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 معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ

الرئيسي مدينة جدة. أسس هو رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ ومقرها 

أولى شركات المجموعة معالي الشيخ عبدهللا بن محمد علي الدباغ )رحمه هللا( ــ وزير الزراعة 

موظفاً يعملون في  13,000م. يبلغ عدد موظفي المجموعة أكثر من 1962األسبق ــ في عام 

ديم الخدمات وإدارة بلد حول العالم وتقوم بعمليات بيع المنتجات وتق 35شركة تتواجد في  57

دولة حول العالم. تستثمر المجموعة في أربعة قطاعات رئيسية تتضمن  60المشاريع في أكثر من 

قطاع الغذاء وقطاع اإلسكان وقطاع المنتجات البترولية وخدمات السيارات وقطاع التغليف، 

 تستثمر المجموعة كذلك في مجموعة من الشركات تحت التطوير.

عاماً في مجال إدارة األعمال، حيث التحق بمجموعة الدباغ  30رة تجاوزت اكتسب معاليه خب

م وعمل بدوام جزئي عندما كان في سن السابعة عشر. وخالل مسيرة حياته، 1984في عام 

التحق بالقطاع الحكومي حيث تقلد منصب محافظ الهيئة العامة لالستثمار )بمرتبة وزير( لفترتين 

به عضواً في مجلس الغرفة التجارية والصناعية بجدة لفترتين متتاليتين، متتاليتين، كذلك تم انتخا

 إضافة إلى تعيينه عضواً في مجلس منطقة مكة الُمكرمة لفترتين متتاليتين.

يشغل معاليه حالياً عضوية مجلس أمناء "جمعية أيزنهاور"، ومقرها فيالدلفيا بالواليات المتحدة 

في كليفالند بالواليات  ”Cleveland Clinic“العالمي لـ  األمريكية. كم أنه عضو في المجلس

 London Business“المتحدة األمريكية، إضافة إلى عضويته في مجلس المحافظين لـ 

School” .في لندن 

 

 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

 للبترول الملك فهد جامعة من المدنية الهندسة في والماجستير البكالوريوس شهادتي على حاصل

 بالواليات "أريزونا"جامعة  من المدنية الهندسة في شهادة الدكتوراه على وحاصل .والمعادن

 .القانونية عن اإلدارة ومسؤول صافوال مجموعة عام مدير منصب شغل .االمريكية المتحدة

 هرفي وشركة القابضة فتيحي ومجموعة المراعي شركة من كل   في إدارة مجلس عضو

 .العبيكان لالستثمار ومجموعة

 

 

 السيد/ دون براون سمنر

 التحق .االمريكية المتحدة بالواليات Lindsey-Cooper من التقنية العلوم شهادة على حاصل

 .المشاريع مدير منصب حيث شغل  م 1978 عام في اإلسكان لخدمات األحمر البحر بشركة

شغل منصب العضو الُمنتدب والرئيس   .م2003عام في الشركة عام مدير منصب بعد ذلك تقلد

 –م 30/03/2014م وحتى تاريخه، فيما عدا الفترة 2006التنفيذي للشركة منذ العام 

 .م حيث كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة فقط01/10/2015
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 المهندس/ حسين عبدهللا الدباغ

"أرلنجتون"  في جامعة تكساس من المدنية الهندسة في البكالوريوس درجة على حاصل

(University of Texas at Arlington)  تتجاوز خبرة المتحدة االمريكية. له بالواليات 

35  ً شغل منصب ي .البشرية وإدارة الموارد المشاريع وإدارة الهندسية االستشارات في مجال عاما

 .السعودية يةالمطارات بالمملكة العرب بأعمال القائمة الهولندية "ناسو" لشركة المدير العام

 

 السيد/ جمال عبدهللا الدباغ

 الزراعية اللجنة في سابق عضو األعمال. إدارة في البكالوريوس والماجستير شهادة على حاصل

ً  يشغل الرياض. تجارة بغرفة  يشغل أنه كما .القابضة الدباغ عام مجموعة مدير منصب حاليا

 .التعاوني للتأمينالعامة  الخليجية إدارة الشركة مجلس رئيس منصب

كل من الشركة العلمية الوطنية المحدودة وشركة  المديرين فيإضافة إلى ذلك فهو عضو مجلس 

مشاريع  التقدم للخدمات البترولية المحدودة وشركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة تطوير

 المقاوالت الدولية.

 

 السيد/ محمد حسني جزيل

المتحدة )لندن(. تدرج  المملكة في اإلداريين المحاسبين معهد من المحاسبية الزمالة على حاصل

 للخدمات ”PriceWaterhouseCooper“ شركة في مختلفة إدارية مناصب عدةفي 

الشركة  في مكاتب عمل حيث عاماً، 25 تجاوزت المحاسبة مجال في خبرة واكتسب المحاسبية

م 1992في عام  الدباغ القابضة جموعةم إلى انضم .العالم حول مختلفة بلدان في المتواجدة

 للتأمين الخليجية العامة شركة إدارة مجلس عضو أنه كما .للمجموعة المالي المدير منصب وتقلد

 .التعاوني وشركة بترومين

 

 الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان

 للبترول فهد الملك جامعة من النظم وهندسة العامة الهندسة في البكالوريوس درجة على حاصل

 مجال في ةالدكتورا ثم العمليات بحوث مجال في الماجستير درجة على كذلك حصل .والمعادن

 جامعة في الهندسة الصناعية قسم رئاسة تقلد ”Stanford“.من جامعة  االقتصادية النظم هندسة

 أبرزها من كان عدة مناصب شغل حيث صافوال مجموعة إلى ذلك بعد عبدالعزيز، وانضم الملك

 االندماج قسم رئيس صافوال، ثم لمجموعة المالي والمدير التغليف، ألنظمة صافوال عام مدير

  .للمجموعة واالستحواذ
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 السيد/ صالح محمد بن الدن

 Bournemouth International حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من

College مجال إدارة المشاريع وتطوير الشركات، عاماً في  34، ويتمتع بخبرة كبيرة تتجاوز

والتي اكتسبها من خالل تقلده العديد من المناصب اإلدارية والتنفيذية خالل مسيرته العملية. 

إضافة إلى تقلده منصب مدير عام شركة إدارة وإنماء المشاريع، يشغل السيد/ صالح بن الدن 

ة في مختلف المجاالت والتي من بينها حالياً عضوية مجلس اإلدارة في عدد من الشركات البارز

شركة مجموعة بن الدن السعودية وشركة مكة لإلنشاء والتعمير وشركة مدينة المعرفة وشركة 

 .تطوير الموانئ

 

 السيد/ سامي أحمد بن محفوظ

 وشهادة في اوهايو جامعة من المالية اإلدارة في والماجستير البكالوريوس درجتي على حاصل

 يتمتع االمريكية. بالواليات الُمتحدة ”Darden School University“ من التنفيذية اإلدارة

ً  30 تتجاوز بخبرة  تدرجت .وسياساته االئتمان وأدوات المصرفية العمليات في مجال عاما

 .التنفيذي إلدارة المخاطر المدير منصب شغل حتى األهلي التجاري البنك في مناصبه

 

 السيد/ وحيد أحمد شيخ

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال. 

حتى أصبح مدير عام  Shell وقد تدرج في بداية حياته العملية في عدد من المناصب في شركة

م تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي في مشروع الشراكة 2000عمليات التجزئة. وفي العام 

الدباغ في الشركة المتقدمة للخدمات النفطية. وبعد استكمال مهمته بنجاح، تم تقليده  لمجموعة

 م.2006منصب المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة الدباغ في العام 
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 رسالة الرئيس التنفيذي

 ،،أعزائي المساهمين،

نعتقد بأننا تمكنا من إنهاء العام المالي  ، فإنناقطاع النفط والغازمن  األعوام السابقة كان خاللدخل الشركة % من 80نظراً إلى أن 
م بشكل جيد. وعلى الرغم من تقليص حجم األعمال وتخفيض التكاليف الذي يحدث في معظم أسواقنا المتخصصة، إال أننا 2016

 استطعنا إكمال العام بالنتائج اإليجابية التالية:

  سعوديمليار لاير 1.03ارتفاع اإليرادات إلى  •

 مليون لاير سعودي 261% لتصل إلى 1ارتفاع إجمالي األرباح بمسبة تزيد عن  •

 مليون لاير سعودي 88% محققاً 16ارتفاع صافي األرباح بنسبة  •

، ظللنا نخوض باستمرار في سوق يتميز بالبطء والركود. كما صاحب االنخفاض الكبير 2015منذ انهيار أسعار النفط في العام 
النفط والسلع األخرى، نقص الطلب على المجمعات السكنية في المواقع النائية والتي تمثل محور أعمالنا التجارية. وحتى في أسعار 

نتمكن من االستمرار في تشغيل مصانعنا، ابتكرنا منتجات جديدة أكثر انخفاضاً في السعر، وكذلك قمنا بتخفيض التكاليف المباشرة 
رورية وسعينا الستكشاف مصادر أخرى للدخل. وباختصار، فقد صاحب هذه القرارات العديد واإلدارية والمصروفات غير الض

من التحديات والصعوبات. ومع ذلك وبالتركيز على مكمن قوتنا والذي يتمثل في تقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة لعمالئنا، 
 استطعنا مرة أخرى النجاح في تحقيق عام مربح آخر. 

لتصنيع المنازل الجاهزة  (AM Modular)م، تمكنا من االستحواذ على الشركة الماليزية 2016ل من العام في شهر أبري
. وعند شرائنا للشركة، تمكنا من االستحواذ على تقنية فريدة لتصنيع وحدات المباني السكنية من خالل AMبالوحدات التركيبية 

ددة الطوابق. وبهذا االستحواذ اصبحنا اآلن أضخم شركة في مجال توفير استخدام األعمدة الفوالذية للحصول على مباني ُمتع
الوحدات السكنية التركيبية في ماليزيا. ولدى الشركة أيضاً تاريخ في تقديم المنتجات السكنية لمنطقة أستراليا وبأسعار مغرية جداً. 

وحدة تشغيلية مربحة ضمن مجموعة شركات البحر  م، أصبحت الشركة التابعة في ماليزيا هي ثاني أكبر2016ومع نهاية العام 
 األحمر لخدمات اإلسكان.

والعمل على دمجها  AM Modularالتي تم االستحواذ عليها من شركة إن منظورنا على المدى البعيد يكمن في دمج التكنولوجيا 
طابق،  فإننا نسعى حالياً  17يصل ارتفاعها إلى ضمن أنظمة البناء الُمتبعة حالياً في الشركة. ومع قدرة هذه التقنية لتشييد مباني 

للتوسع في قطاعي اإلسكان الُميسرة والمباني التجارية في منطقة الشرق األوسط. كما أننا نتوقع أن يمثل هذا اإلنجاز نقطة التحول 
  أعمالنا. في 

 Sherwinم، تمكنت شركة الدهانات الممتازة بالشراكة مع شركة 2015م،  وبعد تحقيق نقطة التعادل في عام 2016في عام 
William Paints :من تحقيق أرباح. وخالل العام انخرطت الشركة في نشاطات مكثفة لتوسيع نشاط أعمالها، حيث تضمن 

 تناإضافة الدهانات البحرية الوقائية لمجموعة منتجا •

 توسيع مرفق التصنيع في االمارات العربية المتحدة •

 منها حالياً في جدة. 6بدء العمليات في المعارض المملوكة للشركة وتلك التي تقوم بتشغيلها. حيث تم تشغيل  •

كة م. ومع الدعم المستمر من شر2020معرضاً بحلول العام  150كما أننا نتوقع أن يصل عدد هذا الطراز من المعارض إلى 
Sherwin William Paints.والتي تُعد أكبر شركة إنتاج للدهانات في العالم، فإننا نتوقع مستقبالً مشرقاً لهذه الشراكة ، 

سوف  المتميزة خدماتناوجودة منتجاتنا  على يقين بأن  فإنناالقوي من ميزانيتنا العمومية وفريق إدارتنا االستثنائي  ومن خالل الدعم
نعتزم زيادة  كما أنناالنفط والغاز.  للشركات العاملة في قطاعفي المواقع النائية  السكنية للحلوللمورد المفضل تستمر في جعلنا ا

 مما يمنحنا مجاالً جديداً وغير محدود للتوسع. من خالل التوسع في مجال المباني العمودية هذا النجاح 

. بشركتنا. ويسرنا أن نقدم لهم عاماً آخر من النتائج المربحة وثقتهمنيابة عن مجلس اإلدارة نود أن نشكر جميع المساهمين لدعمهم 
والربحية اإلضافية  المستقبليوضعت األساس للنمو  التشغيلية هذا العام لتحسين العمليات البادرات التي قمنا بها أن وإننا واثقون من

 القادمة.في األعوام 

 دون براون سمنر
 الرئيس التنفيذي الُمكلف
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 نشاط الشركة( 1)

هـ 2/9/1427بتاريخ  2532تأسست شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان كشركة مساهمة سعودية طبقاً للقرار الوزاري رقم 

مسؤولية محدودة مسجلة في قبل تحولها إلى شركة مساهمة، كانت الشركة تقوم بأعمالها كشركة ذات و. م(25/09/2006)

وتستمد الشركة إيراداتها  المملكة العربية السعودية.ب جدةللشركة في مدينة الحالي المقر الرئيسي  ويقع المملكة العربية السعودية.

م اإلسكان والتي تتمثل في: قسم المجمعات السكنية الصناعية، وقسم تجارة مواد البناء، وقس الُمترابطةمن خالل األقسام الثالثة 

 الُميسر.

المحلية  وبناء مجمعات ساااكنية لمنساااوبي الشاااركاتتوفير حلول ساااكنية  فيترتكز نشااااطات قسااام المجمعات الساااكنية الصاااناعية 

تقوم بتنفيذ مشاااااريعها خارج النطاق  والتي والصااااناعة واالنتاج عن الغاز والبترول نقيبتالمتخصااااصااااة في مجاالت ال والدولية

تسااتخدم و. المقاوالتشااركات توفير مختلف الحلول السااكنية للقطاعات الحكومية والشااركات الصااناعية و، إضااافة إلى العمراني

تقوم و. التي يتوقعها منا عمالؤنا مسااتويات الجودة أعلى للوصااول إلى المختلفة مصااانعهافي  التي يتم تصاانيعها الشااركة المنتجات

 توفيرو ومحطات التناضح العكسي، ومحطات معالجة النفايات ،الصحيالصرف عالجة مياه ممرافقنا اإلنتاجية بتصنيع محطات 

 الالزمةلضمان توفير جميع العناصر  وما إلى ذلك من خزانات المياه والصرف الصحي والوقود الطاقة الكهربائية توليد محطات

ً  المشروع حسب المواصفات المطلوبة لتسليم  من العيوب وفي الوقت المحدد.  خاليا

، تمكنت الشااركة من تأساايس قساام تجارة مواد البناء وزيادة نشاااطها من خالل الدخول في مجال إنتاج وتوزيع 2013م خالل العا

الدهان والطالء بمختلف أنواعه والذي يتضمن الطالء المعماري والصناعي والبحري، وذلك من خالل الدخول في اتفاقية شركاء 

% من شاااركة "الدهانات 81من خالل االساااتحواذ على حصاااة تعادل  (Sherwin Williamsمع شاااركة "شااايروين وليامز" )

الممتازة". كذلك تمكن قسااااااام تجارة مواد البناء من تكوين فريق مدرب من المحترفين القادرين على تقديم خدمات الطالء بكافة 

 والصناعية.أنواعها لتلبية متطلبات المشاريع المتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات اإلسكانية والتجارية 

م، تمكنت الشااااااركة من تطوير تقنية بناء حديثة تمكنها من تشااااااييد مباني ُمتعددة الطوابق من خالل اسااااااتخدام 2016خالل العام 

نية، والمدارس، ومختلف المباني كاألعمدة الفوالذية واألرضيات الخرسانية، والتي يمكن استخدامها لتشييد الفنادق، والمباني الس

األخرى. إن تقنية البناء العمودي التي استحدثتها الشركة تلبي ُمتطلبات مختلف العمالء الراغبين في تشييد مباني ُمتعدد الطوابق، 

والتي تتماشى طابقاً من األعمدة الفوالذية واألرضيات الخرسانية، والجدران المقاومة للحريق،  12والتي قد يصل ارتفاعها إلى 

كذلك فإن هذه التقنية تُمكن عمالئنا من االسااتفادة من عنصاارين أساااساايين في مجال مع متطلبات كود البناء في المناطق المختلفة. 

 التشييد والبناء وهما تقليص التكاليف وتوفير الوقت في إنجاز المشروع. 

 كل  من في آخرين عربيّة الساااعوديّة، ذلك فضاااالً عن مصااانعينللشاااركة في مدينة الجبيل في المملكة اليتواجد المصااانع الرئيساااي 

كذلك تمتلك الشااركة مصاانعاً آخراً في ليبيا، إال أنه لم  غانا. في دولة ،أكرامدينة  اإلمارات العربيّة المتحدة و منطقة جبل علي في

 AM Modularة االساااتحواذ على شاااركة يتم االنتهاء من تشاااييده ولم تبتدء العمليات التشاااغيلية حتى تاريخه. وعقب اتمام عملي

لمصانع  إجمالي الطاقة اإلنتاجية تتجاوزوم، امتلكت الشركة وحدة التصنيع الخامسة لها والتي تقع في ماليزيا. 2016خالل العام 

ن العديدة لالستفادة من فرص اإلسكا أدت لشركةل االنتشار الجغرافيويُذكر أّن استراتيجية  متر مربع سنوياً. 770,000 الشركة

وقد أسهمت قدراتنا اللوجستية في التنسيق بين مرافق  .الدول حول العالمشتى  الحلول السكنية في توفير مختلفالمتاحة وإلمكانية 

في مجال الحلول الساكنية  التصانيع وخدمات الشاحن ومواقع البناء لتجعل من شاركة البحر األحمر لخدمات اإلساكان شاركة رائدة

 حول العالم. في مختلف البلدان
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من العمال والموظفين. وتمتلك اإلدارة التنفيذية في الشركة مستوى عال  من الخبرة في  3,390يعمل لدى الشركة حاليا أكثر من 

مجال صناعة المساكن مع وجود العديد من  الكفاءات المتخصصة في كل من األسواق المحلية واإلقليمية والدولية. ويعد اعتماد 

خبرة في مجاالت التصاااميم والتخطيط واإلنتاج وتنفيذ المشااااريع من أهم العناصااار التي تمكنها من تقديم منتجات الشاااركة على ال

 ذات جودة عالية وخدمات تستحق الثقة.

وتشااغيل المجمعات السااكنية في زيادة إيراداتها عن طريق إدارة لخدمات اإلسااكان إضااافة إلى ذلك، تساااهم شااركة البحر األحمر 

 :هما ،رئيسيتين تحت فئتينات الضيافة والتموين الغذائي. وتندرج خدمات إدارة وتشغيل المجمعات السكنية وتقديم خدم

 Compounds and Hotels)  (Desert Palmsنخيل الصااحراء الفندقية مثل مجّمعات الدائمة،سااكنية المجّمعات ال .1

 تم إنشاؤها من قبلالتي تم تصميمها لتكون منشآت شبه دائمة و الجبيل ومجمع حاسي مسعود في الجزائر، وفي مدينتي ينبع 

سكنية، وذلك  في مناطقشركة البحر األحمر  شآت ال شركات بمختلف فئاتهم.بغرض توفير مساكن تفتقر إلى المن  لموظفي ال

قيام الشااركة  عن . وفضااالً للنزالء األساااساايةمتطلبات الكما أن الشااركة تقوم بإدارة وتشااغيل المنشااآت التابعة وتوفير جميع 

 المجّمعات الساااكنية التي تبنيها الشاااركة وتقوم بإدارتها وتشاااغيلهامل تتشااا بتوريد مختلف االحتياجات الساااكنية والمكتبية. كما

 اتصاالت. ووحدات ووسائل أمن ومرافق ترفيهية اعممط على

عمليات التنقيب عن الغاز في الشااااركات الُمتخصااااصااااة  والتي يتم انشاااااؤها في مناطق تواجد ،المؤقتةالمجّمعات السااااكنيّة  .2

صناعية، حيث تقوم  والبترول أو شاء المرافق ال سببب شركة البحر األحمرالتعدين أو إن سكنية من الوحدات ُم قة ناء مجمعات 

غيلها عند رغبة الشركة بإدارتها و تش مومن الممكن أن تقو لفترة محددة من الزمن. أو تأجيرهابيعها للعمالء  ومن ثم الصنع

ً  العمالء حيث  الالزمة،الخدمات كافة لتوفير  هذه المرافقإنشااااء ب تقوم الشاااركةو  .او تساااليمها للعمالء حيث يتم إدارتها ذاتيا

طيلة مدة عقد  للوحدات السااكنية والمرافق بتوفير خدمات الصاايانة تقوم الشااركة وكذلك تتم إدارتها من قبل كفاءات محترفة.

حيث ، ما إلى ذلك من بنية تحتية ومرافق أخرىالقائمة و فإنه يتم إزالة كافة المباني ،فترة العقد الُمبرمة انتهاءوعند  .اإليجار

 يتم استخدامها في مشاريع أخرى مستقبلية. 

 م2016عام ال األحداث خاللملخص ألهم ( 2)

داُرنا العقارية لتشييد مجمعات سكنية متكاملة للعمال والموظفين م، تمكنت الشركة من إبرام اتفاقية مع شركة 2016في أوائل العام  

أسيس البنية التحتية وتوفير كافة الخدمات التي تتطلبها تمليون لاير قطري  144. وقد تضمن المشروع البالغة قيمته في قطر

بقاالت ومراكز األمن والمراكز نزيل، إضافة إلى تشييد الصاالت والمالعب الرياضية وال 4000المجمعات السكنية ألكثر من 

لوجود بعض التحديات التي تحول دون تمكن شركة داُرنا العقارية . إال أنه نظراً الصحية ومصرف وما إلى ذلك من مباني أخرى

. ومن عن وجود تأخير في تنفيذ المشروع المذكور، أعلنت الشركة من الحصول على التمويل الالزم لتنفيذ هذا المشروع تحديداً 

 لتنفيذه. م متى تمكنت شركة داُرنا العقارية من توفير التمويل الالزم2017أن يُستأنف العمل في تنفيذ المشروع خالل العام الُمتوقع 

لشركة ا   ،AM Modular% من شركة 90االستحواذ على م من 2016تمكن قسم اإلسكاني الصناعي في شهر أبريل من العام 

مليون دوالر أمريكي  7.0قيمته  عد هذا االستحواذ البالغةويُ  تصنيع وإنتاج المباني السكنية ُمسبقة الصنع.الماليزية الرائدة في مجال 

تتماشى مع توجه الشركة لتطوير . كما أن هذه البادرة عامالً هاماً لتحفيز عمليات الشركة وزيادة تمركزها في منطقة شرق آسيا

.  AM Modular ت بناء غير تقليدية ُمتقدمة والتي برعت في استخدامها شركةعملياتها ونشاطاتها من خالل استحداث تقنيا

وستُمكن هذه التقنية الفريدة من نوعها شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان من تشييد مباني سكنية تتألف من عناصر خرسانية 

 . ريةوفي وقت قياسي وباستخدام عدد قليل من الطاقات البش طابق 12يصل إرتفاعها إلى 

 Compagnieواصلت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان توسعها الجغرافي من خالل إبرام سلسلة من االتفاقيات مع شركة 
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des Bauxites de Guinee  1100تشييد مجمعات سكنية متكاملة وتنفيذ البنية التحتية وتوفير الخدمات إلسكان في غينيا ل 

مليون لاير، وتم االنتهاء من تشييدها جميعاً  58.0التقديرية لهذه االتفاقيات ُمجتمعة مبلغ القيمة  بلغتالشركة. حيث  من موظفي

 م.2016قبل نهاية العام 

مجمعات سكنية للموظفين في مدينة الملك عبدهللا  إيقاف تنفيذ مشروع إنشاءم، قررت الشركة 2016خالل الربع الثالث من العام 

تغير بعض الظروف االقتصادية المتعلقة بهذا المشروع والتي قد تؤثر على أسعار تأجير االقتصادية. وقد جاء هذا القرار نتيجة ل

تي تم أخذها في االعتبار الوحدات السكنية بالمجمع وكذلك النسبة الُمتوقعة لإلشغال إضافة إلى تغير بعض العناصر الرئيسية ال

 .عند اعتماد قرار تشييد المجمعات السكنية والتي قد تؤثر بشكل كبير على الجدوى المالية الُمستهدفة للمشروع

صنع لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان على أرض مدينة الملك كذلك قررت الشركة خالل الفترة ذاتها إيقاف مشروع تشييد م

لتغير بعض الظروف االقتصادية المتعلقة بتنفيذ المشروع إضافة نظراً   إلنتاج الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع عبدهللا اإلقتصادية

إلى تغير بعض العناصر الرئيسية التي تم أخذها في االعتبار عند اعتماد قرار تشييد المصنع والتي قد تؤثر بشكل كبير على 

لتحويل عقد إيجار قطعة األرض ك تمكنت الشركة من إبرام اتفاقية مع شركة بترومين . بعد ذلالجدوى المالية الُمستهدفة للمشروع

لاير على مدى  1,163,502لاير يتم دفعه من خالل دفعات سنوية مقدارها  19,197,783مقابل مبلغ إجمالي قدره الُمستأجرة 

البحري لتمكين شركة بترومين من القيام بعمليات  م. كما يُشترط االنتهاء من تجهيزات المرفأ2017سنة ابتداًء من العام  16.5

تحميل المركبات من وإلى الموقع للبدأ في تحويل الدفعات المالية السنوية. ومن الُمتوقع أن يتم ذلك خالل النصف األول من العام 

 .م2017

مجمعات سكنية مع شركة  خطاب موافقة لبدء مشروع تشييدتوقيع م من 2016تمكنت الشركة خالل الربع األخير من العام 

Fluor مليون دينار كويتي. ويتضمن المشروع الذي يُتوقع االنتهاء من تشييده خالل الربع األول من  4.63، بقيمة  في الكويت

ة تأسيس البنية التحتية وتوفير كافة الخدمات التي تتطلبها المجمعات السكنية من خزانات المياه والمولدات الكهربائيم، 2017العام 

 .وخزانات الصرف الصحي، إضافة إلى تشييد الصاالت والمالعب الرياضية ووحدات األمن وما إلى ذلك من خدمات ُمساندة

قيام شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )غانا(، وهي م، أعلنت الشركة عن 2016خالل شهر أغسطس من العام 

وشركاتها التابعة وعدد من  OPI International Group Ltd ة ضد شركةبرفع دعوى قضائي شركة تابعة مملوكة بالكامل،

دوالر أمريكي،  24,524,024مدرائها وذلك بمدينة هيوستن تكساس بالواليات المتحدة األمريكية للمطالبة بمبلغ إجمالي قدره 

قد أبرمت اتفاقيتين ركة البحر األحمر . وكانت شوالذي يُمثل القيمة اإلجمالية للُمستحقات غير الُمستلمة بحسب سجالت الشركة

م لتشييد 2014م و 2011خالل العامين  OPI International Group Ltd منفصلتين مع إحدى الشركات التابعة لشركة

بتحويل المبالغ المالية  OPI نزيل وقد نصت العقود على التزام شركة 600مجمعات سكنية في أنغوال بطاقة استيعابية تصل إلى 

في بادئ األمر بسداد جزء من المبالغ  OPI تحقة إلى حساب شركة البحر األحمر بعملة الدوالر األمريكي. حيث قامت شركةالُمس

الُمستحقة، إال أنها توقفت بعد ذلك عن تحويل المبالغ الُمستحقة بعملة الدوالر ُمتذرعة بوجود قيود تنظيمية على الحواالت المالية 

األجنبية. وقد أدى ذلك إلى عدم تمكن شركة البحر األحمر من تحصيل كامل المبالغ المالية الُمستحقة. وقد سعت الخارجية بالعملة 

، إال أنها لم تتمكن من التوصل OPI شركة البحر األحمر لبحث كافة الخيارات الُممكنة الستعادة المبالغ المالية المستحقة من شركة

نهاء هذه المسائل وضمان حصولها على المبالغ المالية الُمستحقة. وعلى إثره، فقد قررت إل OPI إلى حل مناسب مع إدارة شركة

شركة البحر األحمر اتباع اإلجراءات القانونية وتنفيذ األحكام والضمانات الواردة في االتفاقيات الستعادة كافة المبالغ الُمستحقة 

 .وشركاتها التابعة OPI International Group من شركة

يما يتعلق بقسم اإلسكان الُميسر، فقد سعت الشركة وبشكل متواصل في دراسة وتحليل السوق المحلية فيما يتعلق بمتطلبات البناء وف

ومعايير البناء المحلية، وكيفية توفير المواد األساسية وتهيئة األعمال اللوجيستية والتفاوض مع الموردين وتحديد الفرص 
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 ستعداد بشكل تام للبدء في تنفيذ مشاريع اإلسكان الُميسر في األسواق المحلية.االستثمارية المختلفة، واال

( من النظام 2تعديل المادة )، صوت المساهمون بالموافقة على 16/02/2017خالل الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 

كافة اإلجراءات اتخاذ كذلك في  . وستشرع الشركةلمية()شركة البحر األحمر العا إلىوتعديل هويتها التجارية األساسي للشركة، 

ومن المتوقع أن يتم االنتهاء من تعديل الهوية التجارية بشكل كامل واتمام كافة  .لتغيير الهوية التجارية مع الجهات المعنية الالزمة

 .الُمتطلبات مع الجهات المعنية خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخه

 

 م2017الخطة التوسعية للعام  (3)

م واستكشاف وسائل 2020للتركيز على تنفيذ أهداف استراتيجية النمو للعام خالل الفترة القادمة شركة البحر األحمر  ستسعى

جديدة للتطوير من أداء الشركة وتحقيق مستوى أعلى لإليرادات من خالل اتباع استراتيجية التنويع في مختلف القطاعات والمناطق 

 الجغرافية والمنتجات وتوفير الحلول السكنية المتنوعة. 

رار التي واجهتها األسواق خالل الفترة الماضية كان محفزاً رئيسياً لقسم اإلسكان الصناعي التباع استراتيجية إن حالة عدم االستق

م، فإننا نتطلع إلى تحقيق 2017وسع في مجال تأجير المجمعات السكنية. ومن خالل توقعاتنا ألداء الشركة خالل العام تالتنويع وال

واستخدامها ، عقب االستحواذ على الشركة الماليزيةعليها  الحصولالتي تم  ية البناء العموديل استخدام تقنمن خال ملحوظةإيرادات 

إيجار المجمعات المختلفة. كذلك تتطلع الشركة لتحقيق إيرادات ُمجزية من خالل  والخاصة في تلبية متطلبات القطاعات الحكومية

اً عن القيام ببناء المجمعات وتشغيلها، وكذلك من خالل بيع منتجات السكنية للشركات المختلفة التي تُحبذ خيار االستئجار عوض

 معالجة مياه الصرف التي أثبتت تحقيق عوائد ُمجدية على االستثمار. 

م على اسخدام تقنية البناء العمودي لتنفيذ مباني متعددة الطوابق في السوق المحلي من خالل 2017وستعمل الشركة خالل العام 

والتطوير، والتصنيع والتشييد لهذه المباني. حيث أنه من المتوقع أن تُستخدم هذه التقنية حل التي تتضمن التصميم سلسلة من المرا

في بادئ األمر لتلبية متطلبات قطاعي المباني السكنية والفنادق. وعقب االنتهاء من تنفيذ أولى مشاريع الشركة في هذا المجال، 

 اع التطوير العقاري لتشييد مباني ُمتعددة الطوابق في قطاع اإلسكان الُميسر.فإن شركة البحر األحمر ستستهدف قط

ً باختبار  المعارض التي تمتلكها الشركة وتقوم بتشغيلها  تجربة افتتاحوفيما يتعلق بقسم مواد البناء، فإن الشركة تقوم حاليا

(COCO)  في مدينة جـدة عن طريق تقديم خدماتها ومنتجاتها من خالل فروعة الحالية الستة. كما تعتزم الشركة تطبيق هذه

التجربة التي أثبتت نجاحها في مدينة جدة إلى ُمختلف مناطق المملكة وما جاورها. وسيتم تحديد مواقع استراتيجية لهذه المعارض 

معارض الدهانات األخرى أو بالقرب منها، وستحظى بدعم فريق ُمتخصص من مسؤولي بحيث يكون تواجدها داخل مناطق تمركز 

 المبيعات لترويج منتجات الشركة وخدماتها وجذب العمالء.
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 األصول والخصوم ونتائج األعمال( 4)

مليون لاير في  76.10مليون لاير، مقارنة بمبلغ  87.97 م2016 خالل العامالشركة  حققته الذي الربحبلغ صافي  -

ً والذي يمثل  ،م2015العام   .%15.60 قدره  ارتفاعا

مقارنة  ،م2016مليون لاير خالل العام  1,030.42ليصل إلى  %0.25بشكل طفيف بنسبة إجمالي اإليرادات  ارتفع -

 .م2015مليون لاير التي تم تحقيقها خالل العام  1,027.89بمبلغ 

الذي يُمثل للعام السابق ومليون لاير  256.80، مقابل م2016خالل العام  مليون لاير 260.63بلغ إجمالي الربح  -

 ً   %.1.50قدره  ارتفاعا

، م2015لاير خالل العام  مليون 96.39مقابل  ،م2016خالل العام مليون لاير  116.11بلغ الربح التشغيلي للشركة  -

ً والذي يمثل   .%20.46قدره  ارتفاعا

ً ، والذي يُمثل م2015لاير خالل العام  1.27مقابل  م2016العام  لاير بنهاية 1.47بلغ الربح الصافي للسهم  -  ارتفاعا

  .%15.75بنسبة 

مليون لاير خالل العام  1,007.62، ليصل إلى م2015مقارنة بالعام % 3.97مجموع حقوق المساهمين بمعدل  ارتفع -

 .م2016

لعام لمليون لاير  645.99 بـ، مقارنة  م2016عام ال بنهاية مليون لاير 663.58 الموجودات المتداولة قيمة بلغت -

 .م2015

العام  بنهايةلاير  مليون 1,554.19إلى  م2015لاير خالل العام  مليون 1,585.63 مجموع الموجودات من انخفض -

ً ، والذي يمثل م2016  %.1.98بنسبة  انخفاضا
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م2016المالي تقرير مجلس اإلدارة عن العام   

 السابقة  نتائج الخمس سنوات( 5)

 الرياالت()المبالغ بآالف 

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012 

 إيرادات
864,845 971,411 1,104,948 1,027,892 1,030,417 

 تكلفة اإليرادات
(641,190) (695,176) (809,802) (771,090) (769,783) 

 إجمالي األرباح
223,655 276,235 295,146 256,802 260,634 

 نسبة إجمالي األرباح
25.86% 28.44% 26.71% 24.98% 25.29% 

 مصاريف بيع و تسويق
(37,440) (52,477) (46,744) (54,660) (47,984) 

 مصاريف إدارية و عامة
(51,532) (57,127) (75,040)  (105,753) (96,538) 

 الربح من العمليات التشغيلية
134,683 166,631 173,362 96,389 116,112 

 اإليرادات المالية
1,714 2,473 1,696 400 1,580 

 النفقات المالية
(7,490) (7,481) (7,159) (9,299) (13,202) 

 صافي إيرادات أخرى )مصاريف(
1,170 5,971 (458)  (2,896) (6,177) 

الدخل قبل الزكاة و الضرائب 

 الخارجية
130,077 167,594 167,442 84,594 98,313 

 مصاريف ضريبة الدخل األجنبية
(111) (8,866) (1,478) (468) (5,882) 

 مصاريف الزكاة
(9,390) (7,131) (10,750) (8,600) (2,577) 

 الربح قبل حقوق األقلية
120,576 151,597 155,214 75,526 89,854 

 حقوق األقلية
45 1,174 1,477 571 (1,885) 

 صافي الدخل
120,621 152,771 156,691 76,097 87,969 

 صافي الدخل/ المبيعات )%(
13.95% 15.73% 14.18% 7.40% 8.54% 
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 الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:

 )المبالغ بآالف الرياالت(  

 

 )المبالغ بآالف الرياالت(

 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

 1,400,000

 1,600,000

 1,800,000

2016 2015 2014 2013 2012

مجموع األصول مجموع الخصوم

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

2016 2015 2014 2013 2012

مجموع اإليرادات صافي الدخل



14 

 

م2016المالي تقرير مجلس اإلدارة عن العام   

 التوزيع الجغرافي لإليرادات( 6)

 :م2016لإليرادات خالل العام  الجغرافينسب التوزيع التالي يوضح  الرسم البياني

 

حيث لم تتمكن  وساانغافورا، في قطر، ليبيا، ونيجيريا الشااركات التابعة لم يتطرق الرساام البياني لذكر تفاصاايل عن اإليرادات من
 .م31/12/2016هذه الفروع من تحقيق أي إيرادات خالل السنة المالية المنتهية في 

 : م2016 اإليرادات بحسب المصدر خالل العامالرسم البياني التالي يوضح نسب 

 

64%6%
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54.66%39.17%
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م2016مصادر اإليرادات للعام 

اإليرادات من مبيعات الوحدات السكنية اإليرادات عمليات اإليجار اإليرادات من مبيعات مواد الدهان
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 و م2016، خالل السااانوات  الشاااركة اي حققتهاإليرادات التالتالية تفصااايالً عن مصاااادر  والرساااومات البيانية توضاااح الجداول

 .، بحسب التوزيع الجغرافيم2015

 )المبالغ بآالف الرياالت(

2016 
اإليرادات من 

مبيعات الوحدات 
 السكنية

اإليرادات نسبة 
من مبيعات 

 الوحدات السكنية

اإليرادات من 
 اإليجار

نسبة اإليرادات 
 من اإليجار

اإليرادات من 
مبيعات مواد 
 الدهانات

نسبة اإليرادات 
من مبيعات مواد 

 الدهانات

 إجمالي اإليرادات

 660,572 %9.62 63,550 %55.76 368,320 %34.62 228,702 السعودية

 66,878 - - %2.09 1,399 %97.91 65,479 اإلمارات الُمتحدة

 125,349 - - %0.11 139 %99.89 125,210 غـانا

بابوا غينيا 

 الجديدة

39,507 94.47% 2,314 5.53% - - 41,820 

 27,598 - - %97.38 26,874 %2.62 723 الجزائر

 571 - - %5.85 33 %94.15 538 أستراليا

 4,389 - - %99.23 4,355 %0.77 34 ُعمان

 1 - - - - %100.00 1 موزمبيق

 99,879 - - %0.09 91 %99.91 99,788 ماليزيا

 3,360 - - %2.63 89 %97.37 3,271 كندا

 1,030,417 %6.17 63,550 %39.17 403,614 %54.66 563,253 المجموع

 

 )المبالغ بآالف الرياالت(

2015 
اإليرادات من 

مبيعات الوحدات 
 السكنية

اإليرادات نسبة 
من مبيعات 

 الوحدات السكنية

اإليرادات من 
 اإليجار

نسبة اإليرادات 
 من اإليجار

اإليرادات من 
مبيعات مواد 
 الدهانات

نسبة اإليرادات 
من مبيعات مواد 

 الدهانات

 إجمالي اإليرادات

 743,497 %5.89 43,787 %55.74 414,427 %38.37 285,283 السعودية

 153,378 - - %0.93 1,434 %99.07 151,944 اإلمارات الُمتحدة

 34,365 - - %0.65 222 %99.35 34,143 غـانا

بابوا غينيا 

 الجديدة

72,212 96.82% 2,369 3.18% - - 74,581 

 9,144 - - %100.00 9,144 - - الجزائر

 1,752 - - - - %100.00 1,752 أستراليا

 11,000 - - %100 11,000 - - ُعمان

 26 - - %100 26 - - موزمبيق

 - - - - - - - ماليزيا

 149 - - %100 149 - - كندا

 1,027,892 %4.26 43,787 %42.69 438,771 %53.05 545,334 المجموع
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 )المبالغ بآالف الرياالت(

 

)المبالغ بآالف الرياالت(
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 ت الجوهرية في النتائج التشغيليةالفروقا( 7)        

و  م31/12/2015يوضاااااااح الجااادول التاااالي أهم التغيرات التي طرأت على قاااائماااة الااادخااال خالل الفترات المنتهياااة في 

 .م31/12/2016

 )المبالغ بآالف الرياالت، ماعدا صافي الربح للسهم(

 نسبة التغير صافي التغير م2016 م2015 قائمة الدخل

 %0.25  2,525             1,030,417 1,027,892 اإليرادات

 %0.17- 1,307 (769,783) (771,090) تكلفة اإليرادات

 %1.49 3,832 260,634 256,802 إجمالي األرباح

 %12.21- 6,676 (47,984) (54,660) مصاريف بيع وتسويق

 %8.71- 9,215 (96,538) (105,753) مصاريف عمومية وإدارية

 %20.46 19,723 116,112 96,389 الربح التشغيلي

 %295.00  1,180 1,580 400 اإليرادات المالية

 %41.97 (3,903)             (13,202)           (9,299)               المصروفات المالية

 %113.29 (3,281)             (6,177)             (2,896)               إيرادات أخرى

الدخل قبل ضريبة الدخل األجنبية 
 والزكاة

84,594 98,313 13,719 16.22% 

 %1156.84 (5,414)             (5,882)             (468)                  ضريبة الدخل األجنبية

 %70.03-  6,023 (2,577)             (8,600)               الزكاة

 %18.97 14,328 89,854 75,526 الربح قبل حقوق األقلية

 %430.12- (2,456)             (1,885)             571 حقوق األقلية

 %15.60 11,872 87,969 76,097 صافي الربح

 %20.50  0.33 1.94 1.61 ربح السهم من العمليات التشغيلية

 %15.75  0.20 1.47 1.27 صافي الربح للسهم

 

% خالل العام السابق إلى 25مقارنة من العام السابق نظراً الرتفاع هامش الربح من معدل  م2016ارتفع صافي الربح خالل 

% واإليرادات من مبيعات 3.3% خالل العام الحالي، والذي جاء نتيجة الرتفاع اإليرادات من مبيعات المباني بنسبة 25.3معدل 

% 9.9النخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة %. كذلك يُعزى التحسن في صافي الربح إلى ا45.1الدهانات بنسبة 

وذلك نتيجة لتقليص مصاريف التسويق، وتكاليف التوظيف، ومصاريف الموظفين، إضافة إلى انخفاض مصاريف الزكاة 

 %.6.7والضرائب بنسبة 
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م2016المالي تقرير مجلس اإلدارة عن العام   

 اإليضاحات المحاسبية( 8)

وفقا للمعايير المحاسااااااابية المتعارف عليها في  م31/12/2016تم إعداد القوائم المالية للشاااااااركة خالل العام المالي المنتهي في 

 ة السعودية للمحاسبين القانونيين دون أي اختالف.المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئ

 

 والفروع الشركات التابعة( 9)

مجموعة من الشااركات المتواجدة في مناطق مختلفة من  ،يشااار إليها "بالشااركة" ،تتبع إلى شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان

وفيما يلي نساااااتعرض لكم قائمة تتضااااامن معلومات تفصااااايلية عن فروع يتم اإلشاااااارة اليها مجتمعة "بالمجموعة".  ،أرجاء العالم

  الشركة وشركاتها التابعة. 

 المحدودة (غانا)شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .1

 أكرا، غاناالتأسيس: مدينة بلد  •

 م2005تاريخ التأسيس:  •

، ومجموعة (Steel Roughneck)، (Sitemaster 25)نشاط الشركة: تصنيع مختلف الوحدات السكنية والتي تتضمن  •
  منطقة شمال إفريقيا وغربها.، وتقدم خدماتها للعمالء في (Seaway Series)وحدات 

 غاناحل الرئيسي لعملياتها: المالدولة  •

 لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان مملوكة بالكامل •
 
 

 المحدودة  (الجزائر)شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .2

 مكان التأسيس: الجزائر •

 م2006تاريخ التأسيس:  •

نشاط الشركة: استيراد منتجات شركة البحر االحمر من الفروع األخرى ليتم بيعها وتأجيرها محليا لدعم عمليات الشركة في  •
 Desert)فندق "نخيل الصحراء"  وتشغيل المشاريع المحلية وتنفيذ عقود المقاوالت العامة. كما تقوم الشركة بإدارةتنفيذ 

Palms) .الواقع في منطقة حاسي مسعود 

 الجزائر حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة  •

، كما يمتلك عضو مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبدهللا الدباغ % لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان98مملوكة بنسبة  •
 %.2الحصة المتبقية التي تبلغ 

 

 (قطر)شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .3

 مكان التأسيس: الدوحة، قطر •

 م2006تاريخ التأسيس:  •

 الصنع والصيانة العامة والعمليّات التشغيليّة. ُمسبقةنشاط الشركة: إنجاز أعمال المقاوالت العامة وتركيب المباني  •

 قطر حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة  •

 % لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، و تسيطر الشركة على سياستها المالية والتشغيلية.49مملوكة بنسبة  •
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 المحدودة  (نيجيريا)البحر األحمر لخدمات اإلسكان شركة  .4

 نيجيريامكان التأسيس:  •

 م2008تاريخ التأسيس:  •

 نشاط الشركة: القيام بأعمال المقاوالت العامة والصيانة وبناء المرافق واألعمال المدنية والمقاوالت من الباطن. •

 .% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان97مملوكة بنسبة  •

 .م31/12/2016خ أّي إيرادات حتى تاري لم تحقق شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان نيجيريا •

 (المنطقة حرة دبي)شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .5

 مكان التأسيس: المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة •

 م2009تاريخ التأسيس:  •

المرافق واألعمال قة الصنع والقيام بأعمال المقاوالت العامة والصيانة وبناء يع الوحدات السكنية ُمسبنشاط الشركة: تصن •
 .المدنية والمقاوالت من الباطن

 اإلمارات العربية، والسعودية، وُعمان، والكويت. حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. •

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )بابوا غينيا الجديدة( .6

 بابوا غينيا الجديدة مكان التأسيس: بورت مورسبي، •

 م2009تاريخ التأسيس:  •

 نشاط الشركة: المقاوالت العامة والبناء والتشييد، وبناء المرافق واألعمال المدنية والمقاوالت من الباطن. •

 بابوا غينيا الجديدة حل الرئيسي لعملياتها: المالدولة  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. •

  (ليبيا)البحر األحمر لخدمات اإلسكان شركة  .7

 مكان التأسيس: ليبيا •

 م2005تاريخ التأسيس:  •

 قة الصنع.تصنيع الوحدات السكنية ُمسبنشاط الشركة:  •

 % لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.90مملوكة بنسبة  •

المشاريع الرئيسية المتوقعة في قطاع التنقيب نظراً لعدم استقرار األوضاع األمنية في المنطقة والذي أدى إلى تأجيل العديد من  •
علنت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عن تعذر الشركة استكمال أعمال الصيانة وتجهيزه لبدء عن الغاز والبترول، أ

في  العمل بسب األوضاع الراهنة. وأكدت على سعيها النتهاز الفرصة المواتية لبدء العمليات في المصنع متى تحسن الوضع
 المنطقة إجماالً وعادت وتيرة األعمال إلى طبيعتها. 

 .م31/12/2016لم تتمكن الشركة التابعة من تحقيق أي إيرادات حتى تاريخ  •

 شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات البناء .8

 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية •

 م2012تاريخ التأسيس:  •

والتجزئة بالمواد الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء والدهان والطالء بأنواعه، وكذلك التجارة  نشاط الشركة: تجارة الجملة •
 في أدوات وآليات ومعدات البناء.

 السعوديةحل الرئيسي لعملياتها:  المالدولة  •

  لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. بالكاملمملوكة  •

 شركة الدهانات الممتازة .9
 المملكة العربية السعوديةالتأسيس: جدة، مكان  •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

 نشاط الشركة: انتاج وتوزيع مختلف الدهانات والطالءات والتي تُستخدم في مجال الديكور واالنشاء وكذلك لالستخدام الصناعي والبحري. •

 السعودية الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: •

 اإلسكان.% لشركة البحر األحمر لخدمات 81مملوكة بنسبة  •
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 شركة البحر األحمر لالستثمارات الُمتخصصة .10

 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

 .االستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية والعقارية نشاط الشركة: •

 كانلشركة البحر األحمر لخدمات اإلس بالكاملمملوكة  •

 .م31/12/2016أّي إيرادات حتى تاريخ  الشركة التابعةلم تحقق  •
 

 (موزمبيق)شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .11

 موزمبيقمابوتو، مكان التأسيس:  •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مسبوقة الصنع نشاط الشركة:  •
 والمعدات الُمتعلقة بها.

 موزمبيق حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة  •

 لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. بالكاملمملوكة  •
 

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ُعمان( .12

 مكان التأسيس: ُعمان •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

ة الصنع يانة وتركيب الوحدات السكنية ُمسبقوتأجير وصنشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع  •
 والمعدات الُمتعلقة بها.

 عمان حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة  •

 لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. بالكاملمملوكة  •
 

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )استراليا( .13

 مكان التأسيس: بريزبين، استراليا •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مسبوقة الصنع  •
 والمعدات الُمتعلقة بها.

 أستراليا حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. •
 

 الُميسر شركة البحر األحمر لإلسكان .14

 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية •

 م2014تاريخ التأسيس:  •

 بالبيع و استئجار األبنية و األراضي وتطويرها و استثمارها و التطوير العقاري بما في ذلك شراء نشاط الشركة: االستثمار •
 المحدود وغيرها من مشاريع التطوير العقاري.الشركة و إقامة المباني ومشاريع اسكان ذوي الدخل  لصالح اإليجار أو

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. •

 م.31/12/2016أّي إيرادات حتى تاريخ  تحقق الشركة التابعةلم  •
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 شركة مدينة البحر األحمر السكنية للعقارات .15

 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية •

 م2014تاريخ التأسيس:  •

إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعات السكنية المتكاملة وغيرها من مشاريع التطوير العقاري و تنفيذ أعمال نشاط الشركة:  •
 .والتجارية السكنية للمباني العامة المقاوالت

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. •

 .م31/12/2016أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •
 

 للمشاريع اإلسكانيةلبحر األحمر اشركة  .16

 االسم السابق للشركة هو "شركة البحر األحمر للتطوير العقاري" •

 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية •

 م2014تاريخ التأسيس:  •

و استئجار األبنية و األراضي  شراءوالتطوير العقاري بما في ذلك  االستثمارالعامة، و تنفيذ أعمال المقاوالتنشاط الشركة:  •
 .و إقامة المباني و مشاريع االسكان و غيرها من مشاريع التطوير العقاري وتطويرها و استثمارها

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. •

 . م31/12/2016أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •
 

 اإلسكان )سنغافورة( المحدودة شركة البحر األحمر لخدمات .17

 مكان التأسيس: سنغافورة •

 م2015تاريخ التأسيس:  •

العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية،  نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت •
 وأعمال المقاوالت بالباطن. 

 لخدمات اإلسكانمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  •

 . م31/12/2016أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •
 

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ماليزيا( المحدودة .18

 ، ماليزيامكان التأسيس: كواال لومبور •

 م2015تاريخ التأسيس:  •

العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية،  نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت •
 وأعمال المقاوالت بالباطن. 

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. •

 . م31/12/2016أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •
 

 )كندا( شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان .19

 كندامكان التأسيس:  •

 م2015تاريخ التأسيس:  •

العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية،  نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت •
  وأعمال المقاوالت بالباطن. 

 كندا حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة  •

 البحر األحمر لخدمات اإلسكانمملوكة بالكامل لشركة  •
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 SDN BHDشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ماليزيا   .20

 مكان التأسيس: كواال لومبور، ماليزيا •

 م2016تاريخ التأسيس:  •

ية، العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدن نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت •
 وأعمال المقاوالت بالباطن. 

 ماليزيا حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة  •

 اإلسكان لشركة البحر األحمر لخدمات %90بنسبة مملوكة  •

خالل الفترتين المنتهيتين في التي تمتلكها الشركة في شركاتها التابعة و نسبة تغير الملكية  االسهم حصصالجدول التالي يوضح 
الفترة المنتهيااة في خالل  لم تقم أي من الشاااااااركااات التااابعااة بااإصااااااااادار أدوات دينم. و31/12/2016م و 31/12/2015
 .م31/12/2016

نسبة الحصة المملوكة للشركة  بلد المنشاء اسم الشركة التابعة 
 ديسمبر 31كما في 

 عدد األسهم  رأس المال المدفوع

 م2016 م2015

 
شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

 المحدودة )غانا(
 450,000 دوالر أمريكي 50,000 %100 %100 غانا

شركة سارل البحر األحمر لخدمات 
 اإلسكان المحدودة )الجزائر(

 20,000 دينار جزائري 20,000,000  %98 %98 الجزائر

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 )قطر(

 1,000 لاير قطري1,000,000 %49 %49 قطر

األحمر لخدمات اإلسكان شركة البحر 
 المحدودة )نيجيريا(

 2,000,000 نايرا نيجيري 2,000,000 %97 %97 نيجيريا

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
المنطقة الحرة(-)دبي  

 1 درهم إماراتي 1,000,000 %100 %100 اإلمارات العربية

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 )ليبيا(

 10,000 دينار ليبي 300,000 %90 %90 ليبيا

شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات 
 البناء

 500 لاير سعودي 50,000 %100 %100 السعودية

 10,000 لاير سعودي 10,000,000 %81 %81 السعودية شركة الدهانات الممتازة

شركة البحر األحمر لالستثمارات 
 الُمتخصصة

 500 سعوديلاير  50,000 %100 %100 السعودية

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 )موزمبيق(

 

 - دوالر أمريكي 500,000 %100 %100 موزمبيق

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 )ُعمان(

 250,000 لاير ُعماني 250,000 %100 %100 ُعمان

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 )استراليا(

 1 استراليدوالر  1 %100 %100 استراليا

 500 لاير سعودي 50,000 %100 %100 السعودية شركة البحر األحمر لإلسكان الُميسر

شركة مدينة البحر األحمر السكنية 
 للعقارات

 500 لاير سعودي 50,000 %100 %100 السعودية

األحمر للمشاريع اإلسكانيةلبحر شركة ا  500 لاير سعودي 50,000 %100 %100 السعودية 

البحر األحمر لخدمات اإلسكان شركة 
 )سنغافورة( المحدودة

 100 دوالر أمريكي 100 %100 %100 سنغافورا

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 )ماليزيا( المحدودة

 400,000 رينجت ماليزي 400,000 %100 %100 ماليزيا

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 )كندا(

 100 كنديدوالر  100 %100 %100 كندا

 6,122,450 رينجت ماليزي 6,122,450 %90 - ماليزيا شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان
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إن شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )بابوا غينيا الجديدة( هي شركة مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 و"غينيا االساااااتوائية" وأفغانساااااتان لتشاااااغيل فروعها في كل من أبوظبيتراخيص وتُعد شاااااركة تابعة. كذلك فإن لدى الشاااااركة 

 خالل الفترة الُمنتهيااة في أي من هاذه الشاااااااركاات التااابعااة والفروعفي ال توجاد أي عمليااات تشاااااااغيليااة إال أناه  ،وسااااااانغااافورة
  .م31/12/2016

 

 من غير أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين وأقاربهم أبرز المساهمين وصف مصلحة( 10)

وصااف ألي مصاالحة في فئة األسااهم ذات األحقية في التصااويت تعود ألبرز المساااهمين في شااركة البحر يتضاامن الجدول التالي 
الفترة المنتهية في بحسب  وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر( اإلدارةأعضاء مجلس من غير األحمر لخدمات اإلسكان )

 % من إجمالي األسهم الُمصدرة.5ذين يمتلكون حصة تتجاوز وال م31/12/2016

 

 نسبة التغير
 نسبة التملك
 نهاية العام

 نسبة التملك
 بداية العام

 االسم عدد األسهم
 

- 51% 51% 30,600,00

0 

 1 شركة مجموعة الدبّاغ القابضة المحدودة

 2 األغذية الممتازة المحدودةشركة  3,000,000 5% 5% -

 3 الشركة العلميّة الوطنيّة المحدودة 3,000,000 5% 5% -

 4 شركة التسويق والوكاالت التجاريّة المحدودة 3,000,000 5% 5% -

 5 السيد/ أمين محمد شاكر 4,449,025 7.4% 7.4% -

 

 سياسة توزيع األرباح( 11)

% من صافي األرباح السنوية 10تجنيب تم ( من النظام األساسي لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، 46امتثاالً للمادة )
للمساهمين من حتى األن لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة ولذلك فإن جميع األرباح يتم دفعها و .لتشكيل االحتياطي القانوني

 ،مليون لاير 45مبلغ على توزيع  م20/04/2016 قدت فيالتي عُ المساهمون في الجمعية العامة وافق وقد حاملي األسهم العادية. 
وذلك للمساهمين  % من قيمة السهم اإلسمية7.50مثل ت والتي م2015، كأرباح نقدية عن السنة المالية للسهملاير  0.75 بواقع

 اتتوزيع أرباح األسهم المعلنة عن طريق اإليداع المباشر في الحسابوقد تم . المالكين ألسهم الشركة بحسب تاريخ انعقاد الجمعية
 .م01/05/2016تاريخ في  ة للمساهمينالمصرفي

أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم  ( من النظام األساسي للشركة والذي يقضي بتوزيع46يتم توزيع االرباح وفقاً للمادة )
 على الوجه اآلتي:وذلك جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى 

( من األرباح الصاااااااافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى %10جنب )يُ  (أ)
 بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

 سهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم.يوزع على حاملي األ (ب)

يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسااااااابة متسااااااااوية من األرباح الصاااااااافية لتكوين  (ت)
 احتياطيات أخرى.

 فوع.( من رأس المال المد%5دفعة أولى للمساهمين تعادل ) - إن وجد -يوزع من الباقي بعد ذلك  (ث)

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح. (ج)
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م، صاااوت المسااااهمون بالموافقة على تعديل النظام 16/02/2017خالل الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 

فقد تم تعديل سياسة ، وعليه وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثماراألساسي للشركة 

 توزيع األرباح لتكون على النحو التالي:

النظامي للشاااااااركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة  االحتياطي( من صاااااااافي األرباح لتكون %10) يُجنب (أ)

 ع( من رأس المال المدفو%30المذكور ) االحتياطيالعادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 

من صاااااااافي األرباح لتكوين  نسااااااابة معينةمجلس اإلدارة أن تجنب  تراحاقللجمعية العامة العادية بناء على  (ب)

 لدعم المركز المالي للشركةيخصص  اتفاقي احتياطي

أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل  احتياطياتللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين  (ت)

ة المذكورة كذلك أن تقتطع من صاااااافي األرباح توزيع أرباح ثابته قدر اإلمكان على المسااااااهمين . وللجمعي

 لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.  اجتماعيةمبالغ إلنشاء مؤسسات 

 ( من رأسمال الشركة المدفوع .%5) عن ال تقليوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة  (ث)

من نظام الشركات  (76)، والمادة  النظام األساسي للشركةمن  (22)مع مراعاة األحكام المقررة في المادة  (ج)

 استحقاق( من الباقي لمكافآت مجلس اإلدارة ، على أن يكون %10) ال تزيد عن يخصص بعد ما تقدم نسبة

 .عدد الجلسات التي يحضرها العضو متناسباً مع المكافأةهذه 
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 لشركةفي اوصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين ( 12)

فيما يتعلق بالشركة وشركاتها التابعة، لم تصدر ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفين أو أي من أزواجهم أو أوالدهم 
ء مجلس اإلدارة وأزواجهم يوضااااح الجدول التالي بيانات المصاااالحة التي تعود ألعضاااااوالقصاااار حقوق خيار أو حقوق اكتتاب. 

شاركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصالحة أو تلك الحقوق  أي منوأوالدهم القصار في أساهم الشاركة وأدوات الدين للشاركة أو 
 .م2016 ةالمالي السنةخالل 

 

التابعة أواسهم أو وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في حصص الشركة، أو الشركات 

 صكوك
 اسم العضو العدد

 نهاية العام بداية العام
 نسبة التغيير صافي التغيير

 الصكوك األسهم الصكوك األسهم

1 
 معالي االستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ

 )رئيس مجلس اإلدارة(
3,504 - 3,504 - - - 

 %(99.33) (745,000) - 5,000 - 750,000 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون 2

 - - - 0 - 0 عبدهللا فريد شاكرالسيد/  3

 - - - 1,000 - 1,000 السيد / دون براون سمنر 4

 - - - 1,999 - 1,999 المهندس / حسين عبدهللا الدباغ 5

 - - - 1,999 - 1,999 السيد / جمال عبدهللا الدباغ 6

 - - - 1,000 - 1,000 السيد/ صالح محمد بن الدن 7

 - - - 1,999 - 1,999 السيد / محمد حسني جزيل 8

9 
الدكتور / محمد علي بن حسن 

 إخوان
20,000 - 25,000 - 5,000 25% 

 - - - 2,334 - 2,334 السيد/ سامي احمد بن محفوظ 10

 - - - 1,999 - 1,999 السيد / وحيد أحمد شيخ 11

 

 سبابه الشخصيةأل عضوية مجلس إدارة شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكانتقدم السيد/ أمين محمد شاكر بطلب االستقالة من 
 م.25/07/2016يخ وتمت الموافقة عليها اعتباراً من تار

وافق مجلس اإلدارة على تعيين الساايد/ عبدهللا فريد شاااكر عضااواً في مجلس إدارة شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان بتاريخ 
ارة على طلب اسااااتقالته من عضااااوية مجلس اإلدارة ألساااابابه م، وافق مجلس اإلد16/02/2017م. وفي تاريخ 25/07/2016

 الشخصية.

البحر األحمر لخدمات اإلسكان سارل يوضح الجدول التالي مصلحة السيد/ جمال عبدهللا الدباغ )عضو مجلس إدارة( في شركة 

 :(الجزائر)

تغير  
 النسبة

صافي 
 التغيير

 العامبداية  نهاية العام
 

 عدد األسهم الصكوك مهعدد األس الصكوك

 السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 200 0 200 0 0 0%
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يوضاااح الجدول التالي بيانات المصااالحة التي تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصااار في أساااهم الشاااركة وأدوات الدين 

 م:2016شركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل العام المالي  أي منللشركة أو 

 

 وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في حصص الشركة، أو الشركات التابعة أواسهم أو صكوك

 
 المنصب اسم المدير التنفيذي

صافي  نهاية العام بداية العام
 التغيير

نسبة 
 الصكوك األسهم الصكوك األسهم التغيير

1 
 - 0 - 1,000 - 1,000 الرئيس التنفيذي )المكلف( السيد/ دون براون سمنر 

2 
 - - - - المدير المالي  السيد/ سانجي ودهواني

0 
- 

3 
 - 42 - 42 مدير إدارة تطوير األعمال السيد/ محمد عثمان مالوي

0 
- 

4 
 السيد/ دون براون سومنير 

منطقة  –رئيس الشركة 
 الشرق األوسط

- - - - 
0 

- 

5 
 - - - - فرع الجبيل –المدير العام  السيد/ كريج كونكلين

0 
- 

6 
 - - - - نائب الرئيس التنفيذي السيد/ جون مون

0 
- 

7 
 السيد/ وسيم إعجاز احمد

شركة  –التنفيذي  الرئيس
 الدهانات الممتازة

- - - - 
0 

- 

السيد/ محمد نور الدين  8
 روميز

شركة  –المدير المالي 
 الدهانات الممتازة

- - - - 
0 

- 

9 
 مارك مونيل سمنر

منطقة  –رئيس الشركة 
 أفريقيا

- - - - 
0 

- 

10 
 بريت ريتشارد ماكدونالد

منطقة  –رئيس الشركة 
 استراليا

- - - - 
0 

- 

11 
 - - - - لتطوير األعمالنائب الرئيس  نيكوالس رينولدالسيد/ 

0 
- 

 

اعتباراً من تاريخ من مناصاابهما بالشااركة تقدم كل من الساايد/ مارك مونيل ساامنر والساايد/ دون براون سااومنير بطلب اسااتقالتهما 

م. وقد تم ترقية السااايد/ كريج كونكلين إلى منصاااب رئيس الشاااركة لمنطقة المملكة العربية الساااعودية. كما قامت 31/12/2016

 الشركة بتعيين ُمديرين تنفيذيين في منصبي رئيس الشركة لمنطقة الخليج العربي ورئيس الشركة لمنطقة أفريقيا.
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 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة (13)

األهلي البنك م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل مع 2013خالل الربع األول من العام 

في محافظة رابغ بالمملكة  (GS Engineering)مليون لاير لتمويل مشروع بناء المجمع السكني لشركة  125بقيمة  التجاري

سداد مبلغ القرض على  ستخدام مبلغ القرض بالكامل خالل فترة تنفيذ المشروع. يتم  سعودية. وقد تم ا دفعة شهرية  30العربية ال

وقد تم ساااداد كامل مبلغ القرض المساااتحق وال يوجد أي رصااايد م. 31/08/2016م وحتى 31/03/2014متسااااوية ابتداًء من 

 م.31/12/2016متبقي له كما في 

 بنك ساااابم، أبرمت شاااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااكان اتفاقية تمويل متوساااط األجل مع 2013خالل الربع الثاني من العام 

% في 81التابعة )شااركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء( على حصااة  مليون لاير لتمويل اسااتحواذ شااركتها 50بقيمة 

شركة "الدهانات الممتازة". كذلك تم استخدام جزء من التمويل في عملية تحديث معدات مصنع الدهانات وترقية خط االنتاج. بلغ 

وكما في  المبلغ الُمتبقي من التمويل. دامقررت الشاااااااركة عدم اساااااااتخو ،مليون لاير 40إجمالي المبلغ المساااااااتخدم من القرض 

مبلغ إجمالي الرصاااااايد المتبقي من أصاااااال التمويل مليون لاير، وبلغ  25إجمالي الدفعات الُمسااااااددة مبلغ  بلغ، م31/12/2016

 م.03/07/2018على دفعات ربع سنوية تنتهي في  سدادهامليون لاير، والتي سيتم 15

تمويل متوسط األجل مع البنك األهلي  أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقيةم، 2014خالل الربع الثاني من العام 

مليون لاير لتمويل مشااروع بناء مجمعات سااكنية لمنسااوبي شااركة التعدين العربية السااعودية )معادن( بمنطقة  50بقيمة التجاري 

التمويل خالل فترة تنفيذ المشروع. سيتم سداد مبلغ القرض طريف، شمالي المملكة العربية السعودية. وقد تم استهالك كامل قيمة 

، بلغ إجمالي م31/12/2016وكما في  م.31/12/2018م وحتى 31/01/2015ابتداًء من  متسااااااوية دفعة شاااااهرية 48على 

 ساادادهاتم مليون لاير، والتي سااي 26.04مليون لاير، وبلغ إجمالي الرصاايد المتبقي من أصاال التمويل  23.96الدفعات الُمسااددة 

 م.31/12/2018على دفعات شهرية تنتهي في 

م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل مع بنك الرياض 2015خالل الربع األول من العام 

شركة90مليون لاير للمساهمة في إعادة تمويل  15بقيمة  سمالية لل ستخدام مبلغ ا، و% من النفقات الرأ سيتم . لتمويل بالكاملتم ا

م. وكمااا في 04/02/2019م وحتى 04/03/2015دفعااة شاااااااهريااة متساااااااااويااة ابتااداًء من  48سااااااااداد مبلغ القرض على 

 8.125مليون لاير، وبلغ إجمالي الرصااايد المتبقي من أصااال التمويل  6.875، بلغ إجمالي الدفعات الُمساااددة م31/12/2016

 م.04/02/2019ات شهرية تنتهي في على دفع سدادهامليون لاير، والتي سيتم 

اتفاقية تمويل متوسااط  المنطقة الحرة( -)دبي م، أبرمت شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان2015الل الربع األول من العام خ

لتمويل مشاااروع مليون درهم إماراتي  35بقيمة األجل مع بنك "إتش إس بي ساااي الشااارق األوساااط" باإلمارات العربية المتحدة 

  مليون درهم إماراتي 25بلغ إجمالي المبلغ المسااااتخدم من القرض  حيث ،د مجمع سااااكني السااااتخدامه في عمليات اإليجارتشاااايي

دفعة شااهرية  35. ساايتم سااداد مبلغ القرض على مليون درهم 10بواقع  وقررت الشااركة عدم اسااتخدام المبلغ الُمتبقي من التمويل

 15.31، بلغ إجمالي الدفعات الُمسددة م31/12/2016م. وكما في 07/03/2018م وحتى 07/05/2015متساوية ابتداًء من 

على  ساااادادهامليون درهم إماراتي، والتي ساااايتم  9.69مليون درهم إماراتي، وبلغ إجمالي الرصاااايد المتبقي من أصاااال التمويل 

 م.07/03/2018عات شهرية تنتهي في دف

البنك األهلي م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل مع 2015من العام  الثانيخالل الربع 

 1,978بالمملكة العربية الساااعودية تبلغ طاقته االساااتيعابية مشاااروع تشاااييد مجمع ساااكني  تمويللاير لمليون  45بقيمة  التجاري
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دفعة شهرية متساوية ابتداًء  31نزيل. وقد تم استخدام كامل قيمة التمويل خالل مدة تنفيذ المشروع. سيتم سداد مبلغ القرض على 

، بلغ إجمالي الدفعات م31/12/2016أشهر. وكما في  6م مع الخيار بالتمديد لفترة 31/07/2018م وحتى 31/07/2015من 

على  سدادهامليون لاير، والتي سيتم  29.03غ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل مبلغ مليون لاير، وبل 15.97الُمسددة 

 م. 31/07/2018دفعات شهرية تنتهي في 

م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل مع البنك األهلي 2015خالل الربع الثالث من العام 

 2,720لتمويل مشاااروع تشاااييد مجمع ساااكني بالمملكة العربية الساااعودية تبلغ طاقته االساااتيعابية مليون لاير  80التجاري بقيمة 

م 31/10/2015دفعة شهرية متساوية ابتداًء من  66. وقد تم استخدام قيمة التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ القرض على نزيل

مليون لاير، وبلغ إجمالي الرصااااايد  16.97لي الدفعات الُمساااااددة ، بلغ إجمام31/12/2016. وكما في م31/03/2021وحتى 

 .م31/03/2021مليون لاير، والتي سيتم تسديدها على دفعات شهرية تنتهي في  63.03المتبقي من أصل التمويل 

البنك األهلي  م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل مع2015خالل الربع الثالث من العام 

. وقد تم اسااتخدام قيمة التمويل بالكامل. ساايتم سااداد مبلغ القرض على لتمويل شااراء آالت ومعداتمليون لاير  15التجاري بقيمة 

، بلغ إجمالي الدفعات م31/12/2016م. وكما في 31/08/2019م وحتى 30/09/2015دفعة شهرية متساوية ابتداًء من  48

مليون لاير، والتي سيتم تسديدها على دفعات 10.31، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل مليون لاير 4.69الُمسددة 

 م.31/08/2019شهرية تنتهي في 

بنك م، أبرمت شاااااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااااكان اتفاقية تمويل متوساااااااط األجل مع 2015خالل الربع الثالث من العام 

. وقد تم اساااتخدام قيمة التمويل يل مشاااروع تشاااييد مجمع ساااكني بالمملكة العربية الساااعوديةلتمومليون لاير  15بقيمة الراجحي 

. وكما في م21/06/2020وحتى  م20/01/2016دفعة شااهرية متساااوية ابتداًء من  54بالكامل. ساايتم سااداد مبلغ القرض على 

 11.93الرصااااايد المتبقي من أصااااال التمويل بلغ إجمالي ، ومليون لاير 3.07بلغ إجمالي الدفعات الُمساااااددة ، م31/12/2016

 م.21/06/2020، والتي سيتم تسدسدها على دفعات شهرية تنتهي في مليون لاير

 )تمويل إسالمي( ، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجلم2016من العام  الثانيخالل الربع 

قابل تشاااييد وتأجير مجمع ساااكني بالقرب من منصاااة للتنقيب عن البترول بالمملكة ممليون لاير  20بقيمة مصااارف الراجحي مع 

دفعة شااااهرية متساااااوية ابتداًء من  65. وقد تم اسااااتخدام قيمة التمويل بالكامل. ساااايتم سااااداد مبلغ القرض على العربية السااااعودية

مليون لاير، وبلغ  2.19ُمساااااااددة ، بلغ إجمالي الدفعات الم31/12/2016. وكما في م12/09/2021وحتى  م12/05/2016

مليون لاير، والتي سااااااايتم تساااااااديدها على دفعات شاااااااهرية تنتهي في  17.81إجمالي الرصااااااايد المتبقي من أصااااااال التمويل 

 .م12/09/2021
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 :يوضح الجدول التالي تفصيالً للقروض التي حصلت عليها الشركة بحسب الجهة الُممولة وفترات السداد
 

 الرياالت()المبالغ بآالف 

 تاريخ البداية نوع التمويل
دورة 
 السداد

 قيمة القرض السدادفترة 
 الرصيد كما في
 بداية العام

المبلغ المستخدم 
 خالل الفترة

خالل  الُمسدد المبلغ
 الفترة

 المبلغ الُمتبقي

تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي 
 التجاري(

31-12-2013  0 (37,500) --- 37,500 125,000 شهر 30 شهري 

تمويل متوسط األجل 
 )بنك ساب(

02-07-2013  15,000 (12,500) --- 27,500 50,000 سنوات 4 ربع سنوي 

تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي 
 التجاري(

31-12-2014  26,042 (12,500) --- 38,542 50,000 سنوات 4 شهري 

تمويل متوسط األجل 
 )بنك الرياض(

04-02-2015  8,125 (3,750) --- 11,875 15,000 سنوات 4 شهري 

تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي 
 التجاري(

01-07-2015  29,032 (8,710) --- 37,742 45,000 شهر 37 شهري 

تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي 
 التجاري(

30-09-2015  63,030 (14,546) --- 77,576 80,000 شهر 66 شهري 

تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي 
 التجاري(

01-09-2015  10,312 (3,750) --- 14,062 15,000 شهر 48 شهري 

تمويل متوسط األجل 
 )بنك الراجحي(

20-09-2015  11,927 (3,073) --- 15,000 15,000 شهر 54 شهري 

 تمويل متوسط األجل 
 )مصرف الراجحي(

12-04-2016  17,809 (2,191) 20,000 --- 20,000 شهر 65 شهري 

تمويل متوسط األجل 
 HSBC)بنك 

 الشرق األوسط(
07-04-2015  9,888 (8,931) --- 18,819 35,700 شهر 35 شهري 

تمويل قصير األجل 
 )بنك الرياض(

-- 
في تاريخ 
 االستحقاق

 35,000 (10,000) 20,000 25,000 100,000 يوم 365

تمويل قصير األجل 
)البنك األهلي 
 التجاري(

-- 
 في تاريخ
 االستحقاق

 10,000 (37,000) 12,000 35,000 40,000 يوم 180

تمويل قصير األجل 
 )بنك ساب(

-- 
في تاريخ 
 االستحقاق

 10,000 (28,000) 28,000 10,000 30,000 يوم 180

 –تمويل اسالمي 
مرابحة )بنك 
 الراجحي(

-- 
في تاريخ 
 االستحقاق

 24,991 (39,982) 49,989 14,984 70,000 يوم 180

تمويل قصير األجل 
)بنك اإلمارات دبي 

 الوطني(
-- 

في تاريخ 
 االستحقاق

 10,000 --- 10,000 --- 50,000 يوم 180

تمويل قصير األجل 
 HSBC)بنك 

 الشرق األوسط(
-- 

في تاريخ 
 االستحقاق

 5,814 (10,663) 15,714 763 25,500 يوم 180

 تمويل قصير األجل
 HSBC)بنك 

 الشرق األوسط(
--   76,552 

17,845 
 

28,575 (42,282) 4,138 

May Bank ,
 ماليزيا

--    --- 110 --- 110 

Public Nank ,
 ماليزيا

--    --- 58 --- 58 

 
 المجموع

   842,752 382,208 184,446 (275,378) 291,276 
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للشاااركة. وتمثل المبالغ الموضاااحة في  التشاااغيليةرأس المال العامل والنفقات يتم اساااتخدام كافة التمويالت قصااايرة المدى لدعم  
الجدول أعاله كافة مبالغ التمويل قصيرة المدى التي حصلت عليها الشركة، إضافة إلى المبالغ المستخدمة والمبالغ التي تم سدادها 

 .م2016خالل السنة المالية 

 

 ديسمبر، وهي على النحو التالي: 31المنتهية في  للفترة يوضح قروض الشركة ول التاليلجدا

 )المبالغ بآالف الرياالت(

 م2015 م2016 الُمتداولةقروض ال

 103,592 99,942 قروض قصيرة األجل

 106,033 81,635 الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل

 172,583 109,699 الجزء غير المتداول من القروض متوسطة األجل

 382,208 291,276 المجموع

 

 يبين الجدول أدناه تاريخ استحقاق الجزء غير المتداول من القروض متوسطة األجل:

 )المبالغ بآالف الرياالت(

 م2015 م2016 فترات االستحقاق )الجزء غير المتداول(

2016 --- 106,033 

2017 81,635 74,196 
 2018 57,828 

 
57,316 

2019 24,953 21,189 

2020 20,193 16,246 

2021 6,725 3,636 

 278,616 191,334 المجموع

 

 ( ايضاحات ألنشطة أدوات الدين14) 

 أدوات الدين القابلة للتحويل -1

ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسااهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشااابهة أصاادرتها 

 .م2016الشركة أو منحتها خالل العام 

 حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين -2

ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب 

 .م2016أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام 

 أدوات الدين القابلة لالسترداد -3

 .م2016أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام ال يوجد أي استرداد 

 

 



31 

 

م2016المالي تقرير مجلس اإلدارة عن العام   

 كوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهت( 15)

زيادة و( من النظام األساسي للشركة 17على تعديل المادة )م 24/04/2014وافقت الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 

( 12وعلى إثره صااااوت المساااااهمون بالموافقة على تعيين إثنا عشاااار ) .( عضااااو12( إلى )9اإلدارة من )عدد أعضاااااء مجلس 

وذلك باتباع أساااااالوب التصااااااويت  م20/04/2015عضااااااواً في مجلس إدارة الشااااااركة خالل الجمعية العمومية الُمنعقدة بتاريخ 

قام المجلس بأداء وظائفه في عضااااااوية مجلس إدارة الشااااااركة حيث  عدد من التغيراتم، حصاااااال 2016خالل العام  التراكمي.

 ( فقط.  11بعضوية )

 

 م:31/12/2016كما في  فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المجلس وتصنيف األعضاء

 

 
 اسم العضو

تصنيف 
 العضوية

عضويته في مجلس اإلدارة لشركات 
 أخرى

 الشركة عضويته في لجان

 عبدهللا الدباغمعالي االستاذ/ عمرو  1
 )رئيس مجلس(

 اللجنة التنفيذية )رئيس( - شركة بترومين - غير تنفيذي

 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون 2
 )نائب رئيس المجلس(

 المراعيشركة  - غير تنفيذي
 القابضة فتيحيمجموعة  -
 هرفيشركة  -
 مجموعة العبيكان االستثمارية -
 

 اللجنة التنفيذية  -
 لجنة الترشااااايحات والمكافآت -

 )رئيس(

 -   شركة الخليج للتمويل - مستقل عبدهللا فريد شاكرالسيد/  3

 اللجنة التنفيذية  - -   تنفيذي السيد / دون براون سمنر 4
 لجنة الترشيحات والمكافآت -

 - -   غير تنفيذي المهندس / حسين عبدهللا الدباغ 5

 لجنة المراجعة - العامة للتأمين التعاونيالشركة الخليجية  - غير تنفيذي السيد / جمال عبدهللا الدباغ 6
 لجنة الترشيحات والمكافآت -

 لجنة المراجعة  -  - مستقل إخوان بن حسن الدكتور / محمدعلي 7

 الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني - غير تنفيذي السيد / محمد حسني جزيل 8
 بترومينشركة  -

 

 اللجنة التنفيذية -
 لجنة المراجعة -

 االقتصادية شركة مدينة المعرفة - ُمستقل محمد بن الدنالسيد/ صالح  9
 شركة مكة لإلنشاء  -
 شركة تطوير الموانئ  -
 شركة مجموعة الجذور العربية  -
 شركة مواد اإلعمار القابضة  -
 شركة كنان الدولية للتطوير العقاري -

 

-  

 لجنة المراجعة )رئيس( - -   مستقل السيد/ سامي أحمد بن محفوظ 10

  - بترومينشركة  - غير تنفيذي أحمد شيخ السيد / وحيد 11

 

يد/ أمين محمد شااااااااكر أحد أعضااااااااء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وقد اساااااااتقال من عضاااااااوية المجلس بتاريخ  كان السااااااا

 م16/02/2017م، وفي تاريخ 25/07/2016م. كما التحق السيد/ عبدهللا فريد شاكر بعضوية المجلس بتاريخ 25/07/2016

 تمت الموافقه على طلبه لالستقالة من عضوية المجلس.
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م، صاااوت المسااااهمون بالموافقة على تعديل النظام األسااااساااي 16/02/2017خالل الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 
ليكون عدد أعضاء ( 18، حيث تم تعديل المادة )وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمارللشركة 

 تماشياً مع نظام الشركات الحديث.وذلك  عضو (12)عضواً بدالً من ( 11مجلس إدارة الشركة )

 

 دارة وسجل حضور كل اجتماعاجتماعات مجلس اإل( 16)

اجتماعات. وفيما يلي جدول يوضاااااح ساااااجل الحضاااااور  (5) م2016بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 

 الخاص بكل اجتماع:

 االجتماع الخامس االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاني االجتماع األول اسم العضو 

 المجموع
 م03/11/2016 م19/10/2016 م15/07/2016 م20/04/2016 م26/01/2016

1 
 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر معالي االستاذ/ عمرو الدباغ

2 
 5 حاضر حاضر  حاضر حاضر حاضر حسن المدهون الدكتور/ إبراهيم

3 
 3 مستقيل مستقيل حاضر حاضر حاضر السيد/ أمين محمد شاكر

4 
 2 حاضر حاضر لم يكن عضوا   لم يكن عضوا   لم يكن عضوا   السيد/ عبدهللا فريد شاكر

5 
 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / دون براون سمنر

6 
 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر الدباغالمهندس / حسين عبدهللا 

7 
 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / جمال عبدهللا الدباغ

8 
 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر الدكتور / محمد علي إخوان

9 
 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / محمد حسني جزيل

10 
 3 حاضر حاضر X حاضر X السيد/ صالح محمد بن الدن

11 
 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / سامي احمد بن محفوظ

12 
 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / وحيد أحمد شيخ

 

 

 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة( 17)

هي شريك وتتألف األطراف ذات العالقة من مجموعة الدباغ القابضة المحدودة وشركاتها الزميلة )مجتمعين "مجموعة الدباغ"( 

 األغلبية في شركة البحر األحمر لخدمات األسكان وشركاء األقلية في المجموعة وشركاتهم الزميلة. 
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 :م2016يوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف ذوي عالقة خالل العام 

 طبيعة العالقة الطرف ذي العالقة

مساااااهم رئيسااااي في شااااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااااكان  المملكة العربية السعودية –شركة مجموعة الدباغ القابضة 
من رأس مال الشاااركة.  %51مقدارها  ملكية مباشااارةبنسااابة 

باغ والمهندس/  لد تاذ/ عمرو عبدهللا ا حيث أن معالي األسااااااا
حساااااين عبدهللا الدباغ والسااااايد/ جمال عبدهللا الدباغ هم ُمالك 
 غير مباشااارين في شاااركة مجموعة الدباغ القابضاااة، وأن كل
من السااايد/ محمد حساااني جزيل والسااايد/ وحيد أحمد شااايخ هم 

 من كبار التنفيذيين في المجموعة.

. كما عة لشااركة مجموعة الدباغ القابضااةإحدى الشااركات التاب شركة بترومين، المملكة العربية السعودية
باغ هو رئيس مجلس  لد تاذ/ عمرو عبدهللا ا أن معالي األسااااااا

 إدارة شركة بترومين.

هي إحدى الشاركات المملوكة بالكامل لشاركة مجموعة الدباغ  العلمية الوطنيةالشركة 
سين في شركة البحر األحمر  القابضة، وأحد المساهمين الرئي

 %.5لخدمات اإلسكان، بحصة تعادل 

 % من أسااهم شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان،4تمتلك  شركة مجموعة التنمية التجارية
 شركة مجموعة الدباغ القابضة.بعة لوهي إحدى الشركات التا

مجلس إدارة شااااااركة البحر األحمر ُمسااااااتقل في عضااااااو هو  السيد/ صالح محمد عوض بن الدن
وقد قامت الشاااركة باساااتئجار قطعة أرض . لخدمات اإلساااكان

من السااايد/ صاااالح بن الدن في محافظة رابغ لتشاااييد وتأجير 
 مجمعات سكنية لموظفي الشركات.

 

مصاالحة  اسااتمرت بعض العقود والتي كانت الشااركة طرفا فيها وكانت لبعض أعضاااء مجلس اإلدارة م2016خالل العام المالي 

منذ ساااانوات سااااابقة وتأتي امتدادا لعالقات مسااااتمرة بدأت قبل العام المالي  وقد أُبرمت هذه العقود مباشاااارة وغير مباشاااارة فيها.

 .م2016

 :م2016عامالت مع األطراف ذي العالقة التي تمت خالل السنة المالية الجدول التالي يوضح تفاصيل الت

 وصف للمصلحة اسم العضو 

عقد إيجار مسااااااحات مكتبية مع  م16/08/2015أبرمت شاااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااكان بتاريخ  معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ 1
متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه  57شاااااااركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مسااااااااحتها اإلجمالية 

 م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.15/08/2016انتهى العقد في تاريخ لاير.  28,500ويجدد سنوياً، وبواقع 

عدد  من التعامالت ُمتعددة الفترات  م2016الل العام أجرت شاااااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااااكان خ
لاير ساااااعودي مقابل اساااااتئجار  1,409,603الزمنية مع الشاااااركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 

 مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. 

م، أبرمت شاااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااكان اتفاقية مع شاااااركة بترومين 04/09/2016في تاريخ 
لتحويل عقد إيجار قطعة األرض الُمسااااتأجرة من قبل شااااركة البحر األحمر لتكون باساااام شااااركة بترومين. 

وعلى لاير  1,163,502 مقدارهاوساااتقوم شاااركة بترومين بساااداد قيمة اإليجار من خالل دفعات سااانوية 
االنتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شااركة بترومين من  اعتباراً من تاريخعام، وذلك  16.5مدى 

القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع أن يتم ذلك خالل النصاااااااف األول من العام 
 .م2017
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 وصف للمصلحة اسم العضو 

م 2016عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل الساانة المالية   أبرمت شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان
لاير سااااااعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم  214,250مع شااااااركة بترومين وبقيمة إجمالية قدرها 

 خدمات طالء لمباني شركة بترومين.

م 2016المالية  عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل السااانة أبرمت شاااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااكان
لاير سااااعودي مقابل شااااراء تذاكر  387,002مع شااااركة مجموعة الدباغ القابضااااة وبقيمة إجمالية قدرها 

 طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر.

عقد إيجار مسااااااحات مكتبية مع  م16/08/2015أبرمت شاااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااكان بتاريخ  المهندس/ حسين عبدهللا الدباغ 2
متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه  57شاااااااركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مسااااااااحتها اإلجمالية 

 م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.15/08/2016انتهى العقد في تاريخ لاير.  28,500ويجدد سنوياً، وبواقع 

عدد  من التعامالت ُمتعددة الفترات  م2016ت اإلساااااااكان خالل العام أجرت شاااااااركة البحر األحمر لخدما
لاير ساااااعودي مقابل اساااااتئجار  1,409,603الزمنية مع الشاااااركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 

 مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. 

اإلساااااكان اتفاقية مع شاااااركة بترومين  م، أبرمت شاااااركة البحر األحمر لخدمات04/09/2016في تاريخ 
لتحويل عقد إيجار قطعة األرض الُمسااااتأجرة من قبل شااااركة البحر األحمر لتكون باساااام شااااركة بترومين. 

لاير وعلى  1,163,502وساااتقوم شاااركة بترومين بساااداد قيمة اإليجار من خالل دفعات سااانوية مقدارها 
ن تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شااركة بترومين من االنتهاء معام، وذلك اعتباراً من تاريخ  16.5مدى 

القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع أن يتم ذلك خالل النصاااااااف األول من العام 
 .م2017

م 2016عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل الساانة المالية   أبرمت شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان
لاير سااااااعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم  214,250ومين وبقيمة إجمالية قدرها مع شااااااركة بتر

 خدمات طالء لمباني شركة بترومين.

م 2016عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل السااانة المالية  أبرمت شاااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااكان
لاير سااااعودي مقابل شااااراء تذاكر  387,002مع شااااركة مجموعة الدباغ القابضااااة وبقيمة إجمالية قدرها 

 طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر.

سيد/ جمال عبدهللا الدباغ حصة تعادل  السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 3 سمال 2يمتلك عضو مجلس اإلدارة ال شركة سارل البحر % من رأ
. م2015لم تقم الشركتين بعمل أي عقود متبادلة خالل السنة المالية   .)الجزائر(األحمر لخدمات اإلسكان 

وسااايتم إضاااافة البند المتعلق بعمليات األطراف ذوي العالقة للسااايد/ جمال الدباغ إلى جدول أعمال الجمعية 
اء وحدات ، والتي تتضمن شرم2016العمومية القادمة للتصويت عليه والموافقة على إبرام عقود في العام 

 سكنية مسبقة الصنع.

مع الشاااركة الخليجية العامة ُمتعددة الفترات الزمنية أبرمت شاااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااكان عقوداً 
نة المالية  وذلك مقابل توفير  5,153,907بلغت قيمتها اإلجمالية  م2016للتأمين التعاوني خالل السااااااا

خدمات ومنتجات تأمين مختلفة لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، حيث أن السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 
شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني وعضو مجلس إدارة شركة البحر األحمر  هو رئيس مجلس إدارة ال

 لخدمات اإلسكان.

عقد إيجار مسااااااحات مكتبية مع  م16/08/2015ساااااكان بتاريخ أبرمت شاااااركة البحر األحمر لخدمات اإل
متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه  57شاااااااركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مسااااااااحتها اإلجمالية 

 م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.15/08/2016انتهى العقد في تاريخ لاير.  28,500ويجدد سنوياً، وبواقع 

عدد  من التعامالت ُمتعددة الفترات  م2016األحمر لخدمات اإلساااااااكان خالل العام  أجرت شاااااااركة البحر
لاير ساااااعودي مقابل اساااااتئجار  1,409,603الزمنية مع الشاااااركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 

 مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. 

األحمر لخدمات اإلساااااكان اتفاقية مع شاااااركة بترومين م، أبرمت شاااااركة البحر 04/09/2016في تاريخ 
لتحويل عقد إيجار قطعة األرض الُمسااااتأجرة من قبل شااااركة البحر األحمر لتكون باساااام شااااركة بترومين. 

لاير وعلى  1,163,502وساااتقوم شاااركة بترومين بساااداد قيمة اإليجار من خالل دفعات سااانوية مقدارها 
االنتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شااركة بترومين من يخ عام، وذلك اعتباراً من تار 16.5مدى 

القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع أن يتم ذلك خالل النصاااااااف األول من العام 
 .م2017

م 2016عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل الساانة المالية   أبرمت شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان
لاير سااااااعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم  214,250مع شااااااركة بترومين وبقيمة إجمالية قدرها 

 خدمات طالء لمباني شركة بترومين.
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 وصف للمصلحة اسم العضو 

م 2016عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل السااانة المالية  أبرمت شاااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااكان
لاير سااااعودي مقابل شااااراء تذاكر  387,002مع شااااركة مجموعة الدباغ القابضااااة وبقيمة إجمالية قدرها 

 طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر. 

أبرمت شاااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااكان عقوداً ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشاااركة الخليجية العامة  السيد/ محمد حسني جزيل 4
نة المالية  وذلك مقابل توفير  5,153,907بلغت قيمتها اإلجمالية  م2016للتأمين التعاوني خالل السااااااا

السيد/ محمد حسني جزيل حيث أن خدمات ومنتجات تأمين مختلفة لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، 
 هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين.

عقد إيجار مسااااااحات مكتبية مع  م16/08/2015أبرمت شاااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااكان بتاريخ 
متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه  57شاااااااركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مسااااااااحتها اإلجمالية 

 م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.15/08/2016انتهى العقد في تاريخ لاير.  28,500ويجدد سنوياً، وبواقع 

عدد  من التعامالت ُمتعددة الفترات  م2016الل العام أجرت شاااااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااااكان خ
لاير ساااااعودي مقابل اساااااتئجار  1,409,603الزمنية مع الشاااااركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 

 مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. 

فاقية مع شاااااركة بترومين م، أبرمت شاااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااكان ات04/09/2016في تاريخ 
لتحويل عقد إيجار قطعة األرض الُمسااااتأجرة من قبل شااااركة البحر األحمر لتكون باساااام شااااركة بترومين. 

لاير وعلى  1,163,502وساااتقوم شاااركة بترومين بساااداد قيمة اإليجار من خالل دفعات سااانوية مقدارها 
لمرفأ البحري لتمكين شااركة بترومين من االنتهاء من تجهيزات اعام، وذلك اعتباراً من تاريخ  16.5مدى 

القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع أن يتم ذلك خالل النصاااااااف األول من العام 
 .م2017

م 2016عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل الساانة المالية   أبرمت شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان
لاير سااااااعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم  214,250إجمالية قدرها  مع شااااااركة بترومين وبقيمة

 خدمات طالء لمباني شركة بترومين.

م 2016عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل السااانة المالية  أبرمت شاااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااكان
سااااعودي مقابل شااااراء تذاكر  لاير 387,002مع شااااركة مجموعة الدباغ القابضااااة وبقيمة إجمالية قدرها 

 طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر.

عقد إيجار مسااااااحات مكتبية مع  م16/08/2015أبرمت شاااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااكان بتاريخ  السيد/ وحيد أحمد شيخ 5
متراً مربعاً لمدة عام اعتباراً من تاريخه  57شاااااااركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مسااااااااحتها اإلجمالية 

 م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.15/08/2016انتهى العقد في تاريخ لاير.  28,500ويجدد سنوياً، وبواقع 

عدد  من التعامالت ُمتعددة الفترات  م2016الل العام أجرت شاااااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااااكان خ
لاير ساااااعودي مقابل اساااااتئجار  1,409,603الزمنية مع الشاااااركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 

 مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على خدمات تأمين. 

فاقية مع شاااااركة بترومين م، أبرمت شاااااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااااكان ات04/09/2016في تاريخ 
لتحويل عقد إيجار قطعة األرض الُمسااااتأجرة من قبل شااااركة البحر األحمر لتكون باساااام شااااركة بترومين. 

لاير وعلى  1,163,502وساااتقوم شاااركة بترومين بساااداد قيمة اإليجار من خالل دفعات سااانوية مقدارها 
لمرفأ البحري لتمكين شااركة بترومين من االنتهاء من تجهيزات اعام، وذلك اعتباراً من تاريخ  16.5مدى 

القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع أن يتم ذلك خالل النصاااااااف األول من العام 
 .م2017

م 2016عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل الساانة المالية   أبرمت شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان
لاير سااااااعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم  214,250مع شااااااركة بترومين وبقيمة إجمالية قدرها 

 خدمات طالء لمباني شركة بترومين.

م 2016المالية  عقوداً متعددة الفترات الزمنية خالل السااانة أبرمت شاااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااكان
لاير سااااعودي مقابل شااااراء تذاكر  387,002مع شااااركة مجموعة الدباغ القابضااااة وبقيمة إجمالية قدرها 

 طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر.

الااادكتور/ محماااد علي بن حسااااااان  6
 إخوان

 ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشاااركة الخليجية العامة أبرمت شاااركة البحر األحمر لخدمات اإلساااكان عقوداً 
نة المالية  وذلك مقابل توفير  5,153,907بلغت قيمتها اإلجمالية  م2016للتأمين التعاوني خالل السااااااا

، حيث أن الدكتور/ محمد علي بن خدمات ومنتجات تأمين مختلفة لشااااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااااكان
 دارة في كلتا الشركتين.حسن إخوان هو عضو مجلس إ
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ات مع الساااايد/ ساااانو 3م، أبرمت شااااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااااكان اتفاقية مدتها 2013خالل العام  السيد/ صالح محمد عوض بن الدن 7
مقابل اسااتئجار قطعة أرض في محافظة رابغ لتشااييد مجمع سااكني لمنسااوبي شااركة  صااالح محمد بن الدن

GS Engineering وعند انتهاء مدة االتفاقية خالل  لاير سااعودي ساانوياً. 883,390.95بقيمة ، وذلك
، قامت الشاااااركة بتمديده بنفس الساااااعر الُمتفق عليه، على أن يتم تجديده سااااانوياً وذلك لغرض 2016العام 

 المتواجدة في المنطقة.لشركات اإلسكانية ل متطلباتالتأجير المجمع السكني لتلبية 

 

 :م2015 م2016توضح الجداول التالية تفاصيل التعامالت مع األطراف ذي العالقة خالل األعوام 

م2016 شركة مجموعة الدباغ القابضة م2015   

 (64,942) 219,101 مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد بداية العام 

)تذاكر طيران وحجوزات وتكاليف ستتفر وإقامة وشتتراء ُمستتتلزمات  –مشتتتريات 
 مكتبية(

387,002 284,043 

 -- -- مبيعات وحدات سكنية ُمسبقة الصنع

 219,101 606,103 مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد نهاية العام 

 

م2016 شركة بترومين م2015   

 -- 74,750 مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد بداية العام 

 509,305        139,500 المبالغ الُمستلمة

 (434,555) (214,250) لمنتجات الدهان من شركة الدهانات الممتازةمشتريات 

 74,750.00 -- مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد نهاية العام 

 

م2016 الشركة العلمية الوطنية م2015   

 192,013 607,011 مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد بداية العام 

 1,371,290 1,409,603 تكاليف استئجار مساحة للمكاتب ومركبات

 (956,292) (1,757,633) مدفوعات ومصاريف نهاية الخدمة لموظفين تم نقلهم من الشركة العلمية الوطنية

 607,011 258,981 مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد نهاية العام 

 

م2016 شركة التنمية التجارية م2015   

 -- 28,500 مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد بداية العام 

 28,500 -- تكاليف استئجار مساحات مكتبية

 -- (28,500) مدفوعات

 28,500 -- مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد نهاية العام 

 

 م2015 م2016 السيد/ صالح محمد بن الدن

 -- -- مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد بداية العام 

 883,391 883,391 تكاليف استئجار قطعة األرض

 (883,391) (883,391) مدفوعات

 -- -- مدفوعات / )مستحقات( –الرصيد نهاية العام 
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 مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين مكافآت وتعويضات أعضاء( 18)

الجدول التالي يوضاااااااح المكافآت والتعويضاااااااات المدفوعة ألعضااااااااء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، بمن فيهم المدير التنفيذي 

 :م2016والمدير المالي خالل العام 

 )المبالغ بآالف الرياالت(

 أعضاء المجلس التنفيذيين البند
أعضاء المجلس غير التنفيذيين/ 

 المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن 
تلقوا أعلى المكافآت 

الرئيس  بما فيهموالتعويضات 
 التنفيذي والمدير المالي 

 7,809  -- 1,000 الرواتب

 9,119 -- 114 البدالت والتعويضات

 --- 2,000 200 المكافآت الدورية والسنوية

 16,928 2,000 1,314 اإلجمالي

 

 

 والتعويضات التنازالت عن الرواتب( 19)

 ليسااات هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضااااء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض
 .م2016خالل السنة المالية 

 

 التنازالت عن األرباح( 20)

 .م2016خالل السنة المالية  األرباحليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في 

 

 مدفوعات الزكاة والضرائب، والمدفوعات النظامية األخرى (21)

ً  للزكاة الشركة تخضع  الموحدة السعودية التابعة في الشركات األجانب الشركاء والدخل. يخضع للزكاة العامة الهيئة ألنظمة وفقا

 الملكية على حقوق السعودية التابعة الشركات في الشركاء األجانب على العائد الدخل ضريبة مخصص يُحَمل .الدخل لضريبة

 الدخل قائمة على السعودية التابعة الشركات في حصصها وعن الشركة المستحقة على الزكاة مخصص يحمل .المسيطرة غير

 قبل من وتحديدها عليها الربط ميت عندما وجدت، إن النهائية، التسويات بموجب تستحق اإلضافية التي الزكاة قيد يتم .الموحدة

 .الهيئة العامة للزكاة والدخل

 اإلسكان لخدمات البحر األحمر شركة عدا فيما بها، تعمل التي البالد في الدخل لضرائب األجنبية والفروع التابعة الشركات تخضع

ل .العربية المتحدة االمارات دولة في الدخل ضرائب أو الزكاة من ألي تخضع ال التي دبي  الدخل قائمة على الضرائب هذه تَُحمَّ

 الموحدة.
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 توزيعات فيها بما غير مقيمة، أطراف مع المعامالت بعض على ضرائب باستقطاع لها التابعة السعودية والشركات الشركة تقوم

 مطلوب هو كما السعودية العربية في المملكة وجدت، إن التابعة، السعودية الشركات في األجانب للشركاء المدفوعة األرباح

 السعودي. الدخل ضريبة قانون بموجب

. و لم تحصل م2013حصلت الشركة على شهادة من مصلحة الزكاة و الدخل بدفع جميع المستحقات على الشركة حتى نهاية العام 

  .م2015 –م 2007على أي استبيان أو تقييم لمخصصات الزكاة خالل السنوات 

م و 31/12/2015خالل الفترات المنتهية في  بالتفصيل المدفوعات النظامية التي قامت الشركة بسدادهاالجداول التالية توضح 

 :م31/12/2016

 

 م2015 م2016 مدفوعات للزكاةاحتاطي 
 17,245,846 16,035,532 بداية العام 
 8,600,000 2,577,088 المخصصات
 (9,810,314)  (652,036)  المدفوعات
 16,035,532 17,960,584 نهاية العام

 

 م2015 م2016 الخارجيضريبة الدخل  احتياطي
 510,848 392,229 بداية العام 
 468,496 5,88,710 المخصصات
 (587,115) (3,824,762) المدفوعات
 392,229 2,449,177 نهاية العام

 

م2016 احتياطي التأمينات االجتماعية م2015   
 215,500                ---                بداية العام 
 3,009,251             3,654,038             المخصصات
 (3,224,751)           (3,343,800)           المدفوعات
 ---                          310,238                نهاية العام

 

م2016 الجمارك -المدفوعات النظامية  م2015   
 --- --- بداية العام 

 4,617,911             2,087,430             المخصصات

 (4,617,911)           (2,087,430)           المدفوعات

 --- --- نهاية العام

 

 .م31/12/2016كما في ال يوجد على شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أي مدفوعات نظامية أخرى غير المذكور 
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 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة( 22)

م و 31/12/2015عن الفترات المنتهية في المخصااااصااااات والتعويضااااات لمصاااالحة موظفي الشااااركة ضااااح الجدول التالي يو

 م:31/12/2016

 م2015 م2016 احتياطي نهاية الخدمة
 32,936,253            43,072,532            بداية العام

 13,338,439       11,563,150       المخصصات
 (3,202,160) (4,209,504) المدفوعات

 --- --- فروقات تحويل عملة
 43,072,532            50,426,177            نهاية العام

 

 مجلس اإلدارة إقرارات( 23)

 :بما يلييقر مجلس اإلدارة 

 .الصحيح بالشكل أُعّدت الحسابات سجالت أن -

 .بفاعلية ونُفّذ سليمة أسس على أُعدّ  الداخلية الرقابة نظام أن -

 .نشاطه مواصلة على المصدر قدرة في يذكر شك أي يوجد ال أنه -

 

 راجعي الحسابات والقوائم الماليةتقرير م( 24)

 .حيالهايظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، وأنه ليست هناك أي تحفظات 

 

 لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها( 25)

سية  (3) لمجلس اإلدارة ثالث اإلدارة  . ولهذه اللجان دورها المهم والحيوي في مساعدة مجلسُمنبثقة من مجلس اإلدارةلجان رئي

سااااااهام في وضااااااع دة من خبرات أعضااااااائه المتنوعة واإلواالسااااااتفاتحقيقا لألداء األمثل  ام بواجباته النظامية المناطة بهعلى القي

 السياسات والبرامج وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

 اللجنة التنفيذية

م، جرى تغيير في 2015بنهاية العام ( أعضاااااء. 5اللجنة تتألف من خمسااااة ) ، فإنالتنفيذيةاللجنة ( من الئحة 5)لمادة بحسااااب ا

تشكيل اللجنة التنفيذية مما نجم عنه انخفاض عدد األعضاء إلى أربعة أعضاء فقط، ولم يتم تعيين عضو ليحل محله حتى تاريخه. 

الدكتور/  وعضوية كل من ،عبدهللا الدباغبن ستاذ/ عمرو الي األمع ( أعضاء، يرأسهم4جنة التنفيذية حالياً من أربعة )لال وتتألف

 باقتراح. وتختص اللجنة التنفيذية بصاافة أساااسااية والساايد/ دون براون ساامنر والساايد/ محمد حسااني جزيل إبراهيم حساان المدهون

ومن ثم التوصية بها إلى  ارةعتمدة من مجلس اإلدة لها والمُ كافة القرارات الهامة التنفيذية واالستراتيجية وفق الصالحيات المحدد

 .م2016اجتماعات خالل العام  (7) اللجنة التنفيذية أجرتوقد  المجلس العتمادها والموافقة عليها.
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 لجنة المراجعة

سااامي  /الساايد من غير التنفيذيين. وتقوم لجنة المراجعة بمهامها برئاسااة أعضاااء من مجلس اإلدارة (4) تتألف لجنة المراجعة من

السااايد/ محمد حساااني و السااايد/ جمال عبدهللا الدباغو، إخوان بن حسااان محمد عليأحمد بن محفوظ، وعضاااوية كل من الدكتور/ 

التأكد من سالمة ونزاهة وشفافية واستقاللية كافة عمليات وأعمال الشركة تهدف إلى التي مهامها الرئيسية . وتؤدي اللجنة جزيل

ماشااااى مع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة التجارة واالسااااتثمار وأنظمة ولوائح هيئة السااااوق المالية والشااااركات التابعة لها، بما يت

واألنظمة واللوائح ذات العالقة، وكذلك متطلبات المعايير المهنية العالمية ذات العالقة، بما يحقق ويُمكن مجلس اإلدارة من القيام 

 ( اجتماعات.5) م2016. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام مينبمسؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق المساه

 

 كافآتملجنة الترشيحات وال

م، 2015بنهاية العام ( أعضاء. 4فإن اللجنة تتألف من أربعة )( من الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت، 4بحسب المادة الرابعة )

أعضااااء فقط، ولم يتم تعيين عضاااو ليحل  ثالثةجرى تغيير في تشاااكيل اللجنة التنفيذية مما نجم عنه انخفاض عدد األعضااااء إلى 

 الدكتور/ إبراهيم حسااان المدهون( أعضااااء، يرأساااهم 3) ثالثةلجنة الترشااايحات والمكافآت حالياً من  وتتألف .محله حتى تاريخه

الساااايد/ دون براون ساااامنر والساااايد/ جمال عبدهللا الدباغ. وتقوم اللجنة بمراجعة جميع األعمال والسااااياسااااات وعضااااوية كل من 

كذلك  . والشااااركةفي واتخاذ القرارات بشااااأن كبار التنفيذيين  والبرامج واالحتياجات المتعلقة بعضااااوية وأعضاااااء مجلس اإلدارة

وكبار التنفيذيين ورفع التوصاايات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها. وقد وضااع سااياسااات لتعويضااات ومكافآت أعضاااء مجلس اإلدارة 

 .م2016خالل العام  ( اجتماعات4) عقدت اللجن

 

 المخاطر المتعلقة باألعمال( 26) 

أعمال الشااركة ووضااعها المالي أو نتائج العمليات يمكن ان تتأثر ماديا بأي من المخاطر التالي ذكرها. في حين أن القائمة ليساات 

 إلسكان.ا لخدمات ملة إال أنها تشير إلى أبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها شركة البحر األحمرشا

 كلفة المواّد الخام وتوافرها

إّن أسااعار وتوافر المواد الخام التي تسااتخدم في صااناعة منتجات الشااركة يمكن أن تتغيّر بشااكل ملحوظ بساابب تقلّب األسااعار في 

الشاااااركة تاريخيّاً من الحفاظ على المخزون المناساااااب من المواّد الخام وذلك بفضااااال حفاظها على العرض والطلب. وقد تمّكنت 

 ً االساااااعار لبعض  ارتفاعأدى . عالقاتها المتينة والطيّبة مع الشاااااركات الممولة وتخزين كميات كافية من المواد األكثر اساااااتهالكا

و تواجه الشاااااركة بعض  .تج النهائي الذي يتم تقديمه إلى العمالءالمواد الخام التي تساااااتخدمها الشاااااركة إلى ارتفاع اساااااعار المن

زيادة  أن يؤثر سااالبيا علىبدوره من الممكن  والذي، التحديات في االساااتمرار في رفع ساااعر المنتجات نتيجة الرتفاع المواد الخام

 المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي.

 المنافسة

ك عدد من الشااركات التي تتنافس مباشاارة مع لوهنا ،التي تتساام بمسااتوى عال  من المنافسااةسااواق األمن  العديد الشااركة فيتعمل 

الشااركة. باإلضااافة الى أن مسااتقبل أداء الشااركة قد يتأثر ساالباً في  ربحهامش  مما قد يؤثر علىإلسااكان ا لخدمات البحر األحمر

 .تواجد الشركةجدد في مناطق المنافسين ال العديد من حالة ظهور
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 الطبيعة الدوريّة لألعمال

على الرغم من أن الدول االقتصادية في الشرق األوسط و أجزاء من أفريقيا مستمرة في مواصلة سياسة التنوع لتعزيز مساهمة 

 كم أن الناتج المحلي اإلجمالي، فإن اإليرادات التابعة للنفط تواصااااااال لعب دور مهيمن في تلك الدول. فيالقطاعات غير النفطية 

إلى انخفاض الطلب على  مما قد يؤديالهبوط المفاجئ في أساااااعار النفط قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة لالساااااتثمارات الجديدة 

الخاصاااة بمنساااوبي شاااركات التنقيب عن الغاز و البترول و التعدين و الشاااركات الصاااناعية األخرى، و الذي  الساااكنية المجمعات

 النتائج المالية وعمليات الشركة. يمكن أن يسهم بدوره في التأثير على

 تعطل االعمال

في المملكة العربية السااعودية، و  الواقعة على كفاءة عمليات مرافق التصاانيعلخدمات اإلسااكان البحر األحمر شااركة تعتمد أعمال 

نا. وتتمثل  غا حدة، و  ية المت قد تؤدي إلى تعطل األعمالالمخاطر أبرز اإلمارات العرب ية والحروب في الكوارث  التي  الطبيع

. على الرغم من أن الشاااااااركة تتبع ونيةرالمعدات اإللكتامدادات المياه ، وإخفاق تأثر ، ونقص الطاقةوالحوادث لكبار العاملين و 

سياسة تأمين تتناسق مع معاير الصناعة التي  وضعت لتأمين الحماية والسالمة للحد من اَثار هذه المخاطر إال أن هذه التدابير قد 

تعوض الشركة بنحو كاف عن الخسائر التي قد تحدث وأي خسائر أخرى أو أضرار مادية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على  ال

 اإليرادات.

 قوانين الحوكمة

كلفة  إلى زيادةالقائمة  إلى جانب القوانينتطبيق قوانين جديدة من تخضاااااع الشاااااركة لعدد من قوانين الحوكمة المختلفة. وقد ينتج 

تصاااااانيع منتجات الشااااااركة. إضااااااافة إلى ذلك، قد يؤّدي عدم االلتزام بالقوانين الحاليّة أو المسااااااتقبليّة إلى التعّرض للعقوبات أو 

ً سلب المدنيّة. وكال االحتمالين يمكن أن يؤثرأو المسؤوليّة الجنائيّة   لشركة.لعلى المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي  ا

 على المدراء التنفيذيين وسواهم من األشخاص الرئيسييناالعتماد 

تعتمد الشاااركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من األشاااخاص الرئيسااايين. وفقدان أي من هؤالء األشاااخاص أو عدد منهم قد 

 يؤثر سلبيّاً على المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي في الشركة.

 سعر الصرف للعمالت

، العالميةمن األسواق  العديدنفقات و إيرادات الشركات على عدد مختلف من العمالت الدولية نظراً لشراء المواد الخام من  تعتمد

اساواق إما أن تكون محلية أو في بلدان أخرى حول يتم بيع المنتجات في  نهايةً  و تواجد مرافق التصانيع في أكثر من بلد واحد، و

ظ في ساااعر صااارف اللاير الساااعودي و العمالت األخرى التي تتعامل بها الشاااركة قد يؤثر على أرباح الملحو إن التذبذب. العالم

مخاطر عمليات صااارف العمالت األجنبيةال إال أن هذه إلدارة  الوساااائل احدثأن الشاااركة تقوم باساااتخدام  وبالرغم منالشاااركة. 

 هذه األدوات.مثل مترتبة على استخدام المخاطر التزال تؤثر على ربحية الشركة بسبب التكلفة اإلضافية ال
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 العوامل السياسية

دولة حول العالم، حيث ترتكز أنشااااطتها في دول  62في أكثر من  بتنفيذ مشاااااريع شااااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااااكان قامت

تعد الشاااركات المتخصاااصاااة في مجاالت التنقيب عن البترول و الغاز و التعدين و شااارق آسااايا. والشااارق األوساااط، و إفريقيا، 

في هذه الدول. و تعاني بعض هذه  بتنفيذ مشاريعهميقومون  حيث انهم لشركةا لدىالعمالء اهم من والشركات الصناعية األخرى 

 أداء الشركة. كبير علىيؤثر بشكل على الوضع االقتصادي، مما قد  تداعياتهالدول من حالة عدم االستقرار السياسي و 

 مخاطر االئتمان

% تقريباً 57. إن لخسارة ماليةاآلخر  إلى تكبد الطرف ؤدييمما  امخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته

% من إجمالي الذمم 74عمالء يُمثلون  8 م:2015عمالء )  8كانت مطلوبة من  م31/12/2016كما في  نةيالذمم المدمن 

ائتماني  فيتصن هميعمالء لد من أن نسبة من األرصدة القائمة هي ثياالئتمان مخففة ح زيتعتقد اإلدارة بأن مخاطر ترك المدينة(.

ائتماني  فياألجل لدى بنوك ذات تصن رةيقص والودائع النقد داعيإ تمي. هاياستالم الدفعات حسب شروط العمل المتفق عل تميمرتفع و

 .لهايالمشكوك في تحص ونيالد بعد خصم مخصص نةيالذمم المد ديق تميمرتفع. 

 انخفاض أسعار النفط

القول بأن ساااعر النفط هو أحد أبرز العوامل المؤثرة في االقتصااااد العالمي، كما أن تذبذبات أساااعاره تؤثر وبشاااكل مباشااار  يمكننا

المشاااااريع الرئيسااااية للشااااركات من أسااااعار النفط تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء العديد  رتصااااادي. حيث أن تدهوعلى عجلة النمو االق

شاااريحة كبيرة من اعتماد العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، والذي بدوره قد يؤثر على مصاااادر إيرادات الشاااركة نتيجة 

االعتماد على الشركات تذبذب أسعار النفط وللحد من آثار  بعض التدابيروقد اتخذت الشركة عمالء الشركة على هذه القطاعات. 

اتباع ساياساة التنويع وتقديم خدمات الشاركة ومنتجاتها إلى قطاعات خالل من  وذلكالعاملة في قطاعات التنقيب عن الغاز والنفط 

ديدة من غير منتجي النفط. وبالرغم من أن أخرى ال تتأثر بتذبذبات أسااعار النفط، وكذلك التوسااع في أنشااطة الشااركة إلى دول ج

سياسة التنويع تحد بشكل نسبي من اآلثار السلبية الناجمة عن تذبذبات أسعار النفط، إال أن مخاطر انخفاض أسعار النفط سيكون 

 لها تأثير بشكل مستمر على إيرادات الشركة وأرباحها. 

 المخاطر الخارجية

تلك ب حينها الساااتثمار الشاااركة في بلدان خارجية نظراً لمالئمة الفرصاااة االساااتثمارية في تنجم هذه المخاطر بشاااكل مباشااار نتيجة

البلدان التي تعتزم الشااركة االسااتثمار فيها. ويأتي ضاامن هذا السااياق "مخاطر البلد" والتي قد تنجم عن تغيير الحكومة المحلية في 

 ً  على بيئة العمل في تلك الدول أو على العوائد المرجوة من تلك البلدان ساااااياسااااااتها وأنظمتها بشاااااكل جذري مما قد يؤثر سااااالبيا

. كما يُمكن تصاانيف هذه المخاطر إلى مخاطر ُكلّةية التي تنجم عن تحديداً  االسااتثمار في أحد القطاعات أو الشااركات أو المشاااريع

سات الداخلية للدولة و سيا شركات األجنبيةأداء الصادرات و على أنظمةتؤثر التي تغيير ال شكل عام  ال و مخاطر في تلك الدولة، ب

 أخرى جزئية تنجم عن استهداف الحكومة المحلية في تلك الدول شركة أجنبية بعينها نتيجة لتوتر العالقات السياسية.

 ت والعقوبات المفروضة على الشركةالجزاءا( 27)

 .م2016لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خالل العام 
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 ة إجراءات نظام الرقابة الداخليةنتائج المراجعة السنوية لفاعلي( 28)

 م لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة2016خضعت عمليات الشركة خالل العام 
والمراجع الخارجي للشركة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية مصالح وأصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر 
العمل وقياس مدى كفاءة األداء. كما قام مراقب الحسابات الخارجي بتقييم هذا النظام ضمن مراجعته للبيانات المالية الختامية 

تنفيذية ولجنة المراجعة بتقديم مرئياتها في هذا الخصوص، قرر مجلس اإلدارة تعيين مستشار خارجي للشركة. وعقب قيام اإلدارة ال
للقيام بمراجعة شاملة وتقديم توصياته بهذا الشأن. وبناًء على هذه التوصيات ولضمان االرتقاء بمستوى إجراءات الرقابة الداخلية 

 ت التالية:وفاعليتها، قامت الشركة بتطوير واستحداث السياسا

 سياسات اإلفصاح وتضارب المصالح .1
 سياسات االستعانة بالمستشارين الخارجيين لتقديم الدراسات والتقارير الالزمة لعمليات االستحواذ  .2
 سياسات إفصاح موظفي الشركة عن مصالحهم الشخصية .3
 سياسات اإلبالغ السري عن المخالفات والتجاوزات .4
 سياسات استخدام أجهزة التقنية الخاصة بالشركة  .5

أداء إدارة المراجعة الداخلية، حيث تم التوصية باألخذ بعدد  من  وفحص وتقوم لجنة المراجعة بشكل ُمستمر وعن كثب بمراقبة
وقد أظهرت . لُمراجعة الداخليةالتدابير التي تتعلق باستحداث أنظمة المراقبة وإعداد التقارير لضمان التطوير الُمستمر لكفاءة إدارة ا

يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية  النظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه أل أُجريتنتائج الفحص المستمر التي 
 .فصاح عنهاإليقتضي  وسالمتها

 

 المسؤولية االجتماعية( 29)

كما أننا نؤمن بأن  .في مختلف البلدان التي تتواجد فيها االجتماعيةبمسااؤوليتها إن شااركة البحر األحمر لخدمات اإلسااكان ملتزمة 

نتائج إيجابية للحصاااول على دمج التنمية المساااتدامة وإشاااراك المجتمع في اساااتراتيجيتنا على المدى الطويل هو العامل الرئيساااي 

ختلف البلدان التي تقوم بتنفيذ فقد حرصاااااات الشااااااركة دوماً على توظيف الكوادر المحلية في مومسااااااتدامة للشااااااركة ولعمالئنا. 

 مشاريعها فيها، حيث أنها تُعد أحد الطرق المباشرة لتطوير االقتصاد المحلي لتلك الدول.

 وسااعياً من الشااركة على تطوير منتجات صااديقة للبيئة، قامت شااركة البحر األحمر )دبي( بتركيب وحدة معالجة لمياه الصاارف

(STP) وحدة بقدرتها الفائقة على معالجة المياه وتحويلها إلى مياه نقية بشاااااااكل كامل. وقد داخل المصااااااانع، حيث تتميز هذه ال

عملية التخلص من مياه الصااااارف، ومعاجتها لالساااااتخداف مرة أخرى داخل مرافقنا حتى سااااااهمت وحدة المعالجة على تقليص 

طبيق مثا هذه المبادرات. وقد نجم عن نتمكن من المسااااااااهمة في الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي داخل المناطق الصاااااااناعية لت

لاير ساانوياً، وتقليص االعتماد على توريد  500,000اسااتخدام وحدة معالجة مياه الصاارف المذكورة، تقليص المصاااريف بواقع 

 %.75%، وكذلك تخفيض التكاليف التشغيلية بنسبة 40 -% 30المياه النقية بنسبة 

 Port Moresby)حصااال فرع الشاااركة في "بابوا غينيا الجديدة" على مرتبة "الراعي الفضاااي" من محمية بورت مورسااابي 

Nature Park)   ُمسااابقة الصااانع التي تم الترتيب مع عمالئنا من الوحدات والمباني  عددنظير المسااااهمة في شاااحن وتوصااايل

 ت ووحدات تبريد.للتبرع بها. وتتضمن هذه الوحدات مطابخ ومكاتب وحاويا

في دعم المكتب اإلقليمي لخدمات الهجرة في منطقة "تيما" من كذلك فقد ساهم فرع شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( 

وقد جاءت هذه المبدارة  خالل تحويل إحدى الحاويات إلى مبنى يتألف من مبنيين ليتم اساااااااتخدامهما من قبل موظفي المركز.  

الذي يُعاني منه مسااؤولي المركز نظراً لكثر عدد الزوار. وقد تم اسااتخدام مواد ُمصاانعة محلياً لتجهيز متطلبات  لتخفيف االزدحام

 المكاتب للتأكيد على دعم الشركة الستخدام الصناعات المحلية. 
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 لتواصل مع المساهمين والمستثمرينا( 30)

ومستثمريها أهمية بالغة حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام من تولي شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان مساهميها 

نوي لمجلس إدارتها وكذلك اطالعهم بشااااااكل مسااااااتمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على خالل التقرير الساااااا

م االخرى وفقا لسياسة االفصاح وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع "تداول" وموقعها على شبكة االنترنت ووسائل االعال

التي تحرص الشاااااااركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة الساااااااوق المالية واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية 

 السعودية. 

 

 تطبيق معايير المحاسبة الدولية( 31)

العمل على تطبيق  ونييناسااااابين القانعودية للمحالهيئة الساااااأقر مجلس إدارة م، 18/07/2013من خالل اجتماعه الُمنعقد بتاريخ 

م كحد أقصاااااى. وعلى إثره اتخذت الشاااااركة كافة 01/01/2017يتم تطبيقها بتاريخ  بحيث، (IFRS)معايير المحاسااااابة الدولية 

وسااعت الشااركة في تطبيق معايير المحاساابة الدولية من  .التدابير الالزمة لتطبيق هذه المعايير دون التأثير على وتيرة سااير العمل

 التالي: 

الساااادة/ كي بي إم تم إعداد ساااياساااات المحاسااابة الدولية من خالل الفريق الداخلي للشاااركة. كما قامت الشاااركة بتعيين  •

تم ، حيث كمساااتشااااريين خارجيين لمراجعة الساااياساااات المحاسااابية بناًء على معايير المحاسااابة الدولية  (KPMG)جي

وبصاااافتهم  (PwC) شااااركة/ برايس ووترهاوس كوبرز قامتالوة على ذلك بشااااكل كامل من هذه المرحلة. عاالنتهاء 

. وقد تم اعتماد هذه المراجعين الخارجيين للشركة في نفس الوقت بمراجعة السياسات المحاسبية كجزء من نطاق عملهم

 م.19/01/2017السياسات المحاسبية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

والناجم عن عملية التحول لمعايير المحاساااابة  2016-01-01األثر المالي الُمتوقع على الميزانية االفتتاحية كما في إن  •

إن كافة التساااااااويات اآلنفة المتوقعة هي من . مليون لاير 73.8الدولية هو انخفاض في إجمالي األرباح الُمبقاة بواقع 

بناًء على المشااااورة  (IFRS) ف بتطبيق عملية التحول لمعايير المحاساااابة الدوليةإعداد الفريق الداخلي للشااااركة الُمكل

بصافتهم المراجع  PwC ال تزال شاركة. بصافتهم المساتشاار الخارجي لعملية التحول KPMG المقدمة من قبل شاركة

اق عملهم لمراجعة الخارجي للشاااركة في طور إنهاء عملية المراجعة للتساااويات اآلنفة للميزانية العمومية كجزء من نط

 . م2017القوائم المالية للربع األول من العام 

يقوم الفريق الداخلي الُمعين من قبل الشاااااركة كذلك بإعداد قوائم المقارنة المالية وفقاً لمعايير المحاسااااابة الدولية كما في  •

وفقاً لمعايير المحاساابة للتأكد من أنه قد تم إعدادها  PwC م. وساايتم مراجعتها من قبل مراجعي شااركة31-03-2016

الدولية. ولم تتمكن الشاااركة حتى تاريخه من تقدير األثر المالي الناجم عن عملية التحول إلى معايير المحاسااابة الدولية، 

 .وسيتم اإلفصاح عن اآلثار الجوهرية فور االنتهاء من عملية المراجعة

 .عايير المحاسبة الدوليةم تواجه الشركة أي صعوبات جوهرية في عملية التحول لتطبيق مل •

م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية 2017الشركة جاهزة إلصدار قوائمها المالية للربع األول من عام  •

 .الُمحددة
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 ت الصادرة عن هيئة السوق الماليةالئحة حوكمة الشركا( 32)

تطبق الشاااركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشاااركات بما يتوافق مع النظام األسااااساااي ونظام الشاااركات الصاااادر من 

، الساااايما فيما يتعلق بحقوق المساااااهمين وااللتزام بإجراءات ولوائح هيئة السااااوق المالية السااااعودية واالسااااتثماروزارة التجارة 

 ام الواردة أدناه والتي تعمل الشركة على استكمالها ليتم تطبيقها مستقبالً.، باستثناء االحكاالفصاح والشفافية

 االيضاحات نص المادة المادة 

 ( 11المادة ) 1
 فقرة )ب(

يجب تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح في 
 نظام الشركة األساسي.

لم يتم تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح من خالل 
النظام األساسي للشركة، وإنما تم تحديدها بشكل ُمفصل من 
خالل الئحة حوكمة الشركة التي تمت الموافقة عليها خالل 

 الجمعية العمومية. 

 (12المادة ) 2
 فقرة )أ(

أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
 عن ثالثة وال يزيد عن أحد عشر.على أن ال يقل 

تم أخذ موافقة الجمعية العمومية غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 
( من النظام 18م على تعديل المادة )24/04/2014

األساسي للشركة )تكوين مجلس اإلدارة( ليكون عدد 
( وكذلك تعديل الئحة حوكمة 12أعضاء مجلس اإلدارة )

 ادة.الشركة بما يتماشى مع هذه الم
خالل الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 

( من النظام 18م، تم تعديل المادة )16/02/2017
( تماشيا 11األساسي ليكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة )

 ظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار
 ولوائح هيئة السوق المالية.

 




