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معالي األستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ

ــس  ــدة. أس ــة ج ــي مدين ــا الرئيس ــاغ ومقره ــة الدب ــذي لمجموع ــس التنفي ــس اإلدارة والرئي ــس مجل ــو رئي ه

ــة  ــر الزراع ــه اهلل( ــــ وزي ــاغ )رحم ــي الدب ــد عل ــن محم ــداهلل ب ــيخ عب ــي الش ــة معال ــركات المجموع ــى ش أول

ـــ فــي عــام 1962م. يبلــغ عــدد موظفــي المجموعــة أكثــر مــن 13,000 موظفــً يعملــون في 57 شــركة  األســبقـ 

تتواجــد فــي 35 بلــد حــول العالــم وتقــوم بعمليــات بيــع المنتجــات وتقديــم الخدمــات وإدارة المشــاريع في 

أكثــر مــن 60 دولــة حــول العالــم. تســتثمر المجموعــة فــي أربعــة قطاعــات رئيســية تتضمــن قطــاع الغــذاء 

وقطــاع اإلســكان وقطــاع المنتجــات البتروليــة وخدمــات الســيارات وقطــاع التغليــف، تســتثمر المجموعــة 

كذلــك فــي مجموعــة مــن الشــركات تحــت التطويــر.

اكتســب معاليــه خبــرة تجــاوزت 30 عامــً فــي مجــال إدارة األعمــال، حيــث التحــق بمجموعــة الدبــاغ فــي عــام 

1984م وعمــل بــدوام جزئــي عندمــا كان فــي ســن الســابعة عشــر. وخــال مســيرة حياتــه، التحــق بالقطــاع 

الحكومــي حيــث تقلــد منصــب محافــظ الهيئــة العامــة لاســتثمار )بمرتبــة وزيــر( لفترتيــن متتاليتيــن، كذلــك 

تــم انتخابــه عضــوًا فــي مجلــس الغرفــة التجاريــة والصناعيــة بجــدة لفترتيــن متتاليتيــن، إضافــة إلــى تعيينــه 

عضــوًا فــي مجلــس منطقــة مكــة الُمكرمــة لفترتيــن متتاليتيــن.

ــدة  ــات المتح ــا بالوالي ــا فيادلفي ــاور«، ومقره ــة أيزنه ــاء »جمعي ــس أمن ــة مجل ــً عضوي ــه حالي ــغل معالي يش

األمريكيــة. كــم أنــه عضــو فــي المجلــس العالمــي لـــ “Cleveland Clinic” فــي كليفانــد بالواليــات المتحــدة 

األمريكيــة، إضافــة إلــى عضويتــه فــي مجلــس المحافظيــن لـــ “London Business School” فــي لنــدن.

السيد/ دون براون سمنر

حاصــل علــى شــهادة العلــوم التقنيــة مــن Lindsey-Cooper بالواليــات المتحــدة االمريكيــة. التحــق 

ــد  ــاريع. تقل ــر المش ــب مدي ــغل منص ــث ش ــام 1978 م  حي ــي ع ــكان ف ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح بش

بعــد ذلــك منصــب مديــر عــام الشــركة فــي عــام 2003 م.  شــغل منصــب العضــو الُمنتــدب والرئيــس 

التنفيــذي للشــركة منــذ العــام 2006م وحتــى تاريخــه، فيمــا عــدا الفتــرة 2014/03/30م - 2015/10/01م حيــث كان 

ــط. ــركة فق ــس إدارة الش ــو مجل ــب عض ــغل منص يش

الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

حاصــل علــى شــهادتي البكالوريــوس والماجســتير فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الملــك فهــد 

للبتــرول والمعــادن. وحاصــل علــى شــهادة الدكتــوراه فــي الهندســة المدنيــة مــن جامعــة "أريزونــا" بالواليــات 

المتحــدة االمريكيــة. شــغل منصــب مديــر عــام مجموعــة صافــوال ومســؤول عــن اإلدارة القانونيــة. عضــو 

مجلــس إدارة فــي كٍل مــن شــركة المراعــي ومجموعــة فتيحــي القابضــة وشــركة هرفــي ومجموعــة 

ــتثمار. ــكان لاس العبي

السيد/ جمال عبداهلل الدباغ

ــة  ــة الزراعي ــي اللجن ــابق ف ــو س ــال. عض ــي إدارة األعم ــتير ف ــوس والماجس ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل حاص

بغرفــة تجــارة الريــاض. يشــغل حاليــً منصــب مديــر عــام مجموعــة الدبــاغ القابضــة. كمــا أنــه يشــغل 

منصــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الخليجيــة العامــة للتأميــن التعاونــي.

إضافــة إلــى ذلــك فهــو عضــو مجلــس إدارة كل مــن الشــركة العلميــة الوطنيــة المحــدودة وشــركة 

ــاريع  ــر مش ــركة تطوي ــدودة وش ــة المح ــة الزراعي ــركة التنمي ــدودة وش ــة المح ــات البترولي ــدم للخدم التق

المقــاوالت الدوليــة.

السيد/ سامي أحمد بن محفوظ

ــي  ــهادة ف ــو وش ــة اوهاي ــن جامع ــة م ــي اإلدارة المالي ــتير ف ــوس والماجس ــي البكالوري ــى درجت ــل عل حاص

ــاوز  ــرة تتج ــع بخب ــة. يتمت ــدة االمريكي ــات الُمتح ــن “Darden School University” بالوالي ــة م اإلدارة التنفيذي

30 عامــً فــي مجــال العمليــات المصرفيــة وأدوات االئتمــان وسياســاته. تدرجــت مناصبــه فــي البنــك األهلــي 

ــر التنفيــذي إلدارة المخاطــر. التجــاري حتــى شــغل منصــب المدي
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السيد/ أمين محمد شاكر

ــل  ــاض وحص ــة الري ــعود بمدين ــك س ــة المل ــن جامع ــاد م ــي االقتص ــوس ف ــهادة البكالوري ــى ش ــل عل حص

 .Southwestern Oklahoma جامعــة  مــن  األعمــال  إدارة  فــي  الماجســتير  شــهادة  علــى  ذلــك  بعــد 

ــركات  ــات والش ــن المنظم ــة م ــي مجموع ــة ف ــب المهم ــن المناص ــددًا م ــة ع ــيرته العملي ــال مس ــد خ تقل

المرموقــة. يشــغل الســيد/ أميــن شــاكر حاليــً عضويــة مجلــس إدارة شــركة مجموعــة صافــوال وشــركة 

ــال. ــال إدارة األعم ــي مج ــعة ف ــرة واس ــه خب ــاري، ول ــر العق ــة للتطوي ــان العالمي كن

المهندس/ حسين عبداهلل الدباغ

"أرلنجتــون"  فــي  تكســاس  جامعــة  مــن  المدنيــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 

)University of Texas at Arlington(  بالواليــات المتحــدة االمريكيــة. لــه خبــرة تتجــاوز 35 عامــً فــي مجــال 

ــركة  ــام لش ــر الع ــب المدي ــغل منص ــرية. يش ــوارد البش ــاريع وإدارة الم ــية وإدارة المش ــارات الهندس االستش

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــارات بالمملك ــال المط ــة بأعم ــة القائم ــو" الهولندي "ناس

السيد/ محمد حسني جزيل

حاصــل علــى الزمالــة المحاســبية مــن معهــد المحاســبين اإلدارييــن فــي المملكــة المتحــدة )لنــدن(. تــدرج 

فــي عــدة مناصــب إداريــة مختلفــة فــي شــركة “PriceWaterhouseCooper” للخدمــات المحاســبية 

ــدة  ــركة المتواج ــب الش ــي مكات ــل ف ــث عم ــً، حي ــاوزت 25 عام ــبة تج ــال المحاس ــي مج ــرة ف ــب خب واكتس

فــي بلــدان مختلفــة حــول العالــم. انضــم إلــى مجموعــة الدبــاغ القابضــة فــي عــام 1992م وتقلــد منصــب 

المديــر المالــي للمجموعــة. كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة شــركة الخليجيــة العامــة للتأميــن التعاونــي 

ــن. ــركة بترومي وش

الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان

ــد  ــك فه ــة المل ــن جامع ــم م ــة النظ ــة وهندس ــة العام ــي الهندس ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــل عل حاص

للبتــرول والمعــادن. حصــل كذلــك علــى درجــة الماجســتير فــي مجــال بحــوث العمليــات ثــم الدكتــوراه فــي 

ــة  ــة الصناعي ــم الهندس ــة قس ــد رئاس ــة .“Stanford” تقل ــن جامع ــة م ــم االقتصادي ــة النظ ــال هندس مج

فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز، وانضــم بعــد ذلــك إلــى مجموعــة صافــوال حيــث شــغل عــدة مناصــب كان 

مــن أبرزهــا مديــر عــام صافــوال ألنظمــة التغليــف، والمديــر المالــي لمجموعــة صافــوال، ثــم رئيــس قســم 

االندمــاج واالســتحواذ للمجموعــة. كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة كل مــن الشــركة الخليجيــة العامــة 

ــة. ــع األهلي ــاز والتصني ــركة الغ ــة وش ــي القابض ــة فتيح ــي ومجموع ــن التعاون للتأمي

السيد/ صالح محمد بن الدن

 ،Bournemouth International College حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن 

ويتمتــع بخبــرة كبيــرة تتجــاوز 34 عامــً فــي مجــال إدارة المشــاريع وتطويــر الشــركات، والتــي اكتســبها مــن 

خــال تقلــده العديــد مــن المناصــب اإلداريــة والتنفيذيــة خــال مســيرته العمليــة. إضافــة إلــى تقلــده منصــب 

مديــر عــام شــركة إدارة وإنمــاء المشــاريع، يشــغل الســيد/ صالــح بــن الدن حاليــً عضويــة مجلــس اإلدارة فــي 

عــدد مــن الشــركات البــارزة فــي مختلــف المجــاالت والتــي مــن بينهــا شــركة مجموعــة بــن الدن الســعودية 

وشــركة مكــة لإلنشــاء والتعميــر وشــركة مدينــة المعرفــة وشــركة تطويــر الموانــئ.

السيد/ وحيد أحمد شيخ

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال. وقد 

تــدرج فــي بدايــة حياتــه العمليــة فــي عــدد مــن المناصــب فــي شــركة Shell حتــى أصبــح مديــر عــام عمليــات 

التجزئــة. وفــي العــام 2000م تــم تعيينــه فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي مشــروع الشــراكة لمجموعــة 

الدبــاغ فــي الشــركة المتقدمــة للخدمــات النفطيــة. وبعــد اســتكمال مهمتــه بنجــاح، تــم تقليــده منصــب 

المديــر التنفيــذي للعمليــات فــي مجموعــة الدبــاغ فــي العــام 2006م.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
المحترمين، السادة مساهمي شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

رغمــً عــن التحديــات االقتصاديــة العالميــة التــي اتســم بهــا العــام 2015م، قامــت شــركة البحــر األحمــر لخدمات اإلســكان باتخــاذ كافــة التدابير 

الازمــة لضمــان ُمضــي الشــركة علــى مســار واضــح لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية النمــو للعــام 2020. حيــث واصلــت الشــركة تعزيــز تواجدهــا 

ومكانتهــا الســوقية، إضافــة إلــى توفيــر حزمــة متنوعــة مــن المنتجــات التــي ُتلبــي كافــة احتياجــات عمائنــا فــي مختلــف القطاعــات. وقــد 

أدى ذلــك إلــى نجــاح الشــركة فــي تعظيــم قوتهــا الماليــة والتجاريــة لاســتثمار فــي النمــو الُمســتقبلي للشــركة.

ــاع  ــوق قط ــي س ــوة ف ــداث فج ــى إح ــدوره إل ــذي أدى ب ــاكن وال ــي للمس ــب العالم ــردة بالطل ــه الُمط ــتمر وعاقت ــكاني المس ــو الس إن النم

ــة  ــاد اجتماعي ــراكة ذات أبع ــي ش ــول ف ــام 2015م للدخ ــل الع ــي أوائ ــكان ف ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــجع ش ــر«، ش ــكان الُميس »اإلس

واقتصاديــة طويلــة المــدى مــع شــركة Direcional Engenharia البرازيليــة الرائــدة فــي مجــال توفيــر حلــول ســكنية ُميســرة، وذلــك لتقديــم 

حلــول ســكنية تتســم بجودتهــا العاليــة وســعرها الميســر وعلــى نطــاق واســع. ستســاهم هــذه الشــراكة فــي تحقيــق أهــداف اســتراتيجية 

النمــو التــي ترمــي إلــى التوســع داخــل الســوق الســعودية لتلبيــة الطلــب الُمتزايــد فــي قطــاع اإلســكان الُميســر، وتوفيــر مجتمعــات عمرانيــة 

بنفــس مســتوى الجــودة التــي اعتــادت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان تقديمهــا.

ــً  ــة عالمي ــاريع الُمهم ــن المش ــدٍد م ــل ع ــى تأجي ــدوره إل ــذي أدى ب ــً، وال ــط عالمي ــعار النف ــاض أس ــركة بانخف ــات الش ــر عملي ــن تأث ــم م وبالرغ

ومحليــً أو إلغائهــا بشــكل كامــل، إال أن قــدرة الشــركة علــى التكيــف مــع العوامــل االقتصاديــة المؤثــرة مكنهــا مــن متابعــة تقديــم 

منتجاتهــا وخدماتهــا المتعلقــة بتوفيــر مختلــف الحلــول الســكنية لعمائهــا علــى أكمــل وجــه، إضافــة إلــى إتاحــة الفرصــة لهــا للتوســع 

ــار  ــاوزت الملي ــي تج ــركة الت ــرادات الش ــتوى إي ــى مس ــبيً عل ــة نس ــن المحافظ ــا م ــام 2015م تمكن ــال الع ــدة. وخ ــرى جدي ــات أخ ــي قطاع ف

ــركة ــة للش ــال المختلف ــات األعم ــي قطاع ــو ف ــق نم ــى تحقي ــكان عل ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــدرة ش ــون بق ــا ُمتفائل ــا أنن ــال، كم  ري

خال العام 2016م.
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إن الثقــة التــي يوليهــا لنــا مســاهمو الشــركة ُتَعــد الدافــع الرئيســي وراء ســعينا الــدؤوب لتحقيــق أفضــل النتائــج. كمــا أن سياســة مجلــس إدارة 

شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان ترتكــز علــى تعظيــم العوائــد للمســاهمين مــن خــال إيجــاد تــوازن ُمســتمروفعال بيــن العمــل علــى 

تحقيــق أهــداف الشــركة بعيــدة المــدى وتحقيــق مكاســب علــى المــدى القصيــر. ومــن هــذا المنطلــق فقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع 

مبلــغ 45 مليــون ريــال )7.50% مــن القيمــة اإلســمية للســهم( كأربــاح نقديــة للمســاهمين عــن الســنة الماليــة 2015م. 

ــا مــن العمــل واالســتمتاع بأنشــطتهم المختلفــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف،  ــا نؤمــن بضــرورة إيجــاد البيئــة المائمــة التــي ُتمكــن موظفين إنن

فإننــا نعمــل بشــكل ُمســتمر علــى تطويــر عمليــات الشــركة لتحســين األداء واالرتقــاء بمســتوى موظفــي الشــركة واألنظمــة الُمســتخدمة 

والخدمــات والُمنتجــات التــي تقدمهــا الشــركة للعمــاء بشــكل عــام. كمــا أننــا نهــدف فــي الوقــت ذاتــه إلــى تحقيــق أفضــل قيمــة وأجــزى 

عوائــد إلــى المســاهمين والمســتثمرين والعمــاء والمجتمــع.  

ــي  ــم ف ــركة لتفانيه ــن بالش ــة الموظفي ــة وكاف ــق اإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة وفري ــاء مجل ــكر ألعض ــص الش ــدم بخال ــرني أن اتق ــً، يس ختام

العمــل والــذي كان لــه األثــر البالــغ فــي ترســيخ مكانــة الشــركة فــي أكثــر مــن 65 دولــة حــول العالم. وكذلــك نتقــدم بالشــكر لعمائنــا الكرام 

والســادة المســاهمين لثقتهــم فــي ُمنتجــات وخدمــات الشــركة ودعمهــم المتواصــل الــذي ســاهم بشــكل كبيــر فــي تبــوء الشــركة مكانــة 

ُمتميــزة علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولــي فــي قطــاع التشــييد والبنــاء وتوفيــر مختلــف الحلــول الســكنية.

عمرو بن عبداهلل الدباغ
رئيــس مجــلس اإلدارة
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رسالة الرئيس التنفيذي
أعزائي المساهمين،

كمــا هــو الحــال فــي معظــم القطاعــات الُمرتبطــة بتذبذبــات القطــاع النفطــي، فقــد كان العــام 2015م محفوفــً بالمصاعــب علــى شــركة 

البحــر األحمــر األحمــر لخدمــات اإلســكان. فبعــد أن تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق أعلــى مســتوى لإليــرادات فــي تاريخهــا خــال العــام 2014م، 

فإنــه مــن المؤكــد أن نتائــج العــام الســابق لــم تــرَق إلــى المســتوى الــذي كنتــم تطمحــون إليــه وال إلــى المســتوى الُمتَوقــع منــا. حيــث انخفــض 

إجمالــي اإليــرادات خــال العــام 2015م بمعــدل 7% بينمــا انخفــض صافــي الربــح بمعــدل 51% مقارنــة بــأداء العــام الســابق.

َــوقع  إال أن النظــرة اإليجابيــة فــي أداء الشــركة تكمــن فــي تحقيــق نمــو ملحــوظ فــي اإليــرادات خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2015م والــذي ُيتـ

أن يواصــل ارتفاعــه خــال العــام 2016م، وذلــك عقــب انخفــاٍض متــواٍل فــي األربــاح اســتمر خــال الربــع األول والثانــي والثالــث. إننــا نــدرك أن العــام 

ــا واثقــون  ــً كبيــرًا ألداء معظــم الشــركات، إال أنــه فــي ظــل الَتمركــز الجغرافــي القــوي للشــركة وتنــوع منتجاتهــا فإنن 2016م ســيُمثل تحدي

مــن أن الشــركة فــي وضــع قــوي لاســتفادة مــن مختلــف الُفــرص المســتقبلية وتحقيــق نتائــج إيجابيــة خــال العــام القــادم. كمــا أن قطــاع 

اإلســكان بحــد ذاتــه يتســم بتذبذباتــه الدوريــة، حيــث شــاهدنا ارتفاعــً فــي األداء خــال بعــض الســنوات بينمــا كان اإلداء فــي بعــض الســنوات 

األخــرى متواضعــً جــدًا. إال أننــا نتمكــن دائمــً مواصلــة أعمــال الشــركة وتحقيــق أفضــل النتائــج، وال تعــد هــذه الســنة اســتثناًء.

تمكنــت الشــركة مــن التركيــز علــى نشــاط تقديــم خدمــت الضيافــة مــن خــال عمليــات إدارة المجمعــات الســكنية. فإضافــة إلــى نشــاطات 

إدارة وتشــغيل المجمعــات الســكنية التــي تقــوم بهــا الشــركة فــي المناطــق النائيــة فــي أرجــاء المملكــة العربيــة الســعودية، فــإن الشــركة 

ــات  ــزالء المجمع ــية لن ــات المعيش ــة المتطلب ــر كاف ــركة لتوفي ــي بالش ــن الغذائ ــة والتموي ــات الضياف ــم عملي ــى قس ــً عل ــد كلي ــً تعتم حالي

الســكنية واحتياجاتهــم الغذائيــة. حيــث تقــوم الشــركة حاليــً بتوفيــر أكثــر مــن 40,000 وجبــة غذائيــة يوميــة فــي 13 موقعــً ُمختلفــً فــي أرجــاء 

المملكــة.

 كمــا تُمثــل شــركاتنا مــع شــركة "شــيروين وليامــز" )Sherwin Williams( دليــًا واضحــً علــى تعزيــز اســتراتيجية تنويــع نطــاق األعمــال. 

ــر  ــن أكب ــد م ــا تع ــل إنه ــب، ب ــة فحس ــدة األمريكي ــات الُمتح ــي الوالي ــاءات ف ــات والط ــج للدهان ــر ُمنت ــت أكب ــز" ليس ــيروين وليام ــركة "ش إن ش

ــة  ــط بمجموع ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــا ف ــة عمائن ــد كاف ــم تزوي ــدة يت ــة ج ــز بمدين ــا المتمي ــال مصنعن ــن خ ــم. وم ــي العال ــن ف المنتجي

ــة. ــودة العالي ــازة" ذات الج ــات "الممت ــن الدهان ــة م متنوع

ــركة  ــع ش ــتراتيجية م ــة اس ــرام اتفاقي ــن إب ــكان م ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــت ش ــر، تمكن ــكان الُميس ــاع اإلس ــق بقط ــا يتعل وفيم

ــذ  ــال تنفي ــي مج ــدة ف ــا رائ ــى كونه ــة إل ــاء، إضاف ــييد والبن ــاع التش ــي قط ــركات ف ــوى الش ــن أق ــد م ــي ُتع Directional Engenharia  والت

مشــاريع اإلســكان الميســر فــي البرازيــل. حيــث أن تقنيــة البنــاء الســريعة باســتخدام األلــواح لتشــييد مبانــي ُمتعــددة األدوار، يتماشــى بشــكل 

كبيــر مــع نظــام الشــركة فــي تشــييد وحــدات ســكنية ُمســبقة الصنــع. وُتعــد مســألة اإلســكان مــن المعضــات التــي تســتدعي االنتبــاه، حيث 

أن مــا يقــارب 60% مــن المواطنيــن حاليــً ال يملكــون مســاكن. كمــا أن الُمهمــة الرئيســية لحــل هــذه الُمعضلــة يكمــن فــي توفيــر حلــول ســكنية 

وبأســعار ُميســرة. وقــد تــم تكويــن هــذه الشــراكة االســتراتيجية لتتمكــن الشــركة مــن االســتحواذ علــى جــزء كبيــر مــن هــذه الفرصــة. كمــا 
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أنهــا تهــدف إلــى االســتفادة مــن نفــس التقنيــة المســتخدمة بشــكل فعــال فــي البرازيــل لتلبيــة ُمتطلبــات الســوق المحليــة. وتقــوم الشــركة 

فــي الوقــت الراهــن ببحــث إمكانيــة تنفيــذ عــدٍد مــن هــذه المشــاريع مــع جهــات ُمختلفــة.

ــا نأخــذ  ــزة، كمــا أنن ــر منتجــات ذات جــودة عاليــة وتقديــم خدمــات ُمتمي ــا بتوفي ــا ُملتزمــون لكافــة عمائن وكشــركة مســاهمة عامــة، فإنن

هــذه المســؤولية علــى عاتقنــا بــكل جديــة. حيــث أننــا نقــوم بتصنيــع منتجاتنــا بجــودة عاليــة ليتمكــن عمائنــا مــن االســتفادة منهــا ألطــول 

فتــرة ممكنــة، آخذيــن فــي االعتبــار اســتخدام مــواد ُمتجــددة بــداًل مــن اســتنزاف وإهــدار الخامــات والمصــادر مــع الحــرص علــى توفيــر منتجــات 

ــه  ــى الوج ــا عل ــم وتلبيته ــم احتياجاته ــال فه ــن خ ــا م ــا عمائن ــى رض ــول عل ــا الحص ــب أعينن ــن نص ــة، واضعي ــة للبيئ ــة صديق ــة صيان وأنظم

المطلــوب. ونتيجــة لذلــك، تمكنــت الشــركة مــن تكويــن  قاعــدة عمــاء متينــة، حيــث أن 85% مــن عمائنــا هــم عمــاء ســابقون للشــركة.

إن فريــق العمــل فــي الشــركة يســتحوذ علــى مكانــة عظيمــة مــن األهميــة. حيــث أننــا لــن نتمكــن مــن االرتقــاء بــأداء الشــركة أو حتــى التمكــن 

مــن اســتمرار أعمــال الشــركة خــال الســنوات القادمــة دون وجــود فريــق ُمخلــص مــن موظفــي الشــركة يتمتــع بخبــرة طويلــة فــي مجــال 

التشــييد والبنــاء. حيــث اتضــح لنــا مــن خــال الوقــت أن وجــود فريــق قــوي ومتناغــم مــن الموظفيــن كان هــو الســبب الرئيســي وراء تحقيقنــا 

هــذه اإلنجــازات ووصولنــا إلــى هــذه المكانــة القويــة. وتمتلــك الشــركة فريــق قــوي مــن الموظفيــن يعملــون فــي الشــركة ألكثــر مــن 20 عامــً، 

وهــم بحــد ذاتهــم يعتبــرون مــن "األصــول" التــي ال يمكــن إدراجهــا ضمــن القوائــم الماليــة.

إننــا ندعــو كافــة المســاهمين والمســتثمرين والعمــاء أن يتأملــوا  فــي توقعــات أداء الشــركة علــى المــدى الطويــل، وبنفــس الرؤيــة التــي تراهــا 

إدارة الشــركة، والتــي تتمثــل فــي التخطيــط الســليم وتأســيس قاعــدة قويــة لضمــان مســتقبل ناجــح ونمــو متواصــل فــي أداء الشــركة علــى 

المــدى الطويــل. وبالرغــم مــن أن نتائجنــا خــال العــام 2015م لــم تصــل إلــى مــا كنــا نطمــح إليــه، إلــى أن النتائــج كانــت واقعيــة وتــدل علــى 

مســتقبل واعــد. كمــا أن فريــق اإلدارة التنفيذيــة عــازم بخبراتــه وقدراتــه علــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة خــال هــذه الفتــرات العصيبــة القادمــة. 

كمــا أننــا نؤكــد لكــم أن إدارة الشــركة ُمدركــة وعلــى علــم تــام بواقــع األســواق المحليــة والعالميــة وأننــا علــى أتــم اســتعداد للتأقلــم مــع 

متطلبــات هــذه األســواق واتخــاذ القــرارات الازمــة بشــكل مســتمر للتكيــف معهــا. كمــا أننــا واثقــون مــن أن إســم الشــركة القــوي، والمنتجــات 

عاليــة الجــودة التــي نوفرهــا، والخدمــات الُمتميــزة التــي نقدمهــا، سيســاهمون فــي ترســيخ مكانــة الشــركة فــي كافــة األســواق كشــركة 

رائــدة فــي مجــال توفيــر الحلــول الســكنية العاجلــة. 

ــى  ــن عل ــاء والموظفي ــتثمرين والعم ــاهمين والمس ــادة المس ــة الس ــر لكاف ــص التقدي ــكر وخال ــل الش ــدم بجزي ــعني إال أن أتق ــً، ال يس وختام

ــا. ــاء بأداءه ــركة واالرتق ــاح الش ــل إلنج ــم المتواص دعمه

دون براون سمنر
الرئيس التنفيذي الُمكلف 
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١  نشاط الشركة
تأسســت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان كشــركة مســاهمة ســعودية طبقــً للقــرار الــوزاري رقــم 2532 بتاريــخ 1427/9/2هـــ 

ــي  ــجلة ف ــدودة مس ــؤولية مح ــركة ذات مس ــا كش ــوم بأعماله ــركة تق ــت الش ــاهمة، كان ــركة مس ــى ش ــا إل ــل تحوله )2006/09/25م(. وقب

المملكــة العربيــة الســعودية. ويقــع المقــر الرئيســي الحالــي للشــركة فــي مدينــة جــدة  بالمملكــة العربيــة الســعودية. وتســتمد الشــركة 

ــاء،  ــواد البن ــارة م ــم تج ــة، وقس ــكنية الصناعي ــات الس ــم المجمع ــي: قس ــل ف ــي تتمث ــة والت ــة الُمتناغم ــام الثاث ــال األقس ــن خ ــا م إيراداته

ــر. ــكان الُميس ــم اإلس وقس

الشــركات  لمنســوبي  ســكنية  مجمعــات  وبنــاء  ســكنية  حلــول  توفيــر  فــي  الصناعيــة  الســكنية  المجمعــات  قســم  نشــاطات  ترتكــز 

المتخصصــة فــي مجــاالت التنقيــب والصناعــة واالنتــاج والتــي تقــوم بتنفيــذ مشــاريعها خــارج النطــاق العمرانــي، إضافــة إلــى توفيــر مختلــف 

الحلــول الســكنية للقطاعــات الحكوميــة والشــركات الصناعيــة وشــركات المقــاوالت. وتســتخدم الشــركة المنتجــات التــي يتــم تصنيعهــا 

فــي مصانعهــا المختلفــة للوصــول إلــى أعلــى مســتويات الجــودة التــي يتوقعهــا منــا عماؤنــا. وتقــوم مرافقنــا اإلنتاجيــة بتصنيــع محطــات 

معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، ومحطــات التناضــح العكســي، ومحطــات معالجــة النفايــات وتوفيــر محطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة 

ومــا إلــى ذلــك مــن خزانــات الميــاه والصــرف الصحــي والوقــود لضمــان توفيــر جميــع العناصــر الازمــة لتســليم المشــروع حســب المواصفــات 

المطلوبــة خاليــً مــن العيــوب وفــي الوقــت المحــدد. وقــد أســهمت قدراتنــا اللوجســتية فــي التنســيق بيــن مرافــق التصنيــع وخدمات الشــحن 

ــدان ــف البل ــي مختل ــكنية ف ــول الس ــال الحل ــي مج ــدة ف ــركة رائ ــكان ش ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــن ش ــل م ــاء لتجع ــع البن  ومواق

حول العالم. 

يتواجــد المصنــع الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الجبيــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ذلــك فضــًا عــن مصنعيــن آخريــن فــي كٍل مــن 

منطقــة جبــل علــي فــي اإلمــارات  العربيــة  المتحــدة و مدينــة أكــرا، فــي دولــة غانــا. و تتجــاوز إجمالي الطاقــة اإلنتاجيــة للمصانــع الثاثــة 770،000 

ــة  ــة وإلمكاني ــدة المتاح ــكان العدي ــرص اإلس ــن ف ــتفادة م ــركة أدت لاس ــي للش ــار الجغراف ــتراتيجية االنتش ــر أّن اس ــنويً. وُيذك ــع س ــر مرب مت

توفيــر مختلــف الحلــول الســكنية فــي شــتى الــدول حــول العالــم.

خــال العــام 2013، تمكنــت الشــركة مــن تأســيس قســم تجــارة مــواد البنــاء وزيــادة نشــاطها مــن خــال الدخــول فــي مجــال إنتــاج وتوزيــع 

الدهــان والطــاء بمختلــف أنواعــه والــذي يتضمــن الطــاء المعمــاري والصناعــي والبحــري، وذلــك مــن خــال الدخــول فــي اتفاقيــة شــركاء مــع 

شــركة "شــيروين وليامــز" )Sherwin Williams( مــن خــال االســتحواذ علــى حصــة تعــادل 81% مــن شــركة "الدهانــات الممتــازة". كذلــك تمكــن 

قســم تجــارة مــواد البنــاء مــن تكويــن فريــق مــدرب مــن المحترفيــن القادريــن علــى تقديــم خدمــات الطــاء بكافــة أنواعهــا لتلبيــة متطلبــات 

المشــاريع المتوســطة والكبيــرة فــي مختلــف القطاعــات اإلســكانية والتجاريــة والصناعيــة.

بدعــم مــن النمــو الســكاني والطلــب المتزايــد علــى توفيــر حلــول ســكنية ُميســرة، تمكنــت الشــركة خــال العــام 2015م مــن تأســيس قســم 

اإلســكان الميســر مــن خــال الدخــول فــي تحالــف اســتراتيجي مــع شــركة Direcional Engenharia، وهــي شــركة مســاهمة عامــة برازيليــة 

متخصصــة فــي تطويــر وتوفيــر حلــول ســكنية ميســرة. وســتتمكن هــذه الشــراكة ذات األبعــاد االجتماعيــة اإليجابيــة مــن توفيــر مجتمعــات 

ــم  ــة يت ــودة عالي ــرة ذات ج ــكانية ُميس ــاريع إس ــذ مش ــاطها تنفي ــة نش ــي بداي ــروع ف ــركة الش ــزم الش ــث تعت ــرة، حي ــعار ُميس ــة وبأس عمراني

تنفيذهــا فــي مــدة زمنيــة قصيــرة لتلبيــة احتياجــات الســوق المحليــة.

يعمــل لــدى الشــركة حاليــا أكثــر مــن  3،500  مــن العمــال والموظفيــن. وتمتلــك اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة مســتوى عــاٍل مــن الخبــرة فــي 

مجــال صناعــة المســاكن مــع وجــود العديــد مــن  الكفــاءات المتخصصــة فــي كل مــن األســواق المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. ويعــد اعتمــاد 

الشــركة علــى الخبــرة فــي مجــاالت التصميــم والتخطيــط واإلنتــاج وتنفيــذ المشــاريع مــن أهــم العناصــر التــي تمكنهــا مــن تقديــم منتجــات 

ذات جــودة عاليــة وخدمــات تســتحق الثقــة.

ــادة إيراداتهــا عــن طريــق إدارة وتشــغيل المجمعــات الســكنية  إضافــة إلــى ذلــك، تســاهم شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان فــي زي

ــا: ــيتين، هم ــن رئيس ــت فئتي ــكنية تح ــات الس ــغيل المجمع ــات إدارة وتش ــدرج خدم ــي. وتن ــن الغذائ ــة والتموي ــات الضياف ــم خدم وتقدي

1 - المجّمعــات الســكنية الدائمــة، مثــل مجّمعــات نخيــل الصحــراء الفندقيــة Compounds and Hotels)  )Desert Palms فــي مدينتــي 

ينبــع والجبيــل ومجمــع حاســي مســعود فــي الجزائــر، و التــي تــم تصميمهــا لتكــون منشــآت شــبه دائمــة تــم إنشــاؤها مــن قبــل شــركة البحر 

األحمــر فــي مناطــق تفتقــر إلــى المنشــآت الســكنية، وذلــك بغــرض توفيــر مســاكن لموظفــي الشــركات بمختلــف فئاتهــم. كمــا أن الشــركة 

تقــوم بــإدارة وتشــغيل المنشــآت التابعــة وتوفيــر جميــع المتطلبــات األساســية للنــزالء. وفضــًا عــن قيــام الشــركة بتوريــد مختلــف االحتياجــات 

الســكنية والمكتبيــة. كمــا تشــتمل المجّمعــات الســكنية التــي تبنيهــا الشــركة وتقــوم بإدارتهــا وتشــغيلها علــى مطاعــم ومرافــق ترفيهيــة 

ووســائل أمــن ووحــدات اتصــاالت.
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2 - المجّمعــات الســكنّية المؤقتــة، والتــي يتــم انشــاؤها فــي مناطــق تواجــد الشــركات الُمتخصصــة فــي عمليــات التنقيــب عــن الغــاز والبترول 

أو التعديــن أو إنشــاء المرافــق الصناعيــة، حيــث تقــوم شــركة البحــر األحمــر ببنــاء مجمعــات ســكنية مــن الوحــدات ُمســبقة الصنــع ومــن ثــم 

بيعهــا للعمــاء أو تأجيرهــا لفتــرة محــددة مــن الزمــن. ومــن الممكــن أن تقــوم الشــركة بإدارتهــا و تشــغيلها عنــد رغبــة العمــاء او تســليمها 

ــل  ــن قب ــا م ــم إدارته ــث تت ــة، حي ــات الازم ــة الخدم ــر كاف ــق لتوفي ــذه المراف ــاء ه ــركة بإنش ــوم الش ــً. و تق ــا ذاتي ــم إدارته ــث يت ــاء حي للعم

كفــاءات محترفــة. وكذلــك تقــوم الشــركة بتوفيــر خدمــات الصيانــة للوحــدات الســكنية والمرافــق طيلــة مــدة عقــد اإليجــار. وعنــد انتهــاء 

فتــرة العقــد الُمبرمــة، فإنــه يتــم إزالــة كافــة المبانــي القائمــة ومــا إلــى ذلــك مــن بنيــة تحتيــة ومرافــق أخــرى، حيــث يتــم اســتخدامها فــي 

مشــاريع أخــرى مســتقبلية. 
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2  ملخص ألهم األحداث خالل العام 20١5م
يعتبــر العــام 2015م عامــً حافــًا باالســتثمارات، وعمليــات التطويــر الداخلــي، وتكويــن األســس القويــة التــي تمكــن الشــركة مــن تســخير كافــة 

إمكانياتهــا لتحقيــق أهــداف اســتراتيجية النمــو للعــام 2020. حيــث أدت هــذه المبــادرات إلــى تمكيــن الشــركة مــن إحــداث نقلــة نوعيــة فــي 

مختلــف قطاعــات األعمــال والخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة، وذلــك بالرغــم مــن االنخفــاض الملحــوظ فــي األربــاح.

ــم  ــركة Direcional Engenharia  لدع ــع ش ــتراتيجي م ــف اس ــي تحال ــول ف ــا بالدخ ــكان عامه ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــدأت ش ب

مبــادرات مشــاريع اإلســكان الميســر، وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال توفيــر حلــول إســكانية ميســرة فــي البرازيــل.  ويهــدف هــذا 

التحالــف إلــى توفيــر مجتمعــات عمرانيــة بنفــس مســتوى الجــودة التــي اعتــادت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان تقديمــه. وحتــى 

نتمكــن مــن تهيئــة أنفســنا للدخــول إلــى الســوق المحليــة بشــكل قــوي، قامــت الشــركة بإجــراء إختبــارات ودراســات مســتفيضة لألســواق 

ــي  ــوردي وُمصنع ــر ُم ــن، وأكب ــن المحليي ــع الموردي ــف م ــرص التحال ــتية، ف ــات اللوجس ــاء، االحتياج ــات البن ــر ومتطلب ــت معايي ــة تضمن المحلي

المــواد المحلييــن. كذلــك تمكنــت الشــركة مــن حضــور عــدٍد مــن ورش العمــل التــي أجرتهــا وزارة اإلســكان وتضمنــت مشــاركة كبرى شــركات 

التطويــر العقــاري بالمنطقــة والتــي أثــرت بدورهــا معلومــات المشــاركين فــي مثــل هــذا النــوع مــن المشــاريع فيمــا يتعلــق باحتياجــات الســوق 

المحليــة.

وفيمــا يختــص بقســم تجــارة مــواد البنــاء، تمكنــت الشــركة خــال العــام 2015م مــن إطــاق خدمــات فريــدة مــن نوعهــا تســتهدف قطــاع 

التجزئــة واالســتفادة مــن شــراكتها االســتراتيجية مــع شــركة "شــيروين وليامــز" مــن خــال تقديــم منتجاتهــا لمختلــف الشــرائح مــن خــال 40 

معرضــً حــول المملكــة لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى منتجــات الطــاء عاليــة الجــودة، فيمــا اســتطاعت الشــركة تكويــن شــبكة مــن الــوكاء 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــن ف ــاء بارزي ــود لعم ــن العق ــدد م ــوز بع ــن الف ــركة م ــت الش ــد تمكن ــة. وق ــي المملك ــوًا ف ــرع نم ــي األس ه

واإلمــارات العربيــة الُمتحــدة مــن بينهــم مدينــة الملــك عبــداهلل االقتصاديــة، وشــركة كنــان، وشــركة أرامكــو الســعودية، وشــركة بيبســي، 

وشــركة دامــاك العقاريــة.

تمكنــت الشــركة مــن تعويــض االنخفــاض فــي اإليــرادات مــن القطاعــات التــي تأثــرت عملياتهــا نتيجــة النخفــاض أســعار النفــط عالميــً وذلــك 

مــن خــال اتبــاع سياســة تنويــع ُمحكمــة َمَكنــت الشــركة مــن الفــوز بعــدٍد مــن العقــود فــي القطاعــات األخــرى مثــل قطاعــات التعديــن 

والقطاعــات الحكوميــة وقطــاع المقــاوالت والتــي أثمــرت نتائجهــا خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2015م تحديــدًا. تمكنــت الشــركة كذلــك مــن 

زيــادة الكفــاءة االنتاجيــة فــي مصانعهــا واالرتقــاء بجــودة منتجاتهــا مــن خــال اســتحداث أنظمــة تقنيــة متطــورة لمراقبــة الجــودة وتطويــر 

المرافــق المختلفــة للمصنــع وإضافــة وســائل التصنيــع األوتوماتيكيــة التكميليــة.

ــع  ــال الرب ــركة خ ــت الش ــة، أعلن ــداهلل االقتصادي ــك عب ــة المل ــي مدين ــكان ف ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــتثمارات ش ــق باس ــا يتعل وفيم

الثالــث مــن العــام 2015م عــن عــدم تمكنهــا مــن االنتهــاء مــن عمليــات تطويــر وتشــييد المجمــع الســكني داخــل المدينــة والبــدء فــي عمليــات 

التشــغيل، وكذلــك عــدم االنتهــاء مــن تشــييد مصنــع الشــركة إلنتــاج الوحــدات الســكنية ُمســبقة الصنــع، حيــث يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى: 

1( وجــود عــدد مــن التغييــرات فــي تصاميــم ومواصفــات المجمعــات الســكنية والمصنــع لتتماشــى مــع متطلبــات هيئــة المــدن االقتصاديــة 

وشــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة، 2( التغيــر فــي بعــض الظــروف االقتصاديــة المتعلقــة بهذيــن المشــروعين والتــي قــد تؤثــر علــى الجــدوى 

االقتصاديــة لاســتمرار فــي تشــييدهما. وعكفــت الشــركة علــى إجــراء دراســة ُمفصلــة لتقييــم األثــر المالــي لتلــك المتغيــرات علــى الجــدوى 

االقتصاديــة لهذيــن المشــروعين، وســوف تتضمــن هــذه الدراســة البحــث فــي الخيــارات الُمتاحــة للشــركة بمــا فــي ذلــك إمكانيــة اســتثمار 

المــوارد الماليــة فــي مشــاريع بديلــة لتعظيــم الربحيــة الُمســتقبلية للشــركة. كمــا أعلنــت الشــركة أنــه ســيتم االنتهــاء مــن إتمــام الدراســة 

واإلفصــاح عــن نتائجهــا خــال الربــع األول مــن العــام 2016م. 

علــى صعيــد التغيــرات الهيكليــة والتنظيميــة خــال العــام 2015م، انعقــدت الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 20-04-2015م وتــم مــن خالهــا 

الموافقــة علــى تعييــن إثنــى عشــر )12( عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة للــدورة القادمــة اعتبــارًا مــن العــام 2015م ولمــدة ثــاث )3( ســنوات. وتــم 

ــآت.  ــيحات والمكاف ــة الترش ــة ولجن ــة المراجع ــة ولجن ــة التنفيذي ــن اللجن ــي تتضم ــس والت ــن المجل ــة م ــان المنبثق ــكييل اللج ــره تش ــى إث عل

وبتاريــخ 01-10-2015م أعلنــت الشــركة عــن إعفــاء الســيد/ جوزيــف فيكيــوال مــن منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة، وتعييــن الســيد/ دون بــراون 

ســمنر رئيســً تنفيذيــً ُمكلفــً للشــركة لحيــن تعييــن شــخص مناســب لشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي. ومــن خــال الجمعيــة العموميــة 

الُمنعقــدة بتاريــخ 03-12-2015م، صــوت المســاهمون بالموافقــة علــى إعفــاء الســيد/ جوزيــف فيكيــوال مــن عضويــة مجلــس إدارة الشــركة. 

كذلــك أقــر المســاهمون مــن خــال الجمعيــة العموميــة ذاتهــا توصيــة مجلــس اإلدارة لنقــل المقــر الرئيســي للشــركة مــن مدينــة الملــك 

عبــداهلل االقتصاديــة إلــى مدينــة جــدة وذلــك تماشــيً مــع خطــة الشــركة المســتقبلية لدعــم هيكلهــا التنظيمــي وعملياتهــا التشــغيلية. 
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٣  الخطة التوسعية للعام 20١6م
تواصــل إدارة شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان ســعيها للبحــث عــن ســبل مبتكــرة لتقديــم حلــول ســكنية متكاملــة لتلبيــة متطلبــات 

العمــاء. كمــا أن اإلدارة ملتزمــة خــال العــام 2016م الســتكمال تنفيــذ أهــداف اســتراتيجية النمــو للعــام 2020، والعمــل علــى االرتقــاء بأدائهــا 

فيمــا يتعلــق بـــ : 1( اتبــاع سياســة التنويــع لضمــان تدفــق اإليــرادات الُمســتدامة، 2( تطويــر اآلالت والمعــدات والتقنيــات الُمســتخدمة لضمــان 

خفــض التكلفــة وزيــادة الكفــاءة التشــغيلية، 3( تعزيــز االبتــكارات علــى صعيــد المنتجــات والخدمــات الُمقدمــة للعمــاء. 

إن التذبذبــات التــي شــهدتها األســواق مؤخــرًا شــكلت دافعــً قويــً لــدى شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان للتركيــز علــى اســتراتيجية 

التنويــع وكذلــك العمــل علــى التوســع فــي أنشــطتها التــي تعتمــد علــى عمليــات اإليجــار. وحيــث أنــه مــن المتوقــع أن يرتفــع معــدل الطلــب 

علــى المجمعــات الســكنية خــال العــام 2016م الناجــم عــن النمــو فــي وتيــرة أعمــال القطاعــات الصناعيــة، فإن الشــركة ستســعى لاســتفادة 

ــن  ــى أي م ــر عل ــكل كبي ــاد بش ــب االعتم ــى تجن ــل عل ــرادات، والعم ــادر اإلي ــي مص ــوازن ف ــق ت ــة وتحقي ــبل الممكن ــة الس ــو بكاف ــذا النم ــن ه م

قطاعــات التنقيــب عــن الغــاز والنفــط. وكخطــوة أولــى، فــإن الشــركة تعتــزم االســتفادة بشــكل أكبــر مــن القطاعــات التــي أدت إلــى زيــادة 

إيراداتهــا خــال العــام المنصــرم، والتــي تضمنــت قطاعــات التعديــن، والقطاعــات الحكوميــة وقاعــات التشــييد والبنــاء، وكذلــك العمــل علــى 

تنويــع حزمــة الخدمــات الُمقدمــة لهــذه القطاعــات مــن خــال التوســع إلــى عمليــات البيــع أواإليجــار للمبانــي والمرافــق والخدمــات. كمــا أن 

ــال  ــاء خ ــييد والبن ــاوالت والتش ــات المق ــة لقطاع ــكان العاجل ــات اإلس ــة ُمتطلب ــاريع لتلبي ــن المش ــدٍد م ــى ع ــا عل ــة بحصوله ــركة ُمتفائل الش

العــام 2016م.

وحيــث أنــه مــن المتوقــع زيــادة حجــم ســوق تجــارة مــواد التشــييد والبنــاء خــال العــام 2016م بمعــدل 6% مقارنــة بالعــام الســابق ليصــل إلــى 

890 مليــار دوالر أمريكــي، فــإن شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان عازمــة علــى إتخــاذ كافــة التدابيــر الازمــة حتــى يتســنى لقســم تجــارة 

مــواد البنــاء االســتفادة مــن هــذه الفرصــة لزيــادة إيــرادات الشــركة مــن خــال مبيعــات الدهانــات والطــاءات ذات الجــودة العاليــة التــي يتــم 

إنتاجهــا بالتعــاون مــع شــركة "شــيروين وليامــز".

إن شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان ُمدركــة للنســبة التــي تمثلهــا المنطقــة اإلقليميــة مــن إجمالي حجــم الطلــب العالمي للمســاكن 

الميســرة الــذي يتجــاوز 650 مليــار دوالر أمريكــي. حيــث أنــه مــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي الطلــب علــى الوحــدات الســكنية إلــى 1.25 مليــون 

ــر  ــة التدابي ــاذ كاف ــر إتخ ــكان الميس ــم اإلس ــتواصل إدارة قس ــد. وس ــكاني المتزاي ــو الس ــرة النم ــع وتي ــيً م ــام 2018م، تماش ــول الع ــدة بحل وح

ــة  ــداف الطموح ــق األه ــي تحقي ــاهمة ف ــكنية للمس ــدات س ــر وح ــان توفي ــام 2016م، وضم ــال الع ــة خ ــذه الفرص ــن ه ــتفادة م ــة لاس الازم

لــوزارة اإلســكان التــي ترمــي إلــى توفيــر 500,000 وحــدة ســكنية للمواطنيــن.

ــائل  ــدث وس ــتخدام أح ــة واس ــا الصناعي ــي مرافقه ــك ف ــتثمار كذل ــوي االس ــركة تن ــإن الش ــركة، ف ــو الش ــال ونم ــر األعم ــط تطوي ــم خط لدع

ــكنية.  ــات الس ــات وإدارة المجمع ــاءة العملي ــادة كف ــال زي ــن خ ــا م ــات لعمائن ــات والمنتج ــم الخدم ــة تقدي ــين طريق ــا لتحس التكنولوجي

كذلــك فــإن الشــركة ستســتمر فــي تطويــر نظــام تخطيــط مــوارد الشــركة وتطبيقــه لتبســيط العمليــات وزيــادة كفاءتهــا والتخلــص مــن 

العمليــات اليدويــة المتكــررة. كذلــك ستســعى الشــركة علــى تطويــر حزمــة المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا لتتماشــى مــع المتطلبــات 

ــاء. ــواق والعم ــرة لألس المتغي

وكأحــد أهــم العوامــل التــي ستســاهم فــي نمــو الشــركة، فــإن إدارة الشــركة ستســتمر فــي البحــث وبشــكل قــوي عــن فرصــة االســتحواذ 

المائمــة التــي ســتمكن الشــركة مــن تقديــم خدماتهــا إلــى أســواق عالميــة جديــدة، وترســيخ مكانتهــا حيــث تقــوم بعملياتهــا حاليــً، وزيــادة 

مــدى التنويــع فــي منتجاتهــا وخدماتهــا التــي تقدمهــا لعمائهــا. 
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٤  األصول والخصوم ونتائج األعمال

فــي  ريــال  مليــون   156.69 بمبلــغ  مقارنــة  ريــال،  مليــون   76.10 2015م  العــام  خــال  الشــركة  حققتــه  الــذي  الربــح  صافــي  بلــغ   > 

العام 2014م،   والذي يمثل انخفاضً قدره  %51.43.  

انخفــض إجمالــي اإليــرادات بمعــدل 6.97% ليصــل إلــى 1,027.89 مليــون ريــال خــال العــام 2015م، مقارنــة بمبلــغ 1,104.95 مليــون ريــال التــي   > 

تم تحقيقها خال العام 2014م.  

بلــغ إجمالــي الربــح 249.23 مليــون ريــال خــال العــام 2015م، مقابــل 295.15 مليــون ريــال للعــام الســابق والــذي ُيمثــل انخفاضــً  > 

قدره %15.56.   

بلــغ الربــح التشــغيلي للشــركة 96.39  مليــون ريــال خــال العــام 2015م، مقابــل 173.36  مليــون ريــال خــال العــام 2014م، والــذي  > 

يمثل انخفاضً قدره %44.40.  

بلغ الربح الصافي للسهم 1.27 ريال بنهاية العام 2015م مقابل 2.61 ريال خال العام 2014م، والذي ُيمثل انخفاضً بنسبة %51.34.   >

انخفض مجموع حقوق المساهمين بمعدل 0.19% مقارنة بالعام 2014م، ليصل إلى 969.11 مليون ريال خال العام 2015م.  >

بلغت قيمة الموجودات المتداولة 645.99 مليون ريال بنهاية العام 2015م ، مقارنة بـ 674.69 مليون ريال للعام 2014م.  >

ارتفــع مجمــوع الموجــودات مــن 1,517.67  مليــون ريــال خــال العــام 2014م إلــى 1,517.67 مليــون ريــال بنهايــة العــام 2015م، والــذي  > 

يمثل ارتفاعً بنسبة %4.48.  
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5  نتائج الخمس سنوات السابقة

)المبالغ بآالف الرياالت(

14

إيرادات

ممم م م

تكلفة ا�يرادات

إجمالي ارباح

نسبة إجمالي ارباح

مصاريف بيع و تسويق

مصاريف إدارية وعامة

الربح من العمليات التشغيلية

ا�يرادات المالية

النفقات المالية

صافي إيرادات أخرى (مصاريف)

الدخل قبل الزكاة
والضرائب الخارجية

مصاريف ضريبة الدخل اجنبية

مصاريف الزكاة

الربح قبل حقوق اقلية

حقوق اقلية

صافي الدخل

صافي الدخل/ المبيعات (٪)

1,027,892

(778,664)

249,228

%24.25

(51,545)

(101,294)

96,389

400

(9,299)

(2,896)

84,594

(468)

(8,600)

75,526

571

76,097

%7.40

864,845

(641,190)

223,655

%25.86

(37,440)

(51,532)

134,683

1,714

(7,490)

1,170

130,077

(111)

(9,390)

120,576

45

120,621

%13.95

971,411

(695,176)

276,235

%28.44

(52,477)

(57,127)

166,631

2,473

(7,481)

5,971

167,594

(8,866)

(7,131)

151,597

1,174

152,771

%15.73

1,104,948

(809,802)

295,146

%26.71

(46,744)

(75,040)

173,362

1,696

(7,159)

458( )

167,442

(1,478)

(10,750)

155,214

1,477

156,691

%14.18

775,580

(627,393)

148,187

(21,884)

(40,993)

85,309

1,297

(8,138)

1,616

80,084

8,420

(10,884)

77,620

275

77,895

%10.04

%19.11
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الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:
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6  التوزيع الجغرافي لإليرادات
الرسم البياني التالي يوضح نسب اإليرادات بحسب المصدر خال العام 2015م: 

الرسم البياني التالي يوضح نسب اإليرادات بحسب المصدر خال العام 2015م: 

التوزيع الجغرافي ل�يرادات للعام ٢٠١٥م

مصادر ا�يرادات للعام ٢٠١٥م

%72%15%7%3%1%0%1%0
غاناا�مارات العربيةالسعودية كنداُعماناسترالياالجزائربابوا غينيا الجديدة

%0
موزمبيق

%53.05
ا�يرادات من مبيعات الوحدات السكنية

%42.69
ا�يرادات من عمليات ا�يجار

%4.26
ا�يرادات من مبيعات مواد الدهان

لــم يتطــرق الرســم البيانــي لذكــر تفاصيــل عــن اإليــرادات مــن الشــركات التابعــة فــي قطــر، ليبيــا، ونيجيريــا، وماليزيــا، وســنغافورا حيــث لــم 

تتمكــن هــذه الفــروع مــن تحقيــق أي إيــرادات خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015م.
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توضــح الجــداول والرســومات البيانيــة التاليــة تفصيــًا عــن مصــادر اإليــرادات التــي حققتهــا الشــركة ، خــال الســنوات 2014م و 2015م، بحســب 

التوزيــع الجغرافــي.

285,283151,94434,14372,212-1,752---545,334

%38.37%99.07%99.35%96.82-%100---%53.05

414,4271,4342222,3699,144-11,00026149438,771

%55.74%0.93%0.65%3.18%100%100%100%100%42.69

43,787--------43,787

%5.89--------%4.26

743,497153,37834,36574,5819,1441,75211,000261491,027,892

ا�يرادات من مبيعات
الوحدات السكنية

نسبة ا�يرادات من
مبيعات الوحدا

 السكنية

ا�يرادات من ا�يجار

نسبة ا�يرادات
من ا�يجار

ا�يرادات من مبيعات
مواد الدهانات

نسبة ا�يرادات من
مبيعات مواد

الدهانات

المجموع

بابوا غينياغاناا�ماراتالسعودية2015
الجديدة

المجموعكنداموزمبيقُعماناسترالياالجزائر

220,521317,028111,33858,11235816,776---724,133

%38.17%100%99.92%95.49%3.39%100---%65.54

336,882-852,74710,211-10,536--360,461

%58.31-%0.08%4.51%96.61-%100--%32.62

20,354--------20,354

%3.52--------%1.84

577,757317,028111,42360,85910,56916,77610,536--1,104,948

ا�يرادات من مبيعات
الوحدات السكنية

نسبة ا�يرادات من
مبيعات الوحدا

 السكنية

ا�يرادات من ا�يجار

نسبة ا�يرادات
من ا�يجار

ا�يرادات من مبيعات
مواد الدهانات

نسبة ا�يرادات من
مبيعات مواد

الدهانات

المجموع

بابوا غينياغاناا�ماراتالسعودية2014
الجديدة

المجموعكنداموزمبيقُعماناسترالياالجزائر

)المبالغ بآالف الرياالت(

)المبالغ بآالف الرياالت(
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ا�يرادات من مبيعات الوحدات السكنية خالل العام ٢٠١٤ما�يرادات من عمليات ا�يجار خالل العام ٢٠١٤ما�يرادات من مبيعات مواد الدهان خالل العام ٢٠١٤م

ا�مارات
العربية

بابوا غينياغاناالسعودية
الجديدة

كنداموزمبيقُعمانأسترالياالجزائر

)المبالغ بآالف الرياالت(

)المبالغ بآالف الرياالت(
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ا�يرادات من مبيعات الوحدات السكنية خالل العام ٢٠١٥ما�يرادات من عمليات ا�يجار خالل العام ٢٠١٥ما�يرادات من مبيعات مواد الدهان خالل العام ٢٠١٥م

ا�مارات
العربية

بابوا غينياغاناالسعودية
الجديدة

كنداموزمبيقُعمانأسترالياالجزائر
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٧  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خال الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2014م و31 ديسمبر 2015م.

ــة  ــرادات الناجم ــاض اإلي ــى إنخف ــي إل ــكل رئيس ــابق بش ــام الس ــة بالع ــام 2015م مقارن ــال الع ــح خ ــي الرب ــي صاف ــاض ف ــبب االنخف ــود س يع

ــاح ارتفــاع  ــح نتيجــة النخفــاض أســعار البيــع. كمــا ســاهم فــي إنخفــاض األرب عــن مبيعــات المبانــي وكذلــك انخفــاض إجمالــي هامــش الرب

المصاريــف الماليــة، وارتفــاع المخصصــات مقابــل الذمــم المدينــة، واالنخفــاض فــي بنــد أربــاح أخــرى، حيــث تضمــن البنــد خــال العــام الســابق 

أربــاح ناجمــة عــن فــرق صــرف العملــة. كذلــك ُيعــزى ســبب اإلنخفــاض فــي صافــي الربــح إلــى اإلرتفــاع فــي بنــد مصاريــف تســويقية وإداريــة 

وعامــة حيــث ســعت الشــركة إلــى وضــع المــوارد الازمــة لزيــادة المبيعــات وتعزيــز الهيــكل التنظيمــي وإنشــاء قاعــدة قويــة لدعــم النمــو 

ــركة. ــتقبلي للش المس

)المبالغ بآالف الرياالت، ماعدا صافي الربح للسهم(

20142015

1,104,9481,027,892(77,056)%6.97-

(809,802)(778,664)31,138%3.85-

295,146249,228(45,918)%15.56-

(46,744)(51,545)(4,801)%10.27

(75,040)(101,294)(26,254)%34.99

173,36296,389(76,973)%44.40-

1,697400(1,297)%76.43-

(7,159)(9,299)(2,140)%29.89

(458)(2,896)(2,438)%532.31

167,44284,594(82,848)%49.48-

(1,478)(468)1,010%68.34-

(10,750)(8,600)2,150%20.00-

155,21475,526(79,688)%51.34-

1,477571(906)%61.34-

156,69176,097(80,594)%51.43-

2.891.61(1.28)
%44.29-

2.611.27(1.34)%51.34-

ا�يرادات

تكلفة ا�يرادات

إجمالي ا�رباح

مصاريف بيع وتسويق

مصاريف عمومية وإدارية

الربح التشغيلي

ا�يرادات المالية

المصروفات المالية

إيرادات أخرى

الدخل قبل ضريبة
الدخل ا�جنبية والزكاة

ضريبة الدخل ا�جنبية

الزكاة

الربح قبل حقوق ا�قلية

حقوق ا�قلية

صايف الربح

ربح السهم
من العمليات التشغيلية

صافي الربح للسهم

نسبة التغيرصافي التغيرقائمة الدخل
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٩  الشركات التابعة والفروع
تتبــع إلــى شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان، يشــار إليهــا "بالشــركة"، مجموعــة مــن الشــركات المتواجــدة فــي مناطــق مختلفــة مــن 

أرجــاء العالــم، يتــم اإلشــارة اليهــا مجتمعــة "بالمجموعــة". وشــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان هــي شــركة مســاهمة مســجلة فــي 

ــل،  ــة الجبي ــي ص.ب. 1531، مدين ــا الرئيس ــوان مصنعه ــخ 1427/09/02 وعن ــم 2532 بتاري ــوزاري رق ــرار ال ــب الق ــعودية بموج ــة الس ــة العربي المملك

رمــز بريــدي 31951، المملكــة العربيــة الســعودية. ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي مدينــة الملــك عبــداهلل االقتصاديــة بمحافظــة رابــغ بالمملكــة 

العربيــة الســعودية. 

١ - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( المحدودة

بلد التأسيس: مدينة أكرا، غانا  >

تاريخ التأسيس: 2005م  >

ومجموعــة  ،)Steel Roughneck(  ،)25  Sitemaster( تتضمــن  والتــي  الســكنية  الوحــدات  مختلــف  تصنيــع  الشــركة:  نشــاط   > 
وحدات )Seaway Series(، وتقدم خدماتها للعماء في منطقة شمال إفريقيا وغربها.   

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  >

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

مكان التأسيس: الجزائر  >

تاريخ التأسيس: 2006م  >

عمليــات  لدعــم  محليــا  وتأجيرهــا  بيعهــا  ليتــم  األخــرى  الفــروع  مــن  االحمــر  البحــر  شــركة  منتجــات  اســتيراد  الشــركة:  نشــاط   > 
فنــدق وتشــغيل  بــإدارة  الشــركة  تقــوم  كمــا  العامــة.  المقــاوالت  عقــود  وتنفيــذ  المحليــة  المشــاريع  تنفيــذ  فــي  الشــركة    

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

عبــداهلل جمــال  الســيد/  اإلدارة  مجلــس  عضــو  يمتلــك  كمــا  اإلســكان،  لخدمــات  األحمــر  البحــر  لشــركة   %98 بنســبة  مملوكــة   > 
الدباغ الحصة المتبقية التي تبلغ %2.  

٣ - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )قطر(

مكان التأسيس: الدوحة، قطر  >

تاريخ التأسيس: 2006م  >

نشاط الشركة: إنجاز أعمال المقاوالت العامة وتركيب المباني ُمسبقة الصنع والصيانة العامة والعملّيات التشغيلّية.  >

مملوكة بنسبة 49% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، و تسيطر الشركة على سياستها المالية والتشغيلية.  >

٤ - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )نيجيريا( المحدودة 

مكان التأسيس: نيجيريا  >

تاريخ التأسيس: 2008م  >

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

٨  اإليضاحات المحاسبية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة خــال العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2015م وفقــا للمعاييــر المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية والصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن دون أي اختــاف.

وانخفضــت اإليــرادات إجمــااًل بنســبة 6.97% حيــث إنخفضــت اإليــرادات مــن مبيعــات المبانــي بنســبة 24.69% والــذي قابلــه نمــو ملحــوظ فــي 

إيــرادات قطــاع الدهانــات بنســبة 115.13% وإلرتفــاع إيــرادات اإليجــار بنســبة 21.72% . وإنخفــض معــدل إجمالــي هامــش الربــح مــن 26.71% إلــى %24.3 

نتيجــة تقلــص مبيعــات المبانــي و معــدل الهوامــش.
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مملوكة بنسبة 97% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

لم تحقق شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان نيجيريا أّي إيرادات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015م.  >

5 - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )المنطقة الحرة دبي(

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

تاريخ التأسيس: 2009م  >

ــاء المرافــق واألعمــال  ــة وبن نشــاط الشــركة: تصنيــع الوحــدات الســكنية ُمســبقة الصنــع والقيــام بأعمــال المقــاوالت العامــة والصيان  >
ــن ــن الباط ــاوالت م ــة والمق المدني

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

6 - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )بابوا غينيا الجديدة(

مكان التأسيس: بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة  >

تاريخ التأسيس: 2009م  >

نشاط الشركة: المقاوالت العامة والبناء والتشييد، وبناء المرافق واألعمال المدنية والمقاوالت من الباطن.   >

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

٧ - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ليبيا( 

مكان التأسيس: ليبيا  >

تاريخ التأسيس: 2005م  >

نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع.  >

مملوكة بنسبة 90% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

المتوقعــة الرئيســية  المشــاريع  مــن  العديــد  تأجيــل  إلــى  أدى  والــذي  المنطقــة  فــي  األمنيــة  األوضــاع  اســتقرار  لعــدم  نظــرًا   > 
فــي قطــاع التنقيــب عــن الغــاز والبتــرول، أعلنــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان عــن تعــذر الشــركة اســتكمال أعمــال   
الصيانــة وتجهيــزه لبــدء العمــل بســب األوضــاع الراهنــة. وأكــدت علــى ســعيها النتهــاز الفرصــة المواتيــة لبــدء العمليــات فــي   
المصنــع متــى تحســن الوضــع فــي المنطقــة إجمــااًل وعــادت وتيــرة األعمــال إلــى طبيعتهــا. ولــم تتمكــن الشــركة التابعــة مــن   

تحقيق أي إيرادات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015م.  

٨ - شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات البناء

مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية  >

تاريخ التأسيس: 2012م  >

ــارة ــك التج ــه، وكذل ــاء بأنواع ــان والط ــاء والده ــباكة وأدوات الكهرب ــة والس ــواد الصحي ــة بالم ــة والتجزئ ــارة الجمل ــركة: تج ــاط الش نش  > 
في أدوات وآليات ومعدات البناء.  

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.   >
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٩ - شركة الدهانات الممتازة

مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية  >

تاريخ التأسيس: 2013م  >

نشاط الشركة: انتاج وتوزيع مختلف الدهانات والطاءات والتي ُتستخدم في مجال الديكور واالنشاء وكذلك   >

لاستخدام الصناعي والبحري.  

مملوكة بنسبة 81% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

١0 - شركة البحر األحمر لالستثمارات الُمتخصصة

مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية  >

تاريخ التأسيس: 2013م  >

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

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  >

لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015م.  >

١١ - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق(

مكان التأسيس: مابوتو، موزمبيق  >

تاريخ التأسيس: 2013م  >

نشــاط الشــركة: إنشــاء المجمعــات الســكنية الصناعيــة واســتيراد وبيــع وتأجيــر وصيانــة وتركيــب الوحــدات الســكنية مســبوقة  > 
الصنع والمعدات الُمتعلقة بها.  

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

١2 - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ُعمان(

مكان التأسيس: ُعمان  >

تاريخ التأسيس: 2013م  >

نشــاط الشــركة: إنشــاء المجمعــات الســكنية الصناعيــة واســتيراد وبيــع وتأجيــر وصيانــة وتركيــب الوحــدات الســكنية ُمســبقة  > 
الصنع والمعدات الُمتعلقة بها.  

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

١٣ - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )استراليا(

مكان التأسيس: بريزبين، استراليا  >

تاريخ التأسيس: 2013م  >

نشــاط الشــركة: إنشــاء المجمعــات الســكنية الصناعيــة واســتيراد وبيــع وتأجيــر وصيانــة وتركيــب الوحــدات الســكنية مســبوقة  > 
الصنع والمعدات الُمتعلقة بها.  

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

١٤ - شركة البحر األحمر لإلسكان الُميسر

مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية  >

تاريخ التأسيس: 2014م  >

نشــاط الشــركة: االســتثمار و التطويــر العقــاري بمــا فــي ذلــك شــراء واســتئجار األبنيــة واألراضــي وتطويرهــا واســتثمارها بالبيــع أو   > 
اإليجار لصالح الشركة و إقامة المباني ومشاريع اسكان ذوي الدخل المحدود وغيرها من مشاريع التطوير العقاري.  

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >
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١5 - شركة مدينة البحر األحمر السكنية للعقارات

مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية  >

تاريخ التأسيس: 2014م  >

وتنفيــذ العقــاري  التطويــر  مشــاريع  مــن  وغيرهــا  المتكاملــة  الســكنية  المجمعــات  وتشــغيل  وإدارة  إنشــاء  الشــركة:  نشــاط   > 

أعمال المقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية.  

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015م.  >

١6 - شركة البحر األحمر للتطوير العقاري

مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية  >

تاريخ التأسيس: 2014م  >

األبنيــة واســتئجار  شــراء  ذلــك  فــي  بمــا  العقــاري  والتطويــر  واالســتثمار  العامــة،  المقــاوالت  أعمــال  تنفيــذ  الشــركة:  نشــاط   > 

واألراضي وتطويرها واستثمارها وإقامة المباني ومشاريع االسكان وغيرها من مشاريع التطوير العقاري.  

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015م.  >

١٧ - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )سنغافورة( المحدودة

مكان التأسيس: سنغافورة  >

تاريخ التأسيس: 2015م  >

نشــاط الشــركة: تنفيــذ أعمــال المقــاوالت العامــة والتشــييد والبنــاء والتركيــب وتشــييد المرافــق والخدمــات والقيــام باألعمــال المدنيــة   >

وأعمــال المقــاوالت بالباطــن. 

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  >

لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015م.  >

١٨ - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ماليزيا( المحدودة

مكان التأسيس: كواال لمبور، ماليزيا  >

تاريخ التأسيس: 2015م  >

نشــاط الشــركة: تنفيــذ أعمــال المقــاوالت العامــة والتشــييد والبنــاء والتركيــب وتشــييد المرافــق والخدمــات والقيــام باألعمــال  > 

المدنية وأعمال المقاوالت بالباطن.   

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.  >

لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015م.  >

١٩ - شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )كندا(

مكان التأسيس: كندا  >

تاريخ التأسيس: 2015م  >

نشــاط الشــركة: تنفيــذ أعمــال المقــاوالت العامــة والتشــييد والبنــاء والتركيــب وتشــييد المرافــق والخدمــات والقيــام باألعمــال  > 

المدنية وأعمال المقاوالت بالباطن.    

مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  >
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شركة البحر ا�حمر لخدمات
ا�سكان المحدودة (غانا)

بلد المنشاءاسم الشركة التابعة

نسبة الحصة المملوكة للشركة
رأس المال المدفوعكما في ٣١ ديسمبر

دوالر أميركي

م م

دينار جزائري

ريال قطري

نايرا نيجيري

درهم إماراتي

دينار ليبي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال عماني

عدد ا�سهم

شركة سارل البحر ا�حمر
لخدمات ا�سكان المحدودة

(الجزائر)

شركة البحر ا�حمر لخدمات
ا�سكان (قطر)

شركة البحر ا�حمر لخدمات
ا�سكان المحدودة (نيجيريا)

شركة البحر ا�حمر
لخدمات ا�سكان

(دبي-المنطقة الحرة)

شركة البحر ا�حمر لخدمات
ا�سكان (ليبيا)

شركة البحر ا�حمر لتجارة
مواد ومعدات البناء

شركة الدهانات الممتازة

شركة البحر ا�حمر
لالستثمارات الُمتخصصة

شركة البحر ا�حمر لخدمات
ا�سكان (موزمبيق)

شركة البحر ا�حمر
لخدمات ا�سكان (ُعمان)

شركة البحر ا�حمر لخدمات
ا�سكان (استراليا)

شركة البحر ا�حمر
ل¦سكان الُميسر

شركة مدينة البحر ا�حمر
السكنية للعقارات

شركة البحر ا�حمر
للتطوير العقاري

شركة البحر ا�حمر لخدمات
ا�سكان (سنغافورة)

المحدودة

شركة البحر ا�حمر لخدمات
ا�سكان (ماليزيا) المحدودة

شركة البحر ا�حمر
لخدمات ا�سكان (كندا)

غانا

الجزائر

قطر

نيجيريا

ا�مارات العربية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

السعودية

ليبيا

موزمبيق

ُعمان

استراليا

سنغافورة

ماليزيا

كندا

دوالر أميركي

دوالر استرالي

دوالر أميركي

رينجت ماليزي

دوالر كندي

يوضــح الجــدول التالــي حصــص االســهم التــي تمتلكهــا الشــركة فــي شــركاتها التابعــة ونســبة تغيــر الملكيــة خــال الفترتيــن المنتهيتيــن 

فــي 31 ديســمبر 2014م و2015م، حيــث لــم تقــم أي مــن الشــركات التابعــة بإصــدار أدوات ديــن خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015م.
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إن شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان )بابــوا غينيــا الجديــدة( هــي شــركة مملوكــة بالكامــل لشــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان 

وُتعــد شــركة تابعــة. كذلــك فــإن لــدى الشــركة تراخيــص لتشــغيل فروعهــا فــي كل مــن أبوظبــي وأفغانســتان و"غينيــا االســتوائية"، إال أنــه 

ال توجــد أي عمليــات تشــغيلية فــي أي مــن هــذه الشــركات التابعــة والفــروع خــال الفتــرة الُمنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015م. كذلــك لــم تقــم 

ــر  ــركة البح ــة، وش ــتثمارات الُمتخصص ــر لاس ــر األحم ــركة البح ــا(، وش ــدودة )نيجيري ــكان المح ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــن ش أي م

األحمــر لإلســكان الُميســر، وشــركة مدينــة البحــر األحمــر الســكنية للعقــارات، وشــركة البحــر األحمــر للتطويــر العقــاري بعمليــات خــال الفتــرة 

الُمنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015م.
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 ١0  وصف مصلحة أبرز المساهمين من غير أعضاء
     مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم

ــر  ــركة البح ــي ش ــاهمين ف ــرز المس ــود ألب ــت تع ــي التصوي ــة ف ــهم ذات األحقي ــة األس ــي فئ ــة ف ــف ألي مصلح ــي وص ــدول التال ــن الج يتضم

األحمــر لخدمــات اإلســكان )مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر( بحســب الفتــرة المنتهيــة فــي 31 

ديســمبر 2015م واللذيــن يمتلكــون حصــة تتجــاوز 5% مــن إجمالــي األســهم الُمصــدرة.

١١  سياسة توزيع األرباح
ــاح الســنوية لتشــكيل  امتثــااًل للمــادة )46( مــن النظــام األساســي لشــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان، تــم تجنيــب 10% مــن صافــي األرب

االحتياطــي القانونــي. وحتــى اآلن لــم تصــدر الشــركة أي أســهم ممتــازة ولذلــك فــإن جميــع األربــاح يتــم دفعهــا للمســاهمين مــن حاملــي 

األســهم العاديــة. وقــد وافــق المســاهمون فــي الجمعيــة العامــة التــي ُعقــدت فــي 2015/04/20م علــى توزيــع مبلــغ ســتين )60( مليــون ريــال، 

بواقــع 1.00 ريــال للســهم، كأربــاح نقديــة عــن الســنة الماليــة 2014م والتــي تمثــل 10.00% مــن قيمــة الســهم اإلســمية وذلــك للمســاهمين المالكيــن 

ــابات  ــي الحس ــر ف ــداع المباش ــق اإلي ــن طري ــة ع ــهم المعلن ــاح األس ــع أرب ــم توزي ــد ت ــة. وق ــاد الجمعي ــخ انعق ــب تاري ــركة بحس ــهم الش ألس

المصرفيــة للمســاهمين فــي تاريــخ 2015/05/03م.

يتــم توزيــع االربــاح وفقــً للمــادة )46( مــن النظــام األساســي للشــركة والــذي يقضــي بتوزيــع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم 

جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه اآلتــي:

)أ(  ُيجنــب )10%( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي 

المذكــور نصــف رأس المــال.

)ب( يوزع على حاملي األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم.

)ج( يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة متساوية من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى.

)د( يوزع من الباقي بعد ذلك - إن وجد - دفعة أولى للمساهمين تعادل )5%( من رأس المال المدفوع.

)هـ( يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

 
  

 

  

 
 

- %51 %51 30,600,000 1

- %5 %5 3,000,000 2

- %5 %5 3,000,000 3

- %5 %5 3,000,000 4

شركة مجموعة الدّباغ القابضة المحدودة

شركة ا�غذية الممتازة المحدودة

الشركة العلمّية الوطنّية المحدودة

شركة التسويق والوكاالت التجارّية المحدودة
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 ١2  وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
      التنفيذيين في الشركة

ــم  ــم أو أوالده ــن أزواجه ــن أو أي م ــار الموظفي ــس اإلدارة أو كب ــاء مجل ــن أعض ــدر ألي م ــم تص ــة، ل ــركاتها التابع ــركة وش ــق بالش ــا يتعل فيم

القصــر حقــوق خيــار أو حقــوق اكتتــاب. ويوضــح الجــدول التالــي بيانــات المصلحــة التــي تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأوالدهــم 

القصــر فــي أســهم الشــركة وأدوات الديــن للشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة وأي تغيــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــال الســنة 

الماليــة 2015م.

ــاغ )عضــو مجلــس إدارة( فــي شــركة ســارل البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان  يوضــح الجــدول التالــي مصلحــة الســيد/ جمــال عبــداهلل الدب

ــر(: )الجزائ

13,504-3,504---

2884,000-750,000-(134,000)(%15.15)

33,969,973-4,449,025-479,052%12.06

41,000-1,000---

51,999-1,999---

61,999-1,999---

71,000-1,000---

81,999-1,999---

915,000-20,000-5,000%33

102,334-2,334---

111,999-1,999---

معالي االستاذ/ عمرو عبدا� الدباغ

اسم العضوالعدد
التغييرالصكوكا�سهمالصكوكا�سهم

صافينهاية العامبداية العام

التغيير

نسبة

(رئيس مجلس ا�دارة)

الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

السيد/ أمين محمد شاكر

السيد / دون براون سمنر

المهندس / حسين عبدا� الدباغ

السيد / جمال عبدا� الدباغ

السيد/ صالح محمد بن الدن

السيد / محمد حسني جزيل

الدكتور / محمد علي بن حسن إخوان

السيد/ سامي احمد بن محفوظ

السيد / وحيد أحمد شيخ

وصف �ي مصلحة تعود �عضاء مجلس ا�دارة وأزواجهم و أوالدهم
القصرفي حصص الشركة، أو الشركات التابعة أو اسهم أو صكوك

 
 

0% 0 0 200 0 200
السيد/

جمال عبدا� الدباغ

الصكوكعدد ا�سهم

بداية العام

الصكوكعدد ا�سهم

نهاية العام

التغيير

تغيرصافي

النسبة
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ــن  ــركة وأدوات الدي ــهم الش ــي أس ــر ف ــم القص ــم وأوالده ــن وأزواجه ــار التنفيذيي ــود لكب ــي تع ــة الت ــات المصلح ــي بيان ــدول التال ــح الج يوض

ــي 2015م. ــام المال ــال الع ــوق خ ــك الحق ــة أو تل ــك المصلح ــي تل ــر ف ــة وأي تغي ــركاتها التابع ــن ش ــركة أو أي م للش

  
    

11,000-1,000-0-

2----0-

342-42-
0

-

4----
0

-

5----0-

6----0-

7----
0

-

8----
0

-

9----
0

-

10----
0

-

11----
0

-

12----
0

-

الرئيس التنفيذي (المكلف)السيد/ دون براون سمنر 

المدير المالي السيد/ سانجي ودهواني

مدير إدارة تطوير ا�عمال السيد/ محمد عثمان
مالوي

السيد/ دون براون
سومنير 

رئيس الشركة – منطقة
الشرق ا�وسط

المدير العام – فرع الجبيلالسيد/ كريج كونكلين

نائب الرئيس التنفيذيالسيد/ جون مون

الرئيس التنفيذي – شركةالسيد/ وسيم إعجاز احمد
الدهانات الممتازة

السيد/ محمد نور الدين
روميز

المدير المالي – شركة
الدهانات الممتازة

رئيس الشركة –مارك مونيل سمنر
منطقة أفريقيا

رئيس الشركة –بريت ريتشارد ماكدونالد
منطقة استراليا

السيد/ أروين أروين
كيوس

نائب الرئيس ا§قليمي –
المملكة العربية السعودية

مديرة االلتزامالسيدة/ عبير محمد بافيل

وصف �ي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر
في حصص الشركة، أو الشركات التابعة أو اسهم أو صكوك
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١٣  المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
خــال الربــع األول مــن العــام 2013م، أبرمــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان اتفاقيــة تمويــل متوســط األجــل مــع البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة 125 مليــون ريــال 

لتمويــل مشــروع بنــاء المجمــع الســكني لشــركة )GS Engineering( فــي محافظــة رابــغ بالمملكــة العربيــة الســعودية. وقــد تــم اســتخدام مبلــغ القــرض بالكامــل 

خــال فتــرة تنفيــذ المشــروع. يتــم ســداد مبلــغ القــرض علــى 30 دفعــة شــهرية متســاوية ابتــداًء مــن 2014/03/31م وحتــى 2016/08/31م. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2015م، فــإن 

إجمالــي ماتــم ســداده مــن قيمــة التمويــل بلــغ 87.50 مليــون ريــال، ليصــل المبلــغ الُمتبقــي مــن قيمــة القــرض 37.50 مليــون ريــال والتــي ســيتم ســدادها خــال العــام 

2016م.

ــال لتمويــل  ــع الثانــي مــن العــام 2013م، أبرمــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان اتفاقيــة تمويــل متوســط األجــل مــع بنــك ســاب بقيمــة 50 مليــون ري خــال الرب

اســتحواذ شــركتها التابعــة )شــركة البحــر األحمــر لتجــارة مــواد ومعــدات البنــاء( علــى حصــة 81% فــي شــركة »الدهانــات الممتــازة«. كذلــك تــم اســتخدام جــزء مــن التمويــل 

فــي عمليــة تحديــث معــدات مصنــع الدهانــات وترقيــة خــط االنتــاج. بلــغ إجمالــي المبلــغ المســتخدم مــن القــرض 40 مليــون ريــال. وقــررت الشــركة عــدم اســتخدام المبلــغ 

الُمتبقــي مــن التمويــل. وبحســب الفتــرة الُمنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015م، فقــد بلــغ إجمالــي الدفعــات الُمســددة مبلــغ 12.50 مليــون ريــال، وبلــغ إجمالــي الرصيــد المتبقــي 

مــن أصــل التمويــل مبلــغ 27.50 مليــون ريــال، والتــي ســيتم تســديدها علــى دفعــات ربــع ســنوية تنتهــي فــي 2018/07/03م.

خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2014م، أبرمــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان اتفاقيــة تمويــل متوســط األجــل مــع البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة 50 مليــون ريــال 

لتمويــل مشــروع بنــاء مجمعــات ســكنية لمنســوبي شــركة التعديــن العربيــة الســعودية )معــادن( بمنطقــة طريــف، شــمالي المملكــة العربيــة الســعودية. وقــد تــم 

اســتهاك كامــل قيمــة التمويــل خــال فتــرة تنفيــذ المشــروع. ســيتم ســداد مبلــغ القــرض علــى 48 دفعــة شــهرية متســاوية ابتــداًء مــن 2015/01/31م وحتــى 2018/12/31م. 

وكمــا فــي 31 ديســمبر 2015م، فقــد بلــغ إجمالــي الدفعــات الُمســددة مبلــغ 11.50 مليــون ريــال، وبلــغ إجمالــي الرصيــد المتبقــي مــن أصــل التمويــل مبلــغ 38.50 مليــون ريــال، 

والتــي ســيتم تســديدها علــى دفعــات شــهرية تنتهــي فــي 2018/12/31م.

خــال الربــع األول مــن العــام 2015م، أبرمــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان اتفاقيــة تمويــل متوســط األجــل مــع بنــك الريــاض بقيمــة 15 مليــون ريــال للمســاهمة 

فــي إعــادة تمويــل 90% مــن النفقــات الرأســمالية للشــركة، وتــم اســتخدام مبلــغ التمويــل بالكامــل. ســيتم ســداد مبلــغ القــرض علــى 48 دفعــة شــهرية متســاوية ابتــداًء 

مــن 2015/03/04م وحتــى 2019/02/04م. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2015م، فقــد بلــغ إجمالــي الدفعــات الُمســددة مبلــغ 3.125 مليــون ريــال، وبلــغ إجمالــي الرصيــد المتبقــي مــن 

أصــل التمويــل مبلــغ 11.875 مليــون ريــال، والتــي ســيتم تســديدها علــى دفعــات شــهرية تنتهــي فــي 2019/02/04م.

خــال الربــع األول مــن العــام 2015م، أبرمــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان )دبــي- المنطقــة الحــرة( اتفاقيــة تمويــل متوســط األجــل مــع بنــك »إتــش إس بــي 

ســي الشــرق األوســط« باإلمــارات العربيــة المتحــدة بقيمــة 35 مليــون درهــم إماراتــي لتمويــل مشــروع تشــييد مجمــع ســكني الســتخدامه فــي عمليــات اإليجــار، حيــث بلــغ 

إجمالــي المبلــغ المســتخدم مــن القــرض 25 مليــون درهــم إماراتــي. وقــررت الشــركة عــدم اســتخدام المبلــغ الُمتبقــي مــن التمويــل. ســيتم ســداد مبلــغ القــرض علــى 

35 دفعــة شــهرية متســاوية ابتــداًء مــن 2015/05/07م وحتــى 2018/03/07م. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2015م، فقــد بلــغ إجمالــي الدفعــات الُمســددة مبلــغ 6.6 مليــون درهــم 

إماراتــي، وبلــغ إجمالــي الرصيــد المتبقــي مــن أصــل التمويــل مبلــغ 18.40 مليــون درهــم إماراتــي، والتــي ســيتم تســديدها علــى دفعــات شــهرية تنتهــي فــي 2018/03/07م.

خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2015م، أبرمــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان اتفاقيــة تمويــل متوســط األجــل مــع البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة 45 مليــون ريــال 

لتمويــل مشــروع تشــييد مجمــع ســكني بالمملكــة العربيــة الســعودية تبلــغ طاقتــه االســتيعابية 1,978 نزيــل. وقــد تــم اســتخدام كامــل قيمــة التمويــل خــال مــدة تنفيــذ 

المشــروع. ســيتم ســداد مبلــغ القــرض علــى 31 دفعــة شــهرية متســاوية ابتــداًء مــن 2015/07/31م وحتــى 2018/07/31م مــع الخيــار بالتمديــد لفتــرة 6 أشــهر. وكمــا فــي 31 

ديســمبر 2015م، فقــد بلــغ إجمالــي الدفعــات الُمســددة مبلــغ 7.26 مليــون ريــال، وبلــغ إجمالــي الرصيــد المتبقــي مــن أصــل التمويــل مبلــغ 37.74 مليــون ريــال، والتــي ســيتم 

تســديدها علــى دفعــات شــهرية تنتهــي فــي 2018/07/31م. 

خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2015م، أبرمــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان اتفاقيــة تمويــل متوســط األجــل مــع البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة 80 مليــون ريــال 

لتمويــل مشــروع تشــييد مجمــع ســكني بالمملكــة العربيــة الســعودية تبلــغ طاقتــه االســتيعابية 2,720 نزيــل. وقــد تــم اســتخدام قيمــة التمويــل بالكامــل. ســيتم ســداد 

مبلــغ القــرض علــى 66 دفعــة شــهرية متســاوية ابتــداًء مــن 2015/10/31م وحتــى 2021/03/31م. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2015م، فقــد بلــغ إجمالــي الدفعــات الُمســددة مبلــغ 

7.26 مليــون ريــال، وبلــغ إجمالــي الرصيــد المتبقــي مــن أصــل التمويــل مبلــغ 37.74 مليــون ريــال، والتــي ســيتم تســديدها علــى دفعــات شــهرية تنتهــي فــي 2021/03/31م.

خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2015م، أبرمــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان اتفاقيــة تمويــل متوســط األجــل مــع البنــك األهلــي التجــاري بقيمــة 15 مليــون ريــال 

لتمويــل لتمويــل شــراء آالت ومعــدات. وقــد تــم اســتخدام قيمــة التمويــل بالكامــل. ســيتم ســداد مبلــغ القــرض علــى 48 دفعــة شــهرية متســاوية ابتــداًء مــن 2015/09/30م 

وحتــى 2019/08/31م. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2015م، فقــد بلــغ إجمالــي الدفعــات الُمســددة مبلــغ 0.94 مليــون ريــال، وبلــغ إجمالــي الرصيــد المتبقــي مــن أصــل التمويــل مبلــغ 

14.06مليــون ريــال، والتــي ســيتم تســديدها علــى دفعــات شــهرية تنتهــي فــي 2019/08/31م.

خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2015م، أبرمــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان اتفاقيــة تمويــل متوســط األجــل مــع بنــك الراجحــي بقيمــة 15 مليــون ريــال لتمويــل 

ــهرية  ــة ش ــى 54 دفع ــرض عل ــغ الق ــداد مبل ــيتم س ــل. س ــل بالكام ــة التموي ــتخدام قيم ــم اس ــد ت ــعودية. وق ــة الس ــة العربي ــكني بالمملك ــع س ــييد مجم ــروع تش مش

متســاوية ابتــداًء مــن 2016/01/20م وحتــى 2020/06/21م. وكمــا فــي 31 ديســمبر 2015م، فقــد بلــغ إجمالــي الرصيــد المتبقــي مــن أصــل التمويــل مبلــغ 15 مليــون ريــال، والتــي 

ســيتم تســديدها علــى دفعــات شــهرية تنتهــي فــي 2020/06/21م.

يوضح الجدول التالي تفصيًا للقروض التي حصلت عليها الشركة بحسب الجهة الُممولة وفترات السداد:
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2015-01-01

2013-12-31 30125,00087,500-(50,000)37,500

2013-07-02
 

 450,00037,500-(10,000)27,500

2014-12-31 450,00050,000-(11,458)38,542

2015-02-04 415,000-15,000(3,125)11,875

2015-07-01 3745,000-45,000(7,258)37,742

2015-09-30 6680,000-80,000(2,424)77,576

2015-09-01 4815,000-15,000(938)14,062

2015-09-20 5415,000-15,000-15,000

2015-04-07 3535,700-25,500(6,681)18,819

 36560,00030,00025,000(30,000)25,000

 18040,00020,00084,500(69,500)35,000

- 18030,00010,00020,000(20,000)10,000

- 18070,00019,99654,980(59,992)14,984

- 18025,5006,4612,175(7,873)763

- 18076,55227,13759,669(68,961)17,845

732,552288,594(348,210)382,208 441,842
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ا�جل (البنك

ا�هلي التجاري)

تاريخنوع التمويل
البداية
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ا�جل (بنك ساب)

تمويل متوسط
ا�جل (البنك

ا�هلي التجاري)

تمويل متوسط
ا�جل (بنك

الرياض)

تمويل متوسط
ا�جل (البنك

ا�هلي التجاري)

تمويل متوسط
ا�جل (البنك

ا�هلي التجاري)

تمويل متوسط
ا�جل (البنك

ا�هلي التجاري)
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ا�جل (بنك
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تمويل متوسط
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ا�جل (بنك
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ا�جل (البنك
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ا�جل (بنك
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تمويل قصير
ا�جل (بنك
HSBC الشر

 ا�وسط)
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  103,592113,594

106,03376,667

172,58398,333

382,208288,594

قروض قصيرة ا�جل

الجزء المتداول من القروض
متوسطة ا�جل

الجزء غير المتداول من القروض
متوسطة ا�جل

المجموع

إيضــاح: يتــم اســتخدام كافــة التمويــات قصيــرة المــدى لدعــم رأس المــال العامــل والنفقــات التشــغيلية للشــركة. وتمثــل المبالــغ الموضحــة 

فــي الجــدول أعــاه كافــة مبالــغ التمويــل قصيــرة المــدى التــي حصلــت عليهــا الشــركة، إضافــة إلــى المبالــغ المســتخدمة والمبالــغ التــي تــم 

ســدادها خــال الســنة الماليــة 2015م.

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

١٤  إيضاحات ألنشطة أدوات الدين
أدوات الدين القابلة للتحويل <

ــركة أو  ــا الش ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب أو حق ــق اكتت ــرات ح ــار أو مذك ــوق خي ــهم أو أي حق ــى أس ــل إل ــة للتحوي ــن قابل ــد أي أدوات دي ال توج

ــام 2015م. ــال الع ــا خ منحته

حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين <

ــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق  ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خي

ــام 2015م. ــال الع ــا خ ــركة أو منحته ــا الش ــابهة أصدرته مش

أدوات الدين القابلة لالسترداد <

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لاسترداد خال العام 2015م

١5  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الُمنعقــدة بتاريــخ 2014/04/24م علــى تعديــل المــادة )17( مــن النظــام األساســي للشــركة بزيــادة عــدد 

أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن )9( إلــى )12( عضــو. وعلــى إثــره صــوت المســاهمون بالموافقــة علــى تعييــن إثنــا عشــر )12( عضــوًا فــي مجلــس إدارة 

الشــركة خــال الجمعيــة العموميــة الُمنعقــدة بتاريــخ 2015/04/20م، وذلــك باتبــاع أســلوب التصويــت التراكمــي.

)المبالغ بآالف الرياالت(

)المبالغ بآالف الرياالت(

20152014

2015-76,667

2016106,03355,833

201774,19622,500

201857,31620,000

201921,189-

202016,246-

20213,636-

278,616175,000
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١ 

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

معالي االستاذ/ عمرو عبدا� الدباغ

الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون

السيد/ أمين محمد شاكر

السيد / دون براون سمنر

المهندس / حسين عبدا� الدباغ

السيد / جمال عبدا� الدباغ

السيد/ جوزيف جون فيكيوال @@

الدكتور / محمد علي إخوان

السيد / محمد حسني جزيل

السيد/ صالح محمد بن الدن

السيد/ سامي أحمد بن محفوظ

السيد / وحيد أحمد شيخ

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

تنفيذي @@

مستقل

غير تنفيذي

ُمستقل

مستقل

غير تنفيذي

- اللجنة التنفيذية (رئيس)

- اللجنة التنفيذية 

- لجنة الترشيحات والمكافآت

(رئيس)

- اللجنة التنفيذية 
- لجنة الترشيحات والمكافآت

-

- لجنة المراجعة
- لجنة الترشيحات والمكافآت

- اللجنة التنفيذية @@

- لجنة الترشيحات والمكافآت

- لجنة المراجعة

- اللجنة التنفيذية

- لجنة المراجعة

- لجنة المراجعة (رئيس)

- شركة بترومين

- شركة المراعي

- مجموعة فتيحي القابضة

- شركة هرفي

- مجموعة العبيكان االستثمارية

- شركة مجموعة صافوال

- شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

-

-

- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

- مجموعة فتيحي

- شركة الغاز والتصنيع ا¸هلية

- الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

- شركة بترومين

- شركة مدينة المعرفة االقتصادية

 - شركة مكة ل¾نشاء

- شركة تطوير الموانئ

- شركة مجموعة الجذور العربية

- شركة مواد اÀعمار القابضة

- شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

- شركة الخبير لالستشارات المالية

- شركة أم القرى للتنمية واÀعمار

- شركة بترومين

عضويته في لجان الشركةتصنيف العضويةاسم العضو عضويته في مجلس اÀدارة لشركات
أخرى

فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المجلس وتصنيف األعضاء.
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ــة  ــال الجمعي ــن خ ــكان م ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــس إدارة ش ــي مجل ــً ف ــوا تنفيذي ــوال عض ــف فيكي ــيد/ جوزي ــن الس ــم تعيي ** ت

ــاء  ــم إعف ــخ 2015/10/01م ت ــي تاري ــركة. وف ــدب للش ــو الُمنت ــذي والعض ــس التنفي ــك الرئي ــح بذل ــخ 2015/04/20م، وأصب ــدة بتاري ــة الُمنعق العمومي

ــن  ــن تعيي ــً لحي ــً ُمكلف ــرًا تنفيذي ــمنر مدي ــراون س ــيد/ دون ب ــن الس ــركة وتعيي ــذي للش ــس التنفي ــب الرئي ــن منص ــوال م ــف فيكي ــيد/ جوزي الس

ــخ 2015/12/06م  ــدة بتاري ــة الُمنعق ــة العمومي ــال الجمعي ــاهمون خ ــوت المس ــك ص ــذي. كذل ــس التنفي ــب الرئي ــغل منص ــب لش ــخص مناس ش

بالموافقــة علــى إعفــاء الســيد/ جوزيــف فيكيــوال مــن عضويــة مجلــس إدارة الشــركة. وعليــه فــإن مجلــس إدارة الشــركة يتألــف حاليــً مــن 

أحــد عشــر )11( عضــوًا فقــط.

ســيتم خــال الفتــرة القادمــة فتــح بــاب الترشــيح لشــغل المقعــد الخالــي فــي عضويــة مجلــس اإلدارة بعــد الحصــول علــى الموافقــات الازمة 

مــن الجهــات الرســمية. وســيتم بعــد ذلــك عــرض قائمــة الُمرشــحين علــى المســاهمين فــي أقــرب جمعيــة عموميــة ُمنعقــدة للتصويــت 

علــى تعييــن عضــو مجلــس اإلدارة مــن بيــن قائمــة الُمرشــحين.

 ١6  اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور
      كل اجتماع

بلــغ عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــال العــام 2015م )5( اجتماعــات. وفيمــا يلــي جــدول يوضــح ســجل الحضــور الخــاص بــكل 

اجتمــاع:

1
5

2
X4

3X4

45

55

65

75

8X4

95

105

115

 �معالي االستاذ/ عمرو عبدا
الدباغ

الدكتور/ إبراهيم حسن 
المدهون

السيد/ أمين محمد شاكر

السيد / دون براون سمنر

 �المهندس / حسين عبدا
الدباغ

السيد / جمال عبدا� الدباغ

الدكتور / محمد علي إخوان

السيد / محمد حسني جزيل

السيد/ صالح محمد بن الدن

السيد / سامي احمد بن محفوظ

السيد / وحيد أحمد شيخ

حاضر حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضرحاضر

حاضرحاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضرحاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

اسم العضو
االجتماع الخامساالجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع ا�ول

المجموع
٢٠١٥/١٠/٢٩م٢٠١٥/٠٧/٣٠م٢٠١٥/٠٤/٢٠م٢٠١٥/٠٤/٢٠م٢٠١٥/٠١/١٩م
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١٧  مصالح أعضاء مجلس اإلدارة

شركة مجموعة الدباغ القابضة – المملكة العربية السعودية

شركة بترومين، المملكة العربية السعودية

الشركة العلمية الوطنية

شركة مجموعة التنمية التجارية

السيد/ صالح محمد عوض بن الدن

مساهم رئيسي في شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان
بنسبة تملك مقدارها ٥١٪.

إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة، والتي
تعتبر من المساهمين الرئيسيين في شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان

هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة مجموعة الدباغ القابضة،
وأحد المساهمين الرئيسين في شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان،

بحصة تعادل ٥٪.

تمتلك ٤٪ من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان،
بينما تمتلك شركة مجموعة الدباغ القابضة حصة مسيطرة فيها.

عضو مجلس إدارة شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان

طبيعة العالقةالطرف ذي العالقة

تتألــف األطــراف ذات العاقــة مــن مجموعــة الدبــاغ القابضــة المحــدودة وشــركاتها الزميلــة )مجتمعيــن »مجموعــة الدبــاغ«( التــي هــي شــريك 

األغلبيــة فــي شــركة البحــر األحمــر لخدمــات األســكان وشــركاء األقليــة فــي المجموعــة وشــركاتهم الزميلــة. 

يوضح الجدول التالي التعامات مع أطراف ذوي عاقة خال العام 2015م:

خــال العــام المالــي 2015م اســتمرت بعــض العقــود والتــي كانــت الشــركة طرفــا فيهــا وكانــت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس 

اإلدارة، وقــد ُأبرمــت هــذه العقــود منــذ ســنوات ســابقة وتأتــي امتــدادا لعاقــات مســتمرة بــدأت قبــل العــام المالــي 2015م.

ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه على النحو التالي:

١

٢

أبرمت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان بتاريخ ١٦-٠٨-٢٠١٥م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنميةمعالي ا�ستاذ/ عمرو عبدا� الدباغ
التجارية، تبلغ مساحتها ا�جمالية ٥٧ متر� مربع� لمدة عام اعتبار� من تاريخه ويجدد سنوي�، وبواقع ٢٨,٥٠٠ ريال. ُيذكر أن

شركة مجموعة التنمية التجارية تمتلك ٤٪ من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان، بينما تمتلك شركة مجموعة
الدباغ القابضة حصة مسيطرة فيها.

أجرت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان خالل العام ٢٠١٥م عدٍد من التعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية
الوطنية بلغت قيمتها ا�جمالية ١,٣٧١,٢٩٠ ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على

خدمات تأمين. ُيذكر أن الشركة العلمية الوطنية هي مملوكة بالكامل من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أنها
تمتلك حصة تعادل  ٥٪من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان.

أبرمت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان بتاريخ ١٦-٠٨-٢٠١٥م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية
التجارية، تبلغ مساحتها ا�جمالية ٥٧ متر� مربع� لمدة عام اعتبار� من تاريخه ويجدد سنوي�، وبواقع ٢٨,٥٠٠ ريال. ُيذكر أن

شركة مجموعة التنمية التجارية تمتلك ٤٪ من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان، بينما تمتلك شركة مجموعة
الدباغ القابضة حصة مسيطرة فيها.

أجرت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان خالل العام ٢٠١٥م عدٍد من التعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية
الوطنية بلغت قيمتها ا�جمالية ١,٣٧١,٢٩٠ ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على

خدمات تأمين. ُيذكر أن الشركة العلمية الوطنية هي مملوكة بالكامل من قبل شركة مجموعة الدباغ القابضة، كما أنها
تمتلك حصة تعادل  ٥٪من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان.

المهندس/ حسين عبدا� الدباغ

وصف للمصلحة اسم العضو
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السيد/ جمال عبدا� الدباغ

السيد/ جمال عبدا� الدباغ

السيد/ وحيد أحمد شيخ

٤

٥

٦

٧

يمتلك عضو مجلس ا�دارة السيد/ جمال عبدا� الدباغ حصة تعادل ٢٪ من رأسمال الشركة التابعة.  لم تقم 
الشركتين بعمل أي عقود متبادلة خالل السنة المالية ٢٠١٥م. وسيتم إضافة البند المتعلق بعمليات ا�طراف ذوي 

العالقة للسيد/ جمال الدباغ إلى جدول أعمال الجمعية العمومية القادمة للتصويت عليه والموافقة على إبرام عقود 
في العام ٢٠١٦م، والتي تتضمن شراء وحدات سكنية مسبقة الصنع.

أبرمت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان عقود² ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة الخليجية العامة للتأمين 
التعاوني خالل السنة المالية ٢٠١٥م بلغت قيمتها ا�جمالية ٥,١٢٥,٢٩٥ وذلك مقابل توفير خدمات ومنتجات تأمين 

مختلفة لشركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان، حيث أن السيد/ جمال عبدا� الدباغ هو رئيس مجلس إدارة الشركة 
الخليجية العامة للتأمين التعاوني وعضو مجلس إدارة شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان.

أبرمت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان بتاريخ ١٦-٠٨-٢٠١٥م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة 
التنمية التجارية، تبلغ مساحتها ا�جمالية ٥٧ متر² مربع¾ لمدة عام اعتبار² من تاريخه ويجدد سنوي¾، وبواقع ٢٨,٥٠٠ 

ريال. ُيذكر أن شركة مجموعة التنمية التجارية تمتلك ٤٪ من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان، بينما 
تمتلك شركة مجموعة الدباغ القابضة حصة مسيطرة فيها.

أجرت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان خالل العام ٢٠١٥م عدٍد من التعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة 
العلمية الوطنية بلغت قيمتها ا�جمالية ١,٣٧١,٢٩٠ ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل 
والحصول على خدمات تأمين. ُيذكر أن الشركة العلمية الوطنية هي مملوكة بالكامل من قبل شركة مجموعة 

الدباغ القابضة، كما أنها تمتلك حصة تعادل  ٥٪ من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان.

أبرمت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان عقود² ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة الخليجية العامة للتأمين 
التعاوني خالل السنة المالية ٢٠١٥م بلغت قيمتها ا�جمالية ٥,١٢٥,٢٩٥ وذلك مقابل توفير خدمات ومنتجات تأمين 

مختلفة لشركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان، حيث أن السيد/ محمد حسني جزيل هو عضو مجلس إدارة في كلتا 
الشركتين.

أبرمت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان بتاريخ ١٦-٠٨-٢٠١٥م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة 
التنمية التجارية، تبلغ مساحتها ا�جمالية ٥٧ متر² مربع¾ لمدة عام اعتبار² من تاريخه ويجدد سنوي¾، وبواقع ٢٨,٥٠٠ 

ريال. ُيذكر أن شركة مجموعة التنمية التجارية تمتلك ٤٪ من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان، بينما 
تمتلك شركة مجموعة الدباغ القابضة حصة مسيطرة فيها.

أجرت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان خالل العام ٢٠١٥م عدٍد من التعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة 
العلمية الوطنية بلغت قيمتها ا�جمالية ١,٣٧١,٢٩٠ ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل 
والحصول على خدمات تأمين. ُيذكر أن الشركة العلمية الوطنية هي مملوكة بالكامل من قبل شركة مجموعة 

الدباغ القابضة، كما أنها تمتلك حصة تعادل ٥٪ من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان.

أبرمت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان بتاريخ ١٦-٠٨-٢٠١٥م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة 
التنمية التجارية، تبلغ مساحتها ا�جمالية ٥٧ متر² مربع¾ لمدة عام اعتبار² من تاريخه ويجدد سنوي¾، وبواقع ٢٨,٥٠٠ 

ريال. ُيذكر أن شركة مجموعة التنمية التجارية تمتلك ٤٪ من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان، بينما 
تمتلك شركة مجموعة الدباغ القابضة حصة مسيطرة فيها.

أجرت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان خالل العام ٢٠١٥م عدٍد من التعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة 
العلمية الوطنية بلغت قيمتها ا�جمالية ١,٣٧١,٢٩٠ ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل 
والحصول على خدمات تأمين. ُيذكر أن الشركة العلمية الوطنية هي مملوكة بالكامل من قبل شركة مجموعة 

الدباغ القابضة، كما أنها تمتلك حصة تعادل ٥٪ من أسهم شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان

خالل العام ٢٠١٣م، أبرمت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان اتفاقية مدتها ٣ سنوات مع السيد/ صالح محمد بن السيد/ صالح محمد عوض بن الدن
الدن مقابل استئجار قطعة أرض في محافظة رابغ لتشييد مجمع سكني لمنسوبي شركة GS Engineering، وذلك 

بقيمة ٨٨٣,٣٩٠٫٩٥ ريال سعودي سنوي¾.

أبرمت شركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان عقود² ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة الخليجية العامة للتأمين الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان
التعاوني خالل السنة المالية ٢٠١٥م بلغت قيمتها ا�جمالية ٥,١٢٥,٢٩٥ وذلك مقابل توفير خدمات ومنتجات تأمين 

مختلفة لشركة البحر ا�حمر لخدمات ا�سكان، حيث أن الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان هو عضو مجلس إدارة 
في كلتا الشركتين.

٣

وصف للمصلحةاسم العضو
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توضح الجداول التالية تفاصيل التعامات مع األطراف ذي العاقة خال األعوام 2015م و2014م

20152014

 -

         (64,942) 57,791

    284,043266,171

 (388,904)

219,101 (64,942)

20152014

-

-

-

74,750

509,305

(434,555)

 74,750 74,750

20152014

-

   1,371,290

   (956,292)

 969,208

    607,011192,013

(777,195)  192,013

20152014

--

28,500-

--

                    
28,500-

20152014

--

--

883,391 883,391

(883,391) (883,391)

الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)

مشتريات – (تذاكر طيران وحجوزات وتكاليف سفر وإقامة وشراء
ُمستلزمات مكتبية)

مبيعات وحدات سكنية ُمسبقة الصنع

الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)

شركة مجموعة الدباغ القابضة

الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)

المبالغ الُمستلمة

مشتريات لمنتجات الدهان من شركة الدهانات الممتازة

الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)

شركة بترومين

الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)

الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)

تكاليف استئجار مساحات مكتبية

مدفوعات

الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)

الرصيد بداية العام – مدفوعات / (مستحقات)

تكاليف استئجار قطعة ا�رض

مدفوعات

الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)

تكاليف استئجار مساحة للمكاتب ومركبات

مدفوعات ومصاريف نهاية الخدمة لموظفين تم نقلهم من
الشركة العلمية الوطنية

الرصيد نهاية العام – مدفوعات / (مستحقات)

الشركة العلمية الوطنية

شركة التنمية التجارية

السيد/ صالح محمد بن الدن
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 ١٨  مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 
       وكبار التنفيذيين

الجــدول التالــي يوضــح المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن، بمــن فيهــم المديــر التنفيــذي والمديــر 

المالــي خــال العــام 2014م:

2,676 - 6,987

1,273-13,284

2002,150-

4,1492,15020,271

الرواتب

البدالت والتعويضات

المكافآت الدورية والسنوية

ا�جمالي

أعضاء المجلس غير التنفيذيين/أعضاء المجلس التنفيذيينالبند
المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن
تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات

يضاف إليهم الرئيس التنفيذي
والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم

)المبالغ بآالف الرياالت(

١٩  التنازالت عن الرواتب والتعويضات
ليســت هنــاك أي ترتيبــات أو اتفاقيــات تنــازل بموجبهــا أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض خــال الســنة 

2015م. المالية 

20  التنازالت عن األرباح
ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح خال السنة المالية 2015م.
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 2١  مدفوعات الزكاة والضرائب، والمدفوعات 
       النظامية األخرى

ــة  ــي قائم ــتحقة ف ــرعية المس ــزكاة الش ــد ال ــة"(. تقي ــل )"المصلح ــزكاة والدخ ــة ال ــة مصلح ــً ألنظم ــرعية وفق ــزكاة الش ــركة لل ــع الش تخض

الدخــل الموحــدة للفتــرة الجاريــة، وتقيــد مبالــغ الــزكاة الشــرعية اإلضافيــة التــي تســتحق عــن التســويات النهائيــة، إن وجــدت، عندمــا يتــم 

ــة. ــع المصلح ــا م ــاق عليه ــا واالتف تحديده

حصلــت الشــركة علــى شــهادة مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل بدفــع جميــع المســتحقات علــى الشــركة حتــى نهايــة العــام 2006م. و لــم 

ــركات  ــة بالش ــل المتعلق ــة الدخ ــت ضريب ــد بلغ ــنوات 2007م , 2015م. وق ــال الس ــزكاة خ ــات ال ــم لمخصص ــتبيان أو تقيي ــى أي اس ــل عل تحص

التابعــة األجنبيــة وفروعهــا 0.47 مليــون , ســعودي للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015م ، مقارنــة بمبلــغ 1.48 مليــون ريــال للفتــرة المنتهيــة 

ــمبر 2014م.  ــي 31 ديس ف

تخضــع جميــع الشــركات التابعــة لشــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان لألنظمــة الضريبيــة للبلــد الــذي يكمــن فيــه مقرهــا، فيمــا عــدا 

ــركة  ــيس الش ــخ تأس ــن تاري ــداًء م ــنوات ابت ــر س ــدة عش ــي لم ــاء ضريب ــرة إعف ــى فت ــل عل ــذي حص ــدة وال ــا الجدي ــوا غيني ــي باب ــركة ف ــرع الش ف

ــا. ــة أنواعه ــة بكاف ــوم ضريبي ــع ألي رس ــي ال يخض ــل عل ــة جب ــي منطق ــع ف ــركة الواق ــرع الش ــا أن ف ــة. كم التابع

ــمبر 2014م  ــي 31 ديس ــة ف ــرات المنتهي ــال الفت ــدادها خ ــركة بس ــت الش ــي قام ــة الت ــات النظامي ــل المدفوع ــح بالتفصي ــة توض ــداول التالي الج

و2015م:

ال يوجد على شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أي مدفوعات نظامية أخرى غير المذكور حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015م.

20152014

17,245,84615,594,705

8,600,00010,750,000

 (9,810,314)         (9,098,859)

16,035,53217,245,846

20152014

510,8488,026,534

468,4961,478,024

(587,115)

392,229510,848

20152014

               215,500                       132,358

            3,009,251                   2,186,726

          (3,224,751)                  (2,103,584)

                         ---                      215,500

20152014

------

            4,617,911                    3,304,576

          (4,617,911)                       (3,304,576)

------

(8,993,710)

بداية العام 

المخصصات

المدفوعات

نهاية العام

مدفوعات للزكاة

بداية العام 

المخصصات

المدفوعات

نهاية العام

ضريبة الدخل – الشركات التابعة

بداية العام 

المخصصات

المدفوعات

نهاية العام

احتياطي التأمينات االجتماعية

بداية العام 

المخصصات

المدفوعات

نهاية العام

المدفوعات النظامية - الجمارك
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22  المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عن الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2014م و2015م.

2٣  إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة باآلتي:

أن سجات الحسابات ُأعّدت بالشكل الصحيح.  >

أن نظام الرقابة الداخلية ُأعّد على أسس سليمة وُنّفذ بفاعلية.  >

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

2٤  تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية
يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، وأنه ليست هناك أي تحفظات تجاهها.

25  لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها
لمجلــس اإلدارة ثــاث )3( لجــان رئيســية ُمنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة. ولهــذه اللجــان دورهــا المهــم والحيــوي فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة 

علــى القيــام بواجباتــه النظاميــة المناطــة بــه تحقيقــا لــألداء األمثــل واالســتفادة مــن خبــرات أعضائــه المتنوعــة واإلســهام فــي وضــع 

ــي: ــو التال ــى النح ــك عل ــات، وذل ــع التوصي ــح ورف ــق اللوائ ــج وتطبي ــات والبرام السياس

اللجنة التنفيذية

بحســب المــادة )5( مــن الئحــة اللجنــة التنفيذيــة، فــإن اللجنــة تتألــف مــن خمســة )5( أعضــاء. إال أنــه نظــرًا إلعفــاء الســيد/ جوزيــف فيكيــوال مــن 

عضويــة المجلــس، فــإن اللجنــة التنفيذيــة تتألــف حاليــً مــن أربعــة )4( أعضــاء، يرأســهم معالــي األســتاذ/ عمــرو بــن عبــداهلل الدبــاغ، وعضويــة 

كل مــن الدكتــور/ إبراهيــم حســن المدهــون والســيد/ محمــد حســني جزيــل والســيد/ دون بــراون ســمنر. وتختــص اللجنــة التنفيذيــة بصفــة 

أساســية باقتــراح كافــة القــرارات الهامــة التنفيذيــة واالســتراتيجية وفــق الصاحيــات المحــددة لهــا والُمعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة ومــن ثــم 

التوصيــة بهــا إلــى المجلــس العتمادهــا والموافقــة عليهــا. وقــد أجــرت اللجنــة التنفيذيــة خمســة )5( اجتماعــات خــال العــام 2015م.

20152014

           32,936,253                   32,983,623

            13,338,439                     7,963,622

(3,202,160) (8,010,214)

-(778)

           43,072,532                   32,936,253

بداية العام 

المخصصات

المدفوعات

فروقات تحويل عملة

نهاية العام

احتياطي نهاية الخدمة
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لجنة المراجعة

تتألــف لجنــة المراجعــة مــن )4( أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة مــن غيــر التنفيذييــن. وتقــوم لجنــة المراجعــة بمهامهــا برئاســة الســيد/ ســامي 

ــاغ والســيد/ محمــد حســني  أحمــد بــن محفــوظ وعضويــة كل مــن الدكتــور/ محمــد علــي بــن حســن إخــوان والســيد/ جمــال عبــداهلل الدب

جزيــل. وتــؤدي اللجنــة مهماتهــا التــي تتضمــن اإلشــراف علــى تقييــم المخاطــر واإلجــراءات اإلداريــة والرقابــة الداخليــة والعمليــات والتقاريــر 

ــة  ــزام باألنظم ــراءات االلت ــد إج ــا وتحدي ــركة وإقراره ــة للش ــج المالي ــة النتائ ــوم بمراقب ــا تق ــركة، كم ــة للش ــم المالي ــق القوائ ــة وتدقي المالي

ــات. ــة )4( اجتماع ــام 2015م أربع ــال الع ــة خ ــات اللجن ــدد اجتماع ــغ ع ــد بل ــة. وق ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــص اج ــات وفح والسياس

26  المخاطر المتعلقة باألعمال
ــأي مــن المخاطــر التالــي ذكرهــا. فــي حيــن أن القائمــة ليســت  ــا ب ــر مادي أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي أو نتائــج العمليــات يمكــن ان تتأث

ــرز المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان. شــاملة إال أنهــا تشــير إلــى أب

كلفة المواّد الخام وتوافرها

إّن أســعار وتوافــر المــواد الخــام التــي تســتخدم فــي صناعــة منتجــات الشــركة يمكــن أن تتغّيــر بشــكل ملحــوظ بســبب تقّلــب األســعار فــي 

ــً مــن الحفــاظ علــى المخــزون المناســب مــن المــواّد الخــام وذلــك بفضــل حفاظهــا علــى  العــرض والطلــب. وقــد تمّكنــت الشــركة تاريخّي

عاقاتهــا المتينــة والطّيبــة مــع الشــركات الممولــة وتخزيــن كميــات كافيــة مــن المــواد األكثــر اســتهاكً. أدى ارتفــاع االســعار لبعــض المــواد 

الخــام التــي تســتخدمها الشــركة إلــى ارتفــاع اســعار المنتــج النهائــي الــذي يتــم تقديمــه إلــى العمــاء. وتواجــه الشــركة بعــض التحديــات فــي 

االســتمرار فــي رفــع ســعر المنتجــات نتيجــة الرتفــاع المــواد الخــام، والــذي مــن الممكــن بــدوره أن يؤثــر ســلبيا علــى زيــادة المبيعــات والنتائــج 

التشــغيلّية والتدفــق النقــدي.

المنافسة

تعمــل الشــركة فــي العديــد مــن األســواق التــي تتســم بمســتوى عــاٍل مــن المنافســة، وهنالــك عــدد مــن الشــركات التــي تتنافــس مباشــرة 

مــع البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان ممــا قــد يؤثــر علــى هامــش ربــح الشــركة. باإلضافــة الــى أن مســتقبل أداء الشــركة قــد يتأثــر ســلبً فــي 

حالــة ظهــور العديــد مــن المنافســين الجــدد فــي مناطــق تواجــد الشــركة.

الطبيعة الدورّية لألعمال

علــى الرغــم مــن أن الــدول االقتصاديــة فــي الشــرق األوســط و أجــزاء مــن أفريقيــا مســتمرة فــي مواصلــة سياســة التنــوع لتعزيــز مســاهمة 

القطاعــات غيــر النفطيــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، فــإن اإليــرادات التابعــة للنفــط تواصــل لعــب دور مهيمــن فــي تلــك الــدول. كــم أن 

الهبــوط المفاجــئ فــي أســعار النفــط قــد يــؤدي إلــى نتائــج غيــر مرغوبــة لاســتثمارات الجديــدة ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض الطلــب علــى 

ــن أن  ــذي يمك ــرى، وال ــة األخ ــركات الصناعي ــن والش ــرول والتعدي ــاز والبت ــن الغ ــب ع ــركات التنقي ــوبي ش ــة بمنس ــكنية الخاص ــات الس المجمع

يســهم بــدوره فــي التأثيــر علــى النتائــج الماليــة وعمليــات الشــركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

بحســب المــادة الرابعــة )4( مــن الئحــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، فــإن اللجنــة تتألــف مــن أربعــة )4( أعضــاء. إال أنــه نظــرًا إلعفــاء الســيد/ 

جوزيــف فيكيــوال مــن عضويــة المجلــس، فــإن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت تتألــف حاليــً مــن ثاثــة )3( أعضــاء، يرأســهم الدكتــور/ إبراهيــم 

ــال  ــع األعم ــة جمي ــة بمراجع ــوم اللجن ــاغ. وتق ــداهلل الدب ــال عب ــيد/ جم ــمنر والس ــراون س ــيد/ دون ب ــن الس ــة كل م ــون وعضوي ــن المده حس

والسياســات والبرامــج واالحتياجــات المتعلقــة بعضويــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة واتخــاذ القــرارات بشــأن كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة. 

ــس اإلدارة  ــى مجل ــات إل ــع التوصي ــن ورف ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــاء مجل ــآت أعض ــات ومكاف ــة لتعويض ــات واضح ــع سياس ــك وض و كذل

ــي 2015م. ــام المال ــال الع ــات خ ــة )4( اجتماع ــة أربع ــدت اللجن ــد عق ــا. وق إلقراره
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تعطل االعمال

تعتمــد أعمــال شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان علــى كفــاءة عمليــات مرافــق التصنيــع الواقعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 

واإلمــارات العربيــة المتحــدة وغانــا. وتتمثــل أبــرز المخاطــر التــي قــد تــؤدي إلــى تعطــل األعمــال فــي الكــوارث الطبيعيــة والحــروب والحــوادث 

ــن  ــة تأمي ــع سياس ــركة تتب ــن أن الش ــم م ــى الرغ ــة. عل ــدات اإللكتروني ــاق المع ــاه وإخف ــدادات المي ــر ام ــة وتأث ــص الطاق ــن ونق ــار العاملي لكب

ــوض  ــد ال تع ــر ق ــذه التدابي ــر إال أن ه ــذه المخاط ــار ه ــن اَث ــد م ــامة للح ــة والس ــن الحماي ــت لتأمي ــي  وضع ــة الت ــر الصناع ــع معاي ــق م تتناس

ــرادات. ــر ســلبي علــى اإلي الشــركة بنحــو كاف عــن الخســائر التــي قــد تحــدث وأي خســائر أخــرى أو أضــرار ماديــة يمكــن أن يكــون لهــا أث

قوانين الحوكمة

تخضــع الشــركة لعــدد مــن قوانيــن الحوكمــة المختلفــة. وقــد ينتــج مــن تطبيــق قوانيــن جديــدة إلــى جانــب القوانيــن القائمــة إلــى زيــادة 

ــات أو  ــة أو المســتقبلّية إلــى التعــّرض للعقوب كلفــة تصنيــع منتجــات الشــركة. إضافــة إلــى ذلــك، قــد يــؤّدي عــدم االلتــزام بالقوانيــن الحالّي

ــركة. ــدي للش ــق النق ــغيلّية والتدف ــج التش ــات والنتائ ــى المبيع ــلبً عل ــر س ــن أن يؤث ــن يمك ــة. وكا االحتمالي ــة أو المدنّي ــؤولّية الجنائّي المس

االعتماد على المدراء التنفيذيين وسواهم من األشخاص الرئيسيين

تعتمــد الشــركة علــى جهــود مدراءهــا التنفيذييــن وعــدد مــن األشــخاص الرئيســيين. وفقــدان أي مــن هــؤالء األشــخاص أو عــدد منهــم قــد 

يؤثــر ســلبّيً علــى المبيعــات والنتائــج التشــغيلّية والتدفــق النقــدي فــي الشــركة.

سعر الصرف للعمالت

تعتمــد نفقــات وإيــرادات الشــركات علــى عــدد مختلــف مــن العمــات الدوليــة نظــرًا لشــراء المــواد الخــام مــن العديــد مــن األســواق العالميــة، 

وتواجــد مرافــق التصنيــع فــي أكثــر مــن بلــد واحــد، ونهايــًة يتــم بيــع المنتجــات فــي اســواق إمــا أن تكــون محليــة أو فــي بلــدان أخــرى حــول 

العالــم. إن التذبــذب الملحــوظ فــي ســعر صــرف الريــال الســعودي والعمــات األخــرى التــي تتعامــل بهــا الشــركة قــد يؤثــر علــى أربــاح الشــركة. 

وبالرغــم مــن أن الشــركة تقــوم باســتخدام احــدث الوســائل إلدارة مخاطــر عمليــات صــرف العمــات األجنبيــة؛ إال أن هــذه المخاطــر التــزال تؤثــر 

علــى ربحيــة الشــركة بســبب التكلفــة اإلضافيــة المترتبــة علــى اســتخدام مثــل هــذه األدوات.

العوامل السياسية

ــي دول  ــطتها ف ــز أنش ــث ترتك ــم، حي ــول العال ــة ح ــن 62 دول ــر م ــي أكث ــاريع ف ــذ مش ــكان بتنفي ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــت ش قام

ــركات  ــن والش ــاز و التعدي ــرول و الغ ــن البت ــب ع ــاالت التنقي ــي مج ــة ف ــركات المتخصص ــد الش ــيا. و تع ــرق آس ــا، وش ــط، وإفريقي ــرق األوس الش

الصناعيــة األخــرى مــن اهــم العمــاء لــدى الشــركة حيــث انهــم يقومــون بتنفيــذ مشــاريعهم فــي هــذه الــدول. و تعانــي بعــض هــذه الــدول 

مــن حالــة عــدم االســتقرار السياســي و تداعياتــه علــى الوضــع االقتصــادي، ممــا قــد يؤثــر بشــكل كبيــر علــى أداء الشــركة.

انخفاض أسعار النفط

يمكننــا القــول بــأن ســعر النفــط هــو أحــد أبــرز العوامــل المؤثــرة فــي االقتصــاد العالمــي، كمــا أن تذبذبــات أســعاره تؤثــر وبشــكل مباشــر علــى 

ــي  ــة ف ــركات العامل ــية للش ــاريع الرئيس ــد المش ــاء العدي ــل أو إلغ ــى تأجي ــؤدي إل ــط ت ــعار النف ــور أس ــث أن تده ــادي. حي ــو االقتص ــة النم عجل

مجــال التنقيــب عــن الغــاز والنفــط، والــذي بــدوره قــد يؤثــر علــى مصــادر إيــرادات الشــركة نتيجــة اعتمــاد شــريحة كبيــرة مــن عمــاء الشــركة 

ــار تذبــذب أســعار النفــط واالعتمــاد علــى الشــركات العاملــة فــي  علــى هــذه القطاعــات. وقــد اتخــذت الشــركة بعــض التدابيــر للحــد مــن آث

قطاعــات التنقيــب عــن الغــاز والنفــط وذلــك مــن خــال اتبــاع سياســة التنويــع وتقديــم خدمــات الشــركة ومنتجاتهــا إلــى قطاعــات أخــرى 

ال تتأثــر بتذبذبــات أســعار النفــط، وكذلــك التوســع فــي أنشــطة الشــركة إلــى دول جديــدة مــن غيــر منتجــي النفــط. وبالرغــم مــن أن سياســة 

التنويــع تحــد بشــكل نســبي مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن تذبذبــات أســعار النفــط، إال أن مخاطــر انخفــاض أســعار النفــط ســيكون لهــا تأثيــر 

بشــكل مســتمر علــى إيــرادات الشــركة وأرباحهــا. 

المخاطر الخارجية

تنجــم هــذه المخاطــر بشــكل مباشــر نتيجــة الســتثمار الشــركة فــي بلــدان خارجيــة نظــرًا لمائمــة الفرصــة االســتثمارية فــي حينهــا بتلــك 

البلــدان التــي تعتــزم الشــركة االســتثمار فيهــا. ويأتــي ضمــن هــذا الســياق "مخاطــر البلــد" والتــي قــد تنجــم عــن تغييــر الحكومــة المحليــة 
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2٧  الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خال العام 2015م.

 2٨  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام
        الرقابة الداخلية

خضعــت عمليــات الشــركة خــال العــام 2015م لعمليــات مراجعــة دوريــة مــن جانــب كل مــن إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة 

والمراجــع القانونــي للشــركة للتحقــق مــن فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي حمايــة مصالــح وأصــول الشــركة وتقييــم مســتوى مخاطــر 

العمــل وقيــاس مــدى كفــاءة األداء. كمــا قــام مراقــب الحســابات الخارجــي بتقييــم هــذا النظــام ضمــن مراجعتــه للبيانــات الماليــة الختاميــة 

للشــركة. ولــم ُتظهــر عمليــات المراجعــة ضعفــا جوهريــا فــي نظــام الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة ممــا يعكــس قناعــة لجنــة المراجعــة 

ــة،  ــة الداخلي ــة أداء إدارة المراجع ــب بمراقب ــن كث ــتمر وع ــكل ُمس ــة بش ــة المراجع ــوم لجن ــة. وتق ــة المتبع ــة الداخلي ــراءات الرقاب ــة إج بفاعلي

حيــث تــم التوصيــة باألخــذ بعــدٍد مــن التدابيــر التــي تتعلــق باســتحداث أنظمــة المراقبــة وإعــداد التقاريــر لضمــان التطويــر الُمســتمر لكفــاءة 

ــة. ــة الداخلي إدارة الُمراجع

2٩  المسؤولية االجتماعية
إن شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان ملتزمــة بمســؤوليتها االجتماعيــة فــي مختلــف البلــدان التــي تتواجــد فيهــا، امتــدادًا مــن الجزائــر 

ــأن دمــج التنميــة المســتدامة وإشــراك المجتمــع فــي اســتراتيجيتنا علــى المــدى  ــوا غينيــا الجديــدة" شــرقً. كمــا أننــا نؤمــن ب ــً وحتــى "باب غرب

الطويــل هــو العامــل الرئيســي للحصــول علــى نتائــج إيجابيــة ومســتدامة للشــركة ولعمائنــا. ويمتــد هــذا النهــج الشــامل فــي مجــال 

اإلســكان، والــذي يتعــدى نطــاق الهيــكل البنيانــي بحــد ذاتــه، إلــى كل ركيــزة مــن ركائــز شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان مــن خــال 

ــركة. ــا الش ــي تقدمه ــات الت ــات والمنتج الخدم

تقــوم وحــدة تشــييد المجمعــات الســكنية بتصنيــع وإنتــاج مجموعــة مــن المرافــق األساســية والتــي تتضمــن مرافــق معالجــة الميــاه النقيــة 

ــا  ــار ومعالجته ــاه األمط ــواء مي ــق إحت ــر مراف ــاء، وتوفي ــدات الكهرب ــي لمول ــزل الصوت ــدات الع ــز وح ــرف، وتجهي ــاه الص ــة مي ــرى لمعالج وأخ

وذلــك لاســتفادة القصــوى مــن مختلــف المصــادر الطبيعيــة والمســاهمة فــي الحفــاظ علــى البيئــة. إن المــواد والمنتجــات الصديقــة للبيئــة 

ــار  ــاه األمط ــواء مي ــي واحت ــرف الصح ــاه الص ــة مي ــق معالج ــييد مراف ــي تش ــكان ف ــات اإلس ــر لخدم ــر األحم ــركة البح ــتخدمها ش ــي تس الت

ُتمكننــا مــن توفيــر حلــول فعالــة للحــد مــن آثــار التصحــر وزحــف الرمــال والمســاهمة فــي الحــد مــن اســتهاك الميــاه النقيــة المســتخدمة 

 )PVC( ــة ــة للبيئ ــواد صديق ــتخدام م ــال اس ــن خ ــكنية م ــدات الس ــع الوح ــركة بتصني ــوم الش ــك تق ــري. كذل ــراض ال ــاه وألغ ــي دورات المي ف

حاصلــة علــى شــهادة األيــزو )ISO( واســتخدام دهانــات وطــاءات ذات أساســات مائيــة للحــد مــن مضــار التلــوث. كذلــك اســتوردت الشــركة 

 مكائــن ُمتخصصــة إلعــادة تدويــر بقايــا المــواد المســتخدمة فــي تصنيــع الوحــدات الســكنية )PVC( واســتخدامها مــرة أخــرى لبنــاء وحــدات

سكنية جديدة.

تبرعــت شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان )بابــوا غينيــا الجديــدة( فــي وقــت ســابق وبالتعــاون مــع شــركة Esso Highlands ببنــاء مركــز 

صحــي فــي منطقــة "بــوري"، والــذي تــم افتتاحــة رســميً فــي وقــت الحــق مــن قبــل أميــر منطقــة ويلــز خــال إحــدى زياراتــه للمنطقــة. ويهــدف 

هــذا المركــز لتوفيــر الرعايــة الصحيــة الازمــة للســكان المحلييــن إضافــة إلــى تقديــم عــدد مــن الخدمــات الصحيــة األساســية لــزواره. كذلــك 

تبرعــت الشــركة بمبنــى آخــر كمركــز اجتماعــي يتــم فيــه عقــد االجتماعــات الدوريــة للســكان المحلييــن. وفــي أواخــر العــام 2015م، قامــت 

الشــركة التابعــة فــي منطقــة "بابــوا غينيــا الجديــد" بعمــل كافــة أعمــال الصيانــة والترميــم لهــذه المبانــي لضمــان بقائهــا فــي حالــة جيــدة 

تمكــن كافــة األطــراف المســتفيدة مــن اســتخدامها، كمــا قدمــت مســاعادات مختلفــة للســكان المحلييــن فــي عــدٍد مــن المناطــق تضمنــت 

أثــاث وأســرة للنــوم.

ــد المرجــوة  ــر ســلبيً علــى بيئــة العمــل فــي تلــك الــدول أو علــى العوائ فــي تلــك البلــدان سياســاتها وأنظمتهــا بشــكل جــذري ممــا قــد يؤث

يــة التــي تنجــم  مــن االســتثمار فــي أحــد القطاعــات أو الشــركات أو المشــاريع تحديــدًا. كمــا ُيمكــن تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى مخاطــر ُكلِّ

عــن تغييــر السياســات الداخليــة للدولــة والتــي تؤثــر علــى أنظمــة الصــادرات وأداء الشــركات األجنبيــة بشــكل عــام فــي تلــك الدولــة، و مخاطــر 

أخــرى جزئيــة تنجــم عــن اســتهداف الحكومــة المحليــة فــي تلــك الــدول شــركة أجنبيــة بعينهــا نتيجــة لتوتــر العاقــات السياســية.
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٣0  التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تولــي شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان مســاهميها ومســتثمريها أهميــة بالغــة حيــث تطلعهــم علــى أدائهــا وأنشــطتها خــال العام 

مــن خــال التقريــر الســنوي لمجلــس إدارتهــا وكذلــك اطاعهــم بشــكل مســتمر عــن أيــة تطــورات مهمــة قــد تطــرأ ويكــون لهــا تأثيــر علــى 

وضعهــا المالــي وأعمالهــا عــن طريــق موقــع "تــداول" وموقعهــا علــى شــبكة االنترنــت ووســائل االعــام االخــرى وفقــا لسياســة االفصــاح التي 

تحــرص الشــركة علــى إتباعهــا مــن خــال تطبيــق تعليمــات هيئــة الســوق الماليــة واألنظمــة المعمــول بهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

٣١  تطبيق معايير المحاسبة الدولية
مــن خــال اجتماعــه الُمنعقــد بتاريــخ 2013/07/18م، أقــر مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن العمــل علــى تطبيــق معاييــر 

المحاســبة الدوليــة )IFRS(، بحيــث يتــم تطبيقهــا بتاريــخ 2017/01/01م كحــد أقصــى. وعلــى إثــره اتخــذت الشــركة كافــة التدابيــر الازمــة لتطبيــق 

هــذه المعاييــر دون التأثيــر علــى وتيــرة ســير العمــل مــن خــال وضــع خطــة لتطبيــق المعاييــر تتضمــن المراحــل التاليــة:

المرحلة األولى:

 إجــراء تحليــل للفجــوات )Gap Analysis( مــن خــال مقارنــة المعاييــر المحاســبية الُمتبعــة حاليــً مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة الُمقترحــة، 

والتــي ُيتوقــع االنتهــاء منهــا خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2016م.

المرحلة الثانية: 

العمــل علــى معالجــة كافــة الفجــوات التــي تــم اكتشــافها خــال المرحلــة األولــى تمهيــدًا لتطبيــق التحــول إلــى المعاييــر الدوليــة، والتــي 

ُيتوقــع اإلنتهــاء منهــا خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2016م.

المرحلة الثالثة:

البــدء فــي تطبيــق التعديــات الازمــة علــى أنظمــة الشــركة بكافــة إداراتهــا وأقســامها ذات العاقــة، وإعــداد الميزانيــة العموميــة االفتتاحيــة 

كمــا فــي 2016/01/01م بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2016م.

المرحلة الرابعة:

ــة  ــا المالي ــان قوائمه ــركة إع ــنى للش ــى يتس ــام 2016م، حت ــن الع ــع م ــع الراب ــال الرب ــة خ ــبة الدولي ــر المحاس ــق معايي ــراءات تطبي ــل إج  تفعي

ــن 2017/01/01م. ــارًا م ــة اعتب ــر الدولي ــع العايي ــيً م تماش

تمتلــك شــركة البحــر األحمــر لخدمــات اإلســكان خبــرة تتجــاوز الثمانــي ســنوات فــي مجــال إعــداد التقاريــر الماليــة باســتخدام معاييــر 

المحاســبة الدوليــة نظــرًا لتطبيقهــا فــي كافــة شــركاتها التابعــة المتواجــدة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية. وإذا اســتدعى األمــر، فــإن 

الشــركة ستســتعين بعــدٍد مــن المختصيــن والمستشــارين المحاســبيين لضمــان إتمــام عمليــة التحــول علــى أكمــل وجــه، والبــدء فــي تطبيــق 

ــن 2017/01/01م.  ــارًا م ــة اعتب ــبة الدولي ــر المحاس معايي

٣2  الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 
السوق المالية

تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات بمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي ونظــام الشــركات الصــادر مــن 

ــاح  ــراءات االفص ــزام بإج ــاهمين وااللت ــوق المس ــق بحق ــا يتعل ــيما فيم ــة، الس ــوق المالي ــة الس ــح هيئ ــعودية ولوائ ــة الس ــارة والصناع وزارة التج

ــاه والتــي تعمــل الشــركة علــى اســتكمالها ليتــم تطبيقهــا مســتقبًا. ــواردة أدن والشــفافية، باســتثناء االحــكام ال
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المادة (٦)
الفقرة (د)

ا�شــخاص  مــن  المســتثمرين  علــى  يجــب 
يتصرفــون  الذيــن  االعتباريــة  الصفــة  ذوي 
صناديــق  مثــل   - غيرهــم  عــن  بالنيابــة 
االســتثمار- ا�فصــاح عــن سياســاتهم فــي 
فــي  الفعلــي  وتصويتهــم  التصويــت 
تقاريرهــم الســنوية، وكذلــك ا�فصــاح عــن 
جوهــري  تضــارب  أي  مــع  التعامــل  كيفيــة 
للمصالــح قــد يؤثــر علــى ممارســة الحقــوق 

ا�ساسية الخاصة باستثماراتهم.

ال يوجــد مــن بيــن أعضــاء مجلــس ا�دارة أي شــخص 
عــن  بالنيابــة  يتصــرف  أو  اعتباريــة  لجهــة  ُممثــل 
غيرهــم ممــا قــد ينجــم عنــه تضــارب جوهــري فــي 
علــى  تنطبــق  ال  المــادة  فــإن  وعليــه  المصالــح. 

الشركة.

المادة (١١)
الفقرة (ب)

ا�دارة  مجلــس  مســؤوليات  تحديــد  يجــب 
بوضوح في نظام الشركة ا�ساسي.

ا�دارة  مجلــس  مســؤوليات  تحديــد  يتــم  لــم 
للشــركة،  ا�ساســي  النظــام  خــالل  مــن  بوضــوح 
وإنمــا تــم تحديدهــا بالتفصيــل مــن خــالل الئحــة 
حوكمــة الشــركة التــي تمــت الموافقــة عليهــا مــن 
أقــرب  العموميــة. وســيتم خــالل  الجمعيــة  خــالل 
جمعية عمومية ُمنعقدة في العام ٢٠١٦م التوصية 
للمســاهمين بإضافــة فقــرة تتضمــن مســؤوليات 

مجلس ا�دارة في النظام ا�ساسي للشركة.

المادة (١٢)
الفقرة (أ)

أعضــاء  عــدد  الشــركة  نظــام  يحــدد  أن 
مجلــس ا�دارة، علــى أالَّ يقــل عــن ثالثــة وال 

يزيد على أحد عشر.

تعديــل  علــى  المســاهمين  موافقــة  أخــذ  تــم 
المادة (١٨) من النظام ا�ساســي للشــركة (تكوين 
مجلــس ا�دارة)، مــن خــالل الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة المنعقــدة فــي ٢٠١٤/٠٤/٢٤م، ليكــون عــدد 
أعضــاء مجلــس ا�دارة (١٢) وكذلــك تعديــل الئحــة 
نظــام  مــع  يتماشــى  بمــا  الشــركات  حوكمــة 

الشركات لوزارة التجارة والصناعة.

المادة (١٢) 
الفقرة (ط)

االعتباريــة -  الصفــة  ال يجــوز للشــخص ذي 
الشــركة  نظــام  بحســب  لــه  يحــق  الــذي 
تعييــن ممثليــن لــه فــي مجلــس ا�دارة - 
التصويــت علــى اختيــار ا�عضــاء اÊخريــن فــي 

مجلس ا�دارة.

إلــى  للشــركة  ا�ساســي  النظــام  يتطــرق  لــم 
لتعييــن  االعتباريــة  للجهــات  التصويــت  كيفيــة 
أو  لهــم  كممثليــن  ا�دارة  مجلــس  فــي  أعضــاء 
اختيــار أعضــاء آخريــن فــي المجلــس. وعليــه فــإن 

المادة ال تنطبق على الشركة.

االيضاحاتنص المادةالمادة
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