
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 شركة البحر األحمر العالمية
 )شركة مساهمة سعودية(

 
َدة الُموَجَزة ِليَّة الُمَوحَّ  القوائم المالية األوَّ

 )غير ُمدقَّقة(
 م 2020مارس  31

 

 

 



 

 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

 

َدة الُموَجَزة  ِليَّة الُمَوحَّ   القوائم المالية األوَّ
  م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  
  

 الصفحة جدول المحتويات
  

 1 تقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين 

لية  َدة  قائمة الربح أو الخسارة األوَّ  2 الُموَجَزة الُمَوحَّ

َدة الُموَجَزة لية الُمَوحَّ  3 قائمة الدخل الشامل األوَّ

َدة الُموَجَزة ِليَّة الُمَوحَّ  4 قائمة المركز المالي األوَّ

دة الُموَجَزة  ِليَّة الُموحَّ  5 قائمة التغيُّرات في حقوق الملكية األوَّ

دة الُموَجَزةقائمة ال لية الُموحَّ  7-6 تدفقات النقدية األوَّ

دة الُموَجَزة ِليَّة الُموحَّ  18-8 إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

    

َدة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( ِليَّة الُمَوحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
       م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

          
         معلومات عن الشركة  01

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

لة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بموجب الس جل مساهمة سعودية، وشركاتها التابعة وفروعها السعودية واألجنبية. والشركة ُمسجَّ
م(. وعنوان الشركة 2006سبتمبر  25هـ )1427رمضان  2الصادر بتاريخ  2532وفقًا للقرار الوزاري رقم  4030286984ري رقم التجا

شارع األمير محمد بن عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. ولدى الشركة الفروع التالية بالمملكة العربية  -حي الروضة  -الُمسجَّل جدة 
 السعودية: 

          
   المدينة  رقم السجل التجاري        الفرع 

   الجبيل  2055003672    شركة البحر األحمر العالمية
   الجبيل  2055006105    شركة البحر األحمر العالمية
   الرياض   1010566349    شركة البحر األحمر العالمية

   جدة  4030263716    شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
          
)ملكية فعلية( من حصص الشركة. وفيما يلي  %70تخضع المجموعة لسيطرة مجموعة الدباغ )بما فيها شركاتها التابعة(، التي تمتلك نسبة و

 قائمة بالشركات التابعة العاملة الرئيسة الُمْدَرَجة في المجموعة: 
       
 الملكية الفعليةنسبة   بلد التسجيل     

مارس   31       
 م 2020

ديسمبر  31 
 م2019

          
 %100  % 100  غانا   رد سي هاوزنج سيرفسز )غانا( ليمتد )"آر إس جي"(

 شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان )الجزائر( المحدودة  
 )"آر إس أي"(

 %98  %98  الجزائر  

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

 %100  % 100  اإلمارات العربية المتحدة  

 %100  % 100  المملكة العربية السعودية   شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء )"آر إس بي إم"( 
 %81  %81  المملكة العربية السعودية     شركة الدهانات الممتازة )"بي بي سي"(

 %100  % 100  موزمبيق  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق(، إل دي أي )"آر إس أم"(
 %100  % 100  عُمان    شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )"آر إس أو"( 

 %100  % 100  أستراليا     بي تي واي ليمتد )آر إس إتش إس بي(  رد سي هاوزنج
 رد سي هاوزنج ماليزيا سرفسز إس دي إن. بي إتش دي.  

 )"آر إس إتش إس إم"( 
 %100  % 100  ماليزيا  

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

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

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

 (1.1)مالحظة 
 %49  %49  ماليزيا  

 رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي ليمتد )"آر إس إتش بي"(  
 (1.1)مالحظة 

 %100  %20  بابوا غينيا الجديدة  

          
         العمليات المشتركة 

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

لة في دول نيجيريا وليبيا والسعودية وسنغافورة، ولديها أيًضا تراخي ص لتشغيل  باإلضافة إلى ما ذُكر أعاله، تمتلك المجموعة شركات تابعة ُمسجَّ
دة. وهذه الش دة في هذه القوائم المالية الُموحَّ ركات التابعة والفروع  فروع في دول بابوا غينيا الجديدة وأبوظبي وأفغانستان وغينيا االستوائية، ُموحَّ

ا أنَّها لم تبدأ عملياتها التجارية كما في تاريخ القوائم المالية.  ا في المراحل األولى للعمليات وإمَّ  األخرى إمَّ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

    

َدة  ِليَّة الُمَوحَّ    )تتمة( الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
       م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

          
         )تتمة( معلومات عن الشركة  01

          
ولبيعها أو تأجيرها في  وتتمثل النشاطات الرئيسة للمجموعة في شراء األراضي والعقارات بغرض تطويرها وإنشاء مباٍن سكنية وتجارية عليها 

ُن أيًضا نشاطات المجموعة تصنيع وحدات سكنية غير خرسانية والمقاوالت العامة والصيانة وبناء المرافق واألعمال ا  لمدنية النهاية. وتَتََضمَّ
تصنيع وبيع الدهانات وتقديم  وتوريد الطعام وتقديم خدمات األغذية وتجارة المنتجات الغذائية. فضاًل عن ذلك، تزاول المجموعة أيًضا أعمال 

 الخدمات المتعلقة بها. 
          

َدة الُموَجَزة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   ِليَّة الُمَوحَّ م لإلصدار بموجب قرار مجلس  2020مارس    31وقد اعتُمدت القوائم المالية األوَّ
 هـ(. 1441شوال  12م )الموافق 2020يونيو  4اإلدارة بتاريخ 

          
       بيع الحصص في شركات تابعة والعمليات المتوقفة   1.1

          
 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   %10م، على حصة ملكية بنسبة 2019ديسمبر  31استحوذت المجموعة، بتاريخ  

ألف لاير سعودي، ثم باعت المجموعة في التاريخ ذاته   56إتش دي. )"آر إس إتش إم"( من مساهم حصص األقلية نظير مبلغ قدره 
مليون لاير سعودي. ونتيجة لذلك، فقد   13.38إتش إم"( إلى الغير نظير ِعوض قدره  في شركة )"آر إس %51حصة ملكية بنسبة 

(، ولم تعْد المجموعة تمارس سيطرة على  %90: 2018) %49انخفض إجمالي حصة الملكية في شركة )"آر إس إتش إم"( إلى نسبة 
 شركة )"آر إس إتش إم"(. 

          
لاير سعودي           

 )باأللوف(
قة(           )ُمدقَّ
          
 13,388        إجمالي ِعَوض البيع  
 ( 13,662)    القيمة الدفترية لحصة الملكية المبيعة، بالصافي بعد حسم شراء الصفقة  

 (274)        خسارة من بيع 

          
مليون لاير سعودي نشأ نتيجة فرق في القيمة    12.78شراء صفقات بقيمة  تشتمل القيمة الدفترية لصافي األصول المبيعة على ربح من   

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

 بيع الحصص في شركة رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي )"آر إس إتش بي"( )ب(
رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي ليمتد  شركة في الملكية من حصة  %80 تها البالغة م، نسب2020يناير  1باعت المجموعة، بتاريخ  

مليون لاير سعودي. ونتيجة لذلك، فقد انخفضت حصة الملكية في شركة )"آر  15إلى الغير نظير ِعوض قدره )"آر إس إتش بي"( 
 وعة تمارس سيطرة على شركة )"آر إس إتش بي"(. (، ولم تعْد المجم%100: 2019) %20إس إتش بي"( إلى نسبة 

لاير سعودي           
 )باأللوف(

قة(           )غير ُمدقَّ
          
 15,000        إجمالي ِعَوض البيع  
 ( 14,820)    القيمة الدفترية لحصة الملكية المبيعة، بالصافي بعد حسم شراء الصفقة  

 180        ربح من بيع 

          
( كـ "استثمار في شركة زميلة" %20( وشركة )"آر إس إتش بي"( )%49ُصن ِفت حصة الملكية المحتفَظ بها في شركة )"آر إس إتش إم"( )

زميلة"(،  ( )"االستثمار في شركات 28اعتباًرا من تاريخ فقدان المجموعة السيطرة، وأُجريَت المحاسبة عنها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
ل االستثمار في شركة زميلة بالقيم المؤقتة لألصول والمطلوبات القابلة للتحديد كما في تاريخ المعاملة. واإلدارة بصدد تنفيذ ط ريقة تخصيص  وسُج ِ

 سعر الشراء لتخصيص القيمة العادلة لصافي األصول المملوكة في شركات زميلة. 
          

االعتراف باألصول والمطلوبات لشركتي )"آر إس إتش إم"( و )"آر إس إتش بي"(، وتوقف توحيدهما من قائمة وقد توقفت المجموعة عن 
دة الموجزة للمجموعة في تاريخ فقدان السيطرة.  المركز المالي األولية الُموحَّ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

    

َدة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة(إيضاحات حول القوائم   ِليَّة الُمَوحَّ    )تتمة( المالية األوَّ
       م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

          
         )تتمة( معلومات عن الشركة  01

         
     )تتمة( بيع الحصص في شركات تابعة والعمليات المتوقفة      1.1
 )تتمة( بيع الحصص في شركة رد سي هاوزنج كومباني بي إن جي )"آر إس إتش بي"( )ب(

(، ُصن ِف بيع شركتي )"آر إس إتش إم"( و )"آر إس إتش بي"( وأدرجتا في قائمة الربح أو الخسارة 5ووفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
َدة الُموَجَزة كعمليات متوقفة ن لية الُمَوحَّ  تائجها على النحو التالي: األوَّ

          
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية       

 مارس  31في  

       2020  2019 
لاير سعودي         

 )باأللوف(
لاير سعودي   

 )باأللوف(
قة(        قة(  )غير ُمدقَّ  )غير ُمدقَّ
          
 8,273  -      إيرادات  
 (8,619)  -      مصاريف 

 (346)  -    صافي خسارة الفترة من العمليات المتوقفة 
 -  180      متوقفة العمليات  الربح من بيع  

 (346)  180      صافي الربح / )الخسارة( من العمليات المتوقفة 
          

         العائد لـ:  
 (113)  180      مساهمو الشركة األم  
 (233)  -      ُمسيِطرةالحصة غير ال 

       180  (346) 
          

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية       
 مارس  31في  

       2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي        
قة(        قة(  )غير ُمدقَّ  )غير ُمدقَّ
          

 (113)  180 العائد )العائدة( للمساهمين في الشركة األم )باأللوف(ربح / )خسارة( الفترة من العمليات المتوقفة  
 60,000  60,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )للسهم باأللوف(  
 -  -  خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم  

          
     التدفقات النقدية التي تكبَّدتها العمليات المتوقفة: فيما يلي صافي  
          

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية       
 مارس  31في  

       2020  2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي        
قة(        قة(  )غير ُمدقَّ  )غير ُمدقَّ
          
 1,672  -      تشغيلية 
 (68)  -      استثمارية 
 1,776  -      يةتمويل 

       -  3,380 

          

نت عمليات مشتركة 2020مارس  31أبرمت المجموعة، خالل الفترة المنتهية في  1.2 م، اتفاقية مشتركة في دولة الجزائر مع الغير، وكوَّ
)"آر إس إتش سي"(، حيث تزاول االتفاقية المشتركة خدمات اإلسكان وإيجار العقارات وخدمات اإلعاشة. وقد   ""راد سي حنشي

بشأن تصنيف )"آر إس إتش سي"(، وصنَّفتها كعملية مشتركة. والعمليات المشتركة مملوكة بنسبة   التقدير استخدمت إدارة المجموعة 
كة مع المالك اآلخر. وُصن ِفت االتفاقية المشتركة كعملية مشتركة نظًرا ألن للشريكين للمجموعة، لكنَّها تخضع للسيطرة المشتر  49%

  عدد مساٍو من ممثلي مجلس اإلدارة وألنَّ النشاطات ذات الصلة التي تؤثر تأثيًرا جوهريًا على عائد االستثمار تستلزم موافقة الممثلين 
 من كال الشريكين.
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

    

َدة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( ِليَّة الُمَوحَّ    )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
       م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

          
         أساس اإلعداد  02

          
َدة الُموَجَزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ِليَّة الُمَوحَّ ( "التقرير المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربية 34أِعد ت هذه القوائم المالية األوَّ

دة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزم ِليَّة الُموَجَزة الموحَّ ن القوائم المالية األوَّ ة في القوائم المالية السنوية، وينبغي قراءتها السعودية. وال تتضمَّ
دة السنوية للمجموعة كما في   31م. باإلضافة إلى أن نتائج عمليات الفترة المنتهية في 2019ديسمبر  31جنبًا إلى جنٍب مع القوائم المالية الُموحَّ

 م. 2019ديسمبر  31هي في م ال تمثل بالضرورة مؤشًرا للداللة على نتائج عمليات السنة التي تنت2020مارس 
          

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

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

 قيمة باأللوف، ما لم يُذكر خالف ذلك. 
          

ة  03  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامَّ
            

مفَصح عنها يتطلُب إعداد القوائم المالية األوليَّة الموجزة للمجموعة من اإلدارة وضع األحكام التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ ال
ي فيروس   كورونا من اإليرادات والمصاريف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة. وتسبَّب تفش ِ

م وانتشاره في جميع أنحاء دولة الصين ثم  على الصعيد العالمي تعطُّال في األعمال والنشاط 2020"( المستِجد منذ أوائل عام 19-)"كوفيد
مجموعة  االقتصادي عالميًا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وإعالن منظمة الصحة العالمية بأن هذا الفيروس جائحة، ما اضطر إدارة ال
القوائم  إلعادة النظر في تقديراتها الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة وطُرق الحساب والمصادر الرئيسة للتقديرات الُمطبَّقة على 

واقتصاديًا، أجرت إدارة   م. ومع أنَّه من الصعب حاليًا التنبُّؤ بأقصى مدى ومدة تأثيره تجاريًا2019ديسمبر    31المالية السنوية للسنة المنتهية في  
قيود على المجموعة تقييًما بشأن التأثير على العمليات العامة للمجموعة وجوانبها التجارية، بما في ذلك عوامل مثل سالسل اإلمداد والتوريد وال

ِليَّة الُموَجزة،  السفر والتنقل وأسعار النفط والطلب على المنتجات وما إلى ذلك، وَخلَُصت إلى أنه، كما في تاريخ إصدار ه ذه القوائم المالية األوَّ
أي ليس من الضروري إجراء أي تغييرات جوهرية على األحكام المحاسبية والتقديرات الرئيسة. غير أنَّه في ظل حالة عدم التيقن، قد ينشأ عن 

دفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر بذلك في تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيم ال 
ر سريعًا في ظل حالة عدم التيقُّن حيال المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم الت  أثير بناًء على الفترات المستقبلية. وحيث إنَّ الوضع آخذ في التطوُّ

 التطورات المستقبلية. 
            

    الجديدة والُمعدَّلة المعايير والتفسيرات  04
            

َدة الُموَجَزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المال ِليَّة الُمَوحَّ دة السنوية للمجموعة تتفق السياسات المحاسبية المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ ية الُموحَّ
م. ولم تطب ِق المجموعة تطبيقا  2020يناير  1المعايير الجديدة السارية اعتباًرا من م، باستثناء تطبيق 2019ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 

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

دة الُموَجَزة للمجموعة. م، لكن ليس لها تأثير على 2020وتطبَّق عدة تعديالت وتفسيرات للمرة األولى في عام  ِليَّة الُموحَّ  القوائم المالية األوَّ
            

          اإليرادات  05
  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في      

 سبتمبر
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 مارس  31في 

     2020  2019  2020  2019 
لاير       

 سعودف( 
لاير سعودي    )باأللوف(لاير سعودي  

 )باأللوف(
لاير سعودي   

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

         اإليرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء 
 54,206  91,584  (139,810)  41,4)   إيرادات عقود 

 9,348  8,783  (13,207)  ( 9,863)  ذات عالقة بدهانات بيع منتجات دهانات ومنتجات وخدمات 

     (51,3  (153,017)  100,367  63,554 
            

           اإليرادات األخرى
 55,690  55,098  (76,598)  52,1)  إيرادات إيجار من عقارات استثمارية

     (103,5  (229,615)  155,465  119,244 

            
لة للمجموعة لقطاعاتها القابلة لإلفصاح وموعد االعتراف باإليرادات ُمفَصح عنهما في إيضاح )  (. 13تسوية اإليرادات الُمفصَّ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

    

َدة الُموَجَزة )غير  ِليَّة الُمَوحَّ    )تتمة( ُمدقَّقة(إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
       م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

          
         الحسابات التجارية المدينة 06

            
وإحدى م دعوى قضائية بمدينة هيوستن في والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية بحق أحد عمالئها 2016رفعت المجموعة خالل عام 

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

لة بين العميل والمجموعة، وافق العميل على تحرير وثائق قانونية بموجبها يقرُّ بالديْ  ن ويمنح أنجوال. ومع ذلك، وبعد مناقشات ومفاوضات مطوَّ
ى هذه األصول. وعليه، الشركة مطالبة بشأن أصول مخيم العميل الكائن بدولة أنجوال، بما يتيح للشركة الحق في الحصول على تكلفة ثانوية عل

، ورفعا فإنَّ المجموعة والعميل قد انسحبا بعد ذلك من إجراءات التقاضي المرفوعة في مدينة هيوستن بوالية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية
في الخطوات التالية وفقًا  المحكمة المعنيَّة في دولة أنغوال، وسيواصالن العمل  لدىدعوى مطالبتهما على مخيم العميل واألصول ذات الصلة 

 للقوانين األنغولية المحلية. وال يزال الحكم بشأن الدعوى القضائية معلقًا كما بتاريخ قائمة المركز المالي. 
            

          رأس المال  07
            

ح به والُمصَدر والمدفوع بالكامل من  لاير سعودي للسهم  10: بالمثل( بقيمة 2019ديسمبر  31)مليون سهم  60يتكون رأسمال الشركة المصر 
 الواحد. 

            
         الزكاة وضريبة الدخل  08

            
           الزكاة  أ(

الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها بالكامل ككل حتى عام  اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على الربوط
م  2011م إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل، غير أنَّ الربوط من عام 2018م، وقُد ِمت اإلقرارات الزكوية عن جميع السنوات حتى عام 2010
 م لم تُصِدرها الهيئة بعد. 2018حتى 

 
مليون لاير سعودي   10.8م بقيمة  2010م حتى  2007م، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطا إضافية عن األعوام من  2018وخالل عام  

ام ، وخالل عللشركة وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على ربوط الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة المذكورة
 مليون لاير سعودي.  2.3م أجرت الشركة تسوية للربوط بقيمة 2019

            
م حتى 1999إضافيًا ُمعدَّاًل من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن األعوام من  م، ربًطا زكويًا2019وتسلَّمت شركة الدهانات الممتازة، خالل عام 

الهيئة المعنيَّة. ومع ذلك، تحتفظ الشركة  لدىمليون لاير سعودي، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على الربط، وهو ال يزال معلقًا  2.6م بقيمة 2014
 لقرار النهائي لهذه الربوط اإلضافية. في الدفاتر الحتساب أي التزام ينشأ بعد ا كاٍف بمخصص 

            
          ضريبة الدخل ب(

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

 وقد تختلف الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من الشركة المعنية. 
            

ودية. وقد احتُسبت الزكاة وضريبة الدخل بناًء على فهم المجموعة وتفسيرها لألنظمة الزكوية والضريبية المعمول بها في المملكة العربية السع
وتواظب الهيئة العامة للزكاة والدخل على إصدار تعميمات لتوضيح بعض األنظمة الزكوية والضريبية التي تسري عادة على كافة السنوات 

ية علقة. وتخضع األنظمة الزكوية في المملكة العربية السعودية لتفسيرات متباينة، وقد أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل األنظمة الزكوالم
م(. وقد يختلف االلتزام الزكوي والضريبي الذي تحتسبه المجموعة عن 2017فبراير  28هـ )الموافق 1438ُجمادى اآلخرة  1الجديدة بتاريخ 

ره الهيئة عن األعوام التي لم تصدر الهيئة بعد الربوط عنها. االل  تزام الزكوي والضريبي الذي تُقد ِ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

    

َدة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( ِليَّة الُمَوحَّ    )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
       م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

          
          خسارة السهم  09

            
ح لعدد األسهم  القائمة   تُحتسب خسارة السهم األساس والمخفَّض بقسمة صافي خسارة الفترة العائدة للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجَّ

 النحو التالي: خالل الفترة على 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية         

 مارس  31في 

         2020  2019 
قة(          قة(  )غير ُمدقَّ  )غير ُمدقَّ
            

 (17,967)  ( 25,132)  خسارة الفترة العائدة للمساهمين في الشركة األم 
 60,000  60,000  الفترة )للسهم باأللوف( المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل  

 (0.30)  ( 0.42) خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم )لاير سعودي(

            
 (17,854)  ( 25,312) خسارة الفترة من العمليات المستمرة العائدة للمساهمين في الشركة األم 

 60,000  60,000  لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )للسهم باأللوف( المتوسط المرجح 
 (0.30)  ( 0.42) خسارة السهم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم 

          
         االلتزامات المحتَملة  010

            
ديسمبر  31مليون لاير سعودي تقريبًا ) 91.3المالية، ضمانات بنكية واعتماد مستندي قائمْين بقيمة كان لدى المجموعة، كما بتاريخ القوائم 

 مليون لاير سعودي( صادرة في السياق العادي لألعمال.  94.7: 2019
            

         االلتزامات الرأسمالية 011
            

 مليون لاير سعودي(.  4.8: 2019ديسمبر  31ألف لاير سعودي )  718االلتزامات الرأسمالية كما بتاريخ القوائم المالية، بلغت 
            

     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  012
            

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

لة في مدينة جدة بالمملكة العربية سعودية المحدودة )شركة مساهمة مقفلة  السعودية. (؛ وهي شركة ُمسجَّ
            

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

            
 

 العالقة واسم الجهة ذات العالقة 
  

 المعامالت طبيعة 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 مارس  31في 

         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

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

 221  221  مصاريف إيجار   جهات ذات عالقة أخرى
 25  -  دفعة قسط تأمين    

 -  1,105  مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة زميلة  الشركات الزميلة 
            
 

  



14 

 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

    

َدة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( ِليَّة الُمَوحَّ    )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
       م 2020مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

          
     )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 012

            
     تمثلت مكافأة كبار موظفي اإلدارة خالل الفترة فيما يلي: 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية         
 مارس  31في 

         2020  2019 
لاير سعودي           

 )باأللوف(
لاير سعودي   

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

 1,709  2,200       مكافآت قصيرة األجل 
 63  173       مكافآت نهاية خدمة للموظفين 

         2,373  1,772 

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

 مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. 
            

ن الحسابات التجارية المدينة مبلغًا بقيمة  سعودي( مستحقًا من جهة ذات عالقة.  مليون لاير  15.7: 2019مليون لاير سعودي ) 15.7تتضمَّ
ن المبالغ المدفوعة مقدًما والحسابات المدينة األخرى مبلغًا بقيمة   : ال شيء( ُمستَحقًا من شركات منتسبة.2019مليون لاير سعودي )  4.8وتتضمَّ

 
ألف لاير  546: 2019ديسمبر   31سعودي ) مليون لاير 1.5م بقيمة 2020مارس  31وأُْدِرَجت المبالغ المستَحقة إلى جهة ذات عالقة كما في 

َدة. ِليَّة الُمَوحَّ  سعودي( ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي األوَّ
            

         المعلومات القطاعية  013
            

 الخاصة بها ولديها القطاعات التالية القابلة لإلفصاح: ألغراض اإلدارة، فإنَّ المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات  
            
 تصنيع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية وبيعها )"المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية( •
         اإليجارات من عقارات استثمارية •
   )"الدهانات والخدمات ذات العالقة"(تصنيع الدهانات والخدمات ذات العالقة وبيعها  •
            
األداء يراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. ويُقيَّم  و

َدة الُموَجَزة. القطاعي على أساس اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت في القوائم  ِليَّة الُمَوحَّ  المالية األوَّ
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

        

َدة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( ِليَّة الُمَوحَّ  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
           م 2020مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

                  
             المعلومات القطاعية )تتمة( 013

                  
 م، على التوالي: 2019م و 2020مارس  31تعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات والربح / )الخسارة( للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                  
                 قطاعات األعمال: 

                  
 المنتهية في لفترة الثالثة أشهر    

 م 2020مارس   31
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م 2019مارس  31

    
المباني السكنية  
والتجارية غير  

 الخرسانية

  
اإليجارات من  

العقارات  
 االستثمارية

  
 الدهانات  

والخدمات ذات  
 العالقة 

  
 

 إجمالي 
 القطاعات  

المباني السكنية   
والتجارية غير 
 الخرسانية
 (1.1)مالحظة 

  
اإليجارات من  
 العقارات 

 االستثمارية 

  
 الدهانات  
 والخدمات  
 ذات العالقة 

  
 
 إجمالي 

 القطاعات  

قة(      )غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

قة(   )غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف(

                  
                 اإليرادات: 

 119,517  9,621  55,690  54,206  156,035  9,353  55,098  91,584  القطاعات إجمالي إيرادات  
 إيرادات ما بين  حذف 

 القطاعات   
 
- 

  
- 

  
(570) 

  
(570) 

  
- 

  
- 

  
(273) 

  
(273) 

 اإليرادات من العمالء  
 الخارجيين   

 
91,584 

  
55,098 

  
8,783 

  
155,465 

  
54,206 

  
55,690 

  
9,348 

  
119,244 

                  
               موعد االعتراف باإليرادات: 

 63,283  9,348  -  53,935  56,296  8,783  -  47,513  عند مرحلة زمنية
 55,961  -  55,961  -  99,169  -  55,098  44,071  فترة زمنيةعلى مدى 

   91,584  55,098  8,783  155,465  53,935  55,961  9,348  119,244 

                  
 (18,471)  (4,841)  2,176  (15,806)  ( 26,098)  ( 5,020)  2,039  ( 23,117)  )خسارة( / ربح القطاعات 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

        

َدة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة(إيضاحات حول  ِليَّة الُمَوحَّ  )تتمة( القوائم المالية األوَّ
           م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                  

             المعلومات القطاعية )تتمة( 013
                  

 م، على التوالي: 2019ديسمبر  31م و 2020مارس  31ويعرض الجدول التالي معلومات األصول والمطلوبات للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة كما في 
                  

 م2019ديسمبر  31في   م 2020مارس  31في    

المباني السكنية     
والتجارية غير  

 الخرسانية

اإليجارات من   
العقارات  
 االستثمارية

 الدهانات   
والخدمات ذات  

 العالقة 

  
 إجمالي 

 القطاعات  

المباني السكنية   
والتجارية غير 
 الخرسانية

 اإليجارات   
من العقارات  
 االستثمارية

 الدهانات   
 والخدمات 

 ذات العالقة  

  
 إجمالي  
 القطاعات 

قة)     (غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

قة)   (ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
 1,183,653  71,962  568,725  542,966  1,208,400  68,786  542,309  597,305  إجمالي األصول 

 563,646  27,876  137,467  398,303  615,800  27,373  132,750  455,677  إجمالي المطلوبات 
                  

تقريبًا من   %62.5: 2019مارس  31عمالء ) 6تقريبًا من إجمالي اإليرادات من قطاع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية من  %78.4م، نسبة 2020مارس  31تحقَّقت، خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 عمالء(.  5تقريبًا من  %63.5: 2019مارس  31عمالء ) 5تقريبًا من إجمالي اإليرادات من قطاع التأجير من  %76.3م، نسبة 2020مارس  31عمالء(. وتحقَّقت، خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  6
                  

معلومات اإليرادات والربح / )الخسارة( للقطاعات الجغرافية  الجدوالن التاليانعرض يوتُجَرى عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وغانا والجزائر وبعض البلدان األخرى. و
 م، على التوالي: 2019م و 2020مارس  31لدى المجموعة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                  

 م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        

العربية  المملكة         
 السعودية 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

  
 غانا 

  
 الجزائر 

  
 أخرى

  
 اإلجمالي 

قة )لاير سعودي باأللوف(         غير ُمدقَّ
                  

 159,382  2,577  1,782  4,273  52,153  98,597      إجمالي إيرادات القطاعات 
 (3,917)  -  -  -  (3,347)  (570)    إيرادات ما بين القطاعات حذف 

 155,465  2,577  1,782  4,273  48,806  98,027    إيرادات من عمالء خارجيين

 ( 26,098)  (205)  (507)  ( 5,522)  ( 5,487)  ( 14,377)    الخسارة القطاعية للفترة 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

        

َدة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( ِليَّة الُمَوحَّ  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
           م 2020مارس  31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

                  

             المعلومات القطاعية )تتمة( 013
                  
 م 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        

قة)         (غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

المملكة العربية         
 السعودية 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

  
 غانا 

  
 الجزائر 

  
 أخرى

  
 اإلجمالي 

                  
                  

 127,140  5,730  1,855  2,117  40,780  76,658      إجمالي إيرادات القطاعات 
 (7,896)   -  -  -  (7,623)   (273)     إيرادات ما بين القطاعات حذف 

 119,244  5,730  1,855  2,117  33,157  76,385    عمالء خارجيينإيرادات من 

               
 ( 18,471)  ( 1,703)  (433)  ( 4,617)  1,033  ( 12,751)  )الخسارة القطاعية( / الربح القطاعي للفترة 

                  
 م، على التوالي: 2019ديسمبر   31م و 2020مارس  31ويعرض الجدول التالي معلومات األصول والمطلوبات للقطاعات الجغرافية لدى المجموعة كما في 

                  
 م 2020مارس  31في      

المملكة العربية       
 السعودية 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

  
 غانا 

 بابوا غينيا  
 الجديدة  

 
 الجزائر 

  
 أخرى

  
 اإلجمالي 

قة)       (غير ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف(  

                  
 1,208,400  5,320  27,506  10,905  93,673  213,640  857,356    إجمالي األصول 

 615,800  894  2,874  1,584  11,939  124,735  473,774    إجمالي المطلوبات 
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 شركة البحر األحمر العالمية  
 )شركة مساهمة سعودية(

        

َدة الُموَجَزة )غير ُمدقَّقة( ِليَّة الُمَوحَّ  )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
           م 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                  

             المعلومات القطاعية )تتمة( 013
 م2019ديسمبر  31في      

المملكة العربية       
 السعودية 

اإلمارات العربية  
 المتحدة 

 بابوا غينيا   غانا  
 الجديدة  

 اإلجمالي   أخرى  الجزائر 

قة)       (ُمدقَّ
 )لاير سعودي باأللوف( 

                  
 1,183,653  5,440  28,100  40,314  97,243  190,029  822,527    إجمالي األصول 

                 
 563,646  1,460  3,159  7,963  12,280  95,796  442,988    إجمالي المطلوبات 

                 
             القيم العادلة لألدوات المالية  014

                  
وض ألجل والقروض قصيرة األجل والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب  اإلدارة بأنَّ القيم العادلة للنقد وما في حكمه والحسابات المدينة وأصول العقود واألصول المتداولة األخرى والحسابات الدائنة والقر قيَّمت 

 ألجل لهذه األدوات المالية.قِيمها الدفترية؛ وذلك يعود إلى حد ٍ كبير إلى تواريخ االستحقاق قصيرة ا 
 

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

 
               األحداث الالحقة  015

                  
َدة م من شأنها أن تؤث ِر تأثيًرا جوهريًا على المركز المالي للمجموعة المبيَّن في هذه القوائم  2020مارس    31ومن وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث الحقة هامة أخرى منذ الفترة المنتهية في   ِليَّة الُمَوحَّ المالية األوَّ

 الُموَجَزة. 
                  

               أرقام المقارنة  016
                  

     أُِعيَد تصنيف بعض أرقام الفترة الماضية بما يتماشى مع عرض الفترة الحالية. 
 


