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حكام الئحة حوكمة الشركاتما لم یطبق من أ  
 
 
 

 :أدناه الواردة األحكام باستثناء المالیة، السوق ھیئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جمیع الشركة تطبق
 
 

رقم المادة 
/ رقم 
 الفقرة

 أسباب عدم التطبیق نص المادة / الفقرة

 .استرشادیة الفقرة ھذه تدریب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 39
تقوم الشركة بإیالء اإلھتمام الكافي بتدریب وتأھیل أعضاء مجلس 

من خالل عمل زیارات المعینین حدیثاً اإلدارة واإلدارة التنفیذیة 
للتعرف على سیر  میدانیة لزیارة فروع ومرافق ومصانع الشركة

عمل الشركة وإستراتیجیتھا وأھدافھا والجوانب المالیة والتشغیلیة 
 بصفة دوریة على البرامج على حصولھموتحرص الشركة  ألنشطتھا.

الخاصة بمسئولیات  التعلیمیة والدورات والمواد اإلرشادیة المالئمة
بتزوید األعضاء ویتم أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات العامة. 

بجمیع لوائح الشركة لالطالع علیھا و كذلك تزویدھم بالنتائج المالیة و 
تقریر مجلس اإلدارة و بحث أي مواضیع متعلقة من خالل اجتماعات 

 المجلس و اللجان.
 .استرشادیة الفقرة ھذه التنفیذیة تقییم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 41

" بإجراء ترشیحات والمكافآتیقوم مجلس اإلدارة بمساعدة من "لجنة ال
تقییم ذاتي سنوي لتحدید ما إذا كان المجلس ولجانھ یؤدون وظائفھم 

بشكل فعال. یقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمساعدة من "لجنة 
ء الشامل للمجلس مع " بإجراء تقییم لمجمل األدا ترشیحات والمكافآتال

تطبیق بعض معاییر التقییم الخاصة التي قرر المجلس أنھا ھامة في 
نجاحھ. وتشمل ھذه المعاییر المراقبة المالیة، تخطیط التعاقب على 

إدارة الشركة، المكافآت واألجور، حوكمة الشركة، التخطیط 
االستراتیجي، وتركیبة ودور مجلس اإلدارة. یناقش مجلس اإلدارة 

لتقریر الخاص بالتقییم لیحدد أي اإلجراءات، إن وجدت، التي یجب ا
 اتخاذھا لتحسین أداء مجلس اإلدارة وأداء لجان المجلس.

 .استرشادیة الفقرات ھذه تشكیل لجنة إدارة المخاطر 70
 بإدارة المتعلقة الشركة لسیاسات مستمرة بمراجعة الشركة إدارة تقوم

 من للحد وذلك المعتمدة والبرامج السیاسات تنفیذ لضمان المخاطر
 بالشركة العلیا اإلدارة تقوم كذلك .الشركة تواجھ أن یمكن التي المخاطر

 على بكفاءة تعمل المتبعة واألنظمة المخاطر إدارة عملیات أن من بالتأكد
 الشركة في المستویات جمیع

 إختصاصات لجنة إدارة المخاطر 71
 المخاطرإجتماعات لجنة إدارة  72

 .استرشادیة الفقرة ھذه تحفیز العاملین 85
المشاركة  وتحفیز تطویر برامج من العدید سیاساتھا ضمن الشركة تعتمد

 في الشركة. لعاملینواألداء ل
 .استرشادیة الفقرة ھذه تشكیل لجنة حوكمة الشركات 95

 من والتحقق تطبیقھا ومراقبة الشركات حوكمة قواعد بتطویر الشركة تقوم
 .الحاجة عند وتعدیلھا فعالیتھا
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 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عالي األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغم

ھو رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لمجموعة الدباغ ومقرھا الرئیسي مدینة جدة. أسس أولى 
علي الدباغ (رحمھ هللا) ــ وزیر الزراعة األسبق ــ شركات المجموعة معالي الشیخ عبدهللا بن محمد 

شركة تتواجد  57موظفاً یعملون في  13,000م. یبلغ عدد موظفي المجموعة أكثر من 1962في عام 
 60بلد حول العالم وتقوم بعملیات بیع المنتجات وتقدیم الخدمات وإدارة المشاریع في أكثر من  35في 

وعة في أربعة قطاعات رئیسیة تتضمن قطاع الغذاء وقطاع اإلسكان دولة حول العالم. تستثمر المجم
وقطاع المنتجات البترولیة وخدمات السیارات وقطاع التغلیف، تستثمر المجموعة كذلك في مجموعة 

 من الشركات تحت التطویر.

ام عاماً في مجال إدارة األعمال، حیث التحق بمجموعة الدباغ في ع 30اكتسب معالیھ خبرة تجاوزت 
م وعمل بدوام جزئي عندما كان في سن السابعة عشر. وخالل مسیرة حیاتھ، التحق بالقطاع 1984

الحكومي حیث تقلد منصب محافظ الھیئة العامة لالستثمار (بمرتبة وزیر) لفترتین متتالیتین، كذلك تم 
إلى تعیینھ عضواً  ةانتخابھ عضواً في مجلس الغرفة التجاریة والصناعیة بجدة لفترتین متتالیتین، إضاف

یشغل معالیھ حالیاً عضویة مجلس أمناء "جمعیة  مكة الُمكرمة لفترتین متتالیتین.في مجلس منطقة 
أیزنھاور"، ومقرھا فیالدلفیا بالوالیات المتحدة األمریكیة. كم أنھ عضو في المجلس العالمي لـ 

“Cleveland Clinic” ،إضافة إلى عضویتھ في مجلس  في كلیفالند بالوالیات المتحدة األمریكیة
 في لندن. ”London Business School“المحافظین لـ 
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 الدكتور/ إبراھیم حسن المدھون

 للبترول الملك فھد جامعة من المدنیة الھندسة في والماجستیر البكالوریوس شھادتي على حاصل
 المتحدة بالوالیات جامعة "أریزونا" من المدنیة الھندسة في شھادة الدكتوراه على وحاصل .والمعادن
 مجلس عضو .القانونیة عن اإلدارة ومسؤول صافوال مجموعة عام مدیر منصب شغل .االمریكیة

العبیكان  ومجموعة ھرفي وشركة القابضة فتیحي ومجموعة المراعي شركة من كلٍ  في إدارة
 .لالستثمار

 

 

 السید/ دون براون سمنر

 التحق .االمریكیة المتحدة بالوالیات Lindsey-Cooper من التقنیة العلوم شھادة على حاصل
بعد  تقلد .المشاریع مدیر منصب حیث شغل  م 1978 عام في اإلسكان لخدمات األحمر البحر بشركة

شغل منصب العضو الُمنتدب والرئیس التنفیذي   .م2003 عام في الشركة عام مدیر منصب ذلك
م تم تعیینھ في منصب الرئیس 2015وفي عام ، م2014العام م وحتى 2006شركة منذ العام لل

 التنفیذي المكلف.

 

 

 المھندس/ حسین عبدهللا الدباغ

"أرلنجتون"  جامعة تكساس في من المدنیة الھندسة في البكالوریوس درجة على حاصل
(University of Texas at Arlington)  35 تتجاوز خبرة المتحدة االمریكیة. لھ بالوالیات 

 ً یشغل منصب المدیر  .البشریة وإدارة الموارد المشاریع وإدارة الھندسیة االستشارات في مجال عاما
 .السعودیة المطارات بالمملكة العربیة بأعمال القائمة الھولندیة "ناسو" لشركة العام

 

 

 السید/ جمال عبدهللا الدباغ

 الزراعیة اللجنة في سابق عضو األعمال. إدارة في والماجستیرالبكالوریوس  شھادة على حاصل
ً  یشغل الریاض. تجارة بغرفة  منصب یشغل أنھ كما .القابضة الدباغ عام مجموعة مدیر منصب حالیا
 .التعاوني العامة للتأمین الخلیجیة إدارة الشركة مجلس رئیس

كل من الشركة العلمیة الوطنیة المحدودة وشركة التقدم  المدیرین فيإضافة إلى ذلك فھو عضو مجلس 
مشاریع المقاوالت  للخدمات البترولیة المحدودة وشركة التنمیة الزراعیة المحدودة وشركة تطویر

 الدولیة.
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 السید/ محمد حسني جزیل

(لندن). تدرج في المتحدة  المملكة في اإلداریین المحاسبین معھد من المحاسبیة الزمالة على حاصل
 المحاسبیة للخدمات ”PriceWaterhouseCooper“شركة  في مختلفة إداریة مناصب عدة

 في الشركة المتواجدة في مكاتب عمل حیث عاماً، 25 تجاوزت المحاسبة مجال في خبرة واكتسب
 المدیر منصب م وتقلد1992في عام  الدباغ القابضة مجموعة إلى انضم .العالم حول مختلفة بلدان

 .التعاوني للتأمین الخلیجیة العامة شركة إدارة مجلس عضو أنھ كما .للمجموعة المالي

 

 

 

 الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان

 للبترول فھد الملك جامعة من النظم وھندسة العامة الھندسة في البكالوریوس درجة على حاصل
 ھندسة مجال في ةالدكتورا ثم العملیات بحوث مجال في الماجستیر درجة على كذلك حصل .والمعادن

 الملك جامعة في الھندسة الصناعیة قسم رئاسة تقلد ”Stanford“.االقتصادیة من جامعة  النظم
 عام مدیر أبرزھا من كان عدة مناصب شغل حیث صافوال مجموعة إلى ذلك بعد عبدالعزیز، وانضم

 واالستحواذ االندماج قسم رئیس صافوال، ثم لمجموعة المالي والمدیر التغلیف، ألنظمة صافوال
   .للمجموعة

 

 

 السید/ صالح محمد بن الدن

 Bournemouth University حاصل على شھادة البكالوریوس في إدارة األعمال من
International College عاماً في مجال  34، ویتمتع بخبرة كبیرة تتجاوز في المملكة المتحدة

المشاریع وتطویر الشركات، والتي اكتسبھا من خالل تقلده العدید من المناصب اإلداریة والتنفیذیة إدارة 
خالل مسیرتھ العملیة. إضافة إلى تقلده منصب مدیر عام شركة إدارة وإنماء المشاریع، یشغل السید/ 

ي المجاالت والتصالح بن الدن حالیاً عضویة مجلس اإلدارة في عدد من الشركات البارزة في مختلف 
من بینھا شركة مجموعة بن الدن السعودیة وشركة مكة لإلنشاء والتعمیر وشركة مدینة المعرفة 

 .وشركة تطویر الموانئ

 

 

 السید/ سامي أحمد بن محفوظ

 اإلدارة وشھادة في اوھایو جامعة من المالیة اإلدارة في والماجستیر البكالوریوس درجتي على حاصل
 تتجاوز بخبرة یتمتع االمریكیة. بالوالیات الُمتحدة ”Darden School University“ من التنفیذیة

30  ً األھلي  البنك في مناصبھ تدرجت .وسیاساتھ االئتمان وأدوات المصرفیة العملیات في مجال عاما
 .المدیر التنفیذي إلدارة المخاطر منصب شغل حتى التجاري
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لقطاع اإلسكان الصناعي التنفیذيسالة الرئیس ر  
 

 

 

 ،،أعزائي المساھمین،

 
م، مع عدم تنفیذ او تأخیر المشاریع ذات العالقة بالصناعة، تم الضغط 2017في الوقت الذي استمرت فیھ أسعار النفط في الھبوط خالل عام 

على القدرة أو الطاقة الغیر مستغلة أو مستخدمة، األمر الذي  على ھوامش الشركة، نظراً لعدم التمكن من استعادة النفقات الغیر مباشرة المبنیة
اسفر عن تراجعٍ حاد في اإلیرادات واألرباح. ولّما كانت الشركة قد اتخذت خطوات لتطویر قطاعات سوقیة جدیدة وتوسیع قاعدة إیرادات 

م ولم یكن في مقدورھا تقدیم توازن 2017ولیدة خالل عام  نفط والغاز، إال أن ھذه المبادرات ظلت في مرحلةٍ لا ةالتقلیدی القطاعاتخارج نطاق 
 م إلى خسارة. 2017كبیر لالنخفاض في اإلیرادات ذات العالقة بالنفط والغاز. وعلیھ، أدى العام 

 
 

 المبادرات لتحسین الموقفم بصفتھ عاماً تحویلیاً لشركة البحر األحمر العالمیة، مع انطالقة العدید من 2017ومع ذلك، فیجب النظر إلى عام 
م، اتخذت الشركة نظرةً فاحصةً تجاه ھیكل تكلفتھا 2017التنافسي للشركة وتدفق إیراداتھا المستقبلیة. وعقب التغیرات االداریة خالل عام 

ساس سنوي، اشرة على أونفقاتھا الغیر مباشرة، وذلك لتوائم نفسھا مع ظروف السوق. ولقد أسفر ذلك عن انخفاٍض كبیر في النفقات الغیر مب
في الوقت في الذي تتحسن فیھ التنافسیة وتمركز السوق مع التركیز المتجدد على تسویق وتوسیع الخدمات، لتشمل التأجیر واإلیجارات 

ً اعة والتي لم نستفد منھا والمنتجات القیاسیة الجدیدة الموجھة صوب مختلف قطاعات الصن  .سابقا
 
 

ة لتوفیر التكلفة التي تم تطبیقھا من قبل، فقد قمنا أیضاً بإقفال العملیات الھامشیة والتي من غیر المرجح أن تسھم في عالوةً على التدابیر الكبیر
 .النمو المستقبلي والملكیة والمساءلة المطبقة في جمیع أنحاء المنشأة، واستبدالھا بأنظمة لتتبع ومراقبة تكالیف العمل بشكٍل أكثر دقة
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لى أنھ من شأن ھذه التغیرات مقرونةً بالتحّول لھیكل اداري ذكي أكثر انسیاباً، تحقیق النتائج المطلوبة السترجاع الشركة إلى تعتقد اإلدارة ع
م وما بعده. وبصفتھا شركة رأسمال جید وذات تدٍن في نسبة الدیون إلى حقوق الملكیة وتدفقات نقدیة صحیحة، فمن 2018الربحیة في عام 
ات وتقلیل النفقات الغیر مباشرة، تمكیننا من أن نصبح أكثر قوةً، بإنتاجیة أعلى وأداًء أفضل وتدفقات إلیرادات جدیدة خارج شأن توحید العملی

 القطاع التقلیدي للنفط والغاز.
 
 

ات عالیة طرح منتجم على الموافقة على النظام من السلطات المحلیة لھیاكلنا القیاسیة الحدیثة ونناقش اآلن بف2017لقد حصلنا خالل عام 
والتعلیم حیث المطلوب من التصامیم القیاسیة تلبیة احتیاجات ومتطلبات العمیل في الوقت المحدد.  سیاحةموجھة صوب قطاعات الصحة وال

ن العمالء الذي مكما نتطلع أیضاً نحو التوسع االكثر في منتجاتنا القیاسیة لنماذج التأجیر واإلیجار قصیر األجل وذلك لتلبیة الطلب المتزاید 
یبحثون عن خیارات تأجیر كبدیل لشراء مباني أو مجمعات. وبھذه المنتجات والخدمات الجدیدة، نعتقد بأننا سنكون مستعدین لنرى مكاسب 

  كبیرة في حصة السوق، مما یساعدنا في التحرك نحو قطاعات السوق في الوقت الذي نحتفظ فیھ بوجودنا الجوھري في النفط والغاز.   
 
   

. ھذه الفرصتسنح للزیادة في االنتاج عندما  نتقالاإل رعةلى العملیات الرشیقة و سم فصاعدا، في الحفاظ ع2018ھذا ویكمن ھدفنا في عام 
ة یاالستراتیجیة ضروریة الستمراریة االعمال وستمكننا من الحفاظ على الربحیة خالل األوقات الصعبة. ھذا وسنقوم باستخدام عالمتنا التجار

 بقوة إلى العمالء. كوننا ُمصنِعین "لمباني قیاسیة" مع االنتشار الجغرافي من نتجاتناسویق وبیع مالقویة وخبراتنا كرواد في الصناعة، بُغیة ت
 آسیا إلى افریقیا فمن شأن ذلك تزویدنا بفرٍص فریدة والتي سنتمر في االستفادة منھا.     

 
 

وال یتمكن سوى القلیل من المنافسین مجاراة ھذا المستوى من الخبرة وسجل اإلنجازات وااللتزام بالجودة في تكّمن قوتنا في أفرادنا وتاریخنا، 
ذي نحد لصنعتنا. وتجدونا ملتزمین بالتنمیة المستدامة ألعمالنا وإیالء أھمیةً قصوى للمسؤولیات االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة، في الوقت ا

 التدابیر الوقائیة والعالجیة للتقلیل من الحوادث من حیث الكم و الِشّدة معاً.    فیھ من المخاطر، عن طریق 
 على أننا مستعدین لخلق قیمة دائمة لعمالئنا ومساھمینا ولمستقبٍل أكثر اشراقاً لمنسوبینا. عتقدون
 
 

 
 
 

 
 

 ویلیام علي میلز
 قطاع اإلسكان الصناعيل –الرئیس التنفیذي 
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 نشاط الشركة .1

 نحن؟من 

وشركة البحر إّن شركة البحر األحمر العالمیة شركة مساھمة محدودة سعودیة األصل، تتألف من شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
وشركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعّدات البناء. ومن الجدیر بالذكر أّن شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان قد األحمر لإلسكان المیسر 

شركة األضخم واألكثر تمیّزاً في الشرق األوسط وإفریقیا وآسیا في مجال توفیر حلول البناء المعیاریة، علماً أنّھا أُنشأت منذ أربع غدت ال
 لعقود خلت، بصفتھا أولى الشركات الفرعیة التابعة لشركة البحر األحمر العالمیة.  وتتجلّى تقنیات البناء التي نعتمدھا ومدى توّسع مجا

في أبرز صورھا في مجموعة المنتجات المتنّوعة التي تسّوقھا شركتنا، إضافة إلى بصمتنا المتمیّزة في قطاعات الصناعة كافّة.  عملنا
بلداً في جمیع أنحاء العالم، فقد نجحنا في غرس مكانتنا وسمعتنا الطیبة في عالم  65وعالوة على األثر اإلیجابي الذي أحدثناه فیما یزید على 

والتعمیر بصفتنا الشركة الرائدة في مجال اإلنشاء واإلعمار خارج المواقع المحّددة. أّما شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعّدات  اإلنشاء
في  81)، وذلك عقب استحواذ األولى على Sherwin-Williamsالبناء فقد تشّكلت إثر توقیع اتّفاقیة شركاء مع شركة شیروین ویلیامز (

 ).Premier Paint Companyرأسمال شركة "بریمیر بینت" ( المئة من أسھم
 

 نماذج عملیات البناء التي نختّص بھا 

ى انسجامھا لاألبنیة المعیاریة: إنّنا نعمل في مجال تصنیع األبنیة المعیاریة التي تتطابق مع معاییر البناء المعتمدة ومقاییسھ الدولیة، إضافة إ
تطلّبات التشغیلیة المتالئمة مع معاییر اإلنشاء التقلیدیة. تتّم عملیة اإلنشاء ھذه في بیئة محكومة بظروف عمل مع الذوق المعماري العاّم، والم

 نالمصانع، إذ إنّھا تسمح بعملیة بناء أكثر استدامة في ظّل الحرص على الحّد من النفایات، والتأّكد من معاییر الجودة وفحصھا، فضالً ع
بموقع العمل في أّي صورة كانت. وعالوةً على ذلك، فإّن الوقت المخفّض المخّصص لعملیات البناء یعكس مدى  السعي لتجنّب إلحاق األذى

في المئة على األقل من سرعة العمل في عملیات البناء التقلیدیة، األمر الذي ینعكس إیجاباً على مدى  50سرعة األداء في العمل بحوالي 
لمھّم اإلشارة إلى أنّھ تزامناً مع امتالك شركة البحر األحمر العالمیة لتقنیة البناء متعّددة الطوابق، فإنّھا سرعة كسب عائدات االستثمار. ومن ا

 الیوم قادرة على تشیید أبنیة ذات إطارات فوالذیة، تتكّون من طوابق اسمنتیة وجدران مقاومة لالشتعال، وذلك بغیة النھوض بھا لیصل عدد
 اً، بحیث یتّم تخصیصھا للقطاعات التالیة:طابق 12الواحدة منھا إلى 

 والفیالت واألسواق التجاریة والمخازن ومراكز البیع. ستراحات والمطاعمالفنادق واالالسیاحة، متاجر التجزئة و •

 

 قطاع التعلیم: المدارس والصفوف الدراسیة والمكاتب والجامعات ومساكن الطلبة/ المھاجع ومراكز الرعایة باألطفال والحضانات.  •
 القطاع التجاري: أبنیة المكاتب والعیادات الطبیة والمجّمعات اإلداریة والوحدات األمنیة ووحدات التحّكم. •
التقاعد وشقق العاملین وعملیات تشیید الفیالت، إضافة إلى النھوض بالشقق ذات  القطاع السكني: المساكن الطّالبیة ومساكن •

 االرتفاع المنخفض/ ذات االرتفاع المتوّسط.

المساكن المشتركة: نحظى بسمعة ال مثیل لھا في مجال توفیر التصامیم الالزمة لحلول المساكن المشتركة للعمالء المحلّلین واألجانب من 
لم، وتخطیط ھذه التصامیم وإقامتھا وإدارتھا وتأجیرھا وتشغیلھا كذلك. یتمّ تجھیز ھذه المساكن بوحدات المرافق المخّصصة، مختلف أنحاء العا

 من مثل محّطات معالجة المیاه، ومحّطات معالجة میاه الصرف الصحي، ومحّطات تولید الطاقة، وصھاریج تخزین المیاه/ الوقود، والمبّردات/
ئ الحرائق، ووحدات حرق النفایات، وذلك بغیة ضمان توفیر جمیع العناصر الالزمة التي من شأنھا اإلسھام في إنجاز الثّالجات، ومطاف

المتّفق  ةالمشاریع المطلوبة وفقاً للمعاییر التي ینشدھا العمالء، علماً أّن ھذا األمر یتّم ضمن المیزانیة المحدودة، وفي غضون المّدة الزمنی
 ویجدر بالذكر أّن ھذه النوع من معسكرات اإلیواء یخدم في الدرجة األولى القوى العاملة في العدید من القطاعات الصناعیة:علیھا في العقد. 
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قطاع النفط والغاز والتعدین: مخازن أجھزة الحفر، ومراكز إیواء العاملین، ومراكز التشغیل والتحّكم، وأماكن حفظ المعّدات،  •
 والمكاتب.

 قطاع التصنیع: أماكن إیداع األدوات الكھربائیة والتقنیة، والمخازن الخاّصة بھذه األدوات.القطاع الصناعي/  •
 القطاع الحكومي والعسكري: األبنیة المحاطة بأمن شدید، إضافة إلى المنشآت المقاومة لالنفجار. •

ً  عالمیةتعتمد شركة البحر األحمر ال بیوت الضیافة الصناعیة: من خالل طرحھا لخدمات إدارة المنشآت في مراكز  على تولید اإلیرادات أیضا
 اإلیواء التي یستلزم العمل فیھا تقدیم خدمات الضیافة واألمن والغسیل. إذ إنّنا نشتھر في مجال تقدیم نموذجین تجاریین، بصورة تتضّمن

 عملیات استئجار العقارات وتأجیرھا، أال وھما: 

لقد تّم تدشین العدید من المجّمعات في المملكة العربیة السعودیة والجزائر ودولة بابوا غینیا استراتیجیة البناء واالمتالك والتشغیل:  •
الجدیدة، علماً أّن ھذه المجّمعات مصّممة إلیواء طاقم العمل القدیم والحدیث في مراكز تعاني من نقص في عدد المرافق ذات الجودة 

یواء قصیرة وطویلة المدى، وذلك بغیة مالئمة متطلّبات جمیع القطاعات العالیة. مجموعات اإلیواء: تّم تخصیص مجموعات اإل
الصناعیة، من مثل قطاع النفط والغاز والتعدین. وعالوة على تلبیة ھذه المجّمعات لالحتیاجات السكنیة والمكتبیة، فإنّھا تحتوي 

طلّبات التسلیة ومرافق االتصاالت الموثوقة، عدا المطاعم والمھاجع ومرافق االستجمام، فضالً عن أنّھا توفّر خدمات األمن ومت
 وجبة یومیاً. 3,000عن قدرتھا على تقدیم خدمات الضیافة لما یزید على 

استراتیجیة البناء والتشغیل: یقصد بھذه االستراتیجیة توفیر المساكن في المناطق النائیة بناء على طلب العمالء، بحیث تقوم شركة  •
ً أّن الشركة تقوم بإدارة ھذه المواقع إدارة كاملة. ومن المھّم البحر األحمر الدولیة بت أجیر ھذه المساكن لھم لمّدة محدودة، علما

اإلشارة إلى أّن ھذا الشكل من أشكال البناء یتّم تصنیفھا على أنّھا مرافق مبنیة لغرض معیّن، علماً أّن جمیع الخدمات التي یقّدمھا 
یقع ضمن ھذا اإلطار. تقوم الشركة بتشغیل المرافق وإقامتھا على مدار مّدة العقد، وبمجّرد العمال المختّصون في ھذا المجال 

انقضاء مّدة العقد یتّم إزالة جمیع ھذه المباني والبنى التحتیة بصورة تحرص على الحفاظ على جمیع الممتلكات التي یمكن نقلھا 
ات وبیعھا أو إبقائھا في المخازن حتّى یتّم توقیع عقد إیجار جدید، وبذلك إلى أماكن جدیدة. وتتعّھد الشركة بتجدید المباني والمعدّ 

 تبدأ ھذه العملیة من جدید.

 لمواد البناء: لقد وّسعت شركة البحر األحمر العالمیة من نشاطاتھا، فلم تعد أعمالھا تقتصر على عملیات اإلنشاء المعیاریة، بل غدت تشم
البحر األحمر لتجارة مواد ومعّدات البناء لھذه الخدمات، وذلك عبر إنتاج منتجات الطالء والكساء، والتعّھد مواد البناء، من خالل تقدیم شركة 

بتوزیعھا كذلك. وتشمل أنواع مثل ھذه المنتجات الطالء المعماري والكساء الصناعي والبحري. ومن الجدیر بالذكر أّن من یشرف على ھذه 
لعاملین في الدھان، ومّمن لدیھم القدرة على تقدیم خدمات موثوقة في ھذا المجال لكّل من المشاریع العملیات فریق مختّص ومتمّرن من ا

 متوّسطة/ واسعة النطاق، وذلك في القطاعات اإلسكانیة والتجاریة والصناعیة.

 كیفیة تشغیل مرافقنا؟

ة في المملكعاً سنویاً، وذلك متراً مربّ  900,000على تشغیل المرافق بإجمالي قدرة إنتاج تصل إلى الـ  العالمیةشركة البحر األحمر تعتمد 
ركة البحر األحمر شبابوا غینیا الجدیدة. إّن االستراتیجیة التي اتّبعتھا مالیزیا، ومیناء ووغانا، و، اإلمارات العربیة المتحدةالعربیة السعودیة، و

نسیق بین مرافق التصنیع المختلفة وخدمات الشحن ومواقع البناء كان لھا الدور األكبر في النھوض بالشركة حتّى غدت في مجال الت العالمیة
شركة رائدة في مجال توفیر حلول اإلسكان المعیاریة الشاملة في مختلف أرجاء العالم. فال یقتصر نطاق عملنا على توفیر أسالیب إنجاز 

لیشمل تأمین تنفیذ المشاریع بصورة أسرع وأكثر استدامة، علماً أّن ھذه العملیة تتضّمن تقدیم عرض مالي مفّصل  بدیلة لعمالئنا، بل یتعّداه
 لتكالیف مثل ھذه المشاریع كّل على حدى.

 Premier Paintإّن لدى شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعّدات البناء مرافق تصنیع مخّصصة (مرفق شركة بریمیر بینت  
Company.والتي یقع مقّرھا في مدینة جّدة في المملكة العربیة السعودیة ،( 

وعالوة على ما سبق فإّن شركة البحر األحمر العالمیة تحظى بإدارة تتمتّع بمستوى عال من الخبرات في مجال التصنیع وتوفیر حلول 
واإللمام باألسواق الدولیة، علماً أّن عددھم یصل الیوم إلى ما اإلسكان، فضالً عن امتالكھا لطاقم عمل ذي كفاءة عالیة، لدیھ الوعي الكافي 
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موّظف من ذوي االختصاص والكفاءة. إّن ھدفنا الیوم یتمثّل في أن نصبح في القریب العاجل قّوة عاملة إیجابیة في جمیع  3,000یزید على 
 وطامحین لتطویر طاقمنا وتقنیاتنا وخدماتنا أكثر وأكثر. المجتمعات التي ینشط عملنا فیھا، ساعین إلضافة قیمة ومكانة في ھذا المجال،

 استراتیجیة استدامة الشركة

تطرح خدماتھا على الصعید المحلّي والوطني والدولي، عبر مرافق التصنیع األربعة التابعة لھا، والتي تتمیّز  العالمیةإّن شركة البحر األحمر 
كاملة؛ علماً أّن ھذه الشركة ترّكز أشّد التركیز على مسألة تشیید بیئات البناء المخّصصة بكونھا واسعة النطاق، فضالً عن أنّھا مرافق مت

 ةللمجتمعات بصورة عاّمة؛ وبناء على ذلك فإّن عملھا یعكس تأثیراً مھّماً على رفاھیة المجتمعات التي تنشط فیھا على األصعدة االقتصادی
ي المحتمل ضمن ھذا اإلطار. وبالنظر إلى أّن ھذه الشركة تدرك مثل ھذه المسائل، وتحاول والبیئیة واالجتماعیة، فضالً عن أثرھا اإلیجاب

 ىجاھدة السعي وراء اإللمام بھا وتضمینھا في رؤیتھا وعملھا بصفتھا جزء من مشاریعھا المستدامة، فإنّھا تتعّھد بإقامة بیئات سكن تتخطّ 
رص على تأمین عملیات تواصل نزیھة، وضمان الجودة، ومراعاة البیئة عبر استخدام توقّعات الجھة المعنیة/ العمیل، وذلك من خالل الح

 تقنیات مستدامة، ھذا فضالً عن الحرص على تشیید موقع مبتكر، وتعزیز السلوك األخالقي في موقع العمل، الذي یتمیّز بأمانھ وسالمتھ بكلّ 
 تأكید. 
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ً عام 2017كان عام  ً انتقال ا صعبة والظھور في سوق حیث قامت الشركة بمواءمة ھیاكل التكلفة الخاصة بھا للتعامل مع ظروف السوق ال یا
، مما یؤدي إلى انخفاض النفقات العامة وانخفاض التدفقات  2018أكثر تنافسیة. سوف ینعكس األثر الكامل لھذه الوفورات في التكالیف في عام 

 .جیة وتحسین ھامش األمانالنقدیة الخار
حة صخالل العام ، حصلت الشركة على موافقة من السلطات المحلیة على أحدث ھیاكلھا النموذجیة وبدأت تسویق منتجاتھا إلى قطاعات ال

ر إیراداتھا دالتعلیم حیث تتطلب التصمیمات النموذجیة تلبیة احتیاجات العمالء في الوقت المناسب. سیؤدي ذلك إلى تنویع مصاالسیاحة وو
 وتقلیل االعتماد على قطاع النفط والغاز.

عودیة سعمدت شركة البحر األحمر العالمیة عند إعدادھا لبیاناتھا المالیة إلى التحّول من تطبیق نظام معاییر المحاسبة الذي تعتمده الھیئة ال
)، علماً أّن فریقاً داخلیاً قد عمد على إعداد السیاسات IFRSلمیة () إلى تفعیل نظام معاییر التقاریر المالیة العاSOCPAللمحاسبین القانونیین (

) االستشاریة، ومحاسبین من شركة برایس ووتر ھاوس KPMGالمحاسبیة ھذه، كما قام بمراجعتھا مختّصین من شركة كي بي إم جي (
لصعوبات الجسیمة عند إعدادھا للبیانات ).  ومن الجدیر بالذكر أّن الشركة لم تواجھ أّي من اPricewaterhouseCoopersكوبرز (

، والتي كان من الممكن أن تتسبّب بھا عملیة التحّول العتماد نظام معاییر التقاریر المالیة 2016المالیة المقارنة الخاّصة بالربع األّول من عام 
 .2017ه المعاییر في الربع األّول من عام ). وعلى ھذا األساس فقد شرعت الشركة بإعداد بیاناتھا المالیة وفقاً لھذIFRSالعالمیة (

 Desaru Development Holdingsوقد نجح فرع شركة البحر األحمر العالمیة التابع في مالیزیا في توقیع خطاب قبول مع شركة 
One SDN BHD طاقم موّظفي فرداً من  1,700، وشرع في إنشاء قریة سكنیة للموّظفین في والیة جوھور المالیزیة، بغیة استیعاب

. ویشمل المشروع بناء مباٍن متعددة الطوابق یصل ارتفاعھا إلى سبعة وأربعین ملیون رینجت مالیزيالشركة. وقد قُّدرت قیمة المشروع بـ
 خمسة طوابق، وذلك باستخدام تقنیة البناء متعّدد األدوار الحدیثة التي اعتمدتھا الشركة مؤّخراً.

 ومن المھّم اإلشارة إلى أّن شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان قد غیّرت ھّویتھا المؤّسساتیة بعد أن اعتمدت اسم "شركة البحر األحمر
ت انالعالمیة"، وشرعت في اإلجراءات القانونیة الالزمة إلطالق ھذا االسم على جمیع فروعھا والشركات التابعة لھا. یُذكر أّن ھذه الخطوة ك

 صیلة توافق في استراتیجیة المجموعة المؤّسسة لھذه الشركة كاملة، إذ كانت مسألة تحویل ھذه الشركة إلى شركة مساھمة تبَُرع في العدیدح
 من التخّصصات التجاریة، وتمتلك عدداً من الشركات الفرعیة، ما ھي إّال نقطة إیجابیة تصّب في صالح الشركة.  
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تعتزم شركة البحر األحمر العالمیة مواصلة استراتیجیتھا التنمویة، واضعة في رأس أولویاتھا مسألة التركیز على جوھر عملھا والمناطق 
 نّ الجغرافیة التي تمتد رقعتھا إلیھا.  وبالنظر إلى أّن االقتصادات العالمیة شھدت مؤّخراً حالة من االنتعاش عقب سنوات من التراجع، فإ

تطویر المشاریع في األسواق القائمة بدأت تزید وتكبر.  وإذا ما نظرنا إلى أّن الشركة تعتمد على خطوط التوزیع السریعة فإّن  فرص
 .2018استراتیجة الحلول السریعة ھذه تعّد أّحد أھّم نقاط قّوتھا، األمر الذي تتعّھد الشركة بأن یكون من ضمن أولویاتھا عام 

نا في مجال النفط والغاز وأجھزة التنقیب إّال أّن الشركة ستبذل قصارى جھدھا لتوسیع قطاع خدماتھا لتشمل وباإلضافة إلى مشاریع
قطاعات أخرى، وذلك من خالل استخدام تقنیات معّززة أو معّدلة لتقنیات التصنیع والتجمیع المعتمدة.  ومن ھذه القطاعات التي سیتّم 

التعلیم والقطاع السكني.  ومن المھّم اإلشارة إلى أّن الشركة تحظى بفرص كبیرة تؤّھلھا لتطویر وسیاحة وال صحةالتركیز علیھا قطاع ال
 قة.فّ المشاریع في ھذه القطاعات، األمر الذي سیدعم الدخل العام إلى حّد بعید، فضالً عن كونھ یقّدم إمكانیة لتنویع مصادر اإلیرادات المتد

ونتنا في المناطق الجغرافیة التي أّسسنا أعمالنا فیھا، والممثّلة بالمملكة العربیة السعودیة، ودول مجلي ویُجدر بالذكر أنّنا سنحافظ على كین 
التعاون الخلیجي، وغرب إفریقیا، وجنوب شرق آسیا.  إذ إّن ھذه األسواق تتمیّز بطرحھا لنطاق واسع من فرص تأسیس المشاریع المختلفة 

ي یمكن لشركة البحر األحمر العالمیة تنفیذه بسھولة عبر الحلول المعیاریة التي تقّدمھا.  أّما بالنسبة في العدید من القّطاعات، األمر الذ
 ذللسوق الوحیدة التي لم تستطع ھذه الشركة الوصول إلیھا في الحقبة الماضیة فھي سوق اإلمارات العربیة المتّحدة، علماً أنّھا تمتلك من

، 2018ومن ھذا المنطلق فإّن الشركة تضع ھذه السوق ضمن رؤیتھا وأھدافھا لعام ة في جبل علي؛ في المنطقة الحرّ  عقود مصنعاً یقع
 آملة أن تنجح في تضمینھا في المناطق الجغرافیة التي تعمل بھا. 

 بغیة تنظیم ھیكل التكالیف عام التحّول في تاریخ الشركة، إذ إنّھا أمضت زمناً طویالً في عملیة إعادة ھیكلة أعمالھا، وذلك 2017لقد كان عام 

لمالیة ا التابع لھا بصورة تتالءم مع الواقع االقتصادي.  وعلى ھذا األساس فقد نجحت في اّدخار مبالغ كبیرة یمكنھا من خاللھا تحقیق التدفّقات

رة الشركة، دورھا في تحسین خب وأكثر.  إّن ھذه المبادرات وحدھا ستجني عشرات مالیین الریاالت المّدخرة، فضالً عن 2018الالزمة لعام 

 إحدى أبرز األسواق المنافسة في المنطقة.وتمكینھا في أن تغدو 

 

 األصول والخصوم ونتائج األعمال .4

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

 .%175.61 قدره إنخفاضاً والذي یمثل  ،م2016

ملیون  1,030.42مقارنة بمبلغ  ،م2017ملیون لایر خالل العام  773.12لیصل إلى  %24.97بنسبة إجمالي اإلیرادات  إنخفض -

 .م2016لایر التي تم تحقیقھا خالل العام 

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

71.46%.  

لایر خالل العام  ملیون 114.83 ربح تشغیلي مقابل ،م2017خالل العام ملیون لایر  )45.51(للشركة  ةالتشغیلی ت الخسارةبلغ -

ً والذي یمثل ، م2016  .%139.64قدره  إنخفاضا

ً ، والذي یُمثل م2016لایر خالل العام  1.51مقابل  م2017العام  لایر بنھایة )1.09(بلغ الربح الصافي للسھم  - بنسبة إنخفاضا

172.19%.  
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 .م2017ملیون لایر خالل العام  817.34، لیصل إلى م2016مقارنة بالعام  %12.24مجموع حقوق المساھمین بمعدل  إنخفض -

 .م2016لعام لملیون لایر  656.49 بـ، مقارنة  م2017عام بنھایة ال ملیون لایر 531.07 الموجودات المتداولة قیمة بلغت -

، م2017العام  بنھایةلایر  ملیون 1,303.02إلى  م2016لایر خالل العام  ملیون 1,483.32 مجموع الموجودات من انخفض -

ً والذي یمثل   .%12.16بنسبة  انخفاضا

 السابقة  نتائج الخمس سنوات .5

 (المبالغ بآالف الریاالت)
 م2017 م2016 م2015 م2014 م2013 العام

 SOCPA SOCPA SOCPA IFRS IFRS المعیار
 773,120 1,030,417 1,027,892 1,104,948 971,411 إیرادات

 (697,967) (769,783) (771,090) (809,802) (695,176) تكلفة اإلیرادات
 75,153 263,341 256,802 295,146 276,235 إجمالي األرباح

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

 (43,380) (47,058) (54,660) (46,744) (52,477) مصاریف بیع و تسویق

 (79,280) (95,274) (105,753) (75,040) (57,127) مصاریف إداریة و عامة

)458( 5,971 الربح من العملیات التشغیلیة  )2,896(  )6,117(  1,993 

 (45,514) 114,832 93,493 172,904 172,602 اإلیرادات المالیة

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

)7,481( صافي إیرادات أخرى (مصاریف)  )7,159(  )9,299(  (15,724) (12,025) 

الدخل قبل الزكاة و الضرائب 
 الخارجیة

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

 (6,009) (5,882) (468) (1,478) (8,866) مصاریف ضریبة الدخل األجنبیة

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

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

 4,433 (1,885) 571 1,477 1,174 حقوق األقلیة
 (65,304) 90,344 76,097 156,691 152,771 صافي الدخل

 (%8.45) %8.77 %7.40 %14.18 %15.73 المبیعات (%)صافي الدخل/ 
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 الرسم البیاني التالي یوضح نتائج األعمال للسنوات المالیة الخمس األخیرة:

 

 غ بآالف الریاالت)ل(المبا  

 

 

   (المبالغ بآالف الریاالت)
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 التوزیع الجغرافي لإلیرادات .6

 
 :م2017لإلیرادات خالل العام  الجغرافينسب التوزیع التالي یوضح  الرسم البیاني

 

ث لم تتمكن ھذه حی وس��نغافورا، لیبیا، ونیجیریاوكندا، وفي قطر،  الش��ركات التابعة لم یتطرق الرس��م البیاني لذكر تفاص��یل عن اإلیرادات من
 .م31/12/2017الفروع من تحقیق أي إیرادات خالل السنة المالیة المنتھیة في 

 

 : م2017 التالي یوضح نسب اإلیرادات بحسب المصدر خالل العامالرسم البیاني 
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، بحسب م2016 و م2017، خالل السنوات  الشركة اي حققتھاإلیرادات التالتالیة تفصیالً عن مصادر  والرسومات البیانیة توضح الجداول

 .التوزیع الجغرافي

 (المبالغ بآالف الریاالت)                                                                                                                   
اإلیرادات من  2017

مبیعات الوحدات 
 السكنیة

نسبة اإلیرادات 
من مبیعات 

 الوحدات السكنیة

اإلیرادات من 
 اإلیجار

اإلیرادات نسبة 
 من اإلیجار

اإلیرادات من 
مبیعات مواد 

 الدھانات

نسبة اإلیرادات 
من مبیعات مواد 

 الدھانات

 إجمالي اإلیرادات

 514,586 %9.16 47,132 %55.83 287,296 %35.01 180,158 السعودیة

 78,543 - - %1.37 1,076 %98.63 77,467 اإلمارات الُمتحدة

 34,176 - - %1.18 407 %98.82 34,176 غـانا

بابوا غینیا 

 

23,228 94.15% 1,442 5.85% - - 24,670 

 25,797 - - %97.12 25,054 %2.88 743 الجزائر

 108 - - %6.48 7 %93.52 101 أسترالیا

 16,248 - - %5.51 896 %94.49 15,352 ُعمان

 - - - - - - - موزمبیق

 78,585 - - %0.02 15 %99.98 78,570 مالیزیا

 - - - - - - - كندا

 773,120 %6.10 47,132 %40.90 316,193 %53.01 409,795 المجموع
 
 
 

 (المبالغ بآالف الریاالت)                                                                                                                   
اإلیرادات من  2016

الوحدات مبیعات 
 السكنیة

نسبة اإلیرادات 
من مبیعات 

 الوحدات السكنیة

اإلیرادات من 
 اإلیجار

نسبة اإلیرادات 
 من اإلیجار

اإلیرادات من 
مبیعات مواد 

 الدھانات

نسبة اإلیرادات 
من مبیعات مواد 

 الدھانات

 إجمالي اإلیرادات

 660,572 %9.62 63,550 %55.76 368,320 %34.62 228,702 السعودیة

 66,878 - - %2.09 1,399 %97.91 65,479 اإلمارات الُمتحدة

 125,349 - - %0.11 139 %99.89 125,210 غـانا

بابوا غینیا 

 

39,507 94.47% 2,314 5.53% - - 41,820 

 27,598 - - %97.38 26,874 %2.62 723 الجزائر

 571 - - %5.78 33 %94.22 538 أسترالیا

 4,389 - - %99.23 4,355 %0.77 34 ُعمان

 1 - - - - %100.00 1 موزمبیق

 99,879 - - %0.09 91 %99.91 99,788 مالیزیا

 3,360 - - %2.65 89 %97.35 3,271 كندا

 1,030,417 %6.17 63,550 %39.17 403,614 %54.66 563,253 المجموع
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 ت الجوھریة في النتائج التشغیلیةالفروقا .7

 .م31/12/2017و  م31/12/2016یوضح الجدول التالي أھم التغیرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات المنتھیة في 

             (المبالغ بآالف الریاالت، ماعدا صافي الربح للسھم)
 التغیرنسبة  صافي التغیر م2016 م2017 قائمة الدخل

 %24.97- (257,297) 1,030,417 773,120 اإلیرادات
 %9.01- 69,109 (767,076) (697,967) تكلفة اإلیرادات
 %71.46- (188,188) 263,341 75,153 إجمالي األرباح

 %7.82- 3,678 (47,058) (43,380) مصاریف بیع وتسویق
 %16.79- 15,994 (95,274) (79,280) مصاریف عمومیة وإداریة

 - 8,170 (6,177) 1,993 الربح التشغیلي
 - (160,346) 114,832 (45,514) اإلیرادات المالیة

 %80.76- (1,276) 1,580 304 المصروفات المالیة
 %23.52- 3,699 (15,724) (12,025) إیرادات أخرى

الدخل قبل ضریبة الدخل األجنبیة 
 - (157,923) 100,688 (57,235) والزكاة

 %2.16 (127) (5,882) (6,009) ضریبة الدخل األجنبیة
 %151.96 (3,916) (2,577) (6,493) الزكاة

 - (161,966) 92,229 (69,737) الربح قبل حقوق األقلیة
 - 6,318 (1,885) 4,433 حقوق األقلیة
 - (155,648) 90,344 (65,304) صافي الربح

ربح السھم من العملیات 
 - (2.67) 1.91 (0.76) التشغیلیة

 - (2.60) 1.51 (1.09) صافي الربح للسھم

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

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

والنخفاض اإلیرادات من عملیات  %27.2ض في إیرادات المباني بنسبة خالل العام الحالي، والذي جاء أیضاً نتیجة إلنخفا %9.7إلى معدل 

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.  باإلضافة إلى ما  %25.8والنخفاض اإلیرادات من عملیات الدھانات بنسبة  %21.7التأجیر بنسبة 

ة تیاطیات غیر المتكررة والتي تم وضعھا نتیجة  للخسائر المتوقعسبق فیعزى اإلنخفاض في ھامش الربح إلى وجود العدید من التكالیف واإلح

في مشروعین قائمین، باإلضافة إلى إرتفاع إحتیاطي المخزون بطيء الحركة، كما كانت ھناك زیادة في إحتیاطي الضرائب نتیجة إلرتفاع 

الحیطة. ومع ذلك قامت الشركة بوضع إجراءات لضبط  المطالبات الضریبیة بما یخص العملیات في الخارج ، وھو ما وضعتھ الشركة من باب 

ورسوم التمویل بنسبة  %16.8، والمصروفات اإلداریة والعمومیة بنسبة %7.8التكالیف وقامت بخفض مصاریف البیع والتسویق بنسبة 

23.5%. 
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 اإلیضاحات المحاسبیة .8

المتعارف و )IFRSمعاییر التقاریر المالیة العالمیة (لوفقا  م31/12/2017تم إعداد القوائم المالیة للش�������ركة خالل العام المالي المنتھي في 

 دون أي اختالف.عربیة السعودیة علیھا في المملكة ال

 والفروع الشركات التابعة .9

تم ی ،مجموعة من الش�����ركات المتواجدة في مناطق مختلفة من أرجاء العالم ،یش�����ار إلیھا "بالش�����ركة" ،العالمیةتتبع إلى ش�����ركة البحر األحمر 

الل العام خ ن فروع الشركة وشركاتھا التابعةوفیما یلي نستعرض لكم قائمة تتضمن معلومات تفصیلیة عاإلشارة الیھا مجتمعة "بالمجموعة". 

 م.31/12/2017المالي المنتھي في 

 

 المحدودة )غانا(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .1
 التأسیس: مدینة أكرا، غانابلد  •
 م2005 تاریخ التأسیس: •
، ومجموعة وحدات (Steel Roughneck)، (Sitemaster 25)نشاط الشركة: تصنیع مختلف الوحدات السكنیة والتي تتضمن  •

(Seaway Series) منطقة شمال إفریقیا وغربھا.، وتقدم خدماتھا للعمالء في  
 غاناحل الرئیسي لعملیاتھا: المالدولة  •
 العالمیةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  •

 
 

 المحدودة  )الجزائر(شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .2
 ، الجزائرمكان التأسیس: الجزائر •
 م2006تاریخ التأسیس:  •
 نشاط الشركة: استیراد منتجات شركة البحر االحمر من الفروع األخرى لیتم بیعھا وتأجیرھا محلیا لدعم عملیات الشركة في تنفیذ المشاریع •

الواقع في منطقة  (Desert Palms)فندق "نخیل الصحراء"  وتشغیل وتنفیذ عقود المقاوالت العامة. كما تقوم الشركة بإدارةالمحلیة 
 حاسي مسعود.

 الجزائر حل الرئیسي لعملیاتھا:المالدولة  •
بلغ الحصة المتبقیة التي ت، كما یمتلك عضو مجلس اإلدارة السید/ جمال عبدهللا الدباغ العالمیةلشركة البحر األحمر  %98مملوكة بنسبة  •

2%. 
 

 )قطر(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .3
 مكان التأسیس: الدوحة، قطر •
 م2006تاریخ التأسیس:  •
 الصنع والصیانة العامة والعملیّات التشغیلیّة. ُمسبقةنشاط الشركة: إنجاز أعمال المقاوالت العامة وتركیب المباني  •
 قطر حل الرئیسي لعملیاتھا:المالدولة  •
 ، و تسیطر الشركة على سیاستھا المالیة والتشغیلیة.العالمیةلشركة البحر األحمر  %49مملوكة بنسبة  •

 
 المحدودة  )نیجیریا(البحر األحمر لخدمات اإلسكان شركة  .4

 نیجیریاالقوس، مكان التأسیس:  •
 م2008تاریخ التأسیس:  •
 نشاط الشركة: القیام بأعمال المقاوالت العامة والصیانة وبناء المرافق واألعمال المدنیة والمقاوالت من الباطن. •
 العالمیةلشركة البحر األحمر  %97مملوكة بنسبة  •
 .م31/12/2017أّي إیرادات حتى تاریخ  لم تحقق شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان نیجیریا •
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 )المنطقة حرة دبي(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .5

 مكان التأسیس: المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة •
 م2009تاریخ التأسیس:  •
والمقاوالت  واألعمال المدنیةقة الصنع والقیام بأعمال المقاوالت العامة والصیانة وبناء المرافق یع الوحدات السكنیة ُمسبنشاط الشركة: تصن •

 .من الباطن
 اإلمارات العربیة، والسعودیة، وُعمان، والكویت. حل الرئیسي لعملیاتھا:المالدولة  •
 العالمیةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  •
 
 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (بابوا غینیا الجدیدة) .6

 الجدیدةمكان التأسیس: بورت مورسبي، بابوا غینیا  •
 م2009تاریخ التأسیس:  •
 نشاط الشركة: المقاوالت العامة والبناء والتشیید، وبناء المرافق واألعمال المدنیة والمقاوالت من الباطن. •
 بابوا غینیا الجدیدة حل الرئیسي لعملیاتھا: المالدولة  •
 العالمیةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  •
 
  )لیبیا(كان البحر األحمر لخدمات اإلسشركة  .7

 مكان التأسیس: لیبیا •
 م2005تاریخ التأسیس:  •
 قة الصنع.تصنیع الوحدات السكنیة ُمسبنشاط الشركة:  •
 لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. %90مملوكة بنسبة  •
الغاز  المتوقعة في قطاع التنقیب عننظراً لعدم استقرار األوضاع األمنیة في المنطقة والذي أدى إلى تأجیل العدید من المشاریع الرئیسیة  •

علنت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عن تعذر الشركة استكمال أعمال الصیانة وتجھیزه لبدء العمل بسب األوضاع والبترول، أ
یرة وعادت وت الراھنة. وأكدت على سعیھا النتھاز الفرصة المواتیة لبدء العملیات في المصنع متى تحسن الوضع في المنطقة إجماالً 

 األعمال إلى طبیعتھا. 
 .م31/12/2017لم تتمكن الشركة التابعة من تحقیق أي إیرادات حتى تاریخ  •
 
 شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات البناء .8

 مكان التأسیس: جدة، المملكة العربیة السعودیة •
 م2012تاریخ التأسیس:  •
الصحیة والسباكة وأدوات الكھرباء والدھان والطالء بأنواعھ، وكذلك التجارة في أدوات  نشاط الشركة: تجارة الجملة والتجزئة بالمواد •

 وآلیات ومعدات البناء.
 السعودیةحل الرئیسي لعملیاتھا:  المالدولة  •
  العالمیةلشركة البحر األحمر  بالكاملمملوكة  •
 
 شركة الدھانات الممتازة .9

 التأسیس: جدة، المملكة العربیة السعودیةمكان  •
 م2013تاریخ التأسیس:  •
 نشاط الشركة: انتاج وتوزیع مختلف الدھانات والطالءات والتي تُستخدم في مجال الدیكور واالنشاء وكذلك لالستخدام الصناعي والبحري. •
 السعودیة الدولة المحل الرئیسي لعملیاتھا: •
 العالمیةلشركة البحر األحمر  %81مملوكة بنسبة  •
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 لالستثمارات الُمتخصصةشركة البحر األحمر  .10
 مكان التأسیس: جدة، المملكة العربیة السعودیة •
 م2013تاریخ التأسیس:  •
 .االستثمار في المشاریع الصناعیة والتجاریة والزراعیة والخدمیة والعقاریة نشاط الشركة: •
 العالمیةلشركة البحر األحمر  بالكاملمملوكة  •
 .م31/12/2017أّي إیرادات حتى تاریخ  لم تحقق الشركة التابعة •
 )موزمبیق(شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .11
 موزمبیقمابوتو، مكان التأسیس:  •
 م2013تاریخ التأسیس:  •
إنشاء المجمعات السكنیة الصناعیة واستیراد وبیع وتأجیر وصیانة وتركیب الوحدات السكنیة مسبوقة الصنع والمعدات نشاط الشركة:  •

 الُمتعلقة بھا.
 موزمبیق حل الرئیسي لعملیاتھا:المالدولة  •
 العالمیةلشركة البحر األحمر  بالكاملمملوكة  •

 
 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (ُعمان) .12
 ُعمانمسقط، مكان التأسیس:  •
 م2013تاریخ التأسیس:  •
المعدات ة الصنع وانة وتركیب الوحدات السكنیة ُمسبقینشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنیة الصناعیة واستیراد وبیع وتأجیر وص •

 الُمتعلقة بھا.
 عمان حل الرئیسي لعملیاتھا:المالدولة  •
 العالمیةلشركة البحر األحمر  بالكاملمملوكة  •
 

 
 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (استرالیا) .13
 مكان التأسیس: بریزبین، استرالیا •
 م2013تاریخ التأسیس:  •
إنشاء المجمعات السكنیة الصناعیة واستیراد وبیع وتأجیر وصیانة وتركیب الوحدات السكنیة مسبوقة الصنع والمعدات نشاط الشركة:  •

 الُمتعلقة بھا.
 أسترالیا حل الرئیسي لعملیاتھا:المالدولة  •
 العالمیةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  •
 

 
 شركة البحر األحمر لإلسكان الُمیسر .14
 جدة، المملكة العربیة السعودیةمكان التأسیس:  •
 م2014تاریخ التأسیس:  •
 اإلیجار أو بالبیع و استئجار األبنیة و األراضي وتطویرھا و استثمارھا و التطویر العقاري بما في ذلك شراء نشاط الشركة: االستثمار •

 طویر العقاري.الشركة و إقامة المباني ومشاریع اسكان ذوي الدخل المحدود وغیرھا من مشاریع الت لصالح
 العالمیةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  •
 م.31/12/2017أّي إیرادات حتى تاریخ  تحقق الشركة التابعةلم  •
 

 
 شركة مدینة البحر األحمر السكنیة  .15
 مكان التأسیس: جدة، المملكة العربیة السعودیة •
 م2014تاریخ التأسیس:  •
 العامة السكنیة المتكاملة وغیرھا من مشاریع التطویر العقاري و تنفیذ أعمال المقاوالت إنشاء وإدارة وتشغیل المجمعاتنشاط الشركة:  •

 .والتجاریة السكنیة للمباني
 العالمیةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  •
 .م31/12/2017أّي إیرادات حتى تاریخ  لم تحقق الشركة التابعة •
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 للمشاریع اإلسكانیةلبحر األحمر اشركة  .16
 السابق للشركة ھو "شركة البحر األحمر للتطویر العقاري"االسم  •
 مكان التأسیس: جدة، المملكة العربیة السعودیة •
 م2014تاریخ التأسیس:  •
و استئجار األبنیة و األراضي وتطویرھا و  والتطویر العقاري بما في ذلك شراء االستثمارالعامة، و تنفیذ أعمال المقاوالتنشاط الشركة:  •

 .إقامة المباني و مشاریع االسكان و غیرھا من مشاریع التطویر العقاريو  استثمارھا
 العالمیةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  •
 . م31/12/2017أّي إیرادات حتى تاریخ  لم تحقق الشركة التابعة •

 
 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (سنغافورة) المحدودة .17
 مكان التأسیس: سنغافورة •
 م2015التأسیس: تاریخ  •
العامة، والتشیید والبناء، والتركیب، وتشیید المرافق والخدمات، والقیام باألعمال المدنیة، وأعمال  نشاط الشركة: تنفیذ أعمال المقاوالت •

 المقاوالت بالباطن. 
 العالمیةمملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر  •
 . م31/12/2017أّي إیرادات حتى تاریخ  لم تحقق الشركة التابعة •

 

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (مالیزیا) المحدودة .18
 ، مالیزیامكان التأسیس: كواال لومبور •
 م2015تاریخ التأسیس:  •
العامة، والتشیید والبناء، والتركیب، وتشیید المرافق والخدمات، والقیام باألعمال المدنیة، وأعمال  نشاط الشركة: تنفیذ أعمال المقاوالت •

 قاوالت بالباطن. الم
 .لخدمات اإلسكان (سنغافورا) لوكة بالكامل لشركة البحر األحمرمم •
 . م31/12/2017أّي إیرادات حتى تاریخ  لم تحقق الشركة التابعة •
 

 
 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان (كندا) .19
 كندامكان التأسیس:  •
 م2015تاریخ التأسیس:  •
العامة، والتشیید والبناء، والتركیب، وتشیید المرافق والخدمات، والقیام باألعمال المدنیة، وأعمال  نشاط الشركة: تنفیذ أعمال المقاوالت •

  المقاوالت بالباطن. 
 كندا حل الرئیسي لعملیاتھا:المالدولة  •
 العالمیةشركة البحر األحمر مملوكة بالكامل ل •

 
 

 .AM Modular SDN. BHD، المعروفة سابقاً بإسم SDN BHDشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان مالیزیا   .20
 مكان التأسیس: كواال لومبور، مالیزیا •
 م2016تاریخ التأسیس:  •
العامة، والتشیید والبناء، والتركیب، وتشیید المرافق والخدمات، والقیام باألعمال المدنیة، وأعمال  نشاط الشركة: تنفیذ أعمال المقاوالت •

 المقاوالت بالباطن. 
 مالیزیا حل الرئیسي لعملیاتھا:الم الدولة •
 اإلسكان لخدماتلشركة البحر األحمر  %90بنسبة مملوكة  •

 
  (بابوا غینیا)شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  .21
 بابوا غینیامكان التأسیس:  •
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 م2017تاریخ التأسیس:  •
العامة، والتشیید والبناء، والتركیب، وتشیید المرافق والخدمات، والقیام باألعمال المدنیة، وأعمال  نشاط الشركة: تنفیذ أعمال المقاوالت •

 المقاوالت بالباطن. 
 الجدیدة بابوا غینیا حل الرئیسي لعملیاتھا:المالدولة  •
 العالمیةلشركة البحر األحمر  %100بنسبة مملوكة  •

 
 خالل الفترتین المنتھیتین فيالتي تمتلكھا الش������ركة في ش������ركاتھا التابعة و نس������بة تغیر الملكیة  االس������ھم حص������صالجدول التالي وض������ح 

 .م31/12/2017الفترة المنتھیة في خالل  لم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار أدوات دینم. و31/12/2017م و 31/12/2016
 

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

 عدد األسھم  رأس المال المدفوع

 م2017 م2016

 
شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

 المحدودة (غانا)
 450,000 دوالر أمریكي 50,000 %100 %100 غانا

شركة سارل البحر األحمر لخدمات 
 اإلسكان المحدودة (الجزائر)

 20,000 جزائري دینار 20,000,000  %98 %98 الجزائر

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (قطر)

 1,000  قطريلایر1,000,000 %49 %49 قطر

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 المحدودة (نیجیریا)

 2,000,000 نایرا نیجیري 2,000,000 %97 %97 نیجیریا

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
المنطقة الحرة)-(دبي  

 1 درھم إماراتي 1,000,000 %100 %100 العربیة اإلمارات

                    شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان
 (بابوا غینیا)

 

 1,500,000 كینا 1,500,000 %100 _ _  بابوا غینیا

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (لیبیا)

 10,000 دینار لیبي 300,000 %90 %90 لیبیا

األحمر لتجارة مواد و معدات شركة البحر 
 البناء

 500 لایر سعودي 50,000 %100 %100 السعودیة

 10,000 لایر سعودي 10,000,000 %81 %81 السعودیة شركة الدھانات الممتازة

شركة البحر األحمر لالستثمارات 
 الُمتخصصة

 500 لایر سعودي 50,000 %100 %100 السعودیة

اإلسكان شركة البحر األحمر لخدمات 
 (موزمبیق)

 

 - دوالر أمریكي 500,000 %100 %100 موزمبیق

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (ُعمان)

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

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (استرالیا)

 1 دوالر استرالي 1 %100 %100 استرالیا

الُمیسرشركة البحر األحمر لإلسكان   500 لایر سعودي 50,000 %100 %100 السعودیة 

شركة مدینة البحر األحمر السكنیة 
 للعقارات

 500 لایر سعودي 50,000 %100 %100 السعودیة

األحمر للمشاریع اإلسكانیةلبحر شركة ا  500 لایر سعودي 50,000 %100 %100 السعودیة 

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
المحدودة(سنغافورة)   

 100 دوالر أمریكي 100 %100 %100 سنغافورا

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (مالیزیا) المحدودة

 600,000 رینجت مالیزي 600,000 %100 %100 مالیزیا

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
 (كندا)

 100 دوالر كندي 100 %100 %100 كندا

اإلسكانشركة البحر األحمر لخدمات   6,122,450 رینجت مالیزي 6,122,450 %90 90% مالیزیا 
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. وتُعد ش��ركة تابعة العالمیةإن ش��ركة البحر األحمر لخدمات اإلس��كان (بابوا غینیا الجدیدة) ھي ش��ركة مملوكة بالكامل لش��ركة البحر األحمر 
 .وسنغافورة و"غینیا االستوائیة" وأفغانستان تراخیص لتشغیل فروعھا في كل من أبوظبيكذلك فإن لدى الشركة 

 

 من غیر أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفیذیین وأقاربھم أبرز المساھمین وصف مصلحة .10

 لعالمیةاوصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألبرز المساھمین في شركة البحر األحمر یتضمن الجدول التالي 
ذین یمتلكون وال م31/12/2017بحس����ب الفترة المنتھیة في  وكبار التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم القص����ر) اإلدارةأعض����اء مجلس من غیر (

 من إجمالي األسھم الُمصدرة. %5حصة تتجاوز 
 

 نسبة التغیر نسبة التملك نھایة العام نسبة التملك بدایة العام عدد األسھم االسم الرقم

المحدودةشركة مجموعة الدباغ القابضة  1  30,600,000 51%  51%  - 

%5 3,000,000 شركة األغذیة الممتازة المحدودة 2  5%  - 

%5 3,000,000 الشركة العلمیة الوطنیة المحدودة 3  5%  - 

%5 3,000,000 شركة التسویق والوكاالت التجاریة 4  5%  - 

%4.7 4,449,025 السید/ أمین محمد شاكر 5  7.2%  - 

 

 سیاسة توزیع األرباح .11

لتشكیل م 2016لعام من صافي األرباح السنویة  %10تجنیب تم ، العالمیة) من النظام األساسي لشركة البحر األحمر 46امتثاالً للمادة (
ة. حاملي األسھم العادیللمساھمین من حتى األن لم تصدر الشركة أي أسھم ممتازة ولذلك فإن جمیع األرباح یتم دفعھا و .االحتیاطي القانوني

لایر  0.75 بواقع ،ملیون لایر 45مبلغ على توزیع  م21/05/2017 قدت فيالتي عُ غیر العادیة المساھمون في الجمعیة العامة وافق وقد 
وذلك للمساھمین المالكین ألسھم الشركة بحسب  من قیمة السھم اإلسمیة %7.50مثل ت والتي م2016، كأرباح نقدیة عن السنة المالیة للسھم

یخ تارفي  ة للمساھمینالمصرفی اتوقد تم توزیع أرباح األسھم المعلنة عن طریق اإلیداع المباشر في الحساب. الجمعیةتاریخ انعقاد 
 .م31/05/2017
 

وذلك م، ص��وت المس��اھمون بالموافقة على تعدیل النظام األس��اس��ي للش��ركة 16/02/2017خالل الجمعیة العامة غیر العادیة الُمنعقدة بتاریخ 
) من النظام األساسي للشركة والذي 46یتم توزیع االرباح وفقاً للمادة (ل، نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثماربما یتفق مع 

 :يلتالا نحوعلى الوذلك أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف األخرى  یقضي بتوزیع
 

النظامي للش��ركة ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا  االحتیاطي) من ص��افي األرباح لتكون %10( یُجنب )أ(
 ع) من رأس المال المدفو%30المذكور ( االحتیاطيالتجنیب متى بلغ 

 اتفاقي یاطياحتمن ص���افي األرباح لتكوین  نس���بة معینةمجلس اإلدارة أن تجنب  اقتراحللجمعیة العامة العادیة بناء على  )ب(
 لدعم المركز المالي للشركةیخصص 

أخرى ، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح  احتیاطیاتللجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین  )ت(
ثابتھ قدر اإلمكان على المس����اھمین . وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع من ص����افي األرباح مبالغ إلنش����اء مؤس����س����ات 
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 لعاملي الشركة أو لمعاونة ما یكون قائماً من ھذه المؤسسات.  تماعیةاج

 ) من رأسمال الشركة المدفوع .%5( عن ال تقلیوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة  )ث(

من نظام الش��ركات یخص��ص  )76(، والمادة  النظام األس��اس��ي للش��ركةمن  )22(مع مراعاة األحكام المقررة في المادة  )ج(
متناس��باً  المكافأةھذه  اس��تحقاق) من الباقي لمكافآت مجلس اإلدارة ، على أن یكون %10( ال تزید عن بعد ما تقدم نس��بة

 .عدد الجلسات التي یحضرھا العضو مع

اول" عن توص����یة م أعلنت ش����ركة البحر األحمر العالمیة في موقع ش����ركة الس����وق المالیة الس����عودیة "تد12/03/2018بتاریخ 
-03-12أص�����در مجلس إدارة الش�����ركة قراراً بالتمریر بتاریخ م، حیث 2017مجلس إدارتھا بعدم توزیع أرباح عن العام المالي 

م، والمتض��من التوص��یة للجمعیة العامة للمس��اھمین بعدم توزیع أرباح للس��ادة مس��اھمي الش��ركة عن العام المالي المنتھي في 2018
ماً لمركز الش����ركة المالي، وس����وف تعرض ھذه التوص����یة على الجمعیة العامة والتي س����وف یتم تحدید م وذلك دع31-12-2017

 موعدھا في وقت الحق.

 لشركةفي اوصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفیذیین  .12

ي من أزواجھم أو أوالدھم القص���ر فیما یتعلق بالش���ركة وش���ركاتھا التابعة، لم تص���در ألي من أعض���اء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفین أو أ
یوض����ح الجدول التالي بیانات المص����لحة التي تعود ألعض����اء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القص����ر في وحقوق خیار أو حقوق اكتتاب. 

 .م2017 ةالمالی السنةشركاتھا التابعة وأي تغیر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل  أي منأسھم الشركة وأدوات الدین للشركة أو 
 

وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القصر في حصص الشركة، أو الشركات التابعة أواسھم أو 
 نسبة التغییر صافي التغییر نھایة العام بدایة العام اسم العضو العدد 

 الصكوك األسھم الصكوك األسھم
 عبدهللا الدباغمعالي االستاذ/ عمرو  1

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

 - - - 5,000 - 5,000 الدكتور/ إبراھیم حسن المدھون 2

 - - - 0 - 0 عبدهللا فرید شاكرالسید/  3

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

 (24.96%) (499) - 1,500 - 1,999 المھندس / حسین عبدهللا الدباغ 5

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

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

 - - - 1,999 - 1,999 السید / محمد حسني جزیل 8

الدكتور / محمد علي بن حسن  9
 إخوان

25,000 - 25,000 - - - 

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

 
م. وفي 25/07/2016بتاریخ  العالمیةوافق مجلس اإلدارة على تعیین السید/ عبدهللا فرید شاكر عضواً في مجلس إدارة شركة البحر األحمر 

 ارة على طلب استقالتھ من عضویة مجلس اإلدارة ألسبابھ الشخصیة.م، وافق مجلس اإلد16/02/2017تاریخ 
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 )الجزائر(البحر األحمر لخدمات اإلس��كان س��ارل یوض��ح الجدول التالي مص��لحة الس��ید/ جمال عبدهللا الدباغ (عض��و مجلس إدارة) في ش��ركة 

 :م2017حتى نھایة العام 

تغیر  
 النسبة

صافي 
 التغییر

  بدایة العام نھایة العام

 عدد األسھم الصكوك مھعدد األس الصكوك
 السید/ جمال عبدهللا الدباغ 200 0 200 0 0 0%

 

 

ي أیوض��ح الجدول التالي بیانات المص��لحة التي تعود لكبار التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم القص��ر في أس��ھم الش��ركة وأدوات الدین للش��ركة أو 

 م:2017شركاتھا التابعة وأي تغیر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل العام المالي  من

 لكبار التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم القصر في حصص الشركة، أو الشركات التابعة أواسھم أو صكوك وصف ألي مصلحة تعود
صافي  نھایة العام بدایة العام المنصب اسم المدیر التنفیذي 

 التغییر
نسبة 
 الصكوك األسھم الصكوك األسھم التغییر

 - 0 - 1,000 - 1,000 الرئیس التنفیذي (المكلف) السید/ دون براون سمنر  1

الرئیس التنفیذي لقطاع  السید/ ویلیام علي میلز 2
 اإلسكان الصناعي

- - - - 0 - 

 - 0 - - - - المدیر المالي  السید/ سانجي ودھواني 3

اإللتزام وعالقات مدیر  شھاب الفاخريالسید/  4
 المساھمین

- - - - 0 - 

 - 0 - - - - الجبیلفرع  –المدیر العام  السید/ كریج كونكلین 5

منطقة  –رئیس الشركة  السید/ ھارم بلویجر 6
 أفریقیا

- - - - 0 - 

 - 0 - - - - نائب الرئیس لتطویر األعمال نیكوالس رینولدالسید/  7

شركة  –التنفیذي  الرئیس السید/ وسیم إعجاز احمد 8
 الدھانات الممتازة

- - - - 0 - 

السید/ محمد نور الدین  9
 رومیز

شركة  –المدیر المالي 
 الدھانات الممتازة

- - - - 0 - 

 

 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة .13

ملیون لایر  50بقیمة  بنك س���اباتفاقیة تمویل متوس���ط األجل مع  العالمیةم، أبرمت ش���ركة البحر األحمر 2013خالل الربع الثاني من العام 
في شركة "الدھانات الممتازة". كذلك تم  %81لتمویل استحواذ شركتھا التابعة (شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء) على حصة 

ملیون  40رض اس��تخدام جزء من التمویل في عملیة تحدیث معدات مص��نع الدھانات وترقیة خط االنتاج. بلغ إجمالي المبلغ المس��تخدم من الق
ملیون  35إجمالي الدفعات الُمس�����ددة مبلغ  بلغ، م31/12/2017وكما في  دام المبلغ الُمتبقي من التمویل.قررت الش�����ركة عدم اس�����تخو ،لایر

على دفعات ربع س�������نویة تنتھي في  س�������دادھاملیون لایر، والتي س�������یتم  5مبلغ إجمالي الرص�������ید المتبقي من أص�������ل التمویل لایر، وبلغ 
 م.03/07/2018

 50بقیمة تمویل متوس����ط األجل مع البنك األھلي التجاري  اتفاقیة العالمیةم، أبرمت ش����ركة البحر األحمر 2014خالل الربع الثاني من العام 
ملیون لایر لتمویل مش��روع بناء مجمعات س��كنیة لمنس��وبي ش��ركة التعدین العربیة الس��عودیة (معادن) بمنطقة طریف، ش��مالي المملكة العربیة 

ابتداًء من  متس��اویة دفعة ش��ھریة 48س��عودیة. وقد تم اس��تھالك كامل قیمة التمویل خالل فترة تنفیذ المش��روع. س��یتم س��داد مبلغ القرض على ال
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عات الُمس��������ددة م31/12/2017وكما في  م.31/12/2018م وحتى 31/01/2015 لدف ملیون لایر، وبلغ إجمالي  36.46، بلغ إجمالي ا
 م.31/12/2018على دفعات شھریة تنتھي في  سدادھاملیون لایر، والتي سیتم 13.54الرصید المتبقي من أصل التمویل 

ملیون لایر  15اتفاقیة تمویل متوسط األجل مع بنك الریاض بقیمة  العالمیةم، أبرمت شركة البحر األحمر 2015خالل الربع األول من العام 
دفعة  48س��یتم س��داد مبلغ القرض على . تم اس��تخدام مبلغ التمویل بالكامل، ومن النفقات الرأس��مالیة للش��ركة %90مس��اھمة في إعادة تمویل لل

 10.625، بلغ إجمالي الدفعات الُمس����ددة م31/12/2017م. وكما في 04/02/2019م وحتى 04/03/2015ش����ھریة متس����اویة ابتداًء من 
على دفعات ش������ھریة تنتھي في  س������دادھاملیون لایر، والتي س������یتم  4.375ي الرص������ید المتبقي من أص������ل التمویل ملیون لایر، وبلغ إجمال

 م.04/02/2019

اتفاقیة تمویل متوس���ط األجل مع  المنطقة الحرة) -(دبي م، أبرمت ش���ركة البحر األحمر لخدمات اإلس���كان2015الل الربع األول من العام خ
لتمویل مش����روع تش����یید مجمع س����كني ملیون درھم إماراتي  35بقیمة س����ط" باإلمارات العربیة المتحدة بنك "إتش إس بي س����ي الش����رق األو

وقررت الشركة عدم استخدام المبلغ   ملیون درھم إماراتي 25بلغ إجمالي المبلغ المستخدم من القرض  حیث ،الستخدامھ في عملیات اإلیجار
م وحتى 07/05/2015دفعة ش�����ھریة متس�����اویة ابتداًء من  35. س�����یتم س�����داد مبلغ القرض على ملیون درھم 10بواقع  الُمتبقي من التمویل

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

 45بقیمة  البنك األھلي التجارياتفاقیة تمویل متوس����ط األجل مع  العالمیةم، أبرمت ش����ركة البحر األحمر 2015من العام  الثانيخالل الربع 
نزیل. وقد تم اس��تخدام كامل قیمة  1,978بالمملكة العربیة الس��عودیة تبلغ طاقتھ االس��تیعابیة مش��روع تش��یید مجمع س��كني  تمویللایر لملیون 

م وحتى 31/07/2015دفعة ش�������ھریة متس��������اویة ابتداًء من  31التمویل خالل مدة تنفیذ المش�������روع. س�������یتم س��������داد مبلغ القرض على 
ملیون لایر، وبلغ  33.39، بلغ إجمالي الدفعات الُمس�������ددة م31/12/2017أش�������ھر. وكما في  6ع الخیار بالتمدید لفترة م م31/07/2018

 م. 31/07/2018على دفعات شھریة تنتھي في  سدادھاملیون لایر، والتي سیتم 11.61إجمالي الرصید المتبقي من أصل التمویل مبلغ 

 80اتفاقیة تمویل متوس����ط األجل مع البنك األھلي التجاري بقیمة  العالمیةم، أبرمت ش����ركة البحر األحمر 2015خالل الربع الثالث من العام 
. وقد تم استخدام قیمة التمویل نزیل 2,720لتمویل مشروع تشیید مجمع سكني بالمملكة العربیة السعودیة تبلغ طاقتھ االستیعابیة ملیون لایر 

. وكما في م31/03/2021م وحتى 31/10/2015دفعة ش�������ھریة متس��������اویة ابتداًء من  66الكامل. س�������یتم س��������داد مبلغ القرض على ب
ملیون لایر،  48.48ملیون لایر، وبلغ إجمالي الرص����ید المتبقي من أص����ل التمویل  31.52، بلغ إجمالي الدفعات الُمس����ددة م31/12/2017

 .م31/03/2021ة تنتھي في والتي سیتم تسدیدھا على دفعات شھری

 15اتفاقیة تمویل متوس����ط األجل مع البنك األھلي التجاري بقیمة  العالمیةم، أبرمت ش����ركة البحر األحمر 2015خالل الربع الثالث من العام 
شھریة متساویة ابتداًء دفعة  48. وقد تم استخدام قیمة التمویل بالكامل. سیتم سداد مبلغ القرض على لتمویل شراء آالت ومعداتملیون لایر 

ملیون لایر، وبلغ إجمالي  8.44، بلغ إجمالي الدفعات الُمس�������ددة م31/12/2017م. وكما في 31/08/2019م وحتى 30/09/2015من 
 م.31/08/2019ملیون لایر، والتي سیتم تسدیدھا على دفعات شھریة تنتھي في  6.56الرصید المتبقي من أصل التمویل 

ملیون  15بقیمة بنك الراجحي اتفاقیة تمویل متوس�����ط األجل مع  العالمیةم، أبرمت ش�����ركة البحر األحمر 2015خالل الربع الثالث من العام 
 54. وقد تم اس��تخدام قیمة التمویل بالكامل. س��یتم س��داد مبلغ القرض على لتمویل مش��روع تش��یید مجمع س��كني بالمملكة العربیة الس��عودیةلایر 

 6.37بلغ إجمالي الدفعات الُمس��ددة ، م31/12/2017. وكما في م21/06/2020وحتى  م20/01/2016ریة متس��اویة ابتداًء من دفعة ش��ھ
، والتي س�����یتم تس�����دس�����دھا على دفعات ش�����ھریة تنتھي في ملیون لایر 8.63الرص�����ید المتبقي من أص�����ل التمویل بلغ إجمالي ، وملیون لایر

 م.21/06/2020

مص������رف مع  (تمویل إس������المي) اتفاقیة تمویل متوس������ط األجل العالمیة، أبرمت ش������ركة البحر األحمر م2016العام من  الثانيخالل الربع 
وقد تم  .مقابل تش���یید وتأجیر مجمع س���كني بالقرب من منص���ة للتنقیب عن البترول بالمملكة العربیة الس���عودیةملیون لایر  20بقیمة الراجحي 

سداد مبلغ القرض على  سیتم  ستخدام قیمة التمویل بالكامل.  ساویة ابتداًء من  65ا . م12/09/2021وحتى  م12/05/2016دفعة شھریة مت
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ملیون  14.39ملیون لایر، وبلغ إجمالي الرص��ید المتبقي من أص��ل التمویل  5.61، بلغ إجمالي الدفعات الُمس��ددة م31/12/2017وكما في 
 .م12/09/2021تي سیتم تسدیدھا على دفعات شھریة تنتھي في لایر، وال

ملیون لایر  20اتفاقیة تمویل متوسط األجل مع بنك الریاض بقیمة  العالمیةم، أبرمت شركة البحر األحمر 2017من العام  ثانيخالل الربع ال
دفعة  16التمویل بالكامل. س��یتم س��داد مبلغ القرض على من النفقات الرأس��مالیة للش��ركة، وتم اس��تخدام مبلغ  %90للمس��اھمة في إعادة تمویل 

ملیون  2.5، بلغ إجمالي الدفعات الُمس���ددة م31/12/2017م. وكما في 19/06/2021م وحتى 19/09/2017ش���ھریة متس���اویة ابتداًء من 
ید المتبقي من أص��������ل التمویل  عات ش�������ھریة تنتھي في  س��������دادھاملیون لایر، والتي س�������یتم  17.50لایر، وبلغ إجمالي الرص������� على دف

 م.19/06/2021

ملیون لایر  30بقیمة  بنك الریاضاتفاقیة تمویل متوسط األجل مع  العالمیةم، أبرمت شركة البحر األحمر 2017من العام ني خالل الربع الثا
دفعة ش����ھریة متس����اویة ابتداًء من   20لتمویل ش����راء آالت ومعدات. وقد تم اس����تخدام قیمة التمویل بالكامل. س����یتم س����داد مبلغ القرض على 

ملیون لایر، وبلغ إجمالي الرص��ید  3.0، بلغ إجمالي الدفعات الُمس��ددة م31/12/2017م. وكما في 19/06/2022م وحتى 19/09/2017
 م.19/06/2022ملیون لایر، والتي سیتم تسدیدھا على دفعات شھریة تنتھي في  27.0المتبقي من أصل التمویل 

 60یمة بق السعودي الفرنسياتفاقیة تمویل متوسط األجل مع البنك  العالمیةم، أبرمت شركة البحر األحمر 2017اني من العام خالل الربع الث
لمنس��وبي ش��ركة التعدین العربیة فیال للتنفیذیین  114فیال لكبار التنفیذیین و  200مجمع س��كني یحتوي على مش��روع بناء ملیون لایر لتمویل 

الس���عودیة (معادن) بمنطقة طریف، ش���مالي المملكة العربیة الس���عودیة. وقد تم اس���تھالك كامل قیمة التمویل خالل فترة تنفیذ المش���روع. س���یتم 
، بلغ م31/12/2017م. وكما في 30/06/2023م وحتى 30/09/2017دفعة ش�����ھریة متس�����اویة ابتداًء من  70س�����داد مبلغ القرض على 
على  س��دادھاملیون لایر، والتي س��یتم  56.57ملیون لایر، وبلغ إجمالي الرص��ید المتبقي من أص��ل التمویل  3.43إجمالي الدفعات الُمس��ددة 
 م.30/06/2023دفعات شھریة تنتھي في 

 
 :یوضح الجدول التالي تفصیالً للقروض التي حصلت علیھا الشركة بحسب الجھة الُممولة وفترات السداد

 (المبالغ بآالف الریاالت)                                                                                                                             
دورة  تاریخ البدایة نوع التمویل

 السداد
 الرصید كما في قیمة القرض السدادفترة 

 بدایة العام
المبلغ المستخدم 

 خالل الفترة
خالل  الُمسدد المبلغ

 الفترة
المبلغ 
 الُمتبقي

تمویل متوسط األجل 
 02.07.2013 (بنك ساب)

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

تمویل متوسط األجل 
 31.12.2014 (البنك األھلي التجاري)

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

األجل تمویل متوسط 
 04.02.2015 (بنك الریاض)

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

تمویل متوسط األجل 
 01.07.2015 (البنك األھلي التجاري)

 شھر 37 شھري
45,000 29,032 - (17,419) 11,613 

تمویل متوسط األجل 
 30.09.2015 (البنك األھلي التجاري)

 شھر 66 شھري
80,000 63,030 - (14,546) 48,484 

تمویل متوسط األجل 
 01.09.2015 (البنك األھلي التجاري)

 شھر 48 شھري
15,000 10,312 - (3,748) 6,563 

تمویل متوسط األجل 
 20.09.2015 (بنك الراجحي)

 شھر 54 شھري
15,000 11,927 - (3,300) 8,627 

 تمویل متوسط األجل 
 12.04.2016 (مصرف الراجحي)

 شھر 65 شھري
20,000 17,809 - (3,421) 14,388 

 تمویل متوسط األجل 
 21.06.2017 (بنك الریاض)

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

 تمویل متوسط األجل 
 21.06.2017 (بنك الریاض)

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

 تمویل متوسط األجل 
(البنك السعودي 

 الفرنسي)
21.06.2017 

 شھر 70 شھري
60,000 -- 60,000 (3,429) 56,571 

تمویل متوسط األجل 
الشرق  HSBC(بنك 

 األوسط)
07.04.2015 

 شھر 35 شھري
35,700 9,888 - (9,888) - 
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تمویل قصیر األجل (بنك 
 - الریاض)

في تاریخ 
 االستحقاق

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

قصیر األجل تمویل 
 - (البنك األھلي التجاري)

في تاریخ 
 االستحقاق

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

تمویل قصیر األجل (بنك 
 - ساب)

في تاریخ 
 االستحقاق

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

 –تمویل اسالمي 
 - مرابحة (بنك الراجحي)

في تاریخ 
 االستحقاق

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

 تمویل قصیر األجل 
(البنك السعودي 

 الفرنسي)
- 

في تاریخ 
 االستحقاق

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

تمویل قصیر األجل (بنك 
 - اإلمارات دبي الوطني)

في تاریخ 
 االستحقاق

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

تمویل قصیر األجل (بنك 
HSBC  الشرق

 األوسط)
- 

في تاریخ 
 االستحقاق

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

May Bankمالیزیا , 
- 

- - 
- 110 - (110) - 

Public Nank ,
 - مالیزیا

- - 
- 58 - (58) - 

 تمویل متوسط األجل 
 - (بنك  األول)

في تاریخ 
 االستحقاق

 یوم 180
12,000 - 9,000 - 9,000 

 
 المجموع

   
789,548 291,276 232,671 (269,684) 254,263 

 

للش���ركة. وتمثل المبالغ الموض���حة في الجدول أعاله  رأس المال العامل والنفقات التش���غیلیةیتم اس���تخدام كافة التمویالت قص���یرة المدى لدعم  
 كافة مبالغ التمویل قص���یرة المدى التي حص���لت علیھا الش���ركة، إض���افة إلى المبالغ المس���تخدمة والمبالغ التي تم س���دادھا خالل الس���نة المالیة

 .م2017
 دیسمبر، وھي على النحو التالي: 31المنتھیة في  للفترة یوضح قروض الشركة ول التاليلجدا

 (المبالغ بآالف الریاالت)                                                                                                                 
 م2016 م2017 الُمتداولةقروض ال

 99,942 40,600 قروض قصیرة األجل
 81,635 82,007 المتداول من القروض متوسطة األجلالجزء 

 109,699 131,657 الجزء غیر المتداول من القروض متوسطة األجل
 291,276 254,264 المجموع

 

 یبین الجدول أدناه تاریخ استحقاق الجزء غیر المتداول من القروض متوسطة األجل:

 (المبالغ بآالف الریاالت)                                                                                                                   
 م2016 م2017 فترات االستحقاق (الجزء غیر المتداول)

2017 --- 81,635 
2018 82,007 57,828 

 2019 46,239 

 

24,953 
2020 41,479 20,193 
2021 25,510 6,725 
2022 13,286 --- 
2023 35,14  --- 

 191,334 213,663 المجموع
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 ایضاحات ألنشطة أدوات الدین .14

 أدوات الدین القابلة للتحویل -1
ال توجد أي أدوات دین قابلة للتحویل إلى أس���ھم أو أي حقوق خیار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مش���ابھة أص���درتھا الش���ركة أو 

 .م2017منحتھا خالل العام 

 حقوق التحویل أو االكتتاب بموجب أدوات الدین -2
ال توجد أي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إلى أس�������ھم أو حقوق خیار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 

 .م2017مشابھة أصدرتھا الشركة أو منحتھا خالل العام 

 أدوات الدین القابلة لالسترداد -3
 .م2017قابلة لالسترداد خالل العام  ال یوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دین

 كوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھت .15

عدد أعضاء لیكون ) من النظام األساسي للشركة 18على تعدیل المادة (م 21/05/2017وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة الُمنعقدة بتاریخ 
قام المجلس في عضویة مجلس إدارة الشركة حیث  من التغیرات عددم، حصل 2017خالل العام  .) عضواً 11بدالً من () 9مجلس اإلدارة (

 ) فقط.  9بأداء وظائفھ بعضویة (

 

 م:31/12/2017كما في  فیما یلي جدول تفصیلي یوضح تكوین المجلس وتصنیف األعضاء
 

تصنیف  اسم العضو 
 العضویة

عضویتھ في مجلس اإلدارة لشركات 
 أخرى

 الشركة عضویتھ في لجان

 االستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغمعالي  1
 (رئیس مجلس)

 اللجنة التنفیذیة (رئیس) - شركة بترومین - غیر تنفیذي

 الدكتور/ إبراھیم حسن المدھون 2
 (نائب رئیس المجلس)

 المراعيشركة  - مستقل
 القابضة فتیحيمجموعة  -
 ھرفيشركة  -
 مجموعة العبیكان االستثماریة -
 

 اللجنة التنفیذیة  -
 والمكافآتلجنة الترش�����یحات  -

 (رئیس)

 -   شركة الخلیج للتمویل - مستقل عبدهللا فرید شاكرالسید/  3

 اللجنة التنفیذیة  - -   تنفیذي السید / دون براون سمنر 4
 لجنة الترشیحات والمكافآت -

 - -   غیر تنفیذي المھندس / حسین عبدهللا الدباغ 5
 لجنة المراجعة - الخلیجیة العامة للتأمین التعاونيالشركة  - غیر تنفیذي السید / جمال عبدهللا الدباغ 6

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

 الشركة الخلیجیة العامة للتأمین التعاوني - غیر تنفیذي السید / محمد حسني جزیل 8
 

 اللجنة التنفیذیة -
 لجنة المراجعة -
 والترشیحاتلجنة المكافآت  -
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 االقتصادیة شركة مدینة المعرفة - ُمستقل السید/ صالح محمد بن الدن 9
 شركة مكة لإلنشاء  -
 شركة تطویر الموانئ  -
 شركة مجموعة الجذور العربیة  -
 شركة مواد اإلعمار القابضة  -
 شركة كنان الدولیة للتطویر العقاري -

 

-  

 المراجعة (رئیس)لجنة  - -   مستقل السید/ سامي أحمد بن محفوظ 10

 

م تمت الموافقھ على طلبھ لالس��تقالة 16/02/2017م، وفي تاریخ 25/07/2016التحق الس��ید/ عبدهللا فرید ش��اكر بعض��ویة المجلس بتاریخ 

 من عضویة المجلس.

م، حیث طلب التنحي من 2018-01-31خطاب اس�����تقالة الرئیس التنفیذي للش�����ركة الس�����ید/ دون براون س�����ومنر بتاریخ  تمت الموافقة على

م، على أن تكون س���اریة المفعول اعتبارا من یوم 2018-02-06منص���بھ لظروفھ الخاص���ة. وتم قبولھا من قبل مجلس إدارة الش���ركة بتاریخ 

عالمیة خالل د/ دون س���منر كعض���و (غیر تنفیذي) في مجلس إدارة ش���ركة البحر األحمر الم. وس���یس���تمر الس���ی2018-02-06الثالثاء تاریخ 

                                                                                                                                                         .                                                                                                     .م24/04/2018 للمجلس والمنتھیة في الیةالح الدورة

 

م تعیین السید/ عبدالعزیز حسن قابل في منصب 2018-02-06كذلك قرر المجلس، بناًء على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت، في تاریخ 

 م.2018-02-06ذي للشركة اعتباراً من تاریخ الرئیس التنفی

 دارة وسجل حضور كل اجتماعاجتماعات مجلس اإل .16

اجتماعات. وفیما یلي جدول یوض�����ح س�����جل الحض�����ور الخاص بكل  )5( م2017بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 

 اجتماع:

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

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

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

 5 حاضر حاضر  حاضر حاضر حاضر الدكتور/ إبراھیم حسن المدھون 2

 2 لم یكن عضواً  لم یكن عضواً  لم یكن عضواً  حاضر حاضر السید/ عبدهللا فرید شاكر 3

 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السید / دون براون سمنر 4

 4 حاضر حاضر X حاضر حاضر المھندس / حسین عبدهللا الدباغ 5

 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السید / جمال عبدهللا الدباغ 6

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

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر X السید / محمد حسني جزیل 8

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

 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السید / سامي احمد بن محفوظ 10
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 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة .17

ھي شریك األغلبیة في وتتألف األطراف ذات العالقة من مجموعة الدباغ القابضة المحدودة وشركاتھا الزمیلة (مجتمعین "مجموعة الدباغ") 

  شركة البحر األحمر لخدمات األسكان وشركاء األقلیة في المجموعة وشركاتھم الزمیلة. 

 :م2017العام  یوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف ذوي عالقة خالل

 طبیعة العالقة الطرف ذي العالقة

المملكة العربیة  –ش���ركة مجموعة الدباغ القابض���ة 
 السعودیة

سبة  شرمساھم رئیسي في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بن  ةملكیة مبا
من رأس مال الش���ركة. حیث أن معالي األس���تاذ/ عمرو عبدهللا  %51مقدارھا 

الدباغ والمھندس/ حس����ین عبدهللا الدباغ والس����ید/ جمال عبدهللا الدباغ ھم ُمالك 
غیر مباش��رین في ش��ركة مجموعة الدباغ القابض��ة، وأن الس��ید/ محمد حس��ني 

 من كبار التنفیذیین في المجموعة.ھو جزیل 
. كما أن معالي األستاذ/ عة لشركة مجموعة الدباغ القابضةإحدى الشركات التاب العربیة السعودیةشركة بترومین، المملكة 

 عمرو عبدهللا الدباغ ھو رئیس مجلس إدارة شركة بترومین.
ھي إحدى الش���ركات المملوكة بالكامل لش���ركة مجموعة الدباغ القابض���ة، وأحد  الشركة العلمیة الوطنیة

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، بحصة تعادل المساھمین الرئیسین في 
5%. 

وھي إحدى  من أس������ھم ش������ركة البحر األحمر لخدمات اإلس������كان، %4تمتلك  شركة مجموعة التنمیة التجاریة
 شركة مجموعة الدباغ القابضة.الشركات التابعة ل

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

 رابغ لتشیید وتأجیر مجمعات سكنیة لموظفي الشركات.
مصلحة مباشرة وغیر  استمرت بعض العقود والتي كانت الشركة طرفا فیھا وكانت لبعض أعضاء مجلس اإلدارة م2017خالل العام المالي 

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

 :م2017الجدول التالي یوضح تفاصیل التعامالت مع األطراف ذي العالقة التي تمت خالل السنة المالیة 

 وصف للمصلحة اسم العضو 

في إبرام عملیة بیع الستثمارات تخّص شركة ساعد العالمیة لالستقدام  2017-07-09نجحت الشركة في  األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغمعالي  1

)SAED في المئة من شركة البحر األحمر العالمیة.  4) لصالح شركة مجموعة تنمیة التجاریة، التي تمتلك

لیون لایر سعودي)؛ علماً أّن الشركة لم تجن أیّة أرباح أو لایر سعودي (م 1.000.000وقد بلغت قیمة البیع 

 تتحّمل خسائر لقاء ھذه التعامالت المالیة.
) بغیة نقل عقد إیجار أّحد العقارات Petromin، عقدت الشركة اتفاقاً مع شركة بترومین (2016-09-04وفي 

مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، إلى الذي كان یحمل اسم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، والواقع في 
لایر  1.163.502شركة بترومین. ویتعیّن على شركة بترومین أن تشرع في دفع اإلیجار السنوي والبالغ 

سعودي تزامناً مع افتتاح محّطة الدحرجة والبدء بأولى عملیاتھا في میناء الملك عبد هللا في مدینة الملك عبد هللا 
ذلك تمكین ھذه الشركة من استخدام األرض في عمیات تحمیل وتفریغ المراكب عبر االقتصادیة، والھدف 

 . 2018المیناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات ھذه المحّطة في عام 

عقدت الش������ركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابض������ة على مدار فترات زمنیة متعّددة، علماً إلى أنّھ خالل عام 
لایر س�������عودي  605.883إّال أّن ھنالك مبلغ مس�������تحّق وقدره  أّیة عقود كبیرة،المالي لم یكن ھنالك  2017

 ات الفنادق ونفقات السفر... إلخ.مخّصص لشراء بطاقات الطیران، ولحجوز
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 في إبرام عملیة بیع الستثمارات تخّص شركة ساعد العالمیة لالستقدام 2017-07-09نجحت الشركة في  المھندس/ حسین عبدهللا الدباغ 2

)SAED في المئة من شركة البحر األحمر العالمیة.  4) لصالح شركة مجموعة تنمیة التجاریة، التي تمتلك

لایر سعودي (ملیون لایر سعودي)؛ علماً أّن الشركة لم تجن أیّة أرباح أو  1.000.000وقد بلغت قیمة البیع 

 تتحّمل خسائر لقاء ھذه التعامالت المالیة.
) بغیة نقل عقد إیجار أّحد العقارات Petrominالشركة اتفاقاً مع شركة بترومین (، عقدت 2016-09-04وفي 

الذي كان یحمل اسم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، والواقع في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، إلى 
لایر  1.163.502شركة بترومین. ویتعیّن على شركة بترومین أن تشرع في دفع اإلیجار السنوي والبالغ 

سعودي تزامناً مع افتتاح محّطة الدحرجة والبدء بأولى عملیاتھا في میناء الملك عبد هللا في مدینة الملك عبد هللا 
االقتصادیة، والھدف ذلك تمكین ھذه الشركة من استخدام األرض في عمیات تحمیل وتفریغ المراكب عبر 

 .2018في عام  المیناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات ھذه المحّطة
عقدت الش������ركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابض������ة على مدار فترات زمنیة متعّددة، علماً إلى أنّھ خالل عام 

لایر س�������عودي  605.883إّال أّن ھنالك مبلغ مس�������تحّق وقدره  المالي لم یكن ھنالك أّیة عقود كبیرة، 2017
 ت السفر... إلخ.مخّصص لشراء بطاقات الطیران، ولحجوزات الفنادق ونفقا

من شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة، والتي مقّرھا  % 2نسبة  یمتلك السید جمال عبدهللا الدباغ السید/ جمال عبدهللا الدباغ 3
دولة الجزائر. ومن الضروري اإلشارة إلى أنّھ لم یكن ھنالك أیّة عقود مبرمة بین ھاتین الشركتین في السنة 

 . 2016المالیة لعام 

؛ 2017السنة المالیة عام  ) خاللGGCICأبرمت الشركة عقوداً مع الشركة الخلیجیة العاّمة للتأمین التعاوني (
لایر سعودي؛ وكانت الغایة منھا تقدیم خدمات ومنتجات تأمینیة لشركة  210.052وقد بلغت قیمة ھذه العقود 

، وذلك على مدار عّدة فترات زمنیة، علماً أّن السیّد (جمال عبد هللا الدبّاغ) یشغل منصب العالمیةالبحر األحمر 
 للتأمین التعاوني. رئیس الشركة الخلیجیة العاّمة

في إبرام عملیة بیع الستثمارات تخّص شركة ساعد العالمیة لالستقدام  2017-07-09نجحت الشركة في 
)SAED في المئة من شركة البحر األحمر العالمیة.  4) لصالح شركة مجموعة تنمیة التجاریة، التي تمتلك

لایر سعودي (ملیون لایر سعودي)؛ علماً أّن الشركة لم تجن أیّة أرباح أو  1.000.000وقد بلغت قیمة البیع 
 تتحّمل خسائر لقاء ھذه التعامالت المالیة. 

) بغیة نقل عقد إیجار أّحد العقارات Petrominة اتفاقاً مع شركة بترومین (، عقدت الشرك2016-09-04وفي 
الذي كان یحمل اسم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، والواقع في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، إلى 

لایر  1.163.502شركة بترومین. ویتعیّن على شركة بترومین أن تشرع في دفع اإلیجار السنوي والبالغ 
سعودي تزامناً مع افتتاح محّطة الدحرجة والبدء بأولى عملیاتھا في میناء الملك عبد هللا في مدینة الملك عبد هللا 
االقتصادیة، والھدف ذلك تمكین ھذه الشركة من استخدام األرض في عمیات تحمیل وتفریغ المراكب عبر 

 . 2018ام المیناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات ھذه المحّطة في ع

عقدت الش������ركة عقوداً مع مجموعة الدباغ القابض������ة على مدار فترات زمنیة متعّددة، علماً إلى أنّھ خالل عام 
لایر س�������عودي  605.883إّال أّن ھنالك مبلغ مس�������تحّق وقدره  المالي لم یكن ھنالك أّیة عقود كبیرة، 2017

 سفر... إلخ.مخّصص لشراء بطاقات الطیران، ولحجوزات الفنادق ونفقات ال
؛ 2017) خالل السنة المالیة عام GGCICأبرمت الشركة عقوداً مع الشركة الخلیجیة العاّمة للتأمین التعاوني ( السید/ محمد حسني جزیل 4

مینیة لشركة لایر سعودي؛ وكانت الغایة منھا تقدیم خدمات ومنتجات تأ 210.052وقد بلغت قیمة ھذه العقود 
، وذلك على مدار عّدة فترات زمنیة، علماً أّن السیّد (جمال عبد هللا الدبّاغ) یشغل منصب العالمیةالبحر األحمر 

 رئیس الشركة الخلیجیة العاّمة للتأمین التعاوني.
في إبرام عملیة بیع الستثمارات تخّص شركة ساعد العالمیة لالستقدام  2017-07-09نجحت الشركة في 

)SAEDفي المئة من شركة البحر األحمر العالمیة.  4جاریة، التي تمتلك ) لصالح شركة مجموعة تنمیة الت
لایر سعودي (ملیون لایر سعودي)؛ علماً أّن الشركة لم تجن أیّة أرباح أو  1.000.000وقد بلغت قیمة البیع 

 تتحّمل خسائر لقاء ھذه التعامالت المالیة. 
) بغیة نقل عقد إیجار أّحد العقارات Petromin، عقدت الشركة اتفاقاً مع شركة بترومین (2016-09-04وفي 

الذي كان یحمل اسم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، والواقع في مدینة الملك عبد هللا االقتصادیة، إلى 
لایر  1.163.502شركة بترومین. ویتعیّن على شركة بترومین أن تشرع في دفع اإلیجار السنوي والبالغ 

محّطة الدحرجة والبدء بأولى عملیاتھا في میناء الملك عبد هللا في مدینة الملك عبد هللا  سعودي تزامناً مع افتتاح
االقتصادیة، والھدف ذلك تمكین ھذه الشركة من استخدام األرض في عمیات تحمیل وتفریغ المراكب عبر 

 .2018المیناء. ومن المتوقع أن تبدأ خدمات ھذه المحّطة في عام 
مع مجموعة الدباغ القابض������ة على مدار فترات زمنیة متعّددة، علماً إلى أنّھ خالل عام عقدت الش������ركة عقوداً 

لایر س�������عودي  605.883إّال أّن ھنالك مبلغ مس�������تحّق وقدره  المالي لم یكن ھنالك أّیة عقود كبیرة، 2017
 مخّصص لشراء بطاقات الطیران، ولحجوزات الفنادق ونفقات السفر... إلخ.

علي بن حس�������ن ال���دكتور/ محم���د  5
 إخوان

) خالل الس�������نة المالیة عام GGCICأبرمت الش�������ركة عقوداً مع الش�������ركة الخلیجیة العاّمة للتأمین التعاوني (
لایر س�������عودي؛ وكانت الغایة منھا تقدیم خدمات ومنتجات  210.052؛ وقد بلغت قیمة ھذه العقود 2017
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فترات زمنیة، علماً أّن الس�������ّید (جمال عبد هللا  ، وذلك على مدار عّدةالعالمیةتأمینیة لش�������ركة البحر األحمر 
 الدبّاغ) یشغل منصب رئیس الشركة الخلیجیة العاّمة للتأمین التعاوني.

، عمدت الش�����ركة على إبرام اتفاقیة مع الس�����ید (ص�����الح محمد بن الدن) بغیة تأجیر إحدى 2013عام ال خالل السید/ صالح محمد عوض بن الدن 6
أعوام، علماً أّن ھذه المّدة قابلة للتجدید لثالث أعوام أخرى بقیمة اإلیجار الس�������نویة  3لمّدة عقاراتھا لھ جزیاً 

قار إلنش��������اء مخیّم مفتوح (مركز إلیواء  ھذا الع ما تّم توظیف  ھذه، ك یة  فاق ید االتّ جد عل ت بالف قد تّم  ھا. و ذات
غت ات العاملة في تلك المنطقة. وقد بلالموّظفین)، والھدف من ذلك تلبیة االحتیاجات الس��كنیة للعدید من الش��رك

 لایر سعودي، علماً أنّھ من المفترض أن یتّم تجدیده سنویاً. 883.391قیمة العقد السنوي ھذا 

 

 :م2016 م2017توضح الجداول التالیة تفاصیل التعامالت مع األطراف ذي العالقة خالل األعوام 

 

م7201 السعودیة، المملكة العربیة شركة مجموعة الدباغ القابضة م6201   
 219,101 606,103 مدفوعات / (مستحقات) –الرصید بدایة العام 

(تذاكر طیران وحجوزات وتكالیف س���فر وإقامة وش���راء ُمس���تلزمات  –مش���تریات 
 مكتبیة)

225 387,002 

 -- (445) مبیعات وحدات سكنیة ُمسبقة الصنع

 606,103 605,883 مدفوعات / (مستحقات) –الرصید نھایة العام 
 
 

م7201 ، المملكة العربیة السعودیةشركة بترومین م6201   
 74,750 -- مدفوعات / (مستحقات) –الرصید بدایة العام 

        139,500        -- المبالغ الُمستلمة

 (214,250) -- مشتریات لمنتجات الدھان من شركة الدھانات الممتازة

 -- -- (مستحقات) مدفوعات / –الرصید نھایة العام 
 
 

م7201 ، المملكة العربیة السعودیةالشركة العلمیة الوطنیة م6201   
 607,011 258,981 مدفوعات / (مستحقات) –الرصید بدایة العام 

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

 (1,757,633) (258,981) ةالوطنیمدفوعات ومصاریف نھایة الخدمة لموظفین تم نقلھم من الشركة العلمیة 

 258,981 -- مدفوعات / (مستحقات) –الرصید نھایة العام 
 
 

م7201 ، المملكة العربیة السعودیةشركة التنمیة التجاریة م6201   
 28,500 -- مدفوعات / (مستحقات) –الرصید بدایة العام 

 -- (1,000,000) تكالیف استئجار مساحات مكتبیة

 (28,500) -- مدفوعات

 -- (1,000,000) مدفوعات / (مستحقات) –الرصید نھایة العام 
 
 

 م2016 م2017 السید/ صالح محمد بن الدن
 -- -- مدفوعات / (مستحقات) –الرصید بدایة العام 

 883,391 883,391 تكالیف استئجار قطعة األرض

 (883,391) (883,391) مدفوعات

 -- -- / (مستحقات)مدفوعات  –الرصید نھایة العام 
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 وأعضاء اللجان مجلس اإلدارة و كبار التنفیذیین مكافآت وتعویضات أعضاء .18

لایر) بحد اقص���ى كمكافأة س���نویة لعض���و مجلس اإلدارة في الش���ركة، و تُدفع بعد أخذ الموافقة من الجمعیة  200,000یتم دفع مبلغ مائتین ألف لایر (
ھذه المكافآت متى ما استدعت الحاجة و بما ال یتعارض مع النظام األساسي للشركة و األنظمة األخرى الُمتبعة یجوز للمجلس مراجعة  العامة العادیة.

 و و بناءاً على توص�������یات لجنة الترش�������یحات و المكافآت على أن یتم ذكر جمیع االس�������باب و المبالغ المدفوعة كمكافآت و مرتبات و بدالت و حوافز
یتم مكافأة اعض��اء مجلس اإلدارة على أس��اس ربع س��نوي، على أن یتم دفع المكافأة للعض��و المس��تقیل أو  رة الس��نوي.تعویض��ات في تقریر مجلس اإلدا

بعمل المراجعات الدوریة  وتقوم لجنة الترش����یحات والمكافآت الُمنض����م حدیثاً بناًء على عدد األیام التي َعِمل فیھا كعض����و لمجلس اإلدارة خالل الفترة.
إلى مجلس إدارة الش������ركة بكیفیة تقدیم المكافآت وتحدید قیمتھا، حیث یقوم المجلس بإقرار ھذه المكافآت و یمكن أن تكون نقدیة أو وتقدیم التوص������یات 

حص������ص من األس������ھم أو أي طریقة أخرى یراھا المجلس مناس������بة و یراعى عند إقرار المكافآت اس������تخدام معاییر ترتبط باألداء. وفیما یتعلق بھذه 
وس����یقوم   نھ یتعین على المجلس إتباع جمیع األنظمة والقوانین المذكورة في قواعد اإلدراج والتس����جیل المعتمدة من ھیئة الس����وق المالیة.المكافآت, فإ

بناًء على توص����یات لجنة قرر مجلس إدارة الش����ركة  مجلس اإلدارة بمراعاة جمیع ھذه القواعد عند تحدید ش����كل و مبلغ المكافآت لكل من االعض����اء.
 شیحات والمكافآت، الموافقة على اعتماد المكافآت التالیة:التر
 م.2017لایر اعتباراً من العام  200,000یحصل رئیس مجلس اإلدارة على مكافأة سنویة إضافیة قدرھا  -1
 م.2017لایر اعتباراً من العام  200,000یحصل نائب رئیس مجلس اإلدارة على مكافأة سنویة إضافیة قدرھا  -2
 م2017لایر اعتباراً من العام  100,000نتدب على مكافأة سنویة إضافیة قدرھا یحصل العضو الم -3
 م.2017لایر اعتباراً من العام  100,000یحصل كل عضو من أعضاء لجنة المراجعة على مكافأة سنویة إضافیة قدرھا  -4

 
كیفیة تقدیم ب لجنة الترشیحات والمكافآت بصدد وضع سیاسة لمكافآت وبدالت وحوافز اإلدارة التنفیذیة وتقدیم التوصیات الالزمة إلى مجلس إدارة الشركة

 .حرصاً منھا على إتباع جمیع األنظمة والقوانینللقیام بتطبیقھا خالل العام المكافآت وتحدید قیمتھا، 
 

 
ي وكبار التنفیذیین، بمن فیھم المدیر التنفیذي والمدیر المالوأعضاء اللجان ح المكافآت والتعویضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وضة تول التالیاالجد

 :م2017خالل العام 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )أ

 (المبالغ بآالف الریاالت)
 المكافآت المتغیرة المكافآت الثابتة أعضاء مجلس إلدارة
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ألعضاء المستقلینا                  
 حسن  الدكتور/إبراھیم

 المدھون
200 - - - - 200 400 - - - - - - - - - 

بن محفوظأحمد سامي   200 - - - - - 200 - - - - - - - - - 
*بن الدنمحمد صالح      150 - - - - - 150 - - - - - - - - - 

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

 - - - - - - - - - 750 - - - - - 750 المجموع
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                 األعضاء غیر التنفیذیین 
عبدهللا معالي األستاذ/ عمرو 

*الدباغ      
150 - - - - - 150 - - - - - - - - - 

عبدهللا المھندس/حسین 
*الدباغ     

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

*جزیل حسني محمد    150 - - - - - 150 - - - - - - - - - 

*الدباغعبدهللا جمال    150 - - - - - 150 - - - - - - - - - 
 - - - - - - - - - 600 - - - - - 600 المجموع

                 األعضاء التنفیذیین

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

 م.2017عن مكافآتھم السنویة منذ تاریخ األول من أكتوبر  أشھر) ، حیث تنازلوا 9م (2017* األرقام المذكورة أعاله تمثل مكافأة سنویة لھؤالء األعضاء حتى نھایة شھر سبتمبر 

 

 مكافآت كبار التنفیذیین )ب
 (المبالغ بآالف الریاالت)
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 المكافآت الثابتة
 

 المكافآت المتغیرة
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 1,252 150 - - - - - - - 1,102 1,102 - - دون سمنر (الرئیس التنفیذي للمجموعة)

القطاع  –ویلیام میلز (الرئیس التنفیذي 
 *    الصناعي)

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

   سانجاي وادواني (المدیر المالي للمجموعة)
** 

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

 1,040 - - - - - - - - 1,040 271 300 469 مانیش بیندرا (رئیس تقنیة المعلومات)

 1,607 - - - - - - - - 1,607 477 450 680 دیفید سمیث (رئیس منطقة الخلیج)

 6,855 150 - - - - - - - 6,705 2,729 1,200 2,776 المجموع

                           **إستقال من خدمة الشركة            *یعمل لجزء من السنة

                                                                     ج) مكافآت أعضاء اللجان
 (المبالغ بآالف الریاالت)                                                                                                      

 المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) أعضاء اللجان
 

 المجموع بدل حضور الجلسات

    أعضاء لجنة المراجعة
الدباغعبدهللا جمال      - - - 
جزیلحسني محمد      - - - 

 100 - 100 سامي بن محفوظ
إخوان علي الدكتور/محمد  100 - 100 

 200 - 200 المجموع
    أعضاء اللجنة التنفیذیة 

الدباغ عبدهللا معالي األستاذ/عمرو                                     - - - 
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المدھونحسن الدكتور/إبراھیم    - - - 
سمنر براون دون   - - - 

جزیلحسني محمد      - - - 
 - - - المجموع

    أعضاء لجنة المكافآت والترشیحات
المدھون حسن الدكتور/إبراھیم   - - - 

جزیلحسني محمد      - - - 
الدباغ عبدهللا جمال     - - - 

 - - - المجموع

 

 التنازالت عن الرواتب والتعویضات .19

 .م2017 /1/10إبتداًء من المستحقة  مكافآتھمعن  التالیة أسمائھمتنازل أعضاء مجلس اإلدارة 
 

  أعضاء مجلس اإلدارة الرقم
 المنصب

 
 تفاصیل التنازل عن المكافآت

المبلغ باللایر 
 السعودي

الدباغ عبدهللا معالي األستاذ/عمرو 1  50,000 مكافأة عضو المجلس رئیس مجلس اإلدارة 

الدباغ عبدهللا المھندس/حسین 2  50,000 مكافأة عضو المجلس عضو مجلس اإلدارة 

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

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

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

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

 

 التنازالت عن األرباح .20

 .م2017خالل السنة المالیة  لیست ھناك أي ترتیبات أو اتفاقیات تنازل بموجبھا أحد مساھمي الشركة عن حقوقھ في األرباح

 مدفوعات الزكاة والضرائب، والمدفوعات النظامیة األخرى .21

ً  للزكاة الشركة تخضع  لضریبة الموحدة السعودیة التابعة في الشركات األجانب الشركاء والدخل. یخضع للزكاة العامة الھیئة ألنظمة وفقا

 یحمل .المسیطرة غیر الملكیة على حقوق السعودیة التابعة الشركات في الشركاء األجانب على العائد الدخل ضریبة مخصص یُحَمل .الدخل

 اإلضافیة التي الزكاة قید یتم .الموحدة الدخل قائمة على السعودیة التابعة الشركات في حصصھا وعن الشركة المستحقة على الزكاة مخصص

 .الھیئة العامة للزكاة والدخل قبل من وتحدیدھا علیھا الربط یتم عندما وجدت، إن النھائیة، التسویات بموجب تستحق

 التي دبي اإلسكان لخدمات البحر األحمر شركة عدا فیما بھا، تعمل التي البالد في الدخل لضرائب األجنبیة والفروع التابعة الشركات تخضع

 الموحدة. الدخل قائمة على الضرائب ھذه تَُحمَّل .العربیة المتحدة االمارات دولة في الدخل ضرائب أو الزكاة من ألي تخضع ال
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 األرباح توزیعات فیھا بما غیر مقیمة، أطراف مع المعامالت بعض على ضرائب باستقطاع لھا التابعة السعودیة والشركات الشركة تقوم

 ضریبة قانون بموجب مطلوب ھو كما السعودیة العربیة في المملكة وجدت، إن التابعة، السعودیة الشركات في األجانب للشركاء المدفوعة

 السعودي. الدخل

 علىتحصلت الشركة . وم2016حصلت الشركة على شھادة من مصلحة الزكاة و الدخل بدفع جمیع المستحقات على الشركة حتى نھایة العام 

  .م2016 –م 2011استبیان أو تقییم لمخصصات الزكاة خالل السنوات 

م و 31/12/2016ل الفترات المنتھیة في خال الجداول التالیة توضح بالتفصیل المدفوعات النظامیة التي قامت الشركة بسدادھا

 :م31/12/2017

 م2016 م2017 مدفوعات للزكاةاطي یاحت
 16,035,532 17,960,584  بدایة العام 

 2,577,088  6,492,945  المخصصات
          (652,036)  (8,178,703)  المدفوعات
 17,960,584  16,274,826  نھایة العام

 

 م2016 م2017 الخارجيضریبة الدخل  احتیاطي
 392,229  2,449,177  بدایة العام 

 5,88,710  6,008,957  المخصصات
 (3,824,762) (4,219,176)  المدفوعات
 2,449,177  4,238,958  نھایة العام

 

م7201 احتیاطي التأمینات االجتماعیة م6201   
 ---                310,238 بدایة العام 

 3,654,038             3,939,762 المخصصات
 (3,343,800)           (3,934,000)           المدفوعات
 310,238                316,000 نھایة العام

 

م7201 الجمارك -المدفوعات النظامیة  م6201   
 --- --- بدایة العام 

 2,087,430             1,287,677 المخصصات

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

 --- --- نھایة العام

 .م31/12/2017كما في أي مدفوعات نظامیة أخرى غیر المذكور  العالمیةال یوجد على شركة البحر األحمر 

 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .22

قانون العمل في كل من المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة. تقوم المجموعة بإدارة خطط منافع محددة تماشیا مع متطلبات 
حیث تستند مدفوعات مكافأة نھایة الخدمة على رواتب ومخصصات الموظفین النھائیة وسنوات خدمتھم المتراكمة عند تاریخ انتھاء خدمتھم ، 

 ة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة.المملكلمنصوص علیھا في قوانین العمل في كما ھو محدد بالشروط ا
 .2017دیسمبر  31) كما في EOSBالمعمول بھا ، وتم إجراء تقییم اكتواري لمزایا نھایة الخدمة ( IFRSووفقًا لمعاییر 
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 م:31/12/2017م و 31/12/2016عن الفترات المنتھیة في المخصصات والتعویضات لمصلحة موظفي الشركة ضح الجدول التالي یو

 م2016 م2017 احتیاطي نھایة الخدمة
 47,424,426 54,778,071 بدایة العام

 11,563,149       8,774,135 المخصصات
 (4,209,504) (22,250,236) المدفوعات

 --- --- فروقات تحویل عملة
 54,778,071            41,301,970 نھایة العام

 

 مجلس اإلدارة إقرارات .23

 :بما یليیقر مجلس اإلدارة 
 .الصحیح بالشكل أُعّدت الحسابات سجالت أن -
 .بفاعلیة ونُفّذ سلیمة أسس على أُعدّ  الداخلیة الرقابة نظام أن -
 .نشاطھ مواصلة على المصدر قدرة في یذكر شك أي یوجد ال أنھ -

 راجعي الحسابات والقوائم المالیةتقریر م .24

 .حیالھایظھر تقریر مراجعي الحسابات أن القوائم المالیة الموحدة خالیة من أي أخطاء جوھریة، وأنھ لیست ھناك أي تحفظات 

 لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتھا .25

ام اإلدارة على القی. ولھذه اللجان دورھا المھم والحیوي في مس���اعدة مجلس ُمنبثقة من مجلس اإلدارةلجان رئیس���یة  )3( لمجلس اإلدارة ثالث
 س��ھام في وض��ع الس��یاس��ات والبرامج وتطبیقدة من خبرات أعض��ائھ المتنوعة واإلواالس��تفاتحقیقا لألداء األمثل  بواجباتھ النظامیة المناطة بھ

 اللوائح ورفع التوصیات، وذلك على النحو التالي:

 اللجنة التنفیذیة

م، جرى تغییر في تش���كیل اللجنة 2015بنھایة العام ) أعض���اء. 5اللجنة تتألف من خمس���ة (، فإن التنفیذیةاللجنة ) من الئحة 5(لمادة بحس���ب ا
جنة التنفیذیة لال التنفیذیة مما نجم عنھ انخفاض عدد األعض���اء إلى أربعة أعض���اء فقط، ولم یتم تعیین عض���و لیحل محلھ حتى تاریخھ. وتتألف

والس���ید/  الدكتور/ إبراھیم حس���ن المدھون وعض���ویة كل من ،عبدهللا الدباغبن س���تاذ/ عمرو الي األمع ) أعض���اء، یرأس���ھم4حالیاً من أربعة (
اتیجیة كافة القرارات الھامة التنفیذیة واالس��تر باقتراح. وتختص اللجنة التنفیذیة بص��فة أس��اس��یة والس��ید/ دون براون س��منر محمد حس��ني جزیل

اللجنة  أجرتوقد  ومن ثم التوص������یة بھا إلى المجلس العتمادھا والموافقة علیھا. ارةعتمدة من مجلس اإلدة لھا والمُ وفق الص������الحیات المحدد
 .م2017اجتماعات خالل العام  )5( التنفیذیة

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

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

 عبدهللا معالي االستاذ/ عمرو 1
 الدباغ

 X X 3 حاضر حاضر حاضر

 5 حاضر حاضر  حاضر حاضر حاضر الدكتور/ إبراھیم حسن المدھون 2
 X X 3 حاضر حاضر حاضر السید / دون براون سمنر 3
 5 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر السید / محمد حسني جزیل 4
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 المراجعةلجنة 

س����امي أحمد بن / الس����ید من غیر التنفیذیین. وتقوم لجنة المراجعة بمھامھا برئاس����ة أعض����اء من مجلس اإلدارة )4( تتألف لجنة المراجعة من
. وتؤدي اللجنة الس���ید/ محمد حس���ني جزیلو الس���ید/ جمال عبدهللا الدباغو، إخوان بن حس���ن محمد عليمحفوظ، وعض���ویة كل من الدكتور/ 

التأكد من سالمة ونزاھة وشفافیة واستقاللیة كافة عملیات وأعمال الشركة والشركات التابعة لھا، بما یتماشى تھدف إلى التي الرئیسیة مھامھا 
 تمع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة التجارة واالس������تثمار وأنظمة ولوائح ھیئة الس������وق المالیة واألنظمة واللوائح ذات العالقة، وكذلك متطلبا

وقد  .ییر المھنیة العالمیة ذات العالقة، بما یحقق ویُمكن مجلس اإلدارة من القیام بمس��ؤولیاتھ المناطة بھ للمحافظة على حقوق المس��اھمینالمعا
 ) اجتماعات.9( م2017بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 
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 السید / سامي أحمد بن محفوظ 1
 9 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

 السید / محمد حسني جزیل 2
X X 7 حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر 

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

 السید / جمال عبدهللا الدباغ 4
 8 حاضر حاضر حاضر حاضر X حاضر حاضر حاضر حاضر

 

 كافآتملجنة الترشیحات وال

تغییر م، جرى 2015بنھایة العام ) أعضاء. 4فإن اللجنة تتألف من أربعة () من الئحة لجنة الترشیحات والمكافآت، 4بحسب المادة الرابعة (
لجنة  ألفوتت .أعض����اء فقط، ولم یتم تعیین عض����و لیحل محلھ حتى تاریخھ ثالثةمما نجم عنھ انخفاض عدد األعض����اء إلى في تش����كیل اللجنة 

وعض��ویة كل من الس��ید/ دون براون س��منر والس��ید/  الدكتور/ إبراھیم حس��ن المدھون) أعض��اء، یرأس��ھم 3( ثالثةمن الترش��یحات والمكافآت 
س���منر، وتعیین الس���ید/ براون م جرى تغییر في تش���كیل اللجنة مما نجم عنھ إعفاء الس���ید / دون 27/04/2017وبتاریخ جمال عبدهللا الدباغ. 

 یع األعمال والس�یاس�ات والبرامجوتقوم اللجنة بمراجعة جممحمد حس�ني جزیل (عض�و غیر تنفیذي) عض�واً في لجنة المكافآت والترش�یحات. 
تعویضات وضع سیاسات لكذلك  . والشركةفي واتخاذ القرارات بشأن كبار التنفیذیین  واالحتیاجات المتعلقة بعضویة وأعضاء مجلس اإلدارة

خالل العام  ) اجتماعات4( ةومكافآت أعض��اء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین ورفع التوص��یات إلى مجلس اإلدارة إلقرارھا. وقد عقدت اللجن
 .م2017

 

 المجموع االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاني االجتماع األول اسم العضو 

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

 4 حاضر  حاضر حاضر حاضر الدكتور/ إبراھیم حسن المدھون 1
 2 لم یكن عضواً  لم یكن عضواً  حاضر حاضر السید / دون براون سمنر 2
 2 حاضر حاضر لم یكن عضواً  لم یكن عضواً  السید / محمد حسني جزیل 3
 السید / جمال عبدهللا الدباغ 4

 4 حاضر حاضر حاضر حاضر
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 المخاطر المتعلقة باألعمال .26

التالي ذكرھا. في حین أن القائمة لیست شاملة إال أنھا أعمال الشركة ووضعھا المالي أو نتائج العملیات یمكن ان تتأثر مادیا بأي من المخاطر 
 إلسكان.ا لخدمات تشیر إلى أبرز المخاطر التي یمكن أن تواجھھا شركة البحر األحمر

 كلفة المواّد الخام وتوافرھا

ض تقلّب األس���عار في العرإّن أس���عار وتوافر المواد الخام التي تس���تخدم في ص���ناعة منتجات الش���ركة یمكن أن تتغیّر بش���كل ملحوظ بس���بب 
بة یّ والطلب. وقد تمّكنت الش���ركة تاریخیّاً من الحفاظ على المخزون المناس���ب من المواّد الخام وذلك بفض���ل حفاظھا على عالقاتھا المتینة والط

 ً  التي تس��تخدمھا الش��ركة إلىاالس��عار لبعض المواد الخام  ارتفاعأدى . مع الش��ركات الممولة وتخزین كمیات كافیة من المواد األكثر اس��تھالكا
و تواجھ الش����ركة بعض التحدیات في االس����تمرار في رفع س����عر المنتجات نتیجة  .ارتفاع اس����عار المنتج النھائي الذي یتم تقدیمھ إلى العمالء

 نقدي.زیادة المبیعات والنتائج التشغیلیّة والتدفق ال أن یؤثر سلبیا علىبدوره من الممكن  والذي، الرتفاع المواد الخام

 المنافسة

شركة فيتعمل  سم بمستوى عاٍل من المنافسةسواق األمن  العدید ال شرة مع البحر األحمرلوھنا ،التي تت شركات التي تتنافس مبا  ك عدد من ال
 العدید من الش����ركة. باإلض����افة الى أن مس����تقبل أداء الش����ركة قد یتأثر س����لباً في حالة ظھور ربحھامش  مما قد یؤثر علىإلس����كان ا لخدمات

 .تواجد الشركةجدد في مناطق المنافسین ال

 الطبیعة الدوریّة لألعمال

على الرغم من أن الدول االقتص��ادیة في الش��رق األوس��ط و أجزاء من أفریقیا مس��تمرة في مواص��لة س��یاس��ة التنوع لتعزیز مس��اھمة القطاعات 
ئ في الھبوط المفاج كم أن الناتج المحلي اإلجمالي، فإن اإلیرادات التابعة للنفط تواص��������ل لعب دور مھیمن في تلك الدول. فيغیر النفطیة 

ة الخاص������ الس������كنیة المجمعاتإلى انخفاض الطلب على  مما قد یؤديأس������عار النفط قد یؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة لالس������تثمارات الجدیدة 
لنتائج ا غاز و البترول و التعدین و الشركات الصناعیة األخرى، و الذي یمكن أن یسھم بدوره في التأثیر علىبمنسوبي شركات التنقیب عن ال

 المالیة وعملیات الشركة.

 تعطل االعمال

عربیة لفي المملكة العربیة الس������عودیة، و اإلمارات ا الواقعة على كفاءة عملیات مرافق التص������نیع العالمیةالبحر األحمر ش������ركة تعتمد أعمال 
قص نفي الكوارث الطبیعیة والحروب والحوادث لكبار العاملین و  التي قد تؤدي إلى تعطل األعمالالمخاطر أبرز المتحدة، و غانا. وتتمثل 

لتي  ا. على الرغم من أن الش���ركة تتبع س���یاس���ة تأمین تتناس���ق مع معایر الص���ناعة ونیةرالمعدات اإللكتامدادات المیاه ، وإخفاق تأثر ، والطاقة
 وض��عت لتأمین الحمایة والس��المة للحد من اَثار ھذه المخاطر إال أن ھذه التدابیر قد ال تعوض الش��ركة بنحو كاف عن الخس��ائر التي قد تحدث

 وأي خسائر أخرى أو أضرار مادیة یمكن أن یكون لھا أثر سلبي على اإلیرادات.

 قوانین الحوكمة

صنیع منتجات كلفة ت إلى زیادةالقائمة  إلى جانب القوانینتطبیق قوانین جدیدة من ختلفة. وقد ینتج تخضع الشركة لعدد من قوانین الحوكمة الم
المدنیّة. وكال و أالش��ركة. إض��افة إلى ذلك، قد یؤّدي عدم االلتزام بالقوانین الحالیّة أو المس��تقبلیّة إلى التعّرض للعقوبات أو المس��ؤولیّة الجنائیّة 

ً سلب راالحتمالین یمكن أن یؤث  لشركة.لعلى المبیعات والنتائج التشغیلیّة والتدفق النقدي  ا
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 االعتماد على المدراء التنفیذیین وسواھم من األشخاص الرئیسیین

 ىتعتمد الشركة على جھود مدراءھا التنفیذیین وعدد من األشخاص الرئیسیین. وفقدان أي من ھؤالء األشخاص أو عدد منھم قد یؤثر سلبیّاً عل
 عات والنتائج التشغیلیّة والتدفق النقدي في الشركة.المبی

 سعر الصرف للعمالت

 ، و تواجدالعالمیةمن األس����واق  العدیدتعتمد نفقات و إیرادات الش����ركات على عدد مختلف من العمالت الدولیة نظراً لش����راء المواد الخام من 
 التذبذب إن. اس�����واق إما أن تكون محلیة أو في بلدان أخرى حول العالمفي یتم بیع المنتجات  نھایةً  مرافق التص�����نیع في أكثر من بلد واحد، و

ركة أن الش�� وبالرغم منالملحوظ في س��عر ص��رف اللایر الس��عودي و العمالت األخرى التي تتعامل بھا الش��ركة قد یؤثر على أرباح الش��ركة. 
مخاطر عملیات ص��رف العمالت األجنبیة؛ إال أن ھذه المخاطر التزال تؤثر على ربحیة الش��ركة بس��بب إلدارة  الوس��ائل احدثتقوم باس��تخدام 

 ھذه األدوات.مثل التكلفة اإلضافیة المترتبة على استخدام 

 العوامل السیاسیة

ي دول الشرق األوسط، و إفریقیا، دولة حول العالم، حیث ترتكز أنشطتھا ف 62في أكثر من  بتنفیذ مشاریع العالمیةشركة البحر األحمر  قامت
سیا. و شركات المتخصصة في مجاالت التنقیب عن البترول و الغاز و التعدین و شرق آ شركات الصناعیة األخرى تعد ال لعمالء ااھم من وال

على  ھتداعیاتیاس��ي و في ھذه الدول. و تعاني بعض ھذه الدول من حالة عدم االس��تقرار الس�� بتنفیذ مش��اریعھمیقومون  حیث انھم لش��ركةا لدى
 أداء الشركة. كبیر علىالوضع االقتصادي، مما قد یؤثر بشكل 

 مخاطر االئتمان

الذمم تقریباً من  %57. إن لخسارة مالیةاآلخر  إلى تكبد الطرف ؤديیمما  امخاطر االئتمان ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ
تعتقد اإلدارة بأن  من إجمالي الذمم المدینة). %74عمالء یُمثلون  8 م:2015عمالء (  8كانت مطلوبة من  م31/12/2017كما في  نةیالمد

سب شروط استالم الدفعات ح تمیائتماني مرتفع و فیتصن ھمیعمالء لد من أن نسبة من األرصدة القائمة ھي ثیاالئتمان مخففة ح زیمخاطر ترك
 خصم مخصص بعد نةیالذمم المد دیق تمیائتماني مرتفع.  فیاألجل لدى بنوك ذات تصن رةیقص والودائع النقد داعیإ تمی. ھایالعمل المتفق عل

 .لھایالمشكوك في تحص ونیالد

 انخفاض أسعار النفط

القول بأن سعر النفط ھو أحد أبرز العوامل المؤثرة في االقتصاد العالمي، كما أن تذبذبات أسعاره تؤثر وبشكل مباشر على عجلة النمو  یمكننا
المشاریع الرئیسیة للشركات العاملة في مجال التنقیب عن الغاز من أسعار النفط تؤدي إلى تأجیل أو إلغاء العدید  راالقتصادي. حیث أن تدھو

ت وقد اتخذش��ریحة كبیرة من عمالء الش��ركة على ھذه القطاعات. اعتماد نفط، والذي بدوره قد یؤثر على مص��ادر إیرادات الش��ركة نتیجة وال
من  ذلكواالعتماد على الش�����ركات العاملة في قطاعات التنقیب عن الغاز والنفط تذبذب أس�����عار النفط وللحد من آثار  الش�����ركة بعض التدابیر

اتباع س���یاس���ة التنویع وتقدیم خدمات الش���ركة ومنتجاتھا إلى قطاعات أخرى ال تتأثر بتذبذبات أس���عار النفط، وكذلك التوس���ع في أنش���طة خالل 
سعار سلبیة الناجمة عن تذبذبات أ سبي من اآلثار ال شكل ن سة التنویع تحد ب سیا شركة إلى دول جدیدة من غیر منتجي النفط. وبالرغم من أن   ال

 أن مخاطر انخفاض أسعار النفط سیكون لھا تأثیر بشكل مستمر على إیرادات الشركة وأرباحھا. النفط، إال 

 المخاطر الخارجیة
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بلدان التي تلك الب حینھا تنجم ھذه المخاطر بش���كل مباش���ر نتیجة الس���تثمار الش���ركة في بلدان خارجیة نظراً لمالئمة الفرص���ة االس���تثماریة في
ویأتي ض���من ھذا الس���یاق "مخاطر البلد" والتي قد تنجم عن تغییر الحكومة المحلیة في تلك البلدان س���یاس���اتھا  تعتزم الش���ركة االس���تثمار فیھا.

ات كوأنظمتھا بشكل جذري مما قد یؤثر سلبیاً على بیئة العمل في تلك الدول أو على العوائد المرجوة من االستثمار في أحد القطاعات أو الشر
 على أنظمة تؤثرالتي كن تص��نیف ھذه المخاطر إلى مخاطر ُكلِّیة التي تنجم عن تغییر الس��یاس��ات الداخلیة للدولة و. كما یُمتحدیداً  أو المش��اریع

و مخاطر أخرى جزئیة تنجم عن اس���تھداف الحكومة المحلیة في تلك الدول في تلك الدولة، بش���كل عام الش���ركات األجنبیة أداء الص���ادرات و
 لعالقات السیاسیة.شركة أجنبیة بعینھا نتیجة لتوتر ا

 ت والعقوبات المفروضة على الشركةالجزاءا .27

 .م2017خالل العام العالمیة لم یتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على شركة البحر األحمر 

 ة إجراءات نظام الرقابة الداخلیةنتائج المراجعة السنویة لفاعلی .28

م لعملیات مراجعة دوریة من جانب كل من إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة والمراجع الخارجي 2017خضعت عملیات الشركة خالل العام 
 اللشركة للتحقق من فاعلیة نظام الرقابة الداخلیة في حمایة مصالح وأصول الشركة وتقییم مستوى مخاطر العمل وقیاس مدى كفاءة األداء. كم

ظام ضمن مراجعتھ للبیانات المالیة الختامیة للشركة. وعقب قیام اإلدارة التنفیذیة ولجنة المراجعة قام مراقب الحسابات الخارجي بتقییم ھذا الن
 بتقدیم مرئیاتھا في ھذا الخصوص، قرر مجلس اإلدارة تعیین مستشار خارجي للقیام بمراجعة شاملة وتقدیم توصیاتھ بھذا الشأن. وبناًء على

 فحصو تقوم لجنة المراجعة بشكل ُمستمر وعن كثب بمراقبةجراءات الرقابة الداخلیة وفاعلیتھا، ھذه التوصیات ولضمان االرتقاء بمستوى إ
التطویر  نأداء إدارة المراجعة الداخلیة، حیث تم التوصیة باألخذ بعدٍد من التدابیر التي تتعلق باستحداث أنظمة المراقبة وإعداد التقاریر لضما

یوجد قصور  النظمة الرقابة الداخلیة في الشركة أنھ أل أُجریتوقد أظھرت نتائج الفحص المستمر التي . داخلیةالُمستمر لكفاءة إدارة الُمراجعة ال
 .فصاح عنھاإلیقتضي  وسالمتھاجوھري في أنظمة الرقابة الداخلیة 

 

 المسؤولیة االجتماعیة .29

یة المجتمعات التي تعمل بھا على المستویات االقتصادیة إّن شركة البحر األحمر العالمیة تدرك خیر إدراك حجم تأثیر نشاطاتھا على رفاھ
 تباروالبیئیة واالجتماعیة، ومدى األثر المحتمل الذي ستعكسھ. إذ إّن من خالل إدراك ھذه المسائل، ومحاولة اإللمام بھا ومعالجتھا، على اع

ل؛ تھا كاملة بغیة تحقیق نتائج أفضل تنتفع بھا أجیال المستقبأنّھا جزء رئیس من الحفاظ على األعمال المستدامة، فإّن الشركة تلتزم بمسؤولیا
واالنخراط  مةكما إنّنا نتعّھد بخدمة جمیع المجتمعات التي تنتشر نشاطاتنا فیھا. وعدا عن ھذا كلّھ فإنّنا نؤمن أّن اندماج عملیة التطویر المستدا

ئیس لتحقیق نتائج مستدامة لكّل من مؤّسستنا وعمالئنا على حّد سواء. وإنّنا المجتمعي ضمن استراتیجیتنا طویلة األمد ما ھو إّال المفتاح الر
كان أندرك الحاجة لتقلیص تأثیر نشاطاتنا على البیئة، لذا فإنّنا حریصون على اإلسھام في حفظ الطاقة والمصادر خالل جمیع عملیاتنا. وسواء 

أو حرصنا على تصمیم المنتجات المبتكرة، أو تخطیط أسالیب تجھیز مواقع العمل، أو األمر یتعلّق باختیارنا للمواد الخام أو عملیة التصنیع، 
ة، واتّخاذ جمیع تقدیم الخدمات في المباني التابعة للعّمال، فإنّنا ال نلجأ إلى جمیع الحلول الممكنة التي من شأنھا تقلیل التأثیر البیئي بصورة عامّ 

 المساعي الممكنة في سبیل ذلك.
 

 االستدامة البیئیة

ة التي ریعادة ما نلجأ خالل أعمالنا إلى عملیة إعادة التدویر التي من شأنھا تقلیل حجم األوساخ الناتجة، وذلك من خالل منھجیة اإلنشاء المعیا
ملیة التغلیف ء التقلیدیة، إذ إّن عنعتمدھا. وفي الواقع تُسھم ھذه المنھجیة في الحّد من بعض مجاري النفایات الكبیرة التي تحتویھا أسالیب اإلنشا

. إنّنا الیوم نفتخر بإنجازنا الذي یھدف إلى الحّد %36، كما أّن األلواح الجّصیة تحتاج حتّى %25، ,والتشجیر تتطلّب حتّى %5تستھلك حتّى 
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 ، وذلك من خالل توظیف تقنیة تصنیع األبنیة خارج مواقع العمل. %90من كّمیة األوساخ الناتجة حتّى 
 

ن إمكانیة عوعالوة على ذلك، فإنّنا نمتلك سلسلة من المنتجات الصدیقة للبیئة التي من شأنھا حفظ الطاقة، وتقلیل كّمیة النفایات الخطیرة، فضالً 
 اه األمطار، منحفظ الماء من خاللھا؛ إّن ھذه المنتجات، التي تتضّمن أسالیباً لمعالجة المیاه والصرف، والمولّدات العازلة للصوت، وإدارة می

أكید من تشأنھا اإلسھام في الحفاظ على البیئة. فالمنتجات الصدیقة للبیئة التي نستخدمھا في منشآت معالجة میاه الصرف وحجز المیاه تمّكننا بال
وظیفھا بصورة ة للبیئة، وتضبط الغبار، وتجھیز سیفونات الحمامات، باإلضافة إلى تقدیم أنظمة السقي. إنّنا قادرین على استخدام المواد الصدیق

 والحاصلة على شھادة االیزو، وكذلك الدھانات المائیة. PVCجیّدة، بما في ذلك األلواح المرّكبة 
، الصلبة ومن المھّم اإلشارة إلى أنّنا نعمل على إعادة تدویر مواد اإلنشاء المستخدمة، واستخدامھا مجّدداً، من مثل نفایات الحدید، والنفایات

ح واألخشاب والكابالت الكھربائیة ومواسیر الصرف الصحي. وباإلضافة إلى ذلك، فإنّنا نبیع زیوت الطبخ المعاد تدویرھا للشركات واأللوا
نا التالمختّصة في إعادة التدویر، وكذلك زیوت المولّدات، والھدف من ذلك عدم إلقائھا في مقالب القمامة، وجني األرباح من ذلك أیضاً. إّن آ

، وإعادة استخدامھ مجّدداً. وقد سعت شركة البحر األحمر العالمیة على تعزیز دور PVCإعادة تدویر قصاصات ورق البالستیك كفیلة ب
) في مبانیھا في دبي والسعودیة وغانا MBRالمنتجات صدیقة البیئة ھذه، لذا فقد عملت على إقامة محّطة معالجة میاه الصرف الّصحي (

دوالر أمریكي سنویاً، علماً أّن قیمة  136.000لجدیدة. وقد نتج عن ھذه المنھجیة حصاد مّدخرات یبلغ متوّسط قیمتھا والجزائر وبابوا غینیا ا
من كمیة المیاه الصالحة للشرب،  %40 - 30، إضافة إلى توفیر بنسبة %100العائدات المّدخرة من جّراء الحّد من خسارة المیاه بنسبة 

ة التكلفة التشغیلیة. وعالوة على ذلك، فقد حّددت شركة البحر األحمر العالمیة أھدافاً واضحة تھدف إلى رفع من قیم %75فضالً عن اّدخار 
 قیمة العائدات الخاّصة بالمنتجات الصدیقة للبیئة التي تطرحھا في األسواق.

اد مصادر طاقة قابلة للتجدید، من مثل الطاقة كما تھدف ھذه المؤّسسة إلى تطویر أسالیب ترشید استھالك الطاقة بصورة سنویة من خالل اعتم
، وإدخال ثقافة موفّرات الطاقة. ومن الجدیر بالذكر LEDالشمسیة، فضالً عن استبدال تجھیزات اإلضاءة القدیمة من مثل الصّمامات الثنائیة 

ظافة العالمي"، و"یوم البیئة العالمي"، وحملة "الحّد أنّنا ندیر حمالت توعیة داخلیة في مكاتبنا ومراكز إیواء موّظفینا، من مثل حمالت "یوم الن
 من فضالت الطعام"... إلخ. ولقد وضعنا خّطة إدارة بیئیة مخّصصة، كما إّن اختصاصي الجودة والصّحة والسالمة والبیئة یعملون جنباً إلى

لوب، والذي یلبّي احتیاجات المجتمع المحلّي البیئیة جنب مع العمالء بغیة التأّكد من االلتزام بالمعاییر المطلوبة، وتحقیق التوازن المط
)، PMEلبیئة (ا واالقتصادیة. إنّنا بكّل تأكید نلتزم أشّد االلتزام بالمعاییر التنظیمیة والتشریعیة، من مثل معاییر الھیئة العاّمة لألرصاد وحمایة

)، والمعاییر الدولیة من مثل معاییر منّظمة Rcphcییر الصّحة العاّمة ()، والمفّوضیة الملكیة لمعاPCERوالمفّوضیة الملكیة لألنظمة البیئیة (
 ). GHS)، والنظام العالمي الموّحد لتصنیف المواد الكیمیائیة (NFPA)، والرابطة الوطنیة للوقایة من الحرائق (OSHAاألمان والصّحة (

 الصحة واألمان

لوقایة من الحرائق، وتّطلع على  كتیّبات حول سالمة الغذاء، إضافة إلى معاینات إّن جمیع الفرق المسؤولة عن العملیات تخضع لتدریبات ل
)، فضالً عن إجراء تدریبات HACCPلمخیّمات العمل، والتأّكد من تطبیق معاییر االیزو ونظام تحلیل المخاطر ونقاط التحّكم الحرجة (

تواصلة، إضافة إلى عرض تقاریر یومیة/اسبوعیة/شھریة معنیة بالسالمة متخّصصة بطبیعة العمل، وتحلیالت لمخاطر العمل، وتقدیم تقاریر م
عرضیة  /العاّمة والحفاظ على البیئة، وذلك بغیة تحقیق خّطة اإلدارة الخاّصة بھذه األعمال. كما إّن مؤّسستنا تقّدم وثائق تحقیق شاملة طارئة

ث یتّم توزیع ھذه الوثائق لكّل أعضاء اإلدارة حتّى یتسنّى لھم االّطالع تھدف إلى تحدید أصل جمیع أشكال أسالیب النجاة من الحوادث، بحی
والعمالء و/ أو  GOSIعلیھا ومراجعتھا، وإجراء االتّصاالت الالزمة بناء على مطالب األطراف الخارجیة، من مثل األمن وأنظمة التأمینات 

 التأمینات العاّمة.
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 االلتزام االجتماعي

األحمر لخدمات اإلسكان الواقعة في غانا قد قّدمت الدعم لمكتب مدینة تیما المحلّي التابع لمركز خدمات الھجرة في غانا إّن فرع شركة البحر 
)GIS وذلك من خالل تحویل إحدى حاویات الشحن إلى مبنى رئیس مؤلّف من غرفتین. ویُذكر أّن ھذه اللفتة كانت في محاولة لتقدیم العون ،(

الضغط الحاصل في مكاتبھا المزدحمة. ومن المھّم اإلشارة إلى أّن ھذه التحویالت قد خضعت للمنتجات المصنّعة محلّیاً،  لھذا المركز، وتخفیف
 وذلك رغبة في ترویج المواد الغانیة في األسواق.

 
 

ي، الرئیس" في محّمیة بورت مورسبكما إّن فرع شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان في بابوا غانا الجدیدة قد استطاعت كسب لقب "الشریك 
).  ExxonMobilوذلك لقاء توفیر وسائل النقل، وتركیب عدد من الوحدات وفقاً للمبلغ الممنوح من عمیل ھذه الشركة (شركة اكسون موبیل 

حتّى یتّم تشدید مكتب  10×  12لكي یتّم استخدامھ كمطبخ، وھیكل مقاساتھ  9×  12ویُذكر أّن ھذه المواد قد احتوت على ھیكل مقاساتھ 
ھیاكل مخّصصة إلیواء  6قدماً، إضافة إلى  20قدماً، فضالً عن حاویتي شحن اتّساعھما  40مستقّل، إضافة إلى حاویة شحن اتّساعھا 

انات والحیوانات. ولقد تّم تحویل حاویات الشحن إلى مناطق أبحاث مخّصصة لمشاریع حمایة البیئة ومنشآت الحجر والتأھیل الّصحي للحی
یم لالضاریة المحلّیة المتعَرضة إلصابات جسیمة. وعالوة على ذلك فقد وّظفت شبكة البحر األحمر العالمیة خدماتھا لفتح مركز التدریب والتع

غیة إجراء ببغیة تمكین المحمیة الطبیعیة من توفیر بیئة تعلیمیة للطّالب، بغّض النظر عن طبیعة الظروف الجویة فیھا. لقد تّم تقدیم الخدمات 
تعدیل على البناء، وتحویلھ إلى مركز تدریبي وتعلیمي متكامل، علماً أّن ھذا المركز یتضّمن غرفة صغیرة مخّصصة لتدریب طاقم العمل، 

 وعقد اجتماعات مجلس اإلدارة فیھا.
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التي كانت بحاجة إلقامة  St .John Ambulanceومن الجدیر بالذكر أّن ھذه الشركة قد مّدت ید العون لمستشفى "سانت جون اإلسعافیة" 
منشآت صرف صّحیة جدیدة، وذلك من خالل منح الشركة لھا وحدتي صرف صّحي مرّممة. إّن تشیید منشأة محّدثة خاّصة بالعامالت اإلناث 

وقد  لمحتمل للجراثیم وما شابھھا.كان لھ دور إیجابي في توفیر بیئة نظیفة وآمنة لطاقم العمل وموّظفي اإلسعاف، بعد أن عانوا من التعّرض ا
ً إلى توسیع مقّراتھا، وتعقد الیوم جلسات تشاوریة مع شركة البحر األحمر العالمیة ھدفھا ترمیم  مركزاً  111تطلّعت ھذه المستشفى أیضا

ً بالعملیات اإلسعافیة، فضالً عن بعض العمارات السكنیة، بحیث یتسنّى لرجال اإلسعاف من مختلف المنا جروا طق اإلقلیمیة أن یمختصا
تدریباتھم في موریسبي، وفي الوقت ذاتھ أن یقیموا في مواقع آمنة ومناسبة تساعدھم على الشعور بالراحة عند إعدادھم لدراساتھم. ومن 

طة بابوا غینیا المنّظمات األخرى التي دعمتھا شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان في بابوا غانا الجدیدة، أو عملت معھا: شركة "إرث شر
 ، وبعض المجتمعات المحلّیة.RSPCA PNG، وشركة Cricket PNGالجدیدة الملكي"، و"نادي مستشاري األطفال الصغار"، وشركة 

ل مع ملطالما سعت الشركة إلى توظیف العمالة المحلّیة في مشاریعنا ومصانعنا ومكاتبنا، بغیة تمكین عملیة تنمیة االقتصاد المحلّي. إنّنا نع
التي  ةعمالء وحكومات وھیئات اقتصادیة بغیة تعزیز عملیة التنمیة اآلنیة للضوابط البیئیة الفاعلة، واإلجراءات والسیاسات والقوانین واألنظم

كما  .ترتكز على األبحاث العلمیة، وتراعي مسائل المخاطر والتكالیف والفوائد، بما في ذلك التأثیرات المحتملة على الطاقة ومصادر المنتجات
ّد شإنّنا نحرص على تقدیم تدریبات متخّصصة في معاییر الجودة والصحة والسالمة والبیئة في موقع العمل؛ ھذا باإلضافة إلى أنّنا ملتزمون أ

 ً لمعاییر ل التزام باإلجراءات القانونیة، أو بسیاسات الشركة، الخاّصة بتحدید المواد والنفایات الساّمة والخطیرة، وتخزینھا ومعالجتھا وفقا
 المطلوبة، علماً أّن المكان المرّخص الوحید للتخلّص من النفایات الخاضعة لإلجراءات التنظیمیة ھو مكتب السالمة والبیئة فقط.

 
ال تقدیم رؤیة جإنّنا بالتأكید نستمّد إلھامنا وطاقتنا من شركتنا األّم، ومن شریكتنا األكبر مجموعة الدباغ، اللتان تشتھران بإسھامھما القیّم في م

ى لعالمیة غایتھا عكس أثر إیجابي واسع النطاق وذي شأن، بحیث یقوم أساسھ على تحقیق النفع العام الذي یخدم الجمیع، والذي یستند أساسھ ع
  المبادئ الثالث: مبدأ العطاء ومبدأ الكسب ومبدأ المساندة والدعم. 
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 لتواصل مع المساھمین والمستثمرینا .30

وي نمساھمیھا ومستثمریھا أھمیة بالغة حیث تطلعھم على أدائھا وأنشطتھا خالل العام من خالل التقریر الس العالمیةتولي شركة البحر األحمر 
لمجلس إدارتھا وكذلك اطالعھم بشكل مستمر عن أیة تطورات مھمة قد تطرأ ویكون لھا تأثیر على وضعھا المالي وأعمالھا عن طریق موقع 

" وموقعھا على ش��بكة االنترنت ووس��ائل االعالم االخرى وفقا لس��یاس��ة االفص��اح التي تحرص الش��ركة على إتباعھا من خالل تطبیق "تداول
 تعلیمات ھیئة السوق المالیة واألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. 

 

 تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة .31

قانالھیئة الس�������عودیة للمحأقر مجلس إدارة م، 18/07/2013من خالل اجتماعھ الُمنعقد بتاریخ  العمل على تطبیق معاییر  ونییناس�������بین ال
سبة الدولیة  شركة كافة التدابیر الالزمة لتطبیق 01/01/2017یتم تطبیقھا بتاریخ  بحیث، (IFRS)المحا م كحد أقصى. وعلى إثره اتخذت ال

 سعت الشركة في تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة من التالي: و .ھذه المعاییر دون التأثیر على وتیرة سیر العمل

 

  (KPMG)الس�ادة/ كي بي إم جيتم إعداد س�یاس�ات المحاس�بة الدولیة من خالل الفریق الداخلي للش�ركة. كما قامت الش�ركة بتعیین  •
ذه بش���كل كامل من ھ، حیث تم االنتھاء كمس���تش���اریین خارجیین لمراجعة الس���یاس���ات المحاس���بیة بناًء على معاییر المحاس���بة الدولیة

وبص�����فتھم المراجعین الخارجیین للش�����ركة في نفس  (PwC) ش�����ركة/ برایس ووترھاوس كوبرز قامتالوة على ذلك المرحلة. ع
. وقد تم اعتماد ھذه السیاسات المحاسبیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الوقت بمراجعة السیاسات المحاسبیة كجزء من نطاق عملھم

 م.19/01/2017

والناجم عن عملیة التحول لمعاییر المحاس�������بة الدولیة ھو  2016-01-01األثر المالي الُمتوقع على المیزانیة االفتتاحیة كما في إن  •
قاة بواقع  لداخلي . ملیون لایر 73.8انخفاض في إجمالي األرباح الُمب فة المتوقعة ھي من إعداد الفریق ا فة التس�������ویات اآلن إن كا

 KPMG بناًء على المش����ورة المقدمة من قبل ش����ركة (IFRS) الُمكلف بتطبیق عملیة التحول لمعاییر المحاس����بة الدولیةللش����ركة 
بص����فتھم المراجع الخارجي للش����ركة في طور إنھاء عملیة  PwC ال تزال ش����ركة. بص����فتھم المس����تش����ار الخارجي لعملیة التحول

 . م2017من نطاق عملھم لمراجعة القوائم المالیة للربع األول من العام  المراجعة للتسویات اآلنفة للمیزانیة العمومیة كجزء

-03-31یقوم الفریق الداخلي الُمعین من قبل الش�������ركة كذلك بإعداد قوائم المقارنة المالیة وفقاً لمعاییر المحاس�������بة الدولیة كما في  •
دادھا وفقاً لمعاییر المحاس����بة الدولیة. ولم تتمكن للتأكد من أنھ قد تم إع PwC م. وس����یتم مراجعتھا من قبل مراجعي ش����ركة2016

الش�����ركة حتى تاریخھ من تقدیر األثر المالي الناجم عن عملیة التحول إلى معاییر المحاس�����بة الدولیة، وس�����یتم اإلفص�����اح عن اآلثار 
 .الجوھریة فور االنتھاء من عملیة المراجعة

 .طبیق معاییر المحاسبة الدولیةم تواجھ الشركة أي صعوبات جوھریة في عملیة التحول لتل •

 .م وفقاً لمعاییر المحاسبة الدولیة خالل الفترة النظامیة الُمحددة2017الشركة جاھزة إلصدار قوائمھا المالیة للربع األول من عام  •
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 ت الصادرة عن ھیئة السوق المالیةالئحة حوكمة الشركا .32

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

باس���تثناء  ،، الس���یما فیما یتعلق بحقوق المس���اھمین وااللتزام بإجراءات االفص���اح والش���فافیةولوائح ھیئة الس���وق المالیة الس���عودیة واالس���تثمار

 ام الواردة أدناه والتي تعمل الشركة على استكمالھا لیتم تطبیقھا مستقبالً.االحك

 االیضاحات نص المادة المادة 

 ) 11المادة ( 1
 فقرة (ب)

یجب تحدید مسؤولیات مجلس اإلدارة بوضوح في 
 نظام الشركة األساسي.

لم یتم تحدید مسؤولیات مجلس اإلدارة بوضوح من خالل النظام األساسي 
للشركة، وإنما تم تحدیدھا بشكل ُمفصل من خالل الئحة حوكمة الشركة 

 التي تمت الموافقة علیھا خالل الجمعیة العمومیة. 
 )12المادة ( 2

 فقرة (أ)
أن یحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

 عن ثالثة وال یزید عن أحد عشر.على أن ال یقل 
تم أخذ موافقة الجمعیة العمومیة غیر العادیة الُمنعقدة بتاریخ 

) من النظام األساسي للشركة 18م على تعدیل المادة (24/04/2014
) وكذلك 12(تكوین مجلس اإلدارة) لیكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة (

 ادة.تعدیل الئحة حوكمة الشركة بما یتماشى مع ھذه الم
م، تم 16/02/2017خالل الجمعیة العامة غیر العادیة الُمنعقدة بتاریخ 

) من النظام األساسي لیكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة 18تعدیل المادة (
 ظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمارمع ن) تماشیا 11(

 ولوائح ھیئة السوق المالیة.

 

 م2017نعقدة خالل العام الجمعیات العامة للمساھمین الم .33

. وفیما یلي جدول یوض����ح س����جل الحض����ور الخاص بكل اجتماع) 2( م2017التي عقدت خالل العام الجمعیات العامة للمس����اھمین بلغ عدد 

 اجتماع:

جمعیة غیر  اسم العضو 
 عادیة

جمعیة غیر 
 عادیة

 المجموع

 م2017/05/21 م16/02/2017

 1 حاضر X معالي االستاذ/ عمرو الدباغ 1

 2 حاضر حاضر الدكتور/ إبراھیم حسن المدھون 2

 1 حاضر X السید/ عبدهللا فرید شاكر 3

 2 حاضر حاضر السید / دون براون سمنر 4

 2 حاضر حاضر المھندس / حسین عبدهللا الدباغ 5

 2 حاضر حاضر السید / جمال عبدهللا الدباغ 6

 2 حاضر حاضر الدكتور / محمد علي إخوان 7

 2 حاضر حاضر السید / محمد حسني جزیل 8

 2 حاضر حاضر السید/ صالح محمد بن الدن 9

 2 حاضر حاضر السید / سامي احمد بن محفوظ 10
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 م2017طلبات الشركة لسجل المساھمین خالل العام  .34

 :الطلبات وتواریخھا وأسبابھاعدد . وفیما یلي جدول یوضح اتطلب) 8( م2017خالل العام  طلبات الشركة لسجل المساھمینبلغ عدد 

 

 سبب الطلب تاریخ الطلب رقم الطلب
1 15/02/2017  الجمعیة العامة 
2 02/03/2017  أخرى 
3 18/05/2017  الجمعیة العامة 
4 21/05/2017  الجمعیة العامة 
5 23/05/2017  ملف أرباح 
6 12/09/2017  إجراءات الشركات 
7 14/09/2017  إجراءات الشركات 
8 06/21/2017  إجراءات الشركات 

 

علماً بمقترحات المس�������اھمین  –وبخاص�������ة غیر التنفیذیین  –اإلجراءات التي إتخذھا مجلس اإلدارة إلحاطة أعض�������ائھ  .35
 وملحوظاتھم حیال الشركة وأدائھا

المساھمین  ملحوظات أو مقترحات أو آراء على اإلدارة مجلس أعضاء إطالع على للشركة التنفیذي والرئیس اإلدارة مجلس رئیس یعمل
ً  المجلس یقوم رئیس كما معھم، ومناقشتھا وأدائھا الشركة حیال عقد  أثناء اإلدارة مجلس الى المساھمین آراء وإیصال بإحاطة أیضا

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

وأداء لجانھ وأعض���ائھ، والجھات الخارجیة التي قامت بالتقییم الوس���ائل التي إعتمد علیھا مجلس اإلدارة في تقییم أدائھ  .36
 وعالقتھا بالشركة، إن وجدت

خارجیة  جھة أي من وأعضائھ لجانھ وأداء أدائھ تقییم في اإلدارة مجلس علیھا اعتمد اعتماد وسیلة اي تطبیق یتم لم م 2017 عام خالل
 .الراھن الوقت في الشركة على الینطبق ھذا حیث

 لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعیین مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجودهتوصیة  .37

 الشركة یقوم في الداخلیة المراجعة فریق لوجود وذلك داخلي مراجع تعیین إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة من توصیة أي تصدر لم
 .بھ المنوطة والمھام االداریة وصالحیاتھ مسؤولیاتھ على دوریة بصفة المراجعة لجنة عطالبإ

التي یوجد تعارض بینھا وبین قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بھا بش���أن لجنة المراجعة  وص���یاتت .38
تعیین مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصیات، 

 بھاوأسباب عدم األخذ 

 أتعابھ وتحدید وعزلھ الشركة حسابات مراجع تعیین بشأن اإلدارة مجلس قرارات مع تتعارض المراجعة للجنة توصیات أي ھناك یكن لم
 .الداخلي المراجع تعیین أو أدائھ وتقییم
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 تنازالت المساھمین عن الحقوق في األرباح .39

 .األرباح في حقوقھ عن المساھمین من أي بموجبھ تنازل إتفاق أو ترتیبات أیة م 2017 عام خالل توجد ال

 

 توصیة مجلس اإلدارة بشأن تغییر مراجع الحسابات قبل إنتھاء الفترة المعین من أجلھا .40

 م20/04/2015المنعقدة بتاریخ  العادیة العامة الجمعیة في إعتماده منذ بإستبدالھ اإلدارة مجلس من توصیة أیة تصدر لم
 
 

 بھا من قبل الشركة وتفاصیل إستخدامات ھذه األسھم أسھم الخزینة المحتفظ .41

 
 م أیة أسھم خزینة محتفظ بھا من قبل الشركة.2017ال توجد خالل عام 
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