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مجلس اإلدارة
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السيد
وحيد أحمد شيخ

عضو مجلس اإلدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس في 
والماجيستير  الميكانيكية  الهندسة 
في إدارة األعمال. عمل بداية في ِشل 
اصبح  ثم  الطيران  لعمليات  مديرًا 
مدير عام عمليات التجزئة. شغل بعد 
ذلك منصب المدير التنفيذي للشركة 
التحق  النفطية.  للخدمات  المتقدمة 
القابضة  الدباغ  بمجموعة  ذلك  بعد 
العمليات  عام  مدير  منصب  وشغل 
اصبح  م   2006 عام  في  للمجموعة. 
البحر  شركة  إدارة  مجلس  في  عضوًا 

األحمر لخدمات اإلسكان.

الدكتور
إبراهيم حسن المدهون

عضو مجلس اإلدارة

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

والمعادن.

في  الدكتوراه  شهادة  على  وحاصل 
أريزونا  جامعة  من  المدنية  الهندسة 
شغل  االمريكية.  المتحدة  بالواليات 
صافوال  مجموعة  عام  مدير  منصب 
عضو  القانونية.  اإلدارة  عن  ومسؤول 
شركة  من  كٍل  في  إدارة  مجلس 
القابضة  فتيحي  مجموعة  و  المراعي 
العبيكان  ومجموعة  هرفي  شركة  و 

لالستثمار.

المهندس
حسين عبداهلل الدباغ

عضو مجلس اإلدارة

البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
جامعة  من  المدنية  الهندسة  في 
 University”تكساس في “أرلنجتون
of Texas at Arlington  بالواليات 
المتحدة االمريكية. له خبرة تتجاوز 35 
عامًا في مجال االستشارات الهندسية 
الموارد  وإدارة  المشاريع  وإدارة 
العام  المدير  البشرية. شغل منصب 
القائمة  الهولندية  “ناسو”  لشركة 
العربية  بالمملكة  المطارات  بأعمال 

السعودية.

الدكتور
محمد علي بن حسن إخوان

عضو مجلس اإلدارة

البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
وهندسة  العامة  الهندسة  في 
فهد  الملك  جامعة  من  النظم 
كذلك  والمعادن.حصل  للبترول 
مجال  في  الماجستير  درجة  على 
في  الدكتوراه  ثم  العمليات  بحوث 
مجال هندسة النظم االقتصادية من 
جامعة “ستانفورد  Stanford.  تقلد 
رئاسة قسم الهندسة الصناعية في 
جامعة الملك عبدالعزيز، وانضم بعد 
ذلك إلى مجموعة صافوال حيث شغل 
مدير  أبرزها  من  كان  مناصب  عدة 
عام صافوال ألنظمة التغليف، والمدير 
رئيس  ثم  صافوال،  لمجموعة  المالي 
قسم االندماج واالستحواذ للمجموعة. 
من  كل  إدارة  مجلس  عضو  أنه  كما 
للتأمين  العامة  الخليجية  الشركة 
القابضة  التعاوني ومجموعة فتيحي 

وشركة الغاز والتصنيع األهلية.

السيد
سامي أحمد بن محفوظ

عضو مجلس اإلدارة

البكالوريوس  درجتي  على  حاصل 
من  المالية  اإلدارة  في  والماجستير 
اإلدارة  في  وشهادة  اوهايو  جامعة 
 Darden School من  التنفيذية 
الُمتحدة  بالواليات    University

األمريكية.

يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجال 
االئتمان  وأدوات  المصرفية  العمليات 
وسياساته. تدرجت مناصبه في البنك 
منصب  شغل  حتى  التجاري  األهلي 
المخاطر ثم منصب  إدارة  مدير قسم 

الرئيس التنفيذي إلدارة المخاطر.

السيد
جمال عبداهلل الدباغ

عضو مجلس اإلدارة

البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 
عضو  األعمال.  إدارة  في  والماجستير 
سابق في اللجنة الزراعية بغرفة تجارة 
مدير  منصب  حاليًا  يشغل  الرياض. 
عام مجموعة الدباغ القابضة. كما أنه 
إدارة  مجلس  رئيس  منصب  يشغل 
للتأمين  العامة  الخليجية  الشركة 

التعاوني.

مجلس  عضو  فهو  ذلك  إلى  إضافة 
العلمية  الشركة  من  كل  إدارة 
التقدم  وشركة  المحدودة  الوطنية 
للخدمات البترولية المحدودة وشركة 
وشركة  المحدودة  الزراعية  التنمية 

تطوير مشاريع المقاوالت الدولية.

السيد
دون براون سمنر

المدير التنفيذي والعضو المنتدب

التقنية  العلوم  شهادة  على  حاصل 
بالواليات  كوبر”  “ليندسي  من 
بشركة  التحق  االمريكية.  المتحدة 
في  اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر 
عام 1986 م  حيث شغل منصب مدير 
المشاريع. تقلد بعد ذلك منصب مدير 
والتحق  2003م.  عام  في  الشركة  عام 
عام  في  اإلدارة  مجلـــــس  بعضــــوية 
المنتدب  العضو  بذلك  ليصبح  2006م 

والرئيس التنفيذي للشركة.

السيد
محمد حسني جزيل

عضو مجلس اإلدارة

من  المحاسبية  الزمالة  على  حاصل 
في  اإلداريين  المحاســـــبين  معهــــد 
عبر  تدرج  )لندن(.  المتحدة  المملكة 
عدة مناصب إدارية مختلفة في شركة 
للخدمات  كوبر  وترهاوس  برايس 
المحاسبية واكتسب خبرة في مجال 
المحاسبة تجاوزت 25 عامًا، حيث عمل 
في  المتواجدة  الشركة  مكاتب  في 
انضم  العالم.  حول  مختلفة  بلدان 
إلى مجموعة الدباغ القابضة في عام 
المالي  المدير  منصب  وتقلد  1992م 
مجلس  عضو  أنه  كما  للمجموعة. 
إدارة شركة الخليجية العامة للتأمين 

التعاوني.

أكثر من 60 دولة حول العالم. تستثمر 
المجموعة في أربعة قطاعات رئيسية 
تتضمن قطاع الغذاء وقطاع اإلسكان 
وخدمات  البترولية  المنتجات  وقطاع 
تستثمر  التغليف،  وقطاع  السيارات 
من  مجموعة  في  كذلك  المجموعة 

الشركات تحت التطوير.

 30 تجاوزت  خبرة  معاليه  اكتسب 
التحق  حيث  اإلداري،  المجال  في  عامًا 
بمجموعة الدباغ في عام 1984م وعمل 
سن  في  كان  عندما  جزئي  بدوام 

في  يدرس  كان  بينما  عشر  السابعة 
جامعة الملك عبدالعزيز  بجدة. وبعد 
البكالوريوس  شهادة  على  حصوله 
في إدارة األعمال، تابع تحصيله العلمي 
اإلدارة  في  شهادات  على  وحصل 
و    Harvard جامعة  من  الُمتقدمة 
 London Business Wharton و 
العملية،  مسيرته  وخالل   .School
حيث  الحكومي  بالقطاع  التحق 
العامة  الهيئة  محافظ  منصب  تقلد 
لفترتين  وزير(  )بمرتبة  لالستثمار 
انتخابه  تم  كذلك  متتاليتين، 

التجارية  الغرفة  مجلس  في  عضوًا 
والصناعية بجدة لفترتين متتاليتين، 
إضافة إلى تعيينه عضوًا في مجلس 
لفترتين  الُمكرمة  مكة  منطقة 

متتاليتين.

رئيس  منصب  حاليًا  معاليه  يشغل 
مجلس  رئيس  ونائب  اإلدارة  مجلس 
ومقره  المئوية،  لصندوق  األمناء 
منصب  يشغل  كما  الرياض.  مدينة 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة بترومين. 
عضوية  حاليًا  معاليه  يشغل  كذلك 

 Eisenhower“لـ األمناء  مجلس 
فيالدلفيا  ومقرها   ”Fellowship
كم  األمريكية.  المتحدة  بالواليات 
لـ  العالمي  المجلس  في  عضو  أنه 
كليفالند  في   Cleveland Clinic
إضافة  األمريكية،  المتحدة  بالواليات 
لـ  األمناء  مجلس  في  عضويته  إلى 
في   London Business School

لندن.

عبداهلل  بن  عمرو  األستاذ/  معالي 
اإلدارة  مجلس  رئيس  هو  الدباغ 
الدباغ  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس 
أسس  جدة.  مدينة  الرئيسي  ومقرها 
أولى شركات المجموعة معالي الشيخ 
)رحمه  الدباغ  علي  محمد  بن  عبداهلل 
عام  في  ــ  األسبق  الزراعة  وزير  ــ  اهلل( 
المجموعة  موظفي  عدد  يبلغ  1962م. 
في  يعملون  موظفًا   13,000 من  أكثر 
حول  بلد   35 في  تتواجد  شركة   57
العالم وتقوم بعمليات بيع المنتجات 
المشاريع في  وإدارة  الخدمات  وتقديم 

معالي األستاذ
عمرو بن عبد اهلل الدباغ

رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2013م شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان
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إننا متفائلون بعام 2014م، حيث تبدو اآلفاق مشرقة لشركة 
البحر األحمر لما تشهده المملكة العربية السعودية من 

ازدهار ملحوظ في مختلف المشاريع التنموية.
وإننا عازمون على تنفيذ الركيزة الثالثة من »استراتيجية 
المتأنية  الدراسات  عمل  طريق  عن  2020م«  للعام  النمو 

للدخول في قطاع اإلسكان الميسر.

السادة مساهمي شركة 
البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

يطيب لي، ونيابة عن أعضاء مجلس 
لخدمات  األحمر  “البحر  شركة  إدارة 
أيديكم  بين  أضع  أن  اإلسكان”، 
اإلدارة  لمجلس  السنوي  التقرير 
األنشطة  ُمجمل  يستعرض  والذي 
واإلنجازات التي تمت خالل الفترة من 
العام  31 ديسمبر من  يناير وحتى   1

2013م.

قطاع الدهانات من طلب متزايد على 
الصعيدين المحلي واالقليمي.

لخدمات  األحمر  البحر  شركة  تمكنت 
من  2013م  العام  خالل  اإلسكان 
تحقيق نمو ملحوظ في صافي األرباح 
بنسبة 27% ليصل إلى 152.80 مليون 
السنوات  خالل  األعلى  وهو  ريال، 
عوائد  ولتعزيز  السابقة.  الخمسة 
المالي  األداء  وإبراز  المساهمين 
القوي للشركة، أوصى مجلس اإلدارة 
كأرباح  ريال  مليون   75 مبلغ  توزيع 
نقدية للمساهمين عن العام 2013م. 
ولتدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة 
ولمواكبة خطة الشركة المستقبلية 

لخدمات  األحمر  البحر  شركة  تبنت 
2012م  العام  خالل  اإلسكان 
2020م«  للعام  النمو  »استراتيجية 
مجال  في  التوسع  إلى  ترمي  والتي 
أسواق  إلى  والتوسع  الحالي  الشركة 
قطاع  في  واالستثمار  جديدة،  عالمية 
الدخول  إلى  إضافة  والبناء،  التشييد 

في قطاع اإلسكان الُميسر. 

نقطف  2013م  العام  خالل  نحن  وها 
حيث  االستراتيجية  هذه  ثمرات  أولى 
زيادة انشطتها  تمكنت الشركة من 
على الصعيد المحلي من خالل إبرام 
عدٍد من العقود لتوفير حلول سكنية 
ذات جودة عالية لمجموعة من كبرى 

للتوسع في النشاطات المذكورة في 
2020م،  العام  النمو حتى  استراتيجية 
رأس  زيادة  اإلدارة  مجلس  أوصى  فقد 
مال الشركة من 400 مليون ريال إلى 
600 مليون ريال عن طريق منح 1 سهم 
يمتلكهما  سهمين  لكل  مجاني 
الجمعية  انعقاد  تاريخ  المساهم في 

العمومية.

إننا متفائلون بعام 2014م، حيث تبدو 
األحمر  البحر  لشركة  مشرقة  اآلفاق 
لخدمات اإلسكان لما تشهده المملكة 
العربية السعودية من ازدهار ملحوظ 

في مختلف المشاريع التنموية.
وإننا عازمون على تنفيذ الركيزة الثالثة 

عن  التنقيب  مجال  في  الشركات 
وعلى  والتعدين.  والبترول  الغاز 
الصعيد الدولي، تمكنت الشركة من 
الدخول إلى أسواق عالمية واعدة، من 
مجمعات  بناء  مشروع  تنفيذ  خالل 
الهجرة  لوزارة  متكاملة  سكنية 
مقدرة  وإثبات  االسترالية  والمواطنة 
الشركة اللوجستية الفائقة من خالل 
تنفيذ المشروع في فترة قياسية لم 

تتجاوز 70 يومًا. 

الشركة  قامت  ذلك  إلى  إضافة 
التابعة  الشركات  من  عدٍد  بتأسيس 
من  مختلفة  استراتيجية  مناطق  في 
بشرية  بطاقات  وتجهيزها  العالم 

2020م«  للعام  النمو  »استراتيجية  من 
الُمتأنية   الدراسات  عمل  طريق  عن 
اآلليات  ووضع  الالزمة  الموارد  وتسخير 
اإلسكان  قطاع  للدخول في  المناسبة 
عجز  من  العالم  يشهده  لما  الُميسر، 
لهذه  ولما  القطاع،  هذا  في  ملموس 
الصعيدين  على  منافع  من  المبادرة 

االقتصادي واالجتماعي.

الشكر  بوافر  اتقدم  أن  ختامًا يسرني 
والتقدير ألعضاء مجلس اإلدارة وفريق 
الموظفين  وكافة  التنفيذية  اإلدارة 
بالشركة لتفانيهم في العمل والذي 
تحقيق  في  الملموس  األثر  له  كان 

النتائج االيجابية خالل العام 2013م. 

لعمالئنا  بالشكر  نتقدم  وكذلك 
ُمنتجات  في  الغالية  لثقتهم  الكرام 
اسهمت  والتي  الشركة  وخدمات 
محليًا  الشركة  مكانة  ترسيخ  في 

وإقليميًا وعالميًا. 

السادة  بالشكر  نخص  وكذلك 
دعم  من  قدموه  لما  المساهمين 
األحمر  البحر  لتصبح شركة  ومساندة 
قطاع  في  رائدة  اإلسكان  لخدمات 

التشييد والبناء. 

ذات خبرات عالية لضمان توفير حزمة 
التي  السكنية  الحلول  من  متنوعة 

تالئم ُمتطلبات تلك المناطق.

تنويع  على  الشركة  حرصت  كذلك 
وذلك  المخاطر،  من  للحد  نشاطاتها 
مجال  في  االستثمار  طريق  عن 
التشييد والبناء، حيث قامت الشركة 
استراتيجية  شراكة  في  بالدخول 
 Sherwin-Williams شركة  مع 
الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع مختلف 
والصناعية  المعمارية  الدهانات 
تساهم  أن  ُيتوقع  حيث  والبحرية. 
هذه الشراكة في نمو إيرادات الشركة 
يشهده  لما  القادمة  األعوام  خالل 

عمرو بن عبد اهلل الدباغ
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2013م شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان
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رسالة المدير التنفيذي
والعضو المنتدب

يسعدني أن أقّدم لكم  تقرير مجلس 
السنة  عن  للشركة  السنوي  اإلدارة 
التقرير  ُيعد  والذي   2013م،  المالية 
الثامن من نوعه منذ أن أصبحت شركة 

مساهمة عامة في العام 2006م. 

وقد كانت سنة ُمثمرة أخرى للشركة 
تم من خاللها تحقيق نتائج ملحوظة، 

كان من أهمها:
 

لتصل   %12 بنسبة  اإليرادات  ارتفاع   
إلى 971.40 مليون ريال. 

 %27 بنسبة  الربح  صافي  ارتفاع   
ليصل إلى 152.80 مليون ريال، 

الربح للسهم بنسبة  ارتفاع صافي   
26.49% من 3.02 إلى 3.82 ريال بنهاية 

السنة المالية 2013م. 

اإلسكان  قطاع  يشهده  لما  ونظرًا 
الُميسر من طلب ُمتزايد في مختلف 
وشرق  إفريقيا  في  الواقعة  األسواق 
آسيا و قارة آسيا، فإننا نسعى لالعتماد 
في  المتواجدة  الفعالة  مواردنا  من 
مختلف المناطق لالستفادة من توفير 

حلول سكنية مالئمة. 

مبادرات  في  الدؤوب  سعينا  أن  كما 
العديد  عنه  سينتج  والتطوير  البحث 
لعمالئنا  المثيرة  الخيارات  من 
المستقبليين والتي من الممكن أن 
في  الُمتزايد  النقص  حدة  من  تقلل 

هذا الجزء من قطاع اإلسكان.

2014م  العام  على  ُمقدمون  إننا 
قيمته  تتجاوز  للطلبات  بسجل 

األكثر  هو  السعودي  السوق  اليزال 
تأثيرًا على إيرادات الشركة. وبالتزامن 
المملكة  لحكومة  القوي  االلتزام  مع 
االنفاق  بزيادة  السعودية  العربية 
والبترول،  الغاز  منتجات  قطاع  في 
فإننا  والثانوية،  منها  األساسية 
الطلب  في  مستمرًا  تزايدًا  نشهد 
لتوفير حلول سكنية  منتجاتنا  على 
حيث  النائية.  المناطق  في  متكاملة 
المملكة  في  الشركة  فرع  تمكن 
ما  تحقيق  من  السعودية  العربية 
يقارب 49% من إجمالي إيرادات الشركة 

خالل العام 2013م. 

المتزايد،  الطلب  هذا  ولمواكبة 
كافة  بتهيئة  الشركة  قامت  فقد 
مرفق  أحدث  إلنشاء  الُمتطلبات 

يقين  على  وإننا  ريال،  مليون   935
وجودة  القوية  الشركة  سمعة  بأن 
المستوى  إلى  باإلضافة  منتجاتها 
ُتقدمها  التي  للخدمات  العالي 
العناصر  أهم  سيشكلون  الشركة 
األحمر  البحر  شركة  من  تجعل  التي 
لتوفير  األول  الخيار  اإلسكان  لخدمات 
للشركات  شاملة  سكنية  حلول 
عن  التنقيب  مجال  في  الُمتخصصة 

الغاز والبترول والتعدين.

إدارة  مجلس  أعضاء  عن  ونيابة 
الشكر  بخالص  اتقدم  فإني  الشركة، 
يقدمونه  لما  الشركة  لكافة موظفي 
في  والمشاركة  مستمر  جهد  من 

تحقيق سنة ناجحة أخرى.

صناعي للشركة، والذي يقع شمال 
مدينة جدة على أرض مدينة الملك 
سيساهم  االقتصادية.  عبداهلل 
في  افتتاحه  عند  الجديد  المصنع 
زيادة الطاقة االنتاجية للشركة في 
إلى  السعودية  العربية  المملكة 
المصنع  سيقوم  كذلك  الِضعف، 
منطقتي  في  عمالئنا  بخدمة 
وسط وغربي المملكة بشكل اكثر 

كفاءة.

ألسواق  التوسع  الستراتيجية  تطبيقًا 
خالل  الشركة  قامت  جديدة،  عالمية 
ِعدة  مكاتب  بافتتاح  2013م  العام 
لشركاتها التابعة في كل من “مابوتو 
وأخيرًا  عمان   – ومسقط  موزمبيق”   –

في “بريزبين – استراليا”. 

مواقع  في  المكاتب  هذه  تتواجد 
العالم،  من  مختلفة  استراتيجية 
مكاتبتنا  مع  بالتعاون  وستتمكن 
االستفادة على  الحالية من  اإلقليمية 
النمو  من  والقصير  المتوسط  المدى 
الملحوظ في قائمة كبار العمالء في 
والبترول  الغاز  عن  التنقيب  قطاع 
كافة  بتهيئة  نقوم  وإننا  والتعدين. 
هذه  من  لالستفادة  الُمتطلبات 

الفرص حين ظهورها.

بينما ُيعد قطاع المجمعات السكنية 
الرئيسي  النشاط  هو  الصناعية 
جاهدين  نسعى  أننا  إال  للشركة، 
للدخول في مجاالت أخرى كانت دومًا 
محل اهتمامنا، مثل قطاعي اإلسكان 

الُميسر ومواد التشييد والبناء. 

أعزائي المساهمين..

دون براون سمنر
المدير التنفيذي والعضو المنتدب

إننا على يقين بأن سمعة الشركة القوية وجودة منتجاتها باإلضافة 
سيشكلون  الشركة  ُتقدمها  التي  للخدمات  العالي  المستوى  إلى 
اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  شركة  من  تجعل  التي  العناصر  أهم 
في  الُمتخصصة  للشركات  شاملة  سكنية  حلول  لتوفير  األول  الخيار 

مجال التنقيب عن الغاز والبترول والتعدين

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2013م شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان
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1. نشاط الشركة

إن نشاط الشركة األساسي يتركز في توفير حلول سكنية ُمتكاملة وبناء مجمعات سكنية لمنسوبي الشركات المتخصصة في مجاالت التنقيب عن الغاز والبترول والتعدين 
حيث تقوم معظم هذه الشركات بتنفيذ مشاريعها خارج النطاق العمراني.

تأسست شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان كشركة مساهمة عامة سعودية طبقًا للقرار الوزاري رقم 2532 بتاريخ 
1427/9/2هـ )25 سبتمبر 2006م(. قبل تحولها إلى شركة مساهمة، كانت الشركة تقوم بأعمالها كشركة ذات 

مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري معدل برقم 2055006105 بتاريخ 
1424/10/26هـ )20 ديسمبر 2003م(.

ببيع  إما  األحمر  البحر  شركة  وتقوم 
الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع إلى 
مجمعات  ببناء  تقوم  أن  أو  العمالء، 
للعمالء  وتأجيرها  متكاملة  سكنية 
إضافة إلى القيام بإدارتها وتشغيلها 
المعيشية  المتطلبات  جميع  وتوفير 
للنزالء خالل فترة االستئجار من طاقة 
نقية وتموين غذائي  كهربائية ومياه 

ومعالجة لمياه الصرف الصحي.

التي  المنتجات  الشركة  تستخدم 
مصانعها  في  تصنيعها  يتم 
أعلى  إلى  للوصول  المختلفة 
يتوقعها  والتي  الجودة  مستويات 
منا عمالؤنا. وتقوم مرافقنا اإلنتاجية 
مياه  معالجة  محطات  بتصنيع 
محطات  وتوفير  الصحي،  الصرف 
لضمان  الكهربائية  الطاقة  توليد 
الضرورية  العناصر  جميع  توفير 
لتسليم المشروع حسب المواصفات 
وفي  العيوب  من  خالية  المطلوبة 
قدراتنا  أسهمت  وقد  المحدد.  الوقت 
اللوجستية في التنسيق بين مرافق 
ومواقع  الشحن  وخدمات  التصنيع 

المؤقتة: السكنّية  المجّمعات   
مناطق  في  انشاؤها  يتم  والتي 
الُمتخصصة  الشركات  تواجد 
الغاز  عن  التنقيب  عمليات  في 
والبترول أو التعدين أو بالقرب من 
مواقع تشييد المرافق الصناعية، 
األحمر  البحر  شركة  تقوم  حيث 
من  سكنية  مجمعات  ببناء 
الوحدات مسبقة الصنع وتأجيرها 
للعمالء لفترة زمنية محددة. ومن 
الممكن أن تقوم الشركة بإدارتها 

البناء لتجعل من شركة البحر األحمر 
في  رائدة  شركة  اإلسكان  لخدمات 
مختلف  في  السكنية  الحلول  مجال 

البلدان حول العالم.  

الرئيسي  المصنع  يتواجد  كذلك 
في  الجبيل  مدينة  في  للشركة 
ذلك  السعودّية،  العربّية  المملكة 
كٍل  في  آخرين  مصنعين  عن  فضاًل 
اإلمارات  في  علي  جبل  منطقة  من 
في  آخر  ومصنع  المتحدة  العربّية 
الشركة  لدى  يوجد  غانا.  أكرا،  مدينة 
لم  أنه  إال  ليبيا،  في  مصنع  كذلك 
واالنتاج  التشغيل  عمليات  يباشر 
لعدم اكتمال أعمال الصيانة. وتتجاوز 
لمصانع  اإلنتاجية  الطاقة  إجمالي 
سنويًا.  مربع  متر   770.000 الشركة 
أحدث  لبناء  حاليًا  الشركة  وتسعى 
سيتم  والذي  التصنيعية  مرافقها 
عبداهلل  الملك  مدينة  في  تشييده 
العربية  المملكة  غربي  االقتصادية 
أعلى  االعتبار  في  آخذين  السعودية 

مقاييس الجودة والسالمة. 
اإلنتاجية  الطاقة  إجمالي  وتتجاوز 

العمالء  رغبة  بحسب  وتشغيلها 
يتم  حيث  للعمالء  تسليمها  أو 
الشركة  وتقوم  ذاتيًا.   إدارتها 
لتوفير  المرافق  هذه  بإنشاء 
حيث  الالزمة،  الخدمات  كافة 
موظفين  قبل  من  إدارتها  تتم 
في  عالية  بكفاءات  يتمتعون  
المجمعات  وتشغيل  إدارة  مجال 
الشركة  تقوم  وكذلك  السكنية. 
للوحدات  الصيانة  بتوفير خدمات 
مدة  طيلة  والمرافق  السكنية 

مربع  متر   770.000 الشركة  لمصانع 
سنويًا. وُيذكر أّن استراتيجية االنتشار 
لالستفادة  أدت  للشركة  الجغرافي 
المتاحة  العديدة  اإلسكان  فرص  من 
الحلول  مختلف  توفير  وإلمكانية 
البلدان  شتى  في  السكنية 
الُمتخصصة  للشركات  وخصوصًا 
في مجال التنقيب عن الغاز والبترول 
والتعدين. ويعمل لدى الشركة حاليا 
والموظفين.  العمال  من   2,552
وتمتلك اإلدارة التنفيذية في الشركة 
مجال  في  الخبرات  من  عاٍل  مستوى 
العديد  وجود  مع  المساكن  صناعة 
كل  في  المتخصصة  الكفاءات  من  
واإلقليمية  المحلية  األسواق  من 

والعالمية.

خبرة  على  الشركة  اعتماد  ويعد 
التصميم  مجاالت  في  منسوبيها 
والتخطيط واإلنتاج وتنفيذ المشاريع 
من  تمكنها  التي  العناصر  أهم  من 
عالية  جودة  ذات  منتجات  تقديم 
إلى  إضافة  الثقة.  تستحق  وخدمات 
األحمر  البحر  شركة  تساهم  ذلك، 

فترة  انتهاء  وعند  اإليجار.  عقد 
العقد الُمبرم، فإنه يتم إزالة كافة 
ذلك  إلى  وما  القائمة  المباني 
أخرى،  ومرافق  تحتية  بنية  من 
وتهيئتها  صيانتها  يتم  حيث 
أخرى  مشاريع  في  لالستخدام 

مستقبلية. 

الشركة  تمكنت  2013م،  العام  خالل 
في  والدخول  نشاطها  زيادة  من 
والطالء  الدهان  وتوزيع  إنتاج  مجال 

إدارة  طريق  عن  إيراداتها  زيادة  في 
فئتين  تحت  تقع  والتي  الممتلكات، 

رئيسيتين، هما:

الدائمة: السكنية  المجّمعات   
الصحراء  نخيل  مجّمعات  مثل 
 Compounds and الفندقية 
في   Hotels Desert Palms
ومجمع  والجبيل  ينبع  مدينتي 
حاسي مسعود في الجزائر، والتي 
تم تصميمها لتكون منشآت شبه 
دائمة تم إنشاؤها من قبل شركة 
تفتقر  مناطق  في  األحمر  البحر 
وذلك  السكنية،  المنشآت  إلى 
لموظفي  مساكن  توفير  بغرض 
كما  فئاتهم.  بمختلف  الشركات 
وتشغيل  بإدارة  تقوم  الشركة  أن 
جميع  وتوفير  التابعة  المنشآت 
للنزالء.  األساسية  المتطلبات 
االحتياجات  توريد  عن  وفضاًل 
تحتوي  والمكتبية،  السكنية 
على  السكنية  الشركة  مجمعات 
مطاعم ومرافق ترفيهية ووسائل 

أمن ووحدات اتصاالت.

الطالء  يتضمن  والذي  أنواعه  بكافة 
وذلك  والبحري،  والصناعي  المعماري 
عن طريق الدخول في اتفاقية شركاء 
مع شركة “شيروين ويليامز” من خالل 
81% من  االستحواذ على حصة تعادل 

شركة “الدهانات الممتازة”.

تستخدم الشركة المنتجات 
التي يتم تصنيعها في 

مصانعها المختلفة للوصول 
إلى أعلى مستويات الجودة
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استمرارًا لتوسع نشاط الشركة على 
أحد  يعتبر  والذي  المحلي،  الصعيد 
2020م  للعام  النمو  استراتيجية  ركائز 
تمكنت  فقد  الشركة،  تبنتها  التي 
اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
 226 قيمته  تفوق  بعقد  الفوز  من 
سكنية  مجمعات  لبناء  ريال  مليون 
من  موظف   9,000 من  اكثر  الستيعاب 
 GS Engineering منسوبي شركة
في مدينة رابغ، والتي ستقوم بدورها 
الثانية  المرحلة  مشروع  بتنفيذ 

لتوسعة مصفاة شركة “بترو رابغ”. 

خدمات  توفير  االتفاقية  وتتضمن 
في  المقيمين  للموظفين  اإلسكان 
العقد  فترة  طيلة  المجمعات  هذه 
في  بما  شهرًا،   30 لمدة  تستمر  التي 
وجبة   27,000 عن  يزيد  ما  تقديم  ذلك 
غذائية يوميًا وتزويد المرافق السكنية 
والمياه  الكهربائية  باإلمدادات 
الصرف  مياه  معالجة  وخدمات  النقية 
خدمات  توفير  إلى  باإلضافة  الصحي، 
المساجد  وبناء  والصيانة  التنظيف 
حصلت  كذلك  الترفيهية.  والمرافق 
مليون   91 بقيمة  عقد  على  الشركة 
 Nabors Drilling شركة  من  ريال 
لتشييد   International Limited
لمنسوبي  سكنيا  مجمعًا   11 وترميم 
التنقيب  الشركة بالقرب من مشاريع 
المملكة  شرقي  للشركة  التابعة 

العربية السعودية.  

2013م،  العام  من  الرابع  الربع  في 
لخدمات  األحمر  البحر  شركة  دخلت 
اإلسكان في اتفاقية بقيمة 109 مليون 

األحمر  البحر  شركة  قامت  والبناء، 
وهي  البناء،  ومعدات  مواد  لتجارة 
البحر  التابعة لشركة  إحدى الشركات 
بالدخول  اإلسكان،  لخدمات  األحمر 
Sherwin- شركة  مع  شراكة  في 
صناعة  مجال  في  الرائدة   Williams
وتوزيع الدهانات بكافة أنواعها، وذلك 
نسبة  على  االستحواذ  طريق  عن 
الدهانات  “شركة  رأسمال  من   %81

الممتازة”. 

حيث ُتمثل هذه الشراكة االستراتيجية 
األحمر  البحر  لشركة  مثالية  فرصة 
في  قدمًا  للمضي  اإلسكان  لخدمات 
الشركة  نشاطات  في  التوسع  خطة 
زيادة  في  بدوره  سيسهم  والذي 
المحلية  االسواق  في  الشركة  حضور 

واإلقليمية والعالمية. 

األخير  الربع  الشركة خالل  أعلنت  وقد 
عمليات  بدء  عن  2013م  العام  من 
الدهانات  مصنع  في  التجاري  االنتاج 
المدينة  في  والواقع  للشركة  التابع 
جدة.  بمدينة  الثانية  الصناعية 
مختلف  بتوفير  الشركة  وستقوم 
التي  العالية  الجودة  ذات  الدهانات 
المعماري  القطاع  في  تستخدم 

والتجاري والصناعي وكذلك البحري.

لخدمات  األحمر  البحر  شركة  وضعت 
لتطوير  األساس  لبنات  اإلسكان 
االنتاجية  الطاقة  وزيادة  الشركة  أداء 
تبلغ  أرض  في  االستثمار  خالل  من 
في  مربع  متر   193,000 مساحتها  
االقتصادية  عبداهلل  الملك  مدينة 

الوطنية  التعدين  شركة  مع  ريال 
مجمعات  وتشغيل  لبناء  )معادن( 
سكنية لكبار الموظفين في منطقة 
مشروع الملك عبداهلل لتطوير مدينة 

وعد الشمال وذلك لمدة 3 سنوات. 

االستيعابية  الطاقة  تصل  حيث 
للمجمعات السكنية إلى 400 موظف، 
لخدمات  األحمر  البحر  شركة  وتقوم 
والمياه  الكهرباء  بتوفير  اإلسكان 
النقية والغذاء ووسائل معالجة مياه 
الصرف الصحي، وكذلك القيام بأعمال 
والمالعب  المساجد  وتوفير  النظافة 
والصاالت الترفيهية وما إلى ذلك من 
استئجار  فترة  طيلة  الصيانة  خدمات 
المجمعات السكنية التي تمتد حتى 

شهر إبريل من العام 2017م.

أما على الصعيد الدولي، فقد تمكنت 
لشركة  التابعة  الشركات  إحدى 
في  اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر 
وزارة  مع  اتفاقية  إبرام  من  “استراليا” 
بقيمة  االسترالية  والمواطنة  الهجرة 
لبناء مجمع  ريال  مليون   131 عن  تزيد 
اإلقليمي  للمركز  متكامل  سكني 
في  المهاجرين  لتفويج  المؤقت 
الواقعة  البحرية  “لومبروم”  قاعدة 
غينيا  “بابوا  في  أيالند”  “مانوس  في 
الشركة  تمكنت  حيث  الجديدة”. 
التابعة من تنفيذ المشروع وتسليمه 
مدة  في  االسترالية  للسلطات 

قياسية ال تتجاوز 70 يومًا.

تماشيًا مع استراتيجية الشركة التي 
تسعى لالستثمار في مجال التشييد 

الخامسة  التصنيع  منشأة  لبناء 
للشركة، وذلك بتكلفة إجمالية ُتقدر 
أن  ُيتوقع  حيث  ريال.  مليون   85 بـ 
يساهم هذا المصنع في زيادة الطاقة 
االنتاجية للشركة بنسبة 35% لتصل 

إلى مليون متر مربع سنويًا. 
على  الشـــــــركة  حصـلت  كـــــذلك 
ترخيصين استثماريين لتشييد وإدارة 
مجمعات سكنية في كل من مدينة 
ومدينة  االقتصادية  عبداهلل  الملك 
استيعابية  بطاقة  االقتصادية  جيزان 

ُمجتمعة تصل إلى 15,000 نزيل. 

نظرا لعدم استقرار الحالة األمنية في 
تأخر  في  بدوره  ساهم  والذي  ليبيا 
العديد من المشاريع الُمزمع تنفيذها 
في قطاع التنقيب عن الغاز والبترول، 
من  األخير  الربع  خالل  الشركة  أعلنت 
الشركة  تمكن  عدم  2013م عن  العام 
استكمال  من  ليبيا  في  التابعة 
عمليات الصيانة والتأهيل لمصنعها 
في ليبيا وتجهيزه لبدء العمل. حيث 
المصنع  في  العمليات  بدء  ُيتوقع 
متى استقرت الحالة األمنية وتحسنت 

وتيرة األعمال في المنطقة.

عقدت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 24 إبريل 2013م حيث كان من أبرز البنود 
التي تمت الموافقة عليها، تعديل المادة )4( من النظام األساسي للشركة لنقل المقر الرئيسي من مدينة الجبيل بالمنطقة 
الشرقية إلى مدينة الملك عبداهلل االقتصادية، وكذلك الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع مبلغ 60 مليون ريال كأرباح 

نقدية عن العام 2012م، بواقع 1.50 ريال للسهم.

2. ملخص ألهم أحداث العام 2013م
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3. الخطة التوسعية للعام 2014م

لخدمات  األحمر  البحر  شركة  قامت 
بتنفيذ  2013م  العام  خالل  اإلسكان 
في  وردت  التي  التوصيات  من  عدد 
حيث  2020م  للعام  النمو  استراتيجية 
قطاع  في  االستثمار  من  تمكنت 
الدخول  خالل  من  والبناء  التشييد 
 Sherwin شركة  مع  شراكة  في 
الشركات  إحدى  وهي   Williams
وتوزيع  إنتاج  عالميا في مجال  الرائدة 

الدهانات.

إثبات  من  الشركة  تمكنت  وكذلك 
جدارتها وترسيخ مكانتها في أسواق 
حصولها  خالل  من  جديدة  عالمية 
على عقد بناء مجمع سكني متكامل 

لوزارة الهجرة والمواطنة االسترالية. 

الفترة  خالل  الشركة  ستسعى 
المحلي  نشاطها  زيادة  إلى  القادمة 
واالستفادة من النهضة التي تشهدها 
في  السعودية  العربية  المملكة 

والبترول  الغاز  عن  التنقيب  قطاعات 
مختلف  تطوير  وكذلك  والتعدين 
والتي  واالقتصادية  الصناعية  المدن 
تتطلب تشييد العديد من الُمجمعات 
الكبيرة  األعداد  الستيعاب  السكنية 
من الطاقات البشرية وتزويدها بكافة 
االحتياجات السكنية األساسية. كذلك 
تواجدها  لزيادة  الشركة  ستسعى 
أسواق  في  االنتشار  خالل  من  الدولي 

عالمية جديدة منها األمريكيتين. 

مختلف  بعمل  حاليًا  الشركة  تقوم 
الطاقات  كافة  وتسخير  الدراسات 
الالزمة لتنفيذ ثالث ركائز استراتيجية 
تسعى  والتي  2020م  للعام  النمو 
الُميسر،  اإلسكان  قطاع  في  للدخول 
اهتمام  مصب  يكون  أن  ُيتوقع  حيث 

الشركة خالل العام القادم.

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2013م شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان



2425

حققته  الذي  الربح  صافي  بلغ   
 152.77 2013م  العام  خالل  الشركة 
 120.62 بمبلغ  مقارنة  ريال،  مليون 
مليون ريال في العام 2012م، محققة 
وهو   ،%26.65 قدره  ارتفاعًا  بذلك 
خالل  األرباح  لصافي  مستوى  أعلى 

السنوات الخمسة السابقة.

 ارتفع معدل إجمالي اإليرادات بنسبة 
12.32% ليصل إلى 971.41 مليون ريال 
ثاني  ُيعد  والذي  2013م،  العام  خالل 
تاريخ  في  لإليرادات  معدل  أعلى 

ريال  الشركة، مقابل 864.84 مليون 
للعام 2012م.

 بلغ إجمالي الربح 276.23 مليون ريال 
 223.65 مقابل  2013م،  العام  خالل 
وذلك  السابق  للعام  ريال  مليون 

بارتفاع قدره %23.51. 

 بلغ الربح التشغيلي للشركة 166.63 
مليون ريال خالل العام 2013م، مقابل 
134.68 مليون ريال خالل العام 2012م، 

وذلك بارتفاع قدره %23.72.

 3.82 للسهم  الصافي  الربح  بلغ   
ريال بنهاية العام 2013م مقابل 3.02 
ُيمثل  والذي  2012م،  العام  خالل  ريال 

ارتفاعًا بنسبة %0.4 

المساهمين  حقوق  مجموع  ارتفع   
2012م،  بالعام  مقارنة   %8.76 بمعدل 
ليصل إلى 894.59 مليون ريال خالل 

العام 2013م.

 701.64 المتداولة  الموجودات  بلغت   
2013م،  العام  بنهاية  ريال  مليون 

ريال  مليون   616.23 بقيمة  مقارنة 
للعام 2012م.

بنسبة  الموجودات  مجموع  ارتفع   
16.61% من 1,233.99 مليون ريال خالل 
العام 2012م إلى 1,431.63 مليون ريال 

خالل العام 2013م.

5. نتائج السنوات  الخمس السابقة4. األصول والخصوم ونتائج األعمال

المبالغ بآالف الرياالت

20092010201120122013

851,554744,705775,580864,845971,411اإليرادات

)695,177()641,190()627,393()555,759()652,578(تكلفة اإليرادات

198,976188,946148,187223,655276,234إجمالي األرباح

%28.44%25.86%19.11%25.37%23.37نسبة إجمالي األرباح

)52,477()37,440()21,884()19,914()35,757(مصاريف بيع وتسويق

)57,127()51,532()40,993()47,887()31,695(مصاريف إدارية وعامة

131,524121,14585,309134,683166,630الربح من العمليات التشغيلية

2,0271,5241,2971,7142,473اإليرادات المالية

)7,480()7,490()8,138()8,551()4,596(النفقات المالية

---)40,726(-مخصص قضايا قانونية

1,2633,3251,6161,1705,971صافي إيرادات أخرى )مصاريف(

130,21876,71780,084130,077167,594الدخل قبل الزكاة و الضرائب الخارجية

)8,867()111(8,420)8,907()958(مصاريف ضريبة الدخل األجنبية

)7,131()9,390()10,884()9,304()12,662(مصاريف الزكاة

116,59858,50577,620120,576151,596الربح قبل حقوق األقلية

6,9182,528275451,174حقوق األقلية

123,51661,03377,895120,621152,770صافي الربح

%15.73%13.95%10.04%8.20%14.50نسبة صافي الربح/ المبيعات 
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68.29%

31.04%

0.67%

6. التوزيع الجغرافي لإليرادات

إيرادات عام 2013
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
غانا
بابوا غينيا الجديدة
الجزائر
أستراليا
ُعمان

إيرادات عام 2013
اإليرادات من مبيعات الوحدات السكنية
اإليرادات من اإليجار
اإليرادات من مبيعات الدهانات

لم يتطرق الرسم البياني لذكر تفاصيل عن اإليرادات من الشركات التابعة في قطر، ليبيا، ونيجيريا حيث لم تتمكن 
تلك الفروع من تحقيق أي إيرادات خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

الرسم البياني التالي يوضح نسب اإليرادات بحسب المصدر خالل العام 2013م: الرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي لإليرادات خالل العام 2013م:

1%

49%

17%

1%

3%

6%

23%
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توضح الجداول والرسومات البيانية التالية تفصياًل عن مصادر اإليرادات التي حققتها الشركة خالل السنوات 2013م و2012م بحسب التوزيع الجغرافي.

المبالغ بآالف الرياالت

المجموعُعماناسترالياالجزائربابوا غينيا الجديدةغانااإلماراتالسعودية2013

663,340-194,013228,51654,67819,0431,931165,159اإليرادات من مبيعات الوحدات السكنية

5,348301,553-857,7369,314-279,070اإليرادات من اإليجار

6,518------6,518اإليرادات من مبيعات مواد الدهانات

%68.29%0.00%100.00%17.17%71.11%99.84%100.00%40.45نسبة اإليرادات من مبيعات الوحدات السكنية

%31.04%100.00-%82.83%28.89%0.15-%58.19نسبة اإليرادات من اإليجار

%0.67------%1.36نسبة اإليرادات من مبيعات مواد الدهانات

479,601228,51654,76226,77911,245165,1595,348971,411إجمالي اإليرادات

المبالغ بآالف الرياالت

المجموعُعماناسترالياالجزائربابوا غينيا الجديدةغانااإلماراتالسعودية2012

580,693--187,035155,332200,09936,5251,702اإليرادات من مبيعات الوحدات السكنية

284,152--274,6071343953,7595,257اإليرادات من اإليجار

--------اإليرادات من مبيعات مواد الدهانات

%67.14--%24.46%90.67%99.80%99.91%40.52نسبة اإليرادات من مبيعات الوحدات السكنية

%32.86--%75.54%9.33%0.20%0.09%59.48نسبة اإليرادات من اإليجار

--------نسبة اإليرادات من مبيعات مواد الدهانات

864,845--461,642155,466200,49440,2846,959إجمالي اإليرادات
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مصادر إيرادات 2013م
مبيعات مواد الدهانات
اإليجار
مبيعات الوحدات السكنية

الجزائر

غانا

أستراليا

بابوا غينيا الجديدة

السعودية

اإلمارات

ُعمان

100.000 250.000200.000 300.000150.00050.0000

مصادر إيرادات 2012م
مبيعات مواد الدهانات
اإليجار
مبيعات الوحدات السكنية

الجزائر

غانا

أستراليا

بابوا غينيا الجديدة

السعودية

اإلمارات

ُعمان

100.000 250.000200.000 300.000150.00050.0000
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8. اإليضاحات المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2013م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية 
السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين دون أي اختالف.

7. الفروقات الجوهرية في 
النتائج التشغيلية

المبالغ بآالف الرياالت، عدا صافي الربح للسهم

نسبة االختالف )+ / -(االختالف )+ / -(2013م2012مقائمة الدخل

%864,845971,411106,56612.32اإليرادات

%7.77-)53,978()695,177()641,190(تكلفة اإليرادات

%223,655276,23452,57923.51إجمالي األرباح

%40.16-)15,037()52,477()37,440(مصاريف بيع وتسويق

%10.86-)5,595()57,127()51,532(مصاريف عمومية وإدارية

%134,683166,63031,94723.72الربح التشغيلي

%1,7142,47375944.28اإليرادات المالية

%100.13)7,480()7,490(المصروفات المالية

%1,1705,9714,801410.34إيرادات أخرى

%130,077167,59437,51728.84الدخل قبل ضريبة الدخل األجنبية والزكاة

%7,888.29-)8,756()8,867()111(ضريبة الدخل األجنبية

%2,25931.68)7,131()9,390(الزكاة

%120,576151,95631,02025.73الربح قبل حقوق األقلية

%451,1741,1292,508حقوق األقلية

%120,621152,77032,14926.65صافي الربح

%3.374.170.8023.72ربح السهم من العمليات التشغيلية

%3.023.820.8026.65صافي الربح للسهم

يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2013م و31 
ديسمبر 2012م.

يعود سبب االرتفاع في صافي الربح خالل العام 2013م مقارنة بالعام السابق إلى االرتفاع الملحوظ في إجمالي اإليرادات بمعدل 12.32%، والذي كان نتيجة لالرتفاع 
في مبيعات الوحدات السكنية بمعدل 14.23% وارتفاع دخل اإليجارات بمعدل 6.12%. وكذلك يعود سبب ارتفاع نسبة هامش الربح لمعدل 28.42% خالل العام 

2013م مقارنة بهامش ربح 25.86% للعام 2012م إلى ارتفاع اإليرادات وانخفاض تكاليف التركيب للمجمعات السكنية.
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لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
اإلسكان )المنطقة حرة دبي(

 مكان التأسيس:
دبي،  علي،  بجبل  الحرة  المنطقة 

اإلمارات العربية المتحدة

 تاريخ التأسيس:
2009م

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

الباطن

البحر  لشركة  بالكامل  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان.

لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
اإلسكان )بابوا غينيا الجديدة(

 مكان التأسيس:
غينيا  »بابوا  مورسبي«،  »بورت 

الجديدة«

 تاريخ التأسيس:
2009م

 نشاط الشركة:
العامة  المقاوالت  بأعمال  القيام 
واألعمال  المرافق  وبناء  والصيانة 

المدنية والمقاوالت من الباطن.

البحر  لشركة  بالكامل  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان

لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
اإلسكان )ليبيا( 

 مكان التأسيس:
ليبيا

 تاريخ التأسيس:
2009م

 نشاط الشركة:
ُمسبقة  السكنية  الوحدات  تصنيع 
المقاوالت  بأعمال  والقيام  الصنع، 
المرافق  وبناء  والصيانة  العامة 
من  والمقاوالت  المدنية  واألعمال 

الباطن.

البحر  لشركة   %90 بنسبة  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان.

في  األمنية  الحالة  لتدهور  نظرًا   
بدورها  ساهمت  والتي  المنطقة 
المشاريع  من  العديد  تأخر  في 
التنقيب  الُمزمع تنفيذها في قطاع 
الشركة  أعلنت  والبترول،  الغاز  عن 
استكمال  من  تمكنها  عدم  عن 
عمليات الصيانة والتأهيل للمصنع 
العمل.  لبدء  وتجهيزه  ليبيا  في 
في  العمليات  ُيتوَقع  بدء  حيث 
الحالة  استقرت  متى  المصنع 
في  األعمال  وتيرة  وتحسنت  األمنية 
البحر  شركة  تحقق  لم  المنطقة. 
أّي  ليبيا  اإلسكان  لخدمات  األحمر 
إيرادات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م.

مواد  لتجارة  األحمر  البحر  شركة 
ومعدات البناء

 مكان التأسيس:
جدة، المملكة العربية السعودية

 تاريخ التأسيس:
2012م

 نشاط الشركة:
تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية 
وأدوات السباكة والكهرباء والدهان 
والطالء بأنواعه، وكذلك التجارة في 

أدوات وآليات ومعدات البناء.

البحر  لشركة  بالكامل  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان. خالل الربع 
الثاني من العام 2013م، استحوذت 
لالستثمارات  األحمر  البحر  شركة 
التي   %5 حصة  على  الُمتخصصة 
اإلدارة  يملكها عضو مجلس  كان 

السيد/ جمال عبداهلل الدباغ.

9. الشركات التابعة والفروع

تتبع إلى شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )“الشركة”( مجموعة من الشركات تتواجد في مناطق مختلفة من أرجاء العالم، ويتم اإلشارة إليها مجتمعة “بالمجموعة”.
وشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2532 بتاريخ 1427/09/02 وعنوان مصنعها الرئيسي 

ص.ب. 1531، مدينة الجبيل، رمز بريدي 31951، المملكة العربية السعودية ومقرها الرئيسي في مدينة الملك عبداهلل االقتصادية. 

لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
اإلسكان )غانا( المحدودة:

 بلد التأسيس:
مدينة أكرا، غانا

 تاريخ التأسيس:
2005م

 نشاط الشركة:
السكنية  الوحدات  مختلف  تصنيع 
 Sitemaster تتضمن  والتي 
الصلبة  الفوالذية  والوحدات   ،25
ومجموعة   ،Steel Roughneck
وحدات  Seaway Series، وتقدم 
خدماتها للعمالء في منطقة شمال 

إفريقيا وغربها. 

البحر  لشركة  بالكامل  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان.

لخدمات  األحمر  البحر  سارل  شركة 
اإلسكان )الجزائر( المحدودة 

 مكان التأسيس:
الجزائر

 تاريخ التأسيس:
2006م

 نشاط الشركة:
البحر  شركة  منتجات  استيراد 
الفروع  من  اإلسكان  لخدمات  األحمر 
األخرى ليتم بيعها وتأجيرها محليًا 
تنفيذ  في  الشركة  عمليات  لدعم 
عقود  وتنفيذ  المحلية  المشاريع 
المقاوالت العامة. كما تقوم الشركة 
“نخيل  فندق  وتشغيل  بإدارة 
الصحراء” )Desert Palms( الواقع 

في منطقة حاسي مسعود.

البحر   مملوكة بنسبة 98% لشركة 
ويمتلك  اإلسكان،  لخدمات  األحمر 
جمال  السيد/  اإلدارة  مجلس  عضو 

عبداهلل الدباغ %2.

لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
اإلسكان )قطر(

 مكان التأسيس:
الدوحة، قطر

 تاريخ التأسيس:
2006م

 نشاط الشركة:
إنجاز أعمال المقاوالت العامة وتركيب 
والصيانة  الصنع  ُمسبقة  المباني 

العامة والعملّيات التشغيلّية.

البحر  لشركة   %49 بنسبة   مملوكة 
وتسيطر  اإلسكان،  لخدمات  األحمر 
الشركة  سياسة  على  الشركة 

التابعة المالية والتشغيلية.

لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
اإلسكان )نيجيريا( المحدودة 

 مكان التأسيس:
نيجيريا

 تاريخ التأسيس:
2008م 

 نشاط الشركة:
العامة  المقاوالت  بأعمال  القيام 
واألعمال  المرافق  وبناء  والصيانة 

المدنية والمقاوالت من الباطن.

البحر   مملوكة بنسبة 97% لشركة 
األحمر لخدمات اإلسكان.

 لم تحقق شركة البحر األحمر لخدمات 
حتى  إيرادات  أّي  نيجيريا  اإلسكان 

تاريخ 31 ديسمبر 2013م.

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2013م شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان



3839

الجدول التالي يوضح حصص االسهم التي تمتلكها الشركة في شركاتها التابعة ونسبة تغير الملكية للعامين 2012م و 2013م. حيث لم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار 
أدوات َدين:

بلد المنشأاسم الشركة التابعة

نسبة الحصة المملوكة للشركة

عدد األسهم رأس المال المدفوعكما في 31 ديسمبر

2013م2012م

%100%100غاناشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )غانا(
50,000

دوالر أمريكي
450,000

%98%98الجزائرشركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )الجزائر(
20,000,000 

دينار جزائري
20,000

%49%49قطرشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )قطر(
1,000,000  

ريال قطري
1,000

%97%97نيجيرياشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة )نيجيريا(
 2,000,000

نايرا نيجيري
2,000,000

%100%100اإلمارات العربيةشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )دبي-المنطقة الحرة(
1,000,000 

درهم إماراتي
1

%90%90ليبياشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ليبيا(
300,000

دينار ليبي
10,000

%100%95السعوديةشركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات البناء 
50,000

ريال سعودي
500

%81--السعوديةشركة الدهانات الممتازة
10,000,000

ريال سعودي
10,000

%100--السعوديةشركة البحر األحمر لالستثمارات الُمتخصصة
50,000

ريال سعودي
500

%100--موزمبيقشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق(
500,000

دوالر أمريكي
-

%100--ُعمانشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ُعمان(
250,000

ريال ُعماني
250,000

%100--استرالياشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )استراليا(
1

دوالر استرالي
1

تمتلك شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان فرع الشركة في “بابوا غينيا الجديدة” لذلك فهي تعامل كأنها شركة تابعة. لدى الشركة كذلك تراخيص لتشغيل فروعها في كل 
من أبوظبي وأفغانستان و”غينيا االستوائية”. إال أنه لم تتمكن أي من تلك الفروع من بدء العمليات التشغيلية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م.

شركة الدهانات الممتازة
 مكان التأسيس:

جدة، المملكة العربية السعودية

 تاريخ التأسيس:
2012م

 نشاط الشركة:
الدهان  أنواع  مختلف  وتوزيع  انتاج 
مجال  في  ُتستخدم  والتي  والطالء 
الديكور واالنشاء وكذلك لالستخدام 

الصناعي والبحري.

البحر  لشركة   %81 بنسبة  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان.

شركة البحر األحمر لالستثمارات 
الُمتخصصة

 مكان التأسيس:
جدة، المملكة العربية السعودية

 تاريخ التأسيس:
2013م

 نشاط الشركة:
الصناعية  المشاريع  في  االستثمار 
والخدمية  والزراعية  والتجارية 

والعقارية.

البحر  لشركة  بالكامل  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان. 

لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
اإلسكان )موزمبيق(

 مكان التأسيس:
مابوتو، موزمبيق

 تاريخ التأسيس:
2013م

 نشاط الشركة:
الســــــــكنية  المجمعات  إنشــــــــاء 
وتأجير  وبيع  واستيراد  الصناعية 
ُمسبقة  المباني  وصيانة  وتركيب 

الصنع والمعدات المتعلقة بها.

البحر  لشركة  بالكامل  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان.

 لم تحقق شركة البحر األحمر لخدمات 
حتى  إيرادات  أّي  موزمبيق  اإلسكان 

تاريخ 31 ديسمبر 2013م.

لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
اإلسكان )ُعمان(

 مكان التأسيس:
ُعمان

 تاريخ التأسيس:
2013م

 نشاط الشركة:
تتضمن أغراض الشركة التابعة إنشاء 
و  الصناعية  السكنية  المجمعات 
استيراد و بيع و تأجير و تركيب وصيانة 
المعدات  و  الصنع  مسبوقة  المباني 

المتعلقة بها.

البحر  لشركة  بالكامل  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان.

لخدمات  األحمر  البحر  شركة 
اإلسكان )استراليا(
 مكان التأسيس:
بريزبين، استراليا

 تاريخ التأسيس:
2013م

 نشاط الشركة:
الســـكنية  المجمعــــات  إنشــــــاء 
وتأجير  وبيع  واستيراد  الصناعية 
السكنية  الوحدات  وتركيب  وصيانة 
والمعـــدات  الصــــنع  مســــــبوقة 

الُمتعلقة بها.

البحر  لشركة  بالكامل  مملوكة   
األحمر لخدمات اإلسكان.
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وحتى األن لم تصدر الشركة أي أسهم 
التي  األرباح  جميع  فإن  ولذلك  ممتازة 
يتم دفعها للمساهمين من حاملي 

األسهم العادية. 

خالل  من  المساهمون  وافق  وقد 
عملية التصويت في الجمعية العامة 
على  2013/04/24م  في  عقدت  التي 
 1.50 بواقع  ريال،  60 مليون  مبلغ  توزيع 
ريال للسهم كأرباح نقدية عن السنة 
من   %15 يمثل  ما  وهو  2012م،  المالية 

رأس المال. 

المعلنة  األسهم  أرباح  توزيع  تم  وقد 
في  المباشــــر  اإليــداع  طـــريق  عن 

الحسابات المصرفية للمساهمين.

 )45( للمادة  وفقًا  األرباح  توزيع  يتم 
للشركة  األساسي  النظام  من 
الشركة  أرباح  بتوزيع  يقضي  والذي 
جميع  خصم  بعد  السنوية  الصافية 
والتكاليف  العمومية  المصروفات 

األخرى على الوجه اآلتي:

الصافية  األرباح  من   )%10( ُيجنب  أ. 
لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز 
وقف  العادية  العامة  للجمعية 
هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 

المذكور نصف رأس المال.

األسهم  حاملي  على  يوزع  ب. 
األرباح  من  النسب  تلك  الممتازة 

المقررة لهذه األسهم.

العادية  العامة  للجمعية  يجوز  ج. 
اإلدارة  مجلس  اقتراح  على  بناء 
تجنيب نسبة متساوية من األرباح 
احتياطيــات  لتكــوين  الصافيــة 

أخرى.

إن   - ذلك  بعد  الباقي  من  يوزع  د. 
وجد - دفعة أولى للمســاهمين 
المـــال  رأس  من   )%5( تعـــادل 

المدفوع.

على  ذلك  بعد  الباقي  يوزع  هـ. 
في  إضافية  كحصة  المساهمين 

األرباح.

11. سياسة توزيع األرباح

امتثلت الشركة خالل الجمعية العامة غير العادية التي ُعقدت في تاريخ 2013/04/24م 
للنظام األساسي للشركة حيث تم تجنيب 10% من صافي األرباح السنوية لتشكيل 

االحتياطي القانوني. 

يتضمن الجدول التالي وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألبرز المساهمين في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )من غير أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر( اللذين كانوا قد أبلغوا الشركة مسبقًا بتلك الحقوق بموجب  المادة )30( من قواعد التسجيل واإلدراج:

 

نسبة التغير
عدد األسهم

نهاية العام

عدد األسهم

بداية العام
النسبة االسم الرقم

0.00% 20,400,000 20,400,000 51% شركة مجموعة الدّباغ القابضة المحدودة 1

0.00% 2,000,000 2,000,000 5% شركة األغذية الممتازة المحدودة 2

0.00% 2,000,000 2,000,000 5% الشركة العلمّية الوطنّية المحدودة 3

0.00% 2,000,000 2,000,000 5% شركة التسويق والوكاالت التجارّية المحدودة 4

0.00% 1,600,000 1,600,000 4% مجموعة التنمية التجارية 5

- 2,641,149 - 6.6% السيد/ أمين بن محمد بن أمين شاكر 6

10. وصف مصلحة أبرز المساهمين
من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقاربهم

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2013م شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان



4243

فيما يتعلق بالشركة وشركاتها التابعة، لم ُتصَدر ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفين أو أي من أزواجهم أو أوالدهم القصر حقوق خيار أو حقوق اكتتاب.
يوضح الجدول التالي مصلحة السيد/ جمال عبداهلل الدباغ )عضو مجلس إدارة( في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )الجزائر(:

صافينهاية العامبداية العام

التغيير

تغيير

النسبة خصم الصكوكعدد األسهمخصم الصكوكعدد اإلسهم

%2000200000.00السيد جمال عبد اهلل الدباغ

يوضح الجدول التالي مصلحة السيد/ جمال عبداهلل الدباغ )عضو مجلس إدارة( في شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء

صافينهاية العامبداية العام

التغيير

تغيير

النسبة خصم الصكوكعدد األسهمخصم الصكوكعدد اإلسهم

)%100()200(200000السيد جمال عبد اهلل الدباغ

يوضح الجدول التالي بيانات المصلحة التي تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة وأدوات الدين للشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير 
في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل العام المالي 2013م.

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

المنصباسم المدير التنفيذيالعدد
نهاية العامبداية العام

نسبة التغييرصافي التغيير
الصكوكاألسهمالصكوكاألسهم

%00.00-1,333-1,333الرئيس التنفيذيالسيد/ دون براون سومنر 1

------المدير المالي السيد/ سانجي ودهواني2

%00.00-26-26مدير االلتزام وعالقات المستثمرينالسيد/ محمد عثمان مالوي3

نائب الرئيسالسيد/ دون براون سومنير 4
------عمليات المملكة العربية السعودية

------المدير العام، فرع الجبيلالسيد/ كريج كونكلين5

------نائب الرئيس لالستراتيجياتالسيد/ بسام محمد الوارث6

المدير التنفيذي، البحر األحمر لتجارة مواد السيد/ وسيم إعجاز احمد7
------ومعدات البناء

المدير المالي، البحر األحمر لتجارة مواد السيد/ محمد نور الدين روميز8
------ومعدات البناء

فيما يتعلق بالشركة وشركاتها التابعة، لم ُتصَدر ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار الموظفين أو أي من أزواجهم أو أوالدهم القصر حقوق خيار أو حقوق اكتتاب. ويوضح 
الجدول التالي بيانات المصلحة التي تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة وأدوات الدين للشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغير في 

تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل العام المالي 2013م.

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

اسم العضوالعدد
نهاية العامبداية العام

نسبة التغييرصافي التغيير
الصكوكاألسهمالصكوكاألسهم

معالي االستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ1
%0.00--1,000-1.000)رئيس مجلس اإلدارة(

%370.00058.73-1,000,000-630,000الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون2

السيد / دون براون سمنر3
%0.00--1,333-1,333)الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب(

%0.00--1,333-1,333المهندس / حسين عبداهلل الدباغ4

%0.00--1,333-1,333السيد / جمال عبداهلل الدباغ5

%0.00--1,333-1,333السيد / محمد حسني جزيل6

%2.00050.00-6,000-4,000الدكتور / محمد علي إخوان7

%0.00--1,026-1,026السيد/ سامي احمد بن محفوظ8

%0.00--1,333-1,333السيد / وحيد أحمد شيخ9

12. وصف لمصلحة أعضاء 
مجلس اإلدارة وكبار 

التنفيذيين في الشركة
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خالل الربع األول من العام 2011م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 225 مليون ريال لتمويل مشروع إنشاء 
المجمع السكني لشركة التعدين العربية السعودية )معادن( في منطقة رأس الخير بالمملكة العربية السعودية. وقد تم استخدام مبلغ القرض بالكامل خالل فترة تنفيذ 
المشروع. يتم سداد مبلغ القرض على 33 دفعة شهرية ابتداًء من 2012/01/31م وحتى 2014/09/30م. حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م، تم سداد مبلغ 182.39 مليون ريال من إجمالي 

قيمة القرض. وسيتم تسديد المبلغ المتبقي بقيمة 42.61 مليون ريال خالل العام 2014م.

خالل الربع األول من العام 2013م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 125 مليون ريال لتمويل مشروع بناء 
المجمع السكني لشركة )GS Engineering( في محافظة رابغ بالمملكة العربية السعودية. وقد تم استخدام مبلغ القرض بالكامل خالل فترة تنفيذ المشروع. يتم سداد مبلغ 

القرض على 30 دفعة شهرية متساوية ابتداًء من 2014/03/31م وحتى 2016/08/31م. 

ابتداًء من 2014/10/02م وحتى  ربع سنويًا  القرض على 14 دفعة ُتسدد  31 ديسمبر 2013م. يتم سداد مبلغ  ريال كما في  القرض 44 مليون  المستخدم من  المبلغ  بلغ إجمالي 
2018/01/02م، وقد تم تسديد دفعة ُمبِكرة بقيمة 5.50 مليون ريال في شهر ديسمبر من العام 2013م، وبذلك يكون المبلغ المتبقي من القرض 38.50 مليون ريال.

خالل الربع الثاني من العام 2013م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل مع أحد البنوك المحلية بقيمة 50 مليون ريال لتمويل استحواذ 
شركتها التابعة )شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء( على حصة 81% في شركة “الدهانات الممتازة”. كذلك تم استخدام جزء من التمويل في عملية تحديث معدات 

مصنع الدهانات وترقية خط االنتاج. 

الجدول التالي يوضح القروض المتاحة للشركة بحسب تصنيف البنوك:

المبلغ الُمتبقيالمبلغ الُمسددالمبلغ الُمستخدمقيمة التمويلمدة السدادطريقة السدادتاريخ بداية التمويل نوع التمويل

42,613,636)182,386,364(33225,000,000225,000,000 شهراقساط شهرية2011-12-31تمويل متوسط األجل من أحد البنوك السعودية

125,000,000-30125,000,000125,000,000 شهراقساط شهرية2013-12-31تمويل متوسط األجل من أحد البنوك السعودية

38,500,000)5,500,000(450,000,00044,000,000 سنواتاقساط  ربع سنوية2013-07-02تمويل متوسط األجل من أحد البنوك السعودية

15,000,000)24,900,000(36550,000,00039,900,000 يومفي تاريخ االستحقاق-تمويل قصير األجل من أحد البنوك السعودية

19,997,020)19,982,977(18070,000,00039,979,997 يومفي تاريخ االستحقاق-تمويل مرابحة  إسالمية من أحد البنوك السعودية

تمويل إسالمي من أحد البنوك في

اإلمارات العربية الُمتحدة
1,591,548)2,927,562(18025,000,0004,519,110 يومفي تاريخ االستحقاق-

تمويل إسالمي من أحد البنوك في

اإلمارات العربية الُمتحدة
12,343,012)12,600,058(18049,000,00024,943,070 يومفي تاريخ االستحقاق-

255,045,216)248,296,961(594,000,000503,342,177-المجموع

تتكون القروض التي استخدمتها الشركة كما في تاريخ 31 ديسمبر، من اآلتي:

2012م2013مقروض غير متداولة

48,931,58060,410,597قروض قصيرة األجل

87,030,30386,060,616الجزء المتداول من قروض متوسطة األجل

119,083,33374,633,829الجزء غير المتداول من قروض متوسطة األجل

255,045,216221,105,042إجمالي القروض البنكية القائمة

الجدول التالي يبين تفاصيل تاريخ االستحقاق للجزء الغير متداول من القروض متوسطة األجل:

2012م2013م

86,060,617-2013م

201487,030,30374,633,829م

-201561,000,000م

-201644,333,333م

-201711,000,000م

-20182,750,000م

206,113,636160,694,446المجموع

13. المعلومات المتعلقة بقروض 
الشركة
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يتكون مجلس إدارة الشركة من تسعة )9( أعضاء. فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المجلس وتصنيف األعضاء.

عضويته في لجان الشركةعضويته في مجلس اإلدارة لشركات أخرىتصنيف العضويةاسم العضو

معالي االستاذ/ عمرو عبد اهلل الدباغ1
اللجنة التنفيذية )رئيس(غير تنفيذي)رئيس مجلس اإلدارة(

مستقلالدكتور/ إبراهيم حسن المدهون2

شركة المراعي
مجموعة فتيحي القابضة

شركة هرفي
مجموعة العبيكان االستثمارية

اللجنة التنفيذية 
لجنة الترشيحات والمكافآت )رئيس(

السيد / دون براون سمنر3
اللجنة التنفيذية -تنفيذي)الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب(

لجنة الترشيحات والمكافآت

--غير تنفيذيالمهندس / حسين عبد اهلل الدباغ4

لجنة المراجعةالشركة الخليجية العامة للتأمين التعاونيغير تنفيذيالسيد / جمال عبد اهلل الدباغ5
لجنة الترشيحات والمكافآت

مستقلالدكتور / محمد علي إخوان6
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

مجموعة فتيحي
شركة الغاز والتصنيع األهلية 

لجنة المراجعة )رئيس(

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاونيغير تنفيذيالسيد / محمد حسني جزيل7
الشركة العربية السعودية لزيوت التشحيم )بترومين(

اللجنة التنفيذية
لجنة المراجعة

لجنة المراجعةمستقلالسيد/ سامي احمد بن محفوظ8

الشركة العربية السعودية لزيوت التشحيم )بترومين(غير تنفيذيالسيد / وحيد أحمد شيخ9

1. أدوات الدين القابلة للتحويل
ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو 

منحتها خالل العام 2013م.

2. حقوق التحويل أو االكتتاب بموجب أدوات الدين
ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 

مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام 2013م.

3. أدوات الدين القابلة لالسترداد
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام 2013م.

15. تكوين مجلس اإلدارة 
وتصنيف أعضائه

14. إيضاحات ألنشطة أدوات 
الدين
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بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 2013م  خمسة )5( اجتماعات. وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

اسم العضو
سجل الحضور

المجموع2013/11/24م2013/10/20م2013/07/24م2013/04/24م2013/01/19م

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرمعالي االستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ1

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالدكتور/ إبراهيم حسن المدهون2

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد / دون براون سمنر3

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالمهندس / حسين عبداهلل الدباغ4

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد / جمال عبداهلل الدباغ5

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالدكتور / محمد علي إخوان6

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد / محمد حسني جزيل7

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالسيد / سامي احمد بن محفوظ8

x4حاضرحاضرحاضرحاضرالسيد / وحيد أحمد شيخ9

17. تعامالت مع األطراف ذات العالقة
خالل العام المالي 2013م استمرت بعض العقود والتي كانت الشركة طرفا فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة، وبعض هذه العقود تم االتفاق عليها 

منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادًا لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2013م.
ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه وعلى النحو التالي:

وصف للمصلحةاسم الشركةاسم العضو

شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان السيد/ جمال عبداهلل الدباغ1
المحدودة )الجزائر(

يمتلك عضو مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبداهلل الدباغ حصة تعادل 2% من رأسمال الشركة التابعة.  لم تقم الشركتين بعمل أي عقود 
متبادلة خالل السنة المالية 2013م. وسيتم إضافة البند المتعلق بعمليات األطراف ذوي العالقة للسيد/ جمال الدباغ إلى جدول أعمال 
الجمعية العمومية القادمة للتصويت عليه والموافقة على إبرام عقود في العام 2014م، والتي تتضمن شراء وحدات سكنية ُمسبقة 

الصنع.

أبرمت شركة البحر األحمر عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بقيمة 1,462,632.90 ريال لتوفير خدمات و منتجات تأمين الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاونيالسيد/ جمال عبداهلل الدباغ2
مختلفة للشركة، حيث أن السيد/ جمال الدباغ هو رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني. 

أبرمت شركة البحر األحمر عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بقيمة 1,462,632.90  ريال لتوفير خدمات تأمين لشركة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاونيالسيد/ محمد حسني جزيل3
البحر األحمر لخدمات اإلسكان، حيث أن السيد/ محمد جزيل عضو مجلس إدارة في كال الشركتين.

أبرمت شركة البحر األحمر عقود مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني بقيمة 1,462,632.90  ريال لتوفير خدمات تأمين لشركة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاونيالدكتور/ محمد علي إخوان4
البحر األحمر لخدمات اإلسكان، حيث أن الدكتور/ محمد علي إخوان عضو مجلس إدارة في كال الشركتين.

كان يمتلك عضو مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبداهلل الدباغ بداية العام 2013م حصة تعادل 5% من رأسمال الشركة التابعة والتي البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناءالسيد/ جمال عبداهلل الدباغ5
تتخصص في تجارة الدهانات و الطالء و أدوات السباكة والكهرباء. خالل الربع الثاني من العام 2013م، استحوذت شركة البحر األحمر 
لالستثمارات الُمتخصصة على حصة السيد/ جمال الدباغ البالغة 5%. لم يتم إبرام أي عقود بن الشركتين حتى نهاية العام 2013م. 

بحسب تقرير المحاسب الخارجي للشركة، قامت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بدفع مبلغ إجمالي قدره 1,462,632.90  ريال للشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
مقابل خدمات تأمين متنوعة تم تقديمها خالل العام 2013م.

تتألف األطراف ذات العالقة من مجموعة الدباغ القابضة المحدودة وشركاتها الزميلة )مجتمعين “مجموعة الدباغ”( التي هي شريك األغلبية في شركة البحر األحمر لخدمات 
الدباغ مبلغ 57,791 ريال سعودي، والتي تتعلق  الزميلة. كما في 31 ديسمبر 2013م، بلغ إجمالي المستحقات لمجموعة  األسكان وشركاء األقلية في المجموعة وشركاتهم 
بمستحقات مقابل تذاكر سفر وترتيبات فنادق نيابة عن الشركة. بلغت قيمة المستحقات من Eurotech Projects Development - قطر )شريك األقلية في المجموعة( 

مبلغ 528,287 ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2012م ، والتي تم شطبها خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م و 2012م لم يكن هناك أي معامالت رئيسية أخرى ُتذكر مع أطراف ذات عالقة.
يوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف ذوي عالقة خالل العام 2013م:

طبيعة العالقةالطرف ذي العالقة

مساهم رئيسي في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بنسبة تملك مقدارها 51%.شركة مجموعة الدباغ القابضة – المملكة العربية السعودية

مساهم أقلية في الشركة التابعة، شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )قطر(.شركة “Eurotech Projects Development” – قطر

توضح الجداول التالية تفاصيل التعامالت مع األطراف ذي العالقة خالل األعوام 2013م و2012م:
20132012شركة مجموعة الدباغ القابضة

8,845.15309.15الرصيد بداية العام – مدفوعات / )مستحقات(

59,921.008,536.00مشتريات – )تذاكر طيران وحجوزات وتكاليف سفر لحضور(

---)10,975.56(مدفوعات

57,790.598,845.15الرصيد نهاية العام – مدفوعات / )مستحقات(

Eurotech Projects Development 20132012شركة

)528,286.56()528,286.56(الرصيد بداية العام – مدفوعات / )مستحقات(

------مشتريات 

---528,286.56متحصالت – حصة األقلية في مبالغ مشطوبة

)528,286.56(---الرصيد نهاية العام – مدفوعات / )مستحقات(

18. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
الجدول التالي يوضح المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، بمن فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي خالل العام 2013م:

أعضاء المجلس الغير تنفيذيين/ أعضاء المجلس التنفيذيينالبند
المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات 
يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا ضمنهم

)بأالف الرياالت السعودية(

 6,586-2,700الرواتب

19,498-8,447البدالت والتعويضات

- 2001,600المكافآت الدورية والسنوية

11,3471,60026,084اإلجمالي

16. اجتماعات مجلس اإلدارة 
وسجل حضور كل اجتماع
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ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

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

21. مدفوعات الزكاة والضرائب، والمدفوعات النظامية األخرى
تخضع الشركة للزكاة الشرعية وفقًا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )»المصلحة«(.  ُتقيد الزكاة الشرعية المستحقة في قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية. تقيد مبالغ الزكاة 

الشرعية اإلضافية التي تستحق عن التسويات النهائية، إن وجدت، عندما يتم تحديدها واالتفاق عليها مع المصلحة.

حصلت الشركة على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بدفع جميع المستحقات التي على الشركة حتى نهاية العام 2006م. و لم تحصل على أي استبيان أو تقييم لمخصصات 
الزكاة خالل السنوات 2007م – 2013م.  وقد بلغت ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة األجنبية وفروعها 8.90 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م، 

مقارنة بـ 0.11 مليون ريال سعودي خالل العام 2012م.

تخضع جميع الشركات التابعة لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان لألنظمة الضريبية للبلد الذي يكمن فيه مقرها، فيما عدا فرع الشركة في »بابوا غينيا الجديدة« والذي حصل 
على فترة إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات ابتداًء من تاريخ تأسيس الشركة التابعة. كما أن فرع الشركة الواقع في منطقة جبل علي ال يخضع ألي رسوم ضريبية بكافة أنواعها.

الجداول التالية توضح بالتفصيل المدفوعات النظامية التي قامت الشركة بسدادها خالل األعوام 2013م و2012م:

22. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
توضح الجداول التالية المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عن العام 2013م كما تضمنتها القوائم المالية للشركة المرفقة، مقارنة بالعام السابق.

2012م2013ماحتياطي نهاية الخدمة

29,509,46113,558,296بداية العام

5,493,62118,470,955المخصصات

)2,519,790()1,898,042(المدفوعات

-)121,417(فروقات تحويل العملة

32,983,62329,509,461نهاية العام

23. إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة باآلتي:

 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية.

 أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

2012م2013ممدفوعات للزكاة

11,547,224 17,532,670بداية العام 

9,389,914 7,130,695المخصصات

)3,404,468()9,068,660(المدفوعات

17,532,670 15,594,705نهاية العام

2012م2013ماحتياطي معاشات الموظفين

14,591 -بداية العام 

819,621 926,135المخصصات

)834,212()793,777(المدفوعات

-132,358نهاية العام

2012م2013مضريبة الدخل – الشركات التابعة

--بداية العام 

8,866,800111,101المخصصات

)111,101()55,748(المدفوعات

-)784,518(فروقات تحويل العملة

)1,023,052(8,026,534نهاية العام

2012م2013مالمدفوعات النظامية - الجمارك

--بداية العام 

3,666,172 2,896,179المخصصات

)3,666,172()2,896,179(المدفوعات

--نهاية العام

ال يوجد على شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أي مدفوعات نظامية أخرى غير المذكورة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013م.

19. التنازالت عن الرواتب 
والتعويضات
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يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، وأنه ليست هناك أي تحفظات تجاهها.

25. لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها
لمجلس اإلدارة ثالث لجان رئيسية ُمنبثقة من مجلس اإلدارة. ولهذه اللجان دورها المهم والحيوي في مساعدة مجلس اإلدارة على القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقا 

لألداء األمثل واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة واالسهام في وضع السياسات والبرامج وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية
تتضمن اللجنة التنفيذية أربعة )4( أعضاء من مجلس اإلدارة. و تتألف اللجنة من معالي االستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ بصفته رئيسًا للجنة، وعضوية كل من الدكتور/ 
القرارات  التنفيذية بصفة أساسية باقتراح كافة  اللجنة  المنتدب السيد/ دون براون سمنر والسيد/ محمد حسني جزيل. وتختص  المدهون والعضو  إبراهيم حسن 
الهامة التنفيذية واالستراتيجية وفق الصالحيات المحددة لها والمعتمدة من مجلس اإلدارة ومن ثم التوصية بها إلى المجلس العتمادها والموافقة عليها. وقد اجرت 

اللجنة التنفيذية أربعة )4( اجتماعات خالل العام 2013م.

لجنة المراجعة
تتألف لجنة المراجعة من  أربعة )4( أعضاء من مجلس اإلدارة وتضم كل من الدكتور/ محمد علي إخوان بصفته رئيسًا للجنة، وعضوية كل من السيد/ جمال عبداهلل 
الدباغ والسيد/ محمد حسني جزيل، والسيد/ سامي أحمد بن محفوظ. وتؤدي اللجنة مهماتها التي تتضمن اإلشراف على تقييم المخاطر واإلجراءات اإلدارية والرقابة 
الداخلية والعمليات والتقارير المالية وتدقيق القوائم المالية للشركة، كما تقوم بمراقبة النتائج المالية للشركة وإقرارها وتحديد سياسات االلتزام باألنظمة والسياسات 

وفحص إجراءات الرقابة الداخلية. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 2013م خمسة )5( اجتماعات.

لجنة الترشيحات والمكافآت
إبراهيم حسن المدهون بصفته رئيس اللجنة وعضوية كل من  تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة )3( أعضاء من مجلس اإلدارة وتضم كل من الدكتور/ 
السيد/ دون براون سمنر والسيد/ جمال عبداهلل الدباغ. وتقوم اللجنة بمراجعة جميع األعمال والسياسات والبرامج واالحتياجات المتعلقة بعضوية وأعضاء مجلس 
اإلدارة واتخاذ القرارات بشأن كبار التنفيذيين في الشركة. و كذلك وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات 

إلى مجلس اإلدارة إلقرارها. وقد عقدت اللجن أربعة )4( اجتماعات خالل العام المالي 2013م.

24. تقرير مراجعي الحسابات 
والقوائم المالية
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كلفة المواّد الخام وتوافرها
التي  الخام  المواد  وتوافر  أسعار  إّن 
منتجات  صناعة  في  تستخدم 
بشكل  تتغّير  أن  يمكن  الشركة 
في  األسعار  تقّلب  بسبب  ملحوظ 
تمّكنت  وقد  والطلب.  العرض 
على  الحفاظ  من  تاريخّيًا  الشركة 
الخام  المواّد  من  المناسب  المخزون 
وذلك بفضل حفاظها على عالقاتها 
الشركات  مع  والطّيبة  المتينة 
من  كافية  كميات  وتخزين  الممولة 
ارتفاع  أدى  استهالكًا.  األكثر  المواد 
التي  الخام  المواد  لبعض  االسعار 
تستخدمها الشركة إلى ارتفاع اسعار 
تقديمه  يتم  الذي  النهائي  المنتج 
بعض  الشركة  تواجه  و  العمالء.  إلى 
التحديات في االستمرار في رفع سعر 
الخام،  المواد  المنتجات نتيجة الرتفاع 
يؤثر  أن  بدوره  الممكن  من  والذي 
سلبيا على زيادة المبيعات والنتائج 

التشغيلّية والتدفق النقدي.

المنافسة
األسواق  العديد  في  الشركة  تعمل 
من  عاٍل  بمستوى  تتسم  التي 
المنافسة، وهنالك عدد من الشركات 
البحر  مع  مباشرة  تتنافس  التي 
يؤثر  قد  مما  اإلسكان  لخدمات  األحمر 
باإلضافة  الشركة.  ربح  هامش  على 
قد  الشركة  أداء  مستقبل  أن  الى 
يتأثر سلبًا في حالة ظهور العديد من 
الجدد في مناطق تواجد  المنافسين 

الشركة.

الطبيعة الدورّية لألعمال
االقتصادية  الدول  أن  من  الرغم  على 
في الشرق األوسط و أجزاء من أفريقيا 
مستمرة في مواصلة سياسة التنوع 
غير  القطاعات  مساهمة  لتعزيز 
النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي، 
تواصل  للنفط  التابعة  اإليرادات  فإن 
الدول.  تلك  في  مهيمن  دور  لعب 
أسعار  في  المفاجئ  الهبوط  أن  كم 
النفط قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة 
يؤدي  قد  مما  الجديدة  لالستثمارات 
المجمعات  الطلب على  انخفاض  إلى 
بمنسوبي شركات  الخاصة  السكنية 
التنقيب عن الغاز والبترول والتعدين 
الذي  و  األخرى،  الصناعية  والشركات 
التأثير  في  بدوره  يسهم  أن  يمكن 
وعمليات  المالية  النتائج  على 

الشركة.

تعطل االعمال
األحمر  البحر  شركة  أعمال  تعتمد 
لخدمات اإلسكان على كفاءة عمليات 
مرافق التصنيع الواقعة في المملكة 
العربية السعودية، و اإلمارات العربية 
المتحدة، و غانا. وتتمثل أبرز المخاطر 
األعمال  تعطل  إلى  تؤدي  قد  التي 
والحروب  الطبيعية  الكوارث  في 
نقص  و  العاملين  لكبار  والحوادث 
الطاقة، وتأثر امدادات المياه ، وإخفاق 
الرغم  على  اإللكترونية.  المعدات 
تأمين  تتبع سياسة  الشركة  أن  من 
التي   الصناعة  معاير  مع  تتناسق 
والسالمة  الحماية  لتأمين  وضعت 

للحد من اَثار هذه المخاطر إال أن هذه 
بنحو  الشركة  تعوض  ال  قد  التدابير 
كاف عن الخسائر التي قد تحدث وأي 
خسائر أخرى أو أضرار مادية يمكن أن 

يكون لها أثر سلبي على اإليرادات.

قوانين الحوكمة
قوانين  من  لعدد  الشركة  تخضع 
من  ينتج  وقد  المختلفة.  الحوكمة 
جانب  إلى  جديدة  قوانين  تطبيق 
كلفة  زيادة  إلى  القائمة  القوانين 
إلى  إضافة  الشركة.  منتجات  تصنيع 
ذلك، قد يؤّدي عدم االلتزام بالقوانين 
التعّرض  إلى  المستقبلّية  أو  الحالّية 
أو  الجنائّية  المسؤولّية  أو  للعقوبات 
أن  يمكن  االحتمالين  وكال  المدنّية. 
والنتائج  المبيعات  على  سلبًا  يؤثر 
التشغيلّية والتدفق النقدي للشركة.

التنفيذيين  المدراء  على  االعتماد 
وسواهم من األشخاص الرئيسيين

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

والتدفق النقدي في الشركة.

سعر الصرف للعمالت
تعتمد نفقات و إيرادات الشركات على 
عدد مختلف من العمالت الدولية نظرًا 
من  العديد  من  الخام  المواد  لشراء 
مرافق  تواجد  و  العالمية،  األسواق 

واحد،  بلد  من  أكثر  في  التصنيع 
ونهايًة يتم بيع المنتجات في اسواق 
إما أن تكون محلية أو في بلدان أخرى 
حول العالم. إن التذبذب الملحوظ في 
سعر صرف الريال السعودي و العمالت 
قد  الشركة  بها  تتعامل  التي  األخرى 
وبالرغم من  الشركة.  أرباح  يؤثر على 
احدث  باستخدام  تقوم  الشركة  أن 
صرف  عمليات  مخاطر  إلدارة  الوسائل 
المخاطر  أن هذه  إال  األجنبية؛  العمالت 
التزال تؤثر على ربحية الشركة بسبب 
على  المترتبة  اإلضافية  التكلفة 

استخدام مثل هذه األدوات.

العوامل السياسية
لخدمات  األحمر  البحر  شركة  قامت 
أكثر  في  مشاريع  بتنفيذ  اإلسكان 
من 62 دولة حول العالم، حيث ترتكز 
األوسط،  الشرق  دول  في  أنشطتها 
وإفريقيا، وشرق آسيا، وامتدت كذلك 

إلى استراليا. 

وتعد الشركات المتخصصة في مجاالت 
والتعدين  الغاز  و  البترول  التنقيب عن 
اهم  من  األخرى  الصناعية  والشركات 
انهم  حيث  الشركة  لدى  العمالء 
هذه  في  مشاريعهم  بتنفيذ  يقومون 
من  الدول  هذه  بعض  تعاني  و  الدول. 
حالة عدم االستقرار السياسي وتداعياته 
يؤثر  قد  مما  االقتصادي،  الوضع  على 

بشكل كبير على أداء الشركة.

26. المخاطر المتعلقة باألعمال

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

بتنفيذ مشاريع 
في أكثر من 62 

دولة حول العالم
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27. الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
لم تحصل شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان على أي عقوبات أو جزاءات خالل العام 2013م.

28. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
خضعت عمليات الشركة خالل العام 2013م لعمليات مراجعة دورية من جانب كل من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة والمراجع الخارجي للشركة للتحقق من فاعلية نظام 
الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء. كما قام مراقب الحسابات الخارجي بتقييم لهذا النظام ضمن مراجعته 
للبيانات المالية الختامية للشركة. ولم ُتظهر عمليات المراجعة ضعفا جوهريا في نظام الرقابة الداخلية لدى الشركة مما يعكس قناعة لجنة المراجعة بفاعلية إجراءات 

الرقابة الداخلية المتبعة.

29. المسؤولية االجتماعية
كجزء من سياسة الشركة إلبراز مساهمتها حيال المجتمع استمرت الشركة في االرتقاء بوعي الموظفين لحثهم على الزيادة من استخدام االتصاالت اإللكترونية  لتقليص إنتاج المهمالت 
وتخفيف العبء عن البيئة، وقد تم إنفاق المبالغ المخصصة لشراء الورق على المشاريع التثقيفية والتعليمية، وباألخص المتعلقة بالصّحة والسالمة والبيئة. كذلك استمرت الشركة 
في تقديم يد العون للمتضررين من أهالي موظفي الشركة نتيجًة للسيول والفيضانات والكوارث الطبيعية التي اجتاحت مناطق مختلفة من العالم حيث تتواجد فروعنا ومشاريعنا. 

حيث تم تقديم معونات تمثلت في مساكن مؤقتة ومواد غذائية ومساعدات نقدية. وتعمل الشركة باستمرار على تطوير ورفع مستوى مبادرات المسؤولية االجتماعية لديها.

إدارتها  التقرير السنوي لمجلس  العام من خالل  أدائها وأنشطتها خالل  البحر األحمر لخدمات اإلسكان أهمية بالغة لمساهميها ومستثمريها حيث تطلعهم على  ُتولي شركة 
وكذلك اطالعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي وأعمالها عن طريق موقع “تداول” وموقعها على شبكة االنترنت ووسائل اإلعالم 
األخرى وفقا لسياسة اإلفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. كما تقوم 
الشركة بعمل الالزم لضمان تسليم األرباح المعلقة إلى المساهمين المستحقين ألرباح قديمة واللذين لم يتمكنوا من استالمها نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم 

للشركة وذلك لمساعدتهم في استالم جميع مستحقاتهم المالية.

31. الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات بما يتوافق مع النظام األساسي ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والصناعة السعودية والئحة حوكمة 
الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، السيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام بإجراءات االفصاح والشفافية، باستثناء االحكام الواردة أدناه والتي تعمل الشركة 

على استكمالها ليتم تطبيقها مستقباًل.

االيضاحاتنص المادةالمادة

يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارةالمادة )6( فقرة )ب(1
في الجمعية العامة.

عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لدورته الحالية من خالل الجمعية العمومية الُمنعقدة 
في 2012/04/18م، لم يكن أسلوب التصويت التراكمي ضمن بنود النظام األساسي 

للشركة. إال أنه تم تعديل النظام األساسي للشركة بعد ذلك ليتضمن اتباع أسلوب 
التصويت الـتراكمي فـي انتخـاب أعضـاء المجـلس والـذي سيتم اتباعــه في انتخـابــات 

األعضاء للدورات القادمة.

لم يتم تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح من خالل النظام األساسي للشركة، يجب تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح في نظام الشركة األساسيالمادة )11( فقرة )ب(2
وإنما تم تحديدهــا بالتفصيـل من خالل الئحـة حوكمة الشركـة التي سيتم عرضهـا على 

الجمعية العمومية.

30. التواصل مع المساهمين 
والمستثمرين

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2013م شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان






