
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة البحر األحمر العالمية

 )شركة مساهمة سعودية( 

َدة ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ

 )غير ُمدقَّقة(

 وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 

 م2021يونيو  30
 

  



 

 

  شركة البحر األحمر العالمية )شركة مساهمة سعودية( 

ِليَّة  َدة )غير ُمدقَّقة(  الُموَجَزة القوائم المالية األوَّ  الُمَوحَّ
 وتقرير فحص مراجع الحسابات المستقل 

  م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  
  
    

  
 الصفحة  جدول المحتويات 

  
 1 تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

دةقائمة الربح أو الخسارة   2 األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

دة  3 قائمة الدخل الشامل األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

دة  4 قائمة المركز المالي األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

دة  5 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

لية الُموَجَزة الموحَّ   7-6 دةقائمة التدفقات النقدية األوَّ

دة ِليَّة الُموَجَزة الموحَّ  17-8 إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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      شركة البحر األحمر العالمية )شركة مساهمة سعودية( 

َدة )غير ُمدقَّقة( ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

          
         معلومات عن الشركة   1

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

سبتمبر  25هـ )1427رمضان  2الصادر بتاريخ  2532وفقًا للقرار الوزاري رقم  1010566349بموجب السجل التجاري رقم 
ل هو واجهة الرياض، حي الرمال، شارع المطار، الرياض ب2006 المملكة العربية السعودية غيَّرت الشركة، م(. وعنوان الشركة الُمسجَّ

لت السجل التجاري للفرع 2021يونيو    30خالل الفترة المنتهية في   ل إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وحوَّ م، عنوانها الُمسجَّ
لة في مدي 1010566349رقم  نة جدة بالمملكة العربية السعودية  إلى السجل التجاري الرئيسي للشركة. وكانت الشركة في السابق ُمسجَّ

ل الحًقا إلى فرع. ولدى الشركة الفروع التالية بالمملكة العربية السعودية:4030286984بموجب السجل التجاري رقم   ، الذي ُحّوِ
          
   المدينة رقم السجل التجاري    الفرع 
          
   الجبيل  2055003672    شركة البحر األحمر العالمية 
   الجبيل  2055006105    شركة البحر األحمر العالمية 
   جدة  4030286984    شركة البحر األحمر العالمية 
          

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

 نسبة الملكية الفعلية  بلد التسجيل     
          
يونيو   30       

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020
          

 %100  %100  غانا    )غانا( ليمتد )"آر إس جي"(  رد سي هاوزنج سيرفسز
 %98  %98  الجزائر  شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان )الجزائر( المحدودة )"آر إس أي"( 

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

 %100  %100  اإلمارات العربية المتحدة 

 %100  %100  المملكة العربية السعودية  شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء )"آر إس بي إم"( 
         شركة الدهانات الممتازة )"بي بي سي"(

 %81  %81  المملكة العربية السعودية      
 %100  %100  موزمبيق  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق(، إل دي أي )"آر إس أم"( 

 %100  %100  عُمان     شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )"آر إس أو"(  
 %100  -  ماليزيا   إس دي إن. بي إتش دي. )"آر إس إتش إس إم"( رد سي هاوزنج ماليزيا سرفسز 

 %100  %100  اإلمارات العربية المتحدة  رد سي موديالر رينتالز ش.ذ.م.م. )آر إس إم آر"( 
اإلمارات العربية المتحدة   رد سي للمقاوالت ش.ذ.م.م. )"آر إس سي(

 ش.ذ.م.م. )"آر إس سي"(
 100%  100% 

 %100  %100  الكويت  رد سي موديالر رينتالز )الكويت( ش.ذ.م.م. )آر إس إم كي"(  
          

         الشركات الزميلة 
          

رد سي هاوزنج ماليزيا إس دي إن. بي إتش دي. )"آر إس 
 إتش إم"(

 %49  %49  ماليزيا    

          
         العمليات المشتركة 

 %49  %49  الجزائر    حنشي )"آر إس إتش سي"(راد سي 
          

لة في دول نيجيريا وليبيا والسعودية وسنغافورة، ولديها أيًضا تراخي ص باإلضافة إلى ما ذُكر أعاله، تمتلك المجموعة شركات تابعة ُمسجَّ
دة. وهذه الشركات التابعة والفروع األخ  دة في هذه القوائم المالية الُموحَّ ا رى إلتشغيل فروع في دول بابوا غينيا الجديدة وأبوظبي، ُموحَّ مَّ

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

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

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

          
إس دي إن. بي إتش دي، ولم يكن لذلك تأثير جوهري على القوائم   صفَّت المجموعة، خالل الفترة، شركة رد سي هاوزنج ماليزيا سرفسز

 المالية للمجموعة نظًرا لعدم أهمية العمليات في الشركة التابعة. 
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َدة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        م 2021يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر  
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         معلومات عن الشركة )تتمة(  1
دة للمجموعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في اعتُمدت القوائم المالية  م وفًقا لقرار مجلس اإلدارة 2021يونيو  30األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

م  1م )الموافق 2021أغسطس  9بتاريخ   هـ(.1443الُمحرَّ
          
       بيع الحصص في شركات تابعة والعمليات المتوقفة   1-1
          
     بيع الحصص في شركة رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي )"آر إس إتش بي"(  
م، حصتها في شركة رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي ليمتد )"آر إس إتش بي"( إلى 2020باعت المجموعة، خالل عام  

 15صة الملكية نظير ِعوض قدره  من ح   %80م، نسبتها البالغة  2020يناير   1الغير على مرحلتين؛ إْذ باعت المجموعة، بتاريخ  
 مليون لاير سعودي. واحتُسب الربح من عملية البيع على النحو التالي:

لاير سعودي          
 )باأللوف( 

 )غير ُمدقَّقة(          
          
  15,000        إجمالي ِعَوض البيع 
  14,820    شراء الصفقةالقيمة الدفترية لحصة الملكية المبيعة، بالصافي بعد حسم  
          
  180        ربح من بيع 
          

دة  توقَّفت المجموعة عن االعتراف باألصول والمطلوبات لشركة )"آر إس إتش بي"(، وتوقف توحيدها من قائمة المركز المالي الُموحَّ
 م(.2020يناير  1للمجموعة في تاريخ فقدان السيطرة )

          
لية الُموَجَزة  وأُدِرَجت(، ُصّنِف بيع شركة )"آر إس إتش بي"(  5ووفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) في قائمة الربح أو الخسارة األوَّ

َدة   كعمليات متوقفة نتائجها على النحو التالي:الُمَوحَّ
          
 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 يونيو  
 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو  30في 

 م2020  م2021  م2019  م2020   
لاير سعودي    

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف(
 )غير ُمدقَّقة(  ُمدقَّقة( )غير   )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(   
          
     -          -             إيرادات 
     -          -             مصاريف 
          
     -          -             خسارة الفترة من العمليات المتوقفة 
  180      -               -  ربح من بيع عمليات متوقفة 
          
  180      -             ربح من عمليات متوقفة 
          
         العائد لـ:  
  180      -             مساهمو الشركة األم 
     -          -             الحصة غير الُمسيِطرة 
          
              -      180  
          
 المنتهية لفترة الستة أشهر         

 يونيو  30في 

 م2020  م2021       
 )غير ُمدقَّقة(    )غير ُمدقَّقة(          
          
  180      -        ربح الفترة من العمليات المتوقفة العائد للمساهمين في الشركة األم )لاير سعودي باأللوف( 
          
  60,000   60,000  خالل الفترة )للسهم باأللوف(المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  
          
     ربحية السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم )لاير سعودي باأللوف( 
            -      0.01  
          

 3.75شركة )"آر إس إتش بي"( نظير ِعوض قدره ( في %20م، حصتها المتبقية بنسبة )2020ديسمبر  31باعت المجموعة، بتاريخ 
 مليون لاير سعودي، وهو مبلغ يعادل القيمة الدفترية. ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الملكية في شركة )"آر إس إتش بي"( إلى صفر.
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         أساس اإلعداد 2
          

ِليَّة الُموَجَزة   َدة  أِعّدت هذه القوائم المالية األوَّ ( "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية 34وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )الُمَوحَّ
ِليَّة الُموَجَزة  دة السعودية. وال تتضمَّن القوائم المالية األوَّ مة في القوائم المالية السنوية، وينبغي كافة المعلومات واإلفصاحات الالزالموحَّ

دة السنوية للمجموعة كما في  م. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج عمليات 2020ديسمبر  31قراءتها جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالية الُموحَّ
 م. 2021ديسمبر  31هي في م ال تمثل بالضرورة مؤشًرا على نتائج عمليات السنة التي تنت2021يونيو  30الفترة المنتهية في 

          
دة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء المكافآت الُمحدَّدة  ِليَّة الُموَجزة الُموحَّ للموظفين التي يُستخَدم فيها وتُعَدُّ هذه القوائم المالية األوَّ

 حساب القيمة الحالية االكتوارية.
          

ب كافةوتُْعَرض هذه  َدة باللاير السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للمجموعة. وتُقرَّ ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ القيم إلى  القوائم المالية األوَّ
 أقرب قيمة باأللوف، ما لم يُذكر خالف ذلك.

          
أصولها المتداولة، إذ يرجع ذلك بصفٍة رئيسٍة إلى التكلفة األولية م، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة 2021يونيو  30وكما في 

الغ المتكبَّدة على المشاريع األخيرة التي رست عليها في المملكة العربية السعودية، ما نشأ عنه ارتفاع الحسابات التجارية الدائنة والمب
ِليَّة الموجزة.  ُمستَحقة الدفع وجدولة سداد القروض قصيرة وطويلة األجل خالل االثني عشر شهًرا التالية من تاريخ القوائم المالية األوَّ

وتجري المجموعة مفاوضات مع مؤسسات اإلقراض للحصول على تمويل طويل األجل قائم على مشروع محدد إلعادة تمويل المصاريف 
الحسابات التجارية الدانئة والمبالغ ُمستَحقة الدفع  مليون لاير سعودي، مما سيقلل من 50األوليَّة التي تكبَّدتها الشركة بمبلغ يزيد عن 

ويحسن من السيولة النقدية لدى المجموعة. وعليه، فقد أعدَّت اإلدارة المعلومات المالية األوليَّة الموجزة المرفقة على أساس مبدأ 
 االستمرارية.

          
ة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية  3      الهامَّ

لمفَصح يتطلُب إعداد القوائم المالية األوليَّة الموجزة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ ا
ي  عنها من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. وتسبَّب تفّشِ

م وانتشاره في جميع أنحاء دولة الصين ثّم على الصعيد العالمي تعطُّال في 2020عام مطلع "( المستِجد منذ 19-كورونا )"كوفيد فيروس
 األعمال والنشاط االقتصادي عالميًا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وإعالن منظمة الصحة العالمية بأن هذا الفيروس جائحة، ما 

مجموعة إلعادة النظر في تقديراتها الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وطُرق الحساب والمصادر الرئيسة اضطر إدارة ال
م. وفي حين أنه من الصعب حاليًا التنبؤ بالمدى الكامل 2020ديسمبر    31للتقديرات الُمطبَّقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  

لتأثير الوباء على األعمال واالقتصاد، فقد أجرت إدارة المجموعة تقييًما للتأثير على عمليات المجموعة ككل ومجاالت والمدة الكاملة 
األعمال بما في ذلك عوامل مثل سلسلة اإلمداد وقيود السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات وما إلى ذلك، وحتى تاريخ إصدار هذه  

الُموَجَزة، ال يلزم إجراء تغيُّرات جوهرية على األحكام والتقديرات الرئيسية. غير أنَّه في ظل حالة الغموض الراهنة،   القوائم المالية األّوليّة
 قد ينشأ عن أي تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول أو المطلوبات

ر سريعًا في ظل حالة عدم التيقُّن حيال المستقبل، ستستمر اإلدارة التي تتأثر بذلك ف ي الفترات المستقبلية. وحيث إنَّ الوضع آخذ في التطوُّ
 في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية.

          
       المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة  4

ِليَّة الُموَجَزة  َدة تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ دة السنوية  الُمَوحَّ مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الُموحَّ
طبِّق المجموعة م. ولم ت2021يناير  1م، باستثناء التعديالت التي تعيَّن تطبيقها في 2020ديسمبر  31للمجموعة عن السنة المنتهية في 

ًرا ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.   تطبيقا مبّكِ
          

دة  2021وتطبَّق عدة تعديالت وتفسيرات للمرة األولى في عام   ِليَّة الُموَجَزة الُموحَّ  للمجموعة.م، لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األوَّ
          
 

  



     شركة البحر األحمر العالمية )شركة مساهمة سعودية( 

َدة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        م 2021يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر  

 

  

11 

          اإليرادات  5
            
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية       

 يونيو  30في 
 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو  30في  

 م2020  م2021  م2020  م2021     
لاير سعودي       

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف(
لاير سعودي  

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف(
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(      
            

         اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء 
  159,564   120,448   67,980   66,246   إيرادات عقود 
 بيع منتجات دهانات ومنتجات وخدمات ذات عالقة  

 بدهانات  
 6,471   2,830   13,633   11,613  

            

     72,717   70,810   134,081   171,177  
            

          اإليرادات األخرى
  113,095   101,939   57,997   54,944  إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

            

     127,661   128,807   236,020   284,272  
            

 (.13أُفِصَح عن تسوية اإليرادات الُمفصَّلة للمجموعة فيما يتعلق بقطاعاتها القابلة لإلفصاح وموعد االعتراف باإليرادات في إيضاح )
            
         الحسابات التجارية المدينة  6
            

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

ا لجدول السداد بسبب قيود معينة على إعادة األموال ولم يستوِف العميل التزاماته المتعلقة بتحويل األموال في موعدها إلى المجموعة وفقً 
لة بين العميل والمجموعة، وافق العميل على تحرير وثائق . بعملة أجنبية إلى خارج أنجوال ومع ذلك، وبعد مناقشات ومفاوضات مطوَّ

جوال، بما يتيح للشركة الحق في الحصول قانونية بموجبها يقرُّ بالدْين ويمنح الشركة مطالبة بشأن أصول مخيم العميل الكائن بدولة أن
على تكلفة ثانوية على هذه األصول. وعليه، فإنَّ المجموعة والعميل قد انسحبا بعد ذلك من إجراءات التقاضي المرفوعة في مدينة 

صلة لدى المحكمة  هيوستن بوالية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية، ورفعت دعوى مطالبتها بحّقِ مخيم العميل واألصول ذات ال
ضائية المعنيَّة في دولة أنغوال، وسيواصالن العمل في الخطوات التالية وفقًا للقوانين األنغولية المحلية. وال يزال الحكم بشأن الدعوى الق

 معلقًا كما بتاريخ قائمة المركز المالي.
            
          رأس المال  7

لاير  10م: بالمثل( بقيمة 2020ديسمبر  31مليون سهم ) 60المصّرح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل من يتكون رأس مال الشركة 
 سعودي للسهم الواحد.

            
         الزكاة وضريبة الدخل   8
            
           الزكاة   أ(  

)"الهيئة"( على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها اتُِفَق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
م إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. غير أنَّ الربوط 2020م، وقُّدِمت اإلقرارات الزكوية حتى عام 2010بالكامل ككل حتى عام 

 م لم تُصِدرها الهيئة بعد.2020ى م حت2018م وعن األعوام من 2013م حتى 2011عن األعوام من 
            

مليون لاير  67.1م بقيمة 2017م حتى 2014م، ربًطا عن األعوام من 2020وأصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خالل عام 
الفترة المذكورة. وأصدرت الهيئة، سعودي للشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على ربط الهيئة عن  

مليون لاير سعودي للشركة وشركاتها التابعة  62.8م بقيمة 2017م حتى 2014خالل الفترة الحالية، ربًطا ُمعدَّاًل عن األعوام من 
للجان الضريبية، وال   المملوكة لها بالكامل، وصعَّدت الشركة االعتراض على ربوط الهيئة عن الفترة المذكورة أعاله لدى األمانة العامة

تزال القضية قيد دراسة اللجان. ومع ذلك، تحتفظ الشركة األم بمخصص كاٍف في الدفاتر الحتساب أي التزام ينشأ بعد القرار النهائي 
 لهذا الربط الُمصَدر.
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         الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  8
            
          الزكاة )تتمة(  أ(  

م بقيمة 2014م حتى 1999م، ربًطا زكويًا إضافيًا ُمعدَّاًل من الهيئة عن األعوام من 2019تسلَّمت شركة الدهانات الممتازة، خالل عام 
مليون لاير سعودي، وخالل الفترة، أصدرت الهيئة عفًوا وألغت غرامات التأخير. وسدَّدت الشركة أصل مبلغ ضريبة االستقطاع  2.6

 مليون لاير سعودي على أقساط. 1.22ون لاير سعودي، على أن يُسدَّد أصل مبلغ الزكاة بقيمة ملي 0.95بقيمة 
 

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

الدخل بناًء على فهم اإلدارات وتفسيرها للوائح الضريبية المعمول بها في الدول المعنية. وتخضع األنظمة الضريبية احتسبت ضريبة 
لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من الشركة المعنية. ولم يَُجنَّب 

 فترة نظًرا للخسائر الخاضعة للضريبة.مخصص لضريبة الدخل خالل ال
            

وقد احتُسبت الزكاة وضريبة الدخل بناًء على فهم المجموعة وتفسيرها لألنظمة الزكوية والضريبية المعمول بها في المملكة العربية 
األنظمة الزكوية والضريبية التي تسري عادة السعودية. وتواظب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على إصدار تعميمات لتوضيح بعض  

ة  على كافة السنوات المعلقة. وتخضع األنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة، وقد أصدرت الهيئة األنظمة الزكوي
وي والضريبي الذي تحتسبه المجموعة م(. وقد يختلف االلتزام الزك2017فبراير    28هـ )الموافق  1438ُجمادى اآلخرة    1الجديدة بتاريخ  

 عن االلتزام الزكوي والضريبي الذي تقدره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن األعوام التي لم تصدر الهيئة بعد الربوط عنها.
            
          خسارة السهم  9

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

            
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية       

 يونيو  30في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 م2020  م2021  م2020  م2021     
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(   )غير ُمدقَّقة(  ُمدقَّقة( )غير      
            

 (52,446)  (62,083)  (27,314)  (29,426)  خسارة الفترة العائدة للمساهمين في الشركة األم
            

ح لعدد األسهم القائمة   المتوسط المرجَّ
 خالل الفترة )للسهم باأللوف(  

              
60,000  

                
60,000  

               
60,000  

               
60,000  

            
 خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين 

 في الشركة األم )لاير سعودي(   
                

(0.49 ) 
                  
(0.46) 

                 
(1.03 ) 

                  
(0.87) 

            
وكما بتاريخ القوائم المالية، لم تكن للعمليات المتوقفة لشركة )"آر إس إتش بي"( تأثير جوهري على خسارة سهم المجموعة. ولمزيٍد من 

 (.1.1التفاصيل، ُيرَجى الرجوع إلى إيضاح )
            

         االلتزامات المحتَملة   10
 31مليون لاير سعودي تقريبًا ) 75.06كان لدى المجموعة، كما بتاريخ القوائم المالية، ضمانات بنكية واعتماد مستندي قائمْين بقيمة 

 مليون لاير سعودي( صادرة في السياق العادي لألعمال. 97.48م: 2020ديسمبر 
            

         االلتزامات الرأسمالية  11
   مليون لاير سعودي(.  1.5م: 2020ديسمبر  31كما بتاريخ القوائم المالية، بلغت االلتزامات الرأسمالية ال شيء )
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       المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  12
            

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

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

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

            
 

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة 
  

 طبيعة المعامالت  
 لفترة الستة أشهر المنتهية   

 يونيو  30في 
 م2020  م2021         
لاير سعودي          

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف(
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(          
            

          الشركة األم الرئيسة المالكة
 شركة الدباغ القابضة المحدودة 

 )شركة ذات مسؤولية محدودة(   
مصاريف دفعتها الشركة األم الرئيسة 

 المالكة بالنيابة عن المجموعة
                   

350  
                                 

    - 
 -            دفع مبلغ بالنيابة عن الشركة األم     

 الرئيسي المالكة
100  

            
  442   442    مصاريف إيجار  جهات ذات عالقة أخرى 

 مصاريف مدفوعة بالنيابة عن    
 شركة زميلة    

                        
6  

  
2,366  

  938      -       دخل آخر    
            

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

 يونيو  30في  
 م2020  م2021         
لاير سعودي          

 )باأللوف( 
لاير سعودي   

 )باأللوف(
 )غير ُمدقَّقة(  )غير ُمدقَّقة(          
            

  4,956   3,763       مكافآت قصيرة األجل 
  175   121       مكافآت نهاية خدمة للموظفين

            
         3,884   5,131  
            

تُعتَمد سياسات تسعير المعامالت مع جهات ذات عالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل مجلس اإلدارة. واألرصدة القائمة في نهاية 
 الفترة غير مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. 

            
ديسمبر  30مليون لاير سعودي ) 21.62والحسابات المدينة األخرى مبلغًا بقيمة يونيو، تتضمَّن المبالغ المدفوعة مقدًما  30وكما في 

يونيو  30مليون لاير سعودي( ُمستَحقًا من شركات منتسبة. وأُْدِرَجت المبالغ الُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة كما في  22.64م: 2020
ن لاير سعودي( ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز مليو 1.54م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.36م بقيمة 2021

َدة. ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  المالي األوَّ
            

         المعلومات القطاعية  13
ألغراض اإلدارة، فإنَّ المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها ولديها القطاعات التالية القابلة 

 لإلفصاح: 
            
 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"( •
            

وتقييم األداء. ويراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد 
ِليَّة الُموَجَزة َدة ويُقيَّم األداء القطاعي على أساس اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت في القوائم المالية األوَّ  .الُمَوحَّ
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 )تتمة( المعلومات القطاعية         -13
 30نتهيتين في تعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات و)الخسارة( الربح للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة عن فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر الم

 م، على التوالي: 2020م و 2021يونيو 
                  

                 قطاعات األعمال: 
                  
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 م 2021يونيو  30
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م2020يونيو  30
                  
المباني السكنية    

والتجارية غير 
 الخرسانية

اإليجارات  
من العقارات  

 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 ذات العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

المباني السكنية 
والتجارية غير 

 الخرسانية 

اإليجارات  
من العقارات  

 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 ذات العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

                  
قة(     )غير ُمدقَّ

 )لاير سعودي باأللوف( 
قة(   )غير ُمدقَّ

 )لاير سعودي باأللوف(
                  

                 اإليرادات: 
  128,878   2,901   57,997   67,980    127,706    6,516    54,944    66,246  إجمالي إيرادات القطاعات 

    حذف إيرادات ما بين 
 القطاعات   

 
   -     

  
   -     

             
(45) 

              
(45) 

  
   -     

  
   -     

  
(71) 

  
(71) 

                  
اإليرادات من العمالء  

 الخارجيين
          

66,246   
       

54,944   
         

6,471   
      

127,661   
         

67,980  
      

57,997  
        

2,830  
        

128,807  
                  

               موعد االعتراف باإليرادات: 
  58,295   2,830      -      55,465    60,035    6,471      -       53,564  عند مرحلة زمنية 

  70,512      -      57,997   12,515    67,626      -       54,944    12,682  على مدى فترة زمنية
                  
   66,246    54,944    6,471    127,661    67,980   57,997   2,830   128,807  
                  

 (29,035)  (9,969)   777  (19,843)  ( 29,878)  ( 2,324)    1,257  ( 28,811)  )خسارة( / ربح القطاعات 

                  
 لفترة الستة أشهر المنتهية في    

 م 2021يونيو  30
 المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

 م2020يونيو  30
                  
المباني السكنية    

والتجارية غير 
 الخرسانية
 (1.1)إيضاح 

اإليجارات  
من العقارات  

 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 ذات العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

المباني السكنية 
والتجارية غير 

 الخرسانية 

اإليجارات  
من العقارات  

 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 ذات العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

                  
قة( )لاير سعودي باأللوف(      (1.1غير ُمدقَّقة )لاير سعودي باأللوف( )إيضاح   )غير ُمدقَّ
                  

                 اإليرادات: 
  284,913   12,254   113,095   159,564    236,223    13,836    101,939    120,448  إجمالي إيرادات القطاعات 

 حذف إيرادات ما بين  
 القطاعات  

                   
-     

               
-     

           
(203) 

            
(203) 

                 
-     

               
-     

         
(641) 

             
(641) 

                  
اإليرادات من العمالء  

 الخارجيين
 

        
120,448   

    
101,939   

       
13,633   

      
236,020   

      
159,564  

    
113,095  

      
11,613  

        
284,272  

                  
               موعد االعتراف باإليرادات: 

  114,591   11,613      -      102,978    101,769    13,633      -       88,136  عند مرحلة زمنية 
  169,681      -      113,095   56,586    134,251      -       101,939    32,312  على مدى فترة زمنية

                  
   120,448    101,939    13,633    236,020    159,564   113,095   11,613   284,272  
                  

 (55,133)  (14,989)   2,816  (42,960)  ( 62,860)  ( 4,027)    543  ( 59,376)  )خسارة( / ربح القطاعات 

                  

  



     شركة البحر األحمر العالمية )شركة مساهمة سعودية( 

َدة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        م 2021يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر  
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             المعلومات القطاعية )تتمة( 13
 م، على التوالي: 2020ديسمبر  31م و 2021يونيو  30يعرض الجدول التالي معلومات حول أصول والتزامات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

                  
 م2020ديسمبر  31في   م 2021يونيو  30في    
                  

المباني السكنية     
والتجارية غير 

 الخرسانية

اإليجارات  
من العقارات  

 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 ذات العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

المباني السكنية  
والتجارية غير 

 الخرسانية

اإليجارات  
من العقارات  

 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات  
 ذات العالقة 

إجمالي  
 القطاعات 

                  

قة      غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

قة   ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف(

                  
  1,041,093   17,344   523,085   500,664    999,982    16,489    496,012    487,481  إجمالي األصول 

  620,267   32,563   175,189   412,515    641,708    32,941    199,569    409,198  إجمالي المطلوبات 
                  

يونيو   30عمالء خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  6تقريبًا من إجمالي إيرادات قطاع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية من  %42تحققت نسبة 
تقريبًا من إجمالي    %65.9م، نسبة  2021يونيو    30وتحقَّقت، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  عمالء(.    6تقريبًا من    %74م:  2020يونيو    30م )2021

 عمالء(. 7تقريبًا من   %76.8: م2020يونيو  30عمالء ) 5اإليرادات من قطاع التأجير من 
                  

واإلمارات العربية المتحدة وغانا والجزائر وبعض البلدان األخرى. وتعرض الجداول التالية  وتُجَرى عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية 
 م. 2021يونيو  30معلومات اإليرادات و )الخسارة( / الربح للقطاعات الجغرافية لدى المجموعة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                  
 م 2021يونيو  30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر        
                  

المملكة         
العربية 

  السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 اإلجمالي   أخرى   الجزائر   غانا   المتحدة 

قة          غير ُمدقَّ
 )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 للفترة 

                  
 م 2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
                  

المملكة         
العربية 

  السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 اإلجمالي   أخرى   الجزائر   غانا   المتحدة 

                  

قة         غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف(

                  
  130,286   100   1,132   2,026   23,909   103,119      إجمالي إيرادات القطاعات 

 (1,479)      -        -        -    (1,408)  (71)    حذف إيرادات ما بين القطاعات 
                  

  128,807   100   1,132   2,026   22,501   103,048    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 29,035)    57  ( 1,066)  ( 4,855)  ( 11,555)  ( 11,616)     الخسارة القطاعية للفترة 

                  

  



     شركة البحر األحمر العالمية )شركة مساهمة سعودية( 

َدة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        م 2021يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر  
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             المعلومات القطاعية )تتمة( 13
 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في         
                  

المملكة         
العربية 

  السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 اإلجمالي   أخرى   الجزائر   غانا   المتحدة 

قة          غير ُمدقَّ
 )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 للفترة 

                  
 لفترة الستة أشهر المنتهية       

 م2020يونيو  30في 
                  

المملكة         
العربية 

  السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 اإلجمالي   أخرى   الجزائر   غانا   المتحدة 

قة         غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف(

                  
  289,668   2,677   2,914   6,299   76,062   201,716      إجمالي إيرادات القطاعات 

 (5,396)      -        -        -    (4,755)  (641)    حذف إيرادات ما بين القطاعات 
                  

  284,272   2,677   2,914   6,299   71,307   201,075    إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ( 55,133)  (148)  ( 1,573)  ( 10,377)  ( 17,042)  ( 25,993)     الخسارة القطاعية للفترة 

                  
 م، على التوالي: 2020ديسمبر   31م و 2021يونيو  30يعرض الجدول التالي معلومات بشأن أصول ومطلوبات القطاعات الجغرافية للمجموعة كما في 

                  
 م 2021يونيو  30في        
                  
المملكة         

العربية 
  السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 اإلجمالي   أخرى   الجزائر   غانا   المتحدة 

                  
قة          غير ُمدقَّ

 )لاير سعودي باأللوف( 
                  

   999,982    3,729    25,157    79,852    181,605    709,639      إجمالي األصول 
   641,708    639    2,908    14,860    135,089    488,212      إجمالي المطلوبات 

                  
 م2020ديسمبر  31في      
                  
المملكة         

العربية 
  السعودية 

اإلمارات  
العربية 
 اإلجمالي   أخرى   الجزائر   غانا   المتحدة 

قة         ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف(

                  
  1,041,093   10,963   25,956   80,378   164,219   759,577      إجمالي األصول 

  620,267   961   2,971   12,630   108,764   494,941      إجمالي المطلوبات 
                  



     شركة البحر األحمر العالمية )شركة مساهمة سعودية( 

َدة )غير ُمدقَّقة( )تتمة(  ِليَّة الُموَجَزة الُمَوحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
        م 2021يونيو   30المنتهية في لفترة الستة أشهر  
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             القيم العادلة لألدوات المالية  14
                  

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

 مالية. ال
 

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

                  
               األحداث الالحقة  15
                  

م من شأنها أن تؤثِّر تأثيًرا جوهريًا على المركز المالي  2021يونيو  30من وجهة نظر اإلدارة، لم تنشأ أحداث الحقة هامة أخرى منذ الفترة المنتهية في 
ِليَّة الُموَجَزة َدة  للمجموعة الُمبيَّن في هذه القوائم المالية األوَّ  . الُمَوحَّ

                  
           تعديل أرقام حقوق الملكية االفتتاحية المقارنة 16
                  

م، صحَّحت إدارة إحدى الشركات التابعة للمجموعة  2020ديسمبر  31كما هو ُمفَصح عنه في القوائم المالية السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في 
لة في قائمة التغيرات  م. وأُفِصَح عن التعديل التراكمي للمبالغ الُمعدَّ 2019م و 2020يناير  1بعض أخطاء الفترة السابقة في حقوق الملكية االفتتاحية في 

دة.   في حقوق الملكية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
                  

 
 


