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  البحر األحمر العالمية 

 

  

 

 

 رسالة 
اإلدارة  مجلس رئيس  

 

العام   أننا في شركة 2021كان  إال  كافة األصعدة.  المسبوقة على  بالتحديات غير  مليئاً  م 

البحر األحمر العالمية، عملنا سوياً لدعم زمالئنا الموظفين وعمالئنا والمجتمعات التي نعيش 

المرحلة. لقد عملنا على تحويل الشركة وتطويرها من ونعمل فيها، لتجاوز تداعيات هذه  

الشركة موارد  تخطيط  نظام  وتطوير  التكاليف،  وضبط  اإلداري،  الهيكل  تنظيم   خالل 

(ERP)   التشغيلي من خالل مركزية المناصب والمهام. وعلى الرغم من وتحسين أدائنا 

سلبياً على سالسل التوريد، انتشار جائحة كورونا عالمياً وتداعياتها االقتصادية التي أثرت  

 .فقد تمكنا من خدمة عمالئنا بشكل فعال مع مواصلة االستثمار في تعزيز قدراتنا

م، انضم إلينا أربعة 2021خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في شهر مايو من العام  

كة  أعضاء جدد في مجلس اإلدارة ممن يمتلكون خبرات كبيرة اكتسبوها من خالل المشار

في العديد من مجالس اإلدارات واللجان المنبثقة عنها لشركات مدرجة وأخرى خاصة. كما 

نود أن نشكر أعضاء مجلس اإلدارة السابقين الذين لم يترشحوا للدورة الحالية، متمنين لهم  

م تعيين رئيس تنفيذي 2021دوام التوفيق والنجاح في مساعيهم المستقبلية. كما شهد العام  

المتميزة في جديد ومد الخبرة  الكوادر ذات  إلى تعيين فريق من  ير مالي جديد، باإلضافة 

 .اإلدارة التنفيذية الستكمال التحول اإلداري والتنظيمي الذي تم تنفيذه في الشركة

نحن على ثقة من أن الدروس المستفادة من الفترة الصعبة الماضية، سوف تسهم في تحسين  

دمة. كذلك فإن قدرتنا على تقديم حلول إنشائية ُمستدامة وتطويرنا أداء الشركة في المرحلة القا

عالية   جودة  ذات  عصرية  منتجات  تقديم  من  سيمكننا  الُمستدامة،  البناء  لتقنيات  المستمر 

وخدمات متميزة لالستمرار في دعم عمليات الشركة التشغيلية. كما أننا على يقين من أن 

رات التي تمتلكها لتعزيز مكانتها الريادية في األسواق اإلقليمية والمحلية. وقد تعرضت عمليات الشركة لشيء الشركة ستستفيد من نقاط القوى والخب

المتوقع    من التراجع من جراء عوامل السوق المختلفة التي تضمنت عدم توفر بعض المواد األساسية والتأخير في تنفيذ عدد من المشاريع التي كان من

م. ونتيجة لذلك، كان على الشركة اتخاذ تدابير فعالة، تضمنت خفض التكاليف وإعادة الهيكلة وتقنين الوظائف واألقسام  2021تنفيذها خالل العام  

 .اإلدارية

النفط    تعافي قطاعكما تم خفض حجم عملياتنا في الشركات التابعة ذات األداء المتدني، مع زيادة التركيز على العمليات المحلية واإلقليمية لالستفادة من  

، ونتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة التدفقات النقدية للشركة وتحسن  2030والغاز وتلبية متطلبات الحلول اإلنشائية العاجلة للمشاريع المنبثقة عن رؤية  

ية للتمكن من خدمة عمالئنا نتائجها بشكل ملحوظ خالل الفترة القادمة. كما أننا واصلنا تعزيز أعمالنا وتحويل الشركة إلى كيان أكثر تنظيماً وفاعل

 .بشكل أفضل

مع شر الهامة  المشاريع  من  بعدد  والفوز  وإمكاناتها  قدراتها  تطوير  من  الشركة  تمكنت  فقد  الشركة،  واجهتها  التي  التحديات  من  الرغم  كاء  وعلى 

ر هيوز وشلمبرجير وجهات حكومية أخرى. والهيئة الملكية لمحافظة العال وبيك (TRSDC) استراتيجيين مثل نيوم وشركة البحر األحمر للتطوير

اع توفير حلول كما أننا عازمون على انتهاز كافة الفرص المستقبلية التي يمكن لشركة البحر األحمر العالمية اغتنامها لترسيخ مكانتها الريادية في قط

 .إنشائية عاجلة من الوحدات ُمسبقة الصنع

أشكر فريق اإلدارة التنفيذية وموظفي شركة البحر األحمر العالمية الذين ساهموا في االرتقاء بأداء   نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة، أود أن

شركة. كما  الشركة خالل الفترة العصيبة الماضية. كما أود أن أتقدم بخالص التقدير إلى أعضاء مجلس اإلدارة على جهودهم وتفانيهم لتعزيز مكانة ال

 لعمالئنا الكرام على ثقتهم وللسادة المساهمين على دعمهم المتواصلأننا نتقدم بالشكر والتقدير 

 وتقبلوا خالص تحياتي،،، 

 

 عمرو بن عبدهللا الدباغ 

 رئيس مجلس اإلدارة
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 رسالة 
 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 

 

 المجتمعاتو  األفراد، واجهت اإلنسانية تحدياً غير مسبوق أثر على  الماضيين العامين على مدى  

هذا    يتفش  حيث تمكنالشركات والمؤسسات ومختلف بيئات العمل ولم تسلم منه البيوت اآلمنة.  و

ذلك وفي    . على الرغم منبشكل واضح وجليوعلى المجتمعات الدولية كافة    من التأثيرالوباء  

في حال فشلنا   إالهذا مجرد منعطف وليس نهاية الطريق،    أنتامة  هذا السياق فإنني على قناعة  

 تحول واالنعطاف لمواكبة الطريق. بال –هللا  رقدال  –

ذا كان العقد الماضي انطوى على الكيفية  وإ،  اختيار واع  ولكن التحول هو    ،حتميالتغيير أمر  

مواكبة المتغيرات والمضي   متركزاً علىبها الناس فإن العقد القادم سيكون بال شك    التي يعمل

  الذي يعزز من أهمية وتأثير سرعة تغير المنظومة لضمان بقائها   األمر ي،  المؤسسقدما بالتحول  

 . على المدى الطويل

هيكل تنظيم  إعادة    كما أننكون ناجحين في مقر عملنا،    أنلالستحواذ على السوق، يجب أوالً  

.   وأهدافنا المستقبلية  رؤيتنامتكامل ومركز سيضمن وضوح  بشكل    العالميةشركة البحر األحمر  

العمل عليه    اوهذا ما عطفن الماضية  خاللعلى  انطلقت   .اإلثني عشر شهراً  وعلى غرار هذا 

بتكوينالشركة على مسار جديد وواضح   القيادات    ابتداًء  لوضع  فريق من  القوية  الخبرة  ذات 

 التحول المؤسسي.  الخطة الالزمة للعمل على 

التي تعتمد سيعزز من منظورنا وتطلعاتنا    تطلعاتنا االستراتيجيةإن هذا الوضوح والبساطة في  

طة مقياس فاعلية األعمال ستدعم خ  إنوسرعة التنفيذ وااللتزام باإلداء.    وسهولةالكفاءات المتكاملة، المنتجات والقنوات الحديثة،  بشكل أساسي على  

 والفاعلية.  االنضباطعزز النمو وتحسن وت اإلنتاجية

ورفع مستوى الشفافية   أدائناتعزيز  و  لعمالئنا  خدماتناسنضمن تنويع   جديدة من العمالء وخلق شراكات استراتيجية معهم،شرائح  ومن خالل استقطاب  

عالقاتنا ليس مع على تعزيز  بيئة عمل آمنة وجاذبة، والتي سيكون لها األثر اإليجابي    على تكوين  دوماً حريصينوالقيمة المقدمة. وعبر رحلتنا سنظل  

 والمجتمعات التي نعيش ونعمل بها.  وحلفاؤنامساهمينا وموردينا وبعضنا البعض فحسب، بل وأيضا مع عمالئنا 

 ، من خالل والنجاح المستداموتسهيل القيام بأعمالنا  على عاتقنا بتفعيل الوعي  مع عمالئنا، مع األخذ    قيمة عالية رؤيتنا هي خلق شركة تقدم حلوالً ذات  

. إن أقوى العالمات المختلفةمجتمعات  وقيمنا في الالتزامنا الثابت بالنزاهة  االستمرار في تحقيق اإلنجازات من دون المساومة على  جهودنا و  رافظت

كما ساهم في تطوير  .  والمحافظة عليها، األمر الذي أدى الستمراريتها  خالل العمل الدؤوبالتجارية التي صمدت على مر التاريخ تم تأسيسها من  

 الروح المعنوية التي عكفت عليها وليس اإلعالنات التجارية والدعائية.   ركائزها،

 صداها كمنارة الضوء، تقودنا نحو غد هادف.  مة يستمرالعطاء والكسب واالستداقيمنا من 

 ،،، وتقبلوا أطيب تحياتي

 

 خالد محمد فقيه

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
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 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية .1

 معالي االستاذ/ عمرو عبد هللا الدباغ  

 رئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(المنصب: 

 عضوية اللجان: رئيس اللجنة التنفيذية

باإلضافة إلى  عاما في مجال إدارة األعمال، حيث تدرج في بداية مسيرته العملية في عدد من المناصب التنفيذية في القطاع الخاص،    35اكتسب خبرة تجاوزت  

ين. ثم التحق بالقطاع انتخابه عضوا في مجلس الغرفة التجارية والصناعية بجدة لفترتين متتاليتين، وتعيينه عضوا في مجلس منطقة مكة المكرمة لفترتين متتاليت

ضوية مجلس أمناء "جمعية أيزنهاور"، ومقرها فيالدلفيا الحكومي حيث تقلد منصب محافظ الهيئة العامة لالستثمار )بمرتبة وزير( لفترتين متتاليتين، يشغل حاليا ع

في كليفالند بالواليات المتحدة األمريكية. كما يشغل منصب رئيس مجلس  "Cleveland Clinic" بالواليات المتحدة األمريكية وعضوية المجلس العالمي لـ 

 .م1962إدارة مجموعة الدباغ القابضة التي تأسست أولى شركاتها في العام 

 السيد/ سامي أحمد بن محفوظ 

 المنصب: نائب رئيس مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(

 عضوية اللجان: عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

بالواليات المتحدة  "Darden School University" حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة أوهايو وشهادة في اإلدارة التنفيذية من

عاما في مجال العمليات المصرفية وأدوات االئتمان وسياساته. تدرجت في مناصب عدة في البنك األهلي التجاري حتى شغل    30األمريكية. يتمتع بخبرة تتجاوز  

 .منصب المدير التنفيذي إلدارة المخاطر 

   السيد/ طاهر محمدعمر عقيل 

 المنصب: عضو مجلس إدارة )غير تنفيذي(

 عضوية اللجان: عضو اللجنة التنفيذية

وتدرب في بنك   حاصل على درجتي الماجستير والبكالوريوس في العلوم في الهندسة الصناعية من جامعة تكساس في أرلينغتون، بالواليات المتحدة األمريكية،

متميزة    بخبرةعقيل  محمد    طاهر  /متقدمة في اإلدارة بجامعات عالمية مثل هارفارد وأكسفورد وانسياد. يتمتع السيدتشيس مانهاتن بنيويورك كما حضر برامج  

في المملكة في    في مجاالت التمويل واالستثمار والعقارات والشركات في المملكة العربية السعودية اكتسبها من خالل العمل مع المؤسسات المالية الرائدة  ومعرفة

لتجاري وكذلك الخدمات المصرفية االستثمارية شملت الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية )دويتشه العزيزية( ورئيس قسم التمويل في البنك األهلي امجال  

العامة للتأمين التعاوني، من خالل المشاركة في عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات الخاصة والمدرجة بما في ذلك شركة المملكة القابضة، وشركة الخليج  

 .وبنك أوف أمريكا ميريل لينش المملكة العربية السعودية، وشركة بداية لتمويل المنازل

 السيد/ بيتر واليشنوسكي

 المنصب: عضو مجلس إدارة )مستقل(

 

وكمة من جامعة حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة نيو ساوث ويلز بأستراليا وعلى عدد من الدورات التدريبية في اإلدارة والح 

مثل الرئيس التنفيذي  عاما من الخبرات المتنوعة قضى معظمها في مناصب قيادية في المنطقة،    40في سويسرا. يتمتع بأكثر من    IMDو  هارفارد في أمريكا  

ة بما في ذلك مول  لشركة ماجد الفطيم العقارية في دبي حيث كان مسؤوال عن تطوير عدد من المشاريع العقارية الضخمة التي تشمل الفنادق والمجمعات التجاري 

 .متحدة وكوريا والصينوالمملكة ال استراليااإلمارات والرئيس التنفيذي لشركة الغرير لالستثمار. كما شغل مناصب قيادية في 

 السيد/ مجاهد عبدالكريم القين 

 المنصب: عضو مجلس إدارة )مستقل(

 عضوية اللجان: عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

القيادية في الهيئة حتى شغل منصب عمل السيد/ مجاهد القين في بداية مسيرته العملية في الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتدرج صعوداً في تقلد العديد من المناصب  

يل المحافظ للتخطيط مستشار للرئيس ومساعد مدير عام التشغيل والصيانة. كما عمل في الهيئة العامة لالستثمار وتقلد منصب وكيل المحافظ لتنمية المناطق ووك

العملية منص المالية. كما شغل خالل مسيرته  اإلدارة  العام على  للتنمية  واالستراتيجية والمشرف  القصيم  التأسيسي لشركة  الفريق  التنفيذي ورئيس  الرئيس  ب 

عة تحقيق الرؤية في ومستشاراً لسمو رئيس الهيئة السعودية للسياحة واآلثار وكذلك مستشاراً أعلى ورئيس قطاع االستثمار وتطوير األعمال، والمسؤول عن متاب

 .مدينة الملك عبد هللا للطاقة الذرية والمتجددة

ارد، دبلوم على درجة علمية في إدارة المشاريع الصناعية من جامعة ويتورث بوالية واشنطن، دبلوم إدارة عليا من كلية إدارة االعمال من جامعة هارفحاصل  

مية مثل هارفارد، وستانفورد، إدارة االعمال جامعة أكسفورد، كما حصل على العديد من الدورات وبرامج اإلدارة المتقدمة لكبار التنفيذيين من جامعات ومعاهد عال

 وشيكاغو والتدريب باليابان وايرلندا، شارك في العديد من المنتديات وورش العمل المحلية والعالمية الُمتخصصة. 
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 السيد/ محمد زاهر  صالح الدين المنجد

 عضو مجلس إدارة مستقلالمنصب: 

 عضو لجنة المراجعة وعضوية اللجان: رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 

عاماً في مجال المراكز القيادية مع مساهمات فعالة في بناء الشركات وإنجاح المشاريع وتقديم المشورة   30يمتلك السيد/ محمد زاهر المنجد خبرة تتجاوز الـ  

خبرات عملية ناجحة في مجال إعادة تنظيم وهيكلة الشركات واالستحواذ، إضافة إلى كونه عضو مجلس للشركات العائلية الكبرى في المملكة، وكذلك يمتلك  

  .إدارة في عدد من الشركات المساهمة

 .St في بوسطن وكذلك درجة الماجستير في القانون الدولي العام الفرنسي من Harvard University حاصل على درجة الماجستير في إدارة االعمال من

Joseph University في بيروت. وهو كذلك رئيس مجلس إدارة نادي خريجي Harvard Business School    في دول مجلس التعاون الخليجي بدبي. 

 السيد/ أسامة زكريا جمجوم 

 عضو مجلس إدارة مستقلالمنصب: 

 عضوية اللجان: عضو اللجنة التنفيذية

التنفيذي لشركة   المؤسس والرئيس  التنفيذي لشركة  (PMD House)  المشاريع  وإدارة تطوير  دار  هو  المؤسس والشريك  الشريك  إلى كونه  دار  ، باإلضافة 
التطوير العمراني    سليمان ومجموعة دلة البركة وشركةال تطوير والتسويق العقاري. شغل العديد من المناصب التنفيذية في شركات مرموقة مثل مجموعة  ل ل وصالال

 سم وشركة بكتل السعودية.اوشركة الر 

ً عام  20يمتلك خبرة ومعرفة واسعة تتجاوز   المحلية والدولية. وتشمل قائمة للشركات  المجالس واللجان    عضوية  الشركات من خالل المشاركة فيحوكمة  في    ا
  المدن، و وسط  تطوير    شركة  و  (،وشركة غسان أحمد السليمان للمفروشات )ايكيا  إخوان،الشركات التي كان عضواً في مجلس إدارتها أو لجانها شركة حلواني  

 دلة البركة، وشركة سعودي جلوبال ستار.مجموعة 

حصل على درجة الماجستير في الهندسة الصناعية، وجمجوم على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك عبد العزيز،  أسامة  /حصل السيد

 . بوسطن -من جامعة نورث إيسترن  ستكمل دراساته العليا في هندسة النظموا

 السيد/ خالد محمد فقيه

 المنصب: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي )تنفيذي(

 عضوية اللجان: عضو اللجنة التنفيذية

المهنية في العديد من المناصب القيادية لعدد  من المؤسسات المالية والبنوك. عاماً في القطاع المالي والمصرفي. وقد تدرج في سيرته    26يتمتع بخبرة تتجاوز الـ  

ارية واالستشارية. كما أن لديه خبرة كبيرة في مجال تمويل الشركات وإدارة المخاطر والتحول الرقمي وإدارة تمويل المشاريع باإلضافة إلى الخدمات االستثم

فية للشركات بمجموعة سامبا المالية. حاصل على درجة البكالوريوس في اإلحصاء وعلوم الحاسب من جامعة وشغل أخيراً منصب مدير عام المجموعة المصر

 .الملك عبد العزيز إضافة إلى العديد من الدورات التنفيذية المتقدمة

  السيد/ جمال عبدهللا الدباغ
 ( م09/05/2021السابق في تاريخ نتهت عضويته في مجلس اإلدارة واللجان بانتهاء دورة المجلس ا)

 المنصب: نائب رئيس مجلس اإلدارة األسبق )غير تنفيذي( 

 عضوية اللجان: عضو اللجنة التنفيذية عضو لجنة المراجعة عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

بغرفة تجارة الرياض. كما أنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة  حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في إدارة األعمال. عضو سابق في اللجنة الزراعية  

وشركة التقدم للخدمات الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. كما شغل منصب عضو مجلس المديرين لعدد من الشركات منها الشركة العلمية الوطنية المحدودة  

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

  السيد/ صالح محمد عوض بن الدن
 ( م09/05/2021انتهت عضويته في مجلس اإلدارة واللجان بانتهاء دورة المجلس السابق في تاريخ )

 المنصب: عضو مجلس إدارة )غير تنفيذي(

 والمكافآت عضوية اللجان: عضو لجنة الترشيحات 

بالمملكة المتحدة، ويتمتع بخبرة كبيرة   Bournemouth University International College حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من

ذية خالل مسيرته العملية. إضافة عاما في مجال إدارة المشاريع وتطوير الشركات، والتي اكتسبها من خالل تقلده العديد من المناصب اإلدارية والتنفي  35تتجاوز  

زة في مختلف  إلى تقلده منصب مدير عام شركة إدارة وإنماء المشاريع، يشغل السيد/ صالح بن الدن حاليا عضوية مجلس اإلدارة في عدد من الشركات البار 

 .ئالمجاالت والتي من بينها شركة مكة لإلنشاء والتعمير وشركة مدينة المعرفة وشركة تطوير الموان
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  السيد/ براين الش
 ( م09/05/2021انتهت عضويته في مجلس اإلدارة واللجان بانتهاء دورة المجلس السابق في تاريخ )

 المنصب: عضو مجلس إدارة )مستقل(

 عضوية اللجان: عضو اللجنة التنفيذية

األمريكية. يعمل اآلن في مجلس األساتذة في كلية األعمال الدولية. خالل مسيرته المهنية حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة برانديز في الواليات المتحدة  

على جائزة   2013عاما أصبح رائدة معروفة في مجاالت اإلغاثة من الكوارث وإسكان القوى العاملة وصناعة السفر حيث حصل في عام    40التي استمرت  

سابق في المجلس االستشاري لريادة األعمال في والية ماسوشيستس. يشغل السيد برايان الش حالية عضوية مجلس أسبر لريادة األعمال العالمية وقد عمل في ال 

 ، المعروفة اآلن باسم Target Logistics ، ومؤسس شركة Clay Soper Memorial ، ومؤسسة12، ومؤسسة   Waterville Valley أمناء أكاديمية

Target Hospitality ويتم تداولها في ناسداك (TH) كما يعمل حاليا في مجلس إدارة خدمات تطوير القيادات الشابة (YES) في بوسطن. 

 السيد/ طارق محمد تلمساني  
 م( 05/2021/ 01الرئيس التنفيذي للشركة وكذلك من عضوية مجلس اإلدارة اعتباراً من تاريخ   من منصب)تقدم باستقالته 

 المنصب: عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي )تنفيذي( 

 عضوية اللجان: عضو لجنة المراجعة 

م وحصل كذلك على الدبلوم التنفيذي العالي من 1978عام  حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في  

م. كما تلقى العديد من الدورات والتدريب في 1980جامعة الخريجين األمريكيين بالواليات المتحدة األمريكية، ثندر بيرد، أريزونا بالواليات المتحدة في عام  

خبرة   وله  والمالية  التنفيذية  لإلدارة  الحديثة  والطرق  التجارية  األساليب  واألعمال  العقاري  والتطوير  المشاريع  مجال  في  العاملة  الشركات  إدارة  في  طويلة 

م من خالل التحاقه بشركة أرامكو، ثم تدرج عقب  1979واالستثمارية. تقلد عدد من المناصب التنفيذية القيادية في تلك الشركات. وقد بدأ مسيرته العملية في عام  

فيذية في شركات رائدة تضمنت الشركة السعودية لخدمات السيارات )ساسكو(، ومجموعة صافوال ، كما تولى منصب الرئيس  ذلك في عدد من المناصب التن 

ة للتطوير العقاري. كذلك التنفيذي لشركة جدة للتطوير العمراني، والرئيس التنفيذي لشركة مدينة المعرفة االقتصادية، والرئيس التنفيذي لشركة الخماسية العالمي

 .ام بتأسيس وادارة شركات متعددة األنشطةق

 السيد/ محمد حسني جزيل  

 (عضو لجنة من خارج المجلس)المنصب: 

 عضوية اللجان: عضو لجنة المراجعة 

في   مختلفة  إدارية  مناصب  عدة  في  تدرج  )لندن(.  المتحدة  المملكة  في  اإلداريين  المحاسبين  معهد  من  المحاسبية  الزمالة  على   شركةحاصل 

PriceWaterhouseCooper"    عاما، حيث عمل في مكاتب الشركة المتواجدة في   25لخدمات المحاسبية واكتسب خبرة في مجال المحاسبة تجاوزت  ل

م وتقلد منصب المدير المالي للمجموعة. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة الخليجية  1999فة حول العالم. انضم إلى مجموعة الدباغ القابضة في عام بلدان مختل 

 .العامة للتأمين التعاوني

 الدكتور/ مازن إبراهيم حسونة 

 المنصب: )عضو لجنة من خارج المجلس(

 المراجعة عضوية اللجان: عضو لجنة 

عاماً في الهندسة والتخطيط وخدمات االستشارات المالية واالستثمارية وإدارة األصول والثروات اكتسبها من خالل تبّوئه العديد من    40يتمتع بخبرة تربو عن  

والدكتور مازن حسونة هو الشريك التنفيذي لشركة "مواخر للتنمية"  المناصب األكاديمية وغير األكاديمية في المملكة العربية السعودية وكندا والمملكة المتحدة.   

نتدب لشركة  وهي شركة متخصصة في تطوير المشاريع المشتركة، وهو أيضاً العضو المنتدب لشركة مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة وكذلك هو العضو الم

م 2000الدكتور حسونة منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة رنا لالستثمار خالل الفترة  اليسر لإلجارة والتمويل. علماً بأنه قبل مناصبه الحالية، شغل  

 .م2000م الى 1995م، ومنصب نائب الرئيس التنفيذي خالل الفترة 2008الى 

ة شعاع المالية وعضو في مجالس إدارات  باإلضافة لعضويته الحالية في لجنة مراجعة شركة البحر األحمر العالمية، الدكتور حسونة رئيس مجلس إدارة شرك 

و والتمويل  لإلجارة  اليسر  وشركة  القابضة  العيسى  الطيف  عبد  وشركة  )ايبك(  لالستثمار  الفلسطينية  العربية  والشركة  للتجارة  األفضل  المنارة  شركة  شركة 

اي المراجعة في شركة  الدكتور حسونة منصب رئيس لجان  المعلومات. ويشغل  للتأمين لالتصاالت وتقنية  المنارة )وحتى مؤخراً( شركة أكسا  بك وفي شركة 

ين التعاوني، التعاوني.  عالوة على ذلك، ولعدة سنوات، شغل الدكتور حسونة منصب عضو مجالس إدارة شركة اتحاد االتصاالت )موبايلي( وشركة أكسا للتأم

   .اضوكذلك منصب عضو في لجنة االستثمار في الغرفة التجارية الصناعية بالري

م(، المملكة العربية السعودية، وعلى درجة 1982لدكتور مازن حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة البترول والمعادن في الظهران )ا

 .م( في التخطيط من جامعة تورونتو، كندا1992م( ودرجة الدكتوراه )1988الماجستير )
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 ناسبيعقوب السيد / غسان 

 المدير التنفيذي المالي  المنصب:

 & Touche Ross Saba  . ثم التحق بشركةم1978( عام  AUBحصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت )
Co.  انضم إلى شركة    م،1981في أوروبا والشرق األوسط. في عام    العديد من المهام، حيث عمل في قسم التدقيق وقام بتغطيةProcter & Gamble،    حيث

  800في المملكة العربية السعودية، حيث تجاوز حجم مبيعاتها السنوية  لشركة األم  كان مسؤوالً عن ثالث شركات تابعة ل و  الشركةشغل منصب مدير محاسبة  
حيث استمر في للمجموعة    للمالية ركة بيمكو العربية للمقاوالت حيث تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي  مليون لاير سعودي. بعد ذلك انضم إلى مجموعة ش 

 عاماً. 33منصبة لمدة 

 

 السيد/ ستيفن أشفورد

 (07/2021/ 31)حتى تاريخ 

 المدير التنفيذي للعمليات  المنصب:

ً   35يتمتع بخبرة تزيد عن   في مجال التطوير العقاري الدولي والبناء وإدارة المشاريع في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق األوسط. عمل لدى منظمات   عاما
ذلك   في  بما  الدولية  العقاري  الرئيسية   Tishman Speyerو    Canary Wharf Groupالتطوير  الخطة  التركيز على  مع  الحكومية  التنمية  وشركات 

، والجمعية م1989منذ العام     MRICSالمعتمدين  والتجديد الحضري، وتخصص األصول. وهو عضو في المعهد الملكي للمساحين    النطاق،  اإلستراتيجية واسعة 
 . ( والرابطة األوروبية للمساحين المعتمدينDVPاأللمانية لمديري المشاريع ) 

 

 السيد/ كلينتون جنتي نوت 

 م(10/2021/ 31)حتى تاريخ 

 المستشار القانوني  المنصب:

ً عام  18أول مؤهل في المملكة المتحدة ويتمتع بخبرة تزيد عن    مهو محا  من خالل تعامالته مع اكتسبها    ، والتيفي قانون الشركات واالستثمار والقانون المالي  ا
وقد أهلته خبرته القانونية  البنوك العالمية ذات األسماء العائلية وصندوق الثروة السيادية. وهو حاصل على مرتبة الشرف في القانون من جامعة باكنغهام بإنجلترا.  

 في المملكة المتحدة وعمان ودبي.   للعمل
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إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس   .2
 من مديريها

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

 اسم العضو الحالي 
مجلس اإلدارة عضواً في   أسماء الشركات التي يكون عضو 

 مجالس إدارتها الحالية أو من يديرها 
 داخل المملكة/
 خارج المملكة

 الكيان القانوني 

 معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ   

 مساهمة مدرجة داخل المملكة شركة التنمية الغذائية  

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة بترومين 

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة ساعد العالمية لالستقدام  

 قابضة داخل المملكة شركة مجموعة الدباغ القابضة

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة مجموعة التنمية التجارية 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة عمرو بن عبدهللا الدباغ المحدودة

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة الريادة الشاملة المحدودةشركة 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة السبعة المتحدون لالستثمار 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة بترومين لالستثمار 

 السيد/ طاهر محمد عقيل   

 مساهمة عامة   داخل المملكة شركة المملكة القابضة  

 مساهمة مقفلة   داخل المملكة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني   

 مساهمة مقفلة   داخل المملكة شركة ميريل لينش السعودية   

 مسؤولية محدودة مختلطة   داخل المملكة شركة بدايل التمويل المنازل  

 مساهمة عامة  داخل المملكة شركة األنسجة العالمية  

 مسؤولية محدودة   داخل المملكة شركة طاهر عقيل لالستشارات المالية   

 السيد/ سامي أحمد بن محفوظ 

 مساهمة مقفلة   داخل المملكة )صندوق إتقان(  كابيتالشركة إتقان 

 مسؤولية محدودة   داخل المملكة شركة األنابيب المتحدة

 مسؤولية محدودة   داخل المملكة شركة رواسي الحلول لالستشارات المالية

السيد/ محمد زاهر صالح الدين  
 المنجد

 مساهمة عامة داخل المملكة شركة الخليجية العامة للتأمين 

 مساهمة مغلقة  داخل المملكة شركة كنداسة لخدمات المياه

 مساهمة مغلقة  داخل المملكة للتطوير واالستثمار العقاريشركة األرجوان 

 - - - السيد/ مجاهد عبدالكريم القين 

 - - - السيد/ بيتر واليشنوسكي

 مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة الدهانات الممتازة  السيد/ خالد محمد فقيه

 السيد/ أسامة زكريا جمجوم

 مساهمة عامة داخل المملكة شركة حلواني إخوان

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة غسان أحمد السليمان للمفروشات

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة المدنوسط تطوير  شركة

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة دلة البركةمجموعة شركة 

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة سعودي جلوبال ستار

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة المشاريعوإدارة تطوير دار شركة 

 السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 

 مساهمة عامة داخل المملكة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 

 مساهمة عامة داخل المملكة شركة التنمية الغذائية  

 مقفلة مساهمة  داخل المملكة شركة بترومين 

 مقفلة مساهمة  داخل المملكة شركة ساعد العالمية لالستقدام  

 ذات مسؤولية محدودة مختلطة داخل المملكة شركة الدهانات الممتازة 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة مجموعة التنمية التجارية 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة بترومين لالستثمار 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة تطوير المشاريع الدولية  

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة برق النظم لخدمات التقنية التجارية

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة الشركة التجارية لخدمات التسويق والوكاالت المحدودة

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة المغلفات الخليجية الراقية لصناعات التغليف  

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة حمر لخدمات االسكان شركة البحر األ

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة الدباغ لالستثمار

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة االنصاف العالمية للتنمية العقارية 

 ذات مسؤولية محدودة مختلطة داخل المملكة شركة االنسجة العالمية 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة جمال عبدهللا الدباغ المحدودة  

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة مها الحجاز للخدمات البترولية المحدودة  

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة أسماء عبدهللا الدباغ المحدودة  

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

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة الخدمات الفائقة للسيارات السريعة المحدودة

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة المتميزة الرائدة للتجارة 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة السريعةشركة الخليجية األولى للوجبات 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة االستثمارات الخضراء المحدودة

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة السبعة المتحدون إلدارة األمالك 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة الخدمات الرقمية المشتركة

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة التقدم األولى لالستثمارشركة 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة المتخصصة  لالستثماراتشركة البحر األحمر 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة تصنيع االغذية الممتازة المحدودة 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة شركة التنمية الزراعية المحدودة

 شركة قابضة داخل المملكة شركة مجموعة الدباغ القابضة

 براين الش السيد/ 

Waterville Valley Academy غير ربحية  مسؤولية محدودة ذات  المملكة  خارج 

T2 Foundation غير ربحية  ذات مسؤولية محدودة  المملكة  خارج 

CSMF غير ربحية  ذات مسؤولية محدودة  المملكة  خارج 

YES غير ربحية  ذات مسؤولية محدودة  المملكة  خارج 

Brandeis International Business School غير ربحية  محدودة ذات مسؤولية  المملكة  خارج 

Magnacoustics غير ربحية  ذات مسؤولية محدودة  المملكة  خارج 

Target Logistics Management ذات مسؤولية محدودة  المملكة  خارج 

 ذات مسؤولية محدودة  المملكة  خارج 

 السيد/ صالح محمد بن الدن 

 مساهمة عامة داخل المملكة شركة مدينة المعرفة االقتصادية 

 مساهمة عامة داخل المملكة شركة مكة للتطوير

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة تطوير الموانئ 

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة مجموعة هوتا

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة مجموعة الجذور العربية

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة الخبير المالية

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة التمليك شركة دار 

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة مجموعة بن الدن 

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة كنان الدولية للتطوير العقاري 

 مساهمة مقفلة  داخل المملكة شركة مواد اإلعمار القابضة 
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه  .3

 م. 31/12/2021يوضح الجدول التالي تكوين مجلس إدارة شركة البحر األحمر العالمية وتصنيف أعضائه كما في 

 عضوية اللجان  صفة العضوية  االسم 

 التنفيذية اللجنة  غير تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة –معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ  1

 اللجنة التنفيذية  غير تنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة –السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  2

 لجنة المراجعة 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 اللجنة التنفيذية  تنفيذي  العضو المنتدب  –السيد/ خالد محمد فقيه  3

  مستقل السيد/ بيتر واليشنوسكي 4

 اللجنة التنفيذية  مستقل جمجومالسيد/ أسامة زكريا  5

 لجنة المراجعة  مستقل السيد/ محمد زاهر صالح الدين المنجد  6

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 لجنة الترشيحات مستقل السيد/ مجاهد عبدالكريم القين  7

 اللجنة التنفيذية  غير تنفيذي  السيد/ طاهر محمدعمر عقيل 8

 

 م:2021بأعضاء مجلس إدارة شركة البحر األحمر اللذين انتهت عضويتهم خالل العام كما يضم الجدول التالي قائمة  

 عضوية اللجان  صفة العضوية  االسم 

 اللجنة التنفيذية  غير تنفيذي  نائب مجلس اإلدارة –السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  1

 لجنة المراجعة 

 لجنة الترشيحات والمكافآت 

 لجنة الترشيحات والمكافآت  غير تنفيذي  السيد/ صالح محمد بن الدن  2

 - تنفيذي  السيد/ طارق محمد تلمساني 3

 اللجنة التنفيذية  مستقل السيد/ براين الش  4

 

 اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها  .4

والرئيس التنفيذي للشركة على إطالع أعضاء مجلس اإلدارة على آراء أو مقترحات أو ملحوظات المساهمين حيال الشركة وأدائها يعمل رئيس مجلس اإلدارة  

ي عضو ومناقشتها معهم، كما يقوم رئيس المجلس أيضاً بإحاطة وإيصال آراء المساهمين الى مجلس اإلدارة أثناء عقد اجتماعات المجلس دون حضور أ 

 دعت الحاجة لذلك.تنفيذي إذا 
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 وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها   .5

نتخاب أعضاء لجنة  لمجلس اإلدارة ثالث لجان رئيسية منبثقة من المجلس وتتمثل في اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المراجعة. حيث تم ا

م، بينما تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت من قبل مجلس 05/2021/ 02المنعقدة بتاريخ  المراجعة من خالل الجمعية العمومية  

م. ولهذه اللجان دورها المهم والحيوي في مساعدة مجلس اإلدارة على القيام بواجباته النظامية المناطة 18/05/2021إدارة الشركة خالل اجتماعه المنعقد في  

ً به تحقيق  لألداء األمثل واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة واإلسهام في وضع السياسات والبرامج وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات.  ا

 
 اللجنة التنفيذية 

ثالثة أعضاء وبحد أقصى بحسب المادة الرابعة من الئحة اللجنة التنفيذية، تُشكل اللجنة التنفيذية بقرار من مجلس اإلدارة شريطة أال يقل عدد أعضائها عن  

م، تم تشكيل  18/05/2021خمسة أعضاء على أن يكون أعضاء اللجنة من أعضاء المجلس أو من غيرهم. خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في تاريخ  

ن محفوظ والسيد/ خالد محمد فقيه والسيد/ اللجنة التنفيذية من خمسة أعضاء برئاسة معالي األستاذ/ عمرو عبد هللا الدباغ وعضوية كل من السيد/ سامي أحمد ب

واالست التنفيذية  الهامة  القرارات  كافة  باقتراح  أساسية  بصفة  التنفيذية  اللجنة  وتختص  عقيل.  محمدعمر  والسيد/ طاهر  زكريا جمجوم  وفق أسامة  راتيجية 

عتمادها والموافقة عليها. يلخص الجدول التالي بيانات االجتماعات الصالحيات المحددة لها والمعتمدة من مجلس اإلدارة ومن ثم التوصية بها إلى المجلس ال

 م: 2021التي عقدتها اللجنة التنفيذية خالل العام 

 

 صفة العضوية  االسم 
م 2021سجل حضور اجتماعات اللجنة للعام   

م 30/03/2021 م 09/08/2021  م 02/11/2021   

تنفيذي غير  معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ  1  حاضر  حاضر  حاضر  

 حاضر  حاضر  حاضر  غير تنفيذي  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  2

 حاضر  حاضر  لم يكن عضواً  تنفيذي  السيد/ خالد محمد فقيه 3

 حاضر  حاضر  لم يكن عضواً  مستقل السيد/ أسامة زكريا فقيه 4

 حاضر  حاضر  لم يكن عضواً  غير تنفيذي  السيد/ طاهر محمدعمر عقيل 5

 السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  6
م 2021/ 09/05انتهت عضويته بتاريخ   

 انتهت عضويته  انتهت عضويته  حاضر  غير تنفيذي 

 السيد/ براين الش  7
م 2021/ 09/05انتهت عضويته بتاريخ   

 انتهت عضويته  انتهت عضويته  حاضر  مستقل

 

 لجنة المراجعة 

المراجعة، يتم انتخاب أعضاء اللجنة بقرار من الجمعية العامة للشركة، ويتضمن القرار مهامها وضوابط عملها ومكافأة بحسب المادة الثانية من الئحة عمل لجنة  

ى أن يكون أعضائها، ومدة عضويتهم وذلك بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة، شريطة أال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أعضاء وبحد أقصى خمسة أعضاء عل

م 02/05/2021من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواًء من المساهمين أو من غيرهم. خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ  أعضاء اللجنة  

مد فقيه. وفي مح  تم انتخاب أعضاء اللجنة األربعة وهم السيد/ سامي أحمد بن محفوظ والدكتور/ مازن إبراهيم حسونة والسيد/ محمد حسني جزيل والسيد/ خالد 

م تقدم السيد/ خالد محمد فقيه باستقالته من عضوية لجنة المراجعة نظراً لتغير صفة عضويته في مجلس اإلدارة إلى تنفيذي، ولتكون هذه  03/05/2021تاريخ  

م، تم تعيين  18/05/2021قد في تاريخ  م. وخالل اجتماع مجلس اإلدارة المنع10/05/2021االستقالة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ ابتداء الدورة في  

بدالً من السيد/ خالد  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ رئيساً للجنة المراجعة بقرار من المجلس. وقد تم تعيين السيد/ محمد زاهر المنجد عضواً في لجنة المراجعة  

 م:2021ول التالي اجتماعات اللجنة وسجل الحضور للعام م. ويبين الجد24/08/2021محمد فقيه من خالل الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 

 

 صفة العضوية  االسم 
 م 2021سجل حضور اجتماعات اللجنة للعام 

 م 01/11/2021 م 26/08/2021 م 08/08/2021 م 07/06/2021 م 29/03/2021

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  غير تنفيذي  الرئيس -السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  1

عضو مستقل من   الدكتور/ مازن إبراهيم حسونة  2
 خارج المجلس 

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  لم يكن عضواً 

عضو غير تنفيذي من  السيد/ محمد حسني جزيل 3
 خارج المجلس 

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 حاضر  حاضر  حاضر بالدعوة  حاضر بالدعوة  لم يكن عضواً  مستقل السيد/ محمد زاهر المنجد 4

 السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  5
 م 2021/ 09/05انتهت عضويته بتاريخ 

 انتهت عضويته  انتهت عضويته  انتهت عضويته  انتهت عضويته  حاضر  غير تنفيذي 

 الدكتور/ محمد علي إخوان 6
 م 2021/ 09/05انتهت عضويته بتاريخ 

عضو مستقل من  
 خارج المجلس 

 انتهت عضويته  عضويته انتهت  انتهت عضويته  انتهت عضويته  حاضر 
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 لجنة الترشيحات والمكافآت 

ثة أعضاء وبحد  بحسب المادة الثانية من الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، تُشكل اللجنة بقرار من مجلس اإلدارة شريطة أال يقل عدد أعضائها عن ثال

م، تم  18/05/2021غيرهم. خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في تاريخ  أقصى خمسة أعضاء على أن يكون أعضاء اللجنة من أعضاء المجلس أو من  

حمد حسني تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء برئاسة السيد/ محمد زاهر المنجد وعضوية كل من السيد/ سامي أحمد بن محفوظ والسيد/ م

جميع األعمال والسياسات والبرامج واالحتياجات المتعلقة بعضوية وأعضاء مجلس اإلدارة واتخاذ  جزيل والسيد/ مجاهد عبدالكريم القين. وتقوم اللجنة بمراجعة  

إلى مجلس   القرارات بشأن كبار التنفيذيين في الشركة. وكذلك وضع سياسات التعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات

 م:2021الي اجتماعات اللجنة وسجل الحضور للعام اإلدارة إلقرارها. ويبين الجدول الت

 
 صفة العضوية  االسم

 م 2021سجل حضور اجتماعات اللجنة للعام 

 م 02/11/2021 م 09/08/2021 م 08/06/2021 م 30/03/2021

 حاضر  حاضر  حاضر  لم يكن عضواً  مستقل الرئيس  - السيد/ محمد زاهر المنجد 1

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  غير تنفيذي  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  2

عضو غير تنفيذي من  السيد/ محمد حسني جزيل 3
 خارج المجلس 

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 حاضر  حاضر  عتذرم لم يكن عضواً  مستقل السيد/ مجاهد عبدالكريم القين  4

 السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  5
 م 2021/ 09/05انتهت عضويته بتاريخ 

 انتهت عضويته  انتهت عضويته  انتهت عضويته  حاضر  غير تنفيذي 

 السيد/ صالح محمد بن الدن  6
 م 2021/ 09/05انتهت عضويته بتاريخ 

 انتهت عضويته  انتهت عضويته  انتهت عضويته  حاضر  غير تنفيذي 

 

 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه .6

أعضاء مجلس    طور مجلس اإلدارة آلية تقييم تعتمد على المالحظات الواردة من أعضاء المجلس من خالل استطالعات التقييم الذاتي التي يتم تعميمها بين
ق األهداف اإلستراتيجية  اإلدارة على أساس سنوي لتقييم أداء المجلس وأعضائه واللجان. تستخدم آلية التقييم مؤشرات األداء الرئيسية المرتبطة بمدى تحقي 

 تصب وبالتالي اقتراح خطط العمل التصحيحية التي    والقوة،وفهم أدوار ومسؤوليات مجلس اإلدارة لتحديد نقاط الضعف    ،وفعالية مجلس اإلدارة  للشركة،
 .في مصلحة الشركة 

عليه في المادة الثالثة والتسعين من الئحة اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص  .7
 حوكمة الشركات

م، يحصل  24/08/2021بحسب سياسة المكافآت لشركة البحر األحمر العالمية والتي تم إقرارها من قبل الجمعية العمومية خالل اجتماعها المنعقد في  

( لاير كبدل حضور الجلسات، وتُدفع  5,000 إضافة إلى خمسة آالف ) ( لاير200,000عضو مجلس اإلدارة على مكافأة سنوية ثابتة قدرها مائتين ألف ) 

الحاجة وب  المكافآت متى ما استدعت  للمجلس مراجعة هذه  العمومية. كما يجوز  المساهمين في الجمعية  ما ال بشكل ربع سنوي ويتم اعتمادها من قبل 

يما يرتبط بااللتزام بالسقف األعلى للمكافآت المصروفة لألعضاء. كما يتم دفع  يتعارض مع النظام األساسي للشركة واألنظمة األخرى المتبعة خصوًص ف

لمكافآت فإنه يتعين  المكافأة للعضو المستقيل أو المنضم حديثا بناًء على عدد األيام التي عمل فيها كعضو لمجلس اإلدارة خالل الفترة. وفيما يتعلق بهذه ا

 .المعتمدة من هيئة السوق المالية. وبناء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت  على المجلس اتباع جميع األنظمة والقوانين

 بناًء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت التي أقرتها الجمعية العمومية، فإن سياسة المكافآت للشركة تنص على ما يلي: 

 لاير  200,000يحصل رئيس مجلس اإلدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها  •

 لاير  200,000يحصل نائب رئيس مجلس اإلدارة على مكافأة سنوية إضافية قدرها  •

 لاير  100,000يحصل العضو المنتدب على مكافأة سنوية إضافية قدرها   •

اجتماعات  لاير بدل حضور لكل اجتماع من    3,000لاير و   100,000يحصل كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة على مكافأة سنوية إضافية قدرها   •

 اللجنة. 

لاير بدل حضور لكل اجتماع   3,000ال يحصل عضو اللجنة التنفيذية على مكافأة ثابتة مقابل عضويته في اللجنة، وإنما يحصل على مكافأة قدرها   •

 من اجتماعات اللجنة.

لاير بدل حضور  3,000لى مكافأة قدرها ال يحصل عضو لجنة الترشيحات والمكافآت على مكافأة ثابتة مقابل عضويته في اللجنة، وإنما يحصل ع •

 لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة. 

 ال يحصل سكرتير مجلس اإلدارة على مكافآت نظير أداءه مهامه أو حضور االجتماعات. •

باألداء ومتغير بحسب    تشتمل تعويضات اإلدارة التنفيذية على: )أ( عنصر ثابت يتضمن المرتب األساسي والبدالت والمزايا؛ و )ب( مكون إضافي مرتبط

المكافآت التي النتائج المالية السنوية التي تحققها الشركة، بناًء على توصيات لجنة الترشيحات والتعويضات. ويتضمن تقرير مجلس اإلدارة كذلك تفصيل  

 .م2021تنازل عنها أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 
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:م2021التالي المكافآت والتعويضات التي حصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام يوضح الجدول    
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 أواًل: األعضاء المستقلين

 -  210 - - - - - - - 210 - - - -  10  200  بيتر واليشنوسكي  -1

 - 141 - - - - - - - 141 - - - 3  10  128  ة زكريا جمجوم أسام -2

 - 141 - - - - - - - 141 - - - 3  10   128  د عبدالكريم القين مجاه -3

  147        147 -   9  10   128  زاهر صالح الدين المنجد  محمد  -4

 ن الش براي  -5

 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في 

 72   -  - 
  

- 72 
       

72  
 

 -  711 - - - - - - - 711 - - - 15  40   656  المجموع 

 اً: األعضاء غير التنفيذيين ثاني

 -  - -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  - - - عمرو عبدهللا الدباغ  -1

 -  222 -  -  -  -  -  -  -  222 -  -  -  12 10 200 أحمد بن محفوظ  سامي -2

 -  213 -  -  -  -  -  -  -  213 -  -  -  3 10 200 محمدعمر عقيل  طاهر -3

 عبدهللا الدباغ   جمال -4

 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في 

- - - 
 -  -  - 

- 
 -  -  -  -  -  -  - 

- 
 - 

 لح محمد بن الدن صا -5

 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في 

- - - 
   

- 
       

- 
 

 -  435 -  -  -  -  -  -  -  435 -  -  -  15 20 400 مجموع ال

 اً: األعضاء التنفيذيين ثالث

 -  141 -  -  -  -  -  -  -  141 - -  -  3 10 128 خالد محمد فقيه  -1

 محمد تلمساني  طارق -2

 م( 01/05/2021)انتهت عضويته في 

67 - - - - 32 99 - - - - - - - 99 - 

 -  240 -  -  -  -  -  -  -  240 32 -  -  3 10 195 المجموع 

 

 

 

 

  

 املبالغ بآالف الرياالت 
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  البحر األحمر العالمية 

 

 

 : م2021يوضح الجدول التالي المكافآت التي حصل عليها أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس خالل العام 

 المجموع  بدل حضور الجلسات المكافآت الثابتة  

 أعضاء لجنة المراجعة

 106 6 100 سامي بن أحمد محفوظ  -1

 70 6 64 مازن إبراهيم حسونة  -2

 - - - حسني جزيل محمد  -3

 46 6 40 محمد زاهر صالح الدين المنجد   -4

 جمال عبدهللا الدباغ  -5
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في 

- - - 

 محمد علي حسن إخوان  -6
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في 

36 - 36 

 258 18 240 المجموع 

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

  3   3  - محمد زاهر صالح الدين المنجد   -1

 3 3 - سامي بن أحمد محفوظ  -2

    -     -  - محمد حسني جزيل  -3

  3   3  - مجاهد عبدالكريم القين  -4

 صالح محمد بن الدن  -5
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في 

  -     -    

 جمال عبدهللا الدباغ  -6
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في 

  -     -    

 9  9 - المجموع 

 أعضاء اللجنة التنفيذية 

 - - - عمرو عبدهللا الدباغ  -1

 3 3 - سامي أحمد محفوظ  -2

 3 3 - أسامة زكريا جمجوم  -3

 3 3 - طاهر محمدعمر عقيل  -4

 3 3  خالد محمد فقيه  -5

 جمال عبدهللا الدباغ  -6
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في 

- - - 

 محمد حسني جزيل  -7
 م( 09/05/2021عضويته في )انتهت 

- - - 

 براين الش  -8
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في 

61 - 61 

 73 12 61 المجموع 

 

  

 املبالغ بآالف الرياالت 
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 املبالغ بآالف الرياالت 

 

 : التنفيذي والمدير المالي م بما فيهم الرئيس  2021يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات التي حصل عليها خمسة من كبار التنفيذيين بالشركة خالل العام  

 المكافآت المتغيرة  المكافآت الثابتة  
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  1,963  151   78  - - - - - -  1,734    -     -   1,734  الرئيس التنفيذي الحالي -1

 الرئيس التنفيذي السابق -2

 م(05/2021/ 01 حتى تاريخ )
 1,263   315   -    

 
1,578  

- - - - - -  66   99  1,743  

  694     -   37  - - - - - -  657     -   159   98  المدير المالي الحالي  -3

  262     -   7  - - - - - -  255     -   125   130 المكلف المدير المالي  -4

المدير التنفيذي لعمليات  -5
 المجموعة السابق

 م(07/2021/ 31تاريخ   حتى)

1,339   -     -    1,339  - - - - - -  -     -    1,339  

المدير التنفيذي للعمليات  -6
المملكة العربية  –

 السعودية  

 م(10/2021/ 26تاريخ حنى  )

 736   205   -     941         118   -    1,059  

المدير التنفيذي للعمليات  -7
 الدولية 

 676   451   -    1,127         38   -    1,165  

 المستشار القانوني العام  -8

 م(10/2021/ 31تاريخ حنى  )
 562   271   -     833         50   -     883  

  9,108  250   394  - - - - - -  8,464    -   1,526  6,938  المجموع 

 

 م.2021اإلدارة واللجان المنبثقة منه خالل العام ( من هذا التقرير إلى تفصيل المكافآت التي تنازل عنها أعضاء مجلس 33تطرقت المادة )

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو  .8

 قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها
 م.2021البحر األحمر العالمية خالل العام لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على شركة  

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

 الداخلية في الشركة
لمراجعة الداخلية في الشركة والمراجع الخارجي للشركة م لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة ا2021خضعت عمليات الشركة خالل العام  

راقب الحسابات للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية في حماية مصالح وأصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء. كما قام م

 .شركةالخارجي بتقييم هذا النظام ضمن مراجعته للبيانات المالية الختامية لل

داخلية وفاعليتها،  كما تقوم لجنة المراجعة بشكل ُمستمر وعن كثب بمراقبة وفحص أداء إدارة المراجعة الداخلية لضمان االرتقاء بمستوى إجراءات الرقابة ال

التطور الُمستمر لكفاءة إدارة المراجعة   حيث استمرت الشركة بالتوصية لألخذ بعدد  من التدابير التي تتعلق باستحداث أنظمة المراقبة وإعداد التقارير لضمان

ي أنظمة الرقابة الداخلية. وقد أظهرت نتائج الفحص المستمر التي أُجرتها لجنة المراجعة ألنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه ال يوجد قصور جوهري ف

 .الداخلية وسالماتها

وى عمليات الشركة لمختلف األقسام والوحدات لوضع خطة المراجعة الداخلية القائمة على وقد قامت لجنة المراجعة بإجراء تقييم شامل للمخاطر على مست

 المخاطر والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة. 

  

 املبالغ بآالف الرياالت 
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 توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده  .10

ى الحاجة إلى تعيين جهة خارجية للقيام بمتطلبات المراجعة الداخلية وذلك لوجود إدارة وفريق متخصص لم تصدر أي توصية من لجنة المراجعة بشأن مد 

العام   م. وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بإعداد تقاريرها الدورية للجنة المراجعة التخاذ ما يلزم حيال 2017للمراجعة الداخلية بالشركة تم إعادة تشكيله في 

 ة فيها.المالحظات الوارد

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين  .11

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

م، أو توصيات رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع 2021اإلدارة خالل العام  لم يصدر عن لجنة المراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس  

 حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أداءه أو تعيين المراجع الخارجي.

الحاضرين لهذه  بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة  .12

 الجمعيات

 

 االسم

 م 2021سجل الحضور للعام  

 جمعية عامة عادية 
 م 02/05/2021

 جمعية عامة غير عادية
 م 24/08/2021

 حاضر  حاضر  معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ  1

 حاضر  حاضر  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  2

 حاضر  لم يكن عضواً  السيد/ خالد محمد فقيه 3

 حاضر  حاضر  السيد/ بيتر واليشنوسكي 4

 متغيب  لم يكن عضواً  السيد/ أسامة زكريا جمجوم 5

 حاضر  لم يكن عضواً  السيد/ محمد زاهر صالح الدين المنجد  6

 حاضر  لم يكن عضواً  السيد/ مجاهد عبدالكريم القين  7

 حاضر  حاضر  السيد/ طاهر محمدعمر عقيل 8

 الدباغ السيد/ جمال عبدهللا  9
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في تاريخ  

 لم يكن عضواً  معتذر

 السيد/ صالح محمد بن الدن  10
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في تاريخ  

 لم يكن عضواً  حاضر 

 السيد/ طارق محمد تلمساني 11
 م( 01/05/2021)انتهت عضويته في تاريخ  

 لم يكن عضواً  لم يكن عضواً 

 براين الش السيد/  12
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في تاريخ  

 لم يكن عضواً  حاضر 

 التابعة  وشركاتهاوصف ألنواع النشاطات الرئيسة للشركة  .13

م(. وقبل تحولها 25/09/2006هـ ) 2/9/1427بتاريخ    2532تأسست شركة البحر األحمر العالمية كشركة مساهمة سعودية طبقاً للقرار الوزاري رقم  

للشركة في   اليإلى شركة مساهمة، كانت الشركة تقوم بأعمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. ويقع المقر الرئيسي الح 

صناعية، بالمملكة العربية السعودية. وتستمد الشركة إيراداتها من خالل األقسام الثالثة الُمترابطة والتي تتمثل في: قسم المجمعات السكنية ال  الرياضمدينة  

 .وقسم تجارة مواد البناء، وقسم اإلسكان الُميسر

لول سكنية وبناء مجمعات سكنية لمنسوبي الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجاالت ترتكز نشاطات قسم المجمعات السكنية الصناعية في توفير ح 

كنية للقطاعات التنقيب عن الغاز والبترول والصناعة واالنتاج والتي تقوم بتنفيذ مشاريعها خارج النطاق العمراني، إضافة إلى توفير مختلف الحلول الس

مقاوالت. وتستخدم الشركة المنتجات التي يتم تصنيعها في مصانعها المختلفة للوصول إلى أعلى مستويات الجودة  الحكومية والشركات الصناعية وشركات ال

النفايات التي يتوقعها منا عمالؤنا. وتقوم مرافقنا اإلنتاجية بتصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات التناضح العكسي، ومحطات معالجة  

طاقة الكهربائية وما إلى ذلك من خزانات المياه والصرف الصحي والوقود لضمان توفير جميع العناصر الالزمة لتسليم المشروع وتوفير محطات توليد ال

  .حسب المواصفات المطلوبة خالياً من العيوب وفي الوقت المحدد

شغيل المجمعات السكنية وتقديم خدمات الضيافة والتموين الغذائي. إضافة إلى ذلك، تساهم شركة البحر األحمر العالمية في زيادة إيراداتها عن طريق إدارة وت

 :وتندرج خدمات إدارة وتشغيل المجمعات السكنية تحت فئتين رئيسيتين، هما

ى المنشآت إلالمجّمعات السكنية الدائمة، والتي يتم تصميمها وإنشاؤها من قبل شركة البحر األحمر العالمية لتكون منشآت شبه دائمة في مناطق تفتقر   •

تطلبات  السكنية، وذلك بغرض توفير مساكن لموظفي الشركات بمختلف فئاتهم. كما أن الشركة تقوم بإدارة وتشغيل المنشآت التابعة وتوفير جميع الم 

الت السكنية  المجّمعات  السكنية والمكتبية. كما تشتمل  بتوريد مختلف االحتياجات  الشركة  قيام  للنزالء. وفضالً عن  الشركة وتقوم األساسية  تبنيها  ي 

 .بإدارتها وتشغيلها على مطاعم ومرافق ترفيهية ووسائل أمن ووحدات اتصاالت

أو إنشاء    المجّمعات السكنيّة المؤقتة، والتي يتم انشاؤها في مناطق تواجد الشركات الُمتخصصة في عمليات التنقيب عن الغاز والبترول أو التعدين •

كة البحر األحمر العالمية ببناء مجمعات سكنية من الوحدات ُمسبقة الصنع ومن ثم بيعها للعمالء أو تأجيرها لفترة  المرافق الصناعية، حيث تقوم شر
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الشركة بإنشاء    محددة من الزمن. ومن الممكن أن تقوم الشركة بإدارتها وتشغيلها عند رغبة العمالء أو تسليمها للعمالء حيث يتم إدارتها ذاتياً. وتقوم

ق لتوفير كافة الخدمات الالزمة، حيث تتم إدارتها من قبل كفاءات محترفة. وكذلك تقوم الشركة بتوفير خدمات الصيانة للوحدات السكنية  هذه المراف

أخرى، حيث    ومرافق  والمرافق طيلة مدة عقد اإليجار. وعند انتهاء فترة العقد الُمبرمة، فإنه يتم إزالة كافة المباني القائمة وما إلى ذلك من بنية تحتية

 يتم استخدامها في مشاريع أخرى مستقبلية. 

، تمكنت الشركة من تأسيس قسم تجارة مواد البناء وزيادة نشاطها من خالل الدخول في مجال إنتاج وتوزيع الدهان والطالء بمختلف  2013خالل العام  

الدخول   والبحري، وذلك من خالل  المعماري والصناعي  الطالء  يتضمن  والذي  وليامز"  أنواعه  اتفاقية شركاء مع شركة "شيروين   Sherwin)في 

Williams)     من شركة "الدهانات الممتازة". كذلك تمكن قسم تجارة مواد البناء من تكوين فريق مدرب 81من خالل االستحواذ على حصة تعادل %

ريع المتوسطة والكبيرة في مختلف القطاعات اإلسكانية والتجارية من المحترفين القادرين على تقديم خدمات الطالء بكافة أنواعها لتلبية متطلبات المشا

 .والصناعية

م، تمكنت الشركة من تطوير تقنية بناء حديثة تمكنها من تشييد مباني ُمتعددة الطوابق من خالل استخدام األعمدة الفوالذية واألرضيات 2016خالل العام 

، والمباني السكنية، والمدارس، ومختلف المباني األخرى. إن تقنية البناء العمودي التي استحدثتها الشركة الخرسانية، والتي يمكن استخدامها لتشييد الفنادق

طابقاً من األعمدة الفوالذية واألرضيات الخرسانية،   12تلبي ُمتطلبات مختلف العمالء الراغبين في تشييد مباني ُمتعدد الطوابق، والتي قد يصل ارتفاعها إلى  

رين مقاومة للحريق، والتي تتماشى مع متطلبات كود البناء في المناطق المختلفة. كذلك فإن هذه التقنية تُمكن عمالئنا من االستفادة من عنصوالجدران ال

  .أساسيين في مجال التشييد والبناء وهما تقليص التكاليف وتوفير الوقت في إنجاز المشروع

ل في المملكة العربيّة السعوديّة، ذلك فضالً عن مصنعين آخرين في كل  من منطقة جبل علي في اإلمارات  يتواجد المصنع الرئيسي للشركة في مدينة الجبي 

م، امتلكت الشركة وحدة التصنيع  2016خالل العام   AM Modular العربيّة المتحدة ومدينة أكرا، في دولة غانا. وعقب اتمام عملية االستحواذ على شركة

متر مربع سنوياً. ويُذكر أّن استراتيجية االنتشار الجغرافي    770,000ماليزيا. وتتجاوز إجمالي الطاقة اإلنتاجية لمصانع الشركة  الرابعة لها والتي تقع في  

جستية  دراتنا اللوللشركة أدت لالستفادة من فرص اإلسكان العديدة المتاحة وإلمكانية توفير مختلف الحلول السكنية في شتى الدول حول العالم. وقد أسهمت ق

في مختلف    في التنسيق بين مرافق التصنيع وخدمات الشحن ومواقع البناء لتجعل من شركة البحر األحمر العالمية شركة رائدة في مجال الحلول السكنية

 .البلدان حول العالم

توى عال  من الخبرة في مجال صناعة المساكن  من العمال والموظفين. وتمتلك اإلدارة التنفيذية في الشركة مس  3,390يعمل لدى الشركة حاليا أكثر من  

صميم والتخطيط مع وجود العديد من الكفاءات المتخصصة في كل من األسواق المحلية واإلقليمية والدولية. ويعد اعتماد الشركة على الخبرة في مجاالت الت

 .عالية وخدمات تستحق الثقة واإلنتاج وتنفيذ المشاريع من أهم العناصر التي تمكنها من تقديم منتجات ذات جودة

  يوضح الجدول التالي إجمالي إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية التي تقوم بها:

 النسبة إيرادات النشاط  إجمالي إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية 

 % 52.37  245,218 مبيعات المباني مسبقة الصنع 

  % 43.35  202,982 تأجير المباني وإدارات المجمعاتعمليات 

 % 4.27  20,001 مبيعات الدهانات ومواد الطالء 

  % 100.00  468,201 اإلجمالي 

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

 النسبة إيرادات النشاط  عمليات الشركة في السعودية 

  % 34.52  114,800 مبيعات المباني مسبقة الصنع 

  % 59.47  197,790 عمليات تأجير المباني وإدارات المجمعات

  % 6.01  20,001 مبيعات الدهانات ومواد الطالء 

  % 100.00  332,591 اإلجمالي 

  تأثير األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

 النسبة إيرادات النشاط  عمليات الشركة التابعة في دولة اإلمارات العربية 

 % 99.32  114,780 مبيعات المباني مسبقة الصنع 

 % 0.68  790 وإدارات المجمعاتعمليات تأجير المباني 

    -     -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء 

  % 100.00  115,570 اإلجمالي 

 

 

 املبالغ بآالف الرياالت 

 املبالغ بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت املبالغ   
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 النسبة إيرادات النشاط  عمليات الشركة التابعة في غانا 

 % 99.40  15,359 مبيعات المباني مسبقة الصنع 

 % 0.60  93 وإدارات المجمعاتعمليات تأجير المباني 

    -     -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء 

 % 100.00  15,452 اإلجمالي 

 

 النسبة إيرادات النشاط  عمليات الشركة التابعة في الجزائر 

    -     -  مبيعات المباني مسبقة الصنع 

 % 100.00  3,925 المجمعاتعمليات تأجير المباني وإدارات 

    -     -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء 

 % 100.00  3,925 اإلجمالي 

 

 النسبة إيرادات النشاط  عمليات الشركة التابعة في دولة ُعمان 

 % 42.08  279 مبيعات المباني مسبقة الصنع 

 % 57.92  384 المجمعاتعمليات تأجير المباني وإدارات 

    -     -  مبيعات الدهانات ومواد الطالء 

 % 100.00  663 اإلجمالي 

 

 وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة  .14

 نظرة عامة 

استمرت التبعات االقتصادية   الشركات في جميع أنحاء العالم. وقدم مليئاً بالتحديات لشركة البحر األحمر العالمية كما هو الحال للعديد من  2021كان العام  

يمي والدولي. إن لجائحة كورونا بالتأثير على معظم األعمال واألنشطة في ظل الترقب لعودة المجريات إلى طبيعتها واالستفادة من الفرص على الصعيد اإلقل

الصعبة يفرض بالضرورة الحاجة إلى خطة إدارة قوية والتركيز عليها. لقد نجحنا على مدى عقود    االلتزام بالتعافي والنمو على الرغم من البيئة االقتصادية

التنفيذية الُمشكلة في بناء سمعة طيبة لكوننا شركة رائدة في مجال توفير حلول إنشائية متنوعة من المباني ُمسبقة الصنع. من خالل كفاءة وفاعلية اإلدارة  

 ي التركيز على تطوير منتجاتنا ورفع الكفاءة مع عدم المساومة على تقديم أعلى معايير الجودة لخدماتنا.  حديثاً، فإن رؤيتنا تكمن ف

 

 االستثمار في رأس المال البشري

شد القوى العاملة  وح إن الموهبة الحقيقية تتجسد في كوادرنا وموظفينا. ولقد استثمرنا في تطوير مهاراتنا األساسية، وتعزيز الخبرة الداخلية داخل الشركة،  

ت التي تسعى لدينا بمواهب سعودية متميزة من خالل تعيينهم في مناصب قيادية رئيسية. وال يزال توطين الوظائف وزيادة معدل السعودة من أبرز الطموحا

ة بالتعاون مع مركز التدريب التقني والمهني إدارة الشركة لتحقيقها. والدليل على ذلك يتضح من خالل مشاركاتنا المتعددة على مدى االثني عشر شهراً الماضي

 الحكومي. 

 

 العمليات التشغيلية 

م، قمنا بنقل المقر الرئيسي للشركة إلى مدينة الرياض ليكون مركزا لقيادة  2021تُستمد الكفاءات التجارية بشكل أفضل من خالل التركيز والدمج. خالل العام  

شري، وتطوير العالمة التجارية واالبتكار، الشركة والتحكم في عملياتها التشغيلية.  كما أن الحوكمة التشغيلية، واإلدارة المالية والرقابة، وتنمية رأس المال الب

توجيهها من المقر  والخدمات الهندسية والتقنية، وتطوير األعمال، وإدارة المرافق، وكفاءة سلسلة التوريد تسير جميعاً على الطريق الصحيح لتتم إدارتها و

، بدأنا االستثمار في تكامل البيانات وأتمتة العمليات (ERP)وارد الشركة  الرئيسي بمدينة الرياض. ومن خالل التركيز على تطوير األنظمة التقنية وتخطيط م

عالقات القائمة لتبسيط عمليات الشركاء الداخلية والخارجية. إذ تهدف كل هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق حلول ذكية من شأنها أن تساعدنا على تعميق ال

 وتنمية عالقات جديدة. 

 

 

 

 

 املبالغ بآالف الرياالت 

 املبالغ بآالف الرياالت 

 املبالغ بآالف الرياالت 
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 األسواق الدولية 

الشركات التابعة  قمنا على مدى عقود بتشغيل العديد من الشركات التابعة في مناطق متفرقة حول العالم. كما أننا نسعى لرفع مستوى الكفاءة في تشغيل هذه  لقد  

 وتوحيد عملياتنا من خالل التركيز على استراتيجيات تسعى لتعزيز نتائج الشركة وحصول عمالئنا على أفضل األسعار والخدمات. 

 

 االنضباط المالي 

م، تم وضع نظرة مستقبلية جديدة لإلدارة المالية تعتمد بشكل أساسي على تطوير وتقديم إطار عمل أكثر انضباطاً لإلدارة المالية. حيث 2021خالل العام  

والتي تهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين األداء.   تمكنت اإلدارة من استحداث العديد من األنظمة والسياسات التي من شأنها تنظيم العمليات اإلدارية والتشغيلية

 كما ركزت اإلدارة على التطبيق الفعال لتدابير الرقابة الالزمة لالرتقاء بمستوى االنضباط المالي.  

رقابةمتكامل على ( كان من أولويات إدارة الشركة للتأكد من وجود نظام  ERPكما أن التركيز على األتمتة من خالل تطوير نظام تخطيط موارد الشركة ) 

في رفع الكفاءة وزيادة    ةيعمليات الشركة اإلدارية والتشغيلية وذلك للتأكد من عدم تجاوز الميزانيات المعتمدة والتكاليف المتوقعة والتي تعد من العوامل األساس

 الربحية.  

األطراف بشكل واضح مع التأكد من وجود الضوابط الالزمة للفصل لقد تم تحديث جميع السياسات واإلجراءات وتنقيحها لتحديد المسؤوليات الوظيفية لكافة  

ُمحدثة. وقد بين مهام المسؤولين. وقد تم تطبيق ذلك في مختلف اإلدارات التي تضمنت سلسلة التوريد وأقسام المشتريات، وتعزيز ذلك بمصفوفة صالحيات  

م. كما أدت إجراءات التقنين عبر مختلف 2021٪ مقارنة بعام  18.04ف بنسبة  نجم عن تطبيق سياسة جديدة ألجر العمل اإلضافي إلى تقليص المصاري

٪ خالل العام الماضي. كما أدت الجهود الحثيثة للتواصل مع العمالء لتحصيل المبالغ 8.8اإلدارات واألقسام وإعادة الهيكلة الداخلية إلى خفض التكاليف بنسبة  

٪. وقد تمت إعادة معايرة هيكل توزيع التكلفة ومعدالتها للمساعدة في تحسين أسعار العطاءات 9.52ة بنسبة  المالية المستحقة إلى خفض رصيد الذمم المدين 

 وزيادة معدل الربحية.

 

 عمالؤنا 

نظراً  عمالئنا،  تطلعات  تواكب  ُمبتكرة  وخدمات  إنشائية  حلول  توفير  على  رئيسي  بشكل  التركيز  سيتم  أعمالنا،  لتطوير  القادمة  المرحلة  ألخالل  هذه    ن 

ل االستثمار في االستراتيجية أسهمت بشكل فعال في المحافظة على شركائنا الحاليين وزيادة قاعدة عمالئنا من خالل تكوين شراكات جديدة ناجحة.  ومن خال

ً وسائل مختلفة لتقديم خدمات متميزة، تمكنت الشركة من ترسيخ مكانتها كأحد أكثر مقدمي الخدمات   .في المنطقة نجاحا

 

 االستدامة والمعايير البيئية واالجتماعية والحوكمة 

ي إلى زيادة سريعة  أدى التركيز المتزايد على التنمية المستدامة، وتغير المناخ، واالنتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة يسعى لخفض معدالت االنبعاث الكربون

البيئية واالجتماعية والحوكمة. وتحقيقا لهذه الغاية، قمنا بصياغة سياستنا والتزامنا تجاه في الطلب على نهج شفاف وشامل وإعداد تقارير حول المعلومات  

ذ في  بما  لدينا  المصلحة  المتزايدة ألصحاب  المتطلبات  لتلبية  األساسية  المسارات  تسهيل  أجل  من  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  المستثمرين المعايير  لك 

بأفضل ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات وتحسينها لدفع السلوك األخالقي في مجاالت البيئة والمجتمع   والممولين. إن هدفنا هو االلتزام

 والحوكمة طوال رحلتنا نحو االستدامة.

 

وحتى العام    2021فترة من العام  ضمن سعي شركة البحر األحمر العالمية لتعزيز والمحافظة على مركزها الريادي فقد أنهت الشركة دراسة خطة العمل لل

تنفيذ بعض والتي ستحقق بمشيئة هللا التطلعات المرجوة للعودة لوضع الربحية وتعويض اآلثار التي نتجت عن جائحة كورونا المتمثلة في إعادة جدولة    2025

كة وشركاتها التابعة بهدف تعزيز األداء من خالل عدد من المشاريع الكبيرة أو تأجيلها خالل الفترة الماضية، حيث خلصت النتائج إلى إعادة هيكلة الشر 

لمملكة العربية  المقترحات أهمها إغالق الفروع والشركات التابعة ذات األداء المتدني أو تقليص حصة الشركة فيها، مع تعزيز قدرات الشركة الحالية في ا

ات والمباني مسبقة الصنع وفي مجال تقديم خدمات إدارة المرافق والصيانة للمجمعات السعودية للمحافظة على مركزها الريادي في مجال تصنيع وتوريد الوحد

 .العمالية والسكنية

ية السعودية كما تضمنت الدراسة مقترحات نقل الخدمات المشتركة من دبي والفروع والشركات التابعة وتوحيدها بالمركز الرئيسي للشركة بالمملكة العرب
واالستفادة من مخرجاتها في قطاعات   2030الية في المشاريع والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة  والعمل على المساهمة بفع

 .اإلسكان الميسر وتقديم الخدمات العقارية وإدارة األصول

م، حيث انضم إلى المجلس أربعة  02/05/2021دة بتاريخ  م تغيراً في تشكيل مجلس إدارة الشركة من خالل الجمعية العمومية المنعق2021وقد تضمن العام  

د/ خالد فقيه أعضاء جدد، ثالثة منهم مستقلون وهم السيد/ أسامة جمجوم والسيد/ محمد زاهر المنجد والسيد/ مجاهد القين، بينما تغيرت صفة عضوية السي

للشركة. كما أجرت الشركة تغييرات كبيرة في اإلدارة التنفيذية من خالل   حيث أصبح عضواً تنفيذياً عقب تقلده منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

 والتصنيع واإلنشاء، وسلسلة التوريدات،  والموارد البشرية،  تعيين مدير تنفيذي مالي جديد وكذلك استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات في أقسام المالية،

 ية. واالستراتيجية والتخطيط، وإدارة المجمعات السكن 

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق وسياسة إدارة   .15

 هذه المخاطر ومراقبتها 

القائمة ليست شاملة إال أنها تشير إلى أبرز  أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج العمليات ماديا بأي من المخاطر التالي ذكرها. في حين أن  يمكن أن تتأثر  

 .المخاطر التي يمكن أن تواجهها شركة البحر األحمر العالمية

 جائحة كورونا وتبعاتها 

ة بعض شكلت جائحة كورونا وتبعاتها تحديات كبيرة للقطاع التجاري والخدمي مما أثر بشكل كبير على أعمال ونشاطات الشركة، حيث تمت إعادة جدول

العام   اريع الكبيرة وتم تأجيل حصول الشركة على عطاءات جديدة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض المبيعات وبالتالي ساهم في انخفاض أداء الشركة خاللالمش

ص اإلنفاق في بعض مقارنة بالعام السابق. ولتالفي بعض مخاطر أثار الجائحة قامت اإلدارة بتطبيق عدد من اإلجراءات للتحكم في التكاليف والعمل على تقلي

 المشاريع. 
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 كلفة المواد الخام وتوافرها 

. وقد تمّكنت إّن أسعار وتوافر المواد الخام التي تستخدم في صناعة منتجات الشركة يمكن أن تتغيّر بشكل ملحوظ بسبب تقلّب األسعار في العرض والطلب

كات الممولة وتخزين كميات الشركة تاريخيّاً من الحفاظ على المخزون المناسب من المواّد الخام وذلك بفضل حفاظها على عالقاتها المتينة والطيّبة مع الشر 

لذي يتم تقديمه إلى العمالء. كافية من المواد األكثر استهالكاً. أدى ارتفاع االسعار لبعض المواد الخام التي تستخدمها الشركة إلى ارتفاع اسعار المنتج النهائي ا 

اد الخام، والذي من الممكن بدوره أن يؤثر سلبيا على زيادة المبيعات  الشركة بعض التحديات في االستمرار في رفع سعر المنتجات نتيجة الرتفاع المو   وتواجه

 .والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي

 

 المنافسة

العالمية مما قد تعمل الشركة في العديد من األسواق التي تتسم بمستوى عال  من المنافسة، وهنالك عدد من الشركات التي تتنافس مباشرة مع البحر األحمر  

 .واجد الشركةيؤثر على هامش ربح الشركة. باإلضافة الى أن مستقبل أداء الشركة قد يتأثر سلباً في حالة ظهور العديد من المنافسين الجدد في مناطق ت

 

 الطبيعة الدوريّة لألعمال 

لتنوع لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في على الرغم من أن الدول االقتصادية في الشرق األوسط و أجزاء من أفريقيا مستمرة في مواصلة سياسة ا

يؤدي إلى نتائج غير   الناتج المحلي اإلجمالي، فإن اإليرادات التابعة للنفط تواصل لعب دور مهيمن في تلك الدول. كما أن الهبوط المفاجئ في أسعار النفط قد 

المجمعا على  الطلب  انخفاض  إلى  يؤدي  قد  مما  الجديدة  لالستثمارات  الغاز  مرغوبة  التنقيب عن  بمنسوبي شركات  الخاصة  السكنية  والتعدين   والبترولت 

 .يمكن أن يسهم بدوره في التأثير على النتائج المالية وعمليات الشركة والذيوالشركات الصناعية األخرى، 

 

 تعطل االعمال 

في المملكة العربية السعودية، واإلمارات العربية المتحدة، وغانا. وتتمثل تعتمد أعمال شركة البحر األحمر العالمية على كفاءة عمليات مرافق التصنيع الواقعة  

الطاقة، وتأثر امدادات ال  العاملين و نقص  مياه، وإخفاق  أبرز المخاطر التي قد تؤدي إلى تعطل األعمال في الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث لكبار 

لتأمين الحماية والسالمة للحد من اَثار هذه المخاطر   التي ُوضعتسياسة تأمين تتناسق مع معاير الصناعة    المعدات اإللكترونية. على الرغم من أن الشركة تتبع

 .ي على اإليراداتإال أن هذه التدابير قد ال تعوض الشركة بنحو كاف عن الخسائر التي قد تحدث وأي خسائر أخرى أو أضرار مادية يمكن أن يكون لها أثر سلب

 

 قوانين الحوكمة 

تجات الشركة. إضافة تخضع الشركة لعدد من قوانين الحوكمة المختلفة. وقد ينتج من تطبيق قوانين جديدة إلى جانب القوانين القائمة إلى زيادة كلفة تصنيع من

المدنيّة. وكال االحتمالين يمكن أن يؤثر سلباً على   إلى ذلك، قد يؤّدي عدم االلتزام بالقوانين الحاليّة أو المستقبليّة إلى التعّرض للعقوبات أو المسؤوليّة الجنائيّة أو

 .المبيعات والنتائج التشغيليّة والتدفق النقدي للشركة

 

 االعتماد على المدراء التنفيذيين وسواهم من األشخاص الرئيسيين 

األشخاص أو عدد منهم قد يؤثر سلبيّاً على المبيعات والنتائج تعتمد الشركة على جهود مدراءها التنفيذيين وعدد من األشخاص الرئيسيين. وفقدان أي من هؤالء  

من أجل ذلك تسعى الشركة جاهدة إلى خلق بيئة عمل مناسبة لجذب الموظفين المؤهلين والموهوبين الذين يمكنهم رفع    .التشغيليّة والتدفق النقدي في الشركة

 أداء الشركة إلى مستويات أعلى والمحافظة على بقائهم.

 

 لصرف للعمالتسعر ا

مرافق التصنيع في   تعتمد نفقات وإيرادات الشركات على عدد مختلف من العمالت الدولية نظراً لشراء المواد الخام من العديد من األسواق العالمية، و تواجد

م. إن التذبذب الملحوظ في سعر صرف اللاير أكثر من بلد واحد، وفي النهاية يتم بيع المنتجات في اسواق إما أن تكون محلية أو في بلدان أخرى حول العال

الوسائل إلدارة مخاطر عمليات   أحدثالسعودي و العمالت األخرى التي تتعامل بها الشركة قد يؤثر على أرباح الشركة. وبالرغم من أن الشركة تقوم باستخدام  

 .التكلفة اإلضافية المترتبة على استخدام مثل هذه األدوات صرف العمالت األجنبية؛ إال أن هذه المخاطر التزال تؤثر على ربحية الشركة بسبب

 

 العوامل السياسية 

دولة حول العالم، حيث ترتكز أنشطتها في دول الشرق األوسط، و إفريقيا، وشرق آسيا. و   65قامت شركة البحر األحمر العالمية بتنفيذ مشاريع في أكثر من  

البترول و الغاز و التعدين والشركات الصناعية األخرى من اهم العمالء لدى الشركة حيث انهم يقومون تعد الشركات المتخصصة في مجاالت التنقيب عن  

على الوضع االقتصادي، مما قد يؤثر بشكل كبير على   وتداعياتهبتنفيذ مشاريعهم في هذه الدول. وتعاني بعض هذه الدول من حالة عدم االستقرار السياسي  

 .أداء الشركة

 

مان مخاطر االئت  

تركيز االئتمان    مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتها مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تعتقد اإلدارة بأن مخاطر

العمل المتفق عليها. يتم إيداع النقد مخففة حيث أن نسبة من األرصدة القائمة هي من عمالء لديهم تصنيف ائتماني مرتفع ويتم استالم الدفعات حسب شروط  

 والودائع قصيرة األجل لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. كما يتم قيد الذمم المدينة بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

 

 مخاطر السيولة 

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

إ للشركة.  الرأسمالية  الموارد  إدارة  للشركة حيث يهدف ذلك تحسين كفاءة وفعالية  المالية  اإلدارة  قبل  التابعة بشكل مركزي من  أحد األهداف  وشركاتها  ن 

رية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحب على المكشوف من البنوك والقروض المصرفية. الرئيسية للشركة يتمثل في الحفاظ على التوازن بين استمرا 

البنكية. وتقوم اإلدارة المالية بشكل   االئتمانيةتقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل الحفاظ على احتياطيات كافية بشكل مستمر من خالل التسهيالت  

ة المتوقعة والفعلية ومطابقة بيانات استحقاق األصول والخصوم المالية. لدى الشركة حاليًا أموال كافية عند الطلب لتغطية النفقات مستمر بمراقبة التدفقات النقدي

 التشغيلية المتوقعة. بما في ذلك مستحقات رسوم التمويل.
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 انخفاض أسعار النفط

قتصاد العالمي، كما أن تذبذبات أسعاره تؤثر وبشكل مباشر على عجلة النمو االقتصادي. حيث يمكننا القول بأن سعر النفط هو أحد أبرز العوامل المؤثرة في اال

ذي بدوره قد يؤثر على أن تدهور أسعار النفط تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء العديد من المشاريع الرئيسية للشركات العاملة في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، وال

اعتماد شريحة كبيرة من عمالء الشركة على هذه القطاعات. وقد اتخذت الشركة بعض التدابير للحد من آثار تذبذب أسعار النفط   مصادر إيرادات الشركة نتيجة

ا إلى قطاعات واالعتماد على الشركات العاملة في قطاعات التنقيب عن الغاز والنفط وذلك من خالل اتباع سياسة التنويع وتقديم خدمات الشركة ومنتجاته

حد بشكل نسبي ى ال تتأثر بتذبذبات أسعار النفط، وكذلك التوسع في أنشطة الشركة إلى دول جديدة من غير منتجي النفط. وبالرغم من أن سياسة التنويع تأخر

  .ات الشركة وأرباحهامن اآلثار السلبية الناجمة عن تذبذبات أسعار النفط، إال أن مخاطر انخفاض أسعار النفط سيكون لها تأثير بشكل مستمر على إيراد

 

 المخاطر الخارجية 

تعتزم الشركة االستثمار    تنجم هذه المخاطر بشكل مباشر نتيجة الستثمار الشركة في بلدان خارجية نظراً لمالئمة الفرصة االستثمارية في حينها بتلك البلدان التي

ومة المحلية في تلك البلدان سياساتها وأنظمتها بشكل جذري مما قد يؤثر سلبياً على فيها. ويأتي ضمن هذا السياق "مخاطر البلد" والتي قد تنجم عن تغيير الحك

ذه المخاطر إلى مخاطر بيئة العمل في تلك الدول أو على العوائد المرجوة من االستثمار في أحد القطاعات أو الشركات أو المشاريع تحديداً. كما يُمكن تصنيف ه

سات الداخلية للدولة والتي تؤثر على أنظمة الصادرات وأداء الشركات األجنبية بشكل عام في تلك الدولة، و مخاطر أخرى  ُكلِّّية التي تنجم عن تغيير السيا

 جزئية تنجم عن استهداف الحكومة المحلية في تلك الدول شركة أجنبية بعينها نتيجة لتوتر العالقات السياسية.

 نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة   .16

  يلخص الجدول التالي األداء المالي للشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة:

 2017 2018 2019 2020 2021 السنة

  773,120   658,616   606,066   533,520   468,201  إيرادات 

 (697,967)  (578,882)  (565,360)  (561,868)  (496,545)  تكلفة اإليرادات 

  75,153   79,734   40,706  (28,348)  (28,344)  األرباح )الخسارة(/ إجمالي

 %9.72 %12.11 %6.72 %5.31- %6.05- األرباح  )الخسارة(/ نسبة إجمالي 

 (43,380)  (33,198)  (32,087)  (29,363)  (18,049)  مصاريف بيع و تسويق

 (79,280)  (73,033)  (59,608)  (72,606)  (62,987)  مصاريف إدارية و عامة 

  (6,417)  (4,962)  (8,234)     -  انخفاض قيمة األصول غير الملموسة

  (5,386)     -     -     -  انخفاض قيمة الممتلكات االستثمارية

 (47,507)  (38,300)  (55,951)  (138,551)  (109,380)  من العمليات التشغيلية  الخسائر

  1,993   3,617   4,153   855   1,618  األرباح / )المصروفات( األخرى الصافية 

    -     -     -  (2,454)  (2,225)  حصة االستثمار في الشركات الزميلة

  304   1,057   1,688   350   58  اإليرادات المالية

 (12,025)  (11,206)  (14,700)  (13,662)  (10,537)  المالية  المصاريف

 (57,235)  (44,832)  (64,810)  (153,462)  (120,466)  الخارجية  والضرائبالدخل قبل الزكاة 

 (6,009)  (969)   958     -  (113)  مصاريف ضريبة الدخل األجنبية 

 (6,493)  (10,850)  (5,500)  (8,664)  (11,788)  الزكاة مصاريف 

 (69,737)  (56,651)  (69,352)  (162,126)  (132,367)  صافي الخسارة من العمليات المستمرة 

    -  (34,041)  (9,609)   180     -  صافي الخسارة من العمليات المتوقفة 

 (69,737)  (90,692)  (78,961)  (161,946)  (132,367)  حقوق األقلية  الخسارة( قبل الربح ) 

  4,433   4,950   4,110   3,623   1,928  حقوق األقلية

 (65,304)  (85,742)  (74,851)  (158,323)  (130,439)  صافي الدخل )الخسارة(

 %8.45- %13.02- %12.35- %29.68- %27.86- صافي الدخل )الخسارة( / المبيعات )%( 

 

  

 املبالغ بآالف الرياالت 
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 تلخص الرسومات البيانية والجداول التالية األداء المالي للشركة على مدى السنوات الخمس األخيرة: 

 

 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 

  531,073   508,179   538,080   489,966   477,027  األصول المتداولة 

  771,944   623,606   614,686   551,127   474,946  األصول غير المتداولة 

  1,303,017   1,131,785   1,152,766   1,041,093   951,973  إجمالي األصول 

  299,374   324,463   419,227   482,078   573,620  الخصوم المتداولة 

  194,434   140,100   147,797   138,189   91,764  الخصوم غير المتداولة 

  493,808   464,563   567,024   620,267   665,384  إجمالي الخصوم
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 2017 2018 2019 2020 2021 البيان 

  773,120   658,616   606,066   533,520   468,201  اإليرادات

 (697,967)  (578,882)  (565,360)  (561,868)  (496,545)  اإليراداتتكاليف 

  75,153   79,734   40,706  (28,348)  (28,344)  مجمل الربح 

 (65,304)  (85,742)  (74,851)  (158,323)  (130,439)  صافي الربح
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 التابعة تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها  .17
 م: 2021يوضح الرسم البياني التالي نسب التوزيع الجغرافي إليرادات الشركة خالل العام 

 
 

 م.2021يوضح الرسم البياني التالي نسب اإليرادات بحسب مصادرها خالل العام 

 
 

 

 

 

 

 

 

71.0%

24.7%

3.3% 0.8% 0.1%

م2021التوزيع الجغرافي لإليرادات للعام 

السعودية اإلمارات العربية غانا الجزائر عمان

52.4%
43.4%

4.3%

م2021اإليرادات بحسب مصادرها للعام 

مبيعات الوحدات السكنية عمليات تأجير الوحدات وإدارة المجمعات مبيعات مواد الدهان
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  للشركة وشركاتها التابعة:توضح الجداول التالية التحليل الجغرافي إليرادات 

 السنة

 التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

إجمالي  
 اإليرادات 

 السعودية
اإلمارات  
 العربية 

 الكويت 
ساحل 
 العاج

 ُعمان  السودان
بوركينا  

 فاسو 
 الجزائر  غانا 

2021  468,201   339,806   96,643   2,085   2,063   9,576   714   279   13,110   3,925  

 

 السنة

 إيرادات الشركة من العمليات في السعودية 

إجمالي  
 اإليرادات 

 السعودية
اإلمارات  
 العربية 

 الكويت 
ساحل 
 العاج

 ُعمان  السودان
بوركينا  

 فاسو 
 الجزائر  غانا 

2021 332,591  332,591  - - - - - - - - 

 

 السنة

 إيرادات الشركة من العمليات في اإلمارات العربية 

إجمالي  
 اإليرادات 

 السعودية
اإلمارات  
 العربية 

 الكويت 
ساحل 
 العاج

 ُعمان  السودان
بوركينا  

 فاسو 
 الجزائر  غانا 

2021 115,570  7,215  96,643  2,085  - 9,576   51  - - - 

 

 السنة

 إيرادات الشركة من العمليات في غانا 

إجمالي  
 اإليرادات 

 السعودية
اإلمارات  
 العربية 

 الكويت 
ساحل 
 العاج

 ُعمان  السودان
بوركينا  

 فاسو 
 الجزائر  غانا 

2021  15,452  - - - 2,063  - -  279  13,110  - 

 

 السنة

 إيرادات الشركة من العمليات في الجزائر

إجمالي  
 اإليرادات 

 السعودية
اإلمارات  
 العربية 

 الكويت 
ساحل 
 العاج

 ُعمان  السودان
بوركينا  

 فاسو 
 الجزائر  غانا 

2021  3,925  - - - - - - - -  3,925  

 

 السنة

 إيرادات الشركة من العمليات في ُعمان 

إجمالي  
 اإليرادات 

 السعودية
اإلمارات  
 العربية 

 الكويت 
ساحل 
 العاج

 ُعمان  السودان
بوركينا  

 فاسو 
 الجزائر  غانا 

2021 663  - - - - - 663  - - - 

 

 

 

 

 

 املبالغ بآالف الرياالت 

 املبالغ بآالف الرياالت 

الرياالت املبالغ بآالف   

الرياالت املبالغ بآالف   

 املبالغ بآالف الرياالت 

 املبالغ بآالف الرياالت 
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 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة   .18

 ر ينسبة التغي التغيرات  2020 2021 

 %13.95- (65,319)   533,520   468,201  المبيعات 

 %13.16- (65,323)  (561,868)  (496,545)  تكلفة المبيعات 

 %0.01  4  (28,348)  (28,344)  مجمل الربح 

 %35.99 (29,167)  (110,203)  (81,036)  أخرى   -إيرادات تشغيلية 

 %26.67 (29,171)  (138,551)  (109,380)  الربح )الخسارة( التشغيلي

 عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  فاختالإيضاح ألي  .19

والمتعارف عليها في المملكة العربية   (IFRS)م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 31/12/2021تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 
 .السعودية دون أي اختالف

 التابعة والفروعالشركات  .20

خالل العام،   موعة".تتبع لشركة البحر األحمر العالمية مجموعة من الشركات المتواجدة في مناطق مختلفة من أرجاء العالم، يتم اإلشارة اليها مجتمعة "بالمج 
وفيما   بوا غينيا الجديدة.الشركة التابعة في باقامت بتصفية أسهمها في  كذلك  و  أحد الشركات التابعة في ماليزياوها في بابوا غينيا الجديدة  أغلقت الشركة أعمال

 م.31/12/2021يلي نستعرض لكم قائمة تتضمن معلومات تفصيلية عن فروع الشركة وشركاتها التابعة خالل العام المالي المنتهي في 

 المحدودة  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( .1

 ، غانا بلد التأسيس: مدينة أكرا •

 م 2005تاريخ التأسيس:  •

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

 دوالر أمريكي  50,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: غانا •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر العالمية  •

 سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان )الجزائر( المحدودة شركة  .2

 مكان التأسيس: الجزائر  •

 م 2006تاريخ التأسيس:  •

المحلية   نشاط الشركة: استيراد منتجات شركة البحر االحمر من الفروع األخرى ليتم بيعها وتأجيرها محليا لدعم عمليات الشركة في تنفيذ المشاريع •

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

 دينار جزائري  20,000,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: الجزائر  •

 %. 2% لشركة البحر األحمر العالمية، كما يمتلك عضو مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبدهللا الدباغ الحصة المتبقية التي تبلغ 98مملوكة بنسبة  •

   شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )نيجيريا( المحدودة  .3

 مكان التأسيس: نيجيريا  •

 م 2008تاريخ التأسيس:  •

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

 نايرا نيجيري  2,000,000رأس مالها:  •

 % لشركة البحر األحمر العالمية 97مملوكة بنسبة  •

 م.31/12/2021أّي إيرادات حتى تاريخ  األحمر لخدمات اإلسكان نيجيريالم تحقق شركة البحر  •

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )المنطقة حرة دبي( .4

 مكان التأسيس: المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة  •

 م 2009تاريخ التأسيس:  •

قيام بأعمال المقاوالت العامة والصيانة وبناء المرافق واألعمال المدنية والمقاوالت من  نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع وال •

 الباطن. 

 درهم إماراتي  1,000,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: اإلمارات العربية، والسعودية، وُعمان، والكويت. •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر العالمية  •

 

 

 املبالغ بآالف الرياالت 
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 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ليبيا(   .5

 مكان التأسيس: ليبيا  •

 م 2005تاريخ التأسيس:  •

 نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع. •

 دينار ليبي  300,000رأس مالها:  •

 % لشركة البحر األحمر العالمية. 90مملوكة بنسبة  •

از والبترول،  نظراً لعدم استقرار األوضاع األمنية في المنطقة والذي أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع الرئيسية المتوقعة في قطاع التنقيب عن الغ •

لمنطقة. وأكدت أعلنت شركة البحر األحمر العالمية عن تعذر الشركة استكمال أعمال الصيانة وتجهيز المصنع لبدء العمل بسب األوضاع التي تسود ا 

 على سعيها النتهاز الفرصة المواتية لبدء العمليات في المصنع متى تحسن الوضع في المنطقة إجماالً وعادت وتيرة األعمال إلى طبيعتها. 

 م.31/12/2021لم تتمكن الشركة التابعة من تحقيق أي إيرادات حتى تاريخ  •

 البناء  ومعداتشركة البحر األحمر لتجارة مواد   .6

 مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية  •

 م 2012تاريخ التأسيس:  •

ليات  نشاط الشركة: تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء والدهان والطالء بأنواعه، وكذلك التجارة في أدوات وآ •

 ومعدات البناء. 

 لاير سعودي  50,000رأس مالها:  •

 عملياتها: السعودية الدولة المحل الرئيسي ل •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر العالمية   •

 شركة الدهانات الممتازة  .7

 مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية  •

 م 2013تاريخ التأسيس:  •

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

 لاير سعودي 10,000,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: السعودية  •

 % لشركة البحر األحمر العالمية 81مملوكة بنسبة  •

 شركة البحر األحمر لالستثمارات الُمتخصصة  .8

 مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية  •

 م 2013تاريخ التأسيس:  •

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

 لاير سعودي  50,000رأس مالها:  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر العالمية  •

 م. 31/12/2021أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •
 

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق(  .9

 ن التأسيس: موزمبيق مكا •

 م 2013تاريخ التأسيس:  •

 قة بها.نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع والمعدات الُمتعل  •

 دوالر أمريكي 500,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: موزمبيق •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر العالمية  •

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ُعمان( .10

 مكان التأسيس: ُعمان •

 م 2013تاريخ التأسيس:  •

 .قة بهانشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة وتركيب الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع والمعدات الُمتعل  •

 لاير عماني 250,000رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: ُعمان  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر العالمية  •
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 شركة البحر األحمر لإلسكان الُميسر  .11

 مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية  •

 م 2014تاريخ التأسيس:  •

الشركة   لصالح اإليجار أو بالبيع و استئجار المباني و األراضي وتطويرها و استثمارها في ذلك شراءوالتطوير العقاري بما   نشاط الشركة: االستثمار •

 و إقامة المباني ومشاريع اسكان ذوي الدخل المحدود وغيرها من مشاريع التطوير العقاري. 

 لاير سعودي  50,000رأس مالها:  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر العالمية  •

 م. 31/12/2021أّي إيرادات حتى تاريخ  شركة التابعةلم تحقق ال •

 شركة مدينة البحر األحمر السكنية   .12

 مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية  •

 م 2014تاريخ التأسيس:  •

أعمال   • العقاري وتنفيذ  التطوير  المتكاملة وغيرها من مشاريع  السكنية  المجمعات  إنشاء وإدارة وتشغيل  الشركة:   للمباني العامة المقاوالتنشاط 

 والتجارية. السكنية

 لاير سعودي  50,000رأس مالها:  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر العالمية  •

 . م31/12/2021أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة   .13

 " األحمر للمشاريع اإلسكانيةشركة البحر المعروفة سابقاً باسم " •

 مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية  •

 م 2014تاريخ التأسيس:  •

 للمباني العامة أعمال المقاوالت وتنفيذنشاط الشركة: إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعات السكنية المتكاملة وغيرها من مشاريع التطوير العقاري  •

 والتجارية. السكنية

 لاير سعودي  50,000رأس مالها:  •

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر العالمية  •

 . م31/12/2021حتى تاريخ  أّي إيرادات لم تحقق الشركة التابعة •

 SDN BHDشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ماليزيا  .14

 مكان التأسيس: ماليزيا  •

 م 2015تاريخ التأسيس:  •

العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال المقاوالت   نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت •

 بالباطن. 

 رينجيت ماليزيا  6,122,450رأس مالها:  •

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: ماليزيا  •

 % لشركة البحر األحمر العالمية 90مملوكة بنسبة  •

 ( دبيجير المباني ُمسبقة الصنع )شركة البحر األحمر لتأ .15

 اإلمارات العربية المتحدةمكان التأسيس:  •

 م 2018تاريخ التأسيس:  •

 نشاط الشركة: بيع وتأجير المساكن ُمسبقة الصنع   •

 اإلمارات العربية المتحدة الدولة المحل الرئيسي لعملياتها:  •

 درهم إماراتي 300,000رأس مالها:  •

 البحر األحمر لخدمات اإلسكان )المنطقة حرة دبي(% لشركة 49مملوكة بنسبة  •

 ( الكويت شركة البحر األحمر لتأجير المباني ُمسبقة الصنع ) .16

 الكويتمكان التأسيس:  •

 م 2019تاريخ التأسيس:  •

 نشاط الشركة: بيع وتأجير المساكن ُمسبقة الصنع   •

 الكويتالدولة المحل الرئيسي لعملياتها:  •

 دينار كويتي  1,000رأس مالها:  •

 البحر األحمر لخدمات اإلسكان )المنطقة حرة دبي(لشركة % 100مملوكة بنسبة  •

 . م31/12/2021أّي إيرادات حتى تاريخ  لم تحقق الشركة التابعة •
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 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .21

ة بإصدار أي الجدول التالي تفاصيل األسهم التي تمثل رأس مال كل من الشركات التابعة لشركة البحر األحمر العالمية. ولم تقم أي من الشركات التابع يوضح 
 م. 31/12/2021فئة أخرى من األسهم أو أدوات دين خالل الفترة المنتهية في 

 عدد األسهم  رأس المال المدفوع اسم الشركة التابعة 

 450,000 دوالر أمريكي  50,000 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )غانا( 

 20,000 دينار جزائري  20,000,000  شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )الجزائر( 

 2,000,000 نايرا نيجيري  2,000,000 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )نيجيريا( 

 1 درهم إماراتي  1,000,000 المنطقة الحرة(-شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )دبي

 10,000 دينار ليبي  300,000 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ليبيا( 

 500 لاير سعودي 50,000 البناء  ومعداتشركة البحر األحمر لتجارة مواد 

 10,000 لاير سعودي   10,000,000 شركة الدهانات الممتازة 

 500 لاير سعودي 50,000 شركة البحر األحمر لالستثمارات الُمتخصصة

 -  دوالر أمريكي  500,000 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق( 

 250,000 لاير ُعماني 250,000 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ُعمان( 

 500 لاير سعودي 50,000 لإلسكان الُميسر شركة البحر األحمر 

 500 لاير سعودي 50,000 شركة مدينة البحر األحمر السكنية للعقارات 

 500 لاير سعودي 50,000 لخدمات اإلسكان المحدودةلبحر األحمر شركة ا 

 6,122,450 رينجت ماليزي  SDN BHD 6,122,450شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ماليزيا 

 300 درهم إماراتي  300,000 )دبي(  لتأجير المباني ُمسبقة الصنعشركة البحر األحمر 

 100 دينار كويتي 1,000 )الكويت(  لتأجير المباني ُمسبقة الصنعشركة البحر األحمر 

 

 وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم .22

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

التجنيب متى بلغ االحتياطي  10يُجنب ) • العادية وقف هذا  العامة  النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية  %( من صافي األرباح لتكون االحتياطي 

 %( من رأس المال المدفوع30المذكور )

بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لدعم المركز المالي  للجمعية العامة العادية   •

 للشركة 

 .المساهمينعلى    للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابته قدر اإلمكان  •

 لمؤسسات. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه ا

 %( من رأسمال الشركة المدفوع .5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن ) •

%(  10( من نظام الشركات، يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن ) 76( من النظام األساسي للشركة والمادة )22)   مع مراعاة األحكام المقررة في المادة •

 من الباقي لمكافآت مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

ن جميع األرباح التي يتم دفعها، في حال أقرتها الجمعية العمومية، تكون للمساهمين من حاملي  لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة ولذلك فإ   االنوحتى   •

 األسهم العادية. 
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وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  .23
الحقوق بموجب المادة السابعة والستين من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة،  وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك  

 وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

اإلدارة وأي تغيير في يوضح الجدول التالي المصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت التي تعود لكبار المساهمين وأقربائهم من غير أعضاء مجلس  
 م: 2021تلك الحقوق خالل العام 

 

وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك   وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة
 الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج 

عدد األسهم بداية   اسم من تعود له المصلحة
 العام

عدد األسهم نهاية  
 العام

 نسبة التغيير  صافي التغيير 

 -  -  30,600,000 30,600,000 شركة مجموعة الدباغ القابضة المحدودة

 -  -  5,400,000 5,400,000 مجموعة التنمية التجارية 

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

 -  -  3,000,000 3,000,000 شركة التسويق والوكاالت التجارية 

 

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم  .24
 تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في 

 م:2021لعام  يوضح الجدول التالي أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة خالل ا 

 

 اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركةوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس 

 
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 

 المالية التعاقدية أو حقوق االكتتاب 

 نهاية العام  بداية العام 

 نسبة التغيير  صافي التغيير 
أدوات   عدد األسهم 

 الدين 
أدوات   عدد األسهم 

 الدين 

 - - -  - -  عمرو عبدهللا الدباغ  ( 1)

 - - - 2,334 - 2,334 سامي احمد بن محفوظ ( 2)

 - - - -  -  -  خالد محمد فقيه  ( 3)

 - - - -  -  -  بيتر واليشنوسكي  ( 4)

 - - -  -  أسامة زكريا جمجوم ( 5)

 - - -  -  مجاهد عبدالكريم القين  ( 6)

 - - -  -  محمد زاهر صالح الدين المنجد ( 7)

 -  -  -  -  -  -  طاهر محمدعمر عقيل  ( 8)
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ضويته خالل وضح الجدول التالي أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة انتهت عي
 م:2021العام 

م( وأقربائهم في أسهم أو أدوات  2021خالل العام وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة )الذين انتهت عضويته 
 دين الشركة 

 
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 

 المالية التعاقدية أو حقوق االكتتاب 

 نهاية العام  بداية العام 
 نسبة التغيير  صافي التغيير 

 أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم 

 % 100- ( 1,999) -  - -  1,999 جمال عبدهللا الدباغ  ( 1)

 -  -  -  -  -  -  صالح محمد بن الدن  ( 2)

 -  -  -  -  -  -  طارق محمد تلمساني  ( 3)

 م: 2021العام  هاية  يوضح الجدول التالي مصلحة السيد/ جمال عبدهللا الدباغ )عضو مجلس إدارة( في شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان )الجزائر( حتى ن

 مصلحة أعضاء مجلس إدارة الشركة في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة

 
اسم من تعود له المصلحة أو األوراق 

 المالية التعاقدية أو حقوق االكتتاب 

 نهاية العام  بداية العام 
 نسبة التغيير  صافي التغيير 

 أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم 

 -  -  -  200 -  200 جمال عبدهللا الدباغ  ( 1)

 م:2021يته خالل العام  يوضح الجدول التالي أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة انتهت عضو

 التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركةوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار 

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق  
 المالية التعاقدية أو حقوق االكتتاب 

 نهاية العام  بداية العام 
 نسبة التغيير  صافي التغيير 

 أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم 

 -  -  -  -  -  -  خالد محمد فقيه  ( 1)

 -  -  -  -  -  -  غسان يعقوب بسنا ( 2)

 -  -  -  42 -  42 محمد عثمان مالوي  ( 3)

هت عقودهم خالل العام يوضح الجدول التالي أي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة الذين انت
 م: 2021

م( وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين 2021وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين )الذين انتهت عقودهم خالل العام 
 الشركة

اسم من تعود له المصلحة أو األوراق  
 المالية التعاقدية أو حقوق االكتتاب 

 نهاية العام  بداية العام 
 التغيير نسبة  صافي التغيير 

 أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم 

 -  -  -  -  -  -  طارق محمد تلمساني ( 1)
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 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة   .25
 الُممولة وفترات السداد. يوضح الجدول التالي تفصيالً للقروض التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة بحسب الجهة 

 مدة القرض  مبلغ أصل القرض  اسم الجهة المانحة للقرض  
خالل   الُمسددةالمبالغ 

 السنة
المبلغ المتبقي من  

 القرض

    -   5,079  شهر  66 80,000 )تمويل متوسط األجل(  السعودي األهليالبنك  ( 1)

    -   5,183  سنوات  4 20,000 بنك الرياض )تمويل متوسط األجل(  ( 2)

  6,000   5,997  سنوات  5 30,000 بنك الرياض )تمويل متوسط األجل(  ( 3)

  15,428   10,286  شهر  70 60,000 البنك السعودي الفرنسي )تمويل متوسط األجل(  ( 4)

  2,325     -  يوم  180 20,000 بنك الرياض )تمويل قصير األجل(  ( 5)

  1,669   23,331  يوم  180 50,000 )تمويل قصير األجل( األهلي السعودي البنك  ( 6)

  15,000     -  يوم  180 30,000 بنك ساب )تمويل قصير األجل(  ( 7)

  61,307     -  يوم  360 50,000 البنك السعودي الفرنسي )تمويل قصير األجل(  ( 8)

  7,722   1,551  يوم  180 12,000 )تمويل متوسط األجل(  األولالبنك  ( 9)

  17,500   17,500  يوم  300 35,000 بنك ساب )تمويل قصير األجل(  ( 10)

  13,134     -  يوم  360 13,134 صندوق التنمية الصناعية السعودي  ( 11)

  140,085   68,927  المجموع 

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  .26
 أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

 .م 2021حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام    مذكرات حق اكتتاب، أو  أي حقوق خيار، أوأو    ،أسهمال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى  

أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو  ،للتحويلوصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة  .27
 حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة 

حقوق مشابهة أصدرتها الشركة   مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق خيار، أوأو  ،أسهمال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى 
 م.2021أو منحتها خالل العام 

األوراق المالية المتبقية، مع  وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة  .28
 التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

 م. 2021ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام 

خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ٌعقدت  .29
 أسماء الحاضرين

 اسم العضو

 م 2021عدد اجتماعات المجلس خالل العام 

 االجتماع األول 

 م 30/03/2021

 االجتماع الثاني 

 م 18/05/2021

 االجتماع الثالث 

 م 09/08/2021

 االجتماع الرابع 

 م 02/11/2021

 االجتماع الخامس 

 م 21/12/2021
 المجموع 

 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ 

 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ سامي أحمد بن محفوظ 

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر لم يكن عضواً  السيد/ خالد محمد فقيه 

 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ بيتر واليشنوسكي 

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر لم يكن عضواً  السيد/ أسامة زكريا جمجوم 

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر لم يكن عضواً  السيد/ مجاهد عبدالكريم القين

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر لم يكن عضواً  السيد/ محمد زاهر صالح الدين المنجد 

 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السيد/ طاهر محمدعمر عقيل 

 السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في  

 1 انتهت عضويته  انتهت عضويته  انتهت عضويته  انتهت عضويته  حاضر

 السيد/ صالح محمد بن الدن 
 م( 09/05/2021)انتهت عضويته في  

 1 عضويته انتهت   انتهت عضويته  انتهت عضويته  انتهت عضويته  حاضر

 السيد/ طارق محمد تلمساني 
 م( 01/05/2021)انتهت عضويته في  

 1 انتهت عضويته  انتهت عضويته  انتهت عضويته  انتهت عضويته  حاضر

 املبالغ بآالف الرياالت 
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 عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها .30

عدد طلبات الشركة لسجل 
 المساهمين 

 أسباب الطلب  تاريخ الطلب 

 الجمعية العمومية  م 28/04/2021 ( 1)

 الجمعية العمومية  م )تم طلب تقرير آخر لوجود خلل في التقرير األول( 28/04/2021 ( 2)

 إجراءات الشركة   م 31/05/2021 ( 3)

 الجمعية العمومية  م 24/08/2021 ( 4)

 إجراءات الشركة   م 03/11/2021 ( 5)

 ذي عالقة وطرف وصف ألي صفقة بين الشركة  .31

 م. 2021لم تقم شركة البحر األحمر العالمية بإجراء أي صفقات تجارية مع أطراف ذي عالقة خالل العام 

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار  .32

 .ا أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهمالتنفيذيين فيه

مع الســيد/ صــالح محمد بن الدن، وهو أحد أعضــاء مجلس إدارة الشــركة وله    ت شــركة البحر األحمر العالمية في العقد المبرمم، اســتمر2021خالل العام المالي  
م. ولم يكن أي من كبار التنفيذيين في الشـركة طرفاً في أي أعمال أو عقود تكون الشـركة طرفاً  2021قبل العام المالي    تم إبرام هذا العقد. وقد فيهمصـلحة مباشـرة  

 .م09/05/2021فيها. الجدير بالذكر أن عضوية السيد/ صالح محمد بن الدن في مجلس إدارة الشركة انتهت في تاريخ 

 دارة المذكورة:مصلحة عضو مجلس اإلالجدول التالي يوضح تفاصيل  

 طبيعة العمل أو العقد
مبلغ العمل أو  

 العقد
 مدة العمل أو العقد 

شروط العمل أو  
 العقد

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

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

883,281   

 

ً عقد  ال توجد أي شروط   سنوي يُجدد تلقائيا
 تفضيلية 

 صالح محمد بن الدن 

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت  .33

عن   تنازلوا  الذين  اللجان  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بيانات  التالي  الجدول  العام  يوضح  خالل  في  2021مكافآتهم  المنتهية  المجلس  لدورة  وذلك  م 
 م:09/05/2021

 المبلغ  تفاصيل المكافأة الُمتنازل عنها  

 200,000 مكافأة رئيس مجلس اإلدارة معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ 

 200,000 مكافأة عضوية مجلس اإلدارة

 175,000 مكافأة عضوية اللجنة التنفيذية 

 100,000 مكافأة نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 

 200,000 مكافأة عضوية مجلس اإلدارة

 175,000 مكافأة عضوية اللجنة التنفيذية 

 100,000 مكافأة لجنة المراجعة 

 200,000 مكافأة عضوية مجلس اإلدارة السيد/ صالح محمد بن الدن 

 175,000 مكافأة عضوية اللجنة التنفيذية  محمد حسني جزيل السيد/ 

 100,000 مكافأة لجنة المراجعة 
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 م:10/05/2021م وذلك لدورة المجلس المبتدئة في 2021يوضح الجدول التالي بيانات أعضاء مجلس اإلدارة الذين تنازلوا عن مكافآتهم خالل العام 

 المبلغ  تفاصيل المكافأة الُمتنازل عنها  

 200,000 مكافأة رئيس مجلس اإلدارة معالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ 

 200,000 مكافأة عضوية مجلس اإلدارة

 100,000 مكافأة العضو المنتدب  السيد/ خالد محمد فقيه 

 100,000 مكافأة لجنة المراجعة  السيد/ محمد حسني جزيل 

م، فإن عضو اللجنة التنفيذية ال يحصل على أي 08/2021/ 24المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية العمومية المنعقدة في  تجدر اإلشارة إلى أنه بحسب سياسة  
 مكافآت مقابل عضويته في اللجنة التنفيذية. 

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح .34

 األرباح. في حقوقه عن مساهمي الشركة من أي بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات م أي2021 عام خالل توجد ال
 

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى  .35
 نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها

في   لزكاة عن الشركة والشركات التابعة التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل المعمول بهايُجنَب مخصص ل
بية السعودية عرالمملكة العربية السعودية. ويُجنَب مخصص لضريبة الدخل وفقاً لمصالح الضرائب التي تعمل بها الشركات التابعة للشركة خارج المملكة ال

دت، عند تحديد بأنها الزمة للسداد.  ويُحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل الُموحدة. وتُجرى المحاسبة عن المبالغ اإلضافية، إن ُوجِّ

تبعة والصادرة تقوم الشركة كذلك بسدادكافة المدفوعات النظامية والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى بحسب األنظمة المُ 
 عن الجهات التنظيمية ذات العالقة.

هاية الفترة يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى ن
 أسبابها: المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان 

 

 البيان 

 م 2021

 بيان األسباب  وصف موجز لها 
 المسدد

المستحق حتى نهاية 
 الفترة ولم يسدد 

 الزكاة 
                    

5,895 
              26,543  

ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً ألنظمة ولوائح الهيئة  
 بالمملكة العربية السعودية  والضريبة والجماركالعامة للزكاة 

سيتم سداد مبالغ إضافية ُمستحقة  
بحسب المهلة   م2022خالل العام 
 . النظامية

  3,414                       18         الضريبة
ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقاً ألنظمة ولوائح الهيئة  

 بالمملكة العربية السعودية  والضريبة والجماركللزكاة العامة 

سيتم سداد مبالغ إضافية ُمستحقة  
بحسب المهلة   م2022خالل العام 
 . النظامية

    -                              4,298  االجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات 
ما يتم سداده خالل السنة وفقاً ألنظمة ولوائح المؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية بالمملكة العربية السعودية 
- 

  6,223 تكاليف تأشيرات وجوازات
                                

-    
العامة   المديريةما يتم سداده خالل السنة وفقاً ألنظمة ولوائح 

 للجوازات بالمملكة العربية السعودية 
- 

 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة  .36

متطلبات قانون العمل في كل من المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. حيث تقوم الشركة بإنشاء احتياطي لمصلحة موظفي الشركة تماشيا مع  
حدد بالشروط تستند مخصصات مكافأة نهاية الخدمة على رواتب ومخصصات الموظفين النهائية وسنوات خدمتهم المتراكمة عند تاريخ انتهاء خدمتهم كما هو م

 لمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.المنصوص عليها في قوانين العمل في ا

 م مقارنة بالعام السابق: 31/12/2021يوضح الجدول التالي االحتياطيات التي خصصتها الشركة لمصلحة موظفيها كما في 
 

 م 2020 م 2021 احتياطي نهاية الخدمة

  34,495   32,997  بداية العام 

  5,108   4,412  المخصصات 

 (8,000)  (8,256)  المدفوعات 

  1,394   2,178  فروقات تحويل عملة 

  32,997   31,331  نهاية العام 

 املبالغ بآالف الرياالت 

 املبالغ بآالف الرياالت 
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  البحر األحمر العالمية 

 

 

 إقرارات مجلس اإلدارة .37

 أن سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح •

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و نُفذ بفاعلية  •

 شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاأنه ال يوجد أي  •

 

 تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية  .38

 م.31/12/2021لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات تحفظات على القوائم المالية للفترة المنتهية في 
 

 توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها .39

 م. 2021لم يصدر مجلس إدارة شركة البحر األحمر العالمية أي توصية باستبدال المراجع الخارجي خالل العام 
  

 اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم  .40

 ال تحتفظ شركة البحر األحمر العالمية بأي أسهم للخزينة. 

 

 أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبَق وأسباب ذلك  ما ُطبق من .41

ن وزارة التجارة، تحرص شركة البحر األحمر العالمية على االلتزام بالقواعد واللوائح المتعلقة بحوكمة الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الصادر ع

وااللتزامات بالشفافية واإلفصاح المستمر، وعليه فقد طبقت الشركة كافة األحكام المنصوص عليها في  ولوائح هيئة السوق المالية الُمتعلقة بحقوق المساهمين  

  قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

 

 


