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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

حفظه هللا

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان  بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حفظه اّلله



رؤيـتــنــا

OUR

نحن في شركة بحر العرب نعمل بحماس وجهد من أجل تحقيق 
رضا عمالئنا وطموحاتهم. لدينا نخبة من برامج الحاسب اآللي 
التي تتطور باستمرار بينما نواصل االبتكار ونسخر كل طاقاتنا 
لتقديم أفضل الحلول البرمجية لعمالئنا مستندين على مبادئ 
روح  وتشجيع  والمثابرة  والسهولة  والبساطة  والنزاهة  الثقة 

االبتكار والتطوير

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

M I S S I   N
رســــالتــنـا

OUR

عالية  ذات جودة  والمتميزة  المتكاملة  الحديثة  البرامج  توفير 
في  العمالء  لدى  العمال  وتطوير  ونمو  نجاح  في  تساهم 
عمل  فريق  توفير  خالل  من  وذلك  والخاص  العام  القطاعين 
والفنيين  المختصين  والمحللين  المبرمجين  أفضل  من  مؤهل 

والمدربين.

2 1



كلمة رئيس
مجلس اإلدارة

محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

السادة / مساهمي شركة بحر العرب           المحترمين.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

في إطار سعينا المستمر نحو النجاح والتميز في سوق 

في  أعمالنا  لتطوير  بجهد  العمل  نتابع  فإننا  العمل، 

الشركة بما يخدم مصلحتها ومصلحة المساهمين.

ونعرض لكم في هذا التقرير أبرز اإلنجازات التي حظيت 

بها شركتكم بحر العرب بفضل هللا ثم بجهود منسوبي 

الشركة جميًعا خالل العام المالي 2021م.

إنجازات  من  حّققناه  ما  نتاج  بفخر  لكم  نقدم  إننا 

ونجاحات خالل العام المالي المنصرم، ونسعى بعزٍم إلى 

على  مسيرتنا  في  حريصين  والنمو،  التقدم  مواصلة 

االستناد على الركائز واألسس السليمة التي تقودنا نحو 

كافة  تسخير  على  نعمل  فإننا  ولهذا  المستدام.  النمو 

إمكانياتنا لتطوير مواردنا وكوادرنا البشرية مع استمرار 

التزامنا الكامل تجاه مجتمعنا ومساهمينا.

ومصلحة  مصلحتها  يخدم  بما  الشركة  في  أعمالنا  لتطوير  بجهد  العمل  نتابع  إننا 
المساهمين.

إننا نقدم لكــم بفخــر نتاج ما حّققــناه من إنجـازات ونجـاحـات خـالل العام المالي 
المنصرم، ونسعى بعزٍم إلى مواصلة التقدم والنمو.

حريصين في مسيرتنا على االستناد على الركائز واألسس السليمة التي تقودنا نحو 
النمو المستدام.

محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة

وال أنسى في هذا المقام أن أتوجه بأسمى آيات الشكر 

والعـرفــان والتقـــديـر ألعضــاء مجلـس اإلدارة، ولإلدارة 

على  ومنسوبيها  الشركة  إدارات  وكافة  التنفيذية، 

جهودهم المخلصة والصادقة، متطلعين إلى المزيد من 

النجاحات خالل العام 2022م بإذن هللا.

مع خالص التحية والتقدير.
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النشاط الرئيسي للشركة
وصـــف

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

سجلت شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات في المملكة العربية السعودية كشركة 
سعودية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم 1010169116 والصادر

في مدينة الرياض بتاريخ 1422/06/27هـ (الموافق 2001/09/15م)

1429/04/14هـ  بتاريخ  (128/م)  رقم  والصناعة  التجارة  وزير  معالي  قرار  على  بناء 
الموافق 2009/04/21م تم تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة سعودية ذات 
مسؤولية محدودة إلى شركة سعودية مساهمة مقفلة ومن ثم إلى شركة مساهمة 

وإدراجها بتاريخ 2017/02/26م في سوق األسهم السعودي ( نمو )
وبتاريخ 2020/04/12م وافقت السوق المالية السعودية ( تداول )

على انتقال الشركة إلى السوق الرئيسية
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يتمثل نشاط الشركة كما هو
في النظام األساسي كالتالي: 

واآلالت  اآللي  الحاســــــب  أجهزة  في  والتجزئة  الجملة  تجارة 
واألجهـــزة المكتبية والمعـــدات واألجهـــزة الطبيــــة وصــيانة 
وتشغيل أجهـزة الحاسب اآللي وأجهزة الميكروفيلم واإلجهزة 
واألدوات  غيــارهــــــا  وقطـــــع  والكهـــربائية  اإللكــــــترونــــــية 

واألجهــــزة الدعائية وصيانتها.

الشركة  وتمارس  الحاسب،  برامج  وتوزيع  واستيراد  إنتاج 
أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص 

الالزمة من الجهات المختصة إن وجدت

التعلــيم والتــدريب وإنشاء مراكز التدريب، والتدريب عن بعد، 
والتدريب اإللكتروني وصرف الشهادات للمتدربين بعد اجتياز 

الدورات للبرامج المحاسبية واإلدارية والمالية

المسجلة  اإلعالم  وسائط  استنساخ  التحويلية،  الصناعات 
واستنساخ برامج الحاسب اآللي الجاهزة (سوفت وير)

وتصميم  الحاسوبية  البرمجة  أنشطة  واالتصاالت،  المعلومات 
وبرمجة البرمجيات الخاصة والخبرة االستشارية وما يتصل بها 
مجال  في  االستشارات  تقديم  الحاسوب،  برمجة  أنشطة،  من 
الحاسوب واألنشطة ذات الصلة، تحليل النظم، صيانة برمجيات 
المـــواقـــع، أنشطــــة خـدمات تكنولوجيا  وتصمـــيم صفحــــات 
االستشارية  الخبرة  أنشطة  األخرى،  الحاسوب  و  المعلومات 

الحاسوبية و إدارة المرافق الحاسوبية.

األنشطـــة المالـــية وأنشطــــة التأمـــين، نظــــم المدفـــوعـــات 
والتسويات المالية والخدمات المتعلقة بالمدفوعات الرقمية

تمديد شبكات الحاسب اآللي وصيانتها

األعمال اإللكترونية

خدمات التسويق للغير

الوكاالت التجارية

البرمجيات

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

نوع النشاط
الرئيس

الدولة التي تمارس
فيها نشاطها

نسبة الملكية
(مباشرة وغير

مباشرة)

رأس المال
وفقًا للقيمة األسمية

لألسهم والحصص

عدد األسهم\
الحصــــــص

اسم الشركة

شركة بحر العرب المالية
شركة شخص واحد

مساهمة مقفلة

المملكة العربية
السعودية

500,000 5000,000 مملوكة بنسبة
%100 لشركة بحر

العرب ألنظمة المعلومات

المملكة العربية
السعودية

مدفوعات رقمية

دولة التأسيس

الشركات التابعة:

مالحظة:-
تعمل الشركة حاليًا للحصول على الرخصة النهائية للبدء بالعمليات التشغيلية.
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بحــــــــر العــــــــرب
ألنظمـــــــة المعلــــــومـــــات

خدمــات

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

تؤمن بحر العرب بتسخير كافة الطاقات لخدمة كافة عمالئها وبناء العالقات 
طويلـــة األمـــد لتحقــــيق النجـــاح المشترك. عبر فريق متخصص في الدراسة 
والتخطيط والتنفيذ وفق طبيعة النشاط التجاري للعميل واإلجراءات المتبعة 

إلدارة الألعمال.

وتشمل الخدمات:

االستشــارات و التخطيــط:
يدرس فريق بحــــر العـــرب االحتياجات التقنية للعميل 
هذه  لتلبية  واالســــتراتيجية  الفنـــــية  الخطط  ويرسم 
المطلبــات وفـــق طبيعـــة العمل واإلجراءات المتبعة 
كما ويـقــــدم الفـــريق االستشـــارات في مجال البرامج 
واألنظمـــــة وبنـــــاء شبكـــات العمــل والــربـــط البيني 
للشبكــــات وتصمــــيم وتنفـــيذ الحلـــول المتكــــاملة. 
ويتضمن ذلك إعداد المواصفــــات التقنــــية لألجهــــزة 
والمعدات وأنظمة التشغيل وكافة المتطلبات الفنية 

للمشروع.

التـركـــيب:
الفنيين  من  فريقًا  عمالئها  العرب  بحر  شركة  تمنح 
المتخصصين في تركيب األجهزة والبرامج والشبكات 
في مقر العميل وضبط اإلعدادات الالزمة لتوفير بيئة 

عمل تقنية لألنظمة المطلوبة.

التــدريــــب:
لدى شــركـــة بحـــر العـــرب مجمـــوعــة من المـــدربين 
األخصائيين يتمتعـــون بكفــاءة عالية لتدريب موظفي 
الشـــركـــة بطرق حديثة  أنظمة  العمـالء على مختلف 
الموظف  إتقان  إلى  تهــــدف  تدريبية  خطـــة  ووفـق 
قدراته  واستخــــدام  النظـــــام  مع  التعامل  لمهــــارات 

وميزاته لخدمة المنشأة التي يعمل بها.
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بحـــر العــــــــــرب
منتجـــات

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

أكثر من 690 ألف مستخدم ألكثر من 94 ألف شركة 
يستخدمون منتجات بحــر العــرب يومًيا إلدارة أعمالهم 

التجارية والحكومية.

تضـــم قائمــــة منتجــاتنا نخــبة من البرامج التي تتطور 
بأستمــرار مثل برنامج سماك SMACC الذي صدر منه 6 
إصدارات رئيسية طيلة ربع قرن من التطـــوير المستمد 
وتسهـيل  عمالئنا  رغبات  لتحقيق  الدائم  سعينا  من 
أعمالهم بابتكار أنجع الحلـــول البرمجــــية المتكــــاملة 

التي توظــــف أحــدث التقنيات والخدمات.

أكثر من

مستخدم

ألكثر من

منشأة

94 ألف

690 ألف

منتجاتنا
أبرز المنتجات

برنامج سماك

SMACC

الذي صدر منه

إصدارات رئيسية

6
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النظام المحاسبي السعودي

SMACC

بدأ تطويره عام

1986م

صدرت النسخة األولى

1988م

أكثر من

منشأة تستخدم البرنامج

94,000

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

SMACC 
بالكامل  المحاسبية مطور  برنامج سعودي إلدارة األعمال  هو 

من قبل شركة بحر العرب، 
عام  منه  األولى  النسخة  وصدرت   1986 عام  تطويره  بدأ  وقد 
1988، لذلك يحمل هذا البرنامج فهمًا عميقًا لبيئة األعمال في 
المملكة العربيـــــة السعـــودية إزاء تاريخه الطويل في السوق 

وتلبية المستمرة لمتطلبات العمالء التقنية. 
البرنامج رغبة كل منشأة واحتياجاتها، لذلك حقق  ويلبي هذا 
من  أكثر  في  حاليًا  سماك  برنامج  يستخدم  إذ  واسعًا  انتشارًا 
94,000 منشأة وبلغ عدد رخص االستخدام المصدرة حوالي 690 

ألف رخصة.
المملكة  في  األكاديمية  الجهات  ثقة  سماك  برنامج  نال  كما 
أقسام  في  ليدرس  النظام  اختيار  تم  إذ  السعــــودية  العـربـــــية 
المحلية  األكاديمة  المـــؤسسات  من  عديـــد  في  المحاســــبة 
والعربية منذ ما يزيد عن 15 عامًا ومازال، و قد صدر له منهجًا 

تعليميًا يحتوي على شرح الستخدام البرنامج بالكامل. 
يدرســـه الطـالـب ويتـــــدرب على استخدامه بالتطبيق العملي 

كشرط أساسي إلكمال شهادة المحاسبة بالحاسب اآللي.

يتكون برنامج سماك المحاسبي من عدة أنظمة فرعية متكاملة 
في منظومة واحدة تتيح إدارة موحدة لجميع عمليات المنشأة 
والمخزون،  والمشتريات،  والمبيعات،  المحاسبة،  مجاالت  في 
الحضور  نظام  إلى  باإلضافة  الموظفين،  وشئون  البيع،  ونقاط 
باستخدام  يعمل  والذي  الرواتب  سير  مع  المربوط  واالنصراف 

بصمة اليد أو الكروت الممغنطة.
الدول  في  واسع  بانتشار  المحاسبي  سماك  برنامج  ويحظى 
العربية حيث يوجد له وكالء في كل من مصر واليمن والسودان 

واألردن و المغرب.
والصين  وسنغافورة  أمريكا  في  عمالء  البرنامج  يستخدم  كما 

والهند.
 SMACC موقع برنامج سماك

www.smacc.com 
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(ERP) نظــام إدارة مــوارد الشـــركات

SCRIBES

لتخطيط
موارد الشركات

الحماية
القصوى للبيانات

المرونة
وسهولة العمل

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

SCRIBES
بتبسيط تبسيط فواتيرك بحيث تكون   Scribes ERP - قدرة 

عملية الدفع سريعة
المالي على  التخطيط والتحليل  Scribes ERP بتنفيذ  - قدرة 

أي مستوى
- يدير نظام إدارة األصول الخاص بـ Scribes ERP أصولك بدًءا 
من الشراء وحتى وقت التخلص من أصول العمل بشكل فعال

وتحسين  تمكين  مع  لديك  والموردين   Scribes ERP تعامل 
عالقاتك معهم بمرور الوقت

- ادارة المخزون في سكرايبس ERP على تسريع نمو أعمالك 
من خالل مساعدتك في إدارة عناصر المخزون بدقة

- المخزون في Scribes ERP على بيئة سحابيه يسمح للوصول 
للنظام من اي مكان بالعالم مع امان ببيانات مشفره

- يساهم نظام المشتريات Scribes ERP في سجلك المالي من 
خالل التحكم في مصروفات شركتك وتتبعها واإلبالغ عنه

تبسيط  على  عملك   Scribes ERP مبيعات  نظام  يساعد   -
عمليات المبيعات أثناء إدارة قنوات البيع المتعددة بسهولة

- توجهك مراكز تكلفة Scribes ERP إلى تحقيق الالمركزية 
في العمليات التجارية وزيادة المبيعات مع الربحية المحسنة

- يدير نظام إدارة اإلنتاج في سكرايبس erp كل خطوة تفصيلية 
في عملية تصنيع المنتج

Scribes ERP إمكانية مراقبة أعمالك على شاشة  - قدم لك 
واحدة والحصول على جميع الملخصات المالية ، وقائمة بجميع 

المبيعات واألرباح بنقرة واحدة فقط
www.scribeserp.com 
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 3S نظام البيع
Point of Sale

3S

الحل
األمثل ألنشطة التجزئة

سهولة
وسرعة في األداء

مرتبط
بنظام إدارة المخازن

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

3S
تم تصميم نظام نقاط البيع 3S لمساعدة نمو مبيعات التجزئة 

والتحليالت  التقارير  ذلك  في  بما  المخزون  إدارة  أدوات  مع 

مباشرة. 

المتاجر  مبيعات  تحسين  على   3S البيع  نقاط  نظام  يعمل   -

باستخدام كل من األنظمة السحابية أو والمكتبية

- يمكنك الوصول الكامل إلى جميع الفروع الخاصة بك دون أي 

إزعاج والتحكم بها من مكان واحد

- يعمل نظام التقارير لدينا على إنشاء تقارير شاملة تستند إلى 

البيانات التخاذ القرارات المناسبة

3s للعمل مع العديد من طرق  - تم تصميم نظام نقاط البيع 

الدفع بكل سالمة و أعمان

 
www.3spos.com 
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نظام إدارة الموارد الحكومية

GIC

وجود
جدار حماية قوي للنظام

امكانية
التعامل مع أي مستجدات

مراقبة
كافة العمليات

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

GIC
الحكومية وهو حزمة متكاملة من  المعلومات  إدارة  نظام  أي سي هو  جي 
التي تقدمها الجهات  التطبيقات تهدف الى تحقيق تكامل كافة الخدمات 
الخدمات والمعلومات  يتم توفير جميع  الحكومية ضمن نظام موحد، بحيث 
لكافة  واحدة  دخول  نقطة  طريق  عن  إلكترونيًا  الحكومية  والمعامالت 

المستخدمين.

الرسالة:
الحكومية  الجهات  في  المواد  وإدارة  لتخطيط  معلوماتية  أنظمة  تطبيق 

والمساهمة في إمكانية تبادل البيانات والتحول إلى بيئة عمل الورقية.

الرؤية:
أن تتمكن جميع الجهات الحومية من إنجاز أعمالها اإلدارية والمالية بكفاءة 
وأداء عاليين من خالل تطبيق أنظمة تخطيط موارد متقدمة وآمنة ومناسبة 
تبادل  من  خاللها  من  تتمكن  التي  وأنشطتها  التقنية  وبيئاتها  ألحجامها 

البيانات فيما بينها آليا بسرعة و آمان

الهدف من إنشاء النظام:
رغبة من شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات في تطوير وتوسيع خدماتها 
الحكومية  لألنظمة  بدراسة  الشركة  قامت  الحكومية  القطاعات  لتشمل 
وطريقة عمل معظم الجهات الحكومية، وقد أظهرت الدراسة تباينًا في بيئات 
للترابط  افتقارها  المستخدمة مع  اآللي  الحاسب  االلكترونية وأنظمة  العمل 
اختالف  بسبب  المختلفة  العمل  وحدات  بين  المعلومات  مشاركة  وصعوبة 
التطبيقات وقواعد البيانات و ضعف أنظمة المشاركة واالتصال البيني. كما 
أظهرت الدراسة تخلف عديد من االنظمة الحاسوبية العاملة حاليا عن مواكبة 
التقنيات الحديثة في مجال أنظمة و قواعد البيانات واالتصال البيني وتشفير 
بحر  شركة  استشرفت  الدراسة  تلك  ضوء  على  و  المعلومات.  وأمن  البيانات 
االلكترونية  الحكومة  أنظمة  ظل  في  الحكومي  العمل  مستقبل  العرب 
وضرورة استحداث أنظمة مترابطة تحقق التكامل وتعنى باألمن المعلوماتي 
المتبعة وبما يضمن تطبيق  الحكومية  األداء واإلجراءات  بشكل اليؤثر على 
اللوائح واألنظمة الصادة من وزارة المالية. سعى البرنامج إلى تكامل خدمات 
من  تزيد  أن  شأنها  من  إيجابية  نتائج  من  ذلك  فى  لما  اإللكترونية  الحكومة 
توافر وإنتاجية وفعالية الخدمات اإللكترونية الُمقدمة للمستخدمين. وزيادة 
لتكنولوجيا  األمثل  االستخدام  خالل  من  الحكومية  المؤسسات  أداء  كفاءة 
الذي  ،اآلمر  الحكومية  النظم  إجراءات  وتبسيط  واالتصاالت  المعلومات 
وزيادة  الحكومية  الجهات  مختلف  بين  التعاون  أواصر  توثيق  إلى  سيؤدي 
مشاركة المستخدمين في تقديم الخدمات. ويمكن اختصار األهداف األساسية 

ألنظمة الحكومة اإللكترونية المتكاملة فيما يلي: 
الخدمات  توفير  خالل  من  للمستخدمين  الحكومية  الخدمات  تحسين   -
الكفاءة  زيادة  للجميع.  وصوال  واألسهل  وفاعلية  كفاءة  األكثر  الحكومية 
الحكومية  اإلجراءات  تبسيط  خالل  من  الحكومية  للمؤسسات  الداخلية 

والتنسيق بين تلك الهيئات.
- تعزيز الحوكمة والشفافية عن طريق توضيح مختلف اإلجراءات ومساهمة 
ثالثة  بإستقطاب  الشركة  قامت  وقد  القرارات.  اتخاذ  في  المستخدمين 
إعطاء  بغية  مختلفة  تخصصات  في  العامة  المراقبة  ديوان  من  مستشارين 
تحليل  تم  عليه  بناءًا  و  الحكومية.  الجهات  في  العمل  آللية  الكامل  التصور 
األنظمة بالتفصيل، وقد استغرقت تلك المرحلة ثالث سنوات. وفي عام 2008 
المجال  هذا  في  مختص  فريق  إشراف  تحت  األنظمة  تنفيذ  في  البدء  تم  م 
تحقيق  النظام  تصميم  في  روعي  وقد  البرمجية.  التقنيات  أحدث  بأعتماد 
التوافق التام مع اشتراطات ومواصفات برنامج تعامالت الحكومة اإللكترونية 

"يسر"

www.saudigrp.com 
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حلول المتاجر االلكترونية الذكية
3S Cart

منصة
تجارة الكترونية

شاملة

توفير
 األدوات التسويقية الضرورية 

تبسيط
إدارة المنتجات

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

3S Cart
العالمة  وتعزيز  لبدء  إلكترونية شاملة  تجارة  3S Cart منصة 

التجارية عبر اإلنترنت بميزاتها الشاملة.

إدارة  عملية  في  شيء  كل  بتبسيط    3S Cart قامت  حيث 
والعمالء  اإلنترنت  عبر  المتجر  طلبات  مثل  المنتجات 
والخصومات  والضرائب  والشحن  والمخزون  والمدفوعات 

والقسائم.

والتصنيفات  الصفحات  إنشاء  المنصة  لمستخدمي  ويمكن 
الصفقات  وإدارة  محدودة  غير  لمنتجات  والمجموعات 

والعروض للعمالء.

3S Cart الوصول إلى آفاق جديدة من الفرص في  يتيح متجر 
الالمحدودة  اإلمكانيات  تسمح  و  اإللكترونية  التجارة  مجال 

المجانية فى 3S Cart لعمالء SMACC باستكشاف ميزاتها.

األجهزة  كانت  مهما  االنترنت  على  متجر  إنشاء  يمكن  كما 
الذكية التي يتم استخدامها.

 
www.3scart.com 
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المـوظفـــــــــــين
إحصائيات

163

ف
ظ
مو

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

توطين الوظائف:

إنجازات إدارة الموارد البشرية:

رأس المال البشري:

تعتبر إدارة الموارد البشرية مسؤولة عن أهم أصول الشركة ورأس مالها، والمتمثلة في العنصر البشـــري وتعــــتبر اإلدارة هي بوابة دخول الموظف إلى الشــــركة، 

وهي أيضًا بوابة الخروج منها،  وتعنى الموارد البشرية بإدارة رأس المال البشري وتسخير كل اإلمكانات للحصول على أقصى فائدة ممكنة من رأس المال البشــــري 

من خالل عمليات التدريب والتأهيل، وتنظيم وإدارة الوقت، وخلق بيــــئة عمل مثالية لموظفي الشــــركة، وتوفــــير جمــــيع الوسائل التي يحتاجها الموظف للتفــــرغ 

ألداء مهــامــه الـوظيفـية على النحــو المطلوب، وتحقيق أعلى إنتاجية في العمل، إضافًة إلى ذلك، تقوم اإلدارة بالتخطيط السليـــــم لمواجهــــة التحديات الخارجية 

المتمثلة في االلـتـــــزام بالتشـريعات والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية، والعمل على االستفادة منها على النحــــو المطلــــوب، وتجنب الشــــركة أي مخالفات 

يمكـــن أن تنجـــم عن عدم االلتزام بسياسات الجهة التشريعية ذات الصلة.

تولي إدارة الموارد البشرية للشركة أهتمامًا كبيرًا لرأس المال البشري حيث أنه الركيزة األساسية التي تقود عجلة النمو والتطور مما يضع الشركة ضمن 

أوائل  الشركات بالمملكة.

تطبيق مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية  في استقطاب القوى العاملة ورفع كفاءتها من خالل برامج دعم التوظيف والتدريب على رأس 

العمل.

قامت إدارة الموارد البشرية بالتنوع في قنوات االتصال لتسخير التطور التكنولوجي المعاصر للوصول لشريحة أكبر من الكفاءات عن طريق إبرام تعاقدات مع 

أهم المواقع االلكترونية المعنية بالتوظيف  الستقطاب الشباب السعودي من حديثي التخرج وتوفير فرص عمل لهم.

تفعيل برنامج تمكين المرأة لدى شركتنا والذي يعد هدف جوهريًا لشركة بحر العرب ومقتبسًا من الرؤية والتي ساوت في توفير الفرص لكل من الجنسين 

لالستفادة من مهارتها وإشراكها في عجلة التنمية.

سخرت إدارة الموارد البشرية لدى شركة بحر العرب جهودها للحفاظ على الكفاءات والمواهب من القوى العاملة الموجودة وتطويرها على رأس العمل من 

خالل عدة مبادرات.

وسعيًا من إدارة الموارد البشرية لشركة بحر العرب لقياس كفاءة الخدمات المقدمة للموظفين فقد استحدثت استبانة لقياس مدى الرضا الوظيفي لدى 

موظفي الشركة.

إنجازات الموارد البشرية لشركة بحر العرب ألنظمة المعلومات لعام 2021م:

إدارة الموارد البشرية
لشركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
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ما ُطبق من أحكام 
الئحة حوكمة  الشركات 
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هيئـة  عـن  الصـادرة  الشـركات  حوكمـة  الئحـة  فـي  الـواردة  االلزامية  األحـكام  جميـع  الشـركة  تطبـق 
السـوق الماليـة، باسـتثناء بعض األحكام اإلسترشادية الموضحة فيما يلي:

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرة الفقرةرقم المادة

392

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وتأهيل  بتدريب  الكافي  االهتمام  إيالء  الشركة  على  يتعين 
التنفيذية، ووضع البرامج االزمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:

برامج  على  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  كل  لحصول  الالزمة  اآلليات  وضع 
ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة 

بأنشطة الشركة.

لم يتم العمل بهذا البند كونه بندًا 
إسترشــاديًا وسوف يتم تطبيقه 

مستقبًال

411،2،3،4،5،6

85

87

1،2،3

1) يضع مجلس االدارة بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس 
واألعضاء واللجان واإلدارة التنفيذية سنويًا وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط 
الرقابة  أنظمة  وكفاية  المخاطر  إدارة  وجودة  للشركة  األستراتيجية  األهداف  تحقيق  بمدى 
الداخلية وغيرها، على أن تحـــــدد جوانب القـــوة والضعـــف واقتراح معالجتها بما يتفق مع 

مصلحة الشركة.
لمجلس  األعضاء  يفَصح عنها  وأن  األداء مكتوبة وواضحة  تقييم  إجراءات  أن تكون  2) يجب 

اإلدارة واألشخاص المعنيين بالتقييم.
3) يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف 
والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفاءات مهنية 
تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضًا أن يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات العمل في 

المجلس بشكل عام.
4) يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو وااللتزام 
بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت الالزم 

لها .
5) يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل 

ثالث سنوات .
أخذ  بعد  المجلس  رئيس  ألداء  دوريًا  تقييمًا  التنفيذيين  غير  االدارة  مجلس  أعضاء  يجري   (6
لهذ  المخصص  النقاش  المجلس  رئيس  يحضر  أن  دون  من  التنفيذيين  األعضاء  نظر  وجهات 
الغرض  على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - 
بصفة خاصة - ما يلي: 

الشركة  في  العاملين  آراء  إلى  لالستمـــاع  متخصصــة  عمـل  ورش  عقـــد  أو  لجــان  تشكـــيل   (1
ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.

2) برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحقهها وبرامج التقاعد، 
وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.
3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

المسئولية االجتماعية
تضع الجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة  سياسة تكفل إقامة التوازن 
بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها  بغرض تطوير األوضاع اإلجتماعية 

واالقتصادية للمجتمع.

لم يتم العمل بهذا البند كونه بندًا 
إسترشاديًا وسوف يتم تطبيقه 

مستقبًال

لم يتم العمل بهذا البند كونه بندًا 
إسترشاديًا وسوف يتم تطبيقه 

مستقبًال

لم يتم العمل بهذا البند كونه بندًا 
إسترشاديًا وسوف يتم تطبيقه 

مستقبًال

1- ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة 
الشركات 

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

881،2،3،4

مبادرات العمل االجتماعي
يضع مجلس اإلدارة البرامج وتحديد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل 

االجتماعي ويشمل ذلك ما يلي:
االجتماعي،  العمل  في  مبادرات  من  تقدم  بما  الشركة  أداء  تربط  قياس  مؤشرات  وضع   (1

ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابة 
2) اإلفصاح عن أهداف المسؤولية اإلجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم 

وتثقيفهم بها.
3) اإلفصاح عن خطط تحقيق المسئولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة 

الشركة.
4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسئولية االجتماعية للشركة.

لم يتم العمل بهذا البند كونه بندًا 
إسترشــاديًا وسوف يتم تطبيقه 

مستقبًال

95

تشكيل لجنة حوكمة الشركات
إليها  يفوض  أن  فعليه  الشركات،  بحوكمة  مختصة  لجنة  االدارة  مجلـس  تشكـــيل  حال  في 
اللجنة  الالئحة، وعلى هذه  الرابعة والتسعين من هذه  المادة  المقررة بموجب  االختصاصات 
االقل،  على  سنويًا  اإلدارة  مجلس  وتزويد  الحوكمة  تطبيقات  بشأن  موضوعات  أي  متابعة 

بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

لم يتم العمل بهذا البند كونه بندًا 
إسترشــاديًا وسوف يتم تطبيقه 

مستقبًال
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أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية

األستاذ عبدهللا محمد ناصر الحواس
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ نبيل عبدهللا المبارك
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ هيثم بن محمد السحيباني
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس االدارة

المهندس عبدالعزيز محمد الخليفة
نائب رئيس مجلس االدارة

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية

األستاذ أحمد سليمان محمد الجاسر
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ محمد بن صالح السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ نبيل عبدهللا المبارك
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ هيثم بن محمد السحيباني
الرئيس التنفيذي و عضو مجلس االدارة

األستاذ تركي بن ناصر بن سليمان الدهمش
عضو مجلس اإلدارة
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1-2       أعضـــــاء مجلـــس اإلدارة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقة الوظائف الحاليةاالسم

إدارة محمد صالح محمد السحيباني  مجلـــــس  رئيــــــس 
العـــــرب  بحــــــر  شركــــة 

ألنظمة المعلومات

شــركة  ومديــــر  مؤسس 
ألنظمــة  العـــــرب  بحــــــر 

المعلومات 

لغـــــــات   دبلــــــــوم 
الملــــــك  جامعـــــة 

سعـود

46 سنة في مجــال اإلدارة 
المعلــــومـــــات  وأنظمــــة 

والمالية واالستثمار

والمــــؤســــــــس عبد العزيز محمد علي الخليفة المـــالك 
لشركــة دن التجــارية

قســـــــم الحــاســــب اآللي 
االتصـــــاالت  بشـــــركـــــــة 

السعودية 

ماجستـــــــير علــــــــوم 
حاســـب آلي جامعــة 
بورتالنـــــد بالـواليات 

المتحدة االمريكية

40 سنة في مجال التقنية 
واإلداره  

التنفـــــــيـــذي هيثم محمد صالح السحيباني الــرئيــــــس 
لشـركـــــة بحــــــر العـــــرب 

ألنظمة المعلومات

مديــر الشــــئون اإلداريـــة 
والفنـــية  لشـركــــة بحــــر  
ألنظمـــــــــــة  العــــــــــــــرب 

المعلومات 

دبلوم عالي بتقنية 
المعلومات  جامعة 

الملك سعود

24 سنة في مجـــال أنظمة 
المعلومات وإدارة  

مؤســــس ومديـــر وكالة صحفي بجريدة الرياضعبدهللا محمد ناصر الحواس
تاال للدعاية واإلعالن 

33 سنة في مجال التجارة دبلوم تجاره 
واالستثمار واإلعالم 

وكيل المحافظ صندوق أحمد سليمان محمد الجاسر
التنميه الوطني 

إدارة هيئة السوق المالية  بكالوريوس   -
صناعــية

المـــــدراء  -شهــــــادة 
من  التنفــــــــــيــــذيين 
انســـــــياد  جامعــــــــة 

بفرنسا 

29 سنة في المجال المالي 
واالستثماري  والمصــــرفي 

وسوق المال

الشريك والرئيس التنفيذينبيل عبد هللا مريحيل المبارك
لشركـة تصنيـف لالستثمار

- وكـالة سمـــة للتصـــــنيف.
السعــــــــــــوديــــة  الشـــــركـــــــــة   -

للمعلومات االئتمانية (سمة).

مــــالـــيـــــــة  -ماجستـــــــير 
من  معلومات  وأنظمة 
جامعة ويست مانيستير 

ببريطانيا عام 2000م
المحـــــاســـبين  -زمالـــــة 
القانونيين عام  1998م 

28 سنة في المجال المالي 
والتقني واالداري

التنفــــــــيذي تركي  ناصر  سليمان الدهمش المـــــــديـــــر 
لتقنــــية األعمال بالمركز 
الوطــــني لقــــيـــاس أداء 

األجهزة العامة 

تقنية  تشغيل  عام  مدير 
المعلومات وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية

علـــوم  بكالــــوريوس 
حاســـــــــب جامعـــــــة 

الملك سعود

المجـــــــال  في  سنــــــة   21
التقني واإلداري

2- أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء 
اللجان، واإلدارة التنفيذية

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

2-2      أعضــــاء اللجـــان

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقة الوظائف الحاليةاالسم

وكالــــــة صحفي بجريدة الرياضعبدهللا محمد ناصر الحواس ومدير  مؤسس 
تاال للدعاية واإلعالن 

33 سنة في مجال التجارة دبلوم تجاره 
واالستثمار واإلعالم 

لجنة المخاطر 

صندوق التنمية الوطني وكيل أحمد سليمان محمد الجاسر
المحافظ

-بكالوريوس ادارة صناعيههيئة السوق المالية 
من  التنفيذيين  المدراء  -شهادة 

جامعه انسياد بفرنسا 

29 سنة في المجال المالي 
واالستثماري  والمصرفي 

وسوق المال

صندوق التنمية الوطني وكيل أحمد سليمان محمد الجاسر
المحافظ

-بكالوريوس إدارة صناعيةهيئة السوق المالية 
من  التنفيذيين  المدراء  -شهادة 

جامعة انسياد بفرنسا 

29 سنة في المجال المالي 
والمصـــــرفي واالستثماري 

وسوق المال

مدير المراجعة الداخلية لمختبر خالد عبدالعزيز سليمان الحوشان
الصحة الوطني 

مراجع داخلي في شركة 
سفاري القابضة

-ماجستــــــير  التمـــويل التطبيقي 
جامعة نيوكاسل استراليا

جامعة  أعمال  إدارة  --ماجستير  
نيوكاسل استراليا

20 سنة في مجال المالية 
والمـــراجعـــــة وااللتـــــــــزام 

للشركات 

مديــــــر إدارة الشــــــــؤون متقاعد ناصر عبد هللا صالح العوفي
واإلداريـــــــــة  المالـــــــــــية 
بالشـــــركة  واالستثمــــــار 

السعودية الدوائية 

-ماجستـــــير محاســـــبة  جامعـــــة 
بلـــــواليات  هاميشــــــير  جنـــــوب 

المتحدة االمريكية 
-ماجستـــــير إدارة أعمــال جامعة 
بلـــــواليات  هاميشـــــــير  جنـــــوب 

المتحده األمريكية

30 سنة في مجال المالية 
واإلداريـــــة  والمـــــراجعــــة 
والدراســـــات  للشـــركـــــات 

االستراتيجية 

تركي ناصـــر سليمان الدهمش

تركي  ناصر  سليمان الدهمش

الشريك والرئيس التنفيذينبيل عبد هللا مريحيل المبارك
لشركـة تصنيـف لالستثمار

- وكـالة سمـــة للتصـــــنيف.
- الشركة السعــــــــــــوديــــة 

للمعلومات االئتمانية 
(سمة).

وأنظمـــــة  مالــــــية  -ماجستــــــير 
ويست  جامعــة  من  معلــومـــات 

مانيستير ببريطانيا. 
القانونين  المحاسبــــــين  -زمــالـــة 

1998م 

28 سنة في المجال المالي 
والتقني واالداري 

لجنة المراجعة

اإلدارية هيثم محمد صالح السحيبانيهيثم محمد صالح السحيباني الشـؤون  مديــــر 
بحـــــر   لشــــركة  والفنية 
ألنظمــــــــــــة  العــــــــــــرب 

المعلومات 

24 سنة في مجال انظمة دبلوم عالي بتقنية المعلومات 
المعلومات واالدارة 

لجنة الترشيحات والمكافآت

التنفــــــــيذي  المـــــــديـــــر 
لتقنــــية األعمال بالمركز 
الوطــــني لقــــيـــاس أداء 

األجهزة العامة 

تقنية  تشغيل  عام  مدير 
المعلومات وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية

علـــوم  بكالــــوريوس 
حاســـــــــب جامعـــــــة 

الملك سعود

المجـــــــال  في  سنــــــة   21
التقني واإلداري

التنفــــــــيذي  المـــــــديـــــر 
لتقنــــية األعمال بالمركز 
الوطــــني لقــــيـــاس أداء 

األجهزة العامة 

تقنية  تشغيل  عام  مدير 
المعلومات وزارة العمل 

والتنمية االجتماعية

علـــوم  بكالــــوريوس 
حاســـــــــب جامعـــــــة 

الملك سعود

المجـــــــال  في  سنــــــة   21
التقني واإلداري
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3-2      اإلدارة التنفــــيذيـــة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقة الوظائف الحاليةاالسم

مــدير مالي لمصنع البناء المدير المالي أحمد طه السيد فياض
والعمار 

كلية التجـــارة قســم 
محاسبة 

مجــــال  فـي  ســـــنة   27
المحاسبة المالية

لنظام عادل موسى عبدالقادر ادريس التنفيذي  المدير 
سمـــــاك وأميــــــن ســـــــر 

مجلس اإلدارة

مـــديـــر  شــــركــــة شبكة 
الحلول 

إدارة  بكالــــوريـــوس 
أعمال 

مجــــــال  فـي  ســـــــنة   21
األنظمـــة اإلداريـة واإلدارة

مديــر الشــــئون اإلداريـــة الــرئيــــــس التنفـــــــيـــذي هيثم محمد صالح السحيباني
والفنـــية  لشـركــــة بحــــر  
ألنظمـــــــــــة  العــــــــــــــرب 

المعلومات 

دبلوم عالي بتقنية 
المعلومات

24 سنة في مجــال أنظمة 
المعلومات واإلدارة  

4- تكوين مجلس اإلدارة و تصنيفه 

تصنيف العضوالمنصب الجنسيةاالسم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارة سعوديمحمد صالح محمد السحيباني

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة سعوديعبد العزيز محمد علي الخليفة

تنفيذيعضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذيسعوديهيثم محمد صالح السحيباني

مستقلعضو مجلس اإلدارةسعوديعبدهللا محمد ناصر الحواس

مستقلعضو مجلس اإلدارةسعوديأحمد  سليمان محمد الجاسر

مستقلعضو مجلس اإلدارةسعودينبيل عبد هللا مريحيل المبارك

مستقبلعضو مجلس اإلدارةسعوديتركي ناصر سليمان الدهمش

3- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها
التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضًوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

داخل المملكة/
خارج المملكة

الكيان القانوني أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا اسم العضو
في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها

نبيل عبدهللا مريحيل المبارك

مؤسسة البريد السعوديأحمد سليمان محمد الجاسر

الشركة السعودية لالستثمار الجريئ

الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية 

شركة عبدهللا سعد أبو معطي للمكتبات

بنك التنمية اإلجتماعية

وكاله سمة للتصنيف 

شركه ليندو (فنتك) 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مؤسسة حكومية

مساهمة - حكومية

مؤسسة حكومية

مساهمة - حكومية

حكومي

ذات مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية محدودة

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

5- اإلجراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه - وبخاصــة غيــر التنفيذييــن 
- علمــًا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا 

لم يتلق مجلس اإلدارة اي مالحظات من المساهمين ويحرص مجلس اإلدارة على حضور أغلبية أعضاء المجلس وبخاصه الغير التنفيذيين الجتماعات الجمعيات 

العامه للشركة لإلستماع إلى استفسارات واقتراحات السادة المساهمين والرد عليهم  وتوثيقها بمحاضر الجمعيات 

6- وصـف مختصـر الختصاصـات اللجـان ومهامهـا وعــدد اجتماعاتهــا 
6.1      لجنة المراجعة :

مهامها  وتتلخص  العرب  بحر  لشركة  األساسي  للنظام  ووفقًا  المالية،  السوق  هيئة  عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  لالئحة  وفقا  المراجعة  لجنة  ُشكلت 

ومسئولياتها فيما يلي:

اإلشراف على إدارة المـــراقـــبة الداخلية ببحـــر العــــرب للتحقق من مدى 
فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها لها مجلس اإلدارة.

دراسة نظام الرقابة الداخلية ببحر العرب ووضع تقرير مكتوب عن رأيها 
وتوصياتها بشأنه.

التصحيحية  اإلجراءات  تنفيذ  ومتابعة  الداخلية  المراجعة  تقارير  دراسة 
للمالحظات الواردة فيها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبيين القانونيين -بعد التأكد من 
إستقاللهم- وفصلهم وتحديد أتعابهم.

متابعــــة أعمـــال المحاسبيين القانونيين وإعتماد أي عمل خارج نطاق 
أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.

اللجنة  وإبداء مالحظات  القانوني  المحاسب  المراجعة مع  دراسة خطة 
عليها.

دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم 
في شأنها.

دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة 
وإبداء الرأي والتوصية بشأنها.

لمجلس  والتوصية  الرأي  وإبداء  المتبعة  المحاسبية  السياسات  دراسة 
اإلدارة بشأنها.

لها عدد أربع اجتماعات في السنة

مالحظات االسم

أحمد سليمان محمد الجاسر

ناصر عبد هللا العوفي

خالد عبدالعزيز  سليمان الحوشان

المنصب

رئيس اللجنة 

عضو  

عضو  

تاريخ اجتماعات لجنة المراجعة
مجموعةتاريخ اإلجتماع

الحضــور
المالحظات المنصباإلسم

7الرئيسأحمد سليمان الجاسر

7

7

عضوناصر عبد هللا العوفي

عضوخالد عبدالعزيز الحوشان

2021/03/282021/04/152021/07/122021/08/152021/09/082021/10/272021/11/10
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تاريخ اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت

ُشكلت لجنة الترشيحات والمكافآت وفقًا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 

هيئة السوق المالية والنظام األساسي لشركة بحر العرب 

تقــوم لجنــــة الحوكمـة والترشيحات والمكافآت بمساعدة مجلس اإلدارة في 

ترشيح األعضاء ودراسة مؤهالتهم لإلنضمام لعضوية مجلس اإلدارة وهي أيضًا

المسؤولة عن وضع سياسة وبرامج المكافآت والمرتبات ألعضاء مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي لبحر العرب وموظفي اإلدارة العليا، وتقوم أيضًا باإلشراف 

التنفيذية.  العرب  بحر  وإدارة  اإلدارة  مجلس  من  كل  أداء  مستوى  تقييم  على 

ولها عدد 2 اجتماعات في السنة

6.2      لجنة الترشيحات و المكافآت:

مالحظات االسم

عبدهللا محمد ناصر الحواس

أحمد  سليمان محمد الجاسر 

تركي ناصر سليمان الدهمش

المنصب

رئيس اللجنة 

عضو  

عضو  

المالحظاتتاريخ اإلجتماع المنصباإلسم

الرئيسعبدهللا محمد الحواس

عضوأحمد  سليمان محمد الجاسر

عضوتركي ناصر سليمان الدهمش

19.04.202122.12.2021

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م
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3-6      لجنة المخاطر :

تم استحداث لجنة المخاطر مع بداية الدورة الجديدة لمجلس اإلدارة بتاريخ 17 /2020/09م تتكون من ثالث أعضاء و تتلخص مهامها ومسئولياتها فيما يلي:

وضع استراتيجيات وسياســـات شاملة إلدارة المخاطـــر بما يتناسب مع 
طبيعــــة وحجــــم أنشطــــة الشـــــركــة والتحقق من تنفيذها ومراعاتها 

وتحديثها بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.
تحديد مستوى مقبول للمخـــاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ 

عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة النشاط بنجاح، مع تحديد 

المخاطر التي تهدد استمرارها خالل ال (12) شهرًا القادمة.
وآلية  بالشركة وتقييم فعالية نظم  المخاطر  إدارة  اإلشراف على نظام 
تحديد وقياس ومتابعـــة المخاطـــر التي قد تتعـــرض لها الشركة، وذلك 

لتحديد أوجه القصور بها.
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخـــاطـــر وتعرضها لها بشكل 

دوري.

إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة 
هذه المخاطر ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.

التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ 
عنها تعرض الشركة للمخاطر.

منها  للحد  التصحيحية  الخطوات  واقتراح  الناشئة  المخاطر  تحديد 
وضبطها.

وضع خطة للطوارئ.
المخاطر  إدارة  العليا لضمان فعالية وكفاءة نظام  اإلدارة  التنسيق مع 

بالشركة.

االسم

نبيل عبد هللا مريحيل المبارك

هيثم محمد صالح السحيباني

تركي ناصر سليمان الدهمش

المنصب

رئيس اللجنة 

عضو  

عضو  

تاريخ اجتماعات لجنة المخاطر
مجموعةتاريخ اإلجتماع

الحضــور
المالحظات المنصباالسم

5الرئيسنبيل عبدهللا مريحيل المبارك

5

5

عضوهيثم محمد صالح السحيباني

عضوتركي ناصر سليمان الدهمش

12/01/202118/02/202101/04/202129/06/202130/08/2021

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

7- السياسات المتعلقة بالمكافآت 
أعضاء  مكافآت  (سياسة  المعلومات  ألنظمة  العرب  بحر  شركة  أعدت 
ألحكام  تنفيذا  التنفيذية)  واإلدارة  عنه  المنبثقة  ولجانه  إدارته  مجلس 
عن  الصادرة  الشركات  حوكمة  الئحة  من   (61) المادة  من   (1) الفقرة 
الممنوحة ألعضاء  بالمكافآت  المالية، وقد روعي  السوق  مجلس هيئة 
كما  المعتمدة،  للسياسة  مطابقتها  التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس 
تؤكد الشركة على أنه ال يوجد أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. 
وفيما يلي نورد سياسة مكافآت أعضاء مجلس إدارة شركة بحر العرب 
ألنظمة المعلومات ولجانه المنبثقة عنه وإدارته التنفيذية وفًقا لما ورد 

بالسياسة.

مكافأة أعضاء اللجان

 - منه  المنبثقة  لجانه  عضوية  مكافآت  اإلدارة  مجلس  ويعتمد  يحدد 
باستثناء لجنة المراجعة - وبدالت الحضور وغيرها من استحقاقات بناء 

على توصية من لجنة المكافآت والترشيحات.
تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من مكافأة 
االجتمـــاعــات وغيــــــرهما من  (مبلغ مقطوع) وبدالت حضـــــور  سنويـة 
االستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقًا للجدول المضمن 

بها.
الجمعية  قبل  من  اعتمادها  يتم  المراجعة  لجنة  عضوية  مكافأة  أما 
حسب  وذلك  اإلدارة  مجلس  من  توصية  على  بناء  للمساهمين  العامة 

النظام.
عدد  يراعي  اإلدارة،  مجلس  من  المنبثقة  اللجان  عضوية  تشكيل  عند 
اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث ال يتجاوز إجمالي ما 
الحد  واللجان  المجلس  في  عضويته  عن  مكافآت  من  العضو  يتقاضاه 

األعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

راتب أساس (يتم دفعه في نهاية كل شهر ميالدي وبصفة شهرية)؛
وبدالت تشتمل، على سبيل المثال ال الحصر، بدل سكن، وبدل مواصالت، 

وبدل تعليم لألبناء، وبدل هاتف.

مكافأة اإلدارة التنفيذية

تقـــوم لجنة المكـــافـــآت والترشيحـــات بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع 
المـــوظفــــين وكبــــار التنفيـــــــذيين وبرنامج وخطط الحوافز بشكل مستمر 
التنفيذية وتشتمل مكافآت  اإلدارة  توصية من  بناء على  واعتمادها وذلك 

اإلدارة التنفيذية على ما يلي:

مزايا تأمين طبي له ولعائلته،
مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي الذي يتم 

بهذا الخصوص.
الخطط التحفيزية قصيرة األجل المرتبطة باألداء االستثنائي، والخطط 

التحفيزية طويلة األجل مثل برامج خيارات األسهم (متى وجدت)؛
مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر 
سنوية، خدمات المطارات التنفيذية. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام 

العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة. 
يتم اعتمـــاد الخطط والبــرامـــج والمــــوجهـــات العــامـــة لمكـــافآت كبار 

التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات.
يقـــوم الرئيــــس التنفيـــــــذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار 
التنفيذيين في ضوء الخطــــط والبرامــج والموجهـــــات العامة التي تقرها 

اللجنة.

محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف: 

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس 
اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

المجلس واللجان وكبار  الشركة باإلفصـــاح عن مكافــآت أعضـــاء  تقوم 
التنفيــــــذيين في التقـــــريـــر السنــــــوي لمجلس اإلدارة وفقــــًا للضوابط 
والتوجيهــــــات الصــــادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق 

المالية ولوائحهما التنفيذية.
يستحق العضو المكافأة اعتبارًا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة 

ووفقًا لمدة عضويته.
يتم إعداد إجراءات صرف المكـــافــــآت الخـــاصة بأعضـــاء مجلس اإلدارة 
واللجان من قبل أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها من 

قبل الرئيس التنفيذي.
يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس ومكافآت اللجان وبدل حضور 
اجتماعات اللجان على دفعات بنهاية كل ربع سنة ميالدية، أما المكافأة 
السنوية  للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها في اجتماع الجمعية العامة 

السنوي.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

العرب  بحر  شركة  مجموعة  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  تتكون 
ألنظمة المعلومات (شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات أو الشركة) 
من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا 
عينية أو نسبة من األرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا 
للجدول  وفقًا  ولوائحه  الشركات  نظام  عليه  نص  ما  يتجاوز  ال  وبما 
المضمن بهذه السياسة وأي تعديالت تطرأ على هذا الجدول الحقًا ويتم 

اعتمادها وفقًا للنظام. 
 يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها 
لجنة المكافآت والترشيحات وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير 
مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل 
لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت 
وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما 
قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو 
بعدد  بيان  على  كذلك  يشتمل  وأن  وجدت)  (إن  استشارات  أو  إدارية 
آخر  تاريخ  التي حضرها كل عضو من  الجلسات  المجلس وعدد  جلسات 

اجتماع للجمعية العامة.
فيجب  األرباح  من  نسبة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  كانت  حال  في 
مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات والمادة (45) 
عليه  يحصل  ما  مجموع  يتجاوز  أال  بشرط  للشركة،  األساس  النظام  من 
عضو مجلس اإلدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع 

األحوال مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويًا.
من  نسبة  المستقلين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافأة  تكون  أال  مراعاة 
غير  أو  مباشر  بشكل  مبنية  تكون  أن  أو  الشركة  تحققها  التي  األرباح 

مباشر على ربحية الشركة.

بيان تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  ولجانه:

5000 ر.سمكافأة األعضاء عن حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

3000 ر.سمكافأة األعضاء عن حضور اجتماعات اللجان

مكافأة أمين سر مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات مجلس 
اإلادارة 

1500 ر.س

1000 ر.سمكافأة أمين ســـــر اللجــــان عن حضــــور اجتمـــاعاــت اللجــان 

يتم صرف جميع مكافآت الحضور بعد اإلجتماعات مباشـرة

احتســــاب مبلغ شامل السكـــن والتنقـل عن كــل يوم في حال 
االنتداب الخارجي

1500 ر.س

احتساب مبلغ شامل السكن والتنقل عن كل يوم في حال 
االنتداب الداخلي

1000 ر.س

تصرف تذكرة فئة رجال أعمال ألي عضو في حال االنتداب 
الداخلي أو الخارجي

في  يشارك  عضو  لكل  يوم  كل  عن  قدرها  مكافأة  تصرف 
مهمة خارجية للشركة

1000 ر.س

80,000 ر.س مكافأة سنوية ألعضاء لجنة المراجعة بمبلغ
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8- مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة 

1-8       مكافآت التنفيذيين
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20,0006,00026,000126,000 عبدهللا محمد ناصر الحواس

20,00012,00032,00057,000 نبيل عبد هللا مريحيل المبارك

20,00018,00038,00063,000 تركي ناصر سليمان الدهمش
80,00063,000223,000473,000 المجموع

األعضاء غير التنفيذيين

األعضاء المستقلين

األعضاء التنفيذيين

15,00015,000000115,000 0 0 0 0 0 0 محمد صالح محمد السحيباني
20,00020,000000120,000 0 0 0 0 0 0 عبد العزيز محمد علي الخليفة

100,000 20,000572,000000672,000 0 0 540,000 0 0100,000 هيثم محمد صالح السحيباني

35,00035,000000

0

0

0

0

0

0

0

0

12,0000 100,000 20,000572,000000672,000 0 0 540,000 0 0100,000 0المجموع

0 235,000 0 0 0 0 0 0 المجموع
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الرئيس التنفيذي

وظائف كبار التنفيذيين

0

34.028000338,22400 0 0 0 338,224 304,196 0المدير المالي

50,407000353,38700 0 0 0 353,387 302,980 المدير التنفيذي لنظام سماك 
أمين سر مجلس اإلدارة 

0

49,150.5000299,648.500 0 0 0 299,648.5 250,498 0مدير إدارة البرمجة 

0000191,48900 0 0 0 191,489 191,489 0مدير الشؤون اإلدارية

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

المجموعبدل حضور جلسات المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)االسم

أعضاء لجنة المراجعة

21,000101,000 80,000أحمد سليمان محمد الجاسر

21,000101,000 80,000ناصر عبد هللا العوفي

21,000101,000 80,000خالد عبدالعزيز  سليمان الحوشان

63,000303,000 240,000المجموع

أعضاء لجنة الترشيح المكافآت

6,0006,000 0عبدهللا محمد ناصر الحواس

أعضاء لجنة المخاطر

12,00012,000 0هيثم محمد صالح السحيباني

6,0006,000 0أحمد سليمان محمد الجاسر

6,0006,000 0تركي ناصر سليمان الدهمش

12,00012,000 0نبيل عبد هللا مريحيل المبارك

12,00012,000 0تركي ناصر سليمان الدهمش

36,00036,000 0المجموع

18,00018,000 0المجموع

2-8        مكافآت أعضاء اللجان:

9- أي عقوبـة أو جـزاء أو تدبيـر احتـرازي أو قيـد احتياطـي مفـروض علـى الشـركة
ال يوجد أي عقوبة أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة 

فــي  داخلــي  مراجــع  تعييـن  إلــى  الحاجــة  مـدى  بشــأن  المراجعــة  لجنـة  توصيــة   -11
الشـركة فــي حـال عـدم وجـوده

ال توجد توصية لجنة مراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي حيث تم تعيين شركة سعد صالح السبتي وشريكه للمحاسبة والمراجعة بجانب المراجع 

الداخلي للشركة بعد موافقة مجلس اإلدارة في اجتماعها بتاريخ 2020\12\29 على توصية لجنة المراجعة.

10- نتائـج المراجعـة السـنوية لفعاليـة إجـراءات الرقابـة الداخليـة بالشـركة، إضافـة إلـى 
رأي لجنـة المراجعـة فـي مـدى كفايـة نظـام الرقابـة الداخليـة فـي الشـركة.

تقــوم شــركة بحر العرب  بالعمل بشــكل مســتمر على تطوير نظــام الرقابــة الداخليــة وتنفيــذه بفاعليــة حيــث تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة 

بالتأكــد مــن تطبيــق األنظمــة الرقابيــة المناســبة وتقديــم المشــورة باســتقاللية وموضوعيــة بغــرض تحقيــق قيمــة مضافــة وتحســين العمليــات وتحقيــق 

أهــداف الشــركة العليــا.

ويؤكد مجلس اإلدارة من خالل مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه ال يوجد أي نتائج جوهرية ذات تأثير هام أو جوهري 

تتطلب اإلفصاح عنها فيما يتعلق بسالمه النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية.

رأي لجنة المراجعة.

إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة بالشركة خالل العام المالي 2021م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال ال توجد لديها أي 

مالحظات جوهرية في إجراءات الرقابة الداخلية تتطلب التنبيه أو اإلفصاح عنها. 
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12- توصيـات لجنـة المراجعـة التـي يوجـد تعـارض بينهـا وبيـن قـرارات مجلـس االدارة.
ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس االدارة.

ال توجد مساهمات اجتماعية للشركة خالل العام 2021م.

الماليــة   الســنة  خــالل  المنعقــدة  للمســاهمين  العامــة  الجمعيــات  بتواريــخ  بيــان   -14
األخيرة وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات.

13- تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت

الشـركة  أعمـال  حجـم  فـي  وتأثيـره  للشـركة  الرئيسيـة  النشـاطات  ألنواع  وصـف   -15
وإسـهامها فـي النتائـج.

جمعية عامة عادية

25/05/2021

مالحظات المنصباإلسم

رئيس مجلس اإلدارةمحمد صالح محمد السحيباني 

نائب رئيس مجلس اإلدارةعبد العزيز محمد علي الخليفة

الرئيس التنفيذيهيثم محمد صالح السحيباني

عضوعبدهللا محمد ناصر الحواس

عضوأحمد سليمان محمد  الجاسر

عضونبيل عبدهللا مريحيل المبارك 

عضوتركي ناصر سليمان الدهمش

النسبة إيرادات النشاطاالسم

54081787األنظمة

3368358األجهزة

57450145اإلجمالي

94.14%

5.86%

100%

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

المســتقبلية  والتوقعــات  2021م  لعام  المهمـة  الشـركة  وقـرارات  لخطـط  وصـف   -16
ألعمال الشــركة.

الموافقة على التعاقد مع شركة كرو لدراسة وتقييم المخاطر بالشركة.

الموافقة على سياسة المخاطر. 

الموافقة على التعاقد مع مكتب استشاري لعمل سياسات وإجراءات ووصف وظيفي وهيكل تنظيمي إلدارات الشركة.

موافقة أعضاء مجلس اإلدارة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020.

موافقة أعضاء مجلس اإلدارة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021-03-31 ( ثالثة أشهر ) .

موافقة أعضاء مجلس اإلدارة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021-06-30 ( ستة أشهر )

توقيع اتفاقية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الفوترة اإللكترونية.

موافقة أعضاء مجلس اإلدارة عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ( تسعة أشهر )

الموافقة على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية.

تقدمًا  السعودية  العربية  المملكة  تشهد 
رؤية  ظل  في  المجاالت  شتى  في  ملحوظًا 
ومستدام  متناٍم  القتصاد  2030م  المملكة 
البنية  وتطوير  لتنمية  المستمر  ودعمها 
التحتية الرقمية وتشجيع التحول الرقمي في 
شتى المجــــــاالت وهــذا ما سيمنح المجال 
االبتكار  لالستثمار  وفريدة  استثنائية  فرصًا 
قدرتها  يضمن  بما  الرقمية  التحتية  بالبنية 
على مواكبة االحتياجات الوطنية المتنامية 

ومواجهة التحديات واقتناص الفرص. 
خالل  من  العــــرب  بحـــــر  سعــــــــت  وقــــــــد 
هذا  لتحقــــــيق  ومنتجـــــاتهــا  خـــــدمـــاتهــا 
التحـــــول للعــــديــد من الجهــــــات وتحقيق 
العائـــــد من االستثمار ونتوقع زيادة الطلب 
على الخـــدمــات الرقمــية في ظل السنوات 
القـــادمــــة ممــا سيتيح المـــزيـد من الفرص 
القطاع  هــذا  في  أكــــــبر  نمــــو  إلى  ويؤدي 
وبالتالي عـوائد أعلى وكــون بحــر العرب من 
السباقين في المجال فهذا سيعطيها حصة 

أكبر من هذا السوق الواعد،

خاصـة أن الشركة لديها خبرة متراكمة تمتد لــ 
ألف   94 عمالؤها  عـــدد  ويفــوق  عاماً   40
عميل. ويقدر عدد المستخدمين لديها بأكثر 

من 690 ألف مستخــــدم عالمــيًا
وقـــد بدأت بحــــــر العــــرب في إجراء تأسيس 
انتهاء  ونأمـل  رقمــــية  مدفوعـــات  شـــركــــة 
التأسيس والبدء بالعمليات خالل عام 2022م 
زيادة اإليرادات  وهذا سيكــــون له األثــــر في 
جديدة  وخدمات  منتجـــــــات  في  والتــوســـــع 

تضاف إلى حقيبة الشركة.
للحـــــوسبة  شـــــركة  تأســـــيس  إلى  باإلضافة 

السحابية.

وستستمر بحــــر العــــرب بتــوفــــــير الخدمات 
الجودة  ذات  والمتميزة  المتكـــاملة  الحديثة 
العام  القطــــــاعــــين  في  لعمالئها  العــالــــية 
النجاح والنمو لألعمال  والخــــاص محققــــين 
وتعـــزيز ثقــــة المســاهمـــــين والعمالء، األمر 
الســــوقــــية  القيمة  على  إيجابًا  سيؤثر  الذي 

للشركة. 

40 عام
خبرة

94 الف
عميل

690 الف
مستخدم
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إدارة المخاطر
إجـــراءات

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

تحديد المخاطر:

تتمثل الخطوة األولى في تحديد المخاطر التي تتعرض لها الشركة في مجال عملها وهناك العديد من المخاطر منها مخاطر قانونية، 
ومخاطر بيئية، ومخاطر السوق، ومخاطر تنظيمية، وغيرها. من المهم تحديد أكبر عدد ممكن من عوامل الخطر هذه في سجل مخاطر 

يدوي أو آلي و يتم مشاركة أصحاب المصلحة في الشركة من مجلس اإلدارة ولجنة المخاطر واالدارة التنفيذية بمستجدات المخاطر.

تحليل المخاطر:

بمجرد تحديد المخاطر  يجب تحليلها وتحديد نطاق الخطر وفهم العالقة بين المخاطر والعوامل المختلفة داخل الشركة. و لتحديد 
مدى خطورة المخاطر، من الضروري معرفة عدد وظائف العمل التي تؤثر عليها المخاطر. هناك مخاطر يمكن أن تؤدي إلى توقف 

العمل بأكمله إذا تم تحقيقه، في حين أن هناك مخاطر لن يكون لها أي أثر. 

تقييم المخاطر:

 تصنيف المخاطر وتقييمها وتحديد أولوياتها  يتم حسب شدة المخاطر

معالجة المخاطر:

بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن التعامل معها يكون بالطرق أدناه:

التجنب: وتعني إيقاف النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما. ومثال على ذلك القيام بإيقاف منتج، أو نشاط ذو مخاطر فعلية 
كبيرة.

النقل: حيث يتم في هذه الحالة العمل على نقل أثر المخاطرة إلى جهة أو طرف آخر ومثال عليها التأمين أو نقل المهمة لطرف 
ثالث يقوم بتنفيذ المهمة، ويتم اللجوء إلى هذه الوسيلة في حال كان األثر في حال وقوع الحادث مرتفع جدًا ولكن االحتمالية 

منخفضة كثيرًا.
التقليص: ويقصد في هذه الحالة العمل على إدارة الخطر بوضع إجراءات رقابية تضمن العمل على خفض كل من إحتمالية الحدوث 

ونتيجة الخطر في حال وقوعه.
جدًا  منخفض  األثر  فإن  المخاطرة  وقوع  حال  في  يكون  وذلك  إجراء  أي  وضع  دون  من  هي  كما  المخاطرة  قبول  أي  القبول: 

واحتمالية الحدوث منخفضة.

مراقبة ومراجعة المخاطر

ال يمكن القضاء على جميع المخاطر بعض المخاطر موجودة دائًما. تعتبر مخاطر السوق والمخاطر البيئية مجرد مثالين للمخاطر 
التي تحتاج دائًما إلى المراقبة.  تقوم اإلدارة التنفيذية بالمراقبة عن كثب جميع عوامل الخطر. 
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17- مخاطــر تواجههــا الشــركة وسياســة إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا.

تتم إدارة المخاطر في بحر العرب من قبل لجنة المخاطر 
اإلدارة،  مجلــــــس  قبـــــــل  من  معتمــــــدة  لسياســــات  وفقــًا  العليــــا  واإلدارة 

المخــــاطــــــــر،  وتقييــــــم  بتحـــــــــــديـــــــد  اإلدارة  تقــــــــــوم  حــــــــيث 
وتجنبها من خالل تعاون وثيق بين إدارات بحر العرب، وتقييم احتماليات حدوثها وتقدير ما قد 

يترتب عليها من آثار ومن ثم يتم اتخاذ التدابير الالزمة للحد من تلك المخاطر وتجنبها واحتوائها قدر 

اإلمكان لتالفي أي أضرار قد تتسبب في حال وقوعها.

وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بأنشطة بحر العرب، و منها:

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

1- مخاطر إقتصادية :

المخاطر التي يتعرض لها االقتصاد بصفة عامة سواء داخل المملكة 
أو خارجها، مما يكون لها أثر على اإلنفاق لألفراد والمؤسسات، وما 

يكون لها أثر على الموردين والمصنعين.

2- مخاطر إستراتيجية :

عدم اإلحــــــاطــــة بالمتغـــيـــــرات اإلقتصــــــــاديـــــــة، وإتخــــاذ قـــرارات 
وبحر  خاطئ  بشكل  اإلستراتيجيات  تطبيق  أو  خاطئة،  إستراتيجية 
العرب تحرص على اإلحاطة بالمتغيرات اإلقتصادية من خالل دراســـة 
المتميزة  بالخـــــــبرات  واإلستعـــانـة  اإلقتصـــادي،  والوضــع  الســوق 

لتالفي أي مخاطر إستراتيجية.

7- مخاطر الموارد البشرية :

والممــــــيزة  المؤهلة  البشــــريـــة  الكـــوادر  إستقطــــاب  على  القــدرة 
والمحافظة عليهم، وتقوم الشركة بصورة مستمرة بتوظيف وتدريب 
الكــــوادر الوطنية، وتطـــوير مكــافــــأة تحفـيــــــزية لدعـــم إستمرارية 

وكفاءة الموظفين.

8- مخاطر قانونية:

المخـــاطر المتعلقـــة بالتغييرات التشـــريعــــية والقانونـية بالمملكـــة 

أو الدول التي تمــــارس شركــــة بحــــر العرب نشاطها فيها، سواء من 

ضرائب أو قوانين العمل وغيرها.

3- مخاطر تشغيلية :

جميع ما يواجه العمليات التشغيلية من أخطاء و قصور، والقدرة على 
العمل بالبيئة التنافسية، ومن هذه المخاطر:

4- مخاطر العملة :

في  التغيير  بسبب  المالية  األدوات  قيمة  التغيير في  و هي مخاطر 
أسعـــار صــرف العمــالت، حيث أن أغلب تعامالت بحر العرب بالريال 
السعودي والدوالر األمريـــــــكي واليـــــورو، كما أن الشركـــــات التابعة 

تتعرض لمخاطر تحويل العملة.

5- مخاطر إئتمان :

هي عدم مقدرة طرف ما ألداة مالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي 
إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية، ولتفادي مخاطرة اإلئتمان يتم 
الذمم  تقييد  و  إئتماني مرتفع،  بنوك ذات تصنيف  لدى  النقد  إيداع 

المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك فيها تحصيلها.

6- مخاطر السيولة:

وهي مخاطر صعوبة تأمين السيولة األزمة لمقابلة التزاماتها، وتدار 
مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية 

لمواجهة أي التزامات مستقبلية.
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18- أصـول الشـركة وخصومهـا ونتائـج أعمالهـا فـي السـنوات الماليـة الخمـس األخيـرة 

31711352

129688956
161400308

21405679
3667671

25073350

30990999

134543056
165534055

13726682
4591534

165534055

21797214

146029613
167826827

12475589
3274000

15749589

6756218

126492211
133248429

10201966
2890000

13091966

األصــول المـــتداولة

األصول المتداولة األصول الغير متداولة الخصوم المتداولة الخصوم الغير متداولة إجمالي األصولإجمالي الخصوم

إجمـــالي األصـــول

الخصـــوم المـــتداولة

إجمــــالي الخصـــــوم

2021202020192018

األصــول الغـــير متـداولة

الخصـــوم الغـــير متــداولـــة

27928817

151255867
179184684

9059335
4495176

13554511

2017

2020 2021201920182017 البيــــان

البيــــان

24122503386874184088223349975182 اإليرادات

18663441162776461905347930241858 تكاليف اإليرادات

5459062224097722182875419733324 مجمل الربح

15878515241491092341060722522506 صافي الربح

19- مقارنة نتائج األعمال

المدينة

إجمالي اإليرادات

الرياض

42715604

الخبر

4678440

جدة

4154305

خميس مشيط

2673997

القصيم

1838825

تبوك

1070157

دبي

318817

المجموع

57450145

20- تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

57450145

19945402

37504743

21549524

األصول والخصوم للشركة
250,000,000

200,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

2021 2020 2019 2018 2017
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أي  أو  الســابقة  الســنة  نتائــج  عــن  التشــغيلية  النتائــج  فــي  الجوهريــة  الفروقــات   -21
توقعــات أعلنتهــا الشــركة

2412250357450145

19945402
37504743

-
26833883
10670860

-
7962449

-
42,19%

24083232

18663441
5459062

18871434
(13412372)

33327642

1281961
32045681

138,16%

6,87%
587,02%

ال يوجد

المبيعات / اإليرادات

مجمل الربح

إيرادات تشغيلية - أخرى

الربح (الخسارة) التشغيلي

نسبة التغييرالتغيرات (+) أو (-)20202021

تكلفة المبيعات / اإليرادات

مصروفات تشغيلية - أخرى

البيــــان

22- إيضــــاح ألي اختـالف عـن معاييـــــر المحاســــبة المعتمـــدة مـن الهيئــة السـعودية 
للمحاسـبين  القانونييــن 

ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمده من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

24- وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص 
الماليــة  الســنة  خــالل  وأقربائهـم  التنفيذييـن  وكبـار  الشـركة  إدارة  مجلـس  أعضـاء  عـدا 
قواعد  من  واألربعون  الخامسة  المادة  بموجب  الحقوق  بتلك  الشركة  أبلغو  األخيــرة 

التسجيل واالدراج

ال توجد أي مصلحه في فئة االسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص عـدا أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة وكبـار التنفيذييـن وأقرباءهـم خــالل الســنة الماليــة 

األخيــرة  أبلغو الشركة بها . 

1-23       نسبة األرباح الموزعة

ال يوجد أرباح موزعة في عام 2021م

23- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم 

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

يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب (10%) من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص بما 

يعود بالنفع على الشركة ويوقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال . 

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كّحصة إضافية من األرباح او يرحل الى األعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة .

ومجلس ادارة الشركة أوصى بتوزيع  أرباح بنسبة 5 % من راس المال ما يعادل 0.5 ريال للسهم أي إجمالي أرباح 5 مليون ريال 

توزّع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها الزكاة المفروضة على النحو التالي:
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25- وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس 
العام  خــالل  ديــن  أدوات  أو  أســهم  فــي  وأقربائهــم  التنفيذييــن  وكبــار  الشــركة  إدارة 

2021م 

2,250,0000 محمد صالح محمد السحيباني

اسم من تعود له المصلحة
أو االوراق التعاقدية أو حقوق اإلكتتاب

بداية العام
أدوات الدينعدد األسهم

1,400,100849,900--37,77% 0
123,0700 %124,0731,0030,81عبدالعزيز محمد علي الخليفه 0
280,6070 %14,47--240,00240,605هيثم محمد صالح السحيباني 0
108,970065,82043,150--39,59% 0 عبدهللا محمد ناصر الحواس

أدوات الدينعدد األسهم
نسبه التغيير صافي التغييرنهاية العام

26-  المعلومـات المتعلقـة بـأي قـروض علـى الشـركة
تقر الشركة بعدم وجود أي قروض عليها.

27-  وصـف لفئـات وأعـداد أي أدوات ديـن قابلـة للتحويـل وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو 
السـنة  خـالل  الشـركة  منحتهـا  أو  أصدرتهـا  مشـابهة  حقـوق  أو  اكتتـاب  حـق  مذكـرات 

الماليـة 
ال توجد اي أدوات ديـن قابلـة للتحويـل وأي أوراق ماليـة تعاقديـة أو مذكـرات حـق اكتتـاب أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو منحتهـا الشـركة خـالل السـنة الماليـة 

األخيرة .

أوراق  أو  للتحويـل  قابلـة  ديـن  أدوات  بموجـب  اكتتـاب  أو  تحويـل  28- وصـف ألي حقـوق 
منحتهـا  أو  أصدرتهـا  مشـابهة  حقـوق  أو  اكتتـاب،  حـق  مذكـرات  أو  تعاقديـة،  ماليـة 

الشـركة.
ال يوجد أي حقـوق تحويـل أو اكتتـاب بموجـب أدوات ديـن قابلـة للتحويـل أو أوراق ماليـة تعاقديـة، أو مذكـرات حـق اكتتـاب، أو حقـوق مشـابهة أصدرتهـا أو 

منحتهـا الشـركة.

قابلة  ديـن  أدوات  ألي  الشـركة  جانـب  مـن  إلغـاء  أو  شـراء  أو  اسـترداد  ألي  وصـف    -29
السـترداد 

ال يوجد أي اسـترداد أو شـراء أو إلغـاء مـن جانـب الشـركة ألي أدوات ديـن قابلة السـترداد.

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

30- عـدد اجتماعـات مجلـس اإلدارة لعام 2021م 

31- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها . 

مجموعةتاريخ اإلجتماع
الحضــور

المالحظات المنصباإلسم

رئيس مجلس اإلدارةمحمد صالح محمد السحيباني

نائب رئيس مجلس االدارة عبد العزيزمحمد علي الخليفة

هيثم محمد صالح السحيباني

عبدهللا محمد ناصر الحواس

عضو والرئيس التنفيذي

عضو

3

4

4

4

2021/04/112021/04/262021/09/022021/11/02

4عضوأحمد  سليمان محمد الجاسر

4عضونبيل عبد هللا مريحيل المبارك

4عضوتركي  ناصر سليمان الدهمش

أسباب الطلب عدد طلبات سجل المساهمين

1

2

3

تاريخ الطلب

إجراءات الشركة24/02/2021

إجراءات اجتماع الجمعية العامة 25/05/2021

09/08/2021

403/10/2021

إجراءات الشركة

إجراءات الشركة

32- وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة.
ال توجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة 

بــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا  أو كانــت  33-  معلومــات تتعلــق 
فيهــا مصلحـة ألحد  أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة أو لكبـار التنفيذييـن فيهـا 

تقر الشركة بعدم وجود أي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها ، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها.

34-  بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو 
أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت

التوجد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافــآت

35- بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق 
فــي األربــاح

ال توجد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح
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36- بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى 
ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية.

37- بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

المسـتحق حتـى نهـــاية الفـترة المالـية 
السنوية ولم يسدد

المسدد

3701402الزكاة
4407498
996628

83000
788382

زكاة عام 9855492021
الربع الرابع

التأمينات االجتماعية
شهر 12 سنة 2021

3342274
10261623

الضريبة
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم مكتب العمل

بيان األسبابوصف موجز لها2021 البيــــان

ال توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. 

38- إقرارات

تقر الشركة بما يلي:

أنه تم إعداد 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

39- إذا كان تقريـر مراجـع الحسـابات يتضمـن تحفظـات علـى القوائـم الماليـة السـنوية، 

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو مالحظات على القوائم المالية السنوية للعام 2021م 

40-  توصيـة مجلـس اإلدارة بتغييـر مراجـع الحسـابات قبـل انتهـاء الفتـرة المعيـن مـن أجلهـا.

ال توجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات  قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها. 

41- االفصــاح عــن تفاصيــل أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة.

ال توجد أسهم خزينه محتفظ بها من قبل الشركة. 

42- طريقة التواصل لمساهمينا.

من منطلق حرص الشركة باالهتمام بحقوق المساهمين الكرام وفتح قنوات التواصل معهم قامت الشركة بإنشاء إدارة لمتابعة شؤون المساهمين والرد على 

استفساراتهم حيث يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين من خالل 

-الهاتف رقم 920000559 تحويله رقم (111) 

IR@arabsea.com أو البريد اإللكتروني-

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة بحر العرب 2021م

وفي الختام
يتقدم مجلس اإلدارة بالشكر إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى منسوبي الشركة 

على جهودهم المتميزة والمثمرة وسوف تواصل الشركة بإذن هللا تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية 

التي تسعى إليها والتي نسعى من خاللها تلبية توقعات مساهمي الشركة.

أعضاء مجلس اإلدارة
                                                                   
عنهم/ رئيس مجلس اإلدارة
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