  
 اإلجمالي

 لاير سعودي      
 باأللوف

                  
 678,055  6,758  9,081  24,936  61,910  121,662  453,708    إيرادات القطاعاتإجمالي 

 إيرادات ما بين القطاعات
 حذف

  
(1,277) 

  
(15,108) 

  
(3,054) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(19,439) 

 658,616  6,758  9,081  24,936  58,856  106,554  452,431  اإليرادات من العمالء الخارجيين

                  
 ربح قطاعي / )خسارة قطاعية( من عمليات 

 مستمرة   
  

1,245 
  
(6,798) 

  
(28,465) 

  
(2,835) 

  
(9,459) 

  
(10,339) 

  
(56,651) 

                  
 م2019ديسمبر  31     
                  

المملكة العربية      
 السعودية

اإلمارات  
 العربية المتحدة

 بابوا   غانا 
 الجديدةغينيا 

 اإلجمالي  أخرى  الجزائر 

 لاير سعودي     
 باأللوف 

                 األصول غير المتداولة
 12,863  -  -  -  -  12,863  -    استثمار في شركة زميلة

 136,007  1,541  412  6,790  23,528  36,543  67,193  ممتلكات ومصانع ومعدات
 377,561  1,366  16,243  909  -  2,112  356,931    عقارات استثمارية
 14,508  -  12  24  33  1,612  12,827    أصول غير ملموسة

                  
                 إجمالي األصول والمطلوبات

 1,183,653  5,440  28,100  40,314  97,243  190,029  822,527    إجمالي األصول
 563,646  1,460  3,159  7,963  12,280  95,796  442,988    إجمالي المطلوبات
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 
              

 )تتمة( القطاعيةالمعلومات  035
                  
 م2018ديسمبر  31   

المملكة العربية    
 السعودية

اإلمارات العربية  
 المتحدة

 بابوا غينيا الجديدة  غانا 
 

 اإلجمالي  أخرى  ماليزيا  الجزائر 

 لاير سعودي   
 باأللوف 

                  
                 األصول غير المتداولة

 159,121  1,314  4,496  605  8,601  28,194  38,649  77,262 ممتلكات ومصانع ومعدات
 399,322  1,877  -  17,402  1,217  -  2,143  376,683  عقارات استثمارية
 41,041  -  160  19  67  60  422  40,313  أصول غير ملموسة

                  
                 إجمالي األصول والمطلوبات

 1,162,110  5,255  13,250  28,652  51,156  106,975  159,785  797,037  إجمالي األصول
 464,286  1,344  62,112  3,096  6,641  12,367  59,766  318,960  إجمالي المطلوبات
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         إدارة المخاطر المالية 036

               
ويتمثل الغرض الرئيس من  تتألف المطلوبات المالية الرئيسة للمجموعة من القروض والحسابات التجارية الدائنة والحسابات الدائنة األخرى.

الودائع هذه المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة. وتتضمَّن األصول المالية الرئيسة للمجموعة الحسابات التجارية المدينة والنقدية و
 قصيرة األجل التي تتحقق مباشرة من عملياتها.

 
ض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر  السيولة. وتشرف اإلدارة العليا بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع وتتعرَّ

لمجموعة اإلدارة العليا بالمجموعة بصفة دورية السياسات واإلجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقًا لسياسات ا
ط. ويراجع مجلس اإلدارة ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة كل من هذه وأهداف إدارة المخاطر بها. وال ترتبط المجموعة بأي أنشط ة تحوُّ

 المخاطر الملخصة أدناه.
               
              مخاطر السوق 1-36

للتغيرات في أسعار السوق. تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لألداة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة 
وتتألف مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر سعر األسهم 

 ومخاطر السلع. والقروض والودائع قصيرة األجل من بين األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق.
               
             مخاطر أسعار الفائدة 36-1-)أ(

الفائدة في السوق. تتمثل مخاطر أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية نتيجة للتغيُّرات في أسعار 
ض لها  المجموعة بصفٍة رئيسٍة بالتزامات الديون الطويلة األجل المستَحقة على وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ

الفائدة العائمة المجموعة ذات أسعار الفائدة العائمة. وتعمل على الحد ِّ من مخاطر أسعار الفائدة جزئيًا إيرادات الفوائد التي تحققها الشركة بأسعار 
 من ودائعها البنكية.

               
ت الجدول التالي الحساسية للتغيُّر المحتمل المعقول في أسعار الفائدة مع ذلك الجزء من القروض المتأثر بذلك، مع ثبات كافة المتغي ِّراويوضح 

 األخرى، تتأثر األرباح / الخسائر قبل حساب الضريبة للمجموعة من خالل التأثير على القروض ذات المعدالت العائمة، على النحو التالي:
               
 الزيادة /               

 )النقص( في نقاط  
 األساس    

  التأثير على الربح 
 )الخسارة( قبل  /  
 حساب الضريبة  

 لاير سعودي                
 باأللوف  

               
2019            -100  (779) 

            +100  779 
               

2018            -100  (1,342) 
            +100  1,342 

           مخاطر األسعار 36-1-)ب(
جة عن عوامل تتمثل المخاطر في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة ألداة مالية نتيجة للتغيُّرات في أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات نات

ض األصول خاصة بأدوات مالية بعينها أو بالجهة  َرة لها أو بعوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالية المتداولة بالسوق. وال تتعرَّ الُمصدِّ
 والمطلوبات المالية للمجموعة لمخاطر األسعار.
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة         )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         )تتمة( إدارة المخاطر المالية 036

               
 )تتمة( مخاطر السوق 1-36

 
            

         مخاطر العمالت األجنبية 36-1-)جـ(
القيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة تغيرات في أسعار صرف تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على 

ض لها المجموعة بصفٍة رئيسٍة بنشاطات المجمو عة العمالت األجنبية. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعرَّ
لة بعملة أجنبية( وصافي استثمار المجموعة في الشركات التابعة والشركات الزميلة التشغيلية )عندما تكون اإليرادات أو المصاريف  ُمسجَّ

سترالي األجنبية. ولم تجر المجموعة خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير اللاير السعودي والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي والدوالر األ
والرينجيت الماليزي. ونظًرا لكون سعر صرف اللاير السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي والدرهم وكينا بابوا غينيا الجديدة واللاير العماني 

لة بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي غير هامة.  اإلماراتي، تعتقد إدارة المجموعة أنَّ مخاطر عمالت األدوات المالية الُمسجَّ
 

لة بالدوالر األسترالي وكينا بابوا غينيا الجديدة واللاير العماني والرينجيت وتتعَّرض المجموعة لمخاطر العمالت على المعا مالت واألرصدة الُمسجَّ
قبة الماليزي. وتدير المجموعة تعرضها لمخاطر العمالت المتعلقة العمالت المذكورة آنفًا بمراقبة التقلبات التي تطرأ على تلك العمالت مرا

 مستمرة.
               

ض لمخاطر العمالت المختلفة. ولدى وتعمل  المجموعة في جميع أنحاء العالم، وتتعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن التعرُّ
ٍة المجموعة أيًضا استثمارات في شركات تابعة أجنبية تتعرض صافي أصولها لمخاطر تحويل العمالت األجنبية. وتتعلق حاليًا هذه المخاطر بصف

ل الرينجيت رئيسٍة بالحر كة في أسعار صرف العمالت بين اللاير السعودي وكينا بابوا غينيا الجديدة والدوالر األسترالي واللاير العماني. ويُسجَّ
دة المرفقة.  الماليزي وبعض العمالت األخرى كعنصر مستقل من حقوق المساهمين في القوائم المالية الُموحَّ

               
التالي مدى حساسية التغيُّر المحتمل بصورة معقولة في سعر صرف هذه العمالت، مع ثبات كافة المتغي ِّرات األخرى. ويرجع ويوضح الجدول 

تي تتعرض سبب التأثير على ربح المجموعة قبل حساب الضريبة إلى التغيُّرات في القيمة العادلة لألصول والمطلوبات النقدية. وتُعَدُّ المخاطر ال
ة.لها المجموع اء تغيُّرات في الصرف األجنبي لجميع العمالت األخرى غير هامَّ  ة جرَّ

 
        2019  2018 
التغيُّر في         

 ُمعدَّل العملة
التأثير على حقوق  

 الملكية
التغيُّر في  

 ُمعدَّل العملة
التأثير على  

 حقوق الملكية
لاير سعودي   %        

 )باأللوف(
لاير سعودي   % 

 )باأللوف(
               العملة

 4,452  10  3,235  10      كينا بابوا غينيا الجديدة
 281  10  176  10       اللاير العماني

 3,816  10  100  10      الرينجيت الماليزي
 119  10  89  10      الدينار الليبي

 41  10  33  10      متكال موزمبيقي
 2  10  -  10      األستراليالدوالر 

             
              مخاطر االئتمان 2-36
               

ض المجموعة لمخاطر . تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف أداة مالية بالتزاماته والتسبَّبِّ في تكب ِّد الطرف اآلخر خسارة مالية وتتعرَّ
 ودائعها قصيرة األجل وحساباتها المدينة وبعض الحسابات المدينة األخرى وذلك على النحو التالي:االئتمان على أرصدتها البنكية 

 
            2019  2018 
لاير سعودي             

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف(
               

 41,539  66,303           أرصدة بنكية
 44,614  40,139           ودائع قصيرة األجل

 274,985  267,580           حسابات مدينة
 6,389  13,133           حسابات مدينة أخرى

            387,155  367,527 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         )تتمة( إدارة المخاطر المالية 036

               
              )تتمة( مخاطر االئتمان 2-36
               

 غير الُمسدَّدة.وتسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بوضع فترات ائتمانية لكل عميل وبمراقبة الحسابات المدينة 
               

تعرض  وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من األصول المالية األخرى للشركة، بما في ذلك األرصدة البنكية والحسابات المدينة األخرى، فإن
 االئتمان يعادل القيم الدفترية لهذه األصول.الشركة لمخاطر االئتمان ينشأ من تخلُّف الطرف اآلخر عن السداد في ظل وجود حد أقصى لمخاطر 

 
ن تَُدار مخاطر ائتمان العمالء حسب كل وحدة عمل بناًء على السياسة واإلجراءات والضوابط المقررة لدى المجموعة بشأن إدارة مخاطر ائتما

وتُحدَّد الحدود االئتمانية لألفراد وفقًا لهذا التقييم. وتُجَرى  العمالء. وتُقيَّم الجودة االئتمانية للعميل بناًء على سجل أداء ذي تصنيف ائتماني بارز،
باعتمادات  دوريًا مراقبة الحسابات المدينة وأصول العقود القائمة الُمستَحقة من العمالء، وبوجه عام، تُغطَّى أي ُشحنات إلى العمالء الرئيسيين

ديسمبر  31عليه من بنوك ومؤسسات مالية أخرى حسنة السمعة. وكما في  مستندية أو صور أخرى من صور التأمين االئتماني الذي يُحَصل
مليون لاير سعودي، وأُجريَت  10عمالء( مستَحق من كل واحد منهم أكثر من  7: 2018م، فقد كان لدى المجموعة سبعة عمالء )2019

 ود القائمة.( من كافة الحسابات المدينة وأصول العق%60: 2018تقريبًا ) %58المحاسبة عن نسبة 
 

ويُجَرى تحليل انخفاض القيمة في كل تاريخ قوائم مالية باستخدام جدول مخصصات يقيس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتُحتَسب معدالت 
الجغرافي المخصصات بناًء على أيام التأخُّر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي تمتاز بأنماط خسارة مشابهة )أي حسب القطاع 

ونوع المنتج ونوع العميل وتغطيتها باعتمادات مستندية أو األشكال األخرى من التأمين االئتماني(. وتعكس عملية االحتساب النتائج ذات 
ابقة والظروف الحالية االحتماالت المرجَّحة والقيمة الزمنية للنقود والمعلومات المعقولة والمؤيَّدة المتاحة بتاريخ القوائم المالية بشأن األحداث الس

يوًما، وهي  180والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية. وعادة ما تُشَطب الحسابات التجارية المدينة إذا تأخَّر السداد عن أكثر من 
ض لمخاطر االئتمان كما بتاريخ القوائم المالية في القيمة الدفترية لكل فئة من فئات  ال تخضع لنشاط اإلنفاذ. ويتمثل الحد األقصى من التعرُّ

 األصول المالية كما هو مفصح عنها أدناه. وال تحتفظ المجموعة بأي رهونات ضمان. وتُعَدُّ االعتمادات المستندية والصور األخرى من صور
النخفاض في القيمة. وتقي ِّم المجموعة بأن التأمين االئتماني جزًءا ال يتجزأ من الحسابات التجارية المدينة، وتُؤَخذ بعين االعتبار عند احتساب ا

تركز مخاطر الحسابات التجارية المدينة وأصول العقود منخفضة؛ حيث إنَّ عمالئها يتركزون في مناطق وصناعات مختلفة ويعملون في أسواق 
 مستقلة إلى حد كبير.

 
ض الحسابات المدينة للمجموعة لمخاطر   االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية:وفيما يلي بياٌن بالمعلومات عن تعرُّ

               
 الحسابات التجارية المدينة    

 30أقل من   المتداولة    
 يوًما

 30 – 60 
 يوًما

 61 – 90 
 يوًما

 91أقل من  
 يوًما

 اإلجمالي 

لاير سعودي     
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

 لاير سعودي 
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

لاير سعودي  
 )باأللوف(

               
 348,638  159,184  6,685  17,646  43,827  121,296   م2019ديسمبر  31
              
 355,419  103,975  21,060  39,250  27,454  163,680   م2018ديسمبر  31
               

م مقابل حساباتها التجارية المدينة التي 2019ديسمبر  31مخصصات، بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة كما في بناًء على جدول 
ضت لمخاطر االئتمان  م، بمبلغ قدره 2019مليون لاير سعودي(. وقد اعترفت المجموعة، خالل عام  80: 2018مليون لاير سعودي ) 81تعرَّ

مليون لاير سعودي(، بما ذلك تأثير  37: 2018صص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمة الربح أو الخسارة لها )مليون لاير سعودي كمخ 2.26
 مليون لاير سعودي(. 13( بقيمة 19تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

               
خالل قسم المالية بالمجموعة وفقًا لسياسة المجموعة. وال تُجَرى  تَُدار المخاطر االئتمانية من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من

 استثمارات األموال الفائضة إال مع األطراف األخرى المعتمَدة وضمن نطاق الحدود االئتمانية الُمحدَّدة لكل طرف. ويراجع مجلس اإلدارة
حديثها طيلة السنة شريطة موافقة اللجنة التمويلية بالمجموعة. وتُوَضع بالمجموعة الحدود االئتمانية المتعلقة باألطراف األخرى سنويًا، ويمكن ت

 الحدود بهدف الحد ِّ من مخاطر التركز؛ ومن ثم تخفيف وطأة الخسارة المالية من خالل ما يُحتمل من تخل ِّف الطرف األخر عن السداد.
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(إيضاحات         حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         )تتمة( إدارة المخاطر المالية 036

               
              مخاطر السيولة 3-36
               

بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. وتُراقَب التدفقات النقدية لشركات المجموعة ومتطلبات تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء 
 تمويلها وسيولتها النقدية على أساس مركزي تحت رقابة اإلدارة المالية للمجموعة. ويتمثل الهدف من النظام المركزي هذا في تحسين كفاءة

ة، فيما يتمثل هدف المجموعة في المحافظة على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من وفعالية إدارة الموارد الرأسمالية لدى المجموع
وتدير المجموعة مخاطر السيولة بالمحافظة على احتياطيات كافية وتأمين تسهيالت . خالل استخدام الحسابات البنكية المكشوفة والقروض البنكية

للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ استحقاق األصول والمطلوبات المالية. ولدى بنكية وتسهيالت قروض بالمراقبة المستمرة 
 المجموعة ما يكفيها من النقدية عند الطلب من أجل الوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية.

               
 زيادة تركُّز المخاطر 36-3-)أ(

 
           

ا ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو عندما يكون لديه
االقتصادية أو السياسية أو خصائص اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف 

 غيرها من الظروف. ويشير تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤث ِّر على صناعة معينة.
               

ز على المحافظة على محفظة  وبُغيَة الحيلولة دون زيادة مخاطر التركز، تتضمَّن سياسات المجموعة وإجراءاتها مبادئ توجيهية ُمحدَّدة ترك ِّ
من أجل إدارة متنوعة من السندات. وتخضع مخاطر التركُّز الُمحدَّدة للمراقبة واإلدارة وفقًا لذلك. وتُستخَدم التحوطات االنتقائية داخل المجموعة 

 مخاطر التركز على مستوى العالقات ومستوى الصناعة.
               

ص الجدول التالي   تواريخ استحقاق االلتزامات المالية على المجموعة بناًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية:ويلخ ِّ
               

             م2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 أقل  عند الطلب    

 من سنة واحدة 
 5إلى  1

 سنوات
 5أكثر من  

 سنوات
  

 اإلجمالي

 لاير سعودي        
 باأللوف 

 214,404  -  45,992  168,412  -  - قروض تحمل فائدة
 78,873  24,799  41,244  12,830       التزامات عقود إيجار

 75,676  -  -  75,676  -  حسابات تجارية دائنة وحسابات دائنة أخرى
 724  -  -  724  -  -   مطلوبات أخرى

    -  -  257,642  87,236  24,799  369,677 

               
             م2018ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 أقل  ر عند الطلب    
 من سنة واحدة

 5إلى  1
 سنوات

 5أكثر من  
 سنوات

 اإلجمالي 

 لاير سعودي         
 باأللوف

               
 235,319  -  91,126  144,193  -  - قروض تحمل فائدة

 60,759  -  -  60,759  -  حسابات تجارية دائنة وحسابات دائنة أخرى
 8,721  -  -  8,721  -  -   مطلوبات أخرى

    -  -  213,673  91,126  -  304,799 
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة )تتمة(        إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         )تتمة( إدارة المخاطر المالية 036
         
 التغيُّرات في المطلوبات الناشئة من النشاطات التمويلية 4-36
 

    

الجزء غير المتداول         
من قروض تحمل 

 فائدة

الجزء المتداول 
من قروض 
 تحمل فائدة

 
القروض 
 قصيرة األجل

 
 

 اإلجمالي
 لاير سعودي        

 باأللوف 

               
 254,264  40,600  82,007  131,657       م2018يناير  1في 

 (29,541)  49,900  (33,489)  (45,952)       تدفقات نقدية
 -  -  287  (287)       إعادة تصنيفات

 224,723  90,500  48,805  85,418       م2018ديسمبر  31
 (17,171)  30,422  (6,252)  (41,341)       تدفقات نقدية

 -  -  138  (138)       إعادة تصنيفات

 207,552  120,922  42,691  43,939       م2019ديسمبر  31

               
             إدارة رأس المال 037

               
ة بغرض إدارة رأسمال المجموعة، يتضمَّن رأس المال أسهم رأس المال واالحتياطيات النظامية وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائد

 المجموعة في زيادة قيمة أسهم المساهمين إلى الحد األقصى.لمساهمي الشركة األم. ويتمثل الغرض الرئيس إلدارة رأسمال 
               

حافظة وتدير المجموعة هيكل رأسمالها وتجري تعديالٍت عليه في ضوء التغيُّرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. وبُغية الم
على مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد رأس المال إلى  على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري المجموعة تعديال

 المساهم.
               

وبهدف المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري المجموعة تعديال على مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد 
 أسهًما جديدة أو تبيع أصوال لتقليل الدين.رأس المال إلى المساهمين أو تصدر 

               
يتحدد إجمالي ُمعدَّل الرفع المالي كـ "إجمالي مطلوبات )متداولة وغير متداولة( ُمقسًما على صافي قيمة األصول غير الملموسة  أ(

دة المرفقة، بما  رة ناقًصا األصول غير )حقوق الملكية كما هي ُمدَرجة في قائمة المركز المالي الُموحَّ في ذلك الحصص غير الُمسيطِّ
 الملموسة(".

               
يتحدد "ُمعدَّل االستدانة" كـ "إجمالي قروض )متداولة وغير متداولة( ُمقسًما على حقوق الملكية )كما هي ُمدَرجة في قائمة المركز  ب(

دة المرفقة، بما في ذلك الحصص غير  رة(".المالي الُموحَّ  الُمسيطِّ
               

 0.5بين وخالل السنة، تمثلت استراتيجية المجموعة، التي ظلت دون تغيُّر من السنة الماضية، في المحافظة على إجمالي ُمعدَّل الرفع المالي ما 
 (.1إلى  0.2وُمعدَّل االستدانة ما بين  3إلى  0.5: إجمالي ُمعدَّل الرفع المالي ما بين 2018) 1إلى  0.2وُمعدَّل االستدانة ما بين  3إلى 
          

         القيم العادلة لألدوات المالية 038
               

ت المستوى تُصنَّف كافة األدوات المالية، التي يُْعتََرُف بقيمتها العادلة أو يُفَصح عنها، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة على أساس مدخال
ة لقياس القيمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي:األدنى   والهامَّ

               
   المستوى األول: األسعار الُمدَرجة )بدون تعديل( في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة. -
لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة  -

 غير مباشرة.
 المستوى الثالث: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. -
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 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

      

دة        )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م2019ديسمبر  31في 

               
         )تتمة( القيم العادلة لألدوات المالية 038

               
دين وأصول العقود وبعض األصول  المتداولة وتتألف األصول المالية من النقد وما في حكمه والحسابات المدينة والدُّفعات الُمقدََّمة إلى مور ِّ
عمالء  األخرى التي تُقاس بالتكلفة الُمطفَأة، فيما تتألف المطلوبات المالية من القروض ألجل والقرض قصير األجل والدُّفعات الُمقدََّمة من

ائدة الفعلي. وقد قيَّمت والحسابات الدائنة وبعض المطلوبات المتداولة األخرى. وتُقَاس هذه األصول والمطلوبات الحقًا باستخدام طريقة ُمعدَّل الف
 ة.اإلدارة بأن القيم العادلة تقارب قيمها الدفترية؛ وذلك يعود إلى حد ٍ كبيٍر إلى تواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات المالي

               
المتداولة األخرى والقروض ألجل والمطلوبات غير المتداولة وقيَّمت اإلدارة بأنَّ القيمة العادلة للحسابات المدينة غير المتداولة واألصول غير 

 األخرى بناًء على المستوى الثاني من التسلسل الهرمي ال تختلف اختالفا جوهريًا عن قِّيمها الدفترية.
 

       وقد استُخدمت الطرق واالفتراضات التالية لتقدير القيم العادلة:
               
الحسابات المدينة / القروض الطويلة األجل ذات األسعار الثابتة وذات األسعار المتغيرة بناًء على معطيات مثل أسعار تقي ِّم المجموعة  -

الفائدة وعوامل مخاطر الدول المحددة والجدارة االئتمانية لكل عميل على حدة وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناًء على هذا 
 ات الخسائر التقديرية لتلك الحسابات المدينة.التقييم، تُؤخذ في االعتبار مخصص

تُحدَّد القيم العادلة لقروض المجموعة التي تحمل فائدة وفقًا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة باستخدام سعر الخصم الذي يعكس  -
رة كما في نهاية فترة القوائم المالية. وقد قُي ِّمت مخاطر عدم   31األداء الخاصة بالشركة، كما في سعر االقتراض للجهة الُمصدِّ

 م، بأنها غير هامة.2019ديسمبر 
               

         األحداث الالحقة 039
 

يدة وشركة أجرت إدارة المجموعة، بعد تاريخ القوائم المالية، مفاوضات لبيع الحصة غير المسيطرة في شركتها التابعة الكائنة في بابوا غينيا الجد
هاوزنج كومباني بي إن جي ليمتد )"آر إس إتش بي"( إلى الغير. وبناًء على المناقشات األخيرة التي جرت بين إدارة المجموعة والغير، رد سي 

 م.2020يُتوقع أن تُنجز معاملة بيع الحصة في مارس 
 

َح عنه أعاله، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ تاريخ القوائم المال ية قد يكون لها تأثير هام على المركز المالي للمجموعة وباستثناء ما أُفصِّ
دة.  الُمبيَّن في هذه القوائم المالية الُموحَّ

               
             أرقام المقارنة 040

               
يَد تصنيف بعض بنود الفترة الماضية المقابلة بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية. ويمثل إعادة  التصنيف هذا بصفٍة رئيسٍة إعادة التصنيف أُعِّ

 ضمن فئة األصول، ولم ينشأ عن ذلك أي تأثير إضافي في حقوق الملكية أو ربح أرقام المقارنة.
 


