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 شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة      إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
         معلومات عن الشركة  ٠١

          
التابعة (الُمَشار إليها معًا بــ "المجموعة") من الشركة؛ وهي شركة مساهمة  لبحر األحمر العالمية ("الشركة") ("الشركة األم") وشركاتها شركة اتتألف 

ري رقم  سعودية، وشركاتها التابعة وفروعها السعودية واألجنبية. وتقع الشركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجا
ل هو ص. ب.  ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٥هـ (١٤٢٧رمضان  ٢الصادر بتاريخ  ٢٥٣٢وفقًا للقرار الوزاري رقم  ٤٠٣٠٢٨٦٩٨٤ م). وعنوان الشركة الُمسجَّ

عربية  شارع األمير محمد بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. ولدى الشركة الفروع التالية بالمملكة ال -حي الروضة  - ٢١٤٣١جدة  - ١٠٣٩
 السعودية: 

          
   المدينة   رقم السجل التجاري  الفرع  
   الجبيل  ٢٠٥٥٠٠٣٦٧٢  شركة البحر األحمر العالمية  
   الجبيل  ٢٠٥٥٠٠٦١٠٥  شركة البحر األحمر العالمية  
   الرياض  ١٠١٠٥٦٦٣٤٩  شركة البحر األحمر العالمية  
   جدة   ٤٠٣٠٢٦٣٧١٦  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
          

(ملكية فعلية) من حصص الشركة. وفيما يلي قائمة   ٪٧٠مجموعة الدباغ (بما فيها شركاتها التابعة)، التي تمتلك نسبة وتخضع المجموعة لسيطرة 
 بالشركات التابعة والشركة الزميلة العاملة الرئيسة الُمْدَرَجة في المجموعة: 

          
 نسبة الملكية الفعلية جيلبلد التس      
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
          
         الشركات التابعة 
 ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  غانا  رد سي هاوزنج سيرفسز (غانا) ليمتد ("آر إس جي") 
 ٪ ٩٨  ٪ ٩٨  الجزائر  شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان (الجزائر) المحدودة ("آر إس أي") 
 ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  ("آر إس دي")دبي (منشأة بالمنطقة الحرة)  ر لخدمات اإلسكانشركة البحر األحم 
 ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المملكة العربية السعودية  شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء ("آر إس بي إم") 
          
 ٪ ٨١  ٪ ٨١  سعوديةلعربية الالمملكة ا    شركة الدهانات الممتازة ("بي بي سي") 
 ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  موزمبيق  األحمر لخدمات اإلسكان (موزمبيق)، إل دي أي ("آر إس أم")شركة البحر  
 ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ُعمان    شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة ("آر إس أو") 
 ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  ماليزيا  س إم")رد سي هاوزنج ماليزيا سرفسز إس دي إن. بي إتش دي. ("آر إس إتش إ 
 ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة    موديالر رينتالز ش.ذ.م.م. (آر إس إم آر")رد سي  
  اإلمارات العربية المتحدة     رد سي للمقاوالت ش.ذ.م.م. ("آر إس سي) 

 ش.ذ.م.م. ("آر إس سي") 
 ١٠٠  ٪ ١٠٠ ٪ 

 ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  الكويت  م.م. (آر إس إم كي")رد سي موديالر رينتالز (الكويت) ش.ذ. 
          
         الشركات الزميلة 
 ٪ ٤٩  ٪ ٤٩  ماليزيا  )١٫١رد سي هاوزنج ماليزيا إس دي إن. بي إتش دي. ("آر إس إتش إم") (إيضاح  
 ٪ ١٠٠  - بابوا غينيا الجديدة  )١٫١رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي ليمتد ("آر إس إتش بي") (إيضاح  
          
         العمليات المشتركة 
 -  ٪ ٤٩  الجزائر    راد سي حنشي ("آر إس إتش سي") 
          

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

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

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

 ارة المنتجات الغذائية. فضًال عن ذلك، تزاول المجموعة أيًضا أعمال تصنيع وبيع الدهانات وتقديم الخدمات المتعلقة بها. غذية وتجخدمات األ
 



١٦ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
  معلومات عن الشركة (تتمة)  ٠١

 
        

م، اتفاقية مشتركة في دولة الجزائر مع الغير، وأسَّست عمليات مشتركة "راد سي حنشي  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أبرمت المجموعة، خالل السنة المنتهية في 
مات اإلعاشة. وقد استخدمت إدارة المجموعة تقديرها بشأن ات وخدالعقار("آر إس إتش سي")، حيث تزاول االتفاقية المشتركة خدمات اإلسكان وإيجار 

للمجموعة، لكنَّها تخضع للسيطرة المشتركة مع المالك   ٪٤٩تصنيف ("آر إس إتش سي")، وصنَّفتها كعملية مشتركة. والعمليات المشتركة مملوكة بنسبة 
عدد مساٍو من ممثلي مجلس اإلدارة وألنَّ النشاطات ذات الصلة التي تؤثر تأثيًرا ريكين ن للشاآلخر. وُصّنِفت االتفاقية المشتركة كعملية مشتركة نظًرا أل

 جوهرًيا على عائد االستثمار تستلزم موافقة الممثلين من كال الشريكين.
          

َدة للمجموعة عن السنة المنتهية في    ١٨م (الموافق ٢٠٢١مارس  ٣١بتاريخ  مجلس اإلدارةوفقًا لقرار م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١اعتُمدت القوائم المالية الُمَوحَّ
 هـ) إلصدارها. ١٤٤٢شعبان 

          
       بيع الحصص في شركات تابعة والعمليات المتوقفة  ١٫١

          
 بيع الحصة في شركة رد سي هاوزنج ماليزيا إس دي إن. بي إتش دي. ("آر إس إتش إم")  (أ) 
في شركة رد سي هاوزنج ماليزيا إس دي إن. بي إتش دي.   ٪١٠ملكية بنسبة م، على حصة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١استحوذت المجموعة، بتاريخ  

ألف لایر سعودي، ثم باعت المجموعة في التاريخ ذاته حصة ملكية بنسبة   ٥٦("آر إس إتش إم") من مساهم حصص األقلية نظير مبلغ قدره 
  سعودي. مليون لایر ١٣٫٣٨ِعوض قدره إتش إم") إلى الغير نظير  في شركة ("آر إس ٪٥١

          
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
          
 ١٣٬٣٨٨        إجمالي ِعَوض البيع 
 ) ١٣٬٦٦٢(    القيمة الدفترية لحصة الملكية المبيعة، بالصافي بعد حسم شراء الصفقة  
 ) ٢٧٤(        خسارة من بيع 
          

مليون لایر سعودي نشأ نتيجة فرق في القيمة الدفترية والقيمة   ١٢٫٧٨األصول المبيعة على ربح من شراء صفقات بقيمة لدفترية لصافي تشتمل القيمة ا
 العادلة لصافي األصول المحتفَظ بها في شركة ("آر إس إتش إم"). 

          
من التاريخ الذي تفقد فيه المجموعة   ) كـ "استثمار في شركة زميلة" اعتباًرا٪٤٩المحتفَظ بها في آر إس إتش إم بنسبة (ُصّنِفت حصة حقوق الملكية 

ل االستثمار في الشركات الزميلة بالقيم  ٢٨السيطرة، وتُجَرى المحاسبة عنها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( ) ("االستثمار في شركات زميلة). وقد سّجِ
 تخصيص سعر الشراء بدون تغيير جوهري في قيمة الشركة الزميلة.  ديد في تاريخ المعاملة. ونفَّذت اإلدارةلمؤقتة لألصول وااللتزامات القابلة للتحا

          
 بيع الحصص في شركة رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي ("آر إس إتش بي")  (ب) 

إْذ   ("آر إس إتش بي") إلى الغير على مرحلتين؛ شركة رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي ليمتد باعت المجموعة، خالل السنة، حصتها في  
مليون لایر سعودي، وباعت حصة   ١٥من حصة الملكية نظير ِعوض قدره  ٪٨٠م، نسبتها البالغة ٢٠٢٠يناير  ١باعت المجموعة، بتاريخ 

لذلك، انخفضت حصة الملكية   مليون لایر سعودي. ونتيجة  ٣٫٧٥ِعوض قدره  م نظير ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بتاريخ  ٪٢٠الملكية المتبقية بنسبة 
 ). ٪١٠٠: ٢٠١٩س إتش بي") إلى صفر (في شركة ("آر إ 

          
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
          
 ١٥٬٠٠٠        إجمالي ِعَوض البيع 
 ) ١٤٬٨٢٠(    حسم شراء الصفقة القيمة الدفترية لحصة الملكية المبيعة، بالصافي بعد  
 ١٨٠        ربح من بيع 
          

ز المالي  وقد توقَّفت المجموعة عن االعتراف باألصول والمطلوبات لشركتي ("آر إس إتش إم") و ("آر إس إتش بي")، وتوقف توحيدهما من قائمة المرك
دة للمجموعة في   م، على التوالي. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٩ديسمبر   ٣١الُموحَّ

 



١٧ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
  معلومات عن الشركة (تتمة)  ٠١

 
        

       (تتمة)   المتوقفةبيع الحصص في شركات تابعة والعمليات  ١٫١
          

 (تتمة)   آر إس إتش بي")اوزنج كومباني بي إن جي ("بيع الحصص في شركة رد سي ه (ب) 
)، ُصّنِف بيع شركتي ("آر إس إتش إم") و ("آر إس إتش بي") كعملية متوقفة. وقد أُدِرَجت نتائج شركتي ٥ووفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

 ("آر إس إتش إم") و ("آر إس إتش بي") حتى تاريخ البيع على النحو التالي:
       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          
 ٣٢٬٧٢٠  -      إيرادات  
 )٤٢٬٠٥٥(  -      المصاريف  
 )٩٬٣٣٥(  -    صافي دخل السنة من العمليات المتوقفة  
 )٢٧٤(  ١٨٠      خسارة من بيع عمليات متوقفة  
 )٩٬٦٠٩(  ١٨٠      يات المتوقفة صافي الخسارة ِمن العمل 
          
         العائد لـ:  
 )٨٬٣٤٧(  ١٨٠      مساهمو الشركة األم  
 )١٬٢٦٢(  -      حصة غير ُمسيِطرة  
       ٩٬٦٠٩(  ١٨٠( 
              
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            
 )٨٬٣٤٧(  ١٨٠ خسارة السنة من العمليات المتوقفة العائدة للمساهمين في الشركة األم ("باأللوف")  
ح لعدد األسهم القائمة خالل السنة (باآلالف / سهم)    ٦٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠   المتوسط المرجَّ
 )٠٫١٤(  ٠٫٠١  خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم  
            
       فيما يلي صافي التدفقات النقدية التي تكبَّدتها العمليات المتوقفة:  
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
            
 )٧٬٢٢٥(  -        تشغيلية 
 )٢٬١٨٨(  -        استثمارية 
 ١١٬٠٧٠  -        تمويلية 
         -  ١٬٦٥٧ 
            

          أساس اإلعداد  ٠٢
  

دة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة  بالمملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  أُِعدَّت القوائم المالية الُموحَّ
 ية"). نونيين (الُمَشار إليها معًا بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتَمدة بالمملكة العربية السعودالمعتَمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القا

            

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

دة باللایر 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. 

 



١٨ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة) ي إ    ضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
          (تتمة)   أساس اإلعداد ٠٢

            
          أساس التوحيد  ٢٫١

            
َدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة ك م. وتتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ما في  تتألف هذه القوائم المالية الُمَوحَّ

المنشأة المستثَمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من  أو يكون لها حقوق فيها، نتيجة مشاركتها مع  لمخاطر العوائد المتغيرة،
 عة، على وجه التحديد، على المنشأة المستثَمر فيها إال إذا كان لدى المجموعة: خالل سيطرتها على المنشأة المستثَمر فيها. وال تسيطر المجمو

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

 عوائدها.
      

            
ى المجموعة أقل من أغلبية وعلى وجه العموم، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت ينتج عنها سيطرة. ولدعم هذا االفتراض وعندما يكون لد

االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لديها حقوق التصويت أو حقوق مشابهة لشركة مستثَمر فيها، تأخذ المجموعة في 
 سلطة على شركة مستثَمر فيها، بما في ذلك: 

            
     مر فيها. املي حقوق التصويت اآلخرين في المنشأة المستث الترتيب التعاقدي (الترتيبات التعاقدية) مع ح -
         الترتيبات التعاقدية األخرى. الحقوق الناشئة عن  -
   حقوق التصويت لدى المجموعة وحقوق التصويت المحتملة لها.  -
            

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

لمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالشركة التابعة المستحَوذ عليها أو  تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. وتُْدَرُج األصول وا
َدة ابتداًء من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيط ا رة على  لمبيعة خالل السنة في القوائم المالية الُمَوحَّ

 الشركة التابعة. 
            

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

والمطلوبات فيما بين المجموعة وحقوق الملكية  ع السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة. وتُحذَف بالكامل كافة األصول سياساتها المحاسبية م
 والدخل والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية. 

            
 ن السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. صة ملكية شركة التابعة، دون فقداوتُجَرى المحاسبة عن التغير في ح 

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

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

            
مركز المالي  وتُمثُِّل الحصة غير الُمسيِطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكها المجموعة، وتُدَرج بصورةٍ مستقلٍة في قائمة ال

دة وضمن حقوق المساهمين في  دة، وذلك بمعزل عن حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم. الُموحَّ  قائمة المركز المالي الُموحَّ
            
  

   



١٩ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة    ) إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة  ٠٣    األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ

            
دة من اإلدارة وضع التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ الُمفَصح عنها  من األصول  يتطلُب إعداد القوائم المالية الُموحَّ

المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال هذه االفتراضات  ات واإليرادات والمصاريف واإلفصاحات والمطلوب 
 والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. 

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

            
          ) ٣٨إدارة رأس المال (إيضاح  •
       ) ٣٧أهداف إدارة المخاطر المالية وسياساتها (إيضاح  •
       ) ٢٨إفصاحات تحليالت الحساسية (إيضاح  •
            

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

            
والتقديرات الهامة المستخَدمة في تطبيق السياسات المحاسبية (التي تؤثر تأثيًرا عدم دقتها إنَّ المعلومات التي تتعلق بالنواحي الجوهرية للتقديرات و

ُن، على وجه الخصوص، ما يلي:  دة) تَتََضمَّ  جوهرًيا للغاية على المبلغ الُمْعتََرف به في القوائم المالية الُموحَّ
            

          األحكام المحاسبية الهامَّة  ٣٫١
            

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

            
          استيفاء التزام األداء 

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

س المجموعة أصال باستخدام  ال العمالء وأحكام  قوانين واألنظمة ذات الصلة التي أُبِرَمت بموجبها العقود لتقديم الخدمات العقارية إلى العميل، ال تؤّسِ
رة  فت   مدى   بديل فيها، ويكون لها حق نافذ نظاميًا للسداد نظير األداء المكتَمل حتى تاريخه. وفي ظل هذه الظروف، تعترف المجموعة باإليرادات على

 زمنية. وعند اختالف الحال، يُعتَرف باإليرادات عند مرحلة زمنية معيَّنة.
            

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

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

          تحديد سعر المعاملة 
راء هذا الحكم المحاسبي، تقّيِم المجموعة تأثير أي  وعند إج العمالء.يتعيَّن على المجموعة تحديد سعر المعاملة في كل عقد من عقودها الُمبَرمة مع 

 ِعوض متغّيِر في العقد بسبب الخصومات أو الغرامات ووجود أي عنصر تمويلي هام في العقد وأي ِعوض غير نقدي في العقد. 
            

ح"وعند تحديد تأثير الِعَوض المتغّيِر، تستخدم المجموعة طريقة   ) "اإليرادات  ١٥المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  المنصوص عليها في  "المبلغ المرجَّ
ح الواحد ضمن مجموعة من مبالغ العِ   َوض المحتملة. من العقود الُمبَرمة مع العمالء"، حيث يُحدَّد بموجبها سعر المعاملة بالرجوع إلى المبلغ المرجَّ

            
           التمويل عنصر 

عقود تزيد فيها الفترة بين تحويل البضائع أو الخدمات المتعهَّد بها إلى العميل وسداد العميل عن سنة واحدة. ونتيجة لذلك، فال   المجموعة أي ال تتوقَّع 
 تجري المجموعة تعديًال على أي أسعار معامالت بشأن القيمة الزمنية لألموال. 

  

  

  



٢٠ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٣    (تتمة)   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ

            
         الهامَّة (تتمة) األحكام المحاسبية  ٣٫١

            
     المجموعة كمستأجر  -  خيارات التجديد واإلنهاء  تحديد مدة عقد اإليجار مع

ذا كان من  تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها مدة غير قابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات مشمولة بخيار تمديد عقد اإليجار إ
إذا من المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار إنهاء العقد ألي فترات  المؤكد بدرجة معقولة ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار، أو إنهاء عقد اإليجار 

 ر إنهاء عقد اإليجار. مشمولة بخيا
  

ية عند تقييم فيما إذا كان من المؤكد إلى حد معقول  لدى المجموعة عدة عقود إيجار تشمل خيارات التمديد واإلنهاء. وتطبق المجموعة األحكام المحاسب 
عوامل ذات الصلة التي تخلق حافًزا اقتصادًيا  ار تجديد عقد اإليجار أو إنهاءه. وهذا يعني أنه يأخذ بعين االعتبار جميع الممارسة أو عدم ممارسة خي 

تقييم مدة اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير هام في الظروف التي تقع في    لممارسة التجديد أو اإلنهاء. وبعد تاريخ بدء عقد اإليجار، تعيد المجموعة
نهاء (على سبيل المثال، إنشاء تحسينات على عقارات مستأجرة  اق سيطرتها وتؤثر على قدرتها على ممارسة أو عدم ممارسة خيار التجديد أو اإلنط

 أو تخصيص هام لألصل المؤجر). 
            

         المجموعة كمستأِجر  - اإليجار العقارية تصنيف عقود 
ها العقارية. وبناًء على تقييم شروط االتفاقيات وأحكامها، حدَّدت المجموعة أنَّ مدة  رية تجارية من محفظة استثمارات أبرمت المجموعة عقود إيجار عقا

ل جزًءا رئيًسا في العمر االقتصادي للعقار    التجاري وأنَّ القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار ال تعادل فعلًيا كامل القيمةعقد اإليجار ال تشّكِ
العقارات، وتُجري الشركة المحاسبة عن هذه العقود كعقود إيجار  العادلة للعقار التجاري التي تحتفظ بكافة المخاطر والمنافع الهامة المتعلقة بملكية هذه  

 تشغيلي.
            

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

دة ): "١٠الدولي للتقرير المالي رقم ( أمور أخرى، حصة ملكيتها واالتفاقيات التعاقدية الُمبَرمة  ". وقيَّمت المجموعة، من بين القوائم المالية الُموحَّ
 لصلة للمنشآت المستثَمر فيها لتحديد ما إْن كانت تسيطر على الشركة المستثَمر فيها. وقدرتها وحجم اشتراكها في األنشطة ذات ا

            

           العمليات المشتركة 
المحاسبية لتحديد موعد حصول المجموعة على سيطرة مشتركة، ما يستلزم تقييم األنشطة ذات الصلة ومتى تستلزم القرارات  يتعيَّن استخدام األحكام 

علق بالقرارات التشغيلية والرأسمالية  المتعلقة بهذه األنشطة موافقة باإلجماع. وحدَّدت المجموعة أن األنشطة ذات الصلة المتعلقة باتفاقياتها المشتركة تت 
ة وأجورهم وإنهاء خدماتهم أو  تفاقية، مثل: الموافقة على برنامج المصاريف الرأسمالية لكل سنة وتعيين ِكبار موظفي اإلدارة في االتفاقية المشترك لال

يد السيطرة على  ة المشتركة تلك االعتبارات الالزمة لتحدمقدمي الخدمات في االتفاقية المشتركة. وتماثل االعتبارات المرعيَّة عند تحديد السيطر 
ا على أنه ا كمشروع مشترك. ويتطلُب  الشركات التابعة. ويتعين أيًضا االستعانة باألحكام المحاسبية لتصنيف اتفاقية مشتركة إمَّ ا عملية مشتركة وإمَّ

 التفاقية، حيث تراعي تحديًدا ما يلي: تصنيف االتفاقية من المجموعة تقييم حقوقها والتزاماتها الناشئة عن ا
            

     ما إْن كان منظًما من خالل آلية مستقلة  -هيكل االتفاقية المشتركة   -
 المجموعة أيًضا الحقوق وااللتزامات الناشئة عن: خالل آلية مستقلة، تراعي وعند تنظيم االتفاقية من  -
            

         الشكل النظامي لآللية المستقلة  ●  
       االتفاقية التعاقدية شروط  ●  
       الحقائق والظروف األخرى (عند االقتضاء)  ●  
  

ة وأيًضا ما إْن كانت االتفاقية تمثل عملية مشتركة أو مشروًعا  هاًما واستنتاًجا مختلفًا بشأن السيطرة المشترك وغالبًا ما يتطلُب هذا التقييم حكًما محاسبًيا  
 تأثيًرا جوهرًيا على المحاسبة. مشترًكا قد تؤثِّر 

            

" كعمليات مشتركة. وبناًء على الحكم المحاسبي  وبناًء على تقييم السيطرة للمجموعة، ُصّنِفت االستثمارات المحتفَظ بها في شركة "آر إس إتش سي
 يتقاسمون حصصهم في جميع األصول المتعلقة باالتفاقية. ف االتفاقية المشتركة لإلدارة، ينصُّ الترتيب التعاقدي على أنَّ أطرا 

            

          التقديرات واالفتراضات  ٣٫٢
ل  بل والمصادر الرئيسة األخرى لحالة عدم التيقن حفيما يلي االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستق يال التقديرات بتاريخ قائمة المركز المالي التي تُشّكِ

جوهرية مما ينشأ عنها تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات خالل السنة المالية التالية: وقد استندت المجموعة في  مخاطر 
دة. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالية حيال التطورا افتراضاتها وتقديراتها إلى المع ت  طيات المتاحة عند إعداد القوائم المالية الُموحَّ

 عند ظهورها. المستقبلية قد تتغير نظًرا للتغيرات السوقية أو الظروف الناشئة الخارجة عن إرادة المجموعة. وقد تنعكس هذه التغيرات في االفتراضات  



٢١ 

  لمية  األحمر العاشركة البحر 
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٣    (تتمة)   األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ

            
         التقديرات واالفتراضات (تتمة)  ٣٫٢
          ي قيمة األصول غير الماليةفاض فاالنخ

            
ة للنقد قيمته / قيمتها القابلة لالسترداد، التي تمثل قيمته / قيمتها العادلة  يتحقق االنخفاض في القيمة عند تجاوز  القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ

من  أيُّهما أعلى. وتُحتَسب القيمة العادلة ناقًصا تكاليف حساب البيع بناًء على البيانات المتاحةناقًصا تكاليف البيع وقيمته / قيمتها قيد االستخدام، 
االستخدام بناًء معامالت البيع الملزمة، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظة ناقًصا التكاليف اإلضافية لبيع األصل. وتُحتَسب القيمة قيد 

شطة إعادة الهيكلة غير  قدية غير المخصومة. وتُستمد التدفقات النقدية من الموازنة للخمس سنوات الالحقة، وال تتضمن أن على نموذج التدفقات الن 
ة للنقد الخاضعة الختب  ار االنخفاض في  الملزمة بعد على المجموعة أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء أصول الوحدة الُمِدرَّ

المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدية الداخلية   ة. وتُعَدُّ القيمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقديةالقيم
صول غير الملموسة  المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدير االستقرائي. وتُعَدُّ هذه التقديرات هي األكثر ِصلة بالشهرة واأل 

 األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير الُمحدَّدة التي تعترف بها المجموعة. 
            

       مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التجارية المدينة وأصول العقود 
ارية المدينة وأصول العقود. وتُحتَسب معدالت المخصصات  تستخدم المجموعة جدول مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للحسابات التج

ر ف السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي تمتاز بأنماط خسارة مشابهة (أي حسب نوع المنتج ونوع العميل وتغطيتها ي بناًء على أيام التأخُّ
 باعتمادات مستندية واألشكال األخرى من التأمين االئتماني). 

            
ر في السداد لدى المجموعة. وتعاير المجموعة الجدول بهدف ضبط  يُحتَسب جدول المخصصات مبدئًيا على أساس المعدالت الملحوظة التاريخية   للتأخُّ

ي المنتَج المحلي)  خبرة الخسائر االئتمانية التاريخية مع المعلومات المتوقعة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادية المتوقعة (مثل إجمال
ر في السداد في قطاع التصنيع، يُجَرى تعديل المعدالت  متوقع تدهورها على مدى السنة التالية ما يمكن أن يترت  ب عليها عدد متزايد من حاالت التأخُّ

ر في السداد. وفي كل تاريخ قوائم مالية، يُجَرى تحديث المعدالت الملحوظة التاريخية للتأ ر في السداد، وتخضع التغيُّرات في التقديرات  التاريخية للتأخُّ خُّ
 المتوقعة للتحليل. 

            
ر في السداد واألوضاع االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية ال متوقعة تقديًرا هاما. ويُعَدُّ  ويُمثِّل تقييم العالقة بين المعدالت الملحوظة التاريخية للتأخُّ

االقتصادية المتوقعة. وقد ال تمثل أيًضا خبرة الخسائر االئتمانية ية المتوقعة حسَّاًسا تجاه التغيُّرات في الظروف وتجاه األوضاع مبلغ الخسائر االئتمان 
ر الفعلي للعميل في السداد مستقبال. والمعلومات بشأن الخسائر ا ية المتوقعة  الئتمان التاريخية لدى المجموعة واألوضاع االقتصادية المتوقعة لديها التأخُّ

 ). ٣٧ها ُمفَصح عنها في إيضاح (على الحسابات التجارية المدينة للمجموعة وأصول عقود
            

           خطط المكافآت الُمحدَّدة 
زام معاش التقاعد باستخدام التقييمات  تَُحدَُّد تكلفة خطة المكافآت المحددة لمعاش التقاعد والمزايا الطبية األخرى لما بعد انتهاء الخدمة والقيمة الحالية اللت 

التقييم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. ويشمل ذلك تحديد معدل الخصم والزيادات  االكتوارية. ويتضمن  
الطويلة األجل، فإن التزام المكافآت المحددة شديد   المستقبلية في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقيدات التي يتضمنها التقييم وطبيعته

 ية للتغيرات في هذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاريخ قوائم مالية. الحساس
            

فائدة لسندات الشركات بعمالت تتفق  وُمعدَّل الخصم هو أكثر المعطيات عرضة للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المناسب، تراعي اإلدارة معدالت ال
" على األقل أو أعلى منه، كما تحددها وكالة تصنيف معتمدة دولًيا، وتُقدَّر استقرائًيا، AAمكافآت ما بعد انتهاء الخدمة بتصنيف "مع عمالت التزام 

تلك  وتخضع جودة السندات األساسية للمراجعة. وتُستَبعَد عند الحاجة، على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة. 
ذات جودة  السندات التي لها هوامش ائتمان زائدة من تحليل السندات التي يحتسب على أساسها معدل الخصم على أساس أنها ال تَُمثُِّل سندات شركات 

 ) مزيًدا من التفاصيل بشأن التزامات التقاعد. ٢٨عالية. ويتناول اإليضاح (
            

          االنخفاض في قيمة المخزون 
التقنية، تُقدَّر صافي  يُقيَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وحين يصبح المخزون قديما أو متقادًما وأو خاضعا للتغيُّرات 

والمتوقع للمخزون وعمره. وفيما يتعلق بالمبالغ د القيمة القابلة للتحقق الطلب الحالي قيمته القابلة للتحقق. ومن بين العوامل التي تُراَعى عند تحدي 
ة بحد ذاتها، يُجَرى هذا التقدير على أساس إفرادي. أما البنود غير الهامة بحد ذاتها المتعلقة بمخزون قديم أو متقادم، يُجرَ  ى تقديرها معًا ويُجنَّب  الهامَّ

 قادمه على أساس أسعار البيع التاريخية. ية المخزون وبالنظر إلى درجة قدمه أو ت مخصص لهذه المبالغ حسب نوع
            
 



٢٢ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ةية واالفتراضات المحاسب األحكام والتقديرات   ٠٣    (تتمة)   الهامَّ

            
         التقديرات واالفتراضات (تتمة)  ٣٫٢

            
          مخصص سحب المعدات من الموقع 

ا من الخدمة بعد استخدامه في تكلفة ذلك األصل في حال استي  االعتراف بمخصص.  فاء معايير  تُدَرج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة على سحب أصٍل مَّ
) مزيًدا من التفاصيل بشأن ٢٩وتعيد المجموعة بصفة دورية تقييم التوقعات والتقديرات المتعلقة بالتزام سحب األصل من الخدمة. ويتناول اإليضاح (

 مخصص سحب المعدات من الموقع. 
  

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

ستهالك لضمان أنَّ طريقة  يرية وطريقة اال اإلنتاجية التقدبعد دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو االهتراء المادي. وتراجع اإلدارة دورًيا األعمار 
 االستهالك ومدته تتماشى والنموذج المتوقَّع من المنافع االقتصادية من هذه األصول. 

            
       تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود الُمبَرمة مع العميل

د االعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية. وتأخذ  عاملة اللتزامات األداء عن اإلدخال عند تخصيص سعر الماختارت المجموعة تطبيق طريقة 
وفاء بالتزام المجموعة بعين االعتبار استخدام طريقة اإلدخال التي تستلزم أْن يوفر االعتراف باإليرادات على أساس الجهود التي تبذلها المجموعة لل 

ر المجموعة تكلفة استكمال المشاريع بغرض تحديد مبلغ اإليرادات  ا. وعند تطبيق طريقة اإلدلإليرادات المحقَّقة فعلًي  األداء المرجع األفضل  خال، تُقّدِ
ر االعتراف بها. وتشتمل التقديرات على تكلفة توفير البُنية التحتية والمطالبات المحتَملة التي يتقدم بها المقاولون حسب تق ي المشاريع دير استشارالُمقرَّ

 ه العمالء. بااللتزامات التعاقدية تجاوتكلفة الوفاء 
            

ة  ٠٤        ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ
            

دة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة في إعداد القوائم  دة عن السنة السابقة،إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحَّ  المالية الموحَّ
ًرا ألي معيار أو  ٥م كما هو ُمْفَصح عنه في إيضاح (٢٠٢٠يناير  ١تباًرا من باستثناء تطبيق المعايير الجديدة اع ). ولم تطبِّق المجموعة تطبيقا مبّكِ

 تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد. 
            

         عمليات تجميع المنشآت والشهرة  ٤٫١
ل بالقيمة العادلة ف َرىتُج ي تاريخ المحاسبة عن عمليات تجميع المنشآت باستخدام طريقة االستحواذ. وتُقَاس تكلفة االستحواذ بمجموع الِعَوض الُمحوَّ

لمجموعة قياس  المستحَوذ عليها. وبالنسبة لكل عملية تجميع منشآت، تختار ااالستحواذ باإلضافة إلى قيمة أي من الحصص غير المسيطرة في الشركة  
ا بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في قيمة صافي األصول القابلة للتحديد للمنشأة المستحوذ  الحصص غير الُمسيِطرة في المنشأة المستحوذ عل يها إمَّ

 رية عند تكّبِدها.عليها. وتُدَرج تكاليف االستحواذ ضمن المصاريف اإلدا
            

األصول المالية والمطلوبات الُمحّملة لتحديد التصنيف والتخصيص المناسبْين لها وذلك وفقًا للشروط    لى منشأةٍ، فإنها تُقّيِموعندما تستحوذ المجموعة ع
ن ذلك فصل الشركة المستحَوذ عليها األدوات المالية المشتقة  التعاقدية والظروف االقتصادية والشروط ذات الصلة كما في تاريخ االستحواذ.  ويتضمَّ

 منية في العقود األساسية. الض
            

الُمَصنَّف كأصل أو   ويُْعتََرُف بأي ِعوض محتمل يتعين تحويله من قِبل المنشأة المستحِوذة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويُعدُّ الِعوض المحتمل
األدوات المالية: االعتراف والقياس، حيث يُقاُس بالقيمة العادلة مع  ) المعني ب ٩مطلوب أداة مالية ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

دة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم التغيرا  ). ٩( ت في القيمة العادلة الُمْعتََرف بها في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
            

ل والقيمة الُمعتَرف بها للحصص غير وتُقَاس الشهرة مبدئيا بالتكلفة، التي تمثل فائض إجمال الُمسيِطرة وأي حصة مملوكة سابقًا عن ي الِعَوض الُمحوَّ
لة القابلة للتحديد. وفي حال تجاوز القيمة  العادلة لصافي األصول الُمستحَوذ عليها عن إجمالي  صافي األصول المستحَوذ عليها والمطلوبات الُمحمَّ

ل، تعيد المجموعة  لة، وتراجع اإلجراءات المستخدمة  التقييم للتأكد من صحة تحديد كافة األصول المستحوذ عليها وكافة المطلوبات الُمحمَّ   الِعَوض الُمحوَّ
التقييم ال يزال ينشأ عنه فائض في القيمة العادلة لصافي األصول الُمستحَوذ عليها  في قياس المبالغ الُمعتَرف بها في تاريخ االستحواذ. وإْن كان إعادة 

ل، يُعتَرف عندئٍذ بالربح في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ  عن  دة. إجمالي العوض الُمحوَّ
  

 



٢٣ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة) إيضاحات حول القوائم     المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ةملخص السياسات المحاسب ٠٤        (تتمة)   ية الهامَّ

            
         (تتمة)  عمليات تجميع المنشآت والشهرة  ٤٫١

متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القيمة. وبغرض اختبار انخفاض القيمة، وبعد االعتراف المبدئي بالشهرة، فإنها تُقَاس بالتكلفة ناقًصا أي خسائر 
يُتوقع    مليات تجميع المنشآت، وذلك من تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات الُمِدّرة للنقد للمجموعة، التيتَُوّزع الشهرة المكتَسبة من خالل ع

 ر عن تخصيص األصول أو المطلوبات األخرى للشركة الُمستحَوذ عليها لتلك الوحدات. لها أن تستفيد من عمليات تجميع المنشآت، بصرِف الّنظ
            

ة للنقد أو جزء من العملية ضمن الوحدة المبيعة، تُدرج الشهرة المتعلقة بالعملية المبيعة بالقيمة الدفترية للعمليةخصيص الشهوفي حال ت    رة لوحدة ُمِدرَّ
لمحتفَظ به من الوحدة  الخسارة من البيع. وتُقاس الشهرة المبيعة في هذه الحالة بناء على الِقيم النسبية للعملية المبيعة والجزء اعند تحديد الربح أو 

ة للنقد.   الُمِدرَّ
            

          االستثمارات في شركة زميلة ٤٫٢
هاما عليها. والنفوذ الهام هو صالحية المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للشركة  إنَّ الشركة الزميلة هي منشأة تمارس المجموعة نفوذا  

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

الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. وتُجَرى المحاسبة عن  إن االعتبارات المرعية عند تحديد النفوذ الهام مماثلة لتلك االعتبارات 
ة. ووفقًا لطريقة حقوق الملكية، يُعتَرف باالستثمار في شركة زميلة مبدئًيا استثمارات المجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكي 

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

            

دة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة. ويُظَهر أي تغيُّر في الدخل الشامل اآلخر للشركات  وتُظِهر قائمة الربح أو الخسارة  الموحَّ
خر للمجموعة. فضال عن ذلك، فإنه عندما يوجد تغيُّر معترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة،  المستثمر فيها كجزٍء من الدخل الشامل اآل 

تها من أي تغيرات، حسبما يكون مناسبا، في قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية. وتُحذَف األرباح والخسائر غير المحققة الناشئة  تعترف المجموعة بحص
موعة والشركة الزميلة في حدود الحصة في الشركة الزميلة. ويُظَهر إجمالي حصة المجموعة من ربح أو خسارة الشركة  عن المعامالت ما بين المج

َدة خارج الربح التشغيلي، وهو يَُمثُِّل الربح أو الخسارة بعد الضريبة والحصص غير المسيطرة في الزميلة  الشركة   في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ
 الزميلة. 

            

الضرورة، تُجَرى تعديالت كي تتماشى السياسات المحاسبية  وتُعَدُّ القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة إعداد القوائم المالية للمجموعة عنها. وعند  
 وتلك المتبعة لدى المجموعة. 

            

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

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

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

            

          المشتركة الحصة في االتفاقيات ٤٫٣
وتتمثل السيطرة المشتركة في مشاركة متفَق عليها تعاقديًا في السيطرة على االتفاقية المشتركة هي اتفاقية لدى طرفان أو أكثر سيطرة مشتركة عليها.  

جوهرًيا على عوائد االتفاقية) موافقة جماعية  اتفاقية، حيث ال تتحقق إال عندما تستلزم القرارات بشأن النشاطات ذات الصلة (باعتبارها تؤثِّر تأثيًرا 
 تفاقية المشتركة للمجموعة فيما يلي: من األطراف التي تتشارك في السيطرة. وتتمثل اال

  

 العلميات المشتركة راد سي حنشي ("آر إس إتش سي") 
طرة مشتركة على االتفاقية الحقوق في األصول والتزامات  تُعَدُّ العملية المشتركة نوعا من االتفاقية المشتركة حيث يكون لألطراف التي لديها سي 

 ("آر إس إتش سي")، تشتمل القوائم المالية للمجموعة على ما يلي:   باالتفاقية. وفيما يتعلق بحصة المجموعة في شركةالمطلوبات المتعلقة 
 • األصول، بما في ذلك حصتها في أي أصول مملوكة ملكية مشتركة 

 امات متكبَّدة بصورة مشتركة ذلك حصتها في أي التز• المطلوبات، بما في 
 في الناتج من العملية المشتركة   • اإليرادات من بيع حصتها

 • الحصة من اإليرادات من بيع الناتج من العملية المشتركة 
 • المصاريف، بما في ذلك حصتها في أي مصاريف متكبَّدة بصورة مشتركة

يخصُّ شركة ("آر إس إتش  ٪ في كل أصل ٤٩موعة التي تبلغ نسبتها ط كل اتفاقية بما يتناسب مع حصة المجوتُقَاس جميع هذه المبالغ وفقًا لشرو 
 سي") والتزامها ودخلها ومصاريفها. 



٢٤ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٤        (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

            
       األصول غير المتداولة الُمحتَفظ بها بغرض البيع والعمليات المتوقفة ٤٫٤

ستُستَرد بصفٍة رئيسٍة من خالل معاملة   تُصّنِف المجموعة األصول غير المتداولة ومجموعات البيع المحتفَظ بها بغرض البيع إذا كانت قِيمها الدفترية 
االستخدام المستمر. وتُقَاس األصول غير المتداولة ومجموعات البيع المحتفَظ بها بغرض البيع بقيمتها الدفترية أو قيمتها العادلة  بيع وليس من خالل 

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

            
تاحة للبيع  تعتبر معايير تصنيف المحتفظ به بغرض البيع مستوفاة فقط عندما يكون البيع محتمالً بدرجة عالية ويكون األصل أو المجموعة المستبعدة م

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

            
   كبنود متداولة في قائمة المركز المالي. فظ بها بغرض البيع والمطلوبات الُمصنَّفة محت  وتُظَهر كل على ِحدة األصول 

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

 
     جغرافية للعمياتس مستقل أو منطقة تمثل نشاط عمل رئي  -
 تمثل جزًءا من خطة منسَّقة واحدة لبيع نشاط العمل الرئيس المستقل أو المنطقة الجغرافية للعميات  -
       تمثل شركة تابعة مستحوذ عليها حصرًيا بغرض البيع -
            

دة لفترة القوائ  د أو الخسارة الُموحَّ السابقة، يُفَصح عن الدخل والمصاريف من العمليات المتوقفة  م المالية والفترة المقارنة للسنة وفي الربح الُموحَّ
بصورة مستقلة عن الدخل والمصاريف من العمليات المستمرة، وصوًال إلى مستوى الربح، حتى عندما تحتفظ المجموعة بحصة غير مسيِطرة في  

دة. رباح أو الخسائر الناشئة عن ذلك بصالشركة التابعة بعد البيع. وقد أُفِصَح عن األ  ورة مستقلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحَّ
            

) إفصاحات إضافية. وتتضمَّن جميع اإليضاحات األخرى المرفقة بالقوائم المالية مبالغ متعلقة بالعمليات المستمرة ما لم يَُشر إلى  ١ويتناول اإليضاح (
 غير ذلك. 

            
         والمطلوبات كمتداولة وغير متداولة تصنيف األصول   ٤٫٥

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

 عشر شهًرا بعد فترة القوائم المالية. 
           

         وتُصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. 
          

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

 طلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة. موعة كافة الم وتُصّنِف المج
            

لة كأصول ومطلوبات غير متداولة.         وتُصنَّف األصول والمطلوبات الضريبية المؤجَّ
            
 



٢٥ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تت إيضاحات حول القوائم     مة) المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٤        (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

            
          قياس القيم العادلة ٤٫٦

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

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

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

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

  يعه إلى مشارك آخر في السوق يستخدم ضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طريق ب في السوق على تحقيق منافع اقتصادية باستخدام األصل على نحو أف 
 األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة. 

            
القابلة للمالحظة  وتستخدم المجموعة طرق التقييم الفنية المالئمة للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت 

 مدخالت غير القابلة للمالحظة. ذات العالقة وتقليل استخدام ال
            

دلة، الُمبيَّن أدناه،  وتُصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تُقَاس قيمتها العادلة أو يُفَصح عنها في القوائم المالية، ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العا
ة لقياس القيمة العادلة ككل: على أساس   مدخالت المستوى األدنى والهامَّ

  
     المستوى األول: أسعار السوق الُمدَرجة (بدون تعديل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.  -
 قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. المستوى الثاني: طرق تقييم فنية تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها   -
 ت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة. ق تقييم تعتبر مدخالالمستوى الثالث: طر  -
           

دة بالقيمة   العادلة على نحو متكرر، تحدد المجموعة فيما لو أجريت التحويالت  وفيما يتعلق باألصول وااللتزامات المعترف بها في القوائم المالية الموحَّ
قياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية  التسلسل الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة لبين مستويات 
 ُمْفَصح عنها.

            
ول أو المطلوبات  العادلة، حدَّدت المجموعة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر األص ولغرض اإلفصاحات عن القيمة  

 ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعاله. 
            

          االعتراف باإليرادات  ٤٫٧
            

          العمالءاإليرادات من العقود المبَرمة مع 
            

       أ) اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء لبيع عقارات
            

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

            
ف العقد بأنَّه اتفاقية بين طرف الخطوة األولى: ي ين أو أكثر تضع حقوقًا والتزامات نافذة نظامًيا وتحدد المعايير الت تعريف العقد المبرم مع عميل: يُعرَّ

 يجب استيفاؤها.
 تعهُّد في عقد مبَرم مع عميل بتحويل بضاعة أو تقديم خدمة إلى العميل. تعريف التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو  الخطوة الثانية: 
لمتوقع أْن تستحقه المجموعة نظير تحويل البضائع أو الخدمات المتعهَّد بها إلى  لمعاملة هو مبلغ الِعَوض اتحديد سعر المعاملة: سعر ا  الخطوة الثالثة:

لة بالنيابة عن ا  لغير. عميل، باستثناء المبالغ الُمحصَّ
 



٢٦ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٤        (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

            
          (تتمة)  االعتراف باإليرادات  ٤٫٧

            
         (تتمة)  اإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء

  (تتمة)   لبيع عقاراتاإليرادات من العقود المبَرمة مع العمالء   )أ
ص المجموعة لعقد به أكثر من التزام أداء سعر المعاملة لكل  الخطوة الرابعة:  التزام أداء  تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: تخّصِ

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

            
   الوقت في حال استيفاء أحد المعايير التالية: تفي المجموعة بالتزام األداء وتعترف باإليرادات مع مرور 

            
 لمجموعة بما تنفذه المجموعة وأن يستهلكها في آٍن واحد. أْن يحصل العميل على المنافع الُمقدَّمة عن طريق أداء ا ) ١(
ن منه بحيث يسيطر عليه العميل عند إنشاء  ) ٢(  األصل أو تحسينه أْن ينشأ عن أداء المجموعة أصل أو يُحّسِ
 لمكتَمل حتى تاريخه. ال ينشأ عن أداء المجموعة أصل باستخدام بديل لها، ويكون للمجموعة حق نافذ نظامًيا للسداد نظير األداء ا  ) ٣(
            

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

ما بها، فإنها تنشئ أصل عقد بناًء على مبلغ الِعَوض المحقَّق من األداء. وعندوعندما تفي المجموعة بالتزام األداء بتسليم البضائع أو الخدمات المتعهَّد  
 اإليرادات الُمعتَرف به، فإنه ينشأ عن ذلك مطلوبات عقود. يتجاوز المبلغ المفوتر إلى العميل مبلغ 

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

  
دة إلى الحد الذي يكون من المحت  مل عنده تدفق منافع اقتصادية إلى المجموعة بحيث يمكن قياس  ويُعتَرف باإليرادات في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

 اإليرادات والتكاليف، حيثما كان منطبقًا، بصورة موثوقة. 
            

          د البناءموا -ب) بيع البضائع 
خلصت المجموعة أنه ينبغي االعتراف باإليرادات  وعادة ما تتضمن عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بيع بضائعها، التزام تنفيذ واحد. وقد  

 من بيع البضائع عند مرحلة تحويل السيطرة على األصل إلى العميل، التي تتمثل عموًما في توريد البضائع. 
  
القيد على الِعوض المتغّيِر لم يكن ٍة عامة، فإن العقود من بيع البضائع ال تمنح العمالء حقًا في الرجوع أو خصومات الكمية. وعليه، فإن تطبيق  صفوب 

 له أي تأثير على اإليرادات التي اعترفت بها المجموعة. 
            

م المجموعة ضمانات على اإلصالحات العامة للعيوب ا وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي    لتي تظهر وقت البيع. وتُجَرى المحاسبة عن ضمانات الجودة وتقّدِ
 "المخصصات وااللتزامات المحتَملة واألصول المحتملة". )  ٣٧رقم (

            
         جـ) اإليرادات من خدمات الصيانة والتركيب

الُمحدَّدة الُمقدَّرة  إلى نسبة اإلنجاز للمعاملة  فترة المحاسبية التي تُقدَّم خاللها الخدمات بالرجوع يُعتَرف باإليرادات من خدمات الصيانة والتركيب في ال
 على أساس الخدمة الفعلية الُمقدَّمة كنسبة من إجمالي الخدمات التي سيُجَرى تقديمها. 

           
          إيرادات اإليجار من عقارات استثمارية

            
           اإليجار  راداتأ) إي 

االستثمارية بوجٍه عاٍم في الفترة المحاسبية التي تُقدَّم خاللها الخدمات وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد  يُعتَرف باإليرادات من العقارات 
 اإليجار. وتَُصنَُّف عقود اإليجار هذه خالف عقود اإليجار التمويلي. 

            
ن             التمويل مكوَّ

فيها الفترة بين تحويل البضائع أو الخدمات المتعهَّد بها إلى العميل وسداد العميل عن سنة واحدة. ونتيجة لذلك، فال  ال تتوقَّع المجموعة أي عقود تزيد  
 تجري المجموعة تعديًال على أي أسعار معامالت بشأن القيمة الزمنية لألموال. 



٢٧ 

 

  عالمية  شركة البحر األحمر ال
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة) إيضاحات حول      القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٤        (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

            
          الممتلكات والمصانع والمعدات  ٤٫٨

المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إن ُوِجَدت، باستثناء ستهالك المعدات بالتكلفة ناقًصا االتُدَرج الممتلكات والمصانع و
تاريخية من تكلفة  األصول قيد اإلنشاء التي تُدَرج بالتكلفة ناقًصا الخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القيمة، إن ُوِجَدت. وتتألف التكلفة ال

 اء. الشراء مع أي مصاريف عرضية على الشر
            

عمر إنتاجي    وعندما تكون تكلفة أجزاء من الممتلكات والمصانع والمعدات هامة مقارنة مع إجمالي تكلفة البند، وعندما يكون لهذه األجزاء / المكونات
كأصول فردية لها أعمار إنتاجية محددة،  ترف المجموعة بهذه األجزاء مختلف عن األجزاء األخرى ويتعين استبدالها على فترات زمنية مختلفة، تع

 وتُستَهلك وفقا لذلك. 
            

الية تدفق منافع  وال تُدَرج التكاليف الالحقة، إن ُوِجَدت، في القيمة الدفترية لألصل أو يُعتَرف بها كأصل مستقل، حسبما يكون مناسًبا، إال عند احتم
المجموعة مع إمكانية قياس التكلفة بصورة موثوقة. وال تُستَهلك األراضي، حيث تُعتبر ذات عمر إنتاجي غير  مرتبطة بالبند إلى  اقتصادية مستقبلية

  لثابت على مدى ُمحدَّد. ويُحتَسب استهالك الممتلكات والمصانع والمعدات لتوزيع تكلفته، ناقًصا القيمة المتبقية التقديرية، باستخدام طريقة القسط ا
دة. العمر اإلنتاجي الت   قديري لألصول المعنيَّة. ويُحمَّل االستهالك على قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

     سنة  ٤٠إلى  ١٠    المباني والوحدات السكنية  
     سنة  ١٥إلى  ٤    المكائن والمعدات   
     سنوات   ٥إلى  ٤    األثاث والتركيبات والمعدات   
     سنوات   ٨إلى  ٤     السيارات   
            

َدة  تُحمَّل مصاريف الصيانة واإلصالحات االعتيادية التي ال تطيل بصورة جوهرية العمر اإلنتاجي الُمقدَّر لألصل على قائمة الربح أو الخس ارة الُمَوحَّ
ة، إْن ُوِجَدت، وتُسَحب من  األصول الُمستَبدلة. وتُجَرى مراجعة القيم المتبقية لألصول  الخدمة عند تكّبِدها، فيما تُرسمل التجديدات والتحسينات الهامَّ

ابلة لالسترداد، فإنَّها  وأعمارها اإلنتاجية، وتُعدَّل متى كان ذلك مناسًبا، في نهاية كل فترة قوائم مالية. وعندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته الق
ى مراجعتها في كل تاريخ قوائم مالية لتحديد عكس القيد المحتَمل لمخصص الخسارة الناشئة عن  ويُجرَ  تُخفَّض مباشرة إلى قيمته القابلة لالسترداد،

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

          ية االستثمارالعقارات  ٤٫٩
فة ناقًصا أي  تُصنَّف العقارات الُمخصَّصة ألغراض اإليجار أو ارتفاع قيمتها الرأسمالية كعقارات استثمارية. وتُقَاس العقارات االستثمارية بالتكل

نتاجية الُمقدَّرة التي  ى األعمار اإلالثابت على مداستهالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القيمة. ويُحمَّل االستهالك وفقًا لطريقة القسط 
 سنة.  ٢٥-٤تتراوح ما بين 

            
       وال يُحمَّل االستهالك على األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

            
القتصادية من هذه موذج المتوقَّع من المنافع ااالستهالك ومدته تتماشى والن وتُراَجع دوريًا األعمار اإلنتاجية وطريقة االستهالك لضمان أنَّ طريقة 

 األصول. 
            

ل العقارات من عقارات استثمارية إلى عقارات تطويرية إال عند وجود تغيُّر في االستخدام يدعمه دليل بالبدء في التطوير بقص د البيع. وتُجَرى  وال تُحوَّ
 التحويل.  التحويالت بالقيمة الدفترية للعقارات في تاريخهذه 

            
ضت لالنخفاض في القيمة د المجموعة في كل تاريخ قوائم مالية فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن العقارات االستثمارية تعرَّ . وعندما وتحّدِ

ض في القيمة ضمن قائمة الربح أو الخسارة  القابلة لالسترداد، يُعتَرف بالخسارة الناشئة عن االنخفاتتجاوز القيمة الدفترية لعقار استثماري قيمته 
دة. وتم القابلة  ثل القيمة القابلة لالسترداد صافي سعر بيع االستثمار العقاري أو قيمته قيد االستخدام، أيُّهما أعلى. ويمثل صافي سعر البيع القيمة الُموحَّ

نقدية المستقبلية مثل القيمة قيد االستخدام القيمة الحالية من التدفقات البيع عقار استثماري ناقًصا التكاليف ذات العالقة، فيما ت  للحصول عليها من 
 التقديرية المتوقع نشوئها من استمرارية استخدام االستثمار العقاري ومن بيعه في نهاية عمره اإلنتاجي. 

            
ل عكس قيد   ناشئة  ي السنوات السابقة عند وجود مؤشر يدلُّ على أنَّ الخسائر المخصص الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القيمة الُمعتَرف به فويُسجَّ

 عن االنخفاض في القيمة الُمعتَرف بها لالستثمار العقاري لم تعْد موجودة أو نقصت. 



٢٨ 

 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠سمبر دي  ٣١في 

          
ة ٠٤        (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

            
       األصول غير الملموسة / اإلطفاء  ٤٫١٠

            
ل غير الملموسة المستحوذ عليها  بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بها. وتمثل تكلفة األصو تُقاُس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها  

لة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف المبدئي بها، تُدَرج األصول غير الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلطفاء المتراكم في عملية تجميع المنشآت قيمتها العاد
  ة المنتجة داخلًيا، باستثناء تكاليف التطوير الُمَرْسَملَة، وتُظَهرالناشئة عن االنخفاض في القيمة. وال تَُرْسَمُل األصول غير الملموس   والخسائر المتراكمة

دة في الفترة التي تُتكبد خاللها هذه المصاريف. وتُقيَّم األعمار اإلنتاج ية لألصول غير  المصاريف ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
 الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. 

            
ر يدل  طفَأ األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، ويُجَرى تقييم االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤش تُ و

ءه على  مراجعة فترة إطفاء األصل غير الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد وطريقة إطفاعلى احتمالية انخفاض قيمة األصل غير الملموس. وتُجَرى  
عن التغيُّرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع  األقل على كل األقل في نهاية كل فترة قوائم مالية. وتُجَرى المحاسبة

المحاسبية. ويُعتَرف بمصروف  هذا األصل بتعديل فترة وطريقة اإلطفاء، ويُعتبر ذلك كتغيرات في التقديرات  االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها
دة ضمن فئة المصاريف تماشًيا مع وظيفة األصول غير  إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار الُمحدَّ  دة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

 الملموسة. 
            

ُ األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، ولكن يُ  جَرى اختبارها سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة إما فردًيا أو على  وال تُْطفَأ
ة للنقد. ويُراجع سنوًيا تقييم العمر غير المحدد لتحديد ما إذا كان سيستمر دعم العمر غير المحدد. ومستوى الو  إذا لم يكن كذلك، يُجَرى  حدة الُمِدرَّ

 أساس مستقبلي.  التغيير في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد على
            

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

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

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

  
     سنوات  ١٠إلى  ٤     برامج الحاسب اآللي   
     سنة  ١٥إلى  ١١  حقوق التراخيص   
      

ل إطفاء األصول غير الملموسة ضمن المصاريف       العمومية واإلدارية. ويُسجَّ
            

         المخزون  ٤٫١١
تكبَّدة للوصول بكل منتج إلى موقعه الراهن تحقق، أيُّهما أقل. وتمثل التكاليف تلك المصاريف الميُدَرج المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة لل

 وحالته الراهنة والمحتَسبة على األساس التالي: 
            
ح.  -  المواد الخام      تكلفة الشراء على أساس المتوسط المرجَّ
ة الصنع   البضاعة قيد التصنيع والبضاعة تامَّ

 
تكلفة المواد والِعَمالة المباشرتْين زائًدا حصة مناسبة من المصاريف غير المباشرة    - 

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

 للمجموعة والُمدَرجة بالتكلفة. 
            

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

            
            



٢٩ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

   دة (تتمة) ئم المالية الُموحَّ إيضاحات حول القوا
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٤        (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

            
          أصول العقود  ٤٫١٢

لة إلى العميل. وفي حال إجراء الم جموعة تحويل البضائع أو الخدمات إلى العميل  يمثل أصل العقد الحق في الِعَوض نظير البضائع أو الخدمات الُمحوَّ
 مقابل الِعَوض الُمحقَّق الَشْرطي. حقًا، يُعتَرف بأصل العقد قبل أن يدفع العميل الِعَوض أو قبل أن يصبح المبلغ ُمست 

            
          الحسابات التجارية المدينة  ٤٫١٣

 يُصبِح دفع الِعَوض مستحقًا).  ض غير المشروط (أي يتعيَّن فقط مرور وقت قبل أنْ تمثل الحسابات المدينة حق المجموعة في مبلغ الِعوَ 
            

          النقد وما في حكمه  ٤٫١٤
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
 جزأ من إدارة النقد لدى المجموعة. حسم الحسابات البنكية المكشوفة القائمة حيث إنها تعتبر جزًءا ال يت 

            
         مطلوبات العقود  ٤٫١٥

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

 كإيراداٍت عند تنفيذ المجموعة بموجب العقد. العقود 
            

         المخصصات  ٤٫١٦
عن حدث سابق، ومن المحتمل أن يتطلب األمر تدفق الموارد  يُعتَرف بالمخصصات عند وجود التزام حالي (نظامي أو ضمني) على المجموعة ناتج 

االلتزام، وبحيث يمكن تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع المجموعة استرداد بعض أو كل  القتصادية لسداد التي تتضمن المنافع ا
ة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعليًا.  المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يُعتَرف بالمبالغ المسترد

دة، بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستَردة. وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للنقود  ويُدَرج المصروف المتعلق بم خصص في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
حالي الذي يعكس، متى كان ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك االلتزام. وعند  جوهريا، تُخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة ال

 يُعتَرف بالزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكلفة تمويل. استخدام الخصم، 
            

          ضمانات الجودة 
ناًء على الخبرة السابقة لمستوى اإلصالحات والمرتجعات. ويُتوقَّع  يُعتَرف بمخصص مطالبات الضمان المتوقعة على المنتجات المبيعة خالل السنة ب 

التكاليف في السنة المالية التالية. وقد استندت االفتراضات المستخَدمة في احتساب مخصص الضمانات إلى مستويات المبيعات الحالية  د هذه أن تُتكب 
 ان جميع المنتجات المبيعة. والمعلومات المتاحة حالًيا بشأن المرتجعات بناًء على فترة ضم

            
          تكاليف سحب المعدات على الموقع 

يُعتَرف بمخصص التزام سحب المعدات من الموقع عندما يقع على المجموعة التزام بأعمال الترميم أو إعادة تأهيل األرض. ويتوقف حجم سحب  
 ظمة واللوائح الحالية. المعدات من الموقع الالزم وتكاليفه على اشتراطات األن 

            
المخصص كافة التزامات سحب المعدات من الموقع المتوقَّع تكبِّدها على مدى عمر األصل. ويُخَصم مخصص سحب  وتتضَّمن التكاليف الُمدَرجة في  

، ومن ثمَّ يُستَهلك كمصروٍف على مدى العمر  المعدات من الموقع إلى قيمته الحالية ويَُرسمل كجزٍء من األصل ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات
 المتوقع لألصل. 

  
التعديالت   وتُعّدُّ التعديالت على القيمة التقديرية وموعد التدفقات النقدية المستقبلية من سحب المعدات من الموقع إجراًء معتاًدا في ظل تضمين

ل هذه التعديالت كزيادةٍ في التزا ة. وتُسجَّ  رة على تلك التعديالت: م وكزيادةٍ مقابلٍة في األصل ذي العالقة. وتتضمن العوامل المؤث والتقديرات الهامَّ
  
          والتطورات التقنية -
       واالشتراطات التنظيمية واستراتيجيات اإلدارة البيئية -
   لتضخم والتغيُّرات في الحجم والتكاليف التقديريين لألنشطة المتوقعة بما في ذلك تأثيرات ا -
         والتغيُّرات في االستدامة االقتصادية  -



٣٠ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٤        (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

            
          المخصصات (تتمة)  ٤٫١٦

            

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

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

          االلتزامات المحتملة  ٤٫١٧
دة، وال يُْفِصُح عنها ما لم ال يُْعتََرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم ال ن منافع اقتصادية  مالية الُموحَّ يكن احتمال التدفق الخارجي للموارد المتضّمِ

دة ِضْمن الحسابات الدائنة والمبالغ ُمستَحقة الدفع. و ُل االلتزامات المحتَملة في قائمة المركز المالي الُموحَّ   ال يُْعتََرُف باألصل الُمحتَمل مستبعًدا. وتَُسجَّ
دة، بل يُْفِصحُ    عنه عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادية داخلية. في القوائم المالية الُموحَّ

            

          المصاريف  ٤٫١٨
لتحديد بموظفي  يُْعتََرُف بالمصاريف عند تكبدها على أساس مبدأ االستحقاق المحاسبي. إنَّ مصاريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه ا

ع كافة المصاريف األخرى  المبيعات وقسم   المبيعات والضمانات والتخزين وسيارات التوصيل ومخصص االنخفاض في قيمة الحسابات المدينة. وتُوزَّ
ُدها المجموعة حسبما تراه  المتعلقة بالعمليات الرئيسة، على أساٍس ثابٍت، فيما بين تكاليف مباشرة ومصاريف عمومية وإدارية وفقًا لعوامل توزيع تحدِّ 

 ناسًبا.م
            

  الزكاة والضرائب  ٤٫١٩
 

         

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

السعودية. ويُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للشركة خارج المملكة العربية ي المملكة العربية  ف
َدة. وتُجَرى المحاسبة عن المبالغ اإلضافية،  إن ُوِجَدت، عند السعودية. ويُحّمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

 ديد بأنَّها الزمة للسداد. تح
            

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

دة.   الُموحَّ
            

لة             الضريبة المؤجَّ
لة باستخدام طريقة االلتزام بناًء على الفروق المؤقتة بين األوعية الضريبية لألصول والمطلوبات وقِيمه   ترية الدفا يُجنَّب مخصص للضريبة المؤجَّ

 ألغراض القوائم المالية بتاريخ القوائم المالية. 
            

لة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة، باستثناء:      وُيعتَرف بااللتزامات الضريبية المؤجَّ
ت تجميع المنشآت، بحيث  ت من معامالمعاملة ليس إذا ما نشأ االلتزام الضريبي المؤجَّل عن االعتراف المبدئي بالشهرة أو أصل أو التزام في  -

 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، حيث   -

 س قيد مخصص الفروق المؤقتة، واحتمالية عدم عكس قيد مخصص الفروق المؤقتة في المستقبل القريب لى موعد عكطرة فيها عال يمكن السي 
            

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

لة والخسائر الضريبية غير المستخَدمة، باستثناء:   واالعتمادات الضريبية غير المستخدمة المرحَّ
 
لإذا ما   - لقابلة للحسم عن االعتراف المبدئي بأصل أو التزام في معاملة ليست من معامالت  المتعلق بالفروق المؤقتة ا  نشأ األصل الضريبي المؤجَّ

 تجميع المنشآت، بحيث ال تؤثر، وقت المعاملة، على الربح المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعين للضريبة
كات زميلة وحصص في اتفاقيات مشتركة، فال يُعتَرف  تثمارات في شركات تابعة وشرالقابلة للحسم المرتبطة باسكانت تتعلق بالفروق المؤقتة  -

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

  

   



٣١ 

  لعالمية  شركة البحر األحمر ا
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٤        (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

            
          الزكاة والضرائب (تتمة)  ٤٫١٩

لة             (تتمة)  الضريبة المؤجَّ
لة في تاريخ كل قوائم مالية، وتُخفَّض إلى الحد الذي ال يُعَدُّ من المحت  مل عنده توفر ربح  وتُجَرى مراجعة القيمة الدفترية لألصول الضريبية الُمؤجَّ

لة كلًيا أو جزئًيا. ويُعَاد تقييم األصول الضري  لة غير الُمعتَرف بها  بية اخاضع للضريبة كاف بما يسمح باالستفادة من األصول الضريبية المؤجَّ لُمؤجَّ
ل.   في تاريخ كل قوائم مالية، ويُعتَرف بها في حدود أن يصبح من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة مستقبلية تتيح استرداد األصل الضريبي  المؤجَّ

            
لة حسب المعدالت الضريبية  بيقها في السنة التي يتحقق خاللها األصل أو يُسدَّد خاللها  قع تطالمتووتُقَاس األصول وااللتزامات الضريبية المؤجَّ

ة فعليًا في تاريخ القوائم المالية.   االلتزام، وذلك بناًء على المعدالت الضريبية (واألنظمة الضريبية) الُمسنَّة أو الُمقرَّ
            

لة المتعلقة ب ويُعتَرف خارج الربح أو الخسارة بالضريبة  لة فيما  البنود المعتَرف بها خالُمؤجَّ ارج الربح أو الخسارة. ويُعتَرف بالبنود الضريبية المؤجَّ
ا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية.   يتعلق بالمعاملة ذات الصلة إمَّ

            
لة وااللتزامات الضريبية المؤوال تُجِري المجموعة مقاصة األصول الضريبية  لة إال إذا كان هناك حق نافذ نظامالمؤجَّ ًيا إلجراء مقاصة األصول  جَّ

لة تتعلق بضرائب دخ لة وااللتزامات الضريبية المؤجَّ ل فرضتها الضريبية الحالية وااللتزامات الضريبية الحالية، وكانت األصول الضريبية المؤجَّ
ا  ا على منشآت خاضعة للضريبة مختلفعلى المنشأة الخاضعة للضريبة ذاتها والهيئة الضريبية ذاتها إمَّ ا تسوية االلتزامات واألصول  إمَّ ة تنوي إمَّ

ا تسييل األصول وتسوية االلتزامات في آٍن واحٍد في كل فترة مستقبلية ُيتوقَّع خاللها سداد   أو استرداد المبالغ الضريبية الحالية على أساس الصافي وإمَّ
ة من االلتزامات أو األصول الضريب الها لة. مَّ  ية المؤجَّ
            

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

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

     عند إدراج الحسابات المدينة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضريبة المبيعات  -

ق الدفع لها كجزٍء من الحسابات المدينة أو الحسابات الدائنة  ضريبة المبيعات القابل لالسترداد من مصلحة الضرائب أو الُمستحَ ويُدَرج صافي مبلغ 
دة.   في  قائمة المركز المالي الُموحَّ
            

         التقارير القطاعية  ٤٫٢٠
 اإلفصاح الداخلي الذي يقدم إلى متخذ القرار التشغيلي الرئيس. يُفَصح عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتماشى مع 

            
ف المدير وقد عيَّن مجلس إدارة المجموعة مديًرا تنفيذًيا للمجموعة يُقّيِم األداء المالي للمجموعة ومركزها المالي ويتخذ القرارات االستراتي  جية. ويُعرَّ

 القرار التشغيلي الرئيس بالمجموعة. التنفيذي للمجموعة بأنَّه هو متخذ 
            

 أو الكيانات:  جموعة من األصول أو العلميات ويتمثل القطاع التشغيلي في م
         تزاول األنشطة المحقِّقة لإليرادات  -
 الموارد وتقييم األداء نتائج العمليات التي تحلِّلها باستمرار اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع  -
         المعلومات المالية المتاحة كل على ِحدة  -
            

       ربحية / (خسارة) السهم  ٤٫٢١
يف خدمة  تُحتسب ربحية / (خسارة) السهم األساس والمخفَّض بقسمة الربح أو الخسارة العائد / العائدة للمساهمين في المجموعة، باستثناء أي تكال

ح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.   أسهم بخالف األسهم العادية، على المتوسط المرجَّ
            

         عقود اإليجار  ٤٫٢٢
السيطرة على استخدام أصل  تُقّيِم المجموعة في بداية العقد ما إْن كان عقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار؛ أي إذا كان العقد ينقل الحق في 

 ُمحدَّد لفترة زمنية معينة مقابل ِعوض. 
            

ى جميع عقود اإليجار، باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول  عتراف والقياس الواحد علتطّبِق المجموعة طريقة اال
 اإليجار لسداد دفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول ذات العالقة. منخفضة القيمة. وتعترف المجموعة بالتزامات  



٣٢ 

  العالمية   شركة البحر األحمر 
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ةملخص  ٠٤        (تتمة)   السياسات المحاسبية الهامَّ

            
       عقود اإليجار (تتمة)  ٤٫٢٢

            
           المجموعة كمستأِجر 

السيطرة على استخدام أصل  تُقّيِم المجموعة في بداية العقد ما إْن كان عقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار؛ أي إذا كان العقد ينقل الحق في 
 ُمحدَّد لفترة زمنية معينة مقابل ِعوض. 

            
ألصول منخفضة  باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار الخاصة با  تطبق المجموعة طريقة اعتراف وقياس واحدة لجميع عقود اإليجار،

 لسداد دفعات اإليجار وأصول حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام األصول ذات العالقة. القيمة. وتعترف المجموعة بالتزامات اإليجار 
            
       ) أصول حق االستخدام ١

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

رة المبدئية المتكبَّدة ومدفوعات اإليجار  وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإليجار الُمعتَرف بها والتكاليف المباشاإليجار. 
ثابت على مدى فترة  الُمسدَّدة في أو قبل تاريخ بدء عقد اإليجار، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلَمة. وتُستَهلك أصول حق االستخدام وفقًا لطريقة القسط ال

 النحو التالي:  عقد اإليجار أو األعمار اإلنتاجية الُمقدَّرة لألصول، أيُّهما أقصر، وذلك على
            
       سنة  ٣٩-٢    األراضي  
       سنوات  ٤    المعدات 
            

لت ملكية األصل المستأجر إلى المجموعة في نهاية مدة عقد اإل يجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خيار الشراء، يُحتَسب االستهالك وإذا تحوَّ
  اإلنتاجي الُمقدَّر لألصل. وال تخضع أيًضا أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. تخدام العمر باس
 
     ) التزامات عقود اإليجار ٢

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

 بالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. المتغّيِرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والم
            

ة المنصوص  حساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي الخاص بها عند بدء عقد اإليجار ألن ُمعدَّل الفائدوعند  
د الفائدة ويُخفَّض حسب  د تاريخ بدء عقد اإليجار، يَُزاد مبلغ التزامات عقد اإليجار ليعكس تزاي عليها ضمنًيا في عقد اإليجار يتعذَّر تحديده بيُسر. وبع

دة عقد اإليجار أو تغيُّر  ُدفعات اإليجار الُمسدَّدة. فضًال عن ذلك، يُعَاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيُّر في مُ 
مؤشر أو ُمعدَّل ُمستخَدم في تحديد تلك المدفوعات) أو تغيُّر  جار (كأن تطرأ مثال تغيُّرات على المدفوعات المستقبلية بسبب تغيُّر في  في مدفوعات اإلي 

 في تقييم خيار شراء األصل محل العقد.
            
 ) عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة ٣

األجل للمكائن والمعدات (أي عقود اإليجار تلك التي تبلغ د اإليجار قصيرة األجل على عقود إيجارها قصيرة عفاء االعتراف بعقوتُطّبِق المجموعة إ
ود  شهًرا أو أقل من تاريخ بدء العقد وال تتضمَّن خيار شراء)، وتُطّبِق أيًضا إعفاء االعتراف بعقود إيجار األصول منخفضة القيمة على عق ١٢مدتها 

فعات عقود اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول  جار التجهيزات المكتبية التي تُعتبر منخفضة القيمة. ويُْعتََرف بدُ إي 
 منخفضة القيمة كمصروف وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 

            
عقد اإليجار، سواء كان الوفاء بهذا االتفاقية يعتمد على  لى جوهر االتفاقية عند بدء  عَدُّ أو يتضمَّن على عقد إيجار عيتوقف تحديد ما إذا كان اتفاق ما يُ 

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

ر             المجموعة كمؤّجِ
ُل المجموعة بموجبها، عقود اإليجتَُصنَُّف  بصورة جوهرية، كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل كعقود إيجار تشغيلي.  ار، التي ال تَُحّوِ

و الخسارة  ح أوتُجَرى المحاسبة عن إيرادات اإليجار وفقًا لطريقة القسط الثابت على مدى فترات عقود اإليجار، وتُدَرج ضمن اإليرادات في قائمة الرب 
المباشرة المبدئية الُمتََكبََّدة بشأن التفاوض والترتيب لعقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر،    نظًرا لطبيعتها التشغيلية. تُضاف التكاليف

 لة كإيراد في الفترة التي تتحقق خاللها. ويُْعتََرُف بها كإيرادات إيجار على مدى فترة اإليجار حسب نفس األساس. ويُعتَرف باإليجارات المحتم
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          جنبية ت األالعمال ٤٫٢٣

دة للمجموعة باللایر السعودي، الذي يمثل أيًضا العملة الوظيفية للشركة األم. وفيما يتعلق بكل منشأة، تحددتُْعَرض  المجموعة   القوائم المالية الُموحَّ
يقة المباشرة للتوحيد، لوظيفية. وتستخدم المجموعة الطرالعملة الوظيفية والبنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة، وتُقَاس باستخدام هذه العملة ا

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

          المعامالت واألرصدة 
ل منشآت بالعمالت األجنبية مبدئًيا بعملتها الوظيفية حسب السعر الفوري في التاريخ الذي تتأهل فيه المعاملة لالعتراف  عامالت المجموعة الم تُسّجِ

لة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفوري للعمالت الوظيفية بتاريخ القوائ   ية. م المالالمبدئي. وتُتْرجم األصول والمطلوبات النقدية الُمسجَّ
 

دة باستثناء الفروق الناتجة من البنود ال ويُْعتََرُف بج نقدية ميع الفروق الناتجة عن تسوية أو ترجمة البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
ار، وعندئذ يُعاد يُبَاع صافي االستثم األجنبية التي تُشّكُل جزًءا صافي االستثمار في عملية أجنبية. ويُْعتََرُف بذلك في الدخل الشامل اآلخر إلى أن

َدة.   تصنيفها إلى قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ
            

بدئية وال تُعدَّل الحقًا.  وتُترجم البنود غير النقدية التي تُقاُس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في تواريخ المعامالت الم
وتُجَرى   النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي تَُحدَُّد فيه القيمة العادلة.جم البنود غير وتُتر

بالربح الناتج أو   شى مع االعترافالمحاسبة عن الربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غير النقدية التي تُقاُس بالقيمة العادلة بما يتما
لعادلة الخاصة بها في  الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي فروقات الترجمة الناشئة من البنود التي يُْعتََرُف بربح أو خسارة القيمة ا

دة، على التوالي).   الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ
            

           شركات المجموعة 
ة، وتُترجم قوائم  عند توحيد القوائم المالية، تُترجم أصول العمليات األجنبية ومطلوباتها إلى رياالت سعودية بسعر الصرف السائد بتاريخ القوائم المالي 

الناتجة عن ترجمة العمالت ألغراض التوحيد  روقات التحويل ويُْعتََرُف بفالربح أو الخسارة الخاصة بها بأسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت. 
بح أو الخسارة  في الدخل الشامل اآلخر. وعند بيع عملية أجنبية، يُعاد تصنيف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملية األجنبية في قائمة الر

دة.   الُموحَّ
            

          االقتراض تكاليف  ٤٫٢٤
كاليف االقتراض، المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما، يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة لتجهيزه لالستخدام المقصود  َمُل ت تَُرسْ 

ل تكاليف االقتراض األخرى كافة ضمن المصاريف في الفترة   ف االقتراض  التي تُتكبد خاللها. وتتألف تكالي منه أو بيعه، كجزٍء من تكلفة األصل. وتُحمَّ
 تكاليف األخرى التي تتكبَّدها المجموعة على اقتراض األموال. من تكاليف الفوائد وال

            
       التزامات مكافآت الموظفين  ٤٫٢٥

            
          مكافآت الموظفين قصيرة األجل 

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

            
           المكافآت الُمحدَّدة خطط 

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

  

الداخلة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار الفائدة لسندات   دة لمكافآت نهاية الخدمة بخصم التدفقات النقديةوتُحدَّد القيمة الحالية اللتزام المكافآت الُمحدَّ 
االلتزامات ذات العالقة. وفي البلدان التي ال يوجد  الشركات عالية الجودة المسجلة بالعملة التي ستُدفع بها المكافآت، وتكون لها شروط تقارب شروط  

 ة لهذه السندات، تُستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. فيها سوق عميق
  

لربح قائمة ا وتُحتَسب تكلفة الفائدة بتطبيق معدل الخصم على رصيد التزام المكافآت الُمحدَّدة. وتُدَرج هذه التكلفة في مصروف مكافآت الموظفين في
دة. ويُعتَرف بأرباح وخسائر إعادة القيا كتوارية، مباشرة في قائمة  س، الناتجة عن التعديالت والتغيُّرات القائمة على االفتراضات االأو الخسارة الُموحَّ

دة في الفترة ا ل إلى األرباح المبقاة في قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية الُموحَّ لتي تتحقَّق خاللها. وال يُعَاد تصنيف إعادة  الدخل الشامل اآلخر، وتُحوَّ
 الخسارة في الفترات الالحقة.  القياس إلى الربح أو 
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       ) الموظفين (تتمة التزامات مكافآت  ٤٫٢٥

          (تتمة)  خطط المكافآت الُمحدَّدة 
دة  ويُعتَرف بالتغيُّرات في القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحددة، الناتجة عن تعديالت الخطط أو تقليصها، مباشرة في  قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

 كتكاليف خدمة سابقة. 
   باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة.  مكافآت الُمحدَّدة دورًياويُجَرى حساب التزامات ال

            
       توزيعات األرباح النقدية  ٤٫٢٦

دة في الفترة التي يعتمد خاللها مساهمو المجموعة توزيعات األرباحيُعتَرف بتوزيع األرباح على مساهمي المجموعة كالتزام في    .القوائم المالية الُموحَّ
            

   االعتراف المبدئي والقياس الالحق والتوقف عن االعتراف  - األدوات المالية  ٤٫٢٧
 أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. تتثمل األداة المالية في أي عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو 

            
           األصول المالية 

           
          قياس لمبدئي والاالعتراف ا

لة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الخسارة، كتكاليف   يُعترف مبدئًيا باألصول المالية بالقيمة العادلة زائًدا، في حالة األصول المالية غير الُمسجَّ
 معامالت متعلقة مباشرة بشراء األصل المالي. 

            
          القياس الالحق 

مالية الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة المطفَأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويعتمد ألصول التُقَاس ا
لمجموعة في  نموذج العمل الخاص بالمنشأة إلدارة األصول المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. وتتمثل الفئة األكثر صلة باالتصنيف على 

 األصول المالية التي تُقَاس بالتكلفة الُمطفَأة. 
            

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

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

            
           التوقف عن االعتراف 

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

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

ا:   إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية"، وإمَّ
 
 لمخاطر والمنافع المتعلقة باألصل ) تحويل المجموعة بصورة جوهرية كافة ا(أ

لت السيطرة على األصل. ) أو عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ول(ب   كنها حوَّ
 

ها تُقّيِم فيما ما إن كانت الشركة  وعند تحويل المجموعة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو إبرامها اتفاقية ترتيبات فورية، فإن 
ُل المجموعة مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري وال تحتفظ  ا ال  احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية وإلى مدى احتفظت بهما. وعندم تحّوِ

ل في حدود ا ُل سيطرتها على األصل، فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل الُمحوَّ ستمراريتها في التعامل به. وفي تلك الحالة، تعترف  بهما أو تُحّوِ
ل وااللتزام المتعلق بالدخل الشامل اآلخر على أساس يعكس الحقوق  المجموعة أيًضا بدخل شامل آخر وااللتزام ذي الصلة. ويُقاُس األص  ل الُمحوَّ

ل بالقيمة الدفترية األصلية لألصل  وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة. وتُقَاس استمرارية التعامل التي تأخذ صو رة ضمان على األصل الُمحوَّ
 ادها، أيهما أقل. أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب المجموعة بسد
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  األصول المالية (تتمة) 

 
         

          االنخفاض في قيمة األصول المالية 
ل مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لكافة القروض  ٩ر المالي رقم (يلزم المعيار الدولي للتقري  واألصول المالية المدينة األخرى  ) المجموعة أن تُسّجِ

لة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.   غير الُمسجَّ
 

فقات النقدية التعاقدية المستَحقة وفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة  وتُحتَسب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس الفرق بين التد
 يُخصم العجز بما يقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. قبضها، وعندئٍذ 

            
          االنخفاض في قيمة األصول المالية 

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

 ل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدينيين والبيئة االقتصادية. الخسارة االئتمانية، ويُعدَّ 
            

شهًرا. وتمثل    ١٢وفيما يتصل باألصول المالية المدينة األخرى، تُحتَسب الخسارة االئتمانية المتوقعة بناًء على الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى 
التخلف عن السداد من  شهًرا الجزء من الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر التي تنشأ من حاالت  ١٢ الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى

شهًرا بعد تاريخ القوائم المالية. ومع ذلك، فإنه عند وجود زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ بدايتها، سيُحتسب   ١٢أداة مالية محتملة خالل 
 خسارة االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة. المخصص على أساس ال

            
يوًما. ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، في حاالت   ٩٠حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ينقضي على موعد سداده التعاقدي وتدرس المجموعة 

ح للمجموعة أن تقبض بعينها، قد تدرس أيًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشير المعلومات ال داخلية أو الخارجية بأنه من غير المرجَّ
 غ التعاقدية غير الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعين االعتبار أي تعزيزات في األهلية االئتمانية تحتفظ بها المجموعة. بالكامل المبال

            
           المطلوبات المالية 

           
          االعتراف المبدئي والقياس 

كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض والحسابات الدائنة، تَُصنَُّف المطلوبات المالية، عند االعتراف المبدئي بها، 
ة، بالصافي بعد حسم تكاليف  حسبما يكون مالئًما. ويُعتَرف بكافة المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة، وفي حال القروض والحسابات الدائن 

 . المعامالت المرتبطة بها ارتباًطا مباشًرا
            

          القياس الالحق 
       تُقَاس المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة الُمطفَأة. 

            
           التوقف عن االعتراف 

استبدال التزام مالي آخر بالتزام ام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند يتوقف االعتراف بالمطلوبات المالية عند سداد االلتز
التغيير أو   مالي حالي من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوهرًيا أو إجراء تعديل شروط االلتزامات الحالية تعديال جوهرًيا، يُعتبر هذا 

 في القيم الدفترية في قائمة الدخل الشامل. بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جديد. ويُعتَرف بالفرق   التعديل على أنه توقف االعتراف
            

          مقاصة األدوات المالية 
نظامًيا حالي في إجراء   تُجَرى مقاصة األصول المالية والمطلوبات المالية، ويُفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ 

ا تسويتها على أساس الصافي لتسييل األصول وسداد المطلوبات في آن واحد. مقاصة المبالغ الُمعتَرف بها،    وهناك نية إمَّ
 

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



٣٦ 

  مر العالمية  شركة البحر األح
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
ة ٠٤        (تتمة)   ملخص السياسات المحاسبية الهامَّ

             
       االنخفاض في قيمة األصول غير المالية  ٤٫٢٨

إذا كان هناك مؤشر يدل على احتمالية انخفاض قيمة أصل ما. وفي حال وجود هذا المؤشر  اريخ كل قوائم مالية تقييًما للتحقق مما  تُجري المجموعة بت 
ر المجموعة قيمة األصل القابلة لالسترداد. وتتجاوز قيمة األصل القابلة لال   سترداد قيمتهأو عند استلزام إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي، تقّدِ

ة للنقد ناقًصا تكاليف البيع وقيمته قيد االستخدام. وتُحدَّد القيمة القابلة لالسترداد ألحد األصول ما لم يحقق األصل  العادلة أو القيمة العادلة للوحدة الُمدِ  رَّ
ة  تدفقات نقدية داخلة مستقلة إلى حد كبير عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعات أصول. وعند تجاوز القيمة الد فترية لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ

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

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

جة  الل مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدراألخيرة. وفي حال تعذُّر تحديد هذه المعامالت، تُستخَدم طريقة تقييم مالئمة، وتتأكد هذه الحسابات من خ
  في السوق المالية للشركات المطروح أسهمها للتداول العام أو مؤشرات أخرى متاحة حول القيمة العادلة. 

 
ة من الوحدات المدرة  وتبني المجموعة حسابات انخفاض القيمة على الموازنات التفصيلية والحسابات المتوقعة، التي تُعَدُّ بصورةٍ مستقلٍة عن كل وحد

للمجموعة المخصص لها األصول. وتغطي هذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة عامٍة فترة خمس سنوات. ويُحتَسب معدل النمو طويل  للنقد 
  األمد ويُطبَّق على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمشاريع بعد السنة الخامسة. 

 
في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئات المصاريف بما يتماشى مع وظيفة األصل الذي  في قيمة العمليات المستمرة ويُعترف بخسائر االنخفاض 

ل إلى الدخل الشامل اآلخر. ويُعتَرف باالنخفاض في قي  مة هذه العقارات ضمن  انخفضت قيمته، باستثناء العقارات الُمعَاد تقييمها سابقًا بإعادة تقييم ُمرحَّ
 تقييم سابق.  مل اآلخر حتى مبلغ أي إعادةالدخل الشا

  
نخفاض القيمة  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  معتَرف بها من قبل لم تعُْد موجودة أو قد َنقَُصت. وفي حالة وجود مثل هذا المؤش القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة  ر، تقّدِ
يد قيمة األصل  للنقد. وال يُعَكس قيد الخسارة الناشئة عن انخفاض القيمة المعتَرف بها سابقًا إال في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة لتحد

يرة. ويكون عكس القيد محدوًدا بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل  انخفاض القيمة األخ القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن 
ي خسارة ناشئة عن  قيمته القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان سيُجَرى تحديدها، بالصافي بعد حسم االستهالك، فيما لو لم يُعترف بأ 

بعكس القيد في قائمة الربح أو الخسارة ما لم يُدَرج األصل بالقيمة المعاد تقييمها، وفي هذه الحالة،    السابقة. ويُْعتََرف انخفاض قيمة األصل في السنوات  
 يُعتبر عكس القيد كزيادة إعادة تقييم. 

  
   نخفاض. وتُجَرى مراجعة االنخفاض في قيمة الشهرة سنوًيا وعندما تشير الظروف إلى احتمال تعّرض القيمة الدفترية لال

    
ة للنقد) ال ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ تي تتعلق بها الشهرة. وعند ويُحّدد االنخفاض في قيمة الشهرة بتقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ

ة للنقد عن قيمتها الدفترية، يُعتَرف بخسارة  فاض في القيمة. وال يمكن عكس قيد الخسائر  ناشئة عن االنخ  انخفاض القيمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمِدرَّ
 الناشئة عن االنخفاض في قيمة الشهرة في الفترات المستقبلية. 

  
ة للنقد، حسبما هو  ويجرى اختبار االنخفاض في قيمة األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنوًيا على مستوى الوحدة الُمِدرَّ

 لظروف إلى احتمال تعّرض القيمة الدفترية لالنخفاض في القيمة. ، وعندما تشير امالئم
            

     االحتياطي النظامي  ٤٫٢٩
ل نسبة   َر التوقف    ٪١٠وفقًا لما يتطلبه نظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أْن تُحّوِ من دخلها إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة أْن تقّرِ

 من رأس المال. علًما بأنَّ االحتياطي غير قابل للتوزيع.  ٪٣٠التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي نسبة ن إجراء هذا ع
            
  

   



٣٧ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)     إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
       المعايير والتفسيرات الجديدة والُمعدَّلة  ٠٥

            
ة األولى بعض المعايير والتعديالت التي تسري على الفترات السنوية ابتداًء من تاريخ   م أو بعد ذلك التاريخ. ولم  ٢٠٢٠يناير    ١طبَّقت المجموعة للمّرِ

ر ألي م  تفسير أو تعديل آخر صدر، لكنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.عيار أو تنفِّذ المجموعة التطبيق المبّكِ
            

     ): تعريف المنشأة ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
ح التعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( نشأة، فإنَّ مجموعة متكاملة من  م) " عمليات تجميع المنشآت" أنَّه لكي تعتبر األعمال ٣يوّضِ

ن كحّدٍ أدنى مدخالت وعملية واقعية تساهم معًا مساهمة كبيرة في القدرة على إنشاء المخرجات. عالوة   على ذلك،  النشاطات واألصول يجب أْن تتضمَّ
ح التعديل أنَّ المنشأة يمكن أن تكون قائمة بدون تضمين جميع المدخالت والعمليات الالزمة إل نشاء المخرجات. ولم يكْن لهذه التعديالت أي تأثير  يوّضِ

 على القوائم المالية للمجموعة، لكنَّها قد تؤثِّر على الفترات المستقبلية في حال دخلت المجموعة في أي عمليات تجميع منشآت. 
            

): إصالح معيار  ٣٩) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٩المالي رقم (للتقرير ) والمعيار الدولي ٧التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (
 ُمعدَّل الفائدة 

م التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( ): األدوات المالية: "االعتراف والقياس" عدًدا من  ٣٩) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (٩تقّدِ
ط ااإلعفاءات تنطبق على جميع  ط إذا نشأ عن اإلصالح حاالت  عالقات التحوُّ لتي تتأثر مباشرة بإصالحات معايير ُمعدَّل الفائدة. وتتأثَّر عالقة التحوُّ

ط. وليس لهذه التعديالت أ ط له أو أداة التحوُّ وائم المالية  ي تأثير على الق عدم تيقُّن حيال توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية المعيارية أو كليهما للبند المتحوَّ
ط ذات معدل فائدة لديها. للمج  موعة نظًرا لعدم وجود أي عالقات تحوُّ

            
 تعريف األهمية النسبية  -)  ٨) ومعيار المحاسبة الدولي رقم (١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (

م التعديالت تعريفًا جديًدا بشأن األهمية النسبية ينصُّ على  دُّ جوهرية إذا جرى حذفها أو تحريفها أو شابها الغموض بحيث يُتوقع  أنَّ "المعلومات تُعتقّدِ
ثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون األساسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة بناًء على تلك  القوائم المالية التي  لها إلى حّدٍ معقول أْن تّؤِ

ح التعديالت أنَّ األهمية النسبية ستعتمد على طبيعة المعلومات أو حجمها، سواء  أة معينة ُمِعدَّة لتوفر معلومات مالية بشأن منش لقوائم المالية". وتوّضِ
  درجة معقولة أن بمفردها أو باالشتراك مع معلومات أخرى، في سياق القوائم المالية. ويُعَدُّ الخطأ في المعلومات أمًرا جوهريًا إذا كان من المتوقع ب 

ت التي يتخذها المستخدمون األساسيون. ولم يكْن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للشركة، وليس من المتوقع أن ينشأ يؤثِّر على القرارا 
 عنها أي تأثير مستقبلي على المجموعة. 

            
     م٢٠١٨مارس  ٢٩اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية الصادر بتاريخ 

يس معياًرا في حد ذاته، وال تلغي أي من المفاهيم الواردة فيه المفاهيم أو المتطلبات الواردة في أي معيار؛ إْذ يتمثل الغرض منه  اإلطار المفاهيمي ل
متسقة في حالة عدم وجود  في مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير ومساعدة فَِرق اإلعداد على تطوير سياسات محاسبية 

قابل للتطبيق ومساعدة جميع األطراف على فهم المعايير وتفسيرها. وسيؤثِّر ذلك على المنشآت التي وضعت سياساتها المحاسبية بناًء على  معيار 
ن اإلطار المفاهيمي الُمعدَّل بعض المفاهيم الجديدة وتعريفات ومعايير اعتراف ُمح  ح بعض دَّثَة باألصول والمطلوبات ويو اإلطار المفاهيمي. ويتضمَّ ّضِ

ة. ولم يكْن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم المالية للمجموعة.   المفاهيم الهامَّ
            
 " ١٩-): إعفاءات اإليجار المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد١٦التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( -

" تعديًال على المعيار الدولي  ١٩-م، إعفاءات إيجار متعلقة بفيروس كورونا "كوفيد٢٠٢٠مايو  ٢٨معايير المحاسبة الدولية، بتاريخ أصدر مجلس 
م التعديالت إعفاًء للمستأجرين من تطبيق توجيهات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( - ) ١٦للتقرير المالي رقم ( شأن  ) ب ١٦عقود اإليجار، إْذ تقّدِ

". وكإجراء عملي، قد يختار المستأِجر عدم تقييم ما إن كان إعفاء ١٩-جار الناشئة كنتيجة مباشرة لجائحة "كوفيدالمحاسبة عن تعديل إعفاءات اإلي 
د هذ١٩-اإليجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد ر يُعَدُّ تعديًال على عقد اإليجار. ويجري المستأِجر، الذي يُحّدِ ا الخيار، المحاسبة عن أي  " من المؤّجِ

" بالطريقة ذاتها التي بموجبها تجري المحاسبة عن التغير ١٩-مدفوعات اإليجار الناشئة عن إعفاء اإليجار المتعلق بفيروس كورونا "كوفيد تغيُّر في 
مالية السنوية ابتداًء من  طبَّق التعديل على فترات القوائم ال)، إذا لم يمثل التغيُّر تعديًال على عقد اإليجار. ويُ ١٦وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (

ًرا. ولم يكْن لهذا التعديل أي تأثير على القوائم المالية للمجموعة. ٢٠٢٠يناير  ١تاريخ   م أو بعد ذلك التاريخ. ويُسَمح بالتطبيق تطبيقًا مبّكِ
  

   



٣٨ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

     دة (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ 
          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
       المعايير الصادرة غير السارية المفعول  ٠٦

            
المالية للمجموعة، وتنوي المجموعة تطبيق  فيما يلي اإلفصاح عن المعايير والتفسيرات الصادرة غير السارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم  

 المعايير، حيثما يكون مالئما، عندما تصبح سارية المفعول.  هذه
            

 ) ٣التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (  - الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 
الرجوع    -عمليات تجميع المنشآت"  ) "٣تعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي رقم (م،  ٢٠٢٠أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو  

م بالرجوع إلى إطار  ٢٠١٨إلى اإلطار المفاهيمي. وتهدف التعديالت إلى استبدال الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي للقوائم المالية الصادر في مارس 
 م، دون تغيير جوهري في متطلباته. ١٩٨٩م إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في عا

            
) تفادًيا إلصدار أرباح أو خسائر محتَملة  ٣أضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ االعتراف المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (و

لصادر عن  ) ا٢١) أو التفسير رقم (٣٧نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم (في "اليوم الثاني" ما ينشأ عنه مطلوبات والتزامات محتَملة ستقع ضمن 
 لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي: الضرائب، إذا ما تُكبَِّدت كل منها على ِحدة. 

            
ر المجلس توضيح التوجيهات اإلرشادية الحالية الواردة في  ) المعنّي باألصول الُمحتَملة  ٣المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (وفي الوقت ذاته، قرَّ

يناير   ١تاريخ    لن تتأثر باستبدال الرجوع إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية. ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من  التي
 ي.م أو بعد ذلك التاريخ، وتُطبَّق بأثر مستقبل٢٠٢٢

            
 لمطلوبات متداولة أو غير متداولة ): تصنيف ا١التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ( 

) لتحديد ١من معيار المحاسبة الدولي رقم ( ٧٦إلى  ٦٩م، تعديالت على الفقرات من ٢٠٢٠أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في يناير 
 المطلوبات متداولة أو غير متداولة. وتوضح التعديالت ما يلي: متطلبات تصنيف 

            
         حّقِ في تأجيل التسوية المقصود بال •
       يجب أن ينشأ الحق في التأجيل في نهاية فترة القوائم المالية  •
     ال يتأثر ذلك التصنيف بأرجحية ممارسة المنشأة حقها في التأجيل  •
 فلن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها إذا كانت أداة مالية مشتقة ضمنية في التزام قابل للتحويل ليست إال هي ذاتها أداة حقوق ملكية،  •
            

تُطبَّق بأثر رجعي. وتقّيِم م أو بعد ذلك التاريخ، ويجب أن ٢٠٢٣يناير  ١ويُعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ 
 كانت اتفاقيات القروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض.   المجموعة حالًيا ما للتعديالت من تأثير على الممارسات الحالية وما إنْ 

            
 ) ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم (التعديالت على  -الممتلكات والمصانع والمعدات: اإليرادات المتحصَّلة قبل االستخدام المقصود  

اإليرادات المتحصلَّة قبل االستخدام المقصود، وهو ما   - المعدات م، الممتلكات والمصانع و٢٠٢٠أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو 
لة من بيع البنود المنتَجة ريثما الوصول باألصل  يحظر على المنشآت الخصم من تكلفة بند من بنود الممتلكات والمصانع والمعدات أي إيرادات   متحصَّ

لة من بيع هذه  إلى موقعه ووضعه الالزمين كي يصبح قادًرا على العمل وفقًا للطر يقة التي تبتغيها اإلدارة. بل تعترف المنشأة باإليرادات المتحصَّ
 البنود وتكاليف إنتاج تلك البنود في الربح أو الخسارة. 

            
بَّق بأثر رجعي على بنود  م أو بعد ذلك التاريخ، ويجب أن ُيط٢٠٢٢يناير  ١وُيعَمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ 

األولى. وليس من   الممتلكات والمصانع والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األقرب الُمدَرجة عند تطبيق المنشأة التعديالت للمرة
 المتوقع أن تؤثِّر التعديالت تأثيًرا جوهرًيا على المجموعة. 

            
 بالمئة" للتوقف عن االعتراف بالمطلوبات المالية  ١٠الرسوم في اختبار "الـ  - ) "األدوات المالية" ٩لمالي رقم ( المعيار الدولي للتقرير ا

على عملية إعداد المعايير الدولية للتقرير   ٢٠٢٠-٢٠١٨يجريها مجلس معايير المحاسبة الدولية لألعوام من كجزٍء من التحسينات السنوية التي 
ح التعديل الرسوم التي على المنشأة تضمينها عند تقييم ما إْن  ٩تعديًال على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( المالي، أصدر المجلس  )، حيث يوّضِ
المالي الجديد أو الُمعدَّل تختلف اختالفًا جوهرًيا عن شروط االلتزام المالي األصلي. وال تشتمل هذه الرسوم إال على الرسوم  كانت شروط االلتزام 

ما عن المدفوعة أو المقبوضة بين المقتِرض والمقِرض، بما في ذلك الرسوم التي يدفعها أو يقبضها أي من المقتِرض أو المقِرض بالنيابة كل منه
نوية التي تُطبِّق المنشأة وتُطّبِق المنشأة التعديل على المطلوبات المالية التي يُجَرى تعديلها أو تبادلها في أو بعد بداية فترة القوائم المالية الساآلخر. 

 خاللها التعديل للمرة األولى. 
 



٣٩ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة) إيضاحات حول        القوائم المالية الُموحَّ
          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
       (تتمة)   المعايير الصادرة غير السارية المفعول ٠٦

            
 (تتمة) االعتراف بالمطلوبات المالية بالمئة" للتوقف عن  ١٠الرسوم في اختبار "الـ  - ) "األدوات المالية" ٩المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( 

ًرا. وستُطّبِق  م أو بعد ذلك التاريخ م ٢٠٢٢يناير  ١ويُعَمل بالتعديل على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تاريخ  ع السماح بتطبيقه تطبيقًا مبّكِ
ي أو بعد بداية فترة القوائم المالية السنوية التي تُطّبِق المنشأة خاللها المجموعة التعديالت على المطلوبات المالية التي يُجَرى تعديلها أو تبادلها ف

 جوهرًيا على المجموعة. التعديل للمرة األولى. وليس من المتوقع أن تؤثِّر التعديالت تأثيًرا 
            

لة بااللتزامات   ) ٣٧المحاسبة الدولي رقم (التعديالت على معيار   - تكاليف استيفاء عقد  - العقود الُمحمَّ
المنشأة  ) لتحديد التكاليف التي يجب على٣٧م، تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (٢٠٢٠أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية، في مايو 

ًال بالتزامات أو مكّبًِدا خسائر.   تضمينها عند تقييم ما إْن كان العقد ُمحمَّ
            

دمات على كّلٍ من  وتطّبِق التعديالت "طريقة التكلفة المرتبطة ارتباًطا مباشًرا". وتشتمل التكاليف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بعقد لتقديم بضائع أو خ
اشرة بالعقد، وتُستبعد ما لم  وتوزيع التكاليف المرتبطة ارتباًطا مباشًرا بأنشطة العقد. وال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية مب  التكاليف اإلضافية 

 يمكن تحميلها صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد. 
            

م أو بعد ذلك التاريخ. وستطّبِق المجموعة هذه التعديالت على ٢٠٢٢يناير  ١يخ وُيعَمل بالتعديالت على فترات القوائم المالية السنوية ابتداًء من تار
 تستوِف بعد جميع التزاماتها في بداية فترة القوائم المالية السنوية التي تُطبَّق فيها التعديالت للمرة األولى. العقود التي لم 

            
           اإليرادات  ٠٧

         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 الُمعدَّلة            
  ١٫١(إيضاح            

 ) ٤٠وإيضاح 
            

          اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء
 ٣٥٢٬٢٣٤  ٣١٩٬٤٠٥       إيرادات من بيع مبانٍ  
 ٤٢٬١٤٧  ٢٤٬٤٧٦    عالقة بدهاناتبيع منتجات دهانات ومنتجات وخدمات ذات  
         ٣٩٤٬٣٨١  ٣٤٣٬٨٨١ 

           اإليرادات األخرى 
 ٢١١٬٦٨٥  ١٨٩٬٦٣٩      إيرادات إيجار من عقارات استثمارية  
         ٦٠٦٬٠٦٦  ٥٣٣٬٥٢٠ 
            

          تكلفة اإليرادات  ٠٨
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 الُمعدَّلة            
  ١٫١(إيضاح            

 ) ٤٠وإيضاح 
            

 ٣٣٧٬٦٢١  ٣٥٢٬٤٠٥        تكلفة مباشرة 
 ٩٢٬٠٩٠  ٨٧٬٦٠٣       رواتب ومكافآت موظفين

 ٨٢٬١٩٩  ٧٤٬٦٠١       استهالك وإطفاء 
 ٥٣٬٤٥٠  ٤٧٬٢٥٩         أخرى 

         ٥٦٥٬٣٦٠  ٥٦١٬٨٦٨ 
 



٤٠ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
         مصاريف البيع والتوزيع  ٠٩

         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 الُمعدَّلة            
  ١٫١(إيضاح            

 ) ٤٠وإيضاح 
            

 ٢٤٬٤٨٢  ٢٣٬٧٨٠       رواتب ومكافآت موظفين
 ٨٧١  ١٬٠٠٣       مصاريف تأشيرات وتراخيص 

 ١٬٠٦٥  ٩٥٦       استهالك وإطفاء 
 ١٬٥٩٨  ٦٧٤         سفريات 

 ٦٧٩  ٤١٢         إيجار
 ٦٩٢  ٣٥٠        أتعاب تسويق 

 ٢٬٧٠٠  ٢٬١٨٨         أخرى 
         ٣٢٬٠٨٧  ٢٩٬٣٦٣ 
            

       المصاريف العمومية واإلدارية ٠١٠
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 الُمعدَّلة            
  ١٫١(إيضاح            

 ) ٤٠وإيضاح 
            

 ٣٨٬٠٦٨  ٣٧٬٩٤٧       رواتب ومكافآت موظفين
 ٤٬٤٣٥  ١٥٬٣٦٨        أتعاب مهنية

 ٥٬٤٦٦  ٤٬١٥٠       استهالك وإطفاء 
 ١٬٣٩١  ١٬٤٣٥         تأمين

 ٩٢٦  ١٬٢٦٨       منافع خدمية 
 ٢٬٣٧٩  ١٬١٦٥         سفريات 

 ١٬٨٣٦  ٧١٥       صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة، بال
 ٧٠٥  ٦٢٤         إيجار
 ٤٬٤٠٢  ٩٬٩٣٤         أخرى 

         ٥٩٬٦٠٨  ٧٢٬٦٠٦ 
            

          الدخل اآلخر، بالصافي  ٠١١
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
  ١٫١(إيضاح            

 ) ٤٠وإيضاح 
            

 ٤٥٧  ٨٦٧        مبيعات ُخردة 
 )١٬٤٩٩(  ) ١٬٢٩٩(       تحويل عمالت أجنبيةصافي خسائر من 

 ) ٤٦(  ) ٢١٢(  صافي خسائر من بيع ممتلكات ومصانع ومعدات وعقارات استثمارية 
 ٥٬٢٤١  ١٬٤٩٩        أخرى، بالصافي 

         ٤٬١٥٣  ٨٥٥ 



٤١ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 شركة مساهمة سعودية) (

      

دة (تتمة) إيضاحات حول القوائم       المالية الُموحَّ
          م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

            
          تكلفة التمويل  ٠١٢

         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
  ١٫١(إيضاح            

 ) ٤٠وإيضاح 
            

 ٥٬٦٧٨  ٤٬٠٤٠       القروض التقليدية 
 ٢٬٨٧٣  ٣٬٠٤٢    ) ١٧مصروف فائدة متعلق بالتزامات عقود إيجار (إيضاح 

 ٢٬٣١٠  ٢٬٥٦٧       القروض غير التقليدية
 ٨٣٢  ١٬٦٩٢       خصم متعلق بحسابات مدينة غير متداولة 

 ٢٬٣٤٦  ١٬٦٥٤       مصاريف بنكية وتكاليف أخرى 
 ٦٦١  ٦٦٧    ) ٢٩(إيضاح إطفاء خصم مخصص سحب معدات من مواقع  

         ١٤٬٧٠٠  ١٣٬٦٦٢ 
            

          خسارة السهم  ٠١٣
            

ح لعدد األسهم ا  لقائمة خالل  تُحتسب خسارة السهم األساس والمخفض بقسمة خسارة السنة العائدة للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجَّ
 التالي: السنة على النحو 

            
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
  ١٫١(إيضاح            

 ) ٤٠وإيضاح 
            

 )٧٤٬٨٥١(  ) ١٥٨٬٣٢٣(  خسارة السنة العائدة للمساهمين في الشركة األم 
ح ل  ٦٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠    السنة (باآلالف / سهم) عدد األسهم القائمة خالل المتوسط المرجَّ

 )١٫٢٥(  ) ٢٫٦٤(  خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم 
            

 )٦٦٬٥٠٤(  ) ١٥٨٬٥٠٣( خسارة السنة من العمليات المستمرة العائدة للمساهمين في الشركة األم 
ح لعدد المتوسط ا  ٦٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠    األسهم القائمة خالل السنة (باآلالف / سهم) لمرجَّ

 )١٫١١(  ) ٢٫٦٥(  خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم 



٤٢ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

              

              دة (تتمة) المالية الُموحَّ إيضاحات حول القوائم 
               م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

                
               الممتلكات والمصانع والمعدات  ٠١٤

                
    

األراضي  
 المملوكة 

المباني والوحدات   
 السكنية

 ) ١٤٫١(إيضاح 

  
  المكائن 
 والمعدات 

والتركيبات  األثاث 
والتجهيزات  

 المكتبية

  
  

 السيارات 

األعمال   
الرأسمالية قيد  

 التنفيذ

  
  

 اإلجمالي 

 

لایر سعودي    
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

 

  الُمعدَّلة         الُمعدَّلة   الُمعدَّلة     
  ) ٤٠(إيضاح         ) ٤٠(إيضاح   ) ٤٠ (إيضاح    

                التكلفة: 
  ٣٧١٬٩٦٠  ٤٣٬٣٢٩  ٤٤٬٥٨٤  ٢٧٬١٠٤  ٧٨٬٨٧٧  ١٧٥٬٨١٦  ٢٬٢٥٠ ) ٤٠ُمعدَّلة (إيضاح  - م ٢٠١٩يناير  ١في 

  ٣٬٩٣٨  ١٠٦  ٩٠٠  ١٬٥٣٢  ٥٦٤  ٨٣٦  - ) ٤٠ُمعدَّلة (إيضاح  - إضافات 
  )٥٬٧٢٨(  -  )١٬٢٨٧(  )٢٬١٦٧(  )٩٣٢(  )١٬٣٤٢(  - استبعادات
  -  )٣٣٣(  -  ١٣٢  -  ٢٠١  - تحويالت 

  ٣٩٧  -  -  ) ٢(  -  ٣٩٩  - ) ١٥تحويل من / (إلى) عقارات استثمارية (إيضاح 
  )٢٬٧٦٧(  -  -  -  -  )٢٬٧٦٧(  - تحويل إلى مخزون

  )٧٬٠٥٨(  ) ١٦(  )٢٬٠٨٠(  )٩٣٥(  )٣٬٣٤٤(  )٦٨٣(  - تابعة تحويل من بيع شركة 
  ٥٨٥  )١٦٤(  ٣٣٧  ٦٣  ١١٩  ٢٣٠   ترجمة عمالت أجنبية 

  ٣٦١٬٣٢٧  ٤٢٬٩٢٢  ٤٢٬٤٥٤  ٢٥٬٧٢٧  ٧٥٬٢٨٤  ١٧٢٬٦٩٠  ٢٬٢٥٠ ) ٤٠ُمعدَّلة (إيضاح  -م  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
                

               االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة: 
  ٢٤٣٬١٦٤  ٤١٬٩٧١  ٣١٬٩٧٤  ١٨٬٥٧٣  ٥٩٬٤٥٩  ٩١٬١٨٧  - ) ٤٠لة (إيضاح ُمعدَّ  - م ٢٠١٩يناير  ١في 

ل السنة     ١٨٬٦٧٢  -  ٢٬٥١٨  ٢٬٩١٢  ٤٬٥٥٣  ٨٬٦٨٩  - ) ٤٠ُمعدَّل (إيضاح  -ُمحمَّ
  )٤٬٩٨٣(  -  )١٬١٩١(  )٢٬١٤٩(  )٩٠٧(  )٧٣٦(  - استبعادات
  -  -  -  ٤٧  ) ٤٥(  ) ٢(  - تحويالت 

  ٢٣  -  -  -  -  ٢٣  - ) ١٥ت استثمارية (إيضاح تحويل إلى عقارا
  )٤٨٢(  -  -  -  -  )٤٨٢(  - تحويل إلى مخزون

  )٣٬٤٣٠(  -  )٩٤٢(  )٦١٦(  )١٬٥٥٧(  )٣١٥(  - تحويل من بيع شركة تابعة 
  ٣٣٠  ) ٧٢(  ١١٢  ٥٩  ٩٨  ١٣٣  - ترجمة عمالت أجنبية 

  ٢٥٣٬٢٩٤  ٤١٬٨٩٩  ٣٢٬٤٧١  ١٨٬٨٢٦  ٦١٬٦٠١  ٩٨٬٤٩٧  - ) ٤٠ُمعدَّلة (إيضاح  -م  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
                

               صافي القيم الدفترية: 
  ١٠٨٬٠٣٣  ١٬٠٢٣  ٩٬٩٨٣  ٦٬٩٠١  ١٣٬٦٨٣  ٧٤٬١٩٣  ٢٬٢٥٠ ) ٤٠ُمعدَّلة (إيضاح  -م  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

                



٤٣ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 مة سعودية) (شركة مساه

              

دة (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية                الُموحَّ
               م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

                
               الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة) ٠١٤

    
  

األراضي  
 المملوكة 

   
  

المباني والوحدات  
 السكنية

  
  

  المكائن 
 دات والمع

  
األثاث والتركيبات  

والتجهيزات  
 المكتبية

  
  
  

 السيارات 

األعمال   
الرأسمالية قيد  

 التنفيذ
 ) ١٤-٢(مالحظة 

  
  
  

 اإلجمالي 

 

لایر سعودي    
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

لایر سعودي   
 باأللوف 

 

                
                التكلفة: 

  ٣٦١٬٣٢٧  ٤٢٬٩٢٢  ٤٢٬٤٥٤  ٢٥٬٧٢٧  ٧٥٬٢٨٤  ١٧٢٬٦٩٠  ٢٬٢٥٠ ) ٤٠ُمعدَّلة (إيضاح  -م  ٢٠٢٠يناير   ١في 
  ٤٬١٦٥  -  ٧  ٦٣٠  ٩٨٨  ٢٬٥٤٠  -  إضافات 

  ) ٣٬٧١٥(  -  )٧٠٥(  )٢٬٢٠٢(  )٨٠٨(  -  - استبعادات
  ) ٢٠٣(  -  -  -  -  )٢٠٣(  - تحويل إلى مخزون

  ) ٣١٬٢١٦(  -  )١٤٬٨٦٢(  )٢٬٦٦٣(  )٤٬٢٠٤(  )٩٬٤٨٧(  - شركة تابعة تحويل من بيع 
  ) ١٬٢٩٤(  )٨٤١(  ١٢٩  ) ٢٣(  ٥١٢  )١٬٠٧١(  - ترجمة عمالت أجنبية 

  ٣٢٩٬٠٦٤  ٤٢٬٠٨١  ٢٧٬٠٢٣  ٢١٬٤٦٩  ٧١٬٧٧٢  ١٦٤٬٤٦٩  ٢٬٢٥٠ م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
                

               االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة: 
                

  ٢٥٣٬٢٩٤  ٤١٬٨٩٩  ٣٢٬٤٧١  ١٨٬٨٢٦  ٦١٬٦٠١  ٩٨٬٤٩٧  - ) ٤٠ُمعدَّلة (إيضاح  -م  ٢٠٢٠يناير   ١في 
ل للسنة    ١٣٬١٩٧  -  ١٬٣٢٧  ٢٬٥٠٤  ٣٬٥٦١  ٥٬٨٠٥  - ُمحمَّ
  ) ٣٬٦٥٦(  -  )٦٤٩(  )٢٬٠٤٦(  )٩٦١(  -  - استبعادات

  ) ٥٦(  -  -  -  -  ) ٥٦(  - تحويل إلى مخزون
  ) ٢٤٬٤٢٦(  -  )١١٬٥٠٧(  )٢٬٦٢٣(  )٤٬٠٠٧(  )٦٬٢٨٩(  - تحويل من بيع شركة تابعة 

  ) ٢٦٩(  -  ) ٨(  ) ١٢(  -  )٢٤٩(  - ترجمة عمالت أجنبية 
  ٢٣٨٬٠٨٤  ٤١٬٨٩٩  ٢١٬٦٣٤  ١٦٬٦٤٩  ٦٠٬١٩٤  ٩٧٬٧٠٨  - م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 

                
               صافي القيم الدفترية: 

  ٩٠٬٩٨٠  ١٨٢  ٥٬٣٨٩  ٤٬٨٢٠  ١١٬٥٧٨  ٦٦٬٧٦١  ٢٬٢٥٠ م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
                

          ). ١٧(إيضاح إنَّ مرافق اإلنتاج للمجموعة ُمقاَمة على قِطع أراض ُمستأَجرة بموجب ِعدَّة اتفاقيات إيجار  ١٤٫١
                

لت إدارة المجموعة في السنوات الماضية ١٤٫٢ مليون لایر    ٤٢خسارة ناشئة عن انخفاض في القيمة قدرها    تتعلق األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بصفٍة رئيسٍة بإنشاء مباٍن ومخيمات في ليبيا. وقد سجَّ
 سعودي). مليون لایر   ٤٢م: ٢٠١٩سعودي (



٤٤ 

  البحر األحمر العالمية  شركة 
 (شركة مساهمة سعودية) 

       

دة (تتمة)         إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
       الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة)  ٠١٤

          
ع  ١٤٫٣        استهالك السنتين على النحو التالي: ُوّزِ

       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي         

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 الُمعدَّلة          
  ١٫١(إيضاح          

 ) ٤٠وإيضاح 
          

 ١٦٬١١٩  ١١٬١٤٠      تكلفة إيرادات 
 ١٬٧٦٩  ١٬٤٩٧     مصاريف عمومية وإدارية 

 ٧٨٤  ٥٦٠     مصاريف بيع وتوزيع 
       ١٨٬٦٧٢  ١٣٬١٩٧ 
          

        العقارات االستثمارية  ٠١٥
            
  األراضي    

 المملوكة  
المباني والوحدات   

 السكنية
األعمال الرأسمالية  

 قيد التنفيذ
  

 اإلجمالي 
  لایر سعودي    

 باأللوف  
  لایر سعودي   

 باأللوف 
  لایر سعودي   

 باأللوف 
  لایر سعودي  

 باأللوف  
           

          التكلفة: 
 ٩٣٢٬٥٥٧  ٩٬٥٦١  ٩١٨٬٧٦٨  ٤٬٢٢٨  م ٢٠١٩يناير   ١في 

 ٢٤٬٨٤٩  ٢٣٬٠٦٢  ١٬٧٨٧  -   إضافات 
 )١٢٥(  -  )١٢٥(  -   استبعادات
 -  )١٤٬٦٣٨(  ١٤٬٦٣٨  -   تحويالت 

 ١٧٬٦٢٤  ١٧٬٦٢٤  -  -  تحويل من مخزون 
 )١٢٬٤٨٧(  -  )١٢٬٤٨٧(  -  تحويل إلى مخزون

 ٢  ٢  -  - ) ١٤ت ومصانع ومعدات (إيضاح تحويل من ممتلكا
 )٣٩٩(  -  )٣٩٩(  - ) ١٤تحويل إلى ممتلكات ومصانع ومعدات (إيضاح 

 ٣٧  -  ٣٧  -  ترجمة عمالت أجنبية 
 ٩٦٢٬٠٥٨  ٣٥٬٦١١  ٩٢٢٬٢١٩  ٤٬٢٢٨  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

          
 ٤٩٬١٣٥  ٣٤٬٥٨٠  ١٤٬٥٥٥  -   إضافات 

 ) ٥١٧(  )٤٠٣(  )١١٤(  -   استبعادات
 ) ٤٥٬٩٧٦(  -  )٤٥٬٩٧٦(  -  تحويل إلى عمليات مشتركة 

 -  )٢٦٬٤٢٢(  ٢٦٬٤٢٢  -   تحويالت 
 ) ١٬٦٥١(  -  )١٬٦٥١(  - تحويل من بيع شركة تابعة 

 ٢  -  ٢  - أجنبية ترجمة عمالت 
 ٩٦٣٬٠٥١  ٤٣٬٣٦٦  ٩١٥٬٤٥٧  ٤٬٢٢٨  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 

          
  

   



٤٥ 

  ر األحمر العالمية  شركة البح
 (شركة مساهمة سعودية) 

       

دة (تتمة)         إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
        (تتمة)   االستثماريةالعقارات  ٠١٥

            
  االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة: 

 
       

 ٥٣٣٬٢٣٥  -  ٥٣٣٬٢٣٥  -  م٢٠١٩يناير  ١في 
ل للسنة   ٥٨٬٩٦٨  -  ٥٨٬٩٦٨  -  ُمحمَّ

 )١٢٥(  -  )١٢٥(  -   استبعادات
 ) ٢٣(  -  ) ٢٣(  - تحويل إلى ممتلكات ومصانع ومعدات 

 )٧٬٥٧١(  -  )٧٬٥٧١(  -  إلى مخزونتحويل 
 ١٣  -  ١٣  -  ترجمة عمالت أجنبية 

 ٥٨٤٬٤٩٧  -  ٥٨٤٬٤٩٧  -  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
ل للسنة   ٥٣٬٠٢٩  -  ٥٣٬٠٢٩  -  ُمحمَّ

 ) ١٠٢(  -  )١٠٢(  -   استبعادات
 ) ٢٩٬٨٩٨(  -  )٢٩٬٨٩٨(  -  تحويل إلى عمليات مشتركة 

 ) ٧٤٢(  -  )٧٤٢(  - تابعة تحويل من بيع شركة 
 ٦٠٦٬٧٨٤  -  ٦٠٦٬٧٨٤  -  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 

          
         صافي القيم الدفترية: 

 ٣٥٦٬٢٦٧  ٤٣٬٣٦٦  ٣٠٨٬٦٧٣  ٤٬٢٢٨  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ي ف
 ٣٧٧٬٥٦١  ٣٥٬٦١١  ٣٣٧٬٧٢٢  ٤٬٢٢٨  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

         
          

:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ٦٢٫٠٢المصاريف التشغيلية المباشرة المتعلقة بإيرادات إيجار السنة الُمحقَّقة من العقارات االستثمارية تبلغ  ١٥٫١
 مليون لایر سعودي).  ٥٨٫٠١

    
لت العقارات   ١٥٫٢ مليون لایر    ١٦االستثمارية بقيمة دفترية قدرها  أنهت المجموعة، خالل السنة، اتفاقية مشتركة في دولة الجزائر مع الغير، وحوَّ

لة إلى العمليات المشتركة بن  اًء على نسبة الملكية. ويتضمَّن رصيد  سعودي. وأعادت المجموعة االعتراف بالعقارات االستثمارية الُمحوَّ
 لقًا بعملية مشتركة. مليون لایر سعودي متع ٧٫٨العقارات االستثمارية، كما بتاريخ القوائم المالية، مبلغًا قدره 

    
َل، كما بتاريخ القوائم المالية، إلى القيمة العادلة لالستثمار العقاري للمجموعة بناًء على إجراء تقييم ١٥٫٣ نفَّذه المقيمون المستقلون التالون،   تُوّصِ

بالتكلفة ناقًصا االستهالك المتراكم والخسائر الناشئة عن  وهم ليسوا على عالقة بالمجموعة. وتُدَرج القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
 االنخفاض في القيمة. 

          
 عادلة القيمة ال  مؤهالت المقيِّم    المقيِّمون المستقلون  المدينة  
لایر سعودي           

 باأللوف 
 ٢٠٢٠         
لون لدى الهيئة السعودية    العقارية الند ستيرلنج لالستشارات  المملكة العربية السعودية   مقّيِمون مسجَّ

للمقّيِمين المعتمدين (تقييم السعودية) وعضو  
 المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين

٣٩٤٬١١٥ 

 ٢٬٨٠٩      الستشارات العقارية الند ستيرلنج ل دبي 
 ١٬٥٧٠      الند ستيرلنج لالستشارات العقارية  ُعمان 
 ١٠٬٠٣٧      ستيرلنج لالستشارات العقارية الند  الجزائر 
         ٤٠٨٬٥٣١ 
  

   



٤٦ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

       

دة (        تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
        (تتمة)   العقارات االستثمارية ٠١٥

            
 ٢٠١٩         
لون لدى الهيئة السعودية    الند ستيرلنج لالستشارات العقارية  المملكة العربية السعودية   مقّيِمون مسجَّ

  للمقّيِمين المعتمدين (تقييم السعودية) وعضو 
 المعهد الملكي للمسَّاحين القانونيين

٤١٦٬٩٦٠ 

 ٣٬٦٥٤      الند ستيرلنج لالستشارات العقارية  دبي 
 ١٬٧٠٥      الند ستيرلنج لالستشارات العقارية  ُعمان 
 ٢١٬٨٤٠      الند ستيرلنج لالستشارات العقارية  الجزائر 
ارك  سيول ريل ستيت كمباني (م  ٢١سنشري   بابوا غينيا الجديدة 

 جوزيف كيليب) 
مقّيِم معتَمد (مجلس تسجيل المقّيِمين في بابوا  

 غينيا الجديدة)
١٬٥٦٣ 

         ٤٤٥٬٧٢٢ 
          

لعقارات  بُغَية تحديد القيمة العادلة للعقارات، استخدم الُمقّيِم طريقة صافي الدخل، حيث تُقيَّم بموجبها القيمة اإليجارية السوقية لجميع ا ١٥٫٤
المماثلة في المناطق المجاورة، باستثناء العقارات في  صَّصة لإليجار بالرجوع إلى القيم اإليجارية المحقَّقة للعقارات المماثلة والعقارات  المخ

الت العوائد  طريقة تكلفة االستبداالت المستهلَكة. ويُطبَّق ُمعدَّل الرسملة بالرجوع إلى معد - مدينة دبي التي قُيَِّمت باستخدام طريقة التكلفة 
معرفة المقّيِمين بالعوامل الُمحدَّدة للعقارات المعنيَّة. وعند تقييم القيمة   التي يالحظها المقّيِمون لعقارات مماثلة في الموقع، ويُعدَّل بناًء على

الستبداالت المستهَلكة بناًء على  العادلة للعقارات، يمثل االستخدام األقصى واألمثل للعقارات استخداماتها الحالية. وتُحتَسب طريقة تكلفة ا 
ر المادي وجميع الصور ذات الصلة من التقادم والتحسينات.  تقدير إجمالي تكاليف االستبداالت الحالية للتحسينا ت، ناقًصا مخصص التدهوُّ

 وال تتضمن القيمة العادلة المذكورة أعاله األصول قيد اإلنشاء. 
          

 ُطرق تقييم فنية: ل التالي لتحديد القيم العادلة الستثماراتها العقارية واإلفصاح عنها من خالل تستخدم المجموعة التسلس ١٥٫٥
          
 اإلجمالي   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول    
لایر سعودي     

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
          
 ٤٠٨٬٥٣١  ٤٠٨٬٥٣١  -  -  ٢٠٢٠ 
 ٤٤٥٬٧٢٢  ٤٤٥٬٧٢٢  -  -  ٢٠١٩ 
          

ة في االفتراضات الُمستخَدمة في التقييم العادل لالستثمارات العقارية مثل ُمعدَّل الخصم والعائد ونمو اإليجا ١٥٫٦ رات وما  ينشأ عن أي حركة هامَّ
 هذه األصول. إلى ذلك قيمة عادلة أقل / أعلى بصورة جوهرية ل

          
  

   



٤٧ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

       

دة (تتمة)         إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
        األصول غير الملموسة  ٠١٦

 اإلجمالي  برامج الحاسب اآللي   الشهرة   التراخيص   
لایر سعودي     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
          

          التكلفة: 
 ٦٣٬٥٠٨  ٦٬٧٨٥  ٦٬٤١٦  ٥٠٬٣٠٧  م٢٠١٩يناير  ١في 

 ٢٬٩١٩  ٢٬٩١٩  -  -   إضافات 
 ) ٢٠(  ) ٢٠(  -  -   استبعادات

 )٢٦٬٧٨٢(  )٣٠٤(  -  )٢٦٬٤٧٨( تحويل من بيع شركة تابعة 
 ٩  ٩  -  - فروق ترجمة العمالت األجنبية

 ٣٩٬٦٣٤  ٩٬٣٨٩  ٦٬٤١٦  ٢٣٬٨٢٩  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 ٨٤٩  ٨٤٩  -  -   إضافات 

 ) ١٢٨(  )١٢٨(  -  -   استبعادات
 ) ٣٠٥(  )٣٠٥(  -  - تحويل من بيع شركة تابعة 

 ٤٠٬٠٥٠  ٩٬٨٠٥  ٦٬٤١٦  ٢٣٬٨٢٩  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
          

        اإلطفاء المتراكم واالنخفاض في القيمة: 
 ٢٢٬٤٦٧  ٤٬٩٣٤  -  ١٧٬٥٣٣  م٢٠١٩يناير  ١في 

ل للسنة   ٤٬٥٢٥  ٥٩٠  -  ٣٬٩٣٥  ُمحمَّ
 ) ٢٠(  ) ٢٠(  -  -   استبعادات

 ٤٬٩٦٢  -  ٤٬٩٦٢  -  ) ١٦٫١انخفاض في القيمة (إيضاح 
 )٦٬٨١٥(  )١٩٥(  -  )٦٬٦٢٠( تحويل من بيع شركة تابعة 

 ٧  ٧  -  - فروق ترجمة العمالت األجنبية
 ٢٥٬١٢٦  ٥٬٣١٦  ٤٬٩٦٢  ١٤٬٨٤٨  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

ل للسنة   ٢٬٨٦٠  ٧١٠  -  ٢٬١٥٠  ُمحمَّ
 ) ١٢٠(  )١٢٠(  -  -   استبعادات

 ٨٬٢٣٤  -  ١٬٤٠٣  ٦٬٨٣١  ) ١٦٫١انخفاض في القيمة (إيضاح 
 ) ٢٨٠(  )٢٨٠(  -  - ركة تابعة بيع شتحويل من 

 ٣٥٬٨٢٠  ٥٬٦٢٦  ٦٬٣٦٥  ٢٣٬٨٢٩  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
          

         صافي القيمة الدفترية 
 ٤٬٢٣٠  ٤٬١٧٩  ٥١  -  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
 ١٤٬٥٠٨  ٤٬٠٧٣  ١٬٤٥٤  ٨٬٩٨١  م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

          
ة للنقد التي تحتوي على تراخيص وشهرة قيمة الوحد اختبار االنخفاض في   ١٦٫١  ة الُمِدرَّ

          
َصت معظم الشهرة للقطاع التشغيلي "الدهانات والخدمات ذات العالقة"، وتراقبه اإلدارة على مستوى الوحدة الُمِدَرة للنقد لـ "شر كة الدهانات الممتازة".  ُخّصِ

نت توقُّعات التدفقات النقدية تقديرات ُمحدَّدة لخمس  لالسترداد لهذه الوحدوقد احتُسِبَت القيمة القابلة  ة الُمِدَرة للنقد بناًء على القيمة قيد االستخدام لها،وتضمَّ
ة للنقد بناًء على حساب القيمة قيد االس ات التدفقات  خدام باستخدام توقُّعت سنوات وُمعدَّل نمو نهائي بعد ذلك. وقد ُحّدِدت القيم القابلة لالسترداد للوحدات الُمِدرَّ

للخمس سنوات التالية    ٪٥م، وعلى فرضية أنَّ متوسط ُمعدَّل النمو السنوي يبلغ نسبته  ٢٠٢١النقدية على أساس الموازنات المالية المعتَمدة من اإلدارة لعام  
َر ُمعدَّل النمو بأنه معدل النمو الحالي قصير األجل لصناعة ال لت اإلدارة مخصًصا بقيمة  دهانات. ونتيجة ذلك اوبعد ذلك، حيث قُّدِ مليون    ١٫٤إلجراء، سجَّ

َدة.  ٦٫٨لایر سعودي يتعلق بالشهرة وبقيمة    مليون لایر سعودي يتعلق بالتراخيص في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ
  

   



٤٨ 

 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

       

دة إيضاحات حول          (تتمة) القوائم المالية الُموحَّ
         م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

          
         عقود اإليجار   ٠١٧

          
   َيِرُد فيما يلي القيم الدفترية ألصول حق االستخدام الُمْعتََرف بها والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة: ١٧٫١

          
 اإلجمالي   المعدات  األراضي      
عودي  لایر س     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
       التكلفة: 

  م نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  ٢٠١٩يناير  ١مبلغ ُمعتَرف به كما في 
 ) ١٦رقم (    

   
٦٥٬٧٢٨ 

   
١٤٤ 

   
٦٥٬٨٧٢ 

 ١٦٬٠٦٠  -  ١٦٬٠٦٠     إضافات 
 )٢٬٩٨٣(  -  )٢٬٩٨٣(   تحويل من بيع شركة تابعة 

 ٧٨٬٩٤٩  ١٤٤  ٧٨٬٨٠٥    م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 ٢٬٠٩٨  -  ٢٬٠٩٨     إضافات 

 ) ١٤(  -  ) ١٤(    إعادة قياس 
 )٢٬٦٠٠(  -  )٢٬٦٠٠(   تحويل من بيع شركة تابعة 

 ٧٨٬٤٣٣  ١٤٤  ٧٨٬٢٨٩    م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
          

         اإلطفاء المتراكم: 
 ١٢٬٢٠٥  ٣٦  ١٢٬١٦٩    مصروف استهالك 

 )١٬٧٩٠(  -  )١٬٧٩٠(   تحويل من بيع شركة تابعة 
 ١٠٬٤١٥  ٣٦  ١٠٬٣٧٩    م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ١٠٬٦٢١  ٣٦  ١٠٬٥٨٥    مصروف استهالك 
 )٦١٢(  -  )٦١٢(   تحويل من بيع شركة تابعة 

 ٢٠٬٤٢٤  ٧٢  ٢٠٬٣٥٢    م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
          

         : الدفتريةصافي القيمة 
 ٥٨٬٠٠٩  ٧٢  ٥٧٬٩٣٧    م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في 
 ٦٨٬٥٣٤  ١٠٨  ٦٨٬٤٢٦    م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

          

   وفيما يلي بياٌن بالقيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل الفترة: ١٧٫٢
التزامات عقود         

 اإليجار 
  

لایر سعودي         
 ف) (باأللو

لایر سعودي   
 (باأللوف) 

       ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
          

 ٥٦٬٩٤٤  ٦١٬٢٢٦       يناير ١في 
 ١٦٬٠٦٠  ٢٬٠٩٨      إضافات على التزامات إيجار 

 ٣٬١٠٤  ٣٬٠٤٢      ) ١٢مصروف إيجار (إيضاح 
 -  ) ١٨(      إعادة قياس 

 )١٬٢٢٤(  ) ٢٬٠٤١(     تحويل متعلق ببيع شركة تابعة 
 )١٣٬٦٥٨(  ) ٧٬٧٨٤(      غ مدفوعة مبال
 ٦١٬٢٢٦  ٥٦٬٥٢٣      ديسمبر   ٣١في 

 ٩٬١٨١  ١٣٬٠١٤     جزء متداول من التزامات عقود إيجار
 ٥٢٬٠٤٥  ٤٣٬٥٠٩     جزء غير متداول من التزامات عقود إيجار 

          

دة. ٣٧أُفِصَح عن تحليل تواريخ استحقاق التزامات عقود اإليجار ضمن إيضاح (    ) من هذه القوائم المالية الُموحَّ



٤٩ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
             عقود اإليجار (تتمة)   ٠١٧

               
دة: فيما يلي المبالغ  ١٧٫٣  الُمْعتََرف بها المتعلق بأصول حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

    
            ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
  لایر سعودي              

 (باأللوف)  
  لایر سعودي    
 (باأللوف)  

               
 ١٢٬٢٠٥  ١٠٬٦٢١         دام مصروف استهالك أصول حق استخ

 ٣٬١٠٥  ٣٬٠٤٢          مصروف فائدة متعلق بالتزامات عقود إيجار 
 ٩٬١٤٨  ٩٬٦٥٤    مصروف متعلق بعقود إيجار قصيرة األجل وأصول منخفضة القيمة 

            ٢٤٬٤٥٨  ٢٣٬٣١٧ 
               

             المخزون  ٠١٨
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٥٥٬٢٦٧  ٥٥٬٠٢٦           المواد الخام 
ة الصنع  ٥٦٬٠٢١  ٥٢٬١٩٥           بضاعة تامَّ

 ١٣٬٨٣٩  ٥٠٬٩٨٩           أعمال قيد التنفيذ
            ١٢٥٬١٢٧  ١٥٨٬٢١٠ 

 )٣٣٬٥٠٢(  ) ٣٥٬٠٩٣(          ناقًصا: مخصص مخزون متقادم 
            ٩١٬٦٢٥  ١٢٣٬١١٧ 
               

       فيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم خالل السنة:  ١٨٫١
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٣٣٬٢٢٢  ٣٣٬٥٠٢          في بداية السنة 
 ٦٬٠١٨  ٤٬٠٩١           مخصص السنة 

 ) ٣١(  -          مشطوب خالل السنة 
 )٤٬٦٧٠(  ) ٤٩(          عكس قيد مخصص خالل السنة 

 )٩٩٩(  ) ٢٬٤٥١(          تحويل من بيع شركة تابعة 
 ) ٣٨(  -          فروق تحويل عمالت أجنبية

            ٣٣٬٥٠٢  ٣٥٬٠٩٣ 
               

ل مخصٌص إضافٌي بقيمة  مليون لایر   ٤أعادت المجموعة، بتاريخ قائمة المركز المالي، تقييم القيمة القابلة للتحقُّق للمخزون، ونتيجة ذلك، سّجِ
دة باألخذ بعين  ١٫٣م: ٢٠١٩سعودي (  خزون وحالته. االعتبار ُعْمر هذا الممليون لایر سعودي) في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ

  

   



٥٠ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
             أصول العقود  ٠١٩

            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 األلوف) (ب
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٢٦٧٬٤٥٩  ٢٤٨٬٢٨٦          تكلفة وأرباح تقديرية
 )٢٢٣٬١٦٥(  ) ٢٠٤٬٥٢٢(          ناقًصا: فواتير وخسائر معتَرف بها

            ٤٤٬٢٩٤  ٤٣٬٧٦٤ 
               

ة الُمبَرمة مع العمالء لبناء المخيمات. واعتُرف كما في نهاية السنة بخسائر ائتمانية الحالية بسبب العقود اإلضافي زادت أصول العقود في السنة 
مليون  ٢٫١م: ٢٠١٩مليون لایر سعودي محتفظ بها كما في نهاية السنة خالل السنة الماضية ( ٢٫١متوقعة مقابل أصول عقود محتفَظ بها بقيمة 

 لایر سعودي). 
               

             ارية المدينة الحسابات التج ٠٢٠
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
الحسابات      

المدينة الُمستَحقة  
من العقود  
المبَرمة مع  

 العمالء

  
  

حسابات  
عقود اإليجار  

 المدينة

  
  
  
  

 اإلجمالي 

الحسابات   
المدينة الُمستَحقة  

من العقود  
المبَرمة مع  

 العمالء

  
  
  

حسابات عقود  
 اإليجار المدينة 

  
  
  
  

 اإلجمالي 
   سعودي لایر    

 (باأللوف)  
  لایر سعودي  

 (باأللوف)  
 الُمعدَّلة     الُمعدَّلة           
 ) ٤٠(إيضاح     ) ٤٠(إيضاح           
               

 ٣٠٦٬٤٣٣  ٧٣٬٧٨٥  ٢٣٢٬٦٤٨  ٢٧١٬٤١٨  ٦١٬٢٢٨  ٢١٠٬١٩٠    مفوترة
 ٢٣٬٥٨٦  ١٬٠٤٦  ٢٢٬٥٤٠  ٢٧٬٠٥٤  ٥١  ٢٧٬٠٠٣  محتجزات مستَحقة القبض 

 )٨١٬٠٥٨(  )٢٬٩٣٩(  )٧٨٬١١٩(  ) ٨٢٬٤٨٩(  )٣٬٧٥٨(  )٧٨٬٧٣١(  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
    ٢٤٨٬٩٦١  ٧١٬٨٩٢  ١٧٧٬٠٦٩  ٢١٥٬٩٨٣  ٥٧٬٥٢١  ١٥٨٬٤٦٢ 

 )٢١٥٬٧٧٤(  )٧١٬٨٩٢(  )١٤٣٬٨٨٢(  ) ١٨٤٬٤٨٨(  )٥٧٬٥٢١(  )١٢٦٬٩٦٧(   ناقًصا: الجزء المتداول 
 ٣٣٬١٨٧  -  ٣٣٬١٨٧  ٣١٬٤٩٥  -  ٣١٬٤٩٥  ) ٢٠٫١ح جزء غير متداول (إيضا

               
يوًما، حيث تُعتبر الحسابات التجارية المدينة متأخرة   ٩٠-٦٠ال تحمل الحسابات التجارية المدينة أي فائدة، وتبلغ فترة االئتمان لدى المجموعة 

ضة القيمة غير مكفولة بضمانات، ومن المتوقع، بناًء على الخبرة السابقة، استردادها والحسابات التجارية المدينة غير المنخفالسداد بعد هذه المدة.  
 بالكامل. وفيما يلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانية المتوقَّعة: 

               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٨٠٬٤٣٤  ٨١٬٠٥٨          في بداية السنة 
 ٢٬٢٦٦  ٥٬٧٨٦           مخصص السنة 

 )٥٤٥(  ) ٣٬٣٧٩(      عكس قيد مخصص خالل السنة 
 )١٬٤٦٨(  ) ٥٠٢(          مشطوب خالل السنة 

 ٣٧١  ) ٤٧٤(      فروق تحويل عمالت أجنبية
 ٨١٬٠٥٨  ٨٢٬٤٨٩           نهاية السنة في 

 



٥١ 

  األحمر العالمية   شركة البحر
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
             (تتمة)  الحسابات التجارية المدينة ٠٢٠

               
قضائية بمدينة هيوستن في والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية بحق أحد عمالئها م دعوى  ٢٠١٦رفعت المجموعة خالل عام  ٢٠٫١

العميل.  وإحدى شركاته التابعة وأحد أعضاء مجلس إدارته (بشأن إنشاء مخيم بدولة أنجوال)، مطالبة بسداد األرصدة المستَحقة من هذا  
موعدها إلى المجموعة وفقًا لجدول السداد بسبب قيود معينة على إعادة   ولم يستوِف العميل التزاماته المتعلقة بتحويل األموال في

لة بين العميل والمجموعة، وافق العميل على   األموال بعملة أجنبية إلى خارج أنجوال. ومع ذلك، وبعد مناقشات ومفاوضات مطوَّ
م العميل الكائن بدولة أنجوال، بما يتيح للشركة الحق  انونية بموجبها يقرُّ بالدْين ويمنح الشركة مطالبة بشأن أصول مخي تحرير وثائق ق

في الحصول على تكلفة ثانوية على هذه األصول. وعليه، فإنَّ المجموعة والعميل قد انسحبا بعد ذلك من إجراءات التقاضي المرفوعة  
يم العميل واألصول ذات الصلة لدى  كساس بالواليات المتحدة األمريكية، ورفعت دعوى مطالبتها بحّقِ مخفي مدينة هيوستن بوالية ت 

دعوى  المحكمة المعنيَّة في دولة أنغوال، وسيواصالن العمل في الخطوات التالية وفقًا للقوانين األنغولية المحلية. وال يزال الحكم بشأن ال
 المركز المالي.  القضائية معلقًا كما بتاريخ قائمة 

               
م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ٨٦٫٩هذا العميل متضمًنا الجزء غير المتداول بلغ إجمالي الرصيد القائم من  

الزمنية للنقود.  مليون لایر سعودي مقابل القيمة  ١٫٧مليون لایر سعودي). وخالل السنة، ُخِصَم أيًضا الرصيد بقيمة  ٨٨٫٧: ٢٠١٩(
لت إدا مليون لایر سعودي    ٥٧٫٢رة المجموعة مخصًصا مقابل هذا الرصيد بقيمة  وعلى ضوء الدعوى القضائية المعلقة ونتيجتها، سجَّ

ل كمخصص كافي للوفاء بأي خسائر متوقعة مستقبال،   ٥٥٫٥:  ٢٠١٩( مليون لایر سعودي)، وتعتقد إدارة المجموعة أنَّ المبلغ الُمسجَّ
َنت حسابها المدين المستَحق    ينشأ عن النتيجة النهائية أي خسارة كبيرة إضافية للمجموعة. وما يدعم ذلكولن   أيًضا أنَّ المجموعة قد أمَّ

مليون دوالر أمريكي) و   ٣٢٫٥مليون لایر سعودي ( ١٢٢من العميل (بما في ذلك الفائدة) عن طريق (أ) تحرير سند إذني بقيمة 
 لى أصول المخيم بأنجوال. (ب) تسجيل رهن ثان ع

               
َل الرصيد    ١٢٫٨دين بقيمة  كان لدى المجموعة رصيد م ٢٠٫٢ مليون لایر سعودي من حكومة بابوا غينيا الجديدة قائم منذ عدة سنوات، وُحّصِ

 كامًال خالل السنة الحالية. 
               

عة  لالطالع على مخاطر ائتمان الحسابات التجارية المدينة الذي يوضح كيفية إدارة المجمو) ٣٧٫٢يُرَجى الرجوع إلى إيضاح ( ٢٠٫٣
 وقياسها جودة الحسابات التجارية المدينة االئتمانية غير متأخرة السداد وغير منخفضة القيمة. 

               
            االستثمار في شركة زميلة  ٠٢١

               
َدة. وفيما في شركة ("آر إس إتش إم") تُجَرى المحاسبة عنها وفقًا لطريقة حقوق ا  ٪٤٩المجموعة حصة بنسبة  لدى   لملكية في القوائم المالية الُمَوحَّ

 يلي المعلومات المالية المختَصرة الستثمار المجموعة في الشركة الزميلة: 
               

           المختصَرة للشركة الزميلة قائمة المركز المالي 
رد سي هاوزنج              

ماليزيا إس دي إن.  
بي إتش دي. ("آر  

 ") إس إتش إم

  

   ٪ ٤٩          نسبة الملكية 
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٧٬٧٨٣  ٦٬٢٢٢           المتداولة األصول 
 ١٧٬٦٨٤  ١٥٬٥٧٢           األصول غير المتداولة 

 )١١٬٢٠٢(  ) ١١٬٦٤٨(           المطلوبات المتداولة 
 )١٬٤٠٢(  -           المطلوبات غير المتداولة 

 ١٢٬٨٦٣  ١٠٬١٤٦          القيمة الدفترية الستثمار المجموعة 
               
 



٥٢ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠سمبر دي  ٣١في 

               
           (تتمة) االستثمار في شركة زميلة  ٠٢١

               
       لالستثمار في شركة زميلة شهرة عائدة لشركة زميلة. تتضمن القيمة الدفترية 

               
         قوائم الدخل الشامل المختصَرة للشركات الزميلة 

               
("آر إس إتش          

 إم") 
("آر إس   

 إتش بي") 
   

 اإلجمالي 
   

 اإلجمالي 
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
  لایر سعودي         

 (باأللوف)  
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 -  ٣٢٬١٦١  ٢٨٬٧٦٧  ٣٬٣٩٤        إيرادات 
 -  ) ٢٨٬٤٢٠(  )٢١٬٤٩١(  )٦٬٩٢٩(       تكلفة إيرادات 

 -  ٩٨٨  )١٧٥(  ١٬١٦٣       دخل آخر 
 -  ) ٧٬٥٤٧(  )٤٬٦٤٣(  )٢٬٩٠٤(      مصاريف إدارية 

 -  ) ٣٨٥(  ) ٧٠(  )٣١٥(      مصاريف تشغيلية أخرى 
 -  ) ١٠٠(  )١٠٠(  -       تكاليف تمويل
 -  ) ٩٨٦(  )٩٨٦(  -      ضريبة دخل 

 -  ٦٢  ١٥  ٤٧       إيرادات تمويل 
 -  ) ٤٬٢٢٧(  ١٬٣١٧  )٥٬٥٤٤(  رة الشاملة) / الربح الشامل إجمالي (الخسا

 -  ) ٢٬٤٥٤(  ٢٦٣  )٢٬٧١٧(    حصة المجموعة من (خسارة) / ربح السنة 
               

  مليون لایر   ٣٫٧٥) في شركة ("آر إس إتش بي") نظير ِعوض قدره  ٪٢٠م، حصتها المتبقية بنسبة ( ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١باعت المجموعة، بتاريخ  
التفاصيل، يُرَجى الرجوع  ) (لمزيد من ٪١٠٠: ٢٠١٩سعودي. ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الملكية في شركة ("آر إس إتش بي") إلى صفر (

 "). ١إلى إيضاح "
               

       المبالغ المدفوعة مقدًما والحسابات المدينة األخرى  ٠٢٢
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
سعودي  لایر             

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٩٬٢٧٧  ١٣٬٠٢٧    ) ١٫١تابعة (إيضاح ِعوض ُمستَحق القبض مقابل بيع شركة 
 ١٥٬٧٠٦  ٢٢٬٦٤٢    ) ٣٣مبالغ ُمستَحقة من جهات ذات عالقة (إيضاح 

 ١٥٬٦٧٥  ١١٬١٠٣    مصاريف مدفوعة مقدًما وتأمينات نقدية
ل   ٢٬٤٠٩  ٢٬٤٠٩  ة وضريبة قيمة مضافة للشركات التابعة األجنبيةضريبة ُمعجَّ

 ٢٬٠٤٥  ١٬٧٣١           ُسلف مقدمة إلى موظفين
 ٣٬٦١٦  ١٬٦١٠           تأمينات نقدية

 ٢٬٥٤٨  ٣٢٤    إيجارات مدفوعة مقدًما لعقود إيجار قصيرة األجل 
 ٣٬٨٥٦  ٦٬٠٥٩            أخرى 

            ٥٥٬١٣٢  ٥٨٬٩٠٥ 
               

ن مبلغ الرصيد الُمستَحق من جهات ذات عالقة  ألف   ٨٣٢لایر سعودي، بالصافي بعد حسم تأثير القيمة الزمنية للنقود بمبلغ مليون  ١٣٫٨يتضمَّ
العالقة وأرصدتها ضمن مليون لایر سعودي)، وأُفِصَح عن الشروط واألحكام المتعلقة بالمعامالت مع الجهات ذات    ١٥٫٧:  ٢٠١٩لایر سعودي (

دة. ٣٣اإليضاح (  ) من هذه القوائم المالية الُموحَّ
  

   



٥٣ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
           النقد وما في حكمه ٠٢٣

            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٦٦٬٣٠٣  ٣١٬١٢٢           أرصدة بنكية 
 ٦٣٧  ٤٧٢           نقدية بالصندوق 

 ٤٠٬١٣٩  -           ودائع قصيرة األجل 
            ١٠٧٬٠٧٩  ٣١٬٥٩٤ 
               

ُمودَعة لدى بنوك تجارية، وتحقِّق إيرادات تمويلية حسب األسعار السائدة في السوق. وتتراوح الفائدة  كانت الودائع قصيرة األجل (التقليدية) 
التمويلية من سنوًيا). وقد بلغ إجمالي اإليرادات  ٪٢٫٥إلى  ٪١٫٥: ٢٠١٩سنوًيا (  ٪٢٫٤إلى  ٪٠٫٧٠السنوية على الودائع قصيرة األجل ما بين 

 مليون لایر سعودي).  ١٫٧: ٢٠١٩لایر سعودي ( مليون ٠٫٣٥الودائع القصيرة األجل 
               

             رأس المال  ٠٢٤
               

ح به والمدفوع، كما في  ن رأسمال الشركة الُمصرَّ لایر سعودي   ١٠سهم ُمدَرج بقيمة  ٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠م، من ٢٠١٩م و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١َيتكوَّ
 للسهم الواحد. 

               
             االحتياطي النظامي  ٠٢٥

               
من صافي ربح السنة إلى احتياطي    ٪١٠وفقًا لنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة، يتعيَّن على الشركة تحويل نسبة  

االحتياطي حالًيا غير قابل للتوزيع على مساهمي الشركة. ولم يُجَر أي تحويل  من رأسمالها. وهذا  ٪٣٠اطي نسبة نظامي حتى يعادل هذا االحتي 
 خالل السنة نظًرا لصافي خسارة السنة. 

               
ر مجلس اإلدارة، بتاريخ  ل الخسائر المتراكمة لل٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وقرَّ َل م، تحويل االحتياطيات النظامية لتحمُّ الرصيد  مجموعة، وعليه، ُحّوِ
 بالكامل إلى الخسائر المتراكمة. 

               
           الشركات التابعة الهامة المملوكة جزئًيا  ٠٢٦

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

               
         المملوكة للحصص غير المسيطرة: الملكية  نسبة حصة 

          
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  بلد التسجيل األنشطة الرئيسة      االسم

               
  شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان (الجزائر) 

 المحدودة ("آر إس أي")    
 

  إيجارات / مبيعات مبنى غير 
 خرساني   
 

  
 الجزائر

   
٢٪ 

   
٢٪ 

 تصنيع الدهانات والتجارة فيها    شركة الدهانات الممتازة ("بي بي سي")
 

المملكة العربية 
 السعودية

 ١٩  ٪ ١٩ ٪ 

               
ات  شركبين  وفيما يلي المعلومات المالية المختصرة للشركات التابعة المذكورة أعاله، حيث تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل علميات الحذف ما  

 المجموعة. 
               
  

   



٥٤ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
           (تتمة)  الشركات التابعة الهامة المملوكة جزئًيا  ٠٢٦

               
         قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة 

               
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١      
  لایر سعودي      

 (باأللوف) 
  لایر سعودي  

 (باأللوف)
شركة سارل       

البحر األحمر 
لخدمات 
اإلسكان 

(الجزائر) 
  المحدودة
 ي")("آر إس أ

شركة الدهانات  
الممتازة (بي 

 بي سي)

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")

   الُمعدَّلة            
 ١٫١(إيضاح             

 )٤٠إيضاح و
 )٢٦٫١(إيضاح  

               
 ١٬٦٨٣  ٤٣٬٥٩٧  ٧٬٨٨٢  ٢٦٬١٧٨  ٥٬٨٥١      إيرادات

               
 ) ١٢٬٦٢٣(  ) ١٤٬٩٠٤(  ) ٨٠١(  ) ١٨٬٨٦٠(  ) ١٬٩٩٢(     خسارة السنة

               
 ١٠٩  ) ٢٬٠٩١(  -  ١٠٨  -  (الخسارة الشاملة األخرى) / الدخل الشامل اآلخر

 ) ١٢٬٥١٤(  ) ١٦٬٩٩٥(  ) ٨٠١(  ) ١٨٬٧٥٢(  ) ١٬٩٩٢(    إجمالي الخسارة الشاملة
 ) ١٬٢٥١(  ) ٣٬٢٢٩(  ) ١٦(  ) ٣٬٥٦٤(  ) ٤٠(    العائد للحصص غير المسيِطرة

               
           قائمة المركز المالي المختَصرة:

               
 م٢٠١٩يناير  ١  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    
  لایر سعودي     

 (باأللوف)
  لایر سعودي 

 (باأللوف) 
  لایر سعودي 

 (باأللوف) 
      

  
شركة سارل البحر 
األحمر لخدمات 

اإلسكان (الجزائر) 
  المحدودة 

 ("آر إس أي")

   
  
  
  

شركة الدهانات 
  الممتازة

 (بي بي سي) 

شركة سارل  
البحر األحمر 

لخدمات 
اإلسكان 

(الجزائر) 
  دودةالمح

 ("آر إس أي") 

   
  
  
  

شركة الدهانات 
  الممتازة

 (بي بي سي)

   
شركة سارل 
البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان 
(الجزائر) 
  المحدودة

 ("آر إس أي") 

   
  
  
  

شركة الدهانات 
  الممتازة

 (بي بي سي) 
 الُمعدَّلة    الُمعدَّلة    الُمعدَّلة      
 )٤٠اح (إيض    )٤٠(إيضاح     )٤٠(إيضاح       
               

 ١٧٬٠٤٦  ٩٬٦٨٤  ٢٠٬٤٣٨  ١٠٬٥٩٨  ٩٬٤١٩  ١٣٬٩٦٢   األصول المتداولة
 ) ٢٨٬٢٦٨(  ) ٣٬٠٩٦(  ) ٣٠٬١٨٨(  ) ٣٬١٥٩(  ) ٣١٬٩٨٧(  ) ٢٬٩٧١(   المطلوبات المتداولة

 ) ١١٬٢٢٢(  ٦٬٥٨٨  ) ٩٬٧٥٠(  ٧٬٤٣٩  ) ٢٢٬٥٦٨(  ١٠٬٩٩١  صافي أصول / (مطلوبات) متداولة
               

 ١١٬٠٠٥  ١٨٬٩٦٨  ١٠٬٣١٦  ١٧٬٥٠٣  ٨٬١٢٧  ١١٬٩٩٥   أصول غير متداولة
 ) ٣٢٬٤٢٣(  -  ) ٥٠٬٢٩٦(  -  ) ٥٣٬٥٥٩(  -   مطلوبات غير متداولة

  صافي أصول (التزامات) غير 
 متداولة      

   
١١٬٩٩٥ 

   
)٤٥٬٤٣٢ ( 

   
١٧٬٥٠٣ 

   
)٣٩٬٩٨٠ ( 

   
١٨٬٩٦٨ 

   
)٢١٬٤١٨ ( 

               
  

   



٥٥ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
           (تتمة)  الشركات التابعة الهامة المملوكة جزئًيا  ٠٢٦

               
           :(تتمة) لي المختَصرةقائمة المركز الما

            
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١      
 (باأللوف)لایر سعودي   لایر سعودي (باأللوف)      
               
شركة سارل       

البحر األحمر 
لخدمات 
اإلسكان 

(الجزائر) 
  المحدودة

 ("آر إس أي") 

   
  
  
  

شركة الدهانات 
  الممتازة 

 (بي بي سي)

   
  

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")
   الُمعدَّلة            
 )٢٦٫١(إيضاح   )٤٠(إيضاح             
               

 ) ١١٬٣٦٧(  ) ١٥٬٠٧٢(  ٩٩٧  ) ٢٬٢٥٧(  ٥٬٤٦٨  التدفقات النقدية (المستخَدمة في) / من النشاطات التشغيلية
 ) ٣٩(  ) ١٢٤(  ) ١٩٧(  ) ٤٧(  ) ٣٬٨٣٨(  النقدية (المستخَدمة في) / من النشاطات االستثمارية

 ١١٬٠٧٠  ١٥٬٣٩١  -  ٢٬٤٣١  -  النقدية من / (الُمستخَدمة في) النشاطات التمويلية
 ) ٣٣٦(  ١٩٥  ٨٠٠  ١٢٧  ١٬٦٣٠  صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه

               
               

أُدِرَجت قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة لشركة ("آر إس إتش إم") كعمليات متوقفة (ولمزيد من التفاصيل،   ٢٦٫١
 "). ١ى الرجوع إلى إيضاح "يُرجَ 

               
         فائدة القروض التي تحمل  ٠٢٧

               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ١٢٠٬٩٢٢  ٧٩٬٢٧٣        ) ٢٧٫١قروض قصيرة األجل تحمل فائدة (إيضاح 
 ٤٢٬٦٩١  ٢٦٬٣٦٥  ) ٢٧٫٢جزء متداول من قروض طويلة األجل (إيضاح 

 ١٦٣٬٦١٣  ١٠٥٬٦٣٨      إجمالي قروض قصيرة األجل وجزء متداول من قروض طويلة األجل 
 ٤٣٬٩٣٩  ٣٦٬٦٠٨    ) ٢٧٫٢جزء غير متداول من قروض طويلة األجل (إيضاح 

 ٢٠٧٬٥٥٢  ١٤٢٬٢٤٦           إجمالي القروض 
               

م، قروًضا بنكية متحصًَّال عليها من ِعدَّة بنوك تجارية وتحمل  ٢٠١٩م و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تَُمثُِّل القروض قصيرة األجل، كما في  ٢٧٫١
تكاليف تمويل حسب األسعار السائدة في السوق بناًء على سعري الفائدة بين البنوك السعودية والبنوك اإلماراتية، وهذه القروض مسجلة  

  ٦٣٫٠جمالي التسهيالت االئتمانية غير الُمستخَدمة المتاحة لدى المجموعة م، فقد بلغ إ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١باللایر السعودي. وكما في 
مليون لایر سعودي)، وهي تمثل بصفٍة رئيسٍة حسابات بنكية مكشوفة وقروًضا قصيرة   ٩٢٫٨: ٢٠١٩مليون لایر سعودي تقريبًا (

ن بعض اتفاقيات التسهيالاألجل وإعادة تمويل فواتي  ت االئتمانية تعهدات ُمْلِزَمة تتطلب المحافظة على  ر واعتمادات مستندية. وتتضمَّ
 ِنسب مالية معيَّنة وأمور أخرى، وهي مكفولة بسندات إذنية ومخزون وبالتنازل عن متحصالت إيرادات العقود. 

  

   



٥٦ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية           الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
         القروض التي تحمل فائدة (تتمة)  ٠٢٧

               
القروض  مملكة العربية السعودية. وهذه تمثل القروض طويلة األجل قروًضا متحصًَّال عليها من بنوك تجارية تقع بصفٍة رئيسٍة في ال ٢٧٫٢

لة باللایر السعودي، وهي تحمل بصفٍة عامٍة تكاليف تمويل حسب األسعار السائدة في السوق ُمحتَسبة بناًء على معدالت الفائدة   ُمسجَّ
م.  ٢٠٢٣السنوات حتى عام    بين البنوك. وتمتد إجمالي تواريخ استحقاقات هذه القروض، بناًء على جداول السداد الخاصة بها، على مدار

ِضْمن االلتزامات المتداولة. وتخضع التسهيالت لفائدة حسب سعر العمولة    ٢٠٢١يناير    ١ّنِف الجزء المستحق من القرض قبل  وقد صُ 
ني  لهذه القروض. وهذه القروض مكفولة سند إذ  ٪٢٫٠٠و    ٪١٫٢٥للتعامل بين البنوك السعودية زائدا هامش ربح ثابت يتراوح ما بين  

ن اتفاقيات القروض طويلة األجل تعهُّدات ُمْلِزَمة تتطلب المحافظة على  بسندات إذنية وبالتنازل ن م تحصالت إيرادات العقود. وتتضمَّ
ل  ِنسب مالية معيَّنة والموافقة المسبقة من المقِرضين على التغيُّر في هيكل ملكية الشركة واحتجاز نسبة معيَّنة من األرباح في األعما

 ة ملتزمة بها كما بتاريخ القوائم المالية. عض األمور األخرى كانت المجموعوب 
               

   فيما يلي إجمالي أصول مبالغ القروض ألجل في تواريخ االستحقاق المستقبلية: ٢٧٫٣
               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 لوف) (باأل
               
 ١٦٣٬٦١٣  -           ٢٠٢٠ 
 ٢٥٬٥١٠  ١٠٥٬٦٣٨           ٢٠٢١ 
 ١٣٬٢٨٦  ٣١٬٤٦٥           ٢٠٢٢ 
 ٥٬١٤٣  ٥٬١٤٣           ٢٠٢٣ 
            ٢٠٧٬٥٥٢  ١٤٢٬٢٤٦ 
               

   القوائم المالية: في تاريخ  فيما يلي الفئات الرئيسة من قروض الشركة األم وشركاتها التابعة ٢٧٫٤
               
شركة البحر            

 األحمر العالمية 
شركة الدهانات  

 الممتازة 
 اإلجمالي 

لایر سعودي            
 باأللوف 

    

               
 ٧١٬٥٣٢  ٩٬٢٧٣  ٦٢٬٢٥٩        القروض التقليدية 

ق   ٧٠٬٧١٤  -  ٧٠٬٧١٤          تورُّ
 ١٤٢٬٢٤٦  ٩٬٢٧٣  ١٣٢٬٩٧٣      م ٢٠٢٠سمبر  دي  ٣١في 

               
 ١١٢٬٨١٦  ١٠٬٩٢٣  ١٠١٬٨٩٣        القروض التقليدية 

 ٨٬٧٣٦  -  ٨٬٧٣٦          مرابحة 
ق   ٨٦٬٠٠٠  -  ٨٦٬٠٠٠          تورُّ

 ٢٠٧٬٥٥٢  ١٠٬٩٢٣  ١٩٦٬٦٢٩         م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
               
               

ية رئيسية  تخضع اتفاقية القرض القصير األجل لشركة الدهانات الممتازة لبنود ملزمة، حيث يُطلب من الشركة الدهانات الممتازة الوفاء بمعدالت مال
القرض مكفول    ،ذلكمع   معينة، ولم تحافظ شركة الدهانات الممتازة على صافي ُمعدَّل الربح الملموس الالزم على النحو الُمحدَّد في اتفاقية التسهيل

ليس  و  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بضمانات مؤسسية صادرة عن المساهمين في شركة الدهانات الممتازة. ويُدَرج الرصيد القائم كالتزام متداول كما في 
 . على القوائم المالية الموحدة للمجموعة  أي تأثيرله 
  

   



٥٧ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
         التزامات المكافآت الُمحدَّدة للموظفين  ٠٢٨

               
ديسمبر   ٣١لحالية اللتزاماتها من المكافآت المحددة كما في القيمة ا)، فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقييم ١٩وفقًا ألحكام معيار المحاسبة الدولي رقم (

تراضات  م المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلية واالتفاقيات التعاقدية ذات الصلة. فيما يلي االف٢٠٢٠
 غير الممولة:  ُمحدَّدةاالكتوارية الرئيسة المستخَدمة في حساب التزام المكافآت ال

               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
               

 ٪٢٫٨  ٪ ١٫٦           ُمعدَّل الخصم 
 ٪٤٫٠  ٪ ٤٫٠      النسبة المتوقعة من زيادة الراتب 

 سنة  ٦٠  سنة  ٦٠           فترة التقاعد
               

دة: تكاليف المكافآت الفيما يلي تحليٌل بصافي  ٢٨٫١ لة على قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّ      ُمحمَّ
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٢٬٨٩٠  ٤٬٢٦٦           تكلفة خدمات حالية 
 ١٬١١٦  ٨٤٢        تكلفة فائدة متعلقة بالتزام مكافآت 

 ٤٬٠٠٦  ٥٬١٠٨      كافآت صافي مصروف م
               

       فيما يلي التغيُّرات في القيمة الحالية اللتزام المكافآت المحدَّدة غير الموحدة:  ٢٨٫٢
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٣٨٬٠٢٥  ٣٤٬٤٩٥          بداية السنة في 
 ٤٬٠٠٦  ٥٬١٠٨        صافي مصروف مكافآت 

 )١١٬٩٠٦(  ) ٨٬٠٠٠(           مكافآت مدفوعة 
 ٤٬٣٧٠  ١٬٣٩٤      خسارة إعادة قياس متعلقة بالتزامات مكافآت ُمحدَّدة للموظفين

 ٣٤٬٤٩٥  ٣٢٬٩٩٧           في نهاية السنة 
               

     ن التزامات مكافآت ُمحدَّدة للموظفين نظًرا لما يلي: نشأت خسارة إعادة قياس م ٢٨٫٣
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ) ٧٩(  -      أرباح اكتوارية ناشئة عن تغيُّرات في االفتراضات الديموغرافية 
 ١٬٤١٨  ٢٬٥١٥      ات في االفتراضات المالية خسائر اكتوارية ناشئة عن تغيُّر

 ٣٬٠٣١  ) ١٬١٢١(        تعديالت قائمة على الخبرة 
 ٤٬٣٧٠  ١٬٣٩٤           في نهاية السنة 

               
  

   



٥٨ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة) إيضاحات حول            القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
         (تتمة)  التزامات المكافآت الُمحدَّدة للموظفين  ٠٢٨

               
       تحليل التزامات مكافآت الموظفين حسب القطاع الجغرافي  ٢٨٫٤

               
المملكة العربية    

 السعودية 
اإلمارات العربية   

 تحدة الم
   

 غانا 
بابوا غينيا   

 الجديدة 
  

 الجزائر 
   

 أخرى
   

 اإلجمالي 
لایر سعودي    

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

٣٢٬٩٩٧  ٣٢١  ٣٦٢  -  ٤٬٤٣٨  ٨٬١٥٣  ١٩٬٧٢٣  ٢٠٢٠ 
               

٣٤٬٤٩٥  ٦٦١  ٣١٧  ١٬٦١٧  ٥٬٠٤٣  ٨٬٧٨٣  ١٨٬٠٧٤  ٢٠١٩ 
               

     فيما يلي تحليل حساسية الكمية لالفتراضات الهامة كما في تاريخ القوائم المالية:  ٢٨٫٥
               
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ الزيادة /           
لایر سعودي    (النقص)           

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
               

 )١٬٩٥٩(  ) ١٬٩٧٨(  ٪ ١٫٠٠         ُمعدَّل الخصم 
          )٢٬١٨٧  ٢٬١٨٧  ) ٪١٫٠٠ 
               

 ٢٬٠٢١  ٢٬٠٠٠  ٪ ١٫٠٠      النسبة المتوقعة من زيادة الراتب 
          )١٬٨٤٢(  ) ١٬٨٤٦(  ) ٪١٫٠٠( 
               

 )١٬٥٥٩(  ) ٧٠٣(  سنة واحدة          سن التقاعد
 ١٬٦٥٠  ٩٠٧  (سنة واحدة)           
               

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

ح أن تنشأ التغيُّرات في االفتراضاتتحليل الحساسية تغيًُّرا فعلًيا في التزام المكافآت المحدد  بمعزل عن بعضها البعض.  ة؛ ذلك أنَّه من غير المرجَّ
               

 من المتوقع أن تكون المدفوعات التالية مساهمات في خطة المكافآت المحدَّدة في السنوات المستقبلية:  ٢٨٫٦
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
               

 ٤٬٨٤٨  ٤٬٥٧٥    ا التالية (فترة القوائم المالية السنوية التالية) خالل فترة االثني عشر شهرً 
 ١١٬٩٤٧  ١٠٬٧٢٤      سنوات   ٥إلى  ٢ما بين 

 ٢٤٬٤٩٢  ٢١٬٤١٩        سنوات  ٥أكثر من 
 ٤١٬٢٨٧  ٣٦٬٧١٨          إجمالي المدفوعات المتوقعة 

               
 سنوات).  ٦٫١: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١سنوات ( ٦٫٧ة في نهاية فترة القوائم المالية يبلغ متوسط مدة التزام خطة المكافآت المحدد

               
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  مليون لایر سعودي) في    ١٫٥:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي (   ١٫٤اشتركت المجموعة، خالل السنة، بمبلغ قدره  

 لموظفيها السعوديين.
               
  



٥٩ 

  ركة البحر األحمر العالمية  ش
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
           المطلوبات غير المتداولة األخرى ٠٢٩

  
سحب المعدات من المواقع بالتزامات أعمال ترميم أو إعادة تأهيل أراض الزمة لتفكيك تمثل المطلوبات غير المتداولة األخرى مخصص تكاليف 

حتى  ٢٠١٩المتوقعة لالستخدام حسب المخصَّص ما بين األعوام العقارات االستثمارية المستخَدمة في تحقيق إيرادات اإليجار. وتتراوح التواريخ 
 ات من المواقع فيما يلي: . وقد تمثلت الحركة في مخصص تكاليف سحب المعد٢٠٢٦

               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٢٦٬٦٢٨  ٢٦٬٢٣٦          السنة في بداية 
 ٦٦١  ٦٦٧          إطفاء مصروف خصم السنة 

 )١٬٠٥٣(  ) ١٬٥١١(          مبلغ ُمستخَدم خالل السنة 
 ٢٦٬٢٣٦  ٢٥٬٣٩٢           في نهاية السنة 

 )٨٬٩١٨(  ) ٣١٧(      )٣١ناقًصا: الجزء المتداول (إيضاح 
            ١٧٬٣١٨  ٢٥٬٠٧٥ 
               

           الحسابات التجارية الدانئة  ٠٣٠
 يناير ١  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١          
          ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي            

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 الُمعدَّلة               
 ) ٤٠(إيضاح               
               

 ٦٠٬٤٣٠  ٧٧٬٢٥٤  ١٣٦٬٦١٧      حسابات تجارية دائنة
 ٦٠٦  ١٬٨٠٠  ١٬٥٤٣  ) ٣٣مبالغ ُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة (إيضاح 

          ٦١٬٠٣٦  ٧٩٬٠٥٤  ١٣٨٬١٦٠ 
               

 الشروط واألحكام المتعلقة بالمطلوبات المالية المذكورة أعاله:  - ٣٠٫١
 يوًما. ٤٥- ٣٠الحسابات التجارية الدائنة فائدة، وتُسدَّد عادة على مدى ال تحمل  -
 ). ٣٣قة، يُرَجى الرجوع إلى إيضاح (فيما يتعلق بالشروط واألحكام مع الجهات ذات العال -

               
       المبالغ ُمستَحقة الدفع والمطلوبات األخرى  ٠٣١

            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 مبلغ ُمستَحق الدفع لتكاليف تشغيل مشاريع وتموين
 

       ٦٤٬٠٦٦  ١١٠٬٠١٨ 

 ١٢٬٨٤٦  ١٦٬٢٧٦          رواتب ومكافآت موظفين
 ٦٧٧  ٩٬٧٧٨          أتعاب استشارية ُمستَحقة الدفع 

 ٥٬٨٧٦  ٧٬٤٦١    ُمستَحقة الدفع ضرائب غير مباشرة 
 ١٬١٥٤  ٧٦٥          مخصص ضمانات جودة 

 ٨٬٩١٨  ٣١٧  ) ٢٩مخصص تكاليف سحب معدات من مواقع (إيضاح 
 ٧٢٤  -   لغ ُمستَحق الدفع مقابل استحواذ على شركة تابعة مب 

 ١٧٬٨٢٨  ٣٤٬٠٧٩    مصاريف أخرى ُمستَحقة الدفع 
            ١١٢٬٠٨٩  ١٧٨٬٦٩٤ 



٦٠ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ر ديسمب  ٣١في 

               
       الزكاة وضريبة الدخل  ٠٣٢

               
 م: ٢٠١٩م و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الزكاة وضريبة الدخل عن السنتين المنتهيتين في فيما يلي العناصر الرئيسة لمصروف 

               
َدة         قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٥٬٥٠٠  ٨٬٦٦٤            زكاة
 )٩٥٨(  -    مصروف ضريبة دخل 

            ٤٬٥٤٢  ٨٬٦٦٤ 
               

         تمثلت الحركة في زكاة وضريبة دخل السنة فيما يلي:  ٣٢٫١
               
      

 الزكاة 
الضريبة   

 الحالية 
   

 اإلجمالي 
   

 الزكاة
  ضريبة  ال 

 حالية ال
   

 اإلجمالي 
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١    
 لایر سعودي باأللوف   لایر سعودي باأللوف     
               

 ٢٦٬٥٢٩  ٤٬٩٥٤  ٢١٬٥٧٥  ٢٢٬٩٧٦  ٤٬٢٥٧  ١٨٬٧١٩  في بداية السنة 
رصيد دائن) للسنة  مخصص / (

 الحالية     
   

٨٬٦٦٤ 
   
- 

   
٨٬٦٦٤ 

   
٥٬٥٠٠ 

   
)١٩٤( 

   
٥٬٣٠٦ 

 -  -  -  ) ٨٩٠(  ) ٨٩٠(  -  تابعة تحويل من بيع شركة 
 )٨٬٨٥٩(  )٥٠٣(  )٨٬٣٥٦(  ) ٦٬٧٨١(  ) ٤٨(  ) ٦٬٧٣٣(  مدفوعات خالل السنة 

 ٢٢٬٩٧٦  ٤٬٢٥٧  ١٨٬٧١٩  ٢٣٬٩٦٩  ٣٬٣١٩  ٢٠٬٦٥٠  ديسمبر   ٣١في 
               

             الزكاة  ٣٢٫٢
               
لة للسنة مما يلي:  ) ١(            تتألف الزكاة الُمحمَّ
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

ل للسنة   ٥٬٥٠٠  ٥٬١٠٠           ُمحمَّ
 -  ٣٬٥٦٤      بفترة سابقة تعديل متعلق 

            ٥٬٥٠٠  ٨٬٦٦٤ 
               

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

               
ة للوعاء الزكوي للشركة من حقوق المساهمين في بداية السنة والمخصصات في بداية السنة والقروض طويلة األجل وصافي  تتألف المكونا ت الهامَّ

 القيمة الدفترية للممتلكات والمصانع والمعدات والعقارات االستثمارية وبعض البنود األخرى. الربح أو الخسارة الُمعدَّل، ناقًصا خصومات صافي 
  

   



٦١ 

  ة البحر األحمر العالمية  شرك
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
           الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)  ٠٣٢

               
             الزكاة (تتمة)  ٣٢٫٢

               
           موقف الربوط   ) ٢(

 جزئًيا: فيما يلي موقف ربوط الشركة بما في ذلك شركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل وشركاتها التابعة الرئيسة المملوكة لها 
               
           ) الشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل ١
               
م، ٢٠١٠عام    ِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل حتى اتُ 

م حتى ٢٠١١ م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، غير أنَّ الربوط عن األعوام من٢٠١٩اإلقرارات الزكوية عن جميع السنوات حتى عام وقُّدِمت 
 م لم تُصِدرها الهيئة بعد. ٢٠١٩م و ٢٠١٨م وعن السنتين ٢٠١٣

               
مليون لایر سعودي   ٦٧٫١م بقيمة ٢٠١٧م حتى ٢٠١٤السنة، ربًطا عن األعوام من وأصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة")، خالل 

مت الشركة اعتراًضا على ربط الهيئة عن الفترة المذكورة. ومع ذلك، تحتفظ الشركة األم  للشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، فقدَّ 
 ار النهائي لهذا الربط الُمصَدر. بمخصص كاٍف في الدفاتر الحتساب أي التزام ينشأ بعد القر

               
       ب) الشركات التابعة المملوكة جزئيًا 

               
             الممتازة  شركة الدهانات

م حتى  ١٩٩٩والدخل عن األعوام من م، ربًطا زكوًيا إضافًيا ُمعدًَّال من الهيئة العامة للزكاة ٢٠١٩وتسلَّمت شركة الدهانات الممتازة، خالل عام 
المعنيَّة. ومع ذلك، تحتفظ الشركة   مليون لایر سعودي، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على الربط، وهو ال يزال معلقًا لدى الهيئة ٢٫٦م بقيمة ٢٠١٤

 بمخصص كاٍف في الدفاتر الحتساب أي التزام ينشأ بعد القرار النهائي لهذه الربوط اإلضافية. 
               

السعودية.  وقد احتُِسَب الوعاء الزكوي ومخصص ضريبة الدخل بناًء على فهم الشركة لألنظمة الزكوية والضريبية السائدة في المملكة العربية 
الهيئة عن اإلقرارات  وتخضع األنظمة الزكوية والضريبية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرها 

 المقدمة من الشركة. 
               

         ضريبة الدخل  ٣٢٫٣
               
         ا يلي:تتألف ضريبة الدخل (الدائنة) للسنة مم ) ١(
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
               

 ٧٩٩  -      السنة الحالية مخصص 
 )٩٩٣(  -          تعديل متعلق بسنة سابقة 

            -  )١٩٤( 
               

الح الضريبية التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية السعودية. لم يَُجنَّب  يُجنَّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا للمص
 الدخل خالل السنة نظًرا للخسائر الخاضعة للضريبة. مخصص لضريبة 

               
  

   



٦٢ 

 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة) إيضاحات حول القوائم ال          مالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
           الدخل (تتمة) الزكاة وضريبة  ٠٣٢

               
         (تتمة)  ضريبة الدخل  ٣٢٫٣

               
          تسوية مصروف ضريبة الدخل  )٢(
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 باأللوف 
لایر سعودي   

 باأللوف 
               

 ٥٠٩  -  ٪ ٢٠الضريبة النظامي بنسبة ضريبة الدخل حسب الُمعدَّل 
 ٢٩٠  -    تعديالت متعلقة بضريبة دخل أجنبية 

 ٧٩٩  -    مصروف ضريبة دخل 
                
             موقف الربوط  ) ٣(

         وط للشركات التابعة األجنبية الرئيسة: فيما يلي موقف الرب 
               

         (غانا) ليمتد ("آر إس جي") رد سي هاوزنج سيرفسز 
م. وتسلَّمت الشركة ربًطا  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١اتُِفَق مع مصلحة اإليرادات الغينية على الربوط الضريبية عن جميع السنوات حتى السنة المنتهية في 

 ١٫٥اعتراًضا على هذا المبلغ وسدَّدت مبلغًا قدره مليون لایر سعودي، وقدَّمت الشركة  ٤٫٧م بقيمة ٢٠١٦م حتى ٢٠١١عن األعوام من  ضريبًيا
م حتى  ٢٠١٧م، غير أنَّ الربط لم يُستكمل بعد. وتخضع الشركة حالًيا للمراجعة الضريبية عن السنوات من ٢٠١٨مليون لایر سعودي في عام 

م، غير أنَّ الربط النهائي لم ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ية في لربط. وقُّدِمت إلى مصلحة اإليرادات الغينية اإلقرار الضريبي عن السنة المنتهم من ا٢٠٢٠
 تُصِدره مصلحة اإليرادات الغينية بعد. 

               
لة  ٣٢٫٤              الضريبة المؤجَّ

ل بق التيقن مليون لایر سعودي) نظًرا لحالة عدم  ٢٢٫١: ٢٠١٩مليون لایر سعودي ( ١٣٫٨يمة لم تعترف المجموعة بصافي أصل ضريبي مؤجَّ
ل في المستقبل القريب.   حيال قابلية استرداد هذا األصل الضريبي المؤجَّ

               
        المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠٣٣

               
اإلدارة بها والمنشآت المسيطر عليها من قِبل  المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وِكبار موظفي  تمثل الجهات ذات العالقة  

 هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها.
               

والمنشآت المنتسبة لها (الُمَشار إليها معًا بـ "مجموعة   وتتألف الجهات ذات العالقة بصفٍة رئيسٍة من شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة
 الدباغ") ومساهم األغلبية في الشركة ومساهمي األقلية في المجموعة والمنشآت المنتسبة لهم. 

               
ة من / إلى جهات ذات عالقة ضمن وتجري المجموعة معامالت مع عدة جهات ذات عالقة في سياق األعمال العادي. وقد أُظِهَرت المبالغ المستَحق

والحسابات الدائنة، على التوالي. وتُعتَمد سياسات تسعير هذه المعامالت والشروط المتعلقة بها من قِبل إدارة الشركة. والمبالغ الحسابات المدينة 
 . الُمستَحقة من والُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة غير مكفولة بضمانات وتُسدَّد نقًدا بين الجهات 

               
  

   



٦٣ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)           إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
        (تتمة)  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠٣٣

               
ة   المعامالتفيما يلي   ٣٣٫١ دة:  الهامَّ      مع الجهات ذات العالقة الُمدَرجة في قائمة الربح والخسارة الُموحَّ

               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي            طبيعة المعاملة  

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               
 -  ٣٬٥٤٧    زميلة ة عن شركات مصاريف مدفوعة بالنياب  
 -  ٩٣٨          دخل آخر  
 ٨٨٣  ٨٨٣      دفعة إيجارات أرض  
 -  ٣٣٨    مصاريف دفعتها الشركة األم الرئيسة المالكة نيابة عن المجموعة  
 ١٩٧  -        دفع قسط تأمين 
               

       قة إلى جهات ذات عالقة: والُمستحَ فيما يلي تحليل بالمبالغ الُمستَحقة من  ٣٣٫٢
               

المبالغ الُمستَحقة من جهات ذات عالقة الُمدَرجة ضمن المبالغ المدفوعة مقدًما والحسابات  
 المدينة األخرى 

      

            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ١٥٬٧٠٦  ١٣٬٧٦٧          ) ٢٢رومين (إيضاح شركة بت 
 -  ٨٬٨٧٥  ) ٢٢رد سي هاوزنج ماليزيا إس دي إن. بي إتش دي. ("آر إس إتش إم") (إيضاح 

            ١٥٬٧٠٦  ٢٢٬٦٤٢ 
               

   الدائنة المبالغ الُمستَحقة إلى جهات ذات عالقة الُمدَرجة ضمن الحسابات التجارية 
    
 يناير ١  ديسمبر ٣١  ديسمبر  ٣١          
          ٢٠١٩  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي            

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 الُمعدَّلة   الُمعدَّلة             
 ) ٤٠(إيضاح   ) ٤٠(إيضاح             
               

 ٦٠٦  ٥٤٦  ٧٨٤  ) ٣٠المحدودة (إيضاح مجموعة الدباغ القابضة شركة 
 -  -  ١٥  )٣٠الشركة العلمية الوطنية (إيضاح 

 -  ١٬٢٥٤  ٧٤٤  ) ٣٠ويليامز بروتكتف آند مارين كوتنجز (إيضاح -شروين
          ٦٠٦  ١٬٨٠٠  ١٬٥٤٣ 
               

 



٦٤ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

      

دة (تتمة) إيضاح      ات حول القوائم المالية الُموحَّ
             م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)  ٣٣

               
   أعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين:فيما يلي مكافآت وأجور 

               
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي          

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               
 اإلدارة الرئيسة   أعضاء مجلس اإلدارة         
               

 ٨٬٥١٩  ٨٬٩٧٤  -  -      مكافآت موظفين قصيرة األجل 
 ٣٢٣  ٣٢٣  -  -    هاية الخدمة لموظفينمكافآت ن 

 -  -  ٨٠٤  ١٬٢٠٢      أتعاب مجلس اإلدارة 
        ٨٬٨٤٢  ٩٬٢٩٧  ٨٠٤  ١٬٢٠٢ 
               

       االلتزامات المحتَملة وااللتزامات الرأسمالية  ٠٣٤
               

مليون لایر سعودي). وكان لدى   ٤٫٨: ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ١٫٥مالية بقيمة م، التزامات رأس٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كان لدى المجموعة، كما في 
 ديسمبر االلتزامات المحتَملة القائمة التالية:  ٣١المجموعة أيًضا كما في 

               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               
 ٨٨٬٥٥١  ٩٧٬١٣٩           طابات ضمانخ

 ٦٬١١٠  ٣٤٧           اعتمادات مستندية
               

           عقود اإليجار التشغيلي  ٠٣٥
               

رت المجموعة ِعدَّة وحدات سكنية بموجب   مليون   ١٨٩٫٦م ما قيمته  ٢٠٢٠ر  ديسمب   ٣١سنة المنتهية في  للإيجار تشغيلي، وقد بلغت إيرادات اإليجار    عقود أجَّ
 . مليون لایر سعودي) ٢١١٫٧: ٢٠١٩لایر سعودي (

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

               
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ١٤٩٬٠٠٠  ١٨٧٬٠٠٠           واحدة خالل سنة 
 ٤٣٬٠٠٠  ٢٤٠٬٠٠٠      بعد سنة واحدة وليس أكثر من خمس سنوات 

            ١٩٢٬٠٠٠  ٤٢٧٬٠٠٠ 



٦٥ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

          

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
                 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

                  
               المعلومات القطاعية  ٠٣٦

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

                  
 تصنيع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية وبيعها ("المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية) 

             اإليجارات من عقارات استثمارية
       دهانات والخدمات ذات العالقة") تصنيع الدهانات والخدمات ذات العالقة وبيعها ("ال

                  
األداء القطاعي   ويراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. ويُقيَّم

دة.على أساس اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت في القوائم المالي   ة الموحَّ
                  

التالية معلومات اإليرادات والربح للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة، باستثناء شركة ("آر إس إتش إم") وشركة ("آر إس إتش بي")  وتعرض الجداول 
 م، على التوالي: ٢٠١٩م و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) عن السنتين المنتهيتين في ١٫١(الُمفَصح عنهما كعمليات متوقفة) (إيضاح 

                  
                 قطاعات األعمال: 

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١   
المباني السكنية   

والتجارية غير 
 الخرسانية

اإليجارات من 
العقارات 
 االستثمارية

الدهانات 
والخدمات ذات 

 العالقة

إجمالي 
 القطاعات

المباني السكنية 
غير والتجارية 

 الخرسانية
 )١٫١(إيضاح 

اإليجارات من 
العقارات 
 االستثمارية

الدهانات 
والخدمات 
 ذات العالقة

إجمالي 
 القطاعات

  لایر سعودي    
 باأللوف

  لایر سعودي 
 باأللوف 

 الُمعدَّلة  الُمعدَّلة               
 ١٫١(إيضاح                

 )٤٠وإيضاح 
 ١٫١(إيضاح 
 )٤٠وإيضاح 

                  
                 اإليرادات:

 ٦٠٧٬٥١٧  ٤٣٬٥٩٨  ٢١١٬٦٨٥  ٣٥٢٬٢٣٤  ٥٣٥٬٢٢١  ٢٦٬١٧٧  ١٨٩٬٦٣٩  ٣١٩٬٤٠٥  إجمالي إيرادات القطاعات
 إيرادات ما بين القطاعات

 حذف
  
- 

   
- 

   
)١٬٧٠١ ( 

   
)١٬٧٠١ ( 

   
- 

   
- 

   
)١٬٤٥١ ( 

   
)١٬٤٥١ ( 

 ٦٠٦٬٠٦٦  ٤٢٬١٤٧  ٢١١٬٦٨٥  ٣٥٢٬٢٣٤  ٥٣٣٬٥٢٠  ٢٤٬٤٧٦  ١٨٩٬٦٣٩  ٣١٩٬٤٠٥ اإليرادات من العمالء الخارجيين
                  

                 موعد االعتراف باإليرادات:
 ٣٥٢٬٨٤٨  ٤٢٬١٤٧  -  ٣١٠٬٧٠١  ٢١٥٬١٩٦  ٢٤٬٤٧٦  -  ١٩٠٬٧٢٠  عند مرحلة زمنية

 ٢٥٣٬٢١٨  -  ٢١١٬٦٨٥  ٤١٬٥٣٣  ٣١٨٬٣٢٤  -  ١٨٩٬٦٣٩  ١٢٨٬٦٨٥  فترة زمنيةعلى مدى 
   ٦٠٦٬٠٦٦  ٤٢٬١٤٧  ٢١١٬٦٨٥  ٣٥٢٬٢٣٤  ٥٣٣٬٥٢٠  ٢٤٬٤٧٦  ١٨٩٬٦٣٩  ٣١٩٬٤٠٥ 
                  

  (الخسارة) / األرباح قبل  
حساب تكلفة التمويل وإيرادات  
  التمويل واالستهالك واإلطفاء  

 والزكاة وضريبة الدخل    

   
  
  
)١٠٣٬٠٦٤ ( 

   
  
  

٦٧٬٣٥٨ 

   
  
  
)١٦٬٥٠٣ ( 

   
  
  
)٥٢٬٢٠٩ ( 

   
  
  
)٢٣٬١٩٩ ( 

   
  
  

٧٤٬٠٩٠ 

   
  
  
)٨٬٩٩٧ ( 

   
  
  

٤١٬٨٩٤ 

 ) ٤٬٩٦٢(  ) ٤٬٩٦٢(  -  -  ) ٨٬٢٣٤(  ) ٨٬٢٣٤(  -  -  انخفاض في القيمة
 ) ١٤٬٧٠٠(  ) ٦٬١٧٨(  ) ٤٬٤٣٩(  ) ٤٬٠٨٣(  ) ١٣٬٦٦٢(  ) ٢٬٥٢٨(  ) ٥٬٦٨٩(  ) ٥٬٤٤٥(  تكلفة تمويل

 ١٬٦٨٨  -  -  ١٬٦٨٨  ٣٥٠  -  -  ٣٥٠  إيرادات تمويل
 ) ٨٨٬٧٣٠(  ) ٤٬٢٣١(  ) ٥٨٬٩٦٧(  ) ٢٥٬٥٣٢(  ) ٧٩٬٧٠٧(  ) ٤٬٤٥١(  ) ٥٣٬٠٢٩(  ) ٢٢٬٢٢٧(  استهالك وإطفاء

  (الخسارة) / الربح قبل حساب 
 الزكاة وضريبة الدخل    

  
)١٣٠٬٣٨٦ ( 

   
٨٬٦٤٠ 

   
)٣١٬٧١٦ ( 

   
)١٥٣٬٤٦٢ ( 

   
)٥١٬١٢٦ ( 

   
١٠٬٦٨٤ 

   
)٢٤٬٣٦٨ ( 

   
)٦٤٬٨١٠ ( 

 ٩٥٨  -  ٦٩  ٨٨٩  -  -  -  -  ضريبة دخل
 ) ٥٬٥٠٠(  -  ) ٢٬٨١٤(  ) ٢٬٦٨٦(  ) ٨٬٦٦٤(  ٦١٥  ) ٤٬٧٤١(  ) ٤٬٥٣٨(   زكاة

(خسارة قطاعية) / ربح قطاعي ِمن 
 عمليات متوقفة

  
)١٣٤٬٩٢٤ ( 

   
٣٬٨٩٩ 

   
)٣١٬١٠١ ( 

   
)١٦٢٬١٢٦ ( 

   
)٥٢٬٩٢٣ ( 

   
٧٬٩٣٩ 

   
)٢٤٬٣٦٨ ( 

   
)٦٩٬٣٥٢ ( 



٦٦ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

          

دة (تتمة) إيضاحات حول القوائم       المالية الُموحَّ
                 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

                  
  (تتمة)  المعلومات القطاعية ٠٣٦

 
              

   جموعة بتاريخ القوائم المالية: يعرض الجدول التالي معلومات األصول والمطلوبات للقطاعات التشغيلية لدى الم
                  
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في    

                  

المباني السكنية    
والتجارية غير 

 الخرسانية

اإليجارات من 
العقارات 
 االستثمارية

الدهانات 
والخدمات ذات 

 العالقة

المباني السكنية  إجمالي القطاعات
تجارية غير وال

 الخرسانية

اإليجارات من 
العقارات 
 االستثمارية

الدهانات 
والخدمات 
 ذات العالقة

إجمالي 
 القطاعات

  لایر سعودي   
 باأللوف 

  لایر سعودي  
 باأللوف

                  
 الُمعدَّلة  الُمعدَّلة               
 ١٫١(إيضاح                

 )٤٠وإيضاح 
 ١٫١(إيضاح 

 )٤٠ضاح وإي
                          

 ١٬١٥٢٬٧٦٦  ٤١٬٠٧٥  ٥٦٨٬٧٢٥  ٥٤٢٬٩٦٦  ١٬٠٤١٬٠٩٣  ١٧٬٣٤٤  ٥٢٣٬٠٨٥  ٥٠٠٬٦٦٤  األصولإجمالي 
                          

 ٥٦٧٬٠٢٤  ٣١٬٢٥٤  ١٣٧٬٤٦٧  ٣٩٨٬٣٠٣  ٦٢٠٬٢٦٧  ٣٢٬٥٦٣  ١٧٥٬١٨٩  ٤١٢٬٥١٥  إجمالي المطلوبات
                  

 ٧تقريًبا من إجمالي اإليرادات من قطاع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية من  ٪٦٧م، نسبة ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في تحقَّقت، خالل ا
سبة  : ن ٢٠١٩عمالء ( ٣تقريًبا من إجمالي اإليرادات من قطاع التأجير من  ٪٦٠عمالء). وتحقَّقت، خالل السنة، نسبة  ٤تقريًبا من  ٪٣٨: ٢٠١٩عمالء (

 .عمالء) ٣تقريًبا من  ٪٥٥
 

عرض الجداول التالية  وتُجَرى عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وغانا والجزائر وماليزيا وبعض البلدان األخرى. وت 
 العمالء: معلومات اإليرادات والربح للقطاعات الجغرافية لدى المجموعة عن السنة، بناًء على دول 

                  
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١       
المملكة العربية        

 السعودية
اإلمارات 

 العربية المتحدة
   

 غانا
   

 الجزائر
   

 أخرى
   

 اإلجمالي
  لایر سعودي       

 باأللوف 
                  

 ٥٤٠٬٠٣٩  ٢٬٨٨٦  ٥٬٨٥٠  ٢٢٬٦٤٢  ١١٢٬٥٦٢  ٣٩٦٬٠٩٩      إجمالي إيرادات القطاعات
 إيرادات ما بين القطاعات

 حذف
     

)١٬٧٠١ ( 
   
)٤٬٨١٨ ( 

   
- 

   
- 

   
- 

   
)٦٬٥١٩ ( 

 ٥٣٣٬٥٢٠  ٢٬٨٨٦  ٥٬٨٥٠  ٢٢٬٦٤٢  ١٠٧٬٧٤٤  ٣٩٤٬٣٩٨    اإليرادات من العمالء الخارجيين
 ) ١٦٢٬١٢٦(  ٥٬٩٥٠  ) ٢٬٨٦٦(  ) ١٦٬٢٩٥(  ) ٥٢٬٨٠٦(  ) ٩٦٬١٠٩(    خسارة قطاعية من عمليات متوقفة

                  
 م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١       
المملكة العربية        

 السعودية
اإلمارات 

 العربية المتحدة
   

 غانا
   

 الجزائر
   

 أخرى
   

 اإلجمالي
  لایر سعودي        

 باأللوف
 الُمعدَّلة          الُمعدَّلة       
 )٤٠(إيضاح           )٤٠(إيضاح        
                  

 ٦٢٣٬٧٨٨  ٩٬٤١٢  ٧٬٨٨٢  ٣٢٬٢٦٩  ١٢٩٬٠٧٢  ٤٤٥٬١٥٣      إجمالي إيرادات القطاعات
 إيرادات ما بين القطاعات

 حذف
     

)١٬٤٥١ ( 
   
)١٦٬٢٥٤ ( 

   
)١٧ ( 

   
- 

   
- 

   
)١٧٬٧٢٢ ( 

 ٦٠٦٬٠٦٦  ٩٬٤١٢  ٧٬٨٨٢  ٣٢٬٢٥٢  ١١٢٬٨١٨  ٤٤٣٬٧٠٢    اإليرادات من العمالء الخارجيين
 ) ٦٩٬٣٥٢(  ) ٢٬٧٧٠(  ) ١٬٨٩٦(  ) ١٣٬٤٩٦(  ) ١١٬٧٥١(  ) ٣٩٬٤٣٩(    طاعية من عمليات متوقفةخسارة ق

 



٦٧ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

          

دة (تتمة)       إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
                 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

                  
  (تتمة)  لمعلومات القطاعيةا ٠٣٦

 
              

                
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١       
المملكة العربية        

 السعودية
اإلمارات 

 العربية المتحدة
   

 غانا
   

 الجزائر
   

 أخرى
   

 اإلجمالي
  لایر سعودي       

 باأللوف 
                 األصول غير المتداولة

                  
 ١٠٬١٤٦  -  -  -  ١٠٬١٤٦  -      استثمار في شركة زميلة

 ٩٠٬٩٨٠  ١٨٥  ٣٬٢٥٥  ٢١٬٨٨٧  ٣٣٬٦٦٣  ٣١٬٩٩٠    ممتلكات ومصانع ومعدات
 ٣٥٦٬٢٦٧  ١٬٢٣٢  ٨٬٠٠٢    ١٬٨٠٣  ٣٤٥٬٢٣٠      عقارات استثمارية

 ٤٬٢٣٠  -  ٨  ٨  ٩٢٠  ٣٬٢٩٤      أصول غير ملموسة
                  

                 إجمالي األصول والمطلوبات
                  

 ١٬٠٤١٬٠٩٣  ١٠٬٩٦٣  ٢٥٬٩٥٦  ٨٠٬٣٧٨  ١٦٤٬٢١٩  ٧٥٩٬٥٧٧      إجمالي األصول
 ٦٢٠٬٢٦٧  ٩٦١  ٢٬٩٧١  ١٢٬٦٣٠  ١٠٨٬٧٦٤  ٤٩٤٬٩٤١      إجمالي المطلوبات

                  
 م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١     
كة الممل     

العربية 
 السعودية

   
اإلمارات 

 العربية المتحدة

   
  
 غانا

   
بابوا غينيا 

 الجديدة

  
  

 الجزائر

   
  

 أخرى

   
  

 اإلجمالي
  لایر سعودي     

 باأللوف 
                  
 الُمعدَّلة            الُمعدَّلة     
 )٤٠(إيضاح             )٤٠(إيضاح      

                 األصول غير المتداولة
 ١٢٬٨٦٣  -  -  -  -  ١٢٬٨٦٣  -    استثمار في شركة زميلة

 ١٠٨٬٠٣٣  ١٬٥٤١  ٤١٢  ٦٬٧٩٠  ٢٣٬٥٢٨  ٣٦٬٥٤٣  ٣٩٬٢١٩  ممتلكات ومصانع ومعدات
 ٣٧٧٬٥٦١  ١٬٣٦٦  ١٦٬٢٤٣  ٩٠٩  -  ٢٬١١٢  ٣٥٦٬٩٣١    عقارات استثمارية

 ١٤٬٥٠٨  -  ١٢  ٢٤  ٣٣  ١٬٦١٢  ١٢٬٨٢٧    أصول غير ملموسة
                  

                 إجمالي األصول والمطلوبات
                  

 ١٬١٥٢٬٧٦٦  ٥٬٤٤٠  ٢٨٬١٠٠  ٤٠٬٣١٤  ٩٧٬٢٤٣  ١٩٠٬٠٢٩  ٧٩١٬٦٤٠    إجمالي األصول
 ٥٦٧٬٠٢٤  ١٬٤٦٠  ٣٬١٥٩  ٧٬٩٦٣  ١٢٬٢٨٠  ٩٥٬٧٩٦  ٤٤٦٬٣٦٦    إجمالي المطلوبات

 



٦٨ 

  حر األحمر العالمية شركة الب 
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)         إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
          إدارة المخاطر المالية  ٠٣٧

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

ن األصول المالية الرئيسة للمجموعة الحسابات التجارية المدينة والنقدية والودائع قصيرة األجل  المطلوبات المالية في تمويل عمليات المجموعة.   وتتضمَّ
 التي تتحقق مباشرة من عملياتها.

  
ض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وتشرف اإلدارة العليا بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر. وتت  وتراجع اإلدارة  عرَّ

هداف إدارة  وأالعليا بالمجموعة بصفة دورية السياسات واإلجراءات للتأكد من تحديد جميع المخاطر المالية وقياسها وإدارتها وفقًا لسياسات المجموعة  
ط. ويراجع مجلس اإلدارة ويوافق على السياسات الخاصة بإدارة  كل من هذه المخاطر الملخصة   المخاطر بها. وال ترتبط المجموعة بأي أنشطة تحوُّ

 أدناه.
               

             مخاطر السوق  ٣٧٫١
داة المالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. وتتألف تتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة لأل

المخاطر: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر سعر األسهم ومخاطر  مخاطر السوق من ثالثة أنواع من 
 لمالية التي تتأثر بمخاطر السوق. السلع. والقروض والودائع قصيرة األجل من بين األدوات ا

               
             مخاطر أسعار الفائدة  ٣٧٫١(أ).

لسوق. وتتعلق  أسعار الفائدة في التقلبات التي تطرأ على القيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية نتيجة للتغيُّرات في أسعار الفائدة في اتتمثل مخاطر  
ض لها المجموعة بصفٍة رئيسٍة بالتزامات الديون الطويلة األجل المست مخاطر التغيُّرا َحقة على المجموعة ذات  ت في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ

 ودائعها البنكية.مة من  أسعار الفائدة العائمة. وتعمل على الحّدِ من مخاطر أسعار الفائدة جزئًيا إيرادات الفوائد التي تحققها الشركة بأسعار الفائدة العائ 
               

الفائدة مع ذلك الجزء من القروض المتأثر بذلك، مع ثبات كافة المتغّيِرات األخرى،  ويوضح الجدول التالي الحساسية للتغيُّر المحتمل المعقول في أسعار  
 المعدالت العائمة، على النحو التالي: تتأثر األرباح / الخسائر قبل حساب الضريبة للمجموعة من خالل التأثير على القروض ذات 

               
 الزيادة /             

(النقص) في  
 األساس نقاط 

التأثير على الربح 
(الخسارة) قبل    /

 حساب الضريبة
لایر سعودي                

 باأللوف 
               

٤٨١(  ١٠٠-            ٢٠٢٠ ( 
            +٤٨١  ١٠٠ 
               

٧٧٩(  ١٠٠-            ٢٠١٩( 
            +٧٧٩  ١٠٠ 

           مخاطر األسعار  ٣٧٫١(ب).
ص أداة مالية  تتمثل المخاطر في التقلبات التي تطرأ على قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء نتجت هذه التقلبات عن عوامل تخ

ض األصو  بعينها أو الجهات المصدرة  ل والمطلوبات المالية  لهذه األدوات أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالية المتداولة في السوق. وال تتعرَّ
 للمجموعة لمخاطر األسعار. 

               

             مخاطر العمالت األجنبية  ٣٧٫١(جـ). 
قيمة العادلة ألداة مالية أو تدفقاتها النقدية المستقبلية نتيجة تغيُّرات في أسعار صرف  تتمثل مخاطر العمالت األجنبية في التقلبات التي تطرأ على ال

ض لها المجموعة بصفٍة رئيسٍة بنشاطات المجمو عة التشغيلية  العمالت األجنبية. وتتعلق مخاطر التغيُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتعرَّ
لة بعملة أجنبية) وصافي استثمار المجموعة في الشركات التابعة والشركات الزميلة األ (عندما تكون اإليرادات أو المصاريف  جنبية. ولم تجر  ُمسجَّ

غينيا الجديدة    المجموعة خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير اللایر السعودي والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي والدوالر األسترالي وكينا بابوا
الدرهم اإلماراتي، تعتقد إدارة المجموعة  والرينجيت الماليزي. ونظًرا لكون سعر صرف اللایر السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي وواللایر العماني  

لة بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي غير هامة.   أنَّ مخاطر عمالت األدوات المالية الُمسجَّ
 

لة بالدوالر األسترالي وكينا بابوا غينيا الجديدة واللایر وتتعَّرض المجموعة لمخاطر العمالت على المعا العماني والرينجيت  مالت واألرصدة الُمسجَّ
 اقبة مستمرة. الماليزي. وتدير المجموعة تعرضها لمخاطر العمالت المتعلقة بالعمالت المذكورة آنفًا بمراقبة التقلبات التي تطرأ على تلك العمالت مر



٦٩ 

  المية شركة البحر األحمر الع
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية         الُموحَّ
              م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
          (تتمة)  إدارة المخاطر المالية  ٠٣٧

               
             مخاطر السوق (تتمة)  ٣٧٫١

               
         (تتمة)  مخاطر العمالت األجنبية  ٣٧٫١(جـ). 

               
ض لمخاطر العمالت المختلفة. ولدى الم  جموعة  وتعمل المجموعة في جميع أنحاء العالم، وتتعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن التعرُّ

بالحركة    يل العمالت األجنبية. وتتعلق حالًيا هذه المخاطر بصفٍة رئيسةٍ أيًضا استثمارات في شركات تابعة أجنبية تتعرض صافي أصولها لمخاطر تحو
ل الرينجيت المال يزي وبعض  في أسعار صرف العمالت بين اللایر السعودي وكينا بابوا غينيا الجديدة والدوالر األسترالي واللایر العماني. وُيسجَّ

دة المرفقة. العمالت األخرى كعنصر مستقل من حقوق المساهمين في القوائ   م المالية الُموحَّ
               

 الجدول التالي مدى حساسية التغيُّر المحتمل بصورة معقولة في سعر صرف هذه العمالت، مع ثبات كافة المتغّيِرات األخرى. ويرجع التأثيرويوضح 
موعة  مطلوبات النقدية. وتُعَدُّ المخاطر التي تتعرض لها المجعلى ربح المجموعة قبل حساب الضريبة إلى التغيُّرات في القيمة العادلة لألصول وال

ة.  اء تغيُّرات في الصرف األجنبي لجميع العمالت األخرى غير هامَّ  جرَّ
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
التغيُّر في ُمعدَّل          

 العملة
التأثير على 
 حقوق الملكية 

التغيُّر في   
 ُمعدَّل العملة 

التأثير على 
 ة حقوق الملكي 

لایر سعودي    %        العملة 
 (باأللوف) 

سعودي  لایر   % 
 (باأللوف) 

               
 ٣٬٢٣٥  ١٠  ٨٤٧  ١٠    كينا بابوا غينيا الجديدة

 ١٧٦  ١٠  ١٥٠  ١٠      اللایر العماني
 ١٠٠  ١٠  -  ١٠      الرينجيت الماليزي 

 ٨٩  ١٠  ١٩  ١٠      الدينار الليبي
 ٣٣  ١٠  ٢٢  ١٠      قيمتكال موزمبي 

               
         مخاطر االئتمان  ٣٧٫٢

ض المجموعة لم خاطر االئتمان تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف أداة مالية بالتزاماته والتسبَِّب في تكّبِد الطرف اآلخر خسارة مالية. وتتعرَّ
 وذلك على النحو التالي: ا المدينة وبعض الحسابات المدينة األخرى  على أرصدتها البنكية ودائعها قصيرة األجل وحساباته

  
            ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي              

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 الُمعدَّلة               
 ) ٤٠(إيضاح               
               

 ٦٦٬٣٠٣  ٣١٬١٢٢           أرصدة بنكية 
 ٤٠٬١٣٩  -           قصيرة األجل  ودائع

 ٢٤٨٬٩٦١  ٢١٥٬٩٨٣           حسابات مدينة 
 ٤٤٬٢٩٤  ٤٣٬٧٦٤           أصول عقود 

 ٣٤٬٥٠٠  ٤٥٬٠٦٩           حسابات مدينة أخرى 
            ٤٣٤٬١٩٧  ٣٣٥٬٩٣٨ 
               

 وبمراقبة الحسابات المدينة غير الُمسدَّدة. بوضع فترات ائتمانية لكل عميل وتسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء 
               

تعرض   وفيما يتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من األصول المالية األخرى للشركة، بما في ذلك األرصدة البنكية والحسابات المدينة األخرى، فإن
 ظل وجود حد أقصى لمخاطر االئتمان يعادل القيم الدفترية لهذه األصول. الطرف اآلخر عن السداد في   الشركة لمخاطر االئتمان ينشأ من تخلُّف 

 



٧٠ 

  شركة البحر األحمر العالمية 
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)         إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
          (تتمة)  المالية إدارة المخاطر   ٠٣٧

               
  (تتمة)   مخاطر االئتمان ٣٧٫٢

 
        

ن العمالء.  تَُدار مخاطر ائتمان العمالء حسب كل وحدة عمل بناًء على السياسة واإلجراءات والضوابط المقررة لدى المجموعة بشأن إدارة مخاطر ائتما
بناًء على سجل أداء ذي تصنيف ائتماني بارز، وتُحدَّد الحدود االئتمانية لألفراد وفقًا لهذا التقييم. وتُجَرى دورًيا مراقبة  للعميل وتُقيَّم الجودة االئتمانية 

أو صور  ندية الحسابات المدينة وأصول العقود القائمة الُمستَحقة من العمالء، وبوجه عام، تُغطَّى أي ُشحنات إلى العمالء الرئيسيين باعتمادات مست 
م، فقد كان لدى  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أخرى من صور التأمين االئتماني الذي يُحَصل عليه من بنوك ومؤسسات مالية أخرى حسنة السمعة. وكما في 

تقريًبا  ٪ ٦٢مليون لایر سعودي، وأُجرَيت المحاسبة عن نسبة  ١٠عمالء) مستَحق من كل واحد منهم أكثر من  ٧: ٢٠١٩عمالء ( ٤المجموعة 
  ) من كافة الحسابات المدينة وأصول العقود القائمة. ٪٥٨: ٢٠١٩(
 

مخصصات  ويُجَرى تحليل انخفاض القيمة في كل تاريخ قوائم مالية باستخدام جدول مخصصات يقيس الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتُحتَسب معدالت ال
ر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء ا تمتاز بأنماط خسارة مشابهة (أي حسب نوع المنتج ونوع العميل وتغطيتها لتي بناًء على أيام التأخُّ

حة والقيمة الزم نية للنقود  باعتمادات مستندية أو األشكال األخرى من التأمين االئتماني). وتعكس عملية االحتساب النتائج ذات االحتماالت المرجَّ
المالية بشأن األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادية المستقبلية.  ائم  والمعلومات المعقولة والمؤيَّدة المتاحة بتاريخ القو

ر السداد عن أكثر من   ض    ١٨٠وعادة ما تُشَطب الحسابات التجارية المدينة إذا تأخَّ يوًما، وهي ال تخضع لنشاط اإلنفاذ. ويتمثل الحد األقصى من التعرُّ
تاريخ القوائم المالية في القيمة الدفترية لكل فئة من فئات األصول المالية كما هو مفصح عنها أدناه. وال تحتفظ المجموعة بأي  ما ب لمخاطر االئتمان ك

ين  ذ بع، وتُؤخَ رهونات ضمان. وتُعَدُّ االعتمادات المستندية والصور األخرى من صور التأمين االئتماني جزًءا ال يتجزأ من الحسابات التجارية المدينة
 عمالئها االعتبار عند احتساب االنخفاض في القيمة. وتقيِّم المجموعة بأن تركز مخاطر الحسابات التجارية المدينة وأصول العقود منخفضة؛ حيث إنَّ 

 يتركزون في مناطق وصناعات مختلفة ويعملون في أسواق مستقلة إلى حد كبير.
               

ض الحسابات المدينة للمجموعة لمخاطر االئتمان كما في تاريخ القوائم المالية: بالمعلومات وفيما يلي بياٌن     عن تعرُّ
               
 الحسابات التجارية المدينة     
  ٣٠أقل من    المتداولة     

 يوًما 
 ٦٠  – ٣٠    

 يوًما 
 ٩٠  – ٦١    

 يوًما 
  ٩١من  كثرأ 

 يوًما 
   

 اإلجمالي 
لایر سعودي      

 (باأللوف) 
سعودي  لایر  

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
               

 ٢٩٨٬٤٧٢  ١٦٠٬٠٤٤  ٩٬٥١٤  ٤٩٬٧١٧  ٢٢٬٠٣٧  ٥٧٬١٦٠   م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 ٣٣٠٬٠١٩  ١٤٠٬٥٦٥  ٦٬٦٨٥  ١٧٬٦٤٦  ٤٣٬٨٢٧  ١٢١٬٢٩٦   م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
               

ضت  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بناًء على جدول مخصصات، بلغت الخسائر االئتمانية المتوقعة للمجموعة كما في  م مقابل حساباتها التجارية المدينة التي تعرَّ
مليون لایر سعودي    ٥٫٨م، بمبلغ  ٢٠٢٠المجموعة، في عام  مليون لایر سعودي). واعترفت    ٨١م:  ٢٠١٩مليون لایر سعودي (  ٨٢٫٥لمخاطر االئتمان  

 مليون لایر سعودي)،  ٢٫٢٦م: ٢٠١٩كمخصص خسائر ائتمانية متوقعة في قائمتها للربح أو الخسارة (
               

ستثمارات  بالمجموعة وفقًا لسياسة المجموعة. وال تُجَرى اتَُدار المخاطر االئتمانية من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من خالل قسم المالية 
الحدود   األموال الفائضة إال مع األطراف األخرى المعتمَدة وضمن نطاق الحدود االئتمانية الُمحدَّدة لكل طرف. ويراجع مجلس اإلدارة بالمجموعة 

َضع الحدود بهدف الحّدِ من  شريطة موافقة اللجنة التمويلية بالمجموعة. وتُواالئتمانية المتعلقة باألطراف األخرى سنوًيا، ويمكن تحديثها طيلة السنة 
 مخاطر التركز، ومن ثم، تخفيف وطأة الخسارة المالية من خالل ما ُيحتمل من تخلِّف الطرف األخر عن السداد. 

               
             مخاطر السيولة  ٣٧٫٣

               
الية عند استحقاقها. وتُراقَب التدفقات النقدية لشركات المجموعة ومتطلبات تمويلها السيولة في عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتتمثل مخاطر  

ة إدارة  وسيولتها النقدية على أساس مركزي تحت رقابة اإلدارة المالية للمجموعة. ويتمثل الهدف من النظام المركزي هذا في تحسين كفاءة وفعالي 
دف المجموعة في المحافظة على توازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام الحسابات  الموارد الرأسمالية لدى المجموعة، فيما يتمثل ه

وتسهيالت قروض   البنكية المكشوفة والقروض البنكية. وتدير المجموعة مخاطر السيولة بالمحافظة على احتياطيات كافية وتأمين تسهيالت بنكية
متوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ استحقاق األصول والمطلوبات المالية. ولدى المجموعة ما يكفيها من النقدية عند  بالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية ال

 الطلب من أجل الوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالية. 



٧١ 

  البحر األحمر العالمية شركة 
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)  إيضاحات         حول القوائم المالية الُموحَّ
              م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
          (تتمة)  إدارة المخاطر المالية  ٠٣٧

               
             (تتمة)  مخاطر السيولة  ٣٧٫٣

               
           زيادة تركُّز المخاطر  ٣٧٫٣(أ).

               
ا خصائص  ينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجارية مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافية ذاتها أو عندما يكون لديه

أو السياسية أو غيرها من  بااللتزامات التعاقدية تأثرا مماثال بالتغيُّرات في الظروف االقتصادية اقتصادية تؤدي بها أن تتأثر قدرتهم على الوفاء 
 الظروف. ويشير تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة معينة. 

               
ز علىوبُغَية الحيلولة دون زيادة مخاطر  المحافظة على محفظة متنوعة  التركز، تتضمَّن سياسات المجموعة وإجراءاتها مبادئ توجيهية ُمحدَّدة ترّكِ

إدارة مخاطر التركز  من السندات. وتخضع مخاطر التركُّز الُمحدَّدة للمراقبة واإلدارة وفقًا لذلك. وتُستخَدم التحوطات االنتقائية داخل المجموعة من أجل  
 العالقات ومستوى الصناعة.  على مستوى 

               
ص الجدول التالي تواريخ استح  قاق المطلوبات المالية على المجموعة بناًء على الدُّفعات غير المخصومة التعاقدية: ويلّخِ

               
             م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١السنة المنتهية في  

سنة  أقل من        
 واحدة 

    ٥إلى   ١ 
 سنوات 

  ٥أكثر من  
 سنوات 

 اإلجمالي  

  لایر سعودي          
 ) باأللوف (

               
 ١٤٣٬٥١١  -  ٣٨٬٣٣٨  ١٠٥٬١٧٣     قروض تحمل فائدة 

 ٦٠٬٠٨١  ١٨٬٣٨٢  ٢٧٬٦٤١  ١٤٬٠٥٨       التزامات عقود إيجار 
 ١٥٤٬٤٣٦  -  -  ١٥٤٬٤٣٦  حسابات تجارية دائنة وحسابات دائنة أخرى 

        ٣٥٨٬٠٢٨  ١٨٬٣٨٢  ٦٥٬٩٧٩  ٢٧٣٬٦٦٧ 
               

             م٢٠١٩بر ديسم ٣١السنة المنتهية في 
  أقل من سنة         

 واحدة 
  ٥إلى  ١ 

 سنوات 
  ٥أكثر من  

 سنوات 
   

 اإلجمالي 
  لایر سعودي         

 (باأللوف)  
               

 ٢١٤٬٤٠٤  -  ٤٥٬٩٩٢  ١٦٨٬٤١٢     قروض تحمل فائدة 
 ٧٨٬٨٧٣  ٢٤٬٧٩٩  ٤١٬٢٤٤  ١٢٬٨٣٠       التزامات عقود إيجار 

 ٧٥٬٦٧٦  -  -  ٧٥٬٦٧٦  ية دائنة وحسابات دائنة أخرى حسابات تجار
 ٧٢٤  -  -  ٧٢٤       مطلوبات أخرى 

        ٣٦٩٬٦٧٧  ٢٤٬٧٩٩  ٨٧٬٢٣٦  ٢٥٧٬٦٤٢ 
               
  

   



٧٢ 

  شركة البحر األحمر العالمية 
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)         إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
          (تتمة)  إدارة المخاطر المالية  ٠٣٧

               
         التغيُّرات في المطلوبات الناشئة من النشاطات التمويلية  ٣٧٫٤

الجزء غير المتداول          
من قروض تحمل  

 فائدة

الجزء المتداول  
من قروض تحمل  

 فائدة

  
قروض  

 قصيرة األجل 

   
  

 اإلجمالي 
  لایر سعودي          

 (باأللوف) 
               

 ٢٢٤٬٧٢٣  ٩٠٬٥٠٠  ٤٨٬٨٠٥  ٨٥٬٤١٨       م٢٠١٩يناير  ١في 
 )١٧٬١٧١(  ٣٠٬٤٢٢  )٦٬٢٥٢(  )٤١٬٣٤١(        تدفقات نقدية 

 -  -  ١٣٨  )١٣٨(       إعادة تصنيفات
 ٢٠٧٬٥٥٢  ١٢٠٬٩٢٢  ٤٢٬٦٩١  ٤٣٬٩٣٩       م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

 )٦٥٬٣٠٦(  )٤١٬٦٤٩(  )١٦٬٣٢٦(  )٧٬٣٣١(        تدفقات نقدية 
 ١٤٢٬٢٤٦  ٧٩٬٢٧٣  ٢٦٬٣٦٥  ٣٦٬٦٠٨       م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

               
           إدارة رأس المال  ٠٣٨

               
م رأس المال واالحتياطيات النظامية وكافة احتياطيات حقوق الملكية األخرى العائدة لمساهمي  بغرض إدارة رأسمال المجموعة، يتضمَّن رأس المال أسه

 رأسمال المجموعة في زيادة قيمة أسهم المساهمين إلى الحد األقصى. الشركة األم. ويتمثل الغرض الرئيس إلدارة  
               

ضوء التغيُّرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. وبُغية المحافظة على    وتدير المجموعة هيكل رأسمالها وتجري تعديالٍت عليه في
 المجموعة تعديال على مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد رأس المال إلى المساهم. هيكل رأس المال أو تعديله، قد تجري 

               

أس المال أو تعديله، قد تجري المجموعة تعديال على مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو تعيد رأس  وبهدف المحافظة على هيكل ر
 المساهمين أو تصدر أسهًما جديدة أو تبيع أصوال لتقليل الدين. المال إلى 

               
لة وغير متداولة) ُمقسًما على صافي قيمة األصول غير الملموسة (حقوق  يتحدَّد "إجمالي ُمعدَّل الرفع المالي" كـ "إجمالي مطلوبات (متداو أ)

دة المرفقة، بما في ذلك الحصص غير الُمسيِطرة ناقًصا األصول غير الملموسة)". الملكية كما هي ُمدَرجة في قائمة المركز   المالي الُموحَّ
               

(متداولة وغير متداولة) ُمقسًما على حقوق الملكية (كما هي ُمدَرجة في قائمة المركز المالي   يتحدَّد "ُمعدَّل االستدانة" كـ "إجمالي قروض  ب) 
دة المرفقة، بما في ذلك الحصص غير الُمسيِطرة)".   الُموحَّ

               
إلى   ٠٫٧إجمالي ُمعدَّل الرفع المالي ما بين وخالل السنة، تمثَّلت استراتيجية المجموعة، التي ظلت دون تغيُّر عن السنة الماضية، في المحافظة على 

 ). ١إلى  ٠٫٢وُمعدَّل االستدانة ما بين   ٣إلى  ٠٫٥: إجمالي ُمعدَّل الرفع المالي ما بين ٢٠١٩( ١إلى  ٠٫٥وُمعدَّل االستدانة ما بين  ٣٫٠
  

         القيم العادلة لألدوات المالية  ٠٣٩
               

للقيمة العادلة على أساس مدخالت المستوى األدنى المالية، التي يُْعتََرُف بقيمتها العادلة أو يُفَصح عنها، ضمن التسلسل الهرمي تُصنَّف كافة األدوات 
ة لقياس القيمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي:   والهامَّ

               

     اق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة. المستوى األول: أسعار السوق الُمدَرجة (بدون تعديل) في أسو -
تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير  المستوى الثاني: طرق تقييم فنية  -

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

دين وأصول العقود وبعض األصول المتداولة األخرى  وتتألف األصول  المالية من النقد وما في حكمه والحسابات المدينة والدُّفعات الُمقدََّمة إلى موّرِ
بات الدائنة  ض ألجل والقرض قصير األجل والدُّفعات الُمقدََّمة من عمالء والحساالتي تُقاس بالتكلفة الُمطفَأة، فيما تتألف المطلوبات المالية من القرو 

رة بأن القيم العادلة  وبعض المطلوبات المتداولة األخرى. وتُقَاس هذه األصول والمطلوبات الحقًا باستخدام طريقة ُمعدَّل الفائدة الفعلي. وقد قيَّمت اإلدا 
 ية. حّدٍ كبيٍر إلى تواريخ االستحقاق قصيرة األجل لهذه األدوات المال تقارب قيمها الدفترية؛ وذلك يعود إلى



٧٣ 

  شركة البحر األحمر العالمية 
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)         إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
         (تتمة)   الية القيم العادلة لألدوات الم  ٠٣٩

               
القيمة العادلة للحسابات المدينة غير المتداولة واألصول غير المتداولة األخرى والقروض ألجل والمطلوبات غير المتداولة األخرى  وقيَّمت اإلدارة بأنَّ  

 الدفترية.  بناًء على المستوى الثاني من التسلسل الهرمي ال تختلف اختالفا جوهريًا عن قِيمها
               

       واالفتراضات التالية لتقدير القيم العادلة: وقد استُخدمت الطرق 
               
تقّيِم المجموعة الحسابات المدينة / القروض الطويلة األجل ذات األسعار الثابتة وذات األسعار المتغيرة بناًء على معطيات مثل أسعار   -

عميل على حدة وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناًء على هذا  اطر الدول المحددة والجدارة االئتمانية لكل الفائدة وعوامل مخ
 التقييم، تُؤخذ في االعتبار مخصصات الخسائر التقديرية لتلك الحسابات المدينة. 

               
باستخدام سعر الخصم الذي يعكس سعر  قة التدفقات النقدية المخصومة تُحدَّد القيم العادلة لقروض المجموعة التي تحمل فائدة وفقًا لطري  -

ة.٢٠٢٠ديسمبر    ٣١االقتراض للجهة الُمصِدرة كما في نهاية فترة القوائم المالية. وقد قُّيِمت مخاطر عدم األداء، كما في    م، بأنها غير هامَّ
               

       تعديل المعلومات المالية المقارنة ٠٤٠
               

م، بعض األخطاء فيما يتعلق ببعض المخالفات التي تنطوي على  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١إدارة إحدى الشركات التابعة، خالل السنة المنتهية في اكتشفت 
رت اإلدارة تصحيح هذه األخطاء بتعديل كل بند من بنود القوائم المالية المتأثر عن الف أثير التعديل  ترة السابقة. وتمثَّل ت موظفين من اإلدارة السابقة. وقرَّ

 فيما يلي: 
               

         التأثير على قائمة المركز المالي (الزيادة (النقص)): 
               
 م٢٠١٩يناير  ١  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١    
الُمفصَح عنها     

 سابًقا
الُمفصَح عنها   الُمعدَّلة   التسوية 

 سابًقا
 لة الُمعدَّ   التسوية 

  سعودي لایر     
 باأللوف  

  لایر سعودي   
 باأللوف 

                
               األصول 

 ١٢٨٬٧٩٦  )٣٠٬٣٢٥(  ١٥٩٬١٢١  ١٠٨٬٠٣٣  )٢٧٬٩٧٤(  ١٣٦٬٠٠٧  ممتلكات ومصانع ومعدات 
 -  -  -  ٢١٥٬٧٧٤  )٢٬٩١٣(  ٢١٨٬٦٨٧  متداولة  - حسابات مدينة 

    ١٢٨٬٧٩٦  )٣٠٬٣٢٥(  ١٥٩٬١٢١  ٣٢٣٬٨٠٧  )٣٠٬٨٨٧(  ٣٥٤٬٦٩٤ 
               

              حقوق الملكية
 ) ٣٦٬٩١٧(  )٢٤٬٧٨٨(  )١٢٬١٢٩(  ) ١١٥٬٧٤١(  )٢٧٬٧٥٥(  )٨٧٬٩٨٦(   خسائر متراكمة 

 ) ١٩٬٢٧٢(  )٥٬٨١٤(  )١٣٬٤٥٨(  ) ١٧٬٢٦٦(  )٦٬٥١٠(  )١٠٬٧٥٦(  الحصص غير الُمسيِطرة 
    )٥٦٬١٨٩(  )٣٠٬٦٠٢(  )٢٥٬٥٨٧(  ) ١٣٣٬٠٠٧(  )٣٤٬٢٦٥(  )٩٨٬٧٤٢ ( 
               

               المطلوبات 
 ٦١٬٠٣٦  ٢٧٧  ٦٠٬٧٥٩  ٧٩٬٠٥٤  ٣٬٣٧٨  ٧٥٬٦٧٦   حسابات دائنة

  

   



٧٤ 

  شركة البحر األحمر العالمية 
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)         إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي ف

               
     المعلومات المالية المقارنة (تتمة) تعديل  ٠٤٠

               
             التأثير على قائمة الربح أو الخسارة: 

 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١        
 إعادة التصنيف   التسوية  الُمفصَح عنها سابًقا        

 ) ١٫١(إيضاح 
 دَّلة الُمع

  لایر سعودي          
 باأللوف 

               
 ٦٠٦٬٠٦٦  )٣٢٬١٠٢(  )٢٬٩١٣(  ٦٤١٬٠٨١        إيرادات 

 ) ٥٦٥٬٣٦٠(  ٢٤٬٤٨٥  )٤٥٣(  )٥٨٩٬٣٩٢(       تكلفة مبيعات
 ٤٠٬٧٠٦  )٧٬٦١٧(  )٣٬٣٦٦(  ٥١٬٦٨٩       إجمالي األرباح 

               
               المصاريف 

 ) ٣٢٬٠٨٧(  ٧٩١  )٢٢٤(  )٣٢٬٦٥٤(      صاريف بيع وتوزيع م
 ) ٥٩٬٦٠٨(  ٢٬٥٦٣  ) ٧٣(  )٦٢٬٠٩٨(     مصاريف عمومية وإدارية 

 ) ٤٬٩٦٢(  -  -  )٤٬٩٦٢(      انخفاض في قيمة أصول غير ملموسة 
 ) ٥٥٬٩٥١(  )٤٬٢٦٣(  )٣٬٦٦٣(  )٤٨٬٠٢٥(       الخسارة التشغيلية

               
             رة العائدة لـ: الخسا 

 ) ٧٤٬٨٥١(  -  )٢٬٩٦٧(  )٧١٬٨٨٤(    مساهمو الشركة األم 
 ) ٤٬١١٠(  -  )٦٩٦(  )٣٬٤١٤(      الحصص غير الُمسيِطرة 

        )٧٨٬٩٦١(  -  )٣٬٦٦٣(  )٧٥٬٢٩٨ ( 
               

             التأثير على ربحية السهم: 
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١          
الُمفصَح عنها           

 سابًقا
 الُمعدَّلة   التسوية 

 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي           
               

              خسارة السهم: 
         األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم خسارة السهم 

       )١٫٢٥(  )٠٫٠٥(  )١٫٢٠ ( 
               

         ١٩- تقييم تأثيرات فيروس كوفيد  ٠٤١
               

ي فيروس كورونا المستِجد ("كوفيد الصين ثم على الصعيد العالمي، ما تسبَّب في حالة من  م، وتفشَّي بداية في ٢٠٢٠") منذ أوائل عام ١٩-تأكَّد تفّشِ
")  ١٩-لمملكة العربية السعودية. وصنَّفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ("كوفيداالضطرابات في األنشطة التجارية واالقتصادية، من بينها ا

ما اضطر بالشركة إلى إعادة تقييم أحكامها المحاسبية والمصادر   على أنه جائحة، إْذ أصدرت الحكومات لوائح وإرشادات صارمة لسكانها وشركاتها،
 م. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لية السنوية للسنة المنتهية في الرئيسة للتقديرات المطبَّقة على القوائم الما

               
الشركة وجوانب أعمالها، ونظرت في عوامل كالتأثيرات م، قيَّمت اإلدارة التأثير الكلي على عمليات ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١وخالل السنة المنتهية في 

ر المشاريع وإطالة أمدها. وبناًء على هذا التقييم، لم تكن هناك حاجة إلى إجراء  المتعلقة بتأثير انخفاض أسعار النفط وانخفاض الهامش الربحي وتأخي 
غير أنَّه في ظل استمرارية حالة الغموض، قد ينشأ عن أي تغيُّر مستقبلي م. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تعديالت جوهرية في القوائم المالية للسنة المنتهية في 

اء تعديل جوهري على القيم الدفترية لألصول والمطلوبات أو كليهما في الفترات المستقبلية. وحيث  في االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجر
ر سريعًا في ظل حالة عدم التيقُّ   ن حيال المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية. إنَّ الوضع آخذ في التطوُّ

               
               



٧٥ 

  شركة البحر األحمر العالمية 
 (شركة مساهمة سعودية) 

        

دة (تتمة)         إيضاحات حول القوائم المالية الُموحَّ
              م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

               
             األحداث الالحقة  ٠٤٢

  
م من شأنها أن تؤثِّر تأثيًرا جوهرًيا على المركز  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  من وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة منذ السنة 

 المالي للشركة الُمبيَّن في هذه القوائم المالية. 
               

            أرقام المقارنة  ٠٤٣
               

لسنة الماضية بما يتماشى مع عرض السنة الحالية. وفيما يلي تفاصيل  )، أِعيد تصنيف بعض أرقام ا٤٠باإلضافة إلى التعديل المذكور في اإليضاح (
 إعادة التصنيف: 

               
 م٢٠١٩ديسمبر  ٣١          
الُمفصَح عنها           

 سابًقا
 الُمعاد تصنيفه  إعادة التصنيف 

 
  لایر سعودي           

 باأللوف  
               

 ٣٣٬١٨٧  )١٥٬٧٠٦(  ٤٨٬٨٩٣        ر متداولة غي  - حسابات تجارية مدينة 
 ٥٥٬١٣٢  ١٥٬٧٠٦  ٣٩٬٤٢٦      مبالغ مدفوعة مقدًما وحسابات مدينة أخرى 

  

  


