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البحر األحمر لخدمات اإلسكان

معالي األستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ
 رئيس مجلس اإلدارة

هو رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الدباغ ومقرها 
الرئيسي مدينة جدة. أسس أولى شركات المجموعة معالي الشيخ 

عبداهلل بن محمد علي الدباغ )رحمه اهلل( ــ وزير الزراعة األسبق ــ في عام 
1962م. يبلغ عدد موظفي المجموعة أكثر من 13,000 موظفًا يعملون 

في 57 شركة تتواجد في 35 بلد حول العالم وتقوم بعمليات بيع 
المنتجات وتقديم الخدمات وإدارة المشاريع في أكثر من 60 دولة حول 

العالم. تستثمر المجموعة في أربعة قطاعات رئيسية تتضمن قطاع 
الغذاء وقطاع اإلسكان وقطاع المنتجات البترولية وخدمات السيارات 

وقطاع التغليف، تستثمر المجموعة كذلك في مجموعة من الشركات 
تحت التطوير.

اكتسب معاليه خبرة تجاوزت 30 عامًا في مجال إدارة األعمال، حيث 
التحق بمجموعة الدباغ في عام 1984م وعمل بدوام جزئي عندما كان 

في سن السابعة عشر. وخالل مسيرة حياته، التحق بالقطاع الحكومي 
حيث تقلد منصب محافظ الهيئة العامة لالستثمار )بمرتبة وزير( 

لفترتين متتاليتين، كذلك تم انتخابه عضوًا في مجلس الغرفة التجارية 
والصناعية بجدة لفترتين متتاليتين، إضافة إلى تعيينه عضوًا في 

مجلس منطقة مكة الُمكرمة لفترتين متتاليتين.

يشغل معاليه حاليًا عضوية مجلس أمناء »جمعية أيزنهاور«، ومقرها 
فيالدلفيا بالواليات المتحدة األمريكية. كم أنه عضو في المجلس العالمي 
لـ “Cleveland Clinic” في كليفالند بالواليات المتحدة األمريكية، إضافة إلى 
عضويته في مجلس المحافظين لـ “London Business School” في لندن.
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السيد/ دون براون سمنر
 عضو مجلس اإلدارة

حاصل على شهادة العلوم التقنية من Lindsey-Cooper بالواليات المتحدة االمريكية. 
التحق بشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان في عام 1978 م  حيث شغل منصب مدير 

المشاريع. تقلد بعد ذلك منصب مدير عام الشركة في عام2003م.  شغل منصب 
العضو الُمنتدب والرئيس التنفيذي للشركة منذ العام 2006م وحتى تاريخه، فيما عدا 

الفترة 2014/03/30م - 2015/10/01م حيث كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة 
الشركة فقط.

الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون
 عضو مجلس اإلدارة

حاصل على شهادتي البكالوريوس 
والماجستير في الهندسة المدنية من 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 

وحاصل على شهادة الدكتوراه في 
الهندسة المدنية من جامعة »أريزونا« 

بالواليات المتحدة االمريكية. شغل 
منصب مدير عام مجموعة صافوال 

ومسؤول عن اإلدارة القانونية. عضو 
مجلس إدارة في كٍل من شركة المراعي 

ومجموعة فتيحي القابضة وشركة 
هرفي ومجموعة العبيكان لالستثمار.

المهندس/ حسين عبداهلل الدباغ
 عضو مجلس اإلدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في 
الهندسة المدنية من جامعة تكساس 

 University of Texas at( »في »أرلنجتون
Arlington(  بالواليات المتحدة االمريكية. 

له خبرة تتجاوز 35 عامًا في مجال 
االستشارات الهندسية وإدارة المشاريع 
وإدارة الموارد البشرية. يشغل منصب 

المدير العام لشركة »ناسو« الهولندية 
القائمة بأعمال المطارات بالمملكة 

العربية السعودية.
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السيد/ محمد حسني جزيل
 عضو مجلس اإلدارة

حاصل على الزمالة المحاسبية من معهد المحاسبين اإلداريين في المملكة المتحدة 
 ”PriceWaterhouseCooper“ لندن(. تدرج في عدة مناصب إدارية مختلفة في شركة(

للخدمات المحاسبية واكتسب خبرة في مجال المحاسبة تجاوزت 25 عامًا، حيث عمل 
في مكاتب الشركة المتواجدة في بلدان مختلفة حول العالم. انضم إلى مجموعة الدباغ 

القابضة في عام 1992م وتقلد منصب المدير المالي للمجموعة. كما أنه عضو مجلس 
إدارة شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني وشركة بترومين.

السيد/ جمال عبداهلل الدباغ
 عضو مجلس اإلدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس 
والماجستير في إدارة األعمال. عضو 

سابق في اللجنة الزراعية بغرفة تجارة 
الرياض. يشغل حاليًا منصب مدير عام 

مجموعة الدباغ القابضة. كما أنه يشغل 
منصب رئيس مجلس إدارة الشركة 
الخليجية العامة للتأمين التعاوني.

إضافة إلى ذلك فهو عضو مجلس 
المديرين في كل من الشركة العلمية 

الوطنية المحدودة وشركة التقدم 
للخدمات البترولية المحدودة وشركة 

التنمية الزراعية المحدودة وشركة تطوير 
مشاريع المقاوالت الدولية.

الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان
 عضو مجلس اإلدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في 
الهندسة العامة وهندسة النظم من 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. 
حصل كذلك على درجة الماجستير في 
مجال بحوث العمليات ثم الدكتوراة في 

مجال هندسة النظم االقتصادية من 
جامعة .“Stanford” تقلد رئاسة قسم 

الهندسة الصناعية في جامعة الملك 
عبدالعزيز، وانضم بعد ذلك إلى مجموعة 
صافوال حيث شغل عدة مناصب كان من 
أبرزها مدير عام صافوال ألنظمة التغليف، 

والمدير المالي لمجموعة صافوال، 
ثم رئيس قسم االندماج واالستحواذ 

للمجموعة.
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السيد/ سامي أحمد بن محفوظ
 عضو مجلس اإلدارة

حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في اإلدارة المالية من جامعة 
اوهايو وشهادة في اإلدارة التنفيذية من “Darden School University” بالواليات 
الُمتحدة االمريكية. يتمتع بخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجال العمليات المصرفية 

وأدوات االئتمان وسياساته. تدرجت مناصبه في البنك األهلي التجاري حتى شغل 
منصب المدير التنفيذي إلدارة المخاطر.

السيد/ صالح محمد بن الدن
 عضو مجلس اإلدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس 
 Bournemouth في إدارة األعمال من

International College، ويتمتع بخبرة 
كبيرة تتجاوز 34 عامًا في مجال إدارة 

المشاريع وتطوير الشركات، والتي 
اكتسبها من خالل تقلده العديد من 

المناصب اإلدارية والتنفيذية خالل 
مسيرته العملية. إضافة إلى تقلده 
منصب مدير عام شركة إدارة وإنماء 

المشاريع، يشغل السيد/ صالح بن الدن 
حاليًا عضوية مجلس اإلدارة في عدد من 

الشركات البارزة في مختلف المجاالت 
والتي من بينها شركة مجموعة بن 

الدن السعودية وشركة مكة لإلنشاء 
والتعمير وشركة مدينة المعرفة وشركة 

تطوير الموانئ.

السيد/ وحيد أحمد شيخ
 عضو مجلس اإلدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس في 
الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير 

في إدارة األعمال. وقد تدرج في بداية 
حياته العملية في عدد من المناصب 
في شركة Shell حتى أصبح مدير عام 

عمليات التجزئة. وفي العام 2000م تم 
تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي 

في مشروع الشراكة لمجموعة الدباغ في 
الشركة المتقدمة للخدمات النفطية. 

وبعد استكمال مهمته بنجاح، تم تقليده 
منصب المدير التنفيذي للعمليات في 

مجموعة الدباغ في العام 2006م.





 رسالة الرئيس التنفيذي
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 رسالة الرئيس التنفيذي

أعزائي المساهمين،،،
نظرًا إلى أن 80% من دخل الشركة خالل األعوام السابقة كان من قطاع النفط والغاز، فإننا نعتقد بأننا تمكنا من إنهاء 

العام المالي 2016م بشكل جيد. وعلى الرغم من تقليص حجم األعمال وتخفيض التكاليف الذي يحدث في معظم أسواقنا 
المتخصصة، إال أننا استطعنا إكمال العام بالنتائج اإليجابية التالية:

 ارتفاع اإليرادات إلى 1.03 مليار ريال سعودي
 ارتفاع إجمالي األرباح بنسبة تزيد عن 1% لتصل إلى 261 مليون ريال سعودي

 ارتفاع صافي األرباح بنسبة 16% محققًا 88 مليون ريال سعودي

منذ انهيار أسعار النفط في العام 2015، ظللنا نخوض باستمرار في سوق يتميز بالبطء والركود. كما صاحب االنخفاض الكبير في 
أسعار النفط والسلع األخرى، نقص الطلب على المجمعات السكنية في المواقع النائية والتي تمثل محور أعمالنا التجارية. وحتى 

نتمكن من االستمرار في تشغيل مصانعنا، ابتكرنا منتجات جديدة أكثر انخفاضًا في السعر، وكذلك قمنا بتخفيض التكاليف 
المباشرة واإلدارية والمصروفات غير الضرورية وسعينا الستكشاف مصادر أخرى للدخل. وباختصار، فقد صاحب هذه القرارات العديد 

من التحديات والصعوبات. ومع ذلك وبالتركيز على مكمن قوتنا والذي يتمثل في تقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة لعمالئنا، 
استطعنا مرة أخرى النجاح في تحقيق عام مربح آخر. 

في شهر أبريل من العام 2016م، تمكنا من االستحواذ على الشركة الماليزية )AM Modular( لتصنيع المنازل الجاهزة بالوحدات 
التركيبية AM. وعند شرائنا للشركة، تمكنا من االستحواذ على تقنية فريدة لتصنيع وحدات المباني السكنية من خالل استخدام 

األعمدة الفوالذية للحصول على مباني ُمتعددة الطوابق. وبهذا االستحواذ اصبحنا اآلن أضخم شركة في مجال توفير الوحدات السكنية 
التركيبية في ماليزيا. ولدى الشركة أيضًا تاريخ في تقديم المنتجات السكنية لمنطقة أستراليا وبأسعار مغرية جدًا. ومع نهاية العام 

2016م، أصبحت الشركة التابعة في ماليزيا هي ثاني أكبر وحدة تشغيلية مربحة ضمن مجموعة شركات البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

إن منظورنا على المدى البعيد يكمن في دمج التكنولوجيا التي تم االستحواذ عليها من شركة AM Modular والعمل على 
دمجها ضمن أنظمة البناء الُمتبعة حاليًا في الشركة. ومع قدرة هذه التقنية لتشييد مباني يصل ارتفاعها إلى 17 طابق،  فإننا 
نسعى حاليًا للتوسع في قطاعي اإلسكان الُميسرة والمباني التجارية في منطقة الشرق األوسط. كما أننا نتوقع أن يمثل هذا 

اإلنجاز نقطة التحول في أعمالنا.  

 Sherwin في عام 2016م،  وبعد تحقيق نقطة التعادل في عام 2015م، تمكنت شركة الدهانات الممتازة بالشراكة مع شركة
William Paints من تحقيق أرباح. وخالل العام انخرطت الشركة في نشاطات مكثفة لتوسيع نشاط أعمالها، حيث تضمن:

 إضافة الدهانات البحرية الوقائية لمجموعة منتجاتنا
 توسيع مرفق التصنيع في االمارات العربية المتحدة

 بدء العمليات في المعارض المملوكة للشركة وتلك التي تقوم بتشغيلها. حيث تم تشغيل 6 منها حاليًا في جدة.

كما أننا نتوقع أن يصل عدد هذا الطراز من المعارض إلى 150 معرضًا بحلول العام 2020م. ومع الدعم المستمر من شركة 
Sherwin William Paints، والتي ُتعد أكبر شركة إنتاج للدهانات في العالم، فإننا نتوقع مستقباًل مشرقًا لهذه الشراكة.

ومن خالل الدعم القوي من ميزانيتنا العمومية وفريق إدارتنا االستثنائي فإننا على يقين بأن  جودة منتجاتنا وخدماتنا المتميزة سوف 
تستمر في جعلنا المورد المفضل للحلول السكنية في المواقع النائية للشركات العاملة في قطاع النفط والغاز. كما أننا نعتزم 

زيادة هذا النجاح من خالل التوسع في مجال المباني العمودية مما يمنحنا مجاالً جديدًا وغير محدود للتوسع. 

نيابة عن مجلس اإلدارة نود أن نشكر جميع المساهمين لدعمهم وثقتهم بشركتنا. ويسرنا أن نقدم لهم عامًا آخر من 
النتائج المربحة. وإننا واثقون من أن المبادرات التي قمنا بها هذا العام لتحسين العمليات التشغيلية وضعت األساس 

للنمو المستقبلي والربحية اإلضافية في األعوام القادمة.

دون براون سمنر

 دون براون سمنر
الرئيس التنفيذي الُمكلف

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان





 نشاط الشركة
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ترتكز نشاطات قسم المجمعات 
السكنية الصناعية في توفير حلول 

سكنية وبناء مجمعات سكنية 
لمنسوبي الشركات المحلية والدولية 

المتخصصة في مجاالت التنقيب عن 
الغاز والبترول والصناعة واالنتاج والتي 

تقوم بتنفيذ مشاريعها خارج النطاق 
العمراني، إضافة إلى توفير مختلف 

الحلول السكنية للقطاعات الحكومية 
والشركات الصناعية وشركات 

المقاوالت. وتستخدم الشركة المنتجات 
التي يتم تصنيعها في مصانعها 

المختلفة للوصول إلى أعلى مستويات 
الجودة التي يتوقعها منا عمالؤنا. 

وتقوم مرافقنا اإلنتاجية بتصنيع 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي، 

ومحطات التناضح العكسي، ومحطات 
معالجة النفايات وتوفير محطات توليد 

الطاقة الكهربائية وما إلى ذلك من 
خزانات المياه والصرف الصحي والوقود 

لضمان توفير جميع العناصر الالزمة 
لتسليم المشروع حسب المواصفات 

المطلوبة خاليًا من العيوب وفي 
الوقت المحدد. 

 1 . نشاط الشركة
تأسست شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان كشركة مساهمة سعودية طبقًا للقرار 

الوزاري رقم 2532 بتاريخ 1427/9/2هـ )2006/09/25م(. وقبل تحولها إلى شركة 
مساهمة، كانت الشركة تقوم بأعمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 

المملكة العربية السعودية. ويقع المقر الرئيسي الحالي للشركة في مدينة جدة 
بالمملكة العربية السعودية.

وتستمد الشركة إيراداتها من خالل األقسام الثالثة الُمترابطة والتي تتمثل في: قسم 
المجمعات السكنية الصناعية، وقسم تجارة مواد البناء، وقسم اإلسكان الُميسر.
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خالل العام 2013، تمكنت الشركة من 
تأسيس قسم تجارة مواد البناء وزيادة 

نشاطها من خالل الدخول في مجال 
إنتاج وتوزيع الدهان والطالء بمختلف 

أنواعه والذي يتضمن الطالء المعماري 
والصناعي والبحري، وذلك من خالل 

الدخول في اتفاقية شركاء مع شركة 
 )Sherwin Williams( »شيروين وليامز«

من خالل االستحواذ على حصة تعادل 
81% من شركة »الدهانات الممتازة«. كذلك 
تمكن قسم تجارة مواد البناء من تكوين 

فريق مدرب من المحترفين القادرين 
على تقديم خدمات الطالء بكافة أنواعها 

لتلبية متطلبات المشاريع المتوسطة 
والكبيرة في مختلف القطاعات اإلسكانية 

والتجارية والصناعية.

خالل العام 2016م، تمكنت الشركة من 
تطوير تقنية بناء حديثة تمكنها من 

تشييد مباني ُمتعددة الطوابق من خالل 
استخدام األعمدة الفوالذية واألرضيات 
الخرسانية، والتي يمكن استخدامها 

لتشييد الفنادق، والمباني السكنية، 
والمدارس، ومختلف المباني األخرى. إن 

تقنية البناء العمودي التي استحدثتها 
الشركة تلبي ُمتطلبات مختلف العمالء 

الراغبين في تشييد مباني ُمتعدد 
الطوابق، والتي قد يصل ارتفاعها إلى 

12 طابقًا من األعمدة الفوالذية واألرضيات 
الخرسانية، والجدران المقاومة للحريق، 

والتي تتماشى مع متطلبات كود البناء 
في المناطق المختلفة. كذلك فإن هذه 

التقنية ُتمكن عمالئنا من االستفادة من 
عنصرين أساسيين في مجال التشييد 
والبناء وهما تقليص التكاليف وتوفير 

الوقت في إنجاز المشروع. 

يتواجد المصنع الرئيسي للشركة في 
مدينة الجبيل في المملكة العربّية 

السعودّية، ذلك فضاًل عن مصنعين 
آخرين في كٍل من منطقة جبل علي 
في اإلمارات العربّية المتحدة و مدينة 

أكرا، في دولة غانا. كذلك تمتلك 

الشركة مصنعًا آخرًا في ليبيا، إال 
أنه لم يتم االنتهاء من تشييده ولم 

تبتدء العمليات التشغيلية حتى 
تاريخه. وعقب اتمام عملية االستحواذ 

على شركة AM Modular خالل 
العام 2016م، امتلكت الشركة وحدة 
التصنيع الخامسة لها والتي تقع في 

ماليزيا. وتتجاوز إجمالي الطاقة اإلنتاجية 
لمصانع الشركة 770,000 متر مربع 
سنويًا. وُيذكر أّن استراتيجية االنتشار 

الجغرافي للشركة أدت لالستفادة من 
فرص اإلسكان العديدة المتاحة وإلمكانية 

توفير مختلف الحلول السكنية في 
شتى الدول حول العالم. وقد أسهمت 
قدراتنا اللوجستية في التنسيق بين 

مرافق التصنيع وخدمات الشحن ومواقع 
البناء لتجعل من شركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان شركة رائدة في مجال 
الحلول السكنية في مختلف البلدان 

حول العالم.

يعمل لدى الشركة حاليا أكثر من 
3,390 من العمال والموظفين. 

وتمتلك اإلدارة التنفيذية في الشركة 
مستوى عاٍل من الخبرة في مجال صناعة 
المساكن مع وجود العديد من  الكفاءات 
المتخصصة في كل من األسواق المحلية 
واإلقليمية والدولية. ويعد اعتماد الشركة 

على الخبرة في مجاالت التصميم 
والتخطيط واإلنتاج وتنفيذ المشاريع 

من أهم العناصر التي تمكنها من 
تقديم منتجات ذات جودة عالية وخدمات 

تستحق الثقة.

إضافة إلى ذلك، تساهم شركة البحر 
األحمر لخدمات اإلسكان في زيادة 

إيراداتها عن طريق إدارة وتشغيل 
المجمعات السكنية وتقديم خدمات 
الضيافة والتموين الغذائي. وتندرج 

خدمات إدارة وتشغيل المجمعات 
السكنية تحت فئتين رئيسيتين، هما:

المجّمعات السكنية الدائمة، مثل   .1 
مجّمعات نخيل الصحراء الفندقية

  Compounds and Hotels(
Desert Palms( في مدينتي 

ينبع والجبيل ومجمع حاسي 
مسعود في الجزائر، و التي تم 

تصميمها لتكون منشآت شبه 
دائمة تم إنشاؤها من قبل شركة 
البحر األحمر في مناطق تفتقر إلى 
المنشآت السكنية، وذلك بغرض 

توفير مساكن لموظفي الشركات 
بمختلف فئاتهم. كما أن الشركة 

تقوم بإدارة وتشغيل المنشآت 
التابعة وتوفير جميع المتطلبات 

األساسية للنزالء. وفضاًل عن قيام 
الشركة بتوريد مختلف االحتياجات 
السكنية والمكتبية. كما تشتمل 
المجّمعات السكنية التي تبنيها 

الشركة وتقوم بإدارتها وتشغيلها 
على مطاعم ومرافق ترفيهية 
ووسائل أمن ووحدات اتصاالت.

المجّمعات السكنّية المؤقتة، والتي   .2
يتم إنشاؤها في مناطق تواجد 

الشركات الُمتخصصة في عمليات 
التنقيب عن الغاز والبترول أو 

التعدين أو إنشاء المرافق الصناعية، 
حيث تقوم شركة البحر األحمر ببناء 

مجمعات سكنية من الوحدات 
ُمسبقة الصنع ومن ثم بيعها 

للعمالء أو تأجيرها لفترة محددة من 
الزمن. ومن الممكن أن تقوم الشركة 
بإدارتها وتشغيلها عند رغبة العمالء 

أو تسليمها للعمالء حيث يتم إدارتها 
ذاتيًا. و تقوم الشركة بإنشاء هذه 

المرافق لتوفير كافة الخدمات الالزمة، 
حيث تتم إدارتها من قبل كفاءات 

محترفة. وكذلك تقوم الشركة بتوفير 
خدمات الصيانة للوحدات السكنية 

والمرافق طيلة مدة عقد اإليجار. وعند 
انتهاء فترة العقد الُمبرمة، فإنه يتم 

إزالة كافة المباني القائمة وما إلى 
ذلك من بنية تحتية ومرافق أخرى، 
حيث يتم استخدامها في مشاريع 

أخرى مستقبلية. 
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البنية التحتية وتوفير كافة الخدمات 
التي تتطلبها المجمعات السكنية 

ألكثر من 4000 نزيل، إضافة إلى 
تشييد الصاالت والمالعب الرياضية 

والبقاالت ومراكز األمن والمراكز 
الصحية ومصرف وما إلى ذلك من 

مباني أخرى. إال أنه نظرًا لوجود بعض 
التحديات التي تحول دون تمكن 

شركة داُرنا العقارية من الحصول على 
التمويل الالزم لتنفيذ هذا المشروع 

تحديدًا، أعلنت الشركة عن وجود 
تأخير في تنفيذ المشروع المذكور. 

ومن الُمتوقع أن ُيستأنف العمل في 
تنفيذ المشروع خالل العام 2017م 

متى تمكنت شركة داُرنا العقارية من 
توفير التمويل الالزم لتنفيذه.

 2. ملخص ألهم أحداث 
عام 2016م

 في أوائل العام 2016م، تمكنت 
الشركة من إبرام اتفاقية مع شركة 

داُرنا العقارية لتشييد مجمعات 
سكنية متكاملة للعمال والموظفين 

في قطر. وقد تضمن المشروع البالغة 
قيمته 144 مليون ريال قطري تأسيس 
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تمكن قسم اإلسكاني الصناعي في شهر 
أبريل من العام 2016م من االستحواذ على 
90% من شركة AM Modular،   الشركة 

الماليزية الرائدة في مجال تصنيع وإنتاج 
المباني السكنية ُمسبقة الصنع. وُيعد هذا 

االستحواذ البالغة قيمته 7.0 مليون دوالر 
أمريكي عاماًل هامًا لتحفيز عمليات الشركة 
وزيادة تمركزها في منطقة شرق آسيا. كما 

أن هذه البادرة تتماشى مع توجه الشركة 
لتطوير عملياتها ونشاطاتها من خالل 

استحداث تقنيات بناء غير تقليدية ُمتقدمة 
 AM والتي برعت في استخدامها شركة

Modular. وسُتمكن هذه التقنية الفريدة 
من نوعها شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان من تشييد مباني سكنية تتألف 
من عناصر خرسانية يصل إرتفاعها إلى 12 
طابق وفي وقت قياسي وباستخدام عدد 

قليل من الطاقات البشرية. 

واصلت شركة البحر األحمر لخدمات 
اإلسكان توسعها الجغرافي من خالل 

إبرام سلسلة من االتفاقيات مع شركة 
 Compagnie des Bauxites de

Guinee  في غينيا لتشييد مجمعات 
سكنية متكاملة وتنفيذ البنية التحتية 

وتوفير الخدمات إلسكان 1100 من 
موظفي الشركة. حيث بلغت القيمة 

التقديرية لهذه االتفاقيات ُمجتمعة 
مبلغ 58.0 مليون ريال، وتم االنتهاء من 

تشييدها جميعًا قبل نهاية العام 2016م.

خالل الربع الثالث من العام 2016م، 
قررت الشركة إيقاف تنفيذ مشروع 

إنشاء مجمعات سكنية للموظفين 
في مدينة الملك عبداهلل االقتصادية. 

وقد جاء هذا القرار نتيجة لتغير بعض 
الظروف االقتصادية المتعلقة بهذا 

المشروع والتي قد تؤثر على أسعار 
تأجير الوحدات السكنية بالمجمع وكذلك 

النسبة الُمتوقعة لإلشغال إضافة إلى 
تغير بعض العناصر الرئيسية التي 

تم أخذها في االعتبار عند اعتماد قرار 
تشييد المجمعات السكنية والتي قد 
تؤثر بشكل كبير على الجدوى المالية 

الُمستهدفة للمشروع.

كذلك قررت الشركة خالل الفترة ذاتها 
إيقاف مشروع تشييد مصنع لشركة البحر 

األحمر لخدمات اإلسكان على أرض مدينة 
الملك عبداهلل اإلقتصادية إلنتاج الوحدات 

السكنية ُمسبقة الصنع نظرًا  لتغير 
بعض الظروف االقتصادية المتعلقة 

بتنفيذ المشروع إضافة إلى تغير بعض 
العناصر الرئيسية التي تم أخذها في 

االعتبار عند اعتماد قرار تشييد المصنع 
والتي قد تؤثر بشكل كبير على الجدوى 
المالية الُمستهدفة للمشروع. بعد ذلك 

تمكنت الشركة من إبرام اتفاقية مع 
شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة 

األرض الُمستأجرة مقابل مبلغ إجمالي 
قدره 19,197,783 ريال يتم دفعه من خالل 

دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال 
على مدى 16.5 سنة ابتداًء من العام 

2017م. كما ُيشترط االنتهاء من تجهيزات 
المرفأ البحري لتمكين شركة بترومين 

من القيام بعمليات تحميل المركبات من 
وإلى الموقع للبدأ في تحويل الدفعات 
المالية السنوية. ومن الُمتوقع أن يتم 

ذلك خالل النصف األول من العام 2017م.

تمكنت الشركة خالل الربع األخير من 
العام 2016م من توقيع خطاب موافقة 

لبدء مشروع تشييد مجمعات سكنية مع 
شركة Fluor في الكويت ، بقيمة 4.63 

مليون دينار كويتي. ويتضمن المشروع 
الذي ُيتوقع االنتهاء من تشييده خالل 
الربع األول من العام 2017م، تأسيس 

البنية التحتية وتوفير كافة الخدمات التي 
تتطلبها المجمعات السكنية من خزانات 

المياه والمولدات الكهربائية وخزانات 
الصرف الصحي، إضافة إلى تشييد 

الصاالت والمالعب الرياضية ووحدات األمن 
وما إلى ذلك من خدمات ُمساندة.

خالل شهر أغسطس من العام 2016م، 
أعلنت الشركة عن قيام شركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان المحدودة )غانا(، وهي 
شركة تابعة مملوكة بالكامل، برفع دعوى 
 OPI International قضائية ضد شركة
Group Ltd وشركاتها التابعة وعدد من 
مدرائها وذلك بمدينة هيوستن تكساس 

بالواليات المتحدة األمريكية للمطالبة 
بمبلغ إجمالي قدره 24,524,024 دوالر 
أمريكي، والذي ُيمثل القيمة اإلجمالية 

للُمستحقات غير الُمستلمة بحسب 
سجالت الشركة. وكانت شركة البحر 

األحمر قد أبرمت اتفاقيتين منفصلتين 
 OPI مع إحدى الشركات التابعة لشركة

International Group Ltd خالل 
العامين 2011م و 2014م لتشييد مجمعات 

سكنية في أنغوال بطاقة استيعابية 
تصل إلى 600 نزيل وقد نصت العقود 

على التزام شركة OPI بتحويل المبالغ 
المالية الُمستحقة إلى حساب شركة البحر 

األحمر بعملة الدوالر األمريكي. حيث قامت 
شركة OPI في بادئ األمر بسداد جزء من 

المبالغ الُمستحقة، إال أنها توقفت بعد 
ذلك عن تحويل المبالغ الُمستحقة بعملة 
الدوالر ُمتذرعة بوجود قيود تنظيمية على 
الحواالت المالية الخارجية بالعملة األجنبية. 
وقد أدى ذلك إلى عدم تمكن شركة البحر 

األحمر من تحصيل كامل المبالغ المالية 
الُمستحقة. وقد سعت شركة البحر األحمر 

لبحث كافة الخيارات الُممكنة الستعادة 
المبالغ المالية المستحقة من شركة 

OPI، إال أنها لم تتمكن من التوصل إلى 
حل مناسب مع إدارة شركة OPI إلنهاء 

هذه المسائل وضمان حصولها على 
المبالغ المالية الُمستحقة. وعلى إثره، فقد 

قررت شركة البحر األحمر اتباع اإلجراءات 
القانونية وتنفيذ األحكام والضمانات 
الواردة في االتفاقيات الستعادة كافة 

 OPI المبالغ الُمستحقة من شركة
International Group وشركاتها 

التابعة.

وفيما يتعلق بقسم اإلسكان الُميسر، 
فقد سعت الشركة وبشكل متواصل 

في دراسة وتحليل السوق المحلية فيما 
يتعلق بمتطلبات البناء ومعايير البناء 
المحلية، وكيفية توفير المواد األساسية 
وتهيئة األعمال اللوجيستية والتفاوض 
مع الموردين وتحديد الفرص االستثمارية 
المختلفة، واالستعداد بشكل تام للبدء 
في تنفيذ مشاريع اإلسكان الُميسر في 

األسواق المحلية.

خالل الجمعية العامة غير العادية 
الُمنعقدة بتاريخ 2017/02/16، صوت 

المساهمون بالموافقة على تعديل 
المادة )2( من النظام األساسي 

للشركة، وتعديل هويتها التجارية 
إلى )شركة البحر األحمر العالمية(. 

وستشرع الشركة كذلك في اتخاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة لتغيير الهوية التجارية 

مع الجهات المعنية. ومن المتوقع أن 
يتم االنتهاء من تعديل الهوية التجارية 

بشكل كامل واتمام كافة الُمتطلبات 
مع الجهات المعنية خالل فترة ثالثة 

أشهر من تاريخه.
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 ٣ . الخطة التوسعية للعام 2017م
ستسعى شركة البحر األحمر خالل الفترة القادمة للتركيز على تنفيذ أهداف استراتيجية 

النمو للعام 2020م واستكشاف وسائل جديدة للتطوير من أداء الشركة وتحقيق 
مستوى أعلى لإليرادات من خالل اتباع استراتيجية التنويع في مختلف القطاعات 

والمناطق الجغرافية والمنتجات وتوفير الحلول السكنية المتنوعة. 
إن حالة عدم االستقرار التي واجهتها األسواق خالل الفترة الماضية كان محفزًا رئيسيًا 

لقسم اإلسكان الصناعي التباع استراتيجية التنويع والتوسع في مجال تأجير المجمعات 
السكنية. ومن خالل توقعاتنا ألداء الشركة خالل العام 2017م، فإننا نتطلع إلى تحقيق 

إيرادات ملحوظة من خالل استخدام تقنية البناء العمودي التي تم الحصول عليها 
عقب االستحواذ على الشركة الماليزية، واستخدامها في تلبية متطلبات القطاعات 

الحكومية والخاصة المختلفة. كذلك تتطلع الشركة لتحقيق إيرادات ُمجزية من خالل 
إيجار المجمعات السكنية للشركات المختلفة التي ُتحبذ خيار االستئجار عوضًا عن 

القيام ببناء المجمعات وتشغيلها، وكذلك من خالل بيع منتجات معالجة مياه الصرف 
التي أثبتت تحقيق عوائد ُمجدية على االستثمار. 

وستعمل الشركة خالل العام 2017م على استخدام تقنية البناء العمودي لتنفيذ 
مباني متعددة الطوابق في السوق المحلي من خالل سلسلة من المراحل التي 

تتضمن التصميم والتطوير، والتصنيع والتشييد لهذه المباني. حيث أنه من المتوقع 
أن ُتستخدم هذه التقنية في بادئ األمر لتلبية متطلبات قطاعي المباني السكنية 

والفنادق. وعقب االنتهاء من تنفيذ أولى مشاريع الشركة في هذا المجال، فإن شركة 
البحر األحمر ستستهدف قطاع التطوير العقاري لتشييد مباني ُمتعددة الطوابق في 

قطاع اإلسكان الُميسر.
وفيما يتعلق بقسم مواد البناء، فإن الشركة تقوم حاليًا باختبار تجربة افتتاح المعارض 

التي تمتلكها الشركة وتقوم بتشغيلها )COCO( في مدينة جـدة عن طريق تقديم 
خدماتها ومنتجاتها من خالل فروعها الحالية الستة. كما تعتزم الشركة تطبيق هذه 
التجربة التي أثبتت نجاحها في مدينة جدة إلى ُمختلف مناطق المملكة وما جاورها. 
وسيتم تحديد مواقع استراتيجية لهذه المعارض بحيث يكون تواجدها داخل مناطق 
تمركز معارض الدهانات األخرى أو بالقرب منها، وستحظى بدعم فريق ُمتخصص من 

مسؤولي المبيعات لترويج منتجات الشركة وخدماتها وجذب العمالء.

 4. األصول والخصوم ونتائج األعمال
 بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة خالل العام 2016م 87.97 مليون ريال، مقارنة 

بمبلغ 76.10 مليون ريال في العام 2015م، والذي يمثل ارتفاعًا قدره  %15.60.
 ارتفع إجمالي اإليرادات بشكل طفيف بنسبة 0.25% ليصل إلى 1,030.42 مليون ريال 

خالل العام 2016م، مقارنة بمبلغ 1,027.89 مليون ريال التي تم تحقيقها خالل العام 
2015م.

 بلغ إجمالي الربح 260.63 مليون ريال خالل العام 2016م، مقابل 256.80 مليون ريال 
للعام السابق والذي ُيمثل ارتفاعًا قدره %1.50. 

 بلغ الربح التشغيلي للشركة 116.11 مليون ريال خالل العام 2016م، مقابل 96.39 
مليون ريال خالل العام 2015م، والذي يمثل ارتفاعًا قدره %20.46.

 بلغ الربح الصافي للسهم 1.47 ريال بنهاية العام 2016م مقابل 1.27 ريال خالل العام 
2015م، والذي ُيمثل ارتفاعًا بنسبة %15.75. 

 ارتفع مجموع حقوق المساهمين بمعدل 3.97% مقارنة بالعام 2015م، ليصل إلى 
1,007.62 مليون ريال خالل العام 2016م.

 بلغت قيمة الموجودات المتداولة 663.58 مليون ريال بنهاية العام 2016م ، مقارنة بـ 
645.99 مليون ريال للعام 2015م.

 انخفض مجموع الموجودات من 1,585.63 مليون ريال خالل العام 2015م إلى 1,554.19 
مليون ريال بنهاية العام 2016م، والذي يمثل انخفاضًا بنسبة %1.98.
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 ٥. نتائج  الخمس سنوات السابقة
)المبالغ بآالف الرياالت(

2012 2013 2014 2015 2016 

864,845971,4111,104,9481,027,8921,030,417 إيرادات

)769,783()771,090()809,802()695,176()641,190( تكلفة اإليرادات

223,655276,235295,146256,802260,634 إجمالي األرباح

%25.29%24.98%26.71%28.44%25.86 نسبة إجمالي األرباح

)47,984()54,660()46,744()52,477()37,440( مصاريف بيع و تسويق

)96,538()105,753()75,040()57,127()51,532( مصاريف إدارية و عامة

134,683166,631173,36296,389116,112 الربح من العمليات التشغيلية

1,7142,4731,6964001,580 اإليرادات المالية

)13,202()9,299()7,159()7,481()7,490( النفقات المالية

)6,177()2,896()458(1,1705,971 صافي إيرادات أخرى )مصاريف(

 الدخل قبل الزكاة و الضرائب 
الخارجية

130,077167,594167,44284,59498,313

)5,882()468()1,478()8,866()111( مصاريف ضريبة الدخل األجنبية

)2,577()8,600()10,750()7,131()9,390( مصاريف الزكاة

576,120151,597155,21475,52689,854 الربح قبل حقوق األقلية

)1,885(451,1741,477571 حقوق األقلية

120,621152,771156,69176,09787,969 صافي الدخل

%8.54%7.40%14.18%15.73%13.95 صافي الدخل/ المبيعات )%(
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الرسم البياني التالي يوضح نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة:
)المبالغ بآالف الرياالت(

)المبالغ بآالف الرياالت(
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 ٦. التوزيع الجغرافي لإليرادات
الرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي لإليرادات خالل العام 2016م:

لم يتطرق الرسم البياني لذكر تفاصيل عن اإليرادات من الشركات التابعة في قطر، ليبيا، ونيجيريا، وسنغافورا حيث لم تتمكن هذه 
الفروع من تحقيق أي إيرادات خالل السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

الرسم البياني التالي يوضح نسب اإليرادات بحسب المصدر خالل العام 2016م: 

)%54.66( إيرادات مبيعات الوحدات السكنية 

 إيرادات مبيعات مواد الدهان

 إيرادات عمليات اإليجار

)6.17%(

)39.17%(

السعودية 

 

 غانا

 ماليزيا

 اإلمارات العربية المتحدة

موزامبيق، أستراليا
كندا، ُعمان

)64%(

)12%(

)10%(

)7%(

 بابوا غينيا الجديدة

 الجزائر

)4%(

)4%( )0%(
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توضح الجداول والرسومات البيانية التالية تفصياًل عن مصادر اإليرادات التي حققتها الشركة ، خالل السنوات 2016م 
و2015م، بحسب التوزيع الجغرافي.

)المبالغ بآالف الرياالت(

2016

اإليرادات من 
مبيعات 
الوحدات 
السكنية

نسبة اإليرادات 
من مبيعات 

الوحدات 
السكنية

اإليرادات من 
اإليجار

نسبة اإليرادات 
من اإليجار

اإليرادات من 
مبيعات مواد 

الدهانات

نسبة 
اإليرادات من 

مبيعات مواد 
الدهانات

إجمالي 
اإليرادات

660,572%63,5509.62%368,32055.76%228,70234.62 السعودية

66,878--%1,3992.09%65,47997.91 اإلمارات العربية الُمتحدة

125,349--%1390.11%125,21099.89 غـانا

41,820--%2,3145.53%39,50794.47 بابوا غينيا الجديدة

27,598--%26,87497.38%7232.62 الجزائر

571--%335.85%53894.15 أستراليا

4,389--%4,35599.23%340.77 ُعمان

1----%1100 موزمبيق

99,879--%910.09%99,78899.91 ماليزيا

3,360--%892.63%3,27197.37 كندا

1,030,417%63,5506.17%403,61439.17%563,25354.66 المجموع

)المبالغ بآالف الرياالت(

2015

اإليرادات من 
مبيعات 
الوحدات 
السكنية

نسبة اإليرادات 
من مبيعات 

الوحدات 
السكنية

اإليرادات من 
اإليجار

نسبة اإليرادات 
من اإليجار

اإليرادات من 
مبيعات مواد 

الدهانات

نسبة 
اإليرادات من 

مبيعات مواد 
الدهانات

إجمالي 
اإليرادات

743,497%43,7875.89%414,42755.74%285,28338.37 السعودية

153,378--%1,4340.93%151,94499.07 اإلمارات العربية الُمتحدة

34,365--%2220.65%34,14399.35 غـانا

74,581--%2,3693.18%72,21296.82 بابوا غينيا الجديدة

9,144--%9,144100-- الجزائر

1,752----%1,752100 أستراليا

11,000--%11,000100-- ُعمان

26--%26100-- موزمبيق

------- ماليزيا

149--%149100-- كندا

1,027,892%43,7874.26%438,77142.69%545,33453.05 المجموع
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 ٧. الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات المنتهية في 2015/12/31م و 2016/12/31م.

)المبالغ بآالف الرياالت، ماعدا صافي الربح للسهم(

نسبة التغيرصافي التغير 2016 2015قائمة الدخل

%1,027,8921,030,4172,5250.25 اإليرادات

1,307)769,783()771,090( تكلفة اإليرادات
-0.17%

%256,802260,6343,8321.49 إجمالي األرباح

%12.21-6,676)47,984()54,660( مصاريف بيع وتسويق

%8.71-9,215)96,538()105,753( مصاريف عمومية وإدارية

%96,389116,11219,72320.46 الربح التشغيلي

%4001,5801,180295 اإليرادات المالية

%41.97)3,903()13,202()9,299( المصروفات المالية

%113.29)3,281()6,177()2,896( إيرادات أخرى

%84,59498,31213,71916.22 الدخل قبل ضريبة الدخل األجنبية والزكاة

%1156.84)5,414()5,882()468( ضريبة الدخل األجنبية

%70.03-6,023)2,577()8,600( الزكاة

%75,52689,85414,32818.97 الربح قبل حقوق األقلية

%430.12-)2,456()1,885(571 حقوق األقلية

%76,09787,96911,87215.60 صافي الربح

%1.611.940.3320.50 ربح السهم من العمليات التشغيلية

%1.271.470.2015.75 صافي الربح للسهم

ارتفع صافي الربح خالل 2016م مقارنة من العام السابق نظرًا الرتفاع هامش الربح من معدل 25% خالل العام السابق إلى معدل %25.3 
خالل العام الحالي، والذي جاء نتيجة الرتفاع اإليرادات من مبيعات المباني بنسبة 3.3% واإليرادات من مبيعات الدهانات بنسبة %45.1. 
كذلك ُيعزى التحسن في صافي الربح إلى االنخفاض في إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 9.9% وذلك نتيجة لتقليص مصاريف 

التسويق، وتكاليف التوظيف، ومصاريف الموظفين، إضافة إلى انخفاض مصاريف الزكاة والضرائب بنسبة %6.7.

 ٨. اإليضاحات المحاسبية
تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 2016/12/31م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في 

المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين دون أي اختالف.





 الشركات التابعة والفروع
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 ٩. الشركات التابعة والفروع
تتبع إلى شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، يشار إليها »بالشركة«، مجموعة من الشركات 

المتواجدة في مناطق مختلفة من أرجاء العالم، يتم اإلشارة إليها مجتمعة »بالمجموعة«. وفيما 
يلي نستعرض لكم قائمة تتضمن معلومات تفصيلية عن فروع الشركة وشركاتها التابعة.  

1. شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( المحدودة
 بلد التأسيس: مدينة أكرا، غانا

 تاريخ التأسيس: 2005م
 ،)Sitemaster25( نشاط الشركة: تصنيع مختلف الوحدات السكنية والتي تتضمن 

)Steel Roughneck(، ومجموعة وحدات )Seaway Series(، وتقدم خدماتها للعمالء 
في منطقة شمال إفريقيا وغربها. 

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: غانا
 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

2. شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان )الجزائر( المحدودة 
 مكان التأسيس: الجزائر
 تاريخ التأسيس: 2006م

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

 Desert( »المقاوالت العامة. كما تقوم الشركة بإدارة وتشغيل فندق »نخيل الصحراء
Palms( الواقع في منطقة حاسي مسعود.

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: الجزائر
 مملوكة بنسبة 98% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، كما يمتلك عضو مجلس 

اإلدارة السيد/ جمال عبداهلل 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.
 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: قطر

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

4. 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.

 مملوكة بنسبة 97% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.
 لم تحقق شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان نيجيريا أّي إيرادات حتى تاريخ 2016/12/31م.

٥. شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )المنطقة حرة دبي(
 مكان التأسيس: المنطقة الحرة بجبل علي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 تاريخ التأسيس: 2009م
 نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع والقيام بأعمال المقاوالت 

العامة والصيانة وبناء المرافق واألعمال المدنية والمقاوالت من الباطن.
 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: اإلمارات العربية، والسعودية، وُعمان، والكويت.

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

٦. 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.
 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها:  بابوا غينيا الجديدة
 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.
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 مملوكة بنسبة 90% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.
 نظرًا لعدم استقرار األوضاع األمنية في المنطقة والذي أدى إلى تأجيل العديد من 

المشاريع الرئيسية المتوقعة في قطاع التنقيب عن الغاز والبترول، أعلنت شركة البحر 
األحمر لخدمات اإلسكان عن تعذر الشركة استكمال أعمال الصيانة وتجهيزه لبدء العمل 

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

 لم تتمكن الشركة التابعة من تحقيق أي إيرادات حتى تاريخ 2016/12/31م.

٨. شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات البناء
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية

 تاريخ التأسيس: 2012م
 نشاط الشركة: تجارة الجملة والتجزئة بالمواد الصحية والسباكة وأدوات الكهرباء 

والدهان والطالء بأنواعه، وكذلك التجارة في أدوات وآليات ومعدات البناء.
 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها:  السعودية

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. 

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

 تاريخ التأسيس: 2013م
 نشاط الشركة: انتاج وتوزيع مختلف الدهانات والطالءات والتي ُتستخدم في مجال 

الديكور واالنشاء وكذلك لالستخدام الصناعي والبحري.
 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: السعودية

 مملوكة بنسبة 81% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

10. 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 2016/12/31م.

11. شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق(
 مكان التأسيس: مابوتو، موزمبيق

 تاريخ التأسيس: 2013م
 نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة 

وتركيب الوحدات السكنية مسبوقة الصنع والمعدات الُمتعلقة بها.
 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: موزمبيق

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

12. شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ُعمان(
 مكان التأسيس: ُعمان

 تاريخ التأسيس: 2013م
 نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة 

وتركيب الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع والمعدات الُمتعلقة بها.
 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: عمان

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

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

 تاريخ التأسيس: 2013م
 نشاط الشركة: إنشاء المجمعات السكنية الصناعية واستيراد وبيع وتأجير وصيانة 

وتركيب الوحدات السكنية مسبوقة الصنع والمعدات الُمتعلقة بها.
 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: أستراليا

 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

14. شركة البحر األحمر لإلسكان الُميسر
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية

 تاريخ التأسيس: 2014م
 نشاط الشركة: االستثمار و التطوير العقاري بما في ذلك شراء و استئجار األبنية و األراضي 
وتطويرها و استثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة و إقامة المباني ومشاريع اسكان 

ذوي الدخل المحدود وغيرها من مشاريع التطوير العقاري.
 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

 لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 2016/12/31م.
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1٥. شركة مدينة البحر األحمر السكنية للعقارات
 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية

 تاريخ التأسيس: 2014م
 نشاط الشركة: إنشاء وإدارة وتشغيل المجمعات السكنية المتكاملة وغيرها من 

مشاريع التطوير العقاري و تنفيذ أعمال المقاوالت العامة للمباني السكنية والتجارية.
 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

 لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 2016/12/31م.

1٦. شركة البحر األحمر للمشاريع اإلسكانية
 االسم السابق للشركة هو »شركة البحر األحمر للتطوير العقاري«

 مكان التأسيس: جدة، المملكة العربية السعودية
 تاريخ التأسيس: 2014م

 نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت العامة، واالستثمار والتطوير العقاري بما في ذلك 
شراء و استئجار األبنية و األراضي وتطويرها و استثمارها و إقامة المباني و مشاريع 

االسكان و غيرها من مشاريع التطوير العقاري.
 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

 لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 2016/12/31م. 

1٧. شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )سنغافورة( المحدودة
 مكان التأسيس: سنغافورة

 تاريخ التأسيس: 2015م
 نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد 

المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال المقاوالت بالباطن. 
 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

 لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 2016/12/31م. 

1٨. شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ماليزيا( المحدودة
 مكان التأسيس: كواال لومبور، ماليزيا

 تاريخ التأسيس: 2015م
 نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد 

المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال المقاوالت بالباطن. 
 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

 لم تحقق الشركة التابعة أّي إيرادات حتى تاريخ 2016/12/31م. 

1٩. شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )كندا(
 مكان التأسيس: كندا

 تاريخ التأسيس: 2015م
 نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، 
وتشييد المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال المقاوالت بالباطن.  

 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: كندا
 مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

SDN BHD 20.  شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ماليزيا
 مكان التأسيس: كواال لومبور، ماليزيا

 تاريخ التأسيس: 2016م
 نشاط الشركة: تنفيذ أعمال المقاوالت العامة، والتشييد والبناء، والتركيب، وتشييد 

المرافق والخدمات، والقيام باألعمال المدنية، وأعمال المقاوالت بالباطن. 
 الدولة المحل الرئيسي لعملياتها: ماليزيا

 مملوكة بنسبة 90% لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.
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يوضح الجدول التالي حصص األسهم التي تمتلكها الشركة في شركاتها التابعة و نسبة تغير الملكية خالل الفترتين المنتهيتين 
في 2015/12/31م و 2016/12/31م. ولم تقم أي من الشركات التابعة بإصدار أدوات دين خالل الفترة المنتهية في 2016/12/31م.

بلد  اسم الشركة التابعة
المنشاء

نسبة الحصة المملوكة 
عدد رأس المال المدفوعللشركة كما في ٣1 ديسمبر

األسهم 
2015 2016 

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
50,000%100%100غاناالمحدودة )غانا(

450,000دوالر أمريكي

 شركة سارل البحر األحمر لخدمات 
20,000,000%98%98الجزائراإلسكان المحدودة )الجزائر(

20,000دينار جزائري

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

1,000ريال قطري

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
2,000,000%97%97نيجيرياالمحدودة )نيجيريا(

2,000,000نايرا نيجيري

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
)دبي-المنطقة الحرة(

اإلمارات 
العربية

100%100%1,000,000
1درهم إماراتي

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

10,000دينار ليبي

 شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات 
50,000%100%100السعوديةالبناء

500ريال سعودي

10,000,000%81%81السعودية شركة الدهانات الممتازة
10,000ريال سعودي

 شركة البحر األحمر لالستثمارات 
50,000%100%100السعوديةالُمتخصصة

500ريال سعودي

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

-دوالر أمريكي

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

250,000ريال عماني

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
1.00%100%100استراليا)استراليا(

1دوالر أسترالي

50,000%100%100السعودية شركة البحر األحمر لإلسكان الُميسر
500ريال سعودي

 شركة مدينة البحر األحمر السكنية 
50,000%100%100السعوديةللعقارات

500ريال سعودي

50,000%100%100السعودية شركة البحر األحمر للمشاريع اإلسكانية
500ريال سعودي

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
100%100%100سنغافورا)سنغافورة( المحدودة

100دوالر أمريكي

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
400,000%100%100ماليزيا)ماليزيا( المحدودة

400,000رينجت ماليزي

 شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
100%100%100كندا)كندا(

100دوالر كندي

6,122,450%90-ماليزيا شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان
6,122,450رينجت ماليزي

إن شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )بابوا غينيا الجديدة( هي شركة مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان وُتعد 
شركة تابعة. كذلك فإن لدى الشركة تراخيص لتشغيل فروعها في كل من أبوظبي وأفغانستان و«غينيا االستوائية« وسنغافورة، إال 

أنه ال توجد أي عمليات تشغيلية في أي من هذه الشركات التابعة والفروع خالل الفترة الُمنتهية في 2016/12/31م. 





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

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( بحسب الفترة المنتهية في 

2016/12/31م والذين يمتلكون حصة تتجاوز 5% من إجمالي األسهم الُمصدرة.

نسبة التغير نسبة التملك 
نهاية العام

نسبة التملك 
بداية العام عدد األسهم االسم

- 51% 51% 30,600,000  شركة مجموعة الدّباغ القابضة المحدودة

- 5% 5% 3,000,000  شركة األغذية الممتازة المحدودة

- 5% 5% 3,000,000  الشركة العلمّية الوطنّية المحدودة

- 5% 5% 3,000,000  شركة التسويق والوكاالت التجارّية المحدودة

- 7.4% 7.4% 4,440,025  السيد/ أمين محمد شاكر

  11. سياسة توزيع األرباح
امتثاالً للمادة )46( من النظام األساسي لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، تم تجنيب 10% من صافي األرباح السنوية لتشكيل 

االحتياطي القانوني. وحتى األن لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة ولذلك فإن جميع األرباح يتم دفعها للمساهمين من حاملي 
األسهم العادية. وقد وافق المساهمون في الجمعية العامة التي ُعقدت في 2016/04/20م على توزيع مبلغ 45 مليون ريال، بواقع 

0.75 ريال للسهم، كأرباح نقدية عن السنة المالية 2015م والتي تمثل 7.50% من قيمة السهم اإلسمية وذلك للمساهمين المالكين 
ألسهم الشركة بحسب تاريخ انعقاد الجمعية. وقد تم توزيع أرباح األسهم المعلنة عن طريق اإليداع المباشر في الحسابات المصرفية 

للمساهمين في تاريخ 2016/05/01م.

يتم توزيع االرباح وفقًا للمادة )46( من النظام األساسي للشركة والذي يقضي بتوزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد 
خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وذلك على الوجه اآلتي:

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

يوزع على حاملي األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم.
يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة متساوية من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات 

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

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.

خالل الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 2017/02/16م، صوت المساهمون بالموافقة على تعديل النظام األساسي 
للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار، وعليه فقد تم تعديل سياسة توزيع األرباح 

لتكون على النحو التالي:
أ. ُيجنب )10%( من صافي األرباح لتكون االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 

متى بلغ االحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع

أ. 

ب. 
ج. 

د. 
هـ. 
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ب. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي 
يخصص لدعم المركز المالي للشركة

ج. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابته قدر 
اإلمكان على المساهمين . وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي 

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

هـ. مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )22( من النظام األساسي للشركة ، والمادة )76( من نظام الشركات يخصص بعد ما 
تقدم نسبة ال تزيد عن )10%( من الباقي لمكافآت مجلس اإلدارة ، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد 

الجلسات التي يحضرها العضو.

  12. وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين في الشركة
فيما يتعلق بالشركة وشركاتها التابعة، لم تصدر 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 السنة المالية 2016م.

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

اسم العضو
صافي نهاية العامبداية العام

التغيير
نسبة 
التغيير الصكوكاألسهمالصكوكاألسهم

 معالي االستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ1
)رئيس مجلس اإلدارة(

3,504-3,504---

)%99.33()745,000(-5,000-750,000 الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون2

------ السيد/ عبداهلل فريد شاكر3

---1,000-1,000 السيد / دون براون سمنر4

---1,999-1,999 المهندس / حسين عبداهلل الدباغ5

---1,999-1,999 السيد / جمال عبداهلل الدباغ6

---1,000-1,000 السيد/ صالح محمد بن الدن7

---1,999-1,999 السيد / محمد حسني جزيل8

%5,00025-25,000-20,000 الدكتور / محمد علي بن حسن إخوان9

---2,334-2,334 السيد/ سامي احمد بن محفوظ10

---1,999-1,999 السيد / وحيد أحمد شيخ11

تقدم السيد/ أمين محمد شاكر بطلب االستقالة من عضوية مجلس إدارة شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ألسبابه الشخصية 
وتمت الموافقة عليها اعتبارًا من تاريخ 2016/07/25م.

وافق مجلس اإلدارة على تعيين السيد/ عبداهلل فريد شاكر عضوًا في مجلس إدارة شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بتاريخ 
2016/07/25م. وفي تاريخ 2017/02/16م، وافق مجلس اإلدارة على طلب استقالته من عضوية مجلس اإلدارة ألسبابه الشخصية.

يوضح الجدول التالي مصلحة السيد/ جمال عبداهلل الدباغ )عضو مجلس إدارة( في شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
)الجزائر(:

 تغير 
النسبة

صافي 
التغيير

نهاية العام بداية العام
اسم العضو

الصكوك عدد األسهم الصكوك عدد األسهم

0% - 0 200 0 200  السيد / جمال عبداهلل الدباغ
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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 2016م:

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

 تغير المنصباسم المدير التنفيذي
النسبة

صافي 
التغيير

بداية العامنهاية العام

عدد الصكوك
عدد الصكوكاألسهم

األسهم

 السيد/ دون براون 1
سمنر 

الرئيس التنفيذي 
)المكلف(

1,000-1,000-0-

 السيد/ سانجي 2
-0-0-0المدير المالي ودهواني

 السيد/ محمد عثمان 3
مالوي

مدير إدارة تطوير 
األعمال

42-42-0-

 السيد/ دون براون 4
سومنير 

رئيس الشركة – 
منطقة الشرق األوسط

0-0-0-

 السيد/ كريج 5
كونكلين

المدير العام – فرع 
الجبيل

0-0-0-

-0----نائب الرئيس التنفيذي السيد/ جون مون6

 السيد/ وسيم إعجاز 7
احمد

الرئيس التنفيذي 
– شركة الدهانات 

الممتازة
0-0-0-

 السيد/ محمد نور 8
الدين روميز

المدير المالي – شركة 
الدهانات الممتازة

0-0-0-

رئيس الشركة –  مارك مونيل سمنر9
منطقة أفريقيا

0-0-0-

 بريت ريتشارد 10
ماكدونالد

رئيس الشركة – 
منطقة استراليا

0-0-0-

 السيد/ نيكوالس 11
رينولد

نائب الرئيس لتطوير 
األعمال

0-0-0-

تقدم كل من السيد/ مارك مونيل سمنر والسيد/ دون براون سومنير بطلب استقالتهما من مناصبهما بالشركة اعتبارًا من تاريخ 
2016/12/31م. وقد تم ترقية السيد/ كريج كونكلين إلى منصب رئيس الشركة لمنطقة المملكة العربية السعودية. كما قامت 

الشركة بتعيين ُمديرين تنفيذيين في منصبي رئيس الشركة لمنطقة الخليج العربي ورئيس الشركة لمنطقة أفريقيا.
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  1٣. المعلومات 
المتعلقة بقروض 

الشركة
خالل الربع األول من العام 2013م، أبرمت 

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
اتفاقية تمويل متوسط األجل مع البنك 

األهلي التجاري بقيمة 125 مليون 
ريال لتمويل مشروع بناء المجمع 

 )GS Engineering( السكني لشركة
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. وقد تم سداد كامل مبلغ 

القرض المستحق وال يوجد أي رصيد 
متبقي له كما في 2016/12/31م.

خالل الربع الثاني من العام 2013م، 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل مع 
بنك ساب 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 اإلنتاج. بلغ 
إجمالي المبلغ المستخدم من القرض 

40 مليون ريال، وقررت الشركة عدم 
استخدام المبلغ الُمتبقي من التمويل. 

وكما في 2016/12/31م، بلغ إجمالي 
الدفعات الُمسددة مبلغ 25 مليون ريال، 
وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل 

التمويل مبلغ 15مليون ريال، والتي 
سيتم سدادها على دفعات ربع سنوية 

تنتهي في 2018/07/03م.

خالل الربع الثاني من العام 2014م، 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط 
األجل مع البنك األهلي التجاري بقيمة 
50 مليون ريال لتمويل مشروع بناء 
مجمعات سكنية لمنسوبي شركة 

التعدين العربية السعودية )معادن( 
بمنطقة طريف، شمالي المملكة 

العربية السعودية. وقد تم استهالك 

كامل قيمة التمويل خالل فترة تنفيذ 
المشروع. سيتم سداد مبلغ القرض 

على 48 دفعة شهرية متساوية ابتداًء 
من 2015/01/31م وحتى 2018/12/31م. 

وكما في 2016/12/31م، بلغ إجمالي 
الدفعات الُمسددة 23.96 مليون ريال، 

وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل 
التمويل 26.04 مليون ريال، والتي 

سيتم سدادها على دفعات شهرية 
تنتهي في 2018/12/31م.

خالل الربع األول من العام 2015م، أبرمت 
شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

اتفاقية تمويل متوسط األجل مع بنك 
الرياض بقيمة 15 مليون ريال للمساهمة 

في إعادة تمويل 90% من النفقات 
الرأسمالية للشركة، وتم استخدام مبلغ 

التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ 
القرض على 48 دفعة شهرية متساوية 

ابتداًء من 2015/03/04م وحتى 
2019/02/04م. وكما في 2016/12/31م، 

بلغ إجمالي الدفعات الُمسددة 6.875 
مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد 

المتبقي من أصل التمويل 8.125 مليون 
ريال، والتي سيتم سدادها على دفعات 

شهرية تنتهي في 2019/02/04م.

خالل الربع األول من العام 2015م، 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان )دبي- المنطقة الحرة( 
اتفاقية تمويل متوسط األجل مع بنك 

»إتش إس بي سي الشرق األوسط« 
باإلمارات العربية المتحدة بقيمة 35 

مليون درهم إماراتي لتمويل مشروع 
تشييد مجمع سكني الستخدامه 

في عمليات اإليجار، حيث بلغ إجمالي 
المبلغ المستخدم من القرض 25 

مليون درهم إماراتي  وقررت الشركة 
عدم استخدام المبلغ الُمتبقي من 

التمويل بواقع 10 مليون درهم. 
سيتم سداد مبلغ القرض على 35 
دفعة شهرية متساوية ابتداًء من 

2015/05/07م وحتى 2018/03/07م. 
وكما في 2016/12/31م، بلغ إجمالي 

الدفعات الُمسددة 15.31 مليون درهم 
إماراتي، وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي 

من أصل التمويل 9.69 مليون 

درهم إماراتي، والتي سيتم سدادها 
على دفعات شهرية تنتهي في 

2018/03/07م.

خالل الربع الثاني من العام 2015م، 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل 
مع البنك األهلي التجاري بقيمة 45 
مليون ريال لتمويل مشروع تشييد 

مجمع سكني بالمملكة العربية 
السعودية تبلغ طاقته االستيعابية 
1,978 نزيل. وقد تم استخدام كامل 

قيمة التمويل خالل مدة تنفيذ المشروع. 
سيتم سداد مبلغ القرض على 31 
دفعة شهرية متساوية ابتداًء من 

2015/07/31م وحتى 2018/07/31م 
مع الخيار بالتمديد لفترة 6 أشهر. 

وكما في 2016/12/31م، بلغ إجمالي 
الدفعات الُمسددة 15.97 مليون ريال، 

وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل 
التمويل مبلغ 29.03 مليون ريال، والتي 

سيتم سدادها على دفعات شهرية 
تنتهي في 2018/07/31م. 

خالل الربع الثالث من العام 2015م، 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل 
مع البنك األهلي التجاري بقيمة 80 
مليون ريال لتمويل مشروع تشييد 

مجمع سكني بالمملكة العربية 
السعودية تبلغ طاقته االستيعابية 
2,720 نزيل. وقد تم استخدام قيمة 

التمويل بالكامل. سيتم سداد مبلغ 
القرض على 66 دفعة شهرية متساوية 

ابتداًء من 2015/10/31م وحتى 
2021/03/31م. وكما في 2016/12/31م، 

بلغ إجمالي الدفعات الُمسددة 16.97 
مليون ريال، وبلغ إجمالي الرصيد 

المتبقي من أصل التمويل 63.03 
مليون ريال، والتي سيتم تسديدها 

على دفعات شهرية تنتهي في 
2021/03/31م.

خالل الربع الثالث من العام 2015م، 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل 
مع البنك األهلي التجاري بقيمة 15 
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مليون ريال لتمويل شراء آالت ومعدات. 
وقد تم استخدام قيمة التمويل بالكامل. 

سيتم سداد مبلغ القرض على 48 
دفعة شهرية متساوية ابتداًء من 

2015/09/30م وحتى 2019/08/31م. 
وكما في 2016/12/31م، بلغ إجمالي 
الدفعات الُمسددة 4.69 مليون ريال، 

وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل 
التمويل 10.31مليون ريال، والتي سيتم 
تسديدها على دفعات شهرية تنتهي 

في 2019/08/31م.

خالل الربع الثالث من العام 2015م، 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل 
مع بنك الراجحي بقيمة 15 مليون ريال 
لتمويل مشروع تشييد مجمع سكني 

بالمملكة العربية السعودية. وقد 
تم استخدام قيمة التمويل بالكامل. 

سيتم سداد مبلغ القرض على 54 
دفعة شهرية متساوية ابتداًء من 

2016/01/20م وحتى 2020/06/21م.
وكما في 2016/12/31م، بلغ إجمالي 
الدفعات الُمسددة 3.07 مليون ريال، 

وبلغ إجمالي الرصيد المتبقي من أصل 
التمويل 11.93 مليون ريال، والتي سيتم 
تسديدها على دفعات شهرية تنتهي 

في 2020/06/21م.

خالل الربع الثاني من العام 2016م، 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان اتفاقية تمويل متوسط األجل 
)تمويل إسالمي( مع مصرف الراجحي 
بقيمة 20 مليون ريال مقابل تشييد 

وتأجير مجمع سكني بالقرب من 
منصة للتنقيب عن البترول بالمملكة 

العربية السعودية. وقد تم استخدام 
قيمة التمويل بالكامل. سيتم سداد 
مبلغ القرض على 65 دفعة شهرية 
متساوية ابتداًء من 2016/05/12م 

وحتى 2021/09/12م. وكما في 
2016/12/31م، بلغ إجمالي الدفعات 

الُمسددة 2.19 مليون ريال، وبلغ إجمالي 
الرصيد المتبقي من أصل التمويل 17.81 

مليون ريال، والتي سيتم تسديدها 
على دفعات شهرية تنتهي في 

2021/09/12م.
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يوضح الجدول التالي تفصياًل للقروض التي حصلت عليها الشركة بحسب الجهة الُممولة وفترات السداد:
)المبالغ بآالف الرياالت(

تاريخ نوع التمويل
البداية

دورة 
السداد

فترة 
السداد

قيمة 
القرض

الرصيد 
كما في
بداية 
العام

المبلغ 
المستخدم 
خالل الفترة

المبلغ 
الُمسدد 

خالل 
الفترة

المبلغ 
الُمتبقي

 تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي التجاري(

0)37,500(-30125,00037,500 شهرشهري31.12.2013

 تمويل متوسط األجل 
)بنك ساب(

15,000)12,500(-450,00027,500 سنواتربع سنوي02.07.2013

 تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي التجاري(

26,042)12,500(-450,00038,542 سنواتشهري31.12.2014

 تمويل متوسط األجل 
)بنك الرياض(

8,125)3,750(-415,00011,875 سنواتشهري04.02.2015

 تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي التجاري(

29,032)8,710(-3745,00037,742 شهرشهري01.07.2015

 تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي التجاري(

63,030)14,546(-6680,00077,576 شهرشهري30.09.2015

 تمويل متوسط األجل 
)البنك األهلي التجاري(

10,312)3,750(-4815,00014,062 شهرشهري01.09.2015

 تمويل متوسط األجل 
)بنك الراجحي(

11,927)3,073(-5415,00015,000 شهرشهري20.09.2015

 تمويل متوسط األجل 
)مصرف الراجحي(

17,809)2,191(20,000-6520,000 شهرشهري12.04.2016

 تمويل متوسط األجل 
)بنك HSBC الشرق 

األوسط(
9,888)8,931(-3535,70018,819 شهرشهري07.04.2015

 تمويل قصير األجل
)بنك الرياض(

في تاريخ -
35,000)10,000(365100,00025,00020,000 يوماالستحقاق

 تمويل قصير األجل 
)البنك األهلي التجاري(

في تاريخ -
10,000)37,000(18040,00035,00012,000 يوماالستحقاق

 تمويل قصير األجل
)بنك ساب(

في تاريخ -
10,000)28,000(18030,00010,00028,000 يوماالستحقاق

 تمويل اسالمي – مرابحة 
)بنك الراجحي(

في تاريخ -
24,991)39,982(18070,00014,98449,989 يوماالستحقاق

 تمويل قصير األجل )بنك 
اإلمارات دبي الوطني(

في تاريخ -
10,000-10,000-18050,000 يوماالستحقاق

 تمويل قصير األجل )بنك 
HSBC الشرق األوسط(

في تاريخ -
5,814)10,663(18025,50076315,714 يوماالستحقاق

 تمويل قصير األجل )بنك 
HSBC الشرق األوسط(

-76,55217,84528,575)42,282(4,138

May Bank --110-110 ماليزيا

Public Bank --58-58 ماليزيا

291,276(275,378)842,752382,208184,446 المجموع

 يتم استخدام كافة التمويالت قصيرة المدى لدعم رأس المال العامل والنفقات التشغيلية للشركة. وتمثل المبالغ الموضحة في 
الجدول أعاله كافة مبالغ التمويل قصيرة المدى التي حصلت عليها الشركة، إضافة إلى المبالغ المستخدمة والمبالغ التي تم سدادها 

خالل السنة المالية 2016م.
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الجدول التالي يوضح قروض الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر، وهي على النحو التالي:
)المبالغ بآالف الرياالت(

20162015القروض الُمتداولة

99,942103,592 قروض قصيرة األجل

81,635106,033 الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل

109,699172,583 الجزء غير المتداول من القروض متوسطة األجل

291,276382,208 المجموع

يبين الجدول أدناه تاريخ استحقاق الجزء غير المتداول من القروض متوسطة األجل:
)المبالغ بآالف الرياالت(

20162015فترات االستحقاق )الجزء غير المتداول(

2016 -106,033

2017 81,63574,196

2018 57,82857,316

2019 24,95321,189

2020 20,19316,246

2021 6,7253,636

191,334278,616 المجموع

  14. ايضاحات ألنشطة أدوات الدين
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 2016م.

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 2016م.

٣. أدوات الدين القابلة لالسترداد
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام 2016م.





 مجلس اإلدارة
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 1٥. تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
وافقت الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 2014/04/24م على تعديل المادة )17( من النظام األساسي للشركة وزيادة عدد 

أعضاء مجلس اإلدارة من )9( إلى )12( عضو. وعلى إثره صوت المساهمون بالموافقة على تعيين إثنا عشر )12( عضوًا في مجلس إدارة 
الشركة خالل الجمعية العمومية الُمنعقدة بتاريخ 2015/04/20م وذلك باتباع أسلوب التصويت التراكمي. خالل العام 2016م، حصل 

عدد من التغيرات في عضوية مجلس إدارة الشركة حيث قام المجلس بأداء وظائفه بعضوية )11( فقط.  

فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المجلس وتصنيف األعضاء كما في 2016/12/31م:

تصنيف اسم العضو
العضوية

عضويته في مجلس اإلدارة 
عضويته في لجان الشركةلشركات أخرى

 معالي االستاذ/1
 عمرو عبداهلل الدباغ

)رئيس المجلس(

اللجنة التنفيذية )رئيس(شركة بترومينغير تنفيذي

 الدكتور/2
 إبراهيم حسن المدهون

)نائب رئيس المجلس(

شركة المراعيغير تنفيذي
مجموعة فتيحي القابضة

شركة هرفي
مجموعة العبيكان االستثمارية

اللجنة التنفيذية 
لجنة الترشيحات والمكافآت 

)رئيس(

 السيد/3
عبداهلل فريد شاكر

-- شركة الخليج للتمويلمستقل

 السيد /4
دون براون سمنر

اللجنة التنفيذية -تنفيذي
لجنة الترشيحات والمكافآت

 المهندس /5
حسين عبداهلل الدباغ

--غير تنفيذي

 السيد /6
جمال عبداهلل الدباغ

الشركة الخليجية العامة للتأمين غير تنفيذي
التعاوني

لجنة المراجعة
لجنة الترشيحات والمكافآت

 الدكتور /7
محمدعلي بن حسن إخوان

لجنة المراجعة مستقل

 السيد /8
محمد حسني جزيل

الشركة الخليجية العامة للتأمين غير تنفيذي
التعاوني

شركة بترومين

اللجنة التنفيذية
لجنة المراجعة

 السيد/9
صالح محمد بن الدن

شركة مدينة المعرفة االقتصاديةُمستقل
 شركة مكة لإلنشاء

 شركة تطوير الموانئ
 شركة مجموعة الجذور العربية

 شركة مواد اإلعمار القابضة
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

 السيد/10
سامي أحمد بن محفوظ

لجنة المراجعة )رئيس(-مستقل

 السيد /11
وحيد أحمد شيخ

شركة بترومينغير تنفيذي
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كان السيد/ أمين محمد شاكر أحد أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، وقد استقال من عضوية المجلس بتاريخ 2016/07/25م. 
كما التحق السيد/ عبداهلل فريد شاكر بعضوية المجلس بتاريخ 2016/07/25م، وفي تاريخ 2017/02/16م تمت الموافقه على طلبه 

لالستقالة من عضوية المجلس.

خالل الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 2017/02/16م، صوت المساهمون بالموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة 
وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار، حيث تم تعديل المادة )18( ليكون عدد أعضاء مجلس إدارة 

الشركة )11( عضوًا بدالً من )12( عضو وذلك تماشيًا مع نظام الشركات الحديث.

 1٦. اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل حضور كل اجتماع
بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 2016م )5( اجتماعات. وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

اسم العضو
االجتماع 

األول
االجتماع 

الثاني
االجتماع 

الثالث
االجتماع 

الرابع
االجتماع 
المجموعالخامس

26/01/201620/04/201615/07/201619/10/201603/11/2016

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر معالي األستاذ/ عمرو الدباغ1

5حاضرحاضر حاضرحاضرحاضر الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون2

3مستقيلمستقيلحاضرحاضرحاضر السيد/ أمين محمد شاكر3

2حاضرحاضرلم يكن عضوًالم يكن عضوًالم يكن عضوًا السيد/ عبداهلل فريد شاكر4

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر السيد / دون براون سمنر5

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر المهندس / حسين عبداهلل الدباغ6

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر السيد / جمال عبداهلل الدباغ7

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر الدكتور / محمد علي إخوان8

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر السيد / محمد حسني جزيل9

3حاضرحاضرXحاضرX السيد/ صالح محمد بن الدن10

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر السيد / سامي احمد بن محفوظ11

5حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر السيد / وحيد أحمد شيخ12





 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
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 1٧. مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
تتألف األطراف ذات العالقة من مجموعة الدباغ القابضة المحدودة وشركاتها الزميلة )مجتمعين »مجموعة الدباغ«( وهي شريك األغلبية 

في شركة البحر األحمر لخدمات األسكان وشركاء األقلية في المجموعة وشركاتهم الزميلة. 

يوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف ذوي عالقة خالل العام 2016م:

طبيعة العالقةالطرف ذي العالقة

 شركة مجموعة الدباغ القابضة
المملكة العربية السعودية

مساهم رئيسي في شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بنسبة 
ملكية مباشرة مقدارها 51% من رأس مال الشركة. حيث أن معالي 

األستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ والمهندس/ حسين عبداهلل الدباغ 
والسيد/ جمال عبداهلل الدباغ هم ُمالك غير مباشرين في شركة 

مجموعة الدباغ القابضة، وأن كل من السيد/ محمد حسني جزيل 
والسيد/ وحيد أحمد شيخ هم من كبار التنفيذيين في المجموعة.

 شركة بترومين
المملكة العربية السعودية

إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة. كما أن 
معالي األستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ هو رئيس مجلس إدارة شركة 

بترومين.

 الشركة العلمية الوطنية
المملكة العربية السعودية

هي إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة مجموعة الدباغ 
القابضة، وأحد المساهمين الرئيسين في شركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان، بحصة تعادل %5.

 شركة مجموعة التنمية التجارية
المملكة العربية السعودية

تمتلك 4% من أسهم شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، وهي 
إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة.

هو عضو ُمستقل في مجلس إدارة شركة البحر األحمر لخدمات  السيد/ صالح محمد عوض بن الدن
اإلسكان. وقد قامت الشركة باستئجار قطعة أرض من السيد/ 

صالح بن الدن في محافظة رابغ لتشييد وتأجير مجمعات سكنية 
لموظفي الشركات.

خالل العام المالي 2016م استمرت بعض العقود والتي كانت الشركة طرفا فيها وكانت لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة 
وغير مباشرة فيها. وقد ُأبرمت هذه العقود منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2016م.
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فيمايلي توضيح لتفاصيل التعامالت مع األطراف ذي العالقة التي تمت خالل السنة المالية 2016م:
معالي األستاذ/ عمرو عبداهلل الدباغ

 رئيس مجلس اإلدارة
وصف المصلحة

 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، 
تبلغ مساحتها اإلجمالية 57 مترًا مربعًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخه ويجدد سنويًا، وبواقع 28,500 ريال. انتهى العقد في تاريخ 

2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.
 أجرت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خالل العام 2016م عدٍد من التعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية 

الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على 
خدمات تأمين. 

 في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة األرض 
الُمستأجرة من قبل شركة البحر األحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد قيمة اإليجار من خالل 

دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 عام، وذلك اعتبارًا من تاريخ االنتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين 
شركة بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع أن يتم ذلك خالل النصف األول من العام 

2017م.
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  عقودًا متعددة الفترات الزمنية خالل السنة المالية 2016م مع شركة بترومين 
وبقيمة إجمالية قدرها 214,250 ريال سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طالء لمباني شركة بترومين.

 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا متعددة الفترات الزمنية خالل السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ 
القابضة وبقيمة إجمالية قدرها 387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات 

مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر.

المهندس/ حسين عبداهلل الدباغ
 عضو مجلس اإلدارة

وصف المصلحة
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، 

تبلغ مساحتها اإلجمالية 57 مترًا مربعًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخه ويجدد سنويًا، وبواقع 28,500 ريال. انتهى العقد في تاريخ 
2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.

 أجرت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خالل العام 2016م عدٍد من التعامالت ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية 
الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل والحصول على 

خدمات تأمين. 
 في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة 

األرض الُمستأجرة من قبل شركة البحر األحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد قيمة اإليجار من 
خالل دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 عام، وذلك اعتبارًا من تاريخ االنتهاء من تجهيزات المرفأ البحري 
لتمكين شركة بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع أن يتم ذلك خالل النصف األول 

من العام 2017م.
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  عقودًا متعددة الفترات الزمنية خالل السنة المالية 2016م مع شركة بترومين 

وبقيمة إجمالية قدرها 214,250 ريال سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طالء لمباني شركة بترومين.
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا متعددة الفترات الزمنية خالل السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ 

القابضة وبقيمة إجمالية قدرها 387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق واستئجار معدات 
مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر.

السيد/ جمال عبداهلل الدباغ
 عضو مجلس اإلدارة

وصف المصلحة
 يمتلك عضو مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبداهلل الدباغ حصة تعادل 2% من رأسمال شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان 

)الجزائر(.  لم تقم الشركتين بعمل أي عقود متبادلة خالل السنة المالية 2015م. 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 2016م، والتي تتضمن شراء وحدات سكنية مسبقة الصنع.
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خالل 
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السنة المالية 2016م بلغت قيمتها اإلجمالية 5,153,907 وذلك مقابل توفير 
خدمات ومنتجات تأمين مختلفة لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، حيث أن 

السيد/ جمال عبداهلل الدباغ هو رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة 
للتأمين التعاوني وعضو مجلس إدارة شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار 
مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مساحتها اإلجمالية 

57 مترًا مربعًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخه ويجدد سنويًا، وبواقع 28,500 ريال. 
انتهى العقد في تاريخ 2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.

 أجرت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خالل العام 2016م عدٍد من التعامالت 
ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 

1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل 
والحصول على خدمات تأمين. 

 في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية 
مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة األرض الُمستأجرة من قبل شركة 

البحر األحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد 
قيمة اإليجار من خالل دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 

عام، وذلك اعتبارًا من تاريخ االنتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شركة 
بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع 

أن يتم ذلك خالل النصف األول من العام 2017م.
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  عقودًا متعددة الفترات الزمنية 

خالل السنة المالية 2016م مع شركة بترومين وبقيمة إجمالية قدرها 214,250 
ريال سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طالء لمباني شركة 

بترومين.
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا متعددة الفترات الزمنية خالل 
السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ القابضة وبقيمة إجمالية قدرها 

387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق 
واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر.

السيد/ محمد حسني جزيل
 عضو مجلس اإلدارة

وصف المصلحة
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا ُمتعددة الفترات الزمنية مع 

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خالل السنة المالية 2016م بلغت 
قيمتها اإلجمالية 5,153,907 وذلك مقابل توفير خدمات ومنتجات تأمين مختلفة 

لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، حيث أن السيد/ محمد حسني جزيل هو 
عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين.

 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار 
مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مساحتها اإلجمالية 

57 مترًا مربعًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخه ويجدد سنويًا، وبواقع 28,500 ريال. 
انتهى العقد في تاريخ 2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.

 أجرت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خالل العام 2016م عدٍد من التعامالت 
ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 

1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل 
والحصول على خدمات تأمين. 

 في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية 
مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة األرض الُمستأجرة من قبل شركة 

البحر األحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد 
قيمة اإليجار من خالل دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 

عام، وذلك اعتبارًا من تاريخ االنتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شركة 
بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع 

أن يتم ذلك خالل النصف األول من العام 2017م.
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  عقودًا متعددة الفترات الزمنية خالل 
السنة المالية 2016م مع شركة بترومين وبقيمة إجمالية قدرها 214,250 ريال 

سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طالء لمباني شركة بترومين.
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 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا متعددة الفترات الزمنية 
خالل السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ القابضة وبقيمة إجمالية 

قدرها 387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق 
واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر.

السيد/ وحيد أحمد شيخ
 عضو مجلس اإلدارة

وصف المصلحة
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان بتاريخ 2015/08/16م عقد إيجار 

مساحات مكتبية مع شركة مجموعة التنمية التجارية، تبلغ مساحتها اإلجمالية 
57 مترًا مربعًا لمدة عام اعتبارًا من تاريخه ويجدد سنويًا، وبواقع 28,500 ريال. 

انتهى العقد في تاريخ 2016/08/15م، ولم يتم تجديده بعد ذلك.
 أجرت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خالل العام 2016م عدٍد من التعامالت 
ُمتعددة الفترات الزمنية مع الشركة العلمية الوطنية بلغت قيمتها اإلجمالية 

1,409,603 ريال سعودي مقابل استئجار مساحات مكتبية ومركبات نقل 
والحصول على خدمات تأمين. 

 في تاريخ 2016/09/04م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية 
مع شركة بترومين لتحويل عقد إيجار قطعة األرض الُمستأجرة من قبل شركة 

البحر األحمر لتكون باسم شركة بترومين. وستقوم شركة بترومين بسداد 
قيمة اإليجار من خالل دفعات سنوية مقدارها 1,163,502 ريال وعلى مدى 16.5 

عام، وذلك اعتبارًا من تاريخ االنتهاء من تجهيزات المرفأ البحري لتمكين شركة 
بترومين من القيام بعمليات تحميل المركبات من وإلى الموقع. ومن الُمتوقع 

أن يتم ذلك خالل النصف األول من العام 2017م.
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان  عقودًا متعددة الفترات الزمنية 

خالل السنة المالية 2016م مع شركة بترومين وبقيمة إجمالية قدرها 214,250 
ريال سعودي مقابل توريد منتجات الدهان وتقديم خدمات طالء لمباني شركة 

بترومين.
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا متعددة الفترات الزمنية 

خالل السنة المالية 2016م مع شركة مجموعة الدباغ القابضة وبقيمة إجمالية 
قدرها 387,002 ريال سعودي مقابل شراء تذاكر طيران وعمل حجوزات للفنادق 

واستئجار معدات مكتبية نيابة عن شركة البحر األحمر.

الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان
 عضو مجلس اإلدارة

وصف المصلحة
 أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا ُمتعددة الفترات الزمنية مع 

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني خالل السنة المالية 2016م بلغت 
قيمتها اإلجمالية 5,153,907 وذلك مقابل توفير خدمات ومنتجات تأمين مختلفة 

لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، حيث أن الدكتور/ محمد علي بن حسن 
إخوان هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين.

السيد/ صالح محمد عوض بن الدن
 عضو مجلس اإلدارة

وصف المصلحة
 خالل العام 2013م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية مدتها 3 

سنوات مع السيد/ صالح محمد بن الدن مقابل استئجار قطعة أرض في محافظة 
رابغ لتشييد مجمع سكني لمنسوبي شركة GS Engineering، وذلك بقيمة 
883,390.95 ريال سعودي سنويًا. وعند انتهاء مدة االتفاقية خالل العام 2016، 

قامت الشركة بتمديده بنفس السعر الُمتفق عليه، على أن يتم تجديده سنويًا 
وذلك لغرض تأجير المجمع السكني لتلبية المتطلبات اإلسكانية للشركات 

المتواجدة في المنطقة.
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توضح الجداول التالية تفاصيل التعامالت مع األطراف ذي العالقة خالل األعوام 2016م 2015م:

20162015شركة مجموعة الدباغ القابضة

)64,942(219,101الرصيد بداية العام - مدفوعات / )مستحقات(

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

387,002284,043

--مبيعات وحدات سكنية ُمسبقة الصنع

606,103219,101الرصيد نهاية العام - مدفوعات / )مستحقات(

20162015شركة بترومين

-74,750الرصيد بداية العام - مدفوعات / )مستحقات(

139,500509,305المبالغ الُمستلمة

)434,555()214,250(مشتريات لمنتجات الدهان من شركة الدهانات الممتازة

74,750-الرصيد نهاية العام - مدفوعات / )مستحقات(

20162015الشركة العلمية الوطنية

607,011192,013الرصيد بداية العام - مدفوعات / )مستحقات(

1,409,6031,371,290تكاليف استئجار مساحة للمكاتب ومركبات

مدفوعات ومصاريف نهاية الخدمة لموظفين تم نقلهم من الشركة العلمية 
الوطنية

)1,757,633()956,292(

258,981607,011الرصيد نهاية العام - مدفوعات / )مستحقات(

20162015شركة التنمية التجارية

-28,500الرصيد بداية العام - مدفوعات / )مستحقات(

28,500-تكاليف استئجار مساحات مكتبية

-)28,500(مدفوعات

28,500-الرصيد نهاية العام - مدفوعات / )مستحقات(

20162015السيد/ صالح محمد بن الدن

--الرصيد بداية العام - مدفوعات / )مستحقات(

883,391883,391تكاليف استئجار قطعة األرض

)883,391()883,391(مدفوعات

--الرصيد نهاية العام - مدفوعات / )مستحقات(
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 1٨. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين
الجدول التالي يوضح المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، بمن فيهم المدير التنفيذي 

والمدير المالي خالل العام 2016م:
)المبالغ بآالف الرياالت(

أعضاء المجلس البند
التنفيذيين

أعضاء المجلس 
غير التنفيذيين/ 

المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 
أعلى المكافآت والتعويضات بما فيهم 

الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

7,809 -1,000 الرواتب

9,119-114 البدالت والتعويضات

-2002,000 المكافآت الدورية والسنوية

1,3142,00016,928 اإلجمالي

 1٩. التنازالت عن الرواتب والتعويضات
ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض خالل السنة 

المالية 2016م.

 20. التنازالت عن األرباح
ليست هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح خالل السنة المالية 2016م.
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 21. مدفوعات الزكاة والضرائب، والمدفوعات النظامية األخرى
تخضع الشركة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يخضع الشركاء األجانب في الشركات السعودية التابعة الموحدة 

لضريبة الدخل. ُيحَمل مخصص ضريبة الدخل العائد على الشركاء األجانب في الشركات التابعة السعودية على حقوق الملكية 
غير المسيطرة. يحمل مخصص الزكاة المستحقة على الشركة وعن حصصها في الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل 
الموحدة. يتم قيد الزكاة اإلضافية التي تستحق بموجب التسويات النهائية، إن وجدت، عندما يتم الربط عليها وتحديدها من قبل 

الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تخضع الشركات التابعة والفروع األجنبية لضرائب الدخل في البالد التي تعمل بها، فيما عدا شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان دبي 
ل هذه الضرائب على قائمة الدخل الموحدة. التي ال تخضع ألي من الزكاة أو ضرائب الدخل في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ُتَحمَّ

تقوم الشركة والشركات السعودية التابعة لها باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع أطراف غير مقيمة،بما فيها توزيعات األرباح 
المدفوعة للشركاء األجانب في الشركات السعودية التابعة، إن وجدت، في المملكة العربية السعودية كما هو مطلوب بموجب قانون 

ضريبة الدخل السعودي.
حصلت الشركة على شهادة من مصلحة الزكاة و الدخل بدفع جميع المستحقات على الشركة حتى نهاية العام 2013م. و لم تحصل 

على أي استبيان أو تقييم لمخصصات الزكاة خالل السنوات 2007م – 2015م. 

الجداول التالية توضح بالتفصيل المدفوعات النظامية التي قامت الشركة بسدادها خالل الفترات المنتهية في 2015/12/31م 
و 2016/12/31م:

20162015احتياطي مدفوعات للزكاة

16,035,53217,245,846 بداية العام

2,577,0888,600,000 المخصصات

         )9,810,314(          )652,036(  المدفوعات

17,960,58416,035,532 نهاية العام

20162015احتياطي ضريبة الدخل الخارجي

392,229510,848 بداية العام

588,710468,496 المخصصات

)587,115()3,824,762( المدفوعات

2,449,177392,229 نهاية العام

20162015احتياطي التأمينات االجتماعية

215,500- بداية العام

3,654,0383,009,251 المخصصات

)3,224,751()3,343,800( المدفوعات

-310,238 نهاية العام

20162015المدفوعات النظامية - الجمارك

-- بداية العام

2,087,4304,617,911 المخصصات

)4,617,911()2,087,430( المدفوعات

-- نهاية العام

ال يوجد على شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أي مدفوعات نظامية أخرى غير المذكور كما في 2016/12/31م.
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 22. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عن الفترات المنتهية في 2015/12/31م و 2016/12/31م:

20162015احتياطي نهاية الخدمة

43,072,53232,936,253 بداية العام

11,563,15013,338,439 المخصصات

)3,202,160()4,209,504( المدفوعات

-- فروقات تحويل عملة

50,426,17743,072,532 نهاية العام

 2٣. إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

 أن سجالت 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.

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

 2٥. لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها
لمجلس اإلدارة ثالث )3( 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 واإلسهام في وضع السياسات 
والبرامج وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:

 اللجنة التنفيذية
بحسب المادة )5( من الئحة اللجنة التنفيذية، فإن اللجنة تتألف من خمسة )5( أعضاء. بنهاية العام 2015م، جرى تغيير في 

تشكيل اللجنة التنفيذية مما نجم عنه انخفاض عدد األعضاء إلى أربعة أعضاء فقط، ولم يتم تعيين عضو ليحل محله حتى 
تاريخه. وتتألف اللجنة التنفيذية حاليًا من أربعة )4( أعضاء، يرأسهم معالي األستاذ/ عمرو بن عبداهلل الدباغ، وعضوية كل من 

الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون والسيد/ محمد حسني جزيل والسيد/ دون براون سمنر. وتختص اللجنة التنفيذية بصفة 
أساسية باقتراح كافة القرارات الهامة التنفيذية واالستراتيجية وفق الصالحيات المحددة لها والُمعتمدة من مجلس اإلدارة ومن 

ثم التوصية بها إلى المجلس العتمادها والموافقة عليها. وقد أجرت اللجنة التنفيذية )7( اجتماعات خالل العام 2016م.

 لجنة المراجعة
تتألف لجنة المراجعة من )4( أعضاء من مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين. وتقوم لجنة المراجعة بمهامها برئاسة السيد/ 

سامي أحمد بن محفوظ، وعضوية كل من الدكتور/ محمد علي بن حسن إخوان، والسيد/ جمال عبداهلل الدباغ والسيد/ محمد 
حسني جزيل. وتؤدي اللجنة مهامها الرئيسية التي تهدف إلى التأكد من سالمة ونزاهة وشفافية واستقاللية كافة عمليات 
وأعمال الشركة والشركات التابعة لها، بما يتماشى مع متطلبات أنظمة ولوائح وزارة التجارة واالستثمار وأنظمة ولوائح هيئة 

السوق المالية واألنظمة واللوائح ذات العالقة، وكذلك متطلبات المعايير المهنية العالمية ذات العالقة، بما يحقق وُيمكن 
مجلس اإلدارة من القيام بمسؤولياته المناطة به للمحافظة على حقوق المساهمين. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة خالل العام 

2016م )5( اجتماعات.

 لجنة الترشيحات والمكافآت
بحسب المادة الرابعة )4( من الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت، فإن اللجنة تتألف من أربعة )4( أعضاء. بنهاية العام 2015م، جرى 

تغيير في تشكيل اللجنة التنفيذية مما نجم عنه انخفاض عدد األعضاء إلى ثالثة أعضاء فقط، ولم يتم تعيين عضو ليحل محله 
حتى تاريخه. وتتألف لجنة الترشيحات والمكافآت حاليًا من ثالثة )3( أعضاء، يرأسهم الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون وعضوية 

كل من 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 

لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة إلقرارها. وقد عقدت اللجن )4( 
اجتماعات خالل العام 2016م.





 المخاطر المتعلقة باألعمال
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 2٥. المخاطر المتعلقة باألعمال
أعمال الشركة ووضعها المالي أو نتائج العمليات يمكن ان تتأثر ماديا بأي من المخاطر 

التالي ذكرها. في حين أن القائمة ليست شاملة إال أنها تشير إلى أبرز المخاطر التي 
يمكن أن تواجهها شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

 كلفة المواّد الخام وتوافرها
إّن أسعار وتوافر المواد الخام التي 

تستخدم في صناعة منتجات الشركة 
يمكن أن تتغّير بشكل ملحوظ بسبب 
تقّلب األسعار في العرض والطلب. وقد 

تمّكنت الشركة تاريخّيًا من الحفاظ على 
المخزون المناسب من المواّد الخام وذلك 

بفضل حفاظها على عالقاتها المتينة 
والطّيبة مع الشركات الممولة وتخزين 

كميات كافية من المواد األكثر استهالكًا. 
أدى ارتفاع االسعار لبعض المواد الخام 

التي تستخدمها الشركة إلى ارتفاع اسعار 
المنتج النهائي الذي يتم تقديمه إلى 

العمالء. و تواجه الشركة بعض التحديات 
في االستمرار في رفع سعر المنتجات نتيجة 

الرتفاع المواد الخام، والذي من الممكن 
بدوره أن يؤثر سلبيا على زيادة المبيعات 

والنتائج التشغيلّية والتدفق النقدي.

 المنافسة
تعمل الشركة في العديد من األسواق التي 

تتسم بمستوى عاٍل من المنافسة، وهنالك 
عدد من الشركات التي تتنافس مباشرة 
مع البحر األحمر لخدمات اإلسكان مما قد 

يؤثر على هامش ربح الشركة. باإلضافة الى 
أن مستقبل أداء الشركة قد يتأثر سلبًا في 

حالة ظهور العديد من المنافسين الجدد 
في مناطق تواجد الشركة.

 الطبيعة الدورّية لألعمال
على الرغم من أن الدول االقتصادية 

في الشرق األوسط و أجزاء من أفريقيا 
مستمرة في مواصلة سياسة التنوع 

لتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية 
في الناتج المحلي اإلجمالي، فإن اإليرادات 
التابعة للنفط تواصل لعب دور مهيمن 
في تلك الدول. كم أن الهبوط المفاجئ 

في أسعار النفط قد يؤدي إلى نتائج 
غير مرغوبة لالستثمارات الجديدة مما 

قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على 
المجمعات السكنية الخاصة بمنسوبي 

شركات التنقيب عن الغاز و البترول و 
التعدين و الشركات الصناعية األخرى، و 
الذي يمكن أن يسهم بدوره في التأثير 
على النتائج المالية وعمليات الشركة.

 تعطل االعمال
تعتمد أعمال شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان على كفاءة عمليات مرافق 
التصنيع الواقعة في المملكة العربية 

السعودية، و اإلمارات العربية المتحدة، و 
غانا. وتتمثل أبرز المخاطر التي قد تؤدي 

إلى تعطل األعمال في الكوارث الطبيعية 
والحروب والحوادث لكبار العاملين و نقص 

الطاقة، وتأثر امدادات المياه ، وإخفاق 
المعدات اإللكترونية. على الرغم من أن 

الشركة تتبع سياسة تأمين تتناسق مع 
معاير الصناعة التي  وضعت لتأمين 

الحماية والسالمة للحد من اَثار هذه 
المخاطر إال أن هذه التدابير قد ال تعوض 

الشركة بنحو كاف عن الخسائر التي قد 
تحدث وأي خسائر أخرى أو أضرار مادية يمكن 

أن يكون لها أثر سلبي على اإليرادات.

 قوانين الحوكمة
تخضع الشركة لعدد من قوانين الحوكمة 

المختلفة. وقد ينتج من تطبيق قوانين 
جديدة إلى جانب القوانين القائمة إلى 

زيادة كلفة تصنيع منتجات الشركة. 
إضافة إلى ذلك، قد يؤّدي عدم االلتزام 
بالقوانين الحالّية أو المستقبلّية إلى 

التعّرض للعقوبات أو المسؤولّية 
الجنائّية أو المدنّية. وكال االحتمالين يمكن 

أن يؤثر سلبًا على المبيعات والنتائج 
التشغيلّية والتدفق النقدي للشركة.
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 االعتماد على المدراء 
التنفيذيين وسواهم من 

األشخاص الرئيسيين
تعتمد الشركة على جهود مدراءها 

التنفيذيين وعدد من األشخاص 
الرئيسيين. وفقدان أي من هؤالء 

األشخاص أو عدد منهم قد يؤثر سلبّيًا 
على المبيعات والنتائج التشغيلّية 

والتدفق النقدي في الشركة.

 سعر الصرف للعمالت
تعتمد نفقات و إيرادات الشركات على 

عدد مختلف من العمالت الدولية 
نظرًا لشراء المواد الخام من العديد 

من األسواق العالمية، و تواجد مرافق 
التصنيع في أكثر من بلد واحد، و نهايًة 

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 األخرى 
التي تتعامل بها الشركة قد يؤثر على 

أرباح الشركة. وبالرغم من أن الشركة 
تقوم باستخدام احدث الوسائل إلدارة 

مخاطر عمليات صرف العمالت األجنبية؛ 
إال أن هذه المخاطر التزال تؤثر على 

ربحية الشركة بسبب التكلفة اإلضافية 
المترتبة على استخدام مثل هذه األدوات.

 العوامل السياسية
قامت شركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان بتنفيذ مشاريع في أكثر من 62 
دولة حول العالم، حيث ترتكز أنشطتها 

في دول الشرق األوسط، و إفريقيا، وشرق 
آسيا. و تعد الشركات المتخصصة في 

مجاالت التنقيب عن البترول و الغاز و 
التعدين والشركات الصناعية األخرى من 

اهم العمالء لدى الشركة حيث انهم 

يقومون بتنفيذ مشاريعهم في هذه 
الدول. و تعاني بعض هذه الدول من 

حالة عدم االستقرار السياسي و تداعياته 
على الوضع االقتصادي، مما قد يؤثر 

بشكل كبير على أداء الشركة.

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

إن 57% تقريبًا من الذمم المدينة كما 
في 2016/12/31م كانت مطلوبة من 8 

عمالء )2015م: 8 عمالء ُيمثلون 74% من 
إجمالي الذمم المدينة(. تعتقد اإلدارة بأن 

مخاطر تركيز االئتمان مخففة حيث أن 
نسبة من األرصدة القائمة هي من عمالء 

لديهم تصنيف ائتماني مرتفع ويتم 
استالم الدفعات حسب شروط العمل 

المتفق عليها. يتم إيداع النقد والودائع 
قصيرة األجل لدى بنوك ذات تصنيف 

ائتماني مرتفع. يتم قيد الذمم المدينة 
بعد خصم مخصص الديون المشكوك 

في تحصيلها.

 انخفاض أسعار النفط
يمكننا القول بأن سعر النفط هو 

أحد أبرز العوامل المؤثرة في االقتصاد 
العالمي، كما أن تذبذبات أسعاره تؤثر 

وبشكل مباشر على عجلة النمو 
االقتصادي. حيث أن تدهور أسعار النفط 

تؤدي إلى تأجيل أو إلغاء العديد من 
المشاريع الرئيسية للشركات العاملة 

في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، 
والذي بدوره قد يؤثر على مصادر إيرادات 
الشركة نتيجة اعتماد شريحة كبيرة من 
عمالء الشركة على هذه القطاعات. وقد 
اتخذت الشركة بعض التدابير للحد من 
آثار تذبذب أسعار النفط واالعتماد على 

الشركات العاملة في قطاعات التنقيب 
عن الغاز والنفط وذلك من خالل اتباع 

سياسة التنويع وتقديم خدمات الشركة 
ومنتجاتها إلى قطاعات أخرى ال تتأثر 

بتذبذبات أسعار النفط، وكذلك التوسع 
في أنشطة الشركة إلى دول جديدة 

من غير منتجي النفط. وبالرغم من أن 
سياسة التنويع تحد بشكل نسبي من 

اآلثار السلبية الناجمة عن تذبذبات أسعار 
النفط، إال أن مخاطر انخفاض أسعار 

النفط سيكون لها تأثير بشكل مستمر 
على إيرادات الشركة وأرباحها. 

 المخاطر الخارجية
تنجم هذه المخاطر بشكل مباشر نتيجة 
الستثمار الشركة في بلدان خارجية نظرًا 

لمالئمة الفرصة االستثمارية في حينها 
بتلك البلدان التي تعتزم الشركة 

االستثمار فيها. ويأتي ضمن هذا السياق 
»مخاطر البلد« والتي قد تنجم عن تغيير 

الحكومة المحلية في تلك البلدان 
سياساتها وأنظمتها بشكل جذري مما 

قد يؤثر سلبيًا على بيئة العمل في 
تلك الدول أو على العوائد المرجوة من 

االستثمار في أحد القطاعات أو الشركات 
أو المشاريع تحديدًا. كما ُيمكن تصنيف 

ية التي  هذه المخاطر إلى مخاطر ُكلِّ
تنجم عن تغيير السياسات الداخلية 

للدولة والتي تؤثر على أنظمة الصادرات 
وأداء الشركات األجنبية بشكل عام في 
تلك الدولة، و مخاطر أخرى جزئية تنجم 

عن استهداف الحكومة المحلية في تلك 
الدول شركة أجنبية بعينها نتيجة لتوتر 

العالقات السياسية.
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 2٧. الجزاءات والعقوبات 
المفروضة على الشركة
لم يتم فرض أي عقوبات أو جزاءات على 

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان خالل 
العام 2016م.

 2٨. نتائج المراجعة 
السنوية لفاعلية 

إجراءات نظام الرقابة 
الداخلية

خضعت عمليات الشركة خالل العام 
2016م لعمليات مراجعة دورية من 

جانب كل من إدارة المراجعة الداخلية 
في الشركة والمراجع الخارجي للشركة 

للتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية 
في حماية مصالح وأصول الشركة وتقييم 
مستوى مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة 

األداء. كما قام مراقب الحسابات الخارجي 
بتقييم هذا النظام ضمن مراجعته 
للبيانات المالية الختامية للشركة.
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وعقب قيام اإلدارة التنفيذية ولجنة المراجعة بتقديم مرئياتها في هذا الخصوص، قرر مجلس اإلدارة تعيين مستشار خارجي للقيام 
بمراجعة شاملة وتقديم توصياته بهذا الشأن. وبناًء على هذه التوصيات ولضمان االرتقاء بمستوى إجراءات الرقابة الداخلية وفاعليتها، 

قامت الشركة بتطوير واستحداث السياسات التالية:
1. سياسات اإلفصاح وتضارب المصالح

2. سياسات االستعانة بالمستشارين الخارجيين لتقديم الدراسات والتقارير الالزمة لعمليات االستحواذ 
٣. سياسات إفصاح موظفي الشركة عن مصالحهم الشخصية

4. سياسات اإلبالغ السري عن المخالفات والتجاوزات
٥. سياسات استخدام أجهزة التقنية الخاصة بالشركة 

وتقوم لجنة المراجعة بشكل ُمستمر وعن كثب بمراقبة وفحص أداء إدارة المراجعة الداخلية، حيث تم التوصية باألخذ بعدٍد من 
التدابير التي تتعلق باستحداث أنظمة المراقبة وإعداد التقارير لضمان التطوير الُمستمر لكفاءة إدارة الُمراجعة الداخلية. وقد أظهرت 

نتائج الفحص المستمر التي ُأجريت ألنظمة الرقابة الداخلية في الشركة أنه ال يوجد قصور جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية وسالمتها 
يقتضي اإلفصاح عنه.

 2٩. المسؤولية االجتماعية
إن شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ملتزمة بمسؤوليتها االجتماعية في مختلف البلدان التي تتواجد فيها. كما أننا نؤمن بأن 

دمج التنمية المستدامة وإشراك المجتمع في استراتيجيتنا على المدى الطويل هو العامل الرئيسي للحصول على نتائج إيجابية 
ومستدامة للشركة ولعمالئنا. فقد حرصت الشركة دومًا على توظيف الكوادر المحلية في مختلف البلدان التي تقوم بتنفيذ 

مشاريعها فيها، حيث أنها ُتعد أحد الطرق المباشرة لتطوير االقتصاد المحلي لتلك الدول.

 )STP( بتركيب وحدة معالجة لمياه الصرف )وسعيًا من الشركة على تطوير منتجات صديقة للبيئة، قامت شركة البحر األحمر )دبي
داخل المصنع، حيث تتميز هذه الوحدة بقدرتها الفائقة على معالجة المياه وتحويلها إلى مياه نقية بشكل كامل. وقد ساهمت وحدة 

المعالجة على تقليص عملية التخلص من مياه الصرف، ومعالجتها لالستخدام مرة أخرى داخل مرافقنا حتى نتمكن من المساهمة 
في الحفاظ على البيئة وزيادة الوعي داخل المناطق الصناعية لتطبيق مثل هذه المبادرات. وقد نجم عن استخدام وحدة معالجة مياه 

الصرف المذكورة، تقليص المصاريف بواقع 500,000 ريال سنويًا، وتقليص االعتماد على توريد المياه النقية بنسبة 30% - 40%، وكذلك 
تخفيض التكاليف التشغيلية بنسبة %75.

 Port Moresby Nature( حصل فرع الشركة في »بابوا غينيا الجديدة« على مرتبة »الراعي الفضي« من محمية بورت مورسبي
Park(  نظير المساهمة في شحن وتوصيل عدد من الوحدات والمباني ُمسبقة الصنع التي تم الترتيب مع عمالئنا للتبرع بها. 

وتتضمن هذه الوحدات مطابخ ومكاتب وحاويات ووحدات تبريد.

كذلك فقد ساهم فرع شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( في دعم المكتب اإلقليمي لخدمات الهجرة في منطقة »تيما« من 
خالل تحويل إحدى الحاويات إلى مبنى يتألف من مبنيين ليتم استخدامهما من قبل موظفي المركز.   وقد جاءت هذه المبادرة 

لتخفيف االزدحام الذي ُيعاني منه مسؤولي المركز نظرًا لكثرة عدد الزوار. وقد تم استخدام مواد ُمصنعة محليًا لتجهيز متطلبات 
المكاتب للتأكيد على دعم الشركة الستخدام الصناعات المحلية. 

 ٣0. التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تولي شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان مساهميها ومستثمريها أهمية بالغة حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام 

من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها 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 االعالم االخرى وفقا لسياسة االفصاح التي 

تحرص الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 
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 ٣1. تطبيق معايير المحاسبة الدولية
من خالل اجتماعه الُمنعقد بتاريخ 2013/07/18م، أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين العمل على تطبيق معايير المحاسبة الدولية )IFRS(، بحيث 
يتم تطبيقها بتاريخ 2017/01/01م كحد أقصى. وعلى إثره اتخذت الشركة كافة التدابير 

الالزمة لتطبيق هذه المعايير دون التأثير على وتيرة سير العمل. وسعت الشركة في 
تطبيق معايير المحاسبة الدولية من التالي: 

 تم إعداد سياسات المحاسبة الدولية من خالل الفريق الداخلي للشركة. كما قامت 
الشركة بتعيين السادة/ كي بي إم جي)KPMG(  كمستشاريين خارجيين 

لمراجعة السياسات المحاسبية بناًء على معايير المحاسبة الدولية، حيث تم 
االنتهاء بشكل كامل من هذه المرحلة. عالوة على ذلك قامت شركة/ برايس 

ووترهاوس كوبرز )PwC( وبصفتهم المراجعين الخارجيين للشركة في نفس 
الوقت بمراجعة السياسات المحاسبية كجزء من نطاق عملهم. وقد تم اعتماد 

هذه السياسات المحاسبية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2017/01/19م.

 إن األثر المالي الُمتوقع على الميزانية االفتتاحية كما في 01-01-2016 والناجم عن 
عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية هو انخفاض في إجمالي األرباح الُمبقاة 
بواقع 73.8 مليون ريال. إن كافة التسويات اآلنفة المتوقعة هي من إعداد الفريق 

الداخلي للشركة الُمكلف بتطبيق عملية التحول لمعايير المحاسبة الدولية 
)IFRS( بناًء على المشورة المقدمة من قبل شركة KPMG بصفتهم المستشار 
الخارجي لعملية التحول. ال تزال شركة PwC بصفتهم المراجع الخارجي للشركة 

في طور إنهاء عملية المراجعة للتسويات اآلنفة للميزانية العمومية كجزء من 
نطاق عملهم لمراجعة القوائم المالية للربع األول من العام 2017م. 

 يقوم الفريق الداخلي الُمعين من قبل الشركة كذلك بإعداد قوائم المقارنة المالية 
وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية كما في 31-03-2016م. وسيتم مراجعتها من 

قبل مراجعي شركة PwC للتأكد من أنه قد تم إعدادها وفقًا لمعايير المحاسبة 
الدولية. ولم تتمكن الشركة حتى تاريخه من تقدير األثر المالي الناجم عن عملية 

التحول إلى معايير المحاسبة الدولية، وسيتم اإلفصاح عن اآلثار الجوهرية فور 
االنتهاء من عملية المراجعة.

 لم تواجه الشركة أي صعوبات جوهرية في عملية التحول لتطبيق معايير 
المحاسبة الدولية.

  الشركة جاهزة إلصدار قوائمها المالية للربع األول من عام 2017م وفقًا لمعايير 
المحاسبة الدولية خالل الفترة النظامية الُمحددة.
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 ٣2. 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 واالستثمار السعودية ولوائح 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
 المادة )11(
فقرة )ب(

يجب تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة 
بوضوح في نظام الشركة األساسي.

لم يتم تحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة بوضوح من خالل النظام 
األساسي للشركة، وإنما تم تحديدها بشكل ُمفصل من خالل الئحة 

حوكمة الشركة التي تمت الموافقة عليها خالل الجمعية العمومية. 
 المادة )12(

أن يحدد نظام الشركة عدد أعضاء فقرة )أ(
مجلس اإلدارة على أن ال يقل عن ثالثة 

وال يزيد عن أحد عشر.

تم أخذ موافقة الجمعية العمومية غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 
2014/04/24م على تعديل المادة )18( من النظام األساسي للشركة 
)تكوين مجلس اإلدارة( ليكون عدد أعضاء مجلس اإلدارة )12( وكذلك 

تعديل الئحة حوكمة الشركة بما يتماشى مع هذه المادة.
خالل الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 2017/02/16م، تم 

تعديل المادة )18( من النظام األساسي ليكون عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة )11( تماشيا مع نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار 

ولوائح هيئة السوق المالية.
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