
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
َدة الُموَجَزة ِليَّة الُمَوحَّ  )غير ُمدقَّقة(  القوائم المالية األوَّ

 وتقرير فحص المراجع المستقل 
 2022يونيو  30

 

 



 

 

 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 

َدة الُموَجَزة )غير الُمدقَّقة( ِليَّة الُمَوحَّ   القوائم المالية األوَّ

  2022يونيو  30لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

  

  

 الصفحة جدول المحتويات

  

 1 تقرير فحص المراجع المستقل

دة الُموَجَزةقائمة   2 الربح أو الخسارة األّوليّة الموحَّ

دة الُموَجَزة  3 قائمة الدخل الشامل األّوليّة الموحَّ

دة الُموَجَزة  4 قائمة المركز المالي األّوليّة الموحَّ

دة الُموَجَزة   5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّوليّة الموحَّ

دة الُموَجَزةقائمة التدفقات النقدية  لية الموحَّ  6 األوَّ

دة الُموَجَزة ِليَّة الُموحَّ  17-7 إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

ِليَّة الُموَجَزة  َدة إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ        الُمَوحَّ
         2022يونيو  30في 

          
         معلومات عن الشركة  1
          

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

م، 2021خالل سنة   م(.2006سبتمبر    25هــ )1427رمضان    2الصادر بتاريخ    2532وفقًا للقرار الوزاري رقم    4030286984التجاري رقم  
لت السجل التجاري للفرع رقم  غيَّرت الشركة عنوانها المُ  ل إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وحوَّ إلى السجل   1010566349سجَّ
ولدى  وعنوان الشركة الُمسجَّل هو واجهة الرياض، حي الرمال، شارع المطار، الرياض بالمملكة العربية السعودية  التجاري الرئيسي للشركة.
 ملكة العربية السعودية: الشركة الفروع التالية بالم

          

   الموقع  رقم السجل التجاري         الفرع  
   الجبيل  2055003672    شركة البحر األحمر العالمية 
   الجبيل  2055006105    شركة البحر األحمر العالمية 
   جدة  4030286984    شركة البحر األحمر العالمية 
   جدة  4030263716    األحمر لخدمات اإلسكان شركة البحر  
          

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

        

 نسبة الملكية الفعلية  التسجيل بلد     
يونيو  30       

2022 
ديسمبر  31 

2021 
         شركات تابعة: 
 %100  % 100  غانا     رد سي هاوزنج سيرفسز )غانا( ليمتد )"آر إس جي"( 
شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان )الجزائر( المحدودة   

 )"آر إس أي"(
 %98  %98  الجزائر    

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

 %100  % 100  اإلمارات العربية المتحدة    

 %100  % 100  المملكة العربية السعودية     شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء  
         )آر أس بي أم(  
 %81  %81  المملكة العربية السعودية     الممتازة )"بي بي سي"(شركة الدهانات  
أي    إل دي  )موزمبيق(،  اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  شركة 

 )"آر إس أم"(
 %100  % 100  موزمبيق   

 %100  % 100  عُمان    شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )"آر إس أو"(  
 %100  % 100  اإلمارات العربية المتحدة     رينتالز ش.ذ.م.م. )آر إس إم آر"(ريد سي موديالر  
 %100  % 100  اإلمارات العربية المتحدة     ريد سي للمقاوالت ش.ذ.م.م. )"آر إس سي( 
 %100  % 100  الكويت     رد سي موديالر رينتالز )الكويت( ش.ذ.م.م. )آر إس إم كي"( 
          
         زميلة شركات  
 %49  %49  ماليزيا   )"آر إس إتش إم"(. بي اتش دي رد سي هاوزنج ماليزيا إس. دي. إن 
          
         عمليات مشتركة  
 %49  %49  الجزائر     رد سي حنشي )"آر إس إتش سي"( 
          

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

ا أنَّها لم   تبدأ عملياتها التجارية كما في تاريخ القوائم المالية. األولى للعمليات وإمَّ
          

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

فضاًل عن ذلك، تزاول المجموعة أيًضا أعمال تصنيع وبيع الدهانات وتقديم   وتوريد الطعام وتقديم خدمات األغذية وتجارة المنتجات الغذائية.
 الخدمات المتعلقة بها. 

          
دة للمجموعة عن فترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في   وفقًا لقرار مجلس    2022يونيو    30اعتُمدت القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

 هـ(. 1444 محرم 1)الموافق  2022أغسطس  3اإلدارة بتاريخ 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

دة الُموَجَزة )تتمة( ِليَّة الُموحَّ      إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         2022يونيو  30في 

          
         أساس اإلعداد  2
          

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

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

ِليَّة الموحدةالقوائم المالية   وتعتبر الفترة  م.2021ديسمبر    31الُموَجَزة جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالية  الموحدة السنوية للسنة المنتهية في   األوَّ
 سنة ككل.لية جزًءا ال يتجزأ من السنة المالية ككل، ومع ذلك، قد ال تمثل نتائج العمليات للفترات األولية مؤشًرا عاداًل على نتائج عمليات الاألو

          
     الموجزة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية.  األوليَّة الموحدةتُعَدُّ هذه القوائم المالية 

          
َدة الُموَجَزة باللاير السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للمجموعة. ِليَّة الُمَوحَّ ب كافة القيم إلى أقرب   وتُْعَرض هذه القوائم المالية األوَّ وتُقرَّ

 قيمة باأللوف، ما لم يُذكر خالف ذلك. 
          

         مبدأ االستمرارية على األساس المحاسبي 
 62.9:  2021يونيو    30)  2022يونيو    30مليون لاير سعودي لفترة الستة أشهر المنتهية في    67.3تكبدت المجموعة خسارة صافية قدرها  

مليون   278.8:  2021ديسمبر    31سعودي )مليون لاير    345.4، بلغت خسائرها المتراكمة  2022يونيو    30مليون لاير سعودي(، وكما في  
المال في نفس التاريخ. %46.5:  2021ديسمبر    31% )57.6لاير سعودي( والتي تمثل   ذلك، في   ( من رأس  ، 2022يونيو    30إضافة إلى 

الحال بالنسبة  المجموعة بتعهد يتعلق  تلتزم  للمجموعة أصولها المتداولة، وبالتالي لم  المطلوبات المتداولة  ية وهو تعثر وفقا التفاقيات تجاوزت 
مليون لاير سعودي كما في تاريخ   19.8وبالتالي، أصبح المبلغ األصلي المستحق الدفع والبالغ   م: نفس الشيء(.2021ديسمبر    31القروض )

تعتمد قدرة  وحدة الموجزة. التقرير المالي مستحق الدفع عند الطلب وتم تصنيفه ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي االولية الم
والمجموعة  المجموعة على مواصلة عملياتها على إعادة هيكلة حقوق الملكية الخاصة بها، وإبرام عقود مربحة وزيادة حجم إيراداتها بشكل مناسب.

ل العقود الُمبرمة مع  في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع مؤسسات اإلقراض للحصول على تمويل طويل األجل قائم على مشروع محدد لتموي
المجموعة. لدى  النقدية  إجمالي السيولة  المطلوبات قصيرة األجل وسيحسن من  ذلك، في   العمالء، مما سيخفض من  إلى  أبريل   14باإلضافة 

ى النحو عل 2022مايو  19، اوصى مجلس إدارة الشركة للمساهمين في الشركة إعادة هيكل حقوق الملكية الذي عدله مجلس اإلدارة في 2022
 التالي: 

          
مليون سهم مقابل الخسائر   29.8مليون لاير سعودي من خالل إلغاء    302.3مليون لاير سعودي إلى    600تخفيض رأسمال الشركة من   -

 المتراكمة للشركة، و 
          
 مليون سهم حقوق االولوية.  15خالل مليون لاير سعودي من  452.3مليون لاير سعودي إلى  302.3زيادة رأسمال الشركة من  -
          

، وافق المساهمون على التوصية بتخفيض رأس مال الشركة على النحو 2022يوليو    24بعد ذلك، خالل االجتماع العام غير العادي الذي عُقد في  
اإلجراءات القانونية المتبقية فيما يتعلق بتخفيض رأس المال في الوقت وبناًء على ذلك، تتوقع إدارة الشركة استكمال  الذي اقترحه مجلس اإلدارة.

 لاير سعودي.  302,344,000وبمجرد اكتمال اإلجراءات القانونية، سيكون رأس مال الشركة  المناسب.
          

مستمرة، وهي مقتنعة بأن عمليات المجموعة ستستمر في وبناًء على ما سبق، قامت إدارة المجموعة بتقييم قدرتها على االستمرار بالعمل كمنشأة 
دة على أساس منشأة مستمرة، وال  المستقبل المنظور في إطار سير العمل المعتاد. وبناء على ذلك، أعدت هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

 ار كمنشأة مستمرة. تتضمن أي تعديالت قد تكون مطلوبة، إذا لم تتمكن المجموعة من االستمر 
          
     األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  3
          

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

لة ومالئمة واألحكام بصورة مستمرة، وتعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يُعتَقد بأنَّها معقو
ونادًرا ما تعادل التقديرات المحاسبية الناشئة عن ذلك، من حيث   تقوم المجموعة بعمل التقديرات واالفتراضات التي تتعلق بالمستقبل. لظروف. ل

لصينية وانتشاره عبر األراضي ا  2020( منذ أوائل عام  19-وقد تسبب تفشي ڤيروس كورونا المستجد )كوڤيد التعريف، النتائج الفعلية المتعلقة بها. 
الصحة ثم في العالم أجمع، في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي على مستوى العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وأدى إعالن منظمة  
السياسات الم الهامة عند تطبيق  المحاسبية  أحكامها  النظر في  إدارة المجموعة إلعادة  إلى اضطرار  حاسبية العالمية عن هذا المرض كجائحة 

ديسمبر   31الخاصة بالمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  
2021. 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

ِليَّة   دة الُموَجَزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ      الُموحَّ
         2022يونيو  30في 

          
     )تتمة(  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 3
          

األشخاص ممن حصلوا على   السنة، كما أن عدد  بداية  أسرع مما كان متوقعًا في  العالمي تعافيًا بصورة  االقتصاد  لقاح فيروس كورونا  يشهد 
ومع ذلك، ال تزال هناك حالة من عدم التيقن  فضاًل عن ذلك، فإن تدابير الحماية وقيود التواصل قد شهدت تخفيفًا. "( آخذ في االزدياد.19-)"كوفيد

 نتيجة للمتحورات الجديدة، على سبيل المثال.  19-حيال احتمالية تفشي المزيد من حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد
 

ها  ونتيجة لذلك، قامت اإلدارة بتقييم اآلثار على عمليات المجموعة بشكل استباقي واتخذت سلسلة من اإلجراءات للتأكد من صحة وسالمة موظفي
الت  وبناء على هذا التقييم، ال توجد حالة لعمل تعدي وعمالئها والمجتمع بشكل عام والتاكد من استمرارية تزويد منتجاتها لألسواق دون انقطاع.

 جوهرية على التقديرات األساسية. 
          

آخذة في التطور والتفشي مما قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المتعلقة بإنشاء القيم وتقييم األصول، مثل االنخفاض المحتَمل   19-وال تزال جائحة كوفيد
وقد تؤثِّر حاالت عدم التيقُّن حيال االقتصاد العالمي سلبًا   العقود والمخزون.في قيمة األصول غير المتداولة والحسابات التجارية المدينة وأصول 

تتطلب  على الموردين والعمالء وشركاء األعمال اآلخرين، مما قد توقِف سلسلة التوريد لدينا وتحدُّ من القدرة على تحصيل المستحقات المدينة و
ثار الجائحة عن كثب، بما في ذلك التأثير على األصول غير المتداولة وتقييمات المخزون وستواصل اإلدارة مراقبة آ تغييرات أخرى في العمليات.

 م وما بعده.2022والحسابات التجارية المدينة وأصول العقود خالل عام 
          

دة الُموَجَزة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إنَّ السياسات المحاسبية والتقديرات واالحكام المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية   ليَّة الموحَّ األوَّ
دة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في   م.2021ديسمبر  31إعداد القوائم المالية الموحَّ

          
         السياسات المحاسبية 4
          

دة إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد   دة الُموَجَزة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحَّ ليَّة الموحَّ القوائم المالية األوَّ
المنتهية في   السنة  للمجموعة عن  اعتباًرا من  2021ديسمبر    31السنوية  التنفيذ  التعديالت الجديدة التي دخلت حيز  يناير   1، باستثناء تطبيق 

 مبين ادناه.  م كما هو2022
          

         المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة  4.1
          

م وطبقتها المجموعة بجسب مقتضى الحال، مع ذلك، ال يوجد 2022يناير  1دخلت المعايير والتفسيرات والتعديالت أدناه حيز التنفيذ اعتباراً من 
ولم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل أُْصِدَر ولم  األولية الموحدة الموجزة لهذه الفترة.لها تأثير على القوائم المالية  

 يصبح ساريًا المفعول بعد. 
          
     (37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -تكلفة تأدية العقد  -عقود المعاوضة  (1
     (3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )  -اإلطار المفاهيمي اإلشارة إلى   (2
   16التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -العائدات قبل االستخدام المقصود  والمعدات:  مصانع الو الممتلكات  (3
الشركة التابعة المطبقة للمعايير   –الدولية للتقرير المالي ألول مرة  تطبيق المعايير    –(  1التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) (4

 الدولية ألول مرة
 بالمئة" للتوقف عن إثبات المطلوبات المالية 10الرسوم في اختبار "الـ  -( "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) (5
 الضرائب في قياسات القيمة العادلة -الزراعة ( 41معيار المحاسبة الدولي ) (6
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

    

دة الُموَجَزة )تتمة( ِليَّة الُموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
          2022يونيو  30في 

            
           إيرادات 5
            
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية     

 يونيو 30في 
 لفترة الستة أشهر المنتهية

 يونيو 30في 
     2022  2021  2022  2021 
لاير سعودي       

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي   

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

         إيرادات من العقد المبرم مع عمالء 
 120,448  94,928  66,246  16,867    إيرادات عقود 

 13,633  7,357  6,471  4,281  بيع منتجات دهانات ومنتجات وخدمات ذات عالقة بدهانات 

     21,148  72,717  102,285  134,081 
            

           إيرادات أخرى
 101,939  77,513  54,944  41,422  إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

     62,570  127,661  179,798  236,020 

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

            
          الحسابات التجارية المدينة 6
            

هيوستن في والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية ضد أحد عمالئها )إلنشاء  دعوى قضائية بمدينة    2016رفعت المجموعة خالل عام  
ولم يستوِف العميل التزاماته   مخيم بأنجوال(، حيث تطالب الشركات التابعة لها وأعضاء مجلس إدارتها بسداد األرصدة المستَحقة من هذا العميل. 

 ا لجدول السداد بسبب قيود معينة على إعادة األموال بعملة أجنبية إلى خارج أنجوال.المتعلقة بتحويل األموال في موعدها إلى المجموعة وفقً 
لة بين العميل والمجموعة، وافق العميل على تحرير وثائق قانونية بموجبها يقرُّ بالدْين ويمنح   الشركة ومع ذلك، وبعد مناقشات ومفاوضات مطوَّ

وبناًء على ذلك،   وال، بما يتيح للشركة الحق في الحصول على تكلفة ثانوية على هذه األصول. مطالبة بشأن أصول مخيم العميل الكائن بدولة أنج
ت  انسحبت المجموعة والعميل الحقًا من الدعاوى القضائية المقامة في مدينة هيوستن في والية تكساس في الواليات المتحدة األمريكية، ورفع

 ى المحكمة المعنيَّة في أنغوال وستمضي في الخطوات التالية وفقًا للقوانين المحلية األنغولية.مطالبتها ضد مخيم العميل واألصول ذات الصلة إل
 وكما في تاريخ التقرير المالي، ال يزال القرار بشأن الدعوى قائًما. 

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

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

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

لاير سعودي للسهم    10: بالمثل( بقيمة  2021ديسمبر    31مليون سهم )  60يتكون رأسمال الشركة المصّرح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل من  
 الواحد. 

            
         الزكاة وضريبة الدخل  8
            
           الزكاة  أ(

المملوكة لها  تم االتفاق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة األم وشركاتها التابعة السعودية 
 م. 2010بالكامل ككل حتى عام 

            
مليون لاير سعودي للشركة االم وشركاتها التابعة    67.1م بقيمة  2017م حتى  2014م أصدرت الهيئة ربًطا عن األعوام من  202خالل سنة  

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

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

      

دة الُموَجَزة )تتمة( ِليَّة الُموحَّ      إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         2022يونيو  30في 

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

مليون لاير سعودي للشركة    11.6م بقيمة  2020م حتى  2019م أصدرت الهيئة ربًطا عن األعوام من  2021باإلضافة إلى ذلك، خالل سنة  
الهيئة على الربط المقدم وقامت الهيئة بإصدار  خالل الفترة، قدمت إدارة المجموعة اعتراضا لدى  االم وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل. 

وصعَّدت الشركة االعتراض على ربوط الهيئة عن  مليون لاير سعودي.  10.8الربط الُمراجع للفترة، باإلضافة إلى االلتزام اإلضافي بقيمة  
ولم تُصدر الهيئة بعد الربوط عن األعوام من   ان.الفترة المذكورة أعاله لدى األمانة العامة للجان الضريبية، وال تزال القضية قيد دراسة اللج

 م. 2018م وعام 2013م حتى 2011
            

م، استلمت شركة الدهانات الممتازة )"بي بي سي"، شركة تابعة( ربوط تتعلق بالزكاة والضريبة وضريبة االستقطاع عن 2018خالل سنة  
مليون لاير سعودي وقدمت شركة الدهانات    2,59سعودي حيث تم تخفيضه الحقا إلى  مليون لاير    2,6م بمبلغ  2014م إلى  1999السنوات  

م، اصدرت الهيئة مشروع اعفاء حيث تنازلت الهيئة  2021خالل سنة   الممتازة اعتراضا لدى األمانة العامة للجان الضريبية ضد الربط المعدل. 
مليون لاير سعودي ووافقت على    0,95بتسوية التزام ضريبة استقطاع بمبلغ    عن غرامات التأخير والغرامات، وقامت شركة الدهانات الممتازة

م، تسلمت شركة الدهانات الممتازة ربًطا عن  2021إضافة إلى ذلك، خالل سنة  مليون لاير سعودي من التزام الزكاة على أقساط. 1,22سداد 
اعترفت إدارة شركة الدهانات الممتازة بمخصص مقابل   سعودي.  لاير 0.8م مع المطالبة بالتزام زكاة إضافي بقيمة  2018م و  2017عامي  

 الربط الصادر. 
            

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

            
           ضريبة الدخل ب(
            

وقد احتسبت  يُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا للمصالح الضريبية التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية السعودية.
وتخضع األنظمة الضريبية لتفسيرات متباينة،   المعنية. ضريبة الدخل بناًء على فهم اإلدارات وتفسيرها للوائح الضريبية المعمول بها في الدول  

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

            
          خسائر السهم  9
            

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

            
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية     

 يونيو 30في  
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
     2022  2021  2022  2021 
قة(      قة(   )غير ُمدقَّ قة(  )غير ُمدقَّ قة(   )غير ُمدقَّ  )غير ُمدقَّ
            

 خسارة الفترة العائدة للمساهمين في الشركة األم 
 )لاير سعودي باأللوف(

(47,711 )  (29,426 )  (66,533 )  (62,083 ) 

            
ح لعدد األسهم القائمة   المتوسط المرجَّ

 خالل الفترة )سهم باأللوف( 
60,000  60,000  60,000  60,000 

            
 خسارة السهم األساس والمخفض 

 المتعلقة بمساهمي الشركة األم)لاير سعودي(
(0.80 )  (0.49)  (1.11 )  (1.03) 

            
         االلتزامات المحتَملة  10
            

ديسمبر   31مليون لاير سعودي تقريبًا )  91.62كان لدى المجموعة، كما بتاريخ القوائم المالية، ضمانات بنكية واعتماد مستندي قائمْين بقيمة  
 مليون لاير سعودي( صادرة في السياق العادي لألعمال. 85.05 :2021
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

دة الُموَجَزة )تتمة( ِليَّة الُموحَّ      إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         2022يونيو  30في 

          
          االلتزامات الرأسمالية 11
            

 مليون .لاير سعودي(.  45,1: 2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 45.1االلتزامات الرأسمالية كما بتاريخ التقرير المالي، بلغت 
            

     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  12
            

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

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

وفيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الُمدَرجة في   وتجري المجموعة معامالت مع عدة جهات ذات عالقة في سياق األعمال العادي.
َدة الُموَجَزة: لية الُمَوحَّ  قائمة الدخل األوَّ

            
 

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة 
   

 طبيعة المعامالت 
 الستة أشهر المنتهيةلفترة  

 يونيو 30في 
         2022  2021 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

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

          الشركة األم الرئيسة المالكة
 مصاريف دفعتها الشركة األم الرئيسة   شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة 

 المالكة بالنيابة عن المجموعة   
-  350 

            
 442  442    مصاريف إيجار   جهات ذات عالقة أخرى

 6  - مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة زميلة     
 -  881  ُدفعة ُمقدَّمة إلى شركة زميلة    
            

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

 يونيو 30في 
         2022  2021 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

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

 3,763  4,226       األجل مكافآت قصيرة 
 121  185       مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

         4,411  3,884 

            
واألرصدة القائمة في نهاية الفترة   تُعتَمد سياسات تسعير المعامالت مع جهات ذات عالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل مجلس اإلدارة.

 بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. غير مكفولة 
            

األخرى كما في   الحسابات المدينة  المبالغ المدفوعة مقدًما  ن  بقيمة    2022يونيو    30وتتضمَّ ديسمبر   31مليون لاير سعودي )  12.9مبلغًا 
 2022يونيو  30الُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة كما في وأُْدِرَجت المبالغ  مليون لاير سعودي( مستحقًا من شركات منتسبة. 12.13: 2021
ِليَّة   6.56:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  1.11بقيمة   مليون لاير سعودي( ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي األوَّ

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

      

دة الُموَجَزة )تتمة( ِليَّة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
                 2022يونيو  30في 

                  
             المعلومات القطاعية  13
                  

 اإلدارة، فإنَّ المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها ولديها القطاعات التالية القابلة لإلفصاح: ألغراض  
                  
 تصنيع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية وبيعها )"المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية( •
             اإليجارات من عقارات استثمارية •
     تصنيع الدهانات والخدمات ذات العالقة وبيعها )"الدهانات والخدمات ذات العالقة"( •
                  

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

                  
فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين تعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات و)الخسارة( الربح للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة عن 

 ، على التوالي: 2021و  2022يونيو  30في 
                  
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 2022يونيو  30
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021يونيو  30
                 قطاعات األعمال 

المباني السكنية    
والتجارية غير 

 الخرسانية

اإليجارات من  
العقارات  
 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 المتعلقة بها 

إجمالي  
 القطاعات 

المباني السكنية  
والتجارية غير 

 الخرسانية

اإليجارات  
من العقارات  
 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 المتعلقة بها 

إجمالي  
 القطاعات 

                  

 غير مدققة     
 )لاير سعودي باأللوف( 

 غير مدققة  
 )لاير سعودي باأللوف(

                  
                 إيرادات: 

 127,706  6,516  54,944  66,246  62,570  4,281  41,422  16,867 إجمالي إيرادات القطاعات 
 إيرادات ما بين القطاعات 

 حذف
-  -  -  -  -  -  (45 )  (45 ) 

                  

 اإليرادات من 
 العمالء الخارجيين

16,867  41,422  4,281  62,570  66,246  54,944  6,471  127,661 

                  
               توقيت االعتراف باإليرادات: 

 60,035  6,471  -  53,564  21,148  4,281  -  16,867  في مرحلة زمنية معينة 
 67,626  -  54,944  12,682  41,422  -  41,422  -  فترة زمنيةعلى مدى 

                  

   16,867  41,422  4,281  62,570  66,246  54,944  6,471  127,661 

                  
 ( 29,878)  ( 2,324)  1,257  ( 28,811)  ( 48,209)  ( 2,495)  12,217  ( 57,931)  )خسارة( / ربح القطاعات 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

دة الُموَجَزة )تتمة( ِليَّة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
                 2022يونيو  30في 

                  
           المعلومات القطاعية )تتمة(  13
                  
 الستة أشهر المنتهية في لفترة    

 2022يونيو  30
 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2021يونيو  30
المباني السكنية    

والتجارية غير 
 الخرسانية

اإليجارات من  
العقارات  
 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 المتعلقة بها 

إجمالي  
 القطاعات 

المباني السكنية  
والتجارية غير 

 الخرسانية

اإليجارات  
من العقارات  
 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 المتعلقة بها 

إجمالي  
 القطاعات 

 غير مدققة )لاير سعودي باأللوف(   غير مدققة )لاير سعودي باأللوف(   

                  
                 إيرادات: 

 236,223  13,836  101,939  120,448  179,798  7,357  77,513  94,928 إجمالي إيرادات القطاعات 
 إيرادات ما بين القطاعات 

 حذف
 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(203 ) 

  
(203 ) 

 العمالء   اإليرادات من
 الخارجيين    

 
94,928 

  
77,513 

  
7,357 

  
179,798 

  
120,448 

  
101,939 

  
13,633 

  
236,020 

                  
               توقيت االعتراف باإليرادات: 

 101,769  13,633  -  88,136  46,072  7,357  -  38,715  في مرحلة زمنية معينة 
 134,251  -  101,939  32,312  133,726  -  77,513  56,213  على مدى فترة زمنية

   94,928  77,513  7,357  179,798  120,448  101,939  13,633  236,020 

                  
 ( 62,860)  ( 4,027)  543  ( 59,376)  ( 67,341)  ( 4,011)  23,293  ( 86,623)  )خسارة( / ربح القطاعات 

 
التالي معلومات حول أصول والتزامات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في   ، على  2021ديسمبر    31و    2022يونيو    30يعرض الجدول 

 التوالي: 
                  
 2021ديسمبر   31في   2022يونيو  30في    

المباني السكنية     
والتجارية غير 

 الخرسانية

اإليجارات من  
العقارات  
 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 المتعلقة بها 

إجمالي  
 القطاعات 

المباني  
السكنية 

والتجارية غير 
 الخرسانية

اإليجارات  
من العقارات  
 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 المتعلقة بها 

إجمالي  
 القطاعات 

                  

 غير مدققة     
 )لاير سعودي باأللوف( 

 مدققة  
 )لاير سعودي باأللوف(

                  
 951,973  13,819  466,342  471,812  849,521  14,625  457,698  377,198  إجمالي األصول 

 665,384  35,119  233,118  397,147  630,273  37,914  195,482  396,877  إجمالي المطلوبات 
                  

عمياًل خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  5تقريبًا من إجمالي إيرادات قطاع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية من  %72.69تحققت نسبة 
 %87.2، نسبة  2022يونيو    30وتحقَّقت، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في   عمالء(.  6تقريبًا من    %42:  2021يونيو    30)  2022يونيو    30

 عمالء(.  5تقريبًا من  %65.9: 2021يونيو   30عمالء ) 6تقريبًا من إجمالي اإليرادات من قطاع التأجير من 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

دة الُموَجَزة )تتمة( ِليَّة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
                 2022يونيو  30في 

                  
           المعلومات القطاعية )تتمة(  13
                  

وتعرض الجداول التالية  عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وغانا والجزائر وبعض البلدان األخرى.وتُجَرى  
 .2022يونيو  30معلومات اإليرادات و )الخسارة( / الربح للقطاعات الجغرافية لدى المجموعة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                  
     2022يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
                  

المملكة         
العربية 
 السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 المتحدة 

 اإلجمالي   أخرى  الجزائر   غانا  

 غير مدققة        
 )لاير سعودي باأللوف(  

                  
 68,497  95  129  3,014  10,374  54,885      القطاعات إجمالي إيرادات  

 ( 5,927)  -  -  -  ( 5,927)  -    حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 62,570  95  129  3,014  4,447  54,885    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 48,209)  (444)  ( 1,316)  ( 3,110)  ( 9,061)  ( 34,278)    الخسارة القطاعية عن الفترة 

                  
 2021يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
                  

المملكة         
العربية 
 السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 المتحدة 

 اإلجمالي   أخرى  الجزائر   غانا  

                  

 غير مدققة        
 )لاير سعودي باأللوف(

                  
 128,089  95  1,068  4,538  39,807  82,581      إجمالي إيرادات القطاعات 

 ( 428)  -  -  -  ( 383)  ( 45)    حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 127,661  95  1,068  4,538  39,424  82,536    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 29,878)  ( 112)  ( 714)  ( 2,725)  ( 9,823)  ( 16,504)    الخسارة القطاعية عن الفترة 

                  
 2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في         
                  

المملكة         
العربية 
 السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 المتحدة 

 اإلجمالي   أخرى  الجزائر   غانا  

 غير مدققة        
 )لاير سعودي باأللوف(  

                  
 198,022  191  283  8,168  41,497  147,883      إجمالي إيرادات القطاعات 

 ( 18,224)  -  -  -  ( 18,130)  ( 94)    حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 179,798  191  283  8,168  23,367  147,789    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 67,341)  (513)  ( 2,494)  ( 3,772)  ( 13,095)  ( 47,467)    الخسارة القطاعية عن الفترة 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

دة الُموَجَزة )تتمة( ِليَّة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
                 2022يونيو  30في 

                  
           المعلومات القطاعية )تتمة(  13
                  
     م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في        
                  

المملكة         
العربية 
 السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 المتحدة 

 اإلجمالي   أخرى  الجزائر   غانا  

 غير مدققة       
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
 239,305  469  2,438  7,634  70,505  158,259      إجمالي إيرادات القطاعات 

 ( 3,285)  -  -  -  ( 3,082)  ( 203)    حذف إيرادات ما بين القطاعات 

 236,020  469  2,438  7,634  67,423  158,056    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 62,860)  (226)  ( 1,023)  ( 5,786)  ( 19,791)  ( 36,034)    الخسارة القطاعية عن الفترة 

                  
للمجموعة كما في   التالي معلومات حول أصول والتزامات القطاعات الجغرافية  الجدول  ، على  2021ديسمبر    31و    2022يونيو    30يعرض 

 التوالي: 
                  
 2022يونيو  30في        
                  

المملكة         
العربية 
 السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 المتحدة 

 اإلجمالي   أخرى  الجزائر   غانا  

                  

 غير مدققة         
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
 849,521  3,065  21,074  66,114  137,756  621,512      إجمالي األصول 

 630,273  679  3,639  9,023  111,801  505,131      إجمالي المطلوبات 
                  
 2021ديسمبر   31في                      
                  

المملكة         
العربية 
 السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 المتحدة 

 اإلجمالي   أخرى  الجزائر   غانا  

 مدققة       
 )لاير سعودي باأللوف( 

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

 665,384  736  3,244  12,479  91,961  556,964      إجمالي المطلوبات 
                  

           المالية القيم العادلة لألدوات  14
                  

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

 لهذه األدوات المالية. 
 

األخرى والقروض ألجل والمطلوبات غير   المتداولة  المتداولة واألصول غير  للحسابات المدينة غير  العادلة  القيمة  بأنَّ  اإلدارة  المتداولة  وقيَّمت 
 المستوى الثاني من التسلسل الهرمي ال تختلف اختالفا جوهريًا عن قِيمها الدفترية.األخرى بناًء على  
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية( 

      

دة الُموَجَزة )تتمة( ِليَّة الُموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
                 2022يونيو  30في 

                  
               األحداث الالحقة  15
                  

،  لم تكن هناك أحداث الحقة هامة أخرى منذ الفترة المنتهية 2من وجهة نظر اإلدارة، بخالف إعادة هيكلة حقوق الملكية كما هو مبين في اإليضاح 
َدة الُموَجَزة. من شأنها أن تؤثِّر تأثيًرا جوهريًا على  2022يونيو  30في  ِليَّة الُمَوحَّ  المركز المالي للمجموعة المبيَّن في هذه القوائم المالية األوَّ

                  
                  
                  
 

 


