
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة البحر األحمر العالمية 
 (شركة مساهمة سعودية) 

 
دة     القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

 (غير مدققة) 
 ٢٠٢٠يونيو  ٣٠

 

 



 

 شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

دة   القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  
  
  

 الصفحة   جدول المحتويات 
  

 ١ تقرير الفحص للمراجعين المستقلين

دة   ٢ قائمة الربح أو الخسارة األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

دة قائمة الدخل الشامل   ٣ األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

دة   ٤ قائمة المركز المالي األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ

دة   ٥ قائمة التغيرات في حقوق الملكية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

دة  لية الُموَجَزة الموحَّ  ٧-٦ قائمة التدفقات النقدية األوَّ

دة إيضاحات حول القوائم المالية  لية الُموَجَزة الموحَّ   ١٩-٨ األوَّ

 

 

















٨ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

    

دة (غير المدققة)  لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠يونيو  ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 

          
         معلومات حول الشركة  ٠١

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

لة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  سعودية، وشركاتها  التابعة وفروعها السعودية واألجنبية. والشركة ُمسجَّ
م). وعنوان الشركة المسجل هو مدينة  ٢٠٠٦سبتمبر  ٢٥هــ (١٤٢٧رمضان  ٢الصادر بتاريخ  ٢٥٣٢وفقًا للقرار الوزاري رقم  ٤٠٣٠٢٨٦٩٨٤

 األمير محمد بن عبد العزيز، المملكة العربية السعودية. لدى الشركة الفروع التالية في المملكة العربية السعودية:  جدة، حي الروضة، شارع
          
    الموقع  رقم السجل التجاري     الفرع  
   الجبيل  ٢٠٥٥٠٠٣٦٧٢    شركة البحر األحمر العالمية  
   الجبيل  ٢٠٥٥٠٠٦١٠٥    شركة البحر األحمر العالمية  
   الرياض  ١٠١٠٥٦٦٣٤٩    شركة البحر األحمر العالمية  
   جدة   ٤٠٣٠٢٦٣٧١٦    شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
          

الشركة. فيما يلي قائمة  (ملكية فعلية) من حصص  ٪٧٠تخضع المجموعة لسيطرة مجموعة الدباغ (بما فيها شركاتها التابعة)، التي تَْملُُك نسبة 
 بالشركات التابعة العاملة الرئيسية والُمْدَرَجة في المجموعة: 

 نسبة الملكية الفعلية   بلد التسجيل        
يونيو   ٣٠       

٢٠٢٠ 
ديسمبر  ٣١ 

٢٠١٩ 
          
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  غانا  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (غانا) المحدودة ("آر أس جي")  
 ٪٩٨  ٪ ٩٨  الجزائر  شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان (الجزائر) المحدودة ("آر أس أي")  
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة   شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دبي (منشأة بالمنطقة الحرة) ("آر أس دي")  
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  المملكة العربية السعودية   البناء ("آر أس بي إم") شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات  
          
 ٪٨١  ٪ ٨١  المملكة العربية السعودية     شركة الدهانات الممتازة ("بي بي سي")  
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  موزمبيق  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (موزمبيق)، إل دي أي ("آر أس أم")  
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  ُعمان    شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أل أل سي ("آر أس أو")  
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  أستراليا  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي تي واي ليمتد (آر أس أتش أس بي)  
  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (ماليزيا) أس دي إن بي إتش دي   

 ("آر أس أتش أم") 
   

 ماليزيا
   

١٠٠٪ 
   

١٠٠٪ 
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة     ريد سي موديالر رينتالز ش.ذ.م.م. (آر إس إم آر")  
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  العربية المتحدة اإلمارات     ريد سي للمقاوالت ش.ذ.م.م. ("آر إس سي)  
 ٪١٠٠  ٪١٠٠  الكويت   ريد سي موديالر رينتالز (الكويت) (آر إس إم كي")  
          
           شركة زميلة  
  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (ماليزيا) أس دي إن بي إتش دي   

 ) ١٫١("آر أس أتش أم") (إيضاح 
   

 ماليزيا
   

٤٩ ٪ 
   

٤٩٪ 
البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي أن جي المحدودة ("آر أس أتش بي")  شركة  

 ) ١٫١(إيضاح 
   

 بابوا غينيا الجديدة
   

٢٠ ٪ 
   

١٠٠٪ 
          
           عمليات مشتركة  
 -  ٪ ٤٩  الجزائر    راد سي حنشي (آر إس إتش سي) 
          

لة في نيجيريا وليبيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة ولديها أيًضا تراخيص  وباإلضافة إلى ما سبق، تملك المجموعة شركات  تابعة أخرى ُمسجَّ
دة. وهذه  لتشغيل فروع في كل من بابوا غينيا الجديدة وأبو ظبي وأفغانستان وغينيا االستوائية، والتي جرى توحيدها في هذه القوائم المالية المو  حَّ

ا في المراحل األولى للعمليات أو لم تبدأ عملياتها التجارية بعد كما بتاريخ القوائم المالية. الشركات التابعة والفروع ا   ألخرى إمَّ
  

   



٩ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

    

دة (غير المدققة)  لية الُموَجَزة الموحَّ    إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠يونيو  ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 

          
         (تتمة)   معلومات حول الشركة  ٠١

          
في النهاية.  تتمثل النشاطات الرئيسية للمجموعة في شراء األراضي والعقارات بغرض تطويرها وإنشاء مباٍن سكنية وتجاريها عليها ولبيعها أو تأجيرها  
ُن أيًضا نشاطات المجموعة تصنيع وحدات سكنية غير خرسانية والمقاوالت العامة والصيانة وبناء المرافق واألعمال المدنية وت  وريد الطعام  وتَتََضمَّ

 ت المتعلقة بها.وتقديم خدمات األغذية وتجارة المنتجات الغذائية. إضافة لذلك، تزاول المجموعة أيًضا أعمال تصنيع وبيع الدهانات وتقديم الخدما 
          

دة للمجموعة عن فترة الستة أشهر المنتهية في    ١٧وفقًا لقرار مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠اعتُِمَدت القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
 هــ) لغرض إصدارها. ١٤٤١ذو الحجة  ٢٧م (الموافق ٢٠٢٠أغسطس 

          
     متوقفة بيع حصص في شركات تابعة وعمليات  ١٫١

          
     بيع حصة في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (ماليزيا) أس دي إن بي إتش دي ("آر أس أتش أم")   (أ)
          
إتش  ٪ في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (ماليزيا) أس دي إن بي ١٠على حصة ملكية بنسبة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١استحوذت المجموعة في  

 ٪ ٥١ألف لایر سعودي. وفي وقت الحق، باعت المجموعة في نفس التاريخ حصة ملكية بنسبة  ٥٦دي ("آر أس أتش أم") من مساهم أقلية مقابل 
مليون لایر سعودي. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي حصة حقوق الملكية في آر أس أتش   ١٣٫٣٨في آر أس أتش أم لجهة أخرى مقابل ِعوض قدره 

 ٪) ولم تعد تمارس المجموعة سيطرة على آر أس أتش أم. ٩٠: ٢٠١٨٪ (٤٩أم إلى 
          
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
 (مدققة)          
          
 ١٣٬٣٨٨        إجمالي ِعوض البيع 
 ) ١٣٬٦٦٢(    القيمة الدفترية لحصة حقوق الملكية المستبعدة، بالصافي بعد حسم صفقة شراء  
 ) ٢٧٤(        خسارة من االستبعاد 
          
ن القيمة الدفترية لصافي األصول المستبعدة ربح من صفقة شراء بمبلغ   مليون لایر سعودي ناتج من حساب فرق القيمة الدفترية   ١٢٫٧٨تتضمَّ

 والقيمة العادلة لصافي األصول المحتفظ بها لدى آر أس أتش أم. 
          

     بيع حصص في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي أن جي المحدودة ("آر أس أتش بي")  (ب) 
          
شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي أن جي المحدودة ("آر أس أتش بي")   ٪٨٠حصة ملكيتها بنسبة  ٢٠٢٠يناير  ١باعت المجموعة في  

:  ٢٠١٩( ٪٢٠مليون لایر سعودي. ونتيجة لذلك، انخفضت حصة حقوق الملكية في آر أس أتش بي إلى  ١٥لجهة أخرى مقابل ِعوض قدره 
 ) ولم تعد تمارس المجموعة سيطرة على آر أس أتش بي. ٪١٠٠

          
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
 (غير مدققة)          
          
 ١٥٬٠٠٠        إجمالي ِعوض البيع 
 ١٤٬٨٢٠    القيمة الدفترية لحصة حقوق الملكية المستبعدة، بالصافي بعد حسم صفقة شراء  
 ١٨٠        ربح من االستبعاد 
          

) كــ"استثمار في شركة زميلة" اعتباًرا ٪٢٠) وفي آر أس أتش بي بنسبة (٪٤٩ُصّنِفت حصة حقوق الملكية المحتفظ بها في آر أس أتش أم بنسبة (
ل  ) ("االستثمار في الشركات الزميلة". " ٢٨من التاريخ الذي تفقد فيه المجموعة السيطرة، ويُحاَسُب عنها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ( ). وقد سّجِ

عر الشراء  االستثمار في الشركات الزميلة بالقيم المؤقتة لألصول وااللتزامات القابلة للتحديد في تاريخ المعاملة. واإلدارة بصدد إجراء تخصيص س
 لتخصيص القيمة العادلة لصافي األصول المحتفظ بها في الشركات الزميلة. 

 



١٠ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

    

دة (غير المدققة)  لية الُموَجَزة الموحَّ    (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

          
         (تتمة)   معلومات حول الشركة  ٠١

          
     (تتمة)   بيع حصص في شركات تابعة وعمليات متوقفة ١٫١

          
     (تتمة) بيع حصص في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بي أن جي المحدودة ("آر أس أتش بي")  (ب) 

          
د  توقفت المجموعة عن االعتراف بأصول والتزامات آر أس أتش أم وآر أس أتش بي واستبعدت  توحيدها من المركز المالي األّولّي الُموَجز الموحَّ

 للمجموعة في التاريخ الذي فقدت فيه السيطرة. 
          

)، ُصّنِف استبعاد آر أس أتش أم وآر أس أتش بي وُعِرض في قائمة الربح أو الخسارة األّوليّة الُموَجَزة  ١٥ووفقًا المعيار الدولي للتقرير المالي (
دة كعمليات متوقفة، وكانت النتائج كما يلي:  الموحَّ

          
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية   

 يونيو  ٣٠في 
  لفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو  ٣٠في 
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي     

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)    
          
 ١٦٬٤٢٨  -  ٨٬١٥٥  -  إيرادات  
 )١٩٬٢٥٩(  -  )١٠٬٦٤٠(  -  مصاريف  
 )٢٬٨٣١(  -  )٢٬٤٨٥(  - خسارة الفترة ِمن العمليات المتوقفة  
 -  ١٨٠  -  -  ربح من استبعاد عمليات متوقفة  
 )٢٬٨٣١(  ١٨٠  )٢٬٤٨٥(  -  (خسارة) ربح ِمن عمليات متوقفة  
          
         العائد لـ:  
 )٢٬١٧٥(  ١٨٠  )٢٬٠٦٢(  -  حاملي حقوق الملكية في الشركة األم 
 )٦٥٦(  -  )٤٢٣(  -  حصة غير مسيطرة  
   -  )٢٬٨٣١(  ١٨٠  )٢٬٤٨٥( 
          
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية     

 يونيو  ٣٠في 
  لفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو  ٣٠في   
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي    
 (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)    
          
  (خسارة) ربح الفترة ِمن العمليات المتوقفة (العائدة) العائد   

 للمساهمين في الشركة األم (باأللوف)     
  
- 

   
)٢٬٠٦٢( 

   
١٨٠ 

   
)٢٬١٧٥( 

  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (للسهم)   
 (باأللوف)      

  
٦٠٬٠٠٠ 

   
٦٠٬٠٠٠ 

   
٦٠٬٠٠٠ 

   
٦٠٬٠٠٠ 

 )٠٫٠٤(  ٠٫٠١  )٠٫٠٣(  -  األساس والمخفف العائدة للمساهمين في الشركة األم خسائر السهم  
          
  

   



١١ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

    

دة (غير المدققة)  لية الُموَجَزة الموحَّ    (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠يونيو  ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 

          
         (تتمة)   معلومات حول الشركة  ٠١

          
     فيما يلي صافي التدفقات النقدية المتكبَّدة من قِبل العملية المتوقفة: 

          
  لفترة الستة أشهر المنتهية   يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 يونيو  ٣٠في 
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي    
 (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)    
          
 )٥٬٦٤٦(  -  ١٬٦٧٢  ) ٥٬٦٤٦(  تشغيلية 
 ) ٩٣(  -  ) ٦٨(  ) ٩٣(  استثمارية 
 ٤٬٤٣١  -  ١٬٧٧٦  ٤٬٤٣١  تمويل 
   )١٬٣٠٨(  -  ٣٬٣٨٠  ) ١٬٣٠٨( 
          

، اتفاقية مشتركة في الجزائر مع جهة أخرى وأسست عمليات مشتركة "راد سي  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أبرمت المجموعة، خالل الفترة المنتهية في  ١٫٢
حنشي" (آر إس إتش سي). ويتمثل نشاط االتفاقية المشتركة في مزاولة خدمات اإلسكان وتأجير العقارات وخدمات اإلعاشة. وقد استخدمت  

األحكام المحاسبية المتعلقة بتصنيف آر أس أتش سي وصنَّفتها كعملية مشتركة. والعمليات المشتركة مملوكة للمجموعة بنسبة   إدارة المجموعة 
ن  ٪ ولكنها تخضع لسيطرة مشتركة مع المالك اآلخر. وقد ُصّنِفت االتفاقية المشتركة كعملية مشتركة نظًرا ألن الشركاء لديهم عدد متساو م٤٩

 دارة وألن األنشطة ذات الصلة التي تؤثر بصورة جوهرية على العائد من االستثمار تتطلب موافقة ممثلين من كال الشريكين. ممثلي مجلس اإل
          

         أساس اإلعداد  ٠٢
          

دة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي ( ) "التقرير المالي األولي" المعتمدة بالمملكة العربية السعودية. ال  ٣٤أِعّدت هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة الموحَّ
دة جميع المعلومات واإلفصاحات الالزمة في الق ليَّة الُموَجَزة الموحَّ ُن القوائم المالية األوَّ وائم المـالية السنوية، لذا يجب أن تقرأ جنبا إلى جنب مع  تَتََضمَّ

دة السنوية للمجموعة كما في  ال   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠. باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج عمليات الفترة المنتهية في ٢٠١٩ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحَّ
 .٢٠١٩ ديسمبر  ٣١تمثل بالضرورة مؤشًرا لنتائج عمليات السنة التي تنتهي في 

          
دة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء المنافع الُمحدَّدة للموظف ين التي تُستخدم لها حسابات القيمة الحالية  أُِعدَّت هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

 االكتوارية. 
          

ب كافة القيم وتُْعَرض هذه القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة  دة باللایر السعودي، الذي هو أيًضا العملة الوظيفية المستخدمة لدى المجموعة. وتُقرَّ الموحَّ
 إلى أقرب قيمة باأللوف ما لم يُذكر خالف ذلك. 

          
          
 

  



١٢ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

  

دة (غير المدققة) (تتمة)إيضاحات حول القوائم  لية الُموَجَزة الموحَّ  المالية األوَّ
     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

            
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ٠٣

            

على المبالغ المفصح عنها يتطلُب إعداد القوائم المالية األّوليّة الُموَجَزة للمجموعة قيام اإلدارة باستخدام التقديرات واألحكام واالفتراضات التي قد تؤثر  
فشي ڤيروس كورونا  من اإليرادات والمصاريف واألصول وااللتزامات واإلفصاحات المرتبطة بها وإفصاحات االلتزامات المحتملة. وقد تسبب ت 

وانتشاره عبر األراضي الصينية ثم في العالم أجمع، في تعطيل األعمال والنشاط االقتصادي على مستوى    ٢٠٢٠) منذ أوائل عام  ١٩-المستجد (كوڤيد
دارة المجموعة إلعادة النظر  العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وأدى إعالن منظمة الصحة العالمية عن هذا المرض كجائحة إلى اضطرار إ

لى القوائم في أحكامها المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة ع
لكامل والمدة الكاملة لتأثير الوباء على األعمال  . وفي حين أنه من الصعب حالًيا التنبؤ بالمدى ا٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالية السنوية للسنة المنتهية في 

وقيود   واالقتصاد، فقد أجرت إدارة المجموعة تقييًما للتأثير على عمليات المجموعة ككل ومجاالت األعمال بما في ذلك عوامل مثل سلسلة اإلمداد 
دة، ال يلزم إجراء تغيُّرات  السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات وما إلى ذلك، وحتى تاريخ إصدار هذه القو ائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

ديرات قد ينشأ عنه  جوهرية على األحكام والتقديرات الرئيسية. غير أنَّه، ونظًرا لحالة عدم التأكد الراهنة، فإن أي تغيُّر مستقبلي في االفتراضات والتق
فترية لألصول أو االلتزامات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. ونظًرا لتطور الموقف سريعًا مع نتائج تتطلب إجراء تعديالت جوهرية على القيم الد

 وجود حالة من عدم التأكد بشأن المستقبل، ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية. 
            

     والُمعدَّلة المعايير والتفسيرات الجديدة   ٠٤
            

دة تتماشى مع تلك السياسات المتبعة   ليَّة الُموَجَزة الموحَّ دة  إنَّ السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األوَّ في إعداد القوائم المالية الموحَّ
. ولم تقم  ٢٠٢٠يناير  ١باستثناء التعديالت التي يجب أن يكون تطبيقها إلزامًيا كما في ، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في 

 المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر أُْصِدَر ولم يصبح سارًيا المفعول حتى اآلن. 
            

دة  ٢٠٢٠عام ويُطبَّق العديد من التعديالت والتفسيرات للمرة األولى في  ، إال أنها ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
 للمجموعة. 

            

          إيرادات  ٠٥
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية     

 يونيو  ٣٠في 
  لفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو  ٣٠في 
     ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي       

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)      

         إيرادات من العقد المبرم مع عمالء 
 ١١٦٬٦٤٧  ١٥٩٬٥٦٤  ٦٢٬٤٤١  ٦٧٬٩٨٠   إيرادات عقود 
 ١٨٬٦٤٦  ١١٬٦١٣  ٩٬٢٩٨  ٢٬٨٣٠ دهانات ومنتجات وخدمات ذات عالقة بدهاناتبيع منتجات 

     ١٣٥٬٢٩٣  ١٧١٬١٧٧  ٧١٬٧٣٩  ٧٠٬٨١٠ 
            

           إيرادات أخرى 
 ١٠٧٬٢٨٣  ١١٣٬٠٩٥  ٥١٬٥٩٣  ٥٧٬٩٩٧  إيرادات إيجار من عقارات استثمارية 

     ٢٤٢٬٥٧٦  ٢٨٤٬٢٧٢  ١٢٣٬٣٣٢  ١٢٨٬٨٠٧ 
            

 ). ١٣أُْفِصَح عن تسوية إيرادات المجموعة التفصيلية لقطاعاتها القابلة لإلفصاح وتوقيت االعتراف باإليرادات في إيضاح (
            

         مدينون تجاريون  ٠٦
            

دعوى قضائية بمدينة هيوستن في والية تكساس بالواليات المتحدة األمريكية ضد أحد عمالئها (إلنشاء مخيم   ٢٠١٦رفعت المجموعة خالل عام 
قة بتحويل  المتعلبأنجوال)، حيث تطالب الشركات التابعة لها وأعضاء مجلس إدارتها بسداد األرصدة المستَحقة من هذا العميل. ولم يِف العميل بالتزاماته  

، وبعد  األموال في موعدها إلى المجموعة وفقًا لجدول السداد بسبب قيود معينة على تحويل األموال بالعملة األجنبية إلى خارج أنجوال. غير أنه
لة بين العميل والمجموعة، وافق العميل على تحرير وثائق قانونية بموجبها يقرُّ بالدْين ويمنح الش ركة مطالبة بشأن أصول  مناقشات ومفاوضات مطوَّ

العميل  مخيم العميل الكائن بأنجوال، بما يتيح للشركة الحق في الحصول على تكلفة ثانوية على هذه األصول. وبناًء على ذلك، انسحبت المجموعة و 
مطالبتها ضد مخيم العميل واألصول  الحقًا من الدعاوى القضائية المقامة في مدينة هيوستن في والية تكساس في الواليات المتحدة األمريكية، ورفعت  

ركز المالي، ال يزال  ذات الصلة إلى المحكمة المعنيَّة في أنغوال وستمضي في الخطوات التالية وفقًا للقوانين المحلية األنغولية. وكما في تاريخ قائمة الم
 القرار بشأن الدعوى قائًما. 

 



١٣ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

  

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

            
          رأس المال  ٠٧

            
لایر سعودي للسهم   ١٠: "بالمثل") بقيمة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون سهم ( ٦٠المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من يتكون رأسمال الشركة 

 الواحد. 
            

         زكاة وضريبة دخل  ٠٨
            
           زكاة  أ)

لكامل ككل حتى عام  اتُِفَق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") على الربوط الزكوية الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة السعودية المملوكة لها با
 ٢٠١٩حتى    ٢٠١١عام    إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. غير أنَّ الربوط من   ٢٠١٩. وقُّدِمت اإلقرارات الزكوية عن جميع السنوات حتى عام  ٢٠١٠

 لم تُصِدرها الهيئة بعد. 
  

مليون لایر سعودي للشركة    ١٠٫٨بقيمة    ٢٠١٠حتى    ٢٠٠٧إضافية عن األعوام من    ، أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوطا ٢٠١٨وخالل عام  
سوية الربوط  وشركاتها التابعة المملوكة لها بالكامل. وقدَّمت الشركة اعتراًضا على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الفترة المذكورة، وجرى ت 

 . ٢٠١٩مليون لایر سعودي خالل عام  ٢٫٣بقيمة 
            

 ٢٠١٤حتى  ١٩٩٩إضافيًا معدًَّال من الهيئة العامة للزكاة والدخل عن األعوام من  ربًطا زكوًيا ٢٠١٩تسلَّمت شركة الدهانات الممتازة خالل عام 
مليون لایر سعودي. وقدَّمت الشركة اعتراًضا على الربط، وهو ال يزال معلقًا مع الهيئة المعنيَّة. وتحتفظ الشركة بمخصصات كافية في   ٢٫٦بقيمة 

 عن التسوية النهائية لهذه الربوط اإلضافية. الدفاتر المحاسبية للمحاسبة عن أي التزام ينشأ 
            

          ضريبة دخل   ب)
ضريبة   يَُجنَُّب مخصص لضريبة الدخل وفقًا لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للمجموعة خارج المملكة العربية السعودية. احتسبت

ة، وقد تختلف  الدخل بناًء على فهم اإلدارات وتفسيرها لألنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة المعنية. وتخضع األنظمة الضريبية لتفسيرات متباين 
 الربوط التي ستصدرها مصالح الضرائب عن اإلقرارات الضريبية المقدمة من قبل كل شركة. 

            

وتواصل   احتسبت الزكاة وضريبة الدخل بناًء على فهم المجموعة وتفسيرها لألنظمة الزكوية والضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المملكة    الهيئة إصدار تعميمات لتوضيح بعض األنظمة الزكوية والضريبية التي تسري عادة على كافة السنوات المعلقة. وتخضع األنظمة الزكوية في 

م).  ٢٠١٧فبراير  ٢٨هــ (الموافق ١٤٣٨جمادى اآلخرة  ١العربية السعودية لتفسيرات متباينة، وقد أَْصَدَرت الهيئة األنظمة الزكوية الجديدة بتاريخ 
ام التي لم تصدر الهيئة وقد يختلف االلتزام الزكوي والضريبي الذي تحتسبه المجموعة عن االلتزام الزكوي والضريبي الذي تقدره الهيئة عن األعو

 الربوط عنها حتى اآلن. 
            

          خسائر السهم  ٠٩
            

ح لعدد األسه م القائمة خالل  تُحتََسُب خسائر السهم األساس والمخفف بقسمة صافي خسارة الفترة العائدة للمساهمين في الشركة األم على المتوسط المرجَّ
 النحو التالي: الفترة على 

            

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية     
 يونيو ٣٠في 

  لفترة الستة أشهر المنتهية
 يونيو ٣٠في 

     ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)     
            

 ) ٤٥٬٤٩٣(  ) ٥٢٬٤٤٦(  ) ٢٧٬٥٢٦(  ) ٢٧٬٣١٤( الشركة األمخسارة الفترة العائدة للمساهمين في 
  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (للسهم) 

 (باأللوف)    
  

٦٠٬٠٠٠ 
   

٦٠٬٠٠٠ 
   

٦٠٬٠٠٠ 
   

٦٠٬٠٠٠ 
  خسارة السهم األساس والمخفف العائد للمساهمين في الشركة األم 

 (لایر سعودي)    
  
)٠٫٤٦ ( 

   
)٠٫٤٦( 

   
)٠٫٨٧ ( 

   
)٠٫٧٦( 

            
  خسارة الفترة ِمن العمليات المستمرة العائدة للمساهمين في 

 الشركة األم    
  
)٢٧٬٣١٤ ( 

   
)٢٥٬٤٦٤ ( 

   
)٥٢٬٦٢٦ ( 

   
)٤٣٬٣١٨ ( 

  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (للسهم) 
 (باأللوف)    

  
٦٠٬٠٠٠ 

   
٦٠٬٠٠٠ 

   
٦٠٬٠٠٠ 

   
٦٠٬٠٠٠ 

 )٠٫٧٢(  ) ٠٫٨٨(  )٠٫٤٢(  ) ٠٫٤٦( خسارة السهم األساس والمخفف العائد للمساهمين في الشركة األم

 



١٤ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

  

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

            

         التزامات محتملة  ٠١٠
            

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي تقريًبا ( ٩٠٫٥واعتماد مستندي قائم بمبلغ كما بتاريخ القوائم المالية، كان لدى المجموعة ضمانات بنكية قائمة 
 مليون لایر سعودي) صادرة خالل السياق العادي لألعمال.  ٩٤٫٧

            

         التزامات رأسمالية  ٠١١
            

 مليون لایر سعودي).   ٤٫٨: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لایر سعودي (ألف  ٥٤٧كما بتاريخ القوائم المالية، بلغت االلتزامات الرأسمالية 
            

     المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  ٠١٢
            

المسيطر عليها من قِبل  تَُمثُِّل الجهات ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة وأعضاء مجلس إدارتها وموظفي اإلدارة الرئيسيين بها والمنشآت 
قابضة (شركة  هذه الجهات أو التي تمارس هذه الجهات نفوذا هاما عليها. والشركة األم الرئيسية المالكة القادمة للمجموعة هي شركة مجموعة الدباغ ال

لة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.   مساهمة مقفلة سعودية) الُمسجَّ
            

جة في  وتُجري المجموعة، خالل السياق العادي لألعمال، معامالت مع جهات متعددة ذات عالقة. فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة المدر
دة:  لية الُموَجَزة الموحَّ  قائمة الدخل األوَّ

            

  
 العالقة واسم الجهة ذات العالقة 

   
 طبيعة المعاملة 

  أشهر المنتهية لفترة الستة  
 يونيو  ٣٠في 

         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (غير مدققة)   (غير مدققة)          
            

          الشركة األم الرئيسية المالكة 
  سداد مبالغ بالنيابة عن الشركة األم الرئيسية   شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة 

 المالكة    
٦٠  ١٠٠ 

            

 ٤٤٢  ٤٤٢    مصاريف إيجار   جهات أخرى ذات عالقة 
 -  ٢٬٣٦٦ مصاريف مدفوعة بالنيابة عن شركة زميلة     
 -  ٩٣٨    إيرادات أخرى     
 ٢٥  - دفع قسط تأمين    
            

   مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة على النحو التالي: كانت 
  لفترة الستة أشهر المنتهية          

 يونيو  ٣٠في   
         ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
لایر سعودي           

 (باأللوف) 
لایر سعودي   

 (باأللوف) 
 (غير مدققة)   (غير مدققة)          
            

 ٤٬٠٤٥  ٤٬٩٥٦       األجل منافع قصيرة 
 ١٧٦  ١٧٥      منافع نهاية خدمة للموظفين

         ٤٬٢٢١  ٥٬١٣١ 
            

الفترة غير مكفولة  تُعتمد سياسات تسعير المعامالت مع الجهات ذات العالقة وشروط الدفع المتعلقة بها من قِبل مجلس اإلدارة. واألرصدة القائمة في نهاية  
 بضمانات وال تحمل فائدة وتُسدد نقدا. 

            

ن الحسابات المدينة التجارية مبلغًا بقيمة   مليون لایر سعودي) مستحقًا من جهة ذات عالقة.    ١٥٫٧:  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي (  ١٥٫٧تتضمَّ
: ال شيء) مستحقًا من شركات  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٧٫٥بقيمة وتتضمَّن المبالغ المدفوعة مقدًما الحسابات المدينة األخرى مبلغًا 

ألف   ٥٤٦: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٥٫٦بقيمة  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠منتسبة. وقد أُْدِرَجت المبالغ المستحقة إلى جهة ذات عالقة كما في 
دة. لایر سعودي) ضمن الحسابات الدائنة في قائمة المركز المالي ا  ألّولّية الُموَجَزة الموحَّ



١٥ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

  

دة (غير المدققة) (تتمة) لية الُموَجَزة الموحَّ  إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
     ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

            
         المعلومات القطاعية  ٠١٣

            
 التالية:  لإلفصاح ألغراض اإلدارة، فإن المجموعة منظمة في وحدات أعمال حسب المنتجات والخدمات الخاصة بها ولديها القطاعات القابلة 

            
 الخرسانية")، تصنيع وبيع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية ("المباني السكنية والتجارية غير  •
         إيجارات من عقارات استثمارية، •
   تصنيع وبيع الدهانات وتقديم الخدمات المتعلقة بها ("الدهانات والخدمات المتعلقة بها").  •
            

الموارد وتقييم األداء. ويُقيَّم األداء القطاعي  يراقب مجلس اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات العمل بصورة منفصلة بغرض اتخاذ القرارات حول تخصيص  
دة.   على أساس اإليرادات، ويُقاُس على أساس ثابت في القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ

            
نتهيتين في تعرض الجداول التالية معلومات اإليرادات و(الخسارة) الربح للقطاعات التشغيلية لدى المجموعة عن فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر الم

 ، على التوالي: ٢٠١٨و  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
                  

                 قطاعات األعمال 
 المنتهية فيلفترة الثالثة أشهر    

 ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ٢٠١٩يونيو  ٣٠
المباني السكنية   

والتجارية غير 
 الخرسانية

 )١٫١(إيضاح 

اإليجارات من 
العقارات 
 االستثمارية

الدهانات 
والخدمات 
 المتعلقة بها

إجمالي 
 القطاعات

المباني السكنية 
والتجارية غير 

 الخرسانية

اإليجارات من 
العقارات 
 االستثمارية

الدهانات 
والخدمات 
 المتعلقة بها

إجمالي 
 القطاعات

  غير مدققة   
 (لایر سعودي باأللوف) 

  غير مدققة 
  (لایر سعودي باأللوف) 

 )١٫١(إيضاح 
                  

                 إيرادات:
 ١٢٣٬٦٥٩  ٩٬٦٢٥  ٥١٬٥٩٣  ٦٢٬٤٤١  ١٢٨٬٨٧٨  ٢٬٩٠١  ٥٧٬٩٩٧  ٦٧٬٩٨٠ إجمالي إيرادات القطاعات

 اإليرادات بين القطاعات
 الحذف

  
- 

   
- 

   
)٧١ ( 

   
)٧١ ( 

   
- 

   
- 

   
)٣٢٧ ( 

   
)٣٢٧ ( 

 ١٢٣٬٣٣٢  ٩٬٢٩٨  ٥١٬٥٩٣  ٦٢٬٤٤١  ١٢٨٬٨٠٧  ٢٬٨٣٠  ٥٧٬٩٩٧  ٦٧٬٩٨٠ إيرادات من عمالء خارجيين
                  

               توقيت االعتراف باإليرادات:
 ٦٤٬٦١٩  ٩٬٢٩٨  -  ٥٥٬٣٢١  ٥٨٬٢٩٥  ٢٬٨٣٠  -  ٥٥٬٤٦٥  عند نقطة زمنية معينة

 ٥٨٬٧١٣  -  ٥١٬٥٩٣  ٧٬١٢٠  ٧٠٬٥١٢  -  ٥٧٬٩٩٧  ١٢٬٥١٥  زمنيعلى مدى 
   ١٢٣٬٣٣٢  ٩٬٢٩٨  ٥١٬٥٩٣  ٦٢٬٤٤١  ١٢٨٬٨٠٧  ٢٬٨٣٠  ٥٧٬٩٩٧  ٦٧٬٩٨٠ 
                  

 ) ٢٦٬١٥٣(  ) ٥٬٤٧٥(  ١٬١٧١  ) ٢١٬٨٤٩(  ) ٢٩٬٠٣٥(  ) ٩٬٩٦٩(  ٧٧٧  ) ١٩٬٨٤٣(  (الخسارة) الربح القطاعي
                  
  

   



١٦ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

    

دة (غير المدققة) إيضاحات حول   لية الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة) القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

                  
  المعلومات القطاعية (تتمة)  ٠١٣

 
          

        
 لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
 المنتهية فيلفترة الستة أشهر  

 ٢٠١٩يونيو  ٣٠
المباني السكنية    

والتجارية غير 
 الخرسانية

 )١٫١(إيضاح 

   
اإليجارات 

من العقارات 
 االستثمارية

   
الدهانات 
والخدمات 
 المتعلقة بها

   
  

إجمالي 
 القطاعات

   
المباني السكنية 
والتجارية غير 

 الخرسانية

   
اإليجارات 

من العقارات 
 االستثمارية

   
الدهانات 
والخدمات 
 المتعلقة بها

   
  

إجمالي 
 القطاعات

  غير مدققة   
 (لایر سعودي باأللوف)

  غير مدققة  
  (لایر سعودي باأللوف) 

 )١٫١(إيضاح 
                  

                 إيرادات:
 ٢٤٣٬١٧٦  ١٩٬٢٤٦  ١٠٧٬٢٨٣  ١١٦٬٦٤٧  ٢٨٤٬٩١٣  ١٢٬٢٥٤  ١١٣٬٠٩٥  ١٥٩٬٥٦٤ إجمالي إيرادات القطاعات

 اإليرادات بين القطاعات
 الحذف

  
- 

   
- 

   
)٦٤١ ( 

   
)٦٤١ ( 

   
- 

   
- 

   
)٦٠٠ ( 

   
)٦٠٠ ( 

 ٢٤٢٬٥٧٦  ١٨٬٦٤٦  ١٠٧٬٢٨٣  ١١٦٬٦٤٧  ٢٨٤٬٢٧٢  ١١٬٦١٣  ١١٣٬٠٩٥  ١٥٩٬٥٦٤ إيرادات من عمالء خارجيين
                  

               توقيت االعتراف باإليرادات:
 ١٢٨٬١٧٣  ١٨٬٦٤٦  -  ١٠٩٬٥٢٧  ١١٤٬٥٩١  ١١٬٦١٣  -  ١٠٢٬٩٧٨  عند نقطة زمنية معينة

 ١١٤٬٤٠٣  -  ١٠٧٬٢٨٣  ٧٬١٢٠  ١٦٩٬٦٨١  -  ١١٣٬٠٩٥  ٥٦٬٥٨٦  مدى زمنيعلى 
   ٢٤٢٬٥٧٦  ١٨٬٦٤٦  ١٠٧٬٢٨٣  ١١٦٬٦٤٧  ٢٨٤٬٢٧٢  ١١٬٦١٣  ١١٣٬٠٩٥  ١٥٩٬٥٦٤ 
                  

 ) ٤٤٬٦٢٤(  ) ١٠٬٣١٦(  ٣٬٣٤٧  ) ٣٧٬٦٥٥(  ) ٥٥٬١٣٣(  ) ١٤٬٩٨٩(  ٢٬٨١٦  ) ٤٢٬٩٦٠(  (الخسارة) الربح القطاعي

                  
 ، على التوالي:٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠يعرض الجدول التالي معلومات حول أصول والتزامات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

                  
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في    
المباني السكنية    

والتجارية غير 
 الخرسانية

اإليجارات  
العقارات من 

 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات 
 المتعلقة بها

   
إجمالي 
 القطاعات

المباني السكنية  
والتجارية غير 

 الخرسانية

اإليجارات  
من العقارات 
 االستثمارية

الدهانات  
والخدمات 
 المتعلقة بها

   
إجمالي 
 القطاعات

  غير مدققة    
 (لایر سعودي باأللوف)

  مدققة  
 سعودي باأللوف)(لایر 

                  
 ١٬١٨٣٬٦٥٣  ٧١٬٩٦٢  ٥٦٨٬٧٢٥  ٥٤٢٬٩٦٦  ١٬١٧٤٬٢٤٢  ٦١٬٧٥٢  ٥٢١٬٩٣٠  ٥٩٠٬٥٦٠  إجمالي األصول

                          
 ٥٦٣٬٦٤٦  ٢٧٬٨٧٦  ١٣٧٬٤٦٧  ٣٩٨٬٣٠٣  ٦١٠٬٨٤١  ٢٩٬٣٠٢  ١٣٢٬٨٥٣  ٤٤٨٬٦٨٦  إجمالي االلتزامات

                  
يونيو   ٣٠عمالء خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  ٦تقريًبا من إجمالي إيرادات قطاع المباني السكنية والتجارية غير الخرسانية من  ٪٧٤تحققت نسبة 

تقريًبا من  ٪٧٦٫٨، نسبة ٢٠٢٠يونيو  ٣٠عميًال). وتحقَّقت، خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  ١٧تقريًبا من  ٪٧٢٫٢: ٢٠١٩يونيو  ٣٠( ٢٠٢٠
 عمالء).  ٧تقريًبا من  ٪٧٥٫٨:  ٢٠١٩يونيو  ٣٠عمالء ( ٧إجمالي اإليرادات من قطاع التأجير من 

                  
  

   



١٧ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

    

دة (غير  لية الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة) المدققة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

                  
           المعلومات القطاعية (تتمة)  ٠١٣

                  
التالية   وتُجرى عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة وغانا والجزائر وبعض المواقع األخرى. تعرض الجداول 

و   ٢٠٢٠و يوني  ٣٠معلومات اإليرادات و(الخسارة) الربح للقطاعات الجغرافية لدى المجموعة عن فترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 ، على التوالي: ٢٠١٩

                  
 ٢٠٢٠يونيو   ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
المملكة         

العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا 

  غير مدققة         
 (لایر سعودي باأللوف) 

                  
 ١٣٠٬٢٨٦  ١٠٠  ١٬١٣٢  ٢٬٠٢٦  ٢٣٬٩٠٩  ١٠٣٬١١٩     إجمالي إيرادات القطاعات 

 )١٬٤٧٩(  -  -  -  )١٬٤٠٨(  ) ٧١(    استبعاد اإليرادات بين القطاعات 
                  

 ١٢٨٬٨٠٧  ١٠٠  ١٬١٣٢  ٢٬٠٢٦  ٢٢٬٥٠١  ١٠٣٬٠٤٨  إيرادات من عمالء خارجيين
                  

 ) ٢٩٬٠٣٥(  ٥٧  ) ١٬٠٦٦(  ) ٤٬٨٥٥(  ) ١١٬٥٥٥(  ) ١١٬٦١٦(  (خسارة قطاعية) ربح قطاعي عن الفترة 
                  
 ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في        
المملكة         

العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا 

  غير مدققة         
 )١٫١سعودي باأللوف) (إيضاح (لایر 

                  
 ١٢٧٬٨٧٣  ٢٬٢٤٣  ١٬٦٢٤  ١١٬٤٤٧  ١٩٬٥٣٥  ٩٣٬٠٢٤     إجمالي إيرادات القطاعات 

 )٤٬٥٤١(  -  -  ) ١٧(  )٤٬١٩٧(  )٣٢٧(    استبعاد اإليرادات بين القطاعات 
 ١٢٣٬٣٣٢  ٢٬٢٤٣  ١٬٦٢٤  ١١٬٤٣٠  ١٥٬٣٣٨  ٩٢٬٦٩٧  إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ) ٢٦٬١٥٣(  ) ٣٬٦٣٥(  ) ٥٦٦(  ) ٤٬٢٤٠(  ) ٢٬١٦٨(  ) ١٥٬٥٤٤(    الخسارة القطاعية عن الفترة 

                  
 ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في         
المملكة         

العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
 العربية المتحدة 

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا 

  غير مدققة         
 (لایر سعودي باأللوف) 

                  
 ٢٨٩٬٦٦٨  ٢٬٦٧٧  ٢٬٩١٤  ٦٬٢٩٩  ٧٦٬٠٦٢  ٢٠١٬٧١٦     إجمالي إيرادات القطاعات 

 )٥٬٣٩٦(  -  -  -  )٤٬٧٥٥(  )٦٤١(    استبعاد اإليرادات بين القطاعات 
 ٢٨٤٬٢٧٢  ٢٬٦٧٧  ٢٬٩١٤  ٦٬٢٩٩  ٧١٬٣٠٧  ٢٠١٬٠٧٥  إيرادات من عمالء خارجيين

                  
 ) ٥٥٬١٣٣(  ) ١٤٨(  ) ١٬٥٧٣(  ) ١٠٬٣٧٧(  ) ١٧٬٠٤٢(  ) ٢٥٬٩٩٣(    الخسارة القطاعية عن الفترة 

                  
  



١٨ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

    

دة (غير المدققة)  لية الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠يونيو  ٣٠المنتهية في لفترة الستة أشهر 

                  
           المعلومات القطاعية (تتمة)  ٠١٣

            
 ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في        
المملكة         

العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

   
  
 غانا

   
  

 الجزائر

   
  

 أخرى 

   
  

 اإلجمالي 
  غير مدققة        

 )١٫١(لایر سعودي باأللوف) (إيضاح  
                  

 ٢٥٥٬٠١٣  ٧٬٩٧٣  ٣٬٤٧٩  ١٣٬٥٦٤  ٦٠٬٣١٥  ١٦٩٬٦٨٢     إجمالي إيرادات القطاعات 
 )١٢٬٤٣٧(  -  -  ) ١٧(  )١١٬٨٢٠(  )٦٠٠(    استبعاد اإليرادات بين القطاعات 

 ٢٤٢٬٥٧٦  ٧٬٩٧٣  ٣٬٤٧٩  ١٣٬٥٤٧  ٤٨٬٤٩٥  ١٦٩٬٠٨٢  خارجيينإيرادات من عمالء 
                  

 ) ٤٤٬٦٢٤(  ) ٣٬٢٧٢(  ) ٩٩٩(  ) ٨٬٨٥٧(  ) ٣٬٢٠١(  ) ٢٨٬٢٩٥(    الخسارة القطاعية عن الفترة 
                  

 ، على التوالي: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠يونيو   ٣٠يعرض الجدول التالي معلومات حول أصول والتزامات القطاعات الجغرافية للمجموعة كما في 
                  
 ٢٠٢٠يونيو   ٣٠في        
المملكة         

العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر  غانا 

  غير مدققة         
 (لایر سعودي باأللوف) 

                  
 ١٬١٧٤٬٢٤٢  ١٤٬٢٤٥  ٢٦٬٧٨٠  ٩١٬٣٣١  ٢٠٨٬٣١٥  ٨٣٣٬٥٧١      إجمالي األصول 

 ٦١٠٬٨٤١  ٢٬٣٦٤  ٢٬٩٤٠  ١٢٬٧٢٧  ١٢٢٬٧٥٨  ٤٧٠٬٠٥٢      إجمالي االلتزامات 
                  
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في      
المملكة       

العربية  
 السعودية 

اإلمارات  
العربية  
 المتحدة

بابوا غينيا   غانا 
 الجديدة

 

 اإلجمالي   أخرى   الجزائر

  مدققة      
 (لایر سعودي باأللوف)  

                  
 ١٬١٨٣٬٦٥٣  ٥٬٤٤٠  ٢٨٬١٠٠  ٤٠٬٣١٤  ٩٧٬٢٤٣  ١٩٠٬٠٢٩  ٨٢٢٬٥٢٧    إجمالي األصول 

 ٥٦٣٬٦٤٦  ١٬٤٦٠  ٣٬١٥٩  ٧٬٩٦٣  ١٢٬٢٨٠  ٩٥٬٧٩٦  ٤٤٢٬٩٨٨    االلتزامات إجمالي 
                  

         القيم العادلة لألدوات المالية  ٠١٤
                  

المتداولة األخرى والحسابات الدائنة والقروض ألجل  قّيِمت اإلدارة بأن القيم العادلة للنقد وما في حكمه والحسابات المدينة وأصول العقود واألصول 
ألجل لهذه األدوات  والقروض القصيرة األجل وااللتزامات المتداولة األخرى تقارب قيمها الدفترية؛ وذلك يعود إلى حد كبير إلى تواريخ االستحقاق القصيرة ا

  المالية. 
 

المدينة غير المتداولة واألصول غير المتداولة األخرى والقروض ألجل وااللتزامات غير المتداولة األخرى بناًء  وقيَّمت اإلدارة بأن القيمة العادلة للحسابات  
 على المستوى الثاني من التسلسل الهرمي ال تختلف اختالفًا جوهرًيا عن قِيمها الدفترية. 

  

   



١٩ 

  شركة البحر األحمر العالمية  
 (شركة مساهمة سعودية) 

    

دة (غير المدققة)  لية الُموَجَزة الموحَّ  (تتمة) إيضاحات حول القوائم المالية األوَّ
         ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

           
               أحداث الحقة  ٠١٥

                  
، والتي قد يكون لها تأثير جوهري على  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠منذ الفترة المنتهية في حسب وجهة نظر اإلدارة، لم تكن هناك أحداث أخرى الحقة هامة 

دة.   المركز المالي للمجموعة كما هو مبيَّن في هذه القوائم المالية األّولّية الُموَجَزة الموحَّ
                  

             أرقام المقارنة  ٠١٦
                  

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


