
وشركاتھا التابعةشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

(شركة مساھمة سعودیة)

الموحدةاألولیة القوائم المالیة 

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  لتسعةلفترتي الثالثة وا

محدود الفحص التقریر و



وشركاتھا التابعةشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

  ة)(شركة مساھمة سعودی

الموحدةاألولیة القوائم المالیة 

٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  تسعةلفترتي الثالثة وال

  صفحة  

١محدودالفحصالتقریر 

٢األولیة الموحدةقائمة المركز المالي 

٣الدخل األولیة الموحدةقائمة 

  ٤  األولیة الموحدةقائمة التدفقات النقدیة 

  ٥  األولیة الموحدةالمساھمینوق قائمة التغیرات في حق

  ١٥ - ٦  األولیة الموحدةحول القوائم المالیة إیضاحات













شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

ألولیة الموحدةاإیضاحات حول القوائم المالیة

(غیر مراجعة)٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  تسعةلفترتي الثالثة وال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

علومات عامةم -١

وشركاتھا التابعة (مجتمعین "المجموعة") من ("الشركة") شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكانتتألف

أھدافتتمثل .األجنبیةالسعودیة ووفروعھاوشركاتھا التابعة،مساھمة سعودیةھي شركة و،الشركة

مباني سكنیة وبناءویرھا شراء األراضي والعقارات بغرض تطفي  المجموعة، من بین أمور أخرى،

المجموعة أیضاً تصنیع وحدات سكنیة غیر أھدافتتضمن .وتجاریة علیھا، وبیعھا أو تأجیرھا للغیر

م المجموعة باإلضافة إلى ذلك، تقوخرسانیة والمقاوالت العامة والصیانة وإنشاء المرافق واألعمال المدنیة.

ة بھا.بتصنیع وبیع الدھانات وتقدیم الخدمات المتعلق

إن الشركة ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة بموجب سجل تجاري رقم 

إن ).٢٠٠٦سبتمبر ٢٥ھـ (١٤٢٧رمضان ٢بتاریخ ٢٥٣٢رار الوزاري رقم طبقاً للق، ٢٠٥٥٠٠٦١٠٥

.یة، المملكة العربیة السعود٣١٩٥١الجبیل مدینة ، ١٥٣١عنوان الشركة المسجل ھو ص. ب 

التالیة التي تعمل بموجب وشركاتھا التابعة الشركةالموحدة المرفقة حساباتاألولیة تشمل القوائم المالیة 

سجالت تجاریة منفصلة:

  ٪) نسبة الملكیة (

سبتمبر٣٠ فيكما         

٤٢٠١٣٢٠١  بلد التأسیس

  ٪١٠٠٪١٠٠  غانا  (غانا) شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة

  ٪٩٨٪٩٨الجزائر(الجزائر)شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة

  ٪٤٩٪٤٩قطر)قطر(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

*نیجیریا(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة   ٪٩٧٪٩٧نیجیریا)

  ٪١٠٠٪١٠٠اإلماراتقة الحرة)المنط–(جبل علي شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دبي 

  ٪٩٠٪٩٠لیبیا(لیبیا) *شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

    ٪٩٥٪١٠٠السعودیةومعدات البناءشركة البحر األحمر لتجارة مواد 

  ٪١٠٠٪١٠٠السعودیة شركة البحر األحمر لالستثمارات المتخصصة

    ٪٨١٪٨١السعودیةالدھانات الممتازةشركة 

  ٪١٠٠٪١٠٠موزمبیق*كة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (موزمبیق)شر

  ٪١٠٠٪١٠٠ُعمانالبحر األحمر لخدمات اإلسكان (ُعمان)شركة 

  ٪١٠٠٪١٠٠استرالیاالبحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة (استرالیا)شركة 

*  لم تبدأ ھذه الشركات التابعة عملیاتھا التجاریة بعد.

وأبوظبي وأفغانستان وغینیا بابوا غینیا الجدیدةفي كل من فروعلتشغیل تراخیصشركة أیضاً لدى ال

  .٢٠١٤سبتمبر٣٠ حتىأفغانستان وغینیا االستوائیة أبو ظبي و فيعملیات تشغیلیة أي ال توجداالستوائیة. 

-  ٦  -  
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 ي، وھكة الدھانات الممتازةشرفي  حقوق الملكیة٪ من ٨١ على ٢٠١٣خالل عام استحوذت المجموعة

ملیون لایر سعودي، على القیمة ١٣٫٦٩إن زیادة مقابل الشراء البالغ .محدودة ةمسؤولیذات سعودیة شركة

ملیون لایر سعودي، نتج ١٧٫٢٨المبدئیة العادلة المخصصة لحصة المجموعة من صافي المطلوبات البالغة 

تي أدرجت في "موجودات أخرى غیر متداولة" في قائمة ملیون لایر سعودي وال٣٠٫٩٧عنھ شھرة بمبلغ 

. مع األخذ في االعتبار بأن القیمة العادلة ٢٠١٤سبتمبر٣٠المرفقة كما في األولیة الموحدةالمركز المالي

لصافي المطلوبات المقتناة لم یتم االنتھاء من قیاسھا بعد من قبل إدارة المجموعة ولذلك فإن قیمة الشھرة ھي 

تم تسدید مقابل الشراء وتحمل صافي المطلوبات من قبل .٢٠١٤سبتمبر٣٠بشكل أولي كما في مقدرة

العمالء والمعرفة.بیاناتالمجموعة القتناء عملیات شركة الدھانات الممتازة بما فیھا قاعدة

سبتمبر ٣٠في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (لیبیا) كما فيمعدات المصنع والممتلكات والشتمل ت  

٢٠١٣:٤٥٫١٠(ملیون لایر سعودي٤٢٫٣٦على منشآت تحت التنفیذ في لیبیا بقیمة دفتریة قدرھا ٢٠١٤

٢٠١٣:٦٫٣ملیون لایر سعودي (٦٫٣قدرھا بعد حسم خسارة االنخفاض في القیمةملیون لایر سعودي)

القیمة الدفتریة مراقبة وتقییم بكل مستمر بشتقوم اإلدارة نظراً لألزمة السیاسة في لیبیا،.ملیون لایر سعودي)

والمصنع والمعدات.تللممتلكا

زیادة ، ٢٠١٤أبریل ٢٧المنعقد في غیر العادیةفي اجتماع الجمعیة العمومیةقرر المساھمون في الشركة 

من خالل سھم مجاني ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠إصدار عن طریقملیون لایر سعودي ٦٠٠٫٠رأس مال الشركة إلى 

بتسجیل اإلجراءات النظامیة التي تتعلق تم استكمالملیون لایر سعودي من األرباح المبقاة. ٢٠٠٫٠تحویل

الزیادة.ھذه

  .٢٠١٤أكتوبر٢٠تم اعتماد القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاریخ 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٢

تم إدراجھا أدناه. وقد طبقت الموحدة األولیة القوائم المالیة ھذهفي إعدادالمطبقةمحاسبیة السیاسات الإن أھم

ھذه السیاسات بشكل منتظم على جمیع الفترات المعروضة.

أسس اإلعداد١-٢

معیار على أساس التكلفة التاریخیة وفقاً لمبدأ االستحقاق، وطبقا لالمرفقةالموحدة األولیة أعدت القوائم المالیة

أھم السیاسات المحاسبیة تتوافقالصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.التقاریر المالیة األولیة 

الموضحة بالقوائم تلك السیاساتالقوائم المالیة األولیة الموحدة مع ھذهإعداد المجموعة فيطبقتھاالتي 

.٢٠١٣دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة المالیة الموحدة المراجعة السنویة للمجموعة 

المرفقة على جمیع التعدیالت التي یتألف معظمھا من المستحقات العادیة الموحدة تشتمل القوائم المالیة األولیة 

المتكررة التي تعتبرھا إدارة المجموعة ضروریة لعرض المركز المالي ونتائج العملیات والتدفقات النقدیة 

ربما ال ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  لتسعةلفترتي الثالثة واال األولیة بشكل عادل. إن نتائج األعم

واإلیضاحات الموحدة تمثل مؤشراً دقیقاً لنتائج األعمال السنویة. یجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة 

ة بھا للسنة المنتھیة في المتعلقة بھا في نفس الوقت مع القوائم المالیة السنویة المراجعة واإلیضاحات المتعلق

.٢٠١٣دیسمبر ٣١
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تقدیرات وافتراضات محاسبیة مؤثرة٢-٢

في المملكة العربیة وفقاً للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا األولیة الموحدة یتطلب إعداد القوائم المالیة 

عن الموجودات استخدام تقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح السعودیة 

، وكذلك تقدیر مبالغ اإلیرادات األولیة الموحدةوااللتزامات المحتملة كما في تاریخ القوائم المالیة

والمصروفات خالل الفترة المالیة. یتم تقییم التقدیرات واالفتراضات بشكل مستمر وھي مبنیة على خبرة 

تي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم اإلدارة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة وال

نادرا ما تتساوى مع النتائج الفعلیة.والتي وفقاً لتعریفھایرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل،بتقد

شركات تابعة في استثمارات٣-٢

سیاستھا المالیة والتشغیلیة للحصول علىبالتحكمالشركات التابعة ھي تلك التي لدى المجموعة القدرة على 

یتم توحید حسابات .المنافع االقتصادیة، والتي تنشأ عموماً من االحتفاظ بأكثر من نصف حقوق التصویت فیھا

.الشركة التابعة من تاریخ تحویل السیطرة إلى المجموعة ویتم عدم توحیدھا من تاریخ توقف السیطرة

على أساس االستحواذتقاس تكلفة .بعةالشركات التااالستحواذ علىتستخدم طریقة الشراء في المحاسبة لقید 

االستحواذأو االلتزامات التي تم تكبدھا أو تحملھا كما في تاریخ المستحوذ علیھاالقیمة العادلة للموجودات 

عن القیمة العادلة لحصة االستحواذإن زیادة تكلفة .االستحواذباإلضافة إلى التكالیف المباشرة العائدة لعملیة 

تقید الشھرة الناتجة عن .القابلة للتحدید، تقید كشھرةالمستحوذ علیھاالمجموعة في صافي الموجودات 

غیر أخرى"موجوداتالموحدة ضمن األولیةالشركات التابعة في قائمة المركز المالياالستحواذ على

یتم سنویاً اختبار الشھرة فیما یتعلق بالھبوط في القیمة، وتقید ." في قائمة المركز المالي األولیة الموحدةمتداولة

.بصافي التكلفة بعد حسم أي خسارة ھبوط في القیمة

یتم استبعاد المعامالت بین شركات المجموعة واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة عنھا وكذلك األرصدة 

.المتعلقة بھا

قطاعیةمعلومات ٤-٢

شغیليالقطاع الت)أ(

:القطاع التشغیلي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الشركات التي

تعمل في أنشطة تدر إیرادات.

 تقوم اإلدارة باستمرار بتحلیل نتائج عملیاتھا من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزیع المصادر وتقییم

.األداء

تتوفر عنھا معلومات مالیة بشكل منفصل.

طاع الجغرافيالق)ب(

القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الشركات التي تقوم بأنشطة تدر إیرادات في بیئة 

.اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى
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تحویل العمالت األجنبیة ٥-٢

عملة التقاریر)أ(

للشركة.المالیةالموحدة للشركة باللایر السعودي وھو عملة التقاریراألولیةائم المالیةتظھر البنود في القو

(ب) معامالت وأرصدة

سعـار الصـرف السائدة في أساس أاللایر السعودي على إلىاألجنبیةالمعامالت التي تتم بالعمالت یتم تحویل

لعملة الناتجة عن تسویة تلك المعامالت وكذلك الناتجة یتم قید أرباح وخسائر فروق اتاریخ تلك المعامالت. 

من ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة الممسوكة بالعملة األجنبیة على أساس أسعار صرف العمالت كما 

الموحدة.األولیةضمن قائمة الدخلالفترةفي نھایة 

(ج) شركات المجموعة

نتائج األعمال للشركات األجنبیة التابعة التي تكون عملة تقاریرھا یقید الناتج عن تحویل المراكز المالیة و

بغیر اللایر السعودي إلى اللایر السعودي كما یلي:

الموجودات والمطلوبات لكل قائمة مركز مالي بأسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة یتم تحویل

المركز المالي الموحدة.

ل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف.اإلیرادات والمصاریف لكیتم تحویل

بأسعار الصرف السائدة في التواریخ التي فیما عدا األرباح المبقاةبنود حسابات حقوق الملكیةیتم تحویل

تعود لكل بند عند حدوثھ.

اللایر ُتدرج التعدیالت المتراكمة الناتجة عن تحویل مبالغ القوائم المالیة للشركات التابعة األجنبیة إلى 

السعودي كبند منفصل ضمن حقوق الملكیة.

نقد وما یماثلھ٦-٢

، أخرى عالیة السیولة قصیرة األجلواستثماراتنقد في الصندوق ولدى البنوك منالنقد وما یماثلھ یتكون

ذات تواریخ استحقاق أصلیة تبلغ ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ شرائھا.

ذمم مدینة ٧-٢

عملینة بالمبالغ األصلیة للفواتیر ناقصاً مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. یتم الذمم المدیتم إثبات

تحصیل بعدم امكانیةشك جوھري لدى الشركة مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا عندما یكون ھناك 

لیة األوفي قائمة الدخلا المخصصھذإثباتیتم لشروط األصلیة للذمم المدینة.ل وفقاً المستحقةالمبالغ 

عندما تكون الذمم المدینة غیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل عمومیة وإداریة".مصاریف"ضمنالموحدة
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-١٠-

أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبھا بقید یتم إثباتمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا.

.األولیة الموحدةعمومیة وإداریة" في قائمة الدخلمصاریفدائن على "

مخزون٨-٢

متوسط الطریقةباستخدامحدد التكلفة ت التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل.بالمخزون ُیقیم

غیر مباشرة.صناعیةمواد أولیة وعمالة وتكالیف  تكلفةتكلفة المنتجات الجاھزة تتضمنالمرجح. 

ناقصا تكالیف استكمال االعتیادیةق األعمال صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر في سیایمثل 

العملیة ومصاریف البیع.

للتأجیرممتلكات ٩-٢

الممتلكات المحتفظ بھا لغرض تحقیق عائد إیجار على المدى الطویل، وغیر المستخدمة من قبل إثباتیتم 

في قائمة  االستھالكثباتإیتم ال یتم استھالك األراضي. االستھالكات المتراكمة. ناقصاً التكلفة بالمجموعة، 

الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجیة تكالیفباستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیعالموحدةالدخل األولیة

  سنة. ٢٠إلى  ٤لفترة تتراوح بین المقدرة لھا

لألصل في ر المقداإلنتاجي التي ال تزید جوھریاً من العمر ات العادیةالصیانة واإلصالحنفقاتیتم إثبات

الدفتریة االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیم. تحدد أرباح وخسائر عند تكبدھاالموحدةقائمة الدخل األولیة

األولیة الموحدة.في قائمة الدخلویتم إثباتھا

ومعدات  مصنعممتلكات و١٠-٢

سائر الھبوط في القیمة وخاالستھالكات المتراكمةناقصاً التكلفة ب ومعدات مصنعممتلكات ویتم إثبات

في  االستھالكإثباتیتم األراضي ال تستھلك.  التكلفة.ب یتم إثباتھاتحت التنفیذ اإلنشاءاتفیما عدا ،المتراكمة

الموجودات على مدى تكالیفلتوزیع ، وذلكطریقة القسط الثابتباستخدامقائمة الدخل األولیة الموحدة،

یلي: كما األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا

سنواتعدد ال

٤٠-١٠مباني ومنازل سكنیة

١٥ - ٤  آالت ومعدات

٥ - ٤  ومعدات مكتبیةأثاث وتركیبات  

٨ - ٤  سیارات

األولیة في قائمة الدخلویتم إثباتھاالدفتریة القیمتحدد أرباح وخسائر االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع 

.الموحدة
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-١١-

في  اإلنتاجي المقدر لألصلعمر الالتي ال تزید جوھریا من ات العادیةإلصالحواالصیانةمصاریفیتم إثبات

، إن وجدت، الجوھریةالتجدیدات والتحسینات تكالیفعند تكبدھا. یتم رسملةقائمة الدخل األولیة الموحدة

  .اتم استبدالھالتيالموجوداتویتم استبعاد 

غیر المتداولةفي قیمة الموجودات الھبوط١١-٢

مراجعة الموجودات غیر المتداولة فیما یتعلق بالھبوط في قیمتھا عندما تشیر الحاالت أو التغیر في یتم 

الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تكون غیر قابلة لالسترداد. یتم إثبات الخسارة الناتجة عن الھبوط في 

بلة لالسترداد وھي القیمة العادلة لألصل القیمة، والتي تمثل الزیادة في القیمة الدفتریة لألصل عن القیمة القا

أیھما أعلى. لغرض تقدیر الھبوط، یتم تجمیع الموجودات ألدنى حد ،ناقصاً تكالیف البیع أو قیمة االستخدام

ممكن یدر تدفقات نقدیة منفصلة ومحددة (وحدات مدرة للنقد). یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة، بخالف 

حدث ھبوط في قیمتھا بغرض احتمال عكس ذلك الھبوط، وذلك في تاریخ كل فترة ، والتي سبق أنالشھرة

الوحدة في القیمة، عندئذ تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو لھبوطإذا ما تم الحقاً عكس خسارة امالیة. 

تریة فیما لو لم یتم إثبات القیمة الدفعنزیدی، على أاللالستردادالقابلة تھا لقیمالتقدیر المعدل إلى المدرة للنقد 

في السنوات السابقة. یتم إثبات عكس خسارة الوحدة المدرة للنقد في قیمة ذلك األصل أو لھبوطخسارة ا

.الموحدةاألولیةإیرادات في قائمة الدخلكفي القیمة فوراً لھبوطا

قروض١٢-٢

تكالیف االقتراض التيلة المتكبدة.المعامتكالیف حسمبعد ، المتحصالت المستلمةالقروض بقیمة یتم إثبات

. تحمل الموجوداتكجزء من تلك یتم رسملتھا بناء أو إنتاج الموجودات المؤھلة أو باقتناءمباشرة تتعلق

.الموحدةاألولیةالدخل قائمة علىتكالیف االقتراض األخرى 

ذمم دائنة ومستحقات ١٣-٢

سواء تم إصدار فواتیر بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، یتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سیتم دفعھا مقابل 

أو ال.المجموعةبموجبھا إلى

مخصصات ١٤-٢

نتج عن حدث سابق، استنتاجيأو حاليالتزام قانوني المجموعةخصصات عندما یكون لدى م إثباتیتم 

علیھ.بشكل یعتمد ویمكن تقدیر المبلغھذا االلتزام، لتسدیدوارد لماوھناك احتمال استخدام 
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وضریبة الدخل الزكـاة ١٥-٢

یخضع الشركاء األجانب في .("المصلحة")مصلحة الزكاة والدخلألنظمةلزكاة وفقا لتخضع الشركة 

الشركات السعودیة التابعة الموحدة لضریبة الدخل.  ُیحَمل مخصص ضریبة الدخل العائد على الشركاء 

تحمل الزكاة المستحقة على قوق الملكیة غیر المسیطرة. األجانب في الشركات التابعة السعودیة على ح

مبالغالیتم قید .الموحدةاألولیةالشركة وعن حصصھا في الشركات التابعة السعودیة على قائمة الدخل

من قبل اإلضافیة التي تستحق بموجب التسویات النھائیة، إن وجدت، عندما یتم الربط علیھا وتحدیدھا

المصلحة.

لشركة والشركات السعودیة التابعة لھا باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غیر تقوم ا

مقیمة، بما فیھا توزیعات األرباح المدفوعة للشركاء األجانب في الشركات السعودیة التابعة، إن وجدت، في 

المملكة العربیة السعودیة كما ھو مطلوب بموجب قانون ضریبة الدخل السعودي.

أة نھایة الخدمة للموظفینمكاف١٦-٢

تستحق مكافأة نھایة الخدمة للموظفین والمزایا األخرى للموظفین العاملین في الشركات التابعة السعودیة 

بموجب شروط نظام العمل والعمال وتقید في قائمة الدخل الموحدة للفترة الجاریة. یتم احتساب مبلغ 

المكتسبة التي تحق للموظف فیما لو ترك الموظف عملھ كما المخصص على أساس القیمة الحالیة لالمتیازات 

الموحدة. یتم دفع المبالغ المستحقة عند انتھاء خدمات الموظفین على األولیة في تاریخ قائمة المركز المالي 

أساس رواتبھم وبدالتھم األخیرة وعدد سنوات خدماتھم المتراكمة، كما ھو منصوص علیھ في نظام العمل في 

العربیة السعودیة.المملكة

توفر حالیا الشركات األجنبیة التابعة مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ومزایا أخرى بموجب قوانین العمل 

والعمال في الدول التي تعمل بھا. ال یوجد خطط تقاعد ممولة أو غیر ممولة للشركات األجنبیة التابعة.

اإلیرادات ١٧-٢

والتي تقاس بنسبة التكلفة الفعلیة المتكبدة المحاسبیةطریقة نسبة اإلنجازامباستخدقود العإیرادات یتم إثبات

ولى وال یمكن تقدیر األمرحلتھوعندما یكون العقد في حتى تاریخھ إلى إجمالي التكلفة التقدیریة لكل عقد. 

العقود تتضمن تكالیف.حد التكالیف المتكبدة التي تكون قابلة لالستردادإلىاإلیرادات نتائجھ بدقة، یتم إثبات 

التغیرات في إثباتیتم والتكالیف غیر المباشرة المتعلقة بتلك العقود. المباشرةلمواد والعمالةاكافة تكالیف 

مقدرة الرباح األتكالیف والعرضیتم فیھا.تحددفي الفترة التي المنجزةالتكالیف المقدرة وخسائر العقود غیر 

المبالغ التي تدرج.كموجودات متداولةمنجزةدرت بھا فواتیر لعقود غیر ص تزید عن المبالغ التيالتي

مطلوبات غیر ال في ، إن وجدت،منجزةالتكالیف واألرباح المقدرة لعقود غیر تزید عنصدرت بھا فواتیر 

.متداولةال

.ستأجرینمع المالمبرمة وفقاً لمبدأ االستحقاق بموجب شروط العقود یرادات من اإلیجارإإثباتیتم 
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عمومیة وإداریةووتسویقبیع مصاریف١٨-٢

بالضرورة جزًء منتكون  العمومیة وإداریة تكالیف مباشرة وغیر مباشرة ووتسویق بیع مصاریفتتضمن

بیع مصاریفواإلیراداتة المتعارف علیھا. توزع التكالیف بین تكلفة یالمحاسبللمعاییروفقاً اإلیراداتتكلفة 

لزم األمر، بطریقة منتظمة.إنة وإداریة، عمومیوسویقوت

توزیعات أرباح١٩-٢

یتم قید األرباح الموزعة في القوائم المالیة األولیة الموحدة في الفترة التي یتم الموافقة علیھا من قبل 

المساھمین.

عقود إیجار تشغیلیة ٢٠-٢

الموحدة خالل فترة تلك العقود.ولیة األتحمل المصروفات المتعلقة بعقود اإلیجار التشغیلیة على قائمة الدخل 

إن الدفعات المقدمة طویلة األجل المدفوعة بموجب عقود إیجار تشغیلیة سنویة ألراضي مستأجرة وكذلك مبلغ 

مدفوع لشراء حق استئجار قطعة أرض من مستأجر سابق تم عرضھا كموجودات غیر متداولة في القوائم 

إطفائھا على مدى فترة اتفاقیات اإلیجار المتعلقة بھا.الموحدة المرفقة ویتماألولیة المالیة 

احتیاطي نظامي٢١-٢

الربح لتكوین صافي من ٪ ١٠تقوم الشركة بتحویلنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة. وفقاً ألحكام

.نة المالیةیتم ھذا التحویل في نھایة السمن رأس المال.٪ ٥٠ن یعادل ھذا االحتیاطي أإلىاحتیاطي نظامي 

إن االحتیاطي النظامي في القوائم المالیة األولیة الموحدة المرفقة یمثل االحتیاطي النظامي للشركة. إن ھذا 

لتوزیع على المساھمین في الشركة.االحتیاطي غیر متوفر حالیاً ل

السھمیةربح٢٢-٢

بتقسیم ٢٠١٣و ٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  تسعةلفترتي الثالثة والالسھم یةتم احتساب ربح

على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة والبالغة لھذه الفترات الربح من العملیات التشغیلیة والربح الصافي 

٢٠١٤عام في ةالصادراألسھم المجانیةبعد األخذ في االعتبار خالل ھذه الفتراتالقائمة سھم ملیون٦٠

.١رقمكما ھو مبین في إیضاح

ادة تصنیفإع٢٣-٢

لكي تتوافق مع طریقة ٢٠١٣إعادة تصنیف بعض المبالغ في القوائم المالیة األولیة الموحدة المقارنة لعام تم 

  .٢٠١٤العرض في 
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قطاعیةمعلومات -٣

:التالیةتعمل المجموعة بشكل رئیسي في قطاعات األعمال 

تصنیع وبیع المساكن غیر الخرسانیة والمباني التجاریة

ممتلكاتتأجیر

والخدمات المتعلقة بھاتصنیع وبیع الدھانات

�έϬѧη تسعةالولفترة٢٠١٣و  ٢٠١٤سبتمبر٣٠لبعض المعلومات المالیة المختارة كما في اً فیما یلي ملخص

:كما یليالسابق ذكرھااألعمالالتاریخ لقطاعات ذلك في المنتھیة

المساكن غیر 

الخرسانیة 

تأجیر ممتلكاتوالمباني التجاریة

والخدمات الدھانات

المجموعالمتعلقة بھا

مراجعة)غیر (٤٢٠١

٨٢٠٫٩٣٧٥٩٥٫٢٨٢٥٧٫٤٩١١٫٤٧٣٫٧١٠مجموع الموجودات

٥٣٠٫١٧٧٢٧٣٫٩٨٨١٦٫٠٣٤٨٢٠٫١٩٩اإلیرادات

١٢٧٫٤١٨)٧٫٠٧٢(٦٤٫١٨٤٧٠٫٣٠٦صافي الربح (الخسارة)

المساكن غیر 

نیة الخرسا

تأجیر ممتلكاتوالمباني التجاریة

والخدمات الدھانات

المجموعالمتعلقة بھا

مراجعة)غیر (٣٢٠١

٨٣٧٫٢٦٤٥١٩٫٨٥٣٤٤٫٠٠٤١٫٤٠١٫١٢١مجموع الموجودات

٤٧٦٫٠٢٦٢٢٠٫٥٠٢٣٫٩٤٧٧٠٠٫٤٧٥اإلیرادات

١٠٩٫٢٥٨)٣٫٢٢٣(٥٧٫٢٥٣٥٥٫٢٢٨(الخسارة)صافي الربح

فترة خالل  عمالء ٧غیر الخرسانیة والمباني التجاریة من المساكننسبة إجمالي إیرادات قطاع بلغت 

).تقریباً  ٪٦٠نیمثلوعمیل٢٠١٣:١٢( ٪٥٢تقریباً  ٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتھیة في أشھر تسعةال

سبتمبر٣٠ي المنتھیة فأشھر تسعةالفترةعمالء خالل٣اع التأجیر من بلغت نسبة إجمالي إیرادات قط

).تقریباً  ٪٨٢عمالء یمثلون ٤: ٢٠١٣( ٪٧٩تقریباً ٢٠١٤



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وشركاتھا التابعة

(شركة مساھمة سعودیة)

األولیة الموحدةإیضاحات حول القوائم المالیة

(غیر مراجعة)٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیتین في  تسعةثة واللفترتي الثال

)ما لم یذكر غیر ذلكبآالف الریاالت السعودیةجمیع المبالغ (

-١٥-

غینیا وبابواوغاناالعربیة المتحدةاإلماراتدولة في المملكة العربیة السعودیة وتمارس المجموعة أعمالھا
علومات المالیة لبعض الماً فیما یلي ملخصوبعض المناطق الجغرافیة األخرى.واسترالیا والجزائر الجدیدة 

ذلك في  المنتھیةأشھر تسعة الولفترة٢٠١٣و  ٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في وفقاً للمناطق الجغرافیة المختارة 
التاریخ:

    غانا    اإلماراتالسعودیة

بابوا غینیا

المجموعأخرىاسترالیاالجزائرالجدیدة

مراجعة)(غیر ٤٢٠١

٩٫٥٦٩٥٢٠٫٨٨٠-٢٫٧٨٧٢٧٫٩٠٤-٤٦٦٫٠٨٣١٤٫٥٣٧للتأجیرممتلكات 

٧٠٫٣٧٠٤٨٫٢٣٩٣٤٫٩٩١٢٩٫٦٣٤٣٩٣٦٩٩٤٩٫٠١٩٢٣٣٫٣٤٥ممتلكات ومصنع ومعدات

٤٤٥٫٥٦٩٢٥٤٫٥٦٩٤٩٫٧٩١٣٧٫٤٢٠٨٫٦٧٢١٦٫٧٧٦٧٫٣٤٢٨٢٠٫١٩٩إیرادات

٨٧٠١٢٧٫٤١٨)٢٤٩(٦٦٫٩٣٢٥٢٫٤٥٥٢٫٧٥٩٣٫٩٠٤٧٤٧(الخسارة)صافي الربح

غانا        اإلمارات  السعودیة 

بابوا غینیا

المجموع   أخرى   استرالیا  الجزائر   الجدیدة     

(غیر مراجعة)٢٠١٣

١١٫٧٤٢٤٢٨٫٥٣١-٤٫٧٨٧٢٩٫٣٣٣--٣٨٢٫٦٦٩للتأجیرممتلكات 

٤٧٫٨٠٩٢١٢٫٦٠٩-٣١٫٩٣٠٥٧٫١٦٧٣٦٫٣٢٤٣٩٫٠٧٧٣٠٢ومعداتممتلكات ومصنع

٣٧٩٫٧٥٤١٨٩٫٩٥٤٣٥٫٤٩٤٢٢٫١١٦٨٫٨٧٦٦٠٫٦٤١٣٫٦٤٠٧٠٠٫٤٧٥إیرادات

٦٥٫٣٢٢٢٨٫٦٦٨٧٫٢٣٥٣٫٦٣٩٦٦٢٢٫٥٨٨١٫١٤٤١٠٩٫٢٥٨صافي الربح 

توزیعات أرباح -٤

ات) توزیع٢٠١٤أبریل ٢٤ھـ (١٤٣٥ي لثانجمادى ا٢٤بتاریخاعتمد المساھمون في اجتماعھم المنعقد 

وبإجمالي ،)الواحدلایر سعودي للسھم٢٠١٣:١٫٥(الواحد للسھم لایر سعودي ١٫٢٥أرباح بمبلغ 

دفعت بالكامل خالل والتيملیون لایر سعودي)٢٠١٣:٦٠٫٠(ملیون لایر سعودي ٧٥٫٠توزیعات قدرھا

  .٢٠١٤سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في  تسعةفترة ال

وارتباطاتمحتملة  مطلوبات -٥

ملیون لایر ٦٦٫٣بلغتواعتمادات مستندیة قائمةضمانات بنكیة ٢٠١٤سبتمبر ٣٠كما في المجموعة لدى

و تقریباملیون لایر سعودي ٢٠١٣:٥٠٫٧(على التوالي،تقریباً لایر سعوديملیون ٨٫١وتقریباً سعودي

بلغت كذلك .االعتیادیةاألعمالتم إصدارھا في سیاق، توالي)على ال،تقریباً ملیون لایر سعودي٤٫٨

 ٢٠١٤سبتمبر٣٠ملیون لایر سعودي كما في ٢٥٫١ مبلغیجار بموجب عقود إیجار تشغیلیة اإلارتباطات

ملیون لایر سعودي). ٢٠١٣:٣٣٫٦(


