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ة الُمَوحََّدة ِلیَّة الُموجََز القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر المنتھیتین في 

الصفحةجدول المحتویات

١تقریر الفحص المحدود للمراجعین المستقلین

َدةقائمة  ة الُمَوحَّ ِلیَّة الُموجََز ٢الربح والخسارة األوَّ

ة الُمَوحََّدة ِلیَّة الُموجََز ٣قائمة الدخل الشامل األوَّ

ة الُمَوحََّدة ِلیَّة الُموجََز ٤قائمة المركز المالي األوَّ

ة الُمَوحََّدة ِلیَّة الُموجََز ٥قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األوَّ

ة الُمَوحََّدة لیة الُموجََز ٦قائمة التدفقات النقدیة األوَّ

ة الُمَوحََّدة لیة الُموجََز ٢١-٧إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیة في لفترة التسعة 

معلومات حول الشركة٠١

يتتألف شركة البحر األحمر العالمیة ("الشركة") ("الشركة األم") وشركاتھا التابعة (المشار إلیھا مًعا بــ "المجموعة") من الشركة، وھ١٫١
لة بمدینة جدة في المملكة العربیة السعودیة بموج بشركة مساھمة سعودیة، وشركاتھا التابعة وفروعھا السعودیة واألجنبیة. والشركة ُمسجَّ

م). ٢٠٠٦سبتمبر ٢٥ھــ (١٤٢٧رمضان ٢الصادر بتاریخ ٢٥٣٢وفًقا للقرار الوزاري رقم ٤٠٣٠٢٨٦٩٨٤سجل التجاري رقم ال
وعنوان الشركة المسجل ھو مدینة جدة، حي الروضة، شارع األمیر محمد بن عبدالعزیز، المملكة العربیة السعودیة. لدى الشركة الفروع 

سعودیة:التالیة في المملكة العربیة ال

الموقعرقم السجل التجاريلفرعا
الجبیل٢٠٥٥٠٠٣٦٧٢شركة البحر األحمر العالمیة
الجبیل٢٠٥٥٠٠٦١٠٥شركة البحر األحمر العالمیة

رابغ٤٦٠٢٠٠٤٧٦٩شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

من حصص الشركة. فیما یلي قائمة بالشركات التابعة العاملة الرئیسیة %٥١لسیطرة مجموعة الدباغ، والتي َتْمُلُك تخضع المجموعة ١٫٢
والُمْدَرَجة في المجموعة:

نسبة الملكیة الفعلیةبلد التسجیل
سبتمبر ٣٠

٢٠١٨
دیسمبر ٣١

٢٠١٧

%١٠٠%١٠٠غانا(غانا) المحدودة ("آر أس جي")شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
%٩٨%٩٨الجزائرشركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان (الجزائر) المحدودة ("آر أس أي")

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

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

%١٠٠%١٠٠ُعمانشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أل أل سي ("آر أس أو")
%١٠٠%١٠٠أسترالیاشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي تي واي لیمتد (آر أس أتش أس بي)

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (مالیزیا) أس دي إن بي إتش دي ("آر أس 
أتش أم")

%٩٠%٩٠مالیزیا

%١٠٠%١٠٠بابوا غینیا الجدیدة"آر أس أتش بي")المحدودة (شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي أن جي 

لدى الشركة أیًضا حصص ملكیة في شركات تابعة ُمسجَّلة في قطر ونیجیریا ولیبیا والمملكة العربیة السعودیة وسنغافورة ومالیزیا، وقد 
ة الُمَوحََّدة، وتعتبر ھذه الشركات التابعة إما في المراحل األولى للعملی لِیَّة الُموجََز َدت في ھذه القوائم المالیة األوَّ یاتھا م تبدأ عملات أو لُوحِّ

التجاریة بعد. باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة أیًضا تراخیص لتشغیل فروع في كل من بابوا غینیا الجدیدة وأبو ظبي وأفغانستان وغینیا 
سبتمبر ٣٠ي فوأفغانستان وغینیا االستوائیة أي عملیات تجاریة خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة يأبو ظباالستوائیة. ولم َتجر الفروع في 

٢٠١٨.

تتمثل النشاطات الرئیسیة للمجموعة في شراء األراضي والعقارات بغرض تطویرھا وإنشاء مباٍن سكنیة وتجاریھا علیھا ولبیعھا أو تأجیرھا ١٫٣
والصیانة وبناء المرافق واألعمال في النھایة. وَتَتَضمَُّن أیًضا نشاطات المجموعة تصنیع وحدات سكنیة غیر خرسانیة والمقاوالت العامة 

ت االمدنیة وتورید الطعام وتقدیم خدمات األغذیة وتجارة المنتجات الغذائیة. إضافة لذلك، تزاول المجموعة أیًضا أعمال تصنیع وبیع الدھان
وتقدیم الخدمات المتعلقة بھا.

ة الُمَوحََّدة الخاصة بالمجموعة عن فترتي الثال١٫٤ لِیَّة الُموجََز عة ثة أشھر والتسبناًء على قرار مجلس اإلدارة، اعُتمد إصدار القوائم المالیة األوَّ
م).٢٠١٨نوفمبر ٨ھــ (الموافق ١٤٤٠صفر٣٠بتاریخ ٢٠١٨سبتمبر ٣٠أشھر المنتھیتین في 
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العالمیةشركة البحر األحمر
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

أساس اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٢

أساس اإلعداد٢٫١

ة الُمَوحََّدة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( ِلیَّة الُموجََز ) "التقریر المالي األولي" المعتمدة بالمملكة ٣٤أِعّدت ھذه القوائم المالیة األوَّ
ة الُمَوحََّدة جمیع المعلومات  لیَّة الُموجََز واإلفصاحات الالزمة في القوائم المـالیة الُمَوحََّدةالعربیة السعودیة. ال َتَتَضمَُّن القوائم المالیة األوَّ

. باإلضافة إلى ذلك، ٢٠١٧دیسمبر ٣١السنویة، لذا یجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع القوائم المالیة الُمَوحََّدة السنویة للمجموعة كما في 
دیسمبر ٣١نتائج عملیات السنة التي تنتھي في ال تمثل بالضرورة مؤشًرا ل٢٠١٨سبتمبر ٣٠فإن نتائج عملیات الفترة المنتھیة في 

٢٠١٨.

ة الُمَوحََّدة وفًقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء مزایا الموظفین ومزا ِلیَّة الُموجََز ظیف األخرى، یا ما بعد التوُأِعدَّت ھذه القوائم المالیة األوَّ
االكتواریة.حیث ُتستخدم حسابات القیمة الحالیة 

ة الُمَوحََّدة باللایر السعودي، الذي ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة لد ِلیَّة الُموجََز ى المجموعة.وُتْعَرض ھذه القوائم المالیة األوَّ
ب كافة القیم إلى أقرب قیمة باأللوف ما لم ُیذكر خالف ذلك. وُتقرَّ

في السیاسات المحاسبیة للمجموعةالتغیُّرات ٢٫٢

ة الُمَوحََّدة تتماشى مع تلك السیاسات المتبعة ف لیَّة الُموجََز إعداد القوائم يإنَّ السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األوَّ
َدة السنویة للمجموعة عن السنة المنتھیة في  باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الذي أصبح سارًیا اعتباًرا ، ٢٠١٧دیسمبر ٣١المالیة الُمَوحَّ

. ولم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر ُأْصِدَر ولم یصبح سارًیا المفعول حتى اآلن.٢٠١٨ینایر ١من 

) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء" والمعیار الدولي ١٥رقم (وتطبِّق المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي
) والمعیار الدولي ٩) "األدوات المالیة". ووفًقا لألحكام االنتقالیة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩للتقریر المالي رقم (
ُتِرَف بالتعدیالت الناتجة عن تطبیق المعاییر الجدیدة في الرصید االفتتاحي )، لم یتم تعدیل أرقام المقارنة، ١٥للتقریر المالي رقم ( واْع

)، فقد ُأْفِصَح عن طبیعة ھذه التغیُّرات ٣٤. ووفًقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم (٢٠١٨ینایر ١في قائمة المركز المالي بتاریخ 
وتأثیرھا، إن ُوِجَدت، أدناه.

) المعنّي باألدوات المالیة:٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٢٫٢٫١

): التصنیف والقیاس فیما یتعلق بالفترات السنویة ٣٩) محل معیار المحاسبة الدولي رقم (٩یحل المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ع الثالثة جوانب كافة المتعلقة بالمحاسبة عن األدوات المالیة: التصنیف أو بعد ذلك التاریخ، حیث ٢٠١٨ینایر ١التي تبدأ في تاریخ  ُیجمِّ

والقیاس واالنخفاض في القیمة ومحاسبة التحوط.

وقد طبَّقت المجموعة اإلعفاء بعدم تعدیل معلومات المقارنة عن الفترات الماضیة فیما یتعلق بالتصنیف والقیاس.

التصنیف والقیاس(أ) 
)، أصًال مالًیا بقیمتھ ٩باستثناء بعض الحسابات التجاریة المدینة، تقیس المجموعة مبدئًیا، بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

القیمة عدم تسجیل أصل مالي بالعادلة زائدًا تكالیف المعامالت المرتبطة ارتباًطا مباشًرا باالستحواذ على األصل المالي، وذلك في حالة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

)، ُتَقاس األدوات المالیة المدینة الحًقا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالتكلفة ٩وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
اآلخر. ویعتمد التصنیف على معیارین: نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول وما المطَفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

إن كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة لألدوات تمثل "مدفوعات حصریة ألصل المبلغ والفائدة" على المبلغ األصلي غیر الُمسدَّد (معیار 
المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة).
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)أساس اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٢

(تتمة)) المعنّي باألدوات المالیة:٩المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٢٫٢٫١

وفیما یلي التصنیف والقیاس الجدیدان لألصول المالیة المدینة الخاصة بالشركة:

ل امتالك األصول المالیة من أجأدوات الدین بالتكلفة المطفأة لألصول المالیة التي ُیحتفظ بھا ضمن نموذج أعمال بغرض •
تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة التي تستوفي معیار المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة. وَتَتَضمَُّن ھذه الفئة 
الحسابات التجاریة المدینة والحسابات المدینة األخرى الخاصة بالشركة والقروض الُمْدَرَجة ِضْمن األصول المالیة غیر 

متداولة األخرى.ال

أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدویر األرباح أو الخسائر إلى ربح أو خسارة من التوقف •
عن االعتراف. وتمثل األصول المالیة المدرجة ضمن ھذا الفئة أدوات الدین لدى الشركة والُمدَرجة في السوق المالیة 
وتستوفي معیار المدفوعات الحصریة ألصل المبلغ والفائدة وُیحتفظ بھا ضمن نموذج أعمال بغرض تحصیل التدفقات النقدیة 

والبیع.

وُتَصنَُّف األصول المالیة األخرى وتُقاُس الحًقا على النحو التالي:

الشامل اآلخر مع عدم إعادة تدویر األرباح أو الخسائر إلى ربح أو أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل •
خسارة من التوقف عن االعتراف. وال تشتمل ھذه الفئة إال على أدوات حقوق الملكیة التي تنوي المجموعة االحتفاظ بھا 

حول. وقد تراف المبدئي أو التللمستقبل القریب والتي اختارت الشركة اختیاًرا نھائًیا بأن تصنفھا على ذلك النحو عند االع
صنَّفت الشركة أدوات حقوق ملكیتھا غیر الُمدَرجة في السوق المالیة كأدوات حقوق ملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر. وال تخضع أدوات حقوق الملكیة المسجلة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقییم االنخفاض في 

).٩مة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (القی

وتظل طریقة المحاسبة عن المطلوبات المالیة للمجموعة إلى حد كبیر ھي نفس طریقة المحاسبة بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلقة ) لم یكن لھ تأثیر جوھري على ٩).  وعلیھ فإن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣٩(

بالمطلوبات المالیة.

(ب) انخفاض في القیمة
) إلى تغیر جوھري في طریقة محاسبة المجموعة عن الخسائر الناشئة عن االنخفاض ٩أدى تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

الخسائر االئتمانیة المتوقعة المستقبلیة بطریقة الخسارة المتكبدة المتبعة في معیار المحاسبة في قیمة األصول المالیة باستبدال طریقة 
ل مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة لكافة ٩). ویلزم المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٣٩الدولي رقم ( ) المجموعة أن ُتسجِّ

جَّلة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة.القروض واألصول المالیة المدینة األخرى غیر الُمس

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

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

على الخبرة السابقة للمجموعة بشأن الخسارة االئتمانیة، وُیعدَّل حسب العناصر المتوقعة الُمحدَّدة للمدینیین والبیئة االقتصادیة.

یوًما. ومع ذلك، فإنَّ المجموعة، ٩٠التعاقدي وتنظر المجموعة في حاالت التخلف عن سداد أصل مالي عندما ینقضي على موعد سداده
في بعض الحاالت، قد تعتبر أیًضا أنھ ھناك تخلف عن سداد أصل مالي ما عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة بأنھ من غیر 

نیة تحتفظ أي تعزیزات في األھلیة االئتماالمرجَّح للمجموعة أن تقبض بالكامل المبالغ التعاقدیة غیر الُمسدَّدة قبل أن تأخذ بعین االعتبار
بھا المجموعة.



١٠

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعةأساس اإلعداد ٠٢

) "اإلیرادات من العقود الُمبَرمة مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٢٫٢٫٢

) ١٨المحاسبة الدولي رقم () "عقود اإلنشاء" ومعیار١١) معیار المحاسبة الدولي رقم (١٥یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
"اإلیرادات والتفسیرات ذات الصلة" وُیطبَُّق على جمیع اإلیرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء، ما لم تكن ھذه العقود ضمن 

مة عقود المبرَ نطاق المعاییر األخرى. ویضع المعیار الجدید نموذجا مكونا من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات التي تنشأ من ال
)، ُیْعَتَرُف باإلیرادات حسب القیمة التي تعكس الِعَوض الذي تتوقع المنشأة ١٥مع العمالء. وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

استحقاقھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات إلى عمیل.

بمراعاة جمیع الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبیق كل خطوة من النموذج وُیلِزم المعیار المنشآت باستخدام الحكم المحاسبي 
على العقود المبَرمة مع عمالئھا. وُیحدِّدُ المعیار طریقة المحاسبة عن التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد والتكالیف التي تتعلق 

مباشرة بالوفاء بالعقد.

وقد اختارت المجموعة طریقة التطبیق بأثر رجعي ُمعدَّل، وطبَّقت المعیار بأثر رجعي فقط على الفترة الحالیة األحدث المعروضة في 
) تطبیقا مبدئًیا كتعدیل على الرصید ١٥القوائم المالیة. واعترفت المجموعة بالتأثیر التراكمي لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

) المسموح بھ وفًقا للمعیار. وعلیھ فإنَّ المعلومات المعروضة ٢٠١٨ینایر ١تتاحي لألرباح المبقاة كما بتاریخ التطبیق المبدئي (أي االف
للفترة المقابلة السابقة لم ُیجَر تعدیلھا.

المجموعة باإلیرادات عندما ُتحوِّل السیطرة على منتج أو تُقاُس اإلیرادات بناًء على المبلغ المحدد في العقد المبرم مع العمیل. وتعترف 
خدمات إلى عمیل ما وعند استیفاء المعاییر المحددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة، كما موضح أدناه. وتستند المجموعة في تقدیرھا 

ل اتفاقیة.للعائد على النتائج التاریخیة، آخذة بعین االعتبار نوع العمیل ونوع المعاملة وتفاصیل ك

أ) إیرادات عقود
ُل السیطرة على البضائع إلى العمیل. وُیْعَتَرُف بإیرادات  حدات وُیْعَتَرُف باإلیرادات من مبیعات المباني في وقت معین، أي عندما ُتَحوَّ

المبنى.المبنى عند تسلیم وحدات المبنى وانتقال صك الملكیة وقبول العمیل لوحدات 

تََتَضمَُّن بعض العقود توریدات متعددة، مثل تركیب المباني. غیر أن خدمة التركیب تََتَضمَُّن خدمة متكاملة ویمكن أن یقدمھا طرف 
آخر؛ ومن ثمَّ ُیحاَسُب عنھا كالتزام أداء مستقل. وفي ھذه الحالة، سیتم تخصیص سعر المعاملة لكل التزام أداء على أساس أسعار البیع

د والمنفصلة. وحیثما ال یمكن مالحظة ذلك بشكل مباشر، فإنھا ُتَقدَُّر بناءً على التكلفة المتوقعة زائدًا ھامش الربح. وإذا تضمنت العق
تركیب المباني، ُیْعَتَرُف بإیرادات مبیعات المباني في وقت معین عند تسلیم وحدات المبنى وانتقال صك الملكیة وقبول العمیل لوحدات 

بنى.الم

إن اإلیرادات من عقود مبیعات المباني التي ال تقوم فیھا المجموعة بإنشاء أصل مع استخدام بدیل للمجموعة ووجود حق قابل للتطبیق 
علیة الُمَتَكبََّدة للتكلفة الفللسداد مقابل األداء ُیْعَتَرُف بھا مع مرور الوقت. وتُقاُس اإلیرادات بناًء على طریقة اإلدخال حسب النسبة المئویة 

حتى تاریخھ إلى إجمالي التكلفة الُمَقدََّرة لكل عقد.

وتستوفي اإلیرادات من عقود اإلنشاء في الموقع معاییر اإلیرادات مع مرور الوقت. وتُقاُس اإلیرادات بناًء على طریقة اإلدخال حسب 
تاریخھ إلى إجمالي التكلفة الُمَقدََّرة لكل عقد.النسبة المئویة للتكلفة الفعلیة الُمَتَكبََّدة حتى 



١١

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعةأساس ٠٢

(تتمة)أ) إیرادات عقود

وُتعدَُّل تقدیرات اإلیرادات أو التكالیف أو مدى التقدم في اإلنجاز إذا تغیرت الظروف. وُتدرج أي زیادات أو انخفاضات ناشئة في 
الربح أو الخسارة في الفترة التي أصبحت فیھا الظروف التي تؤدي إلى التعدیل معلومة لدى اإلیرادات أو التكالیف الُمَقدََّرة ضمن 

اإلدارة.

منجزة ضمن لیدفع العمیل المبلغ الثابت بناًء على جدول السداد. وُتْدَرُج التكالیف واألرباح الُمَقدََّرة الفائضة عن الفواتیر من العقود غیر ا
عقود، وُتْدَرُج الفواتیر الفائضة عن التكالیف الُمَتَكبََّدة واإلیرادات الُمَقدََّرة، ِإْن ُوِجَدت، ضمن المطلوبات األصول المتداولة كأصول 
المتداولة كمطلوبات عقود.

ب) إیرادات إیجار

ى ُتقدَّم خاللھا الخدمات باستخدام طریقة القسط الثابت علُیْعَتَرُف باإلیرادات من االستثمارات العقاریة عادة في الفترة المحاسبیة التي 
مدى فترة عقد اإلیجار.  وُتَصنَُّف عقود اإلیجار ھذه خالف عقود اإلیجار التمویلي.

ج) مبیعات البضائع

تنفیذ واحد. وقد خُلَصت المجموعة إلى أنھ یجب تََتَضمَُّن عادة عقود المجموعة المبَرمة مع العمالء، بغرض بیع بضائعھا، التزام 
ُل عندھا السیطرة على األصل إلى العمیل، وذلك عادة عند تسلیم  االعتراف باإلیرادات من بیع البضائع في النقطة الزمنیة التي ُتَحوَّ

لى توقیت االعتراف باإلیرادات ومبلغ ) أي تأثیر ع١٥البضائع. وبناًء على ذلك، لم یكن لتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
اإلیرادات المعتَرف بھ.

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

وتقدم المجموعة ضمانات على منتجات معینة تتعلق بصفٍة رئیسٍة بقطاع الدھانات والخدمات المتعلقة بھ، وال تقدم ضمانات مطولة في 
)، التي تجري ١٥(عقودھا مع العمالء. ولذلك، فإنَّ معظم الضمانات ُتَعدُّ ضمانات مؤكَّدة وفقا للمعیار الدولي للتقریر المالي رقم 

) (االلتزامات المحتملة واألصول المحتملة) بما یتماشى مع ٣٧المجموعة المحاسبة عنھا وفقا ألحكام معیار المحاسبة الدولي رقم (
).١٥ممارستھا قبل تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

(د) إیرادات من خدمات الصیانة والتركیب
ُیْعَتَرُف باإلیرادات من خدمات الصیانة والتركیب في الفترة المحاسبیة التي ُتقدَّم فیھا الخدمات، وذلك بالرجوع إلى مرحلة اإلنجاز

للمعاملة المحددة المقّیمة على أساس الخدمة الفعلیة المقدمة كجزء من مجموع الخدمات المزمع تقدیمھا.

المكونة للتمویل(ھــ) العناصر 
ال تتوقع المجموعة أن یكون لدیھا أي عقود حیث إن الفترة بین نقل البضائع أو الخدمات المتعھد بھا إلى العمیل ودفع العمیل مقابلھا 

تتجاوز سنة واحدة. ونتیجة لذلك، ال تقوم المجموعة بتعدیل أي من أسعار المعامالت لتحدید القیمة الزمنیة للنقود.



١٢

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)أساس اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٢

غیر أنھا ال ٢٠١٨ینایر ١باإلضافة إلى ما ورد أعاله، فیما یلي المعاییر والتعدیالت على المعاییر الساریة اعتباًرا من ٢٫٣
تؤثر تأثیًرا جوھرًیا على القوائم المالیة للشركة.

التعدیالت على المعیار -األسھم وقیاسھا" )  "تصنیف معامالت الدفع على أساس ٢المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (•
)٢الدولي للتقریر المالي رقم (

-) "عقود التأمین"٤) "األدوات المالیة مع المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (٩تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (•
)٤التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

)٤٠التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (-تحویل االستثمار العقاري •
عات المعامالت بالعمالت األجنبیة ومبالغ الدف-) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٢التفسیر رقم (•

المقَّدمة
حذف اإلعفاءات القصیرة األجل -ر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة" ) "تطبیق المعایی١المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (•

لمطبقي المعاییر ألول مرة
ُیعدُّ التصنیف الذي یقیس -االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة -) ٢٨معیار المحاسبة الدولي رقم (•

أو الخسارة خیار كل استثمار على حدةالشركات المستثَمر فیھا بالقیمة العادلة من خالل الربح 



١٣

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

المحاسبیة الجدیدةتأثیر تطبیق المعاییر ٠٣

) والمعیار الدولي ٩یستعرض الجدول التالي التعدیالت الُمْعَتَرف بھا لكل بند على حدة نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
إعادة احتساب المجامیع الفرعیة والمجامیع الكلیة ). ولم ُتْدَرج البنود التي لم تتأثر بالتغیرات. وبالتالي، ال یمكن ١٥للتقریر المالي رقم (

الُمْفَصح عنھا من خالل األرقام المدرجة.

دیسمبر٣١
٢٠١٧

تعدیل من 
تطبیق المعیار 
الدولي للتقریر 

)٩المالي رقم (

تعدیل من 
تطبیق المعیار 
الدولي للتقریر 

المالي رقم 
)١٥(

ینایر١
٢٠١٨

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

(معدلة))٣٫٢(إیضاح )٣٫١(إیضاح 

٣١٬٠٦٠)٥٬٠٢٩()٥٥١(٣٦٬٦٤٠أصول عقود
٣٬٥٤٨١٦٩٬٥٤٥-١٦٥٬٩٩٧مخزون

حسابات مدینة
٦٥٬٠٤١-)١٠٬١٤٠(٧٥٬١٨١متداولة-
١٨٨٬٨٨٤-)٢٬٣٧٨(١٩١٬٢٦٢غیر متداولة-

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

اُعُْتِرَف بالفرق بین القیمة الدفتریة السابقة لمخصص االنخفاض في القیمة المحتسب على أساس نموذج الخسارة الُمَتَكبََّدة ومخصص ٣٫١
) ضمن األرباح ٩االنخفاض في القیمة المحتسب على أساس نموذج الخسارة المتوقعة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

ة الُمَوحََّدة.٢٠١٨ینایر ١كما في المبقاة االفتتاحیة ِلیَّة الُموجََز ، وُعِرَض ھذا الفرق في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األوَّ

وخلصت ٢٠١٨ینایر ١وخالل الفترة السابقة، أعادت إدارة المجموعة النظر في تطبیق نموذج "الخسارة االئتمانیة المتوقعة" في 
ل لم ُتؤخذ في االعتبار بشكل صحیح ولم ُتراعى في علمیة إلى أن بعض االفتراضات الرئی سیة التي كانت موجودة في تاریخ التحوُّ

ملیون ١١٫٤) من المبلغ المقدر بقیمة ٩االحتساب. وعلیھ، فقد ُعدَِّلت التسویة الخاصة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ملیون لایر سعودي.١٣إلى مبلغ ،٢٠١٨مارس ٣١لایر سعودي، الُمْفَصح عنھ في 

ر یاُعُْتِرَف في الفترات السابقة باإلیرادات ِمن عقود بیع المباني للعمالء على أساس طریقة نسبة اإلنجاز. وفًقا للمعیار الدولي للتقر٣٫٢
ة لكل الُمَتَكبََّدة حتى تاریخھ إلى إجمالي التكلفة الُمَقدَّرَ )، كانت تُقاُس اإلیرادات حسب النسبة المئویة للتكلفة الفعلیة ١٥المالي رقم (

عقد.

)، إذا لم تستوف معاییر االعتراف باإلیرادات مع مرور الوقت، فیجب االعتراف ١٥وبموجب المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ملیون ٥أعادت المجموعة قیاس اإلیرادات بمبلغ باإلیرادات عند نقطة زمنیة محددة. ولعكس ھذا التغییر في السیاسة المحاسبیة،

ملیون لایر سعودي، ١٫٥ملیون لایر سعودي، مما أدى إلى انخفاض صافي الربح بمقدار ٣٫٥لایر سعودي وتكلفة اإلیرادات بمبلغ 
ُتِرَف بھ في السنة السابقة بناًء على نسبة طریقة اإلنجاز. اُعْتُِرَف بذلك ضمن األرباح  ینایر ١المبقاة االفتتاحیة كما في وھو ما اُْع

ِلیَّة الُمَوحََّدة.٢٠١٨ ، وُعِرَض في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األوَّ



١٤

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

الصادرة غیر ساریة المفعول حتى اآلنالمعاییر٠٤

، حیث ٢٠١٨ینایر ١فیما یلي المعاییر والتعدیالت على المعاییر الصادرة غیر الساریة بعد على الفترات السنویة التي تبدأ بعد 
ة.ُیسمح بالتطبیق المبكر  ِلیَّة الُموجََز لھا، غیر أن الشركة لم تطبقھا مبكًرا عند إعداد ھذه القوائم المالیة األوَّ

)٢٠١٦(الصادرة في دیسمبر ٢٠١٧-٢٠١٥دورة األعوام 
المملوكة سابًقا في عملیة مشتركةالحصص-) "عملیات تجمیع المنشآت" ٣المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (•
الحصص المملوكة سابًقا في عملیة مشتركة-) "االتفاقیات المشتركة" ١١المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (•
مدفوعات ضرائب الدخل على األدوات المالیة المصنَّفة تأثیرات-) "ضرائب الدخل" ١٢معیار المحاسبة الدولي رقم (•

كحقوق ملكیة
تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملة-) "تكالیف االقتراض" ٢٣معیار المحاسبة الدولي رقم (•

) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (•
عدم التأكد بشأن معالجات ضریبة الدخل-) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي ٢٣التفسیر رقم (•
)٩تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (-خصائص الدفع مقدًما بالعوض السلبي •
)٢٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم (-الحصص الطویلة األجل في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة •
) المعني بعقود التأمین١٧المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (•
) بیع أو المساھمة بأصول بین المستثمر وشركتھ ٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (•

)٢٨) ومعیار المحاسبة الدولي رقم (١٠ت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (تعدیال-الزمیلة أو مشروعھ المشترك 

التقدیرات المحاسبیة واألحكام واالفتراضات الھامة٠٥

ة الُمَوحََّدة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقدیرات واألحكام واالفتراضات  ِلیَّة الُموجََز د تؤثر التي قیتطلُب إعداد القوائم المالیة األوَّ
على المبالغ المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واالفصاحات المرتبطة بھا وإفصاحات االلتزامات 

. وقد ینشأ عن عدم التیقن حیال االفتراضات والتقدیرات نتائج تتطلب إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة لألصول المحتملة
أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلیة.

فترة التي التقدیرات المحاسبیة في الوُتجَرى مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بصورة مستمرة. وُیْعَتَرُف بالتعدیالت على
ُیعدَّل فیھا التقدیر وفي أي فترات مستقبلیة تتأثر بھذه التعدیالت.

وقد كانت األحكام المحاسبیة الھامة التي وضعتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد 
المحاسبیة ھي ذاتھا كما ھي ُمبیَّنة في القوائم المالیة الُموحَّدة السنویة األخیرة، باستثناء األحكام المحاسبیة الھامة بشأن التقدیرات 

) والمعیار ١٥الجدیدة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) أعاله.٢) على النحو المبین في اإلیضاح (٩ر المالي رقم (الدولي للتقری

مدینون٠٦

دعوى قضائیة بمدینة ھیوستن في والیة تكساس في الوالیات المتحدة األمریكیة ضد أحد العمالء ٢٠١٦رفعت الشركة خالل عام 
(إلنشاء منشأة في مدینة صنین بأنجوال) حیث تطالب الشركات التابعة لھا وأعضاء مجلس إدارتھا بسداد األرصدة المستحقة من 

زاماتھ المتعلقة بتحویل األموال في موعدھا إلى المجموعة وفًقا لجدول السداد بسبب قیود معینة على ھذا العمیل. ولم یِف العمیل بالت
واستنادًا إلى التقییم األولي، توقع محام الشركة الحصول على النتیجة النھائیة تحویل األموال بالعملة األجنبیة إلى خارج أنجوال.

، أحضر الطرفان وسیًطا وأبرما ٢٠١٧نوفمبر ١٤وبتاریخ تاریخ تقدیمھا.شھًرا من٢٤لھذه الدعوى القضائیة في غضون 
"خطاب نوایا" سعیا لحل النزاع من خالل حل تجاري. علًما بأن لم ُیبّت حتى اآلن في الدعوى القضائیة، ولم یبد محام الشركة أي 

نشأ من الدعوى القضائیة، وذلك بسبب المخاطر وعدم التیقن حیال یرأي بشأن احتمالیة النجاح في الحصول على أي حكم قد 
استنادًا إلى المعلومات المتاحة في ھذا الوقت، تعتقد اإلدارة أن المخصصات الكافیة لھذه الحسابات والتقاضي والحصول على أحكام. 

المدینة متاحة لتغطیة الخسائر المحتملة.



١٥

شركة البحر األحمر العالمیة 
مساھمة سعودیة)(شركة 

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

المالرأس٠٧

لایر ١٠: "بالمثل") بقیمة ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون سھم (٦٠یتكون رأسمال الشركة المصّرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 
سعودي للسھم الواحد.

زكاة وضریبة دخل٠٨

زكاةأ)
ُاحُتسب مخصص الفترة بناًء على الوعاء الزكوي للشركة وشركاتھا التابعة السعودیة المملوكة لھا بالكامل ككل وعلى أساس الوعاء 

: "بالمثل").٢٠١٧للشركات التابعة السعودیة األخرى، كل على حدة (الزكوي

إضافیة عن األعوام ، َأْصَدَرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") ربوًطا٢٠١٨سبتمبر ٣٠وخالل الفترة الحالیة المنتھیة في 
ملیون لایر سعودي.  عالوة على ذلك، وخالل الفترة الحالیة، تسلمت شركة الدھانات الممتازة ١٠٫٨بقیمة ٢٠١٠حتى ٢٠٠٧من 

ملیون لایر سعودي. ٢٫٧بقیمة ٢٠١٤حتى ١٩٩٩("بي بي سي") (شركة تابعة) ربًطا زكوًیا إضافًیا من الھیئة عن األعوام من 
كة اعتراضات على الربوط. وقدمت اإلدارة اعتراًضا على ھذه الربوط، وتعتقد بأنَّ نتیجة ھذا االعتراض ستأتي في وقّدمت الشر

صالح الشركة.

وتحتفظ الشركة، على أساس تحفظي، بمخصصات كافیة في الدفاتر المحاسبیة للمحاسبة عن أي التزام ینشأ عن التسویة النھائیة 
لھذه الربوط اإلضافیة.

ضریبة دخلب)
ُیَجنَُّب مخصص لضریبة الدخل وفًقا لمصالح الضرائب التي تعمل بھا الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربیة السعودیة. 
احتسبت ضریبة الدخل بناًء على فھم اإلدارات وتفسیرھا لألنظمة الضریبیة المعمول بھا في الدولة المعنیة. وتخضع األنظمة 

ة، وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضریبیة المقدمة من قبل كل الضریبیة لتفسیرات متباین
شركة.

والضریبیة المعمول بھا في المملكة العربیة احتسبت الزكاة وضریبة الدخل بناًء على فھم الشركة وتفسیرھا لألنظمة الزكویة
السعودیة. وتواصل الھیئة إصدار تعمیمات لتوضیح بعض األنظمة الزكویة والضریبیة التي تسري عادة على كافة السنوات المعلقة. 

١تاریخ لزكویة الجدیدة بوتخضع األنظمة الزكویة في المملكة العربیة السعودیة لتفسیرات متباینة، وقد َأْصَدَرت الھیئة األنظمة ا
م). وقد یختلف االلتزام الزكوي والضریبي الذي تحتسبھ الشركة عن االلتزام ٢٠١٧فبرایر ٢٨ھــ (الموافق ١٤٣٨جمادى اآلخرة 

الزكوي والضریبي الذي تقدره الھیئة العامة للزكاة والدخل عن األعوام التي لم تصدر الھیئة بعد الربوط عنھا.



١٦

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

خسائر السھم٠٩

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

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر٣٠

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

صافي خسائر الفترة العائدة للمساھمین في الشركة األم
)٩٬٥٣٤()٣٩٬٠١٣()١٢٬٦٦٣()١٣٬٧٨٠((لایر سعودي باأللوف)

٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠٦٠٬٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة (للسھم)

خسائر السھم األساس والمخفف العائدة للمساھمین في 
)٠٫١٦()٠٫٦٥()٠٫٢١()٠٫٢٣(الشركة األم

التزامات محتملة٠١٠

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي تقریًبا (٣٣٫١قائمة بمبلغ كما بتاریخ التقریر حول القوائم المالیة، كان لدى المجموعة ضمانات بنكیة 
ملیون لایر سعودي) صادرة خالل السیاق العادي لألعمال.٥٩٫٦: ٢٠١٧

التزامات رأسمالیة٠١١

دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٢٫٨التشغیلي كما بتاریخ التقریر حول القوائم المالیة، بلغت التزامات اإلیجار بموجب عقود اإلیجار 
ملیون لایر سعودي).١٥٫٢: ٢٠١٧

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠١٢

یطر بھا والمنشآت المسُتَمثُِّل الجھات ذات العالقة المساھمین الرئیسیین في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتھا وموظفي اإلدارة الرئیسیین 
علیھا من ِقبل ھذه الجھات أو التي تمارس ھذه الجھات نفوذا ھاما علیھا. والشركة األم الرئیسیة المالكة القادمة للمجموعة ھي شركة 

مجموعة الدباغ القابضة (شركة مساھمة مقفلة سعودیة) الُمسجَّلة بمدینة جدة في المملكة العربیة السعودیة.

وُتجري المجموعة، خالل السیاق العادي لألعمال، معامالت مع جھات متعددة ذات عالقة. فیما یلي المعامالت مع الجھات ذات العالقة 
ة الُمَوحََّدة: لیة الُموجََز المدرجة في قائمة الدخل األوَّ

أشھر المنتھیةلفترة التسعة طبیعة المعاملةالعالقة واسم الجھة ذات العالقة
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١١٩٧٦٤مشتریاتجھات أخرى ذات عالقة
٦٦٣٦٦٣مصاریف إیجار



١٧

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠١٢

كانت مكافأة المدیر العام خالل الفترة باعتباره العضو الرئیسي باإلدارة على النحو التالي:

لفترة التسعة أشھر المنتھیة 
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٨٢٠١٧
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٣٬٤٣٢٤٬٤٦١مزایا قصیرة األجل
١٣٤١٨٥مكافآت نھایة خدمة للموظفین

٣٬٥٦٦٤٬٦٤٦

العالقة وشروط الدفع المتعلقة بھا من ِقبل مجلس اإلدارة. واألرصدة القائمة في نھایة الفترة غیر مكفولة بضمانات ُتعتمد سیاسات تسعیر المعامالت مع الجھات ذات 
وال تحمل فائدة وُتسدد نقدا.

ألف لایر سعودي) ضمن الحسابات ٦٠٦: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ألف لایر سعودي (٦٠٥بقیمة ٢٠١٨سبتمبر ٣٠أُْدِرَجت المبالغ المستحقة إلى جھة ذات عالقة كما في 
ِلیَّة الُمَوحََّدة. الدائنة في قائمة المركز المالي األوَّ

المعلومات القطاعیة٠١٣

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

تصنیع وبیع المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة ("المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة")،•

إیجارات من استثمارات عقاریة،•

تصنیع وبیع الدھانات وتقدیم الخدمات المتعلقة بھا ("الدھانات والخدمات المتعلقة بھا").•



١٨

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)
ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة)إیضاحات حول القوائم  لیة الُموجََز (تتمة)المالیة األوَّ

٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٣

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

سبتمبر ٣٠نتھیة في تعرض الجداول التالیة معلومات حول اإلیرادات واألرباح للقطاعات التشغیلیة الخاصة بالمجموعة ھن فترة الثالثة أشھر والتسعة أشھر الم
، على التوالي:٢٠١٧و ٢٠١٨

قطاعات األعمال
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٨سبتمبر ٣٠
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

٢٠١٧سبتمبر ٣٠

المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
من 

االستثمارات 
العقاریة

الدھانات 
والخدمات 
المتعلقة بھا

إجمالي 
القطاعات

المباني 
السكنیة 

والتجاریة 
غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
من 

االستثمارات 
العقاریة

الدھانات 
والخدمات 
المتعلقة بھا

إجمالي 
القطاعات

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)
إیرادات:

١١٠٬٧٧٣٦٦٬٩٩١١٠٬٩٥٣١٨٨٬٧١٧٩٨٬٦٥٨٧٦٬٢٤٤١١٬٥٨٣١٨٦٬٤٨٥إجمالي إیرادات القطاعات
اإلیرادات بین القطاعات

الحذف
--)٢٥٦()٢٥٦(--)٢١٨()٢١٨(

١١٠٬٧٧٣٦٦٬٩٩١١٠٬٧٣٥١٨٨٬٤٩٩٩٨٬٦٥٨٧٦٬٢٤٤١١٬٣٢٧١٨٦٬٢٢٩إیرادات من عمالء خارجیین
)١٣٬٠٣٥()١٬٤٦٣(٥٬٢٢٨)١٦٬٨٠٠()١٥٬١٦٢()٤٬٢٢٣()٢٬٢٨٠()٨٬٦٥٩((الخسائر القطاعیة) الربح القطاعي

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في
٢٠١٨سبتمبر ٣٠

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في
٢٠١٧سبتمبر ٣٠

المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
من 

االستثمارات 
العقاریة

الدھانات 
والخدمات 
المتعلقة بھا

إجمالي 
القطاعات

المباني 
السكنیة 

والتجاریة 
غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
من 

االستثمارات 
العقاریة

الدھانات 
والخدمات 
المتعلقة بھا

إجمالي 
القطاعات

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)مدققة (لایر سعودي باأللوف)غیر
إیرادات:

٣٠٤٬٧٨٩١٩٩٬٢٧٩٣٤٬٢٤٤٥٣٨٬٣١٢٣٣٢٬١٠٨٢٤٢٬١١١٣٩٬٧٨٢٦١٤٬٠٠١إجمالي إیرادات القطاعات
اإلیرادات بین القطاعات

الحذف
--)١٬٦٥٠()١٬٦٥٠(--)٩٥٤()٩٥٤(

٣٠٤٬٧٨٩١٩٩٬٢٧٩٣٣٬٢٩٠٥٣٧٬٣٥٨٣٣٢٬١٠٨٢٤٢٬١١١٣٨٬١٣٢٦١٢٬٣٥١إیرادات من عمالء خارجیین
)١٠٬٠٠٠()٣٬٧٩٧(٢٣٬٠٠٧)٢٩٬٢١٠()٤١٬٧٥٦()٨٬٦١٤(١١٬٠٣٩)٤٤٬١٨١((الخسائر القطاعیة) الربح القطاعي



١٩

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة  لیة الُموجََز (تتمة)الُمَوحََّدة (غیر المدققة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٣

، على التوالي:٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٨سبتمبر ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات حول أصول ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 

٢٠١٧دیسمبر ٣١في ٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 
المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
من 

االستثمارات 
العقاریة

الدھانات 
والخدمات 
المتعلقة بھا

إجمالي 
القطاعات

المباني 
السكنیة 

والتجاریة 
غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات 
من 

االستثمارات 
العقاریة

الدھانات 
والخدمات 
المتعلقة بھا

إجمالي 
القطاعات

مدققة (لایر سعودي باأللوف)غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

٦٠٣٬١٥٦٥٦٢٬٨٨٥٧٥٬٦٠٦١٬٢٤١٬٦٤٧٦٢٢٬٤٣٦٦٠٥٬٠٨٥٧٥٬٤٩٦١٬٣٠٣٬٠١٧إجمالي األصول
٣٠٨٬٠٣٠١٦٠٬٧٦١٢١٬٢٦٣٤٩٠٬٠٥٤٢٥٧٬١٥٥٢١٩٬٢٨٤١٧٬٣٦٩٤٩٣٬٨٠٨إجمالي المطلوبات

٢٠١٨سبتمبر ٣٠عمالء خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٧تقریًبا من إجمالي إیرادات قطاع المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة من %٧٤تحققت نسبة 
سبتمبر ٣٠عمالء خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٤تقریًبا من إجمالي إیرادات قطاع التأجیر من %٨٤عمالء). تحققت نسبة ٣تقریًبا من %٣٨: ٢٠١٧(

تقریًبا من عمیلین).%٥٤: ٢٠١٧(٢٠١٨

رض ض المواقع األخرى.  تعوُتجرى عملیات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة وغانا وبابوا غینیا الجدیدة والجزائر ومالیزیا وبع
٢٠١٨سبتمبر ٣٠لتسعة أشھر المنتھیتین في الجداول التالیة معلومات حول اإلیرادات واألرباح للقطاعات الجغرافیة الخاصة بالمجموعة ھن فترتي الثالثة أشھر وا

، على التوالي:٢٠١٧و 

٢٠١٨سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

بابوا غینیا غانا
الجدیدة

اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائر

مدققة (لایر سعودي باأللوف)غیر 
١٢٣٬٥٠٢٤٥٬٧٨٩١٦٬٤٦١٩٬٥٨٤١٬٨٥٤٧٧١١٣١٩٧٬٣٨٠إجمالي إیرادات القطاعات

اإلیرادات بین القطاعات
الحذف

)٨٬٨٨١(----)٦٩٥()٧٬٩٦٨()٢١٨(

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



٢٠

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٣

٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

بابوا غینیا غانا
الجدیدة

اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائر

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

١٢٣٬١٢٩٢٧٬٩٨٦١٢٬٥٦٢٧٬١١٦٦٬٣٠٣١٣٬٩٥٥٦٬٧٣٠١٩٧٬٧٨١إجمالي إیرادات القطاعات
اإلیرادات بین القطاعات

)١١٬٥٥٢(----)٤٬٨٤٩()٦٬٤٠٨()٢٩٥(الحذف
١٢٢٬٨٣٤٢١٬٥٧٨٧٬٧١٣٧٬١١٦٦٬٣٠٣١٣٬٩٥٥٦٬٧٣٠١٨٦٬٢٢٩إیرادات من عمالء خارجیین

٢٠١٨سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات 
العربیة 
غاناالمتحدة

بابوا غینیا 
الجدیدة

اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائر

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

٣٣٧٬٨٩٨٩٥٬٨٠٠٥١٬٣١٢١٥٬٦٧٧٦٬٨٩٩٣٧٬٠٦١٦٬٣٠٧٥٥٠٬٩٥٤إجمالي إیرادات القطاعات
اإلیرادات بین القطاعات

الحذف
)١٣٬٥٩٦(----)٣٬٠٥٤()٩٬٥٨٨()٩٥٤(

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

٢٠١٧سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

المملكة العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغاناالمتحدة

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

٣٨٨٬٧١٧٨٦٬٠٤٧٤٠٬٢٢٣٢٢٬٤٢٣١٩٬٩٣٠٦٦٬٥٠١١٥٬٥٨٧٦٣٩٬٤٢٨إجمالي إیرادات القطاعات
اإلیرادات بین القطاعات

الحذف
)٢٧٬٠٧٧(----)٩٬٨٥٩()١٥٬٥٢٩()١٬٦٨٩(

٣٨٧٬٠٢٨٧٠٬٥١٨٣٠٬٣٦٤٢٢٬٤٢٣١٩٬٩٣٠٦٦٬٥٠١١٥٬٥٨٧٦١٢٬٣٥١إیرادات من عمالء خارجیین



٢١

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٣

، على التوالي:٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٨سبتمبر ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات حول أصول ومطلوبات القطاعات الجغرافیة للمجموعة كما في 

٢٠١٨سبتمبر ٣٠في 

المملكة العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغاناالمتحدة

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

٧٦٠٬٨٣٢٢١٣٬٢١٧١٤٢٬٠٦٣٤٩٬٥٩٧٣٤٬٩٤٨٣٤٬١٢٥٦٬٨٦٥١٬٢٤١٬٦٤٧إجمالي األصول
٣٢٨٬١٤٩٧٢٬٧٠٤١٣٬٤١٣٢٬٨٨٦٣٬٦٩٠٦٧٬٩٧٢١٬٢٤٠٤٩٠٬٠٥٤إجمالي المطلوبات

٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المملكة العربیة 
السعودیة

اإلمارات 
العربیة 
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغاناالمتحدة

مدققة (لایر سعودي باأللوف)

٨٤٥٬٨٣٧١٥٠٬٢٢٥١٤٠٬٠٣٨٥٣٬٩٩٥٤٥٬٧٢٢٤٥٬١٧٤٢٢٬٠٢٦١٬٣٠٣٬٠١٧إجمالي األصول
٣٤٨٬٠٠٤٥٥٬١٨١١٦٬٦٠٣١٬٧٨٥٨٬٤٦٩٦١٬١٩١٢٬٥٧٥٤٩٣٬٨٠٨إجمالي المطلوبات

القیم العادلة لألدوات المالیة٠١٤

مة من عمالء والحسابات الدائنة قیِّمت اإلدارة بأن القیم العادلة للنقد وما في حكمھ والحسابات المدینة وأصول العقود واألصول المتداولة األخرى والدُفعات الُمقدَّ 
األجل والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب قیمھا الدفتریة؛ وذلك یعود إلى حد كبیر إلى تواریخ االستحقاق القصیرة األجل لھذه والقروض ألجل والقروض القصیرة 

األدوات المالیة.

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


