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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 
 
 

 المحترمين  لخدمات اإلسكانالسادة مساهمي شركة البحر األحمر 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،
 

للمXولى عXز وجXل  . والشكر اوالً م2011يديكم التقرير السنوي لمجلس اإلدارة عن العام أضع بين يشرفني أن أ بصفتي رئيس مجلس اإلدارة
  العام.وثانيا للجهود الكبيرة التي بذلتها الكفاءات البشرية المتميزة في الشركة والتي أسهمت في تحقيق نتائج جيدة في مختلف أنشطتها خالل 

 
سXعى لفXتح المصXنع الزالت الشركة تسعى للتوسع في منطقة شمال إفريقيا لالستفادة من فرص االزدهار و النمو في تلك المنطقة و ال زلنXا ن

  و الشXرق األوسXطفي ليبيا متى سنحت الفرصة. وإضافة إلى خطط التوسع المستقبلية، فإننا نعمل جاهدين لتثبيت مكانة الشركة السوقية فXي 
 إفريقيا و شرق آسيا.

 
إدارة الشXركة قXرر مجلXس  فقXد وتحقيقXاً لمصXلحة جميXع األطXراف بعد دراسة متأنية من مجلس اإلدارة ،وحتXى نXتمكن مXن مواصXلة النجXاح

سXهم مجXاني  1مليون لایر و ذلك عن طريق منح  400مليون لایر إلى  300م رفع رأس مال الشركة من يت  التوصية للجمعية العمومية بأن
زيXادة بعXد  لایر سXعودي عXن كXل سXهم 1.00مXا يعXادل أو  نقديXة أربXاحكمليون لایر سXعودي  40 اسهم، إضافة إلى توزيع مبلغ 3مقابل كل 

  .التزامنا المستمر لتحقيق أفضل العائدات للمساهمينبذلك ، مؤكدين رأس المال
 

وفي الوقت نفسة ندعوه عز و جXل أن يبXارك جهودنXا ويكللهXا  م2011سبحانه و تعالى على تحقيق نتائج جيدة لشركتنا خالل عام   نشكر هللا
 العائدات للمساهمين، و إضافة قيمة القتصادنا الوطني، و خدمة المجتمع ككل. زيادةبالنجاح و التميز لتحقيق أهدافنا المنشودة، والتي تشمل 

    
كما أود أن أتقدم بالشكر لخXادم الحXرمين الشXريفين وحكومXة المملكXة العربيXة السXعودية علXى دعمهXا المسXتمر للصXناعات الوطنيXة. وشXكرنا 

 موه للشركة ولجميع الزمالء العاملين في الشركة.للمساهمين الكرام على الثقة والدعم المستمرين الذي وفرت
 

لما قXاموا بXه مXن جهXد وتفXاِن فXي العمXل لتحقيXق نتXائج إيجابيXة  مجلس اإلدارة و موظفي الشركةوأخص بالشكر اإلخوة الزمالء من اعضاء 
 خالل العام المنصرم و أهيب بهم لتقديم المزيد في العام المقبل.

 
 .للجميع دوام التوفيق والسداد سائالً المولى عز وجل

 
 

 
 إبراهيم حسن المدهون
 رئيس مجلس اإلدارة
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 رسالة الرئيس التنفيذي
 

 أعزائي المساهمين،

 

م، حيث أنه التقرير السادس منذ أن اصبحت الشركة ُمدرجة في سوق 2011 للعامإنه لمن دواعي سروري أن اضع بين أيديكم تقرير مجلس اإلدارة 

 األسهم.

م. كما ارتفع صافي الدخل 2010% مقارنة بنتائج العام 4.15مليون لایر أو ما يعادل  775.58م ارتفاعاً في الدخل بلغ 2011 خالل العامحققت الشركة 

ر بتحقيق م. وإننا لنفخ2010% مقارنة بالعام 5.69في حقوق المساهمين بمعدل  اً مليون لایر. و صاحب ذلك ارتفاع 77.89% ليصل إلى 27.63بمعدل 

 هذه النتائج االيجابية في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حاليا.

م، ركزت الشركة على تطوير مصنع ليبيا و جعله من الركائز التي تعتمد عليها الشركة للتوسع المستقبلي، حيث أن جميع الدالالت 2011بداية عام  في

يات الشركة كانت تُشير إلى فرصة كبير للنهوض االقتصادي في تلك المنطقة. ولكن شهدت منطقة الدول العربية تغيراً ملحوظاً مما أدى إلى تأخير عمل

تصادي الذي مؤقتاً في منطقة شمال إفريقيا. و عانت الشركة من تأخر توقيع العقود واحًد تلو اآلخر في معظم مناطق تواجدنا نتيجة حالة التخبط االق

النجاح الذي  وراءكون الداعم يواجهه العالم. وكانت النشاطات في المملكة العربية السعودية هي االستثناء لهذه الحالة من الركود، و اسهمت في أن ت

 حققته الشركة خالل العام.

دولة في إفريقيا و الشرق األوسط و  30نقطة تحول لمعظم الشركات. و في منطقة تسويقية تحتوي على أكثر من  قد يكونم 2012نحن ندرك بأن العام 

ادة من النمو الذي ستشهده هذه االسواق خالل المدى المتوسط إلى طويل آسيا، نحن على تمام الثقة من أن الشركة في موقع تمركز قوي يمكنها من االستف

لتوفير حلول سكنية في المناطق النائية  من أقوى الشركاتاألجل. و نحن على ثقة بأن تواجدنا القوي، و جودة منتجاتنا، و خدماتنا المتميزة ستجعل منا 

 .و التعدين الغاز و البترول لقطاعات

يزيد من ة من كبار التنفيذين ممن لديهم القدرة إلدارة الشركة بالشكل الذي يزيد من هيمنتها على منطقة المملكة العربية السعودية و وتمتلك شركتكم نخب

ح في المناطق النامية من جنوب اميركا و جنوب شرق آسيا. ونحن على أتم استعداد لبدأ أعمالنا في منطقة شمال إفريقيا و التي تتضمن افتتا توسعها

 .خالل أقر فرصة ممكنةمصنع الشركة في ليبيا، متى سنحت الفرصة، حيث أننا نرغب في بدأ تشغيل المصنع 

متلك شركتكم كما أني اود أن انتهز هذه الفرصة لشكر كافة موظفي الشركة لتفانيهم في العمل و جهودهم الدؤوبة لتحسين عمليات الشركة يوم بعد يوم. ت

يين ذوي الخبرة العالية  والذين يسعون إلى تحقيق استراتيجيات الشركة بمساندة فريقهم اإلداري. وهذا مما يؤكد على أننا بصدد فريق من المدراء التنفيذ

 م.2012خالل العام  رتحقيق مستويات متقدمة من النجاح و االزدها

 
 ولكم مني بالغ االحترام و التقدير

 
 دون براون سمنر
 الرئيس التنفيذي 
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 الشركة: نشاط) 1(
هـ 2/9/1427بتاريخ  2532كشركة مساهمة سعودية طبقاً للقرار الوزاري رقم  البحر األحمر لخدمات اإلسكان تأسست شركة

). قبل تحولها إلى شركة مساهمة، كانت الشركة تقوم بأعمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 2006سبتمبر  25(
 ).2003ديسمبر  20هـ (26/10/1424بتاريخ  2055006105تجاري معدل برقم  المملكة العربية السعودية بموجب سجل

 
 العXالميين المحليXين و المناطق النائية لكبار عمالئنXاي ومصدر عوائد العقود، هو توفير حلول سكنية ف يإن نشاط الشركة األساس

. و تمكينهم من نقXل القXوى العاملXة والتي تتضمن إيجار المساكن و بيع الوحدات السكنية في قطاعات البترول و الغاز و التعدين،
تقXوم وللوصول إلى الجودة المتوقعة من قبXل عمالئنXا.  تهاآمنشإلى مواقع العمل المحددة. تستخدم الشركة المنتجات المصنعة في 

الطاقXXة الكهربائيXXة  توليXXد محطXXات تXXوفيرالنفايXXات، و ميXXاهة ، و محطXXات معالجXXالميXXاهمحطXXات معالجXXة  بتصXXنيعمرافقنXXا اإلنتاجيXXة 
وقXد . لضمان توفير جميع العناصر المؤهلة لتسليم المشروع حسب المواصفات المطلوبة، خالية من العيXوب وفXي الوقXت المحXدد

 حمXر لخXدمات اإلسXكان شركة البحXر األ جعلالتنسيق بين مرافق التصنيع وخدمات الشحن و مواقع البناء من  فيقدراتنا  أسهمت
  حول العالم. في المناطق النائية مجال الحلول السكنيةي ف  رائدة

 
 
 
 
 
 
 
 

إنتاج للشXركة فXي مدينXة الجبيXل فXي المملكXة العربيXّة السXعوديّة، ذلXك فضXالً عXن مصXنعين فXي دبXي، اإلمXارات أقدم مرفق  يوجد
ويXXُذكر أّن اسXXتراتيجية  .متXXر مربXXع سXXنوياً  770.000مصXXانعنا اإلنتاجيXXة ليبلXXغ إجمXXالي الطاقXXة و ، غانXXا. العربيXXّة المتحXXدة وأكXXرا

مختلXف  يالمتاحXة لنXا وإلمكانيXة تسXليم الحلXول السXكنية فX ةمXن فXرص اإلسXكان العديXد ستفادةلال أدت لشركةل االنتشار الجغرافي
مXن  مستوى عالٍ  التنفيذية في الشركة ارةاإلد تمتلكو. من العمال و الموظفين موظف 2,867حاليا يعمل لدى الشركة ومناطق. ال

مجال صناعة المساكن مع وجود كفاءات متخصصة في كXل مXن أسXواق الشXرق األوسXط و األسXواق الدوليXة. ويعXد ي الخبرات ف
اإلنتXاج وتنفيXذ المشXاريع مXن أهXم العناصXر التXي تمكنهXا مXن تقXديم  ،التخطXيط ،في مجXاالت التصXميم الخبرةالشركة على  اعتماد

 نتجات ذات جودة عالية وخدمات تستحق الثقة.م
 ،رئيسXيتين تحXت فئتXين والتXي تقXع ،إضافة إلى ذلك، تساهم شركة البحر األحمر في زيادة إيراداتهXا عXن طريXق إدارة الممتلكXات

 :هما
في مدينتي ينبع و الجبيل ومجمXع  Compounds and Hotels  Desert Palmsمجّمعات سكنية ثابتة مثل مجّمعات .1

حاسي مسعود في الجزائر، التي تم تصميمها لتكون منشآت شXبه دائمXة تنشXئها وتملكهXا وتXديرها شXركة البحXر األحمXر 
بغXXرض تXXوفير مسXXاكن لكبXXار المXXوظفين وصXXغارهم فXXي منXXاطق تفتقXXر إلXXى المنشXXآت السXXكنية. وفضXXالً عXXن توريXXد 

 شمل مجّمعاتنا مطعماً ومنطقة ترفيه ووسائل أمن ومرافق اتصاالت.االحتياجات السكنية والمكتبية، ت
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ومXن  المجّمعات السكنيّة في المناطق النائية هي األماكن التي نبني ونؤجر فيها منشآت لعمالئنا لفترة محددة من الزمن. .2
لتXوفير الخXدمات  هXذه المرافXقإنشXاء ب تقXوم الشXركةو  الممكن أن تقو الشXركة بإدارتهXا و تشXغيلها عنXد رغبXة العمXالء.

 ،المطلوبة حيث تتم إدارتها من قبXل كفXاءات محترفXة. وتقXوم الشXركة بصXيانة المنشXأة لمXدة عقXد اإليجXار وعنXد انتهائXه
 لمبXاني والمعXداتل بالنسXبة اسXتخدامه. أمXبكXل مXا يمكXن إعXادة ا االحتفاظتزال كافة المباني القائمة والبنية التحتية، ويتم 

 .آخربيعها أو االحتفاظ بها في المخازن حتى يتّم إبرام عقد إيجار  واصالحها ومن ثم فيُعاد تجديدها لمستخدمةا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2011ملخص ألهم إنجازات عام ) 2(

م بتحقيق ارقام ايجابية، حيث تم االنتهاء من اضخم عقد حصلت عليه الشركة منذ إدراجها في 2011انهت الشركة السنة المالية 
سوق األسهم قبل ستة سنوات. قامت الشركة ببناء وحدات سكنية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) في منطقة "رأس 

ف من إداري الشركة وعمالها. وقد تم تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد حيث موظ 8,250الخير" الستيعاب اكثر من 
تضمن عقد الشركة القيام بأعمال اإلدارة و التشغيل للمجمع السكني و توفير المواد الغذائية و األطعمة على مدى ثالث سنوات. 

قديم منتجات ذات جودة عالية و خدمات متميزة، إضافة إلى و إن تنفيذ هذا المشروع لهو تأكيد على التزام الشركة بسياستها في ت
 تلبية جميع توقعات العمالء و أكثر.

م، فقد أعلنت الشركة في تاريخ 2011ونظرا للظروف السياسة التي عانت منها منطقة شمال إفريقيا خالل العام 
استقر الوضع و العمل في المصنع متى  ةبمزاولء و تأمل الشركة البد م عن تأجيل موعد افتتاح مصنعها في ليبيا.22/08/2011

 تمليون لایر سعودي مقابل استثمارا 10قد قامت الشركة بتجنيب مخصص بمبلغ ف. كذلك ء العملسانحة لبد الفرصةأصبحت 
 الشركة في ليبيا.

لي إخوان بعد استقالة إلى عضوية المجلس الدكتور/ محمد ع انضموعلى صعيد التغيرات الهيكلية في مجلس إدارة الشركة، فقد 
يرحمه هللا. وكذلك تم إعادة تشكيل  –هللا القصبي الذي عين مستشاراً في ديوان االمير سلطان بن عبد العزيز دالدكتور/ ماجد عب

 مجلس اإلدارة برئاسة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون، و إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس.
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 وع معادن) نبذة مختصرة عن مشر3(
م عقداً مع شركة معادن لبناء و تملك و تشغيل مجمع للوحدات 2005شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خالل العام أبرمت 

منيوم بمنطقة رأس الخير، حيث يتم تشييده على ثالث ولعمال بالقرب من مشروع مصنع األلآخر لالسكنية لكبار الموظفين و 
أعمال البناء و  اللذين يُشرفون علىإلى توفير جميع وسائل الراحة للموظفين و العمال  ةالسكني اتالمجمع تسعىمراحل. 
 لتشييد المصنع الذي سيكون األكبر من نوعه في العالم إلنتاج و تصنيع األلومنيوم. التجهيز

 

      
 

مام سباحة، مطبخ، قاعة وحدة سكنية، صاالت ترفيه داخلية، ح 250يحتوي كل مجمع سكني خاص بكبار الموظفين على 
يوماً  90طعام، مرافق صحية، طرق داخلية ُمعبدة وبوابة أمنية. تم االتفاق على تسليم المرحلة األولى من المجمع السكني خالل 

م، 15/03/2011يوما، و كذلك المرحلة األخيرة. في تاريخ  60من إبرام العقد، على أن يتم االنتهاء من الوحدة التي تليها خالل 
قامت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بافتتاح المرحلة األولى من المشروع متضمناً تشغيل الوحدات السكنية و صيانتها و 

 تقديم األطعمة و الوجبات الغذائية.
 

وحدة سكنية بمواصفات مختلفة، صاالت ترفيه داخلية ومرافئ ترفيه  2,500يحتوي كل مجمع سكني خاص بالعمال على 
خارجية، حمام سباحة، مطبخ، قاعة طعام، مرافق صحية، طرق داخلية معبدة وبوابة أمنية. تم االتفاق على تسليم المرحلة 

يوما، و كذلك  90لتي تليها خالل يوماً من إبرام العقد، على أن يتم االنتهاء من الوحدة ا 120األولى من المجمع السكني خالل 
م، قامت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بافتتاح المرحلة األولى من المشروع 11/03/2011المرحلة األخيرة. في تاريخ 

 متضمناً تشغيل الوحدات السكنية و صيانتها و تقديم األطعمة و الوجبات الغذائية.
 

من التعديالت على مواصفات المجمع السكني و الوحدات السكنية، إال أن الشركة  بالرغم من قيام شركة معادن بطلب العديد
م. تم تسليم جميع الوحدات 01/11/2011يوماً في تاريخ  24تمكنت من تسليم المشروع قبل موعد التسليم المتفق عليه بفترة 

ها من الكاملة من االستفادة حالياً  في المصنع إلى شركة معادن، والتي يقوم العاملون سريراً  8,250السكنية والتي تحتوي على 
 إضافة إلى استخدام جميع المرافق المتاحة.
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صريف لمياه الصرف الصحي بطريقة ال تضر تتتضمن عمليات التشغيل للمجمعات السكنية توفير الماء و الوقود، المعالجة و ال
توفير خدمات االتصال و االنترنت و و البيئة، توفير الطعام و المواد الغذائية و إعداد الوجبات المتنوعة، رعاية الحدائق، 

شغال القنوات الفضائية، حيث يتم توفير جميع هذه الخدمات في منطقة صحراوية نائية غير مأهولة بالسكان. وصلت نسبة اإل
وجبة طعام   16,298سريراً، وتقديم  167,374خالل الشهر َشغل حيث يتم  ،%50للوحدات السكنية خالل الوقت الحالي 

االنتهاء من عقد شركة معادن بنهاية العام  سيتم مليون لتر من المياه يومياً. 1.34معالجة و التخلص من اليومياً، إضافة إلى 
 م.2015م، ولدى الشركة الخيار في تجديد العقد حتى عام 2013

 
 :2012الخطة التوسعية للعام ) 4(

تعتزم الشركة مواصلة تركيز طاقاتها و مواردها على اعمال الشركة األساسية في االسواق حيث توجد الفرص. و سيتم التركيز 
ط و القصير على قطاعات األسواق االكثر نمواً و ذات المردود المرتفع و بصفة خاصة قطاعات الغاز و في المدى المتوس

البترول و التعدين؛ و التعامل مع الشركات ذات التواجد العالمي. وحيث أن لدينا الخبرة العالية في منطقة المملكة العربية 
شر مواردنا و طاقاتنا في أي من االماكن التي يرغب عمالئنا في التواجد دولة أخرى، فإن باستطاعتنا ن 60السعودية إضافة إلى 

فيها. كما تسعى الشركة جاهدة إلى زيادة حصتها السوقية في مناطق الشرق األوسط و آسيا و إفريقيا و كذلك الدخول في منطقة 
 جنوب إفريقيا من خالل تحسين اسعارنا و جودة منتجاتنا و خدماتنا.

 
 الخصوم ونتائج األعمال:األصول و) 5(

مليون لایر في  61.033مليون لایر، مقارنة بمبلغ  77.895م 2011بلغت األرباح الصافية التي حققتها الشركة عام  -
 م.2010العام 

 %.21.57للعام السابق و ذلك بانخفاض قدره  188.945مليون لایر، مقابل 148.187بلغ إجمالي الربح  -
م، 2010مليون لایر خالل العام  121.14مليون لایر مقابل  85.31م 2011بلغ الربح التشغيلي للشركة خالل العام  -

 %4.14بارتفاع قدره 
 م.2010لایر خالل العام  2.03 مقابل لایر 2.60م 2011بلغ الربح الصافي للسهم خالل العام  -
مليون لایر خالل العام  741.80م، ليصل إلى 2010م % مقارنة بالعا5.69ارتفع مجموع حقوق المساهمين بمعدل  -

 م.2011
 م.2010في العام  663.33مليون لایر، مقارنة بقيمة  661.50م 2011بلغت الموجودات المتداولة عام  -
 م.2011مليار لایر خالل العام  1.281م إلى 2010مليار لایر خالل العام  1.004ارتفع مجموع الموجودات من  -
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 السابقة  الخمس سنواتنتائج ) 6(

 (المبالغ بآالف الرياالت)

 2007 2008 2009 2010 2011 

 775,580 744,705 851,554 1,138,885 690,219 إيرادات

 (627,393) (555,759) (652,578) (833,248) (513,699) تكلفة اإليرادات

 148,187 188,946 198,976 305,637 176,520 إجمالي األرباح

 %19.11 %25.37 %23.37 %26.84 %25.57 األرباح إجمالي

 (21,884) (19,914) (35,757) (39,733) (20,511) مصاريف بيع و تسويق

 (40,993) (47,887) (31,695) (38,341) (30,036) مصاريف إدارية و عامة

 85,309 121,145 131,524 227,563 125,973 الربح من العمليات التشغيلية

 (6,841) (7,027) (2,569) (6,345) (1,477) ماليةالنفقات صافي ال

 - (40,726) - - - مخصص قضايا قانونية

 1,616 3,325 1,263 4,732 3,952 صافي إيرادات أخرى (مصاريف)

 80,084 76,717 130,218 225,950 128,448الدخل قبل الزكاة و الضرائب الخارجية

 8,420 (8,907) (958) (1,100) - مصاريف ضريبة الدخل األجنبية

 (10,884) (9,304) (12,662) (10,278) (10,845) مصاريف الزكاة

 77,620 58,505 116,598 214,572 117,603 قبل حقوق األقلية الربح

 275 2,528 6,918 (537) (293) حقوق األقلية

 77,895 61,033 123,516 214,036 117,310 صافي الدخل

 %10.04 %8.20 %14.50 %18.79 %17.00 (%) الدخل/ المبيعات صافي
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 الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:

 
 (المبالغ بآالف الرياالت)

 
 

 
 (المبالغ بآالف الرياالت)
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 التوزيع الجغرافي لإليرادات:) 7(
 م:2011التوزيع اإلقليمي لإليرادات خالل العام  نسبالتالي يوضح  الرسم البياني

 
في قطر، ليبيا، ونيجيريXا حيXث لXم تXتمكن هXذه الفXروع  الشركات التابعة لم يتطرق الرسم البياني لذكر تفاصيل عن اإليرادات من

 م.31/12/2011من تحقيق أي إيرادات خالل السنة المالية المنتهية في 
 

م: 2011 نسب اإليرادات بحسب المصدر خالل العامالتالي يوضح  الرسم البياني

 
 
 

32.60% 

29.90% 

19.92% 

0.58% 17.00% 

 م2011اإليرادات للعام 

 السعودية

 اإلمارات

 غانا

 الجزائر

 بابا غينيا الجديدة

75.47% 

24.53% 

 م بحسب المصدر2011اإليرادات للعام 

 بيع الوحدات السكنية

 تأجير المساكن
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م و 2010، خXXالل السXXنوات  الشXXركة اي حققتهXXاإليXXرادات التXXالتاليXXة تفصXXيالً عXXن مصXXادر  والرسXXومات البيانيXXة توضXXح الجXXداول
 .، بحسب التوزيع الجغرافيم2011

 (المبالغ بآالف الرياالت)

 المجموع بابا غينيا الجديدة اإلمارات قطر الجزائر غانا السعودية 

 585,297 129,213 231,850 0 881 153,970 69,383 م2011دخل المبيعات للعام 

 190,283 2,637 24 0 3,601 558 183,463 م2011دخل اإليجارات للعام 

 %75.47 %98.00 %100.00 %0.00 %19.66 %99.64 %27.44 نسبة دخل المبيعات

 %24.53 %2.00 %0.00 %0.00 %80.34 %0.36 %72.56 دخل اإليجارات نسبة

 775,580 131,850 231,874 0 4,482 154,528 252,846 مجموع الدخل

  (المبالغ بآالف الرياالت)

 المجموع بابا غينيا الجديدة اإلمارات قطر الجزائر غانا السعودية 

 641,731 79,316 366,404 0 1,004 67,765 127,242 م2010دخل المبيعات للعام 

 102,974 1,337 59 0 11,257 668 89,653 م2010دخل اإليجارات للعام 

 %86.20 %98.30 %100.00 %0.00 %8.20 %99.00 %58.70 نسبة دخل المبيعات

 %13.80 %1.70 %0.00 %0.00 %91.80 %1.00 %41.30 نسبة دخل اإليجارات

 744,705 80,653 366,463 0 12,261 68,433 216,895 مجموع الدخل
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 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية:) 8(
 

ديسXمبر  31م و 2011ديسXمبر  31يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات المنتهية في 
 م.2010

 ماعدا صافي الربح للسهم) (المبالغ بآالف الرياالت،

 )- /نسبة االختالف (+  )- /االختالف (+  2010 2011 قائمة الدخل

 %4.15 30,875 744,705 775,580 اإليرادات

 %12.89- (71,634) (555,759) (627,393) تكلفة اإليرادات

 %21.57- (40,759) 188,946 148,187 إجمالي الربح

 %9.89- 1,970- (19,914) (21,884) مصاريف بيع و تسويق

 %14.39 6,893 (47,887) (40,993)إداريةعمومية و مصاريف 

 %29.58- (35,836) 121,145 85,309 الربح التشغيلي

 %2.65 186 (7,027) (6,841) مصروفات تمويلية

 %100.00 40,726 (40,726)   -                        مخصص منازعات

 %51.40- (1,709) 3,325 1,616 إيرادات اخرى

الlllدخل قبlllل ضlllريبة الlllدخل 

 األجنبية و الزكاة
80,084 76,717 3,367 4.39% 

 %194.52 17,328 (8,907) 8,420 ضريبة الدخل األجنبية

 %16.98- (1,580) (9,304) (10,884) الزكاة

 %32.67 19,115 58,505 77,620 الربح قبل حقوق األقلية

 %89.12- (2,253) 2,528 275 حقوق األقلية

 %27.63 16,862 61,033 77,895 صافي الربح

ربlllح السlllهم مlllن العمليlllات 

 %29.58 1.19 4.04 2.84 التشغيلية

 %87.73  1.77                    (2.01)                   (0.25)                   ربح/ خسائر غير تشغيلية

 %27.63 0.56 2.03 2.60 صافي الربح للسهم

 
االرتفاع الملحوظ في االرتفاع في صافي الربح للسنة المالية الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى  يعود سبب

%، إضافة إلى غياب المخصصات مقابل الدعاوى القضائية و الذي كان 87.78اإليرادات من اإليجارات و الذي ارتفع بمعدل 
لى ارتفاع إجمالي الربح و الربح التشغيلي إكذلك يعود سبب انخفاض  .رئيسياً النخفاض األرباح خالل السنة السابقة سبباً 

 تكاليف التركيب و المواد خالل السنة الحالية.
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 اإليضاحات المحاسبية:) 9(
فقXا للمعXايير المحاسXبية المتعXارف عليهXا فXي م و2011ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 

 ة السعودية للمحاسبين القانونيين دون أي اختالف.المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئ
 
 :والفروع الشركات التابعة) 10(

مجموعة من الشركات المتواجدة في منXاطق مختلفXة مXن  ،يشار إليها "بالشركة" ،تتبع إلى شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان
يتم اإلشارة اليها مجتمعة "بالمجموعة". وشركة البحر األحمXر لخXدمات اإلسXكان هXي شXركة مسXاهمة مسXجلة فXي  ،أرجاء العالم

 ،الجبيXل مدينXة ،1531وعنوانهXا ص.ب.  02/09/1427بتXاريخ  2532المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقXم 
 المملكة العربية السعودية ومقرها الرئيسي في مدينة الجبيل. ، 31951رمز بريدي 

 
 المحدودة غاناالبحر األحمر لخدمات اإلسكان شركة 

وهي شركة مسجلة وتزاول  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (غانا) المحدودة، قامت الشركة بتأسيس م 2005العام ي ف
% من رأسمالها. تعتبر شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (غانا) منشأة 100غانا وتمتلك الشركة  -أعمالها في أكرا 

التصنيع الثالثة للشركة. و تقوم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (غانا) بتصنيع العديد من المنتجات التي من أهمها 
، Seaway Series، وأبنية الطرق البحريّة Steel Roughneck، والوحدات الفوالذيّة الصلبة Sitemaster 25سايتماستر 

 .2005أكتوبر ي غانا العمل ف –وهي منشأة تخدم عمالءنا المستقّرين في شمال إفريقيا وغربها. وقد بدأت شركة البحر األحمر 
 

 دودة المح الجزائر البحر األحمر لخدمات اإلسكانسارل شركة 
)، وهXي شXركة RSAسارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان الجزائر المحXدودة ( شركة الشركة بتأسيس، قامت م2006 العام يف

% فXي شXركة الجزائXر. الغXرض 2بنسXبة  % من رأسمالها. يعتبر السيد جمال الدباغ مساهم98مسجلة في الجزائر تملك الشركة 
الشركة التي يتم بيعها وتأجيرها محليا لXدعم مركXز الشXركة لتنفيXذ  منتجات الستيرادمن تأسيس شركة البحر األحمر الجزائر هو 

كان اإلسX البحر األحمر لخXدماتتمكنت شركة   ،2007مشاريع التجهيز والتركيب المحلية وعقود المقاوالت العامة. في ديسمبر 
 .الواقع في حاسي مسعود Desert Palmsالجزائر المحدودة من تحقيق إيرادات ملحوظة عن طريق إدارة مشروع فندق 

 
 :في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان الجزائر (عضو مجلس إدارة) الدباغ عبدهللا جمال /يشمل هذا الجدول مصلحة السيد

  

تغير 
 النسبة

صافي 
 التغيير

 
 نهاية العام

 
خصم  العدد أسماء المهتمين بداية العام

 الصكوك
عدد 
 األسم

خصم 
 الصكوك

عدد 
 األسهم

 1 السيد جمال عبدهللا محمد علي الدباغ 200 0 200 0 0 0%

 
 

 البحر األحمر لخدمات اإلسكان قطرشركة 
مسXجلة فXي وهXي  )،RSQالمحXدودة (تأسيس شركة البحXر األحمXر لخXدمات اإلسXكان قطXر ذات المسXؤولية تم ، م2006في عام 

% مXXن رأسXXمالها. وبنXXاًء علXXى النظXXام األساسXXي لشXXركة البحXXر األحمXXر قطXXر، تسXXيطر 49الدوحXXة فXXي دولXXة قطXXر وتملXXك الشXXركة 
تتمثXل نهXا شXركة تابعXة. أركة البحXر األحمXر قطXر تعامXل علXى ذلXك فXإن شX المالية والتشXغيلية. وبنXاًء علXي الشركة على سياستها

قطر بإنجXاز أعمXال المقXاوالت العامXة وتركيXب المبXاني سXابقة التجهيXز والصXيانة العامXة والعمليXّات  ة البحر األحمرأنشطة شرك
 . 2008انطلقت بأعمالها في الربع األّول من عام  قطر قد-البحر األحمر لخدمات اإلسكانالتشغيليّة. علماً أّن 
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 المحدودة  نيجيريا البحر األحمر لخدمات اإلسكان

XXام الالل خXXت ، أُ م2008عXXدودةسسXXكان المحXXدمات اإلسXXر لخXXر األحمXXركة البحXXا ( شXXنيجيريRSN( يXXجلة فXXركة مسXXي شXXوه ،
نيجيريXا، فXي القيXام بأعمXال  –أعمال شركة البحر األحمر  ٪ من رأسمالها.  تتمثل97جمهورية نيجيريا االتحادية وتملك الشركة 

لXم تحقXق  2011ديسXمبر  31المقاوالت العامة والصيانة العامة وبناء المرافق واألعمال المدنيXة والمقXاوالت مXن البXاطن. وحتXى 
RSN .أّي إيرادات 

 
 دبي منطقة حرةالالبحر األحمر لخدمات اإلسكان شركة 

مملوكXة بالكامXXل  شXركةى ي المنطقXة الحXرة بجبXل علXي إلXيقXع فX ذيلشXركة بتحويXل فXرع الشXركة الXقامXت ا م،2009خXالل عXام 
وفقXاً لقواعXد سXلطة المنطقXة الحXرة بجبXل علXي. تعتبXر  تسميتها البحر األحمر لخXدمات اإلسXكان المنطقXة الحXرةوتم  األم، للشركة

 يع الثانية لدى للشركة.شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المنطقة الحرة منشأة التصن
 

 البحر األحمر لخدمات اإلسكان بابا غينيا الجديدة
، قامت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بتأسيس فرع شركة البحXر األحمXر لخXدمات اإلسXكان بابXا غينيXا 2009خالل العام 

. حيث يقXوم (Papa New Guinea)غينيا الجديدة  ا، والذي تم تسجيله في مدينة بورت مورسبي الواقعة في باب(RSP) الجديدة
الفرع بالقيام بأعمال المقاوالت العامة و التعاقد بالباطن فXي المنطقXة إضXافة إلXى اعمXال التركيXب و البنXاء، و تركيXب المرافXق و 

م هXو 2011العXام  بXه الشXركة مXن انجXازات فXي تلXك المنطقXة خXالل تالخدمات و توفير حلول سكنية للمدنيين. ومن أبرز ما قام
، (Chiyoda and Japan Gas Joint Venture) انشXاء مجمعXات سXكنية متكاملXة لشXركة تشXيودا و اليابXان المشXتركة للغXاز 

 .الُمسال الطبيعي في مجال التنقيب و استخراج الغاز عتبر من الشركات الرائدة عالمياً والتي تُ 
 

 ليبيا  البحر األحمر لخدمات اإلسكان
وهXي شXركة مسXجلة فXي الجماهيريXة العربيXة   )،RSLست شركة البحر األحمر لخXدمات اإلسXكان ليبيXا (س، أُ م2009خالل عام 

شركة البحر األحمXر % من  90البحر األحمر لخدمات اإلسكان المنطقة الحرة  الليبية الشعبية االشتراكية العظمى. تمتلك شركة 
) عنXد RSLليبيXا المحXدودة ( –فرع شركة البحر األحمXر لخXدمات اإلسXكان  )،  سيمثلRSLليبيا المحدودة ( –لخدمات اإلسكان 

. ونظXXرا للظXXروف شXXمال أفريقيXXاع بخدمXXة عمالئنXXا فXXي . وسXXيقوم هXXذا الفXXرالXXذي تمتلكXXه الشXXركة منشXXأة التصXXنيع الرابعXXة اكتمالXXه
م عXن تأجيXل 22/08/2011تXاريخ  م، فقXد أعلنXت الشXركة فXي2011السياسية التي عانت منها منطقة شXمال إفريقيXا خXالل العXام 

. وحتى م 2012العمل في المصنع متى سنحت الفرصة خالل العام  ةو تأمل الشركة البدء بمزاول موعد افتتاح مصنعها في ليبيا.
 من تحقيق أي إيرادات. ليبيالم تتمكن الشركة التابعة في  2011ديسمبر  31نهاية الفترة المالية 
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 .2011و  2010التي تمتلكها الشXركة فXي شXركاتها التابعXة و نسXبة تغيXر الملكيXة للعXامين  االسهم حصصالجدول التالي يوضح 
 حيث لم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار أدوات دين:

  
نسبة الحصة المملوكة للشركة كما في  بلد المنشاء اسم الشركة التابعة

 ديسمبر 31

 عدد األسهم  رأس المال المدفوع

2010 2011 

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

 المحدودة (غانا)

 450,000 دوالرأمريكي 50,000 %100 %100 غانا

شركة سارل البحر األحمر لخدمات 

 اإلسكان المحدودة (الجزائر)
 20,000 دينار جزائري20,000,000  %98 %98 الجزائر

 اإلسكانشركة البحر األحمر لخدمات 

 (قطر)
 1,000 لایر قطري1,000,000   %49 %49 قطر

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

)نيجيرياالمحدودة (  
 2,000,000 نايرا نيجيري 2,000,000 %97 %97 نيجيريا

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

المنطقة الحرة)-(دبي  
 1 إماراتي رهمد 1,000,000  %100 %100 اإلمارات العربية

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

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

 
األحمر لخدمات اإلسXكان بابXا غينيXا الجديXدة احXد فXروع الشXركة و هXي مملوكXة بالكامXل لشXركة البحXر األحمXر  تُعد شركة البحر

 لخدمات اإلسكان.
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 من غير أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين و أقاربهم أبرز المساهمين وصف مصلحة) 11( 
 

المسXاهمين فXي شXركة البحXر ألبXرز وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية فXي التصXويت تعXود يتضمن الجدول التالي 
كXانوا قXد  اللXذين )وأزواجهXم وأوالدهXم القصXرصدر وكبار التنفيذيين أعضاء مجلس إدارة المُ من غير (لخدمات اإلسكان  األحمر
  :من قواعد التسجيل واإلدراج )30(المادة  بتلك الحقوق بموجب مسبقاً  الشركة أبلغوا

 

 نسبة التغير
عدد األسهم 
 نهاية العام

 عدد األسهم
 بداية العام

 الرقم االسم النسبة

0.00% 15.300.000 15.300.000  1 القابضة المحدودةشركة مجموعة الدبّاغ  51%

0.00%  2 مجموعة التنمية التجاريّة 4% 1.200.000 1.200.000 

0.00%  3 شركة األغذية الممتازة المحدودة 5% 1.500.000 1.500.000 

0.00%  4 الشركة العلميّة الوطنيّة المحدودة 5% 1.500.000 1.500.000 

0.00%  5 والوكاالت التجاريّة المحدودةشركة التسويق  5% 1.500.000 1.500.000 

0.00%  21,000,000 21,000,000   المجموع 70%
 
 سياسة توزيع األرباح:) 12(

Xي امتثلت الشركة فXة التXة العامXي الجمعيXدت فXام ي عقXن العXل مXب  2011إبريXت بتجنيXي وقامXام األساسXاف10للنظXن صXي % م
الموافقXXة علXXى توزيXXع األربXXاح مXXن قبXXل المسXXاهمين.  حتXXى األن لXXم تصXXدر كمXXا تXXم ي القXXانوني األربXXاح السXXنوية لتشXXكيل االحتيXXاط

الجمعيXة ي حاملي األسهم العادية. وافق المسXاهمون فXللمساهمين من الشركة أي أسهم ممتازة ولذلك فإن جميع األرباح يتم دفعها 
% مXن رأس 10 وهXو مXا يمثXلكXل سXهم لایر عXن  1.00مليون لایر أو  30مبلغ  على توزيع  2011العامة التي عقدت في العام 

 لنظام األساسي للشركة.وذلك امتثاالً ل، م2010كأرباح نقدية عن السنة المالية  المال
 انتهاءيوما من  30للمساهمين في غضون ي وقد تم توزيع أرباح األسهم المعلنة عن طريق اإليداع المباشر في الحساب المصرف

 .2011الجمعية العامة للمساهمين 
 

أرباح الشركة الصافية السنوية بعXد خصXم  والذي يقضي بتوزيع لنظام األساسي للشركةا ) من45للمادة ( توزيع االرباح وفقاً  يتم
 جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

اديXة وقXف هXذا التجنيXب متXى نظامي، ويجوز للجمعيXة العامXة الع احتياطي%) من األرباح الصافية لتكوين 10يجنب ( (أ) 
 المذكور نصف رأس المال. االحتياطيبلغ 

 

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

يجXXوز للجمعيXXة العامXXة العاديXXة بنXXاء علXXى اقتXXراح مجلXXس اإلدارة تجنيXXب نسXXبة متسXXاوية مXXن األربXXاح الصXXافية لتكXXوين  (ج)
 أخرى. احتياطيات

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

 يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح. (هـ)
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 :لشركةفي اوصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين ) 13(
مجلXXس اإلدارة أو كبXXار المXXوظفين أو أي مXXن أزواجهXXم أو يتعلXXق بالشXXركة وشXXركاتها التابعXXة، لXXم تصXXدر ألي مXXن أعضXXاء  فيمXXا

. يوضXXح الجXXدول التXXالي بيانXXات المصXXلحة التXXي تعXXود ألعضXXاء مجلXXس اإلدارة اكتتXXابأوالدهXXم القصXXر حقXXوق خيXXار أو حقXXوق 
ك تلك المصلحة أو تلXي دين للشركة أو جميع شركاتها التابعة وأي تغير فوأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة وأدوات ال

 م.2011الحقوق خالل العام المالي 
 
 

 أو صكوك أواسهمحصص الشركة، أو الشركات التابعة  فيالقصر أوالدهم و أزواجهمو مجلس اإلدارة عضاءأل ألي مصلحة تعودوصف 

صافي  نهاية العام بداية العام اسم العضو العدد
 الصكوك األسهم الصكوك األسهم نسبة التغيير التغيير

 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون 1
 (رئيس مجلس اإلدارة)

436,000 - 470,000  0 7.80% 

 السيد / دون براون سمنر 2
 (المدير التنفيذي و العضو المنتدب)

1,500 - 300 - (1,200) (80%) 

 %0.00 0 - 1,000 - 1,000 السيد / جمال عبدهللا الدباغ 3
 %0.00 0 - 1,000 - 1,000 المهندس / حسين عبدهللا الدباغ 4
 %0.00 0 - 1,000 - 1,000 السيد / فريد حسن خجا 5
 %0.00 0 - 1,000 - 1,000 السيد / محمد حسني جزيل 6
 %0.00 0 - 2,000 - 2,000 الدكتور / محمد علي إخوان 7
 %0.00 0 - 1,000 - 1,000 طاشكنديالسيد / هشام أحمد  8
 %0.00 0 - 1,000 - 1,000 السيد / وحيد أحمد شيخ 9
 
 
 

وأزواجهXم وأوالدهXم القصXر فXي أسXهم الشXركة وأدوات الXدين  لكبXار التنفيXذيينيوضح الجدول التالي بيانات المصلحة التي تعود 
 م.2011ك الحقوق خالل العام المالي تلتلك المصلحة أو ي للشركة أو جميع شركاتها التابعة وأي تغير ف

 
 

 أو صكوك أواسهمحصص الشركة، أو الشركات التابعة  فيالقصر أوالدهم و أزواجهمو لكبار التنفيذيين ألي مصلحة تعودوصف 
صافي  نهاية العام بداية العام المنصب اسم المدير التنفيذي العدد

 التغيير
نسبة 
 الصكوك األسهم الصكوك األسهم التغيير

 %)80( )1,200( - 300 - 1,500 الرئيس التنفيذي السيد/ دون براون سمنر (االب) 1
 %0.00 0 0 0 0 0 المدير المالي السيد/ سانجي ودهواني 2
نائXXب الXXرئيس إلدارة العمليXXات و مXXدير  السيد/ جلين وارين 3

 %0.00 0 0 0 0 0 التسويق
 %0.00 0 0 0 0 0 شؤون الموظفين نائب الرئيس إلدارة السيد/ جون موون 4
المملكXXXXXة العربيXXXXXة فXXXXXرع مXXXXXدير عXXXXXام  السيد/ دون براون سمنر (االبن) 5

 %0.00 0 0 0 0 0 السعودية
 - 0 0 20 0 0 مدير االلتزام السيد/ محمد عثمان مالوي 6
 %0.00 0 0 0 0 0 مدير فرع الجزائر السيد/ ديفيد توبر 7
 %0.00 0 0 0 0 0 فرع غانا مدير السيد/ مارك سمنر 8
 %0.00 0 0 0 0 0 مدير فرع بابا غينيا الجديدة ديل جوزيت ي/ الرالدكتور 9
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 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة: )14(
 

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

 2010 2011 الُمتداولةقروض ال
 91,182            --          جارية مدينة حسابات

 38,462,868     83,187,637     قروض قصيرة األجل

 35,400,000     112,710,612     الجزء المتداول من قروض متوسطة األجل

  73,954,050      195,898,249     المجموع

 
 

 – 2010م (31/12/2011مليون لایر كما في  382.10وقد بلغت قيمة التسهيالت البنكية الغير مستخدمة المتاحة للشركة 
مليون لایر سعودي)، وتتكون بصفة عامة من تسهيالت للسحب على المكشوف، و قروض قصيرة األجل، وخطابات  323.20

 اعتماد و ضمانات. 
 
 

 2010 2011 غير متداولةقروض 
 67,750,000      259,050,000      قروض متوسطة األجل

 (35,400,000)     (112,710,612)     الجزء المتداول من قروض متوسطة األجل

الجزء غير المتداول من قروض متوسطة 
 األجل

     146,339,388      32,350,000 

 
 

مليون لایر من احد البنوك المحلية و ذلك  225شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان على قرض متوسط األجل بقيمة  حصلت
للشركة خمسة (معادن). وبلغت قيمة القروض الغير مستخدمة و المتاحة  لشركة التعدين العربية السعوديةلبناء مجمعات سكنية 

) سنوات، ابتداًء 3يتم سداد هذه القروض على دفعات موزعة على فترة ثالث (م. 31/12/2011مليون لایر كما في  )15عشر (
 م.2014م و حتى 2012من 

 
 الجدول التالي يبين تفاصيل سداد القروض متوسطة األجل:

 
 2011 2010 

 ----         29,950,000      م2012

 83,460,612      2,400,000        م2013

 62,878,776        - م2014

 146,339,388      32,350,000      المجموع
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 وك الُمقرضة:الجدول التالي يبين تفاصيل القروض بحسب البن

 

 اسم البنك
 الرصيد في بداية السنة

 م01/01/2011
 المبالغ المسددة قروض جديدة

 الرصيد في نهاية السنة

 م31/12/2011

 257,800,000 18,700,000 235,000,000 41,500,000 السعودية -البنك األهلي التجاري

 31,233,000 15,014,070 19,983,000 26,264,070 السعودية –بنك الرياض 

 29,989,629 30,118,130 50,107,759 10,000,000 السعودية –بنك الراجحي 

 - 22,064,542 13,421,344 8,643,198 اإلمارات –بنك اإلمارات دبي الوطني 

 - 45,396,099 40,155,638 5,240,461 اإلمارات –ستاندارد شارتر 

 23,215,008 138,157,801 146,716,488 14,656,321 اإلمارات -إتش إس بي سي الشرق األوسط 

 342,237,637 269,450,642 505,384,229 106,304,050 المجموع

 
 
 
 
 ايضاحات ألنشطة أدوات الدين:) 15(
 

 أدوات الدين القابلة للتحويل -1
توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقXوق مشXابهة أصXدرتها  ال

 م.2011الشركة أو منحتها خالل العام 
 

 حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين -2
توجXXد أي حقXXوق تحويXXل أو اكتتXXاب بموجXXب أدوات ديXXن قابلXXة للتحويXXل إلXXى أسXXهم أو حقXXوق خيXXار أو مXXذكرات حXXق  ال

 م.2011اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام 
 

 أدوات الدين القابلة لالسترداد -3
 م.2010العام  قابلة لالسترداد خاللال يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين 
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:) 16(
 

 ) أعضاء. فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المجلس وتصنيف األعضاء.9(تسعة يتكون مجلس إدارة الشركة من 
 
عضويته في مجلس اإلدارة  تصنيف العضوية اسم العضو 

 لشركات أخرى
 اللجانعضويته في 

 
 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون 1

 (رئيس مجلس اإلدارة)
 المراعيشركة  - مستقل

 فتيحيمجموعة  -
 هرفيشركة  -
 مجموعة العبيكان االستثمارية -

 اللجنة التنفيذية (رئيس) -
 لجنXXة الترشXXيحات والمكافXXآت -

 (رئيس)

 السيد / دون براون سمنر 2
 (المدير التنفيذي و العضو المنتدب)

 اللجنة التنفيذية  - - تنفيذي
 لجنة الترشيحات والمكافآت -

الشXXXXركة الخليجيXXXXة العامXXXXة للتXXXXأمين  - مستقل الدكتور / محمد علي إخوان 3
 التعاوني

 مجموعة فتيحي -

 لجنة المراجعة (رئيس) -

  - ميدغلف - مستقل السيد / هشام أحمد طاشكندي 4
 لجنة الترشيحات والمكافآت  - - مستقل السيد / فريد حسن خجا 5
 - - غير تنفيذي / حسين عبدهللا الدباغ المهندس 6
الشXXXXركة الخليجيXXXXة العامXXXXة للتXXXXأمين  - غير تنفيذي السيد / جمال عبدهللا الدباغ 7

 التعاوني
 لجنة المراجعة -
 لجنة الترشيحات والمكافآت -

الشXXXXركة الخليجيXXXXة العامXXXXة للتXXXXأمين  - غير تنفيذي السيد / محمد حسني جزيل 8
 التعاوني

العربيXXXة السXXXعودية لزيXXXوت الشXXXركة  -
 التشحيم (بترولوب)

 –شXXXركة الخلXXXيج التعاونيXXXة للتXXXأمين  -
 البحرين

الشXXركة الدوليXXة السXXعودية المصXXرية  -
سXXXالك  –لإلمXXدادات و اإللكترونيXXات 

 مصر –
 –شXXركة جرايXXف لإلصXXول القابضXXة  -

 هولندا
 -شXXXركة جرايXXXف ااتجXXXارة القابضXXXة  -

 هولندا

 اللجنة التنفيذية -
 لجنة المراجعة -

 السيد / وحيد أحمد شيخ 9
الشXXXركة العربيXXXة السXXXعودية لزيXXXوت  - غير تنفيذي

 التشحيم (بترولوب)
 –شXXXركة الخلXXXيج التعاونيXXXة للتXXXأمين  -

 البحرين
الشXXركة الدوليXXة السXXعودية المصXXرية  -

سXXXالك  –لإلمXXدادات و اإللكترونيXXات 
 مصر –

 –شXXركة جرايXXف لإلصXXول القابضXXة  -
 هولندا

 -شXXXركة جرايXXXف ااتجXXXارة القابضXXXة  -
 ولنداه

 

 لجنة المراجعة  -
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 اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع:) 17(
 

اجتماعXXات. وفيمXXا يلXXي جXXدول يوضXXح سXXجل ) 4( ربعXXةأ م2011بلXXغ عXXدد اجتماعXXات مجلXXس اإلدارة التXXي عقXXدت خXXالل العXXام 
 الحضور الخاص بكل اجتماع:

 
 

 اسم العضو
 سجل الحضور

االجتماع األول 
17/01/2011 

االجتماع الثاني 
19/04/2011 

االجتماع الثالث 
19/08/2011 

االجتماع الرابع 
19/10/2011 

 المجموع

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون 1
 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / دون براون سمنر 2
 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / جمال عبدهللا الدباغ 3
 3 حاضر حاضر لم يحضر حاضر / حسين عبدهللا الدباغ المهندس 4
 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / فريد حسن خجا 5
 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / محمد حسني جزيل 6
 2 لم يحضر حاضر حاضر لم يكن عضواً  الدكتور / محمد علي إخوان 7
 2 حاضر لم يحضر لم يحضر حاضر السيد / هشام أحمد طاشكندي 8
 4 حاضر حاضر حاضر حاضر السيد / وحيد أحمد شيخ 9
 

تXم  م. حيXث2011إلى عضوية مجلس اإلدارة خXالل الربXع الثXاني مXن العXام  قد انضم الدكتور/ محمد علي إخوانو نُشير إلى أن 
 م وتمت الموافقة على عضويته. 19/04/2011التصويت على ترشيحه من خالل الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 

 
 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة:) 18(
 

م اسXتمرت بعXض العقXود والتXي كانXت الشXركة طرفXا فيهXا وكانXت توجXد فيهXا مصXلحة لXبعض أعضXاء 2011العام المXالي  خالل
مجلس اإلدارة، وبعض هذه العقXود تXم االتفXاق عليهXا منXذ سXنوات سXابقة وتXأتي امتXدادا لعالقXات مسXتمرة بXدأت قبXل العXام المXالي 

 م.2011
 
 

 على النحو التالي:ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه و
 
 وصف للمصلحة اسم الشركة اسم العضو 
شركة سارل البحر األحمر لخXدمات  السيد/ جمال عبدهللا الدباغ1

 اإلسكان المحدودة (الجزائر)
يمتلك عضو مجلس اإلدارة السيد/ جمXال عبXدهللا الXدباغ حصXة تعXادل 

خXالل عقXود متبادلXة أي لم تقم الشXركتين بعمXل   % من رأس مالها.2
 م.2011السنة المالية 

الشXXXXركة الخليجيXXXXة العامXXXXة للتXXXXأمين  السيد/ جمال عبدهللا الدباغ2
 التعاوني

العامXXXة للتXXXأمين الخليجيXXXة  شXXXركةالتقXXXوم الشXXXركة بXXXإبرام عقXXXود مXXXع 
التعXXXاوني لتXXXوفير خXXXدمات تXXXأمين لشXXXركة البحXXXر األحمXXXر لخXXXدمات 

 إدارتها.هو رئيس مجلس اإلسكان، حيث أن السيد/ جمال الدباغ 
الشXXXXركة الخليجيXXXXة العامXXXXة للتXXXXأمين  السيد/ محمد حسني جزيل3

 التعاوني
العامXXXة للتXXXأمين  الخليجيXXXة شXXXركةالتقXXXوم الشXXXركة بXXXإبرام عقXXXود مXXXع 

التعXXXاوني لتXXXوفير خXXXدمات تXXXأمين لشXXXركة البحXXXر األحمXXXر لخXXXدمات 
اإلسXكان، حيXXث أن السXXيد/ محمXXد جزيXل عضXXو مجلXXس إدارة فXXي كXXال 

 الشركتين.
الشXXXXركة الخليجيXXXXة العامXXXXة للتXXXXأمين  الدكتور/ محمد علي إخوان4

 التعاوني
العامXXXة للتXXXأمين  الخليجيXXXة شXXXركةالتقXXXوم الشXXXركة بXXXإبرام عقXXXود مXXXع 

التعXXXاوني لتXXXوفير خXXXدمات تXXXأمين لشXXXركة البحXXXر األحمXXXر لخXXXدمات 
اإلسكان، حيث أن الدكتور/ محمد إخوان عضو مجلس إدارة في كXال 

 الشركتين.
للشXXركة الخليجيXXة العامXXة للتXXأمين لایر  958,998.48لبحXXر األحمXXر لخXXدمات اإلسXXكان بXXدفع مبلXXغ إجمXXالي قXXدره قامXXت شXXركة ا

 م.2011التعاوني مقابل خدمات تأمين متنوعة تم تقديمها خالل العام 
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 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين:) 19(
 

التXXالي يوضXXح المكافXXآت والتعويضXXات المدفوعXXة ألعضXXاء مجلXXس اإلدارة وكبXXار التنفيXXذيين، بمXXن فXXيهم المXXدير التنفيXXذي  الجXXدول
 م:2011والمدير المالي خالل العام 

 (المبالغ بآالف الرياالت)

أعضاء المجلس الغير تنفيذيين/  أعضاء المجلس التنفيذيين البند
 المستقلين

من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى  خمسة
المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس 
 التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم

 لرياالت السعوديةالف ابأ
 2,052 -- 277 الرواتب

 10,316 -- 2,579 البدالت والتعويضات
 -- 1,800 200 المكافآت الدورية والسنوية

 12,368 1,800 3,056 اإلجمالي
 

 لایر كتعويضات لرئيس مجلس اإلدارة السابق مقابل خدمات استشارية قام بها للجان المجلس. 200,000تم دفع مبلغ  �
 
 
 
 
 التنازالت عن الرواتب والتعويضات:) 20(
 

 أي راتب أو تعويض. ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن
 
 التنازالت عن األرباح: ) 21(
 

 ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح.
 
 مدفوعات الزكاة و الضرائب، و المدفوعات النظامية األخرى )22(
 

تمتثل الشركة بدفع مستحقات الزكاة بحسب تعليمات مصلحة الزكاة و الدخل الُمطبقة في المملكة العربية السعودية. وحصلت 
م. و لم تحصل على 2006الشركة على شهادة من مصلحة الزكاة و الدخل بدفع جميع المستحقات على الشركة حتى نهاية العام 

 م. 2011 –م 2007الل السنوات أي استبيان أو تقييم لمخصصات الزكاة خ
م، استلمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان من مصلحة الزكاة والدخل إخطاراً يفيد بأن على الشركة 2010خالل العام 

مليون لایر. على إثره قامت الشركة خالل  3.80لزم الشركة دفع مبلغ م، و الذي يُ 2006م و 2005مستحقات مالية لألعوام 
 م بتقديم نقض للجنة النقض االبتدائية، والتي حكمت لصالح الشركة برفض دعوى مصلحة الزكاة و الدخل.2011العام 

مليون  8.40بلغت قيمة الضرائب الُمستحقة على شركة البحر األحمر لخدمات األسكان مقابل شركاتها التابعة و فروعها مبلغ 
وتخضع جميع الشركات التابعة للشركة م. 31/12/2010 كما في مليون لایر 8.90م، مقارنة بمبلغ 31/12/2011لایر كما في 

وفروعها إلى قوانين الضرائب للبلدان حيث تمارس عملياتها, فيما عدا شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (غانا) حيث أنها 
تخضع الشركة التابعة في اإلمارات العربية  وكذلك السنوات من تاريخ تأسيس الشركة.  10أعطيت فترة عفو ضريبية مدتها 

 إلى أي رسوم ضريبية أو زكاة.
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م، فقد تمكنت الشركة من استرداد بعض 2011ونظراً لتعديل الصفة القانونية لفرع الشركة في بابا غينيا الجديدة خالل العام 
 .قامت بدفعها ُمسبقاً الرسوم الضريبية التي 

 
 المدفوعات النظامية التي قامت الشركة بسدادها:الجداول التالية توضح بالتفصيل 

 
 2010 2011 مدفوعات للزكاة

 12,639,532    10,883,799    بداية العام 

 9,303,869      10,883,993      المخصصات

 (11,059,602)   (10,220,568)   المدفوعات

  10,883,799     11,547,224    نهاية العام

 

 2010 2011 الشركات التابعة –ضريبة الدخل 

 1,207,697       9,313,623       بداية العام 

 8,907,482    (9,313,623)    المخصصات

 (801,556)              (873,705)              المدفوعات

  9,313,623     (873,705)    نهاية العام

 

 2010 2011 احتياطي معاشات الموظفين

 40,000      43,488      العام  بداية

 511,192   543,502   المخصصات

 (507,704)        (572,399)        المدفوعات

 43,488   14,591   نهاية العام

 

 2010 2011 الجمارك -المدفوعات النظامية 

 ----      ----      بداية العام 

 1,465,568   3,503,533   المخصصات

 (1,465,568)        (3,503,533)        المدفوعات

 ----   ----   نهاية العام

 
 لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القوائم المالية واإليضاحات المرفقة �

 
 

 م.31/12/2011ال يوجد على شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أي مدفوعات نظامية أخرى غير المذكور حتى تاريخ 
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 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:) 23(
 

م كمXXا تضXXمنتها القXXوائم الماليXXة 2011المخصصXXات والتعويضXXات لمصXXلحة مXXوظفي الشXXركة عXXن العXXام  ةول التاليXXاالجXXد توضXXح
 للشركة المرفقة، مقارنة بالعام السابق.

 
 

 م2010 م2011 احتياطي نهاية الخدمة
 9,791,907 11,272,209 بداية العام

 4,696,978 6,493,148 المخصصات
 (3,216,676) (4,207,061) المدفوعات
 11,272,209 13,558,296 نهاية العام

 
 
 مجلس اإلدارة: تإقرارا) 24(
 

 يقر مجلس اإلدارة باآلتي:
 

 أنه تم اعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. -
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية. -
 ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. أنه -

 
 
 تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:) 25(
 

 يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، وأنه ليست هناك أي تحفظات تجاهها.
 
 
 لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها:) 26(
 

لمجلس اإلدارة ثالث لجان رئيسية تم تشكيل عضويتها من قبل المجلس. ولهذه اللجان دورها المهم والحيوي في مسXاعدة مجلXس 
واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة واالسهام في وضع تحقيقا لألداء األمثل  ام بواجباته النظامية المناطة بهاإلدارة على القي

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

 اللجنة التنفيذية
تتشكل اللجنة التنفيذية من ثالث أعضاء من مجلس اإلدارة وتتشكل من كل مXن رئXيس اللجنXة الXدكتور/ إبXراهيم حسXن المXدهون، 
وعضوية كل من العضو المنتدب السيد/ دون براون سمنر والسيد/ محمد حسني جزيل. وتختص اللجنXة التنفيذيXة بصXفة أساسXية 

ومXXن ثXXم  ة لهXXا والمعتمXXدة مXXن مجلXXس اإلدارةة واالسXXتراتيجية وفXXق الصXXالحيات المحXXددكافXXة القXXرارات الهامXXة التنفيذيXX بXXاقتراح
 .2011) اجتماعات خالل العام 5( خمسة وقد اجرت اللجنة التنفيذية التوصية بها إلى المجلس العتمادها والموافقة عليها.

 
 لجنة المراجعة

وتضم كل من رئيس اللجنXة الXدكتور/ محمXد علXي إخXوان، وعضXوية  تتألف لجنة المراجعة من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة
. وتXؤدي اللجنXة مهماتهXا التXي تتضXمن كل من السيد/ محمد حسني جزيل، والسيد/ وحيد أحمد شيخ، والسيد/ جمال عبXدهللا الXدباغ

الية وتدقيق القXوائم الماليXة للشXركة، اإلشراف على تقييم المخاطر واإلجراءات اإلدارية والرقابة الداخلية والعمليات والتقارير الم
كمXXا تقXXوم بمراقبXXة النتXXائج الماليXXة للشXXركة وإقرارهXXا وتحديXXد سياسXXات االلتXXزام باألنظمXXة والسياسXXات وفحXXص اجXXراءات الرقابXXة 
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ع مهXام ) اجتماعXات. علمXا بأنXه قXد اسXندت إلXى اللجنXة جمي4X(أربعة م 2011الداخلية. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 
 م.19/10/2011بتاريخ  جتماعهلجنة الحوكمة التي أقر المجلس احاللها خالل ا

 
 كافآتملجنة الترشيحات وال

) أعضاء برئاسة الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون وعضوية كXل مXن السXيد/ دون 3( ثالث ُشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت من
د/ فريد حسن خجا. وتقXوم اللجنXة بمراجعXة جميXع األعمXال والسياسXات والبXرامج براون سمنر والسيد/ جمال عبدهللا الدباغ والسي

واالحتياجات المتعلقة بعضوية وأعضاء مجلس اإلدارة. ووضع سياسXات واضXحة لتعويضXات ومكافXآت أعضXاء مجلXس اإلدارة 
 م.2011الل العام المالي وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها. وقد عقدت اللجن اجتماعين خ

 
 بعض القرارات المتعلقة باللجان، وهي على النحو التالي:م 2011اقر مجلس إدارة شركة البحر األحمر خالل السنة المالية 

تشكيل اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور/ إبراهيم المدهون و عضوية كXل مXن السXيد/ دون بXراون سXمنر و السXيد/ محمXد  .1
 حسني جزيل.

إعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة الدكتور/ محمد علي إخوان، وعضوية كل من السيد/ محمد حسني جزيل، والسيد/  .2
 وحيد أحمد شيخ، والسيد/ جمال عبدهللا الدباغ.

إعXXادة تشXXكيل لجنXXة الترشXXيحات و المكافXXآت برئاسXXة الXXدكتور/ إبXXراهيم حسXXن المXXدهون وعضXXوية كXXل مXXن السXXيد/ دون  .3
 السيد/ جمال عبدهللا الدباغ والسيد/ فريد حسن خجا.براون سمنر و

 إلغاء لجنة الحوكمة و اسناد مهماتها إلى لجنة المراجعة. .4
 
 المتعلقة باألعمال المخاطر) 27( 

حين أن القائمة ليسXت  أعمال الشركة و وضعها المالي أو نتائج العمليات يمكن ان تتأثر ماديا بأي من المخاطر التالي ذكرها. في
 شاملة إال أنها تشير إلى أبرز المخاطر التي يمكن أن تواجهها شركة البحر األحمر لإلسكان.

 
 كلفة المواّد الخام وتوافرها

إّن أسعار وتوافر المواد الخام التي تستخدم في صناعة منتجات الشركة يمكXن أن تتغيXّر بشXكل ملحXوظ بسXبب تقلXّب األسXعار فXي 
لطلب. وقد تمّكنت الشركة تاريخيّاً من الحفXاظ علXى المخXزون المناسXب مXن المXواّد الخXام وذلXك بفضXل حفاظهXا علXى العرض وا

. فضXالً عXن ذلXك، تXأثر عمالؤنXا اسXتهالكامن المواد األكثXر  كافيةعالقاتها المتينة والطيّبة مع الشركات الممولة وتخزين كميات 
األسعار إلى تكلفة البيع. ومXن غيXر المؤكXد أن تXتمكن الشXركة مXن إضXافة  ارتفاعإضافة فارق تاريخيّاً بارتفاع األسعار. حيث تم 

أسعار الموارد إلى سعر البيع لعمالئنXا فXي المسXتقبل والمحافظXة علXى كميXات كافيXة مXن المخXزون,  ارتفاعهذا الفارق الناتج عن 
 ج التشغيليّة والتدفق النقدي.وهذا بدوره سوف يكون له أثر سلبي على زيادة المبيعات والنتائ

 
 المنافسة

الشركة في أسواق تنافسية. وهناك عدد من الشXركات التXي تتنXافس مباشXرة مXع البحXر األحمXر لإلسXكان وهXذه المنافسXة قXد تعمل 
مناطق  تضغط على هامش منتجات الشركة. باإلضافة الى أن مستقبل أداء الشركة قد يتأثر سلباً في حالة ظهور منافسين جدد في

 تواجدها.
 

 الطبيعة الدوريّة لألعمال
مواصلة سياسة التنوع لتعزيXز مسXاهمة ي الشرق األوسط و أجزاء من أفريقيا مستمرة في ف يةاالقتصادالدول على الرغم من أن 

. الهبXوط الXدول كتلي القطاعات غير النفطية إلى الناتج المحلي اإلجمالي، فإن اإليرادات التابعة للنفط تواصل لعب دور مهيمن ف
XXاجئ فXXؤدي المفXXد يXXنفط قXXعار الXXة ي أسXXر مرغوبXXائج غيXXى نتXXتثماراتإلXXلالس XXدة التXXؤد يالجديXXد تXXى ي قXXاضإلXXى  انخفXXب علXXالطل

 لشركة.عمليات احال حدوث ذلك قد تتأثر النتائج المالية وي المناطق النائية. في المخيمات و مساكن الموظفين ف
 

 تعطل االعمال
المملكXة العربيXة السXعودية، و اإلمXارات العربيXة المتحXدة، و ي أعمال البحر األحمر على كفاءة عمليات مرافXق التصXنيع فX تعتمد

والحروب والحوادث لكبار العاملين و الطاقة ، وامXدادات الميXاه ، وإخفXاق  الطبيعيةغانا. وتتمثل المخاطر الطبيعية في الكوارث 
 ةي  وضXXعت لتXXأمين الحمايXXأن الشXXركة تتبXXع سياسXXة تXXأمين تتناسXXق مXXع معXXاير الصXXناعة التXXمعXXدات الحاسXXوب. علXXى الXXرغم مXXن 
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قد تحدث وأي خسائر ي التدابير قد ال تعوض الشركة بنحو كاف عن الخسائر الت هذهوالسالمة للحد من اَثار هذه المخاطر إال أن 
 .أخرى أو أضرار مادية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على اإليرادات

 
 وانين الحوكمةق

زيادة كلفة تصXنيع منتجXات نين جديدة على القوانين القائمة تخضع الشركة لعدد من قوانين الحوكمة المختلفة. وقد ينتج تطبيق قوا
الشركة. إضافة إلى ذلXك، قXد يXؤّدي عXدم االلتXزام بXالقوانين الحاليXّة أو المسXتقبليّة إلXى التعXّرض للعقوبXات أو المسXؤوليّة الجنائيXّة 

 على المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي في الشركة. سلبيا ة. وكال االحتمالين يمكن أن يؤثرالمدنيّ 
 

 وسواهم من األشخاص الرئيسيين نالتنفيذيياالعتماد على المدراء 
عXدد مXنهم قXد  التنفيذيين وعدد من األشخاص الرئيسيين. وفقXدان أي مXن هXؤالء األشXخاص أو مدراءهاتعتمد الشركة على جهود 

 يؤثر سلبيّاً على المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي في الشركة.
 

 سعر الصرف للعمالت
خام من عدد من األسواق المختلفXة، تعتمد نفقات و إيرادات الشركات على عدد مختلف من العمالت الدولية نظراً لشراء المواد ال

سXعر ي عXدد مXن األسXواق المختلفXة. التحXرك الملحXوظ فXي و يتم بيع المنتجات فX واحد،و تواجد مرافق التصنيع في أكثر من بلد 
تتعامل بها الشركة قد يؤثر سلبياً على أربXاح الشXركة. وحيXث أن الشXركة تقXوم ي الت ىخرو العمالت األي صرف الريال السعود

لشXركة بسXبب ا ةعلى ربحي المخاطر التزال تؤثر هذهعمليات صرف العمالت األجنبية؛ إال أن لباستخدام  أدوات إدارة المخاطر 
 هذه األدوات. استخدامالمترتبة على  ةاإلضافي ةالتكلف

 
 العوامل السياسية

دولXة حXول العXالم، حيXث ترتكXز أنشXطتها فXي دول  60فXي أكثXر مXن  بتنفيذ مشXاريع شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان تقام
الشرق األوسط، و إفريقيا، شرق آسيا. تعد الشركات المتخصصة في مجاالت التنقيب عن البترول و الغاز و التعدين من العمالء 

اتهم فXي هXذه الXدول. و تعXاني بعXض هXذه الXدول مXن حالXة عXدم االسXتقرار السياسXي و للشXركة، والXذين يقومXون بعمليX نالرئيسXيي
 أداء الشركة.على الوضع االقتصادي، مما قد يؤثر بشكل كبير على  تداعياته

 
 
 الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:) 28(
 

 لایر سXعودي 50,000هيئXة السXوق الماليXة بمبلXغ تم فرض غرامة ماليXة علXى شXركة البحXر األحمXر لخXدمات اإلسXكان مXن قبXل 
مXن قواعXد التسXجيل  نالسXابعة و العشXري) من الفقXرة (ب) مXن المXادة 22( للفقرة الفرعية تهامخالفوذلك  م18/09/2011بتاريخ 

 النصXية قXراراتاإلعلXى م 2010ة السXنوية للعXام المXالي واإلدراج ، إذا لم يحتِو تقرير مجلس إدارتها المرفق ضمن القوائم المالي
 .في الوقت المحدد بقرار الهيئة المتضمن فرض الغرامة، وتسديد مبلغ المخالفة م. وقد تم االلتزا)22الواردة في الفقرة الفرعية (

 
 
 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية:) 29(
 

م لعمليات مراجعة دورية من جانب كXل مXن إدارة المراجعXة الداخليXة فXي الشXركة و 2011عمليات الشركة خالل العام  خضعت
المراجع القانوني للشركة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر العمXل وقيXاس 

ولXم ات الخارجي بتقييم لهXذا النظXام ضXمن مراجعتXه للبيانXات الماليXة الختاميXة للشXركة. مدى كفاءة األداء. كما قام مراقب الحساب
تُظهر عمليات المراجعة ضعفا جوهريا في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة مما يعكس قناعة لجنة المراجعة بفاعليXة إجXراءات 

 الرقابة الداخلية المتبعة.
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 المسؤولية االجتماعية:) 30(
 

كجXXزء مXXن سياسXXة الشXXركة إلبXXراز مسXXاهمتها حيXXال المجتمXXع قامXXت بزيXXادة وعXXي المXXوظفين لحXXثهم علXXى الزيXXادة مXXن اسXXتخدام 
علXى لشراء الورق االتصاالت اإللكترونية  لتقليص إنتاج المهمالت وتخفيف العبء عن البيئة ، وقد تم إنفاق المبالغ المخصصة 

بالصXXّحة والسXXالمة والبيئXXة. كXXذلك لXXم تتXXوانى الشXXركة فXXي تقXXديم يXXد العXXون ص المتعلقXXة المشXXاريع التثقيفيXXة والتعليميXXة، وبXXاألخ
التXي اجتاحXت منXاطق مختلفXة مXن العXالم للمتضررين من أهالي موظفي الشركة نتيجة للسيول و الفيضانات و الكوارث الطبيعية 

وتعم%ل  نقديXة.تXة و مXواد غذائيXة و مسXاعدات . حيXث تXم تقXديم معونXات تمثلXت فXي مسXاكن مؤقحيث تتواجXد فروعنXا و مشXاريعنا
 الشركة باستمرار على تطوير ورفع مستوى مبادرات المسؤولية االجتماعية لديها.

 
 
 التواصل مع المساهمين والمستثمرين:) 31(
 

خXالل العXام تولي شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان مساهميها ومستثمريها أهمية بالغXة حيXث تطلعهXم علXى أدائهXا وأنشXطتها 
نوي لمجلس إدارتها وكذلك اطالعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قXد تطXرأ ويكXون لهXا تXأثير علXى من خالل التقرير الس

وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع "تداول" وموقعها على شبكة االنترنت ووسائل االعالم االخرى وفقا لسياسة االفصXاح 
عهXا مXن خXالل تطبيXق تعليمXات هيئXة السXوق الماليXة واألنظمXة المعمXول بهXا فXي المملكXة العربيXة التي تحرص الشXركة علXى إتبا

XXركة بعمXوم الشXXا تقXXعودية. كمXمان  لالسXالزم لضXXة الXXاح المعلقXXليم األربXXىتسXم  إلXXذين لXXة واللXXاح قديمXتحقين ألربXXاهمين المسXXالمس
 يتمكنوا من استالمها نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم للشركة وذلك لمساعدتهم في استالم جميع مستحقاتهم المالية.
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 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية:) 32(
 

الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمXة الشXركات بمXا يتوافXق مXع النظXام األساسXي ونظXام الشXركات الصXادر مXن تطبق 
وزارة التجXارة والصXXناعة السXXعودية، السXXيما فيمXا يتعلXXق بحقXXوق المسXXاهمين وااللتXزام بXXإجراءات االفصXXاح والشXXفافية، باسXXتثناء 

 ة على إكمال دراستها ليتم اعتمادها وتطبيقها مستقبال:األحكام الواردة أدناه والتي تعمل الشرك
 

 مالحظات نص المادةرقم المادةالعدد
 )5(المادة  1

 فقرة (ج)
اإلعlالن عlن موعlد انعقlاد الجمعيlة العامlة و مكانlه و جlدول أعمالهlا قبlل  يجب

الموعllد (بعشllرين) يومllاً علllى األقllل، ونشllر الllدعوة فllي موقllع السllوق و موقllع 
االنتشllار فllي المملكllة. وينبغllي  يالشllركة اإللكترونllي و فllي صllحيفتين واسllعت

 استخدام وسائط التقنية الحديثة لالتصال بالمساهمين.

شر الدعوة في موقlع الشlركة اإللكترونlي بسlبب اعمlال الصlيانة لم يتم ن
 التي كانت تجرى عليه.

 )6(المادة  2
 )ب(فقرة 

يجب إتباع أسlلوب التصlويت التراكمlي عنlد التصlويت الختيlار أعضlاء مجلlس 
 اإلدارة في الجمعية العامة.

وقllد تllم ال يتضllن النظllام األساسllي للشllركة طريقllة التصllويت التراكمllي. 
إضافته إلى بنود الجمعية للموافقة عليه لتغيير النظام األساسlي للشlركة 

 ومن ثم تطبيقه في دورات االنتخاب المستقبلية.
 )10(المادة  3

 فقرة (د)
سياسllات و معllايير و إجllراءات واضllحة و محllددة للعضllوية فllي مجلllس وضllع 

 اإلدارة و وضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
تم تعديل الئحة الحوكمة لدى الشركة لتتضمن السياسات و المعايير التي 
تتماشllى مllع متطلبllات هيئllة السllوق الماليllة. تllم إقllرار الالئحllة مllن قبllل 
 المجلس و سيتم عرضها على الجمعية العمومية القادمة للموافقة عليها.

4 
 

) 11المادة (
 فقرة (ب)

لlllم يlllتم تحديlllد مسlllؤوليات مجلlllس اإلدارة بوضlllوح مlllن خlllالل النظlllام  في نظام الشركة األساسي.يجب تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح 
األساسي للشركة، وإنمlا تlم تحديlدها بالتفصlيل مlن خlالل الئحlة حوكمlة 

 سيتم عرضها على الجمعية العمومية. يالشركة الت
)  14المادة ( 5

 فقرة (ب)
الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار  تُصدر

 أعضاء لجنة المراجعة و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
علlى مllدة عضlوية اعضllاء  للجنllة المراجعlة لlم تحتlوي الالئحllة السlابقة

وقlد تlم إضlافتها فlي الالئحlة  .وكيفية رقابة مجلlس اإلدارة عليهlا اللجنة
التllي أقرهllا المجلllس و سllيتم عرضllها علllى الجمعيllة العموميllة  الجديllدة

 .القادمة للموافقة عليها
) 15المادة ( 6

 فقرة (ب)
تُصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة قواعد اختيار 

 أعضاء لجنة الترشيحات و المكافآت و مدة عضويتهم و أسلوب عمل اللجنة.
علllى مlllدة  للجنlllة الترشllيحات و المكافllآت الالئحllة السllابقةلllم تحتllوي 

وقllد تllم  .وكيفيllة رقابllة مجلllس اإلدارة عليهllا عضllوية اعضllاء اللجنllة
إضافتها في الالئحة الجديدة التlي أقرهlا المجلlس و سlيتم عرضlها علlى 

 .الجمعية العمومية القادمة للموافقة عليها
 ) 18المادة ( 7

 الفقرة (أ)
ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص مlن الجمعيlة العامlة يجlدد كlل سlنة 
أن تكllون لllه مصllلحة مباشllرة أو غيllر مباشllرة فllي األعمllال و العقllود التllي تllتم 
لحساب الشركة، وتستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريقة المنافسة العامة إذا 

مجلlس اإلدارة كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل و علlى عضlو 
أن يبلغ المجلس بما له مصلحة شخصية في األعمال و العقود التي تتم لحسlاب 
الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع، وال يجوز للعضو ذي المصلحة 
االشllتراك فllي التصllويت علllى القllرار الllذي يصllدر فllي هllذا الشllأن فllي الجمعيllة 

llس اإلدارة. و يبلllاع مجلllي اجتمllة أو فllة العامllس اإلدارة الجمعيllيس مجلllغ رئ
العامllة عنllد انعقادهllا عllن األعمllال و العقllود التllي يكllون ألحllد أعضllاء مجلllس 
اإلدارة مصلحة شخصية فيها، و يرفق بهذا التبليغ تقريlر خlاص مlن المحاسlب 

 القانوني.

ابتllداًء مllن العllام الحllالي، تllم تثبيllت التبليllغ فllي محضllر اجتمllاع مجلllس 
 .  م17/01/2012اإلدارة المنعقد في 

 ) 18المادة ( 8
 "" الفقرة (أ)

لم يتم ذكlر مصlلحة اعضlاء مجلlس اإلدارة فlي تقريlر خlاص صlادر مlن 
 .المحاسب القانوني، و إنما تم االشارة إليها ضمن بيانات القوائم المالية

 




































































