
تقرير مجلس اإلدارة
2017

    البحر األحمر العالمية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 
 

 محتويات

 

 

  3 ....................................................................................... أحكام الئحة حوكمة الشركاتما طبق وما لم يطبق من 

 4 ........................................................................................................................... أعضاء مجلس اإلدارة

 7 ........................................................................................... لقطاع اإلسكان الصناعي رسالة الرئيس التنفيذي

 9 ........................................................................................................... الشركة نشاط .1

 11 ....................................................................... م2017 العام خالل األحداث ألهم ملخص . 2

 11 ..................................................................................... م2018 للعام التوسعية الخطة . 3

 12 ............................................................................... األعمال ونتائج والخصوم األصول . 4

 13 ...................................................................................... السابقة  سنوات الخمس نتائج . 5

 15 ...................................................................................... لإليرادات الجغرافي التوزيع . 6

 18 ......................................................................... التشغيلية النتائج في الجوهرية الفروقات . 7

 19 .............................................................................................. المحاسبية اإليضاحات . 8

 19 .......................................................................................... والفروع التابعة الشركات . 9

 24 ......... وأقاربهم التنفيذيين كبار و اإلدارة مجلس أعضاء غير من المساهمين أبرز مصلحة وصف                               . 10

 24 ............................................................................................... األرباح توزيع سياسة . 11

 25 ....................................... الشركة في التنفيذيين كبار و اإلدارة مجلس أعضاء لمصلحة وصف . 12

 26 ............................................................................. الشركة بقروض المتعلقة المعلومات . 13

 29 ................................................................................... الدين أدوات ألنشطة ايضاحات . 14

 30 ......................................................................... أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين . 15

 31 .......................................................... اجتماع كل حضور وسجل اإلدارة مجلس اجتماعات . 16

 31 .................................................................................... اإلدارة مجلس أعضاء مصالح . 17

 34 ............................. اللجان وأعضاء التنفيذيين كبار و اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت . 18

 36 ............................................................................. والتعويضات الرواتب عن التنازالت . 19

 36 .............................................................................................. األرباح عن التنازالت . 20

 37 .................................................األخرى النظامية والمدفوعات والضرائب، الزكاة مدفوعات . 21

 38 .......................................................................... الشركة موظفي لمصلحة المخصصات . 22

 38 ............................................................................................. اإلدارة مجلس إقرارات .23

 38 ........................................................................ المالية والقوائم الحسابات مراجعي تقرير . 24

 38 .............................................................................. واختصاصاتها اإلدارة مجلس لجان . 25

 40 ......................................................................................... باألعمال المتعلقة المخاطر . 26

 42 .................................................................. الشركة على المفروضة والعقوبات الجزاءات . 27

 42 ............................................... الداخلية الرقابة نظام إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة نتائج .28

 42 .............................................................................................. االجتماعية المسؤولية . 29

 46 ............................................................................ والمستثمرين المساهمين مع التواصل . 30

 46 .................................................................................... الدولية المحاسبة معايير تطبيق . 31

 47 ..................................................... المالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة . 32



2 

 

 
 

 47 ..................................................... م2017 العام خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات . 33

  48 .......................................................... م2017 العام خالل المساهمين لسجل الشركة طلبات . 43

  48 ............................ المساهمين بمقترحات أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات . 35

 48 .............................. وأعضائه لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل . 36

 48 .................................................................. الداخلي المراجع بشأن المراجعة لجنة توصية . 37

 48 ........................... اإلدارة مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات . 38

 49 .......................................................................... األرباح حقوق عن المساهمين تنازالت . 39

 49 ........................................................... الحسابات مراجع تغيير بشأن اإلدارة مجلس توصية . 40

 49 ....................................................................... الشركة قبل من بها المحتفظ الخزينة أسهم . 41

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   



3 

 

 
 

حوكمة الشركاتحكام الئحة ما لم يطبق من أ  
  
  
  

  :أدناه الواردة األحكام باستثناء المالية، السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جميع الشركة تطبق
  
  

رقم المادة 
/ رقم 
  الفقرة

  أسباب عدم التطبيق  نص المادة / الفقرة

 .استرشادية الفقرة هذه  تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  39
تقوم الشركة بإيالء اإلهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس 

من خالل عمل زيارات المعينين حديثاً اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
للتعرف على سير  ميدانية لزيارة فروع ومرافق ومصانع الشركة

عمل الشركة وإستراتيجيتها وأهدافها والجوانب المالية والتشغيلية 
 بصفة دورية على البرامج على حصولهموتحرص الشركة  ألنشطتها.

الخاصة بمسئوليات  التعليمية والدورات والمواد اإلرشادية المالئمة
بتزويد األعضاء ويتم أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات العامة. 

بجميع لوائح الشركة لالطالع عليها و كذلك تزويدهم بالنتائج المالية و 
تقرير مجلس اإلدارة و بحث أي مواضيع متعلقة من خالل اجتماعات 

  المجلس و اللجان.
 .استرشادية الفقرة هذه  تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  41

" بإجراء ت والمكافآتترشيحايقوم مجلس اإلدارة بمساعدة من "لجنة ال
تقييم ذاتي سنوي لتحديد ما إذا كان المجلس ولجانه يؤدون وظائفهم 

بشكل فعال. يقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمساعدة من "لجنة 
" بإجراء تقييم لمجمل األداء الشامل للمجلس مع  ترشيحات والمكافآتال

في  تطبيق بعض معايير التقييم الخاصة التي قرر المجلس أنها هامة
نجاحه. وتشمل هذه المعايير المراقبة المالية، تخطيط التعاقب على 

إدارة الشركة، المكافآت واألجور، حوكمة الشركة، التخطيط 
االستراتيجي، وتركيبة ودور مجلس اإلدارة. يناقش مجلس اإلدارة 

التقرير الخاص بالتقييم ليحدد أي اإلجراءات، إن وجدت، التي يجب 
داء مجلس اإلدارة وأداء لجان المجلس.اتخاذها لتحسين أ

 .استرشادية الفقرات هذه  تشكيل لجنة إدارة المخاطر  70
 بإدارة المتعلقة الشركة لسياسات مستمرة بمراجعة الشركة إدارة تقوم

 من للحد وذلك المعتمدة والبرامج السياسات تنفيذ لضمان المخاطر
 بالشركة العليا اإلدارة تقوم كذلك .الشركة تواجه أن يمكن التي المخاطر

 على بكفاءة تعمل المتبعة واألنظمة المخاطر إدارة عمليات أن من بالتأكد
  الشركة في المستويات جميع

  إختصاصات لجنة إدارة المخاطر  71
  إجتماعات لجنة إدارة المخاطر  72

 .استرشادية الفقرة هذه  تحفيز العاملين  85
المشاركة  وتحفيز تطوير برامج من العديد سياساتها ضمن الشركة تعتمد

  في الشركة. لعاملينواألداء ل
 .استرشادية الفقرة هذه  تشكيل لجنة حوكمة الشركات  95

 من والتحقق تطبيقها ومراقبة الشركات حوكمة قواعد بتطوير الشركة تقوم
  .الحاجة عند وتعديلها فعاليتها
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ

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

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

شركة تتواجد  57موظفاً يعملون في  13,000أكثر من م. يبلغ عدد موظفي المجموعة 1962في عام 

 60بلد حول العالم وتقوم بعمليات بيع المنتجات وتقديم الخدمات وإدارة المشاريع في أكثر من  35في 

دولة حول العالم. تستثمر المجموعة في أربعة قطاعات رئيسية تتضمن قطاع الغذاء وقطاع اإلسكان 

مات السيارات وقطاع التغليف، تستثمر المجموعة كذلك في مجموعة وقطاع المنتجات البترولية وخد

  من الشركات تحت التطوير.

عاماً في مجال إدارة األعمال، حيث التحق بمجموعة الدباغ في عام  30اكتسب معاليه خبرة تجاوزت 

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

الحكومي حيث تقلد منصب محافظ الهيئة العامة لالستثمار (بمرتبة وزير) لفترتين متتاليتين، كذلك تم 

انتخابه عضواً في مجلس الغرفة التجارية والصناعية بجدة لفترتين متتاليتين، إضافة إلى تعيينه عضواً 

ية مجلس أمناء "جمعية يشغل معاليه حالياً عضو مكة الُمكرمة لفترتين متتاليتين.في مجلس منطقة 

أيزنهاور"، ومقرها فيالدلفيا بالواليات المتحدة األمريكية. كم أنه عضو في المجلس العالمي لـ 

“Cleveland Clinic”  في كليفالند بالواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى عضويته في مجلس

  في لندن. ”London Business School“المحافظين لـ 

  

 

  

 

  إبراهيم حسن المدهونالدكتور/ 

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

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

 مجلس عضو .القانونية اإلدارةعن  ومسؤول صافوال مجموعة عام مدير منصب شغل .االمريكية

العبيكان  ومجموعة هرفي وشركة القابضة فتيحي ومجموعة المراعي شركة من كلٍ  في إدارة

 .لالستثمار

  

  

  

  

  



5 

 

 
 

 

  

  السيد/ دون براون سمنر

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

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

شغل منصب العضو الُمنتدب والرئيس التنفيذي   .م2003 عام في الشركة عام مدير منصب ذلك

م تم تعيينه في منصب الرئيس 2015وفي عام ، م2014العام م وحتى 2006شركة منذ العام لل

  التنفيذي المكلف.

  

  

  

  

  

  

  

  حسين عبدهللا الدباغالمهندس/ 

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

(University of Texas at Arlington)  35 تتجاوز خبرة المتحدة االمريكية. له بالواليات 

 ً منصب المدير يشغل  .البشرية وإدارة الموارد المشاريع وإدارة الهندسية االستشارات في مجال عاما

  .السعودية المطارات بالمملكة العربية بأعمال القائمة الهولندية "ناسو" لشركة العام

 

  السيد/ جمال عبدهللا الدباغ

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

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

  .التعاوني العامة للتأمين الخليجية إدارة الشركة مجلس رئيس

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

مشاريع المقاوالت  للخدمات البترولية المحدودة وشركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة تطوير

  الدولية.

 

  

  

 

 

  



6 

 

 
 

 

  السيد/ محمد حسني جزيل

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

 المحاسبية للخدمات ”PriceWaterhouseCooper“شركة  في مختلفة إدارية مناصب عدة

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

 المدير منصب م وتقلد1992في عام  الدباغ القابضة مجموعة إلى انضم .العالم حول مختلفة بلدان

 .التعاوني للتأمين الخليجية العامة شركة إدارة مجلس عضو أنه كما .للمجموعة المالي

 

  

 

  الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان

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

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

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

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

 واالستحواذ االندماج قسم رئيس صافوال، ثم لمجموعة المالي والمدير التغليف، ألنظمة صافوال

    .للمجموعة

 

 

  

  

  

  

 

  السيد/ صالح محمد بن الدن

 Bournemouth University حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من

International College عاماً في مجال  34، ويتمتع بخبرة كبيرة تتجاوز في المملكة المتحدة

وتطوير الشركات، والتي اكتسبها من خالل تقلده العديد من المناصب اإلدارية والتنفيذية  إدارة المشاريع

خالل مسيرته العملية. إضافة إلى تقلده منصب مدير عام شركة إدارة وإنماء المشاريع، يشغل السيد/ 

التي و صالح بن الدن حالياً عضوية مجلس اإلدارة في عدد من الشركات البارزة في مختلف المجاالت

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

  .وشركة تطوير الموانئ

  

 

 

  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ

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

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

30  ً األهلي  البنك في مناصبه تدرجت .وسياساته االئتمان وأدوات المصرفية العمليات في مجال عاما

  .المدير التنفيذي إلدارة المخاطر منصب شغل حتى التجاري
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الصناعي لقطاع اإلسكان سالة الرئيس التنفيذير 	
 

  

 

  ،،أعزائي المساهمين،

 

م، مع عدم تنفيذ او تأخير المشاريع ذات العالقة بالصناعة، تم الضغط 2017في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط في الهبوط خالل عام 
ي ر الذمعلى هوامش الشركة، نظراً لعدم التمكن من استعادة النفقات الغير مباشرة المبنية على القدرة أو الطاقة الغير مستغلة أو مستخدمة، األ

اسفر عن تراجعٍ حاد في اإليرادات واألرباح. ولّما كانت الشركة قد اتخذت خطوات لتطوير قطاعات سوقية جديدة وتوسيع قاعدة إيرادات 
م ولم يكن في مقدورها تقديم توازن 2017نفط والغاز، إال أن هذه المبادرات ظلت في مرحلٍة وليدة خالل عام لا ةالتقليدي القطاعاتخارج نطاق 

  م إلى خسارة. 2017ير لالنخفاض في اإليرادات ذات العالقة بالنفط والغاز. وعليه، أدى العام كب
  
  

م بصفته عاماً تحويلياً لشركة البحر األحمر العالمية، مع انطالقة العديد من المبادرات لتحسين الموقف 2017ومع ذلك، فيجب النظر إلى عام 
م، اتخذت الشركة نظرةً فاحصةً تجاه هيكل تكلفتها 2017بلية. وعقب التغيرات االدارية خالل عام التنافسي للشركة وتدفق إيراداتها المستق

ونفقاتها الغير مباشرة، وذلك لتوائم نفسها مع ظروف السوق. ولقد أسفر ذلك عن انخفاٍض كبير في النفقات الغير مباشرة على أساس سنوي، 
ز السوق مع التركيز المتجدد على تسويق وتوسيع الخدمات، لتشمل التأجير واإليجارات في الوقت في الذي تتحسن فيه التنافسية وتمرك

ً اعة والتي لم نستفد منها والمنتجات القياسية الجديدة الموجهة صوب مختلف قطاعات الصن   .سابقا
  
  

رجح أن تسهم في العمليات الهامشية والتي من غير الم عالوةً على التدابير الكبيرة لتوفير التكلفة التي تم تطبيقها من قبل، فقد قمنا أيضاً بإقفال
  .النمو المستقبلي والملكية والمساءلة المطبقة في جميع أنحاء المنشأة، واستبدالها بأنظمة لتتبع ومراقبة تكاليف العمل بشكٍل أكثر دقة

  
  

أكثر انسياباً، تحقيق النتائج المطلوبة السترجاع الشركة إلى تعتقد اإلدارة على أنه من شأن هذه التغيرات مقرونةً بالتحّول لهيكل اداري ذكي 
م وما بعده. وبصفتها شركة رأسمال جيد وذات تدٍن في نسبة الديون إلى حقوق الملكية وتدفقات نقدية صحيحة، فمن 2018الربحية في عام 

ارج ، بإنتاجية أعلى وأداًء أفضل وتدفقات إليرادات جديدة خشأن توحيد العمليات وتقليل النفقات الغير مباشرة، تمكيننا من أن نصبح أكثر قوةً 
  القطاع التقليدي للنفط والغاز.
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م على الموافقة على النظام من السلطات المحلية لهياكلنا القياسية الحديثة ونناقش اآلن بفعالية طرح منتجات 2017لقد حصلنا خالل عام 
ث المطلوب من التصاميم القياسية تلبية احتياجات ومتطلبات العميل في الوقت المحدد. والتعليم حي سياحةموجهة صوب قطاعات الصحة وال

ء الذي كما نتطلع أيضاً نحو التوسع االكثر في منتجاتنا القياسية لنماذج التأجير واإليجار قصير األجل وذلك لتلبية الطلب المتزايد من العمال
مجمعات. وبهذه المنتجات والخدمات الجديدة، نعتقد بأننا سنكون مستعدين لنرى مكاسب يبحثون عن خيارات تأجير كبديل لشراء مباني أو 

  كبيرة في حصة السوق، مما يساعدنا في التحرك نحو قطاعات السوق في الوقت الذي نحتفظ فيه بوجودنا الجوهري في النفط والغاز.    
  
    

. هذه الفرصتسنح للزيادة في االنتاج عندما  نتقالاإل رعةمليات الرشيقة و سلى العم فصاعدا، في الحفاظ ع2018هذا ويكمن هدفنا في عام 
ة ياالستراتيجية ضرورية الستمرارية االعمال وستمكننا من الحفاظ على الربحية خالل األوقات الصعبة. هذا وسنقوم باستخدام عالمتنا التجار

 بقوة إلى العمالء. كوننا ُمصنِعين "لمباني قياسية" مع االنتشار الجغرافي من نانتجاتسويق وبيع مالقوية وخبراتنا كرواد في الصناعة، بُغية ت
  آسيا إلى افريقيا فمن شأن ذلك تزويدنا بفرٍص فريدة والتي سنتمر في االستفادة منها.     

  
  

ة في رة وسجل اإلنجازات وااللتزام بالجودتكّمن قوتنا في أفرادنا وتاريخنا، وال يتمكن سوى القليل من المنافسين مجاراة هذا المستوى من الخب
ذي نحد لصنعتنا. وتجدونا ملتزمين بالتنمية المستدامة ألعمالنا وإيالء أهميةً قصوى للمسؤوليات االقتصادية والبيئية واالجتماعية، في الوقت ا

  الِشّدة معاً.     فيه من المخاطر، عن طريق التدابير الوقائية والعالجية للتقليل من الحوادث من حيث الكم و
  على أننا مستعدين لخلق قيمة دائمة لعمالئنا ومساهمينا ولمستقبٍل أكثر اشراقاً لمنسوبينا. عتقدون
  
  

  
  
  
 
 

 ويليام علي ميلز
  قطاع اإلسكان الصناعيل –الرئيس التنفيذي 
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 نشاط الشركة .1

  من نحن؟

وشركة البحر إّن شركة البحر األحمر العالمية شركة مساهمة محدودة سعودية األصل، تتألف من شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

وشركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعّدات البناء. ومن الجدير بالذكر أّن شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان قد األحمر لإلسكان الميسر 

األضخم واألكثر تميّزاً في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا في مجال توفير حلول البناء المعيارية، علماً أنّها أُنشأت منذ أربع غدت الشركة 

 لعقود خلت، بصفتها أولى الشركات الفرعية التابعة لشركة البحر األحمر العالمية.  وتتجلّى تقنيات البناء التي نعتمدها ومدى توّسع مجا

برز صورها في مجموعة المنتجات المتنّوعة التي تسّوقها شركتنا، إضافة إلى بصمتنا المتميّزة في قطاعات الصناعة كافّة. عملنا في أ

بلداً في جميع أنحاء العالم، فقد نجحنا في غرس مكانتنا وسمعتنا الطيبة في عالم  65وعالوة على األثر اإليجابي الذي أحدثناه فيما يزيد على 

عمير بصفتنا الشركة الرائدة في مجال اإلنشاء واإلعمار خارج المواقع المحّددة. أّما شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعّدات اإلنشاء والت

في  81)، وذلك عقب استحواذ األولى على Sherwin-Williamsالبناء فقد تشّكلت إثر توقيع اتّفاقية شركاء مع شركة شيروين ويليامز (

 ).Premier Paint Companyال شركة "بريمير بينت" (المئة من أسهم رأسم

  

  نماذج عمليات البناء التي نختّص بها 

ى انسجامها لاألبنية المعيارية: إنّنا نعمل في مجال تصنيع األبنية المعيارية التي تتطابق مع معايير البناء المعتمدة ومقاييسه الدولية، إضافة إ
والمتطلّبات التشغيلية المتالئمة مع معايير اإلنشاء التقليدية. تتّم عملية اإلنشاء هذه في بيئة محكومة بظروف عمل مع الذوق المعماري العاّم، 

 نالمصانع، إذ إنّها تسمح بعملية بناء أكثر استدامة في ظّل الحرص على الحّد من النفايات، والتأّكد من معايير الجودة وفحصها، فضالً ع
ألذى بموقع العمل في أّي صورة كانت. وعالوةً على ذلك، فإّن الوقت المخفّض المخّصص لعمليات البناء يعكس مدى السعي لتجنّب إلحاق ا

في المئة على األقل من سرعة العمل في عمليات البناء التقليدية، األمر الذي ينعكس إيجاباً على مدى  50سرعة األداء في العمل بحوالي 
من المهّم اإلشارة إلى أنّه تزامناً مع امتالك شركة البحر األحمر العالمية لتقنية البناء متعّددة الطوابق، فإنّها سرعة كسب عائدات االستثمار. و

 اليوم قادرة على تشييد أبنية ذات إطارات فوالذية، تتكّون من طوابق اسمنتية وجدران مقاومة لالشتعال، وذلك بغية النهوض بها ليصل عدد
  طابقاً، بحيث يتّم تخصيصها للقطاعات التالية: 12الواحدة منها إلى 

 والفيالت واألسواق التجارية والمخازن ومراكز البيع. ستراحات والمطاعمالفنادق واالالسياحة، متاجر التجزئة و  

  

  .قطاع التعليم: المدارس والصفوف الدراسية والمكاتب والجامعات ومساكن الطلبة/ المهاجع ومراكز الرعاية باألطفال والحضانات  

 .القطاع التجاري: أبنية المكاتب والعيادات الطبية والمجّمعات اإلدارية والوحدات األمنية ووحدات التحّكم  

 التقاعد وشقق العاملين وعمليات تشييد الفيالت، إضافة إلى النهوض بالشقق ذات  القطاع السكني: المساكن الطّالبية ومساكن
  االرتفاع المنخفض/ ذات االرتفاع المتوّسط.

المساكن المشتركة: نحظى بسمعة ال مثيل لها في مجال توفير التصاميم الالزمة لحلول المساكن المشتركة للعمالء المحلّلين واألجانب من 
لم، وتخطيط هذه التصاميم وإقامتها وإدارتها وتأجيرها وتشغيلها كذلك. يتمّ تجهيز هذه المساكن بوحدات المرافق المخّصصة، مختلف أنحاء العا

 من مثل محّطات معالجة المياه، ومحّطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحّطات توليد الطاقة، وصهاريج تخزين المياه/ الوقود، والمبّردات/
ئ الحرائق، ووحدات حرق النفايات، وذلك بغية ضمان توفير جميع العناصر الالزمة التي من شأنها اإلسهام في إنجاز الثّالجات، ومطاف

المتّفق  ةالمشاريع المطلوبة وفقاً للمعايير التي ينشدها العمالء، علماً أّن هذا األمر يتّم ضمن الميزانية المحدودة، وفي غضون المّدة الزمني
  ويجدر بالذكر أّن هذه النوع من معسكرات اإليواء يخدم في الدرجة األولى القوى العاملة في العديد من القطاعات الصناعية:عليها في العقد. 

  ،قطاع النفط والغاز والتعدين: مخازن أجهزة الحفر، ومراكز إيواء العاملين، ومراكز التشغيل والتحّكم، وأماكن حفظ المعّدات
  والمكاتب.

  /قطاع التصنيع: أماكن إيداع األدوات الكهربائية والتقنية، والمخازن الخاّصة بهذه األدوات.القطاع الصناعي  
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 .القطاع الحكومي والعسكري: األبنية المحاطة بأمن شديد، إضافة إلى المنشآت المقاومة لالنفجار  

ً  عالميةتعتمد شركة البحر األحمر ال بيوت الضيافة الصناعية: من خالل طرحها لخدمات إدارة المنشآت في مراكز  على توليد اإليرادات أيضا
 اإليواء التي يستلزم العمل فيها تقديم خدمات الضيافة واألمن والغسيل. إذ إنّنا نشتهر في مجال تقديم نموذجين تجاريين، بصورة تتضّمن

  عمليات استئجار العقارات وتأجيرها، أال وهما: 

 د تّم تدشين العديد من المجّمعات في المملكة العربية السعودية والجزائر ودولة بابوا غينيا استراتيجية البناء واالمتالك والتشغيل: لق
الجديدة، علماً أّن هذه المجّمعات مصّممة إليواء طاقم العمل القديم والحديث في مراكز تعاني من نقص في عدد المرافق ذات الجودة 

واء قصيرة وطويلة المدى، وذلك بغية مالئمة متطلّبات جميع القطاعات العالية. مجموعات اإليواء: تّم تخصيص مجموعات اإلي
الصناعية، من مثل قطاع النفط والغاز والتعدين. وعالوة على تلبية هذه المجّمعات لالحتياجات السكنية والمكتبية، فإنّها تحتوي 

بات التسلية ومرافق االتصاالت الموثوقة، عدا المطاعم والمهاجع ومرافق االستجمام، فضالً عن أنّها توفّر خدمات األمن ومتطلّ 
  وجبة يومياً. 3,000عن قدرتها على تقديم خدمات الضيافة لما يزيد على 

  استراتيجية البناء والتشغيل: يقصد بهذه االستراتيجية توفير المساكن في المناطق النائية بناء على طلب العمالء، بحيث تقوم شركة
ً أّن الشركة تقوم بإدارة هذه المواقع إدارة كاملة. ومن المهّم البحر األحمر الدولية بتأج ير هذه المساكن لهم لمّدة محدودة، علما

اإلشارة إلى أّن هذا الشكل من أشكال البناء يتّم تصنيفها على أنّها مرافق مبنية لغرض معيّن، علماً أّن جميع الخدمات التي يقّدمها 
ع ضمن هذا اإلطار. تقوم الشركة بتشغيل المرافق وإقامتها على مدار مّدة العقد، وبمجّرد العمال المختّصون في هذا المجال يق

انقضاء مّدة العقد يتّم إزالة جميع هذه المباني والبنى التحتية بصورة تحرص على الحفاظ على جميع الممتلكات التي يمكن نقلها 
ت وبيعها أو إبقائها في المخازن حتّى يتّم توقيع عقد إيجار جديد، وبذلك إلى أماكن جديدة. وتتعّهد الشركة بتجديد المباني والمعّدا

  تبدأ هذه العملية من جديد.

 لمواد البناء: لقد وّسعت شركة البحر األحمر العالمية من نشاطاتها، فلم تعد أعمالها تقتصر على عمليات اإلنشاء المعيارية، بل غدت تشم
بحر األحمر لتجارة مواد ومعّدات البناء لهذه الخدمات، وذلك عبر إنتاج منتجات الطالء والكساء، والتعّهد مواد البناء، من خالل تقديم شركة ال

بتوزيعها كذلك. وتشمل أنواع مثل هذه المنتجات الطالء المعماري والكساء الصناعي والبحري. ومن الجدير بالذكر أّن من يشرف على هذه 
املين في الدهان، ومّمن لديهم القدرة على تقديم خدمات موثوقة في هذا المجال لكّل من المشاريع العمليات فريق مختّص ومتمّرن من الع

  متوّسطة/ واسعة النطاق، وذلك في القطاعات اإلسكانية والتجارية والصناعية.

  كيفية تشغيل مرافقنا؟

ة في المملكعاً سنوياً، وذلك متراً مربّ  900,000على تشغيل المرافق بإجمالي قدرة إنتاج تصل إلى الـ  العالميةشركة البحر األحمر تعتمد 
ركة البحر األحمر شبابوا غينيا الجديدة. إّن االستراتيجية التي اتّبعتها ماليزيا، وميناء ووغانا، و، اإلمارات العربية المتحدةالعربية السعودية، و

نسيق بين مرافق التصنيع المختلفة وخدمات الشحن ومواقع البناء كان لها الدور األكبر في النهوض بالشركة حتّى غدت في مجال الت العالمية
شركة رائدة في مجال توفير حلول اإلسكان المعيارية الشاملة في مختلف أرجاء العالم. فال يقتصر نطاق عملنا على توفير أساليب إنجاز 

ليشمل تأمين تنفيذ المشاريع بصورة أسرع وأكثر استدامة، علماً أّن هذه العملية تتضّمن تقديم عرض مالي مفّصل  بديلة لعمالئنا، بل يتعّداه
  لتكاليف مثل هذه المشاريع كّل على حدى.

 Premier Paintإّن لدى شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعّدات البناء مرافق تصنيع مخّصصة (مرفق شركة بريمير بينت  
Company.والتي يقع مقّرها في مدينة جّدة في المملكة العربية السعودية ،(  

وعالوة على ما سبق فإّن شركة البحر األحمر العالمية تحظى بإدارة تتمتّع بمستوى عال من الخبرات في مجال التصنيع وتوفير حلول 
واإللمام باألسواق الدولية، علماً أّن عددهم يصل اليوم إلى ما اإلسكان، فضالً عن امتالكها لطاقم عمل ذي كفاءة عالية، لديه الوعي الكافي 

موّظف من ذوي االختصاص والكفاءة. إّن هدفنا اليوم يتمثّل في أن نصبح في القريب العاجل قّوة عاملة إيجابية في جميع  3,000يزيد على 
  وطامحين لتطوير طاقمنا وتقنياتنا وخدماتنا أكثر وأكثر. المجتمعات التي ينشط عملنا فيها، ساعين إلضافة قيمة ومكانة في هذا المجال،

  استراتيجية استدامة الشركة
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تطرح خدماتها على الصعيد المحلّي والوطني والدولي، عبر مرافق التصنيع األربعة التابعة لها، والتي تتميّز  العالميةإّن شركة البحر األحمر 
كاملة؛ علماً أّن هذه الشركة ترّكز أشّد التركيز على مسألة تشييد بيئات البناء المخّصصة بكونها واسعة النطاق، فضالً عن أنّها مرافق مت

 ةللمجتمعات بصورة عاّمة؛ وبناء على ذلك فإّن عملها يعكس تأثيراً مهّماً على رفاهية المجتمعات التي تنشط فيها على األصعدة االقتصادي
ي المحتمل ضمن هذا اإلطار. وبالنظر إلى أّن هذه الشركة تدرك مثل هذه المسائل، وتحاول والبيئية واالجتماعية، فضالً عن أثرها اإليجاب

 ىجاهدة السعي وراء اإللمام بها وتضمينها في رؤيتها وعملها بصفتها جزء من مشاريعها المستدامة، فإنّها تتعّهد بإقامة بيئات سكن تتخطّ 
رص على تأمين عمليات تواصل نزيهة، وضمان الجودة، ومراعاة البيئة عبر استخدام توقّعات الجهة المعنية/ العميل، وذلك من خالل الح

 تقنيات مستدامة، هذا فضالً عن الحرص على تشييد موقع مبتكر، وتعزيز السلوك األخالقي في موقع العمل، الذي يتميّز بأمانه وسالمته بكلّ 
  تأكيد. 

  

 م2017عام ال األحداث خاللملخص ألهم  .2

ً عام 2017كان عام  ً انتقال ا صعبة والظهور في سوق حيث قامت الشركة بمواءمة هياكل التكلفة الخاصة بها للتعامل مع ظروف السوق ال يا

، مما يؤدي إلى انخفاض النفقات العامة وانخفاض التدفقات  2018أكثر تنافسية. سوف ينعكس األثر الكامل لهذه الوفورات في التكاليف في عام 

  .جية وتحسين هامش األمانالنقدية الخار

حة صخالل العام ، حصلت الشركة على موافقة من السلطات المحلية على أحدث هياكلها النموذجية وبدأت تسويق منتجاتها إلى قطاعات ال

ر إيراداتها دالتعليم حيث تتطلب التصميمات النموذجية تلبية احتياجات العمالء في الوقت المناسب. سيؤدي ذلك إلى تنويع مصاالسياحة وو

 وتقليل االعتماد على قطاع النفط والغاز.

عودية سعمدت شركة البحر األحمر العالمية عند إعدادها لبياناتها المالية إلى التحّول من تطبيق نظام معايير المحاسبة الذي تعتمده الهيئة ال

)، علماً أّن فريقاً داخلياً قد عمد على إعداد السياسات IFRSلمية () إلى تفعيل نظام معايير التقارير المالية العاSOCPAللمحاسبين القانونيين (

) االستشارية، ومحاسبين من شركة برايس ووتر هاوس KPMGالمحاسبية هذه، كما قام بمراجعتها مختّصين من شركة كي بي إم جي (

لصعوبات الجسيمة عند إعدادها للبيانات ).  ومن الجدير بالذكر أّن الشركة لم تواجه أّي من اPricewaterhouseCoopersكوبرز (

، والتي كان من الممكن أن تتسبّب بها عملية التحّول العتماد نظام معايير التقارير المالية 2016المالية المقارنة الخاّصة بالربع األّول من عام 

  .2017ه المعايير في الربع األّول من عام ). وعلى هذا األساس فقد شرعت الشركة بإعداد بياناتها المالية وفقاً لهذIFRSالعالمية (

 Desaru Development Holdingsوقد نجح فرع شركة البحر األحمر العالمية التابع في ماليزيا في توقيع خطاب قبول مع شركة 

One SDN BHD قم موّظفي فرداً من طا 1,700، وشرع في إنشاء قرية سكنية للموّظفين في والية جوهور الماليزية، بغية استيعاب

. ويشمل المشروع بناء مباٍن متعددة الطوابق يصل ارتفاعها إلى سبعة وأربعين مليون رينجت ماليزيالشركة. وقد قُّدرت قيمة المشروع بـ

  خمسة طوابق، وذلك باستخدام تقنية البناء متعّدد األدوار الحديثة التي اعتمدتها الشركة مؤّخراً.

 ومن المهّم اإلشارة إلى أّن شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان قد غيّرت هّويتها المؤّسساتية بعد أن اعتمدت اسم "شركة البحر األحمر

ت انالعالمية"، وشرعت في اإلجراءات القانونية الالزمة إلطالق هذا االسم على جميع فروعها والشركات التابعة لها. يُذكر أّن هذه الخطوة ك

 صيلة توافق في استراتيجية المجموعة المؤّسسة لهذه الشركة كاملة، إذ كانت مسألة تحويل هذه الشركة إلى شركة مساهمة تبَُرع في العديدح

  من التخّصصات التجارية، وتمتلك عدداً من الشركات الفرعية، ما هي إّال نقطة إيجابية تصّب في صالح الشركة.  
  

  م2018الخطة التوسعية للعام  .3

تعتزم شركة البحر األحمر العالمية مواصلة استراتيجيتها التنموية، واضعة في رأس أولوياتها مسألة التركيز على جوهر عملها والمناطق 
 نّ الجغرافية التي تمتد رقعتها إليها.  وبالنظر إلى أّن االقتصادات العالمية شهدت مؤّخراً حالة من االنتعاش عقب سنوات من التراجع، فإ

تطوير المشاريع في األسواق القائمة بدأت تزيد وتكبر.  وإذا ما نظرنا إلى أّن الشركة تعتمد على خطوط التوزيع السريعة فإّن  فرص
  .2018استراتيجة الحلول السريعة هذه تعّد أّحد أهّم نقاط قّوتها، األمر الذي تتعّهد الشركة بأن يكون من ضمن أولوياتها عام 
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نا في مجال النفط والغاز وأجهزة التنقيب إّال أّن الشركة ستبذل قصارى جهدها لتوسيع قطاع خدماتها لتشمل وباإلضافة إلى مشاريع
قطاعات أخرى، وذلك من خالل استخدام تقنيات معّززة أو معّدلة لتقنيات التصنيع والتجميع المعتمدة.  ومن هذه القطاعات التي سيتّم 

التعليم والقطاع السكني.  ومن المهّم اإلشارة إلى أّن الشركة تحظى بفرص كبيرة تؤّهلها لتطوير وسياحة وال صحةالتركيز عليها قطاع ال
  قة.فّ المشاريع في هذه القطاعات، األمر الذي سيدعم الدخل العام إلى حّد بعيد، فضالً عن كونه يقّدم إمكانية لتنويع مصادر اإليرادات المتد

ونتنا في المناطق الجغرافية التي أّسسنا أعمالنا فيها، والممثّلة بالمملكة العربية السعودية، ودول مجلي ويُجدر بالذكر أنّنا سنحافظ على كين 

التعاون الخليجي، وغرب إفريقيا، وجنوب شرق آسيا.  إذ إّن هذه األسواق تتميّز بطرحها لنطاق واسع من فرص تأسيس المشاريع المختلفة 

ي يمكن لشركة البحر األحمر العالمية تنفيذه بسهولة عبر الحلول المعيارية التي تقّدمها.  أّما بالنسبة في العديد من القّطاعات، األمر الذ

 ذللسوق الوحيدة التي لم تستطع هذه الشركة الوصول إليها في الحقبة الماضية فهي سوق اإلمارات العربية المتّحدة، علماً أنّها تمتلك من

، 2018ومن هذا المنطلق فإّن الشركة تضع هذه السوق ضمن رؤيتها وأهدافها لعام ة في جبل علي؛ في المنطقة الحرّ  عقود مصنعاً يقع

  آملة أن تنجح في تضمينها في المناطق الجغرافية التي تعمل بها. 

 بغية تنظيم هيكل التكاليف عام التحّول في تاريخ الشركة، إذ إنّها أمضت زمناً طويالً في عملية إعادة هيكلة أعمالها، وذلك 2017لقد كان عام 

لمالية ا التابع لها بصورة تتالءم مع الواقع االقتصادي.  وعلى هذا األساس فقد نجحت في اّدخار مبالغ كبيرة يمكنها من خاللها تحقيق التدفّقات

رة الشركة، دورها في تحسين خب وأكثر.  إّن هذه المبادرات وحدها ستجني عشرات ماليين الرياالت المّدخرة، فضالً عن 2018الالزمة لعام 

 إحدى أبرز األسواق المنافسة في المنطقة.وتمكينها في أن تغدو 

  

  األصول والخصوم ونتائج األعمال .4

مليون لایر في العام  92.23بصافي ربح مليون لایر، مقارنة  )69.74( م2017 خالل العامالشركة  حققته الذي خسارةالبلغ صافي  -

 .%175.61 قدره إنخفاضاً والذي يمثل  ،م2016

مليون  1,030.42مقارنة بمبلغ  ،م2017مليون لایر خالل العام  773.12ليصل إلى  %24.97بنسبة إجمالي اإليرادات  إنخفض -

 .م2016لایر التي تم تحقيقها خالل العام 

ً الذي يُمثل السابق وللعام مليون لایر  263.34، مقابل م2017 امخالل الع مليون لایر 75.15بلغ إجمالي الربح  - قدره إنخفاضا

71.46%.   

لایر خالل العام  مليون 114.83 ربح تشغيلي مقابل ،م2017خالل العام مليون لایر  )45.51(للشركة  ةالتشغيلي ت الخسارةبلغ -

ً والذي يمثل ، م2016  .%139.64قدره  إنخفاضا

ً ، والذي يُمثل م2016لایر خالل العام  1.51مقابل  م2017العام  لایر بنهاية )1.09(بلغ الربح الصافي للسهم  - بنسبة إنخفاضا

172.19%.  

 .م2017مليون لایر خالل العام  817.34، ليصل إلى م2016مقارنة بالعام  %12.24مجموع حقوق المساهمين بمعدل  إنخفض -

 .م2016لعام لمليون لایر  656.49 بـ، مقارنة  م2017عام بنهاية ال مليون لایر 531.07 الموجودات المتداولة قيمة بلغت -

، م2017العام  بنهايةلایر  مليون 1,303.02إلى  م2016لایر خالل العام  مليون 1,483.32 مجموع الموجودات من انخفض -

ً والذي يمثل   .%12.16بنسبة  انخفاضا
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  السابقة  نتائج الخمس سنوات .5

  (المبالغ بآالف الرياالت)
  م2017  م2016  م2015  م2014  م2013  العام

 SOCPA  SOCPA  SOCPA  IFRS  IFRS  المعيار

 773,120 1,030,417 1,027,892 1,104,948 971,411  إيرادات

 (697,967) (769,783) (771,090) (809,802) (695,176)  تكلفة اإليرادات

 75,153 263,341 256,802 295,146 276,235  إجمالي األرباح

 %9.72 %25.56 %24.98 %26.71 %28.44  نسبة إجمالي األرباح

 (43,380) (47,058) (54,660) (46,744) (52,477)  مصاريف بيع و تسويق

 (79,280) (95,274) (105,753) (75,040) (57,127)  مصاريف إدارية و عامة

)458( 5,971  الربح من العمليات التشغيلية  )2,896(  )6,117(  1,993 

 (45,514) 114,832 93,493 172,904 172,602  اإليرادات المالية

 304 1,580 400 1,696 2,473  النفقات المالية

)7,481(  صافي إيرادات أخرى (مصاريف)  )7,159(  )9,299(  (15,724) (12,025) 

الدخل قبل الزكاة و الضرائب 

  الخارجية

167,594 167,442 84,594 100,688 (57,235) 

 (6,009) (5,882) (468) (1,478) (8,866)  مصاريف ضريبة الدخل األجنبية

 (6,493) (2,577) (8,600) (10,750) (7,131)  مصاريف الزكاة

 (69,737) 92,229 75,526 155,214 151,597  الربح قبل حقوق األقلية

 4,433 (1,885) 571 1,477 1,174  حقوق األقلية

 (65,304) 90,344 76,097 156,691 152,771  صافي الدخل

 (%8.45) %8.77 %7.40 %14.18 %15.73  المبيعات (%)صافي الدخل/ 
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  الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:

  

 غ بآالف الرياالت)ل(المبا   

  

 

  

  (المبالغ بآالف الرياالت)
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 التوزيع الجغرافي لإليرادات .6

 
  :م2017لإليرادات خالل العام  الجغرافينسب التوزيع التالي يوضح  الرسم البياني

 

يل عن اإليرادات من م البياني لذكر تفاص ركات التابعة لم يتطرق الرس نغافورا، ليبيا، ونيجيرياوكندا، وفي قطر،  الش ث لم تتمكن هذه حي وس
  .م31/12/2017الفروع من تحقيق أي إيرادات خالل السنة المالية المنتهية في 

 

 

  

  : م2017 التالي يوضح نسب اإليرادات بحسب المصدر خالل العامالرسم البياني 
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، بحسب م2016 و م2017، خالل السنوات  الشركة اي حققتهاإليرادات التالتالية تفصيالً عن مصادر  والرسومات البيانية توضح الجداول

  .التوزيع الجغرافي

  (المبالغ بآالف الرياالت)                                                                                                                   
اإليرادات من   2017

مبيعات الوحدات 
  السكنية

نسبة اإليرادات
من مبيعات 

  الوحدات السكنية

اإليرادات من
  اإليجار

اإليراداتنسبة
  من اإليجار

اإليرادات من 
مبيعات مواد 

  الدهانات

نسبة اإليرادات 
من مبيعات مواد 

  الدهانات

  إجمالي اإليرادات

 514,586 %47,1329.16%287,29655.83 %180,15835.01السعودية

 78,543 --%1,0761.37 %77,46798.63اإلمارات الُمتحدة

 34,176 --%4071.18 %34,17698.82غـانا

 24,670 --%1,4425.85 %23,22894.15بابوا غينيا 

 25,797 --%25,05497.12 %7432.88الجزائر

 108 --%76.48 %10193.52أستراليا

 16,248 --%8965.51 %15,35294.49ُعمان

 - ---- --موزمبيق

 78,585 --%150.02 %78,57099.98ماليزيا

 - ---- --كندا

 773,120 %47,1326.10%316,19340.90 %409,79553.01المجموع

 

 

 

  
  (المبالغ بآالف الرياالت)                                                                                                                   

اإليرادات من   2016
الوحدات  مبيعات

  السكنية

نسبة اإليرادات
من مبيعات 

  الوحدات السكنية

اإليرادات من
  اإليجار

نسبة اإليرادات
  من اإليجار

اإليرادات من 
مبيعات مواد 

  الدهانات

نسبة اإليرادات 
من مبيعات مواد 

  الدهانات

  إجمالي اإليرادات

 660,572 %63,5509.62%368,32055.76 %228,70234.62السعودية

 66,878 --%1,3992.09 %65,47997.91اإلمارات الُمتحدة

 125,349 --%1390.11 %125,21099.89غـانا

 41,820 --%2,3145.53 %39,50794.47بابوا غينيا 

 27,598 --%26,87497.38 %7232.62الجزائر

 571 --%335.78 %53894.22أستراليا

 4,389 --%4,35599.23 %340.77ُعمان

 1 ---- %1100.00موزمبيق

 99,879 --%910.09 %99,78899.91ماليزيا

 3,360 --%892.65 %3,27197.35كندا

 1,030,417 %63,5506.17%403,61439.17 %563,25354.66المجموع
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 (المبالغ بآالف الرياالت)

 

  
 
 
 
  
 

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

 .م31/12/2017و  م31/12/2016يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات المنتهية في 

             (المبالغ بآالف الرياالت، ماعدا صافي الربح للسهم)
  التغيرنسبة   صافي التغير  م2016  م2017  قائمة الدخل

 اإليرادات
773,120 

1,030,417 
(257,297) -24.97% 

  تكلفة اإليرادات
(697,967) 

(767,076) 
69,109 -9.01% 

  إجمالي األرباح
75,153 

263,341 
(188,188) -71.46% 

  مصاريف بيع وتسويق
(43,380) 

(47,058) 
3,678 -7.82% 

  مصاريف عمومية وإدارية
(79,280) 

(95,274) 
15,994 -16.79% 

  الربح التشغيلي
1,993 

(6,177) 
8,170 - 

  اإليرادات المالية
(45,514) 

114,832 
(160,346) - 

  المصروفات المالية
304 

1,580 
(1,276) -80.76% 

  إيرادات أخرى
(12,025) 

(15,724) 
3,699 -23.52% 

الدخل قبل ضريبة الدخل األجنبية 
 (57,235)  والزكاة

100,688 
(157,923) - 

  ضريبة الدخل األجنبية
(6,009) 

(5,882) 
(127) 2.16% 

  الزكاة
(6,493) 

(2,577) 
(3,916) 151.96% 

  الربح قبل حقوق األقلية
(69,737) 

92,229 
(161,966) - 

  حقوق األقلية
4,433 

(1,885) 
6,318 - 

  صافي الربح
(65,304) 

90,344 
(155,648) - 

ربح السهم من العمليات 
 (0.76)التشغيلية

1.91 
(2.67) - 

  صافي الربح للسهم
(1.09) 

1.51 
(2.60) - 

  

مقارنة مع صافي ربح خالل الفترة المماثلة من العام السابق إلى االنخفاض في  م2017 الحالي يعود سبب تحقيق صافي خسارة خالل العام

خالل الفترة المماثلة من العام السابق  %25.6مليون لایر، والناتج عن  إنخفاض في هامش الربح من معدل  188.1إجمالي الربح بمقدار 

والنخفاض اإليرادات من عمليات  %27.2ض في إيرادات المباني بنسبة خالل العام الحالي، والذي جاء أيضاً نتيجة إلنخفا %9.7إلى معدل 

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.  باإلضافة إلى ما  %25.8والنخفاض اإليرادات من عمليات الدهانات بنسبة  %21.7التأجير بنسبة 

ة تياطيات غير المتكررة والتي تم وضعها نتيجة  للخسائر المتوقعسبق فيعزى اإلنخفاض في هامش الربح إلى وجود العديد من التكاليف واإلح

في مشروعين قائمين، باإلضافة إلى إرتفاع إحتياطي المخزون بطيء الحركة، كما كانت هناك زيادة في إحتياطي الضرائب نتيجة إلرتفاع 

الحيطة. ومع ذلك قامت الشركة بوضع إجراءات لضبط  المطالبات الضريبية بما يخص العمليات في الخارج ، وهو ما وضعته الشركة من باب 

ورسوم التمويل بنسبة  %16.8، والمصروفات اإلدارية والعمومية بنسبة %7.8التكاليف وقامت بخفض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 

23.5%. 
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  اإليضاحات المحاسبية .8

ركة خالل العام المالي المنتهي في  المتعارف و )IFRSمعايير التقارير المالية العالمية (لوفقا  م31/12/2017تم إعداد القوائم المالية للش

 دون أي اختالف.عربية السعودية عليها في المملكة ال

  والفروع الشركات التابعة .9

ركة البحر األحمر  ركة" ،العالميةتتبع إلى ش ار إليها "بالش ركات المتواجدة في مناطق مختلفة من أرجاء العالم ،يش تم ي ،مجموعة من الش

الل العام خ ن فروع الشركة وشركاتها التابعةوفيما يلي نستعرض لكم قائمة تتضمن معلومات تفصيلية عاإلشارة اليها مجتمعة "بالمجموعة". 

  م.31/12/2017المالي المنتهي في 

  

  المحدودة )غانا( شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان .1
  التأسيس: مدينة أكرا، غانابلد 
  :م2005تاريخ التأسيس 
  نشاط الشركة: تصنيع مختلف الوحدات السكنية والتي تتضمن(Sitemaster 25) ،(Steel Roughneck) ومجموعة وحدات ،

(Seaway Series) منطقة شمال إفريقيا وغربها.، وتقدم خدماتها للعمالء في  
  غاناحل الرئيسي لعملياتها: المالدولة 
  العالميةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

  
  

  المحدودة  )الجزائر(شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .2
 الجزائرمكان التأسيس: الجزائر ، 
  :م2006تاريخ التأسيس 
  يع وتأجيرها محليا لدعم عمليات الشركة في تنفيذ المشارنشاط الشركة: استيراد منتجات شركة البحر االحمر من الفروع األخرى ليتم بيعها

الواقع في منطقة  (Desert Palms)فندق "نخيل الصحراء"  وتشغيل المحلية وتنفيذ عقود المقاوالت العامة. كما تقوم الشركة بإدارة
 حاسي مسعود.

  الجزائر حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة 
  بلغ الحصة المتبقية التي ت، كما يمتلك عضو مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبدهللا الدباغ العالميةمر لشركة البحر األح %98مملوكة بنسبة

2%. 
  

  )قطر(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .3
 مكان التأسيس: الدوحة، قطر 
  :م2006تاريخ التأسيس 
  الصنع والصيانة العامة والعمليّات التشغيليّة. ُمسبقةنشاط الشركة: إنجاز أعمال المقاوالت العامة وتركيب المباني 
  قطر حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة 
  و تسيطر الشركة على سياستها المالية والتشغيلية.العالميةلشركة البحر األحمر  %49مملوكة بنسبة ، 

  
  المحدودة  )نيجيريا(البحر األحمر لخدمات اإلسكان شركة  .4

  :نيجيرياالقوس، مكان التأسيس 
  :م2008تاريخ التأسيس 
 .نشاط الشركة: القيام بأعمال المقاوالت العامة والصيانة وبناء المرافق واألعمال المدنية والمقاوالت من الباطن 
  العالميةلشركة البحر األحمر  %97مملوكة بنسبة 
 م31/12/2017أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان نيجيريا. 
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  )المنطقة حرة دبي(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .5
 مكان التأسيس: المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
  :م2009تاريخ التأسيس 
 والمقاوالت  واألعمال المدنيةقة الصنع والقيام بأعمال المقاوالت العامة والصيانة وبناء المرافق يع الوحدات السكنية ُمسبنشاط الشركة: تصن

 .من الباطن
  اإلمارات العربية، والسعودية، وُعمان، والكويت. حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة 
  العالميةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  

 

  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (بابوا غينيا الجديدة) .6
  الجديدةمكان التأسيس: بورت مورسبي، بابوا غينيا 
  :م2009تاريخ التأسيس 
 .نشاط الشركة: المقاوالت العامة والبناء والتشييد، وبناء المرافق واألعمال المدنية والمقاوالت من الباطن 
  بابوا غينيا الجديدة حل الرئيسي لعملياتها: المالدولة 
  العالميةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  

 

   )ليبيا(كان البحر األحمر لخدمات اإلسشركة  .7
 مكان التأسيس: ليبيا 
  :م2005تاريخ التأسيس 
  :قة الصنع.تصنيع الوحدات السكنية ُمسبنشاط الشركة 
  لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. %90مملوكة بنسبة 
  الغاز  المتوقعة في قطاع التنقيب عننظراً لعدم استقرار األوضاع األمنية في المنطقة والذي أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع الرئيسية

علنت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عن تعذر الشركة استكمال أعمال الصيانة وتجهيزه لبدء العمل بسب األوضاع والبترول، أ
يرة وعادت وت الراهنة. وأكدت على سعيها النتهاز الفرصة المواتية لبدء العمليات في المصنع متى تحسن الوضع في المنطقة إجماالً 

 األعمال إلى طبيعتها. 
  م31/12/2017لم تتمكن الشركة التابعة من تحقيق أي إيرادات حتى تاريخ.  

 

 شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات البناء .8
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية 
  :م2012تاريخ التأسيس 
 الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء والدهان والطالء بأنواعه، وكذلك التجارة في أدوات  نشاط الشركة: تجارة الجملة والتجزئة بالمواد

 وآليات ومعدات البناء.
  السعوديةحل الرئيسي لعملياتها:  المالدولة 
  العالميةلشركة البحر األحمر  بالكاملمملوكة   

 

  شركة الدهانات الممتازة .9
  التأسيس: جدة، المملكة العربية السعوديةمكان 
  :م2013تاريخ التأسيس 
 .نشاط الشركة: انتاج وتوزيع مختلف الدهانات والطالءات والتي تُستخدم في مجال الديكور واالنشاء وكذلك لالستخدام الصناعي والبحري 
 :السعودية الدولة المحل الرئيسي لعملياتها 
  العالميةلشركة البحر األحمر  %81مملوكة بنسبة 

 

 لالستثمارات الُمتخصصةشركة البحر األحمر  .10
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية 
  :م2013تاريخ التأسيس 
 :االستثمار في المشاريع الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية والعقارية نشاط الشركة. 
  العالميةلشركة البحر األحمر  بالكاملمملوكة 
 م31/12/2017أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة.  
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 )موزمبيق(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .11
  :موزمبيقمابوتو، مكان التأسيس 
  :م2013تاريخ التأسيس 
  :إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مسبوقة الصنع والمعدات نشاط الشركة

 الُمتعلقة بها.
  موزمبيق حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة 
  العالميةلشركة البحر األحمر  بالكاملمملوكة 

 
 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (ُعمان) .12
  :ُعمانمسقط، مكان التأسيس 
  :م2013تاريخ التأسيس 
 المعدات ة الصنع وانة وتركيب الوحدات السكنية ُمسبقينشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وص

 الُمتعلقة بها.
  عمان حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة 
  العالميةلشركة البحر األحمر  بالكاملمملوكة  
 

  
 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (استراليا) .13
 مكان التأسيس: بريزبين، استراليا 
  :م2013تاريخ التأسيس 
  :إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية مسبوقة الصنع والمعدات نشاط الشركة

 الُمتعلقة بها.
  أستراليا حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة 
  العالميةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  
 

 
  شركة البحر األحمر لإلسكان الُميسر .14
  :جدة، المملكة العربية السعوديةمكان التأسيس 
  :م2014تاريخ التأسيس 
 اإليجار أو بالبيع و استئجار األبنية و األراضي وتطويرها و استثمارها و التطوير العقاري بما في ذلك شراء نشاط الشركة: االستثمار 

 طوير العقاري.الشركة و إقامة المباني ومشاريع اسكان ذوي الدخل المحدود وغيرها من مشاريع الت لصالح
  العالميةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 
  م.31/12/2017أّي إيرادات حتى تاريخ  تحقق الشركة التابعةلم  
  

  
  شركة مدينة البحر األحمر السكنية  .15
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية 
  :م2014تاريخ التأسيس 
  :العامة السكنية المتكاملة وغيرها من مشاريع التطوير العقاري و تنفيذ أعمال المقاوالت إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعاتنشاط الشركة 

 .والتجارية السكنية للمباني
  العالميةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 
 م31/12/2017أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة. 

  
 للمشاريع اإلسكانيةلبحر األحمر اشركة  .16
  السابق للشركة هو "شركة البحر األحمر للتطوير العقاري"االسم 
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية 
  :م2014تاريخ التأسيس 
  :و استئجار األبنية و األراضي وتطويرها و  والتطوير العقاري بما في ذلك شراء االستثمارالعامة، و تنفيذ أعمال المقاوالتنشاط الشركة

 .إقامة المباني و مشاريع االسكان و غيرها من مشاريع التطوير العقاريو  استثمارها
  العالميةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 
 م31/12/2017أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة . 
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 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (سنغافورة) المحدودة .17
 مكان التأسيس: سنغافورة 
  م2015التأسيس: تاريخ 
 العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال  نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت

 المقاوالت بالباطن. 
  العالميةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 
 م31/12/2017أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة . 

  

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (ماليزيا) المحدودة .18
 ماليزيامكان التأسيس: كواال لومبور ، 
  :م2015تاريخ التأسيس 
 العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال  نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت

 المقاوالت بالباطن. 
 لخدمات اإلسكان (سنغافورا) لوكة بالكامل لشركة البحر األحمرمم. 
 م31/12/2017أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة .  
 

  
 لخدمات اإلسكان (كندا)شركة البحر األحمر  .19
  :كندامكان التأسيس 
  :م2015تاريخ التأسيس 
 العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال  نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت

  المقاوالت بالباطن. 
  كندا حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة 
  العالميةشركة البحر األحمر بالكامل لمملوكة 

  
  

 .AM Modular SDN. BHD، المعروفة سابقاً بإسم SDN BHDشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ماليزيا   .20
 مكان التأسيس: كواال لومبور، ماليزيا 
  :م2016تاريخ التأسيس 
 العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال  نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت

 المقاوالت بالباطن. 
  ماليزيا حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة 
  اإلسكان لخدماتلشركة البحر األحمر  %90بنسبة مملوكة 

  

  (بابوا غينيا)شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .21
  :بابوا غينيامكان التأسيس 
  :م2017تاريخ التأسيس 
 العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال  نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت

 المقاوالت بالباطن. 
  الجديدة بابوا غينيا حل الرئيسي لعملياتها:المالدولة 
  العالميةلشركة البحر األحمر  %100نسبة بمملوكة 
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ح  صالجدول التالي يوض هم حص بة تغير الملكية  االس ركاتها التابعة و نس ركة في ش ي خالل الفترتين المنتهيتين فالتي تمتلكها الش
  .م31/12/2017الفترة المنتهية في خالل  لم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار أدوات دينم. و31/12/2017م و 31/12/2016

  

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

  عدد األسهم   رأس المال المدفوع

  م2017  م2016

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
  المحدودة (غانا)

 450,000  دوالر أمريكي 50,000 %100 %100 غانا

سارل البحر األحمر لخدمات شركة
 اإلسكان المحدودة (الجزائر)

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

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (قطر)

 1,000   قطريلایر1,000,000 %49 %49 قطر

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 المحدودة (نيجيريا)

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

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
المنطقة الحرة)-(دبي  

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

     شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان
 (بابوا غينيا)

  1,500,000  كينا1,500,000%100 _ _ بابوا غينيا

األحمر لخدمات اإلسكان شركة البحر
 (ليبيا)

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

شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات 
 البناء

 500  لایر سعودي 50,000 %100 %100 السعودية

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

لالستثمارات شركة البحر األحمر 
  الُمتخصصة

  500  لایر سعودي 50,000 %100 %100 السعودية

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (موزمبيق)

  -  دوالر أمريكي 500,000 %100 %100 موزمبيق

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (ُعمان)

  250,000  لایر ُعماني 250,000 %100 %100 ُعمان

لخدمات اإلسكان شركة البحر األحمر 
 (استراليا)

  1  دوالر استرالي 1 %100 %100 استراليا

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

شركة مدينة البحر األحمر السكنية 
 للعقارات

 500  لایر سعودي 50,000 %100 %100 السعودية

اإلسكانيةاألحمر للمشاريع لبحرشركة ا  500  لایر سعودي 50,000 %100 %100 السعودية 

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (سنغافورة) المحدودة

  100  دوالر أمريكي 100 %100 %100 سنغافورا

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (ماليزيا) المحدودة

  600,000  رينجت ماليزي 600,000 %100 %100 ماليزيا

األحمر لخدمات اإلسكان شركة البحر
 (كندا)

  100  دوالر كندي 100 %100 %100 كندا

  6,122,450  رينجت ماليزي 6,122,450 %90 90% ماليزيا شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

 

  

ركة البحر األحمر  ركة مملوكة بالكامل لش كان (بابوا غينيا الجديدة) هي ش ركة البحر األحمر لخدمات اإلس ركة تابعة العالميةإن ش . وتُعد ش
  .وسنغافورة و"غينيا االستوائية" وأفغانستان تراخيص لتشغيل فروعها في كل من أبوظبيكذلك فإن لدى الشركة 
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  من غير أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين وأقاربهم أبرز المساهمين وصف مصلحة .10

 لعالميةاوصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألبرز المساهمين في شركة البحر األحمر يتضمن الجدول التالي 
اء مجلس من غير ( ر) اإلدارةأعض ب الفترة المنتهية في  وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القص ذين يمتلكون وال م31/12/2017بحس

  الُمصدرة.من إجمالي األسهم  %5حصة تتجاوز 

 

 نسبة التغير نسبة التملك نهاية العام نسبة التملك بداية العام عدد األسهم االسم الرقم

%51 30,600,000شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة 1  51%  - 

 3,000,000شركة األغذية الممتازة المحدودة 2
5%  5%  

- 

%5 3,000,000الشركة العلمية الوطنية المحدودة 3  5%  
- 

%5 3,000,000شركة التسويق والوكاالت التجارية 4  5%  
- 

السيد/ أمين محمد شاكر 5
4,449,025 4.7%  7.2%  

- 

 

  سياسة توزيع األرباح .11

لتشكيل م 2016لعام من صافي األرباح السنوية  %10تجنيب تم ، العالمية) من النظام األساسي لشركة البحر األحمر 46امتثاالً للمادة (
ة. حاملي األسهم العاديللمساهمين من حتى األن لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة ولذلك فإن جميع األرباح يتم دفعها و .االحتياطي القانوني

لایر  0.75 بواقع ،مليون لایر 45مبلغ على توزيع  م21/05/2017 قدت فيالتي عُ غير العادية المساهمون في الجمعية العامة وافق وقد 
وذلك للمساهمين المالكين ألسهم الشركة بحسب  من قيمة السهم اإلسمية %7.50مثل ت والتي م2016، كأرباح نقدية عن السنة المالية للسهم

يخ تارفي  ة للمساهمينالمصرفي اتوقد تم توزيع أرباح األسهم المعلنة عن طريق اإليداع المباشر في الحساب. تاريخ انعقاد الجمعية
  .م31/05/2017

  

ركة 16/02/2017خالل الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ  ي للش اس اهمون بالموافقة على تعديل النظام األس وت المس وذلك م، ص
) من النظام األساسي للشركة والذي 46يتم توزيع االرباح وفقاً للمادة (ل، بما يتفق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار

  :يلتالا نحوعلى الوذلك أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى  بتوزيع يقضي

  

افي األرباح لتكون %10( يُجنب  )أ( ركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا  االحتياطي) من ص النظامي للش

 ع) من رأس المال المدفو%30المذكور ( االحتياطيالتجنيب متى بلغ 

بة معينةمجلس اإلدارة أن تجنب  اقتراحللجمعية العامة العادية بناء على   )ب( افي األرباح لتكوين  نس  تفاقيا احتياطيمن ص

 لدعم المركز المالي للشركةيخصص 

باح ة الشركة أو يكفل توزيع أرأخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلح احتياطياتللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين   )ت(

ات  س اء مؤس افي األرباح مبالغ إلنش اهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من ص ثابته قدر اإلمكان على المس

 لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.  اجتماعية

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

ركةمن  )22(مع مراعاة األحكام المقررة في المادة   )ج( ي للش اس ص  )76(، والمادة  النظام األس ركات يخص من نظام الش

بة تحقاق) من الباقي لمكافآت مجلس اإلدارة ، على أن يكون %10( ال تزيد عن بعد ما تقدم نس باً  المكافأةهذه  اس متناس

 .عدد الجلسات التي يحضرها العضو مع
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ية 12/03/2018بتاريخ  عودية "تداول" عن توص وق المالية الس ركة الس ركة البحر األحمر العالمية في موقع ش م أعلنت ش

ركة قراراً بالتمرير بتاريخ م، حيث 2017مجلس إدارتها بعدم توزيع أرباح عن العام المالي  در مجلس إدارة الش -03-12أص

ركة عن العام المالي المنتهي في م، وال2018 اهمي الش ادة مس اهمين بعدم توزيع أرباح للس ية للجمعية العامة للمس من التوص متض

وف يتم تحديد 31-12-2017 ية على الجمعية العامة والتي س وف تعرض هذه التوص ركة المالي، وس م وذلك دعماً لمركز الش

  موعدها في وقت الحق.

  لشركةفي ارة و كبار التنفيذيين وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدا .12

ر  اء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفين أو أي من أزواجهم أو أوالدهم القص در ألي من أعض ركاتها التابعة، لم تص ركة وش فيما يتعلق بالش
اء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأووحقوق خيار أو حقوق اكتتاب.  لحة التي تعود ألعض ح الجدول التالي بيانات المص ر في يوض الدهم القص

  .م2017 ةالمالي السنةشركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل  أي منأسهم الشركة وأدوات الدين للشركة أو 

  

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

 نسبة التغيير صافي التغيير  نهاية العام  بداية العام  اسم العضو العدد

  الصكوك  األسهم  الصكوك  األسهم
  معالي االستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ  1

  (رئيس مجلس اإلدارة)
3,504  - 0  -  (3,504) (%100) 

  -  -  - 5,000  - 5,000  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون  2

 - -  -  0  -  0  شاكرعبدهللا فريد السيد/   3

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

 (24.96%) (499)  -  1,500  -  1,999  المهندس / حسين عبدهللا الدباغ  5

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

 (100%) (1000)  -  0  -  1,000  السيد/ صالح محمد بن الدن  7

 - -  -  1,999  -  1,999  جزيلالسيد / محمد حسني   8

الدكتور / محمد علي بن حسن   9
 إخوان

25,000  -  25,000  -  -  -  

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

  

وفي م. 25/07/2016بتاريخ  العالميةوافق مجلس اإلدارة على تعيين السيد/ عبدهللا فريد شاكر عضواً في مجلس إدارة شركة البحر األحمر 
  ارة على طلب استقالته من عضوية مجلس اإلدارة ألسبابه الشخصية.م، وافق مجلس اإلد16/02/2017تاريخ 

  

  

ركة  و مجلس إدارة) في ش يد/ جمال عبدهللا الدباغ (عض لحة الس ح الجدول التالي مص ارل يوض كان س  )الجزائر(البحر األحمر لخدمات اإلس

  :م2017حتى نهاية العام 

تغير  
 النسبة

صافي 
 التغيير

  بداية العام نهاية العام

 عدد األسهم الصكوك مهعدد األس الصكوك

 السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 200 0 200 0 0 0%
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ركة أو  ركة وأدوات الدين للش هم الش ر في أس لحة التي تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القص ح الجدول التالي بيانات المص ي أيوض

  م:2017شركاتها التابعة وأي تغير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل العام المالي  من

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

صافي   نهاية العام  بداية العام  المنصب  اسم المدير التنفيذي  
  التغيير

نسبة 
 الصكوك  األسهم  الصكوك  األسهم  التغيير

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

الرئيس التنفيذي لقطاع   السيد/ ويليام علي ميلز  2
  اإلسكان الصناعي

-  -  -  -  0  -  

 - 0  -  -  -  -  المدير المالي   السيد/ سانجي ودهواني  3

اإللتزام وعالقات مدير   شهاب الفاخريالسيد/   4
  المساهمين

-  -  -  -  0 - 

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

منطقة  –رئيس الشركة   السيد/ هارم بلويجر  6
  أفريقيا

- -  - -  0 -  

  - 0  - -  - -  نائب الرئيس لتطوير األعمال  نيكوالس رينولدالسيد/   7

شركة  –التنفيذي  الرئيس  وسيم إعجاز احمدالسيد/   8
  الدهانات الممتازة

-  -  -  -  0 - 

السيد/ محمد نور الدين   9
  روميز

شركة  –المدير المالي 
  الدهانات الممتازة

-  -  -  -  0 - 

  

  المعلومات المتعلقة بقروض الشركة .13

ركة البحر األحمر 2013خالل الربع الثاني من العام  ط األجل مع  العالميةم، أبرمت ش اباتفاقية تمويل متوس مليون لایر  50بقيمة  بنك س

في شركة "الدهانات الممتازة". كذلك تم  %81لتمويل استحواذ شركتها التابعة (شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء) على حصة 

تخدم من الق نع الدهانات وترقية خط االنتاج. بلغ إجمالي المبلغ المس تخدام جزء من التمويل في عملية تحديث معدات مص مليون  40رض اس

تخو ،لایر ركة عدم اس ددة مبلغ  بلغ، م31/12/2017وكما في  دام المبلغ الُمتبقي من التمويل.قررت الش مليون  35إجمالي الدفعات الُمس

ل التمويل لایر، وبلغ  يد المتبقي من أص يتم  5مبلغ إجمالي الرص دادهامليون لایر، والتي س نوية تنتهي في  س على دفعات ربع س

  م.03/07/2018

ركة البحر األحمر 2014خالل الربع الثاني من العام  ط األجل مع البنك األهلي التجاري  اتفاقية العالميةم، أبرمت ش  50بقيمة تمويل متوس

مالي المملكة العربية  عودية (معادن) بمنطقة طريف، ش ركة التعدين العربية الس وبي ش كنية لمنس روع بناء مجمعات س مليون لایر لتمويل مش

داد مبلغ القرض على ال يتم س روع. س تهالك كامل قيمة التمويل خالل فترة تنفيذ المش عودية. وقد تم اس هرية 48س اوية دفعة ش ابتداًء من  متس

ددة م31/12/2017وكما في  م.31/12/2018م وحتى 31/01/2015 عات الُمس لدف مليون لایر، وبلغ إجمالي  36.46، بلغ إجمالي ا

  م.31/12/2018على دفعات شهرية تنتهي في  سدادهامليون لایر، والتي سيتم 13.54الرصيد المتبقي من أصل التمويل 

مليون لایر  15اتفاقية تمويل متوسط األجل مع بنك الرياض بقيمة  العالميةم، أبرمت شركة البحر األحمر 2015خالل الربع األول من العام 

اهمة في إعادة تمويل لل مالية للشركة %90مس تخدام مبلغ التمويل بالكامل، ومن النفقات الرأس داد مبلغ القرض على . تم اس يتم س دفعة  48س

اوية ابتداًء من  هرية متس ددة م31/12/2017م. وكما في 04/02/2019م وحتى 04/03/2015ش  10.625، بلغ إجمالي الدفعات الُمس

ل التمويل مليون لایر، وبلغ إجمال يد المتبقي من أص يتم  4.375ي الرص دادهامليون لایر، والتي س هرية تنتهي في  س على دفعات ش

  م.04/02/2019

كان2015الل الربع األول من العام خ ركة البحر األحمر لخدمات اإلس ط األجل مع  المنطقة الحرة) -(دبي م، أبرمت ش اتفاقية تمويل متوس

رق األو ي الش ط" باإلمارات العربية المتحدة بنك "إتش إس بي س كني مليون درهم إماراتي  35بقيمة س ييد مجمع س روع تش لتمويل مش
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وقررت الشركة عدم استخدام المبلغ   مليون درهم إماراتي 25بلغ إجمالي المبلغ المستخدم من القرض  حيث ،الستخدامه في عمليات اإليجار

داد مبلغ القرض على مليون درهم 10بواقع  الُمتبقي من التمويل يتم س اوية ابتداًء من  35. س هرية متس م وحتى 07/05/2015دفعة ش

  تم سداد كامل المبلغ المستحق.، م31/12/2017م. وكما في 07/03/2018

ركة البحر األحمر 2015من العام  الثانيخالل الربع  ط األجل مع  العالميةم، أبرمت ش  45بقيمة  البنك األهلي التجارياتفاقية تمويل متوس

كني  تمويللایر لمليون  ييد مجمع س روع تش تيعابية مش عودية تبلغ طاقته االس تخدام كامل قيمة  1,978بالمملكة العربية الس نزيل. وقد تم اس

داد مبلغ القرض على  يتم س روع. س اوية ابتداًء من  31التمويل خالل مدة تنفيذ المش هرية متس م وحتى 31/07/2015دفعة ش

هر. وكما في  6ع الخيار بالتمديد لفترة م م31/07/2018 ددة م31/12/2017أش مليون لایر، وبلغ  33.39، بلغ إجمالي الدفعات الُمس

  م. 31/07/2018على دفعات شهرية تنتهي في  سدادهامليون لایر، والتي سيتم 11.61إجمالي الرصيد المتبقي من أصل التمويل مبلغ 

ركة البحر األحمر 2015خالل الربع الثالث من العام  ط األجل مع البنك األهلي التجاري بقيمة  العالميةم، أبرمت ش  80اتفاقية تمويل متوس

. وقد تم استخدام قيمة التمويل نزيل 2,720لتمويل مشروع تشييد مجمع سكني بالمملكة العربية السعودية تبلغ طاقته االستيعابية مليون لایر 

داد مبلغ القرض على ب يتم س اوية ابتداًء من  66الكامل. س هرية متس . وكما في م31/03/2021م وحتى 31/10/2015دفعة ش

ددة م31/12/2017 ل التمويل  31.52، بلغ إجمالي الدفعات الُمس يد المتبقي من أص مليون لایر،  48.48مليون لایر، وبلغ إجمالي الرص

  .م31/03/2021ة تنتهي في والتي سيتم تسديدها على دفعات شهري

ركة البحر األحمر 2015خالل الربع الثالث من العام  ط األجل مع البنك األهلي التجاري بقيمة  العالميةم، أبرمت ش  15اتفاقية تمويل متوس

شهرية متساوية ابتداًء دفعة  48. وقد تم استخدام قيمة التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ القرض على لتمويل شراء آالت ومعداتمليون لایر 

ددة م31/12/2017م. وكما في 31/08/2019م وحتى 30/09/2015من  مليون لایر، وبلغ إجمالي  8.44، بلغ إجمالي الدفعات الُمس

  م.31/08/2019مليون لایر، والتي سيتم تسديدها على دفعات شهرية تنتهي في  6.56الرصيد المتبقي من أصل التمويل 

ركة البحر األحمر 2015خالل الربع الثالث من العام  ط األجل مع  العالميةم، أبرمت ش مليون  15بقيمة بنك الراجحي اتفاقية تمويل متوس

ييد مجمع سكني بالمملكة العربية السعوديةلایر  داد مبلغ القرض على لتمويل مشروع تش يتم س تخدام قيمة التمويل بالكامل. س  54. وقد تم اس

ه اوية ابتداًء من دفعة ش ددة ، م31/12/2017. وكما في م21/06/2020وحتى  م20/01/2016رية متس  6.37بلغ إجمالي الدفعات الُمس

ل التمويل بلغ إجمالي ، ومليون لایر يد المتبقي من أص هرية تنتهي في مليون لایر 8.63الرص دها على دفعات ش دس يتم تس ، والتي س

  م.21/06/2020

ركة البحر األحمر م2016العام من  الثانيخالل الربع  ط األجل العالمية، أبرمت ش المي) اتفاقية تمويل متوس رف مع  (تمويل إس مص

عوديةمليون لایر  20بقيمة الراجحي  ة للتنقيب عن البترول بالمملكة العربية الس كني بالقرب من منص ييد وتأجير مجمع س وقد تم  .مقابل تش

سداد مبلغ القرض على  سيتم  ستخدام قيمة التمويل بالكامل.  ساوية ابتداًء من  65ا . م12/09/2021وحتى  م12/05/2016دفعة شهرية مت

ددة م31/12/2017وكما في  ل التمويل  5.61، بلغ إجمالي الدفعات الُمس يد المتبقي من أص مليون  14.39مليون لایر، وبلغ إجمالي الرص

  .م12/09/2021تي سيتم تسديدها على دفعات شهرية تنتهي في لایر، وال

مليون لایر  20اتفاقية تمويل متوسط األجل مع بنك الرياض بقيمة  العالميةم، أبرمت شركة البحر األحمر 2017من العام  ثانيخالل الربع ال

اهمة في إعادة تمويل  تخدام مبلغ  %90للمس مالية للشركة، وتم اس داد مبلغ القرض على من النفقات الرأس يتم س دفعة  16التمويل بالكامل. س

اوية ابتداًء من  هرية متس ددة م31/12/2017م. وكما في 19/06/2021م وحتى 19/09/2017ش مليون  2.5، بلغ إجمالي الدفعات الُمس

ل التمويل  يد المتبقي من أص يتم  17.50لایر، وبلغ إجمالي الرص دادهامليون لایر، والتي س هرية تنتهي في  س عات ش على دف

  م.19/06/2021

مليون لایر  30بقيمة  بنك الرياضاتفاقية تمويل متوسط األجل مع  العالميةم، أبرمت شركة البحر األحمر 2017من العام ني خالل الربع الثا

داد مبلغ القرض على  يتم س تخدام قيمة التمويل بالكامل. س راء آالت ومعدات. وقد تم اس اوية ابتداًء من   20لتمويل ش هرية متس دفعة ش

ددة م31/12/2017م. وكما في 19/06/2022م وحتى 19/09/2017 يد  3.0، بلغ إجمالي الدفعات الُمس مليون لایر، وبلغ إجمالي الرص

  م.19/06/2022مليون لایر، والتي سيتم تسديدها على دفعات شهرية تنتهي في  27.0المتبقي من أصل التمويل 
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 60يمة بق السعودي الفرنسياتفاقية تمويل متوسط األجل مع البنك  العالميةم، أبرمت شركة البحر األحمر 2017اني من العام خالل الربع الث

روع بناء مليون لایر لتمويل  كني يحتوي على مش ركة التعدين العربية فيال للتنفيذيين  114فيال لكبار التنفيذيين و  200مجمع س وبي ش لمنس

يتم  روع. س تهالك كامل قيمة التمويل خالل فترة تنفيذ المش عودية. وقد تم اس مالي المملكة العربية الس عودية (معادن) بمنطقة طريف، ش الس

داد مبلغ القرض على  اوية ابتداًء من  70س هرية متس ، بلغ م31/12/2017م. وكما في 30/06/2023م وحتى 30/09/2017دفعة ش

ددة  ل التمويل  3.43إجمالي الدفعات الُمس يد المتبقي من أص يتم  56.57مليون لایر، وبلغ إجمالي الرص دادهامليون لایر، والتي س على  س

  م.30/06/2023دفعات شهرية تنتهي في 

  
  :يوضح الجدول التالي تفصيالً للقروض التي حصلت عليها الشركة بحسب الجهة الُممولة وفترات السداد

  (المبالغ بآالف الرياالت)                                                                                                                             
دورة   تاريخ البداية  نوع التمويل

  السداد
  الرصيد كما في قيمة القرض  السدادفترة 

  بداية العام
المبلغ المستخدم 

  خالل الفترة
خالل  الُمسدد المبلغ

  الفترة
المبلغ 
  الُمتبقي

تمويل متوسط األجل
 02.07.2013  (بنك ساب)

  سنوات 4  ربع سنوي
50,000 15,000 - (10,000) 5,000 

تمويل متوسط األجل
 31.12.2014  (البنك األهلي التجاري)

  سنوات 4  شهري
50,000 26,042 - (12,500) 13,542 

األجلتمويل متوسط
 04.02.2015  (بنك الرياض)

  سنوات 4  شهري
15,000 8,125 - (3,750) 4,375 

تمويل متوسط األجل
 01.07.2015  (البنك األهلي التجاري)

  شهر 37  شهري
45,000 29,032 - (17,419) 11,613 

تمويل متوسط األجل
 30.09.2015  (البنك األهلي التجاري)

  شهر 66  شهري
80,000 63,030 - (14,546) 48,484 

تمويل متوسط األجل
 01.09.2015  (البنك األهلي التجاري)

  شهر 48  شهري
15,000 10,312 - (3,748) 6,563 

تمويل متوسط األجل
 20.09.2015  (بنك الراجحي)

  شهر 54  شهري
15,000 11,927 - (3,300) 8,627 

 تمويل متوسط األجل
 12.04.2016  (مصرف الراجحي)

  شهر 65  شهري
20,000 17,809 - (3,421) 14,388 

 تمويل متوسط األجل
 21.06.2017  (بنك الرياض)

  سنوات 4  ربع سنوي
20,000 -- 20,000 (2,500) 17,500 

 تمويل متوسط األجل
 21.06.2017  (بنك الرياض)

  سنوات 5  ربع سنوي
30,000 -- 30,000 (3,000) 27,000 

 تمويل متوسط األجل
(البنك السعودي 

  الفرنسي)

21.06.2017 
  شهر 70  شهري

60,000 -- 60,000 (3,429) 56,571 

تمويل متوسط األجل
الشرق  HSBC(بنك 

  األوسط)

07.04.2015 
  شهر 35  شهري

35,700 9,888 - (9,888) - 

تمويل قصير األجل (بنك
 -  الرياض)

في تاريخ 
  االستحقاق

  يوم 365
100,000 35,000 10,000 (45,000) - 

قصير األجلتمويل
 -  (البنك األهلي التجاري)

في تاريخ 
  االستحقاق

  يوم 180
40,000 10,000 30,000 (25,000) 15,000 

تمويل قصير األجل (بنك
 -  ساب)

في تاريخ 
  االستحقاق

  يوم 180
40,000 10,000 15,000 (20,000) 5,000 

–تمويل اسالمي
 -  مرابحة (بنك الراجحي)

في تاريخ 
  االستحقاق

  يوم 180
70,000 24,991 14,995 (39,986) - 

 تمويل قصير األجل
(البنك السعودي 

  الفرنسي)

- 
في تاريخ 
  االستحقاق

  يوم 180
50,000 10,000 2,500 (10,000) 2,500 

تمويل قصير األجل (بنك
 -  اإلمارات دبي الوطني)

في تاريخ 
  االستحقاق

  يوم 180
13,269 5,814 8,322 (13,134) 1,002 

تمويل قصير األجل (بنك
HSBC  الشرق

  األوسط)

- 
في تاريخ 
  االستحقاق

  يوم 180
28,579 4,138 32,854 (28,894) 8,098 

May Bankماليزيا , 
- 

-  -  
- 110 - (110) - 

Public Nank,
 -  ماليزيا

-  -  
- 58 - (58) - 

 تمويل متوسط األجل
 - (بنك  األول)

في تاريخ 
  االستحقاق

  يوم 180
12,000 - 9,000 - 9,000 

  
  المجموع

      
789,548 291,276 232,671 (269,684) 254,263 
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يرة المدى لدعم   تخدام كافة التمويالت قص غيليةيتم اس حة في الجدول أعاله  رأس المال العامل والنفقات التش ركة. وتمثل المبالغ الموض للش
نة المالية دادها خالل الس تخدمة والمبالغ التي تم س افة إلى المبالغ المس ركة، إض لت عليها الش يرة المدى التي حص  كافة مبالغ التمويل قص

  .م2017

  

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

  (المبالغ بآالف الرياالت)                                                                                                                 
  م2016 م2017  الُمتداولةقروض ال

 99,942 40,600  قروض قصيرة األجل

 81,635 82,007  المتداول من القروض متوسطة األجلالجزء 
131,657109,699  الجزء غير المتداول من القروض متوسطة األجل

 291,276 254,264  المجموع
 

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

  (المبالغ بآالف الرياالت)                                                                                                                   

  م2016  م2017  فترات االستحقاق (الجزء غير المتداول)
2017  --- 81,635 
2018  82,00757,828 
2019  46,239 24,953 
2020  41,47920,193 
2021  25,510 6,725 
2022  13,286--- 
2023  35,14--- 

 191,334 213,663  المجموع

  

  ايضاحات ألنشطة أدوات الدين .14

 أدوات الدين القابلة للتحويل -1

ركة أو  درتها الش ابهة أص هم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مش ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أس
 .م2017منحتها خالل العام 

 حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين -2

هم أو ح قوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أس
 .م2017مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام 

 أدوات الدين القابلة لالسترداد -3

  .م2017ال يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام 
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  كوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهت .15

عدد أعضاء ليكون ) من النظام األساسي للشركة 18على تعديل المادة (م 21/05/2017وافقت الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 

قام المجلس في عضوية مجلس إدارة الشركة حيث  عدد من التغيراتم، حصل 2017خالل العام  .) عضواً 11بدالً من () 9مجلس اإلدارة (

  ) فقط.  9بعضوية (بأداء وظائفه 

  

  م:31/12/2017كما في  فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المجلس وتصنيف األعضاء

  

تصنيف   اسم العضو  
  العضوية

عضويته في مجلس اإلدارة لشركات 
  أخرى

  الشركة عضويته في لجان

  معالي االستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ  1
  (رئيس مجلس)

  التنفيذية (رئيس) اللجنة -  شركة بترومين -  غير تنفيذي

 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون  2
  (نائب رئيس المجلس)

 المراعيشركة  -  مستقل
 القابضة فتيحيمجموعة  -
 هرفيشركة  -
 مجموعة العبيكان االستثمارية -
  

 اللجنة التنفيذية  -
يحات والمكافآت -  لجنة الترش

  (رئيس)

  -      شركة الخليج للتمويل -  مستقل  عبدهللا فريد شاكرالسيد/   3

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

  -  -      غير تنفيذي  المهندس / حسين عبدهللا الدباغ 5

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

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

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

 اللجنة التنفيذية -
 لجنة المراجعة -
  لجنة المكافآت والترشيحات -

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

  

-   

  لجنة المراجعة (رئيس) -  -      مستقل  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ10

  

وية المجلس بتاريخ  اكر بعض يد/ عبدهللا فريد ش تقالة 16/02/2017وفي تاريخ م، 25/07/2016التحق الس م تمت الموافقه على طلبه لالس

  من عضوية المجلس.

ومنر بتاريخ  تمت الموافقة على يد/ دون براون س ركة الس تقالة الرئيس التنفيذي للش م، حيث طلب التنحي من 2018-01-31خطاب اس

ركة بتاريخ  ة. وتم قبولها من قبل مجلس إدارة الش به لظروفه الخاص ارية المفعول اعتبارا من يوم 2018-02-06منص م، على أن تكون س

ي2018-02-06الثالثاء تاريخ  تمر الس يس ركة البحر األحمر الم. وس و (غير تنفيذي) في مجلس إدارة ش منر كعض عالمية خالل د/ دون س

          .                                                                                                     .م24/04/2018 للمجلس والمنتهية في اليةالح الدورة

  

م تعيين السيد/ عبدالعزيز حسن قابل في منصب 2018-02-06كذلك قرر المجلس، بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، في تاريخ 

 م.2018-02-06ذي للشركة اعتباراً من تاريخ الرئيس التنفي
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  دارة وسجل حضور كل اجتماعاجتماعات مجلس اإل .16

ور الخاص بكل  )5( م2017بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام  جل الحض ح س اجتماعات. وفيما يلي جدول يوض

  اجتماع:

  المجموع  االجتماع الخامس  االجتماع الرابع  الثالثاالجتماع   االجتماع الثاني  االجتماع األول  اسم العضو  

  م26/10/2017 م27/07/2017  م27/04/2017 م15/02/2017 م19/01/2017

 3  حاضر  حاضر  X  حاضر  X  معالي االستاذ/ عمرو الدباغ  1

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

 2  لم يكن عضواً   لم يكن عضواً  لم يكن عضواً  حاضر  حاضر  السيد/ عبدهللا فريد شاكر  3

 5  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد / دون براون سمنر  4

 4  حاضر  حاضر  X  حاضر  حاضر  المهندس / حسين عبدهللا الدباغ  5

 5  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد / جمال عبدهللا الدباغ  6

 X  X 3  حاضر  حاضر  حاضر  الدكتور / محمد علي إخوان  7

 4  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  X  السيد / محمد حسني جزيل  8

 4  حاضر  حاضر  X  حاضر  حاضر  السيد/ صالح محمد بن الدن  9

 5  حاضر  حاضر  حاضر حاضر حاضر  السيد / سامي احمد بن محفوظ  10

  مصالح أعضاء مجلس اإلدارة .17

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

   شركة البحر األحمر لخدمات األسكان وشركاء األقلية في المجموعة وشركاتهم الزميلة. 

 :م2017العام  يوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف ذوي عالقة خالل

  طبيعة العالقة  الطرف ذي العالقة

ة  ركة مجموعة الدباغ القابض المملكة العربية  –ش
  السعودية

سبة  شرمساهم رئيسي في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بن  ةملكية مبا
تاذ/ عمرو عبدهللا  %51مقدارها  ركة. حيث أن معالي األس من رأس مال الش

يد/ جمال عبدهللا الدباغ هم ُمالك  ين عبدهللا الدباغ والس الدباغ والمهندس/ حس
ني  يد/ محمد حس ة، وأن الس ركة مجموعة الدباغ القابض رين في ش غير مباش

  من كبار التنفيذيين في المجموعة.هو جزيل 

. كما أن معالي األستاذ/ عة لشركة مجموعة الدباغ القابضةإحدى الشركات التاب  العربية السعوديةشركة بترومين، المملكة 
  عمرو عبدهللا الدباغ هو رئيس مجلس إدارة شركة بترومين.

ة، وأحد   الشركة العلمية الوطنية ركة مجموعة الدباغ القابض ركات المملوكة بالكامل لش هي إحدى الش
شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، بحصة تعادل المساهمين الرئيسين في 

5%.  

كان، %4تمتلك   شركة مجموعة التنمية التجارية ركة البحر األحمر لخدمات اإلس هم ش وهي إحدى  من أس
  شركة مجموعة الدباغ القابضة.الشركات التابعة ل

ستقل في عضو هو   السيد/ صالح محمد عوض بن الدن وقد . حمر لخدمات اإلسكانمجلس إدارة شركة البحر األُم
الح بن الدن في محافظة  يد/ ص تئجار قطعة أرض من الس ركة باس قامت الش

 رابغ لتشييد وتأجير مجمعات سكنية لموظفي الشركات.
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مصلحة مباشرة وغير  استمرت بعض العقود والتي كانت الشركة طرفا فيها وكانت لبعض أعضاء مجلس اإلدارة م2017خالل العام المالي 

 .م2017منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي  وقد أُبرمت هذه العقود مباشرة فيها.

  :م2017الجدول التالي يوضح تفاصيل التعامالت مع األطراف ذي العالقة التي تمت خالل السنة المالية 

  وصف للمصلحة  اسم العضو  

  األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغمعالي   1
في إبرام عملية بيع الستثمارات تخّص شركة ساعد العالمية لالستقدام  2017-07-09نجحت الشركة في 

)SAED في المئة من شركة البحر األحمر العالمية.  4) لصالح شركة مجموعة تنمية التجارية، التي تمتلك

ليون لایر سعودي)؛ علماً أّن الشركة لم تجن أيّة أرباح أو لایر سعودي (م 1.000.000وقد بلغت قيمة البيع 

 تتحّمل خسائر لقاء هذه التعامالت المالية.
) بغية نقل عقد إيجار أّحد العقارات Petromin، عقدت الشركة اتفاقاً مع شركة بترومين (2016-09-04وفي 

مدينة الملك عبد هللا االقتصادية، إلى الذي كان يحمل اسم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، والواقع في 
لایر  1.163.502شركة بترومين. ويتعيّن على شركة بترومين أن تشرع في دفع اإليجار السنوي والبالغ 

سعودي تزامناً مع افتتاح محّطة الدحرجة والبدء بأولى عملياتها في ميناء الملك عبد هللا في مدينة الملك عبد هللا 
ذلك تمكين هذه الشركة من استخدام األرض في عميات تحميل وتفريغ المراكب عبر االقتصادية، والهدف 

  . 2018الميناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات هذه المحّطة في عام 

ة على مدار فترات زمنية متعّددة، علماً إلى أنّه خالل عام  ركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابض عقدت الش
تحّق وقدره  أّية عقود كبيرة،المالي لم يكن هنالك  2017 عودي  605.883إّال أّن هنالك مبلغ مس لایر س

  ات الفنادق ونفقات السفر... إلخ.مخّصص لشراء بطاقات الطيران، ولحجوز

  المهندس/ حسين عبدهللا الدباغ  2
 في إبرام عملية بيع الستثمارات تخّص شركة ساعد العالمية لالستقدام 2017-07-09نجحت الشركة في 

)SAED في المئة من شركة البحر األحمر العالمية.  4) لصالح شركة مجموعة تنمية التجارية، التي تمتلك

لایر سعودي (مليون لایر سعودي)؛ علماً أّن الشركة لم تجن أيّة أرباح أو  1.000.000وقد بلغت قيمة البيع 

 تتحّمل خسائر لقاء هذه التعامالت المالية.
) بغية نقل عقد إيجار أّحد العقارات Petrominالشركة اتفاقاً مع شركة بترومين (، عقدت 2016-09-04وفي 

الذي كان يحمل اسم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، والواقع في مدينة الملك عبد هللا االقتصادية، إلى 
لایر  1.163.502شركة بترومين. ويتعيّن على شركة بترومين أن تشرع في دفع اإليجار السنوي والبالغ 

سعودي تزامناً مع افتتاح محّطة الدحرجة والبدء بأولى عملياتها في ميناء الملك عبد هللا في مدينة الملك عبد هللا 
االقتصادية، والهدف ذلك تمكين هذه الشركة من استخدام األرض في عميات تحميل وتفريغ المراكب عبر 

  .2018في عام  الميناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات هذه المحّطة
ة على مدار فترات زمنية متعّددة، علماً إلى أنّه خالل عام  ركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابض عقدت الش

تحّق وقدره  المالي لم يكن هنالك أّية عقود كبيرة، 2017 عودي  605.883إّال أّن هنالك مبلغ مس لایر س
 ت السفر... إلخ.مخّصص لشراء بطاقات الطيران، ولحجوزات الفنادق ونفقا

من شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة، والتي مقّرها  % 2نسبة  يمتلك السيد جمال عبدهللا الدباغ  السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  3
دولة الجزائر. ومن الضروري اإلشارة إلى أنّه لم يكن هنالك أيّة عقود مبرمة بين هاتين الشركتين في السنة 

 . 2016المالية لعام 

؛ 2017السنة المالية عام  ) خاللGGCICأبرمت الشركة عقوداً مع الشركة الخليجية العاّمة للتأمين التعاوني (
لایر سعودي؛ وكانت الغاية منها تقديم خدمات ومنتجات تأمينية لشركة  210.052وقد بلغت قيمة هذه العقود 

، وذلك على مدار عّدة فترات زمنية، علماً أّن السيّد (جمال عبد هللا الدبّاغ) يشغل منصب العالميةالبحر األحمر 
  للتأمين التعاوني. رئيس الشركة الخليجية العاّمة

في إبرام عملية بيع الستثمارات تخّص شركة ساعد العالمية لالستقدام  2017-07-09نجحت الشركة في 
)SAED في المئة من شركة البحر األحمر العالمية.  4) لصالح شركة مجموعة تنمية التجارية، التي تمتلك

لایر سعودي (مليون لایر سعودي)؛ علماً أّن الشركة لم تجن أيّة أرباح أو  1.000.000وقد بلغت قيمة البيع 
  تتحّمل خسائر لقاء هذه التعامالت المالية. 

) بغية نقل عقد إيجار أّحد العقارات Petrominة اتفاقاً مع شركة بترومين (، عقدت الشرك2016-09-04وفي 
الذي كان يحمل اسم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، والواقع في مدينة الملك عبد هللا االقتصادية، إلى 

لایر  1.163.502شركة بترومين. ويتعيّن على شركة بترومين أن تشرع في دفع اإليجار السنوي والبالغ 
سعودي تزامناً مع افتتاح محّطة الدحرجة والبدء بأولى عملياتها في ميناء الملك عبد هللا في مدينة الملك عبد هللا 
االقتصادية، والهدف ذلك تمكين هذه الشركة من استخدام األرض في عميات تحميل وتفريغ المراكب عبر 

  . 2018ام الميناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات هذه المحّطة في ع
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ة على مدار فترات زمنية متعّددة، علماً إلى أنّه خالل عام  ركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابض عقدت الش
تحّق وقدره  المالي لم يكن هنالك أّية عقود كبيرة، 2017 عودي  605.883إّال أّن هنالك مبلغ مس لایر س

  سفر... إلخ.مخّصص لشراء بطاقات الطيران، ولحجوزات الفنادق ونفقات ال

؛ 2017) خالل السنة المالية عام GGCICأبرمت الشركة عقوداً مع الشركة الخليجية العاّمة للتأمين التعاوني (  السيد/ محمد حسني جزيل  4
مينية لشركة لایر سعودي؛ وكانت الغاية منها تقديم خدمات ومنتجات تأ 210.052وقد بلغت قيمة هذه العقود 

، وذلك على مدار عّدة فترات زمنية، علماً أّن السيّد (جمال عبد هللا الدبّاغ) يشغل منصب العالميةالبحر األحمر 
 رئيس الشركة الخليجية العاّمة للتأمين التعاوني.

في إبرام عملية بيع الستثمارات تخّص شركة ساعد العالمية لالستقدام  2017-07-09نجحت الشركة في 
)SAEDفي المئة من شركة البحر األحمر العالمية.  4جارية، التي تمتلك ) لصالح شركة مجموعة تنمية الت

لایر سعودي (مليون لایر سعودي)؛ علماً أّن الشركة لم تجن أيّة أرباح أو  1.000.000وقد بلغت قيمة البيع 
  تتحّمل خسائر لقاء هذه التعامالت المالية. 

) بغية نقل عقد إيجار أّحد العقارات Petromin، عقدت الشركة اتفاقاً مع شركة بترومين (2016-09-04وفي 
الذي كان يحمل اسم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، والواقع في مدينة الملك عبد هللا االقتصادية، إلى 

لایر  1.163.502شركة بترومين. ويتعيّن على شركة بترومين أن تشرع في دفع اإليجار السنوي والبالغ 
محّطة الدحرجة والبدء بأولى عملياتها في ميناء الملك عبد هللا في مدينة الملك عبد هللا  سعودي تزامناً مع افتتاح

االقتصادية، والهدف ذلك تمكين هذه الشركة من استخدام األرض في عميات تحميل وتفريغ المراكب عبر 
  .2018الميناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات هذه المحّطة في عام 

ركة عقوداً  ة على مدار فترات زمنية متعّددة، علماً إلى أنّه خالل عام عقدت الش مع مجموعة الدباغ القابض
تحّق وقدره  المالي لم يكن هنالك أّية عقود كبيرة، 2017 عودي  605.883إّال أّن هنالك مبلغ مس لایر س

  مخّصص لشراء بطاقات الطيران، ولحجوزات الفنادق ونفقات السفر... إلخ.

د   5 دكتور/ محم ن ال علي بن حس
  إخوان

ركة الخليجية العاّمة للتأمين التعاوني ( ركة عقوداً مع الش نة المالية عام GGCICأبرمت الش ) خالل الس
عودي؛ وكانت الغاية منها تقديم خدمات ومنتجات  210.052؛ وقد بلغت قيمة هذه العقود 2017 لایر س

ركة البحر األحمر  ّيد (جمال عبد هللا  ، وذلك على مدار عّدةالعالميةتأمينية لش فترات زمنية، علماً أّن الس
  الدبّاغ) يشغل منصب رئيس الشركة الخليجية العاّمة للتأمين التعاوني.

الح محمد بن الدن) بغية تأجير إحدى 2013عام ال خالل  السيد/ صالح محمد عوض بن الدن  6 يد (ص ركة على إبرام اتفاقية مع الس ، عمدت الش
نوية  3لمّدة عقاراتها له جزياً  أعوام، علماً أّن هذه المّدة قابلة للتجديد لثالث أعوام أخرى بقيمة اإليجار الس

اء مخيّم مفتوح (مركز إليواء  قار إلنش هذا الع ما تّم توظيف  هذه، ك ية  فاق يد االتّ جد عل ت بالف قد تّم  ها. و ذات
رك كنية للعديد من الش غت ات العاملة في تلك المنطقة. وقد بلالموّظفين)، والهدف من ذلك تلبية االحتياجات الس

  لایر سعودي، علماً أنّه من المفترض أن يتّم تجديده سنوياً. 883.391قيمة العقد السنوي هذا 

  

 :م2016 م2017توضح الجداول التالية تفاصيل التعامالت مع األطراف ذي العالقة خالل األعوام 

  

م7201  السعودية، المملكة العربية شركة مجموعة الدباغ القابضة م6201   
606,103219,101  مدفوعات / (مستحقات) –الرصيد بداية العام 

تريات  تلزمات  –مش راء ُمس فر وإقامة وش (تذاكر طيران وحجوزات وتكاليف س
  مكتبية)

225387,002

--(445)  مبيعات وحدات سكنية ُمسبقة الصنع

605,883606,103  مدفوعات / (مستحقات) –الرصيد نهاية العام 

 
 
  

م7201  ، المملكة العربية السعوديةشركة بترومين م6201   
74,750--  مدفوعات / (مستحقات) –الرصيد بداية العام 

--  المبالغ الُمستلمة  139,500  

(214,250)--  مشتريات لمنتجات الدهان من شركة الدهانات الممتازة

----  / (مستحقات)مدفوعات  –الرصيد نهاية العام 
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م7201  ، المملكة العربية السعوديةالشركة العلمية الوطنية م6201   
258,981607,011  مدفوعات / (مستحقات) –الرصيد بداية العام 

1,409,603--  تكاليف استئجار مساحة للمكاتب ومركبات

(1,757,633)(258,981) العلمية الوطنيةمدفوعات ومصاريف نهاية الخدمة لموظفين تم نقلهم من الشركة 

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

 
  

م7201  ، المملكة العربية السعوديةشركة التنمية التجارية م6201   
 28,500--  مدفوعات / (مستحقات) –الرصيد بداية العام 

 --(1,000,000)  تكاليف استئجار مساحات مكتبية

 (28,500)--  مدفوعات

 --(1,000,000)  مدفوعات / (مستحقات) –الرصيد نهاية العام 

  
  

  م2016  م2017  السيد/ صالح محمد بن الدن
 ----  مدفوعات / (مستحقات) –الرصيد بداية العام 

 883,391883,391  تكاليف استئجار قطعة األرض

 (883,391)(883,391)  مدفوعات

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

 

 

 وأعضاء اللجان مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين مكافآت وتعويضات أعضاء .18

ركة، و تُدفع بعد أخذ الموافقة من الجمعية  200,000يتم دفع مبلغ مائتين ألف لایر ( و مجلس اإلدارة في الش نوية لعض ى كمكافأة س لایر) بحد اقص

للمجلس مراجعة هذه المكافآت متى ما استدعت الحاجة و بما ال يتعارض مع النظام األساسي للشركة و األنظمة األخرى الُمتبعة يجوز  العامة العادية.

باب و المبالغ المدفوعة كمكافآت و مرتبات و بدالت و حوافز يحات و المكافآت على أن يتم ذكر جميع االس يات لجنة الترش  و و بناءاً على توص

ات في تق نوي.تعويض تقيل أو  رير مجلس اإلدارة الس و المس نوي، على أن يتم دفع المكافأة للعض اس ربع س اء مجلس اإلدارة على أس يتم مكافأة اعض

و لمجلس اإلدارة خالل الفترة. م حديثاً بناًء على عدد األيام التي َعِمل فيها كعض يحات والمكافآت الُمنض بعمل المراجعات الدورية  وتقوم لجنة الترش

ركة بكيفية تقديم المكافآت وتحديد قيمتها، حيث يقوم المجلس بإقرار هذه المكافآت و يمكن أن تكون نوت يات إلى مجلس إدارة الش دية أو ققديم التوص

تخدام معايير ترتبط باألداء. وفيما يتعلق بهذ بة و يراعى عند إقرار المكافآت اس هم أو أي طريقة أخرى يراها المجلس مناس ص من األس ه حص

وق المالي جيل المعتمدة من هيئة الس يقوم   ة.المكافآت, فإنه يتعين على المجلس إتباع جميع األنظمة والقوانين المذكورة في قواعد اإلدراج والتس وس

اء. كل و مبلغ المكافآت لكل من االعض ركة  مجلس اإلدارة بمراعاة جميع هذه القواعد عند تحديد ش يات لجنة بناًء على توقرر مجلس إدارة الش ص

  الترشيحات والمكافآت، الموافقة على اعتماد المكافآت التالية:
 م.2017لایر اعتباراً من العام  200,000يحصل رئيس مجلس اإلدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها  -1
 م.2017لایر اعتباراً من العام  200,000يحصل نائب رئيس مجلس اإلدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها  -2
 م2017لایر اعتباراً من العام  100,000يحصل العضو المنتدب على مكافأة سنوية إضافية قدرها  -3
 م.2017لایر اعتباراً من العام  100,000يحصل كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة على مكافأة سنوية إضافية قدرها  -4

 
كيفية تقديم ب لجنة الترشيحات والمكافآت بصدد وضع سياسة لمكافآت وبدالت وحوافز اإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات الالزمة إلى مجلس إدارة الشركة

 .حرصاً منها على إتباع جميع األنظمة والقوانينللقيام بتطبيقها خالل العام المكافآت وتحديد قيمتها، 
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ي وكبار التنفيذيين، بمن فيهم المدير التنفيذي والمدير المالوأعضاء اللجان وضح المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ة تول التالياالجد

  :م2017خالل العام 

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )أ

  (المبالغ بآالف الرياالت)
 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة أعضاء مجلس إلدارة
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ألعضاء المستقلينا             

 حسن  الدكتور/إبراهيم
المدهون

200 - ---200400- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - -200---- - 200بن محفوظأحمد سامي 

*بن الدنمحمد صالح   150 - ----150- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - -200---- - 200إخوان علي الدكتور/محمد

 - - - - - - - - -750---- - 750المجموع

           األعضاء غير التنفيذيين

عبدهللا معالي األستاذ/ عمرو 
*الدباغ  

150 - ----150- - - - - - - - - 

عبدهللا المهندس/حسين 
*الدباغ  

150 - ----150- - - - - - - - - 

*جزيل حسني محمد  150 - ----150- - - - - - - - - 

*الدباغعبدهللا جمال   150 - ----150- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - -600---- - 600المجموع

           األعضاء التنفيذيين

*سمنربراون دون   150 - ----150- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - -150---- - 150المجموع

  م.2017عن مكافآتهم السنوية منذ تاريخ األول من أكتوبر  أشهر) ، حيث تنازلوا 9م (2017* األرقام المذكورة أعاله تمثل مكافأة سنوية لهؤالء األعضاء حتى نهاية شهر سبتمبر 

  

 مكافآت كبار التنفيذيين  )ب

  (المبالغ بآالف الرياالت)
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 1,252 150 - - - - - - - 1,102 1,102 - -دون سمنر (الرئيس التنفيذي للمجموعة)

القطاع  –ويليام ميلز (الرئيس التنفيذي 
 *    الصناعي)

960 - 548 1,508 - - - - - - - - 1,508 

سانجاي وادواني (المدير المالي للمجموعة)   
** 

667 450 331 1,448 - - - - - - - - 1,448 

 1,040 - - - - - - - - 1,040 271 300 469مانيش بيندرا (رئيس تقنية المعلومات)

 1,607 - - - - - - - - 1,607 477 450 680ديفيد سميث (رئيس منطقة الخليج)
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 6,855 150 - - - - - - -2,7761,2002,7296,705 المجموع

                            **إستقال من خدمة الشركة            *يعمل لجزء من السنة

                                                                      ج) مكافآت أعضاء اللجان

  (المبالغ بآالف الرياالت)                                                                                                      

 المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) أعضاء اللجان
 

 المجموع بدل حضور الجلسات

 أعضاء لجنة المراجعة

الدباغعبدهللا جمال   --- 

جزيلحسني محمد   --- 

 100-100سامي بن محفوظ

 100-100إخوان علي الدكتور/محمد

 200-200المجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية 

الدباغ عبدهللا معالي األستاذ/عمرو                                 - -- 

المدهونحسن الدكتور/إبراهيم   --- 

سمنر براون دون  --- 

جزيلحسني محمد   --- 

 ---المجموع

 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

المدهون حسن الدكتور/إبراهيم  --- 

جزيلحسني محمد   --- 

الدباغ عبدهللا جمال  --- 

 --- المجموع

  

  التنازالت عن الرواتب والتعويضات .19

  .م2017 /1/10إبتداًء من المستحقة  مكافآتهمعن  التالية أسمائهمتنازل أعضاء مجلس اإلدارة 

  

  أعضاء مجلس اإلدارة الرقم
 المنصب

 
 تفاصيل التنازل عن المكافآت

المبلغ باللایر 
 السعودي

 50,000 مكافأة عضو المجلس رئيس مجلس اإلدارةالدباغ عبدهللا معالي األستاذ/عمرو 1

 عضو مجلس اإلدارةالدباغ عبدهللا المهندس/حسين 2
 50,000 مكافأة عضو المجلس

الدباغ عبدهللا جمال 3
 50,000 مكافأة عضو المجلس عضو مجلس اإلدارة

جزيلحسني محمد  4
 50,000 مكافأة عضو المجلس عضو مجلس اإلدارة

الدن صالح محمد بن 5
 50,000 مكافأة عضو المجلس عضو مجلس اإلدارة

سمنر براون دون 6  
 50,000 مكافأة عضو المجلس عضو مجلس اإلدارة

  

  التنازالت عن األرباح .20
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  .م2017خالل السنة المالية  ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح

  مدفوعات الزكاة والضرائب، والمدفوعات النظامية األخرى .21

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

 يحمل .المسيطرة غير الملكية على حقوق السعودية التابعة الشركات في الشركاء األجانب على العائد الدخل ضريبة مخصص يُحَمل .الدخل

 اإلضافية التي الزكاة قيد يتم .الموحدة الدخل قائمة على السعودية التابعة الشركات في حصصها وعن الشركة المستحقة على الزكاة مخصص

  .الهيئة العامة للزكاة والدخل قبل من وتحديدها عليها الربط يتم عندما وجدت، إن النهائية، التسويات بموجب تستحق

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

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

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

 ضريبة قانون بموجب مطلوب هو كما السعودية العربية في المملكة وجدت، إن التابعة، السعودية الشركات في األجانب للشركاء المدفوعة

  السعودي. الدخل

 علىتحصلت الشركة . وم2016حصلت الشركة على شهادة من مصلحة الزكاة و الدخل بدفع جميع المستحقات على الشركة حتى نهاية العام 

   .م2016 –م 2011استبيان أو تقييم لمخصصات الزكاة خالل السنوات 

م و 31/12/2016ل الفترات المنتهية في خال الجداول التالية توضح بالتفصيل المدفوعات النظامية التي قامت الشركة بسدادها

  :م31/12/2017

  م2016 م2017  مدفوعات للزكاةاطي ياحت
17,960,58416,035,532   بداية العام 

2,577,088 6,492,945   المخصصات

  (652,036) (8,178,703)  المدفوعات

17,960,584 16,274,826  نهاية العام

  

 م2016 م2017  الخارجيضريبة الدخل  احتياطي
 392,229 2,449,177   بداية العام 

 5,88,710 6,008,957   المخصصات

 (3,824,762)(4,219,176)  المدفوعات

 2,449,177 4,238,958   نهاية العام

  

م7201  احتياطي التأمينات االجتماعية م6201   
 ---               310,238  بداية العام 

 3,654,038            3,939,762 المخصصات

 (3,343,800)          (3,934,000)            المدفوعات

 310,238               316,000  نهاية العام

  

م7201  الجمارك -المدفوعات النظامية  م6201   
 ------  بداية العام 

 2,087,430            1,287,677  المخصصات

  (2,087,430)            (1,287,677)            المدفوعات

 ------  نهاية العام
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 .م31/12/2017كما في أي مدفوعات نظامية أخرى غير المذكور  العالميةال يوجد على شركة البحر األحمر 

  المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .22

قانون العمل في كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. تقوم المجموعة بإدارة خطط منافع محددة تماشيا مع متطلبات 

حيث تستند مدفوعات مكافأة نهاية الخدمة على رواتب ومخصصات الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة عند تاريخ انتهاء خدمتهم ، 

  ة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.المملكلمنصوص عليها في قوانين العمل في كما هو محدد بالشروط ا

  .2017ديسمبر  31) كما في EOSBالمعمول بها ، وتم إجراء تقييم اكتواري لمزايا نهاية الخدمة ( IFRSووفقًا لمعايير 
  

  م:31/12/2017م و 31/12/2016عن الفترات المنتهية في المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة ضح الجدول التالي يو

 م2016 م2017  احتياطي نهاية الخدمة
  بداية العام

54,778,07147,424,426 
  المخصصات

8,774,135      11,563,149 
  المدفوعات

(22,250,236)(4,209,504) 
  فروقات تحويل عملة

------ 
  نهاية العام

41,301,970           54,778,071 

 

 مجلس اإلدارة إقرارات .23

 :بما يلييقر مجلس اإلدارة 

 .الصحيح بالشكل أُعّدت الحسابات سجالت أن -

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

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

 

  راجعي الحسابات والقوائم الماليةتقرير م .24

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

  لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها .25

ية  )3( لمجلس اإلدارة ثالث اعدة مجلس ُمنبثقة من مجلس اإلدارةلجان رئيس ام اإلدارة على القي. ولهذه اللجان دورها المهم والحيوي في مس
تفاتحقيقا لألداء األمثل  بواجباته النظامية المناطة به ائه المتنوعة واإلواالس ات والبرامج وتطبيقدة من خبرات أعض ياس ع الس هام في وض  س

  اللوائح ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

  اللجنة التنفيذية

ب ا ة (التنفيذيةاللجنة ) من الئحة 5(لمادة بحس اء. 5، فإن اللجنة تتألف من خمس كيل اللجنة 2015بنهاية العام ) أعض م، جرى تغيير في تش
و ليحل محله حتى تاريخه. وتتألف اء فقط، ولم يتم تعيين عض اء إلى أربعة أعض جنة التنفيذية لال التنفيذية مما نجم عنه انخفاض عدد األعض

هم4حالياً من أربعة ( اء، يرأس تاالي األمع ) أعض وية كل من ،عبدهللا الدباغبن ذ/ عمرو س ن المدهون وعض يد/  الدكتور/ إبراهيم حس والس
يد/ دون براون سمنر محمد حسني جزيل ية والس اس تر باقتراح. وتختص اللجنة التنفيذية بصفة أس اتيجية كافة القرارات الهامة التنفيذية واالس
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الحيات المحدد ية بها إلى المجلس العتمادها والموافقة عليها. عتمدة من مجلس اإلدارةة لها والمُ وفق الص اللجنة  أجرتوقد  ومن ثم التوص
 .م2017اجتماعات خالل العام  )5( التنفيذية

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

  م28/12/2017 م17/12/2017  م26/10/2017 م27/04/2017 م06/03/2017

 عبدهللا معالي االستاذ/ عمرو  1
  الدباغ

 X  X  3  حاضر  حاضر  حاضر

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

 X  X  3  حاضر  حاضر  حاضر  السيد / دون براون سمنر  3

 5  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد / محمد حسني جزيل  4

  

  المراجعةلجنة 

اء من مجلس اإلدارة )4( تتألف لجنة المراجعة من ة أعض يد من غير التنفيذيين. وتقوم لجنة المراجعة بمهامها برئاس امي أحمد بن / الس س
وية كل من الدكتور/  ن محمد عليمحفوظ، وعض يد/ جمال عبدهللا الدباغو، إخوان بن حس ني جزيلو الس يد/ محمد حس . وتؤدي اللجنة الس

التأكد من سالمة ونزاهة وشفافية واستقاللية كافة عمليات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها، بما يتماشى تهدف إلى التي مهامها الرئيسية 
وق المالية واألنظمة واللوائح ذات العالقة، وكذلك متطلبا تثمار وأنظمة ولوائح هيئة الس  تمع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة التجارة واالس

اهم ؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق المس . وقد نيالمعايير المهنية العالمية ذات العالقة، بما يحقق ويُمكن مجلس اإلدارة من القيام بمس
 ) اجتماعات.9( م2017بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 
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السيد / سامي أحمد بن محفوظ1
 9 حاضرحاضر حاضرحاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

السيد / محمد حسني جزيل2
X X 7 حاضرحاضر حاضرحاضر حاضر حاضر حاضر 

الدكتور / محمد علي إخوان  3
 7 حاضر X Xحاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

السيد / جمال عبدهللا الدباغ4
 8 حاضرحاضر حاضرحاضر X حاضر حاضر حاضر حاضر

  

  كافآتملجنة الترشيحات وال

تغيير م، جرى 2015بنهاية العام ) أعضاء. 4فإن اللجنة تتألف من أربعة () من الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت، 4بحسب المادة الرابعة (
كيل اللجنة  اء إلى في تش و ليحل محله حتى تاريخه ثالثةمما نجم عنه انخفاض عدد األعض اء فقط، ولم يتم تعيين عض لجنة  ألفوتت .أعض

يحات والمكافآت  هم 3( ثالثةمن الترش اء، يرأس ن المدهون) أعض يد/  الدكتور/ إبراهيم حس منر والس يد/ دون براون س وية كل من الس وعض
يد / دون 27/04/2017وبتاريخ  الدباغ. جمال عبدهللا كيل اللجنة مما نجم عنه إعفاء الس يد/ براون م جرى تغيير في تش منر، وتعيين الس س

ياسات والبرامج محمد حسني جزيل (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المكافآت والترشيحات.  وتقوم اللجنة بمراجعة جميع األعمال والس
تعويضات وضع سياسات لكذلك  . والشركةفي واتخاذ القرارات بشأن كبار التنفيذيين  وية وأعضاء مجلس اإلدارةواالحتياجات المتعلقة بعض

يات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها. وقد عقدت اللجن اء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوص خالل العام  ) اجتماعات4( ةومكافآت أعض
 .م2017
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  المجموع  االجتماع الرابع  االجتماع الثالث  االجتماع الثاني  األولاالجتماع   اسم العضو  

 م26/10/2017  م27/07/2017 م27/04/2017 م19/01/2017

 4  حاضر   حاضر  حاضر  حاضر  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون  1

 2  لم يكن عضواً لم يكن عضواً  حاضر  حاضر  السيد / دون براون سمنر  2

 2  حاضر  حاضر  لم يكن عضواً  لم يكن عضواً  جزيلالسيد / محمد حسني   3

  السيد / جمال عبدهللا الدباغ 4
 4 حاضر حاضر حاضر حاضر

  

  المخاطر المتعلقة باألعمال .26

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

  كلفة المواّد الخام وتوافرها

عار في العرض  بب تقلّب األس كل ملحوظ بس ركة يمكن أن تتغيّر بش ناعة منتجات الش تخدم في ص عار وتوافر المواد الخام التي تس إّن أس
ركة تاريخيّ  ل حفاظها على عالقاتها المتينة والطيّبة والطلب. وقد تمّكنت الش ب من المواّد الخام وذلك بفض اً من الحفاظ على المخزون المناس

 ً تهالكا ركات الممولة وتخزين كميات كافية من المواد األكثر اس ركة إلى  ارتفاعأدى . مع الش تخدمها الش عار لبعض المواد الخام التي تس االس
عار المنتج النهائي ال عر المنتجات نتيجة  .ذي يتم تقديمه إلى العمالءارتفاع اس تمرار في رفع س ركة بعض التحديات في االس و تواجه الش

  زيادة المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي. أن يؤثر سلبيا علىبدوره من الممكن  والذي، الرتفاع المواد الخام

  المنافسة

شركة فيتعمل  سةالتي سواق األمن  العديد ال سم بمستوى عاٍل من المناف شرة مع البحر األحمرلوهنا ،تت شركات التي تتنافس مبا  ك عدد من ال
كان ا لخدمات لباً في حالة ظهور ربحهامش  مما قد يؤثر علىإلس ركة قد يتأثر س تقبل أداء الش افة الى أن مس ركة. باإلض  العديد من الش

  .تواجد الشركةجدد في مناطق المنافسين ال

 الدوريّة لألعمالالطبيعة 

اهمة القطاعات  ة التنوع لتعزيز مس ياس لة س تمرة في مواص ط و أجزاء من أفريقيا مس رق األوس ادية في الش على الرغم من أن الدول االقتص

ل لعب دور مهيمن في تلك الدول. فيغير النفطية  جئ في االهبوط المف كم أن الناتج المحلي اإلجمالي، فإن اإليرادات التابعة للنفط تواص

تثمارات الجديدة  عار النفط قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة لالس كنية المجمعاتإلى انخفاض الطلب على  مما قد يؤديأس ة الخاص الس

لنتائج ا بمنسوبي شركات التنقيب عن الغاز و البترول و التعدين و الشركات الصناعية األخرى، و الذي يمكن أن يسهم بدوره في التأثير على

  لية وعمليات الشركة.الما

 تعطل االعمال

ركة تعتمد أعمال  نيع العالميةالبحر األحمر ش عودية، و اإلمارات العربية  الواقعة على كفاءة عمليات مرافق التص في المملكة العربية الس

قص نفي الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث لكبار العاملين و  التي قد تؤدي إلى تعطل األعمالالمخاطر أبرز المتحدة، و غانا. وتتمثل 

ناعة التي  ونيةرالمعدات اإللكتامدادات المياه ، وإخفاق تأثر ، والطاقة ق مع معاير الص ة تأمين تتناس ياس ركة تتبع س . على الرغم من أن الش

المة للحد من اَثار هذه المخاطر إال أن هذه ال عت لتأمين الحماية والس ائر التي قد تحدث وض ركة بنحو كاف عن الخس تدابير قد ال تعوض الش
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  وأي خسائر أخرى أو أضرار مادية يمكن أن يكون لها أثر سلبي على اإليرادات.

 قوانين الحوكمة

صنيع منتجات كلفة ت إلى زيادةالقائمة  إلى جانب القوانينتطبيق قوانين جديدة من تخضع الشركة لعدد من قوانين الحوكمة المختلفة. وقد ينتج 

ؤوليّة الجنائيّة  تقبليّة إلى التعّرض للعقوبات أو المس افة إلى ذلك، قد يؤّدي عدم االلتزام بالقوانين الحاليّة أو المس ركة. إض المدنيّة. وكال و أالش

ً سلب االحتمالين يمكن أن يؤثر   لشركة.لعلى المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي  ا

 لى المدراء التنفيذيين وسواهم من األشخاص الرئيسييناالعتماد ع

 ىتعتمد الشركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من األشخاص الرئيسيين. وفقدان أي من هؤالء األشخاص أو عدد منهم قد يؤثر سلبيّاً عل

  المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي في الشركة.

 سعر الصرف للعمالت

راء المواد الخام من تعتمد  ركات على عدد مختلف من العمالت الدولية نظراً لش واق  العديدنفقات و إيرادات الش  ، و تواجدالعالميةمن األس

نيع في أكثر من بلد واحد، و واق إما أن تكون محلية أو في بلدان أخرى حول العالميتم بيع المنتجات في  نهايةً  مرافق التص  التذبذب إن. اس

ركة.  ركة قد يؤثر على أرباح الش عودي و العمالت األخرى التي تتعامل بها الش رف اللایر الس عر ص ركة أن الش وبالرغم منالملحوظ في س

تخدام  ائل احدثتقوم باس بب إلدارة  الوس ركة بس رف العمالت األجنبية؛ إال أن هذه المخاطر التزال تؤثر على ربحية الش مخاطر عمليات ص

 هذه األدوات.مثل افية المترتبة على استخدام التكلفة اإلض

  العوامل السياسية

دولة حول العالم، حيث ترتكز أنشطتها في دول الشرق األوسط، و إفريقيا،  62في أكثر من  بتنفيذ مشاريع العالميةشركة البحر األحمر  قامت

سيا. و شركات المتخصصة في مجاالت التنقيب عن البترول و الغاو شرق آ شركات الصناعية األخرى ز و التعدين تعد ال لعمالء ااهم من وال

ركةا لدى اريعهميقومون  حيث انهم لش ي و  بتنفيذ مش ياس تقرار الس على  هتداعياتفي هذه الدول. و تعاني بعض هذه الدول من حالة عدم االس

  أداء الشركة. كبير علىالوضع االقتصادي، مما قد يؤثر بشكل 

  مخاطر االئتمان

الذمم تقريباً من  %57. إن لخسارة ماليةاآلخر  إلى تكبد الطرف ؤدييمما  ااالئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتهمخاطر 

تعتقد اإلدارة بأن  من إجمالي الذمم المدينة). %74عمالء يُمثلون  8 م:2015عمالء (  8كانت مطلوبة من  م31/12/2017كما في  نةيالمد

سب شروط استالم الدفعات ح تميائتماني مرتفع و فيتصن هميعمالء لد من أن نسبة من األرصدة القائمة هي ثياالئتمان مخففة ح زيمخاطر ترك

 خصم مخصص بعد نةيالذمم المد ديق تميائتماني مرتفع.  فياألجل لدى بنوك ذات تصن رةيقص والودائع النقد داعيإ تمي. هايالعمل المتفق عل

  .لهايي تحصالمشكوك ف ونيالد

  انخفاض أسعار النفط

القول بأن سعر النفط هو أحد أبرز العوامل المؤثرة في االقتصاد العالمي، كما أن تذبذبات أسعاره تؤثر وبشكل مباشر على عجلة النمو  يمكننا

المشاريع الرئيسية للشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز من أسعار النفط تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء العديد  راالقتصادي. حيث أن تدهو

ركة نتيجة  ادر إيرادات الش ركة على هذه القطاعات. اعتماد والنفط، والذي بدوره قد يؤثر على مص ريحة كبيرة من عمالء الش ت وقد اتخذش
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ركة بعض التدابير عار النفط وللحد من آثار  الش ركات التذبذب أس من  ذلكوعاملة في قطاعات التنقيب عن الغاز والنفط االعتماد على الش

طة خالل  ع في أنش عار النفط، وكذلك التوس ركة ومنتجاتها إلى قطاعات أخرى ال تتأثر بتذبذبات أس ة التنويع وتقديم خدمات الش ياس اتباع س

سبي م شكل ن سة التنويع تحد ب سيا شركة إلى دول جديدة من غير منتجي النفط. وبالرغم من أن  سال سلبية الناجمة عن تذبذبات أ عار ن اآلثار ال

  النفط، إال أن مخاطر انخفاض أسعار النفط سيكون لها تأثير بشكل مستمر على إيرادات الشركة وأرباحها. 

  المخاطر الخارجية

تثمارية في ة االس ركة في بلدان خارجية نظراً لمالئمة الفرص تثمار الش ر نتيجة الس كل مباش بلدان التي تلك الب حينها تنجم هذه المخاطر بش

اته ياس ياق "مخاطر البلد" والتي قد تنجم عن تغيير الحكومة المحلية في تلك البلدان س من هذا الس تثمار فيها. ويأتي ض ركة االس  اتعتزم الش

شركات أحد القطاعات أو ال وأنظمتها بشكل جذري مما قد يؤثر سلبياً على بيئة العمل في تلك الدول أو على العوائد المرجوة من االستثمار في

اريع ات الداخلية للدولة وتحديداً  أو المش ياس نيف هذه المخاطر إلى مخاطر ُكلِّية التي تنجم عن تغيير الس  على أنظمة تؤثرالتي . كما يُمكن تص

ادرات و ركات األجنبية أداء الص كل عام الش تهداف الحكومة في تلك الدولة، بش المحلية في تلك الدول و مخاطر أخرى جزئية تنجم عن اس

 شركة أجنبية بعينها نتيجة لتوتر العالقات السياسية.

  ت والعقوبات المفروضة على الشركةالجزاءا .27

  .م2017خالل العام العالمية لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على شركة البحر األحمر 

 ة إجراءات نظام الرقابة الداخليةنتائج المراجعة السنوية لفاعلي .28

م لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والمراجع الخارجي 2017عمليات الشركة خالل العام خضعت 
 اللشركة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية مصالح وأصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء. كم

حسابات الخارجي بتقييم هذا النظام ضمن مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة. وعقب قيام اإلدارة التنفيذية ولجنة المراجعة قام مراقب ال
 بتقديم مرئياتها في هذا الخصوص، قرر مجلس اإلدارة تعيين مستشار خارجي للقيام بمراجعة شاملة وتقديم توصياته بهذا الشأن. وبناًء على

 فحصو تقوم لجنة المراجعة بشكل ُمستمر وعن كثب بمراقبةصيات ولضمان االرتقاء بمستوى إجراءات الرقابة الداخلية وفاعليتها، هذه التو
التطوير  نأداء إدارة المراجعة الداخلية، حيث تم التوصية باألخذ بعدٍد من التدابير التي تتعلق باستحداث أنظمة المراقبة وإعداد التقارير لضما

يوجد قصور  النظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه أل أُجريتوقد أظهرت نتائج الفحص المستمر التي . تمر لكفاءة إدارة الُمراجعة الداخليةالُمس
 .فصاح عنهاإليقتضي  وسالمتهاجوهري في أنظمة الرقابة الداخلية 

 

  المسؤولية االجتماعية .29

إدراك حجم تأثير نشاطاتها على رفاهية المجتمعات التي تعمل بها على المستويات االقتصادية إّن شركة البحر األحمر العالمية تدرك خير 

 تباروالبيئية واالجتماعية، ومدى األثر المحتمل الذي ستعكسه. إذ إّن من خالل إدراك هذه المسائل، ومحاولة اإللمام بها ومعالجتها، على اع

تدامة، فإّن الشركة تلتزم بمسؤولياتها كاملة بغية تحقيق نتائج أفضل تنتفع بها أجيال المستقبل؛ أنّها جزء رئيس من الحفاظ على األعمال المس

واالنخراط  مةكما إنّنا نتعّهد بخدمة جميع المجتمعات التي تنتشر نشاطاتنا فيها. وعدا عن هذا كلّه فإنّنا نؤمن أّن اندماج عملية التطوير المستدا

ويلة األمد ما هو إّال المفتاح الرئيس لتحقيق نتائج مستدامة لكّل من مؤّسستنا وعمالئنا على حّد سواء. وإنّنا المجتمعي ضمن استراتيجيتنا ط

كان أندرك الحاجة لتقليص تأثير نشاطاتنا على البيئة، لذا فإنّنا حريصون على اإلسهام في حفظ الطاقة والمصادر خالل جميع عملياتنا. وسواء 

ا للمواد الخام أو عملية التصنيع، أو حرصنا على تصميم المنتجات المبتكرة، أو تخطيط أساليب تجهيز مواقع العمل، أو األمر يتعلّق باختيارن

ة، واتّخاذ جميع تقديم الخدمات في المباني التابعة للعّمال، فإنّنا ال نلجأ إلى جميع الحلول الممكنة التي من شأنها تقليل التأثير البيئي بصورة عامّ 

 عي الممكنة في سبيل ذلك.المسا
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  االستدامة البيئية

ة التي ريعادة ما نلجأ خالل أعمالنا إلى عملية إعادة التدوير التي من شأنها تقليل حجم األوساخ الناتجة، وذلك من خالل منهجية اإلنشاء المعيا

ملية التغليف ع نعتمدها. وفي الواقع تُسهم هذه المنهجية في الحّد من بعض مجاري النفايات الكبيرة التي تحتويها أساليب اإلنشاء التقليدية، إذ إنّ 

. إنّنا اليوم نفتخر بإنجازنا الذي يهدف إلى الحّد %36، كما أّن األلواح الجّصية تحتاج حتّى %25، ,والتشجير تتطلّب حتّى %5تستهلك حتّى 

  ، وذلك من خالل توظيف تقنية تصنيع األبنية خارج مواقع العمل. %90من كّمية األوساخ الناتجة حتّى 

  

فإنّنا نمتلك سلسلة من المنتجات الصديقة للبيئة التي من شأنها حفظ الطاقة، وتقليل كّمية النفايات الخطيرة، فضالً عن إمكانية وعالوة على ذلك، 

ن طار، محفظ الماء من خاللها؛ إّن هذه المنتجات، التي تتضّمن أساليباً لمعالجة المياه والصرف، والمولّدات العازلة للصوت، وإدارة مياه األم

د من يها اإلسهام في الحفاظ على البيئة. فالمنتجات الصديقة للبيئة التي نستخدمها في منشآت معالجة مياه الصرف وحجز المياه تمّكننا بالتأكشأن

صورة ب ضبط الغبار، وتجهيز سيفونات الحمامات، باإلضافة إلى تقديم أنظمة السقي. إنّنا قادرين على استخدام المواد الصديقة للبيئة، وتوظيفها

  والحاصلة على شهادة االيزو، وكذلك الدهانات المائية. PVCجيّدة، بما في ذلك األلواح المرّكبة 

، الصلبة ومن المهّم اإلشارة إلى أنّنا نعمل على إعادة تدوير مواد اإلنشاء المستخدمة، واستخدامها مجّدداً، من مثل نفايات الحديد، والنفايات

ت الكهربائية ومواسير الصرف الصحي. وباإلضافة إلى ذلك، فإنّنا نبيع زيوت الطبخ المعاد تدويرها للشركات واأللواح واألخشاب والكابال

نا التالمختّصة في إعادة التدوير، وكذلك زيوت المولّدات، والهدف من ذلك عدم إلقائها في مقالب القمامة، وجني األرباح من ذلك أيضاً. إّن آ

، وإعادة استخدامه مجّدداً. وقد سعت شركة البحر األحمر العالمية على تعزيز دور PVCورق البالستيك  كفيلة بإعادة تدوير قصاصات

) في مبانيها في دبي والسعودية وغانا MBRالمنتجات صديقة البيئة هذه، لذا فقد عملت على إقامة محّطة معالجة مياه الصرف الّصحي (

دوالر أمريكي سنوياً، علماً أّن قيمة  136.000هذه المنهجية حصاد مّدخرات يبلغ متوّسط قيمتها  والجزائر وبابوا غينيا الجديدة. وقد نتج عن

من كمية المياه الصالحة للشرب،  %40 - 30، إضافة إلى توفير بنسبة %100العائدات المّدخرة من جّراء الحّد من خسارة المياه بنسبة 

ة. وعالوة على ذلك، فقد حّددت شركة البحر األحمر العالمية أهدافاً واضحة تهدف إلى رفع من قيمة التكلفة التشغيلي %75فضالً عن اّدخار 

  قيمة العائدات الخاّصة بالمنتجات الصديقة للبيئة التي تطرحها في األسواق.

طاقة ة للتجديد، من مثل الكما تهدف هذه المؤّسسة إلى تطوير أساليب ترشيد استهالك الطاقة بصورة سنوية من خالل اعتماد مصادر طاقة قابل

، وإدخال ثقافة موفّرات الطاقة. ومن الجدير بالذكر LEDالشمسية، فضالً عن استبدال تجهيزات اإلضاءة القديمة من مثل الصّمامات الثنائية 

لحّد وم البيئة العالمي"، وحملة "اأنّنا ندير حمالت توعية داخلية في مكاتبنا ومراكز إيواء موّظفينا، من مثل حمالت "يوم النظافة العالمي"، و"ي

 من فضالت الطعام"... إلخ. ولقد وضعنا خّطة إدارة بيئية مخّصصة، كما إّن اختصاصي الجودة والصّحة والسالمة والبيئة يعملون جنباً إلى

ة حتياجات المجتمع المحلّي البيئيجنب مع العمالء بغية التأّكد من االلتزام بالمعايير المطلوبة، وتحقيق التوازن المطلوب، والذي يلبّي ا

)، PMEلبيئة (ا واالقتصادية. إنّنا بكّل تأكيد نلتزم أشّد االلتزام بالمعايير التنظيمية والتشريعية، من مثل معايير الهيئة العاّمة لألرصاد وحماية

)، والمعايير الدولية من مثل معايير منّظمة Rcphc( )، والمفّوضية الملكية لمعايير الصّحة العاّمةPCERوالمفّوضية الملكية لألنظمة البيئية (

  ). GHS)، والنظام العالمي الموّحد لتصنيف المواد الكيميائية (NFPA)، والرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق (OSHAاألمان والصّحة (

 الصحة واألمان

وتّطلع على  كتيّبات حول سالمة الغذاء، إضافة إلى معاينات  إّن جميع الفرق المسؤولة عن العمليات تخضع لتدريبات للوقاية من الحرائق،

)، فضالً عن إجراء تدريبات HACCPلمخيّمات العمل، والتأّكد من تطبيق معايير االيزو ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحّكم الحرجة (

المة عرض تقارير يومية/اسبوعية/شهرية معنية بالسمتخّصصة بطبيعة العمل، وتحليالت لمخاطر العمل، وتقديم تقارير متواصلة، إضافة إلى 

عرضية  /العاّمة والحفاظ على البيئة، وذلك بغية تحقيق خّطة اإلدارة الخاّصة بهذه األعمال. كما إّن مؤّسستنا تقّدم وثائق تحقيق شاملة طارئة

لوثائق لكّل أعضاء اإلدارة حتّى يتسنّى لهم االّطالع تهدف إلى تحديد أصل جميع أشكال أساليب النجاة من الحوادث، بحيث يتّم توزيع هذه ا

والعمالء و/ أو  GOSIعليها ومراجعتها، وإجراء االتّصاالت الالزمة بناء على مطالب األطراف الخارجية، من مثل األمن وأنظمة التأمينات 

 التأمينات العاّمة.
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  االلتزام االجتماعي

ن الواقعة في غانا قد قّدمت الدعم لمكتب مدينة تيما المحلّي التابع لمركز خدمات الهجرة في غانا إّن فرع شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكا

)GIS وذلك من خالل تحويل إحدى حاويات الشحن إلى مبنى رئيس مؤلّف من غرفتين. ويُذكر أّن هذه اللفتة كانت في محاولة لتقديم العون ،(

تبها المزدحمة. ومن المهّم اإلشارة إلى أّن هذه التحويالت قد خضعت للمنتجات المصنّعة محلّياً، لهذا المركز، وتخفيف الضغط الحاصل في مكا

  وذلك رغبة في ترويج المواد الغانية في األسواق.

  
 

ورسبي، م كما إّن فرع شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان في بابوا غانا الجديدة قد استطاعت كسب لقب "الشريك الرئيس" في محّمية بورت

).  ExxonMobilوذلك لقاء توفير وسائل النقل، وتركيب عدد من الوحدات وفقاً للمبلغ الممنوح من عميل هذه الشركة (شركة اكسون موبيل 

حتّى يتّم تشديد مكتب  10×  12لكي يتّم استخدامه كمطبخ، وهيكل مقاساته  9×  12ويُذكر أّن هذه المواد قد احتوت على هيكل مقاساته 

هياكل مخّصصة إليواء  6قدماً، إضافة إلى  20قدماً، فضالً عن حاويتي شحن اتّساعهما  40ستقّل، إضافة إلى حاوية شحن اتّساعها م

الحيوانات. ولقد تّم تحويل حاويات الشحن إلى مناطق أبحاث مخّصصة لمشاريع حماية البيئة ومنشآت الحجر والتأهيل الّصحي للحيوانات 

المتعَرضة إلصابات جسيمة. وعالوة على ذلك فقد وّظفت شبكة البحر األحمر العالمية خدماتها لفتح مركز التدريب والتعليم  الضارية المحلّية

جراء إ بغية تمكين المحمية الطبيعية من توفير بيئة تعليمية للطّالب، بغّض النظر عن طبيعة الظروف الجوية فيها. لقد تّم تقديم الخدمات بغية

لبناء، وتحويله إلى مركز تدريبي وتعليمي متكامل، علماً أّن هذا المركز يتضّمن غرفة صغيرة مخّصصة لتدريب طاقم العمل، تعديل على ا

  وعقد اجتماعات مجلس اإلدارة فيها.
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بحاجة إلقامة التي كانت  St. John Ambulanceومن الجدير بالذكر أّن هذه الشركة قد مّدت يد العون لمستشفى "سانت جون اإلسعافية" 

منشآت صرف صّحية جديدة، وذلك من خالل منح الشركة لها وحدتي صرف صّحي مرّممة. إّن تشييد منشأة محّدثة خاّصة بالعامالت اإلناث 

. وقد اكان له دور إيجابي في توفير بيئة نظيفة وآمنة لطاقم العمل وموّظفي اإلسعاف، بعد أن عانوا من التعّرض المحتمل للجراثيم وما شابهه

ً إلى توسيع مقّراتها، وتعقد اليوم جلسات تشاورية مع شركة البحر األحمر العالمية هدفها ترميم  مركزاً  111تطلّعت هذه المستشفى أيضا

ً بالعمليات اإلسعافية، فضالً عن بعض العمارات السكنية، بحيث يتسنّى لرجال اإلسعاف من مختلف المناطق اإلقليمية أن يجروا  مختصا

يباتهم في موريسبي، وفي الوقت ذاته أن يقيموا في مواقع آمنة ومناسبة تساعدهم على الشعور بالراحة عند إعدادهم لدراساتهم. ومن تدر

 المنّظمات األخرى التي دعمتها شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان في بابوا غانا الجديدة، أو عملت معها: شركة "إرث شرطة بابوا غينيا

  ، وبعض المجتمعات المحلّية.RSPCA PNG، وشركة Cricket PNGملكي"، و"نادي مستشاري األطفال الصغار"، وشركة الجديدة ال

ل مع ملطالما سعت الشركة إلى توظيف العمالة المحلّية في مشاريعنا ومصانعنا ومكاتبنا، بغية تمكين عملية تنمية االقتصاد المحلّي. إنّنا نع

ادية بغية تعزيز عملية التنمية اآلنية للضوابط البيئية الفاعلة، واإلجراءات والسياسات والقوانين واألنظمة التي عمالء وحكومات وهيئات اقتص

ما ك ترتكز على األبحاث العلمية، وتراعي مسائل المخاطر والتكاليف والفوائد، بما في ذلك التأثيرات المحتملة على الطاقة ومصادر المنتجات.

م تدريبات متخّصصة في معايير الجودة والصحة والسالمة والبيئة في موقع العمل؛ هذا باإلضافة إلى أنّنا ملتزمون أشّد إنّنا نحرص على تقدي

ً لل عايير مالتزام باإلجراءات القانونية، أو بسياسات الشركة، الخاّصة بتحديد المواد والنفايات الساّمة والخطيرة، وتخزينها ومعالجتها وفقا

 ً   أّن المكان المرّخص الوحيد للتخلّص من النفايات الخاضعة لإلجراءات التنظيمية هو مكتب السالمة والبيئة فقط. المطلوبة، علما

  

ال تقديم رؤية جإنّنا بالتأكيد نستمّد إلهامنا وطاقتنا من شركتنا األّم، ومن شريكتنا األكبر مجموعة الدباغ، اللتان تشتهران بإسهامهما القيّم في م

أساسه على  دعالمية غايتها عكس أثر إيجابي واسع النطاق وذي شأن، بحيث يقوم أساسه على تحقيق النفع العام الذي يخدم الجميع، والذي يستن

   المبادئ الثالث: مبدأ العطاء ومبدأ الكسب ومبدأ المساندة والدعم. 

  

  
  



46 

 

 
 

  لتواصل مع المساهمين والمستثمرينا .30

وي نمساهميها ومستثمريها أهمية بالغة حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام من خالل التقرير الس العالميةتولي شركة البحر األحمر 
لمجلس إدارتها وكذلك اطالعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع 
ركة على إتباعها من خالل تطبيق  اح التي تحرص الش ة االفص ياس ائل االعالم االخرى وفقا لس بكة االنترنت ووس "تداول" وموقعها على ش

  السوق المالية واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.  تعليمات هيئة

  

  تطبيق معايير المحاسبة الدولية .31

عودية للمحأقر مجلس إدارة م، 18/07/2013من خالل اجتماعه الُمنعقد بتاريخ  قانالهيئة الس بين ال العمل على تطبيق معايير  ونييناس

سبة الدولية  شركة كافة التدابير الالزمة لتطبيق 01/01/2017ها بتاريخ يتم تطبيق بحيث، (IFRS)المحا م كحد أقصى. وعلى إثره اتخذت ال

  وسعت الشركة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية من التالي:  .هذه المعايير دون التأثير على وتيرة سير العمل

  

  بة الدولية من خالل الفريق الداخلي للشركة. كما قامت الشركة بتعيين ياسات المحاس ادة/ كي بي إم جيتم إعداد س   (KPMG)الس
بة الدولية بية بناًء على معايير المحاس ات المحاس ياس اريين خارجيين لمراجعة الس تش كل كامل من ه، حيث تم االنتهاء كمس ذه بش

ركة/ برايس ووترهاوس كوبرز قامتالوة على ذلك المرحلة. ع ركة في نفس  (PwC) ش فتهم المراجعين الخارجيين للش وبص
. وقد تم اعتماد هذه السياسات المحاسبية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الوقت بمراجعة السياسات المحاسبية كجزء من نطاق عملهم

 م.19/01/2017

  بة الدولية هو  2016-01-01ما في األثر المالي الُمتوقع على الميزانية االفتتاحية كإن والناجم عن عملية التحول لمعايير المحاس
قاة بواقع  لداخلي . مليون لایر 73.8انخفاض في إجمالي األرباح الُمب فة المتوقعة هي من إعداد الفريق ا ويات اآلن فة التس إن كا

بة الدولية ركة الُمكلف بتطبيق عملية التحول لمعايير المحاس ركةبنا (IFRS) للش ورة المقدمة من قبل ش  KPMG ًء على المش
ار الخارجي لعملية التحول تش فتهم المس ركة. بص ركة في طور إنهاء عملية  PwC ال تزال ش فتهم المراجع الخارجي للش بص

 . م2017المراجعة للتسويات اآلنفة للميزانية العمومية كجزء من نطاق عملهم لمراجعة القوائم المالية للربع األول من العام 

  بة الدولية كما في ركة كذلك بإعداد قوائم المقارنة المالية وفقاً لمعايير المحاس -03-31يقوم الفريق الداخلي الُمعين من قبل الش
ركة2016 يتم مراجعتها من قبل مراجعي ش بة الدولية. ولم تتمكن  PwC م. وس للتأكد من أنه قد تم إعدادها وفقاً لمعايير المحاس

ركة حتى تاري اح عن اآلثار الش يتم اإلفص بة الدولية، وس خه من تقدير األثر المالي الناجم عن عملية التحول إلى معايير المحاس
 .الجوهرية فور االنتهاء من عملية المراجعة

 م تواجه الشركة أي صعوبات جوهرية في عملية التحول لتطبيق معايير المحاسبة الدوليةل. 

 م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية الُمحددة2017ية للربع األول من عام الشركة جاهزة إلصدار قوائمها المال.  
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  ت الصادرة عن هيئة السوق الماليةالئحة حوكمة الشركا .32

ادر من وزارة التجارة  ركات الص ي ونظام الش اس ركات بما يتوافق مع النظام األس ركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الش تطبق الش

تثمار عودية واالس وق المالية الس فافيةولوائح هيئة الس اح والش اهمين وااللتزام بإجراءات االفص يما فيما يتعلق بحقوق المس تثناء  ،، الس باس

  ام الواردة أدناه والتي تعمل الشركة على استكمالها ليتم تطبيقها مستقبالً.االحك

  

  االيضاحات  نص المادة  المادة  

 ) 11المادة (  1
  فقرة (ب)

يجب تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح في 
  نظام الشركة األساسي.

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

  التي تمت الموافقة عليها خالل الجمعية العمومية. 

  )12المادة (  2
  فقرة (أ)

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

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

) وكذلك 12(تكوين مجلس اإلدارة) ليكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة (
  ادة.تعديل الئحة حوكمة الشركة بما يتماشى مع هذه الم
م، تم 16/02/2017خالل الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 

) من النظام األساسي ليكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة 18تعديل المادة (
 ظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمارمع ن) تماشيا 11(

  ولوائح هيئة السوق المالية.

 

  م2017المنعقدة خالل العام الجمعيات العامة للمساهمين  .33

اهمين بلغ عدد  ور الخاص بكل اجتماع) 2( م2017التي عقدت خالل العام الجمعيات العامة للمس جل الحض ح س . وفيما يلي جدول يوض

 اجتماع:

جمعية غير   اسم العضو  
 عادية

جمعية غير 
 عادية

  المجموع

 م2017/05/21 م16/02/2017

 1  حاضر  X  معالي االستاذ/ عمرو الدباغ  1

 2  حاضر  حاضر  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون  2

 1  حاضر X  السيد/ عبدهللا فريد شاكر  3

 2  حاضر  حاضر  السيد / دون براون سمنر  4

 2  حاضر  حاضر  المهندس / حسين عبدهللا الدباغ  5

 2  حاضر  حاضر  السيد / جمال عبدهللا الدباغ  6

 2  حاضر  حاضر  الدكتور / محمد علي إخوان  7

 2  حاضر  حاضر  السيد / محمد حسني جزيل  8

 2  حاضر  حاضر  السيد/ صالح محمد بن الدن  9

 2 حاضر حاضر  السيد / سامي احمد بن محفوظ  10
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  م2017طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل العام  .34

  :عدد الطلبات وتواريخها وأسبابها. وفيما يلي جدول يوضح اتطلب) 8( م2017خالل العام  طلبات الشركة لسجل المساهمينبلغ عدد 

  

 سبب الطلب تاريخ الطلب  رقم الطلب
1  15/02/2017  الجمعية العامة 
2  02/03/2017  أخرى 
3  18/05/2017  الجمعية العامة 
4  21/05/2017  الجمعية العامة 
5  23/05/2017  ملف أرباح 

6  12/09/2017  إجراءات الشركات 
7  14/09/2017  إجراءات الشركات 
8  06/21/2017  إجراءات الشركات 

  

ائه  .35 ة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعض اهمين  –وبخاص علماً بمقترحات المس
  وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

المساهمين  ملحوظات أو مقترحات أو آراء على اإلدارة مجلس أعضاء إطالع على للشركة التنفيذي والرئيس اإلدارة مجلس رئيس يعمل
ً  المجلس يقوم رئيس كما معهم، ومناقشتها وأدائها الشركة حيال عقد  أثناء اإلدارة مجلس الى المساهمين آراء وإيصال بإحاطة أيضا

  .لذلك الحاجة دعت اذا تنفيذي عضو أي حضور دون المجلس اجتماعات
  

  

ائل التي إعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم .36 ائه، والجهات الخارجية التي قامت بالتقييم  الوس أدائه وأداء لجانه وأعض
  وعالقتها بالشركة، إن وجدت

خارجية  جهة أي من وأعضائه لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد اعتماد وسيلة اي تطبيق يتم لم م 2017 عام خالل
  .الراهن الوقت في الشركة على الينطبق هذا حيث

  

  توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده .37

 الشركة يقوم في الداخلية المراجعة فريق لوجود وذلك داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة من توصية أي تصدر لم
  .به المنوطة والمهام االدارية وصالحياته مسؤولياته على دورية بصفة المراجعة لجنة عطالبإ
  
  

ياتت .38 أن لجنة المراجعة  وص التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بش
تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، 

  وأسباب عدم األخذ بها

 أتعابه وتحديد وعزله الشركة حسابات مراجع تعيين بشأن اإلدارة مجلس قرارات مع تتعارض المراجعة للجنة توصيات أي هناك يكن لم

  .الداخلي المراجع تعيين أو أدائه وتقييم
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  تنازالت المساهمين عن الحقوق في األرباح .39

  .األرباح في حقوقه عن المساهمين من أي بموجبه تنازل إتفاق أو ترتيبات أية م 2017 عام خالل توجد ال

  

  توصية مجلس اإلدارة بشأن تغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها .40

 م20/04/2015المنعقدة بتاريخ  العادية العامة الجمعية في إعتماده منذ بإستبداله اإلدارة مجلس من توصية أية تصدر لم
  
  

  الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل إستخدامات هذه األسهمأسهم  .41

 
  م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.2017ال توجد خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


