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شركة البحر األحمر العالمیة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

معلومات عن الشركة٠١

كة وھي شرتتألف شركة البحر األحمر العالمیة ("الشركة") ("الشركة األم") وشركاتھا التابعة (المُشَار إلیھا مًعا بــ "المجموعة") من الشركة؛ 
لتجاري امساھمة سعودیة، وشركاتھا التابعة وفروعھا السعودیة واألجنبیة. وتقع الشركة في مدینة جدة بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل

ـ (١٤٢٧رمضان ٢الصادر بتاریخ ٢٥٣٢وفًقا للقرار الوزاري رقم ٤٠٣٠٢٨٦٩٨٤رقم  م). وعنوان الشركة الُمسجَّل ھو ٢٠٠٦سبتمبر ٢٥ھ
شارع األمیر محمد بن عبد العزیز بالمملكة العربیة السعودیة. ولدى الشركة الفروع التالیة -حي الروضة -٢١٤٣١جدة -١٠٣٩ص. ب. 

لكة العربیة السعودیة:بالمم

المدینةرقم السجل التجاريالفرع
الجبیل٢٠٥٥٠٠٣٦٧٢شركة البحر األحمر العالمیة
الجبیل٢٠٥٥٠٠٦١٠٥شركة البحر األحمر العالمیة

رابغ٤٦٠٢٠٠٤٧٦٩شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

من حصص الشركة. (الملكیة الفعلیة) %٧٠، التي تمتلك نسبة ، (بما في ذلك من خالل شركاتھا التابعة)المجموعة لسیطرة مجموعة الدباغتخضع 
وفیما یلي قائمة بالشركات التابعة العاملة الرئیسة الُمْدَرَجة في المجموعة:

نسبة الملكیة الفعلیةبلد التسجیل
%١٠٠%١٠٠غاناھاوزنج سیرفسز (غانا) لیمتد ("آر إس جي")رد سي 

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

%٩٨%٩٨الجزائر

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

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

%١٠٠%١٠٠المملكة العربیة السعودیةشركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء ("آر إس بي إم")

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

أم")
%١٠٠%١٠٠موزمبیق

%١٠٠%١٠٠ُعمانشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة ("آر إس أو")
%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")
-%١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةرید سي مودیالر رینتالز ش.ذ.م.م. (آر إس إم آر")

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

١٠٠%-

%١٠٠%١٠٠الجدیدةبابوا غینیا رد سي ھاوزنج كومباني بي إن جي لیمتد ("آر إس إتش بي")

َدت في  ذه القوائم ھتمتلك الشركة أیًضا شركات تابعة ُمسجَّلة في قطر ونیجیریا ولیبیا والمملكة العربیة السعودیة وسنغافورة ومالیزیا، وقد ُوحِّ
شركة عالوة على ذلك، لدى الالمالیة الُمَوحََّدة، وتعتبر ھذه الشركات التابعة إمَّا في المراحل األولى للعملیات وإمَّا لم تبدأ عملیاتھا التجاریة بعد.

ان تأیًضا تراخیص لتشغیل فروع في كل من بابوا غینیا الجدیدة وأبوظبي وأفغانستان وغینیا االستوائیة. ولم َتجر الفروع في أبوظبي وأفغانس
م.٢٠١٨دیسمبر ٣١وغینیا 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 في تتمثل 
مدنیة لالنھایة. وَتَتَضمَُّن أیًضا نشاطات المجموعة تصنیع وحدات سكنیة غیر خرسانیة والمقاوالت العامة والصیانة وبناء المرافق واألعمال ا

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

مارس ٢٨لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ م لإلصدار وفًقا ٢٠١٨دیسمبر ٣١اعتُمدت القوائم المالیة الُمَوحََّدة للمجموعة عن السنة المنتھیة في 
ھـ).١٤٤٠رجب ٢١م (الموافق ٢٠١٩
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

أساس اإلعداد٠٢

ارات األخرى ییر واإلصدُأِعدَّت القوائم المالیة الُموحَّدة للمجموعة وفًقا للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتَمدة بالمملكة العربیة السعودیة والمعا
لسعودیة").معتَمدة بالمملكة العربیة االمعتَمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (المُشَار إلیھا مًعا بـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي ال

لقیمة الحالیة االكتواریة.حساب اوُتَعدُّ القوائم المالیة الُموحَّدة باستخدام مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء المكافآت الُمحدَّدة للموظفین التي ُیستخَدم فیھا

ب كافة القیم إلى أقرب قیمة باأللوف، ما وُتْعَرض ھذه القوائم المالیة  الُموحَّدة بالریال السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة للمجموعة. وُتقرَّ
لم ُیذكر خالف ذلك.

أساس التوحید٢-١

م. وتتحقق السیطرة عندما تتعرض ٢٠١٨دیسمبر ٣١وشركاتھا التابعة كما في تتألف ھذه القوائم المالیة الُمَوحََّدة من القوائم المالیة للشركة 
یر على تلك ثالمجموعة لمخاطر العوائد المتغیرة، أو یكون لھا حقوق فیھا، نتیجة مشاركتھا مع المنشأة المستثَمر فیھا ویكون لدیھا القدرة على التأ

. وال تسیطر المجموعة، على وجھ التحدید، على المنشأة المستثمر فیھا إال إذا كان لدى العائدات من خالل سیطرتھا على المنشأة المستثَمر فیھا
المجموعة:

لة).صسیطرة على المنشأة المستثَمر فیھا (أي الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ عملیات المنشأة المستثَمر فیھا ذات ال-
ضھا لمخاطر- العوائد المتغیرة أو الحق فیھا نتیجة اشتراكھا مع الشركة المستثمر فیھا.تعرُّ
القدرة على استخدام صالحیتھا على الشركة المستثمر في التأثیر على عوائدھا.-

وعندما یكون لدى المجموعة أقل من وعلى وجھ العموم، ھناك افتراض بأن أغلبیة حقوق التصویت ینتج عنھا سیطرة. ولدعم ھذا االفتراض 
ییم قأغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في المنشأة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند ت

ما إذا كان لدیھا سیطرة على منشأة مستثَمر فیھا، بما في ذلك:

(الترتیبات التعاقدیة) مع حاملي حقوق التصویت اآلخرین في المنشأة المستثمر فیھا.الترتیب التعاقدي -
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى.-
حقوق التصویت لدى المجموعة وحقوق التصویت المحتملة لھا.--

المنشأة المستثمر فیھا أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود تغیرات على عنصر وتعید المجموعة تقییم ما إذا كانت تسیطر على
توحید لواحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. ویبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف ا

التابعة. وُتْدَرُج األصول والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف الخاصة بالشركة التابعة المستحَوذ عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة 
عن السیطرة ةعلیھا أو المبیعة خالل السنة في القوائم المالیة الُمَوحََّدة ابتداًء من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حتى تاریخ توقف المجموع

على الشركة التابعة.

ع الربح أو الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر ("الدخل الشامل اآلخر") على مساھمي الشركة األم والحصص غیر المسیطر ةوُیوزَّ
حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة. وعند الضرورة، ُتجرى تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة لكي

وق قتتماشى سیاساتھا المحاسبیة مع السیاسات المحاسبیة الخاصة بالمجموعة. وُتحَذف بالكامل كافة األصول والمطلوبات فیما بین المجموعة وح
الملكیة والدخل والمصاریف والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة عند توحید القوائم المالیة.

وُتجَرى المحاسبة عن التغیر في حصة ملكیة الشركة التابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة.

وإذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا ُتوقف االعتراف باألصول ذات الصلة (بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات والحصة غیر 
عناصر حقوق الملكیة، فیما ُیْعَتَرُف بأي ربح ناتج أو خسارة ناتجة في قائمة الربح أو الخسارة الُمَوحََّدة. وُیْعَتَرُف بأي المسیطرة وغیرھا من 

استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.

المجموعة، وُتدَرج بصورٍة مستقلٍة في قائمة المركز المالي وُتمثُِّل الحصة غیر الُمسیِطرة نسبة الربح أو الخسارة وصافي األصول التي ال تملكھا 
.الُموحَّدة وضمن حقوق المساھمین في قائمة المركز المالي الُموحَّدة، وذلك بمعزل عن حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامَّة٠٣

تؤثر على المبالغ الُمفَصح عنھا من األصول یتطلُب إعداد القوائم المالیة الُموحَّدة من اإلدارة وضع التقدیرات واألحكام واالفتراضات التي قد 
توالمطلوبات واإلیرادات والمصاریف واإلفصاحات المرفقة واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة، وقد ینشأ عن عدم التیقن حیال ھذه االفتراضا

ضمَّن اإلفصاحات أثر في الفترات المستقبلیة. وتتوالتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول أو المطلوبات التي تت
األخرى المتعلقة بما تتعرَّض لھ المجموعة من مخاطر وحاالت عدم التیقن ما یلي:

إدارة رأس المال•
أھداف إدارة المخاطر المالیة والسیاسات المتعلقة بھا•
إفصاحات تحلیالت الحساسیة•

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

ا وعدم دقتھا والتقدیرات الھامة المستخَدمة في تطبیق السیاسات المحاسبیة (التي تؤثر تأثیرً إنَّ المعلومات التي تتعلق بالنواحي الجوھریة للتقدیرات 
جوھرًیا للغایة على المبلغ الُمْعَتَرف بھ في القوائم المالیة الُموحَّدة) َتَتَضمَُّن، على وجھ الخصوص، ما یلي:

األحكام المحاسبیة الھامَّة٣-١

ُمعتَرف بھا لفي إطار تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، وضعت اإلدارة األحكام المحاسبیة التالیة التي لھا التأثیر الھام للغایة على المبالغ ا
في القوائم المالیة الُموحَّدة:

استیفاء التزام األداء
من عقودھا الُمبَرمة مع العمالء لتحدید ما إْن كانت التزامات األداء ُیسَتوفى بھا على مدى فترة زمنیة أو عند یتعیَّن على المجموعة تقییم كل عقد

لعمالء امرحلة زمنیة معینة بغرض تحدید طریقة االعتراف باإلیرادات. وقد قیَّمت المجموعة أنھ بناًء على اتفاقیات البیع والشراء الُمبَرمة مع
واألنظمة ذات الصلة التي أُبِرَمت بموجبھا العقود لتقدیم الخدمات العقاریة إلى العمیل، ال تؤسِّس المجموعة أصال باستخدام بدیل وأحكام القوانین 

ترة ففیھا، ویكون لھا حق نافذ نظامًیا للسداد نظیر األداء المكتَمل حتى تاریخھ. وفي ظل ھذه الظروف، تعترف المجموعة باإلیرادات على مدى 
ة. وعند اختالف الحال، ُیعتَرف باإلیرادات عند مرحلة زمنیة معیَّنة.زمنی

تحویل السیطرة في العقود المبَرمة مع عمیل
ل  ة على السیطرفي الحاالت التي تحدد المجموعة فیھا أن التزامات األداء قد استوفیت عند مرحلة زمنیة معینة، ُیعتَرف باإلیرادات عندما ُتحوَّ

األصول الخاضعة للعقد إلى العمیل. وفي حالة عقود بیع األصول العقاریة، فھذا عادة ما یكون عند تسلیم الوحدة إلى العمیل.

تحدید سعر المعاملة
إجراء ھذا الحكم المحاسبي، تقیِّم المجموعة تأثیر یتعیَّن على المجموعة تحدید سعر المعاملة في كل عقد من عقودھا الُمبَرمة مع العمالء. وعند

أي ِعوض متغیِّر في العقد بسبب الخصومات أو الغرامات ووجود أي عنصر تمویلي ھام في العقد وأي ِعوض غیر نقدي في العقد.

) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (وعند تحدید تأثیر الِعَوض المتغیِّر، تستخدم المجموعة طریقة "المبلغ المرجَّح" المنصوص علیھا في
مبالغ "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء"، حیث ُیحدَّد بموجبھا سعر المعاملة بالرجوع إلى المبلغ المرجَّح الواحد ضمن مجموعة من

الِعَوض المحتملة.

عنصر التمویل
تزید فیھا الفترة بین تحویل البضائع أو الخدمات المتعھَّد بھا إلى العمیل وسداد العمیل عن سنة واحدة. ونتیجة لذلك، ال تتوقَّع المجموعة أي عقود 

فال تجري المجموعة تعدیًال على أي أسعار معامالت بشأن القیمة الزمنیة لألموال.

المجموعة كمستأِجر-تصنیف عقود اإلیجار العقاریة 
وعة أنَّ مأبرمت المجموعة عقود إیجار عقاریة تجاریة من محفظة استثماراتھا العقاریة. وبناًء على تقییم شروط االتفاقیات وأحكامھا، حدَّدت المج

علًیا كامل اإلیجار ال تعادل فمدة عقد اإلیجار ال تشكِّل جزًءا رئیًسا في العمر االقتصادي للعقار التجاري وأنَّ القیمة الحالیة للحد األدنى من دفعات 
ھذه العقود نالقیمة العادلة للعقار التجاري التي تحتفظ بكافة المخاطر والمنافع الھامة المتعلقة بملكیة ھذه العقارات، وُتجري الشركة المحاسبة ع

كعقود إیجار تشغیلي.
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ة (تتمة)٣-١ األحكام المحاسبیة الھامَّ

التشغیليالتزامات عقود اإلیجار 
دت دَّ أبرمت المجموعة عقود إیجار عقاریة تجاریة وبالتجزئة من محفظة استثماراتھا العقاریة. وبناًء على تقییم شروط االتفاقیات وأحكامھا، ح

المحاسبة عن ھذه العقود كعقود إیجارالمجموعة أنھا تحتفظ بكافة المخاطر والمنافع الھامة المتعلقة بملكیة ھذه العقارات، ولذلك ُتجري الشركة 
تشغیلي.

توحید الشركات التابعة
لمعیار اقیَّمت المجموعة جمیع المنشآت المستثَمر فیھا للتحدید ما إْن كانت تسیطر على الشركة المستثَمر فیھا حسب المعاییر المنصوص علیھا في

". وقیَّمت المجموعة، من بین أمور أخرى، حصة ملكیتھا واالتفاقیات التعاقدیة الُمبَرمة المالیة الُموحَّدةالقوائم ) "١٠الدولي للتقریر المالي رقم (
وقدرتھا وحجم اشتراكھا في األنشطة ذات الصلة للمنشآت المستثَمر فیھا لتحدید ما إْن كانت تسیطر على الشركة المستثَمر فیھا.

واالفتراضاتالتقدیرات ٣-٢

مالي التي لفیما یلي االفتراضات األساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسة األخرى لحالة عدم التیقن حیال التقدیرات بتاریخ قائمة المركز ا
خالل السنة المالیة التالیة: وقد استندت المجموعة ُتشكِّل مخاطر جوھریة مما ینشأ عنھا تعدیل جوھري على القیم الدفتریة لألصول والمطلوبات 

ال التطورات حیفي افتراضاتھا وتقدیراتھا على المعطیات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة الُموحَّدة. ومع ذلك، فإنَّ الظروف واالفتراضات الحالیة
عن إرادة المجموعة. وقد تنعكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند المستقبلیة قد تتغیر نظًرا للتغیرات السوقیة أو الظروف الناشئة الخارجة

ظھورھا.

االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة
ة للنقد قیمتھ / قیمتھا القابلة لالسترداد، التي تم قیمتھ / قیمتھا ل ثیتحقق االنخفاض في القیمة عند تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة الُمِدرَّ

 على البیانات المتاحة ءً العادلة ناقًصا تكالیف البیع وقیمتھ / قیمتھا قید االستخدام، أیُّھما أعلى. وُتحَتسب القیمة العادلة ناقًصا تكالیف حساب البیع بنا
مالحظة ناقًصا التكالیف اإلضافیة لبیع من معامالت البیع الملزمة، التي ُتجَرى على أساس تجاري، ألصول مماثلة أو أسعار السوق القابلة لل

سنوات ساألصل. وُتحَتسب القیمة قید االستخدام بناًء على نموذج التدفقات النقدیة غیر المخصومة. وُتستمد التدفقات النقدیة من الموازنة للخم
ستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز أداء أصول الالحقة، وال تتضمن أنشطة إعادة الھیكلة غیر الملزمة بعد على المجموعة أو االستثمارات الم

ة للنقد الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. وُتَعدُّ القیمة القابلة لالسترداد حساسة لمعدل الخصم المستخدم في ط یقة التدفقات رالوحدة الُمِدرَّ
قعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض التقدیر االستقرائي. وُتَعدُّ ھذهالنقدیة المخصومة باإلضافة إلى التدفقات النقدیة الداخلیة المستقبلیة المتو

التقدیرات ھي األكثر ِصلة بالشھرة واألصول غیر الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجیة غیر الُمحدَّدة التي تعترف بھا المجموعة.

قودالمدینة وأصول العمخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للحسابات التجاریة 
تستخدم المجموعة جدول مخصصات الحتساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة للحسابات التجاریة المدینة وأصول العقود. وُتحَتسب معدالت 

وع حسب نوع المنتج ونالمخصصات بناًء على أیام التأخُّر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات العمالء التي تمتاز بأنماط خسارة مشابھة (أي 
العمیل وتغطیتھا باعتمادات مستندیة واألشكال األخرى من التأمین االئتماني).

ف دُیحَتسب جدول المخصصات مبدئًیا على أساس المعدالت الملحوظة التاریخیة للتأخُّر في السداد لدى المجموعة. وتعایر المجموعة الجدول بھ
یخیة مع المعلومات المتوقعة، فعلى سبیل المثال، إذا كانت األوضاع االقتصادیة المتوقعة (مثل إجمالي المنَتج ضبط خبرة الخسائر االئتمانیة التار

َرى تعدیل جالمحلي) متوقع تدھورھا على مدى السنة التالیة ما یمكن أن یترتب علیھا عدد متزاید من حاالت التأخُّر في السداد في قطاع التصنیع، یُ 
ة للتأخُّر في السداد. وفي كل تاریخ قوائم مالیة، ُیجَرى تحدیث المعدالت الملحوظة التاریخیة للتأخُّر في السداد، وتخضع التغیُّراتالمعدالت التاریخی

في التقدیرات المتوقعة للتحلیل.

قدیًرا ھاما. المتوقعة والخسائر االئتمانیة المتوقعة توُیمثِّل تقییم العالقة بین المعدالت الملحوظة التاریخیة للتأخُّر في السداد واألوضاع االقتصادیة 
ا خبرة الخسائر یضً وُیَعدُّ مبلغ الخسائر االئتمانیة المتوقعة حسَّاًسا تجاه التغیُّرات في الظروف وتجاه األوضاع االقتصادیة المتوقعة. وقد ال تمثل أ

.قعة لدیھا تأخُّر العمل في السداد مستقبالاالئتمانیة التاریخیة لدى المجموعة واألوضاع االقتصادیة المتو

).٣٦والمعلومات بشأن الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الحسابات التجاریة المدینة للمجموعة وأصول عقودھا ُمفَصح عنھا في إیضاح (
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(تتمة)التقدیرات واالفتراضات٣-٢

ِخطط المكافآت المحددة
المكافآت المحددة لمعاش التقاعد والمزایا الطبیة األخرى لما بعد انتھاء الخدمة والقیمة الحالیة اللتزام معاش التقاعد باستخدام ُتَحدَّدُ تكلفة خطة 

لالتقییمات االكتواریة. ویتضمن التقییم االكتواري وضع عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. ویشمل ذلك تحدید معد
الزیادات المستقبلیة في الرواتب واالفتراضات األخرى. ونظًرا للتعقیدات التي یتضمنھا التقییم وطبیعتھ الطویلة األجل، فإن التزام الخصم و

المكافآت المحددة شدید الحساسیة للتغیرات في ھذه االفتراضات. وتخضع كافة االفتراضات للمراجعة في كل تاریخ قوائم مالیة.

ت وُمعدَّل الخصم ھو أكثر المعطیات عرضة للتغییر. وعند تحدید معدل الخصم المناسب، تراعي اإلدارة معدالت الفائدة لسندات الشركات بعمال
ر " على األقل أو أعلى منھ، كما تحددھا وكالة تصنیف معتمدة دولًیا، وُتقدَّ AAتتفق مع عمالت التزام مكافآت ما بعد انتھاء الخدمة بتصنیف "

ة للمراجعة. یاستقرائًیا، عند الحاجة، على مدى منحنى العائد لتتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام المكافآت المحددة. كما تخضع جودة السندات األساس
ُل سندات أنھا ال ُتَمثِّ وُتسَتبَعد تلك السندات التي لھا ھوامش ائتمان زائدة من تحلیل السندات التي ُیحتسب بناًء علیھا ُمعدَّل الخصم، على أساس

) مزیدًا من التفاصیل بشأن التزامات التقاعد.٢٧شركات ذات جودة عالیة. ویتناول اإلیضاح (

االنخفاض في قیمة المخزون
ة، تُقدَّر صافي متقادًما وأو خاضعا للتغیُّرات التقنیُیقیَّد المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. وحین یصبح المخزون قدیما أو 

تعلق بالمبالغ یقیمتھ القابلة للتحقق. ومن بین العوامل التي ُتراَعى عند تحدید القیمة القابلة للتحقق الطلب الحالي والمتوقع للمخزون وعمره. وفیما
نود غیر الھامة بحد ذاتھا المتعلقة بمخزون قدیم أو متقادم، ُیجَرى تقدیرھا مًعا الھامَّة بحد ذاتھا، ُیجَرى ھذا التقدیر على أساس إفرادي. أما الب

وُیجنَّب مخصص لھذه المبالغ حسب نوعیة المخزون وبالنظر إلى درجة قدمھ أو تقادمھ على أساس أسعار البیع التاریخیة.

مخصص سحب المعدات من الموقع
الحالیة للتكلفة المتوقعة على سحب أصٍل مَّا من الخدمة بعد استخدامھ في تكلفة ذلك األصل في حال استیفاء معاییر االعتراف ُتدَرج القیمة 

) مزیدًا من ٣٠بمخصص. وتعید المجموعة بصفة دوریة تقییم التوقعات والتقدیرات المتعلقة بالتزام سحب األصل من الخدمة. یتناول اإلیضاح (
مخصص سحب المعدات من الموقع.التفاصیل بشأن

األعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمصانع والمعدات واالستثمارات العقاریة
د إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجیة الُمقدَّرة لممتلكاتھا ومصانعھا ومعداتھا واستثماراتھا العقاریة بغرض حساب االستھالك. و ُیحدَّد ذلك ُتحدِّ

وتراجع اإلدارة دورًیا األعمار اإلنتاجیة التقدیریة وطریقة االستھالك لضمان أنَّ . التقدیر بعد دراسة االستخدام المتوقع لألصل أو االھتراء المادي
طریقة االستھالك ومدتھ تتماشى والنموذج المتوقَّع من المنافع االقتصادیة من ھذه األصول.

المعاملة اللتزام األداء في العقود الُمبَرمة مع العمیلتخصیص سعر 
اختارت المجموعة تطبیق طریقة اإلدخال عند تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء عند االعتراف باإلیرادات على مدى فترة زمنیة. وتأخذ

االعتراف باإلیرادات على أساس الجھود التي تبذلھا المجموعة للوفاء المجموعة بعین االعتبار استخدام طریقة اإلدخال التي تستلزم أْن یوفر 
ض تحدید مبلغ ربالتزام األداء المرجع األفضل لإلیرادات المحقَّقة فعلًیا. وعند تطبیق طریقة اإلدخال، تُقدِّر المجموعة تكلفة استكمال المشاریع بغ

ر االعتراف بھا. وتشتمل التقدیرات عل ى تكلفة توفیر الُبنیة التحتیة والمطالبات المحتَملة التي یتقدم بھا المقاولون حسب تقدیر اإلیرادات الُمقرَّ
استشاري المشاریع وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تجاه العمالء.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٤

عملیات تجمیع المنشآت والشھرة٤-١
ل بالقیمة العادلة فيُتجَرى المحاسبة عن عملیات تجمیع المنشآت باستخدام طریقة االستحواذ. وتَُقاس تكلفة االستحواذ  بمجموع الِعَوض الُمحوَّ

تاریخ االستحواذ باإلضافة إلى قیمة أي من الحصص غیر المسیطرة في الشركة المستحَوذ علیھا. وبالنسبة لكل عملیة تجمیع منشآت، تختار 
دید سبة الحصة في قیمة صافي األصول القابلة للتحالمجموعة قیاس الحصص غیر الُمسیِطرة في المنشأة المستحوذ علیھا إمَّا بالقیمة العادلة أو بن

للمنشأة المستحوذ علیھا. وُتدَرج تكالیف االستحواذ ضمن المصاریف اإلداریة عند تكبِّدھا.

ذلك وفًقا المناسبیْن لھا ووعندما تستحوذ المجموعة على منشأٍة، فإنھا تُقیِّم األصول المالیة والمطلوبات الُمحّملة لتحدید التصنیف والتخصیص 
للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة والشروط ذات الصلة كما في تاریخ االستحواذ. ویتضمَّن ذلك فصل الشركة المستحَوذ علیھا األدوات

المالیة المشتقة الضمنیة في العقود األساسیة.

ِقبل المنشأة المستحِوذة بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. وُیعدُّ الِعوض المحتمل الُمَصنَّف كأصل وُیْعَتَرُف بأي ِعوض محتمل یتعین تحویلھ من 
) المعني باألدوات المالیة: االعتراف والقیاس، حیث ُیقاُس بالقیمة العادلة ٩أو مطلوب أداة مالیة ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

).٩ة العادلة الُمْعَتَرف بھا في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (مع التغیرات في القیم

ل والقیمة الُمعتَرف بھا للحصص غیر الُمسیِطرة وأي حصة مم سابًقا وكة لوُتَقاس الشھرة مبدئیا بالتكلفة، التي تمثل فائض إجمالي الِعَوض الُمحوَّ
ھا عن یعن صافي األصول المستحَوذ علیھا والمطلوبات الُمحمَّلة القابلة للتحدید. وفي حال تجاوز القیمة العادلة لصافي األصول الُمستحَوذ عل

ل، تعید المجموعة التقییم للتأكد من صحة تحدید كافة األصول المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات الُمحمَّ  اإلجراءات لة، وتراجعإجمالي الِعَوض الُمحوَّ
في األصول االمستخدمة في قیاس المبالغ الُمعتَرف بھا في تاریخ االستحواذ. وإْن كان إعادة التقییم ال یزال ینشأ عنھ فائض في القیمة العادلة لص

ل، ُیعترَف عندئٍذ بالربح في قائمة الربح أو الخسارة الُمو حَّدة.الُمستحَوذ علیھا عن إجمالي العوض الُمحوَّ

لقیمة، اوبعد االعتراف المبدئي بالشھرة، فإنھا ُتقَاس بالتكلفة ناقًصا أي خسائر متراكمة ناشئة عن االنخفاض في القیمة. وبغرض اختبار انخفاض
الوحدات الُمِدّرة للنقد للمجموعة، التي ُتَوّزع الشھرة المكَتسبة من خالل عملیات تجمیع المنشآت، وذلك من تاریخ االستحواذ، على كل وحدة من 

ُیتوقع لھا أن تستفید من عملیات تجمیع المنشآت، بصرِف الّنظر عن تخصیص األصول أو المطلوبات األخرى للشركة الُمستحَوذ علیھا لتلك 
الوحدات.

ة للنقد أو جزء من العملیة ضمن الوحدة الُمَباعة، ُتدرج الشھرة المتعلقة بالعملیة المبیعة بالقیمة الدفتریة وفي حال تخصیص الشھرة لوحدة ُمِدرَّ
ء المحتَفظ بھ من زللعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة من البیع. وتُقاس الشھرة المبیعة في ھذه الحالة بناء على الِقیم النسبیة للعملیة المبیعة والج

ة للنقد. الوحدة الُمِدرَّ

تصنیف األصول والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة٤-٢

وال:تظِھر المجموعة األصول والمطلوبات في قائمة المركز المالي الُموحَّدة بناًء على تصنیفھا متداولة / غیر متداولة. وُیعَد األصل متدا

التشغیلیة العادیة.عندما ُیتوقع بیعھ أو ُینوى بیعھ أو استنفاذه خالل الدورة -
أو عند االحتفاظ بھ بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة.-
أو عندما ُیتوقع تسییلھ خالل االثني عشر شھرا الالحقة لفترة القوائم المالیة.-
أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني أو عندما یكون في صورة نقد وما في حكمھ، ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد -

عشر شھًرا بعد فترة القوائم المالیة.

فیما ُتصنَّف كافة األصول األخرى كأصول غیر متداولة.

وُتَعدُّ المطلوبات متداولة:
عندما ُیتوقع سدادھا خالل الدورة التشغیلیة العادیة.-
االحتفاظ بھا بصورة رئیسة ألغراض المتاجرة.أو عند-
أو عند استحقاقھا للسداد خالل االثني عشر شھرا الالحقة لفترة القوائم المالیة.-
أو عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرا بعد فترة القوائم المالیة.-

المجموعة كافة المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة.وُتصنِّف

وُتصنَّف األصول والمطلوبات الضریبیة المؤجَّلة كأصول ومطلوبات غیر متداولة.
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(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٤

قیاس القیم العادلة٤-٣
ا أو مدفوع متقیس المجموعة األدوات المالیة بالقیمة العادلة في كل تاریخ قائمة مركز مالي. تمثل القیمة العادلة السعر المقبوض نظیر بیع أصل 

عاملة بیع ملتحویل مطلوب ما في معاملة نظامیة بین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. وُیحدَّد قیاس القیمة العادلة بناء على افتراضات بإجراء 
األصل أو تحویل المطلوب إما:

في السوق الرئیسة لألصول أو المطلوبات-
السوق الرئیسة، في أكثر األسواق منفعة لألصول والمطلوبات.أو في ظل عدم وجود -

ویجب أن تكون السوق الرئیسة أو األكثر فائدة متاحة أمام المجموعة.

و المطلوبات أوُتَقاس القیمة العادلة لألصول أو المطلوبات باستخدام افتراضات على أن المشاركین في السوق سیستفیدون عند تسعیر األصول 
ة روعلى فرضیة أن المشاركین في السوق یسعون لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة. ویأخذ قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي في االعتبار قد

خر في آالمشاركین في السوق على تحقیق منافع اقتصادیة باستخدام األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة أو عن طریق بیعھ إلى مشارك
السوق یستخدم األصل على نحو أفضل وأعلى فائدة ممكنة.

قابلة للمالحظة لوتستخدم المجموعة طرق التقییم الفنیة المالئمة للظروف وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت ا
القابلة للمالحظة.ذات العالقة وتقلیل استخدام المدخالت غیر 

لة، الُمبیَّن أدناه، دوُتصنَّف كافة األصول والمطلوبات، التي تَُقاس قیمتھا العادلة أو ُیفَصح عنھا في القوائم المالیة، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العا
على أساس مدخالت المستوى األدنى والھامَّة لقیاس القیمة العادلة ككل:

المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في سوق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.-
رالمستوى الثاني: طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غی-

مباشرة.
مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.المستوى الثالث: طرق تقییم تعتبر -

ت بین الوفیما یتعلق باألصول والمطلوبات المعترف بھا في القوائم المالیة الُمَوحََّدة على نحو متكرر، تحدد المجموعة فیما إذا أجریت التحوی
التصنیف (على أساس مدخالت الحد األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة.مستویات التسلسل الھرمي بإعادة تقییم

ولغرض اإلفصاحات عن القیمة العادلة، حدَّدت المجموعة فئات األصول والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر األصول أو 
كما ھو مبین أعاله.المطلوبات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة

االعتراف باإلیرادات٤-٤

أ) اإلیرادات من العقود المبَرمة مع العمالء لبیع عقارات

ن من خمس خطوات منصوٌص  علیھ في المعیار الدولي للتقریر تعترف المجموعة باإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء بناًء على نموذج مكوَّ
):١٥المالي رقم (

ف العقد بأنَّھ اتفاقیة بین طرفین أو أكثر تضع حقوًقا والتزامات نافذة نظامًیا وُیحدُّد المعایالخطوة األولى: ر یتعریف العقد المبرم مع عمیل: ُیعرَّ
التي یجب استیفاؤھا.

التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو تعھُّد في عقد مبَرم مع عمیل بتحویل بضاعة أو تقدیم خدمة إلى العمیل.تعریف الخطوة الثانیة:
تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو مبلغ الِعَوض المتوقع أْن تستحقھ المجموعة نظیر تحویل البضائع أو الخدمات المتعھَّد الخطوة الثالثة:

ل، باستثناء المبالغ الُمحصَّلة بالنیابة عن الغیر.بھا إلى عمی
ص المجموعة لعقد بھ أكثر من التزام أداء سعر المعاملة لكل التزام الخطوة الرابعة: تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: تخصِّ

یفاء كل التزام أداء.أداء حسب المبلغ الذي یصف مبلغ الِعَوض المتوقع أْن تستحقھ المجموعة نظیر است
االعتراف باإلیرادات عند (أو حیثما) تستوفي المنشأة التزام أداء.الخطوة الخامسة:
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تستوفي المجموعة التزام أداء وتعترف باإلیرادات على مدى فترة زمنیة إذا اسُتوفي أحد المعاییر التالیة:

المنافع الُمقدَّمة عن طریق أداء المجموعة بما تنفذه المجموعة وأن یستھلكھا في آٍن واحد.أْن یحصل العمیل على )١(
أْن ینشأ عن أداء المجموعة أصل أو ُیحسِّن منھ بحیث یسیطر علیھ العمیل عند إنشاء األصل أو تحسینھ)٢(
نافذ نظامًیا للسداد نظیر األداء المكتَمل حتى تاریخھ.ال ینشأ عن أداء المجموعة أصل باستخدام بدیل لھا، ویكون للمجموعة حق )٣(

ألداء.اوفیما یتعلق بالتزامات األداء التي تستوفي أحد الشروط المذكورة آنفا، ُیعتَرف باإلیرادات عند مرحلة زمنیة ُیستوَفى خاللھا بالتزام
الخدمات المتعھَّد بھا، فإنھا تنشئ أصل عقد بناًء على مبلغ الِعَوض المحقَّق من األداء. وعندما تفي المجموعة بالتزام األداء بتسلیم البضائع أو 

وعندما یتجاوز المبلغ المفوتر إلى العمیل مبلغ اإلیرادات الُمعتَرف بھ، فإنھ ینشأ عن ذلك مطلوبات عقود.
مراعاة شروط الدفع المنصوص علیھا تعاقدیا.وُتقاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستَحق القبض، مع 

إلى الحد الذي یكون من المحتمل عنده تدفق منافع اقتصادیة إلى الُموحَّدة وُیعتَرف باإلیرادات في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
المجموعة بحیث یمكن قیاس اإلیرادات والتكالیف، حیثما كان منطبًقا، بصورة موثوقة.

ب) إیرادات اإلیجار
ت على مدى فترة بُیعتَرف باإلیرادات من االستثمارات العقاریة بوجٍھ عاٍم في الفترة المحاسبیة التي ُتقدَّم خاللھا الخدمات وفًقا لطریقة القسط الثا

التمویلي.وُتصنَّف عقود اإلیجار ھذه كعقود إیجار غیر عقد اإلیجار . عقد اإلیجار

مواد البناء-جـ) بیع البضائع 
وعادة ما تتضمن عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بیع بضائعھا، التزام تنفیذ واحد. وقد خلصت المجموعة أنھ ینبغي االعتراف 

العمیل، التي تتمثل عموًما في تورید البضائع. ولذا فإنَّ تطبیق المعیارباإلیرادات من بیع البضائع عند مرحلة تحویل السیطرة على األصل إلى 
) لم یكن لھ تأثیر على توقیت االعتراف باإلیرادات ومبلغ اإلیرادات المعتَرف بھ.١٥الدولي للتقریر المالي رقم (

م الكمیة؛ وعلیھ فإن تطبیق القید على الِعوض المتغیِّر لوبصفٍة عامة، فإن العقود من بیع البضائع ال تمنح العمالء حًقا في الرجوع أو خصومات
یكن لھ أي تأثیر على اإلیرادات التي اعترفت بھا المجموعة.

ة بتقدِّم المجموعة ضمانات على اإلصالحات العامة للعیوب التي تظھر وقت البیع. وُتجَرى المحاسبة عن ضمانات الجودة وفًقا لمعیار المحاس
"المخصصات وااللتزامات المحتَملة واألصول المحتملة".)٣٧الدولي رقم (

د) اإلیرادات من خدمات الصیانة والتركیب
الُمحدَّدة ةُیعتَرف باإلیرادات من خدمات الصیانة والتركیب في الفترة المحاسبیة التي تُقدَّم خاللھا الخدمات بالرجوع إلى نسبة اإلنجاز للمعامل

الُمقدَّرة على أساس الخدمة الفعلیة الُمقدَّمة كنسبة من إجمالي الخدمات التي سُیجَرى تقدیمھا.

ھـ) عنصر التمویل
نتیجة لذلك، واحدة. وال تتوقَّع المجموعة أي عقود تزید فیھا الفترة بین تحویل البضائع أو الخدمات المتعھَّد بھا إلى العمیل وسداد العمیل عن سنة 

فال تجري المجموعة تعدیًال على أي أسعار معامالت بشأن القیمة الزمنیة لألموال.

الممتلكات والمصانع والمعدات٤-٥
باستثناء االنخفاض في القیمة، إن ُوِجَدت،ُتدَرج الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن 

اریخیة من تكلفة تاألصول قید اإلنشاء التي ُتدَرج بالتكلفة ناقًصا الخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القیمة، إن ُوِجَدت. وتتألف التكلفة ال
الشراء مع أي مصاریف عرضیة على الشراء.

الممتلكات والمصانع والمعدات ھامة مقارنة مع إجمالي تكلفة البند، وعندما یكون لھذه األجزاء / المكونات عمر وعندما تكون تكلفة أجزاء من 
ة یإنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ویتعین استبدالھا على فترات زمنیة مختلفة، تعترف الشركة بھذه األجزاء كأصول فردیة لھا أعمار إنتاج

ك.محددة، وُتسَتھلك وفقا لذل
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(تتمة)الممتلكات والمصانع والمعدات٤-٥
لیة تدفق منافع اوال ُتدَرج التكالیف الالحقة، إن ُوِجَدت، في القیمة الدفتریة لألصل أو ُیعتَرف بھا كأصل مستقل، حسبما یكون مناسًبا، إال عند احتم

ات عمر إنتاجي ُتعتبر ذاقتصادیة مستقبلیة مرتبطة بالبند إلى المجموعة مع إمكانیة قیاس التكلفة بصورة موثوقة. وال ُتسَتھلك األراضي، حیث 
ط الثابت على سغیر ُمحدَّد. وُیحَتسب استھالك الممتلكات والمصانع والمعدات لتوزیع تكلفتھ، ناقًصا القیمة المتبقیة التقدیریة، باستخدام طریقة الق

وحَّدة.مدى العمر اإلنتاجي التقدیري لألصول المعنیَّة. وُیحمَّل االستھالك على قائمة الربح أو الخسارة المُ 

سنة٤٠إلى ١٠المباني والوحدات السكنیة
سنة١٥إلى ٤المكائن والمعدات

سنوات٥إلى ٤األثاث والتركیبات والمعدات
سنوات٨إلى ٤السیارات

التي ال تطیل بصورة جوھریة العمر اإلنتاجي الُمقدَّر لألصل على قائمة الدخل الُموحَّدة عند ُتحمَّل مصاریف الصیانة واإلصالحات االعتیادیة 
ألصول المتبقیة لتكبِّدھا، فیما ُترسمل التجدیدات والتحسینات الھامَّة، إْن ُوِجَدت، وُتسَحب من الخدمة األصول الُمستَبدلة. وُتجَرى مراجعة القیم 

ل متى كان ذلك مناسًبا، في نھایة كل فترة قوائم مالیة. وعندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد، وأعمارھا اإلنتاجیة، وُتعدَّ 
لخسارة الناشئة افإنَّھا ُتخفَّض مباشرة إلى قیمتھ القابلة لالسترداد، وُیجَرى مراجعتھا في كل تاریخ قوائم مالیة لتحدید عكس القید المحتَمل لمخصص 

ن انخفاض في القیمة.ع

وُتَرسمل تكالیف االقتراض المتعلقة باألصول المؤھَّلة كجزٍء من تكلفة األصول المؤھَّلة حتى بدء اإلنتاج التجاري.

االستثمارات العقاریة٤-٦
كاستثمارات عقاریة. وتَُقاس االستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقًصا أي ُتصنَّف العقارات الُمخصَّصة ألغراض اإلیجار أو ارتفاع قیمتھا الرأسمالیة 

لُمقدَّرة ااستھالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القیمة. وُیحمَّل االستھالك وفًقا لطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة 
سنة.٢٥-٤التي تتراوح ما بین 

ُیحمَّل االستھالك على األراضي واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ.وال 

یة من ھذه تصادوُتراَجع دورًیا األعمار اإلنتاجیة وطریقة االستھالك لضمان أنَّ طریقة االستھالك ومدتھ تتماشى والنموذج المتوقَّع من المنافع االق
األصول.

ل العقارات من استثمارات  عقاریة إلى عقارات تطویریة إال عند وجود تغیُّر في االستخدام یدعمھ دلیل بالبدء في التطویر بقصد البیع. وال ُتحوَّ
وُتجَرى ھذه التحویالت بالقیمة الدفتریة للعقارات في تاریخ التحویل.

د المجموعة في كل تاریخ قوائم مالیة فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمارا ضت لالنخفاض في القیمة. وعندموتحدِّ ا ت العقاریة تعرَّ
لُموحَّدة. اتتجاوز القیمة الدفتریة الستثمار عقاري قیمتھ القابلة لالسترداد، ُیعتَرف بالخسارة الناشئة عن االنخفاض في القیمة ضمن قائمة الدخل

بلة ید االستخدام، أیُّھما أعلى. ویمثل صافي سعر البیع القیمة القاوتمثل القیمة القابلة لالسترداد صافي سعر بیع االستثمار العقاري أو قیمتھ ق
حالیة من لللحصول علیھا من بیع استثمار عقاري في معاملة سوقیة تجاریة ناقًصا التكالیف ذات العالقة، فیما تمثل القیمة قید االستخدام القیمة ا

ستمراریة استخدام االستثمار العقاري ومن بیعھ في نھایة عمره اإلنتاجي.التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة المتوقع نشوئھا من ا

ئر اوُیسجَّل عكس قید مخصص الخسائر الناشئة عن االنخفاض في القیمة الُمعتَرف بھ في السنوات السابقة عند وجود مؤشر یدلُّ على أنَّ الخس
قاري لم تعْد موجودة أو نقصت.الناشئة عن االنخفاض في القیمة الُمعتَرف بھا لالستثمار الع
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األصول غیر الملموسة / اإلطفاء٤-٧
تحوذ ستُقاُس األصول غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف المبدئي بھا. وتمثل تكلفة األصول غیر الملموسة الم

طفاء المبدئي بھا، ُتدَرج األصول غیر الملموسة بالتكلفة ناقًصا اإلعلیھا في عملیة تجمیع المنشآت قیمتھا العادلة بتاریخ االستحواذ. وبعد االعتراف 
التطویر فالمتراكم والخسائر المتراكمة الناشئة عن االنخفاض في القیمة. وال ُتَرْسَمُل األصول غیر الملموسة المنتجة داخلًیا، باستثناء تكالی

ل الُمَوحََّدة في الفترة التي ُتتكبد خاللھا ھذه المصاریف. وُتقیَّم األعمار اإلنتاجیة لألصول الُمَرْسَمَلة، وُتظَھر المصاریف ذات العالقة في قائمة الدخ
غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة.

ؤشر وجود موُتطَفأ األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة على مدى العمر االقتصادي اإلنتاجي، وُیجَرى تقییم االنخفاض في قیمتھا عند 
یدل على احتمالیة انخفاض قیمة األصل غیر الملموس. وُتجَرى مراجعة فترة إطفاء األصل غیر الملموس ذي العمر اإلنتاجي المحدد وطریقة 

توقعة الستنفاد المإطفاءه على األقل على كل األقل في نھایة كل فترة مالیة. وُتجَرى المحاسبة عن التغیُّرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطریقة 
ُیعتَرف والمنافع االقتصادیة المستقبلیة التي یتضمنھا ھذا األصل بتعدیل فترة وطریقة اإلطفاء، وُیعتبر ذلك كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. 

مع وظیفة األصول غیر بمصروف إطفاء األصول غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الدخل الُموحَّدة ضمن فئة المصاریف تماشًیا 
الملموسة.

ًیا أو على فردوال ُتْطَفأُ األصول غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة، ولكن ُیجَرى اختبارھا سنویا لتحدید االنخفاض في القیمة إما 
ة للنقد. وُیراجع سنوًیا تقییم العمر غیر المحدد لتحدید ما إذا كا ن سیستمر دعم العمر غیر المحدد. وإذا لم یكن كذلك، ُیجَرى مستوى الوحدة الُمِدرَّ

التغییر في العمر اإلنتاجي من غیر محدد إلى محدد على أساس مستقبلي.

ُتعتبر التكالیف ذات المنافع المستقبلیة الطویلة األجل كأصوٍل غیر ملموسة أخرى، وُتطَفأ على مدى فترة االنتفاع الُمقدَّرة لھا.

ألرباح أو الخسائر الناشئة عن توقف االعتراف بأصل غیر ملموس حسب الفرق بین صافي إیرادات البیع والقیمة الدفتریة لألصل، وُتقاس ا
وُیعترف بھا في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة عند توقف االعتراف باألصل.

تخدام طریقة القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة التقدیریة على النحو وُتطَفأ األصول غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة الُمحدَّدة باس
التالي:

سنوات١٠إلى ٤برامج الحاسب اآللي
سنة١٥إلى ١١حقوق التراخیص

وُیسجَّل إطفاء األصول غیر الملموسة ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة.

المخزون٤-٨
ى موقعھ الراھن لُیدَرج المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق، أیُّھما أقل. وتمثل التكالیف تلك المصاریف المتكبَّدة للوصول بكل منتج إ

وحالتھ الراھنة والمحَتسبة على األساس التالي:

المتوسط المرجَّح.تكلفة الشراء على أساس -المواد الخام
تكلفة المواد والعمالة المباشرتین زائدًا حصة مناسبة من المصاریف غیر -البضاعة قید التصنیع والبضاعة تامَّة الصنع

المباشرة الخاصة بھا وفًقا لمستوى النشاط العادي.
ھا مخاطرھا ومنافعتكلفة المواد المباشرة التي ھي قید الشحن والتي انتقلت-البضاعة بالطریق

للمجموعة والُمدَرجة بالتكلفة.

لالزمة اویمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع التقدیري في سیاق العمل العادي، ناقًصا أي تكالیف متوقعة لإلنجاز والتكالیف المتوقعة 
إلجراء عملیة البیع.

أصول العقود٤-٩
لة إلى العمیل. وفي حال إجراء المجموعة تحویل البضائع أو الخدمات إلى یمثل أصل  العقد الحقُّ في الِعَوض نظیر البضائع أو الخدمات الُمحوَّ

العمیل قبل أن یدفع العمیل الِعَوض أو قبل أن یصبح المبلغ ُمستحًقا، ُیعتَرف بأصل العقد مقابل الِعَوض الُمحقَّق الشَْرطي.
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الحسابات التجاریة المدینة٤-١٠
الحسابات المدینة حق المجموعة في مبلغ الِعَوض المشروط (أي یتعیَّن فقط مرور وقت قبل أْن ُیصِبح دفع الِعَوض مستحقًا).تمثل 

النقد وما في حكمھ٤-١١
إلیداع األصلي ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ ایتألف النقد وما في حكمھ من نقدیة في الصندوق وأرصدة بنكیة وودائع ألجل یبلغ تاریخ استحقاقھا 

وتخضع لمخاطر تغیُّرات ضئیلة في القیمة.

صافي ، بالوألغراض قائمة التدفقات النقدیة الُموحَّدة، یتألف النقد وما في حكمھ من نقد في الصندوق وودائع قصیرة األجل، كما ھو ُمحدَّد أعاله
المكشوفة القائمة حیث إنھا تعتبر جزًءا ال یتجزأ من إدارة النقد لدى المجموعة.بعد حسم الحسابات البنكیة 

مطلوبات العقود٤-١٢
ض المجموعة ِعَوض (أو استحقاق مبلغ الِعَوض) من العمیل.  إذا وتمثل مطلوبات العقد االلتزام بتحویل البضائع أو الخدمات إلى عمیل نظیر قْب

ُیعتَرف والعمیل الِعَوض قبل تحویل المجموعة البضائع أو الخدمات إلیھ، ُیعتَرف بمطلوبات العقد عند دفع المبلغ أو استحقاقھ (أیُّھما أسبق). دفع 
بمطلوبات العقود كإیراداتٍ عند تنفیذ المجموعة بموجب العقد.

المخصصات٤-١٣
التزام حالي (نظامي أو ضمني) على المجموعة ناتج عن حدث سابق، ومن المحتمل أن یتطلب األمر تدفق ُیعتَرف بالمخصصات عند وجود 

اد بعض دالموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام، وبحیث یمكن تقدیر مبلغ االلتزام بصورة موثوقة. وعندما تتوقع المجموعة استر
بموجب عقد تأمین، فإنھ ُیعتَرف بالمبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملیة االسترداد أو كل المخصصات، على سبیل المثال 

أثیر القیمة تمؤكدة فعلًیا. وُیدَرج المصروف المتعلق بمخصص في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة، بالصافي بعد حسم أي مبالغ مستَردة. وإذا كان 
ُتخصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي الذي یعكس، متى كان ذلك مالئًما، المخاطر المصاحبة لذلك الزمنیة للنقود جوھریا، 

االلتزام. وعند استخدام الخصم، ُیعتَرف بالزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكلفة تمویل.

ضمانات الجودة
الضمان المتوقعة على المنتجات المبیعة خالل السنة بناًء على الخبرة السابقة لمستوى اإلصالحات والمرتجعات. ُیعتَرف بمخصص مطالبات 

ت اوُیتوقَّع أن ُتتكبد ھذه التكالیف في السنة المالیة التالیة. وقد استندت االفتراضات المستخَدمة في احتساب مخصص الضمانات على مستوی
ت المتاحة حالًیا بشأن المرتجعات بناًء على فترة ضمان جمیع المنتجات المبیعة.المبیعات الحالیة والمعلوما

تكالیف سحب المعدات على الموقع
ُیعتَرف بمخصص التزام سحب المعدات من الموقع عندما یقع على المجموعة التزام بأعمال الترمیم أو إعادة تأھیل األرض. ویتوقف حجم سحب 

المعدات من الموقع الالزم وتكالیفھ على اشتراطات األنظمة واللوائح الحالیة.

وتتضَّمن التكالیف الُمدَرجة في المخصص كافة التزامات سحب المعدات من الموقع المتوقَّع تكبِّدھا على مدى عمر األصل. وُیخَصم مخصص 
وُیَرسمل كجزٍء من األصل ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات، ومن ثمَّ ُیسَتھلك كمصروٍف على سحب المعدات من الموقع إلى قیمتھ الحالیة 

مدى العمر المتوقع لألصل.

ًا في ظل تضمین لتعدیالت اوُتّعدُّ التعدیالت على القیمة التقدیریة وموعد التدفقات النقدیة المستقبلیة من سحب المعدات من الموقع إجراءً معتاد
التعدیالت:ى تلكوالتقدیرات الھامَّة. وُتسجَّل ھذه التعدیالت كزیادٍة في التزام وكزیادٍة مقابلٍة في األصل ذي العالقة. وتتضمن العوامل المؤثرة عل

التطورات التقنیة-
واالشتراطات التنظیمیة واستراتیجیات اإلدارة البیئیة-
والتكالیف التقدیریین لألنشطة المتوقعة بما في ذلك تأثیرات التضخموالتغیُّرات في الحجم -
والتغیُّرات في االستدامة االقتصادیة-
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(تتمة)المخصصات٤-١٣
االلتزامات المحتملة الُمعتَرف بھا في عملیة تجمیع المنشآت

العادلة، وُیَقاس الحُقا حسب األعلى من القیمة الُمعتَرف بھا وفًقا ُیَقاس االلتزام الُمحَتمل الُمعتَرف بھ في عملیة تجمیع المنشآت مبدئًیا بقیمتھ 
ات االعتراف لمتطلبلمتطلبات األحكام الواردة أعاله أو المبلغ الُمعتَرف بھ مبدئًیا ناقًصا (حیثما یكون مالئًما) اإلطفاء المتراكم الُمعتَرف بھ وفًقا

باإلیرادات.

المحتملةااللتزامات ٤-١٤
ن منافعال ُیْعَتَرُف بااللتزامات المحتملة في القوائم المالیة الُموحَّدة، وال ُیْفِصُح عنھا ما لم یكن احتمال التدفق الخارجي للموارد ا اقتصادیة لمتضمِّ

"دائنون ومبالغ مستحقة الدفع". وال ُیْعَتَرُف باألصل الُمحتَمل فيمستبعدًا. وُتَسجَُّل االلتزامات المحتملة في قائمة المركز المالي الُموحَّدة ِضْمن بند 
القوائم المالیة الُموحَّدة، بل ُیْفِصُح عنھ عندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة داخلیة.

المصاریف٤-١٥
المحاسبي. إنَّ مصاریف البیع والتوزیع ھي تلك التي تتعلق على وجھ التحدید بموظفي ُیْعَتَرُف بالمصاریف عند تكبدھا على أساس مبدأ االستحقاق 

ع كافة المصاریف  المبیعات وقسم المبیعات والضمانات والتخزین وسیارات التوصیل ومخصص االنخفاض في قیمة الحسابات المدینة. وُتوزَّ
بین تكالیف مباشرة ومصاریف عمومیة وإداریة وفًقا لعوامل توزیع تحدِّدُھا المجموعة األخرى المتعلقة بالعملیات الرئیسة، على أساسٍ ثابتٍ، فیما

حسبما تراه مناسًبا.

الزكاة والضرائب٤-١٦
الزكاة وضریبة الدخل

السعودیة وفًقا ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل المعمول ُیَجنَُّب مخصص للزكاة عن الشركة والشركات التابعة التي تعمل داخل المملكة العربیة 
وُیجنَّب مخصص لضریبة الدخل وفًقا لمصالح الضرائب التي تعمل بھا الشركات التابعة للشركة خارج المملكة . بھا في المملكة العربیة السعودیة

الُموحَّدة. وُتجَرى المحاسبة عن المبالغ اإلضافیة، إن ُوِجَدت، عند العربیة السعودیة. وُیحّمل مخصص الزكاة وضریبة الدخل على قائمة الدخل 
تحدید بأنَّھا الزمة للسداد.

يوتخضع الشركات التابعة األجنبیة والفروع األجنبیة لضرائب دخل في الدول التي تقع فیھا، ما عدا شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دب
الحرة) ("آر إس دي") ال تخضع لضرائب دخل في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وُتحمَّل ضرائب الدخل ھذه على قائمة الدخل (منشأة بالمنطقة 

الُموحَّدة.

الضریبة المؤجَّلة
فتریة األوعیة الضریبیة لألصول والمطلوبات وِقیمھا الدُیجنَّب مخصص للضریبة المؤجَّلة باستخدام طریقة االلتزام بناًء على الفروق المؤقتة بین 

ألغراض القوائم المالیة بتاریخ القوائم المالیة.

وُیعتَرف بااللتزامات الضریبیة المؤجَّلة لكافة الفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة، باستثناء:
المؤجَّل عن االعتراف المبدئي بالشھرة أو أصل أو التزام في معاملة لیست من معامالت تجمیع المنشآت، إذا ما نشأ االلتزام الضریبي -

بحیث ال تؤثر، وقت المعاملة، على الربح المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعین للضریبة

شتركة، تابعة وشركات زمیلة وحصص في مشاریع مكانت تتعلق بالفروق المؤقتة الخاضعة للضریبة المرتبطة باستثمارات في شركات -
حیث ال یمكن السیطرة فیھا على موعد عكس قید مخصص الفروق المؤقتة، واحتمالیة عدم عكس قید مخصص الفروق المؤقتة في 

المستقبل القریب



٢٤

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الُموحَّدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٤

الزكاة وضریبة الدخل (تتمة)٤-١٦

الضریبة المؤجَّلة (تتمة)
الفروق المؤقتة القابلة للحسم وترحیل االعتمادات الضریبیة غیر المستخَدمة وأي خسائر ضریبیة غیر وُیعتَرف باألصول الضریبیة المؤجَّلة لكافة 

لقابلة اُمستخَدمة. وُیعتَرف باألصول الضریبیة المؤجَّلة في حدود احتمالیة توفر ربح خاضع للضریبة یمكن االستفادة منھ مقابل الفروق المؤقتة
المستخدمة المرحَّلة والخسائر الضریبیة غیر المستخَدمة، باستثناء:للحسم واالعتمادات الضریبیة غیر

إذا ما نشأ األصل الضریبي المؤجَّل المتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للحسم عن االعتراف المبدئي بأصل أو التزام في معاملة لیست من -
المحاسبي وال الربح أو الخسارة الخاضعین للضریبةمعامالت تجمیع المنشآت، بحیث ال تؤثر، وقت المعاملة، على الربح 

كانت تتعلق بالفروق المؤقتة القابلة للحسم المرتبطة باستثمارات في شركات تابعة وشركات زمیلة وحصص في اتفاقیات مشتركة، فال -
خاضع لمستقبل القریب وتوفر ربحُیعتَرف باألصول الضریبة المؤجَّلة إال في حدود احتمالیة عكس قید مخصص الفروق المؤقتة في ا

للضریبة یمكن االستفادة منھ في مقابل الفروق المؤقتة

ده توفر ربح مل عنوُتجَرى مراجعة القیمة الدفتریة لألصول الضریبیة الُمؤجَّلة في تاریخ كل قوائم مالیة، وُتخفَّض إلى الحد الذي ال ُیَعدُّ من المحت
تفادة من األصول الضریبیة المؤجَّلة كلًیا أو جزئًیا. وُیَعاد تقییم األصول الضریبیة الُمؤجَّلة غیر الُمعتَرف خاضع للضریبة كاف بما یسمح باالس

یبي ربھا في تاریخ كل قوائم مالیة، وُیعتَرف بھا في حدود أن یصبح من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضریبة مستقبلیة تتیح استرداد األصل الض
المؤجَّل.

د خاللھا وُتحَتسب األصول وااللتزامات الضریبیة المؤجَّلة حسب المعدالت الضریبیة المتوقع تطبیقھا في السنة التي یتحقق خاللھا األصل أو ُیسدَّ 
ة فعلًیا في تاریخ القوائم المالیة. االلتزام، وذلك بناًء على المعدالت الضریبیة (واألنظمة الضریبیة) الُمسنَّة أو الُمقرَّ

بیة المؤجَّلة یوُیعتَرف خارج الربح أو الخسارة بالضریبة الُمؤجَّلة المتعلقة بالبنود المعتَرف بھا خارج الربح أو الخسارة. وُیعتَرف بالبنود الضر
فیما یتعلق بالمعاملة ذات الصلة إمَّا في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكیة.

صولاألمقاصةإلجراءنظامًیانافذحقھناككانإذاإالالمؤجَّلةالضریبیةوااللتزاماتالمؤجَّلةالضریبیةاألصولمقاصةالمجموعةُتجِريوال
فرضتھادخلرائببضتتعلقالمؤجَّلةالضریبیةوااللتزاماتالمؤجَّلةالضریبیةاألصولوكانتالحالیة،الضریبیةوااللتزاماتالحالیةالضریبیة

واألصولاتااللتزامتسویةإمَّاتنويمختلفةللضریبةخاضعةمنشآتعلىوإمَّاذاتھاللضریبةالخاضعةالمنشأةعلىإمَّاذاتھابیةالضریالھیئة
ٍ آنٍ فيااللتزاماتوتسویةاألصولتسییلوإمَّاالصافيأساسعلىالحالیةالضریبیة استردادأودادسخاللھاُیتوقَّعمستقبلیةفترةكلفيواحد

.المؤجَّلةالضریبیةاألصولأوااللتزاماتمنالھامَّةالمبالغ

ضریبة القیمة المضافة
ُیعتَرف بالمصاریف واألصول بالصافي بعد حسم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، باستثناء:

خدمات غیر قابلة لالسترداد من ھیئة الضرائب؛ حیث ُیعتَرف، في ھذه عندما تكون ضریبة المبیعات المتكبَّدة على شراء أصول أو -
الحالة، بضریبة المبیعات كجزٍء من تكلفة شراء األصل أو كجزٍء من بند المصاریف، حسبما یكون مالئًما

عند إدراج الحسابات المدینة والحسابات الدائنة مع مبلغ ضریبة المبیعات-

ة نصافي مبلغ ضریبة المبیعات القابل لالسترداد من مصلحة الضرائب أو الُمستَحق الدفع لھا كجزٍء من الحسابات المدینة أو الحسابات الدائوُیدَرج 
في قائمة المركز المالي الُموحَّدة.

التقاریر القطاعیة٤-١٧
اإلفصاح الداخلي الذي یقدم إلى متخذ القرار التشغیلي الرئیس.ُیفَصح عن القطاعات التشغیلیة بطریقة تتماشى مع 

ف المدیروقد عیَّن مجلس إدارة المجموعة مدیًرا تنفیذًیا ُیقیِّم األداء المالي للمجموعة ومركزھا المالي ویتخذ القرارات االستراتیجیة. وُیع التنفیذي رَّ
بأنَّھ ھو متخذ القرار التشغیلي الرئیس.



٢٥

حر األحمر العالمیة شركة الب
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٤

التقاریر القطاعیة٤-١٧
في مجموعة من األصول أو العلمیات أو الكیانات:ویتمثل القطاع التشغیلي 

تزاول األنشطة المحقِّقة لإلیرادات-
نتائج العملیات التي تحلِّلھا باستمرار اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزیع الموارد وتقییم األداء-
المعلومات المالیة المتاحة كل على ِحدة-

ربحیة / (خسارة) السھم٤-١٨
دمة خُتحتسب ربحیة / خسارة السھم األساس والمخفَّض بقسمة الربح أو الخسارة العائد / العائدة للمساھمین في المجموعة، باستثناء أي تكالیف

أسھم بخالف األسھم العادیة، على المتوسط المرجَّح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل السنة.

عقود اإلیجار التشغیلي٤-١٩
اقیة یعتمد االتفیتوقف تحدید ما إذا كان اتفاق ما ُیَعدُّ أو یتضمَّن على عقد إیجار على جوھر االتفاقیة عند بدء عقد اإلیجار، سواء كان الوفاء بھذا

االتفاقیة تمنح حق استخدام األصل.على استخدام أصل ُمحدَّد أو أصول ُمحدَّدة أو فیما إذا كانت ھذه 

المجموعة كمستأِجر
ر بجزء ھام من مخاطر الملكیة ومنافعھا، كعقود إیجار تشغیلي. وُتحمَّل المدفوعا ما فیھا ت، بُتَصنَُّف عقود اإلیجار، التي یحتفظ بموجبھا المؤجِّ

عقود اإلیجار التشغیلي (بالصافي بعد حسم أي حوافز مقبوضة من المستأِجر) على قائمة الدخل الُموحَّدة المبالغ المدفوعة مقدًما، التي ُتسدَّد بموجب 
تحقق ذي توفًقا لشروط عقود اإلیجار على مدى فترة عقد اإلیجار بناًء على أساس نظامي، إذ أنَّ ھذه الطریقة ھي األكثر تمثیال لإلطار الزمني ال

ن األصول المستأَجرة.االستفادة من المنفعة فیھ م

ر المجموعة كمؤجِّ
بكافة ظأبرمت المجموعة عقود إیجار من محفظة استثماراتھا العقاریة. وبناًء على تقییم شروط االتفاقیات وأحكامھا، حدَّدت المجموعة أنھا تحتف

المحاسبة عن العقود كعقود إیجار تشغیلي. وُتحمَّل إیرادات العقود على قائمة المخاطر والمنافع الھامة المتعلقة بملكیة ھذه العقارات، وُتجري
ي ر الزمنالدخل الُموحَّدة وفًقا لشروط عقود اإلیجار على مدى فترة عقد اإلیجار على أساس نظامي، إذ أنَّ ھذه الطریقة ھي األكثر تمثیال لإلطا

مستأَجرة.الذي تتحقق االستفادة من المنفعة فیھ من األصول ال

العمالت األجنبیة٤-٢٠
ة، تحدد المجموعة أُتْعَرض القوائم المالیة الُموحَّدة للمجموعة بالریال السعودي، الذي یمثل أیًضا العملة الوظیفیة للشركة األم. وفیما یتعلق بكل منش

منشأة، وتَُقاس باستخدام ھذه العملة الوظیفیة. وتستخدم المجموعة الطریقة المباشرة للتوحید، العملة الوظیفیة والبنود المدرجة في القوائم المالیة لكل 
یقة.ذه الطروعند بیع عملیة أجنبیة، فإنَّ الربح أو الخسارة الُمعاد تصنیفھما إلى قائمة الدخل الُموحَّدة ُیظھر المبلغ الذي ینشأ من استخدام ھ

واألرصدةالمعامالت 
ل منشآت المجموعة المعامالت بالعمالت األجنبیة مبدئًیا بعملتھا الوظیفیة حسب السعر الفوري في التاریخ الذي تتأھل فیھ المعام ة لالعتراف لُتسجِّ

مالیة.للعمالت الوظیفیة بتاریخ القوائم الالمبدئي. وتُتْرجم األصول والمطلوبات النقدیة الُمسجَّلة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل الفوري 

جنبیة التي ُتشّكُل وُیْعَتَرُف بجمیع الفروق الناتجة عن تسویة أو ترجمة البنود النقدیة في قائمة الدخل باستثناء الفروق الناتجة من البنود النقدیة األ
بذلك في الدخل الشامل اآلخر إلى أن یَُباع صافي االستثمار، وعندئذ ُیعاد تصنیفھا إلى قائمة جزًءا من صافي االستثمار في عملیة أجنبیة. وُیْعَتَرُف 

الدخل الُموحَّدة.

تُعدَّل دئیة وال بوُتترجم البنود غیر النقدیة التي تُقاُس بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة في تواریخ المعامالت الم
. دَّدُ فیھ القیمة العادلةحَ الحًقا. وُتترجم البنود غیر النقدیة التي تُقاُس بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة في التاریخ الذي تُ 

ربح بالقیمة العادلة بما یتماشى مع االعتراف بالوُتجَرى المحاسبة عن الربح الناتج أو الخسارة الناتجة عن ترجمة البنود غیر النقدیة التي تُقاُس 
القیمة العادلة ةالناتج أو الخسارة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند (أي فروقات الترجمة الناشئة من البنود التي ُیْعَتَرُف بربح أو خسار

الي).الخاصة بھا في الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الدخل الُموحَّدة، على التو
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٤

شركات المجموعة
قوائم لعند توحید القوائم المالیة، تُترجم أصول ومطلوبات العملیات الخارجیة لریاالت سعودیة بسعر الصرف السائد بتاریخ تقدیم التقریر حول ا

مالت الناتجة عن ترجمة العالمالیة، وُتترجم قوائم الدخل الخاصة بھا بأسعار الصرف السائدة بتاریخ المعامالت. وُیْعَتَرُف بفروقات التحویل 
ة في قائمة یألغراض التوحید في الدخل الشامل اآلخر. وعند بیع عملیة أجنبیة، ُیعاد تصنیف بنود الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بتلك العملیة األجنب

الدخل الُمَوحََّدة.

تكالیف االقتراض٤-٢١
المرتبطة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما، یستغرق بالضرورة فترة زمنیة طویلة لتجھیزه لالستخدام المقصود ُتَرْسَمُل تكالیف االقتراض، 

ف یمنھ أو بیعھ، كجزٍء من تكلفة األصل. وُتحمَّل تكالیف االقتراض األخرى كافة ضمن المصاریف في الفترة التي ُتتكبد خاللھا. تتألف تكال
فوائد والتكالیف األخرى التي تتكبدھا منشأة ما على اقتراض األموال.االقتراض من تكالیف ال

التزامات مكافآت الموظفین٤-٢٢

مكافآت الموظفین قصیرة األجل
بااللتزام عن المبلغ المتوقع دفعھ إذا كان علىُتدَرج مكافآت الموظفین قصیرة األجل ضمن المصاریف عند تقدیم الخدمة ذات العالقة، وُیعتَرف 

المجموعة التزام نظامي أو ضمني بدفع ھذا المبلغ نتیجة خدمة سابقة قدَّمھا الموظف وبحیث یمكن قیاس االلتزام قیاًسا موثوًقا.

ِخطط المكافآت المحددة
موظفیھا، وعادة ما یستند استحقاق ھذه المكافآت إلى آخر راتب للموظف ومدة خدمتھ، شریطة إكمال تقدِّم المجموعة مكافآت نھایة الخدمة إلى 

الحد األدنى من مدة الخدمة. وُتقیَّد التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت كاستحقاق على مدى فترة العمل.

الخدمة بخصم التدفقات النقدیة الداخلة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار الفائدة وُتحدَّد القیمة الحالیة اللتزام المكافآت الُمحدَّدة لمكافآت نھایة 
بلدان للسندات الشركات عالیة الجودة المسجلة بالعملة التي سُتدفع بھا المكافآت، وتكون لھا شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي ا

تخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة.التي ال یوجد فیھا سوق عمیقة لھذه السندات، ُتس

قائمة يوُتحَتسب تكلفة الفائدة بتطبیق معدل الخصم على رصید التزام المكافآت الُمحدَّدة. وُتدَرج ھذه التكلفة ضمن مصروف مكافآت الموظفین ف
رات القائمة على االفتراضات االكتواریة، مباشرة في قائمة الدخل الُموحَّدة. وُیعتَرف بأرباح وخسائر إعادة القیاس، الناتجة عن التعدیالت والتغیُّ 

ل إلى األرباح المبقاة في قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة الُموحَّدة في الفترة التي تتحقَّق خاللھا َعاد تصنیف . وال یُ الدخل الشامل اآلخر، وُتحوَّ
إعادة القیاس إلى الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

ي الدخل الُموحَّدة فوُیعتَرف بالتغیُّرات في القیمة الحالیة اللتزامات المكافآت الُمحدَّدة الناتجة عن تعدیالت الخطط أو تقلیص األیدي العاملة مباشرة 
كتكالیف خدمة سابقة.

وُیجَرى حساب التزامات المكافآت الُمحدَّدة دورًیا باستخدام طریقة ائتمان الوحدة المتوقعة.

توزیعات األرباح النقدیة٤-٢٣
وزیعات تُیعتَرف بتوزیع األرباح على مساھمي المجموعة كالتزام في القوائم المالیة الُموحَّدة في الفترة التي یعتمد خاللھا مساھمو المجموعة 

األرباح.

المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعترافاالعتراف-األدوات المالیة ٤-٢٤
تتثمل األداة المالیة في أي عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الُموحَّدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٤

(تتمة)االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف-األدوات المالیة ٤-٢٤

األصول المالیة
المبدئي والقیاساالعتراف 

ارة، كتكالیف الخسُیعترف مبدئیًا باألصول المالیة بالقیمة العادلة زائدًا، في حالة األصول المالیة غیر الُمسجَّلة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو
معامالت متعلقة مباشرة بشراء األصل المالي.

القیاس الالحق
ویعتمد .األصول المالیة الحًقا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة المطَفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتَُقاس 

لمجموعة في االتصنیف على نموذج العمل الخاص بالمنشأة إلدارة األصول المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. وتتمثل الفئة األكثر صلة ب
األصول المالیة التي تَُقاس بالتكلفة الُمطَفأة.

األصول المالیة الُمدَرجة بالتكلفة المطفأة
صول ألھذه الفئة ھي األكثر أھمیة للمجموعة. وتقیس المجموعة األصل المالي بالتكلفة المطفأة الذي ُیحتفظ بھ ضمن نموذج أعمال بغرض امتالك ا

ائم.وتتضمَّن قالمالیة من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تستوفي معیار المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة على المبلغ األصلي ال
ھذه الفئة الحسابات التجاریة المدینة للمجموعة وأصول عقودھا وحساباتھا المدینة األخرى وأصولھا المالیة غیر المتداولة األخرى.

التوقف عن االعتراف
من مجموعة من األصول المالیة المشابھة) (أي ُتحَذف یتوقف االعتراف باألصول المالیة (أو متي یكون منطبًقا، جزء من األصول المالیة أو جزء

من قائمة المركز المالي للمجموعة) بصفة أساسیة عند:

انتھاء صالحیة حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو•
ي تأخیر النقدیة المستلمة بالكامل بدون أتحویل المجموعة حقوقھا في قبض التدفقات النقدیة من األصل أو تحمُّلھا التزام لسداد التدفقات•

جوھري إلى طرف آخر بموجب "ترتیبات فوریة"، عند:

) تحویل المجموعة بصورة جوھریة كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل(أ

ل(ب ت السیطرة على األصل.) أو عدم قیام المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة المنافع والمخاطر المتعلقة باألصل، ولكنھا حوَّ

انت الشركة كوعند تحویل المجموعة حقوقھا في الحصول على التدفقات النقدیة من األصل أو إبرامھا اتفاقیة ترتیبات فوریة، فإنھا تُقیِّم فیما ما إن
ُل المجموعة  مخاطر ومنافع األصل بشكل جوھري وال احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة وإلى مدى احتفظت بھما. وعندما ال تحوِّ

ل في حدود استمراریتھا في التعامل بھ. وفي ُل سیطرتھا على األصل، فتستمر المجموعة في االعتراف باألصل الُمحوَّ لك تتحتفظ بھما أو ُتحوِّ
ل واالل تزام المتعلق بالدخل الشامل اآلخر على أساس الحالة، تعترف المجموعة أیًضا بدخل شامل آخر وااللتزام ذي الصلة. وُیقاُس األصل الُمحوَّ

ل بالقیمة ا دفتریة لیعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بھا المجموعة. وتَُقاس استمراریة التعامل التي تأخذ صورة ضمان على األصل الُمحوَّ
األصلیة لألصل أو بالحد األقصى للمبالغ التي قد تطالب المجموعة بسدادھا، أیھما أقل.

االنخفاض في قیمة األصول المالیة
ل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة القروض واألصول المالیة المدینة ٩یلزم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ) المجموعة أن ُتسجِّ

األخرى غیر الُمسجَّلة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

ة التي تتوقع یوُتحَتسب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أساس الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستَحقة وفقًا للعقد وجمیع التدفقات النقد
المجموعة قبضھا، وعندئٍذ ُیخصم العجز بما یقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.

المدینة والحسابات المدینة األخرى، فقد طبَّقت المجموعة طریقة المعیار المبسَّطة، واحتسبت الخسائر االئتمانیة وفیما یتعلق بالحسابات التجاریة 
بشأن ةالمستقبلیة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. وجنَّبت المجموعة جدول مخصصات یعتمد على الخبرة السابقة للمجموع

، وُیعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدینیین والبیئة االقتصادیة.الخسارة االئتمانیة
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)الھامَّةملخص السیاسات المحاسبیة ٠٤

(تتمة)االعتراف المبدئي والقیاس الالحق والتوقف عن االعتراف-األدوات المالیة ٤-٢٤

(تتمة)األصول المالیة

(تتمة)االنخفاض في قیمة األصول المالیة
شھًرا. ١٢الخسارة االئتمانیة المتوقعة بناًء على الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى وفیما یتصل باألصول المالیة المدینة األخرى، ُتحَتسب 

شھًرا الجزء من الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر التي تنشأ من حاالت التخلف عن ١٢وتمثل الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى 
بعد تاریخ القوائم المالیة. ومع ذلك، فإنھ عند وجود زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ بدایتھا، شھًرا١٢السداد من أداة مالیة محتملة خالل 

سُیحتسب المخصص على أساس الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى الحیاة.

ا. ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، في حاالت یومً ٩٠وتدرس المجموعة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ینقضي على موعد سداده التعاقدي 
تقبض نبعینھا، قد تدرس أیًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة بأنھ من غیر المرجَّح للمجموعة أ

یة االئتمانیة تحتفظ بھا المجموعة.بالكامل المبالغ التعاقدیة غیر الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعین االعتبار أي تعزیزات في األھل

المطلوبات المالیة
االعتراف المبدئي والقیاس

ات الدائنة، بُتَصنَُّف المطلوبات المالیة، عند االعتراف المبدئي بھا، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والقروض والحسا
ف ییكون مالئًما. وُیعتَرف بكافة المطلوبات المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة، وفي حال القروض والحسابات الدائنة، بالصافي بعد حسم تكالحسبما 

المعامالت المرتبطة بھا ارتباًطا مباشًرا.

القیاس الالحق
الُمطَفأة.تَُقاس المطلوبات المالیة الحًقا بالتكلفة 

التوقف عن االعتراف
آخر بالتزام يیتوقف االعتراف بالمطلوبات المالیة عند سداد االلتزام الُمستَحق ضمن المطلوبات أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وعند استبدال التزام مال

أو إجراء تعدیل شروط االلتزامات الحالیة تعدیال جوھرًیا، ُیعتبر ھذا التغییر مالي حالي من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة اختالفا جوھرًیا 
امل.شأو التعدیل على أنھ توقف االعتراف بااللتزام األصلي واالعتراف بالتزام جدید. وُیعتَرف بالفرق في القیم الدفتریة في قائمة الدخل ال

مقاصة األدوات المالیة
ي إجراء فُتجَرى مقاصة األصول المالیة والمطلوبات المالیة، وُیفَصح عن صافي المبالغ في قائمة المركز المالي عند وجود حق نافذ نظامًیا حالي 

مقاصة المبالغ الُمعتَرف بھا، وھناك نیة إمَّا تسویتھا على أساس الصافي لبیع األصول وسداد المطلوبات في آن واحد.

األداة المالیة في أي عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة أو التزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.تتثمل 

االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة٤-٢٥
انخفاض قیمة أصل ما. وفي حال وجود ھذا ُتجري المجموعة بتاریخ كل قوائم مالیة تقییًما للتحقق مما إذا كان ھناك مؤشر یدل على احتمالیة 

بلة لالسترداد االمؤشر أو عند استلزام إجراء اختبار انخفاض القیمة السنوي، تقدِّر المجموعة قیمة األصل القابلة لالسترداد. وتتجاوز قیمة األصل الق
ة للنقد ناقًصا تكالیف البیع وقی م متھ قید االستخدام. وُتحدَّد القیمة القابلة لالسترداد ألحد األصول ما لقیمتھ العادلة أو القیمة العادلة للوحدة الُمِدرَّ

یحقق األصل تدفقات نقدیة داخلة مستقلة إلى حد كبیر عن المتحقق من أصول أخرى أو مجموعة أصول. وعند تجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو 
ة للنقد قیمتھ القابلة لالسترداد، ُیعتبر األص ل منخفض القیمة، وُیخفَّض إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.الوحدة الُمِدرَّ

بة یعكس تقییمات یوعند تقییم القیمة قید االستخدام، ُتخَصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة إلى قیمھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضر
ذ في االعتبار معامالت السوق السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المحددة  لألصل. وعند تحدید القیمة العادلة ناقًصا تكالیف البیع، یُؤَخ

ألسھم ااألخیرة. وفي حال تعذُّر تحدید ھذه المعامالت، ُتستخَدم طریقة تقییم مالئمة، وتتأكد ھذه الحسابات من خالل مضاعفات التقییم وأسعار 
روح أسھمھا للتداول العام أو مؤشرات أخرى متاحة حول القیمة العادلة.المدرجة في السوق المالیة للشركات المط
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إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامَّة٠٤

(تتمة)االنخفاض في قیمة األصول غیر المالیة٤-٢٥

دات حوتبني المجموعة حسابات انخفاض القیمة على الموازنات التفصیلیة والحسابات المتوقعة، التي ُتَعدُّ بصورٍة مستقلٍة عن كل وحدة من الو
ھذه الموازنات والحسابات المتوقعة بصفٍة عامٍة فترة خمس سنوات. وُیحَتسب معدل النمو المدرة للنقد للمجموعة المخصص لھا األصول. وتغطي 

طویل األمد وُیطبَّق على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة للمشاریع بعد السنة الخامسة.

لذي المصاریف بما یتماشى مع وظیفة األصل اوُیعترف بخسائر االنخفاض في قیمة العملیات المستمرة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن فئات
ة ھذه العقارات مانخفضت قیمتھ، باستثناء العقارات الُمَعاد تقییمھا سابقًا بإعادة تقییم ُمرحَّل إلى الدخل الشامل اآلخر. وُیعتَرف باالنخفاض في قی

ضمن الدخل الشامل اآلخر حتى مبلغ أي إعادة تقییم سابق.

، باستثناء الشھرة، ُیجَرى تقییم بتاریخ كل قوائم مالیة لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر یدل على خسائر ناشئة عن انخفاض وفیما یتعلق باألصول
أو د لألصلالقیمة معتَرف بھا من قبل لم تُعدْ موجودة أو قد نَُقَصت. وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر، تقدِّر المجموعة القیمة القابلة لالستردا

ةلمدرة للنقد. وال ُیعَكس قید الخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة المعتَرف بھا سابًقا إال في حالة وجود تغیر في االفتراضات المستخدمالوحدة ا
ز جاوتلتحدید قیمة األصل القابلة لالسترداد منذ االعتراف بالخسارة الناشئة عن انخفاض القیمة األخیرة. ویكون عكس القید محدودًا بحیث ال ت

فیما لو لم ،القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد، وال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان سُیجَرى تحدیدھا، بالصافي بعد حسم االستھالك
دَرج األصل م یُ ُیعترف بأي خسارة ناشئة عن انخفاض قیمة األصل في السنوات السابقة. وُیْعَتَرف بعكس القید في قائمة الربح أو الخسارة ما ل

بالقیمة المعاد تقییمھا، وفي ھذه الحالة، ُیعتبر عكس القید كزیادة إعادة تقییم.

وُتجَرى مراجعة االنخفاض في قیمة الشھرة سنوًیا وعندما تشیر الظروف إلى احتمال تعّرض القیمة الدفتریة لالنخفاض.

ة للنقد) التي تتعلق بھا الشھرة. وُیحّدد االنخفاض في قیمة الشھرة بتقییم القیمة  ة للنقد (أو مجموعة الوحدات الُمدرَّ القابلة لالسترداد للوحدة الُمدرَّ
ة للنقد عن قیمتھا الدفتریة، ُیعتَرف بخسارة ناشئة عن االنخفاض في القیمة.  ال یمكن عكس ووعند انخفاض القیمة القابلة لالسترداد للوحدة الُمِدرَّ

ة عن االنخفاض في قیمة الشھرة في الفترات المستقبلیة.قید الخسائر الناشئ

ا مویجرى اختبار االنخفاض في قیمة األصول غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة سنوًیا على مستوى الوحدة المدرة للنقد وعند
تشیر الظروف إلى احتمال تعّرض القیمة الدفتریة لالنخفاض في القیمة.

االحتیاطي النظامي٤-٢٦
َر %١٠وفًقا لما یتطلبھ نظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أْن ُتحوِّل نسبة  من دخلھا إلى االحتیاطي النظامي. ویجوز للشركة أْن تقرِّ

وفًقا لنظام الشركات السعودي %٣٠من رأس المال (المخفضة إلى نسبة %٥٠التوقف عن إجراء ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع االحتیاطي نسبة 
م). علًما بأنَّ االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.٢٠١٦إبریل ٢٩الجدید اعتباًرا من 
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) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء" والمعیار الدولي للتقریر المالي ١٥طبَّقت المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
)، فقد أُفِصَح عن طبیعة ھذه التغیُّرات وتأثیرھا، إن ُوِجَدت، أدناه.٣٤یستلزمھ معیار المحاسبة الدولي رقم () "األدوات المالیة". ووفقًا لما ٩رقم (

م، لكن لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة للمجموعة.٢٠١٨وتطبَّق عدة تعدیالت وتفسیرات أخرى للمرة األولى في عام 

معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صدر، لكنَّھ لم یدخل حیز التنفیذ بعد.ولم تنفِّذ المجموعة التطبیق المبكِّر ألي

) "اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) ١٨المحاسبة الدولي رقم () "عقود اإلنشاءات" ومعیار ١١) محل معیار المحاسبة الدولي رقم (١٥یحلُّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

طق معاییر ن"اإلیرادات" والتفسیرات ذات العالقة، وینطبق على كافة اإلیرادات الناشئة من العقود المبَرمة مع العمالء، ما لم تقع تلك العقود في 
نا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات التي تنشأ من العق ود المبَرمة مع العمالء. وبموجب المعیار أخرى. ویضع المعیار الجدید نموذًجا ُمكوَّ

، ُیعتَرف باإلیرادات حسب القیمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات ١٥الدولي للتقریر المالي رقم 
إلى عمیل.

افة الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبیق كل خطوة من النموذج على وُیلِزم المعیار المنشآت أن تمارس تقدیًرا محاسبًیا، آخذة في االعتبار ك
اشرة بالوفاء بالعقود المبَرمة مع عمالئھا. وُیحدِّدُ أیًضا المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد والتكالیف التي تتعلق م

بالعقد.

) ١٥رجعي الُمعدَّل. واعترفت المجموعة بالتأثیر التراكمي لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (وقد اختارت المجموعة طریقة التطبیق بأثر 
م) المسموح بھ وفقًا للمعیار؛ وعلیھ فإنَّ ٢٠١٨ینایر ١تطبیقا مبدئًیا كتعدیل على الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة كما بتاریخ التطبیق المبدئي (

عن الفترة المقابلة السابقة لم ُیجَر تعدیلھا.المعلومات الُمدرَجة

أو خدمات منتجوُتَقاس اإلیرادات بناًء على الِعَوض الُمحدَّد في العقد الُمبَرم مع العمیل. وتعترف المجموعة باإلیرادات عند تحویلھا السیطرة على
المجموعة كما ھو ُمبیَّن أدناه. وتعتمد المجموعة في تقدیر مرتجعاتھا على النتائج التاریخیة، إلى عمیل وعند استیفاء المعاییر المحددة لكل أنشطة 

آخذة في االعتبار نوع العمیل ونوع المعاملة وتفاصیل كل اتفاقیة.

) "األدوات المالیة"٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
)؛ وعلیھ ٣٩المطلوبات المالیة للمجموعة ھي إلى حد كبیر الطریقة ذاتھا كما كانت وفقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم (وتبقى طریقة المحاسبة عن 

) لم ینشأ عنھ تأثیر جوھري على السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالیة.٩فإن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

القیمةاالنخفاض في 
) تغیر جوھري في طریقة محاسبة المجموعة عن الخسائر الناشئة عن االنخفاض في قیمة ٩نشأ عن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

). ٣٩ة الدولي رقم (المحاسباألصول المالیة باستبدال طریقة الخسائر االئتمانیة المتوقعة المستقبلیة بطریقة الخسارة المتكبدة المتبعة في معیار 
ل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة القروض واألصول المالیة المدینة ٩وُیلِزم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ) المجموعة أن ُتسجِّ

األخرى غیر الُمسجَّلة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة.

متوقعة على أساس الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستَحقة وفقًا للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقع وُتحَتسب الخسائر االئتمانیة ال
المجموعة قبضھا، وعندئٍذ ُیخصم العجز بما یقارب ُمعدَّل الفائدة الفعلي األصلي لألصل.

المدینة األخرى، فقد طبَّقت المجموعة طریقة المعیار المبسَّطة، واحتسبت وفیما یتعلق بأصول العقود والحسابات التجاریة المدینة والحسابات 
رة بالخسائر االئتمانیة المستقبلیة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر. وجنَّبت المجموعة جدول مخصصات یعتمد على الخ

ناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدینیین والبیئة االقتصادیة.السابقة للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانیة، وُیعدَّل حسب الع

یوًما. ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، في حاالت ٩٠وتدرس المجموعة حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ینقضي على موعد سداده التعاقدي 
لداخلیة أو الخارجیة بأنھ من غیر المرجَّح للمجموعة أن تقبض بعینھا، قد تدرس أیًضا حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما تشیر المعلومات ا

بالكامل المبالغ التعاقدیة غیر الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعین االعتبار أي تعزیزات في األھلیة االئتمانیة تحتفظ بھا المجموعة.
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) والمعیار الدولي للتقریر ٩یعرض الجدول التالي التعدیالت الُمعتَرف بھا لكل بند على ِحَدة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
لكلیة من الم ُتدَرج البنود التي لم تتأثر بالتغیرات. ونتیجة لذلك، فال یمكن إعادة احتساب المجامیع الفرعیة والمجامیعو). ١٥المالي رقم (

األرقام الواردة.

دیسمبر٣١
٢٠١٧

التعدیل المتعلق 
بتطبیق المعیار 
الدولي للتقریر 

)٩المالي رقم (

التعدیل المتعلق 
بتطبیق المعیار 
الدولي للتقریر 

)١٥المالي رقم (
ینایر١

٢٠١٨
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
سعودي لایر 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
(مُعدَّلة))٥-٢(مالحظة )٥-١(مالحظة 

٣١٫٦١١)٥٫٠٢٩(-٣٦٫٦٤٠أصول عقود
٣٫٥٤٨١٦٩٫٥٤٥-١٦٥٫٩٩٧مخزون

الحسابات المدینة
٧٤٫٤٣١-)٧٥٠(٧٥٫١٨١متداولة-
١٧٨٫٩٤٣-)١٢٫٣١٩(١٩١٫٢٦٢متداولةغیر -

٤٥٤٫٥٣٠)١٫٤٨١()١٣٫٠٦٩(٤٦٩٫٠٨٠
٧٧٫١٦٠)١٫٤٨١()١٣٫٠٦٩(٩١٫٧١٠أرباح مبقاة

تكبَّدة ومخصص الماعُتِرَف بالفرق بین القیمة الدفتریة السابقة لمخصص االنخفاض في القیمة، الُمحَتسب على أساس نموذج الخسارة ٥-١
)، في األرباح المبقاة ٩االنخفاض في القیمة الُمحَتسب على أساس نموذج الخسارة المتوقعة وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

م، وُأظِھَر في قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة الُموحَّدة.٢٠١٨ینایر ١االفتتاحیة كما في 

الماضیة باإلیرادات من عقود بیع المباني إلى العمالء بناًء على طریقة نسبة اإلنجاز. ووفقًا لھذه الطریقة، فقد جرى اعُتِرَف في السنة ٥-٢
قیاس اإلیرادات حسب طریقة نسبة التكلفة الفعلیة المتكبَّدة حتى تاریخھ إلى التكلفة اإلجمالي التقدیریة لكل عقد.

)، إذا لم ُتستوَف معاییر االعتراف على مدى فترة زمنیة، یجب االعتراف باإلیرادات ١٥رقم (ووفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي 
ملیون لایر ٥عند مرحلة زمنیة معیَّنة. وُبغَیة إظھار ھذا التغیُّر في السیاسة المحاسبیة، أعادت المجموعة قیاس اإلیرادات بقیمة 

ملیون لایر سعودي، واعُترف ١٫٥ي، ما نشأ عنھ نقص في صافي الربح بقیمة ملیون لایر سعود٣٫٥سعودي وتكلفة اإلیرادات بقیمة 
م، وُأظِھَر ٢٠١٨ینایر ١بھ في السنة الماضیة بناًء على طریقة نسبة اإلنجاز، واعُتِرَف بذلك في األرباح المبقاة االفتتاحیة كما في 

في قائمة التغیُّرات في حقوق الملكیة.

الصادرة غیر الساریة المفعولالمعاییر٠٦

م، مع السماح ٢٠١٨ینایر ١فیما یلي المعاییر والتعدیالت على المعاییر الصادرة غیر المعمول بھا بعد على الفترات السنویة التي بدأت بعد 
ًرا عند إعداد  ًرا، غیر أن المجموعة لم تطبقھا تطبیقا مبكِّ ھذه القوائم المالیة:بتطبیقھا تطبیًقا ُمبكِّ

عقود اإلیجار-) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة معیارًا جدیدًا لالعتراف بعقود اإلیجار، وسیِحلُّ ھذا المعیار ُمحلَّ:

عقود اإلیجار-) ١٧معیار المحاسبة الدولي رقم (•
) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي: "التأكد فیما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار"٤رقم (التفسیر •
الحوافز"–"عقود اإلیجارات التشغیلیة –) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة ١٥التفسیر رقم (•
"تقییم جوھر المعامالت المتضمنة الشكل النظامي لعقد إیجار"-ئمة ) الصادر عن لجنة التفسیرات الدا٢٧التفسیر رقم (•
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(تتمة)عقود اإلیجار-) ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
)، یتعیَّن على المستأجرین التمییز بین عقد اإلیجار التمویلي (ضمن قائمة المركز المالي) وعقد ١٧وبموجب معیار المحاسبة الدولي رقم (

) "عقود اإلیجار" من المستأجرین االعتراف ١٦وسیتطلُب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (اإلیجار التشغیلي (خارج قائمة المركز المالي). 
ي ربالتزام عقد اإلیجار الذي یعكس دُفعات اإلیجار المستقبلیة و "حق استخدام األصل" لكافة عقود اإلیجار بصرف النظر عن اإلعفاء االختیا

یة القیمة. عالوة على ذلك، ووفًقا لمعیار اإلیجار الجدید، ُیعتبر العقد عقد إیجار أو ینطوي لبعض عقود اإلیجار قصیرة األجل واألصول متدن
على عقد إیجار إذا كان العقد ینقل الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنیة معینة مقابل ِعوض.

م بتطبیق طریقة ٢٠١٩ینایر ١) "عقود اإلیجار" من تاریخ تطبیقھ اإللزامي في ١٦(وسُتطبِّق المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
ل المنصوص علیھا في المعیار. ونتیجة ذلك، لن ُتجَرى تعدیل أرقام المقار ل المبسَّطة الُمعدَّلة حسبما تسمح بھ أحكام التحوُّ ة للسنة المالیة نالتحوُّ

) على فقط تلك العقود التي ُحدِّدت سابًقا بأنَّھا ١٦لي لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (م. ولم تستخدم المجموعة التدبیر العم٢٠١٨
) "عقود اإلیجار".١٧عقود إیجار وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي (

وحق استخدام األصول ذات الصلة بشأن العقود )، ستعترف المجموعة بالتزامات اإلیجار ١٦وعند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ُلَص إلیھا بأنَّھا عقود إیجار وفًقا لمبادئ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ( ). وستَُقاس المطلوبات بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار ١٦التي َخ

م، فیما ستَُقاس حقوق استخدام األصول ذات الصلة ٢٠١٩ر ینای١المتبقیة، مخصومة باستخدام ُمعدَّل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في 
ھ في قائمة َرف ببالقیمة التي تعادل التزامات اإلیجار، ُمعدَّلة بقیمة أي مدفوعات إیجار ُمسدَّدة مسبًقا أو مستَحقة الدفع لعقد اإلیجار ذلك الُمعت

ابھا المبلغ النھائي لحق استخدام األصول والتزامات اإلیجار كما م. والمجموعة بصدد استكمال حس٢٠١٨دیسمبر ٣١المركز المالي كما في 
من إجمالي المطلوبات. ولن یكون ھناك %٣-%١من إجمالي األصول و %٣-%١م. وُیتوقَّع أن یتراوح التأثیر ما بین ٢٠١٩ینایر ١في 

م.٢٠١٩ینایر ١تأثیر جوھري، إن ُوِجَد، على األرباح المبقاة في 

م)٢٠١٧م (الصادرة في دیسمبر ٢٠١٧-م٢٠١٥دورة األعوام 
الحصص المملوكة سابًقا في عملیة مشتركة-) عملیات تجمیع المنشآت ٣المعیار الدولي للتقریر المالي (•

ح التعدیالت أنھ عندما تحصل منشأة على سیطرة على منشأة أخرى في عملیة مشتركة، فإنھا تلتزم بتطبیق  لبات تجمیع متطتوضِّ
المنشآت الذي یتحقَّق على مراحل، بما في ذلك إعادة قیاس الحصص المملوكة سابقا في أصول والتزامات العملیة المشتركة بالقیمة 

ت الالعادلة. وعند إجراء ذلك، تقیس المنشأة المستحِوذة كامل حصتھا المملوكة سابًقا في العملیة المشتركة. وُتطبِّق المنشأة تلك التعدی
١على عملیات تجمیع المنشآت بشأن تاریخ االستحواذ علیھا في أو بعد بدایة فترة القوائم المالیة السنویة األولى ابتداًء من تاریخ 

ًرا. وسُتطبَّق ھذه التعدیالت على عملیات تجمیع المنشآت المستقبلام أو بعد ذلك التاریخ، مع السماح بتطبیقھا تطبیقً ٢٠١٩ینایر  یةُمبكِّ
للمجموعة.

الحصص المملوكة سابًقا في عملیة مشتركة-) الترتیبات المشتركة ١١المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (•
االتفاقیات المشتركة عبارة عن طرف یشارك في عملیة مشتركة دون سیطرة مشتركة علیھا، أو من المحتمل أن یحصل على سیطرة 

ح ٣مشتركة نشاطھا یشكل منشأة كما ھو منصوص علیھ في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (مشتركة على عملیة  ). وتوضِّ
يالتعدیالت بأنھ ال ُیَعاد قیاس الحصص المملوكة سابًقا في تلك العملیة المشتركة. وُتطبِّق المنشأة تلك التعدیالت على المعامالت الت

م أو بعد ذلك ٢٠١٩ینایر ١د بدایة فترة القوائم المالیة السنویة األولى ابتداًء من تاریخ تحَصل فیھا على سیطرة مشتركة في أو بع
ًرا. وال تنطبق ھذه التعدیالت حالًیا على المجموعة، ولكنھا قد ُتطبَّق على المعامالت ا مستقبلیة.لالتاریخ، مع السماح بتطبیقھا تطبیًقا ُمبكِّ

تأثیرات مدفوعات ضرائب الدخل على األدوات المالیة المصنَّفة كحقوق ملكیة-) ضرائب الدخل ١٢معیار المحاسبة الدولي رقم (•
ح التعدیالت أن نتائج ضرائب الدخل المتعلقة بتوزیعات األرباح ترتبط مباشرة أكثر بالمعامالت أو باألحداث السابقة التي حققت  توضِّ

توزیع بخالف التوزیعات على المالكین. وُتطبِّق المنشأة تلك التعدیالت على فترات القوائم المالیة السنویة ابتداًء من أرباًحا قابلة لل
م أو بعد ذلك التاریخ. ونظًرا ألن الممارسات الحالیة للمجموعة تتماشى وھذه التعدیالت، فال تتوقع المجموعة ٢٠١٩ینایر ١تاریخ 

الیة الُموحَّدة.أي تأثیر على قوائمھا الم
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(تتمة)م)٢٠١٧م (الصادرة في دیسمبر ٢٠١٧-م٢٠١٥دورة األعوام 

تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة-) تكالیف االقتراض ٢٣معیار المحاسبة الدولي رقم (•
ح التعدیالت أن تتعامل المنشأة كجزٍء من القروض العامة التي اقُترضت في األصل بھدف تطویر أصل مؤھَّل عند  تكمال استوضِّ

مفعلًیا جمیع األنشطة الالزمة إلعداد ذلك األصل لالستخدام المستھَدف منھ أو بیعھ. وُتطبِّق المنشأة تلك التعدیالت على فترات القوائ
ر. ونظًرا ألن الممارسات الحا٢٠١٩ینایر ١المالیة السنویة ابتداًء من تاریخ  لیة م أو بعد ذلك التاریخ، مع السماح بالتطبیق المبكِّ

للمجموعة تتماشى وھذه التعدیالت، فال تتوقع المجموعة أي تأثیر على قوائمھا المالیة الُموحَّدة.

عدم التیقن حیال معالجات ضریبة الدخل-) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٣التفسیر رقم (
الدخل عندما تنطوي المعالجات الضریبیة على حالة عدم تیقن تؤثِّر على تطبیق معیار المحاسبة الدولي یتناول التفسیر المحاسبة عن ضرائب 

)، وال یتضمَّن تحدیدًا المتطلبات المتعلقة بالفوائد والغرامات ١٢)، وال ُیطبَّق على الضرائب خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم (١٢رقم (
د ما إن كانت تدرس كل معالجة ضریبیة غیر مؤكَّدة على حدة أو مع المتعلقة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكَّدة. ویتعین على المنشأة أن تحدِّ

دخل یإحدى المعالجات الضریبیة غیر المؤكَّدة األخرى أو أكثر. وینبغي اتباع الطریقة التي تتنبأ من خاللھا بصورة أفضل قرار عدم التیقن. و
ل. ٢٠١٩ینایر ١ى فترات القوائم المالیة السنویة ابتداًء من تاریخ التفسیر حیز التنفیذ عل م أو بعد ذلك التاریخ، مع توفر بعض إعفاءات التحوُّ

ولیس لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة الُموحَّدة للمجموعة.

)٩على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (التعدیالت-خصائص الدفع مقدًما بالعوض السلبي 
)، بالتكلفة المطَفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ٩یمكن قیاس أداة الدین، بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ات على أصل المبلغ غیر الُمسدَّد" (معیار "المدفوعشریطة أن تمثل التدفقات النقدیة التعاقدیة "المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة
ح تالحصریة ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ غیر الُمسدَّد") وأن ُیحتَفظ باألداة في إطار نموذج األعمال المالئم لذلك التصنیف. و وضِّ

ن یجتاز معیار المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة ) أنَّ األصل المالي یجب أ٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
على أصل المبلغ غیر الُمسدَّد، بصرف النظر عن األحداث أو الظروف التي تؤدي إلى اإلنھاء المبكِّر للعقد وبغض النظر عن أي طرف یدفع 

أو یقبض الِعَوض المعقول لقاء اإلنھاء المبكِّر للعقد.

م، مع السماح بالتطبیق المبكر. ولیس لھذه التعدیالت أي تأثیر ٢٠١٩ینایر ١الت بأثر رجعي، وتسري اعتباًرا من وینبغي أن ُتطبَّق التعدی
على القوائم المالیة الُموحَّدة للمجموعة.

)١٩التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (-تعدیل الخطة أو تقلیص األیدي العاملة أو التسویة 
) المحاسبة عند إجراء تعدیل على الخطة أو تقلیص األیدي العاملة أو التسویة خالل ١٩تتناول التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (

ة الیمفترة القوائم المالیة، حیث تنص التعدیالت أنھ عند إجراء تعدیل على الخطة أو تقلیص األیدي العاملة أو التسویة خالل فترة القوائم ال
السنویة، تلتزم المنشأة بما یلي:

ةتحدید تكلفة الخدمة الحالیة لما یتبقَّى من الفترة إثر تعدیل الخطة أو تقلیص األیدي العاملة أو التسویة باستخدام افتراضات اكتواری-
الُمقدَّمة بموجب الخطة وأصول الخطة بعد ذلك ُتستخَدم إلعادة قیاس صافي التزام (أصل) المكافآت الُمحدَّدة بما یعكس المكافآت 

األمر.

ت آتحدید صافي الفائدة لما یتبقَّى من الفترة إثر تعدیل الخطة أو تقلیص األیدي العاملة أو التسویة باستخدام صافي التزام (أصل) المكاف-
الخطة بعد ذلك األمر وُمعدَّل الخصم الُمستخَدم إلعادة قیاس صافي الُمحدَّدة بما یعكس المكافآت الُمقدَّمة بموجب الخطة وأصول 

التزام (أصل) المكافآت الُمحدَّدة ذلك.

السنویة ةوُتطبَّق التعدیالت على حاالت تعدیالت الخطة أو حاالت تقلیص األیدي العاملة أو حاالت التسویة في أو بعد بدایة فترة القوائم المالی
ًرا. ولن ُتطبَّق ھذه التعدیالت إال على أي تعدیالت مستقبلیة في ٢٠١٩ینایر ١األولى التي تبدأ في أو بعد  م، مع السماح بتطبیقھ تطبیًقا ُمبكِّ

الخطة أو حاالت تقلیص األیدي العاملة أو حاالت التسویة للمجموعة.



٣٤

شركة البحر األحمر العالمیة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

المعاییر الصادرة غیر الساریة المفعول (تتمة)٠٦

)٢٨على معیار المحاسبة الدولي رقم (التعدیالت-الحصص طویلة األجل في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة 
) على الحصص طویلة األجل في شركة زمیلة أو مشروع ٩توضح التعدیالت أنھ على المنشأة أن ُتطبِّق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع مشترك ال تنطبق علیھما طریقة حقوق الملكیة ولكنھا، من حیث الجوھر، ُتشكِّل جزًءا من صافي 
ا ھالمشترك (الحصص طویلة األجل). ویعتبر ھذا التوضیح مالئًما ألنھ یشیر ضمنًیا إلى أن طریقة الخسائر االئتمانیة المتوقعة المنصوص علی

ق التعدیالت بأثر رجعي، وتسري اعتباًرا ) تنطبق على ھذه الحصص طویلة األجل. وینبغي أن ُتطبَّ ٩في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ر لھا. ونظًرا ألن المجموعة لیس لدیھا حصص طویلة األجل في شركتھا الزمیلة ومشروعھا ٢٠١٩ینایر ١من  م، مع السماح بالتطبیق المبكِّ

المشترك، فلن ینشأ عن التعدیالت تأثیر على قوائمھا المالیة الُموحَّدة.

) "عقود التأمین"١٧الدولي للتقریر المالي رقم (المعیار 
) "عقود التأمین"؛ وھو معیار محاسبي ١٧م المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٢٠١٧أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في شھر مایو 

الي ھ، سیِحلُّ المعیار الدولي للتقریر المجدید شامل ُیعني بعقود التأمین حیث یغطي االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح. وبمجرد سریان
م. ویسري المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠٠٥) "عقود التأمین" الذي صدر في عام ٤) محلَّ المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (١٧رقم (
راج أرقام المقارنة. وُیسَمح بالتطبیق المبكِّر، م أو بعده، مع ضرورة إد٢٠٢١ینایر ١) على فترات القوائم المالیة التي تبدأ في تاریخ ١٧رقم (

) في تاریخ تطبیقھا للمرة ١٥) والمعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩شریطة أْن ُتطبِّق المنشأة أیًضا المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
على المجموعة.) أو قبلھ. وال ینطبق ھذا المعیار١٧األولى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

) بیع أو مساھمة األصول بین مستثمر وشركتھ الزمیلة أو ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
)٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (-مشروعھ المشترك 

في التعامل مع فقدان السیطرة على ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي رقم ١٠تعالج التعدیالت التعارض بین المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
شركة تابعة جرى بیعھا أو المساھمة بھا إلى شركة زمیلة أو مشروع مشترك. وتوضح التعدیالت أن األرباح أو الخسائر الناشئة عن بیع 

)، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو ٣و المساھمة بھا التي ُتشكِّل عمال تجاریا، كما ھو ُمبینَّ في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (األصول أ
تَرف عمشروعھ المشترك، ُیعتَرف بھا بالكامل، غیر أن أي أرباح أو خسائر ناشئة عن بیع األصول أو المساھمة بھا ال ُتشكِّل عمال تجاریا ال یُ 

بھا إال في حدود حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك.

یقا بوقد أجَّل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تاریخ تطبیق ھذه التعدیالت إلى أجل غیر ُمسمَّى، ویجب على المنشأة التي تطبق التعدیالت تط
مبكرا أن تطبقھا بأثر مستقبلي.

وستطبق المجموعة ھذه التعدیالت عندما تصبح ساریة المفعول.

اإلیرادات٠٧
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء
٣٨٣٫٢٩٠٤٠٩٫٧٩٥إیرادات عقود

٤٥٫٧٢٤٤٧٫١٣٢بیع منتجات دھانات ومنتجات وخدمات ذات عالقة بدھانات
٤٢٩٫٠١٤٤٥٦٫٩٢٧

اإلیرادات األخرى
٢٦٦٫٦٦٣٣١٦٫١٩٣إیرادات إیجار من استثمارات عقاریة

٦٩٥٫٦٧٧٧٧٣٫١٢٠
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تكلفة اإلیرادات٠٨
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٤٢٧٫٥٤٣٤٧٦٫٢٩٥تكلفة مواد مستھلكة
٨٨٫٨٨٤١٠١٫٦٩٢استھالك وإطفاء

٧٦٫٧٦٧٩٠٫٤٨٤رواتب ومكافآت موظفین
٤١٫٢٣٧٢٩٫٤٩٦أخرى

٦٣٤٫٤٣١٦٩٧٫٩٦٧
مصاریف البیع والتوزیع٠٩

٢٠١٨٢٠١٧
سعودي لایر 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٢٧٫٠٣٣٣٣٫٣٣٤رواتب ومكافآت موظفین
٩٧٧١٫٤١٦أتعاب تسویقیة

٧٫٠١٠٨٫٦٣٠أخرى
٣٥٫٠٢٠٤٣٫٣٨٠

المصاریف العمومیة واإلداریة٠١٠
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٣٦٫١١٠٤٦٫٧٣٤رواتب ومكافآت موظفین
٢٦٫٤٣٨٢٫٤٨١)١٩مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة (إیضاح 

٦٫٥٩٥١٠٫٠٧١أتعاب مھنیة
٢٫٦٣٠٣٫٦٥٥إیجار

١٫٩٥٣٢٫٩٠٩سفریات
١٫٩٥٠٣٫١٠٦استھالك

١٫٤٩١٢٫١٨١منافع خدمیة
٩٠٨٧١٩تأمین
٥٫٠٧١٧٫٤٢٤أخرى

٨٣٫١٤٦٧٩٫٢٨٠

الدخل اآلخر، بالصافي٠١١
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٫٥٠٦)٢٫٨٠٢(صافي (خسائر) / أرباح تحویل عمالت أجنبیة
)١٢(٣٠٠صافي أرباح/ (خسائر) من بیع ممتلكات ومصانع ومعدات

)٦٥٨()٢٤٤(صافي خسائر من بیع استثمارات عقاریة
١٫٢٧٠٧٢٤مبیعات خردة

٣٫٥٨٤٤٣٣أخرى
٢٫١٠٨١٫٩٩٣



٣٦

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

تكلفة التمویل٠١٢
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

سعودي لایر
(باأللوف)

٧٫٤١٦٦٫٤٦٤القروض التقلیدیة
٣٫٩٠٠٢٫٧٦٦القروض غیر التقلیدیة

١٫٠٧٢١٫٩٩١مصاریف بنكیة وتكالیف أخرى
٩٢٧٨٠٤إطفاء خصم مخصص سحب معدات من مواقع

١٣٫٣١٥١٢٫٠٢٥

خسارة السھم٠١٣

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

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
سعودي لایر 

(باأللوف)

)٦٥٫٣٠٤()٨٥٫٧٤٢(خسارة السنة العائدة للمساھمین في الشركة األم
٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠المتوسط المرجَّح لعدد األسھم القائمة خالل السنة (باآلالف / سھم)

)١٫٠٩()١٫٤٣(خسارة السھم األساس والُمخفَّض المتعلقة بالمساھمین في الشركة األم



٣٧

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

الممتلكات والمصانع والمعدات٠١٤

األراضي 
المملوكة

المباني 
والوحدات 

السكنیة
-١(مالحظة 

المكائن والمعدات)١٤

األثاث 
والتركیبات 
والتجھیزات 

السیاراتالمكتبیة

األعمال 
الرأسمالیة قید 

اإلجماليالتنفیذ
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
سعودي لایر 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف

التكلفة:
٢٠١٧٢٫٢٥٠١٨٨٫٤٠٩٨٢٫٦١٩٢٣٫٤٩٩٤٥٫٦٨٤٤٢٫٠٨٧٣٨٤٫٥٤٨ینایر ١في 

٢٫٥٠٠٦٫٤١٧٢٫٥٠٤٢٫١٥٤٥٫٦٨١١٩٫٢٥٦-إضافات
)٤٫٢٠٧(-)١٫٣٨٧()٥٥()٢٫٤٩٧()٢٦٨(-استبعادات
-)٥٫٩٢٣(-٣٫١٠٤٢٫٦٣٧١٨٢-تحویالت

١٫٤٣١----١٫٤٣١-تحویل من استثمارات عقاریة
)٩٠٣(----)٩٠٣(-تحویل إلى استثمارات عقاریة

٢٦٣١٠٫٩٨٨--١٠٫٢٩٢٤٣٣-تحویل من مخزون
٢٫٦١٧٣٫١٧٩)٤١(٤٩٧٥٤٥٢-عمالت أجنبیةترجمة 

٢٠١٧٢٫٢٥٠٢٠٥٫٠٦٢٨٩٫٦٦٣٢٦٫١٨٢٤٦٫٤١٠٤٤٫٧٢٥٤١٤٫٢٩٢دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم واالنخفاض في القیمة:
٧٤٫٨٢١٥٤٫١٠٧١٣٫٤٠٢٢٨٫٦٧١٤٠٫٣٣١٢١١٫٣٣٢-٢٠١٧ینایر ١في 

٩٫٢٩٩٥٫٦١٠٢٫٧٨١٢٫٧٣٥٣٩٣٢٠٫٨١٨-ُمحمَّل للسنة
)٢٫٨٨٤(-)١٫١٣٧()٤١()١٫٦٨٦()٢٠(-استبعادات

٧٥٥----٧٥٥-تحویل من استثمارات عقاریة
)١(----)١(-تحویل إلى استثمارات عقاریة

٧٣٧٥٧١١١٫٤٨٨)٢٠(٤١٥-ترجمة عمالت أجنبیة
٨٥٫٢٦٩٥٨٫٠١١١٦٫١٤٩٣٠٫٦٤٤٤١٫٤٣٥٢٣١٫٥٠٨-٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

صافي القیم الدفتریة:
٢٠١٧٢٫٢٥٠١١٩٫٧٩٣٣١٫٦٥٢١٠٫٠٣٣١٥٫٧٦٦٣٫٢٩٠١٨٢٫٧٨٤دیسمبر ٣١في 



٣٨

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

الممتلكات والمصانع والمعدات٠١٤

األراضي 
المملوكة

المباني 
والوحدات 

السكنیة
المكائن 
والمعدات

األثاث 
والتركیبات 
والتجھیزات 

السیاراتالمكتبیة

األعمال الرأسمالیة 
قید التنفیذ

اإلجمالي)١٤-٢(مالحظة 
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
التكلفة:

٢٠١٨٢٫٢٥٠٢٠٥٫٠٦٢٨٩٫٦٦٣٢٦٫١٨٢٤٦٫٤١٠٤٤٫٧٢٥٤١٤٫٢٩٢ینایر ١في 
٦٫١١٦٢٫١٩٥١٫٢٥٧٣٧٩٩٦١١٠٫٩٠٨-إضافات

)٨٫٦٢٦(-)١٫٥٤١()١٤٩()٣٩٠()٦٫٥٤٦(-استبعادات
-)١٫٢٣٣(---١٫٢٣٣-تحویالت

)٥٩(----)٥٩(-تحویل إلى استثمارات عقاریة
٨٢----٨٢-تحویل من مخزون
)٢٫١٩٦()١٨(-)٣٠(-)٢٫١٤٨(-تحویل إلى مخزون

)٢٫٨١٦()١٫١٠٦()٦٦٤()١٥٦()٢٣٠()٦٦٠(-ترجمة عمالت أجنبیة
٢٠١٨٢٫٢٥٠٢٠٣٫٠٨٠٩١٫٢٣٨٢٧٫١٠٤٤٤٫٥٨٤٤٣٫٣٢٩٤١١٫٥٨٥دیسمبر ٣١في 

االستھالك واالنخفاض في القیمة:
٨٥٫٢٦٩٥٨٫٠١١١٦٫١٤٩٣٠٫٦٤٤٤١٫٤٣٥٢٣١٫٥٠٨-٢٠١٨ینایر ١في 

٢١٫٨٧٦-١٠٫٥٧٥٥٫٧٦٤٢٫٦٨٦٢٫٨٥١-ُمحمَّل للسنة
)٥٫٦٣٠(-)١٫٤٨٠()١١٠()٣٥٦()٣٫٦٨٤(-استبعادات

)٣٩(----)٣٩(-تحویل إلى استثمارات عقاریة
)٢٨٢(--)١٠(-)٢٧٢(-تحویل إلى مخزون

١٦٣١٫٠٠٠٦٫٤١٧-٤٫٣٢٠٩٣٤-)١٤-٣انخفاض في القیمة (مالحظة 
)١٫٣٨٦()٤٦٤()٢٠٤()١٤٢()١٧٨()٣٩٨(-ترجمة عمالت أجنبیة

٩٥٫٧٧١٦٤٫١٧٥١٨٫٥٧٣٣١٫٩٧٤٤١٫٩٧١٢٥٢٫٤٦٤-٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

صافي القیم الدفتریة:
٢٠١٨٢٫٢٥٠١٠٧٫٣٠٩٢٧٫٠٦٣٨٫٥٣١١٢٫٦١٠١٫٣٥٨١٥٩٫١٢١دیسمبر ٣١في 

إنَّ مرافق اإلنتاج للمجموعة ُمقاَمة على ِقطع أراض ُمستأَجرة بموجب ِعدَّة اتفاقیات إیجار تشغیلي.١٤-١

ملیون لایر ٤١ناشئة عن انخفاض في القیمة قدرھا األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بصفٍة رئیسٍة بإنشاء مباٍن ومخیمات في لیبیا. وقد سجَّلت إدارة المجموعة في السنوات الماضیة خسارةتتعلق ١٤-٢
ملیون لایر سعودي في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة.١صول، وسجَّلت انخفاًضا إضافًیا في القیمة قدره سعودي، وأعادت إدارة المجموعة في السنة الحالیة تقییم القیمة القابلة لالسترداد لھذه األ

جي")، بعد األخذ بعین االعتبار الحالة المادیة ملیون لایر سعودي في دفاتر إحدى شركاتھا التابعة ("آر إس ٥٫٢سجَّلت المجموعة، خالل السنة، خسارة ناشئة عن انخفاض في القیمة قدرھا ١٤-٣
وإمكانیة الوصول إلى ھذه األصول المملوكة في موقع نَاٍء.



٣٩

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

الممتلكات والمصانع والمعدات (تتمة)٠١٤

ع استھالك السنتین على النحو التالي:١٤-٢ ُوزِّ
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٩٫٣٦٩١٦٫٣٩٦تكلفة إیرادات
١٫٧٦٤٣٫١٠٦مصاریف عمومیة وإداریة

٧٤٣١٫٣١٦مصاریف بیع وتوزیع
٢١٫٨٧٦٢٠٫٨١٨



٤٠

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

العقاریةاالستثمارات ٠١٥

األراضي 
المملوكة

المباني 
والوحدات 

السكنیة

األعمال 
الرأسمالیة قید 

اإلجماليالتنفیذ
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
التكلفة:

٢٠١٧٤٫٢٢٨٨٧٩٫٢٩٨٣٩٫٦٠٢٩٢٣٫١٢٨ینایر ١في 
١٫٩٠٢١١٫٣٠٨١٣٫٢١٠-إضافات

)٥٫٩٦٤(-)٥٫٩٦٤(-استبعادات
-)٤٧٫٤٢٣(٤٧٫٤٢٣-تحویالت

١٫٢٥١-١٫٢٥١-تحویل من مخزون
)١٫٤٣١(-)١٫٤٣١(-تحویل إلى ممتلكات ومصانع ومعدات
٩٠٣-٩٠٣-تحویل من ممتلكات ومصانع ومعدات

)٢٠(-)٢٠(-ترجمة عمالت أجنبیة
٢٠١٧٤٫٢٢٨٩٢٣٫٣٦٢٣٫٤٨٧٩٣١٫٠٧٧دیسمبر ٣١في 

٩٨٤١١٫٩١٧١٢٫٩٠١-إضافات
)٢٫٧١٣(-)٢٫٧١٣(-استبعادات
-)٧٫٠٠٤(٧٫٠٠٤-تحویالت

١٩٨١٫١٦١١٫٣٥٩-تحویل من مخزون
)١٠٫٠٥٧(-)١٠٫٠٥٧(-تحویل إلى مخزون

٥٩-٥٩-تحویل من ممتلكات ومصانع ومعدات
)٦٩(-)٦٩(-ترجمة عمالت أجنبیة

٢٠١٨٤٫٢٢٨٩١٨٫٧٦٨٩٫٥٦١٩٣٢٫٥٥٧دیسمبر ٣١في 

االستھالك المتراكم
٣٩٣٫٣٤٦-٣٩٣٫٣٤٦-٢٠١٧ینایر ١في 

٧٩٫١٢٤-٧٩٫١٢٤-ُمحمَّل للسنة
)٣٫٢٠٦(-)٣٫٢٠٦(-استبعادات

)٤٥٦(-)٤٥٦(-تحویل من مخزون
)٧٥٥(-)٧٥٥(-تحویل إلى ممتلكات ومصانع ومعدات
١-١-تحویل من ممتلكات ومصانع ومعدات

٤٦٨٫٠٥٤-٤٦٨٫٠٥٤-٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
٦٥٫٠٢٢-٦٥٫٠٢٢-ُمحمَّل للسنة

)٢٫٣٦٨(-)٢٫٣٦٨(-استبعادات
٣٩-٣٩-تحویل من ممتلكات ومصانع ومعدات

)٢٫٨٨٥(-)٢٫٨٨٥(-تحویل إلى مخزون
٥٫٣٨٦-٥٫٣٨٦-انخفاض في القیمة

)١٣(-)١٣(-ترجمة عمالت أجنبیة
٥٣٣٫٢٣٥-٥٣٣٫٢٣٥-٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

صافي القیم الدفتریة:
٢٠١٨٤٫٢٢٨٣٨٥٫٥٣٣٩٫٥٦١٣٩٩٫٣٢٢دیسمبر ٣١في 
٢٠١٧٤٫٢٢٨٤٥٥٫٣٠٨٣٫٤٨٧٤٦٣٫٠٢٣دیسمبر ٣١في 



٤١

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر٣١في 

(تتمة)االستثمارات العقاریة٠١٥

: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٥٧٫٣تبلغ المصاریف التشغیلیة المباشرة المتعلقة بإیرادات إیجار السنة المحققة من االستثمارات العقاریة ١٥-١
ملیون لایر سعودي).٨٣٫٧

المجموعة، بعد تاریخ قائمة المركز المالي، اتفاقیة مع الغیر لتحویل بعض االستثمارات العقاریة إلى شركة ("آر إس أي") ("شركة أبرمت ١٥-٢
٥٫٤ملیون لایر سعودي. وعلیھ، فقد خفَّضت المجموعة قیمة االستثمارات العقاریة بقیمة ٥٫٤تابعة") بقیمة أقل من القیمة الدفتریة بواقع 

 سعودي، آخذة بعین االعتبار أنَّ القیمة الدفتریة تتجاوز القیمة العادلة لھذه العقارات.ملیون لایر

َل، بعد تاریخ القوائم المالیة، إلى القیمة العادلة لالستثمار العقاري للمجموعة على بناًء على إجراء تقییم نفَّذه المقیمون ١٥-٣ لمستقلون اتُوصِّ
على عالقة بالمجموعة. وُتدَرج القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة بالتكلفة ناقًصا االستھالك المتراكم والخسائر الناشئة التالون، وھم لیسوا

عن االنخفاض في القیمة.

القیمة العادلةمؤھالت المقیمالمقیمون المستقلونالموقع
٢٠١٨

المملكة العربیة 
السعودیة

مقیِّمون مسجَّلون لدى الھیئة السعودیة الند ستیرلنج لالستشارات العقاریة
للمقیِّمین المعتمدین (السعودیة) وعضو 

(المعھد الملكي للمسَّاحین القانونیین)

٣٨٤٫٠٥٠

١٫٩٧٥الند ستیرلنج لالستشارات العقاریةدبي
١٫٨٤٠الند ستیرلنج لالستشارات العقاریةُعمان

٢٣٫٠٩٣الند ستیرلنج لالستشارات العقاریةالجزائر
مباني سیول ریل ستیت ك٢١سنشري بابوا غینیا الجدیدة

(مارك جوزیف كیلیب)
مقیِّم معتَمد (مجلس تسجیل المقیِّمین في بابوا 

غینیا الجدیدة)
١٫٧٠٨

٤١٢٫٦٦٧
٢٠١٧

المملكة العربیة 
السعودیة

مقیِّمون مسجَّلون لدى الھیئة السعودیة مستشاري تونوف
للمقیِّمین المعتمدین (السعودیة)

٤٢٧٫٥٠٠

٨٠٠مستشاري تونوفدبي
١٠٫٠٠٠مستشاري تونوفُعمان

سیول ریل ستیت كمباني ٢١سنشري بابوا غینیا الجدیدة
(مارك جوزیف كیلیب)

(مجلس تسجیل المقیِّمین في بابوا مقیِّم معتَمد
غینیا الجدیدة)

١٫٦٨٣

٢٤٫٢٤٤عضو (المعھد الملكي للمسَّاحین القانونیین)الند ستیرلنج لالستشارات العقاریةالجزائر
٤٦٤٫٢٢٧

حیث ُتقیَّم بموجبھا القیمة اإلیجاریة السوقیة لجمیع العقارات ُبغَیة تحدید القیمة العادلة للعقارات، استخدم الُمقیِّم طریقة صافي الدخل، ١٥-٤
دَّل عالمخصَّصة لإلیجار بالرجوع إلى القیم اإلیجاریة المحقَّقة للعقارات المماثلة والعقارات المماثلة في المناطق المجاورة. وُیطبَّق مُ 

ت مماثلة في الموقع، وُیعدَّل بناًء على معرفة المقیِّمین بالعوامل الرسملة بالرجوع إلى معدالت العوائد التي یالحظھا المقیِّمون لعقارا
وال تتضمن .الُمحدَّدة للعقارات المعنیَّة. وعند تقییم القیمة العادلة للعقارات، یمثل االستخدام األقصى واألمثل للعقارات استخداماتھا الحالیة

القیمة العادلة المذكورة أعاله األصول قید اإلنشاء.



٤٢

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)االستثمارات العقاریة٠١٥

العادلة الستثماراتھا العقاریة واإلفصاح عنھا من خالل ُطرق تقییم فنیة:تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید القیم ١٥-٥

اإلجماليالمستوي الثالثالمستوي الثانيالمستوي األول
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف

٤١٢٫٦٦٧٤١٢٫٦٦٧--٢٠١٨
٤٦٤٫٢٢٧٤٦٤٫٢٢٧--٢٠١٧

ات رینشأ عن أي حركة ھامَّة في االفتراضات الُمستخَدمة في التقییم العادل لالستثمارات العقاریة مثل ُمعدَّل الخصم والعائد ونمو اإلیجا١٥-٦
قیمة عادلة أقل / أعلى بصورة جوھریة لھذه األصول.

غیر الملموسةاألصول٠١٦

الشھرةالتراخیص
برامج الحاسب 

اإلجمالياآللي
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
التكلفة:

٢٠١٧٤٩٫٠٨٦٦٫٣٦٥٥٫٤٠٦٦٠٫٨٥٧ینایر ١في 
١٫٠٥٠٢٫٢٩٤-١٫٢٤٤إضافات

٢٤١٧-)٧(فروق ترجمة العمالت األجنبیة
٢٠١٧٥٠٫٣٢٣٦٫٣٦٥٦٫٤٨٠٦٣٫١٦٨دیسمبر ٣١في 

٥١٣١٠٣٦١-إضافات
)٢١()٥(-)١٦(فروق ترجمة العمالت األجنبیة

٢٠١٨٥٠٫٣٠٧٦٫٤١٦٦٫٧٨٥٦٣٫٥٠٨دیسمبر ٣١في 

اإلطفاء المتراكم:
٢٫٢٣٢١١٫٦٢١-٢٠١٧٩٫٣٨٩ینایر ١في 

١٫٥١٩٥٫٧٤١-٤٫٢٢٢ُمحمَّل للسنة
٦٣-)٣(فروق ترجمة العمالت األجنبیة

٣٫٧٥٧١٧٫٣٦٥-٢٠١٧١٣٫٦٠٨دیسمبر ٣١في 

٣٫٩٣٥١٫١٨١٥٫١١٦ُمحمَّل للسنة
)١٤()٤(-)١٠(فروق ترجمة العمالت األجنبیة

٤٫٩٣٤٢٢٫٤٦٧-٢٠١٨١٧٫٥٣٣دیسمبر ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٨٣٢٫٧٧٤٦٫٤١٦١٫٨٥١٤١٫٠٤١دیسمبر ٣١في 
٢٠١٧٣٦٫٧١٥٦٫٣٦٥٢٫٧٢٣٤٥٫٨٠٣دیسمبر ٣١في 



٤٣

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)األصول غیر الملموسة٠١٦

ة للنقد التي تحتوي ١٦-١ على شھرةاختبار االنخفاض في قیمة الوحدة الُمِدرَّ

َصت الشھرة للقطاع التشغیلي "الدھانات والخدمات ذات العالقة"، وتراقبھ اإلدارة على مستوى الوحدة الُمِدَرة للنقد لـ "شركة ال ازة". دھانات الممتُخصِّ
رات ُمحدَّدة وقد تضمَّنت توقُّعات التدفقات النقدیة تقدیاالستخدام لھا،وقد احُتسِبَت القیمة القابلة لالسترداد لھذه الوحدة الُمِدَرة للنقد بناًء على القیمة قید 

ة للنقد بناًء على حساب القیمة قید دت القیم القابلة لالسترداد للوحدات الُمِدرَّ تخدام االستخدام باسلخمس سنوات وُمعدَّل نمو نھائي بعد ذلك. وقد ُحدِّ
م، وعلى فرضیة أنَّ متوسط ُمعدَّل النمو السنوي یبلغ نسبتھ ٢٠١٩نات المالیة المعتَمدة من اإلدارة لعام توقُّعات التدفقات النقدیة على أساس المواز

ومن ثمَّ، سیكون ُمعدَّل النمو الُمقدَّر ھو ُمعدَّل النمو قصیر األجل الحالي لصناعة الدھانات. ونتیجة ذلك اإلجراء، ُخُلَصت للخمس سنوات التالیة.%١٠
ھ ال داعي لتجنیب مخصص انخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة.اإلدارة بأنَّ 

االفتراضات الرئیسة المُستخدَمة في حسابات القیمة قید االستخدام

ُیَعدُّ حساب القیمة قید االستخدام حساًسا لالفتراضات التالیة:
اإلیرادات●
الربحیة قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء●
ُمعدَّالت الخصم●
دمة في تقدیر التدفقات النقدیة استقرائًیا بعد فترة الخمس سنوات● ُمعدَّالت النمو المستَخ

الحساسیة للتغیُّرات في االفتراضات

ة للنقد، تعتقد إدارة المجموعة أن أي تغییر محتمل بدرجة معقولة في أي من االفتراضات الرئیسفیما یتعلق بتقدیر  ةالقیمة قید االستخدام للوحدات الُمِدرَّ
المذكورة أعاله سیؤدي إلى تجاوز القیمة الدفتریة للوحدة عن القیمة القابلة لالسترداد بصورة جوھریة.

المخزون٠١٧
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٥٥٫٢٩٢٦٤٫٣٤٨خاممواد 
٨٥٫٥٤٣٩٩٫٣٩٣بضاعة تامَّة الصنع
١٤٫٧٣٨٢٠٫٩٥٢بضاعة قید التصنیع

١٥٩-بضاعة بالطریق
١٥٥٫٥٧٣١٨٤٫٨٥٢

)١٨٫٨٥٥()٣٣٫٢٢٢(مخزون متقادمناقًصا: مخصص 
١٢٢٫٣٥١١٦٥٫٩٩٧

فیما یلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم خالل السنة:١٧-١
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٨٫٨٥٥١٠٫٠٨٨في بدایة السنة
١٤٫٧٩٨٨٫٩٢٥السنةمخصص 

)١٦٧()٢٦٩(مشطوب خالل السنة
٩)١٦٢(فروق تحویل عمالت أجنبیة

٣٣٫٢٢٢١٨٫٨٥٥

ل مخصٌص إضافٌي بقیمة  ملیون لایر سعودي ١٤أعادت المجموعة، بتاریخ قائمة المركز المالي، تقییم القیمة القابلة للتحقُّق للمخزون، ونتیجة ذلك، سجِّ
في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة باألخذ بعین االعتبار ُعْمر ھذا المخزون وحالتھ.
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

أصول العقود٠١٨
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٣٣٤٫٨٥٤٢٧٣٫٦٩٧تكلفة وأرباح تقدیریة
)٢٣٣٫٤٠٧()٣١٢٫٩٧٧(ناقًصا: فواتیر وخسائر معتَرف بھا

٢١٫٨٧٧٤٠٫٢٩٠

رادات خالل یانخفضت أصول العقود في السنة الحالیة نظًرا للطبیعة قصیرة األجل للعقود الُمبَرمة مع العمالء، حیث كانت المجموعة تصدر فواتیر باإل
: ال شيء) كمخصص خسائر ائتمانیة ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٢٫٣م، اعُتِرَف بمبلغ قدره ٢٠١٨فترة زمنیة أقصر مقارنة بالسنة الماضیة. وفي عام 

متوقعة من أصول العقود.

الحسابات التجاریة المدینة٠١٩

٢٠١٨٢٠١٧
الحسابات المدینة 

من العقود 
المبَرمة مع 

عمالء
حسابات 

اإلجمالياإلیجار المدینة

الحسابات المدینة 
من العقود 
المبَرمة مع 

عمالء
حسابات 

اإلجمالياإلیجار المدینة
لایر سعودي (باأللوف)لایر سعودي (باأللوف)

٢٢٨٫٤٤٥١٠٤٫٧٧٤٣٣٣٫٢١٩١٩١٫٢٥٠٩٤٫٣٩٣٢٨٥٫٦٤٣مفوترة
١٩٫٣٠٩١٫١٧٧٢٠٫٤٨٦٢٠٫٣١٨١٫١٧٧٢١٫٤٩٥محتجزات مستَحقة القبض

)٤٤٫٣٤٥()١٫٢٦٤()٤٣٫٠٨١()٧٩٫٨٨٣()١٫٣٥٣()٧٨٫٥٣٠(مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة
١٦٩٫٢٢٤١٠٤٫٥٩٨٢٧٣٫٨٢٢١٦٨٫٤٨٧٩٤٫٣٠٦٢٦٢٫٧٩٣

)١٨٧٫٦١٢()٩٤٫٣٠٦()٩٣٫٣٠٦()٢٢٥٫٢٦١()١٠٤٫٥٩٨()١٢٠٫٦٦٣(ناقًصا: الجزء المتداول
٧٥٫١٨١-٤٨٫٥٦١٧٥٫١٨١-٤٨٫٥٦١)١٩-٢جزء غیر متداول (مالحظة 

ملیون ١٥٫٣: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (١٥٫٣یتضمَّن الجزء غیر المتداول من الحسابات التجاریة المدینة مبلًغا مستحًقا من جھة ذات عالقة بقیمة 
) من ھذه القوائم المالیة ٣٢واألحكام المتعلقة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا ضمن اإلیضاح (لایر سعودي). أُفِصَح عن الشروط 

الُموحَّدة.

متأخرة السداد یوًما، حیث ُتعتبر الحسابات التجاریة المدینة٩٠-٦٠ال تحمل الحسابات التجاریة المدینة أي فائدة، وتبلغ فترة االئتمان لدى المجموعة 
ادھا بالكامل. دبعد ھذه المدة. والحسابات التجاریة المدینة غیر المنخفضة القیمة غیر مكفولة بضمانات، ومن المتوقع، بناًء على الخبرة السابقة، استر

فیما یلي الحركة في مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة:

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٤٤٫٣٤٥٤٢٫٥٥٧في بدایة السنة
٢٣٫٦٥٦٢٫٤٨١)١٠مخصص السنة (إیضاح 

-١٣٫٠٦٩)٥مخصص السنوات الماضیة (إیضاح 
)٦٩٣()١٫١٨٧(مشطوب خالل السنة

٧٩٫٨٨٣٤٤٫٣٤٥في نھایة السنة
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)الحسابات التجاریة المدینة٠١٩

م دعوى قضائیة بمدینة ھیوستن في والیة تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة ضد أحد عمالئھا (إلنشاء ٢٠١٦رفعت الشركة خالل عام ١٩-١
اتھ ممخیم بأنجوال)، حیث تطالب الشركات التابعة لھا وأعضاء مجلس إدارتھا بسداد األرصدة المستَحقة من ھذا العمیل. ولم یِف العمیل بالتزا

المتعلقة بتحویل األموال في موعدھا إلى المجموعة وفًقا لجدول السداد بسبب قیود معینة على تحویل األموال بالعملة األجنبیة إلى خارج
ي فأنجوال. واستنادًا إلى التقییم المبدئي، توقع مكتب المحاماة الذي یمثل المجموعة الحصول على النتیجة النھائیة لھذه الدعوى القضائیة

شھًرا من تاریخ تقدیمھا. بید أنَّھ وكما بتاریخ قائمة المركز المالي، فال تزال الدعوى القضائیة معلقة، وإدارة المجموعة، بعد ٢٤ضون غ
أخذ المشورة من محام خارجي، عاجزة عن التعلیق على النتیجة المحتملة من الدعوى. فضال عن ذلك، فقد وقَّع العمیل وثیقة اعترافٍ بدیْن

مَّن إقراًرا یقضي بأنَّ ملكیة المخیم تظل للمجموعة حتى موعد تسویة المدیونیة بالكامل.تتض

: ٢٠١٧م (٢٠١٨دیسمبر ٣١في ملیون لایر سعودي كما كما٨٨٫٧وقد بلغ إجمالي الرصید القائم من ھذا العمیل متضمنا الجزء المتداول 
ملیون لایر ٥٥٫٥ملیون لایر سعودي). وعلى ضوء الدعوى القضائیة المعلقة ونتیجتھا، سجَّلت إدارة المجموعة مخصًصا بقیمة ٨٨٫٧

تقبال، وقعة مسملیون لایر سعودي). وتعتقد إدارة المجموعة أنَّ المبلغ الُمسجَّل كمخصص كافي للوفاء بأي خسائر مت٢٨٫٨: ٢٠١٧سعودي (
ق من ولن ینشأ عن النتیجة النھائیة أي خسارة كبیرة إضافیة للمجموعة. وما یدعم ذلك أیًضا أنَّ المجموعة قد أمَّنَت حسابھا المدین المستحَ 

ب) تسجیل ملیون دوالر أمریكي) و (٣٢٫٥ملیون لایر سعودي (١٢٢العمیل (بما في ذلك الفائدة) عن طریق (أ) تحریر سند إذني بقیمة 
مصروف ثان على أصول المخیم بأنجوال بعد تاریخ قائمة المركز المالي.

ملیون لایر ٢٦٫٤: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٢٣٫٧م، لدى المجموعة حساب مدین بقیمة ٢٠١٨دیسمبر ٣١عالوة على ذلك، وكما في ١٩-٢
: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٩من ثالث سنوات. وقد بلغ مخصص ھذا الحساب المدین سعودي) من حكومة بابوا غینیا الجدیدة قائم ألكثر

صید رملیون لایر سعودي). وتعتقد إدارة المجموعة أنَّ المبلغ لن ُیحصَّل في موعده، ولیس ھناك نزاع مع العمیل حیث إنھ قد أقرَّ أیًضا بال٩
م.٢٠١٨دیسمبر ٣١القائم 

) لالطالع على مخاطر ائتمان الحسابات التجاریة المدینة الذي یوضح كیفیة إدارة المجموعة وقیاسھا جودة ٣٦ُیرَجى الرجوع إلى اإلیضاح (١٩-٣
الحسابات التجاریة المدینة االئتمانیة غیر متأخرة السداد وغیر منخفضة القیمة.

اآلخرونالمبالغ المدفوعة مقدًما والمدینون ٠٢٠
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٧٫٧٨٤١٧٫٨٧٩مصاریف مدفوعة مقدًما وتأمینات نقدیة
١٣٫١٧٤١٧٫١٨٢إیجارات مدفوعة مقدًما

١٫٧٠٩٣٫٣٤٨ُسلف ُمقدَّمة إلى موظفین
١٫٠٠٠-)٣٢مبلغ ُمستَحق من جھة ذات عالقة (إیضاح 

٤٫٩٢٢٣٫٥٥٥ضریبة ُمعجَّلة وضریبة قیمة مضافة للشركات التابعة األجنبیة
٨٫٢٢٦٢٫٥٠١أخرى

٤٥٫٨١٥٤٥٫٤٦٥
)٥٫١٥٣()٤٫٧٢٣(الجزء طویل األجل-ناقًصا: إیجارات مدفوعة مقدًما 

٤١٫٠٩٢٤٠٫٣١٢

یجار إتمثل المبالغ المدفوعة مقدًما طویلة األجل إیجاًرا مدفوًعا مقدًما نظیر أرض ُمَقام علیھا مرافق اإلنتاج وحصل علیھا بموجب اتفاقیة ٢٠-١
وُیطَفأ المبلغ المدفوع مقدًما طویل األجل على مدى مدة اإلیجار للحصول على حق استخدام بعض المرافق الكائنة في غانا ودبي والجزائر. 

وفًقا لطریقة القسط الثابت.



٤٦

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

النقد وما في حكمھ٠٢١
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٤١٫٥٣٩٦٤٫٥١٠أرصدة بنكیة
٤٤٫٦١٤٢٠٫٠٠٠ودائع قصیرة األجل

٥٠٣٥٩٢نقدیة بالصندوق
٨٦٫٦٥٦٨٥٫١٠٢

دة السنویة على لفائإنَّ الودائع قصیرة األجل (التقلیدیة) ُمودَعة لدى بنوك تجاریة، وتحقِّق إیرادات تمویلیة حسب األسعار السائدة في السوق. وتتراوح ا
١إجمالي اإلیرادات التمویلیة من الودائع القصیرة األجل ). وقد بلغ %١٫٢إلى %١٫١: ٢٠١٧(%٢٫٨إلى %١٫٥الودائع قصیرة األجل ما بین 

ملیون لایر سعودي).٠٫٣: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (

رأس المال٠٢٢

ح بھ والمدفوع، كما في  ن رأسمال الشركة الُمصرَّ لایر سعودي للسھم ١٠ُمدَرج بقیمة سھم٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠م، من ٢٠١٧م و ٢٠١٨دیسمبر ٣١َیتكوَّ
الواحد.

االحتیاطي النظامي٠٢٣

من صافي ربح السنة إلى احتیاطي %١٠وفًقا لنظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة، یتعیَّن على الشركة تحویل نسبة 
من رأسمالھا. وھذا االحتیاطي حالًیا غیر قابل للتوزیع على مساھمي الشركة. ولم ُیجَر أي تحویل خالل %٣٠یعادل ھذا االحتیاطي نسبة نظامي حتى 

السنة نظًرا لصافي خسارة السنة.

توزیعات األرباح٠٢٤

٠٫٧٥م) توزیعات أرباح بقیمة ٢٠١٧مایو ٢١ھـ (١٤٣٨شعبان ٢٥الشركة في الجمعیة العامة المنعقدة بتاریخ م، مساھمو ٢٠١٦اعتمد، خالل عام 
ملیون لایر سعودي دُِفَعت بالكامل في السنة الماضیة.٤٥٫٠للسھم الواحد بمبلغ قدره 

الشركات التابعة الھامة المملوكة جزئًیا٠٢٥

فیما یلي المعلومات المالیة للشركات التابعة التي تمتلك حصًصا غیر ُمسیِطرة ھامة:

نسبة حصة الملكیة المملوكة للحصص غیر المسیِطرة:

بلد التسجیلاألنشطة الرئیسةاالسم
٢٠١٨٢٠١٧

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

%٢%٢الجزائرإیجار مبان غیر خرسانیة

%١٩%١٩المملكة العربیة السعودیةتصنیع الدھانات والتجارة فیھاشركة الدھانات الممتازة ("بي بي سي")

مالیزیا إس دي إن. بي إتش دي. ("آر رد سي ھاوزنج
إس إتش إم")

%١٠%١٠مالیزیامبیعات مبان غیر خرسانیة ووحدات منزلیة

كات رفیما یلي ملخص بالمعلومات المالیة للشركة التابعة المذكورة أعاله، حیث تستند ھذه المعلومات على المبالغ قبل علمیات الحذف ما بین ش
المجموعة.



٤٧

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)الشركات التابعة الھامة المملوكة جزئًیا٠٢٥

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي (باأللوف)لایر سعودي (باأللوف)

شركة سارل 
البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان 
(الجزائر) 
المحدودة 

("آر إس أي")

شركة 
الدھانات 
الممتازة 

(بي بي سي)

رد سي ھاوزنج 
مالیزیا إس دي 
إن. بي إتش 

دي. ("آر إس 
إتش إم")

شركة سارل 
البحر األحمر 

لخدمات 
اإلسكان 

(الجزائر) 
المحدودة 

("آر إس أي")

شركة 
الدھانات 
الممتازة

(بي بي سي)

رد سي ھاوزنج
مالیزیا إس دي 

إن. بي إتش دي. 
("آر إس إتش 

إم")

٩٫٠٨١٤٧٫٠٠١٣٧٫٠٦١٢٥٫٧٩٥٤٩٫٣٣٩٧٨٫٥٨٥إیرادات

)٣٢٫٢٧٤()٦٫١٨١()١٫٥٦٢()٣٤٫٠٤١()٧٫٢٠٦()٨٫٨٢١(خسارة أو ربح السنة

(الخسارة الشاملة األخرى) / الدخل 
الشامل اآلخر

-)١٫٢١٢)٢٫٦٠٥---

)٣٢٫٢٧٤()٦٫١٨١()١٫٥٦٢()٣٢٫٨٢٩()٩٫٨١١()٨٫٨٢١(إجمالي الخسارة الشاملة
عة على حصة  خسارة موزَّ

)٣٫٢٢٧()١٫١٧٤()٣٢()٣٫٢٨٣()١٫٨٦٤()١٧٦(غیر ُمسیِطرة

قائمة المركز المالي المختَصرة:

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي (باأللوف)لایر سعودي (باأللوف)

شركة سارل
البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان 
(الجزائر) 
المحدودة 

("آر إس أي")

شركة 
الدھانات 
الممتازة

(بي بي سي)

رد سي ھاوزنج 
مالیزیا إس دي 
إن. بي إتش 

دي. ("آر إس 
إتش إم")

شركة سارل 
البحر األحمر 

لخدمات 
اإلسكان 

(الجزائر) 
المحدودة ("آر 

إس أي")

شركة 
الدھانات 
الممتازة

(بي بي سي)

رد سي ھاوزنج 
مالیزیا إس دي 

إن. بي إتش دي. 
("آر إس إتش 

إم")

٩٫٦٨٤١٥٫٤٢١٧٫٥٧٩١٩٫٦٥٤١٥٫٩٦١٣٨٫٧٦١األصول المتداولة
)٣٣٫٤٦٧()٤١٫٧٥٥()٨٫٤٦٩()١٧٫٥١١()٥٤٫٢٢٠()٣٫٠٩٦(المطلوبات المتداولة

٥٫٢٩٤)٢٥٫٧٩٤(١١٫١٨٥)٩٫٩٣٢()٣٨٫٧٩٩(٦٫٥٨٨(مطلوبات) متداولةصافي أصول /

١٨٫٩٦٨٤١٫٣٨٤٤٫٦٥٦٢٦٫٠٦٧٣٨٫٦٢٦٥٫٣٧٧األصول غیر المتداولة
)٢٧٫٧٠٤()٣٫٠١١(-)٤٤٫٥٨٧()٢٫٥٧٦(-المطلوبات غیر المتداولة

)٢٢٫٣٢٧(٢٦٫٠٦٧٣٥٫٦١٥)٣٩٫٩٣١(١٨٫٩٦٨٣٨٫٨٠٨صافي أصول غیر متداولة

)١٧٫٠٣٣(٣٧٫٢٥٢٩٫٨٢١)٤٩٫٨٦٣(٢٥٫٥٥٦٩صافي األصول



٤٨

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)الشركات التابعة الھامة المملوكة جزئًیا٠٢٥

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي (باأللوف)لایر سعودي (باأللوف)

شركة سارل 
البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان 
(الجزائر) 
المحدودة 

("آر إس أي")

شركة 
الدھانات 
الممتازة 

(بي بي سي)

رد سي ھاوزنج 
مالیزیا إس دي 
إن. بي إتش 

دي. 
("آر إس إتش 

إم")

شركة سارل 
البحر األحمر 

لخدمات 
اإلسكان 

(الجزائر) 
المحدودة 

("آر إس أي")

شركة 
الدھانات 
الممتازة

(بي بي سي)

رد سي 
ھاوزنج

مالیزیا إس 
دي إن. بي 

إتش دي. ("آر 
إس إتش إم")

النقدیة (المستخَدمة في) / من النشاطات 
)٥٫٠٥٤(٥٠٢٫٠١٩)١٥٫٨٢١(١٫٠١٦)١٫٠٧٥(التشغیلیة

النقدیة من / (الُمستخَدمة في) النشاطات 
)٢٫٩٤١()١٠٫٣٢٨()٤١٤()٣٨١()٦٫١٠٠(١٠٠االستثماریة

النقدیة من / (الُمستخَدمة في) النشاطات 
٩٫٠٠٠٩٫٥٨٥-٤٫٤٦٤١٦٫٨٨٣)٦٣٦(التمویلیة

صافي (النقص) / الزیادة في النقد وما 
٦٩١١٫٥٩٠)٣٦٤(٦٨١)٦٢٠()١٫٦١١(في حكمھ

مالیزیا إس دي إن. بي إتش في شركة رد سي ھاوزنج%٩٠م، على حصة ملكیة بنسبة ٢٠١٦إبریل ١استحوذت المجموعة، بتاریخ ٢٥-١
ملیون لایر سعودي. ٢٦٫٥دي. ("آر إس إتش إم")؛ وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في مالیزیا، نظیر ِعَوض شراء قدره 

لسنة.ملیون لایر سعودي، ولم یتعرَّض ألي تغیُّرات في القیمة العادلة خالل ا٠٫٨ویتضمَّن مبلغ ِعَوض الشراء عوًضا محتمًال بقیمة 

القروض التي تحمل فائدة٠٢٦
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٩٠٫٥٠٠٤٠٫٦٠٠)٢٦-١قروض قصیرة األجل تحمل فائدة (مالحظة 
٤٨٫٨٠٥٨٢٫٠٠٧)٢٦-٢جزء متداول من قروض طویلة األجل (مالحظة 

١٣٩٫٣٠٥١٢٢٫٦٠٧إجمالي قروض قصیرة األجل وجزء متداول من قروض طویلة األجل
٨٥٫٤١٨١٣١٫٦٥٧)٢٦-٢جزء غیر متداول من قروض طویلة األجل (مالحظة 

٢٢٤٫٧٢٣٢٥٤٫٢٦٤إجمالي القروض

م، قروًضا بنكیة متحصًَّال علیھا من ِعدَّة بنوك تجاریة وتحمل تكالیف ٢٠١٧م و ٢٠١٨دیسمبر ٣١تمثل القروض قصیرة األجل، كما في ٢٦-١
تمویل حسب األسعار السائدة في السوق بناًء على معدلي الفائدة بین البنوك السعودي والبنوك اإلماراتیة، وھذه القروض مسجلة بالریال 

ملیون لایر ١٤٧٫٩م، فقد بلغ إجمالي التسھیالت االئتمانیة غیر الُمستخَدمة المتاحة لدى المجموعة ٢٠١٨دیسمبر ٣١ما في السعودي. وك
ملیون لایر سعودي)، وھي تمثل بصفٍة رئیسٍة حسابات بنكیة مكشوفة وقروًضا قصیرة األجل وإعادة ٣٣٣٫٩: ٢٠١٧سعودي تقریًبا (

مَّن بعض اتفاقیات التسھیالت االئتمانیة تعھدات ُمْلِزَمة تتطلب المحافظة على ِنسب مالیة معیَّنة وأمور تمویل اعتمادات مستندیة. وتتض
أخرى، وھي مكفولة بسندات إذنیة ومخزون وبالتنازل عن متحصالت إیرادات العقود.

تمثل القروض طویلة األجل قروًضا متحصًَّال علیھا من بنوك تجاریة تقع بصفٍة رئیسٍة في المملكة العربیة السعودیة. وھذه القروض ٢٦-٢
نُمسجَّلة بالریال السعودي، وھي تحمل بصفٍة عامٍة تكالیف تمویل حسب األسعار السائدة في السوق ُمحتَسبة بناًء على معدالت الفائدة بی

م. وقد ٢٠٢٣تمتد إجمالي تواریخ استحقاقات ھذه القروض، بناًء على جداول السداد الخاصة بھا، على مدار السنوات حتى عام البنوك. و
م ضمن المطلوبات المتداولة. وتخضع التسھیالت لفائدة حسب سعر العمولة ٢٠٢٠ینایر ١ُصنِّف الجزء المستحق السداد من القرض قبل 

لھذه القروض. وھذه القروض مكفولة سند إذني %٢٫٠٠و %١٫٢٥یة زائدا ھامش ربح ثابت یتراوح ما بین للتعامل بین البنوك السعود
بسندات إذنیة وبالتنازل ن متحصالت إیرادات العقود. وتتضمَّن اتفاقیات القروض طویلة األجل تعھُّدات ُمْلِزَمة تتطلب المحافظة على 

المقِرضین على التغیُّر في ھیكل ملكیة الشركة واحتجاز نسبة معیَّنة من األرباح في األعمال ِنسب مالیة معیَّنة والموافقة المسبقة من 
وبعض األمور األخرى كانت المجموعة ملتزمة بھا كما بتاریخ القوائم المالیة.



٤٩

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

المالیة الُموحَّدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم 
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

القروض التي تحمل فائدة (تتمة)٠٢٦

فیما یلي إجمالي أصول مبالغ القروض ألجل في تواریخ االستحقاق المستقبلیة:٢٦-٣
٢٠١٨٢٠١٧

سعودي لایر 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٢٢٫٦٠٧-٢٠١٨
٢٠١٩١٣٩٫٣٠٥٤٦٫٢٣٩
٢٠٢٠٤١٫٤٧٩٤١٫٤٧٩
٢٠٢١٢٥٫٥١٠٢٥٫٥١٠
٢٠٢٢١٣٫٢٨٦١٣٫٢٨٦
٢٠٢٣٥٫١٤٣٥٫١٤٣

٢٢٤٫٧٢٣٢٥٤٫٢٦٤

فیما یلي الفئات الرئیسة من قروض الشركة األم وشركاتھا التابعة في تاریخ القوائم المالیة:٢٦-٤

شركة البحر 
األحمر العالمیة

شركة البحر 
األحمر لخدمات 
اإلسكان دبي 

(منشأة 
بالمنطقة 

الحرة)
شركة الدھانات 

اإلجماليالممتازة
)باأللوف(لایر سعودي 

١٠٫٥٠٠١٢٢٫٤١٨-١١١٫٩١٨قروض تقلیدیة
١٦٫٠١٩--١٦٫٠١٩مرابحة
ق ٨٦٫٢٨٦--٨٦٫٢٨٦تورُّ

١٠٫٥٠٠٢٢٤٫٧٢٣-٢٠١٨٢١٤٫٢٢٣دیسمبر ٣١في 

١٥٤٫٠٧٧٩٫١٠٠٩٫٠٠٠١٧٢٫١٧٧قروض تقلیدیة
٥٩٫٠٧٢--٥٩٫٠٧٢مرابحة
ق ٢٣٫٠١٥--٢٣٫٠١٥تورُّ

٢٠١٧٢٣٦٫١٦٤٩٫١٠٠٩٫٠٠٠٢٥٤٫٢٦٤دیسمبر ٣١في 

التزامات المكافآت المُحدَّدة للموظفین٠٢٧

دیسمبر ٣١فقد نفذت اإلدارة إجراًء لتقییم القیمة الحالیة اللتزاماتھا من المكافآت المحددة كما في )، ١٩وفًقا ألحكام معیار المحاسبة الدولي رقم (
تراضات فم المتعلقة بمكافآت نھایة الخدمة للموظفین المستَحقة الدفع بموجب األنظمة المحلیة واالتفاقیات التعاقدیة ذات الصلة. وفیما یلي اال٢٠١٨

خَدمة في حساب التزام المكافآت غیر الموحد المحدد:االكتواریة الرئیسة المست

٢٠١٨٢٠١٧

%٣٫٤%٣٫٥ُمعدَّل الخصم
%٤٫٠%٤٫٠نسبة زیادة الراتب المتوقعة

سنة٦٠سنة٦٠فترة التقاعد



٥٠

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)التزامات المكافآت المُحدَّدة للموظفین٠٢٧

المكافآت الُمحمَّلة على قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة:فیما یلي تحلیٌل بصافي تكالیف ٢٧-١

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٣٫٢٤٨٣٫٣٦١تكلفة خدمات حالیة
١٫٢٠٤١٫٣٥٨تكلفة فائدة على التزام مكافآت

٤٫٤٥٢٤٫٧١٩مصروف مكافآتصافي 

فیما یلي التغیُّرات في القیمة الحالیة اللتزام المكافآت المحدَّدة غیر الموحدة:٢٧-٢
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٤١٫٣٠٢٥٤٫٧٧٨في بدایة السنة
٤٫٤٥٢٤٫٧١٩صافي مصروف مكافآت

)٢٢٫٢٥٠()١١٫٧٧٠(مكافآت مدفوعة
٤٫٠٤١٤٫٠٥٥خسارة إعادة قیاس من التزامات مكافآت ُمحدَّدة للموظفین

٣٨٫٠٢٥٤١٫٣٠٢في نھایة السنة

التزامات مكافآت ُمحدَّدة للموظفین نظًرا لما یلي:نشأت خسارة إعادة قیاس من ٢٧-٣
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

-٩١١أرباح اكتواریة ناشئة عن تغیُّرات في االفتراضات الدیموغرافیة
)٤٠٨()١٦٠(االفتراضات المالیةخسائر اكتواریة ناشئة عن تغیُّرات في 

٣٫٢٩٠٤٫٤٦٣التعدیالت القائمة على الخبرة
٤٫٠٤١٤٫٠٥٥في نھایة السنة

تحلیل التزامات مكافآت الموظفین حسب القطاع الجغرافي٢٧-٤

المملكة العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

٢٠١٨٢٠٫٩٩٣٩٫٠٢٨٥٫٤٦٠١٫٥٢٦٢٦٩٥٠٤٢٤٥٣٨٫٠٢٥

٢٠١٧٢٠٫١١١١١٫٢٣٧٣٫٨١٨١٫٣٣٨٢٠٧١٫٢٧٨٣٫٣١٣٤١٫٣٠٢



٥١

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)التزامات المكافآت المُحدَّدة للموظفین٠٢٧

الكمیة لالفتراضات الھامة كما في تاریخ القوائم المالیة:فیما یلي تحلیل حساسیة ٢٧-٥

٢٠١٨٢٠١٧
الزیادة /
(النقص)

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

)١٫٥٦٢()١٫٨١٩(%١٫٠٠ُمعدَّل الخصم
)٢٫٠٤١١٫٦٩٦)%١٫٠٠

١٫٩٣٦١٫٤٣٤%١٫٠٠نسبة زیادة الراتب المتوقعة
)١٫٣٤٧()١٫٧٥٥()%١٫٠٠(

)٢٫٢٧٦()١٫٧٩٧(سنة واحدةسن التقاعد
١٫٨١٨٢٫٣٤٦(سنة واحدة)

د تحلیل الحساسیة  ر استقرائًیا التأثیر على التزامات المكافآت المحدَّدة نتیجة تغیُّرات معقولة في االفتراضات ُحدِّ المذكور أعاله بناًء على طریقة تقدِّ
مثل د ال یقالرئیسة نشأت في نھایة فترة القوائم المالیة. ویعتمد تحلیل الحساسیة على تغیُّر في افتراض ھام، مع ثبات كافة االفتراضات األخرى. و

بعضھا البعض.نتحلیل الحساسیة تغیًُّرا فعلًیا في التزام المكافآت المحددة؛ ذلك أنَّھ من غیر المرجَّح أن تنشأ التغیُّرات في االفتراضات بمعزل ع

من المتوقع أن تكون المدفوعات التالیة مساھمات في خطة المكافآت المحدَّدة في السنوات المستقبلیة:٢٧-٦

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

باأللوف
لایر سعودي 

باأللوف

٦٫٠٦٢٨٫١٦٣خالل فترة االثني عشر شھًرا التالیة (فترة القوائم المالیة السنویة التالیة)
١٣٫٧٣٣١٨٫٧٧٠سنوات٥إلى ٢ما بین 

٢٧٫٣٢٥٢٠٫٧٩٥أكثر من خمس سنوات
٤٧٫١٢٠٤٧٫٧٢٨إجمالي المدفوعات المتوقعة

سنوات).٤٫٤: ٢٠١٧دیسمبر ٣١سنوات (٤٫٤یبلغ متوسط مدة التزام خطة المكافآت المحددة في نھایة فترة القوائم المالیة 

ملیون لایر سعودي) في المؤسسة العامة للتأمینات ١٫٧: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (١٫٦اشتركت المجموعة، خالل السنة، بمبلغ قدره 
االجتماعیة لموظفیھا السعودیین.

المطلوبات غیر المتداولة األخرى٠٢٨
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٦٫٦٥٧١٧٫٨٥٠)٣٠-١مخصص تكلفة سحب معدات من مواقع (
٣٫٥٨٢-)٣٠مبلغ ُمستَحق الدفع مقابل استحواذ على شركة تابعة (إیضاح 

٤٣-أخرى
١٦٫٦٥٧٢١٫٤٧٥
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شركة البحر األحمر العالمیة 
سعودیة)(شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

الدائنون التجاریون٠٢٩
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٦٠٫١٥٣٤٧٫٧١٤تجاریوندائنون 
٦٠٦٦٠٦)٣٢مبالغ ُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة (إیضاح 

٦٠٫٧٥٩٤٨٫٣٢٠

الشروط واألحكام المتعلقة بالمطلوبات المالیة المذكورة أعاله:٢٩-١

یوًما.٤٥-٣٠عادة على مدى ال تحمل الحسابات التجاریة الدائنة فائدة، وُتسدَّد -
).٣٢فیما یتعلق بالشروط واألحكام مع الجھات ذات العالقة، ُیرَجى الرجوع إلى إیضاح (-

المبالغ الُمستَحقة الدفع والمطلوبات األخرى٠٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٩٫٣٩٠٢١٫٤٧٤رواتب ومكافآت موظفین
٢١٫٣٠٠٢٤٫٠٨٦مبلغ ُمستَحق الدفع لتكالیف تشغیل مشاریع وتموین
٨٫٧٢١٤٫٩١١مبلغ ُمستَحق الدفع مقابل استحواذ على شركة تابعة

٩٫٩٧١١٨٫٠٥٩)٣٠-١مخصص تكالیف سحب معدات من مواقع (مالحظة 
٩٤٧٣٫٢٠٠مخصص ضمانات جودة

١٨٫٠٠٦١٨٫٣٨٧مصاریف أخرى ُمستَحقة الدفع
٧٨٫٣٣٥٩٠٫١١٧

لعقاریة االستثمارات ایتعلق مخصص تكالیف سحب المعدات على المواقع بالتزامات أعمال ترمیم أو إعادة تأھیل أراض الزمة لتفكیك ٣٠-١
م. ٢٠٢٦م حتى ٢٠١٨المستخَدمة في تحقیق إیرادات اإلیجار. وتتراوح التواریخ المتوقعة لالستخدام حسب المخصَّص ما بین األعوام 

وقد تمثلت الحركة في مخصص تكالیف سحب المعدات من المواقع فیما یلي:

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٣٥٫٩٠٩٣٧٫٠٣٧في بدایة السنة
١٫٣٣٧-مخصص ُمحمَّل خالل السنة
٩٢٧٨٠٤إطفاء مصروف خصم السنة

)٣٫٢٦٩()١٠٫٢٠٨(مبلغ ُمستخَدم خالل السنة
٢٦٫٦٢٨٣٥٫٩٠٩في نھایة السنة

)١٧٫٨٥٠()١٦٫٦٥٧()٢٨ناقًصا: الجزء غیر المتداول (إیضاح 
٩٫٩٧١١٨٫٠٥٩



٥٣

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

الزكاة وضریبة الدخل٠٣١

م:٢٠١٧م و ٢٠١٨دیسمبر ٣١فیما یلي المكونات الرئیسة لمصروف الزكاة وضریبة الدخل عن السنتین المنتھیتین في 

قائمة الدخل الُموحَّدة
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٠٫٨٥٠٦٫٤٩٣زكاة
٩٦٩٦٫٠٠٩ضرائب دخل

١١٫٨١٩١٢٫٥٠٢
تمثلت الحركة في زكاة وضریبة دخل السنة فیما یلي:٣١-١

الضریبة الزكاة
الحالیة

ضریبة الزكاةاإلجمالي
حالیةال

اإلجمالي

٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١
لایر سعودي باأللوفلایر سعودي باأللوف

١٦٫٢٧٥٤٫٢٣٩٢٠٫٥١٤١٧٫٩٦١٢٫٤٤٩٢٠٫٤١٠في بدایة السنة
١٠٫٨٥٠٩٦٩١١٫٨١٩٦٫٤٩٣٦٫٠٠٩١٢٫٥٠٢مخصص السنة الحالیة
)١٢٫٣٩٨()٤٫٢١٩()٨٫١٧٩()٥٫٨٠٤()٢٥٤()٥٫٥٥٠(مدفوعات خالل السنة

٢١٫٥٧٥٤٫٩٥٤٢٦٫٥٢٩١٦٫٢٧٥٤٫٢٣٩٢٠٫٥١٤دیسمبر٣١في 

الزكاة٣١-٢

تتألف الزكاة الُمحمَّلة للسنة مما یلي:)١(
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٠٫٨٥٠٦٫٤٩٣ُمحمَّل للسنة

احُتسب مخصص السنة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتھا التابعة السعودیة المملوكة لھا بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء الزكوي 
للشركات التابعة السعودیة األخرى.

للوعاء الزكوي للشركة من حقوق المساھمین في بدایة السنة والمخصصات في بدایة السنة والقروض طویلة األجل تتألف المكونات الھامَّة
بنود لوصافي الربح أو الخسارة الُمعدَّل، ناقًصا خصومات صافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمصانع والمعدات واالستثمارات العقاریة وبعض ا

األخرى.



٥٤

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)الزكاة وضریبة الدخل٠٣١

(تتمة)الزكاة٣١-٢

الربوطموقف )٢(
فیما یلي موقف ربوط الشركة بما في ذلك شركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل وشركاتھا التابعة الرئیسة المملوكة لھا جزئًیا:

) الشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكاملأ
الربوط الزكویة الخاصة بالشركة وشركاتھا التابعة السعودیة المملوكة لھا بالكامل ككل حتى عام اتُفَِق مع الھیئة العامة للزكاة والدخل على 

م ٢٠١١م إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل، غیر أنَّ الربوط من عام ٢٠١٧م، وُقدِّمت اإلقرارات الزكویة عن جمیع السنوات حتى عام ٢٠٠٦
م لم ُتصِدرھا الھیئة بعد.٢٠١٧حتى 

م بقیمة ٢٠١٠م حتى ٢٠٠٧م، أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ربوطا إضافیة عن األعوام من ٢٠١٨دیسمبر ٣١وخالل السنة المنتھیة في 
ع ذلك، ومملیون لایر سعودي، فقدَّمت المجموعة اعتراًضا على ربوط الھیئة عن الفترة المذكورة، وال یزال االعتراض قید دراسة الھیئة. ١٠٫٨

تحتفظ المجموعة بمخصص في الدفاتر الحتساب أي التزام ینشأ بعد القرار النھائي لھذه الربوط اإلضافیة.

ب) الشركات التابعة المملوكة جزئًیا

شركة الدھانات الممتازة
م بقیمة ٢٠١٤م حتى ١٩٩٩خالل السنة، ربًطا زكوًیا إضافًیا من الھیئة العامة للزكاة والدخل عن األعوام من تسلَّمت شركة الدھانات الممتازة، 

ات بملیون لایر سعودي، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على الربط، وھو ال یزال معلًقا مع الھیئة المعنیَّة. والشركة بصدد مراجعة طبیعة المطال٢٫٧
ع ذلك، تحتفظ الشركة بمخصص في الدفاتر الحتساب أي التزام ینشأ بعد القرار النھائي لھذه الربوط اإلضافیة.اإلضافیة ومدى صحتھا. وم

ة. یوقد احُتِسَب الوعاء الزكوي ومخصص ضریبة الدخل بناًء على فھم الشركة لألنظمة الزكویة والضریبیة السائدة في المملكة العربیة السعود
األنظمة الزكویة والضریبیة في المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا الھیئة عن اإلقرارات وتخضع 

المقدمة من الشركة.

ضریبة الدخل٣١-٣

تتألف ضریبة الدخل الُمحمَّلة للسنة مما یلي:)١(
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

٩٦٩٢٫٦٣٥مخصص السنة الحالیة
٣٫٣٧٤-تعدیل متعلق بسنة سابقة

٩٦٩٦٫٠٠٩

الضریبیة التي تعمل بھا الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربیة السعودیة.ُیجنَّب مخصص لضریبة الدخل وفًقا للمصالح 

تسویة مصروف ضریبة الدخل)٢(
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
باأللوف

لایر سعودي 
باأللوف

١٫١٧٠١١٫٤٤٧%٢٠الضریبة النظامي بنسبة ضریبة الدخل حسب الُمعدَّل 
)٥٫٤٣٨()٢٠١(تعدیالت متعلقة بضریبة دخل أجنبیة

٩٦٩٦٫٠٠٩مصروف ضریبة دخل
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة 
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

الزكاة وضریبة الدخل (تتمة)٠٣١

(تتمة)ضریبة الدخل٣١-٣

موقف الربوط)٣(
فیما یلي موقف الربوط للشركات التابعة األجنبیة الرئیسة:

رد سي ھاوزنج سیرفسز (غانا) لیمتد ("آر إس جي")
م. وتسلَّمت الشركة، ٢٠١٠دیسمبر ٣١على الربوط الضریبیة عن جمیع السنوات حتى السنة المنتھیة في اتُفَِق مع مصلحة اإلیرادات الغینیة

ملیون لایر سعودي، فقدَّمت الشركة اعتراًضا على ھذا ٤٫٧م بقیمة ٢٠١٦م حتى ٢٠١١خالل السنوات الماضیة، ربًطا ضریبًیا عن األعوام من 
مت إلى مصلحة اإلیرادات الغینیة اإلقرار الضریبي عن السنة المنتھیة في ملیون١٫٥المبلغـ وسدَّدت مبلًغا قدره  ٣١خالل السنة الحالیة. وُقدِّ

م، غیر أنَّ الربط النھائي لم ُتصِدره مصلحة اإلیرادات الغینیة بعد.٢٠١٧دیسمبر 

رد سي ھاوزنج مالیزیا إس دي إن. بي إتش دي. ("آر إس إتش إم")
م. وُقدِّمت اإلقرارات ٢٠١٤مارس ٣١اتُفَِق مع ھیئة اإلیرادات الداخلیة على الربوط الضریبیة عن جمیع السنوات حتى السنة المنتھیة في 

ھیئة م إلى ھیئة اإلیرادات الداخلیة، غیر أنَّ الربوط النھائیة لم ُتصِدرھا ٢٠١٧م حتى ٢٠١٥دیسمبر ٣١الضریبیة عن األعوام المنتھیة في 
اإلیرادات الداخلیة بعد.

رد سي ھاوزنج كومباني بي إن جي لیمتد ("آر إس إتش بي")
م، غیر أنَّ الربوط النھائیة ٢٠١٧دیسمبر ٣١ُقدِّمت اإلقرارات الضریبیة إلى لجنة اإلیرادات الداخلیة عن جمیع السنوات حتى السنة المنتھیة في 

لجنة اإلیرادات الداخلیة بعد.لم ُتصِدرھا 

الضریبة المؤجَّلة٣١-٤
ملیون لایر سعودي) نظًرا لحالة عدم التیقن ٢٧٫٧: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٢٦٫٥لم تعترف المجموعة بصافي أصل ضریبي مؤجل بقیمة 

المستقبل القریب.حیال قابلیة استرداد ھذا األصل الضریبي المؤجَّل في 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠٣٢

نتمثل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتھا وِكبار موظفي اإلدارة بھا والمنشآت المسیطر علیھا م
تمارس ھذه الجھات نفوذا ھاما علیھا.ِقبل ھذه الجھات أو التي 

موعة مجوتتألف الجھات ذات العالقة بصفٍة رئیسٍة من شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة والمنشآت المنتسبة لھا (المُشَار إلیھا مًعا بـ "
المنتسبة لھم.الدباغ") ومساھم األغلبیة في الشركة ومساھمي األقلیة في المجموعة والمنشآت 

وتجري المجموعة معامالت مع عدة جھات ذات عالقة في سیاق األعمال العادي. وقد ُأظِھَرت المبالغ المستَحقة من / إلى جھات ذات عالقة 
لشركة. ِقبل إدارة اضمن الحسابات المدینة والحسابات الدائنة، على التوالي. وُتعَتمد سیاسات تسعیر ھذه المعامالت والشروط المتعلقة بھا من 

ًا بین الجھات. والمبالغ الُمستَحقة من والُمستَحقة إلى جھات ذات عالقة غیر مكفولة بضمانات وُتسدَّد نقد

فیما یلي المعامالت مع الجھات ذات العالقة الُمدَرجة في قائمة الربح والخسارة الُموحَّدة:٣٢-١
٢٠١٨٢٠١٧

طبیعة المعاملة
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

١٫٠٠٠-بیع استثمار
٨٨٣٨٨٣دفعة إیجارات أرض

١٦٧٢١٠دفعة قسط تأمین
١٫٠٥٠٢٫٠٩٣
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شركة البحر األحمر العالمیة 
سعودیة)(شركة مساھمة 

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠٣٢

عالقة:فیما یلي تحلیل بالمبالغ الُمستَحقة من والُمستَحقة إلى جھات ذات٣٢-٢

یمثل المبلغ الُمستَحق من جھات ذات عالقة ما یلي:
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٥٫٣٧٤١٥٫٣٧٤)١٩(إیضاح شركة بترومین
١٫٠٠٠-)٢٠(إیضاح التجاریةالتنمیةشركة 

١٥٫٣٧٤١٦٫٣٧٤

یمثل المبلغ الُمستَحق إلى جھة ذات عالقة ما یلي:
٢٠١٨٢٠١٧

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٦٠٦٦٠٦)٢٩المحدودة (إیضاح شركة مجموعة الدباغ القابضة 

فیما یلي مكافآت وأجور أعضاء مجلس اإلدارة والمدیرین التنفیذیین:

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
اإلدارة الرئیسةأعضاء مجلس اإلدارة

٦٫٢١٢٦٫٨٥٥--مكافآت موظفین قصیرة األجل
٢٢٦٢٤٥--مكافآت نھایة الخدمة لموظفین

--٦٢٩١٫٩٠٠أتعاب مجلس اإلدارة
٦٢٩١٫٩٠٠٦٫٤٣٨٧٫١٠٠

االلتزامات المحتملة وااللتزامات الرأسمالیة٠٣٣

ملیون لایر سعودي). وكان ١٩٫٤: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٣٫٧م، التزامات رأسمالیة بقیمة ٢٠١٨دیسمبر ٣١كان لدى المجموعة، كما في 
دیسمبر االلتزامات الرأسمالیة وااللتزامات المحتملة القائمة التالیة:٣١لدى المجموعة أیًضا كما في 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٣٥٫٨٨٦٥٩٫٢٣٩خطاب ضمان
٩٢٢٤٦اعتماد مستندي
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

عقود اإلیجار التشغیلي٠٣٤

دیسمبر ٣١ومرافق إنتاجھا. وقد بلغت مصاریف اإلیجار عن السنة المنتھیة في لدى المجموعة ِعدَّة عقود إیجار تشغیلي لمكاتبھا ومستودعاتھا
ملیون لایر سعودي).٢٢٫٨: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٢٣٫٥م ما قیمتھ ٢٠١٨

وفیما یلي التزامات اإلیجار المستقبلیة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي ھذه بتاریخ القوائم المالیة:

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٩٫٣٠٩٥٫٨٠٠خالل سنة واحدة
٢٣٫١٦٦٦٫١٠٠بعد سنة واحدة ولیس أكثر من خمس سنوات

٤٫٢٤٧٣٫٣٠٠أكثر من خمس سنوات
٣٦٫٧٢٢١٥٫٢٠٠

م ما ٢٠١٨دیسمبر ٣١أجَّرت المجموعة ِعدَّة وحدات سكنیة بموجب اتفاقیات إیجار تشغیلي، وقد بلغت إیرادات اإلیجار عن السنة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي).٣١٦٫٢: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي (٢٦٦٫٧قیمتھ 

عقود اإلیجار التشغیلي ذات الفترات التي تنتھي صالحیتھا خالل سنة واحدة والفترات التي تزید عن سنة واحدة:وفیما یلي إیرادات إیجار 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

١٧٦٫٠٠٠٢٠١٫٠٠٠خالل سنة واحدة
٥٢٫٨٠٠٧٠٫٠٠٠بعد سنة واحدة ولیس أكثر من خمس سنوات

٢٢٨٫٨٠٠٢٧١٫٠٠٠

المعلومات القطاعیة٠٣٥

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

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

ألداء ایراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغیلیة لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. وُیقیَّم 
ِلیَّة  ة الُمَوحََّدة.القطاعي على أساس اإلیرادات، ویُقاُس على أساس ثابت في القوائم المالیة األوَّ الُموجََز
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠٣٥

م، على التوالي:٢٠١٧م و٢٠١٨دیسمبر ٣١وتعرض الجداول التالیة معلومات اإلیرادات والربح للقطاعات التشغیلیة لدى المجموعة عن السنتین المنتھیة في 

قطاعات األعمال:
٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١دیسمبر ٣١

المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات من 
االستثمارات 

العقاریة

الدھانات 
والخدمات ذات 

العالقة

إجمالي 
القطاعات

المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات من 
االستثمارات 

العقاریة

الدھانات والخدمات 
ذات العالقة

إجمالي 
القطاعات

لایر سعودي 
)باأللوف(

لایر سعودي 
)باأللوف(

اإلیرادات:
٣٨٣٫٢٩٠٢٦٦٫٦٦٤٤٧٫٠٠١٦٩٦٫٩٥٥٤٠٩٫٧٩٥٣١٦٫١٩٣٤٩٫٣٣٩٧٧٥٫٣٢٧إجمالي إیرادات القطاعات
)٢٫٢٠٧()٢٫٢٠٧(--)١٫٢٧٨()١٫٢٧٨(--حذفإیرادات ما بین القطاعات

٣٨٣٫٢٩٠٢٦٦٫٦٦٤٤٥٫٧٢٣٦٩٥٫٦٧٧٤٠٩٫٧٩٥٣١٦٫١٩٣٤٧٫١٣٢٧٧٣٫١٢٠اإلیرادات من العمالء الخارجیین

موعد االعتراف باإلیرادات:
٤٧٫١٣٢٣٧٨٫٣٤٢-٤٥٫٧٢٣٣٩١٫٩٥١٣٣١٫٢١٠-٣٤٦٫٢٢٨عند مرحلة زمنیة

٣٩٤٫٧٧٨-٣٠٣٫٧٢٦٧٨٫٥٨٥٣١٦٫١٩٣-٣٧٫٠٦٢٢٦٦٫٦٦٤ساعات عمل إضافیة
٣٨٣٫٢٩٠٢٦٦٫٦٦٤٤٥٫٧٢٣٦٩٥٫٦٧٧٤٠٩٫٧٩٥٣١٦٫١٩٣٤٧٫١٣٢٧٧٣٫١٢٠

(الخسارة) / الربح قبل حساب تكلفة التمویل وإیرادات التمویل واالستھالك واإلطفاء والزكاة وضریبة الدخل

)٦٠٫١٦٩)٢٫٩١٩(٩٢٫٠٨٣)٢٨٫٩٩٥(٢٥٫٣٩٩)٦١٦(٨٤٫٦١٩)٥٨٫٦٠٤
)١٢٫٠٢٥()٤٫٢٩٥()٣٫٨١١()٣٫٩١٩()١٣٫٣١٥()٥٫٦٣٧()٣٫٨٥٣()٣٫٨٢٥(تكلفة تمویل

٣٠٤--١٫٠٥٧٣٠٤--١٫٠٥٧إیرادات تمویل
)١٠٥٫٦٨٣()٥٫٠٩٧()٧٩٫١٢٤()٢١٫٤٦٢()٩٢٫٠١٤()٥٫٠٩٣()٦٥٫٠٢٢()٢١٫٨٩٩(استھالك وإطفاء

(الخسارة) / الربح قبل حساب الزكاة 
وضریبة الدخل

)٥٧٫٢٣٥()١٢٫٣١١(٩٫١٤٨)٥٤٫٠٧٢()٧٨٫٨٧٣()١١٫٣٤٦(١٥٫٧٤٤)٨٣٫٢٧١(

)٦٫٤٩٣()٤١٨()٢٫٩٩٥()٣٫٠٨٠()٩٦٩(-)٢٩٠()٦٧٩(زكاة
)٦٫٠٠٩(-)٣٫٣٥٦()٢٫٦٥٣()١٠٫٨٥٠()٢٫٠٠٠()٤٫٤٤٢()٤٫٤٠٨(ضریبة دخل

)٦٩٫٧٣٧()١٢٫٧٢٩(٢٫٧٩٧)٥٩٫٨٠٥()٩٠٫٦٩٢()١٣٫٣٤٦(١١٫٠١٢)٨٨٫٣٥٨((خسارة) / ربح القطاعات



٥٩

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة 
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠٣٥

یعرض الجدول التالي معلومات األصول والمطلوبات للقطاعات التشغیلیة لدى المجموعة بتاریخ القوائم المالیة:

٢٠١٧دیسمبر ٣١في ٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات من 
االستثمارات 

العقاریة

الدھانات 
والخدمات 
ذات العالقة

المباني السكنیة إجمالي القطاعات
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات من 
االستثمارات 

العقاریة

الدھانات 
والخدمات ذات 

العالقة

إجمالي القطاعات

)باأللوف(لایر سعودي) باأللوف(سعوديلایر 

٥٤١٫٢٩٥٥٤٥٫٢٧٠٧٥٫٥٤٥١٫١٦٢٫١١٠٦٢٢٫٤٣٦٦٠٥٫٠٨٥٧٥٫٤٩٦١٫٣٠٣٫٠١٧إجمالي األصول
٣٧٨٫٨٨٨٥٩٫٣٤٩٢٦٫٠٤٩٤٦٤٫٢٨٦٢٥٧٫١٥٥٢١٩٫٢٨٤١٧٫٣٦٩٤٩٣٫٨٠٨إجمالي المطلوبات

عمالء). وتحقَّقت، ٣تقریًبا من %٣٨: ٢٠١٧تقریًبا من إجمالي اإلیرادات من قطاع المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة من ثالثة عمالء (%٤٤م، نسبة ٢٠١٨دیسمبر ٣١تحقَّقت، خالل السنة المنتھیة في 
تقریبًا من عمیلیْن).%٥٤: ٢٠١٧إجمالي اإلیرادات من قطاع التأجیر من عمیلیْن (تقریًبا من %٦١خالل السنة، نسبة 

بح للقطاعات الرلدان األخرى. وتعرض الجداول التالیة معلومات اإلیرادات ووُتجَرى عملیات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة وبابوا غینیا الجدیدة والجزائر ومالیزیا وبعض الب
الجغرافیة لدى المجموعة عن السنة، بناًء على دول العمالء:

٢٠١٨دیسمبر ٣١
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات 

العربیة المتحدة
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغانا

)باأللوفسعودي (لایر 

إجمالي إیرادات 
٤٥٣٫٧٠٨١٢١٫٦٦٢٦١٫٩١٠٢٤٫٩٣٦٩٫٠٨١٣٧٫٠٦١٦٫٧٥٨٧١٥٫١١٦القطاعات

إیرادات ما بین حذف 
)١٩٫٤٣٩(----)٣٫٠٥٤()١٥٫١٠٨()١٫٢٧٧(القطاعات

اإلیرادات من العمالء 
٤٥٢٫٤٣١١٠٦٫٥٥٤٥٨٫٨٥٦٢٤٫٩٣٦٩٫٠٨١٣٧٫٠٦١٦٫٧٥٨٦٩٥٫٦٧٧الخارجیین

األرباح / (الخسارة) القطاعیة 
)٨٥٫٧٤٢()٤٫٥٣٢()٣٤٫٨٩٧()٩٫٤٥٩()٢٫٨٣٥()٢٨٫٤٦٥()٦٫٧٩٩(١٫٢٤٥للسنة



٦٠

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

الُموحَّدة (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة 
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠٣٥

٢٠١٧دیسمبر ٣١
المملكة 
العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

)باأللوف(لایر سعودي 

إجمالي إیرادات 
٥١٦٫٧٩٣٩٤٫٨٠٩٣٩٫٨٧٩٢٤٫٦٧٠٢٥٫٧٩٧٧٨٫٥٨٥١٦٫٣٥٦٧٩٦٫٨٨٩القطاعات

إیرادات ما بین حذف 
)٢٣٫٧٦٩(----)٥٫٢٩٦()١٦٫٢٦٦()٢٫٢٠٧(القطاعات

اإلیرادات من العمالء 
٥١٤٫٥٨٦٧٨٫٥٤٣٣٤٫٥٨٣٢٤٫٦٧٠٢٥٫٧٩٧٧٨٫٥٨٥١٦٫٣٥٦٧٧٣٫١٢٠الخارجیین

األرباح / (الخسارة) 
)٦٥٫٣٠٤()٣٫٠٧١()٣٥٫٩٢٦()٢٫٩٩٣()٣٫٨٢٥()٣٠٫٠٣٢()١٨٫٧٦١(٢٩٫٣٠٤القطاعیة للسنة



٦١

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة 
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠٣٥

٢٠١٨دیسمبر ٣١
المملكة 
العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

)باأللوف(لایر سعودي
األصول غیر المتداولة

٧٧٫٢٦٢٣٨٫٦٤٩٢٨٫١٩٤٨٫٦٠١٦٠٥٤٫٤٩٦١٫٣١٤١٥٩٫١٢١ممتلكات ومصانع ومعدات
١٫٨٧٧٣٩٩٫٣٢٢-١٫٢١٧١٧٫٤٠٢-٣٧٦٫٦٨٣٢٫١٤٣استثمارات عقاریة

٤١٫٠٤١-٤٠٫٣١٣٤٢٢٦٠٦٧١٩١٦٠أصول غیر ملموسة

إجمالي األصول والمطلوبات
٧٩٧٫٠٣٧١٥٩٫٧٨٥١٠٦٫٩٧٥٥١٫١٥٦٢٨٫٦٥٢١٣٫٢٥٠٥٫٢٥٥١٫١٦٢٫١١٠إجمالي األصول

٣١٨٫٩٦٠٥٩٫٧٦٦١٢٫٣٦٧٦٫٦٤١٣٫٠٩٦٦٢٫١١٢١٫٣٤٤٤٦٤٫٢٨٦إجمالي المطلوبات

٢٠١٧دیسمبر ٣١
المملكة 
العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائرالجدیدة

)باأللوف(لایر سعودي

األصول غیر المتداولة
٨٠٫٢٩٠٤٣٫٥٣٣٣٨٫٠٨٨١١٫٠٥٨١٫٠٣٩٥٫١٧٠٣٫٦٠٦١٨٢٫٧٨٤ممتلكات ومصانع ومعدات

٩٫٧٥٨٤٦٣٫٠٢٣-١٫٤٢٣٢٣٫٩٥٤-٤٢٧٫١٥٠٧٣٨استثمارات عقاریة
٤٥٫٨٠٣-٤٥٫٠٧٦٢٨٥٨٦١٢٢٢٧٢٠٧أصول غیر ملموسة

إجمالي األصول والمطلوبات
٨٤٥٫٨٣٧١٥٠٫٢٢٥١٤٠٫٠٣٨٥٣٫٩٩٥٤٥٫٧٢٢٤٥٫١٧٤٢٢٫٠٢٦١٫٣٠٣٫٠١٧إجمالي األصول

٣٤٨٫٠٠٤٥٥٫١٨١١٦٫٦٠٣١٫٧٨٥٨٫٤٦٩٦١٫١٩١٢٫٥٧٥٤٩٣٫٨٠٨إجمالي المطلوبات



٦٢

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠٣٥

ة للنقد. وقد ة (بابوا غینیا الجدیدة ومالیزیا) للنقد أجرت إدارة المجموعة، بعد مراعاة مؤشرات االنخفاض في القیمة بعنایة، اختباًرا على االنخفاض في قیمة الوحدات الُمِدرَّ دت القیم القابلة لالسترداد للوحدات الُمِدرَّ ُحدِّ
لبابوا %٥و %١٠م، وعلى فرضیة أنَّ متوسط ُمعدَّل النمو السنوي یبلغ نسبتھ ٢٠١٩ام توقُّعات التدفقات النقدیة على أساس الموازنات المالیة المعتَمدة من اإلدارة لعام بناًء على حساب القیمة قید االستخدام باستخد

ھو ُمعدَّل النمو قصیر األجل الحالي لصناعة الوحدات مسبقة الصنع والوحدات المنزلیة. ونتیجة ذلك اإلجراء، ُخُلَصت ومن ثمَّ، سیكون ُمعدَّل النمو الُمقدَّرغینیا الجدیدة ومالیزیا، على التوالي، للخمس سنوات التالیة.
اإلدارة بأنَّھ ال داعي لتجنیب مخصص انخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة الُموحَّدة.

حسابات القیمة قید االستخداماالفتراضات الرئیسة المُستخدَمة في 

ُیَعدُّ حساب القیمة قید االستخدام حساًسا لالفتراضات التالیة:

اإلیرادات●
الربحیة قبل الفائدة والضریبة واالستھالك واإلطفاء●
ُمعدَّالت الخصم●
دمة في تقدیر التدفقات النقدیة استقرائًیا بعد فترة الخمس سنوات● ُمعدَّالت النمو المستَخ



٦٣

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

إدارة المخاطر المالیة٠٣٦

ھذه نتتألف المطلوبات المالیة الرئیسة للمجموعة من القروض والحسابات التجاریة الدائنة والحسابات الدائنة األخرى. ویتمثل الغرض الرئیس م
المجموعة. وتتضمَّن األصول المالیة الرئیسة للمجموعة الحسابات التجاریة المدینة والنقدیة والودائع قصیرة المطلوبات المالیة في تمویل عملیات 

األجل التي تتحقق مباشرة من عملیاتھا.

ض المجموعة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. وتشرف اإلدارة العلیا بالمجموعة على إدارة تلك المخاطر. وتراجع وتتعرَّ
مجموعة لاإلدارة العلیا بالمجموعة بصفة دوریة السیاسات واإلجراءات للتأكد من تحدید جمیع المخاطر المالیة وقیاسھا وإدارتھا وفًقا لسیاسات ا

ط. ویراجع مجلس اإلدارة ویوافق على السیاسات الخاصة بإدار ة كل من ھذه وأھداف إدارة المخاطر بھا. وال ترتبط المجموعة بأي أنشطة تحوُّ
المخاطر الملخصة أدناه.

مخاطر السوق٣٦-١
ار السوق. وتتألف عتتمثل مخاطر السوق في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة لألداة المالیة أو تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة نتیجة للتغیرات في أس

المخاطر: مخاطر سعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر سعر األسھم ومخاطر مخاطر السوق من ثالثة أنواع من 
السلع. والقروض والودائع قصیرة األجل من بین األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر السوق.

مخاطر أسعار الفائدة٣٦-١-أ
في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة ألداة مالیة أو تدفقاتھا النقدیة نتیجة للتغیُّرات في أسعار الفائدة في السوق. تتمثل مخاطر أسعار الفائدة

ض لھا المجموعة بصفٍة رئیسٍة بالتزامات الدیون الطویلة األجل المست قة على حَ وتتعلق مخاطر التغیُّرات في أسعار الفائدة في السوق التي تتعرَّ
دة العائمة ئموعة ذات أسعار الفائدة العائمة. وتعمل على الحدِّ من مخاطر أسعار الفائدة جزئًیا إیرادات الفوائد التي تحققھا الشركة بأسعار الفاالمج

من ودائعھا البنكیة.

غیِّرات المتأثر بذلك، مع ثبات كافة المتویوضح الجدول التالي الحساسیة للتغیُّر المحتمل المعقول في أسعار الفائدة مع ذلك الجزء من القروض 
األخرى، تتأثر األرباح / الخسائر قبل حساب الضریبة للمجموعة من خالل التأثیر على القروض ذات المعدالت العائمة، على النحو التالي:

الزیادة /
(النقص) في 
نقاط األساس

التأثیر على 
الربح / 

(الخسارة) قبل 
حساب الضریبة
لایر سعودي 

باأللوف

١٫٣٤٢(١٠٠-٢٠١٨(
+١٠٠١٫٣٤٢

٢٫١٣٧(١٠٠-٢٠١٧(
+١٠٠٢٫١٣٧

مخاطر األسعار٣٦-١-ب
األسعار في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة ألداة مالیة نتیجة للتغیُّرات في أسعار السوق سواء كانت ھذه التغیرات ناتجة عن تتمثل مخاطر 

ضعوامل خاصة بأدوات مالیة بعینھا أو بالجھة الُمصِدَرة لھا أو بعوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالیة المتداولة بالسوق. وال تت عرَّ
األصول والمطلوبات المالیة للمجموعة لمخاطر األسعار.



٦٤

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة) إدارة المخاطر المالیة٠٣٦

(تتمة) مخاطر السوق٣٦-١

مخاطر العمالت األجنبیة٣٦-١-جـ
صرف ت في أسعار اتتمثل مخاطر العمالت األجنبیة في التقلبات التي تطرأ على القیمة العادلة ألداة مالیة أو تدفقاتھا النقدیة المستقبلیة نتیجة تغیُّر

ض لھا المجموعة بصفٍة رئیسٍة بنشاطات المجمو ة عالعمالت األجنبیة. وتتعلق مخاطر التغیُّرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة التي تتعرَّ
األجنبیة. ةالتشغیلیة (عندما تكون اإلیرادات أو المصاریف ُمسجَّلة بعملة أجنبیة) وصافي استثمار المجموعة في الشركات التابعة والشركات الزمیل

ناولم تجر المجموعة خالل السنة معامالت ھامة بعمالت غیر الریال السعودي والدوالر األمریكي والدرھم اإلماراتي والدوالر األسترالي وكی
الدرھم كي وبابوا غینیا الجدیدة والریال العماني والرینجیت المالیزي. ونظًرا لكون سعر صرف الریال السعودي ثابت مقابل الدوالر األمری

اإلماراتي، تعتقد إدارة المجموعة أنَّ مخاطر عمالت األدوات المالیة الُمسجَّلة بالدوالر األمریكي والدرھم اإلماراتي غیر ھامة.

والرینجیت العمانيوتتعَّرض المجموعة لمخاطر العمالت على المعامالت واألرصدة الُمسجَّلة بالدوالر األسترالي وكینا بابوا غینیا الجدیدة والریال 
بة قالمالیزي. وتدیر المجموعة تعرضھا لمخاطر العمالت المتعلقة العمالت المذكورة آنًفا بمراقبة التقلبات التي تطرأ على تلك العمالت مرا

مستمرة.

ض لمخاطر العمالت المختلفة. ولدى وتعمل المجموعة في جمیع أنحاء العالم، وتتعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبیة الناشئة عن  التعرُّ
ةٍ المجموعة أیًضا استثمارات في شركات تابعة أجنبیة تتعرض صافي أصولھا لمخاطر تحویل العمالت األجنبیة. وتتعلق حالیًا ھذه المخاطر بصف

ینجیت األسترالي والریال العماني. وُیسجَّل الررئیسٍة بالحركة في أسعار صرف العمالت بین الریال السعودي وكینا بابوا غینیا الجدیدة والدوالر
المالیزي وبعض العمالت األخرى كعنصر مستقل من حقوق المساھمین في القوائم المالیة الُموحَّدة المرفقة.

كافة المتغیِّرات األخرى. ویرجعویوضح الجدول التالي مدى حساسیة التغیُّر المحتمل بصورة معقولة في سعر صرف ھذه العمالت، مع ثبات 
ي تتعرض تسبب التأثیر على ربح المجموعة قبل حساب الضریبة إلى التغیُّرات في القیمة العادلة لألصول والمطلوبات النقدیة. وُتَعدُّ المخاطر ال

اء تغیُّرات في الصرف األجنبي لجمیع العمالت األخرى غیر ھامَّة. لھا المجموعة جرَّ

٢٠١٨٢٠١٧
التغیُّر في ُمعدَّل 

العملة
التأثیر على حقوق 

الملكیة
التغیُّر في ُمعدَّل

العملة
التأثیر على حقوق

الملكیة
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
العملة

٥٫٢٢١%٤٫٤٥٢١٠%١٠كینا بابوا غینیا الجدیدة
١٫٥٦٨%٢٨١١٠%١٠العمانيالریال 

١٫٧٠٣%٣٫٨١٦١٠%١٠الرینجیت المالیزي
٤%٢١٠%١٠الدوالر األسترالي
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مخاطر االئتمان٣٦-٢

ر المجموعة لمخاطوتتعرَّض . تتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء طرف أداة مالیة بالتزاماتھ والتسبَِّب في تكبِّد الطرف اآلخر خسارة مالیة
االئتمان على أرصدتھا البنكیة ودائعھا قصیرة األجل وحساباتھا المدینة وبعض الحسابات المدینة األخرى وذلك على النحو التالي:

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)

٤١٫٥٣٩٦٤٫٥١٠أرصدة بنكیة
٤٤٫٦١٤٢٠٫٠٠٠ودائع قصیرة األجل

٢٧٣٫٨٢٢٢٦٢٫٧٩٣مدینون
١٤٫٨٥٧٦٫٨٤٩مدینون آخرون

٣٧٤٫٨٣٢٣٥٤٫١٥٢

لكل عمیل وبمراقبة الحسابات المدینة غیر الُمسدَّدة.وتسعى المجموعة إلدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء بوضع فترات ائتمانیة 

عرض توفیما یتعلق بمخاطر االئتمان الناشئة من األصول المالیة األخرى للشركة، بما في ذلك األرصدة البنكیة والحسابات المدینة األخرى، فإن
السداد في ظل وجود حد أقصى لمخاطر االئتمان یعادل القیم الدفتریة لھذه األصول.الشركة لمخاطر االئتمان ینشأ من تخلُّف الطرف اآلخر عن 

ن ُتَدار مخاطر ائتمان العمالء حسب كل وحدة عمل بناًء على السیاسة واإلجراءات والضوابط المقررة لدى المجموعة بشأن إدارة مخاطر ائتما
على سجل أداء ذي تصنیف ائتماني بارز، وُتحدَّد الحدود االئتمانیة لألفراد وفًقا لھذا التقییم. وُتجَرى العمالء. وتُقیَّم الجودة االئتمانیة للعمیل بناًء 

عتمادات بادورًیا مراقبة الحسابات المدینة وأصول العقود القائمة الُمستَحقة من العمالء، وبوجھ عام، ُتغطَّى أي ُشحنات إلى العمالء الرئیسیین
دیسمبر ٣١ن صور التأمین االئتماني الذي ُیحَصل علیھ من بنوك ومؤسسات مالیة أخرى حسنة السمعة. وكما في مستندیة أو صور أخرى م

ملیون لایر سعودي، وُأجرَیت المحاسبة ١٧عمالء) مستَحق من كل واحد منھم أكثر من ٨: ٢٠١٧م، فقد كان لدى المجموعة سبعة عمالء (٢٠١٨
من كافة الحسابات المدینة وأصول العقود القائمة.) %٦٧: ٢٠١٧تقریًبا (%٦٠عن نسبة 

وُیجَرى تحلیل انخفاض القیمة في كل تاریخ قوائم مالیة باستخدام جدول مخصصات یقیس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. وُتحَتسب معدالت 
العمالء التي تمتاز بأنماط خسارة مشابھة (أي حسب القطاع الجغرافي المخصصات بناًء على أیام التأخُّر في السداد لمجموعات مختلف قطاعات 

ونوع المنتج ونوع العمیل وتغطیتھا باعتمادات مستندیة أو األشكال األخرى من التأمین االئتماني). وتعكس عملیة االحتساب النتائج ذات 
ؤیَّدة المتاحة بتاریخ القوائم المالیة بشأن األحداث السابقة والظروف الحالیة االحتماالت المرجَّحة والقیمة الزمنیة للنقود والمعلومات المعقولة والم

یوًما، وھي ١٨٠والتوقعات المتعلقة بالظروف االقتصادیة المستقبلیة. وعادة ما ُتشَطب الحسابات التجاریة المدینة إذا تأخَّر السداد عن أكثر من 
ض لمخاطر االئتمان كما بتاریخ القوائم المالیة في القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات األصول ال تخضع لنشاط اإلنفاذ. ویتمثل الحد األقصى من  التعرُّ

نالمالیة كما ھو مفصح عنھا أدناه. وال تحتفظ المجموعة بأي رھونات ضمان. وُتَعدُّ االعتمادات المستندیة والصور األخرى من صور التأمی
ذ بعین االعتبار عند احتساب االنخفاض في القیمة. وتقیِّم المجموعة بأن تركز االئتماني جزًءا ال یتجزأ من الحسابا ت التجاریة المدینة، وتُؤَخ

مخاطر الحسابات التجاریة المدینة وأصول العقود منخفضة؛ حیث إنَّ عمالئھا یتركزون في مناطق وصناعات مختلفة ویعملون في أسواق مستقلة
إلى حد كبیر.
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مخاطر االئتمان (تتمة)٣٦-٢

ض الحسابات المدینة للمجموعة لمخاطر االئتمان كما في  م:٢٠١٨دیسمبر ٣١وفیما یلي بیاٌن بالمعلومات عن تعرُّ

:٢٠١٨دیسمبر ٣١
الحسابات التجاریة المدینة

المتداولة
٣٠أقل من 
یوًما

٦٠–٣٠
یوًما

٩٠–٦١
یوًما

٩١من أقل 
اإلجماليیوًما

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٦٣٫٦٨٠٢٧٫٤٥٤٣٩٫٢٥٠٢١٫٠٦٠١٠٢٫٢٦١٣٥٣٫٧٠٥حسابات تجاریة مدینة

م مقابل حساباتھا التجاریة المدینة التي ٢٠١٨دیسمبر ٣١بناًء على جدول مخصصات، بلغت الخسائر االئتمانیة المتوقعة للمجموعة كما في 
ضت لمخاطر االئتمان  ملیون لایر سعودي ٢٣٫٦م، بمبلغ قدره ٢٠١٨ملیون لایر سعودي. وعلیھ، فقد اعترفت المجموعة، خالل عام ٧٩تعرَّ

ملیون لایر سعودي في األرباح المبقاة االفتتاحیة عند تطبیق المعیار ١٣كمخصص خسائر ائتمانیة متوقعة في قائمة ربحھا وخسارتھا وبمبلغ 
).٩الدولي للتقریر المالي رقم (

الحسابات التجاریة المدینة للمجموعة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم م، ُأجِرَي تحلیل االنخفاض في القیمة على ٢٠١٧دیسمبر ٣١وكما في 
ضت الحسابات التجاریة المدینة بقیمة اسمیة قدرھا ٣٩( ملیون لایر سعودي لالنخفاض في ٤٤) على أساس إفرادي للعمالء الرئیسیین، وقد تعرَّ

م:٢٠١٧دیسمبر ٣١في القیمة. وفیما یلي تحلیل بتواریخ إجمالي الحسابات المدینة كما 

الحسابات التجاریة المدینة

المتداولة
٣٠أقل من 
یوًما

٦٠–٣٠
یوًما

٩٠–٦١
یوًما

٩١أقل من 
اإلجماليیوًما

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

سعودي لایر 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

١٧٦٫٧٧٥٢٣٫٩١٢١٠٫٠٨٩٦٫٧٠٠٨٩٫٦٦٢٣٠٧٫١٣٨حسابات تجاریة مدینة

المجموعة. وال ُتجَرى ُتَدار المخاطر االئتمانیة من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة من خالل قسم المالیة بالمجموعة وفًقا لسیاسة 
استثمارات األموال الفائضة إال مع األطراف األخرى المعتمَدة وضمن نطاق الحدود االئتمانیة الُمحدَّدة لكل طرف. ویراجع مجلس اإلدارة

ة. وُتوَضع مویلیة بالمجموعبالمجموعة الحدود االئتمانیة المتعلقة باألطراف األخرى سنوًیا، ویمكن تحدیثھا طیلة السنة شریطة موافقة اللجنة الت
الحدود بھدف الحدِّ من مخاطر التركز؛ ومن ثم تخفیف وطأة الخسارة المالیة من خالل ما ُیحتمل من تخلِّف الطرف األخر عن السداد.

مخاطر السیولة٦٣-٣

الوفاء بالتزاماتھا المالیة عند استحقاقھا. وُتراَقب التدفقات النقدیة لشركات المجموعة ومتطلبات تتمثل مخاطر السیولة في عدم قدرة الشركة على 
تمویلھا وسیولتھا النقدیة على أساس مركزي تحت رقابة اإلدارة المالیة للمجموعة. ویتمثل الھدف من النظام المركزي ھذا في تحسین كفاءة

المجموعة، فیما یتمثل ھدف المجموعة في المحافظة على توازن بین استمراریة التمویل والمرونة من خالل وفعالیة إدارة الموارد الرأسمالیة لدى 
وتدیر المجموعة مخاطر السیولة بالمحافظة على احتیاطیات كافیة وتأمین تسھیالت بنكیة . استخدام الحسابات البنكیة المكشوفة والقروض البنكیة

رة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة ومطابقة تواریخ استحقاق األصول والمطلوبات المالیة. ولدى المجموعة وتسھیالت قروض بالمراقبة المستم
ما یكفیھا من النقدیة عند الطلب من أجل الوفاء بالمصاریف التشغیلیة المتوقعة، بما في ذلك خدمة االلتزامات المالیة.
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(تتمة)مخاطر السیولة٦٣-٣

زیادة تركز المخاطر٣٦-٣-أ
اینشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف األخرى أنشطة تجاریة مماثلة أو أنشطة في المنطقة الجغرافیة ذاتھا أو عندما یكون لدیھ

اسیة أو بالتغیُّرات في الظروف االقتصادیة أو السیخصائص اقتصادیة تؤدي بھا أن تتأثر قدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تأثرا مماثال 
غیرھا من الظروف. ویشیر تركز المخاطر إلى الحساسیة النسبیة ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثِّر على صناعة معینة.

مبادئ توجیھیة ُمحدَّدة تركِّز على المحافظة على محفظة وُبغَیة الحیلولة دون زیادة مخاطر التركز، تتضمَّن سیاسات المجموعة وإجراءاتھا 
إدارة من أجلمتنوعة من السندات. وتخضع مخاطر التركُّز الُمحدَّدة للمراقبة واإلدارة وفًقا لذلك. وُتستخَدم التحوطات االنتقائیة داخل المجموعة 

مخاطر التركز على مستوى العالقات ومستوى الصناعة.

ص الجدول التالي تواریخ استحقاق االلتزامات المالیة على المجموعة بناًء على الدُّفعات غیر المخصومة التعاقدیة: ویلخِّ

٢٠١٨دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 
٣أقل من عند الطلب

أشھر
أقل من سنة 

واحدة
٥إلى ١

سنوات
٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

)باأللوف(لایر سعودي 

٢٣٥٫٣١٩-١٤٤٫١٩٣٩١٫١٢٦--قروض تحمل فائدة
٦٠٫٧٥٩--٦٠٫٧٥٩-حسابات تجاریة دائنة وحسابات دائنة أخرى

٨٫٧٢١--٨٫٧٢١--مطلوبات أخرى
--٣٠٤٫٧٩٩-٢١٣٫٦٧٣٩١٫١٢٦

٢٠١٧دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

أقل من سنة أشھر٣أقل من عند الطلب
واحدة

٥إلى ١
سنوات

٥أكثر من 
اإلجماليسنوات

)باأللوف(لایر سعودي 

١٢٨٫٨٣٤١٣٤٫٩٦١٥٫١٩٨٢٦٨٫٩٩٣--قروض تحمل فائدة
٤٨٫٣٢٠--٤٨٫٣٢٠حسابات تجاریة دائنة وحسابات دائنة أخرى

٩٫٢٦٧-٥٫٥١٧٣٫٧٥٠--مطلوبات أخرى
--١٨٢٫٦٧١١٣٨٫٧١١٥٫١٩٨٣٢٦٫٥٨٠



٦٨

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة (تتمة)
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المطلوبات الناشئة من النشاطات التمویلیةالتغیُّرات في ٣٦-٤
جزء غیر 
متداول من 

قروض تحمل 
فائدة

جزء متداول 
من قروض 
تحمل فائدة

قروض 
قصیرة 
األجل

)باأللوف(لایر سعودي 

٢٠١٧١٠٩٫٦٩٨٨١٫٦٣٥٩٩٫٩٤٣ینایر ١في 
)٥٩٫٣٤٣()١٧٫٤١٣(٣٩٫٧٤٤تدفقات نقدیة

-١٧٫٧٨٥)١٧٫٧٨٥(إعادة تصنیفات
١٣١٫٦٥٧٨٢٫٠٠٧٤٠٫٦٠٠م٢٠١٧دیسمبر ٣١

٤٩٫٩٠٠)٣٣٫٤٨٩()٤٥٫٩٥٢(تدفقات نقدیة
-٢٨٧)٢٨٧(إعادة تصنیفات

٢٠١٨٨٥٫٤١٨٤٨٫٨٠٥٩٠٫٥٠٠دیسمبر ٣١

إدارة رأس المال٠٣٧

ةبغرض إدارة رأسمال المجموعة، یتضمَّن رأس المال أسھم رأس المال واالحتیاطیات النظامیة وكافة احتیاطیات حقوق الملكیة األخرى العائد
زیادة قیمة أسھم المساھمین إلى الحد األقصى.لمساھمي الشركة األم. ویتمثل الغرض الرئیس إلدارة رأسمال المجموعة في 

افظة حوتدیر المجموعة ھیكل رأسمالھا وتجري تعدیالتٍ علیھ في ضوء التغیُّرات في الظروف االقتصادیة ومتطلبات التعھدات المالیة. وُبغیة الم
توزیعات األرباح المدفوعة إلى المساھمین أو تعید رأس المال إلى على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تجري المجموعة تعدیال على مبالغ 

المساھم.

أس روبھدف المحافظة على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، قد تجري المجموعة تعدیال على مبلغ توزیعات األرباح المدفوعة إلى المساھمین أو تعید 
أو تبیع أصوال لتقلیل الدین.المال إلى المساھمین أو تصدر أسھًما جدیدة

ـ "إجمالي مطلوبات (متداولة وغیر متداولة) ُمقسًما على صافي قیمة األصول غیر الملموسة (حقوق أ) یتحدد إجمالي ُمعدَّل الرفع المالي ك
غیر الُمسیِطرة ناقًصا األصول غیر الملموسة)".الملكیة كما ھي ُمدَرجة في قائمة المركز المالي الُموحَّدة المرفقة، بما في ذلك الحصص 

"ُمعدَّل االستدانة" كـ "إجمالي قروض (متداولة وغیر متداولة) ُمقسًما على حقوق الملكیة (كما ھي ُمدَرجة في قائمة المركز یتحددب)
المالي الُموحَّدة المرفقة، بما في ذلك الحصص غیر الُمسیِطرة)".

٠٫٥ین بوخالل السنة، تمثلت استراتیجیة المجموعة، التي ظلت دون تغیُّر من السنة الماضیة، في المحافظة على إجمالي ُمعدَّل الرفع المالي ما 
).١إلى ٠٫٢ما بین وُمعدَّل االستدانة ٣إلى ٠٫٥: إجمالي ُمعدَّل الرفع المالي ما بین ٢٠١٧(١إلى ٠٫٢وُمعدَّل االستدانة ما بین ٣إلى 

القیم العادلة لألدوات المالیة٠٣٨

المستوى تُتصنَّف كافة األدوات المالیة، التي ُیْعَتَرُف بقیمتھا العادلة أو ُیفَصح عنھا، ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على أساس مدخال
القیمة العادلة ككل، وذلك على النحو التالي:األدنى والھامَّة لقیاس 

المستوى األول: األسعار الُمدَرجة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة ألصول ومطلوبات مماثلة.-
و أالمستوى الثاني: طرق تقییم فنیة تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا قابلة للمالحظة بصورة مباشرة-

غیر مباشرة.
المستوى الثالث: طرق تقییم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والھامة لقیاس القیمة العادلة لھا غیر قابلة للمالحظة.-



٦٩

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الُموحَّدة 
م٢٠١٨دیسمبر ٣١في 

(تتمة)القیم العادلة لألدوات المالیة٠٣٨

دین وأصول العقود وبعض األصول الم األخرى ة تداولوتتألف األصول المالیة من النقد وما في حكمھ والحسابات المدینة والدُّفعات الُمقدََّمة إلى مورِّ
الحسابات الدائنة والتي ُتقاس بالتكلفة الُمطَفأة، فیما تتألف المطلوبات المالیة من القروض ألجل والقرض قصیر األجل والدُّفعات الُمقدََّمة من عمالء 

یم ي. وقد قیَّمت اإلدارة بأن القوبعض المطلوبات المتداولة األخرى. وُتَقاس ھذه األصول والمطلوبات الحًقا باستخدام طریقة ُمعدَّل الفائدة الفعل
العادلة تقارب قیمھا الدفتریة؛ وذلك یعود إلى حدٍّ كبیٍر إلى تواریخ االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات المالیة.

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

وقد اسُتخدمت الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیم العادلة:

القروض الطویلة األجل ذات األسعار الثابتة وذات األسعار المتغیرة بناًء على معطیات مثل أسعار تقیِّم المجموعة الحسابات المدینة / -
الفائدة وعوامل مخاطر الدول المحددة والجدارة االئتمانیة لكل عمیل على حدة وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناًء على ھذا 

ة لتلك الحسابات المدینة.التقییم، ُتؤخذ في االعتبار مخصصات الخسائر التقدیری

ُتحدَّد القیم العادلة لقروض المجموعة التي تحمل فائدة وفًقا لطریقة التدفقات النقدیة المخصومة باستخدام سعر الخصم الذي یعكس سعر -
دیسمبر ٣١األداء الخاصة بالشركة، كما في االقتراض للجھة الُمصِدرة كما في نھایة فترة القوائم المالیة. وقد ُقیِّمت مخاطر عدم 

م، بأنھا غیر ھامة.٢٠١٨

األحداث الالحقة٠٣٩

م قد یكون لھا تأثیر ھام على المركز المالي ٢٠١٨دیسمبر ٣١من وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث الحقة ھامة منذ السنة المنتھیة في 
في ھذه القوائم المالیة الُموحَّدة.للمجموعة الُمبیَّن


