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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة ِلیَّة الُموجََز القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

الصفحةجدول المحتویات

١تقریر الفحص للمراجعین المستقلین

ة الُمَوحََّدة ِلیَّة الُموجََز ٢قائمة الربح أو الخسارة 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 ٧-٦قائمة التدفقات النقدیة األوَّ

ة الُمَوحََّدة لیة الُموجََز ٢٢-٨إیضاحات 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
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

معلومات حول الشركة٠١

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

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 التجاريالفرع
الجبیل٢٠٥٥٠٠٣٦٧٢شركة البحر األحمر العالمیة
الجبیل٢٠٥٥٠٠٦١٠٥شركة البحر األحمر العالمیة

رابغ٤٦٠٢٠٠٤٧٦٩شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

(ملكیة فعلیة) من حصص الشركة. فیما یلي %٧٠مجموعة الدباغ (بما فیھا شركاتھا التابعة)، التي َتْمُلُك نسبة تخضع المجموعة لسیطرة١٫٢
قائمة بالشركات التابعة العاملة الرئیسیة والُمْدَرَجة في المجموعة:

نسبة الملكیة الفعلیةبلد التسجیل
یونیو٣٠

٢٠١٩
دیسمبر ٣١

٢٠١٨

%١٠٠%١٠٠غاناشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (غانا) المحدودة ("آر أس جي")
%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 السعودیةشركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء ("آر أس بي إم")

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

%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)

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

%٩٠%٩٠مالیزیا

%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةرید سي مودیالر رینتالز ش.ذ.م.م. (آر إس إم آر")
%١٠٠%١٠٠اإلمارات العربیة المتحدةرید سي للمقاوالت ش.ذ.م.م. ("آر إس سي)

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

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

الشركة أیًضا تراخیص لتشغیل فروع في كل من بابوا غینیا الجدیدة وأبوظبي وأفغانستان وغینیا االستوائیة. ولم َتجر الفروع في أبوظبي 
.٢٠١٩یونیو ٣٠وأفغانستان وغینیا االستوائیة أي عملیات تجاریة خالل الفترة المنتھیة في 

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

ورید الطعام وتقدیم خدمات األغذیة وتجارة المنتجات الغذائیة. إضافة لذلك، تزاول المجموعة أیًضا أعمال تصنیع وبیع الدھانات المدنیة وت
وتقدیم الخدمات المتعلقة بھا.

ة الُمَوحََّدة للمجموعة عن فترة الستة أشھر١٫٤ لِیَّة الُموجََز وفًقا لقرار مجلس ٢٠١٩یونیو ٣٠المنتھیة في اعُتمد إصدار القوائم المالیة األوَّ
ھــ).١٤٤٠الحجة ذو١٨م (الموافق ٢٠١٩أغسطس ١٩اإلدارة بتاریخ 
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شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر  لیة الُموجََز المدققة) (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

أساس اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٢

أساس اإلعداد٢٫١
ة الُمَوحََّدة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي رقم ( لِیَّة الُموجََز ) "التقریر المالي األولي" المعتمدة بالمملكة العربیة ٣٤أِعّدت ھذه القوائم المالیة األوَّ

ة الُمَوحََّدة جمیع المعلومات واإلفصاحات ا لالزمة في القوائم المـالیة السنویة، لذا یجب أن تقرأ السعودیة. ال تََتَضمَُّن القوائم المالیة األوَّلیَّة الُموجََز
. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج عملیات الفترة المنتھیة في ٢٠١٨دیسمبر ٣١جنبا إلى جنب مع القوائم المالیة الُمَوحََّدة السنویة للمجموعة كما في 

.٢٠١٩دیسمبر ٣١تھي في ال تمثل بالضرورة مؤشًرا لنتائج عملیات السنة التي تن٢٠١٩یونیو ٣٠

ة الُمَوحََّدة وفًقا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء المزایا المحددة للم لِیَّة الُموجََز وظفین التي ُتستخدم لھا حسابات القیمة ُأِعدَّت ھذه القوائم المالیة األوَّ
الحالیة االكتواریة.

ة الُمَوحََّدة باللایر السعودي، الذي ھو أیًضا العملة الوظیفیة المستخدمة لدى المجموعة. وتُقرَّب وُتْعَرض ھذه القوائم  لِیَّة الُموجََز كافة المالیة األوَّ
القیم إلى أقرب قیمة باأللوف ما لم ُیذكر خالف ذلك.

المجموعةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من ِقَبل ٢٫٢
ة الُمَوحََّدة تتماشى مع تلك السیاسات المتبعة ف ي إعداد القوائم المالیة الُمَوحََّدة إنَّ السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األوَّلیَّة الُموجََز

. ولم تقم المجموعة ٢٠١٩ینایر ١الجدیدة اعتباًرا من ، باستثناء تطبیق المعاییر ٢٠١٨دیسمبر ٣١السنویة للمجموعة عن السنة المنتھیة في 
بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر ُأْصِدَر ولم یصبح سارًیا المفعول حتى اآلن.

القوائم المالیة السابقة. ویُطبَّق العدید ) "عقود اإلیجار" الذي یتطلب تعدیل١٦وتطبِّق المجموعة للمرة األولى المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ة الُمَوحََّدة ٢٠١٩من التعدیالت والتفسیرات األخرى للمرة األولى في عام  لِیَّة الُموجََز ، إال أنھا لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة األوَّ
أدناه عن طبیعة ھذه التغیُّرات وتأثیرھا:)، فقد أُْفِصَح ٣٤للمجموعة. ووفًقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم (

) "عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
) الصادر عن لجنة تفسیرات ٤) "عقود اإلیجار" والتفسیر رقم (١٧) معیار المحاسبة الدولي رقم (١٦یلغي المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (

) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة ١٥الدولیة للتقریر المالي: "التأكد فیما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار" والتفسیر رقم (المعاییر 
) الصادر عن لجنة التفسیرات الدائمة: "تقییم جوھر المعامالت المتضمنة ٢٧الحوافز التشجیعیة" والتفسیر رقم (-"عقود اإلیجار التشغیلي -
ة لشكل القانوني لعقد اإلیجار". یحدد المعیار مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار ویتطلب من المستأجرین المحاسبا

عن معظم عقود اإلیجار بموجب نموذج واحد للبنود المعروضة في قائمة المركز المالي.

). وسیواصل ١٧) بال تغیر جوھري عن معیار المحاسبة الدولي رقم (١٦الدولي للتقریر المالي رقم (وتظل المحاسبة عن المؤجر وفًقا للمعیار
). ١٧(المؤجرون تصنیف عقود اإلیجار إما كعقود إیجار تشغیلي أو عقود إیجار تمویلي وفًقا لمبادئ مشابھة كما في معیار المحاسبة الدولي رقم 

)  تأثیر على عقود اإلیجار حیث إن المجموعة ھي المؤجر.١٦لي للتقریر المالي رقم (وبناًء على ذلك، لم یكن للمعیار الدو

) باستخدام طریقة التطبیق باألثر الرجعي الُمعدَّل حیث إن تاریخ التطبیق المبدئي ١٦وقد طبَّقت المجموعة المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ْعَتَرف بھ في تاریخ . ووفًقا لھذه الطریقة، یُطبَُّق المعیار بأثر رجعي مع التأثیر التراكمي الناشئ مبدئًیا من تطبیق المعیار المُ ٢٠١٩ینایر ١ھو 

ت سابًقا كعقود تقدیم التطبیق المبدئي. اختارت المجموعة استخدام الطریقة العملیة للتحوُّل والتي تسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي ُحدِّدَ 
ولیة للتقریر المالي في تاریخ التطبیق ) الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الد٤) والتفسیر رقم (١٧إیجار بتطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم (

قاة. وقد المبدئي. وحیث إنَّ المجموعة اعترفت بأصول حق االستخدام بالمبلغ الذي یعادل التزامات اإلیجار، لم یكن ھناك تأثیر على األرباح المب
شھًرا أو أقل وال تتضمن خیار شراء ١٢تھا اختارت المجموعة أیًضا استخدام إعفاءات االعتراف الخاصة بعقود اإلیجار ذات فترة إیجار مد

").("عقود اإلیجار القصیرة األجل") في تاریخ بدء اإلیجار وعقود اإلیجار التي یكون أصلھا األساسي منخفض القیمة ("األصول منخفضة القیمة

(الزیادة (النقص)):٢٠١٩ینایر ١) كما في ١٦فیما یلي تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
لایر سعودي 

(باأللوف)
األصول

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

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

المطلوبات
٣١٬٦٢٩التزامات عقود إیجار



١٠
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ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) (تتمة) لیة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

(تتمة)السیاسات المحاسبیة للمجموعةأساس اإلعداد والتغیُّرات في ٠٢

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من ِقَبل المجموعة (تتمة)٢٫٢

) "عقود اإلیجار" (تتمة)١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
)، صنفت المجموعة كل عقد من عقود اإلیجار ١٦وقبل تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (.لدى المجموعة عقود إیجار ألراضي المصنع

ویلي إذا الخاصة بھا (كمستأجر) في تاریخ بدء اإلیجار إما كعقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار تشغیلي. وكان ُیَصنَُّف عقد اإلیجار كعقد إیجار تم
ع المتعلقة بملكیة األصل المؤجر إلى المجموعة، وإال ُصنَِّف كعقد إیجار تشغیلي. وكانت ُتَرْسَمُل عقود اإلیجار تحولت فعلًیا كافة المخاطر والمناف

جار، إْن كانت أقل التمویلي عند بدء عقد االیجار بالقیمة العادلة في تاریخ بدء إیجار العین المؤجَّرة أو بالقیمة الحالیة للحد األدنى من دُفعات اإلی
تشغیلي، یمة العادلة. وكانت توزَّع دفعات اإلیجار بین فائدة (ُمْعَتَرف بھا كتكالیف تمویل) وانخفاض في التزام اإلیجار. وفي عقد اإلیجار المن الق

ثابت على مدى كان ال ُیَرْسَمُل العقار المؤجر وكان ُیْعَتَرُف بدفعات عقود اإلیجار كمصروف إیجار ضمن الربح أو الخسارة وفقًا لطریقة القسط ال
نة تجاریة فترة عقد اإلیجار. وكان ُیْعَتَرُف بأي إیجار مدفوع مقدًما وأي إیجار مستحق الدفع ضمن بند "مبالغ مدفوعة مقدًما" وبند "حسابات دائ

وحسابات دائنة أخرى"، على التوالي.

)، طبقت المجموعة طریقة اعتراف وقیاس واحدة لجمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار ١٦عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (
ل محددة ووسائل عملیة، وقد تطبقتھا المجموعة .قصیرة األجل وعقود اإلیجار الخاصة باألصول منخفضة القیمة. ویقدم المعیار متطلبات تحوُّ

عقود إیجار مصنفة سابًقا على أنھا عقود إیجار تمویلي
لي رقم لم یكن لدى المجموعة أي مطلوبات ُمْعَتَرف بھا كالتزامات عقود إیجار تمویلي في تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقریر الما

)١٦.(

كعقود إیجار تشغیليعقود إیجار ُمحاَسب عنھا سابًقا
یرة األجل اعترفت المجموعة بأصول حق استخدام والتزامات إیجار لتلك العقود الُمَصنََّفة سابًقا كعقود إیجار تشغیلي، باستثناء عقود اإلیجار قص

القیمة الدفتریة كما لو كان المعیار مطبًقا وعقود اإلیجار ذات القیمة المنخفضة. وُاْعُتِرَف بأصول حق االستخدام لمعظم عقود اإلیجار بناًء على
دائًما، بصرف النظر عن استخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ التطبیق المبدئي. وفي بعض عقود اإلیجار، كان ُیْعَتَرُف بأصول حق 

ار ذات عالقة مدفوعة مقدًما ومستحقة ُمْعَتَرف بھا االستخدام استنادًا إلى المبلغ المعادل اللتزامات اإلیجار ُمعدَّلة للمحاسبة عن أي دفعات إیج
اإلضافي سابًقا. وقد ُاْعُتِرَف بالتزامات عقود اإلیجار على أساس القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار المتبقیة، مخصومًة باستخدام معدل االقتراض

بتاریخ التطبیق المبدئي.

المتاحة حیث:طبقت المجموعة أیًضا الوسائل العملیة

استخدمت معدل خصم واحد لمحفظة عقود اإلیجار ذات خصائص متشابھة إلى حد معقول،-
شھًرا في تاریخ التطبیق المبدئي.١٢طبَّقت إعفاءات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار التي تنتھي مدتھا خالل -
المبدئیة من قیاس أصل حق االستخدام في تاریخ التطبیق المبدئي.استبعدت التكالیف المباشرة -
ر في تحدید مدة عقد اإلیجار الذي یتضمَّن خیارات تمدید عقد اإلیجار أو إنھائھ.- استخدمت اإلدراك المتأخِّ

:٢٠١٩ینایر ١وبناء على ما سبق، وكما في 

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

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

لایر سعودي 
(باأللوف)

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

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

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



١١

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر  لیة الُموجََز المدققة) (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

(تتمة)أساس اإلعداد والتغیُّرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة٠٢

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الجدیدة٢٫٣
)، والذي طُبَِّقت منذ تاریخ التطبیق ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم (َیرِدُ فیما یلي السیاسات المحاسبیة الجدیدة الخاصة بالمجموعة عند تطبیق 

المبدئي:

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

ات حق االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استھالك متراكم وأي خسائر ناشئة عن االنخفاض في القیمة، وُمعدَّلة للمحاسبة عن إعادة قیاس التزامأصول 
مدفوعات ة وعقد إلیجار. وتشتمل تكلفة أصول حق االستخدام على مبلغ التزامات عقود اإلیجار الُمعترَف بھا والتكالیف المباشرة المبدئیة المتكبَّد

صول على اإلیجار الُمسدَّدة في أو قبل بدء عقد اإلیجار، ناقًصا أي حوافز إیجار مستَلمة. وما لم تكن المجموعة متیقنة بصورة معقولة حیال الح
ابت على مدى عمرھا ملكیة األصل المستأَجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، ُتْسَتْھَلُك أصول حق االستخدام الُمعتَرف بھا وفًقا لطریقة القسط الث

اإلنتاجي التقدیري أو مدة عقد اإلیجار، أیُّھما أقصر. وال تخضع أصول حق االستخدام لالنخفاض في القیمة.

التزامات عقود إیجار
اإلیجار التي ُتَدفع على مدى فترة عقد اإلیجار. تعترف المجموعة، عند بدء عقد اإلیجار، بالتزامات اإلیجار التي تَُقاس بالقیمة الحالیة لدفعات 

یجار المتغیِّرة وتشتمل دفعات اإلیجار على الدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة الفعلیة) ناقًصا أي حوافز إیجار ُمستَحقة القبض ودفعات اإل
قیمة المتبقیة. وتتضمَّن أیًضا دفعات اإلیجار سعر ممارسة خیار الشراء التي تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات ال

خیار المؤكَّد بصورة معقولة أن تمارسھ المجموعة ومبالغ الغرامات المدفوعة إلنھاء عقد اإلیجار إذا كان عقد اإلیجار یعكس ممارسة المجموعة
تعتمد على مؤشر أو ُمعدَّل كمصروف في الفترة التي یتسبب خاللھا الحدث أو الظرف في إنھاء العقد. وُیْعَتَرفُ بدفعات اإلیجار المتغیِّرة التي ال

إجراء السداد.

ة المنصوص وعند حساب القیمة الحالیة لدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة ُمعدَّل االقتراض اإلضافي عند بدء عقد اإلیجار إذا كان ُمعدَّل الفائد
اد مبلغ التزامات عقد اإلیجار لیعكس إطفاء الفائدة وُیخفَّ علیھا ضمنًیا  ض في عقد اإلیجار یتعذَّر تحدیده بُیسر. وبعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یَُز

عقد اإلیجار؛ ُمدةحسب دُفعات اإلیجار الُمسدَّدة. فضًال عن ذلك، ُیَعاد قیاس القیمة الدفتریة اللتزامات عقد اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغیر في 
سواء كان تغیُّر في دفعات اإلیجار الثابتة الفعلیة أو تغیُّر في تقییم شراء األصل محل العقد.

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

شھًرا أو أقل من تاریخ بدء عقد اإلیجار وال تتضمَّن خیار شراء). وتُطبِّق أیًضا إعفاء االعتراف بعقود اإلیجار ذات األصول منخفضة ١٢مدتھا 
لایر سعودي). وُیْعَترَف بدُفعات عقود اإلیجار ١٨٫٧٥٠القیمة (أي التي تقل عن القیمة على عقود إیجار التجھیزات المكتبیة التي ُتعتبر منخفضة

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

ِلیَّة الُموَجَزة الُمَوحَّدَة وقائمة الربح أو الخسارةالمبالغ الُمْعَتَرف بھا في ٢٫٤ قائمة المركز المالي األوَّ
:َیرِدُ فیما یلي القیم الدفتریة ألصول حق االستخدام والتزامات عقود اإلیجار الخاصة بالمجموعة والحركة التي طرأت علیھا خالل الفترة

أصول حق 
استخدام

عقود التزامات
إیجار

لایر سعودي 
(باأللوف)

لایر سعودي 
(باأللوف)

٢٠١٩٣٨٬٨٢٩٣١٬٦٢٩ینایر ١كما في 
٤٬٤٦١٤٬٤٦١إضافات

-)٦٬٢٧٤(مصروف استھالك
٥٣٨-مصروف فائدة
)٧٬٢٩١(-مبالغ مدفوعة

٢٠١٩٣٧٬٠١٦٢٩٬٣٣٧یونیو ٣٠كما في 



١٢

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) (تتمة) لیة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

واالفتراضات الھامةالتقدیرات المحاسبیة واألحكام ٠٣

ة الُمَوحََّدة للمجموعة من اإلدارة استخدام التقدیرات واألحكام واالفتراضات  لِیَّة الُموجََز التي قد تؤثر على المبالغ یتطلُب إعداد القوائم المالیة األوَّ
المرتبطة بھا وإفصاحات االلتزامات المحتملة. وقد ینشأ عن عدم المفصح عنھا من اإلیرادات والمصاریف واألصول والمطلوبات واإلفصاحات

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

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

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

) أعاله.٢) على النحو المبین في اإلیضاح (١٦لتقریر المالي رقم (التأكد بشأن التقدیرات المحاسبیة المتعلقة بتطبیق المعیار الدولي ل

إیرادات٠٤

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة 
یونیو٣٠في 

لفترة الستة أشھر المنتھیة 
یونیو٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعودي 

(باأللوف)
سعودي لایر

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

إیرادات من العقد المبرم مع عمالء
٧٠٬٨٦٧١٢٣٬٤٧٨١٣٣٬٠٧٥١٩٤٬٠١٦إیرادات عقود

٩٬٢٩٨١٠٬٤٠٠١٨٬٦٤٦٢٢٬٥٥٥وخدمات ذات عالقة بدھاناتبیع منتجات دھانات ومنتجات 
٨٠٬١٦٥١٣٣٬٨٧٨١٥١٬٧٢١٢١٦٬٥٧١

إیرادات أخرى
٥١٬٣٢٢٦٧٬٢٩٧١٠٧٬٢٨٣١٣٢٬٢٨٨إیرادات إیجار من عقارات استثماریة

١٣١٬٤٨٧٢٠١٬١٧٥٢٥٩٬٠٠٤٣٤٨٬٨٥٩

).١٢أُْفِصَح عن تسویة إیرادات المجموعة التفصیلیة لقطاعاتھا القابلة لإلفصاح وتوقیت االعتراف باإلیرادات في إیضاح (

مدینون تجاریون٠٥

دعوى قضائیة بمدینة ھیوستن في والیة تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة ضد أحد عمالئھا (إلنشاء مخیم ٢٠١٦رفعت المجموعة خالل عام 
قة المتعلبأنجوال)، حیث تطالب الشركات التابعة لھا وأعضاء مجلس إدارتھا بسداد األرصدة المستَحقة من ھذا العمیل. ولم یِف العمیل بالتزاماتھ 
واستنادًا بتحویل األموال في موعدھا إلى المجموعة وفًقا لجدول السداد بسبب قیود معینة على تحویل األموال بالعملة األجنبیة إلى خارج أنجوال. 

شھًرا من تاریخ ٢٤إلى التقییم المبدئي، توقع مكتب المحاماة الذي یمثل المجموعة الحصول على النتیجة النھائیة لھذه الدعوى القضائیة في غضون 
لة بین العمیل والمجموعة، وافق العمیل على تحریر وثائق قانونیة بموجبھا یقرُّ بالدیْن ویمنح المجموعة تقدیمھا.  وبعد مناقشات ومفاوضات مطوَّ

مطالبة بشأن المخیم الكائن بأنجوال، بما یتیح للمجموعة الحق في الحصول على تكلفة ثانویة على األصول.

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

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

رأس المال٠٦

لایر سعودي للسھم ١٠: "بالمثل") بقیمة ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون سھم (٦٠یتكون رأسمال الشركة المصّرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل من 
الواحد.



١٣

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) (تتمة) لیة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

زكاة وضریبة دخل٠٧

زكاةأ)
لكامل ككل حتى اتُِفَق مع الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") على الربوط الزكویة الخاصة بالشركة وشركاتھا التابعة السعودیة المملوكة لھا با

٢٠١١إلى الھیئة العامة للزكاة والدخل. غیر أنَّ الربوط من عام ٢٠١٨عن جمیع السنوات حتى عام . وُقدِّمت اإلقرارات الزكویة٢٠١٠عام 
لم ُتصِدرھا الھیئة بعد.٢٠١٨حتى 

ملیون لایر سعودي ١٠٫٨بقیمة ٢٠١٠حتى ٢٠٠٧إضافیة عن األعوام من ، أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ربوطا٢٠١٨وخالل عام 
وجرى للشركة وشركاتھا التابعة المملوكة لھا بالكامل. وقدَّمت الشركة اعتراًضا على ربط الھیئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة المذكورة،

ملیون لایر سعودي خالل الفترة الحالیة.٢٫٣تسویة الربوط بقیمة 

، تسلمت شركة الدھانات الممتازة ("بي بي سي") (شركة تابعة) ربًطا زكوًیا إضافًیا من الھیئة عن األعوام ٢٠١٨عالوة على ذلك، وفي عام 
ملیون لایر سعودي. وقّدمت الشركة اعتراضات على الربوط. وقدمت اإلدارة اعتراًضا على ھذه الربوط، ١٠٫٨بقیمة ٢٠١٤حتى ١٩٩٩من 

نَّ نتیجة ھذا االعتراض ستأتي في صالح الشركة.وتعتقد بأ

فیة.وتحتفظ الشركة، على أساس تحفظي، بمخصصات كافیة في الدفاتر المحاسبیة للمحاسبة عن أي التزام ینشأ عن التسویة النھائیة للربوط اإلضا

ضریبة دخلب)
ُیَجنَُّب مخصص لضریبة الدخل وفًقا لمصالح الضرائب التي تعمل بھا الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربیة السعودیة. احتسبت

ة، تباینضریبة الدخل بناًء على فھم اإلدارات وتفسیرھا لألنظمة الضریبیة المعمول بھا في الدولة المعنیة. وتخضع األنظمة الضریبیة لتفسیرات م
وقد تختلف الربوط التي ستصدرھا مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضریبیة المقدمة من قبل كل شركة.

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

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

األعوام التي لم تصدر الھیئة الربوط عنھا حتى اآلن.

خسائر السھم٠٨

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

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة
یونیو٣٠في 

المنتھیةلفترة الستة أشھر 
یونیو٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨٢٠١٩٢٠١٨
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

خسارة الفترة العائدة للمساھمین في الشركة األم 
)٢٥٬٢٣٣()٤٥٬٤٩٣()٩٬٨١٨()٢٧٬٥٢٦((لایر سعودي باأللوف)

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

خسارة السھم األساس والمخفف العائد للمساھمین في الشركة األم 
)٠٫٤٢()٠٫٧٦()٠٫١٦()٠٫٤٦((لایر سعودي)

التزامات محتملة٠٩

ملیون لایر سعودي تقریًبا ٦٦٫١كما بتاریخ التقریر حول القوائم المالیة، كان لدى المجموعة ضمانات بنكیة قائمة وخطاب ضمان قائم بمبلغ 
ملیون لایر سعودي) صادرة خالل السیاق العادي لألعمال.٣٥٫٩: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(



١٤

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) (تتمة) لیة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

التزامات رأسمالیة٠١٠

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

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا٠١١

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

بیة السعودیة.(شركة مساھمة مقفلة سعودیة) الُمسجَّلة بمدینة جدة في المملكة العر

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

لفترة الستة أشھر المنتھیةطبیعة المعاملةالعالقة واسم الجھة ذات العالقة
یونیو٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤٤٢٤٤٢مصاریف إیجارجھات أخرى ذات عالقة
سداد مبالغ بالنیابة عن الشركة األم 

-٦٠الرئیسیة المالكة
-٢٥دفع قسط تأمین

٦٩-مشتریات

كانت مكافآت موظفي اإلدارة الرئیسیین خالل الفترة على النحو التالي:

لفترة الستة أشھر المنتھیة
یونیو٣٠في 

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعودي 

(باأللوف)
لایر سعودي 

(باأللوف)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٤٬٠٤٥٢٬٢٧١مزایا قصیرة األجل
١٧٦٨٧مكافآت نھایة خدمة للموظفین

٤٬٢٢١٢٬٣٥٨

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

ملیون لایر سعودي) مستحًقا من جھة ذات ١٥٫٣: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي ١٥٫٣تتضمَّن الحسابات المدینة التجاریة مبلًغا بقیمة 
عالقة.

ألف لایر سعودي) ٦٠٦: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ألف لایر سعودي (٥٤٦بقیمة ٢٠١٩یونیو ٣٠ُأْدِرَجت المبالغ المستحقة إلى جھة ذات عالقة كما في 
لِیَّة المُ  ة.ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي األوَّ وجََز



١٥

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) (تتمة) لیة الُموجََز إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

المعلومات القطاعیة٠١٢

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

تصنیع وبیع المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة ("المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة")،•
استثماریة،إیجارات من عقارات•
تصنیع وبیع الدھانات وتقدیم الخدمات المتعلقة بھا ("الدھانات والخدمات المتعلقة بھا").•

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



١٦

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة  لیة الُموجََز (تتمة)الُمَوحََّدة (غیر المدققة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

، على التوالي:٢٠١٨و ٢٠١٩یونیو ٣٠نتھیتین في تعرض الجداول التالیة معلومات اإلیرادات و(الخسارة) الربح للقطاعات التشغیلیة لدى المجموعة عن فترتي الثالثة أشھر والستة أشھر الم

قطاعات األعمال

الثالثة أشھر المنتھیة فيلفترة 
٢٠١٩یونیو ٣٠

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠١٨یونیو ٣٠

المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات من 
العقارات 
االستثماریة

الدھانات 
والخدمات 
المتعلقة بھا

المباني السكنیة إجمالي القطاعات
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات من 
العقارات االستثماریة

الدھانات والخدمات 
المتعلقة بھا

إجمالي القطاعات

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

إیرادات:
٧٠٬٨٦٧٥١٬٣٢٢٩٬٦٢٥١٣١٬٨١٤١٢٣٬٤٧٨٦٧٬٢٩٧١٠٬٨٥٧٢٠١٬٦٣٢إجمالي إیرادات القطاعات

اإلیرادات بین القطاعات
)٤٥٧()٤٥٧(--)٣٢٧()٣٢٧(--الحذف

٧٠٬٨٦٧٥١٬٣٢٢٩٬٢٩٨١٣١٬٤٨٧١٢٣٬٤٧٨٦٧٬٢٩٧١٠٬٤٠٠٢٠١٬١٧٥إیرادات من عمالء خارجیین

توقیت االعتراف باإلیرادات:
١٠٬٤٠٠١١٧٬٣٨٢-٩٬٢٩٨٨٠٬١٦٥١٠٦٬٩٨٢-٧٠٬٨٦٧في مرحلة زمنیة معینة

٨٣٬٧٩٣-٥١٬٣٢٢١٦٬٤٩٦٦٧٬٢٩٧-٥١٬٣٢٢-بمرور الوقت
٧٠٬٨٦٧٥١٬٣٢٢٩٬٢٩٨١٣١٬٤٨٧١٢٣٬٤٧٨٦٧٬٢٩٧١٠٬٤٠٠٢٠١٬١٧٥

)١٠٬٦٩٤()٢٬٥٥٥(٩٬٥٧٩)١٧٬٧١٨()٢٨٬٦٣٨()٥٬٤٧٥(١٬١٧١)٢٤٬٣٣٤((الخسارة) الربح القطاعي



١٧

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة)إیضاحات حول  لیة الُموجََز (تتمة)القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٩یونیو ٣٠

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٨یونیو ٣٠

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)
المباني السكنیة 
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات من 
العقارات 
االستثماریة

الدھانات 
والخدمات 
المتعلقة بھا

المباني السكنیة إجمالي القطاعات
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات من 
العقارات االستثماریة

الدھانات والخدمات 
المتعلقة بھا

إجمالي القطاعات

إیرادات:
١٣٣٬٠٧٥١٠٧٬٢٨٣١٩٬٢٤٦٢٥٩٬٦٠٤١٩٤٬٠١٦١٣٢٬٢٨٨٢٣٬٢٩١٣٤٩٬٥٩٥إجمالي إیرادات القطاعات

اإلیرادات بین القطاعات
)٧٣٦()٧٣٦(--)٦٠٠()٦٠٠(--الحذف

١٣٣٬٠٧٥١٠٧٬٢٨٣١٨٬٦٤٦٢٥٩٬٠٠٤١٩٤٬٠١٦١٣٢٬٢٨٨٢٢٬٥٥٥٣٤٨٬٨٥٩إیرادات من عمالء خارجیین

توقیت االعتراف باإلیرادات:
٢٢٬٥٥٥١٧٩٬٥٨٧-١٨٬٦٤٦١٤٤٬٦٠١١٥٧٬٠٣٢-١٢٥٬٩٥٥في مرحلة زمنیة معینة

١٦٩٬٢٧٢-١١٤٬٤٠٣٣٦٬٩٨٤١٣٢٬٢٨٨-٧٬١٢٠١٠٧٬٢٨٣الوقتبمرور 
١٣٣٬٠٧٥١٠٧٬٢٨٣١٨٬٦٤٦٢٥٩٬٠٠٤١٩٤٬٠١٦١٣٢٬٢٨٨٢٢٬٥٥٥٣٤٨٬٨٥٩

)٢٦٬٥٩٤()٤٬٣٩١(١٣٬٣١٩)٣٥٬٥٢٢()٤٧٬٤٥٥()١٠٬٣١٦(٣٬٣٤٧)٤٠٬٤٨٦((الخسارة) الربح القطاعي



١٨

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة)إیضاحات حول القوائم المالیة  لیة الُموجََز (تتمة)األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

، على التوالي:٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٩یونیو ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات حول أصول ومطلوبات القطاعات التشغیلیة للمجموعة كما في 

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

الخرسانیة

اإلیجارات من 
العقارات 
االستثماریة

الدھانات 
والخدمات 
المتعلقة بھا

المباني السكنیة إجمالي القطاعات
والتجاریة غیر 

الخرسانیة

اإلیجارات من 
العقارات االستثماریة

الدھانات والخدمات 
المتعلقة بھا

إجمالي القطاعات

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

٥٠٧٬١٢١٥٤٩٬٥٤٩٧٢٬٣٢٢١٬١٢٨٬٩٩٢٥٤١٬٢٩٥٥٤٥٬٢٧٠٧٥٬٥٤٥١٬١٦٢٬١١٠إجمالي األصول
٣٧٨٬٣٤٥٧٢٬٧٠٠٢٦٬٢٩٨٤٧٧٬٣٤٣٣٧٨٬٨٨٨٥٩٬٣٤٩٢٦٬٠٤٩٤٦٤٬٢٨٦إجمالي المطلوبات

عمالء). ٦تقریًبا من %٧٣: ٢٠١٨یونیو ٣٠(٢٠١٩یونیو ٣٠عمیًال خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في ١٧تقریًبا من إجمالي إیرادات قطاع المباني السكنیة والتجاریة غیر الخرسانیة من %٧٢٫٢تحققت نسبة 
عمالء).٣تقریًبا من %٧٨: ٢٠١٨یونیو ٣٠عمالء (٧تقریًبا من إجمالي اإلیرادات من قطاع التأجیر من %٧٥٫٨، نسبة ٢٠١٩یونیو ٣٠وتحقَّقت، خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 

ض المواقع األخرى.  تعرض الجداول التالیة معلومات اإلیرادات و(الخسارة) وُتجرى عملیات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة وغانا وبابوا غینیا الجدیدة والجزائر ومالیزیا وبع
، على التوالي:٢٠١٨و ٢٠١٩یونیو ٣٠لستة أشھر المنتھیتین في الربح للقطاعات الجغرافیة لدى المجموعة عن فترتي الثالثة أشھر وا

٢٠١٩یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغانا

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

٩٣٬٠٢٤١٩٬٥٣٥١١٬٤٤٧٨٬٠٨٠١٬٦٢٤٣٢١٢٬٢٤٢١٣٦٬٢٧٣إجمالي إیرادات القطاعات
اإلیرادات بین القطاعات

)٤٬٧٨٦(-)٢٤٥(--)١٧()٤٬١٩٧()٣٢٧(الحذف
٩٢٬٦٩٧١٥٬٣٣٨١١٬٤٣٠٨٬٠٨٠١٬٦٢٤٧٦٢٬٢٤٢١٣١٬٤٨٧إیرادات من عمالء خارجیین

(خسارة قطاعیة) ربح قطاعي 
)٢٨٬٦٣٨()٢٤٨()٤٬٦٠٧()٥٦٦(٨٠١)٤٬٢٤٠()٤٬٢٣٤()١٥٬٥٤٤(عن الفترة



١٩

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

لیة  ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ (تتمة)الُموجََز
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

٢٠١٨یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغانا

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

١١٨٬٣٨٠٣٨٬٩٥٨٢٣٬٤٤٥٣٬٤٨٦١٬٨٩٥١٧٬٧٧٨١١٠٢٠٤٬٠٥٢إجمالي إیرادات القطاعات
اإلیرادات بین القطاعات

)٢٬٨٧٧(----)١٬٠٢٤()١٬٣٩٦()٤٥٧(الحذف
١١٧٬٩٢٣٣٧٬٥٦٢٢٢٬٤٢١٣٬٤٨٦١٬٨٩٥١٧٬٧٧٨١١٠٢٠١٬١٧٥إیرادات من عمالء خارجیین

ربح قطاعي (خسارة قطاعیة) 
)١٠٬٦٩٤()٣٤٩()٨٬٦٧١()١٬٣٩٥()١٬٥٨٣(١٬١١٠)١٬٧٥٤(١٬٩٤٨عن الفترة

٢٠١٩یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغانا

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

١٦٩٬٦٨٢٦٠٬٣١٥١٣٬٥٦٤١٦٬٣٥٢٣٬٤٧٩٣٢١٧٬٩٧٣٢٧١٬٦٨٦إجمالي إیرادات القطاعات
اإلیرادات بین القطاعات

)١٢٬٦٨٢(-)٢٤٥(--)١٧()١١٬٨٢٠()٦٠٠(الحذف
١٦٩٬٠٨٢٤٨٬٤٩٥١٣٬٥٤٧١٦٬٣٥٢٣٬٤٧٩٧٦٧٬٩٧٣٢٥٩٬٠٠٤إیرادات من عمالء خارجیین

ربح قطاعي (خسارة قطاعیة) عن 
)٤٧٬٤٥٥()٣٦٦()٧٬٦١٢()٩٩٩(١٬٨٧٥)٨٬٨٥٧()٣٬٢٠١()٢٨٬٢٩٥(الفترة



٢٠

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

٢٠١٩یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

٢٠١٨یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

العربیة المملكة 
السعودیة

اإلمارات العربیة 
المتحدة

اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغانا

٢١٤٬٣٩٦٥٠٬٠١١٣٤٬٨٥١٦٬٠٩٣٥٬٠٤٥٣٦٬٩٨٤٦٬١٩٤٣٥٣٬٥٧٤إجمالي إیرادات القطاعات
اإلیرادات بین القطاعات

)٤٬٧١٥(----)٢٬٣٥٩()١٬٦٢٠()٧٣٦(الحذف
٢١٣٬٦٦٠٤٨٬٣٩١٣٢٬٤٩٢٦٬٠٩٣٥٬٠٤٥٣٦٬٩٨٤٦٬١٩٤٣٤٨٬٨٥٩إیرادات من عمالء خارجیین

ربح قطاعي (خسارة قطاعیة)
)٢٦٬٥٩٤()٣٠٥()١٢٬٨٧٣()٢٬٨٥٠()٣٬٨٢٩()١٬٩٠٧()٨٬١٥٤(٣٬٣٢٤عن الفترة

، على التوالي:٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٩یونیو ٣٠یعرض الجدول التالي معلومات حول أصول ومطلوبات القطاعات الجغرافیة للمجموعة كما في 

٢٠١٩یونیو ٣٠في 
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغانا

غیر مدققة (لایر سعودي باأللوف)

٧٧٩٬٨٥٩١٥٦٬٢٧٩٩٨٬١٢٣٥١٬٥٩٨٢٧٬٤٦٦١٠٬٢٢٣٥٬٤٤٤١٬١٢٨٬٩٩٢إجمالي األصول
٣٣٥٬٢٩٢٥٦٬٦٥٨١٠٬٥٤٩٦٬٠٨٧٢٬٤٤٤٦٥٬٣٤٩٩٦٤٤٧٧٬٣٤٣إجمالي المطلوبات



٢١

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة) لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

(تتمة)المعلومات القطاعیة٠١٢

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
المملكة العربیة 

السعودیة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
اإلجماليأخرىمالیزیاالجزائربابوا غینیا الجدیدةغانا

مدققة (لایر سعودي باأللوف)

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



٢٢

شركة البحر األحمر العالمیة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ة الُمَوحََّدة (غیر المدققة)  لیة الُموجََز (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األوَّ
٢٠١٩یونیو ٣٠في 

القیم العادلة لألدوات المالیة٠١٣

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

األجل لھذه األدوات المالیة.

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

أحداث الحقة٠١٤

، والتي قد یكون لھا تأثیر جوھري ٢٠١٩یونیو ٣٠حسب وجھة نظر اإلدارة، لم تكن ھناك أحداث أخرى الحقة ھامة منذ الفترة المنتھیة في
ة الُمَوحََّدة. لِیَّة الُموجََز على المركز المالي للمجموعة كما ھو مبیَّن في ھذه القوائم المالیة األوَّ




