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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

المحترمين السادة مساهمي شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

يطيب لي، ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة شركة »البحر األحمر لخدمات اإلسكان«، أن أقدم لكم التقرير السنوي لمجلس إدارة 
الشركة الذي يستعرض مجمل األنشطة واإلنجازات التي تمت خالل الفترة من 1 يناير 2012م و حتى 31 ديسمبر 2012م، بما في 
ذلك الحسابات الختامية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م. فبحمد اهلل تعالى، وعلى الرغم من التحديات العديدة التي 
واجهتنا خالل تلك الفترة، تمّكنت الشركة من تعزيز مركزها المالي وترسيخ مكانتها المحلية واإلقليمية والعالمية كإحدى 
الشركات الرائدة في قطاع البناء والتشييد، وذلك عن طريق توفير الحلول السكنية عالية الجودة لشريحة كبيرة من الشركات 
التحديات  الغاز والبترول والتعدين وغيرها من الشركات الصناعية. ولعل من أهم هذه  التنقيب عن  المتخّصصة في مجال 
التي واجهتها الشركة هي حالة عدم االستقرار االقتصادي الذي شهده العالم في العام 2012م والذي أدى إلى ارجاء العديد من 

المشاريع الُمزمع تنفيذها من قبل شركات التنقيب عن الغاز والبترول.

 وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت الحركة االقتصادية و الصناعية في المملكة العربية السعودية ازدهارًا ملحوظًا، مما أسهم 
بشكل كبير في ارتفاع صافي أرباح الشركة الى 120.62 مليون ريال، اي بنسبًة قدرها 54.85% بالمقارنة مع العام 2011م. وفي ظل 
الجهود الحثيثة التي قام بها مجلس إدارة شركة« البحر األحمر لخدمات اإلسكان« من أجل تعزيز عوائد المساهمين وإبراز األداء 
المالي الجيد للشركة، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ 60 مليون ريال كأرباح نقدية للمساهمين عن العام 2012م، أي بواقع 1.50 

ريال للسهم، وهو ما يعادل 15% من رأسمال الشركة.

كما قامت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خالل العام 2012م بوضع اسس راسخة للتطور المستقبلي حيث اعتمد مجلس 
النمو حتى العام 2020م والتي تتضمن استثمارات رأسمالية بقيمة 2 مليار ريال. هذا وترتكز االستراتيجية  اإلدارة استراتيجية 
الجديدة على ثالث محاور رئيسية لتحقيق أهدافها، والتي تشمل التوسع في مجال الشركة الحالي عن طريق توفير حلول 
سكنية في المناطق التي تتواجد بها أنشطة تنقيبية في مجال البترول و الغاز و التعدين، والتوسع في مناطق جغرافية 
من  الميسرة  المساكن  بناء  مجال  في  والدخول  الجنوبية،  وأمريكا  الشمالية  وأمريكا  آسيا  وشرق  أستراليا  تتضمن  جديدة 
خالل تنفيذ مشاريع في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية و مدن أخرى حول العالم، وأخيرًا االستثمار في مجال 
و ذلك عن  2013م  العام  األول من  الربع  االستراتيجية خالل  ثمرات هذه  أولى  ُتحصد  أن  المتوقع  البناء. ومن  و  التشييد  مواد 
طريق التوسع في نشاط الشركة الحالي و إبرام عقود إلنشاء مجمعات سكنية و كذلك تنفيذ خطة االستثمار في مجال مواد 

التشييد و البناء.

وبسبب ما تشهده المملكة العربية السعودية من ازدهار ملحوظ في قطاع التشييد و البناء، فمن المتوقع ان يرتفع الطلب 
على خدمات االسكان، خاصة وأن الميزانية األخيرة للمملكة دعمت الكثير من القطاعات وعلى سبيل المثال ال الحصر القطاع 
بتوفير  2012م، سنقوم  العام  اعتمادها في  التي تم  الضخمة  للمشاريع  العقاري. ونظرًا  الصناعي والقطاع  البترولي والقطاع 
العديد من المجمعات السكنية إليواء منسوبي الشركات القائمة على هذه المشاريع. كما أننا نتوقع أن يرتفع عدد العقود 
التي ستحصل عليها الشركة خالل العام 2013م وذلك إلرتفاع الطلب على خدماتنا من االسواق المحلية و اإلقليمية و الدولية، 
والتي تتمحور حول توفير مجمعات ووحدات سكنية سابقة الصنع يتم تشييدها في وقت زمني قياسي و بمواصفات عالية 

الجودة. 
   

وختامًا يسرني أن اتقدم بخالص الشكر و التقدير ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية و جميع العاملين بالشركة على 
أدائهم المتميز خالل الفترة السابقة والذي ساهم بشكل رئيسي في تحقيق النتائج الجيدة للعام 2012م. والشكر موصول 
لمساهمينا الكرام الذين لم يتوانوا عن مساندة الشركة ودعمها لتحقيق أهدافها لتصبح إحدى الشركات الرائدة في قطاع 
التشييد و البناء. كما نشكر عمالئنا الكرام الذين أولوا الشركة ثقتهم الغالية و ساهموا في إنجاحها، و نؤكد لهم استمرارنا 

في تقديم أفضل المنتجات و الخدمات لتلبية متطلباتهم.

واهلل ولي التوفيق،،،

عمرو بن عبداهلل الدباغ
رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة الرئيس التنفيذي

أعزائي المساهمين،

يسعدني أن أقّدم لكم  تقرير مجلس اإلدارة السنوي لشركة »البحر األحمر لخدمات اإلسكان« عن السنة المالية 2012م،  والذي  
ُيعد التقرير السابع من نوعه للشركة منذ أن أصبحت شركة مساهمة عامة. وإنه لمدعاة للفخر أن أعلن عن تحقيق  عام آخر من 

النجاحات واإلنجازات الكبرى للشركة،  والتي ُيذكر منها: 

 •  ارتفاع حجم  اإليرادات بنسبة 11.51% ليسجل 864.84 مليون ريال سعودي
 •  نمو صافي األرباح بنسبة 54.85% ليصل إلى 120.62 مليون ريال سعودي

•  زيادة حقوق المساهمين بنسبة 10.88%  لتصل إلى 822.52 مليون ريال سعودي 

 الزالت العمليات في المملكة العربية السعودية تمثل العامل الرئيسي وراء ارتفاع األرباح خالل العام المنصرم.  و إننا لعلى 
البيع  عمليات  أن  كما  القريب.  المدى  على  بالمشاريع  ووفرة  أهمية  المناطق  اكثر  السعودية ستصبح من  السوق  بأن  يقين 
المجمعات  إدارة وتشغيل  وإننا نتطلع لالستفادة من عمليات  القوي.  أداءها  الزالت مستمرة في  السكنية  للوحدات  اإليجار  و 
السكنية والتي باتت تستحوذ على جزء أكبر من العائدات،  كما أننا نسعى لتوسيع نطاق نشاطاتنا الحالية لمالئمة متطلبات 

األسواق المختلفة. 
خبراتها  من  االستفادة  من  2012م  العام  في  اإلسكان«  لخدمات  األحمر  »البحر  شركة  تمكنت  فقد  العالمي،  الصعيد  على  أما 
العالمية و توسيع نشاطها لتنفيذ مشاريع في امريكا الجنوبية، فضاًل عن  إقامة مشاريع في كل من دولتي  تشيلي وباناما  
نعتزم خالل  وإننا  العالم.  بلدًا حول    62 إلى   فيها  إسكانية  بتنفيذ مشاريع  الشركة  قامت  التي  البلدان  عدد  بذلك  ليصل 
العامين القادمين  افتتاح عدد من المكاتب الجديدة في  موزنبيق وسلطنة عمان  وتشيلي وأستراليا  لدعم استراتيجية نمو 
الشركة في تلك المناطق.  وإننا نحظى بتقدير كبير من قبل العديد من الشركات المحلية و العالمية المتخصصة في مجال 
التنقيب عن الغاز و البترول نتيجة لما ُنقدمه من خدمات و منتجات عالية الجودة، والتي لطالما كانت استراتيجيتنا الرئيسية 

منذ تأسيس الشركة.

وإننا نتوقع أن تواصل الشركات العاملة في  مجال التنقيب عن الغاز و البترول  نشاطاتها خالل السنوات القادمة ويمكننا 
توفير كافة متطلباتهم من خالل مراكزنا المتواجدة في الجزائر و ليبيا و بابوا غينيا الجديدة، وباإلضافة إلى مصانعنا المتواجدة 
في كل من دبي وغانا والمملكة العربية السعودية. وقد استقبلت شركة »البحر األحمر لخدمات اإلسكان« العام الجديد )2013( 
التنفيذ تصل مجموع طلباتها المتراكمة إلى 900 مليون ريال سعودي. وإننا نتطلع إلى  بمحفظة واسعة من المشاريع قيد 

تحقيق سنًة مربحًة أخرى، خصوصًا مع اعتمادنا للخط التوسعية الجديدة. 

إبداعهم  و  تفانيهم  أن  بذلها موظفوها. كما  التي  الكبيرة  الجهود  نتيجة  الشركة جاء  الذي حققته  القوي  المالي  األداء  إن 
اتقدم بجزيل  الشركة،  إدارة  نيابة عن اعضاء مجلس  الشركة تتفوق على مثيالتها. و  الشركة هو ما جعل  لتطوير عمليات 

الشكر و التقدير إلى كافة منسوبي الشركة ألدائهم المميز خالل العام السابق متمنيًا لهم المزيد من النجاح.

دون براون سمنر
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
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العزيز، وحصل على  الملك عبد  االعمال من جامعة  إدارة  البكالوريوس في  حاصل على درجة 
العديد من الشهادات اُلُمتقدمة من كلية االعمال بجامعة هارفارد وجامعة وارتون وكلية لندن 
دورات  من  عملية  خبرة  اكتسب  أنه  كما  الحكومية.  للشؤون  كينيدي  جون  وكلية  لألعمال 
التدريب في ميريل لينش المالية ومصرف كوتتس وشركاهم ومصرف وورمز الفرنسي. تقلد 
منصب محافظ الهيئة العامة لالستثمار )بمرتبة وزير( لدورتين متتاليتين مدتهما 8 سنوات 
التنفيذي  المدير  و  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  حاليًا  ويشغل  2012م.   – 2004م  الفترة  خالل 

لمجموعة الدباغ القابضة.

التحق  االمريكية.  المتحدة  بالواليات  كوبر  ليندسي  من  التقنية  العلوم  شهادة  على  حاصل 
بشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان في عام 1986م وشغل منصب مدير المشاريع. تقلد بعد 
ذلك منصب مدير عام الشركة في عام 2003م. والتحق بعضوية مجلس اإلدارة في عام 2006م 

ليصبح العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة. 

الملك  جامعة  من  المدنية  الهندسة  في  الماجيستير  و  البكالوريوس  على شهادتي  حاصل 
جامعة  من  المدنية  الهندسة  في  الدكتوراه  شهادة  على  وحاصل  المعادن.  و  للبترول  فهد 
عن  مسؤول  و  صافوال  مجموعة  عام  مدير  منصب  شغل  االمريكية.  المتحدة  بالواليات  أريزونا 
اإلدارة القانونية. عضو مجلس إدارة في كٍل من شركة المراعي و مجموعة فتيحي القابضة و 

شركة هرفي و مجموعة العبيكان لالستثمار.

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة أرلنجتون بالواليات المتحدة 
إدارة  و  المشاريع  إدارة  و  الهندسية  االستشارات  تتجاوز 35 عامًا في مجال  له خبرة  االمريكية. 
بالمملكة  المطارات  بأعمال  القائمة  الهولندية  ناسو  البشرية. عمل مستشارًا لشركة  الموارد 

العربية السعودية.

معالي االستاذ/ عمرو بن عبداهلل الدباغ

السيد/ دون براون سمنر

الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

المهندس/ حسين عبداهلل الدباغ
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السيد/ جمال عبداهلل الدباغ

حاصل على شهادة الماجيستير في إدارة األعمال. عضو سابق في اللجنة الزراعية بغرفة تجارة 
الرياض و عضو حالي في جمعية منتجي الدواجن السعودية. يشغل حاليًا منصب مدير عام 
العامة  الخليجية  شركة  إدارة  مجلس  مدير  منصب  يشغل  أنه  كما  القابضة.  الدباغ  مجموعة 

للتأمين التعاوني.

السيد/ محمد حسني جزيل

حاصل على الزمالة المحاسبية من معهد المحاسبين اإلداريين في المملكة المتحدة )لندن(. تدرج 
 )PriceWaterhouseCooper( في عدة مناصب إدارية مختلفة في شركة برايس وترهاوس كوبر
في  عمل  حيث  عامًا،   25 تجاوزت  المحاسبة  مجال  في  خبرة  واكتسب  المحاسبية  للخدمات 
الدباغ  مجموعة  إلى  اخيرًا  انضم  العالم.  حول  مختلفة  بلدان  في  المتواجدة  الشركة  مكاتب 
القابضة و تقلد منصب المدير المالي للمجموعة. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الخليجية 

العامة للتأمين التعاوني.

الدكتور/ محمد علي حسن إخوان

الملك  جامعة  من  النظم  هندسة  و  العامة  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
و  العمليات  بحوث  الماجيستير في مجال  درجة  المعادن. حصل كذلك على  و  للبترول  فهد 
الماجيستير ثم الدكتوراه في مجال هندسة النظم االقتصادية. تقلد رئاسة قسم الهندسة 
الصناعية في جامعة الملك عبدالعزيز. انضم بعد ذلك إلى مجموعة صافوال حيث شغل عدة 
مناصب كان من أبرزها مدير عام صافوال ألنظمة التغليف، و المدير المالي لمجموعة صافوال، 
ثم رئيس قسم االندماج و االستحواذ للمجموعة. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الخليجية 

العامة للتأمين التعاوني.

السيد/ سامي احمد بن محفوظ

حاصل على درجتي البكالوريوس و الماجستير في اإلدارة المالية من جامعة اوهايو و شهادة 
في اإلدارة التنفيذية من داردن بالواليات الُمتحدة االمريكية . يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في 
األهلي  البنك  في  مناصبه  تدرجت  سياساته.  و  االئتمان  أدوات  و  المصرفية  العمليات  مجال 

التجاري حتى شغل منصب رئيس و مدير قسم إدارة المخاطر. 

السيد/ وحيد احمد شيخ

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية و الماجيستير في إدارة األعمال. 
عمل بداية في ِشل مديرًا لعمليات الطيران ثم اصبح مدير عام عمليات التجزئة. شغل بعد 
ذلك منصب المدير التنفيذي للشركة المتقدمة للخدمات النفطية. التحق بعد ذلك لمجموعة 
الدباغ القابضة وشغل منصب مدير عام العمليات للمجموعة. في عام 2006م اصبح عضوًا في 

مجلس إدارة شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.
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تأسست شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان كشركة مساهمة سعودية طبقًا للقرار الوزاري رقم 2532 بتاريخ 1427/9/2هـ )25 
سبتمبر 2006(. قبل تحولها إلى شركة مساهمة، كانت الشركة تقوم بأعمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 

المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري معدل برقم 2055006105 بتاريخ 1424/10/26هـ )20 ديسمبر 2003(.

إن نشاط الشركة األساسي يتركز في توفير حلول سكنية وبناء مجمعات سكنية لمنسوبي الشركات المتخصصة في مجاالت 
التنقيب عن الغاز و البترول و التعدين حيث تقوم معظم هذه الشركات بتنفيذ مشاريعها خارج النطاق العمراني. وتقوم 
و  ببناء مجمعات سكنية متكاملة  تقوم  أن  أو  العمالء،  إلى  الصنع  السكنية مسبوقة  الوحدات  ببيع  إما  األحمر  البحر  شركة 
تأجيرها على العمالء إضافة إلى تشغيلها و توفير جميع المتطلبات المعيشية للنزالء خالل فترة االستئجار من طاقة كهربائية 
و مياه نقية و تموين غذائي و معالجة لمياه الصرف الصحي. تستخدم الشركة المنتجات التي يتم تصنيعها في مصانعها 
المختلفة للوصول إلى اعلى مستويات الجودة و التي يتوقعها منا عمالؤنا. وتقوم مرافقنا اإلنتاجية بتصنيع محطات معالجة 
مياه الصرف الصحي، وتوفير محطات توليد الطاقة الكهربائية لضمان توفير جميع العناصر المؤهلة لتسليم المشروع حسب 
المواصفات المطلوبة خالية من العيوب وفي الوقت المحدد. وقد أسهمت قدراتنا اللوجستية في التنسيق بين مرافق التصنيع 
وخدمات الشحن و مواقع البناء أن تجعل من شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان رائدة في مجال الحلول السكنية في مختلف 

البلدان حول العالم. 

آخرين في  السعودّية، ذلك فضاًل عن مصنعين  العربّية  المملكة  الجبيل في  للشركة في مدينة  الرئيسي  المصنع  يتواجد 
كٍل من منطقة جبل علي في اإلمارات العربّية المتحدة و مصنع آخر في مدينة أكرا، غانا. و تتجاوز إجمالي الطاقة اإلنتاجية 
لمصانعنا 770.000 متر مربع سنويًا. وُيذكر أّن استراتيجية االنتشار الجغرافي للشركة أدت لالستفادة من فرص اإلسكان العديدة 
المتاحة لنا وإلمكانية توفير مختلف الحلول السكنية في شتى البلدان و خصوصًا للشركات الُمتخصصة في مجال التنقيب 
عن الغاز و البترول و التعدين. ويعمل لدى الشركة حاليا 2,374 من العمال و الموظفين. وتمتلك اإلدارة التنفيذية في الشركة 
مستوى عاٍل من الخبرات في مجال صناعة المساكن مع وجود العديد من  الكفاءات المتخصصة في كل من األسواق المحلية 
و اإلقليمية و العالمية. ويعد اعتماد الشركة على الخبرة في مجاالت التصميم، التخطيط، اإلنتاج وتنفيذ المشاريع من أهم 

العناصر التي تمكنها من تقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمات تستحق الثقة.

تقع تحت فئتين  والتي  الممتلكات،  إدارة  إيراداتها عن طريق  زيادة  األحمر في  البحر  إلى ذلك، تساهم شركة  إضافة 
رئيسيتين، هما:

في •   )Desert Palms Compounds and Hotels( الفندقية  الصحراء  نخيل  مجّمعات  مثل  الدائمة،  السكنية  المجّمعات 
مدينتي ينبع و الجبيل ومجمع حاسي مسعود في الجزائر، و التي تم تصميمها لتكون منشآت شبه دائمة تم إنشاؤها 
من قبل شركة البحر األحمر في مناطق تفتقر إلى المنشآت السكنية، وذلك بغرض توفير مساكن لموظفي الشركات 
بمختلف فئاتهم. كما أن الشركة تقوم بإدارة و تشغيل المنشآت التابعة و توفير جميع متطلبات األساسية للنزالء . وفضاًل 
عن توريد االحتياجات السكنية والمكتبية، تشمل مجّمعاتنا على مطاعم و مرافق ترفيهية ووسائل أمن ووحدات اتصاالت.

1 - نشاط الشركة
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المجّمعات السكنّية المؤقتة، والتي يتم انشاؤها في مناطق تواجد الشركات الُمتخصصة في عمليات التنقيب عن الغاز • 
الوحدات  ببناء مجمعات سكنية من  األحمر  البحر  تقوم شركة  الصناعية، حيث  المرافق  إنشاء  أو  التعدين  أو  البترول  و 
مسبوقة الصنع وتأجيرها للعمالء لفترة محددة من الزمن. ومن الممكن أن تقوم الشركة بإدارتها و تشغيلها عند رغبة 
العمالء او تسليمها للعمالء حيث يتم إدارتها ذاتيًا. و تقوم الشركة بإنشاء هذه المرافق لتوفير كافة الخدمات الالزمة، 
حيث تتم إدارتها من قبل كفاءات محترفة. وكذلك تقوم الشركة بتوفير خدمات الصيانة للوحدات السكنية و المرافق 
طيلة مدة عقد االستئجار. وعند انتهاء فترة العقد الُمبرمة، فإنه يتم إزالة كافة المباني القائمة و ما إلى ذلك من بنية 

تحتية و مرافق أخرى، حيث يتم استخدامها في مشاريع أخرى مستقبلية. 

2 - ملخص ألهم األحداث خالل العام 2011م
أقرت الجمعية العمومية غير العادية و التي ُعقدت في 18 أبريل 2012م زيادة رأسمال الشركة من 300 مليون ريال سعودي إلى 
400 مليون ريال سعودي وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل 3 اسهم مصدرة. ليرتفع بذلك إجمالي عدد األسهم 
الُمصدرة من 30 مليون إلى 40 مليون، أي بزيادة قدرها 33.33%. وقد تم تمويل عملية زيادة رأس المال عن طريق الخصم من 

احتياطيات الشركة.

وعلى صعيد التغيرات الهيكلية في مجلس إدارة الشركة، فقد تم إعادة انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة لمدة 
السيد/ فريد حسن خجا،  السيد/ هشام احمد طاشكندي و  إبريل 2012م، حيث استقال كاًل من  ابتداًء من 25  ثالث سنوات 
وانضم السيد/ سامي أحمد بن محفوظ، و أخيرًا انضم معالي االستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ، والذي تم ترشيحه من قبل اعضاء 
المجلس ليتولى منصب رئيس مجلس اإلدارة خلفًا للدكتور/ إبراهيم حسن المدهون. وسيتم عرض ترشيح عضوية معالي 
االستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ على الجمعية العمومية القادمة للتصويت عليه. وإثرًا للتغيرات المذكورة، فقد تم إعادة تشكيل 

جميع اللجان الُمنبثقة من مجلس اإلدارة و التي تتضمن اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، و لجنة الترشيحات و المكافآت.

اعلنت الشركة في تاريخ 24 إبريل 2012م عن عزمها افتتاح مصنعها الواقع في ضواحي مدينة مصراته في ليبيا واستئناف 
العمل خالل االشهر القليلة التي تليها بحيث تبدأ العمليات االنتاجية  في أواخر العام 2012م. حيث كان من المتوقع أن يسهم 
المصنع في زيادة إجمالي الطاقة اإلنتاجية للشركة بمعدل 150,000 متر مربع سنويًا و دعم الطلب المتزايد من منطقة شمال 
إفريقيا. إال أن التدهور المفاجئ في الحالة األمنية إثر الهجوم على السفارة األمريكية و مقتل العديد من موظفيها، أدى إلى 
امتناع العديد من الشركات العالمية في التسرع باتخاذ قرار االستثمار في المنطقة و التأني حتى تكون الفرصة مواتية و تعود 
حالة االستثمار األمني و السياسي في المنطقة إلى وضعها الطبيعي. و نظرًا لذلك، فإن شركة البحر األحمر لم تتمكن من 
استكمال عمليات الصيانة و التأهيل للمصنع في ليبيا و تجهيزه لبدء العمل، و بالتالي فقد اعلنت الشركة عن تأجيل موعد 

افتتاح المصنع. 

التي  و  2020م  العام  النمو حتى  اإلدارة الستراتيجية  إقرار مجلس  2012م  العام  التي جرت خالل  األحداث  أبرز  من  وكان 
تتضمن استثمارات رأسمالية تتجاوز 2 مليار ريال سعودي. وترتكز هذه االستراتيجية على ثالث محاور رئيسية، و هي 

على النحو التالي:

التوسع في مجال الشركة الحالي عن طريق توفير حلول سكنية و بناء مجمعات سكنية متكاملة و عالية الجودة لمنسوبي • 
الشركات الُمتخصصة في قطاع التنقيب عن الغاز و البترول و قطاع التعدين و الشركات الصناعية بكافة مجاالتها. إضافة 

إلى التوسع و االنتشار لمناطق جغرافية جديدة تتضمن استراليا و شرق آسيا و امريكا الشمالية و امريكا الجنوبية.

االستثمار في قطاع مواد التشييد و البناء و الذي يلقى طلبًا متزايدًا في ظل المشاريع الصناعية الضخمة التي تشهدها • 
المنطقة.

الدخول في مجال المساكن الميسرة من خالل تنفيذ مشاريع في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية و مدن • 
أخرى حول العالم. 
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3 - التوسعات لعام 2013م

استكماال للخطط التنموية الطموحة للشركة والتي تلقى نجاحًا كبيرًا حتى اآلن، ال سّيما مع إطالق استراتيجية النمو لعام 
2020م، فقد فازت شركة »البحر األحمر لخدمات اإلسكان« في الربع األول من العام 2013م بعقد تفوق قيمته 226 مليون ريال إلنشاء 
مجمعات سكنية إليواء موظفي شركة »جي إس إنجنيرينغ« )GS Engineering(، والتي ستقوم بتنفيذ مشروع المرحلة الثانية 
لتوسعة مصفاة شركة »بترو رابغ«، حيث يبلغ عدد موظفي الشركة نحو 9,000 موظف. ويتضمن المشروع استئجار المجمعات 
السكنية من قبل الشركة الكورية لمدة 30 شهرًا، على أن تتولى شركة »البحر األحمر لخدمات اإلسكان« مهمة توفير خدمات 
اإلسكان للموظفين المقيمين في هذه المجمعات طيلة فترة العقد، بما في ذلك تقديم ما يزيد عن 27,000 وجبة طعام يوميًا 
وتزويد المرافق السكنية باإلمدادات الكهربائية والمياه النقية وخدمات معالجة مياه الصرف الصحي، باإلضافة إلى توفير خدمات 

التنظيف والصيانة وبناء المساجد والمرافق الترفيهية.

أبرمت  والبناء،  التشييد  االستثمار في مجال مواد  لتنفيذها عن طريق  الشركة  التي تسعى  التوسعية  الخطط  ومن ضمن 
»شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء«، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة »البحر األحمر لخدمات اإلسكان«، إتفاقية 
وتوريد  إلنتاج  وذلك  والطالء،  الدهان  منتجات  في  )Sherwin-Williams(  المتخصصة  وليامز«  »شيروين  شركة  مع  شراكة 
المجاورة والتي  العربية السعودية والبلدان  المملكة  الواعدة في الشرق األوسط، و على رأسها  منتجات الطالء إلى األسواق 
الشراكة، فقد تم تأسيس شركة جديدة تحت اسم »شركة  الضخمة. وبموجب هذه  العمرانية  المشاريع  العديد من  تشهد 
التابعة لها في جدة، حيث سيتمحور نشاط  التصنيعية  )Premier Paint Company(، ومقرها والمرافق  الممتازة«  الدهانات 
الشركة وتركيزها األولي على تصنيع وتوريد الدهان و الطالء المعماري والتجاري والصناعي إلى األسواق الرئيسية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، والتي سجلت مؤخرًا إرتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الطالء بأنواعه الُمختلفة.

كذلك تعتزم الشركة تطوير أعمالها ومواصلة التوسع في مناطق جديدة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أستراليا ودول 
آسيا الشرقية واألمريكيتين، إضافة إلى تعزيز مكانتها وقدراتها من خالل التواجد في الدول التي استقطبت مؤخرًا استثمارات 

كبيرة من شركات عالمية ناشطة في المجاالت المتعلقة بالتنقيب عن الغاز والبترول والتعدين.
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4 - األصول والخصوم ونتائج األعمال

بلغ صافي األرباح التي حققتها الشركة عام خالل العام 2012م، 120.62 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 77.89 مليون ريال في العام • 
2011م، محققة ارتفاع قدره 54.85%، وهو اعلى معدل لصافي األرباح خالل الثالث سنوات السابقة.

ارتفع إجمالي اإليرادات بمعدل 11.51% ليصل إلى 864.85 مليون ريال خالل العام 2012م، مقابل 775.58 للعام 2011م. وهو ثاني • 
أعلى معدل لإليرادات في تاريخ الشركة.

بلغ إجمالي الربح 223.65 مليون ريال، مقابل 148.19 مليون ريال للعام السابق و ذلك بارتفاع قدره %50.93. • 
بلغ الربح التشغيلي للشركة خالل العام 2012م 134.68 مليون ريال مقابل 85.31 مليون ريال خالل العام 2011م، وذلك بارتفاع • 

قدره %57.87.

بلغ الربح الصافي للسهم خالل العام 2012م 3.02 ريال مقابل 1.95 ريال خالل العام 2011م. تم احتساب ربحية السهم على • 
أساس عدد االسهم الناتجة عن زيادة رأس المال، ليرتفع بذلك عدد االسهم الُمصدرة من 30 مليون إلى 40 مليون سهم، و 

الذي تم إقراره من خالل الجمعية العمومية غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 2012/04/18م.

ارتفع مجموع حقوق المساهمين بمعدل 10.88% مقارنة بالعام 2011م، ليصل إلى 822.52 مليون ريال خالل العام 2012م.• 

بلغت الموجودات المتداولة عام 2012م 616.23 مليون ريال، مقارنة بقيمة 662.31 مليون ريال في العام 2011م.• 

انخفض مجموع الموجودات من 1,281 مليون ريال خالل العام 2011م إلى 1,234 مليون ريال خالل العام 2012م.• 

5 - نتائج الخمس سنوات  السابقة
)المبالغ بآالف الرياالت(

2008ً2009ً2010ً2011ً2012ً

1,138,885851,554744,705775,580864,845إَشاداخ

(641,190)(627,393)(555,759)(652,578)(833,248)ذىٍفح اإلَشاداخ

305,637198,976188,946148,187223,655إخّاٌٍ األستاذ

%25.86%19.11%25.37%23.37%26.84إخّاٌٍ األستاذ

(37,440)(21,884)(19,914)(35,757)(39,733)ِصاسَف تُع و ذغىَك

(51,532)(40,993)(47,887)(31,695)(38,341)ِصاسَف إداسَح و عاِح

227,563131,524121,14585,309134,683اٌشتر ِٓ اٌعٍُّاخ اٌرشغٍُُح

8832,0271,5241,2971,714اإلَشاداخ اٌّاٌُح

(7,490)(8,138)(8,551)(4,596)(7,178)إٌفماخ اٌّاٌُح

--(40,726)--ِخصص لضاَا لأىُٔح

4,7321,2633,3251,6161,170(ِصاسَف)صافٍ إَشاداخ أخشي 

اٌذخً لثً اٌضواج و اٌضشائة 

اٌخاسخُح
225,950130,21876,71780,084130,077

(111)8,420(8,907)(958)(1,100)ِصاسَف ضشَثح اٌذخً األخٕثُح

(9,390)(10,884)(9,304)(12,662)(10,278)ِصاسَف اٌضواج

214,572116,59858,50577,620120,576اٌشتر لثً زمىق األلٍُح

6,9182,52827545(537)زمىق األلٍُح

214,036123,51661,03377,895120,621صافٍ اٌذخً

%13.95%10.04%8.20%14.50%18.79)%(اٌّثُعاخ / صافٍ اٌذخً
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الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:

)المبالغ بآالف الرياالت(

)المبالغ بآالف الرياالت(
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المبيعاث صافي األرباح
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53%

18%

23%

5% 1%

م2012اإليراداث للعام 

السعوديت

اإلماراث

غانا

الجزائر

بابوا غينيا الجذيذة

67%

33%

مبيعاث الوحذاث السكنيت

تأجير الوحذاث السكنيت

م2012اإليراداث بحسب المصذر للعام 

6 - التوزيع الجغرافي لإليرادات

الرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع اإلقليمي لإليرادات خالل العام 2012م:

لم يتطرق الرسم البياني لذكر تفاصيل عن اإليرادات من الشركات التابعة في قطر، ليبيا، ونيجيريا حيث لم تتمكن هذه الفروع 
من تحقيق أي إيرادات خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

الرسم البياني التالي يوضح نسب اإليرادات بحسب المصدر خالل العام 2012م: 
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توضح الجداول والرسومات البيانية التالية تفصياًل عن مصادر اإليرادات التي حققتها الشركة ، خالل السنوات 2011م و 2012م، 
بحسب التوزيع الجغرافي.

)المبالغ بآالف الرياالت( 

)المبالغ بآالف الرياالت( 

)المبالغ بآالف الرياالت( 

اىَجَىعبابا غُُْا اىجذَذةاإلٍاراثقطزاىجشائزغاّااىظعىدَت

دخللللً اٌّثُعللللاخ ٌٍعللللاَ  

2012َ
187,035200,099 1,702 -155,33236,525 580,693

دخللللً اإلَدللللاساخ ٌٍعللللاَ  

2012َ
274,607 395 5,257 -1343,759 284,152

%67.14%90.67%99.91%0.00%24.46%99.80%40.52ٔغثح دخً اٌّثُعاخ

%32.86%9.33%0.09%0.00%75.54%0.20%59.48ٔغثح دخً اإلَداساخ

 864,845 40,284 155,466- 6,959 200,494 461,642ِدّىعاإلَشاداخ

اىَجَىعبابا غُُْا اىجذَذةاإلٍاراثقطزاىجشائزغاّااىظعىدَت

دخً اٌّثُعاخ ٌٍعاَ  

2011َ
69,383153,9708810231,850129,213585,297

دخً اإلَداساخ ٌٍعاَ  

2011َ
183,4635583,6010242,637190,283

%75.47%98.00%100.00%0.00%19.66%99.64%27.44ٔغثح دخً اٌّثُعاخ

%24.53%2.00%0.00%0.00%80.34%0.36%72.56ٔغثح دخً اإلَداساخ

252,846154,5284,4820231,874131,850775,580ِدّىعاإلَشاداخ

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

بابوا غينيا الجزائرقطرغانااإلماراثالسعوديت
الجذيذة

م2012اإليجاراث  م2012المبيعاث 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

بابوا غينيا الجزائرقطرغانااإلماراثالسعوديت
الجذيذة

م2011اإليجاراث  م2011المبيعاث 
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يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2012م و 31 ديسمبر 
2011م.

)المبالغ بآالف الرياالت، ماعدا صافي الربح للسهم(

الملحوظ في  االرتفاع  إلى  العام السابق  الفترة من  الحالية مقارنة بنفس  المالية  الربح للسنة  االرتفاع في صافي  يعود سبب 
اإليرادات بمعدل 11.51%، و الذي كان نتيجة لالرتفاع في إيرادات اإليجارات. وكذلك ارتفاع نسبة هامش الربح إلى 25.60% خالل العام 

2012م، مقارنة بهامش ربح 19.11% للعام 2011م، والذي كان نتيجة لخفض تكاليف التشييد و التجهيز للمجمعات السكنية.

7 - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

(- /)+ ّظبت االختالف (- /)+ االختالف 2011ً2012ًقائَت اىذخو

%11.51 89,265 775,580864,845اإلَشاداخ

%2.20-(13,797)(641,190)(627,393)ذىٍفح اإلَشاداخ

%50.93 75,468 148,187223,655إخّاٌٍ اٌشتر

%71.08-(15,556)(37,440)(21,884)ِصاسَف تُع و ذغىَك

%25.71-(10,538)(51,532)(40,993)ِصاسَف عّىُِح و إداسَح

%57.88 49,374 85,309134,683اٌشتر اٌرشغٍٍُ

32.15%1,2971,714417إَشاداخ ِاٌُح

7.96%648(7,490)(8,138)ِصشوفاذّاٌُح

%27.60-(446) 1,6161,170إَشاداخ اخشي

%80,084130,07749,99362.43اٌذخً لثً ضشَثح اٌذخً األخٕثُح و اٌضواج

%101.32(8,531)(111)8,420ضشَثح اٌذخً األخٕثُح

%13.73 1,494(9,390)(10,884)اٌضواج

%55.34 42,956 77,620120,576اٌشتر لثً زمىق األلٍُح

%83.64-(230)27545زمىق األلٍُح

%54.85 77,895120,62142,725صافٍ اٌشتر

%2.133.371.2458.22ستر اٌغهُ ِٓ اٌعٍُّاخ اٌرشغٍُُح

%54.87 1.07 1.953.02صافٍ اٌشتر ٌٍغهُ
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8 - اإليضاحات المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 
في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين دون أي اختالف.

9 - الشركات التابعة والفروع

تتبع إلى شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، يشار إليها »بالشركة«، مجموعة من الشركات المتواجدة في مناطق مختلفة من 
أرجاء العالم، يتم اإلشارة اليها مجتمعة »بالمجموعة«. وشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان هي شركة مساهمة مسجلة في 
المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2532 بتاريخ 1427/09/02 وعنوانها ص.ب. 1531، مدينة الجبيل، رمز بريدي 

31951، المملكة العربية السعودية ومقرها الرئيسي في مدينة الجبيل.

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان غانا المحدودة

في العام 2005م، قامت الشركة بتأسيس شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( المحدودة وهي شركة مسجلة وتزاول 
أعمالها في أكرا – غانا حيث تمتلك الشركة 100% من رأسمالها. تعتبر شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( منشأة التصنيع 
الثالثة للشركة. و تقوم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( بتصنيع العديد من المنتجات التي من أهمها سايتماستر 
)Sitemaster 25(، والوحدات الفوالذّية الصلبة )Steel Roughneck(، وأبنية الطرق البحرّية )Seaway Series(، وهي منشأة تخدم 

عمالءنا المستقّرين في شمال إفريقيا وغربها. وقد بدأت شركة البحر األحمر – غانا العمل في أكتوبر 2005.

شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان الجزائر المحدودة  

في العام 2006م، قامت الشركة بتأسيس شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان الجزائر المحدودة ، وهي شركة مسجلة 
في الجزائر تملك الشركة 98% من رأسمالها. يعتبر السيد/ جمال عبداهلل الدباغ مساهمًا بنسبة 2% في شركة الجزائر. وقد 
كان الغرض من تأسيس شركة البحر األحمر الجزائر هو الستيراد منتجات الشركة التي يتم بيعها وتأجيرها محليا لدعم مركز 
الشركة لتنفيذ مشاريع التجهيز والتركيب المحلية وعقود المقاوالت العامة. في ديسمبر 2007م،  تمكنت شركة البحر األحمر 
لخدمات اإلسكان الجزائر المحدودة من تحقيق إيرادات ملحوظة عن طريق إدارة مشروع فندق Desert Palms الواقع في حاسي 

مسعود.

يوضح الجدول التالي مصلحة السيد/ جمال عبداهلل الدباغ )عضو مجلس إدارة( في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان الجزائر:

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان قطر

المحدودة، وهي شركة مسجلة في  المسؤولية  اإلسكان قطر ذات  األحمر لخدمات  البحر  2006م، تم تأسيس شركة  في عام 
تسيطر  قطر،  األحمر  البحر  لشركة  األساسي  النظام  على  وبناًء  رأسمالها.  من   %49 الشركة  وتملك  قطر،  دولة  في  الدوحة 
الشركة على سياستها المالية والتشغيلية. وبناًء على ذلك فإن شركة البحر األحمر قطر تعامل على أنها شركة تابعة. تتمثل 
والعملّيات  العامة  والصيانة  الصنع  سابقة  المباني  وتركيب  العامة  المقاوالت  أعمال  بإنجاز  قطر  األحمر  البحر  شركة  أنشطة 

التشغيلّية. علمًا أّن البحر األحمر لخدمات اإلسكان-قطر قد انطلقت بأعمالها في الربع األّول من عام 2008م.

اىعاًّهاَت بذاَت اىعاً
صافٍ  

اىتغُُز
اىْظبتتغُز 

خصُ اٌصىىنعذد األعُخصُ اٌصىىنعذد األعهُ

%2000200000خّاي عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌغُذ
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان نيجيريا المحدودة 

خالل العام 2008م، ُأسست شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة نيجيريا، وهي شركة مسجلة في جمهورية نيجيريا 
االتحادية وتملك الشركة 97% من رأسمالها.  تتمثل أعمال شركة البحر األحمر – نيجيريا، في القيام بأعمال المقاوالت العامة 
والصيانة وبناء المرافق واألعمال المدنية والمقاوالت من الباطن. وحتى 31 ديسمبر 2012م لم تحقق شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان نيجيريا أّي إيرادات.

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المنطقة حرة دبي

بالكامل  إلى شركة مملوكة  بجبل علي  الحرة  المنطقة  يقع في  الذي  الشركة  فرع  بتحويل  الشركة  قامت  2009م،  عام  خالل 
لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، وتم تسميتها البحر األحمر لخدمات اإلسكان المنطقة الحرة وفقًا لقواعد سلطة المنطقة 

الحرة بجبل علي. و تعتبر شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المنطقة الحرة منشأة التصنيع الثانية لدى للشركة.

البحر األحمر لخدمات اإلسكان بابوا غينيا الجديدة

خالل العام 2009م، قامت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بتأسيس فرع شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بابوا غينيا 
)Papua New Guinea(. حيث يقوم  الواقعة في بابوا غينيا الجديدة  الجديدة، والذي تم تسجيله في مدينة بورت مورسبي 
الفرع بأعمال المقاوالت العامة و التعاقد بالباطن في المنطقة، إضافة إلى اعمال التركيب و البناء و تجهيز المرافق و الخدمات 
و توفير حلول سكنية للمدنيين. ومن أبرز ما قامت به الشركة من انجازات في تلك المنطقة خالل العام 2012م هو استكمال 
انشاء مجمعات سكنية متكاملة لشركة تشيودا و اليابان المشتركة للغاز  )Chiyoda and Japan Gas Joint Venture(، والتي 

ُتعتبر من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التنقيب و استخراج الغاز الطبيعي الُمسال.

البحر األحمر لخدمات اإلسكان ليبيا 

الليبية  العربية  الجماهيرية  في  مسجلة  شركة  وهي  ليبيا،   اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  شركة  ُأسست  2009م،  عام  خالل 
الشعبية االشتراكية العظمى. تمتلك شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المنطقة الحرة  90% من  شركة البحر األحمر لخدمات 
اإلسكان – ليبيا المحدودة، و سيمثل فرع شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان – ليبيا المحدودة عند اكتماله منشأة التصنيع 
الرابعة التي تمتلكها الشركة حيث سيقوم هذا الفرع بخدمة عمالئنا في منطقة شمال إفريقيا. ونظرا للظروف السياسية 
التي عانت منها منطقة شمال إفريقيا خالل العام و منذ بداية 2011م، فقد أعلنت الشركة عن تأجيل موعد افتتاح مصنعها في 
ليبيا. و تأمل الشركة البدء بمزاولة العمل في المصنع متى سنحت الفرصة خالل العام 2013م . وحتى نهاية الفترة المالية 31 

ديسمبر 2012م لم تتمكن الشركة التابعة في ليبيا من تحقيق أي إيرادات.

شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات البناء

مسؤولية  ذات  شركة  وهي  2012م.  العام  من  األخير  الربع  خالل  البناء  معدات  و  مواد  لتجارة  األحمر  البحر  شركة  تأسيس  تم 
محدودة، مقرها جدة. وتختص الشركة في تجارة الجملة و التجزئة بالمواد الصحية و السباكة و أدوات الكهرباء و الدهان و 
الطالء بأنواعه، وكذلك التجارة في أدوات و آليات و معدات البناء. و قد تم تأسيس هذه الشركة بناًء على الخطة الُمدرجة في 
استراتيجية النمو للعام 2020م والتي اعتمدتها الشركة في النصف الثاني من العام 2012م. تمتلك شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان 95% من رأسمال الشركة، بينما يمتلك السيد/ جمال عبداهلل الدباغ نسبة %5.

يوضح الجدول التالي مصلحة السيد/ جمال عبداهلل الدباغ )عضو مجلس إدارة( في شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات 
البناء.

تغُز اىْظبت
صافٍ  
اىتغُُز

ّهاَت اىعاً بذاَت اىعاً

خصُ اٌصىىن عذد األعُ خصُ اٌصىىن عذد األعهُ

- - 0 25 - - خّاي عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌغُذ



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2012م

20

الجدول التالي يوضح حصص االسهم التي تمتلكها الشركة في شركاتها التابعة و نسبة تغير الملكية للعامين 2011م و 2012م. 
حيث لم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار أدوات دين:

البحر األحمر  الجديدة احد فروع الشركة و هي مملوكة بالكامل لشركة  بابا غينيا  البحر األحمر لخدمات اإلسكان  ُتعد شركة 
وغينيا  أفغانستان  أبوظبي،  في  الفروع  لتشغيل  ترخيص  على  بالحصول  الشركة  قامت  فقد  كذلك  اإلسكان.  لخدمات 

االستوائية، ولم تبدأ أي من هذه الفروع عملياتها التشغيلية التجارية حتى 31 ديسمبر 2012م.

بيذ اىَْشاءاطٌ اىشزمت اىتابعت

ّظبت اىحصت  
اىََيىمت ىيشزمت  

  31مَا فٍ 
عذد األطهٌ رأص اىَاه اىَذفىعدَظَبز

2011ً2012ً

ششوح اٌثسش األزّش ٌخذِاخ اإلعىاْ اٌّسذودج  

450,000دوالسأِشَى10050,000ٍ%100%غأا(غأا)

ششوح عاسي اٌثسش األزّش ٌخذِاخ اإلعىاْ  

20,000دَٕاس خضائش9820,000,000ٌ%98%اٌدضائش(اٌدضائش)اٌّسذودج 

1,000سَاي لطش491,000,000ٌ%49%لطش(لطش)ششوح اٌثسش األزّش ٌخذِاخ اإلعىاْ

ششوح اٌثسش األزّش ٌخذِاخ اإلعىاْ اٌّسذودج  

2,000,000ٔاَشا ُٔدُشٌ 972,000,000%97%ُٔدُشَا(ُٔدُشَا)

إٌّطمح -دتٍ)ششوح اٌثسش األزّش ٌخذِاخ اإلعىاْ 

1دسهُ إِاساذٍ  1001,000,000%100%اإلِاساخ اٌعشتُح(اٌسشج

10,000دَٕاس ٌُثٍ 90300,000%90%ٌُثُا(ٌُثُا)ششوح اٌثسش األزّش ٌخذِاخ اإلعىاْ 

500سَاي ععىدٌ 9550,000%--اٌغعىدَحششوح اٌثسش األزّش ٌرداسج ِىاد و ِعذاخ اٌثٕاء 
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يتضمن الجدول التالي وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألبرز المساهمين في شركة البحر 
األحمر لخدمات اإلسكان )من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر( اللذين كانوا قد أبلغوا 

الشركة مسبقًا بتلك الحقوق بموجب  المادة )30( من قواعد التسجيل واإلدراج: 

10 - وصف مصلحة أبرز المساهمين من غير أعضاء مجلس اإلدارة 
        و كبار التنفيذيين و أقاربهم

11 - سياسة توزيع األرباح

امتثلت الشركة في الجمعية العامة التي عقدت في إبريل من العام 2012م للنظام األساسي وقامت بتجنيب 10% من صافي 
يتم  األرباح  فإن جميع  ولذلك  ممتازة  أسهم  أي  الشركة  تصدر  لم  األن  وحتى  القانوني.  االحتياطي  لتشكيل  السنوية  األرباح 
دفعها للمساهمين من حاملي األسهم العادية. وقد وافق المساهمون في الجمعية العامة التي عقدت في 18 إبريل 2012م 
على توزيع مبلغ 40 مليون ريال أو 1.00 ريال عن كل سهم كأرباح نقدية عن السنة المالية 2011م، وهو ما يمثل 10% من رأس المال، 

وذلك امتثاالً للنظام األساسي للشركة.

كما أن الجمعية الُمنعقدة قد وافقت على توصيات مجلس اإلدارة توزيع ارباح نقدية على األسهم الُمصدرة بعد زيادة رأس المال 
من 300 مليون إلى 400 مليون، و الذي ارتفع على إثره إجمالي عدد األسهم الُمصدرة من 30 مليون إلى 40 مليون سهم.

30 يوما من  المصرفي للمساهمين في غضون  الحساب  المباشر في  اإليداع  المعلنة عن طريق  أرباح األسهم  وقد تم توزيع 
انتهاء الجمعية العامة للمساهمين الُمنعقدة في العام 2012م.

يتم توزيع االرباح وفقًا للمادة )45( من النظام األساسي للشركة والذي يقضي بتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية 
بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

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

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

)ج(   ييجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة متساوية من األرباح الصافية لتكوين
         احتياطيات أخرى.

)د(   يوزع من الباقي بعد ذلك - إن وجد - دفعة أولى للمساهمين تعادل )5%( من رأس المال المدفوع.

)هـ( يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

• تم ارتفاع إجمالي عدد األسهم الُمصدرة للشركة من 30 مليون إلى 40 مليون سهم نظرًا لزيادة رأسمال الشركة بمعدل %33.33.

ّظبت اىتغُزعذد األطهٌ ّهاَت اىعاًعذد األطهٌ بذاَت اىعاًاىْظبتاالطٌاىزقٌ

33.33% 15,300,00020,400,000%51ششوح ِدّىعح اٌذّتاغ اٌماتضح اٌّسذودج1

33.33% 1,600,000 1,200,000%4ِدّىعح اٌرُّٕح اٌرداسَّح2

33.33% 2,000,000 1,500,000%5ششوح األغزَح اٌّّراصج اٌّسذودج3

33.33% 2,000,000 1,500,000%5اٌششوح اٌعٍُّّح اٌىطُّٕح اٌّسذودج4

5
ششوح اٌرغىَك واٌىواالخ اٌرداسَّح 

اٌّسذودج
5%1,500,000 2,000,000 %33.33

33.33% 21,000,00028,000,000%70اٌّدّىع
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12 - وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين في الشركة

• تم ارتفاع إجمالي عدد األسهم الُمصدرة للشركة من 30 مليون إلى 40 مليون سهم نظرًا لزيادة رأسمال الشركة بمعدل %33.33.

وأدوات  الشركة  أسهم  القصر في  وأوالدهم  وأزواجهم  التنفيذيين  لكبار  تعود  التي  المصلحة  بيانات  التالي  الجدول  يوضح 
الدين للشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل العام المالي 2012م.

فيما يتعلق بالشركة وشركاتها التابعة، لم تصدر ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفين أو أي من أزواجهم أو أوالدهم 
القصر حقوق خيار أو حقوق اكتتاب. ويوضح الجدول التالي بيانات المصلحة التي تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم 
القصر في أسهم الشركة وأدوات الدين للشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل 

العام المالي 2012م.

ىنبار اىتْفُذَُِ وأسواجهٌ وأوالدهٌ اىقصز فٍ حصص اىشزمت، أو اىشزماث اىتابعت أواطهٌ أو صنىكوصف ألٌ ٍصيحت تعىد

اعُ اٌعضىاٌعذد

ٔهاَح اٌعاَتذاَح اٌعاَ

ٔغثح اٌرغُُشصافٍ اٌرغُُش

اٌصىىناألعهُاٌصىىناألعهُ

1
عّشو عثذاهلل اٌذتاغ/ ِعاٌٍ االعرار

-1,000-1,000--(سئُظ ِدٍظ اإلداسج)

%630,000160,00034.04-470,000إتشاهُُ زغٓ اٌّذهىْ/ اٌذورىس2

3
دوْ تشاوْ عّٕش/ اٌغُذ 

344.33%1,033-1,333-300(اٌشئُظ اٌرٕفُزٌ و اٌعضى إٌّرذب)

33.33%333-1,333-1,000زغُٓ عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌّهٕذط 4

33.33%333-1,333-1,000خّاي عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌغُذ 5

33.33%333-1,333-1,000ِسّذ زغٍٕ خضًَ/ اٌغُذ 6

%2,000100-4,000-2,000ِسّذ عٍٍ إخىاْ/ اٌذورىس 7

-1,026-1,026--عاٍِ ازّذ تٓ ِسفىظ/ اٌغُذ8

%33333.33-1,333-1,000وزُذ أزّذ شُخ/ اٌغُذ 9

ألٌ ٍصيحت تعىدىنبار اىتْفُذَُِ وأسواجهٌ وأوالدهٌ اىقصز فٍ حصص اىشزمت، أو اىشزماث اىتابعت أواطهٌ أو صنىكوصف

إٌّصةاعُ اٌّذَش اٌرٕفُزٌاٌعذد
ٔهاَح اٌعاَتذاَح اٌعاَ

ٔغثح اٌرغُُشصافٍ اٌرغُُش

اٌصىىناألعهُاٌصىىناألعهُ

دوْ تشاوْ عىِٕش/ اٌغُذ1
اٌشئُظ اٌرٕفُزٌ

300-1,333-1,033%344.33

عأدٍ ودهىأٍ/ اٌغُذ2
اٌّذَش اٌّاٌٍ

0-0-0-

ِسّذ عثّاْ ِالوٌ/ اٌغُذ3
ِذَش االٌرضاَ و عاللاخ  

%633.33-26-20اٌّغرثّشَٓ

دوْ تشاوْ عىُِٕش/ اٌغُذ4
عٍُّاخ –ٔائة اٌشئُظ 

-0-0-0اٌٍّّىح اٌعشتُح اٌغعىدَح

-0-0--فشع اٌدثًُ–اٌّذَش اٌعاَ وشَح وىٔىٍُٓ/ اٌغُذ5

-0-0--ٌالعرشاذُدُاخاٌشئُظ ٔائة تغاَ ِسّذ اٌىاسز/ اٌغُذ6

وعُُ إعداص ازّذ/ اٌغُذ7

اٌثسش  –اٌّذَش اٌرٕفُزٌ 
األزّش ٌرداسج ِىاد و ِعذاخ 

-0-0--اٌثٕاء

ِسّذ ٔىس اٌذَٓ سوُِض/ اٌغُذ8

اٌثسش األزّش  –اٌّذَش اٌّاٌٍ 
-0-0--اٌثٕاءٌرداسج ِىاد و ِعذاخ 
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13 - المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

تتكون القروض التي استخدمتها الشركة كما في تاريخ 31 ديسمبر، من اآلتي:

وقد بلغت قيمة التسهيالت البنكية الغير مستخدمة المتاحة للشركة 327.40 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2012م مقارنة 
بمبلغ 382.10 للعام 2011م. وتتكون هذه التسهيالت بصفة عامة من تسهيالت للسحب على المكشوف، و قروض قصيرة األجل، 

وخطابات اعتماد و ضمانات. 

حصلت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان على قرض متوسط األجل بقيمة 225 مليون ريال من احد البنوك المحلية خالل 
قروض  أي  الشركة  لدى  تكن  ولم  )معادن(.  السعودية  العربية  التعدين  لشركة  سكنية  مجمعات  لبناء  ذلك  و  2011م  العام 
فقد حصلت  2011م. كذلك  للعام  ريال  مليون   15.00 بمبلغ  مقارنة  2012م،  ديسمبر   31 في  كما  غير مستخدمة  األجل  متوسطة 
الشركة على قرض متوسط األجل بقيمة 15.00 مليون ريال خالل العام 2012م من احد البنوك المحلية. يتم سداد هذه القروض 

على دفعات موزعة على فترة ثالث سنوات، ابتداًء من 2012م و حتى 2014م.

الجدول التالي يبين تفاصيل سداد القروض متوسطة األجل:

2012ً2011ً

2013َ-83,460,612

2014َ74,663,82962,878,776

74,663,829146,339,388اٌّدّىع

2012ً2011ًٍتذاوىتغُز قزوض

259,050,000 160,694,445لشوض ِرىعطح األخً

(112,710,612)(86,060,616)اٌدضء اٌّرذاوي ِٓ لشوض ِرىعطح األخً

74,633,829146,339,388األخًاٌدضء غُش اٌّرذاوي ِٓ لشوض ِرىعطح 

َُتذاوىتاىقزوض 2012ً2011ًاى

----زغاتاخ خاسَح ِذَٕح

83,187,637 60,410,597لشوض لصُشج األخً

112,710,612 86,060,616اٌدضء اٌّرذاوي ِٓ لشوض ِرىعطح األخً

 195,898,249 146,471,213اٌّدّىع
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14 - ايضاحات ألنشطة أدوات الدين
أدوات الدين القابلة للتحويل• 

أصدرتها  أو حقوق مشابهة  اكتتاب  أو مذكرات حق  أي حقوق خيار  أو  إلى أسهم  للتحويل  قابلة  أدوات دين  أي  توجد  ال 
الشركة أو منحتها خالل العام 2012م.

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

حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام 2012م.

أدوات الدين القابلة لالسترداد• 
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام 2012م.

15 - تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة )9( أعضاء. فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المجلس وتصنيف األعضاء.

الجدول التالي يبين تفاصيل القروض بحسب البنوك الُمقرضة:

اطٌ اىبْل
اىزصُذ فٍ بذاَت اىظْت

2012ًَْاَز  1
اىَباىغ اىَظذدةقزوض جذَذة

اىزصُذ فٍ ّهاَت اىظْت

2012ًدَظَبز  31

 160,694,445 117,105,555 20,000,000 257,800,000اٌغعىدَح -اٌثٕه األهٍٍ اٌرداسٌ

 24,900,000 31,233,000 24,900,000 31,233,000اٌغعىدَح–تٕه اٌشَاض 

 44,969,68454,976,33619,982,977 29,989,629اٌغعىدَح–تٕه اٌشاخسٍ

 2,927,562 22,105,514 25,033,076-اإلِاساخ–تٕه اإلِاساخ دتٍ اٌىطٍٕ 

  -إذش إط تٍ عٍ اٌششق األوعط 

اإلِاساخ
23,215,008 78,979,650 89,594,600 12,600,058 

 193,882,410315,015.005221,105,042 342,237,637.00اٌّدّىع

تصُْف اىعضىَتاطٌ اىعضى
عضىَته فٍ ٍجيض اإلدارة 

ىشزماث أخزي
عضىَته فٍ اىيجاُ

1
عّشو عثذاهلل اٌذتاغ/ ِعاٌٍ االعرار

(سئُظ)اٌٍدٕح اٌرٕفُزَح --غُش ذٕفُزٌ(سئُظ ِدٍظ اإلداسج)

ِغرمًإتشاهُُ زغٓ اٌّذهىْ/ اٌذورىس2

ششوحاٌّشاعٍ-
ِدّىعح فرُسٍ اٌماتضح-
ششوح هشفٍ-
ِدّىعح اٌعثُىاْ االعرثّاسَح-

اٌٍدٕح اٌرٕفُزَح -
ٌدٕح اٌرششُساخ واٌّىافآخ  -

(سئُظ)

3
دوْ تشاوْ عّٕش/ اٌغُذ 

-ذٕفُزٌ(اٌشئُظ اٌرٕفُزٌ و اٌعضى إٌّرذب)
اٌٍدٕح اٌرٕفُزَح -
ٌدٕح اٌرششُساخ واٌّىافآخ-

--غُش ذٕفُزٌزغُٓ عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌّهٕذط 4

اٌششوح اٌخٍُدُح اٌعاِح ٌٍرؤُِٓ -غُش ذٕفُزٌخّاي عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌغُذ 5
اٌرعاؤٍ

ٌدٕح اٌّشاخعح-
ٌدٕح اٌرششُساخ واٌّىافآخ-

ِغرمًِسّذ عٍٍ إخىاْ/ اٌذورىس 6
اٌششوح اٌخٍُدُح اٌعاِح ٌٍرؤُِٓ -

اٌرعاؤٍ
ِدّىعح فرُسٍ-

(سئُظ)ٌدٕح اٌّشاخعح -

غُش ذٕفُزٌِسّذ زغٍٕ خضًَ/ اٌغُذ 7

اٌششوح اٌخٍُدُح اٌعاِح ٌٍرؤُِٓ -
اٌرعاؤٍ

اٌششوح اٌعشتُح اٌغعىدَح ٌضَىخ  -
(ترشوُِٓ)اٌرشسُُ 

اٌٍدٕح اٌرٕفُزَح-
ٌدٕح اٌّشاخعح-

ٌدٕح اٌّشاخعح--ِغرمًعاٍِ ازّذ تٓ ِسفىظ/ اٌغُذ8

9
اٌششوح اٌعشتُح اٌغعىدَح ٌضَىخ  -غُش ذٕفُزٌوزُذ أزّذ شُخ/ اٌغُذ 

(ترشوُِٓ)اٌرشسُُ 



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2012م

25

16 - اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع

الحضور  يلي جدول يوضح سجل  اجتماعات. وفيما  )6( ستة  2012م  العام  التي عقدت خالل  اإلدارة  اجتماعات مجلس  بلغ عدد 
الخاص بكل اجتماع:

في  اإلدارة  إلى عضوية مجلس  انضما  قد  العبادي  السيد/ طارق محمد  و  بن محفوظ  احمد  السيد/ سامي  أن  إلى  ُنشير  و 
وتمت  التاريخ  نفس  في  المنعقدة  العادية  غير  العامة  الجمعية  خالل  من  ترشيحهما  على  التصويت  تم  حيث  2012/04/18م، 
الموافقة على عضويتهما. وبعد أن قدم السيد/ طارق العبادي استقالته من عضوية المجلس، انضم معالي االستاذ/ عمرو 
عبداهلل الدباغ إلى عضوية المجلس في تاريخ 2012/07/30م وتم تعيينه كرئيس لمجلس اإلدارة، و سيتم عرض قرار تعيينه على 

الجمعية العمومية القادمة للتصويت عليه.

17 - مصالح أعضاء مجلس اإلدارة

العقود والتي كانت الشركة طرفا فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء  المالي 2012م استمرت بعض  العام  خالل 
مجلس اإلدارة، وبعض هذه العقود تم االتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 

2012م.

اطٌ اىعضى

طجو اىحضىر

االخرّاع األوي 
17/01/2012

االخرّاع اٌثأٍ 
18/04/2012

االخرّاع اٌثاٌس 
18/04/2012

االخرّاع اٌشاتع
30/07/2012

االخرّاع اٌخاِظ
17/10/2012

االخرّاع اٌغادط
اٌّدّىع28/11/2012

1
3زاضشزاضشزاضشٌُ َىٓ عضىًاٌُ َىٓ عضىًاٌُ َىٓ عضىًاعّشو عثذاهلل اٌذتاغ/ ِعاٌٍ االعرار

2
6زاضشزاضشزاضشزاضشزاضشزاضشإتشاهُُ زغٓ اٌّذهىْ/ اٌذورىس

3
6زاضشزاضشزاضشزاضشزاضشزاضشدوْ تشاوْ عّٕش/ اٌغُذ 

4
6زاضشزاضشزاضشزاضشزاضشزاضشزغُٓ عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌّهٕذط 

5
6زاضشزاضشزاضشزاضشزاضشزاضشخّاي عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌغُذ 

6
X5زاضشزاضشزاضشزاضشزاضشِسّذ عٍٍ إخىاْ/ اٌذورىس 

7
6زاضشزاضشزاضشزاضشزاضشزاضشِسّذ زغٍٕ خضًَ/ اٌغُذ 

8
4زاضشزاضشزاضشزاضشٌُ َىٓ عضىًاٌُ َىٓ عضىًاعاٍِ ازّذ تٓ ِسفىظ/ اٌغُذ 

9
5زاضشزاضشXزاضشزاضشزاضشوزُذ أزّذ شُخ/ اٌغُذ 
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ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وعلى النحو التالي:

بحسب التقرير التفصيلي الُمرفق من قبل المحاسب الخارجي للشركة، قامت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بدفع مبلغ 
التعاوني مقابل خدمات تأمين متنوعة تم تقديمها خالل  للتأمين  العامة  الخليجية  ريال للشركة  إجمالي قدره 1,245,275.19 

العام 2012م.

18 - مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين

الجدول التالي يوضح المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، بمن فيهم المدير التنفيذي 
والمدير المالي خالل العام 2012م:

)المبالغ بآالف الرياالت(

وصف ىيَصيحت اطٌ اىشزمت اطٌ اىعضى

ِٓ  % 2خّاي عثذاهلل اٌذتاغ زصح ذعادي / َّرٍه عضى ِدٍظ اإلداسج اٌغُذ

ٌُ ذمُ اٌششورُٓ تعًّ أٌ عمىد ِرثادٌح خالي  .سأعّاي اٌششوح اٌراتعح

وعُرُ إضافح اٌثٕذ اٌّرعٍك تعٍُّاخ األطشاف روٌ  .2012َاٌغٕح اٌّاٌُح 

خّاي اٌذتاغ إًٌ خذوي أعّاي اٌدّعُح اٌعّىُِح اٌمادِح  / اٌعاللح ٌٍغُذ

َ، واٌرٍ ذرضّٓ 2013ٌٍرصىَد عٍُه و اٌّىافمح عًٍ إتشاَ عمىد فٍ اٌعاَ 

.اٌصٕع ِغثىلحوزذاخ عىُٕح  ذىفُش

ششوح عاسي اٌثسش األزّش ٌخذِاخ اإلعىاْ  

(اٌدضائش)اٌّسذودج 
خّاي عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌغُذ 1

ذمىَ اٌششوح تإتشاَ عمىد ِع اٌششوح اٌخٍُدُح اٌعاِح ٌٍرؤُِٓ اٌرعاؤٍ 

ٌرىفُش خذِاخ و ِٕرداخ ذؤُِٓ ِخرٍفح ٌششوح اٌثسش األزّش ٌخذِاخ  

.خّاي اٌذتاغ هى سئُظ ِدٍظ إداسذها/ اإلعىاْ، زُس أْ اٌغُذ

اٌششوح اٌخٍُدُح اٌعاِح ٌٍرؤُِٓ اٌرعاؤٍ خّاي عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌغُذ 2

ذمىَ اٌششوح تإتشاَ عمىد ِع اٌششوح اٌخٍُدُح اٌعاِح ٌٍرؤُِٓ اٌرعاؤٍ 

ٌرىفُش خذِاخ ذؤُِٓ ٌششوح اٌثسش األزّش ٌخذِاخ اإلعىاْ، زُس أْ  

.ِسّذ خضًَ عضى ِدٍظ إداسج فٍ وال اٌششورُٓ/ اٌغُذ

اٌششوح اٌخٍُدُح اٌعاِح ٌٍرؤُِٓ اٌرعاؤٍ ِسّذ زغٍٕ خضًَ/ اٌغُذ 3

ذمىَ اٌششوح تإتشاَ عمىد ِع اٌششوح اٌخٍُدُح اٌعاِح ٌٍرؤُِٓ اٌرعاؤٍ 

ٌرىفُش خذِاخ ذؤُِٓ ٌششوح اٌثسش األزّش ٌخذِاخ اإلعىاْ، زُس أْ  

.ِسّذ إخىاْ عضى ِدٍظ إداسج فٍ وال اٌششورُٓ/ اٌذورىس

اٌششوح اٌخٍُدُح اٌعاِح ٌٍرؤُِٓ اٌرعاؤٍ ِسّذ عٍٍ إخىاْ/ اٌذورىس 4

ِٓ  % 5خّاي عثذاهلل اٌذتاغ زصح ذعادي / َّرٍه عضى ِدٍظ اإلداسج اٌغُذ

سأعّاي اٌششوح اٌراتعح و اٌرٍ ذرخصص فٍ ذداسج اٌذهأاخ و اٌطالء و  

ٌُ َرُ إتشاَ أٌ  . ادواخ اٌغثاوح و اٌىهشتاء إضافح إًٌ آٌُاخ و ِعذاخ اٌثٕاء

وعُرُ إضافح اٌثٕذ اٌّرعٍك . 2012َعمىد تٕاٌششورُٓ زرً ٔهاَح اٌعاَ 

خّاي اٌذتاغ إًٌ خذوي أعّاي  / تعٍُّاخ األطشاف روٌ اٌعاللح ٌٍغُذ

اٌدّعُح اٌعّىُِح اٌمادِح ٌٍرصىَد عٍُه و اٌّىافمح عًٍ إتشاَ عمىد فٍ  

.2013َاٌعاَ 

اٌثسش األزّش ٌرداسج ِىاد و ِعذاخ اٌثٕاء خّاي عثذاهلل اٌذتاغ/ اٌغُذ 5

أعضاء اىَجيض اىتْفُذَُِاىبْذ
/  أعضاء اىَجيض اىغُز تْفُذَُِ

اىَظتقيُِ

خَظت ٍِ مبار اىتْفُذَُِ ٍَِ تيقىا أعيً 
اىَنافآث واىتعىَضاث َضاف إىُهٌ اىزئُض 
اىتْفُذٌ واىَذَز اىَاىٍ إُ ىٌ َنىّا ضَْهٌ

(تؤالف اٌشَاالخ اٌغعىدَح)

 9,364- 2,700اٌشواذة

 24,224- 6,753اٌثذالخ واٌرعىَضاخ

اٌّىافآخ اٌذوسَح 
- 1,600 200واٌغٕىَح

 33,588 1,600 9,653اإلخّاٌٍ
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19 - التنازالت عن الرواتب والتعويضات
ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

20 - التنازالت عن األرباح 
ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح.

21 - مدفوعات الزكاة و الضرائب، و المدفوعات النظامية األخرى
تخضع الشركة للزكاة الشرعية وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )»المصلحة«(. تقيد الزكاة الشرعية المستحقة في قائمة 
الدخل الموحدة للفترة الجارية. تقيد مبالغ الزكاة الشرعية اإلضافية التي تستحق عن التسويات النهائية، إن وجدت، عندما يتم 

تحديدها واالتفاق عليها مع المصلحة.

حصلت الشركة على شهادة من مصلحة الزكاة و الدخل بدفع جميع المستحقات على الشركة حتى نهاية العام 2006م. و لم 
تحصل على أي استبيان أو تقييم لمخصصات الزكاة خالل السنوات 2007م – 2012م.  وقد بلغت ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات 
التابعة األجنبية وفروعها 0.11 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م ، بينما بلغت خالل العام2011م 8.40 

مليون ريال سعودي.

تخضع جميع الشركات التابعة لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان لألنظمة الضريبية للبلد الذي يكمن فيه مقرها، فيما عدا 
فرع الشركة في بابوا غينيا الجديدة و الذي حصل على فترة إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات ابتداًء من تاريخ تأسيس الشركة 

التابعة. كما أن فرع الشركة الواقع في منطقة جبل علي ال يخضع ألي رسوم ضريبية بكافة أنواعها.

الجداول التالية توضح بالتفصيل المدفوعات النظامية التي قامت الشركة بسدادها:

2012ً2011ًٍذفىعاث ىيشماة

10,883,799 11,547,224تذاَح اٌعاَ  

10,883,993 9,389,914اٌّخصصاخ

(10,220,568)(3,404,468)اٌّذفىعاخ

 11,547,224 17,532,670ٔهاَح اٌعاَ

2012ً2011ًاىشزماث اىتابعت–ضزَبت اىذخو 

9,313,623(873,705)  اٌعاَ تذاَح

(9,313,623)111,101اٌّخصصاخ

(873,705)(260,448)اٌّذفىعاخ

 (873,705)(1,023,052)اٌعاَ ٔهاَح
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• لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القوائم المالية واإليضاحات المرفقة

ال يوجد على شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أي مدفوعات نظامية أخرى غير المذكور حتى تاريخ 31 ديسمبر 2012م.

22 - المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
المالية  القوائم  تضمنتها  كما  2012م  العام  عن  الشركة  موظفي  لمصلحة  والتعويضات  المخصصات  التالية  الجداول  توضح 

للشركة المرفقة، مقارنة بالعام السابق.

23 - إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة باآلتي:

أنه تم اعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.• 

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.• 

أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.• 

2012ً2011ًاىجَارك -اىَذفىعاث اىْظاٍُت 

--تذاَح اٌعاَ  

3,503,533 3,666,172اٌّخصصاخ

(3,503,533)(3,666,172)اٌّذفىعاخ

--ٔهاَح اٌعاَ

2012ً2011ًاحتُاطٍ ّهاَت اىخذٍت

11,272,209 13,558,296تذاَح اٌعاَ

6,493,148 18,470,955اٌّخصصاخ

(4,207,061)(2,519,790)اٌّذفىعاخ

13,558,296 29,509,461ٔهاَح اٌعاَ

2012ً2011ًاحتُاطٍ ٍعاشاث اىَىظفُِ

43,488 14,591تذاَح اٌعاَ  

543,502 819,621اٌّخصصاخ

(572,399)(834,212)اٌّذفىعاخ

14,591-ٔهاَح اٌعاَ
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لمجلس اإلدارة ثالث لجان رئيسية تم تشكيل عضويتها من قبل المجلس. ولهذه اللجان دورها المهم والحيوي في مساعدة 
مجلس اإلدارة على القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقا لألداء األمثل واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة واالسهام 

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

اللجنة التنفيذية

تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية لتتضمن )4( اربعة أعضاء من مجلس اإلدارة. و تتألف اللجنة من معالي االستاذ/ عمرو عبداهلل 
الدباغ بصفته رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون و العضو المنتدب السيد/ دون براون سمنر 
والسيد/ محمد حسني جزيل. وتختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسية باقتراح كافة القرارات الهامة التنفيذية واالستراتيجية 
وفق الصالحيات المحددة لها والمعتمدة من مجلس اإلدارة ومن ثم التوصية بها إلى المجلس العتمادها والموافقة عليها. وقد 

اجرت اللجنة التنفيذية )6( ستة اجتماعات خالل العام 2012م.

لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من )4( اربعة أعضاء من مجلس اإلدارة وتضم كل من رئيس اللجنة الدكتور/ محمد علي إخوان، وعضوية 
كل من السيد/ جمال عبداهلل الدباغ و السيد/ محمد حسني جزيل، والسيد/ سامي احمد بن محفوظ. وتؤدي اللجنة مهماتها 
القوائم  المالية وتدقيق  والتقارير  والعمليات  الداخلية  والرقابة  اإلدارية  واإلجراءات  المخاطر  تقييم  اإلشراف على  تتضمن  التي 
باألنظمة والسياسات وفحص  االلتزام  المالية للشركة وإقرارها وتحديد سياسات  النتائج  بمراقبة  المالية للشركة، كما تقوم 

اجراءات الرقابة الداخلية. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 2012م )4( اربعة اجتماعات.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتتضمن )3( ثالثة أعضاء برئاسة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون وعضوية 
كل من السيد/ دون براون سمنر والسيد/ جمال عبداهلل الدباغ. وتقوم اللجنة بمراجعة جميع األعمال والسياسات والبرامج 
وضع  كذلك  و  الشركة.  في  التنفيذيين  كبار  بشأن  القرارات  اتخاذ  و  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  بعضوية  المتعلقة  واالحتياجات 
سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها. وقد 

عقدت اللجن )4( اربعة اجتماعات خالل العام المالي 2012م.

اقر مجلس إدارة شركة البحر األحمر خالل السنة المالية 2012م بعض القرارات المتعلقة بمجلس اإلدارة و اللجان الُمنبثقة 
منه، وهي على النحو التالي:

اقرت الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة في تاريخ 2012/04/18م انتخاب مجلس اإلدارة لدورته القادمة و التي تنتهي في • 
2015/04/25م برئاسة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون وعضوية كٍل من السيد/ دون براون سمنر، المهندس/ حسين 
السيد/ سامي  الدكتور/ محمد علي إخوان،  السيد/ محمد حسني جزيل،  الدباغ،  السيد/ جمال عبداهلل  الدباغ،  عبداهلل 

احمد بن محفوظ، السيد/ وحيد احمد شيخ، السيد/ محمد طارق العبادي.

بعد ان تقدم السيد/ محمد طارق العبادي باستقالته، انضم معالي االستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ إلى عضوية المجلس و • 
تم تعيينه كرئيس لمجلس اإلدارة. سيتم عرض قرار المجلس على الجمعية العمومية القادمة للتصويت عليه. 

تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة معالي االستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ و عضوية كٍل من الدكتور/ إبراهيم حسن • 
المدهون و السيد/ دون براون سمنر و السيد/ محمد حسني جزيل.

و •  الدباغ  السيد/ جمال عبداهلل  إخوان، وعضوية كل من  الدكتور/ محمد علي  برئاسة  المراجعة  لجنة  إعادة تشكيل  تم 
السيد/ محمد حسني جزيل، والسيد/ سامي احمد بن محفوظ،.

تم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت برئاسة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون وعضوية كل من السيد/ دون • 
براون سمنر والسيد/ جمال عبداهلل الدباغ.

25 - لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها

24 - تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، وأنه ليست هناك أي تحفظات تجاهها.
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26 - المخاطر المتعلقة باألعمال

أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج العمليات يمكن ان تتأثر ماديا بأي من المخاطر التالي ذكرها. في حين أن القائمة ليست 
شاملة إال أنها تشير إلى أبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

كلفة المواّد الخام وتوافرها

إّن أسعار وتوافر المواد الخام التي تستخدم في صناعة منتجات الشركة يمكن أن تتغّير بشكل ملحوظ بسبب تقّلب األسعار 
في العرض والطلب. وقد تمّكنت الشركة تاريخّيًا من الحفاظ على المخزون المناسب من المواّد الخام وذلك بفضل حفاظها 
االسعار  ارتفاع  أدى  استهالكًا.  األكثر  المواد  من  كافية  كميات  وتخزين  الممولة  الشركات  مع  والطّيبة  المتينة  عالقاتها  على 
لبعض المواد الخام التي تستخدمها الشركة إلى ارتفاع اسعار المنتج النهائي الذي يتم تقديمه إلى العمالء. و تواجه الشركة 
بعض التحديات في االستمرار في رفع سعر المنتجات نتيجة الرتفاع المواد الخام، والذي من الممكن بدوره أن يؤثر سلبيا على 

زيادة المبيعات والنتائج التشغيلّية والتدفق النقدي.

المنافسة

تعمل الشركة في العديد األسواق التي تتسم بمستوى عاٍل من المنافسة، وهنالك عدد من الشركات التي تتنافس مباشرة 
مع البحر األحمر لخدمات اإلسكان مما قد يؤثر على هامش ربح الشركة. باإلضافة الى أن مستقبل أداء الشركة قد يتأثر سلبًا 

في حالة ظهور العديد من المنافسين الجدد في مناطق تواجد الشركة.

الطبيعة الدورّية لألعمال

على الرغم من أن الدول االقتصادية في الشرق األوسط و أجزاء من أفريقيا مستمرة في مواصلة سياسة التنوع لتعزيز مساهمة 
القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي، فإن اإليرادات التابعة للنفط تواصل لعب دور مهيمن في تلك الدول. كم 
أن الهبوط المفاجئ في أسعار النفط قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة لالستثمارات الجديدة مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب 
على المجمعات السكنية الخاصة بمنسوبي شركات التنقيب عن الغاز و البترول و التعدين و الشركات الصناعية األخرى، و الذي 

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

تعطل االعمال

تعتمد أعمال شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان على كفاءة عمليات مرافق التصنيع الواقعة في المملكة العربية السعودية، 
والحروب  الطبيعية  الكوارث  في  األعمال  تعطل  إلى  تؤدي  قد  التي  المخاطر  أبرز  وتتمثل  غانا.  و  المتحدة،  العربية  اإلمارات  و 
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والحوادث لكبار العاملين و نقص الطاقة، وتأثر امدادات المياه ، وإخفاق المعدات اإللكترونية. على الرغم من أن الشركة تتبع 
سياسة تأمين تتناسق مع معاير الصناعة التي  وضعت لتأمين الحماية والسالمة للحد من اَثار هذه المخاطر إال أن هذه التدابير 
قد ال تعوض الشركة بنحو كاف عن الخسائر التي قد تحدث وأي خسائر أخرى أو أضرار مادية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على 

اإليرادات.

قوانين الحوكمة

تخضع الشركة لعدد من قوانين الحوكمة المختلفة. وقد ينتج من تطبيق قوانين جديدة إلى جانب القوانين القائمة إلى زيادة 
كلفة تصنيع منتجات الشركة. إضافة إلى ذلك، قد يؤّدي عدم االلتزام بالقوانين الحالّية أو المستقبلّية إلى التعّرض للعقوبات 
أو المسؤولّية الجنائّية أو المدنّية. وكال االحتمالين يمكن أن يؤثر سلبًا على المبيعات والنتائج التشغيلّية والتدفق النقدي 

للشركة.

االعتماد على المدراء التنفيذيين وسواهم من األشخاص الرئيسيين

تعتمد الشركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من األشخاص الرئيسيين. وفقدان أي من هؤالء األشخاص أو عدد منهم 
قد يؤثر سلبّيًا على المبيعات والنتائج التشغيلّية والتدفق النقدي في الشركة.

سعر الصرف للعمالت
األسواق  من  العديد  من  الخام  المواد  لشراء  نظرًا  الدولية  العمالت  من  مختلف  على عدد  الشركات  إيرادات  و  نفقات  تعتمد 
العالمية، و تواجد مرافق التصنيع في أكثر من بلد واحد، و نهايًة يتم بيع المنتجات في اسواق إما أن تكون محلية أو في بلدان 
أخرى حول العالم. إن التذبذب الملحوظ في سعر صرف الريال السعودي و العمالت األخرى التي تتعامل بها الشركة قد يؤثر 
على أرباح الشركة. وبالرغم من أن الشركة تقوم باستخدام احدث الوسائل إلدارة مخاطر عمليات صرف العمالت األجنبية؛ إال أن 

هذه المخاطر التزال تؤثر على ربحية الشركة بسبب التكلفة اإلضافية المترتبة على استخدام مثل هذه األدوات.

العوامل السياسية

في  أنشطتها  ترتكز  حيث  العالم،  حول  دولة   62 من  أكثر  في  مشاريع  بتنفيذ  اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  شركة  قامت 
دول الشرق األوسط، و إفريقيا، وشرق آسيا. و تعد الشركات المتخصصة في مجاالت التنقيب عن البترول و الغاز و التعدين 
والشركات الصناعية األخرى من اهم العمالء لدى الشركة حيث انهم يقومون بتنفيذ مشاريعهم في هذه الدول. و تعاني 
بعض هذه الدول من حالة عدم االستقرار السياسي و تداعياته على الوضع االقتصادي، مما قد يؤثر بشكل كبير على أداء 

الشركة.

27 - الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
لم تحصل شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان على أي عقوبات أو جزاءات خالل العام 2012م.

28 - نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
خضعت عمليات الشركة خالل العام 2012م لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة و 
المراجع القانوني للشركة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر العمل 
وقياس مدى كفاءة األداء. كما قام مراقب الحسابات الخارجي بتقييم لهذا النظام ضمن مراجعته للبيانات المالية الختامية 
للشركة. ولم ُتظهر عمليات المراجعة ضعفا جوهريا في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة مما يعكس قناعة لجنة المراجعة 

بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة.

29 - المسؤولية االجتماعية
كجزء من سياسة الشركة إلبراز مساهمتها حيال المجتمع استمرت الشركة في لالرتقاء بوعي الموظفين لحثهم على الزيادة 
من استخدام االتصاالت اإللكترونية  لتقليص إنتاج المهمالت وتخفيف العبء عن البيئة، وقد تم إنفاق المبالغ المخصصة لشراء 
الورق على المشاريع التثقيفية والتعليمية، وباألخص المتعلقة بالصّحة والسالمة والبيئة. كذلك استمرت الشركة في تقديم 
مناطق  اجتاحت  التي  الطبيعية  الكوارث  و  الفيضانات  و  للسيول  نتيجة  الشركة  أهالي موظفي  من  للمتضررين  العون  يد 
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و  العالم حيث تتواجد فروعنا و مشاريعنا. حيث تم تقديم معونات تمثلت في مساكن مؤقتة و مواد غذائية  مختلفة من 
مساعدات نقدية. وتعمل الشركة باستمرار على تطوير ورفع مستوى مبادرات المسؤولية االجتماعية لديها.

30 - التواصل مع المساهمين والمستثمرين
وأنشطتها  أدائها  على  تطلعهم  حيث  بالغة  أهمية  ومستثمريها  مساهميها  اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  شركة  تولي 
خالل العام من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها وكذلك اطالعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون 
لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع »تداول« وموقعها على شبكة االنترنت ووسائل االعالم االخرى وفقا 
لسياسة االفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية واألنظمة المعمول بها في 
المملكة العربية السعودية. كما تقوم الشركة بعمل الالزم لضمان تسليم األرباح المعلقة إلى المساهمين المستحقين ألرباح 
قديمة واللذين لم يتمكنوا من استالمها نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم للشركة وذلك لمساعدتهم في 

استالم جميع مستحقاتهم المالية.

31 - الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات بما يتوافق مع النظام األساسي ونظام الشركات الصادر من 
االفصاح والشفافية، باستثناء  بإجراءات  المساهمين وااللتزام  السعودية، السيما فيما يتعلق بحقوق  التجارة والصناعة  وزارة 

االحكام الواردة أدناه والتي تعمل الشركة على استكمالها ليتم تطبيقها مستقباًل.

االَضاحاثّص اىَادةاىَادةاىباب

(ج) 5اٌثا1ٍٔ

ح اٌؼاِح  َُدة اإلػالْ ػٓ ِىػذ أؼماد اٌدّؼ

وِىأه و خذوي أػّاٌها لثً اٌّىػذ  

َىًِا ػًٍ األلً، و ٔشش اٌذػىج ( تؼششَٓ)

فٍ ِىلغ اٌغىق و ِىلغ اٌششوح اإلٌىرشؤٍ 

و فٍ صسُفرُٓ واعؼرٍ االٔرشاس فٍ  

و َٕثغٍ اعرخذاَ وعائط اٌرمُٕح . اٌٍّّىح

.اٌسذَثح ٌالذصاي تاٌّغاهُّٓ

ٌُ َرُ ٔشش اٌذػىج فٍ ِىلغ اٌششوح اإلٌىرشؤٍ تغثة 

.اػّاي اٌصُأح اٌرٍ وأد ذدشٌ ػٍُه

(ب) 6اٌثا2ٍٔ

َدة إذثاع أعٍىب اٌرصىَد اٌرشاوٍّ ػٕذ 

اٌرصىَد الخرُاس أػضاء ِدٍظ اإلداسج فٍ  

.اٌدّؼُح اٌؼاِح

ػٕذ أرخاب أػضاء ِدٍظ اإلداسج ٌذوسذه اٌساٌُح ِٓ خالي  

ُّٕؼمذج  َرُ ، ٌُ 2012/04/18َفٍ اٌدّؼُح اٌؼاِح اٌ

اٌرصىَد اٌرشاوٍّ ضّٓ تٕىد إٌظاَ  أعٍىب  ذسذَذ

إال أٔه ذُ تؼذ رٌه ذؼذًَ إٌظاَ  . األعاعٍ ٌٍششوح

األعاعٍ ٌُرضّٓ إذثاع أعٍىب اٌرصىَد اٌرشاوٍّ و  

اٌزٌ عُرُ ذطثُمه فٍ أرخاتاخ األػضاء ٌٍذوساخ 

.اٌمادِح

(ب) 11اٌشاتغ3
َدة ذسذَذ ِغؤوٌُاخ ِدٍظ اإلداسج تىضىذ  

.فٍ ٔظاَ اٌششوح األعاعٍ

ٌُ َرطشق إٌظاَ األعاعٍ ٌٍششوح ٌزوش ِغؤوٌُاخ 

ِدٍظ اإلداسج، زُس ذُ اٌرطشق فمط إًٌ صالزُاخ  

إال أْ ِغؤوٌُاخ ِدٍظ . اٌّدٍظ ِٓ خالي اٌثاب اٌشاتغ

ِٓ الئسح  ( 3)اإلداسج ُروشخ تىضىذ ِٓ خالي اٌّادج 

(.3)زىوّح اٌششوح، صفسح 
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