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ِلیَّة الُمَوحََّدة  ةالقوائم المالیة األوَّ الُموجََز
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

الصفحةجدول المحتویات

١تقریر فحص مراجع الحسابات المستقل

لیة  ةقائمة الربح أو الخسارة األوَّ ٢الُمَوحََّدة الُموجََز

ة لیة الُمَوحََّدة الُموجََز ٣قائمة الدخل الشامل األوَّ

ةقائمة  ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز ٤المركز المالي األوَّ

ة ِلیَّة الُموحَّدة الُموجََز ٥قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة األوَّ

ة لیة الُموحَّدة الُموجََز ٧-٦قائمة التدفقات النقدیة األوَّ

ة ِلیَّة الُموحَّدة الُموجََز ١٩-٨إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
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شركة البحر األحمر العالمیة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

ة (غیر ُمدقَّقة) ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

معلومات عن الشركة٠١

التابعة (المُشَار إلیھا مًعا بــ "المجموعة") من الشركة؛ وھي تتألف شركة البحر األحمر العالمیة ("الشركة") ("الشركة األم") وشركاتھا ١-١
ب شركة مساھمة سعودیة، وشركاتھا التابعة وفروعھا السعودیة واألجنبیة. والشركة ُمسجَّلة في مدینة جدة بالمملكة العربیة السعودیة بموج

م). وعنوان ٢٠٠٦سبتمبر ٢٥ھـ (١٤٢٧رمضان ٢ریخ الصادر بتا٢٥٣٢وفقًا للقرار الوزاري رقم ٤٠٣٠٢٨٦٩٨٤السجل التجاري رقم 
شارع األمیر محمد بن عبد العزیز بالمملكة العربیة السعودیة. ولدى الشركة الفروع التالیة بالمملكة -حي الروضة -الشركة الُمسجَّل جدة 

العربیة السعودیة:

المدینةرقم السجل التجاريالفرع
الجبیل٢٠٥٥٠٠٣٦٧٢األحمر العالمیةشركة البحر 

الجبیل٢٠٥٥٠٠٦١٠٥شركة البحر األحمر العالمیة
رابغ٤٦٠٢٠٠٤٧٦٩شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

فعلیة) من حصص الشركة. وفیما یلي (ملكیة %٧٠تخضع المجموعة لسیطرة مجموعة الدباغ (بما فیھا شركاتھا التابعة)، التي تمتلك نسبة ١-٢
قائمة بالشركات التابعة العاملة الرئیسة الُمْدَرَجة في المجموعة:

نسبة الملكیة الفعلیةبلد التسجیل
سبتمبر ٣٠

٢٠١٩
دیسمبر ٣١

٢٠١٨

%١٠٠%١٠٠غانارد سي ھاوزنج سیرفسز (غانا) لیمتد ("آر إس جي")
%٩٨%٩٨الجزائرشركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان (الجزائر) المحدودة ("آر إس أي")

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دبي (منشأة بالمنطقة الحرة) ("آر إس دي")
%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةإس بي إم")شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء ("آر 

%٨١%٨١المملكة العربیة السعودیةشركة الدھانات الممتازة ("بي بي سي")
%١٠٠%١٠٠موزمبیقشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (موزمبیق)، إل دي أي ("آر إس أم")

%١٠٠%١٠٠ُعمان("آر إس أو")شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة 
%١٠٠%١٠٠أسترالیارد سي ھاوزنج بي تي واي لیمتد (آر إس إتش إس بي)

%٩٠%٩٠مالیزیارد سي ھاوزنج مالیزیا إس دي إن. بي إتش دي. ("آر إس إتش إم")
%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةرید سي مودیالر رینتالز ش.ذ.م.م. (آر إس إم آر")

رید سي للمقاوالت ش.ذ.م.م. ("آر إس سي)
اإلمارات العربیة المتحدة 

%١٠٠%١٠٠ش.ذ.م.م. ("آر إس سي")
%١٠٠%١٠٠بابوا غینیا الجدیدةرد سي ھاوزنج كومباني بي إن جي لیمتد ("آر إس إتش بي")

َدت في  ھذه تمتلك الشركة أیًضا شركات تابعة ُمسجَّلة في قطر ونیجیریا ولیبیا والمملكة العربیة السعودیة وسنغافورة ومالیزیا، وقد ُوحِّ
عالوة على ذلك، د.القوائم المالیة الُمَوحََّدة، وتعتبر ھذه الشركات التابعة إمَّا في المراحل األولى للعملیات وإمَّا لم تبدأ عملیاتھا التجاریة بع

ظبي لدى الشركة أیًضا تراخیص لتشغیل فروع في كل من بابوا غینیا الجدیدة وأبوظبي وأفغانستان وغینیا االستوائیة. ولم َتجر الفروع في أبو
م.٢٠١٩سبتمبر ٣٠وأفغانستان وغینیا االستوائیة أي عملیات تجاریة خالل الفترة المنتھیة في 

النشاطات الرئیسة للمجموعة في شراء األراضي والعقارات بغرض تطویرھا وإنشاء مباٍن سكنیة وتجاریة علیھا ولبیعھا أو تأجیرھا تتمثل ١-٣
ل في النھایة. وتََتَضمَُّن أیًضا نشاطات المجموعة تصنیع وحدات سكنیة غیر خرسانیة والمقاوالت العامة والصیانة وبناء المرافق واألعما

ید الطعام وتقدیم خدمات األغذیة وتجارة المنتجات الغذائیة. فضال عن ذلك، تزاول المجموعة أیًضا أعمال تصنیع وبیع الدھانات المدنیة وتور
وتقدیم الخدمات المتعلقة بھا.

ة للمجموعة لفترة التسعة أشھر ١-٤ ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز م لإلصدار وفًقا لقرار مجلس ٢٠١٩سبتمبر ٣٠المنتھیة في اعُتمدت القوائم المالیة األوَّ
ھـ).١٤٤١ربیع األول ٧م (الموافق ٢٠١٩نوفمبر ٤اإلدارة بتاریخ 
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ة (غیر ُمدقَّقة)  ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

أساس اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٢

أساس اإلعداد١-٢
ة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز "التقریر المالي األولي" الُمعتَمد بالمملكة العربیة السعودیة. ) ٣٤أِعّدت ھذه القوائم المالیة األوَّ

ة الموحَّدة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في القوائم المالیة السنویة، و ِلیَّة الُموجََز ینبغي قراءتھا جنًبا إلى جنٍب وال تتضمَّن القوائم المالیة األوَّ
م ال ٢٠١٩سبتمبر ٣٠م. باإلضافة إلى أن نتائج عملیات الفترة المنتھیة في ٢٠١٨دیسمبر ٣١جموعة كما في مع القوائم المالیة الُموحَّدة السنویة للم

م.٢٠١٩دیسمبر ٣١تمثل بالضرورة مؤشًرا للداللة على نتائج عملیات السنة التي تنتھي في 

ِلیَّة الُموحَّدة الُموَجزة باستخدام مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء المكافآت الُمحدَّدة للموظفین التي ُیستخَدم فیھا حساب القیمة وُتَعدُّ ھذه القوائم المالیة األوَّ
الحالیة االكتواریة.

ة باللایر السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة  ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز للمجموعة. وُتقرَّب كافة القیم إلى أقرب قیمة وُتْعَرض ھذه القوائم المالیة األوَّ
باأللوف، ما لم ُیذكر خالف ذلك.

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التي طبَّقتھا المجموعة٢-٢
ة مع تلك  ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز المتبعة في إعداد القوائم المالیة الُموحَّدة السنویة للمجموعة عن تتفق السیاسات المحاسبیة المطبَّقة في إعداد القوائم األوَّ

ًرا ألي ٢٠١٩ینایر ١م، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتباًرا من ٢٠١٨دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في  م. ولم تطبِّق المجموعة تطبیقا مبكِّ
ز التنفیذ بعد.معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم یدخل حی

) "عقود اإلیجار" الذي یستلزم تعدیل القوائم المالیة السابقة. وتطبَّق عدة تعدیالت ١٦وتطبِّق المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ة للمجموعة. ووفًقا لما یستلزمھ معیار م، لكن لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة ٢٠١٩وتفسیرات أخرى للمرة األولى في عام  ِلیَّة الُموحَّدة الُموجََز األوَّ

)، فقد أُفِصَح عن طبیعة ھذه التغیُّرات وتأثیرھا أدناه.٣٤المحاسبة الدولي رقم (

) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) الصادر عن لجنة تفسیر ٤) "عقود اإلیجار" والتفسیر رقم (١٧) َمحلَّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (١٦(یحلُّ معیار المحاسبة الدولي رقم 

) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر "عقود ١٥المعاییر الدولیة للتقریر المالي "تحدید ما إذا كانت اتفاقیة ما تشتمل على عقد إیجار" والتفسیر رقم (
) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر (تقییم جوھر المعامالت متضمنة الشكل النظامي لعقد إیجار". ٢٧الحوافز" والتفسیر رقم (-یلي اإلیجار التشغ

ر ضمن وینصُّ المعیار على مبادئ االعتراف بعقود اإلیجار وقیاسھا وعرضھا واإلفصاح عنھا، وُیلزم المستأجرین بالمحاسبة عن معظم عقود اإلیجا
ج قائمة مركز مالي واحد.نموذ

ر وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ). وسیستمر ١٧) عن معیار المحاسبة الدولي رقم (١٦ولم تتغیر تغیًرا جوھرًیا المحاسبة عن المؤجِّ
باستخدام المبادئ ذاتھا المنصوص علیھا في معیار المحاسبة المستأجرون في تصنیف عقود اإلیجار إمَّا كعقود إیجار تشغیلي وإمَّا عقود إیجار تمویلي 

) لم ینشأ عنھ تأثیر على عقود اإلیجار التي تكون المجموعة فیھا ھي المؤجر.١٦). ولذا، فإنَّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (١٧الدولي رقم (

م. ٢٠١٩ینایر ١) باستخدام طریقة التطبیق باألثر الرجعي الُمعدَّل في تاریخ التطبیق المبدئي ١٦رقم (طبَّقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي و
ئي. وقد اختارت ووفقا لھذه الطریقة، فقد طبِّق المعیار بأثر رجعي مع التأثیر التراكمي لتطبیق المعیار مبدئیًا الُمعترف بھ في تاریخ التطبیق المبد

ل یسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي ُحدِّدت سابًقا بأنَّھا عقود إیجار تطبِّق معیار المحاسبة المجموعة استخدام إجر اء عملي في عملیة التحوُّ
) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي في تاریخ التطبیق المبدئي. وحیث إنَّ المجموعة ٤) والتفسیر رقم (١٧الدولي رقم (

ستخدام عترفت بأصول حق االستخدام بالمبلغ الذي یعادل التزامات اإلیجار، لم یكن ھناك تأثیر على األرباح المبقاة. واختارت المجموعة أیًضا اا
جل") وعقود شھًرا أو أقل وال تتضمن خیار شراء ("عقود اإلیجار قصیرة األ١٢إعفاءات االعتراف في عقود اإلیجار التي تبلغ مدتھا من تاریخ البدء 

اإلیجار التي یكون فیھا األصل محل العقد ذات قیمة ضئیلة ("األصول ضئیلة القیمة").
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ة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)أساس اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٢

(تتمة)) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

(بالزیادة / النقص)):م ٢٠١٩ینایر ١) كما في ١٦وفیما یلي تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
لایر سعودي 

(باأللوف)
األصول

٣٨٬٨٢٩أصول حق استخدام
)٢٬٤٧٧(مبالغ مدفوعة مقدًما

)٤٬٧٢٣(مبالغ مدفوعة مقدًما طویلة األجل
٣١٬٦٢٩إجمالي األصول

المطلوبات
٣١٬٦٢٩التزامات عقود إیجار

)، صنَّفت المجموعة كل عقد من عقود إیجارھا ١٦لدى المجموعة عقود إیجار ألراضي المصنع. وقبل تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
یترتب علیھ تحویل ان(كمستأِجر) في تاریخ بدایة العقد إمَّا كعقد إیجار تمویلي أو إمَّا كعقد إیجار تشغیلي. وُصنِّف عقد إیجار كعقد إیجار تمویلي إذا ك

عند بدء عقد جوھري لكافة المخاطر المنافع المتعلقة بملكیة األصل المستأَجر إلى المجموعة، وإال ُصنِّف كعقد إیجار تشغیلي. وُرسملت عقود اإلیجار
عت االیجار بالقیمة العادلة في تاریخ بدء إیجار العین المؤجَّرة أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى من دُفعات  اإلیجار، إْن كانت أقل من القیمة العادلة. ُووزِّ

العقارات دُفعات اإلیجار ما بین فائدة (الُمعتَرف بھا كتكالیف تمویل) وانخفاض في التزام عقد اإلیجار. وفي عقد اإلیجار التشغیلي، لم ُتَرسمل
ة وفًقا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار. واعُترف بأي المستأَجرة، ولم ُیعترَف بدُفعات اإلیجار كمصروف إیجار في الربح أو الخسار

لى التوالي.إیجار مدفوع مقدًما وأي إیجار ُمستَحق الدفع ضمن المبالغ المدفوعة مقدًما والحسابات التجاریة الدائنة والحسابات الدائنة األخرى، ع

)، طبَّقت المجموعة طریقة االعتراف والقیاس الواحد على جمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود ١٦المالي رقم (وعند تطبیق المعیار الدولي للتقریر 
ل معینة وإجراءات عملیة ُمحدَّدة ط بَّقتھا اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة القیمة. وینصُّ المعیار على متطلبات تحوُّ

المجموعة.

عقود اإلیجار الُمصنَّفة سابًقا كعقود إیجار تمویلي
).١٦لي رقم (لم یكْن لدى المجموعة أي التزامات ُمعتَرف بھا كالتزامات عقود إیجار تمویلي في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقریر الما

كعقود تشغیليعقود اإلیجار التي جرى المحاسبة عنھا سابقًا 
یجار قصیرة اعترفت المجموعة بأصول حق االستخدام والتزامات اإلیجار لتلك عقود اإلیجار الُمصنَّفة سابقا كعقود إیجار تشغیلي، باستثناء عقود اإل

القیمة الدفتریة كما لو كان المعیار وعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة القیمة. وقد اعُتِرَف بأصول حق االستخدام لمعظم عقود اإلیجار على أساس 
حق مطبًقا دائًما، بصرف النظر عن استخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبیق المبدئي. وفي بعض عقود اإلیجار، اعُتِرَف بأصول 

وأي مبالغ مستحق الدفع ذات صلة ُمعتَرف بھا سابًقا االستخدام بناًء على المبلغ الُمعاِدل اللتزامات عقد اإلیجار، ُمعدلة حسب أي مبالغ مدفوعة مقدًما
ض اإلضافي في تاریخ لعقد اإلیجار. واعُتِرَف بالتزامات اإلیجار بناًء على القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار المتبقیة، مخصومة باستخدام ُمعدَّل االقترا

التطبیق المبدئي.

اإلجراءات العملیة المتاحة حیث:وطبَّقت المجموعة أیًضا 

استخدمت ُمعدَّل خصم واحد على مجموعة من عقود اإلیجار ذات الخصائص المماثلة بدرجة معقولة.-
شھًرا في تاریخ التطبیق المبدئي.١٢طبَّقت إعفاءات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار التي تنتھي مدتھا خالل -
استبعدت التكالیف المباشرة المبدئیة من قیاس أصل حق االستخدام في تاریخ التطبیق المبدئي.-
ر في تحدید مدة عقد اإلیجار الذي یتضمَّن خیارات تمدید عقد اإلیجار أو إنھائھ.- استخدمت اإلدراك المتأخِّ



١١

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)إیضاحات  ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)أساس اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٢

(تتمة)) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

:٢٠١٩ینایر ١وبناء على ما سبق، وكما في 

ة.٣٨٫٨اعُترف بأصول حق استخدام قدرھا - ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز ملیون لایر سعودي وُأظِھَرت منفصلة في قائمة المركز المالي األوَّ
ة.٣١٫٦اعُترف بالتزامات عقود إیجار قدرھا - ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز ملیون لایر سعودي وُأظِھَرت منفصلة في قائمة المركز المالي األوَّ
ملیون لایر سعودي.٧٫٢اعُترف بمبالغ مدفوعة مقدًما، متضمَّنة مبالغ مدفوعة مقدًما غیر متداولة، بقیمة -

م على النحو التالي:٢٠١٨دیسمبر ٣١م مع التزامات عقود اإلیجار التشغیلي كما في ٢٠١٩ینایر ١ویمكن تسویة التزامات عقود اإلیجار كما في 

لایر سعودي 
(باأللوف)

٢٠١٨٣٦٬٧٢٢دیسمبر ٣١التزامات عقود إیجار تشغیلي كما في 
)٤٬١٦٨(تأثیر خصم إجمالي التزامات عقود إیجار

)٩٢٥(تأثیر عقود إیجار قصیرة األجل ومنخفضة القیمة
٢٠١٩٣١٬٦٢٩ینایر ١التزامات عقود إیجار كما في 

.%٥٫٥م، ُخِصَم إجمالي التزامات عقود اإلیجار باستخدام المتوسط المرجَّح لُمعدَّل االقتراض اإلضافي بنسبة ٢٠١٩ینایر ١كما في 

ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة٢-٣

)، التي ُطبِّقت ابتداًء من تاریخ التطبیق ١٦وفیما یلي بیان بالسیاسات المحاسبیة الجدیدة للمجموعة بعد تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
المبدئي:

أصول حق االستخدام
اس أصول تعترف المجموعة بأصول حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي التاریخ الذي یصبح فیھ األصل محل العقد متاًحا لالستخدام). وتُقَ 

ات عقد إلیجار. حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استھالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القیمة، وُمعدَّلة حسب أي إعادة قیاس في التزام
إلیجار الُمسدَّدة وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإلیجار الُمعتَرف بھا والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبَّدة ومدفوعات ا

حیال الحصول على ملكیة األصل المستأَجر في أو قبل بدء عقد اإلیجار، ناقًصا أي حوافز إیجار مستَلمة. وما لم تكن المجموعة متیقنة بصورة معقولة 
أو مدة عقد في نھایة مدة عقد اإلیجار، ُتسَتھلك أصول حق االستخدام الُمعتَرف بھا وفًقا لطریقة القسط الثابت على مدى عمرھا اإلنتاجي التقدیري 

اإلیجار، أیُّھما أقصر. وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القیمة.

التزامات عقود اإلیجار
عقد اإلیجار. تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإلیجار، بالتزامات اإلیجار التي ُتَقاس بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي ُتَدفع على مدى فترة 

ناقًصا أي حوافز إیجار ُمستَحقة القبض ومدفوعات اإلیجار وتشتمل مدفوعات اإلیجار على المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة الفعلیة) 
سعر ممارسة خیار المتغیِّرة التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتتضمَّن أیًضا مدفوعات اإلیجار

مات إنھاء عقد اإلیجار إذا كان عقد اإلیجار یعكس ممارسة المجموعة خیار الشراء المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسھ المجموعة ومدفوعات غرا
لحدث أو الظرف اإلنھاء. وُیعتَرف بمدفوعات اإلیجار المتغیِّرة، التي ال تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل معیَّن، كمصروف في الفترة التي یتسبب خاللھا ا

في إجراء السداد.

الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإلیجار إذا كان ُمعدَّل الفائدة المنصوص وعند حساب القیمة 
اد مبلغ التزامات عقد اإلیجار لیعكس تزاید ال ض حسب فائدة وُیخفَّ علیھا ضمنًیا في عقد اإلیجار یتعذَّر تحدیده بُیسر. وبعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یَُز
عقد اإلیجار؛ سواء دُفعات اإلیجار الُمسدَّدة. فضًال عن ذلك، ُیَعاد قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات عقد اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغیر في ُمدة

كان تغیُّر في دفعات اإلیجار الثابتة الفعلیة أو تغیُّر في تقییم شراء األصل محل العقد.



١٢

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)أساس اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٢

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة٢-٣

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة القیمة
اإلیجار تلك التي تبلغ ُتطبِّق المجموعة إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل للمكائن والمعدات (أي عقود 

على شھًرا أو أقل من تاریخ بدء العقد وال تتضمَّن خیار شراء)، وُتطبِّق أیًضا إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة القیمة ١٢مدتھا 
َترَف بدُفعات عقود اإلیجار المتعلقة بعقود لایر سعودي). وُیعْ ١٨٬٧٥٠عقود إیجار التجھیزات المكتبیة التي ُتعتبر منخفضة القیمة (أي التي تقل عن 

اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة القیمة كمصروف وفًقا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

ة الُموَجَزة ٢-٤ ِلیَّة الُمَوحََّد ة الُموَجَزةالمبالغ الُمعتَرف بھا في قائمة المركز المالي األوَّ ِلیَّة الُمَوحََّد وقائمة الربح أو الخسارة األوَّ

فیما یلي بیاٌن بالقیم الدفتریة ألصول حق استخدام المجموعة والتزامات عقود إیجارھا والحركة خالل الفترة:

أصول حق 
االستخدام

التزامات عقود 
اإلیجار

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٢٠١٩٣٨٬٨٢٩٣١٬٦٢٩ینایر ١كما في 
٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠إضافات

-)٨٬٧٠٠(مصروف استھالك
١٬٠٣١-مصروف فوائد

)١١٬٢٠٣(-مدفوعات
٢٠١٩٣٤٬١٢٩٢٥٬٤٥٧سبتمبر ٣٠كما في 

التقدیرات واألحكام واالفتراضات المحاسبیة الھامة٠٣

ة للمجموعة من اإلدارة وضع التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز تؤثر على المبالغ المفصح یتطلُب إعداد القوائم المالیة األوَّ
والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بھا واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ینشأ عن عدم التیقن حیال عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول 

لیة.ھذه االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقب

التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة. وُیعتَرف بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي ُیعدَّل فیھا التقدیر وُتجَرى مراجعة 
وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بھذه التعدیالت.

المحاسبیة للمجموعة ومصادرھا الرئیسة لعدم التیقن حیال التقدیر ھي ذاتھا كما وقد كانت التعدیالت الھامة التي أجرتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات 
ل التقدیر فیما یتعلق بتطبیق ھي ُمبیَّنة في القوائم المالیة الُموحَّدة السنة األخیرة، باستثناء التعدیالت الجوھریة الجدیدة والمصادر الرئیسة لعدم التیقن حیا

) أعاله.٢) كما ھو ُمبیَّن في إیضاح (١٦رقم (المعیار الدولي للتقریر المالي
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

اإلیرادات٠٤

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
سبتمبر٣٠في 

لفترة التسعة أشھر المنتھیة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
(غیر ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)

اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء
٨٩٬٥٢٦١١٠٬٧٧٣٢٢٢٬٦٠١٣٠٤٬٧٨٩إیرادات عقود

١٠٬٥٤٧١٠٬٧٣٥٢٩٬١٩٣٣٣٬٢٩٠بیع منتجات دھانات ومنتجات وخدمات ذات عالقة بدھانات
١٠٠٬٠٧٣١٢١٬٥٠٨٢٥١٬٧٩٤٣٣٨٬٠٧٩

اإلیرادات األخرى
٥٣٬١٠٧٦٦٬٩٩١١٦٠٬٣٩٠١٩٩٬٢٧٩إیرادات إیجار من عقارات استثماریة

١٥٣٬١٨٠١٨٨٬٤٩٩٤١٢٬١٨٤٥٣٧٬٣٥٨

).١٢تسویة اإلیرادات الُمفصَّلة للمجموعة لقطاعاتھا القابلة لإلفصاح وموعد االعتراف باإلیرادات ُمفَصح عنھما في إیضاح (

الحسابات التجاریة المدینة٠٥

م دعوى قضائیة بمدینة ھیوستن في والیة تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة ضد أحد عمالئھا (إلنشاء مخیم ٢٠١٦رفعت الشركة خالل عام 
ة بتحویل المتعلقبأنجوال)، حیث تطالب الشركات التابعة لھا وأعضاء مجلس إدارتھا بسداد األرصدة المستَحقة من ھذا العمیل. ولم یِف العمیل بالتزاماتھ 

 ً ا إلى التقییم األموال في موعدھا إلى المجموعة وفقًا لجدول السداد بسبب قیود معینة على تحویل األموال بالعملة األجنبیة إلى خارج أنجوال. واستناد
. شھًرا من تاریخ تقدیمھا٢٤المبدئي، توقع مكتب المحاماة الذي یمثل المجموعة الحصول على النتیجة النھائیة لھذه الدعوى القضائیة في غضون 

ن ویمنح المجموعة  لة بین العمیل والمجموعة، وافق العمیل على تحریر وثائق قانونیة بموجبھا یقرُّ بالدْی مطالبة بشأن وبعد مناقشات ومفاوضات مطوَّ
المخیم الكائن بأنجوال، بما یتیح للمجموعة الحق في الحصول على تكلفة ثانویة على األصول.

یة في إلى ما تقدَّم، فقد رفعت المجموعة مطالبتھا بحق العمیل إلى المحكمة المعنیَّة في أنغوال وستمضي في إجراءاتھا وفًقا للقوانین المحلوبالنَّظر
نھائیة تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة. ومن الصعب تقییم مقدار أي مستردات -أنغوال، وقرَّرت أیًضا سحب دعاواھا القانونیة في ھیوستن 

واإلطار الزمني في ھذه المرحلة نظًرا لوجود مقرضین ودائنین آخرین مطالباتھم غیر ُمحدَّدة.

رأس المال٠٦

سعودي للسھم لایر١٠: بالمثل) بقیمة ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون سھم (٦٠یتكون رأسمال الشركة المصّرح بھ والُمصَدر والمدفوع بالكامل من 
الواحد.

الزكاة وضریبة الدخل٠٧

الزكاةأ)
م، ٢٠١٠تى عام اتُفَِق مع الھیئة العامة للزكاة والدخل على الربوط الزكویة الخاصة بالشركة وشركاتھا التابعة السعودیة المملوكة لھا بالكامل ككل ح

م لم ٢٠١٨م حتى ٢٠١١م إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل، غیر أنَّ الربوط من عام ٢٠١٨اإلقرارات الزكویة عن جمیع السنوات حتى عام وُقدِّمت 
ُتصِدرھا الھیئة بعد.



١٤

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ِلیَّة الُمَوحََّدة  ة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ الُموجََز
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)الزكاة وضریبة الدخل٠٧

(تتمة)الزكاةأ)
ملیون لایر سعودي ١٠٫٨م بقیمة ٢٠١٠م حتى ٢٠٠٧م، أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ربوطا إضافیة عن األعوام من ٢٠١٨وخالل عام 

لفترة ، وخالل اللشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على ربوط الھیئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة المذكورة
ملیون لایر سعودي.٢٫٣الحالیة، أجرت الشركة تسویة للربوط بقیمة 

م ١٩٩٩م أیضا، تسلَّمت شركة الدھانات الممتازة (شركة تابعة) ربًطا زكویًا إضافًیا من الھیئة العامة للزكاة والدخل عن األعوام من ٢٠١٨وخالل عام 
ملیون لایر سعودي في یولیو ٢٫٦ركة اعتراًضا على الربط الُمعدَّل عن األعوام ذاتھا بقیمة ملیون لایر سعودي، فقدَّمت الش٢٫٧م بقیمة ٢٠١٤حتى 

م. فقدَّمت الشركة اعتراضات على الربوط. فقدَّمت اإلدارة اعتراًضا على ھذه الربوط، وتعتقد بأنَّ نتیجة ھذا االعتراض ستأتي في صالح٢٠١٩
الشركة.

مخصص في الدفاتر الحتساب أي التزام ینشأ بعد القرار النھائي للربوط اإلضافیة.وعلى أساس تحفظي، تحتفظ الشركة ب

ضریبة الدخلب)
تسبت ُیجنَّب مخصص لضریبة الدخل وفًقا للمصالح الضریبیة التي تعمل بھا الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربیة السعودیة. وقد اح

بناًء على فھم اإلدارات وتفسیرھا للوائح الضریبیة المعمول بھا في الدول المعنیة. وتخضع األنظمة الضریبیة لتفسیرات متباینة، وقد ضریبة الدخل 
تختلف الربوط التي ستصدرھا مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضریبیة المقدمة من الشركة المعنیة.

الدخل بناًء على فھم المجموعة وتفسیرھا لألنظمة الزكویة والضریبیة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. وتواظب وقد احُتسبت الزكاة وضریبة 
تخضع الھیئة العامة للزكاة والدخل على إصدار تعمیمات لتوضیح بعض األنظمة الزكویة والضریبیة التي تسري عادة على كافة السنوات المعلقة. و

ُجمادى ١ة في المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة، وقد أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل األنظمة الزكویة الجدیدة بتاریخ األنظمة الزكوی
م). وقد یختلف االلتزام الزكوي والضریبي الذي تحتسبھ المجموعة عن االلتزام الزكوي والضریبي الذي ٢٠١٧فبرایر ٢٨ھـ (الموافق ١٤٣٨اآلخرة 

تُقدِّره الھیئة عن األعوام التي لم تصدر الھیئة بعد الربوط عنھا.

خسارة السھم٠٨

القائمة ُتحتسب خسارة السھم األساس والمخفَّض بقسمة صافي خسارة الفترة العائدة للمساھمین في الشركة األم على المتوسط المرجَّح لعدد األسھم
الفترة على النحو التالي:خالل 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
سبتمبر٣٠في 

لفترة التسعة أشھر المنتھیة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
(غیر ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)

خسارة الفترة العائدة للمساھمین في الشركة األم 
)٣٩٬٠١٣()٧٣٬٣٨١()١٣٬٧٨٠()٢٧٬٨٨٨((لایر سعودي باأللوف)

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠إضافات خالل الفترةالمتوسط المرجَّح لعدد األسھم القائمة

خسارة السھم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساھمین 
)٠٫٦٥()١٫٢٢()٠٫٢٣()٠٫٤٦(األم (لایر سعودي)في الشركة

االلتزامات المحتملة٠٩

: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي تقریًبا (٨٨٫٣قائمیْن بقیمة كان لدى المجموعة، كما بتاریخ القوائم المالیة، ضمانات بنكیة واعتماد مستندي 
ملیون لایر سعودي) صادرة في السیاق العادي لألعمال.٣٥٫٩



١٥

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة (غیر ُمدقَّقة)  ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

االلتزامات الرأسمالیة٠١٠

ملیون لایر سعودي).٣٫٧: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٤٫٥كما بتاریخ القوائم المالیة، بلغت االلتزامات الرأسمالیة 

العالقة وأرصدتھاالمعامالت مع الجھات ذات ٠١١

ن ِقبل تمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتھا وِكبار موظفي اإلدارة بھا والمنشآت المسیطر علیھا م
للمجموعة ھي شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة ھذه الجھات أو التي تمارس ھذه الجھات نفوذا ھاما علیھا. والشركة األم الرئیسة المالكة 

(شركة سعودیة مساھمة مقفلة)؛ وھي شركة ُمسجَّلة في مدینة جدة بالمملكة العربیة السعودیة.

العالقة الُمدَرجة في قائمة وتجري المجموعة معامالت مع عدة جھات ذات عالقة في سیاق األعمال العادي. وفیما یلي المعامالت مع الجھات ذات 
ة: لیة الُمَوحََّدة الُموجََز الدخل األوَّ

طبیعة المعامالتالعالقة واسم الجھة ذات العالقة
لفترة التسعة أشھر المنتھیة

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

(غیر ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)

٦٦٣٦٦٣مصاریف إیجارجھات ذات عالقة أخرى
-٦٠مبالغ مدفوعة بالنیابة عن الشركة األم الرئیسة المالكة

-٢٠٥دفعة قسط تأمین
١١٩-مشتریات

خالل الفترة فیما یلي:تمثلت مكافأة كبار موظفي اإلدارة 
لفترة التسعة أشھر المنتھیة

سبتمبر٣٠في 
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

(غیر ُمدقَّقة)(غیر ُمدقَّقة)

٦٬٠٨٥٣٬٤٣٢مكافآت قصیرة األجل
٢٣١١٣٤خدمة للموظفینمكافآت نھایة 

٦٬٣١٦٣٬٥٦٦

ترة غیر ُتعَتمد سیاسات تسعیر المعامالت مع جھات ذات عالقة وشروط الدفع المتعلقة بھا من ِقبل مجلس اإلدارة. واألرصدة القائمة في نھایة الف
مكفولة بضمانات وال تحمل فائدة وُتسدد نقدا.

ملیون لایر سعودي) مستحًقا من جھة ذات عالقة.١٥٫٣: ٢٠١٨ملیون لایر سعودي (١٥٫٣تتضمَّن الحسابات التجاریة المدینة مبلًغا بقیمة 

ألف لایر ٦٠٦: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ألف لایر سعودي (٥٤٦م بقیمة ٢٠١٩سبتمبر ٣٠وُأْدِرَجت المبالغ المستحقة إلى جھات ذات عالقة كما في 
ِلیَّة الُمَوحََّدة.سعودي ) ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي األوَّ



١٦

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

المعلومات القطاعیة٠١٢

ألغراض اإلدارة، فإنَّ المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بھا ولدیھا القطاعات التالیة القابلة لإلفصاح:

السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة)تصنیع المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة وبیعھا ("المباني •
اإلیجارات من عقارات استثماریة•
تصنیع الدھانات والخدمات ذات العالقة وبیعھا ("الدھانات والخدمات ذات العالقة")•

تخصیص الموارد وتقییم األداء. ویُقیَّم األداء القطاعي یراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغیلیة لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول
ة. ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز على أساس اإلیرادات، وُیقاُس على أساس ثابت في القوائم المالیة األوَّ

المجموعة عن فترتي الثالثة أشھر المنتھیة والتسعة أشھر تعرض الجداول التالیة معلومات اإلیرادات و (الخسارة) / الربح للقطاعات التشغیلیة لدى 
م، على التوالي:٢٠١٨م و٢٠١٩سبتمبر ٣٠المنتھیتین في 

قطاعات األعمال:
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٩سبتمبر ٣٠
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٨سبتمبر ٣٠
لایر سعودي (باأللوف)

(غیر مدققة)
لایر سعودي (باأللوف)

(غیر مدققة)

المباني 
السكنیة 

والتجاریة غیر 
الخرسانیة

اإلیجارات 
من العقارات 
االستثماریة

الدھانات 
والخدمات 
ذات العالقة

إجمالي 
القطاعات

المباني 
السكنیة 

والتجاریة 
غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
من 

العقارات 
االستثماریة

الدھانات 
والخدمات 
ذات العالقة

إجمالي 
القطاعات

اإلیرادات:
٨٩٬٥٢٦٥٣٬١٠٧١١٬٠٣٠١٥٣٬٦٦٣١١٠٬٧٧٣٦٦٬٩٩١١٠٬٩٥٣١٨٨٬٧١٧إجمالي إیرادات القطاعات

ما بین حذف إیرادات
)٢١٨()٢١٨(--)٤٨٣()٤٨٣(--القطاعات

العمالء اإلیرادات من
٨٩٬٥٢٦٥٣٬١٠٧١٠٬٥٤٧١٥٣٬١٨٠١١٠٬٧٧٣٦٦٬٩٩١١٠٬٧٣٥١٨٨٬٤٩٩الخارجیین

موعد االعتراف باإلیرادات:
١٠٬٧٣٥١٢١٬٤٣١-١٠٬٥٤٧٨٧٬٨٨٧١١٠٬٦٩٦-٧٧٬٣٤٠عند مرحلة زمنیة

٦٧٬٠٦٨-٦٥٬٢٩٣٧٧٦٦٬٩٩١-١٢٬١٨٦٥٣٬١٠٧ساعات عمل إضافیة
٨٩٬٥٢٦٥٣٬١٠٧١٠٬٥٤٧١٥٣٬١٨٠١١٠٬٧٧٣٦٦٬٩٩١١٠٬٧٣٥١٨٨٬٤٩٩

)١٥٬١٦٢()٤٬٢٢٣()٢٬٢٨٠()٨٬٦٥٩()٢٨٬٧٣٦()٤٬٧٤٦(١٬٤٩٣)٢٥٬٤٨٣((خسارة) / ربح القطاعات
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة  ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٩سبتمبر ٣٠

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٨سبتمبر ٣٠

لایر سعودي (باأللوف)
(غیر مدققة)

لایر سعودي (باأللوف)
(غیر مدققة)

المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
من العقارات 
االستثماریة

الدھانات 
والخدمات 
ذات العالقة

إجمالي 
القطاعات

المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
العقارات من 

االستثماریة

الدھانات 
والخدمات 
ذات العالقة

إجمالي 
القطاعات

اإلیرادات:
٢٢٢٬٦٠١١٦٠٬٣٩٠٣٠٬٢٧٦٤١٣٬٢٦٧٣٠٤٬٧٨٩١٩٩٬٢٧٩٣٤٬٢٤٤٥٣٨٬٣١٢إجمالي إیرادات القطاعات

)٩٥٤()٩٥٤(--)١٬٠٨٣()١٬٠٨٣(--حذف إیرادات ما بین القطاعات
العمالء اإلیرادات من

٢٢٢٬٦٠١١٦٠٬٣٩٠٢٩٬١٩٣٤١٢٬١٨٤٣٠٤٬٧٨٩١٩٩٬٢٧٩٣٣٬٢٩٠٥٣٧٬٣٥٨الخارجیین

موعد االعتراف باإلیرادات:
٣٣٬٢٩٠٣٠١٬٠١٨-٢٩٬١٩٣٢٣٢٬٤٨٨٢٦٧٬٧٢٨-٢٠٣٬٢٩٥عند مرحلة زمنیة

٢٣٦٬٣٤٠-١٧٩٬٦٩٦٣٧٬٠٦١١٩٩٬٢٧٩-١٩٬٣٠٦١٦٠٬٣٩٠إضافیةساعات عمل 
٢٢٢٬٦٠١١٦٠٬٣٩٠٢٩٬١٩٣٤١٢٬١٨٤٣٠٤٬٧٨٩١٩٩٬٢٧٩٣٣٬٢٩٠٥٣٧٬٣٥٨

)٤١٬٧٥٦()٨٬٦١٤(١١٬٠٣٩)٤٤٬١٨١()٧٦٬١٩١()١٥٬٠٦٢(٤٬٨٤٠)٦٥٬٩٦٩((خسارة) / ربح القطاعات

م، على التوالي:٢٠١٨دیسمبر ٣١م و ٢٠١٩سبتمبر ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات األصول والمطلوبات للقطاعات التشغیلیة لدى المجموعة كما في 

٢٠١٨دیسمبر ٣١في ٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 
المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
العقارات من 

االستثماریة

الدھانات 
والخدمات 
ذات العالقة

إجمالي 
القطاعات

المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
من العقارات 
االستثماریة

الدھانات 
والخدمات 
ذات العالقة

إجمالي 
القطاعات

(لایر سعودي باأللوف)
)غیر ُمدقَّقة(

(لایر سعودي باأللوف)
)ُمدقَّقة(

٤٩٢٬٩٣٤٥٣١٬٦٦٤٧١٬٤٣٢١٬٠٩٦٬٠٣٠٥٤١٬٢٩٥٥٤٥٬٢٧٠٧٥٬٥٤٥١٬١٦٢٬١١٠إجمالي األصول

٣٨٤٬٠٦٩٦٥٬٢٦٢٢٤٬٣٢٨٤٧٣٬٦٥٩٣٧٨٬٨٨٨٥٩٬٣٤٩٢٦٬٠٤٩٤٦٤٬٢٨٦إجمالي المطلوبات

١٠تقریًبا من إجمالي اإلیرادات من قطاع المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة من %٥٠م، نسبة ٢٠١٩سبتمبر ٣٠خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في تحقَّقت، 
تقریًبا من إجمالي اإلیرادات %٦٩م، نسبة ٢٠١٩سبتمبر ٣٠عمالء). وتحقَّقت، خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٧تقریًبا من %٧٤: ٢٠١٨سبتمبر ٣٠عمالء (

عمالء).٤تقریًبا من %٨٤: ٢٠١٨سبتمبر ٣٠عمالء (٥من قطاع التأجیر من 

لدان األخرى. تعرض الجداول وُتجَرى عملیات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة وبابوا غینیا الجدیدة والجزائر ومالیزیا وبعض الب
م ٢٠١٩سبتمبر ٣٠ھیة والتسعة أشھر المنتھیتین في التالیة معلومات اإلیرادات و (الخسارة) / الربح للقطاعات الجغرافیة لدى المجموعة عن فترتي الثالثة أشھر المنت

م، على التوالي:٢٠١٨و 



١٨

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة) ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

٢٠١٩سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

المملكة العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

باأللوف)(لایر سعودي 
)غیر ُمدقَّقة(

١٠٤٬١٧١٢٧٬٢١٦١٠٬٥٥٠١١٬٦٨٠٢٬١١٤٩٩١٦٨١١٥٧٬٤٠٣إجمالي إیرادات القطاعات
)٤٬٢٢٣(-)٦٤١(---)٣٬٠٩٩()٤٨٣(حذفإیرادات ما بین القطاعات

١٠٣٬٦٨٨٢٤٬١١٧١٠٬٥٥٠١١٬٦٨٠٢٬١١٤٣٥٠٦٨١١٥٣٬١٨٠إیرادات من عمالء خارجیین

)٢٨٬٧٣٦()٥٣٢()٣٬٩٦١()٣٧٤()٦٤٣()٢٬٧١٤()٤٬٨٣٥()١٥٬٦٧٧(خسارة الفترة

٢٠١٨سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

المملكة العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

(لایر سعودي باأللوف)
)غیر ُمدقَّقة(

١٢٣٬٥٠٢٤٥٬٧٨٩١٦٬٤٦١٩٬٥٨٤١٬٨٥٤٧٧١١٣١٩٧٬٣٨٠إجمالي إیرادات القطاعات
)٨٬٨٨١(----)٦٩٥()٧٬٩٦٨()٢١٨(حذفما بین القطاعاتإیرادات 

١٢٣٬٢٨٤٣٧٬٨٢١١٥٬٧٦٦٩٬٥٨٤١٬٨٥٤٧٧١١٣١٨٨٬٤٩٩إیرادات من عمالء خارجیین

الربح القطاعي / 
)١٥٬١٦٢()٣٩١()٩٬٦١٨()٨٥٢()٤٤٤()٢٬٠٩٩()٣٬٠٥٢(١٬٢٩٤(الخسارة القطاعیة) للفترة

٢٠١٩سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

المملكة العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

(لایر سعودي باأللوف)
)غیر ُمدقَّقة(

٢٧٣٬٨٥٣٨٧٬٥٣١٢٤٬١١٤٢٨٬٠٣٢٥٬٥٩٣١٬٣١٢٨٬٦٥٤٤٢٩٬٠٨٩إجمالي إیرادات القطاعات
)١٦٬٩٠٥(-)٨٨٦(--)١٧()١٤٬٩١٩()١٬٠٨٣(حذفإیرادات ما بین القطاعات

٢٧٢٬٧٧٠٧٢٬٦١٢٢٤٬٠٩٧٢٨٬٠٣٢٥٬٥٩٣٤٢٦٨٬٦٥٤٤١٢٬١٨٤إیرادات من عمالء خارجیین

الربح القطاعي / 
)٧٦٬١٩١()٨٩٨()١١٬٥٧٣()١٬٣٧٣(١٬٢٣٢)١١٬٥٧١()٨٬٠٣٦()٤٣٬٩٧٢((الخسارة القطاعیة) للفترة



١٩

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة (غیر ُمدقَّقة) (تتمة)إیضاحات حول  ِلیَّة الُمَوحََّدة الُموجََز القوائم المالیة األوَّ
م٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢
٢٠١٨سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(لایر سعودي باأللوف)
)غیر ُمدقَّقة(

العربیة المملكة
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

بابوا غینیا غانا
الجدیدة

اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائر

٣٣٧٬٨٩٨٩٥٬٨٠٠٥١٬٣١٢١٥٬٦٧٧٦٬٨٩٩٣٧٬٠٦١٦٬٣٠٧٥٥٠٬٩٥٤إجمالي إیرادات القطاعات
)١٣٬٥٩٦(----)٣٬٠٥٤()٩٬٥٨٨()٩٥٤(حذفإیرادات ما بین القطاعات

٣٣٦٬٩٤٤٨٦٬٢١٢٤٨٬٢٥٨١٥٬٦٧٧٦٬٨٩٩٣٧٬٠٦١٦٬٣٠٧٥٣٧٬٣٥٨إیرادات من عمالء خارجیین

الربح القطاعي /
)٤١٬٧٥٦()٦٩٦()٢٢٬٤٩١()٣٬٧٠٢()٤٬٢٧٣()٤٬٠٠٦()١١٬٢٠٦(٤٬٦١٨(الخسارة القطاعیة) للفترة

م، على التوالي:٢٠١٨دیسمبر ٣١م و ٢٠١٩سبتمبر ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات األصول والمطلوبات للقطاعات الجغرافیة لدى المجموعة كما في 

٢٠١٩سبتمبر ٣٠في 
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

بابوا غینیا غانا
الجدیدة

اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائر

(لایر سعودي باأللوف)
)غیر ُمدقَّقة(

٧٣٩٬٠٧٩١٦٩٬٥٧٣٩٦٬١٠٦٥٠٬١٦٢٢٧٬٦٤٨٨٬٢٠٥٥٬٢٥٧١٬٠٩٦٬٠٣٠إجمالي األصول
٣١٦٬٩٦٨٧١٬٧١٩٨٬٩٧٦٥٬٧٤٩٢٬٥٩٢٦٦٬٧٢٩٩٢٦٤٧٣٬٦٥٩إجمالي المطلوبات

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

المملكة العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

(لایر سعودي باأللوف)
)ُمدقَّقة(

٧٩٧٬٠٣٧١٥٩٬٧٨٥١٠٦٬٩٧٥٥١٬١٥٦٢٨٬٦٥٢١٣٬٢٥٠٥٬٢٥٥١٬١٦٢٬١١٠إجمالي األصول
٣١٨٬٩٦٠٥٩٬٧٦٦١٢٬٣٦٧٦٬٦٤١٣٬٠٩٦٦٢٬١١٢١٬٣٤٤٤٦٤٬٢٨٦إجمالي المطلوبات

القیم العادلة لألدوات المالیة٠١٣

حكمھ والحسابات المدینة وأصول العقود واألصول المتداولة األخرى والحسابات الدائنة والقروض ألجل والقروض قصیرة قیَّمت اإلدارة بأنَّ القیم العادلة للنقد وما في
ت المالیة.األجل والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب ِقیمھا الدفتریة؛ وذلك یعود إلى حدٍّ كبیر إلى تواریخ االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوا

ة األخرى بناًء على المستوى اإلدارة بأنَّ القیمة العادلة للحسابات المدینة غیر المتداولة واألصول غیر المتداولة األخرى والقروض ألجل والمطلوبات غیر المتداولوقیَّمت 
الثاني من التسلسل الھرمي ال تختلف اختالفا جوھرًیا عن ِقیمھا الدفتریة.

الالحقةاألحداث ٠١٤

م قد ینشأ عنھا تأثیر ھام على المركز المالي للمجموعة المُبیَّن ٢٠١٩سبتمبر ٣٠من وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة أخرى منذ الفترة المنتھیة في 
لِیَّة الُموحَّدة الُموَجزة. في ھذه القوائم المالیة األوَّ

أرقام المقارنة٠١٥
ُأِعیَد تصنیف بعض أرقام الفترة الماضیة بما یتماشى مع عرض الفترة الحالیة.


