
 



 

 
1 

 

 

  رسالة رئيس مجلس ا�دارة

صعبًا من حيث النتائج المالية ، فقد كان أيضًا عامًا ظهرت فيه شركة البحر ا�حمر العالمية  2018في حين ظل العام 
المجمعات السكنية ذات  وتشييد وإدارةأكثر تنافسية في قطاع تصنيع الوحدات ا/نشائية مُسبقة الصنع  كشركة

الجودة العالية. وقد جاء هذا التحسن في التنافسية نتيجة لتبني الشركة عددًا من القرارات االستراتيجية شملت 
ة والسعي لتقديم حزمة واسعة من المنتجات تقليص التكاليف والتركيز بشكل مستمر على تحسين مستويات الكفاء

م، إال أننا قد 2018والخدمات ذات الجودة العالية التي تلبي متطلبات عمالئنا. وعلى الرغم من تحقيق خسائر خالل العام 
لتحقيقها. ونتيجة لذلك فإن أسس نمو الشركة  دمًا حققنا خالل العام المنصرم العديد من ا�هداف التي نتطلع

  ا ظلت قائمة بثبات، ويمكننا أن نتطلع بثقة أكبر إلى أداء الشركة المستقبلي.وتطوره

لهذا العام ، فإن جزءًا كبيرًا من تلك الخسائر يتعلق  مليون ريال 90.69بينما حققت الشركة خسارة صافية بقيمة 
ية متفرقة. وخالل الفترة بخسائر غير نقدية تتمثل في تجنيب مخصصات وتكاليف إجراء إعادة هيكلة في مناطق جغراف

، اتخذت ا/دارة التنفيذية العديد من القرارات االستراتيجية التي ستحقق االستقرار للشركة على المدى  2017-2018
  الطويل وتعزز من مكانتها كشركة رائدة محليًا وإقليميًا في مجال توفير الحلول ا/نشائية مُسبقة الصنع.

تقبلي، فإننا سوف نسعى للتركيز بشكل أساسي على عمليات تطوير ا�عمال وبالنظر إلى أداء الشركة المس
والمبيعات والتسويق وتوعية العمالء في مختلف القطاعات بفوائد استخدام الوحدات ا/نشائية مسبقة الصنع، 

دفق ا/يرادات والمجاالت المتعددة التي يمكن تطبيقها فيها. ومع وجود قاعدة كبيرة من المنتجات، ومصادر جديدة لت
والعمل المُستمر على تقليص التكاليف وزيادة الثقة بشكل عام في أداء الشركة المستقبلي، فإننا واثقون من أن 

  المسار الذي سلكناه سيجني ثماره خالل المستقبل القريب.

التي أقرتها  2030ة يمكننا جميعًا رؤية زيادة الثقة والتفاؤل داخل المملكة العربية السعودية في ظل مبادرات رؤي
حكومتنا الرشيدة. ا�مر الذي يزيد من ثقتنا في أداء الشركة المستقبلي نظرًا لقدرتها على تلبية متطلبات هذه 
المشاريع الضخمة في مجال الحلول ا/نشائية العاجلة ذات الجودة العالية وتوفير المساكن والمباني ا/دارية والخدمات 

  فيذ هذه المشاريع الواعدة خالل السنوات القادمة.  المختلفة للقائمين على تن

تتمتع شركة البحر ا�حمر العالمية بأسس راسخة، وستستمر في التركيز على عناصر كفاءاتها ا�ساسية لتعزيز مكانتها 
مالء وتطوير أداءها المستقبلي، والتي تتمثل في توفير خدمات ومنتجات عالية الجودة، وإمكانية تلبية متطلبات الع

في أوقات قياسية، وفريق العمل الذي يتمتع بخبرات قوية ومتنوعة في مجال تصنيع الوحدات ا/نشائية مسبقة الصنع 
  وإدارة المجمعات السكنية.

ختامًا، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر �عضاء مجلس ا/دارة وفريق ا/دارة التنفيذية وكافة الموظفين بالشركة 
دولة حول العالم. وكذلك  65والذي كان له ا�ثر البالغ في ترسيخ مكانة الشركة في أكثر من لتفانيهم في العمل، 

نتقدم بالشكر لعمالئنا الكرام والسادة المساهمين لثقتهم في مُنتجات وخدمات الشركة ودعمهم المتواصل الذي 
والدولي في قطاع التشييد والبناء  ساهم بشكل كبير في تبوء الشركة مكانة مُتميزة على الصعيد المحلي وا/قليمي

  .وتوفير مختلف الحلول ا/نشائية العاجلة

  

  إبراهيم حسن المدهون
  رئيس مجلس ا/دارة
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 أسماء أعضاء مجلس ا�دارة، وأعضاء اللجان، وا�دارة التنفيذية )1
 

  أعضاء مجلس ا/دارة
 

  رئيس مجلس ا�دارة –الدكتور إبراهيم حسن المدهون 
 وحاصل .والمعادن للبترول الملك فهد جامعة من المدنية الهندسة في والماجستير البكالوريوس شهادتي على حاصل

 مجموعة عام مدير منصب شغل .االمريكية المتحدة بالواليات جامعة "أريزونا" من المدنية الهندسة في شهادة الدكتوراه على
  مشرف العام /دارة المشاريع بجامعة الملك عبدالعزيز.القانونية. كذلك شغل منصب ال عن ا/دارة ومسؤول صافوال

  نائب رئيس مجلس ا�دارة –السيد/ جمال عبداهللا الدباغ 
 يشغل الرياض. تجارة بغرفة الزراعية اللجنة في سابق عضو ا�عمال. إدارة في البكالوريوس والماجستير شهادة على حاصل

 العامة للتأمين الخليجية إدارة الشركة مجلس رئيس منصب يشغل أنه كما .القابضة الدباغ عام مجموعة مدير منصب حاليًا
إضافة إلى ذلك فهو عضو مجلس المديرين في كل من الشركة العلمية الوطنية المحدودة وشركة التقدم للخدمات  .التعاوني

  .إضافة إلى شركات أخرى الدوليةمشاريع المقاوالت  البترولية المحدودة وشركة التنمية الزراعية المحدودة وشركة تطوير

  السيد/ عبدالعزيز حسن قابل
حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة. شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق 

شغل العديد من (نسمة القابضة) ورئيس مجلس ا/دارة (مودة العمرة) وجنرال موتورز (الهدايا الرائدة) في مجموعة نسمة. 
  المناصب التنفيذية الرئيسية خالل العشرين عامًا الماضية.

  المهندس/ حسين عبداهللا الدباغ
 المتحدة االمريكية. له "أرلنجتون" بالواليات جامعة تكساس في من المدنية الهندسة في البكالوريوس درجة على حاصل 

 يشغل منصب المدير العام .البشرية وإدارة الموارد المشاريع دارةوإ الهندسية االستشارات في مجال عامًا 35 تتجاوز خبرة
  السعودية. المطارات بالمملكة العربية بأعمال القائمة الهولندية "ناسو" لشركة

  السيد/ محمد حسني جزيل

 إدارية مناصب المتحدة (لندن). تدرج في عدة المملكة في ا/داريين المحاسبين معهد من المحاسبية الزمالة على حاصل
 عامًا، 25 تجاوزت المحاسبة مجال في خبرة واكتسب المحاسبية للخدمات ”PriceWaterhouseCooper“شركة  في مختلفة

 م1999في عام  الدباغ القابضة مجموعة إلى انضم .العالم حول مختلفة بلدان في الشركة المتواجدة في مكاتب عمل حيث
  التعاوني. للتأمين الخليجية العامة شركة إدارة مجلس عضو أنه كما .للمجموعة المالي المدير منصب وتقلد

  الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان
 كذلك حصل .والمعادن للبترول فهد الملك جامعة من النظم وهندسة العامة الهندسة في البكالوريوس درجة على حاصل

 ”Stanford“.االقتصادية من جامعة  النظم هندسة مجال في الدكتوراة ثم العمليات بحوث مجال في الماجستير درجة على
عدة  شغل حيث صافوال مجموعة إلى ذلك بعد عبدالعزيز، وانضم الملك جامعة في الهندسة الصناعية قسم رئاسة تقلد

 االندماج قسم رئيس صافوال، ثم لمجموعة المالي والمدير التغليف، �نظمة صافوال عام مدير أبرزها من كان مناصب
  .للمجموعة واالستحواذ

  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ
 Darden School“ من التنفيذية ا/دارة وشهادة في اوهايو جامعة من المالية ا/دارة في البكالوريوس درجة على حاصل

University” االئتمان وأدوات المصرفية العمليات في مجال عامًا 30 تتجاوز بخبرة يتمتع االمريكية. بالواليات المُتحدة 
  المدير التنفيذي /دارة المخاطر. منصب شغل حتى ا�هلي التجاري البنك في مناصبه تدرجت .وسياساته

  السيد/ صالح محمد بن الدن
المملكة المتحدة، ب Bournemouth University International College  حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة ا�عمال من

عامًا في مجال إدارة المشاريع وتطوير الشركات، والتي اكتسبها من خالل تقلده العديد من  35تتجاوز  ويتمتع بخبرة كبيرة
المناصب ا/دارية والتنفيذية خالل مسيرته العملية. إضافة إلى تقلده منصب مدير عام شركة إدارة وإنماء المشاريع، يشغل 

دد من الشركات البارزة في مختلف المجاالت والتي من بينها شركة السيد/ صالح بن الدن حاليًا عضوية مجلس ا/دارة في ع
  مكة لuنشاء والتعمير وشركة مدينة المعرفة وشركة تطوير الموانئ.

  إن أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس ا/دراة هم جميعًا من أعضاء المجلس وقد تم ذكر بياناتهم أعاله.
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  ا/دارة التنفيذية
  

  الرئيس التنفيذي –السيد/ عبدالعزيز حسن قابل 
حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة القاهرة. شغل منصب نائب الرئيس للمبيعات والتسويق 

من (نسمة القابضة) ورئيس مجلس ا/دارة (مودة العمرة) وجنرال موتورز (الهدايا الرائدة) في مجموعة نسمة. شغل العديد 
  المناصب التنفيذية الرئيسية خالل العشرين عامًا الماضية.

  

  المدير التنفيذي –السيد/ أنجان ميترا 
حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة (مع مرتبة الشرف) وعضو في معهد المحاسبين القانونيين في الهند. يتمتع بخبرة 

قلد العديد من المناصب ا/دارية والتنفيذية  لكبرى الشركات المدرجة عامًا في منطقة الشرق ا�وسط والهند حيث ت 34تتجاوز 
وشغل منصب  Byrne Investment، كما تقلد سابقًا منصب المدير المالي لشركة في مجال الخدمات المالية والنفط والغاز

  .Topaz Energy & Marineالرئيس التنفيذي لشركة  

 

  الصناعيالرئيس التنفيذي لقطاع ا�سكان  –السيد/ ويليام علي ميلز 
في دول مجلس  تصنيع وتشييد المباني مُسبقة الصنععامًا في قطاع  24تتجاوز الـ بخبرة قوية / ويليام ميلز يتمتع السيد

 Spacemakerشغل منصب العضو المنتدب لشركة العالمية، التعاون الخليجي. قبل انضمامه إلى شركة البحر ا�حمر 
Emirates L.L.C  و ،Byrne Technical Service LLC  والتي تستخدم  المباني مُسبقة الصنعفي تصنيع  تتخصصالتي

الدفاع والصناعة. شغل العديد من المناصب وكذلك قطاعي النفط والغاز التنقيب عن  بشكل كبير من قبل شركات قطاع
ومنصب ،  Topaz Energyلعمليات في شركة ل التنفيذي مديرالتقلده منصب التنفيذية العليا خالل حياته المهنية بما في ذلك 

. حصل على Mammut Groupشركة لعمليات في ل التنفيذي مديرمنصب ال و ة شركات الشنفري، الرئيس التنفيذي لمجموع
  .بالواليات المتحدة ا�مريكية University of Wyomingدرجة البكالوريوس في االقتصاد من 

 

  المستشار القانوني للشركة  –السيد/ كلينتون جينتي نوت 
 18على مؤهالت مُتقدمة في مجال القانون من المملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة تتجاوز  حصل السيد/ كلينتون جينتي نوت

عاما في مجال االستثمار والقانون المالي التي حصل عليها من خالل ممارسته مهام تنفيذية في مؤسسات مالية عالمية 
بالمملكة المتحدة.  Buckingham Universityووصناديق استثمار سيادية. حصل على درجة البكالوريوس بمرتبة الشرف من 

  مان وا�مارات العربية المتحدة.كما عمل سابقًا في كل من المملكة المتحدة وعُ

  

  رئيس قطاع ا�سكان الصناعي في المملكة العربية السعودية –السيد/ كريج كونكلين 
عامًا. حيث بدأ مسيرته مع الشركة في العام  23التحق السيد/ كريج كونكلين بشركة البحر ا�حمر العالمية منذ أكثر من 

بعد ذلك تقلد منصب مدير قسم االنتاج رج إلى منصب مدير عمليات المواقع. منصب مُشرف على المواقع، ثم تدم في 1996
ثم أصبح مدير العمليات قبل تقلده منصب المدير العام. ونظرًا لتفانيه في العمل وا/نجازات التي حققها خالل مسيرته، تم 

 Floridaيج على شهادة مهنية من تعيينه رئيس قطاع ا/سكان الصناعي في المملكة العربية السعودية. حصل السيد/ كر
State Fire College  .بالواليات المتحدة ا�مريكية  
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أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها  )2
 الحالية والسابقة أو من مديريها

أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس أسماء الشركات داخل المملكة توضح الجداول التالية 
  :إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها

  اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس ا/دارة عضوًا في 

  مجالس إدارتها الحالية أو من يديرها
 /داخل المملكة
  خارج المملكة

  الكيان القانوني

  مساهمة عامة  داخل المملكة  شركة المراعي  المدهون الدكتور/ إبراهيم حسن
  مساهمة عامة  داخل المملكة  القابضة شركة مجموعة فتيحي

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  الطبية شركة النهدي
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  للفنادق المحدودة شركات إيالف

  مساهمة مقفلة  داخل المملكة التنمية الغذائية للتجارةشركة    السيد/ جمال عبداهللا الدباغ
  مساهمة عامة  داخل المملكة  العامة للتأمين التعاوني الشركة الخليجية

  مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة بترومين
  مساهمة مقفلة  داخل المملكة  شركة ساعد العالمية لالستقدام
  ذات مسؤولية محدودة مختلطة   المملكةداخل   مصنع شركة  الدهانات الممتازة

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  مجموعة التنمية التجارية
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت المحدودة

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة جمال عبداهللا الدباغ المحدودة
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  الحجاز للخدمات البترولية المحدودةشركة مها 

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة المغلفات الخليجية الراقية لصناعات التغليف
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة البحر ا�حمر لمواد ومعدات البناء

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  المتخصصةشركة البحر ا�حمر لالستثمارات 
  ذات مسؤولية محدودة مختلطة  داخل المملكة  شركة ا�نسجة العالمية

  -  -  -  السيد/ عبدالعزيز حسن قابل
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية  المهندس/ حسين عبداهللا الدباغ

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  التجاريةمجموعة التنمية 
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت المحدودة

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة التقدم للخدمات البترولية.
  مسؤولية محدودةذات   داخل المملكة  شركة ريم لخدمات التنظيف والصيانة والمقاوالت

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة تطوير المشاريع الدولية
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة حسين عبداهللا الدباغ المحدودة

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة الخدمات الفائقة للسيارات السريعة المحدودة
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  المحدودةشركة اسماء عبداهللا الدباغ 

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة   شركة آمال عبداهللا الدباغ المحدودة
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة   شركة بلقيس عبداهللا الدباغ المحدودة

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة   شركة ا�نصاف العالمية للتنمية العقارية.
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة المغلفات الخليجية الراقية لصناعات التغليف.

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة برق النظم لخدمات التقنية التجارية.

  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة قيمة ودكان للتنمويات.
  ذات مسؤولية محدودة  المملكةداخل   شركة نجمة االستثمار المحدودة

شركة حسين عبداهللا الدباغ الهولندية لالستشارات 
  الهندسية

  تضامنية  داخل المملكة 

  ذات مسؤولية محدودة مختلطة  داخل المملكة  شركة ا�نسجة العالمية
  مساهمة مقفلة  داخل المملكة  شركة مدينة المعرفة االقتصادية  السيد/ صالح محمد بن الدن

  مساهمة مقفلة  داخل المملكة  شركة مكة لuنشاء والتطوير  
  مساهمة مقفلة  داخل المملكة  شركة تطوير الموانيء  
  مساهمة مقفلة  داخل المملكة  شركة مجموعة هوتا  
  مساهمة مقفلة  داخل المملكة  شركة مجموعة الجذور العربية  

  -  -  -  الدكتور/ محمد علي إخوان
  -  -  -  محفوظالسيد/ سامي أحمد بن 
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  اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس ا/دارة عضوًا في 

  مجالس إدارتها الحالية أو من يديرها
 /داخل المملكة
  خارج المملكة

  الكيان القانوني

  مساهمة عامة  داخل المملكة  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني  السيد/ محمد حسني جزيل
  مساهمة مقفلة  خارج المملكة  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

  ذات مسؤولية محدودة مختلطة  داخل المملكة  شركة ا�نسجة العالمية
  ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة  شركة الدهانات الممتازة

الشركة السعودية المصرية ل~عمال اللوجستية 
  وااللكترونيات

  مساهمة مقفلة  خارج المملكة

Stars Foundation  ذات مسؤولية محدودة  خارج المملكة  
Greif Flexibles Trading Holding BEVY  ذات مسؤولية محدودة  خارج المملكة  

Greif Flexibles Asset Holding BEVY  ذات مسؤولية محدودة  خارج المملكة  
Premier Aviation Limited  ذات مسؤولية محدودة  خارج المملكة  

Omnipreneurship Foundation Limited  ذات مسؤولية محدودة  خارج المملكة  
Gulf Packaging Industries (Gibraltar) Limited  محدودةذات مسؤولية   خارج المملكة  

Philanthropy U, Inc  ذات مسؤولية محدودة  خارج المملكة  
Club 32 Ltd  ذات مسؤولية محدودة  خارج المملكة  

  

  اسم العضو
عضوًا  مجلس ا/دارة التي يكون عضو أسماء الشركات

  ديريهام التي كانأو  مجالس إداراتها سابقًا في
 /داخل المملكة
  خارج المملكة

  الكيان القانوني

  مساهمة عامة  داخل المملكة  شركة هرفي  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
  مساهمة مقفلة  داخل المملكة  مجموعة العبيكان االستثمارية

  -  -  -  السيد/ جمال عبداهللا الدباغ
  -  -  -  السيد/ عبدالعزيز حسن قابل

  -  -  -  المهندس/ حسين عبداهللا الدباغ
  مساهمة مقفلة  داخل المملكة بترومينشركة   السيد/ محمد حسني جزيل

  مساهمة عامة  داخل المملكة  شركة مجموعة فتيحي  الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان
  مساهمة عامة  داخل المملكة  الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

  مساهمة عامة  داخل المملكة  شركة الغاز والتصنيع ا�هلية
  -  -  -  محفوظالسيد/ سامي أحمد بن 

  مساهمة مقفلة  داخل المملكة  شركة مجموعة بن الدن السعودية  السيد/ صالح محمد بن الدن
  مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة الخبير المالية

  مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة دار التمليك
  مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

  مساهمة مقفلة  داخل المملكة مواد ا/عمار القابضةشركة 

  
 تكوين مجلس ا�دارة وتصنيف أعضائه  )3

  .31/12/2018وتصنيف أعضائه كما في تكوين مجلس إدارة شركة البحر ا�حمر العالمية يوضح الجدول التالي 

  تصنيف العضو  صفة العضوية  اسم العضو  
  عضو مستقل  ا/دارةرئيس مجلس   دهونالدكتور/ إبراهيم حسن الم  1
  عضو غير تنفيذي  نائب رئيس مجلس ا/دارة   السيد/ جمال عبداهللا الدباغ  2
  عضو تنفيذي  عضو مجلس إدارة  السيد/ عبدالعزيز حسن قابل  3
  عضو غير تنفيذي  عضو مجلس إدارة  المهندس/ حسين عبداهللا الدباغ  4
  تنفيذيعضو غير   عضو مجلس إدارة  السيد/ محمد حسني جزيل  5
  عضو مستقل  عضو مجلس إدارة  الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان  6
  عضو مستقل  عضو مجلس إدارة  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  7
  عضو غير تنفيذي  عضو مجلس إدارة  السيد/ صالح محمد بن الدن  8
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وملحوظاتهم حيال ا�جراءات التي اتخذها مجلس ا�دارة �حاطة أعضائه علمًا بمقترحات المساهمين  )4
 الشركة وأدائها

يعمل رئيس مجلس ا/دارة والرئيس التنفيذي للشركة على إطالع أعضاء مجلس ا/دارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات 
ًا بإحاطة وإيصال آراء المساهمين الى معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيض المساهمين حيال الشركة وأدائها ومناقشتها

  دعت الحاجة لذلك. إذامجلس ا/دارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أي عضو تنفيذي 
 

  وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها  )5

ت والمكافآت فيذية ولجنة الترشيحاوتتمثل في اللجنة التن رئيسية مُنبثقة من مجلس ا/دارة ) لجان3لمجلس ا/دارة ثالث (
ولجنة المراجعة. حيث تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس إدارة الشركة، بينما 

ولهذه اللجان دورها المهم  م.10/05/2018تم انتخاب أعضاء لجنة المراجعة من خالل الجمعية العمومية المُنعقدة بتاريخ 
/دارة على القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقا ل~داء ا�مثل واالستفادة من خبرات والحيوي في مساعدة مجلس ا

   أعضائه المتنوعة وا/سهام في وضع السياسات والبرامج وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات،
  

  اللجنة التنفيذية
تم إعادة انتخاب ، م2018العام  خالل) أعضاء. 5) من الئحة اللجنة التنفيذية، فإن اللجنة تتألف من خمسة (5بحسب المادة (

إنتهاء عضوية اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية ولم يتم استبدالهما بعضوين  مما نجم عنه أعضاء مجلس إدارة الشركة
 عضوين آخرين ليحالولم يتم تعيين آخرين، حيث استمرت اللجنة بأداء مهامها بعضوية ثالثة أعضاء من مجلس ا/دارة، 

، وعضوية الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون ) أعضاء، يرأسهم3( ثالثةحتى تاريخه. وتتألف اللجنة التنفيذية حاليًا من  محلهما
. وتختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسية باقتراح كافة محمد حسني جزيلوالسيد/ جمال عبداهللا الدباغ كل من السيد/ 

جية وفق الصالحيات المحددة لها والمُعتمدة من مجلس ا/دارة ومن ثم التوصية بها القرارات الهامة التنفيذية واالستراتي
يُلخص الجدول  .م2018) اجتماعات خالل العام 4( أربعة إلى المجلس العتمادها والموافقة عليها. وقد أجرت اللجنة التنفيذية

 م:2018التالي بيانات االجتماعات التي عقدتها اللجنة التنفيذية خالل العام 

 
  

  االسم
طبيعة 
  العضوية

  م2018سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام 
  االجتماع ا�ول

  م06/02/2018
  االجتماع الثاني

  م10/05/2018
  االجتماع الثالث

  م09/08/2018
  االجتماع الرابع

  م08/11/2018
  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  رئيس اللجنة  )1( الدكتور / إبراهيم المدهون  1
  حاضر  حاضر  لم يكن عضوًا  لم يكن عضوًا  عضو  الدباغ عبداهللا السيد/ جمال  2
  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عضو  السيد/ محمد حسني جزيل  3
  لم يكن عضوًا  لم يكن عضوًا  معتذر  حاضر  عضو سابق  )2(معالي ا�ستاذ/ عمرو الدباغ   4
  لم يكن عضوًا  يكن عضوًالم   معتذر  حاضر  عضو سابق  )2(السيد/ دون براون سمنر   5

 في عضوية المجلس من قبل الجمعية العمومية تقلد الدكتور/ إبراهيم المدهون منصب رئيس اللجنة عقب إعادة انتخابه )1(

  .م تزامنًا مع انتهاء عضويتهما في مجلس ا/دارة25/04/2018إنتهت عضويتهما في المجلس بتاريخ    )2(
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  لجنة المراجعة
) أعضاء من مجلس ا/دارة من غير التنفيذيين. وتقوم لجنة المراجعة بمهامها برئاسة السيد/ 4من ( تتألف لجنة المراجعة

، والسيد/ جمال عبداهللا (مستقل) ، وعضوية كل من الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان(مستقل)  سامي أحمد بن محفوظ
اللجنة مهامها الرئيسية التي تهدف إلى التأكد من  . وتؤدي(غير تنفيذي) والسيد/ محمد حسني جزيل (غير تنفيذي) الدباغ

سالمة ونزاهة وشفافية واستقاللية كافة عمليات وأعمال الشركة والشركات التابعة لها، بما يتماشى مع متطلبات أنظمة 
ك متطلبات المعايير ولوائح وزارة التجارة واالستثمار وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية وا�نظمة واللوائح ذات العالقة، وكذل

المهنية العالمية ذات العالقة، بما يحقق ويُمكن مجلس ا/دارة من القيام بمسؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق 
سجل حضور يوضح الجدول التالي  .) اجتماعات5( م خمسة2018المساهمين. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 

  :م2018ل العام اجتماعات لجنة المراجعة خال

  
  االسم

طبيعة 
  العضوية

  م2018سجل حضور اجتماعات لجنة المراجعة خالل العام 
  االجتماع ا�ول

  م31/01/2018
  االجتماع الثاني

  م25/02/2018
  االجتماع الثالث

  م09/05/2018
  االجتماع الرابع

  م08/08/2018
  االجتماع الخامس

  م07/11/2018

  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  رئيس اللجنة  السيد/ سامي بن محفوظ  1
  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عضو  السيد/ جمال الدباغ  2
  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عضو  السيد/ محمد جزيل  3
  حاضر  حاضر  معتذر  حاضر  حاضر  عضو  الدكتور/ محمد إخوان  4

  

  لجنة الترشيحات والمكافآت
(غير  السيد/ صالح محمد بن الدن ا/دارة من غير التنفيذيين. وتقوم اللجنة بمهامها برئاسةمن مجلس  ) أعضاء4تتألف من أربعة (

والسيد/ محمد  (غير تنفيذي) والسيد/ جمال عبداهللا الدباغ (مستقل) الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون وعضوية كل من تنفيذي)
السياسات والبرامج واالحتياجات المتعلقة بعضوية وأعضاء . وتقوم اللجنة بمراجعة جميع ا�عمال و(غير تنفيذي) حسني جزيل

مجلس ا/دارة واتخاذ القرارات بشأن كبار التنفيذيين في الشركة. و كذلك وضع سياسات لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس ا/دارة 
  .م2018الل العام ) اجتماعات خ4وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات إلى مجلس ا/دارة /قرارها. وقد عقدت اللجنة (

  
  االسم

طبيعة 
  العضوية

  م2018خالل العام  الترشيحات والمكافآتسجل حضور اجتماعات لجنة 
  االجتماع ا�ول

  م06/02/2018
  االجتماع الثاني

  م10/05/2018
  االجتماع الثالث

  م09/08/2018
  االجتماع الرابع

  م08/11/2018
  حاضر  حاضر  لم يكن عضوًا  يكن عضوًالم   رئيس اللجنة  السيد/ صالح محمد بن الدن  1
  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عضو  الدكتور/ إبراهيم المدهون  2
  حاضر  حاضر  حاضر  معتذر  عضو  السيد/ جمال عبداهللا الدباغ  3
  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عضو  السيد/ محمد حسني جزيل  4
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  لجانه وأعضائه الوسائل التي اعتمد عليها مجلس ا�دارة في تقييم أدائه وأداء )6

ا�داء على نظام تقييم داخلي تم من خالله مراعاة تقييم  اعتمد مجلس إدارة شركة البحر ا�حمر العالمية في عملية تقييم
المهارات والخبرات التي يمتلكها أعضاء المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة في أداء المجلس وذلك من خالل مؤشرات 

  ا/ستراتيجية للشركة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية. مبدى تحقيقبأداء مُرتبطة 

 

ا�فصاح عن مكافآت أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة  )7
 والتسعين من الئحة حوكمة الشركات

مكافأة سنوية قدرها مائتين ألف ريال وائح شركة البحر ا�حمر العالمية، يحصل عضو مجلس ا/دارة على بحسب سياسات ول
. كما يجوز بشكل ربع سنوي ويتم اعتمادها من قبل المساهمين في الجمعية العموميةريال) بحد اقصى و تُدفع  200,000(

للمجلس مراجعة هذه المكافآت متى ما استدعت الحاجة و بما ال يتعارض مع النظام ا�ساسي للشركة وا�نظمة ا�خرى 
يتم دفع المكافأة للعضو المستقيل أو المُنضم حديثًا بناءً على عدد ا�يام التي عَمِل فيها كعضو لمجلس  كما المُتبعة.

فإنه يتعين على المجلس إتباع جميع ا�نظمة والقوانين المذكورة في  ,ا/دارة خالل الفترة. وفيما يتعلق بهذه المكافآت
  سوق المالية.قواعد ا/دراج والتسجيل المعتمدة من هيئة ال

  :و بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، قرر مجلس إدارة الشركة الموافقة على اعتماد المكافآت التالية
 ريال  200,000يحصل رئيس مجلس ا/دارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها   )أ(
 ريال  200,000يحصل نائب رئيس مجلس ا/دارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها   )ب(
 ريال  100,000يحصل العضو المنتدب على مكافأة سنوية إضافية قدرها   )ت(
 ريال 100,000يحصل كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة على مكافأة سنوية إضافية قدرها   )ث(
 ريال 30,000يحصل سكرتير مجلس ا/دارة على مكافأة سنوية قدرها   )ج(

لمكافآت، فإن أعضاءها ال يحصلون على أي مكافآت مقابل وفيما يتعلق بأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات وا
  عضويتهم في هذه اللجان.

تشتمل تعويضات ا/دارة التنفيذية على: (أ) عنصر ثابت يتضمن المرتب ا�ساسي والبدالت والمزايا ؛ و (ب) مكون 
لتعويضات بناءً على إضافي مرتبط با�داء ومتغير. تمت الموافقة على التعويضات من قبل لجنة الترشيحات وا

، كما أنه تم تحديد هذه في القطاع والمنطقةالتعويضات التي يحصل عليها التنفيذيين في الوظائف المماثلة 
 والمحافظة عليها.لجذب المواهب ا/دارية  المكافآت والتعويضات

  م.2018ا/دارة خالل العام ) من هذا التقرير إلى تفصيل المكافآت التي تنازل عنها أعضاء مجلس 33تطرقت المادة (
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   م:2018يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس ا/دارة خالل العام  المبالغ بآالف الرياالت

  المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة  
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  أولًا: ا�عضاء المستقلين

  -  200  -  -  -  -  -  -  -  200  100  -  -  -  -  100  الدكتور/ إبراهيم المدهون
  -  150  -  -  -  -  -  -  -  150  -  -  -  50  -  100  الدكتور/ محمد إخوان

  -  150  -  -  -  -  -  -  -  150  -  -  -  50  -  100  السيد/ سامي
  -  500  -  -  -  -  -  -  -  500  100  -  -  100  -  300  المجموع

  ثانيًا: ا�عضاء غير التنفيذيين

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  السيد/ جمال الدباغ
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المهندس/ حسين الدباغ

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  حسني جزيلالسيد/ محمد 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  السيد/ صالح بن الدن

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع
  ثالثًا: ا�عضاء التنفيذيين

  -  129  -  -  -  -  -  -  -  129  -  -  -  -  -  129  السيد/ عبدالعزيز قابل
  -  129  -  -  -  -  -  -  -  129  -  -  -  -  -  129  المجموع
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 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

  :م2018خالل العام  يوضح الجدول التالي المكافآت التي حصل عليها أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس

  المجموع  بدل حضور الجلسات  المكافآت الثابتة   

  أعضاء لجنة المراجعة

  50  -  50  السيد/ سامي بن أحمد محفوظ
  -  -  -  عبداهللا الدباغالسيد/ جمال 

  -  -  -  السيد/ محمد حسني جزيل
  50  -  50  الدكتور/ محمد علي إخوان

  100  -  100  المجموع

  أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

  -  -  -  السيد/ صالح محمد بن الدن
  -  -  -  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

  -  -  -  السيد/ جمال عبداهللا الدباغ
  -  -  -  جزيلالسيد/ محمد حسني 

  -  -  -  المجموع

  أعضاء اللجنة التنفيذية

  -  -  -  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
  -  -  -  السيد/ جمال عبداهللا الدباغ
  -  -  -  السيد/ محمد حسني جزيل

  -  -  -  المجموع

  
م بما فيهم 2018العام  يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة خالل

 الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

  

  المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة  

 مكافأة
 نهاية

  الخدمة

 مجموع
 مكافأة

 التنفيذيين
عن 

 المجلس
  إن وجدت

 المجموع
  الكلي
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  590  129  21  -  -  -  -  -  -  400  -  -  440  الرئيس التنفيذي – قابل عبدالعزيز
  1240  -  42  -  -  -  -  -  -  1198  -  485  713  المدير المالي – أنجان ميترا

رئيس قطاع ا/سكان  – ويليام ميلز
  الصناعي

1293  354  -  1647  -  -  -  -  -  -  129  -  1776  

المستشار  – كلينتون جينتي نوت
  القانوني

651  770  105  1526  -  -  -  -  -  -  111  -  1637  

رئيس منطقة  – كريج كونكلين
  السعودية

593  808  -  1401  -  -  -  -  -  -  1305  -  2706  

  7949  129  1608  -  -  -  -  -  -  6212  105  2417  3690  المجموع
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أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية  )8
 أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها

 م.2018لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على شركة البحر ا�حمر العالمية خالل العام 
 

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى  )9
 كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

م لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة 2018خضعت عمليات الشركة خالل العام 
والمراجع الخارجي للشركة للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية مصالح وأصول الشركة وتقييم مستوى 

قب الحسابات الخارجي بتقييم هذا النظام ضمن مراجعته للبيانات مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة ا�داء. كما قام مرا
  المالية الختامية للشركة. 

لضمان االرتقاء بمستوى تقوم لجنة المراجعة بشكل مُستمر وعن كثب بمراقبة وفحص أداء إدارة المراجعة الداخلية  اكم
~خذ بعددٍ من التدابير التي تتعلق باستحداث أنظمة لالتوصية استمرت الشركة بإجراءات الرقابة الداخلية وفاعليتها، حيث 

المراقبة وإعداد التقارير لضمان التطوير المُستمر لكفاءة إدارة المُراجعة الداخلية. وقد أظهرت نتائج الفحص المستمر التي 
سالمتها يقتضي ا/فصاح أُجريت �نظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية و

  .عنه

وقد قامت لجنة المراجعة بإجراء تقييم شامل للمخاطر على مستوى عمليات الشركة في مختلف ا�قسام والوحدات لوضع 
 خطة التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة.

 
 ن مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجودهتوصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيي )10

 
 في داخلية فريق مراجعة لوجود وذلك داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة من توصية أي تصدر لم

يقوم بإعداد تقرير بشكل دوري وإطالعه على لجنة المراجعة التخاذ مايلزم  م2017تم إعادة تشكيله خالل العام  الشركة
  حيال المالحظات الواردة فيه.

 
توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس ا�دارة، أو التي رفض المجلس اcخذ  )11

 بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي
 

م، أو توصيات رفض المجلس ا�خذ 2018تتعارض مع قرارات مجلس ا/دارة خالل العام لم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات 
  بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أداءه أو تعيين المراجع الخارجي.

 
  

اء مجلس السنة المالية اcخيرة وأسماء أعض خاللبيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة  )12
 ا�دارة الحاضرين لهذه الجمعيات

 
  

  االسم
  سجل الحضور

  اجتماع الجمعية ا�ول
  م10/05/2018

  حاضر  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون  1
  حاضر  السيد/ جمال عبداهللا الدباغ  2
  لم يكن عضوًا  السيد/ عبدالعزيز حسن قابل  3
  حاضر  المهندس/ حسين عبداهللا الدباغ  4
  حاضر  محمد حسني جزيلالسيد/   5
  معتذر  الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان  6
  حاضر  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  7
  حاضر  السيد/ صالح محمد بن الدن  8
  م25/04/2018بتاريخ  انتهت عضويته  معالي ا�ستاذ/ عمرو عبداهللا الدباغ  9
  م25/04/2018بتاريخ  انتهت عضويته  السيد/ دون براون سمنر  10
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  الرئيسة للشركة و شركاتها التابعة اتوصف cنواع النشاط )13

هـ 2/9/1427بتاريخ  2532تأسست شركة البحر ا�حمر العالمية كشركة مساهمة سعودية طبقًا للقرار الوزاري رقم 
 م). وقبل تحولها إلى شركة مساهمة، كانت الشركة تقوم بأعمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة25/09/2006(

في المملكة العربية السعودية. ويقع المقر الرئيسي الحالي للشركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وتستمد 
الشركة إيراداتها من خالل ا�قسام الثالثة المُترابطة والتي تتمثل في: قسم المجمعات السكنية الصناعية، وقسم تجارة 

  .مواد البناء، وقسم ا/سكان المُيسر

رتكز نشاطات قسم المجمعات السكنية الصناعية في توفير حلول سكنية وبناء مجمعات سكنية لمنسوبي الشركات ت
المحلية والدولية المتخصصة في مجاالت التنقيب عن الغاز والبترول والصناعة واالنتاج والتي تقوم بتنفيذ مشاريعها خارج 

لسكنية للقطاعات الحكومية والشركات الصناعية وشركات المقاوالت. النطاق العمراني، إضافة إلى توفير مختلف الحلول ا
وتستخدم الشركة المنتجات التي يتم تصنيعها في مصانعها المختلفة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة التي يتوقعها 

العكسي، ومحطات منا عمالؤنا. وتقوم مرافقنا ا/نتاجية بتصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات التناضح 
معالجة النفايات وتوفير محطات توليد الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك من خزانات المياه والصرف الصحي والوقود لضمان 

   .توفير جميع العناصر الالزمة لتسليم المشروع حسب المواصفات المطلوبة خاليًا من العيوب وفي الوقت المحدد

من تأسيس قسم تجارة مواد البناء وزيادة نشاطها من خالل الدخول في مجال إنتاج ، تمكنت الشركة 2013خالل العام 
وتوزيع الدهان والطالء بمختلف أنواعه والذي يتضمن الطالء المعماري والصناعي والبحري، وذلك من خالل الدخول في اتفاقية 

من شركة "الدهانات  %81ى حصة تعادل من خالل االستحواذ عل (Sherwin Williams) "شركاء مع شركة "شيروين وليامز
الممتازة". كذلك تمكن قسم تجارة مواد البناء من تكوين فريق مدرب من المحترفين القادرين على تقديم خدمات الطالء 

  .بكافة أنواعها لتلبية متطلبات المشاريع المتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات ا/سكانية والتجارية والصناعية

م، تمكنت الشركة من تطوير تقنية بناء حديثة تمكنها من تشييد مباني مُتعددة الطوابق من خالل 2016 خالل العام
استخدام ا�عمدة الفوالذية وا�رضيات الخرسانية، والتي يمكن استخدامها لتشييد الفنادق، والمباني السكنية، والمدارس، 

استحدثتها الشركة تلبي مُتطلبات مختلف العمالء الراغبين في  ومختلف المباني ا�خرى. إن تقنية البناء العمودي التي
طابقًا من ا�عمدة الفوالذية وا�رضيات الخرسانية، والجدران  12تشييد مباني مُتعدد الطوابق، والتي قد يصل ارتفاعها إلى 

ذه التقنية تُمكن عمالئنا من المقاومة للحريق، والتي تتماشى مع متطلبات كود البناء في المناطق المختلفة. كذلك فإن ه
   .االستفادة من عنصرين أساسيين في مجال التشييد والبناء وهما تقليص التكاليف وتوفير الوقت في إنجاز المشروع

يتواجد المصنع الرئيسي للشركة في مدينة الجبيل في المملكة العربيّة السعوديّة، ذلك فضالً عن مصنعين آخرين في 
علي في ا/مارات العربيّة المتحدة و مدينة أكرا، في دولة غانا. كذلك تمتلك الشركة مصنعًا آخرًا في كلٍ من منطقة جبل 

ليبيا، إال أنه لم يتم االنتهاء من تشييده ولم تبتدء العمليات التشغيلية حتى تاريخه. وعقب اتمام عملية االستحواذ على 
وحدة التصنيع الخامسة لها والتي تقع في ماليزيا. وتتجاوز م، امتلكت الشركة 2016خالل العام  AM Modular شركة

متر مربع سنويًا. وُيذكر أّن استراتيجية االنتشار الجغرافي للشركة أدت  770,000إجمالي الطاقة ا/نتاجية لمصانع الشركة 
دول حول العالم. وقد لالستفادة من فرص ا/سكان العديدة المتاحة و/مكانية توفير مختلف الحلول السكنية في شتى ال

أسهمت قدراتنا اللوجستية في التنسيق بين مرافق التصنيع وخدمات الشحن ومواقع البناء لتجعل من شركة البحر ا�حمر 
  .شركة رائدة في مجال الحلول السكنية في مختلف البلدان حول العالم العالمية
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 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

ين. وتمتلك ا/دارة التنفيذية في الشركة مستوى عالٍ من من العمال والموظف 3,390يعمل لدى الشركة حاليا أكثر من 
الخبرة في مجال صناعة المساكن مع وجود العديد من  الكفاءات المتخصصة في كل من ا�سواق المحلية وا/قليمية 

عناصر التي والدولية. ويعد اعتماد الشركة على الخبرة في مجاالت التصميم والتخطيط وا/نتاج وتنفيذ المشاريع من أهم ال
  .تمكنها من تقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمات تستحق الثقة

في زيادة إيراداتها عن طريق إدارة وتشغيل المجمعات السكنية وتقديم  العالميةإضافة إلى ذلك، تساهم شركة البحر ا�حمر 
  :تحت فئتين رئيسيتين، هماخدمات الضيافة والتموين الغذائي. وتندرج خدمات إدارة وتشغيل المجمعات السكنية 

في   Compounds and Hotels) (Desert Palmsالمجمّعات السكنية الدائمة، مثل مجمّعات نخيل الصحراء الفندقية .1
مدينتي ينبع والجبيل ومجمع حاسي مسعود في الجزائر، و التي تم تصميمها لتكون منشآت شبه دائمة تم إنشاؤها 

مناطق تفتقر إلى المنشآت السكنية، وذلك بغرض توفير مساكن لموظفي الشركات من قبل شركة البحر ا�حمر في 
بمختلف فئاتهم. كما أن الشركة تقوم بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة وتوفير جميع المتطلبات ا�ساسية للنزالء. 

ات السكنية التي تبنيها وفضالً عن قيام الشركة بتوريد مختلف االحتياجات السكنية والمكتبية. كما تشتمل المجمّع
  .الشركة وتقوم بإدارتها وتشغيلها على مطاعم ومرافق ترفيهية ووسائل أمن ووحدات اتصاالت

المجمّعات السكنيّة المؤقتة، والتي يتم انشاؤها في مناطق تواجد الشركات المُتخصصة في عمليات التنقيب عن   .2
اعية، حيث تقوم شركة البحر ا�حمر ببناء مجمعات سكنية من الوحدات الغاز والبترول أو التعدين أو إنشاء المرافق الصن

مُسبقة الصنع ومن ثم بيعها للعمالء أو تأجيرها لفترة محددة من الزمن. ومن الممكن أن تقوم الشركة بإدارتها و 
هذه المرافق لتوفير تشغيلها عند رغبة العمالء او تسليمها للعمالء حيث يتم إدارتها ذاتيًا. و تقوم الشركة بإنشاء 

كافة الخدمات الالزمة، حيث تتم إدارتها من قبل كفاءات محترفة. وكذلك تقوم الشركة بتوفير خدمات الصيانة للوحدات 
السكنية والمرافق طيلة مدة عقد ا/يجار. وعند انتهاء فترة العقد المُبرمة، فإنه يتم إزالة كافة المباني القائمة وما إلى 

  ها في مشاريع أخرى مستقبليتية ومرافق أخرى، حيث يتم استخدامذلك من بنية تح

  
  

  :النشاطات الرئيسية التي تقوم بهايوضح الجدول التالي إجمالي إيرادات الشركة من 

  النسبة  إيرادات النشاط  إجمالي إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية
  %55.10  383,290  الصنعمبيعات المباني مسبقة 

  %38.33  266,663  عمليات تأجير المباني

  %6.57  45,724  مبيعات الدهانات ومواد الطالء

  %100 695,677  ا/جمالي

  

  .السعوديةيوضح الجدول التالي إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية الناجمة عن العمليات في منطقة المملكة العربية 

  النسبة  إيرادات النشاط  عمليات الشركة في السعودية
  %34.04  154,022  مبيعات المباني مسبقة الصنع

  %55.85  252,685  عمليات تأجير المباني

  %10.11  45,724  مبيعات الدهانات ومواد الطالء

  %100  452,431  ا/جمالي
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 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

الرياالتالمبالغ بآالف   

 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

  

  

   :أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التاليتأثير ا�نشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم 

  النسبة  إيرادات النشاط  الشركة التابعة في دولة ا/مارات العربيةعمليات 
  %98.56  105,020  مبيعات المباني مسبقة الصنع

  %1.44  1,534  عمليات تأجير المباني

  -  -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء

  %100  106,554  ا/جمالي

  

  النسبة  إيرادات النشاط  الشركة التابعة في غاناعمليات 
  %99.58  58,610  مبيعات المباني مسبقة الصنع

  %0.42  245  عمليات تأجير المباني

  -  -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء

  %100  58,855  ا/جمالي

  

  النسبة  إيرادات النشاط  الشركة التابعة في الجزائرعمليات 
  -  -  مبيعات المباني مسبقة الصنع

  %100  9,081  عمليات تأجير المباني

  -  -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء

  %100  9,081  ا/جمالي

 

  النسبة  النشاط إيرادات  عُمانالشركة التابعة في دولة عمليات 
  %93.34  6,308  مبيعات المباني مسبقة الصنع

  %6.66  450  عمليات تأجير المباني

  -  -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء

  %100  6,758  ا/جمالي

  

  النسبة  إيرادات النشاط  ماليزياالشركة التابعة في عمليات 
  %100  37,061  مبيعات المباني مسبقة الصنع

  -  -  عمليات تأجير المباني

  -  -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء

  %100  37,061  ا/جمالي

  

  النسبة  إيرادات النشاط  "بابوا غينيا الجديدة"الشركة التابعة في عمليات 
  %89.30  22,268  مبيعات المباني مسبقة الصنع

  %10.70  2,668  عمليات تأجير المباني

  -  -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء

  %100  24,936  ا/جمالي
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 وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة  )14

، مدى ا�شهر ا/ثنى عشر الماضية يُعد من أبرز المؤشرات لتحسن أداء الشركة المستقبليإن استقرار أسعار الطاقة على 
قطاع التنقيب عن الغاز والبترول والمشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها تحقيقًا فإننا على ثقة بأن ا/نفاق في عليه و

في  توسعنامع في مناطق تواجدنا. وبالتزامن زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة سينتج عنه  2030لمبدرات رؤية 
كما . جدنا على النطاق ا/قليميمن اتساع رقعة توامجال ا/يجار قصير ا�جل للوحدات مسبقة الصنع فإننا على يقين 

ومشاريع المقاوالت  من النشاط المتزايد في قطاع النفط والغاز المجمعات السكنية التابع للشركةسيستفيد قسم إدارة 
 في هذا المجال. لتعزيز مكانتها التنافسيةلالستفادة من كافة الفرص المتاحة وعليه ستسعى الشركة والبنية التحتية، 

إلى تواجدنا بشكل قوي في ا�سواق التي تعتمد على أنشطة التنقيب عن الغاز والبترول لتلبية المتطلبات العاجلة با/ضافة 
 لعمالئنا في تلك المناطق، فإن استراتيجيتنا لتطوير منتجاتنا من المباني مُسبقة الصنع لتلبية متطلبات القطاع التجاري ال

الطلب. وتستثمر الشركة بشكل متواصل في  في مستمرده هذا القطاع من تزايد ، نظرًا لما يشهاتزال من أبرز أولوياتن
للمستفيدين والتي  عمليات ا�بحاث والتطوير سعيًا منها لالستفادة من تقنيات البناء العصرية التي أصبحت أكثر قبوالً

أن نرى اهتمامًا  ة. كما أننا نتوقعساهمت في تقديم منتجات أكثر كفاءة وأقل تكلفة ويتم تنفيذها في فترات زمنية قياسي
  . كبيرة لزيادة انتشار منتجاتنا وخدماتنامتزايدًا وفرصًا 

وتسعى الشركة خالل الفترة المقبلة التركيز على عملياتها في منطقة الخليج العربي وتحديدًا في منطقة المملكة العربية 
االستراتيجية وتشهد تنفيذ العديد من المشاريع ها الرشيدة في ظل قيادت ًاملحوظ ًاإقتصادي ًانموتحقق التي والسعودية 

وتتطلب توفير مساكن عاجلة ومباني إدارية عالية الجودة لمنسوبي العمالقة التي سيتم تنفيذها في مناطق نائية 
ل الشركات القائمين على تنفيذ هذه المشاريع، إضافة إلى توفير مختلف خدمات ا/عاشة التي تتضمن إدارة وتشغي

المجمعات السكنية وتقديم الخدمات الغذائية وتوفير المياه ومعالجة الصرف الصحي، حيث تُعد هذه الخدمات من أبرز نقاط 
 القوة التي وضعت شركة البحر ا�حمر العالمية في مكانة تنافسية مُتقدمة مقارنة بنظيراتها.  

 

مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم  سواء أكانت(المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة  )15
  وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها )مخاطر السوق

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

  الخام وتوافرها كلفة المواد
إنّ أسعار وتوافر المواد الخام التي تستخدم في صناعة منتجات الشركة يمكن أن تتغيّر بشكل ملحوظ بسبب تقلّب ا�سعار 

الخام وذلك بفضل حفاظها في العرض والطلب. وقد تمكّنت الشركة تاريخيًّا من الحفاظ على المخزون المناسب من الموادّ 
على عالقاتها المتينة والطيّبة مع الشركات الممولة وتخزين كميات كافية من المواد ا�كثر استهالكًا. أدى ارتفاع االسعار 
لبعض المواد الخام التي تستخدمها الشركة إلى ارتفاع اسعار المنتج النهائي الذي يتم تقديمه إلى العمالء. و تواجه الشركة 

التحديات في االستمرار في رفع سعر المنتجات نتيجة الرتفاع المواد الخام، والذي من الممكن بدوره أن يؤثر سلبيا على  بعض
 .زيادة المبيعات والنتائج التشغيلّية والتدفق النقدي

  المنافسة
ركات التي تتنافس تعمل الشركة في العديد من ا�سواق التي تتسم بمستوى عالٍ من المنافسة، وهنالك عدد من الش

مما قد يؤثر على هامش ربح الشركة. با/ضافة الى أن مستقبل أداء الشركة قد يتأثر سلبًا  العالميةمباشرة مع البحر ا�حمر 
 .في حالة ظهور العديد من المنافسين الجدد في مناطق تواجد الشركة

  الطبيعة الدوريّة ل~عمال
لشرق ا�وسط و أجزاء من أفريقيا مستمرة في مواصلة سياسة التنوع لتعزيز على الرغم من أن الدول االقتصادية في ا

مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي ا/جمالي، فإن ا/يرادات التابعة للنفط تواصل لعب دور مهيمن في تلك 
ثمارات الجديدة مما قد يؤدي إلى أن الهبوط المفاجئ في أسعار النفط قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة لالست االدول. كم

انخفاض الطلب على المجمعات السكنية الخاصة بمنسوبي شركات التنقيب عن الغاز و البترول و التعدين و الشركات 
 .الصناعية ا�خرى، و الذي يمكن أن يسهم بدوره في التأثير على النتائج المالية وعمليات الشركة
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  تعطل االعمال

لبحر ا�حمر العالمية على كفاءة عمليات مرافق التصنيع الواقعة في المملكة العربية السعودية، و تعتمد أعمال شركة ا
ا/مارات العربية المتحدة، و غانا. وتتمثل أبرز المخاطر التي قد تؤدي إلى تعطل ا�عمال في الكوارث الطبيعية والحروب 

لمياه ، وإخفاق المعدات ا/لكترونية. على الرغم من أن الشركة تتبع والحوادث لكبار العاملين و نقص الطاقة، وتأثر امدادات ا
سياسة تأمين تتناسق مع معاير الصناعة التي  وضعت لتأمين الحماية والسالمة للحد من اَثار هذه المخاطر إال أن هذه 

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

  قوانين الحوكمة
تخضع الشركة لعدد من قوانين الحوكمة المختلفة. وقد ينتج من تطبيق قوانين جديدة إلى جانب القوانين القائمة إلى 

أو المستقبليّة إلى التعرّض زيادة كلفة تصنيع منتجات الشركة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدّي عدم االلتزام بالقوانين الحاليّة 
للعقوبات أو المسؤوليّة الجنائيّة أو المدنيّة. وكال االحتمالين يمكن أن يؤثر سلبًا على المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق 

 .النقدي للشركة

  االعتماد على المدراء التنفيذيين وسواهم من ا�شخاص الرئيسيين
تنفيذيين وعدد من ا�شخاص الرئيسيين. وفقدان أي من هؤالء ا�شخاص أو عدد تعتمد الشركة على جهود مدراءها ال

من أجل ذلك تسعى الشركة جاهدة  .منهم قد يؤثر سلبيًّا على المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي في الشركة
اء الشركة إلى مستويات أعلى إلى خلق بيئة عمل مناسبة لجذب الموظفين المؤهلين والموهوبين الذين يمكنهم رفع أد

  والمحافظة على بقائهم.

  سعر الصرف للعمالت
تعتمد نفقات و إيرادات الشركات على عدد مختلف من العمالت الدولية نظرًا لشراء المواد الخام من العديد من ا�سواق 

يتم بيع المنتجات في اسواق إما أن تكون محلية أو  وفي النهايةالتصنيع في أكثر من بلد واحد،  العالمية، و تواجد مرافق
في بلدان أخرى حول العالم. إن التذبذب الملحوظ في سعر صرف الريال السعودي و العمالت ا�خرى التي تتعامل بها الشركة 

العمالت  قد يؤثر على أرباح الشركة. وبالرغم من أن الشركة تقوم باستخدام احدث الوسائل /دارة مخاطر عمليات صرف
 .ا�جنبية؛ إال أن هذه المخاطر التزال تؤثر على ربحية الشركة بسبب التكلفة ا/ضافية المترتبة على استخدام مثل هذه ا�دوات

  العوامل السياسية
دولة حول العالم، حيث ترتكز أنشطتها في دول الشرق  65قامت شركة البحر ا�حمر العالمية بتنفيذ مشاريع في أكثر من 

ا�وسط، و إفريقيا، وشرق آسيا. و تعد الشركات المتخصصة في مجاالت التنقيب عن البترول و الغاز و التعدين والشركات 
الصناعية ا�خرى من اهم العمالء لدى الشركة حيث انهم يقومون بتنفيذ مشاريعهم في هذه الدول. و تعاني بعض هذه 

  .اته على الوضع االقتصادي، مما قد يؤثر بشكل كبير على أداء الشركةالدول من حالة عدم االستقرار السياسي و تداعي

  مخاطر االئتمان
ما يعادل الطرف ا�خر لخسارة مالية. إن  مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد

من  %67عمالء يُمثلون  7م: 2017عمالء (  7م كانت مطلوبة من 31/12/2018مالي الذمم المدينة كما في جمن إ 60%
إجمالي الذمم المدينة). تعتقد ا/دارة بأن مخاطر تركيز االئتمان مخففة حيث أن نسبة من ا�رصدة القائمة هي من عمالء 
لديهم تصنيف ائتماني مرتفع ويتم استالم الدفعات حسب شروط العمل المتفق عليها. يتم إيداع النقد والودائع قصيرة 
ا�جل لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. كما يتم قيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في 

  تحصيلها.

  مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. تتم مراقبة التدفقات النقدية 

والسيولة للشركة وشركاتها التابعة بشكل مركزي من قبل ا/دارة المالية للشركة حيث يهدف ذلك ومتطلبات التمويل 
تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد الرأسمالية للشركة. إن أحد ا�هداف الرئيسية للشركة يتمثل في الحفاظ على التوازن 

المكشوف من البنوك والقروض المصرفية. تقوم الشركة بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحب على 
بإدارة مخاطر السيولة من خالل الحفاظ على احتياطيات كافية بشكل مستمر من خالال التسهيالت ا/ئتمانية البنكية. 

صول وتقوم ا/دارة المالية بشكل مستمر بمراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة بيانات استحقاق ا�
والخصوم المالية. لدى الشركة حاليًا أموال كافية عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية المتوقعة. بما في ذلك مستحقات 

  رسوم التمويل.
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  انخفاض أسعار النفط
ل يمكننا القول بأن سعر النفط هو أحد أبرز العوامل المؤثرة في االقتصاد العالمي، كما أن تذبذبات أسعاره تؤثر وبشك

مباشر على عجلة النمو االقتصادي. حيث أن تدهور أسعار النفط تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع الرئيسية 
للشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، والذي بدوره قد يؤثر على مصادر إيرادات الشركة نتيجة اعتماد شريحة 

قطاعات. وقد اتخذت الشركة بعض التدابير للحد من آثار تذبذب أسعار النفط واالعتماد كبيرة من عمالء الشركة على هذه ال
على الشركات العاملة في قطاعات التنقيب عن الغاز والنفط وذلك من خالل اتباع سياسة التنويع وتقديم خدمات الشركة 

في أنشطة الشركة إلى دول جديدة من غير ومنتجاتها إلى قطاعات أخرى ال تتأثر بتذبذبات أسعار النفط، وكذلك التوسع 
منتجي النفط. وبالرغم من أن سياسة التنويع تحد بشكل نسبي من ا�ثار السلبية الناجمة عن تذبذبات أسعار النفط، إال أن 

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

  

   
  
 

  المخاطر الخارجية
تنجم هذه المخاطر بشكل مباشر نتيجة الستثمار الشركة في بلدان خارجية نظرًا لمالئمة الفرصة االستثمارية في حينها 
بتلك البلدان التي تعتزم الشركة االستثمار فيها. ويأتي ضمن هذا السياق "مخاطر البلد" والتي قد تنجم عن تغيير الحكومة 

ظمتها بشكل جذري مما قد يؤثر سلبيًا على بيئة العمل في تلك الدول أو على المحلية في تلك البلدان سياساتها وأن
العوائد المرجوة من االستثمار في أحد القطاعات أو الشركات أو المشاريع تحديدًا. كما يُمكن تصنيف هذه المخاطر إلى 

ة الصادرات وأداء الشركات ا�جنبية مخاطر كُلِّية التي تنجم عن تغيير السياسات الداخلية للدولة والتي تؤثر على أنظم
بشكل عام في تلك الدولة، و مخاطر أخرى جزئية تنجم عن استهداف الحكومة المحلية في تلك الدول شركة أجنبية بعينها 

 نتيجة لتوتر العالقات السياسية.
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 المبالغ بآالف الرياالت

  

 
 لسنوات المالية الخمس اcخيرة اcعمال لنتائج  )16

   :الخمس ا�خيرة الماليةيلخص الجدول التالي ا�داء المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنوات 

  2018  السنة
(IFRS) 

2017  
(IFRS) 

2016 
(SOCPA)  

2015 
(SOCPA)  

2014 
(SOCPA)  

  1,104,948  1,027,892  1,030,417  773,120  695,677  إيرادات
  (809,802)  (771,090)  (767,076)  (697,967)  (634,431)  تكلفة ا/يرادات

  295,146  256,802  263,341  75,153  61,246  إجمالي ا�رباح
  %26.71  %24.98  %25.56  %9.72  %8.80  نسبة إجمالي ا�رباح

  (46,744)  (54,660)  (47,058)  (43,380)  (35,020)  مصاريف بيع و تسويق
  (75,040)  (105,753)  (95,274)  (79,280)  (94,949)  مصاريف إدارية و عامة

  173,362  96,389  121,009  (47,507)  (68,723)  الربح من العمليات التشغيلية
  (458)  (2,896)  (6,177)  1,993  2,108  ا/يرادات المالية
  1,696  400  1,580  304  1,057  النفقات المالية

  (7,159)  (9,299)  (15,724)  (12,025)  (13,315)  صافي إيرادات أخرى (مصاريف)
  167,442  84,594  100,688  (57,235)  (78,873)  الدخل قبل الزكاة و الضرائب الخارجية

  (1,478)  (468)  (5,882)  (6,009)  (969)  مصاريف ضريبة الدخل ا�جنبية

  (10,750)  (8,600)  (2,577)  (6,493)  (10,850)  مصاريف الزكاة
  155,214  75,526  92,229  (69,737)  (90,692)  قبل حقوق ا�قلية (الخسارة)  الربح

  1,477  571  (1,885)  4,433  4,950  حقوق ا�قلية
  156,691  76,097  90,344  (65,304)  (85,742)  (الخسارة) صافي الدخل
  %14.18  %7.40  %8.77  (%8.45)  (%12.32)  )%/ المبيعات ((الخسارة)  صافي الدخل
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 المبالغ بآالف الرياالت

  البيانية والجداول التالية ا�داء المالي للشركة على مدى السنوات الخمس ا�خيرة:  اتتلخص الرسوم

  
  2018  2017  2016  2015  2014  

  674,691  645,987  665,537  531,073  509,342  ا�صول المتداولة
  842,978  939,639  888,653  771,944  652,768  ا�صول غير المتداولة

  1,517,669  1,585,626  1,554,190  1,303,017  1,162,110  إجمالي ا�صول
  416,303  401,450  360,679  299,374  324,186  الخصوم المتداولة

  142,933  228,146  189,596  194,434  140,100  الخصوم غير المتداولة
  559,236  629,596  550,275  493,808  464,286  إجمالي الخصوم
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بآالف الرياالتالمبالغ   

  
  

  2014  2015  2016  2017  2018  البيان
  1,104,948  1,027,892  1,030,417  773,120  695,677  ا/يرادات

  (809,802)  (771,090)  (767,076)  (697,967)  (634,431)  تكاليف ا/يرادات
  295,146  256,802  263,341  75,153  61,246  مجمل الربح
  156,691  76,097  90,344  (65,304)  (85,742)  صافي الربح
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 تحليل جغرافي �جمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة )17

  م:2018خالل العام  الشركة يوضح الرسم البياني التالي نسب التوزيع الجغرافي /يرادات

  
ونيجيريا، وسنغافورا حيث لم لم يتطرق الرسم البياني لذكر تفاصيل عن ا/يرادات من الشركات التابعة في قطر، وكندا، وليبيا، 

 م.31/12/2018تتمكن هذه الفروع من تحقيق أي إيرادات خالل السنة المالية المنتهية في 

 

  م.2018يوضح الرسم البياني التالي نسب ا/يرادات بحسب مصادرها خالل العام 
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مبيعات الوحدات السكنية عمليات تأجير الوحدات السكنية مبيعات مواد الدهان
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 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

 المبالغ بآالف الرياالت

   :للشركة وشركاتها التابعة/يرادات توضح الجداول التالية التحليل الجغرافي 

  السنة
  التحليل الجغرافي /جمالي إيرادات الشركة

إجمالي 
  ا/يرادات

  الجزائر  غانا  مالي  عُمان  غينيا  ا/مارات العربية  السعودية
بابوا غينيا 

  الجديدة
  ماليزيا

2018  695,677  504,495 45,084  13,213  13,173  8,691  39,493  9,081  24,936  37,061  

 

  السنة
  إيرادات الشركة من العمليات في السعودية

إجمالي 
  ا/يرادات

  الجزائر  غانا  مالي  عُمان  غينيا  ا/مارات العربية  السعودية
بابوا غينيا 

  الجديدة
  ماليزيا

2018  452,431 452,431 -  -  -  -  -  -  -  -  

 

  السنة
  ا/مارات العربيةإيرادات الشركة من العمليات في 

إجمالي 
  ا/يرادات

  الجزائر  غانا  مالي  عُمان  غينيا  ا/مارات العربية  السعودية
بابوا غينيا 

  الجديدة
  ماليزيا

2018  106,554  52,063 45,084  2,992  6,415  -  -  -  -  -  

  

  السنة
  غاناإيرادات الشركة من العمليات في 

إجمالي 
  ا/يرادات

  الجزائر  غانا  مالي  عُمان  غينيا  ا/مارات العربية  السعودية
بابوا غينيا 

  الجديدة
  ماليزيا

2018  58,855 - -  10,221  -  8,691  39,943  -  -  -  

  

  السنة
  الجزائرإيرادات الشركة من العمليات في 

إجمالي 
  ا/يرادات

  الجزائر  غانا  مالي  عُمان  غينيا  ا/مارات العربية  السعودية
بابوا غينيا 

  الجديدة
  ماليزيا

2018  9,081 - -  -  -  -  -  9,081  -  -  

  

  السنة
  عُمانإيرادات الشركة من العمليات في 

إجمالي 
  ا/يرادات

  الجزائر  غانا  مالي  عُمان  غينيا  ا/مارات العربية  السعودية
بابوا غينيا 

  الجديدة
  ماليزيا

2018  6,758  - -  -  6,758  -  -  -  -  -  

  

  السنة
  إيرادات الشركة من العمليات في السعودية

إجمالي 
  ا/يرادات

  الجزائر  غانا  مالي  عُمان  غينيا  ا/مارات العربية  السعودية
بابوا غينيا 

  الجديدة
  ماليزيا

2018  24,936  - -  -  -  -  -  -  24,936  -  

  

  السنة
  إيرادات الشركة من العمليات في السعودية

إجمالي 
  ا/يرادات

  الجزائر  غانا  مالي  عُمان  غينيا  ا/مارات العربية  السعودية
بابوا غينيا 

  الجديدة
  ماليزيا

2018  37,061  - -  -  -  -  -  -  -  37,061  
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 المبالغ بآالف الرياالت

 
 إيضاح cي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة  )18

 

  نسبة التغير  التغيرات  2017  2018  
  %10.02-  (77,443)  773,120  695,677  المبيعات

  %9.10-  63,536  (697,967)  (634,431)  تكلفة المبيعات
  %18.50-  (13,907)  75,153  61,246  مجمل الربح
  %5.77  115  1,993  2,108  أخرى  -إيرادات تشغيلية 

  %5.96  (7,309)  (122,660)  (129,969)  أخرى -مصروفات تشغيلية 
  %44.66  )21,216(  )68,723(  )47,507(  الربح (الخسارة) التشغيلي

  
 القانونيين إيضاح cي اختاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين )19

 (IFRS)م وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية 31/12/2018تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 
 .والمتعارف عليها في المملكة العربية السعودية دون أي اختالف

 الشركات التابعة والفروع )20
المتواجدة في مناطق مختلفة من أرجاء العالم، يتم ا/شارة اليها  شركة البحر ا�حمر العالمية مجموعة من الشركاتلتتبع 

مجتمعة "بالمجموعة". وفيما يلي نستعرض لكم قائمة تتضمن معلومات تفصيلية عن فروع الشركة وشركاتها التابعة 
  م.31/12/2018خالل العام المالي المنتهي في 

  المحدودة شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (غانا) .1
 د التأسيس: مدينة أكرا، غانابل •

 م2005تاريخ التأسيس:  •

وتقدم خدماتها للعمالء في منطقة شمال إفريقيا  مُسبقة الصنع،نشاط الشركة: تصنيع مختلف الوحدات السكنية  •
 وغربها. 

 دوالر أمريكي 50,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: غانا •

 ا�حمر العالميةمملوكة بالكامل لشركة البحر  •

 شركة سارل البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (الجزائر) المحدودة .2
 مكان التأسيس: الجزائر •

 م2006تاريخ التأسيس:  •

نشاط الشركة: استيراد منتجات شركة البحر االحمر من الفروع ا�خرى ليتم بيعها وتأجيرها محليا لدعم عمليات  •
الشركة في تنفيذ المشاريع المحلية وتنفيذ عقود المقاوالت العامة. كما تقوم الشركة بإدارة وتشغيل فندق "نخيل 

 الواقع في منطقة حاسي مسعود. (Desert Palms)الصحراء" 

 دينار جزائري 20,000,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: الجزائر •

لشركة البحر ا�حمر العالمية، كما يمتلك عضو مجلس ا/دارة السيد/ جمال عبداهللا الدباغ  %98مملوكة بنسبة  •
 .%2الحصة المتبقية التي تبلغ 

  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (قطر) .3
 : الدوحة، قطرمكان التأسيس •

 م2006تاريخ التأسيس:  •

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

 ريال قطري 1,000,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: قطر •

 و تسيطر الشركة على سياستها المالية والتشغيلية. لشركة البحر ا�حمر العالمية، %49مملوكة بنسبة  •
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  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (نيجيريا) المحدودة  .4
 مكان التأسيس: نيجيريا •

 م2008تاريخ التأسيس:  •

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

 نايرا نيجيري 2,000,000رأس مالها:  •

 لشركة البحر ا�حمر العالمية %97مملوكة بنسبة  •

 .م31/12/2018أيّ إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان نيجيريا •

  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (المنطقة حرة دبي) .5
 دبي، ا/مارات العربية المتحدةمكان التأسيس: المنطقة الحرة بجبل علي،  •

 م2009تاريخ التأسيس:  •

نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية مُسبقة الصنع والقيام بأعمال المقاوالت العامة والصيانة وبناء المرافق  •
 وا�عمال المدنية والمقاوالت من الباطن.

 راتياإم درهم 1,000,000رأس مالها:  •

 ا: ا/مارات العربية، والسعودية، وعُمان، والكويت.الدولة المحل الرئيسي لعملياته •

  مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •

  شركة البحر اcحمر لخدمات ا�سكان (ليبيا)  .6
 مكان التأسيس: ليبيا •

 م2005تاريخ التأسيس:  •

 نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية مُسبقة الصنع. •

 دينار ليبي 300,000رأس مالها:  •

 .العالميةلشركة البحر ا�حمر  %90مملوكة بنسبة  •

نظرًا لعدم استقرار ا�وضاع ا�منية في المنطقة والذي أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع الرئيسية المتوقعة في  •
كة استكمال أعمال الصيانة عن تعذر الشر العالميةقطاع التنقيب عن الغاز والبترول، أعلنت شركة البحر ا�حمر 

. وأكدت على سعيها النتهاز الفرصة المواتية لبدء التي تسود المنطقةلبدء العمل بسب ا�وضاع  جهيز المصنعوت
 العمليات في المصنع متى تحسن الوضع في المنطقة إجماالً وعادت وتيرة ا�عمال إلى طبيعتها. 

  .م31/12/2018لم تتمكن الشركة التابعة من تحقيق أي إيرادات حتى تاريخ  •

 ة البحر اcحمر لتجارة مواد و معدات البناءشرك .7
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية •

 م2012تاريخ التأسيس:  •

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

 ريال سعودي 50,000مالها: رأس  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها:  السعودية •

  مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية  •

  شركة الدهانات الممتازة .8
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

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

 ريال سعودي 10,000,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: السعودية •

 لشركة البحر ا�حمر العالمية %81مملوكة بنسبة  •
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 شركة البحر اcحمر لالستثمارات المُتخصصة .9
 ربية السعوديةمكان التأسيس: جدة، المملكة الع •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

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

 ريال سعودي 50,000رأس مالها:  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •

 .م31/12/2018أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •
  

 البحر اcحمر لخدمات ا�سكان (موزمبيق)شركة  .10
 مكان التأسيس: مابوتو، موزمبيق •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

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

 دوالر أمريكي 500,000رأس مالها:  •

 دولة المحل الرئيسي لعملياتها: موزمبيقال •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •
 

 شركة البحر اcحمر لخدمات ا�سكان (عُمان) .11
 مكان التأسيس: عُمان •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

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

 ريال عماني 250,000رأس مالها:  •

 مانالدولة المحل الرئيسي لعملياتها: عُ •

  مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •
 

 شركة البحر اcحمر لخدمات ا�سكان (استراليا) .12
 مكان التأسيس: بريزبين، استراليا •

 م2013تاريخ التأسيس:  •

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

 دوالر استرالي 1رأس مالها:  •

  الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: أستراليا •

  مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •
 

  اcحمر لlسكان المُيسر شركة البحر .13
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية •

 م2014تاريخ التأسيس:  •

 و استئجار ا�بنية و ا�راضي وتطويرها و استثمارها و التطوير العقاري بما في ذلك شراء نشاط الشركة: االستثمار •
ذوي الدخل المحدود وغيرها من مشاريع التطوير الشركة و إقامة المباني ومشاريع اسكان  لصالح ا/يجار أو بالبيع

 العقاري.

 ريال سعودي 50,000رأس مالها:  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •

  .م31/12/2018أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •
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  شركة مدينة البحر اcحمر السكنية  .14
 السعوديةمكان التأسيس: جدة، المملكة العربية  •

 م2014تاريخ التأسيس:  •

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

 ريال سعودي 50,000رأس مالها:  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •

 .م31/12/2018أّي إيرادات حتى تاريخ  تحقق الشركة التابعةلم  •

 لبحر اcحمر للمشاريع ا�سكانيةشركة ا .15
 االسم السابق للشركة هو "شركة البحر ا�حمر للتطوير العقاري" •

 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية •

 م2014تاريخ التأسيس:  •

و استئجار ا�بنية و  والتطوير العقاري بما في ذلك شراء ة، واالستثمارالعام نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت •
 و إقامة المباني و مشاريع االسكان و غيرها من مشاريع التطوير العقاري. ا�راضي وتطويرها و استثمارها

 ريال سعودي 50,000رأس مالها:  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •

 . م31/12/2018أّي إيرادات حتى تاريخ  التابعةلم تحقق الشركة  •

 شركة البحر اcحمر لخدمات ا�سكان (سنغافورة) المحدودة .16
 مكان التأسيس: سنغافورة •

 م2015تاريخ التأسيس:  •

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

 دوالر أمريكي 100رأس مالها:  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •

 . م31/12/2018أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •

 اcحمر لخدمات ا�سكان (ماليزيا) المحدودةشركة البحر  .17
 مكان التأسيس: كواال لومبور، ماليزيا •

 م2015تاريخ التأسيس:  •

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

 رينجيت ماليزي 600,000: رأس مالها •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (سنغافورا). •

  . م31/12/2018أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •

 شركة البحر اcحمر لخدمات ا�سكان (كندا) .18
 مكان التأسيس: كندا •

 م2015تاريخ التأسيس:  •

العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام  تنشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوال •
  با�عمال المدنية، وأعمال المقاوالت بالباطن. 

 دوالر أمريكي 100رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: كندا •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر ا�حمر العالمية •
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 SDN BHDشركة البحر اcحمر لخدمات ا�سكان ماليزيا   .19
 مكان التأسيس: كواال لومبور، ماليزيا •

 م2016تاريخ التأسيس:  •

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

 رينجيت ماليزيا 6,122,450أس مالها: ر •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: ماليزيا •

 العالميةلشركة البحر ا�حمر  %90مملوكة بنسبة  •

 شركة البحر اcحمر لخدمات ا�سكان (بابوا غينيا)  .20
 مكان التأسيس: بابوا غينيا •

 م2017تاريخ التأسيس:  •

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

 كينا 1,500,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: بابوا غينيا الجديدة •

 لشركة البحر ا�حمر العالمية %100مملوكة بنسبة  •
  

  لتأجير المباني مُسبقة الصنع (دبي) شركة البحر اcحمر .21
 مكان التأسيس: دبي، ا/مارات العربية المتحدة •

 م2018تاريخ التأسيس:  •

 نشاط الشركة: بيع وتأجير المساكن مُسبقة الصنع  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: ا/مارات العربية المتحدة •

 درهم إماراتي 300,000رأس مالها:  •

 كة البحر ا�حمر العالميةلشر %100مملوكة بنسبة  •
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 ركة تابعةتفاصيل اcسهم وأدوات الدين الصادرة لكل ش )21
  

تابعة لشركة البحر ا�حمر العالمية. ولم تقم ال اتشركال من كلالتي تمثل رأس مال يوضح الجدول التالي تفاصيل ا�سهم 
  م.31/12/2018أدوات دين خالل الفترة المنتهية في  أي فئة أخرى من ا�سهم أو أي من الشركات التابعة بإصدار

  

  عدد ا�سهم  رأس المال المدفوع  اسم الشركة التابعة  

 450,000  دوالر أمريكي 50,000  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان المحدودة (غانا)  )1(

  20,000  دينار جزائري 20,000,000  شركة سارل البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان المحدودة (الجزائر)  )2(

 1,000  ريال قطري1,000,000 شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (قطر)  )3(

 2,000,000  نايرا نيجيري 2,000,000 شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان المحدودة (نيجيريا)  )4(

  1  إماراتيدرهم  1,000,000 المنطقة الحرة)-شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (دبي  )5(

  10,000  دينار ليبي 300,000  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (ليبيا)  )6(

 500  ريال سعودي 50,000 شركة البحر ا�حمر لتجارة مواد و معدات البناء  )7(

 10,000  ريال سعودي 10,000,000  شركة الدهانات الممتازة  )8(

  500  ريال سعودي 50,000  شركة البحر ا�حمر لالستثمارات المُتخصصة  )9(

  -  دوالر أمريكي 500,000  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (موزمبيق)  )10(

  250,000  ريال عُماني 250,000  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (عُمان)  )11(

  1  دوالر استرالي 1  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (استراليا)  )12(

  500  ريال سعودي 50,000  ا�حمر لuسكان المُيسرشركة البحر   )13(

 500  ريال سعودي 50,000  شركة مدينة البحر ا�حمر السكنية للعقارات  )14(

 500  ريال سعودي 50,000  لبحر ا�حمر للمشاريع ا/سكانيةشركة ا  )15(

 100  دوالر أمريكي 100  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (سنغافورة) المحدودة  )16(

  600,000  رينجت ماليزي 600,000  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (ماليزيا) المحدودة  )17(

  100  دوالر كندي 100  شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (كندا)  )18(

  6,122,450  رينجت ماليزي SDN BHD  6,122,450شركة البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان ماليزيا   )19(

    كينا 1,500,000  البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان (بابوا غينيا)شركة   )20(

    درهم إماراتي 300,000  شركة البحر ا�حمر لتأجير المباني مُسبقة الصنع (دبي)  )21(
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 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح اcسهم )22

  العمومية والتكاليف ا�خرى وذلك على النحو التالي:أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات  يتم توزيع

) من صافي ا�رباح لتكون االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا %10يُجنب (  )أ(
 ) من رأس المال المدفوع%30التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور (

س ا/دارة أن تجنب نسبة معينة من صافي ا�رباح لتكوين احتياطي اتفاقي للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجل  )ب(
 يخصص لدعم المركز المالي للشركة

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح   )ت(
رة كذلك أن تقتطع من صافي ا�رباح مبالغ /نشاء مؤسسات ثابته قدر ا/مكان على المساهمين . وللجمعية المذكو

 اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات. 
 ) من رأسمال الشركة المدفوع .%5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن (  )ث(

يخصص بعد  ،) من نظام الشركات�76ساسي للشركة والمادة () من النظام ا22مع مراعاة ا�حكام المقررة في المادة (  )ج(
) من الباقي لمكافآت مجلس ا/دارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا %10ما تقدم نسبة ال تزيد عن (

  مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

لتي يتم دفعها، في حال أقرتها الجمعية العمومية، وحتى ا�ن لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة ولذلك فإن جميع ا�رباح ا
م، صدق المساهمون 10/05/2018خالل الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  تكون للمساهمين من حاملي ا�سهم العادية.

  لدعم المركز المالي للشركة. م 2017على توصية مجلس ا/دارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 
م، قرر مجلس ا/دارة التوصية للمساهمين في أقرب جمعية عمومية منعقدة 28/03/2019وخالل اجتماعه المُنعقد بتاريخ 

  م.31/12/2018م نظرا لتحقيق خسائر خالل السنة المالية المنتهية في 2018بعدم توزيع أرباح عن العام 
 
 
 

عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة (وصف cي مصلحة في فئة اcسهم ذات اcحقية في التصويت تعود cشخاص  )23
أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واcربعين من قواعد  )وكبار التنفيذيين وأقرباءهم

 التسجيل و ا�دراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية اcخيرة

يوضح الجدول التالي المصلحة في فئة ا�سهم ذات ا�حقية في التصويت التي تعود لكبار المساهمين وأقربائهم من غير 
 م:2018وأي تغيير في تلك الحقوق خالل العام أعضاء مجلس ا/دارة 

ركةعدا أعضاء مجلس إدارة الش(وصف �ي مصلحة في فئة ا�سهم ذات ا�حقية في التصويت تعود �شخاص   
أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة وا�ربعين من قواعد التسجيل وا/دراج )وكبار التنفيذيين وأقرباءهم  

عدد ا�سهم   اسم من تعود له المصلحة  
  بداية العام

عدد ا�سهم نهاية 
  العام

  نسبة التغيير  صافي التغيير

  -  -  30,600,000  30,600,000  شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة  )1(

  -  -  3,000,000  3,000,000  شركة ا�غذية الممتازة المحدودة  )2(

  -  -  3,000,000  3,000,000  الشركة العلمية الوطنية المحدودة  )3(

  -  -  3,000,000  3,000,000  شركة التسويق والوكاالت التجارية  )4(

  %2.23>   1,339,025 >  %5أقل من   4,339,025  السيد/ أمين محمد شاكر  )5(

  
من إجمالي أسهم شركة  %7.23من نسبة  م، انخفض عدد ا�سهم المملوكة من قبل السيد/ أمين محمد شاكر 2018خالل العام 

 .  %5البحر ا�حمر العالمية إلى دون مستوى الـ 
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وصف cي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود cعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  )24
وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك 

 .السنة المالية اcخيرة خاللالحقوق 

وراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود �عضاء مجلس ا/دارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات مصلحة وأيوضح الجدول التالي أي 
  :م2018دين الشركة خالل العام 

 

  دين الشركة وصف �ي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود �عضاء مجلس ا/دارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات

  
 اسم من تعود له المصلحة أو ا�وراق المالية

  التعاقدية أو حقوق االكتتاب
صافي   نهاية العام  بداية العام

  التغيير
نسبة 
  أدوات الدين  عدد ا�سهم  أدوات الدين  عدد ا�سهم  التغيير

  -  -  -  5,000  -  5,000  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون  )1(

  -  -  -  1,999  -  1,999  المهندس / حسين عبداهللا الدباغ  )2(

  -  -  -  1,999  -  1,999  عبداهللا الدباغالسيد / جمال   )3(

  -  -  -  -  -  -  السيد/ صالح محمد بن الدن  )4(

  -  -  -  1,999  -  1,999  السيد / محمد حسني جزيل  )5(

  -  -  -  25,000  -  25,000  الدكتور / محمد علي إخوان  )6(

  -  -  - 2,334  -  2,334  السيد/ سامي احمد بن محفوظ  )7(

  -  -  -  -  -  -  قابلالسيد/ عبدالعزيز حسن   )8(

 
مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود �عضاء مجلس ا/دارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات أي يوضح الجدول التالي 

  :م2018دين الشركة انتهت عضويته خالل العام 

م) وأقربائهم في أسهم أو 2018خالل العام وصف �ي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود �عضاء مجلس ا/دارة (الذين انتهت عضويته 
  أدوات دين الشركة

  
اسم من تعود له المصلحة أو ا�وراق المالية 

  التعاقدية أو حقوق االكتتاب
  بداية العام

  تاريخ انتهاء العضوية
صافي   25/04/2018

  التغيير
نسبة 
  التغيير

  أدوات الدين  عدد ا�سهم  أدوات الدين  عدد ا�سهم

  -  -  -  2,004  -  2,004  معالي ا�ستاذ/ عمرو عبداهللا الدباغ  )1(

  -  -  -  1,000  -  1,000  السيد/ دون براون سمنر  )2(

  
يوضح الجدول التالي مصلحة السيد/ جمال عبداهللا الدباغ (عضو مجلس إدارة) في شركة سارل البحر ا�حمر لخدمات ا/سكان 

  م:2018(الجزائر) حتى نهاية العام 

  أعضاء مجلس إدارة الشركة في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعةمصلحة 

  
اسم من تعود له المصلحة أو ا�وراق المالية 

  التعاقدية أو حقوق االكتتاب
صافي   نهاية العام  بداية العام

  التغيير
نسبة 
  أدوات الدين  عدد ا�سهم  أدوات الدين  عدد ا�سهم  التغيير

  -  -  -  200  -  200  عبداهللا الدباغالسيد/ جمال   )1(

  
وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين  لكبار التنفيذيينمصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود أي يوضح الجدول التالي 

  :م2018الشركة انتهت عضويته خالل العام 

  دين الشركة أسهم أو أدواتوصف �ي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التفيذيين وأقربائهم في 

  
اسم من تعود له المصلحة أو ا�وراق المالية 

  التعاقدية أو حقوق االكتتاب
صافي   نهاية العام  بداية العام

  التغيير
نسبة 
  أدوات الدين  عدد ا�سهم  أدوات الدين  عدد ا�سهم  التغيير

  -  -  -  -  -  -  السيد/ عبدالعزيز حسن قابل  )1(

  -  -  -  -  -  -  أنجان ميتراالسيد/   )2(

  -  -  -  -  -  -  السيد/ ويليام علي ميلز  )3(

  -  -  -  42  -  42  السيد/ محمد عثمان مالوي  )3(
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 المبالغ بآالف الرياالت

  
  

 قروض الشركة بالمعلومات المتعلقة  )25

 .بحسب الجهة المُمولة وفترات السداد وشركاتها التابعة يوضح الجدول التالي تفصيالً للقروض التي حصلت عليها الشركة

  اسم الجهة المانحة للقرض  
مبلغ أصل 

  القرض
  مدة القرض

المبالغ المدفوعة 
سدادًا للقرض خالل 

  السنة

المبلغ المتبقي من 
  القرض

  - 5,000  سنوات 4 50,000  بنك ساب (تمويل متوسط ا�جل)  )1(

  1,042  12,500  سنوات 4  50,000  البنك ا�هلي التجاري (تمويل متوسط ا�جل)  )2(

  -  11,613  شهر 37 45,000  البنك ا�هلي التجاري (تمويل متوسط ا�جل)  )3(

  33,939  14,546  شهر 66 80,000  البنك ا�هلي التجاري (تمويل متوسط ا�جل)  )4(

  2,813  3,750  سنوات 4 15,000  البنك ا�هلي التجاري (تمويل متوسط ا�جل)  )5(

  625  3,750  سنوات 4  15,000  متوسط ا�جل)بنك الرياض (تمويل   )6(

  12,500  5,000  سنوات 4  20,000  بنك الرياض (تمويل متوسط ا�جل)  )7(

  21,000  6,000  سنوات 5  30,000  بنك الرياض (تمويل متوسط ا�جل)  )8(

  10,800  3,588  شهر 65  20,000  مصرف الراجحي (تمويل متوسط ا�جل)  )9(

  5,219  3,408  شهر 54  15,000  متوسط ا�جل) مصرف الراجحي (تمويل  )10(

 - -  يوم 180 70,000  مرابحة) –مصرف الراجحي (تمويل قصير ا�جل   )11(

  46,286  10,285  شهر 70  60,000  البنك السعودي الفرنسي (تمويل متوسط ا�جل)  )12(

  10,000  -  يوم 180  20,000  بنك الرياض (تمويل قصير ا�جل)  )13(

  15,000  45,000  يوم 180  40,000  ا�هلي التجاري (تمويل قصير ا�جل)البنك   )14(

  15,000  40,000  يوم 180  40,000  بنك ساب (تمويل قصير ا�جل)  )15(

  40,000  2,500  يوم 360  50,000  البنك السعودي الفرنسي (تمويل قصير ا�جل)  )16(

  10,500  3,500  يوم 180  12,000  البنك السعودي الهولندي (تمويل متوسط ا�جل)  )17(

 - 1,002  يوم 180 13,269  بنك ا/مارات دبي الوطني (تمويل قصير ا�جل)  )18(

 - 12,204  يوم 180 28,579  بنك إتش إس بي ا/مارات (تمويل قصير ا�جل)  )19(

 224,724 المجموع  
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وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق  )26

السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل  خاللمشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 
 ذلك

رات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذك
  .م2018أو منحتها خالل العام 

  
وصف cي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق  )27

 اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب 
  م.2018حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام 

  

  
 
  
 

وصف cي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة cي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة اcوراق المالية  )28
اcوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها المتبقية، مع التمييز بين 

 التابعة

  م.2018من جانب الشركة �ي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام  إلغاءأي استرداد أو شراء أو  يوجدال 
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السنة المالية اcخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل  خاللعدد اجتماعات مجلس ا�دارة التي عٌقدت  )29
 اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين

  اسم العضو
  م 2018عدد اجتماعات المجلس خالل العام 

  االجتماع ا�ول
  م06/02/2018

  االجتماع الثاني
  م10/05/2018

  االجتماع الثالث
  م09/08/2018

  االجتماع الرابع
  م08/11/2018

  المجموع

  4  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
  4  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد/ جمال عبداهللا الدباغ

  2  حاضر  حاضر  لم يكن عضو  لم يكن عضو  السيد/ عبد العزيز حسن قابل
  2  معتذر  معتذر  حاضر  حاضر  / حسين عبداهللا الدباغالمهندس

  4  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد/ محمد حسني جزيل
  3  حاضر  حاضر  معتذر  حاضر (وكالة)  الدكتور/ محمد علي إخوان

  4  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ
  3  معتذر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد/ صالح محمد بن الدن

  م10/05/2018تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 

  
 الطلبات وأسبابهاعدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك  )30

عدد طلبات الشركة لسجل 
  المساهمين

  أسباب الطلب  تاريخ الطلب

  إجراءات الشركة  05/03/2018  )1(

  إجراءات الشركة  08/04/2018  )2(

  العمومية الجمعية  02/05/2018  )3(

  العمومية الجمعية  10/05/2018  )4(
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 وصف cي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة )31

  م.2018الجدول التالي الصفقات التي تمت بين شركة البحر ا�حمر العالمية وأطراف ذي عالقة خالل العام يوضح 
 

  قيمتها  مدتها  نوع الصفقة  نوع عالقته بالشركة  الطرف ذو العالقة
مساهم رئيسي في شركة   شركة مجموعة الدباغ القابضة

البحر العالمية بنسبة ملكية 
رأس من  %70مباشرة مقدارها 

  مال الشركة

شراء تذاكر، وحجوزات فنادق 
 ونفقات سفر.

  متعددة الفترات الزمنية
  

  ريال 605,883

إحدى الشركات التابعة لشركة   شركة بترومين
  مجموعة الدباغ القابضة

نقل إيجار ا�رض المستأجرة 
من قبل شركة البحر ا�حمر 
العالمية في مدينة الملك 
عبداهللا االقتصادية لشركة 

  بترومين.

عام، يبدأ اعتبارًا  16.5إيجار سنوي لمدة 
من بدأ عمليات التحميل والتفريغ في 
ميناء الملك عبداهللا وتمكن شركة 

  بترومين من االستفادة منه.

  ريال سنويًا 1,163,502
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معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، و كانت فيها مصلحة cحد أعضاء مجلس إدارة  )32
 .بأي منهمالشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو cي شخص ذي عالقة 

 اســـــتمرت بعض العقود والتي كانت الشـــــركة طرفا فيها وكانت لبعض أعضـــــاء مجلس ا/دارة م،2018خالل العام المالي 
وقد أُبرمت هذه العقود منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعالقات مستمرة بدأت قبل  وغير مباشرة فيها.أمصلحة مباشرة 

تكون الشــركة طرفًا فيها. أعمال أو عقود  ولم يكن أي من كبار التنفيذيين في الشــركة طرفًا في أي .م2018العام المالي 
م 25/04/2018الجدير بالذكر أن عضــــوية معالي ا�ســــتاذ/ عمرو عبداهللا الدباغ في مجلس إدارة الشــــركة انتهت في تاريخ 
  وكان له مصلحة غير مباشرة في بعض العقود التي أجرتها الشركة خالل فترة عضويته في السنة المالية.

عمال أو عقود تكون الشـــركة طرفًا فيها، و كانت فيها مصـــلحة �حد أعضـــاء مجلس إدارة ح تفاصـــيل الجدول التالي يوضـــ 
 :الشركة

مبلغ العمل   طبيعة العمل أو العقد
  أو العقد

شروط العمل   مدة العمل أو العقد
  أو العقد

اسم العضو/كبار التفيذيين أو 
  أي شخص ذي عالقة بأي منهم

البحر ا�حمر العالمية تحويل عقد ا/يجار لشركة 
لقطعة ا�رض في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية 

  لشركة بترومين

سنة، يبدأ  16.5عقد إيجار سنوي مدته   1,163,502
اعتبارًا من بدأ عمليات التحميل والتفريغ 
في ميناء الملك عبداهللا البحري لتتمكن 
شركة بترومين من تحميل وتفريغ 

  مركباتها.

وط ال توجد أي شر
  تفضيلية

  معالي ا�ستاذ/ عمرو عبداهللا الدباغ

شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات فنادق ومصاريف 
  سفر  من شركة مجموعة الدباغ

ال توجد أي شروط   متعدد الفترات  605,883
  تفضيلية

تحويل عقد ا/يجار لشركة البحر ا�حمر العالمية 
 لقطعة ا�رض في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية

  لشركة بترومين

سنة، يبدأ  16.5عقد إيجار سنوي مدته   1,163,502
اعتبارًا من بدأ عمليات التحميل والتفريغ 
في ميناء الملك عبداهللا البحري لتتمكن 

شركة بترومين من تحميل وتفريغ 
  مركباتها.

ال توجد أي شروط 
  تفضيلية

  السيد/ جمال عبداهللا الدباغ

فنادق ومصاريف  شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات
  سفر  من شركة مجموعة الدباغ

ال توجد أي شروط   متعدد الفترات  605,883
  تفضيلية

إبرام عقود مع الشركة الخليجية للتأمين التعاوني 
لتوفير منتجات وخدمات تأمين لشركة البحر ا�حمر 
العالمية. حيث أن السيد/ جمال عبداهللا الدباغ هو 

الخليجية للتأمين رئيس مجلس إدارة الشركة 
  التعاوني.

ال توجد أي شروط   متعدد الفترات  166,635
  تفضيلية

تحويل عقد ا/يجار لشركة البحر ا�حمر العالمية 
لقطعة ا�رض في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية 

  لشركة بترومين

سنة، يبدأ  16.5عقد إيجار سنوي مدته   1,163,502
والتفريغ  اعتبارًا من بدأ عمليات التحميل

في ميناء الملك عبداهللا البحري لتتمكن 
شركة بترومين من تحميل وتفريغ 

  مركباتها.

ال توجد أي شروط 
  تفضيلية

  المهندس/ حسين عبداهللا الدباغ

شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات فنادق ومصاريف 
  سفر  من شركة مجموعة الدباغ

ال توجد أي شروط   متعدد الفترات  605,883
  تفضيلية

تحويل عقد ا/يجار لشركة البحر ا�حمر العالمية 
لقطعة ا�رض في مدينة الملك عبداهللا االقتصادية 
لشركة بترومين حيث أن السيد/ محمد حسني 
جزيل هو الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة الدباغ 

  المالكة لحصة في شركة بترومين

سنة، يبدأ  16.5عقد إيجار سنوي مدته   1,163,502
اعتبارًا من بدأ عمليات التحميل والتفريغ 
في ميناء الملك عبداهللا البحري لتتمكن 

شركة بترومين من تحميل وتفريغ 
  مركباتها.

ال توجد أي شروط 
  تفضيلية

  السيد/ محمد حسني جزيل

شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات فنادق ومصاريف 
  سفر  من شركة مجموعة الدباغ

ال توجد أي شروط   متعدد الفترات  605,883
  تفضيلية

إبرام عقود مع الشركة الخليجية للتأمين التعاوني 
لتوفير منتجات وخدمات تأمين لشركة البحر ا�حمر 
العالمية. حيث أن السيد/ محمد حسني جزيل هو 
عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للتأمين 

  التعاوني.

ال توجد أي شروط   متعدد الفترات  166,635
  تفضيلية

استئجار قطعة أرض بمحافظة رابغ /نشاء مجمع 
  سكني لمنسوبي الشركات المتواجدة في المنطقة.

  ريال 883,281
  

 ال توجد أي شروط  عقد سنوي يُجدد تلقائيًا
  تفضيلية

  السيد/ صالح محمد بن الدن
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كبار التنفيذيين عن أي بيان cي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد  )33
 مكافآت

 
  م:2018يوضح الجدول التالي بيانات أعضاء مجلس ا/دارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم خالل العام 

  
  المبلغ  تفاصيل المكافأة المُتنازل عنها  المنصب  اسم العضو  

  رئيس مجلس ا/دارة  الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون  1
  100,000  مكافأة رئيس مجلس ا/دارة

  100,000  مكافأة عضوية مجلس ا/دارة

  نائب رئيس مجلس ا/دارة  السيد/ جمال عبداهللا الدباغ  2

  200,000  مكافأة نائب رئيس مجلس ا/دارة
  200,000  مكافأة عضوية مجلس ا/دارة

  100,000  مكافأة عضوية لجنة المراجعة

  200,000  مكافأة عضوية مجلس ا/دارة  ا/دارةعضو مجلس   المهندس/ حسين عبداهللا الدباغ  3

  عضو مجلس ا/دارة  السيد/ محمد حسني جزيل  4
  200,000  مكافأة عضوية مجلس ا/دارة

  100,000  مكافأة عضوية لجنة المراجعة

  عضو مجلس ا/دارة  الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان  5
  100,000  مكافأة عضوية مجلس ا/دارة

  50,000  عضوية لجنة المراجعةمكافأة 

  200,000  مكافأة عضوية مجلس ا/دارة  عضو مجلس ا/دارة  السيد/ صالح محمد بن الدن  6

  عضو مجلس ا/دارة  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  7
  100,000  مكافأة عضوية مجلس ا/دارة

  50,000  مكافأة عضوية لجنة المراجعة

  1,700,000  مجموع المكافآت المُتنازل عنها

  
ذكر أن معالي ا�ُستاذ/ عمرو عبداهللا الدباغ والسيد/ دون براون سمنر واللذان انتهت عضويتهما في مجلس إدارة الشركة يُ

م والتي كانت على النحو 2018م، قد تنازال عن مُكافآتهما المُستحقة خالل فترة عضويتهمل للعام 25/04/2018بتاريخ 
  التالي:

  

  اسم العضو  
خالل الدورة  المنصب

  السابقة
  المبلغ  تفاصيل المكافأة المُتنازل عنها

  69,444  مكافأة رئيس مجلس ا/دارة  رئيس مجلس ا/دارة  معالي ا�ستاذ/ عمرو عبداهللا الدباغ  1
  69,444  مكافأة عضوية مجلس ا/دارة      
  69,444  مكافأة عضوية مجلس ا/دارة  عضو مجلس ا/دارة  السيد/ دون براون سمنر  2

  208,332  مجموع المكافآت المُتنازل عنها
  

م، أصدر مجلس إدارة الشركة قرارًا بتعيين السيد/ محمد عثمان مالوي سكرتير 08/11/2019اجتماعه المنعقد بتاريخ  خالل
مجلس ا/دراة (المكلف) لحين تعيين مرشح مالئم لشغل المنصب. وبحسب سياسة الشركة ولوائحها، فإن سكرتير مجلس 

تنازل السيد/ محمد عثمان مالوي عن حقه في استالم المكافأة ريال.  30,000ا/دارة يحصل على مكافأة سنوية قدرها 
 م.2018المذكورة عن العام 

 
 بيان cي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في اcرباح  )34

 ا�رباح. في حقوقه عن مساهمي الشركة من أي بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات أي م 2018 عام خالل توجد ال
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات  )35
 أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

العربية السعودية وفقًا �نظمة الهيئة يُجنَب مخصص للزكاة عن الشركة والشركات التابعة التي تعمل داخل المملكة 
العامة للزكاة والدخل المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وُيجنَب مخصص لضريبة الدخل وفقًا لمصالح الضرائب 
التي تعمل بها الشركات التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية وُيحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل المُوحدة. 

  .تُجرى المحاسبة عن المبالغ ا/ضافية، إن وُجِدت، عند تحديد بأنها الزمة للسدادو

 المدفوعات النظامية والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرىتقوم الشركة كذلك بسدادكافة 
  والصادرة عن الجهات التنظيمية ذات العالقة. المُتبعةبحسب ا�نظمة 

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات  ول التالي قيمةيوضح الجد
  :أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

 

  البيان
  م2018

  بيان ا�سباب  وصف موجز لها
  المسدد

المستحق حتى نهاية 
  يسددولم الفترة 

  21,574,990  5,549,838  الزكاة
ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقًا 

الهيئة العامة للزكاة والدخل ة ولوائح نظم�
  بالمملكة العربية السعودية

مبالغ إضافية سيتم سداد 
م 2019خالل العام  مُستحقة

  بحسب المهلة النظامية

  4,795,188  968,751  الضريبة
ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقًا 

الهيئة العامة للزكاة والدخل �نظمة ولوائح 
  بالمملكة العربية السعودية

مبالغ إضافية سيتم سداد 
م 2019خالل العام  مُستحقة

  بحسب المهلة النظامية

المؤسسة العامة 
  -  3,832,929  للتأمينات االجتماعية

�نظمة ولوائح السنة وفقًا  خاللما يتم سداده 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

  بالمملكة العربية السعودية
-  

تكاليف تأشيرات 
  -  1,447,059  وجوازات

ما يتم سداده خالل السنة وفقًا �نظمة ولوائح 
ا/دارة العامة للجوازات بالمملكة العربية 

  السعودية
-  

  -  476,932  رسوم مكتب العمل
السنة وفقًا �نظمة ولوائح ما يتم سداده خالل 

  وزارة العمل السعودية
-  
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 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة )36
 

تماشيا مع متطلبات قانون العمل في كل من المملكة العربية تقوم الشركة بإنشاء احتياطي لمصلحة موظفي الشركة 
مكافأة نهاية الخدمة على رواتب ومخصصات الموظفين  مخصصاتالسعودية وا/مارات العربية المتحدة. حيث تستند 

ن النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة عند تاريخ انتهاء خدمتهم ، كما هو محدد بالشروط المنصوص عليها في قواني
  العمل في المملكة العربية السعودية وا/مارات العربية المتحدة.

  م مقارنة بالعام السابق:31/12/2018يوضح الجدول التالي االحتياطيات التي أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها كما في 

 م2017  م2018  احتياطي نهاية الخدمة

 54,778,071        41,301,970            بداية العام

 8,774,135 8,493,318  المخصصات

 (22,250,236) (11,769,713)  المدفوعات

 --- ---  فروقات تحويل عملة

 41,301,970 38,025,575  نهاية العام
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 مجلس ا�دارةإقرارات  )37

 أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح  )أ
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نُفذ بفاعلية  )ب
 ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاأنه   )ت

 
 مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية تحفظات )38

 .31/12/2018تهية في نلم يتضمن تقرير مراجع الحسابات تحفظات على القوائم المالية للفترة الم
 

 المعين من أجلهاتوصية مجلس ا�دارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة  )39
  م.  2018لم يصدر مجلس إدارة شركة البحر ا�حمر العالمية أي توصية باستبدال المراجع الخارجي خالل العام 

 
 

 ا�فصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه اcسهم )40

  م.2018للخزينة خالل العام لم تحتفظ شركة البحر ا�حمر العالمية بأي أسهم 

 
 ما طُبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطَبق وأسباب ذلك )41

االلتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات المنصوص عليها في  العالمية علىشركة البحر ا�حمر  تحرص
بحقوق المساهمين  المُتعلقةهيئة السوق المالية  ولوائح، عن وزارة التجارة واالستثمار الصادرالشركات  نظام

في قواعد  عليها بالشفافية وا/فصاح المستمر، وعليه فقد طبقت الشركة كافة ا�حكام المنصوصوااللتزامات 
 . حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

  

 




