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 رسالة رئيس مجلس اإلدارة 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ، 

 

 أعزائي الكرام مساه�ي شركة البحر األحمر العاملية

 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،

 

ـــنوي للعام  ـــركة الســ ـــ�ي ونيابة عن زمالئي بمجلس اإلدارة أن أقدم لكم تقر�ر الشــ ـــالة عن نف�ــ ـــر�ي أصــ ـــركة وقرارا��ا خالل  2020�ســ ـــمن أهم عمليات الشــ م الذي يتضــ

 .العام والقوائم املالية واإلفصاحات واملقارنات املالية والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة

 

 لتأجيل تنفيذ املشاريع  م  2020و�خصوص نتائج ل العام 
ً
 ع�� أداء الشركة خالل العام نظرا

ً
 كب��ا

ً
وكجزء من قطاع األعمال واالقتصاد فقد �ان �جائحة �ورونا تأث��ا

ـــــركـة بتنفيـذ وحـداتـھ بجـانـ  ـــ ـــ ـــــبو الـذي تقوم الشــ ـــ ـــ ـــــركتكم داخـل وخـارج اململكـة حيـث أدت ا�جـائحـة لتـأجيـل إقـامـة معرض د�ي إكســ ـــ ـــ تنفيـذ   ب إلغـاءالكب��ة ال�ي تنفـذهـا شــ

زم بدايات تلك الف��ة. مشـاريع أخرى �سـبب ا�جائحة، كما تأثر �شـاط ا�خدمات والصـيانة واملرافق �سـبب اإلجراءات االح��از�ة للسـيطرة ع�� انتشـار ا�جائحة الذي ال 

ـــــكنية و�دار�ة وعقود خدمات  ـــ ـــ ـــــركة ب��اية العام من توقيع عقود تنفيذ وحدات ســ ـــ ـــ ـــــاريع الر�ادية باململكة  ولكن بحمد هللا وتوفيقھ تمكنت الشــ ـــ ـــ مع عدد ا�جهات واملشــ

 .سنوات مما سيحفظ للشركة دخل مستدام خالل هذه املدة بإذن هللا 3شهور وح�ى  6ت��اوح مد��ا من 

 �� مجال توف�� ا�حلول اإل�شـائية ُمسـبقة الصـنع
ً
 و�قليميا

ً
وتقديم خدمات املرافق   وضـمن سـ�� أعضـاء مجلس اإلدارة بالشـركة للمحافظة ع�� مركزها الر�ادي محليا

ــنوات املقبلة فقد أ�� ــرافية واإلدار�ة املتم��ة خالل الســ ــتفادة من مهارة الفرق الفنية ال�ي تقوم بتنفيذها والفرق اإلشــ ــيانة باالســ ــة خطة العمل  والصــ ت الشــــركة دراســ

ــيئة هللا التطلعات املرجوة للعودة  2025وح�ى العام   2021للف��ة من العام  ــع الر�حية و�عو�ض اآلثار ال�ي نتجت عن جائحة �ورونا املتمثلة   وال�ي ســــتحقق بمشــ لوضــ

 .�� إعادة جدولة تنفيذ �عض املشاريع الكب��ة أو تأجيلها خالل الف��ة املاضية

 

 لتعز�ز األداء من خالل عدد من املق��حات تمثل أه
ً
مها �� إغالق الفروع والشــــر�ات وقد خلصــــت نتائج خطة العمل إ�� إعادة هي�لة الشــــركة وشــــر�ا��ا التا�عة وصــــوال

ال تصنيع وتور�د الوحدات  التا�عة ذات األداء األقل أو تقليص حصة الشركة ف��ا، مع �عز�ز قدرات الشركة ا�حالية �� اململكة للمحافظة ع�� مركزها الر�ادي �� مج

 .الية والسكنيةواملبا�ي مسبقة الصنع و�� مجال تقديم خدمات إدارة املرافق والصيانة للمجمعات العم

 

ية الســــعودية والعمل  كما تضــــمنت الدراســــة مق��حات نقل ا�خدمات املشــــ��كة من د�ي والفروع والشــــر�ات التا�عة وتوحيدها باملركز الرئي�ــــ�ي للشــــركة باململكة العر�

ـــــعودية الطموحة  ـــــاريع واملبادرات املنبثقة عن رؤ�ة اململكة العر�ية الســ ـــــاهمة بفعالية �� املشــ ـــــر   2030ع�� املســ ـــــ�ان امليســ ـــــتفادة من مخرجا��ا �� قطاعات اإلســ واالســ

 و�دا
ً
 وماليا

ً
ـــــص �� تنفيذ إعادة الهي�لة فنيا ـــــول.، ويعمل ع�� تطبيق مخرجات خطة العمل فر�ق متخصــ  وال�ي نتوقع أن نرى وتقديم ا�خدمات العقار�ة و�دارة األصــ

ً
ر�ا

 من هذا العام بمشيئة هللا
ً
 .نتائجها اإليجابية بدءا

 

، �ســـــر�ي أن أتقدم بخالص الشـــــكر ألعضـــــاء مجلس اإلدارة وفر�ق اإلدارة التنفيذية و�افة املوظف�ن بالشـــــركة ع�� جهودهم املقدرة وتفان��موختام
ً
�� العمل مما �ان    ا

لعمالئنا الكرام ع�� ثق��م وللسادة املساهم�ن لھ بالغ األثر �� �عز�ز القيمة التنافسية للشركة وا�حافظة ع�� دورها الر�ادي �� �شاطا��ا املتنوعة، والشكر والتقدير  

 .ع�� دعمهم املتواصل

 

 وهللا املوفق،،،

 عمرو بن عبدهللا الدباغ

 رئيس مجلس اإلدارة
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 بناء الثقة 

 شركة البحر األحمر العاملية 

 

مو  تجارة  وقسم  الصناعية،  السكنية  ا�جمعات  أقسام: قسم  ثالثة  الشركة  لها، وتضم   
ً
العاملية من مدينة جدة مقرا البحر األحمر  وقسم تتخذ شركة  البناء،  اد 

 . امليسراإلس�ان 

 ا�حلية والدولية.يركز قسم ا�جمعات السكنية الصناعية ع�� توف�� ا�حلول السكنية و�ناء ا�جمعات السكنية ملوظفي الشر�ات 

لنفايات ومياه الصرف  �ستخدم شركة البحر األحمر العاملية منتجات تنتجها �� مصا�عها لتحقيق ا�جودة ال�ي ينشدها العمالء، باإلضافة إ�� ذلك تقوم بمعا�جة ا

ية مثل معدات املياه والصرف الص�� وخزانات الوقود، الص�� وأ�شأت محطات التنا�ح العك��ي لتحلية املياه املا�حة. وُتصّنع الشركة �افة التجه��ات األساس

 و�التا�� توفر جميع العناصر املطلو�ة للمجمعات السكنية.  

طورت    كما  أعمالها ع�� إنتاج وتوزيع الدهانات ا�خصصة لالستخدام املن��� والصنا�� والبحري.  ووسعتأ�شأت الشركة قسم تجارة مواد البناء،    2013و�� عام  

املبا�ي متعددة الطوابق من خالل استخدام األعمدة الفوالذية واألرضيات ا�خرسانية، مما �سهم ��   بتشييدثالث سنوات تكنولوجيا بناء متقدمة �سمح    الشركة �عد

 توف�� الوقت والت�اليف. 

 مرافق ومنشآت �� جبل ع�� �� اإلمارات العر�ية ا�جبيل �� اململكة العر�ية السعودية، وتتبمدينة  يقع املصنع الرئي��ي لشركة البحر األحمر العاملية ��  
ً
ع لها أيضا

 آخر �� ليبيا واستحوذت ع�� موقٍع خامس �� مال��يا. ساهم هذا االنتشار ا�جغرا�� بجعل الشركة رامدينة  املتحدة، و��  
ً
 �� أكرا �� غانا. وتمتلك الشركة مصنعا

ً
ئدة

 مجال ا�حلول السكنية حول العالم.  

العديد من الكفاءات املتخصصة �� األسواق ا�حلية واإلقليمية والدولية، وتوظف   وتوفرتتم�� اإلدارة التنفيذية للشركة بمستوى عاٍل من ا�خ��ة �� مجال اإلس�ان 

 ما يقارب
ً
�� تمكي��ا من توف�� منتجات عالية ا�جودة   التصميم والتخطيط واإلنتاج وتنفيذ املشاريع مجاالت موظف. �سهم املعرفة الواسعة للشركة �� 2,140 حاليا

 وخدمات جديرة بالثقة. 

ال�ي أقر��ا ا�ح�ومة، و�� قيٌم تؤمن شركة البحر األحمر العاملية ��ا، و�عتمد عل��ا لتعز�ز م�ان��ا  2030 اململكة مبادرات رؤ�ة�ستفيد الشركة من مشاريع مخرجات 

 لبناء ا�جاهزة عالية ا�جودة. التنافسية من خالل قدر��ا ع�� توف�� حلول ا 

  770.000يتجاوز إجما�� الطاقة اإلنتاجية ملصا�ع الشركة  
ً
 م�� مر�ع سنو�ا

  :2006سنة التأسيس. 

  :2,140عدد املوظف�ن+ 

  :مليار ر�ال 1,6القيمة السوقية 

 ع�� منتجاتنا وخدماتنا، و�مثل ذلك إحدى نقاط قوتنا نقوم �� شركة البحر األحمر العاملية بتوف�� خدماتنا �جموعة كب��ة من القطاعات مما يوفر 
ً
 متواصال

ً
طلبا

 كث��ة لتطو�ر مؤسستنا وقوتنا العاملة �� وقٍت يتمحور فيھ االقتصاد حول طموحات رؤ�ة اململكة 
ً
  .2030االس��اتيجية. ونرى فرصا

ة ع�� مدار السنوات القادمة وسيؤدي ذلك لتوف�� الطلب ع�� معسكرات سيحافظ مجال النفط والغاز ع�� م�انتھ �أحد الر�ائز األساسية القتصاد اململك

  .االستكشاف والتنقيب وكذلك معسكرات البناء، وم�اتب املواقع، وغ��ها من املرافق املؤقتة الضرور�ة �خدمة املشاريع الك��ى 

عسكرات أولية لفرق التعبئة. وكذلك البّد من توف�� معسكرات و�تطلب قطاع التعدين اآلخذ �� التوسع معسكرات استكشاف للمساح�ن وموظفي الدعم، وم

 .لعمال البناء الذين سيبنون املنجم، واملرافق السكنية إليواء األفراد الذين سيعملون ع�� �شغيلها

 �� قطا�� اإل�شاءات والبنية التحتية، حيث تتطلب املشاريع العمالقة ومن ضم��ا مشاريع نيوم، و 
ً
 سريعا

ً
أماال، ومشروع البحر األحمر، والقدية، و�شهد نموا

 .وا�جفرة، وحقل الظلوف ومشروع امللك سلمان للصناعات وا�خدمات البحر�ة، مرافق إقامة واسعة النطاق للعامل�ن �� هذه املشاريع

�� وقوان�ن البناء العاملية، حيث يتم تدش�ن  �عمل شركة البحر األحمر العاملية مع املطور�ن لتوف�� مرافق عالية ا�جودة الستيعاب العامل�ن وفق أحدث معاي

 .قطاعاٍت صناعية جديدة و�دخال معاي�َ� جديدة للبناء

 . �� املناطق النائية  ملنسو���اوتفخر شركة البحر األحمر العاملية بتقديم الدعم للعديد من ا�جهات العسكر�ة من خالل توف�� أماكن إقامة 
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 من 
ً
 كب��ا

ً
، حيث يتم افتتاح املدارس وال�ليات وا�جامعات ا�جديدة �� �افة أرجاء البالد، وتتم�� شركة البحر 2030طموحات رؤ�ة اململكة و�مثل التعليم جزءا

 .األحمر العاملية بم�انة فر�دة لتوف�� أماكن إقامة نموذجية عالية ا�جودة ل�ل من املعلم�ن والطالب ع�� حد سواء

البالد مع استمرار نمو القطاع السك�ي وازدهاره، و�عمل شركة البحر األحمر العاملية مع مطوري هذه املنشآت لتوف�� مرافق   يزداد عدد املستشفيات �� جميع أنحاء

  .إقامة وسكن عصر�ة ومر�حة واقتصادية لل�ادر الط�ي 

 لالستعمال وتدعم الشركة كال القطاع�ن العام وا�خاص �� مجال الطوارئ وال�حة العامة، من خالل توف�� املستشفيا
ً
 �امال

ً
ت والعيادات امليدانية ا�جهزة تجه��ا

  .الفوري بما يضمن وصول املساعدة الطبية إ�� من هم �� أمس ا�حاجة إل��ا

 �� عدد الفنادق ال�ي يتم تطو�رها �� اململكة مع توجھ االقتصاد السعودي نحو السياحة وال��فيھ، ولدعم مطوري هذه 
ً
 هائال

ً
ع، طورت البحر املشاريو�شهد نموا

  .األحمر العاملية مفهوم الفندق مسبق الصنع الذي يمتاز بأنھ اقتصادي وسريع التسليم والتجميع

 ع�� املرافق املؤقتة مثل مبا�ي الوضوء وامل�اتب باإلض
ً
 كب��ا

ً
ت اململكة العر�ية السعودية قطاع الفعاليات بقوة، مما أوجد طلبا

ّ
مثل افة إ�� املعدات املي�انيكية تبن

 مت�املة �� هذا ا�جال، بما �شمل حلول املبا�ي م
ً
سبقة الصنع، ملواكبة  معدات اإلضاءة والطاقة املؤقتة. وتوفر شركة البحر األحمر العاملية للعمالء حلوال

 مجموعة متنوعة من ا�خدمات األخرى لعمالئنا
ً
  .احتياجات هذه القطاعات املتعددة، ونوفر أيضا

 لهذه ا�خدمات، ويشمل نطاق خدمات، عززنا 2007منذ عام 
ً
 رائدا

ً
نا من قدرتنا ملواكبة متطلبات عمليات املعسكرات و�دارة املرافق. ونتم�� اآلن باعتبارنا موردا

 .املطاعم، وتدب�� املنازل، واملغاسل، والصيانة، وخدمات البستنة من ب�ن الكث�� من ا�جاالت األخرى 

 

  األحمر العاملية؟ما الذي يم�� شركة البحر 

  :العديد من ا�جاالت العمل ع�� تتم�� شركة البحر األحمر العاملية من خالل

 للبحث والتطو�ر املكثف �عمل إل�شاء منتجات وخدمات تواكب املتطلبات ا�جديدة لعمالئنا.
ً
وُنص�� لعمالئنا  نتفوق �� تحديد الفرص �� السوق. نمتلك فر�قا

 .ونضمن توف�� ما يحتاجونھ

وقع، والتسو�ق، �عمل بكفاءة. �س�� باستمرار للوصول إ�� الكفاءة التشغيلية �� �ل مجاٍل من مجاالت عملنا، ويشمل ذلك التصميم، والتصنيع، وعمليات امل

 .ار معقولة لعمالئناوسلسلة التور�د، وال�حة والسالمة. و�ؤدي ن�جنا إ�� خفض ت�اليف التشغيل وز�ادة قدرتنا ع�� توف�� منتجات وخدمات أك�� بأسع

 لشركة أرام�و 22000واآليزو  2015: 9001لدينا ال��ام ثابت با�جودة. حازت شركة البحر األحمر العاملية ع�� شهادة اآليزو  
ً
 معتمدا

ً
. و�عت�� شركتنا موردا

السعودية. ونفخر بأننا املورد املفضل ملشاريع البناء   السعودية و�حدى الشر�ات القليلة ال�ي حصلت ع�� شهادة "ناين �وم" ضمن نظام تصنيف املواد ألرام�و

 .مسبقة الصنع �� اململكة العر�ية السعودية

ململكة العر�ية  توفر شركة البحر األحمر العاملية خدمات إدارة املرافق واملبا�ي مسبقة الصنع عالية ا�جودة �جموعة واسعة من القطاعات الصناعية �� ا 

  .. و�تمثل مفتاح نجاحنا بال��امنا ال�امل بتلبية احتياجات �ل عميٍل �عمل معھ1976عاون ا�خلي�� والعالم منذ عام السعودية ودول مجلس الت

م�� مر�ع  95000 نمتلك القدرات التشغيلية املطلو�ة لدعم أك�� املشاريع، حيث �غطي قاعدة التصنيع والعمليات واملكتب الرئي��ي لإلدارة �� ا�جبيل مساحة

 من املبا�ي ا�جهزة بال�امل 800إنتاج ما يصل إ��  و�ستطيع
ً
  .م�� مر�ع يوميا

 �عد يوم، وتوظف الشركة أك�� من 
ً
�خص من الشباب املتم��ين بالكفاءة العالية ومن تخصصات متنوعة   2,140�ساهم تفا�ي �ل موظف �� نجاح الشركة يوما

 .مات املوقع�شمل التصميم، والهندسة، والتصنيع، وسلسلة التور�د، وخد

 مجموعة من منشآت التصنيع والتشغيل تنتشر ع�� نطاق واسع �� �ل من اململكة العر�ية السعودية (ا�جبيل)، واإلمارات العر 
ً
ل حاليا

ّ
�ية املتحدة (د�ي)،  و�شغ

 .نوب شرق آسيا و�فر�قياوغانا (تيما)، مما يتيح لنا دعم العمالء واملشاريع الرئيسية �� جميع أنحاء الشرق األوسط وآسيا الوسطى وج

دولة حول العالم. باإلضافة إ�� تلك املوجودة �� دول مجلس التعاون   65نمتلك بالفعل مقدرة عاملية أتاحت لنا إنجاز مشاريع صعبة �� مواقع نائية و�� أك�� من  

 من أذر�يجان، و�ازاخستان، و�ابوا غينيا ا�جديدة، وجمهور�ة ا
ً
  .لدوميني�ان، وأ�غوال، وغينيا االستوائية، ومور�تانياا�خلي��، �شمل مشاريعنا كال

ية، سابك، معادن،  كما نفخر بأننا من الشر�ات الرائدة ع�� مستوى العالم حيث �ان لنا دوٌر بارز �� ما��ي وحاضر عمالئنا. ويشمل ذلك شر�ات أرام�و السعود

 ة واإل�شاءات، هيونداي للصناعات الثقيلة ا�حدودة، وا�ح�ومة األمر�كية. سند، فلور، بكتل، كيلوج براون اند روت، هالي��تون، �� إس للهندس
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 :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء ال�جان، واإلدارة التنفيذية .1

 أعضاء مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة –معا�� السيد/ عمرو عبدهللا الدباغ  

 �� مجال إدارة    35اكتسب معاليھ خ��ة تجاوزت  
ً
،  األعمال، حيث تدرج �� بداية مس��تھ العملية �� عدد من املناصب التنفيذية �� القطاع ا�خاصعاما

إ�� لف��ت�ن متتاليت�ن،    باإلضافة  التجار�ة والصناعية بجدة  �� مجلس الغرفة   
ً
لف��ت�ن   �عيينھ  و انتخابھ عضوا كرمة 

ُ
امل �� مجلس منطقة مكة   

ً
عضوا

 عضو�ة  ،  ثم التحق بالقطاع ا�ح�ومي حيث تقلد منصب محافظ الهيئة العامة لالستثمار (بمرتبة وز�ر) لف��ت�ن متتاليت�ن   .متتاليت�ن 
ً
�شغل معاليھ حاليا

بالواليات املتحدة األمر�كية أيز��اور"، ومقرها فيالدلفيا  لـ “وع مجلس أمناء "جمعية  العاملي  بالواليات  Cleveland Clinicضو�ة ا�جلس  �� �ليفالند   ”

 م 1962شر�ا��ا �� العام  �أسست أو�املتحدة األمر�كية. كما �شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة الدباغ القابضة ال�ي ت

 نائب رئيس مجلس اإلدارة –الدباغ  السيد/ جمال عبدهللا

 مجلس رئيس منصب �شغل أنھ كما الر�اض. تجارة �غرفة الزراعية ال�جنة �� سابق عضو.  األعمال إدارة �� الب�الور�وس واملاجست�� شهادة ع�� حاصل

الشركة العلمية الوطنية ا�حدودة    م��ا    الشر�اتلعدد من    عضو مجلس املدير�نكما شغل منصب    .التعاو�ي العامة للتأم�ن  ا�خليجية إدارة الشركة

 مشاريع املقاوالت الدولية إضافة إ�� شر�ات أخرى.  وشركة التقدم ل�خدمات الب��ولية ا�حدودة وشركة التنمية الزراعية ا�حدودة وشركة تطو�ر

 

 عضو مجلس اإلدارة –السيد/ سامي أحمد بن محفوظ 

�� اوهايو جامعة من املالية اإلدارة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل تحدة ”Darden School University“ من التنفيذية اإلدارة وشهادة 
ُ
امل  بالواليات 

  30 تتجاوز  بخ��ة يتمتع االمر�كية.
ً
 منصب شغل ح�ى  األه�� التجاري  البنك �� مناصبھ  تدرجت .وسياساتھ  االئتمان وأدوات املصرفية  العمليات �� مجال عاما

 املدير التنفيذي إلدارة ا�خاطر.

 

 عضو مجلس اإلدارة –السيد/ صا�ح محمد بن الدن 

باململكة املتحدة، و�تمتع بخ��ة كب��ة تتجاوز    Bournemouth University International College حاصل ع�� شهادة الب�الور�وس �� إدارة األعمال من  

 �� مجال إدارة املشاريع وتطو�ر الشر�ات، وال�ي اكتس��ا من خالل تقلده العديد من املناصب اإلدار�ة والتنفيذية خالل مس��تھ ال  35
ً
عملية. إضافة  عاما

 عضو�ة مجلس اإلدارة �� عدد من الشر�ات البارزة �� إ�� تقلده منصب مدير عام شركة إدارة و�نماء املشاريع، �شغل السيد/ صا�ح ب
ً
ن الدن حاليا

 مختلف ا�جاالت وال�ي من بي��ا شركة مكة لإل�شاء والتعم�� وشركة مدينة املعرفة وشركة تطو�ر املوا�ئ. 

 

 عضو مجلس اإلدارة –السيد/ طاهر محمد عمر عقيل 

الهندسة الصناعية من جامعة تكساس �� أرلينغتون، بالواليات املتحدة األمر�كية، وتدّرب ��   حاصل ع�� درج�ي املاجست�� والب�الور�وس �� العلوم ��

 متقدمة �� اإلدارة �� جامعات عاملية مثل هارفارد وأكسفورد، و��سياد. يتمتع السيد طاهر  
ً
عقيل بخلفية  بنك �شيس ما��اتن بنيو�ورك كما حضر برامجا

الستثمار والعقارات والشر�ات �� اململكة العر�ية السعودية اكتس��ا من خالل العمل مع املؤسسات املالية الرائدة متم��ة وخ��ة �� مجاالت التمو�ل وا

ل �� البنك �� اململكة �� مجال ا�خدمات املصرفية االستثمار�ة شملت الرئيس التنفيذي لشركة ا�خدمات املالية (دو�تشھ العز�ز�ة) ورئيس قسم التمو�

وكذلك من خالل املشاركة �� عضو�ة مجالس إدارة العديد من الشر�ات ا�خاصة واملدرجة بما �� ذلك شركة اململكة القابضة ، وشركة    األه�� التجاري 

 ا�خليج العامة للتأم�ن التعاو�ي ، و�نك أوف أمر��ا م��يل لينش اململكة العر�ية السعودية ، وشركة بداية لتمو�ل املنازل. 

 

 عضو مجلس اإلدارة –السيد بر�ان الش 

�� الواليات املتحدة األمر�كية. �عمل اآلن �� مجلس األساتذة �� �لية األعمال الدولية. خالل مس��تھ  حاصل ع�� درجة الب�الور�وس من جامعة برانديز

 �� مجاالت اإلغاثة من ال�وارث و�س�ان القوى العاملة وصناعة السفر حيث حصل �� عام    40املهنية ال�ي استمرت  
ً
 معروفا

ً
 أصبح رائدا

ً
ع��   2013عاما

   جائزة أس�� لر�ادة األعمال
ً
العاملية وقد عمل �� السابق �� ا�جلس االستشاري لر�ادة األعمال �� والية ماسوشيستس. �شغل السيد برايان الش حاليا

، املعروفة    Target Logistics، ومؤسس شركة    Clay Soper Memorial، ومؤسسة    T2، ومؤسسة    Waterville Valleyعضو�ة مجلس أمناء أ�اديمية  

 �� مجلس إدارة خدمات تطو�ر القيادات الشابة (THو�تم تداولها �� ناسداك ( Target Hospitalityاآلن باسم 
ً
 ) �� بوسطن. YES) كما �عمل حاليا

 

 عضو مجلس اإلدارة – بي�� واليكنوس�يالسيد 



 

6 

عدد من الدورات التدر�بية �� اإلدارة وا�حوكمة من جامعة ع��  حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� الهندسة املعمار�ة من جامعة نيو ساوث و�لز بأس��اليا و 

   40هارفارد �� أمر��ا و��سياد �� سويسرا. يتمتع بي�� بأك�� من  
ً
مثل الرئيس التنفيذي   ،ق��ى معظمها �� مناصب قيادية �� املنطقة  ات املتنوعةمن ا�خ��   عاما

 عن تطو�
ً
ر عدد من املشاريع العقار�ة ال�خمة ال�ي �شمل الفنادق وا�جمعات التجار�ة بما �� ذلك  لشركة ماجد الفطيم العقار�ة �� د�ي حيث �ان مسؤوال

 مول اإلمارات والرئيس التنفيذي لشركة الغر�ر لالستثمار. كما شغل مناصب قيادية �� أس��اليا واململكة املتحدة و�ور�ا والص�ن. 

 

 عضو مجلس اإلدارة املنتدب والرئيس التنفيذي   –السيد/ طارق محمد تلمسا�ي 

م وحصل كذلك ع�� الدبلوم التنفيذي العا�� من 1978حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� اإلدارة الصناعية من جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن �� عام  

بالواليات املتحدة األمر� �� عام  جامعة ا�خر�ج�ن األمر�كي�ن  بالواليات املتحدة  ب��د، أر�زونا  ثندر  �� 1980كية،  تلقى العديد من الدورات والتدر�ب  م. كما 

العقاري   والتطو�ر  املشاريع  مجال   �� العاملة  الشر�ات  إدارة   �� طو�لة  خ��ة  ولھ  واملالية  التنفيذية  لإلدارة  ا�حديثة  والطرق  التجار�ة األساليب  واألعمال 

م من خالل التحاقھ �شركة أرام�و، ثم تدرج 1979عدد من املناصب التنفيذية القيادية �� تلك الشر�ات.  وقد بدأ مس��تھ العملية �� عام    واالستثمار�ة. تقلد 

صب  عقب ذلك �� عدد من املناصب التنفيذية �� شر�ات رائدة تضمنت الشركة السعودية �خدمات السيارات (ساس�و)، ومجموعة صافوال، كما تو�� من

الال ا�خماسية  لشركة  التنفيذي  والرئيس  االقتصادية،  املعرفة  مدينة  لشركة  التنفيذي  والرئيس  العمرا�ي،  للتطو�ر  جدة  لشركة  التنفيذي  عاملية  رئيس 

 للتطو�ر العقاري. كذلك قام بتأسيس و�دارة شر�ات متعددة األ�شطة.  

 

 عضو مجلس اإلدارة  –الدكتور/ محمد ع�� بن حسن إخوان 
ً
 سابقا

 مجال �� املاجست�� درجة ع�� كذلك حصل .واملعادن  للب��ول فهد امللك جامعة من النظم وهندسة العامة الهندسة �� الب�الور�وس درجة ع�� حاصل

الصناعية  قسم رئاسة تقلد  ”Stanford“.االقتصادية من جامعة   النظم هندسة مجال �� الدكتوراة ثم العمليات بحوث  امللك جامعة �� الهندسة 

 �جموعة املا�� واملدير التغليف، ألنظمة صافوال عام مدير أبرزها من �ان  عدة مناصب شغل حيث صافوال مجموعة إ��  ذلك �عد عبدالعز�ز، وانضم

 للمجموعة.  واالستحواذ االندماج قسم رئيس صافوال، ثم

 

  –السيد/ محمد حس�ي جز�ل 
ً
 عضو مجلس اإلدارة سابقا

عدة اململكة �� اإلدار��ن  ا�حاسب�ن  معهد من ا�حاسبية الزمالة ع�� حاصل  �� تدرج  (لندن).  شركة   �� مختلفة إدار�ة مناصب املتحدة 

“PriceWaterhouseCooper”  25 تجاوزت ا�حاسبة مجال �� خ��ة واكتسب ا�حاسبية ل�خدمات ،
ً
 بلدان  �� الشركة املتواجدة �� م�اتب عمل حيث عاما

القابضة مجموعة إ�� انضم .العالم حول  مختلفة  شركة  إدارة مجلس عضو أنھ كما .للمجموعة  املا�� املدير منصب م وتقلد1999�� عام   الدباغ 

 التعاو�ي.  للتأم�ن ا�خليجية العامة

 

 

 من أعضاء ا�جلس وقد تم ذكر بيانا��م أعاله. اأعضاء ال�جان املنبثقة من مجلس اإلد* 
ً
 رة هم جميعا
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 اإلدارة التنفيذية

 الرئيس التنفيذي  العضو املنتدب و  –السيد/ طارق محمد تلمسا�ي 

 .  تم ذكر م�خص الس��ة الذاتية لھ ضمن قائمة أعضاء مجلس اإلدارة

 

 الرئيس التنفيذي للعمليات  – ستيفان ِأشفوردالسيد/ 

 قضاها  35تمتع بخ��ة تز�د عن  ي
ً
و�دارة املشاريع �� أورو�ا وآسيا والشرق األوسط. عمل لدى منظمات التطو�ر العقاري واملبا�ي  �� مجال التطو�ر العقاري    عاما

االس��اتيجية واسعة النطاق   ا�خطط ع��  بالعمل  مع ال��ك��  ،  وشر�ات التنمية ا�ح�ومية TishmanSpeyer و  Canary Wharf Group الدولية بما �� ذلك

اح�ن  والرابطة األورو�ية للمّس  (DVP) وا�جمعية األملانية ملديري املشاريع  MRICS   ،1989 اح�ن القانوني�ن وهو عضو �� املعهد املل�ي للمّس   .حضري والتجديد ا�

  .القانوني�ن 

 

 املدير التنفيذي للشؤون املالية   – تنو�ر اإلسالم غيور السيد/ 

عدد من للعمل لدى  ثم انتقل    لدى شر�ات ا�حاسبة القانونية. بدأ حياتھ املهنية كمستشار أعمال  1993األعمال �� عام  إدارة  حصل ع�� درجة الب�الور�وس ��  

املالية �ان آخرها  خاللها عدد  الشر�ات شغل بإدارا��ا   من الوظائف 
ً
املالية  ا التنفيذي للشؤون  الرئيس  العقارات السكنية   ةلشركة متخصص منصب   �� تطو�ر 

 باألمارات.

 املستشار القانو�ي   –السيد/ �لينتون جين�ي نوت 

باململكة املتحدة. حصل السيد/ �لينتون جين�ي نوت ع�� مؤهالت ُمتقدمة ��    Buckingham Universityحاصل ع�� درجة الب�الور�وس بمرتبة الشرف من  

عاما �� مجال االستثمار والقانون املا�� ال�ي حصل عل��ا من خالل ممارستھ مهام تنفيذية ��   18ع بخ��ة تتجاوز  مجال القانون من اململكة املتحدة، و�تمت

 �� �ل من اململكة املتحدة وُعمان واألمارات العر�ية املتحدة. 
ً
 مؤسسات مالية عاملية وصناديق استثمار سيادية. كما عمل سابقا

 

  –السيد/ أنجان مي��ا 
ً
 املدير التنفيذي للشؤون املالية سابقا

 �� منطقة الشرق   34حاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� التجارة (مع مرتبة الشرف) وعضو �� معهد ا�حاسب�ن القانوني�ن �� الهند. يتمتع بخ��ة تتجاوز  
ً
عاما

 منصب األوسط والهند حيث تقلد العديد من املناصب اإلدار�ة والتنفيذية لك��ى الشر�ات امل
ً
درجة �� مجال ا�خدمات املالية والنفط والغاز، كما تقلد سابقا

 .Topaz Energy & Marineوشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة  Byrne Investmentاملدير املا�� لشركة 

 

  الرئيس التنفيذي لقطاع اإلس�ان الصنا�� –ميلز  السيد/ و�ليام ع��
ً
 سابقا

  24بالواليات املتحدة األمر�كية.يتمتع السيد/ و�ليام ميلز بخ��ة قو�ة تتجاوز الـ  University of Wyomingحاصل ع�� درجة الب�الور�وس �� االقتصاد من 

تعاون ا�خلي��. قبل انضمامھ إ�� شركة البحر األحمر العاملية، شغل منصب العضو عاًما �� قطاع تصنيع و�شييد املبا�ي ُمسبقة الصنع �� دول مجلس ال

ال�ي تتخصص �� تصنيع املبا�ي ُمسبقة الصنع وال�ي �ستخدم �ش�ل كب��    Byrne Technical Service LLC، و    Spacemaker Emirates L.L.Cاملنتدب لشركة  

ك قطا�� الدفاع والصناعة. شغل العديد من املناصب التنفيذية العليا خالل حياتھ املهنية بما ��  من قبل شر�ات قطاع التنقيب عن النفط والغاز وكذل

، ومنصب الرئيس التنفيذي �جموعة شر�ات الشنفري،  و منصب املدير التنفيذي   Topaz Energyذلك تقلده منصب املدير التنفيذي للعمليات �� شركة  

 . Mammut Groupللعمليات �� شركة 
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 �� مجالس إدار��ا ا�حالية والسابقة أو من مدير��ا. 2
ً
 أسماء الشر�ات داخل اململكة أو خارجها ال�ي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 اسم العضو 
 �� مجالس إدار��ا 

ً
أسماء الشر�ات ال�ي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

  - �ا�دير ممن 
ً
 حاليا

 داخل اململكة/ 

 خارج اململكة 
 الكيان القانو�ي

 مساهمة مقفلة  داخل اململكة  شركة ب��وم�ن   معا�� األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ 

 مساهمة مقفلة  داخل اململكة  شركة ساعد العاملية لالستقدام 

 مساهمة عامة  داخل اململكة  العامة للتأم�ن التعاو�ي  الشركة ا�خليجية السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 

 مسؤولية محدودة مختلطة   داخل اململكة  مصنع شركة الدهانات املمتازة 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل اململكة  البناء شركة البحر األحمر ملواد ومعدات 
 مساهمة عامة داخل اململكة  شركة مدينة املعرفة االقتصادية  السيد/ صا�ح محمد بن الدن 

 مساهمة عامة داخل اململكة  شركة مكة لإل�شاء والتطو�ر 

 مساهمة مقفلة  داخل اململكة  شركة تطو�ر املوا�يء 

 مسؤولية محدودة  داخل اململكة  االقتصادية شركة مطوري مدينة املعرفة 

 مسؤولية محدودة  داخل اململكة  شركة مجموعة هوتا

 مسؤولية محدودة  داخل اململكة  شركة السهم لصناعة املشرو�ات 

 - - - الدكتور/ محمد ع�� إخوان 

 مقفلة مساهمة  داخل اململكة  صندوق اتقان  –اتقان �ابيتال  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ 

 مسؤولية محدودة  داخل اململكة  الشركة املتحدة لألنابيب 

 مساهمة عامة داخل اململكة  الشركة ا�خليجية العامة للتأم�ن التعاو�ي  السيد/ محمد حس�ي جز�ل 

 مساهمة مقفلة  خارج اململكة  الشركة ا�خليجية العامة للتأم�ن التعاو�ي 

 مسؤولية محدودة مختلطة  اململكة داخل   شركة األ��جة العاملية 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل اململكة  شركة الدهانات املمتازة 

 مساهمة مقفلة  خارج اململكة  الشركة السعودية املصر�ة لألعمال اللوجستية وااللك��ونيات 

Stars Foundation  مسؤولية محدودة  خارج اململكة 

Greif Flexibles Trading Holding BEVY  مسؤولية محدودة  خارج اململكة 

Greif Flexibles Asset Holding BEVY  مسؤولية محدودة  خارج اململكة 

Premier Aviation Limited  مسؤولية محدودة  خارج اململكة 

Omnipreneurship Foundation Limited  مسؤولية محدودة  خارج اململكة 

Gulf Packaging Industries (Gibraltar) Limited  مسؤولية محدودة  خارج اململكة 

Philanthropy U, Inc  مسؤولية محدودة  خارج اململكة 

Club 32 Ltd  مسؤولية محدودة  خارج اململكة 

 مساهمة عامة داخل اململكة  شركة اململكة القابضة  السيد/ طاهر محمد عقيل 

 مساهمة عامة  داخل اململكة  للتأم�ن التعاو�ي الشركة ا�خليجية العامة 

 مساهمة مقفلة  داخل اململكة  شركة م��يل لينش السعودية  

 مساهمة مقفلة  داخل اململكة  شركة بدايل التمو�ل املنازل  

 مسؤولية محدودة مختلطة  داخل اململكة  شركة األ��جة العاملية 

 مسؤولية محدودة غ�� ر�حية  خارج اململكة  Waterville Valley Academy السيد/ برايان إس�وت الش 

T2 Foundation  مسؤولية محدودة غ�� ر�حية  خارج اململكة 

CSMF  مسؤولية محدودة غ�� ر�حية  خارج اململكة 

YES  مسؤولية محدودة غ�� ر�حية  خارج اململكة 

Brandeis International Business School             مسؤولية محدودة غ�� ر�حية  خارج اململكة 

Magnacoustics                                                                          مسؤولية محدودة  خارج اململكة 
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 اسم العضو 
 �� مجالس  

ً
أسماء الشر�ات ال�ي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

  - مدير��امن  إدارا��ا أو ال�ي �ان 
ً
 سابقا

 /داخل اململكة

 خارج اململكة
 الكيان القانو�ي 

 - - - معا�� السيد/ عمرو عبدهللا الدباغ 

 مساهمة مقفلة اململكة داخل  شركة التنمية الغذائية للتجارة السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة ب��وم�ن 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة ساعد العاملية لالستقدام

 ذات مسؤولية محدودة  داخل اململكة  مجموعة التنمية التجار�ة 

 مسؤولية محدودة ذات  داخل اململكة  الشركة التجار�ة �خدمات التسو�ق والو�االت ا�حدودة 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل اململكة  شركة مها ا�حجاز ل�خدمات الب��ولية ا�حدودة 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل اململكة  شركة املغلفات ا�خليجية الراقية لصناعات التغليف 

 ذات مسؤولية محدودة  داخل اململكة  شركة البحر األحمر لالستثمارات املتخصصة

 مسؤولية محدودة مختلطة داخل اململكة  األ��جة العامليةشركة 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة ب��وم�ن  السيد/ محمد حس�ي جز�ل 

الدكتور/ محمد ع�� بن حسن 

 إخوان

 مساهمة عامة داخل اململكة  شركة مجموعة فتي�� 

 عامةمساهمة  داخل اململكة  الشركة ا�خليجية العامة للتأم�ن التعاو�ي

 مساهمة عامة داخل اململكة  شركة الغاز والتصنيع األهلية

 - - - السيد/ سامي أحمد بن محفوظ 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة مجموعة بن الدن السعودية السيد/ صا�ح محمد بن الدن 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة ا�خب�� املالية 

 مساهمة مقفلة اململكة داخل  شركة دار التمليك

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة كنان الدولية للتطو�ر العقاري 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة مواد اإلعمار القابضة

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة أرض جازان  

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة أم القرى للتنمية واإلعمار 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  ناس –الشركة الوطنية ل�خدمات ا�جو�ة  محمد عقيل السيد/ طاهر 

 مساهمة مقفلة داخل اململكة  شركة دو�تشھ العز�ز�ة 

 

 تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ  .3

 م31/12/2020يو�ح ا�جدول التا�� ت�و�ن مجلس إدارة شركة البحر األحمر العاملية وتصنيف أعضائھ كما �� 

 تصنيف العضو  صفة العضو�ة  اسم العضو  

 غ�� تنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  معا�� السيد/ عمرو بن عبدهللا الدباغ  1

 غ�� تنفيذي  نائب رئيس مجلس اإلدارة   السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  2

 غ�� تنفيذي  عضو مجلس إدارة  السيد/ صا�ح محمد بن الدن  3

 غ�� تنفيذي  عضو مجلس إدارة  محمد عقيل السيد/ طاهر  4

 مستقل  عضو مجلس إدارة  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  5

 مستقل  عضو مجلس إدارة  يان إس�وت الش االسيد/ بر  6

 مستقل  عضو مجلس إدارة  *السيد/ بي�� واليكنوس�ي 7

 تنفيذي  عضو مجلس إدارة  ** السيد/ طارق محمد تلمسا�ي 8

  - عضو مجلس اإلدارة *** محمدع�� حسن إخوانالدكتور/  -
ً
 مستقل  سابقا

  -عضو مجلس اإلدارة  **** السيد/ محمد حس�ي جز�ل -
ً
 غ�� تنفيذي  سابقا

 من  
ً
 من **  م 1/4/2020*اعتبارا

ً
 م 11/11/2020****ح�ى  م  1/4/2020***ح�ى  م  12/11/2020اعتبارا
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 بمق��حات املساهم�ن وم�حوظا��م حيال الشركة وأدا��ااإلجراءات ال�ي اتخذها مجلس اإلدارة . 4
ً
 إلحاطة أعضائھ علما

ركة وأدا��ا  �عمل رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة ع�� إطالع أعضاء مجلس اإلدارة ع�� آراء أو مق��حات أو م�حوظات املساهم�ن حيال الش

 بإحاطة
ً
و�يصال آراء املساهم�ن ا�� مجلس اإلدارة أثناء عقد اجتماعات ا�جلس دون حضور أي عضو تنفيذي   ومناقش��ا معهم، كما يقوم رئيس ا�جلس أيضا

 إذا دعت ا�حاجة لذلك.

 

 وصف مختصر الختصاصات ال�جان ومهامها  . 5

. حيث تم �عي�ن  �جنة املراجعةو �افآت�جنة ال��شيحات واملو �� ال�جنة التنفيذية) �جان رئيسية ُمنبثقة من مجلس اإلدارة وتتمثل 3�جلس اإلدارة ثالث ( 

ة العمومية  أعضاء ال�جنة التنفيذية و�جنة ال��شيحات وامل�افآت من قبل مجلس إدارة الشركة، بينما تم انتخاب أعضاء �جنة املراجعة من خالل ا�جمعي

نعقدة بتار�خ  
ُ
ع�� القيام بواجباتھ النظامية املناطة بھ تحقيقا لألداء األمثل   م. ولهذه ال�جان دورها املهم وا�حيوي �� مساعدة مجلس اإلدارة05/2018/ 10امل

 واالستفادة من خ��ات أعضائھ املتنوعة واإلسهام �� وضع السياسات وال��امج وتطبيق اللوائح ورفع التوصيات،  

 

 ال�جنة التنفيذية

) أعضاء، حيث ترأسها  4�ش�لت ال�جنة من (  2020اء. وخالل العام  ) أعض5) من الئحة ال�جنة التنفيذية، فإن ال�جنة تتألف من خمسة (5بحسب املادة (

محمد   معا�� األستاذ عمرو عبدهللا الدباغ (عضو مجلس غ�� تنفيذي) وعضو�ة �ل من السيد/ جمال عبدهللا الدباغ (عضو مجلس غ�� تنفيذي) والسيد/

نفيذي). وتختص ال�جنة التنفيذية بصفة أساسية باق��اح �افة القرارات حس�ي جز�ل (عضو مجلس غ�� تنفيذي) والسيد/ برايان الش (عضو مجلس غ�� ت

عتمدة من مجلس اإلدارة ومن ثم التوصية ��ا إ�� ا�جلس العتمادها و 
ُ
ُي�خص  املوافقة عل��ا.الهامة التنفيذية واالس��اتيجية وفق الصالحيات ا�حددة لها وامل

 :م2020ال�جنة التنفيذية خالل العام ا�جدول التا�� بيانات االجتماعات ال�ي عقد��ا 

 

 

 طبيعة العضو�ة  االسم 

�جل حضور اجتماعات ال�جنة  

 م 2020 التنفيذية خالل العام

)1 ( 

 م 27/2/2020

 حاضر  رئيس ال�جنة  معا�� األستاذ/ عمرو الدباغ  1

 حاضر  عضو السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  2

 حاضر  عضو السيد/ محمد حس�ي جز�ل  3

 حاضر   عضو األستاذ/ برايان إس�وت الش  4

 

 �جنة املراجعة 

(مستقل)،  ) أعضاء من مجلس اإلدارة من غ�� التنفيذي�ن. وتقوم �جنة املراجعة بمهامها برئاسة السيد/ سامي أحمد بن محفوظ4تتألف �جنة املراجعة من (

 من خارج ا�جلسثم أصبح    /وعضو�ة �ل من الدكتور/ محمد ع�� بن حسن إخوان (مستقل
ً
)، والسيد/ جمال عبدهللا الدباغ (غ�� تنفيذي) والسيد/ عضوا

). وتؤدي ال�جنة مهامها الرئيسية ال�ي ��دف إ�� التأكد من سالمة ونزاهة وشفافية واستقاللية ثم أصبح من خارج ا�جلس  محمد حس�ي جز�ل (غ�� تنفيذي

لها،  التا�عة  الشركة والشر�ات  املالية    �افة عمليات وأعمال  السوق  التجارة واالستثمار وأنظمة ولوائح هيئة  أنظمة ولوائح وزارة  يتما��ى مع متطلبات  بما 

سؤولياتھ املناطة بھ  واألنظمة واللوائح ذات العالقة، وكذلك متطلبات املعاي�� املهنية العاملية ذات العالقة، بما يحقق وُ�مكن مجلس اإلدارة من القيام بم

 : 2020�جل حضور اجتماعات �جنة املراجعة خالل العام املساهم�ن. يو�ح ا�جدول التا��  للمحافظة ع�� حقوق 

 

 طبيعة العضو�ة  االسم 

 م 2020�جل حضور اجتماعات �جنة املراجعة خالل العام 

 األول 

 م 26/2/2020

 الثا�ي 

 م 16/3/2020

 الثالث 

 م 3/6/2020

 الرا�ع 

 م 2020/ 16/08

 ا�خامس 

 م 8/11/2020

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  رئيس ال�جنة  السيد/ سامي بن محفوظ  1

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عضو السيد/ جمال الدباغ  2

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  عضو السيد/ محمد جز�ل  3

 حاضر  حاضر  معتذر  معتذر  حاضر  عضو الدكتور/ محمد إخوان  4
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 �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

 لالئحة عملها  ) أعضاء من مجلس اإلدارة من غ�� التنفيذي�ن 4أر�عة (تتألف من  
ً
 السيد/ سامي بن أحمد بن محفوظ (عضو مجلس مستقل)  .  وفقا

ً
و�رأس ال�جنة حاليا

ألعمال والسياسات وال��امج والسيد/ جمال عبدهللا الدباغ (غ�� تنفيذي). وتقوم ال�جنة بمراجعة جميع ا  السيد/ صا�ح محمد بن الدن (غ�� تنفيذي)وتضم عضو���ا  

افآت أعضاء مجلس واالحتياجات املتعلقة �عضو�ة وأعضاء مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات �شأن كبار التنفيذي�ن �� الشركة. وكذلك وضع سياسات لتعو�ضات وم�

 . م2020ماعا��ا و�جل ا�حضور لعام و�ب�ن ا�جدول التا�� اجتاإلدارة وكبار التنفيذي�ن ورفع التوصيات إ�� مجلس اإلدارة إلقرارها. 

 

 طبيعة العضو�ة  االسم 

 م2020�جل حضور اجتماعات �جنة ال��شيحات وامل�افآت خالل العام 

 االجتماع األول 

 يونيو 1

 االجتماع الثا�ي 

 أكتو�ر  4

 حاضر  حاضر  رئيس ال�جنة  السيد/ سامي بن أحمد بن محفوظ  1

 حاضر  حاضر  عضو السيد/ صا�ح محمد بن الدن  2

 حاضر  حاضر  عضو السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  3

 حاضر  حاضر  عضو * السيد/ محمد حس�ي جز�ل 4

 

 الوسائل ال�ي اعتمد عل��ا مجلس اإلدارة �� تقييم أدائھ وأداء �جانھ وأعضائھ  .6

داخ�� تم من خاللھ مراعاة تقييم املهارات وا�خ��ات ال�ي يمتلكها  اعتمد مجلس إدارة شركة البحر األحمر العاملية �� عملية تقييم األداء ع�� نظام تقييم  

تحقيق اإلس��اتيجية للشركة وكفاية أنظمة    أأعضاء ا�جلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة �� أداء ا�جلس وذلك من خالل مؤشرات أداء ُمرتبطة بمبد

 الرقابة الداخلية.

 

 ملا هو منصوص عليھ �� املادة الثالثة والتسع�ن من الئحة حوكمة الشر�ات اإلفصاح عن م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإل . 7
ً
 دارة التنفيذية وفقا

ر�ال) بحد اق��ى   200,000ألف ر�ال ( بحسب سياسات ولوائح شركة البحر األحمر العاملية، يحصل عضو مجلس اإلدارة ع�� م�افأة سنو�ة قدرها مائت�ن 

حاجة و�ما ال وُتدفع �ش�ل ر�ع سنوي و�تم اعتمادها من قبل املساهم�ن �� ا�جمعية العمومية. كما يجوز للمجلس مراجعة هذه امل�افآت م�ى ما استدعت ا� 

تبعة 
ُ
 فيما يرتبط    يتعارض مع النظام األسا��ي للشركة واألنظمة األخرى امل

ً
. كما يتم دفع السقف األع�� للم�افآت املصروفة لألعضاء ب  باالل��امخصوصا

 بناًء ع�� عدد األيام ال�ي َعِمل ف��ا كعضو �جلس اإلدارة خالل الف��ة. وفيما يتعلق ��
ً
نضم حديثا

ُ
ذه امل�افآت فإنھ يتع�ن ع�� امل�افأة للعضو املستقيل أو امل

 السياسة. .  مع العلم بأنھ ال يوجد انحراف عن ئة السوق املاليةا�جلس إتباع جميع األنظمة والقوان�ن املعتمدة من هي

 :و�ناًء ع�� توصيات �جنة ال��شيحات وامل�افآت، قرر مجلس إدارة الشركة املوافقة ع�� اعتماد امل�افآت التالية

 ر�ال  200,000يحصل رئيس مجلس اإلدارة ع�� م�افأة سنو�ة إضافية قدرها  )أ(

 ر�ال  200,000يحصل نائب رئيس مجلس اإلدارة ع�� م�افأة سنو�ة إضافية قدرها  )ب(

 ر�ال   100,000يحصل العضو املنتدب ع�� م�افأة سنو�ة إضافية قدرها  )ج(

 ر�ال   100,000افية قدرها يحصل �ل عضو من أعضاء �جنة املراجعة ع�� م�افأة سنو�ة إض ) د(

 ر�ال  175,000يحصل �ل عضو من أعضاء ال�جنة التنفيذية ع�� م�افأة سنو�ة إضافية قدرها  ) ه(

 ال يحصل أعضاء �جنة ال��شيحات وامل�افآت ع�� أي م�افآت مقابل عضو���م �� ال�جنة.

البدالت واملزايا؛ و (ب) م�ون إضا�� مرتبط باألداء ومتغ��. تمت �شتمل �عو�ضات اإلدارة التنفيذية ع��: (أ) عنصر ثابت يتضمن املرتب األسا��ي و 

القطاع   املوافقة ع�� التعو�ضات من قبل �جنة ال��شيحات والتعو�ضات بناًء ع�� التعو�ضات ال�ي يحصل عل��ا التنفيذي�ن �� الوظائف املماثلة ��

 ب اإلدار�ة وا�حافظة عل��ا.واملنطقة، كما أنھ تم تحديد هذه امل�افآت والتعو�ضات �جذب املواه

 .م2020تفصيل امل�افآت ال�ي تنازل ع��ا أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام يتضمن التقر�ر * 
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األعضــاء عن �ل أو جزء �عض (بآالف الر�االت)، وقد تنازل   م2020يو�ــح ا�جدول التا�� امل�افآت والتعو�ضــات ال�ي حصــل عل��ا أعضــاء مجلس اإلدارة خالل العام 

 من م�افآ��م:

 
 امل�افآت املتغ��ة امل�افآت الثابتة 
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: األعضاء املستقل�ن
ً

 أوال

 - 200 - - - - - - 200 - - - - - 200 السيد/ سامي بن محفوظ

 - 50 - - - - - - 200 - - - - - 50 د. محمد إخوان 

 - 200 - - - - -  200 - - - - - 200 السيد/ برايان الش

 - 150 -    -  150 - - - - - 150 السيد/ بي�� واليكنوس�ي

 - 600 - - - - - - 600 - - - - - 600 ا�جموع 

: األعضاء غ�� التنفيذي�ن 
ً
 ثانيا

 - - - - - - - - - - - - - - - السيد/ عمرو الدباغ

 - - - - - - - - - - - - - - - السيد/ جمال الدباغ 

 - - - - - - - - - - - - - - - جز�لالسيد/ محمد حس�ي 

 - - - - - - - - - - - - - - - السيد/ صا�ح بن الدن

 - 200 - - - - - - 200 - - - - - 200 السيد/ طاهر عقيل

 - 200 - - - - - - 200 - - - - - 200 ا�جموع 

: األعضاء التنفيذي�ن 
ً
 ثالثا

 - 41 - - - - - - 40.3 14 - - - - 27 طارق تلمسا�ي السيد/ 

 - 41 - - - - - - 40.3 14 - - - - 27 ا�جموع 
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الر�االتاملبالغ بآالف   

ــــــاء ال�جان املنبثقة من ا�جلس خالل العام  ــــــل عل��ا أعضــ ــــــح ا�جدول التا�� امل�افآت ال�ي حصــ ــــــاء عن �ل أو جزء من   م2020يو�ــ (بآالف الر�االت)، وقد تنازل األعضــ

 ملا هو  م�افآ��م
ً
 زل عن امل�افآت.بجدول التناوفقا

 ا�جموع بدل حضور ا�جلسات  امل�افآت الثابتة   بآالف الر�االت 

    

 أعضاء �جنة املراجعة 

 100 - 100 السيد/ سامي بن أحمد محفوظ 

 - - - الدباغ  السيد/ جمال عبدهللا

 - - - السيد/ محمد حس�ي جز�ل 

 100 - 100 الدكتور/ محمد ع�� إخوان 

 200 - 200 ا�جموع 

 أعضاء �جنة ال��شيحات وامل�افآت 

 - - - السيد/ سامي بن محفوظ 

 - - - السيد/ صا�ح محمد بن الدن 

 - - - السيد/ جمال عبدهللا الدباغ 

 - - - السيد/ محمد حس�ي جز�ل 

 - - - ا�جموع 

 أعضاء ال�جنة التنفيذية 

 - - - عبدهللا الدباغ معا�� السيد/ عمرو 

 - - - السيد/ جمال عبدهللا الدباغ* 

 - - - السيد/ محمد حس�ي جز�ل 

 175 - 175 السيد/ برايان إس�وت الش* 

 175 - 175 ا�جموع

 

ف��م الرئيس التنفيذي واملدير    نبم  م2020يو�ح ا�جدول التا�� إجما�� امل�افآت والتعو�ضات ال�ي حصل عل��ا خمسة من كبار التنفيذي�ن بالشركة خالل العام  

 املا��.

 بآالف الر�االت 

 

 ال�ي والتعو�ضات امل�افآت

 من خمسة عل��ا حصل

  التنفيذي�ن كبار

 امل�افآت املتغ��ة  امل�افآت الثابتة

 م�افأة

 ��اية 

 ا�خدمة

 مجموع

 م�افأة

 التنفيذي�ن

عن 

 ا�جلس 

 إن وجدت

 ا�جموع 
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 5,563 41 - - - - - - - 5,522 - 1,460 4,062 التنفيذي الرئيس 

 754 - - - - - - - - 754 - - 754 مدير التشغيل للمجموعة 

اإلس�ان   قطاع  مدير 

 الدو�� 

900 260  1,160 - - - - - - 42 - 1,202 

 751 - 23 - - - - - - 728  265 463 املدير املا�� السابق 

 625 - - - - - - - - 625  25 600 املدير املا�� ا�حا�� 

 939 - - - - - - - - 939  332 607 مدير الشؤون القانونية 

 9,834 41 65 - - - - - - 9,728  2,342 7,386 ا�جموع
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أو جزاء أو تدب�� اح��ازي أو قيد احتياطي مفروض ع�� الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب    أي عقو�ة.  8

 ا�خالفة وا�جهة املوقعة لها

 . م2020لم يتم فرض أي عقو�ات أو جزاءات ع�� شركة البحر األحمر العاملية خالل العام 

 

 السنو�ة لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إ�� رأي �جنة املراجعة �� مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية �� الشركةنتائج املراجعة  .9

قق لعمليات مراجعة دور�ة من جانب �ل من إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة واملراجع ا�خار�� للشركة للتح  م2020خضعت عمليات الشركة خالل العام  

حسابات من فاعلية نظام الرقابة الداخلية �� حماية مصا�ح وأصول الشركة وتقييم مستوى مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة األداء. كما قام مراقب ا�

 ا�خار�� بتقييم هذا النظام ضمن مراجعتھ للبيانات املالية ا�ختامية للشركة.  

بمراق كثب  وعن  ُمستمر  �ش�ل  املراجعة  �جنة  تقوم  الداخلية  كما  الرقابة  إجراءات  بمستوى  االرتقاء  لضمان  الداخلية  املراجعة  إدارة  أداء  وفحص  بة 

ستمر لكفاءة وفاعلي��ا، حيث استمرت الشركة بالتوصية لألخذ �عدٍد من التداب�� ال�ي تتعلق باستحداث أنظمة املراقبة و�عداد التقار�ر لضمان التطو�
ُ
ر امل

راجعة الداخلية. وقد
ُ
جر�ت ألنظمة الرقابة الداخلية �� الشركة أنھ ال يوجد قصور جوهري �� أنظمة الرقابة   إدارة امل

ُ
أظهرت نتائج الفحص املستمر ال�ي أ

 الداخلية وسالم��ا يقت��ي اإلفصاح عنھ. 

ة التدقيق الداخ�� القائمة وقد قامت �جنة املراجعة بإجراء تقييم شامل للمخاطر ع�� مستوى عمليات الشركة �� مختلف األقسام والوحدات لوضع خط

 ع�� ا�خاطر وال�ي تم اعتمادها من قبل �جنة املراجعة. 

 

 توصية �جنة املراجعة �شأن مدى ا�حاجة إ�� �عي�ن مراجع داخ�� �� الشركة �� حال عدم وجوده .10

الشركة تم إعادة �شكيلھ خالل   داخلية �� مراجعةفر�ق   لوجود وذلك  داخ�� مراجع �عي�ن إ�� ا�حاجة مدى �شأن املراجعة �جنة  من  توصية أي تصدر لم

 يلزم حيال املالحظات الواردة فيھ.  �جنة املراجعة التخاذ ما طالعاو يقوم بإعداد تقار�ره �ش�ل دوري  م2017العام 

 

أن �عي�ن مراجع حسابات الشركة توصيات �جنة املراجعة ال�ي يوجد �عارض بي��ا و��ن قرارات مجلس اإلدارة، أو ال�ي رفض ا�جلس األخذ ��ا �ش.  11

 وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقييم أدائھ أو �عي�ن املراجع الداخ�� 

، أو توصيات رفض ا�جلس األخذ ��ا �شأن �عي�ن مراجع  م2020لم يصدر عن �جنة املراجعة أي توصيات تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة خالل العام  

 يم أداءه أو �عي�ن املراجع ا�خار��. حسابات الشركة وعزلھ وتحديد أ�عابھ وتقي

 

 بيان بتوار�خ ا�جمعيات العامة للمساهم�ن املنعقدة خالل السنة املالية األخ��ة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضر�ن لهذه ا�جمعيات . 12

 م 22/4/2020الجتماع ا�جمعية بتار�خ  �جل ا�حضور  االسم  م

 حاضر  معا�� األستاذ/ عمرو عبدهللا الدباغ  1

 معتذر السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  2

 حاضر  السيد/ صا�ح محمد بن الدن  3

 حاضر  السيد/ طاهر محمد عمر عقيل 4

 حاضر  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  5

 حاضر  السيد/ محمد حس�ي جز�ل  6

 حاضر  السيد/ برايان الش 7

 حاضر  واليكنوس�ي بي��  /السيد 8

 حاضر  الدكتور/ محمد ع�� بن حسن إخوان  -

 حاضر  طارق محمد تلمسا�ي  /السيد -
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 وصف ألنواع النشاطات الرئيسة للشركة وشر�ا��ا التا�عة  . 13

 للقرار الوزاري رقم  
ً
م). وقبل تحولها إ�� شركة  2006/ 09/ 25هـ (1427/ 9/ 2بتار�خ    2532تأسست شركة البحر األحمر العاملية كشركة مساهمة سعودية طبقا

ة �� مدينة  مساهمة، �انت الشركة تقوم بأعمالها كشركة ذات مسؤولية محدودة م�جلة �� اململكة العر�ية السعودية. و�قع املقر الرئي��ي ا�حا�� للشرك

��ابطة وال�ي تتمثل ��: قسم ا�جمعات السكنية الصناعية، وقسم  جدة باململكة العر�ية السعودية. و�ستمد الشركة إيرادا��ا من خالل األقسام ال
ُ
ثالثة امل

يسر
ُ
 .تجارة مواد البناء، وقسم اإلس�ان امل

  .ترتكز �شاطات قسم ا�جمعات السكنية الصناعية �� توف�� حلول سكنية و�ناء مجمعات سكنية ملنسو�ي الشر�ات ا�حلية والدولية

 

الشركة من تأسيس قسم تجارة مواد البناء وز�ادة �شاطها من خالل الدخول �� مجال إنتاج وتوزيع الدهان والطالء بمختلف ، تمكنت  2013خالل العام  

 .لتلبية متطلبات املشاريع املتوسطة والكب��ة �� مختلف القطاعات اإلس�انية والتجار�ة والصناعية  أنواعھ والذي يتضمن الطالء املعماري والصنا�� والبحري 

 

م، تمكنت الشركة من تطو�ر تقنية بناء حديثة تمك��ا من �شييد مبا�ي ُمتعددة الطوابق من خالل استخدام األعمدة الفوالذية واألرضيات 2016ل العام  خال

 ا�خرسانية، وال�ي يمكن استخدامها لتشييد الفنادق، واملبا�ي السكنية، واملدارس، ومختلف املبا�ي األخرى.  

 :و�شغيل ا�جمعات السكنية تحت فئت�ن رئيسيت�ن، هماوتندرج خدمات إدارة 

�� مدين�ي ينبع وا�جبيل ومجمع حا��ي    Compounds and Hotels Desert Palmsا�جّمعات السكنية الدائمة، مثل مجّمعات نخيل ال�حراء الفندقية .1

كة البحر األحمر �� مناطق تفتقر إ�� املنشآت السكنية، وذلك  مسعود �� ا�جزائر، و ال�ي تم تصميمها لت�ون منشآت شبھ دائمة تم إ�شاؤها من قبل شر 

ة للن�الء.  �غرض توف�� مساكن ملوظفي الشر�ات بمختلف فئا��م. كما أن الشركة تقوم بإدارة و�شغيل املنشآت التا�عة وتوف�� جميع املتطلبات األساسي 

 عن قيام الشركة بتور�د مختلف االحتياجات السكنية واملكتبية
ً
. كما �شتمل ا�جّمعات السكنية ال�ي تبن��ا الشركة وتقوم بإدار��ا و�شغيلها  وفضال

 .ع�� مطاعم ومرافق ترف��ية ووسائل أمن ووحدات اتصاالت

التعدين .2 أو  الغاز والب��ول  التنقيب عن  �� عمليات  تخصصة 
ُ
امل �� مناطق تواجد الشر�ات  يتم ا�شاؤها  إ�شاء   أو  ا�جّمعات السكنّية املؤقتة، وال�ي 

محددة   املرافق الصناعية، حيث تقوم شركة البحر األحمر ببناء مجمعات سكنية من الوحدات ُمسبقة الصنع ومن ثم بيعها للعمالء أو تأج��ها لف��ة

. وتق
ً
وم الشركة بإ�شاء هذه  من الزمن. ومن املمكن أن تقوم الشركة بإدار��ا و�شغيلها عند رغبة العمالء او �سليمها للعمالء حيث يتم إدار��ا ذاتيا

كنية املرافق لتوف�� �افة ا�خدمات الالزمة، حيث تتم إدار��ا من قبل كفاءات مح��فة. وكذلك تقوم الشركة بتوف�� خدمات الصيانة للوحدات الس

��مة، فإنھ يتم إزالة �افة املبا�ي القائمة وما إ
ُ
�� ذلك من بنية تحتية ومرافق أخرى، حيث يتم واملرافق طيلة مدة عقد اإليجار. وعند ان��اء ف��ة العقد امل

 استخدامها �� مشاريع أخرى مستقب�� 

 

  يو�ح ا�جدول التا�� إجما�� إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية ال�ي تقوم ��ا: 

 النسبة إيرادات النشاط (بآالف الر�االت) إجما�� إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية

 %59.87 319,405 املبا�ي مسبقة الصنع مبيعات 

 %35.54 189,639 عمليات تأج�� املبا�ي

 %4.59 24,476 مبيعات الدهانات ومواد الطالء 

 %100 533,520 اإلجما�� 

 

 السعودية. يو�ح ا�جدول التا�� إيرادات الشركة من النشاطات الرئيسية الناجمة عن العمليات �� منطقة اململكة العر�ية 

 النسبة إيرادات النشاط (بآالف الر�االت) عمليات الشركة �� السعودية 

 % 47.82 188,584 مبيعات املبا�ي مسبقة الصنع 

 % 45.98 181,338 عمليات تأج�� املبا�ي 

 % 6.21 24,476 مبيعات الدهانات ومواد الطالء

 % 100 394,398 اإلجما�� 
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 للشر�ات التا�عة �� حجم أعمال الشركة و�سهامھ �� النتائج ع�� النحو التا��:تأث�� األ�شطة الرئيسية 

 النسبة إيرادات النشاط (بآالف الر�االت) عمليات الشركة التا�عة �� دولة اإلمارات العر�ية 

 % 98.17 105,775 مبيعات املبا�ي مسبقة الصنع 

 % 1.83 1,969 عمليات تأج�� املبا�ي 

 - - الدهانات ومواد الطالءمبيعات 

 % 100 107,744 اإلجما�� 

 

 النسبة إيرادات النشاط (بآالف الر�االت) عمليات الشركة التا�عة �� غانا 

 % 99.59 22,549 مبيعات املبا�ي مسبقة الصنع 

 % 0.41 93 عمليات تأج�� املبا�ي 

 - - مبيعات الدهانات ومواد الطالء

 %100 22,642 اإلجما�� 

 

 النسبة إيرادات النشاط (بآالف الر�االت) عمليات الشركة التا�عة �� ا�جزائر 

 - - مبيعات املبا�ي مسبقة الصنع 

 % 100 5,850 عمليات تأج�� املبا�ي 

 - - مبيعات الدهانات ومواد الطالء

 %100 5,850 اإلجما�� 

 

 النسبة (بآالف الر�االت)إيرادات النشاط  عمليات الشركة التا�عة �� دولة ُعمان

 % 86.52 2,497 مبيعات املبا�ي مسبقة الصنع 

 % 13.48 389 عمليات تأج�� املبا�ي 

 - - مبيعات الدهانات ومواد الطالء

 % 100 2,886 اإلجما�� 

 

 وصف �خطط وقرارات الشركة املهمة   .14

ثقة بأن اإلنفاق �� إن استقرار أسعار الطاقة ع�� مدى األشهر اإلث�ى عشر املاضية ُ�عد من أبرز املؤشرات لتحسن أداء الشركة املستقب��، وعليھ فإننا ع�� 

�� مجال اإلي الرئيسية. و�ال��امن مع توسعنا  �� أسواقنا  جار قص�� األجل للوحدات هذا القطاع سينتج ع��ا ز�ادة الطلب ع�� منتجات وخدمات الشركة 

التا�ع   النطاق اإلقلي�ي. كما سيستفيد قسم إدارة ا�جمعات السكنية واملرافق  للشركة من  مسبقة الصنع فإننا ع�� يق�ن من ا�ساع رقعة تواجدنا ع�� 

 .ن��ا التنافسية �� هذا ا�جالالنشاط امل��ايد �� قطاع النفط والغاز وعليھ ستس�� الشركة لالستفادة من �افة الفرص املتاحة لتعز�ز م�ا

 

تلك املناطق، �ستمر  باإلضافة إ�� تواجدنا �ش�ل قوي �� األسواق ال�ي �عتمد ع�� أ�شطة التنقيب عن الغاز والب��ول لتلبية املتطلبات العاجلة لعمالئنا ��  

 �� ال
ً
 واسعا

ً
 مع الطلبات امل��ايدة �� اململكة العر�ية السعودية واإلمارات اس��اتيجيتنا لتطو�ر منتجاتنا من املبا�ي ُمسبقة الصنع ال�ي تجد قبوال

ً
سوق خصوصا

ال�ي العصر�ة  البناء  لتقنيات  التجاري  القطاع  متطلبات  لتلبية   
ً
عامليا األو��  املرتبة  أسواقها   �� الشركة  تحتل  وال�ي  املتحدة      العر�ية 

ً
قبوال أك��  أصبحت 

نتوقع ز�ادة االهتمام والطلب ملنتجاتنا خاصة �� اململكة العر�ية  كما  م والفرص لوضع منتجاتنا �� السوق،  للمستفيدين نتوقع أن �شهد املز�د من االهتما

 كب��ة لز�ادة انتشار منتجاتنا وخدماتنا
ً
  .السعودية مع النمو السريع بقطاع ال��فيھ ما �ش�ل فرصا
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التصاميم الهندسية والتور�د والتنفيذ لوحدات سكنية وم�اتب   ة نيوم عقد أعمالم مع شرك2020وقعت الشركة �� شهر أكتو�ر    املتخذةت  اومن أهم القرار 

للبحوث إدار�ة وتجه��ها الستخدام موظفي شركة نيوم بما �ساعد �� تنفيذ مشروعها التنموي الذي يتضمن تطو�ر مدن وموا�ئ ومناطق تجار�ة ومراكز  

السياحية وال��ف��ية والوجهات  الر�اضية  وتوف��  ضمن    واألماكن  الصنع  ُمسبقة  املبا�ي  �� مجال تصنيع وتركيب  العاملية  البحر األحمر  شركة  اختصاص 

د من املشاريع الهامة �� ا�حلول اإل�شائية العاجلة �� املنطقة وال�ي أهل��ا للر�ادة �� هذا ا�جال ع�� مدى السنوات األر�ع�ن املاضية من خالل تنفيذها العدي

 مليون ر�ال.  78شهور بقيمة إجمالية  4ومدة العقد  ي آسيا وأفر�قيامنطقة الشرق األوسط وقار�

 

 مع شركة نيوم ل
ً
 آخرا

ً
تقديم ا�خدمات التكميلية با�جمع السك�ي بما �� ذلك تقديم خدمات التمو�ن، النظافة، والصيانة والغسيل، كما وقعت الشركة عقدا

سنوات قابلة للتمديد بت�اليف   3وملدة    مليون ر�ال سعودي  53بلغت قيمة العقد  ،  ية وال��ف��ية با�جمعوا�خدمات املساندة املتمثلة �� ا�خدمات الطبية واألمن

 . إضافية

 

تقديم خدمات إدارة املرافق والتشغيل والصيانة وكذلك ا�خدمات اإلضافية األخرى �سكن العمال ضمن  م عقد  2020ووقعت الشركة �� شهر د�سم��  

كيلوم��   500لشركة البحر األحمر للتطو�ر ضمن مشروعها الر�ادي الواقع ع�� ساحل البحر األحمر شمال مدينة جدة بحوا�� الوحدات السكنية اململوكة 

سنوات بت�لفة    3مدة العقد    والذي ��دف ألن ي�ون وجهة ترف��ية وسياحية وسكنية فاخرة ضمن األهداف التطو�ر�ة األخرى لشركة البحر األحمر للتطو�ر.

ضمن منظومة ا�خدمات التكميلية للمجمعات السكنية ال�ي تقوم بتنفيذها باستخدام أساليب وقد أ�ي توقيع العقد    مليون ر�ال سعودي.  210إجمالية  

املاضية،   األر�ع�ن  السنوات  مدى  ع��  العاجلة  اإل�شائية  ا�حلول  وتوف��  الصنع  ُمسبقة  املبا�ي  وتركيب  تصنيع  من  ا�حديثة  أعمال وكذلك  البناء   تقديم 

 الصيانة و�دارة املرافق وا�خدمات بما �� ذلك اإلعاشة والنظافة والطعام والغسيل وما يتبع من أعمال ا�حدائق والصاالت ال��ف��ية

 

والهندسة  مع شركة الرسان تو�رو و�� من ك��ى الشر�ات �� مجاالت التكنولوجيا  العام املا��ي  الشركة    �اوقع�  وتأ�ي هذه العقود إضافة للعقود القائمة ال�ي 

بناء مجمع�ن    والبناء والتصنيع وتقديم ا�خدمات املالية ال�ي تمكنت من تنفيذ العديد من املشاريع الهامة �� مناطق مختلفة حول العالم و�تضمن العقد

يلية ملشاريع استخراج الذهب. سكني�ن مت�امل�ن إضافة إ�� مجمع يتضمن م�اتب إدار�ة ومرافقها ملنسو�ي شركة الرسان تو�رو وذلك لدعم عمليا��ا التشغ

الشركة   من خالل والعقد املوقع  .و�تضمن العقد تنفيذ األعمال املدنية، وتور�د وتركيب و�شغيل املبا�ي مسبقة الصنع �� مقر شركة الرسان تو�رو باملشروع

 مع إكسبو  التا�عة  
ً
 تقوم    20ملدة    2020اململوكة بال�امل �� اإلمارات عقدا

ً
بموجبھ البحر األحمر بتصنيع وتور�د و��شاء مبا�ي ُمسبقة الصنع وهيا�ل شهرا

  .والذي تأخر �سبب جائحة �ورونا نموذجية مختلفة، إضافة إ�� توف�� وحدات تأج�� ُمتعددة االستخدامات لتلبية احتياجات الزوار خالل ف��ة املعرض

 

 العمليات ا�خطط الدخول لها �� ال�و�ت �� وقت الحق من هذا  و�س�� الشركة خالل الف��ة املقبلة لل��ك�� ع�� عمليا��ا
ً
�� منطقة ا�خليج العر�ي وخصوصا

والدعم ا�حلي�ن   العام وز�ادة التوسع داخل اإلمارات وُعمان أيًضا. مع مواصلة الس�� للدخول �� شرا�ات جديدة �� أسواقنا األخرى لتوف�� عناصر املعرفة 

 دان. لتنمية أعمالنا �� هذه البل

 

اطر املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أ�انت مخاطر �شغيلية أم مخاطر تمو�لية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه ا�خ .15

اقب��ا  ومر

ليست شاملة إال أ��ا �ش�� إ�� أبرز   أعمال الشركة ووضعها املا�� أو نتائج العمليات يمكن ان تتأثر ماديا بأي من ا�خاطر التا�� ذكرها. �� ح�ن أن القائمة

 .ا�خاطر ال�ي يمكن أن تواجهها شركة البحر األحمر العاملية

 

 

 

 

 

 آثار وتبعات جائحة كورونا 
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حيث تمت إعادة جدولة �عض قطاع التجاري وا�خدمي مما أثر �ش�ل كب�� ع�� أعمال و�شاطات الشركة  تحديات كب��ة لل�ورونا وتبعا��ا    جائحة  ت�لش

. وقد أدى ذلك إ�� انخفاض املبيعات و�التا�� ساهم 2020ال سيما �� الر�ع الثالث من عام  حصول الشركة ع�� عطاءات جديدةتأجيل تم املشاريع الكب��ة و 

تطبيق عدد من اإلجراءات للتحكم قامت اإلدارة بولتال�� �عض مخاطر أثار ا�جائحة  مقارنة بالعام السابق. 2020ل عام طواانخفاض أداء الشركة  �� ذلك 

 . ووقف اإلنفاق �� �عض املشاريع الت�اليف�� 

 

افرها  �لفة املواد ا�خام وتو

نت  إّن أسعار وتوافر املواد ا�خام ال�ي �ستخدم �� صناعة منتجات الشركة يمكن أن 
ّ

ب األسعار �� العرض والطلب. وقد تمك
ّ
تتغّ�� �ش�ل م�حوظ �سبب تقل

 من ا�حفاظ ع�� ا�خزون املناسب من املواّد ا�خام وذلك بفضل حفاظها ع�� عالقا��ا املتينة والطّيبة مع الشر�ات امل 
ً
مولة وتخز�ن كميات الشركة تار�خّيا

. أدى ارتفاع اال 
ً
سعار لبعض املواد ا�خام ال�ي �ستخدمها الشركة إ�� ارتفاع اسعار املنتج ال��ائي الذي يتم تقديمھ إ�� العمالء. �افية من املواد األك�� اس��ال�ا

�� ز�ادة املبيعات وتواجھ الشركة �عض التحديات �� االستمرار �� رفع سعر املنتجات نتيجة الرتفاع املواد ا�خام، والذي من املمكن بدوره أن يؤثر سلبيا ع

 .التشغيلّية والتدفق النقدي والنتائج

 املنافسة

العاملية مما �عمل الشركة �� العديد من األسواق ال�ي تتسم بمستوى عاٍل من املنافسة، وهنالك عدد من الشر�ات ال�ي تتنافس مباشرة مع البحر األحمر  

�� 
ً
 .حالة ظهور العديد من املنافس�ن ا�جدد �� مناطق تواجد الشركة  قد يؤثر ع�� هامش ر�ح الشركة. باإلضافة ا�� أن مستقبل أداء الشركة قد يتأثر سلبا

 الطبيعة الدورّ�ة لألعمال

لنفطية �� ع�� الرغم من أن الدول االقتصادية �� الشرق األوسط وأجزاء من أفر�قيا مستمرة �� مواصلة سياسة التنوع لتعز�ز مساهمة القطاعات غ�� ا

ت التا�عة للنفط تواصل لعب دور مهيمن �� تلك الدول. كما أن الهبوط املفا�� �� أسعار النفط قد يؤدي إ�� نتائج غ��  الناتج ا�ح�� اإلجما��، فإن اإليرادا

التعدين مرغو�ة لالستثمارات ا�جديدة مما قد يؤدي إ�� انخفاض الطلب ع�� ا�جمعات السكنية ا�خاصة بمنسو�ي شر�ات التنقيب عن الغاز والب��ول و 

 .عية األخرى، والذي يمكن أن �سهم بدوره �� التأث�� ع�� النتائج املالية وعمليات الشركةوالشر�ات الصنا

 �عطل االعمال 

املتحدة، وغانا. وتتمثل �عتمد أعمال شركة البحر األحمر العاملية ع�� كفاءة عمليات مرافق التصنيع الواقعة �� اململكة العر�ية السعودية، واإلمارات العر�ية  

املعدات   ر ال�ي قد تؤدي إ�� �عطل األعمال �� ال�وارث الطبيعية وا�حروب وا�حوادث لكبار العامل�ن ونقص الطاقة، وتأثر امدادات املياه، و�خفاق أبرز ا�خاط

ث
َ
ار هذه ا�خاطر إال  اإللك��ونية. ع�� الرغم من أن الشركة تتبع سياسة تأم�ن تتناسق مع معاير الصناعة ال�ي وضعت لتأم�ن ا�حماية والسالمة ل�حد من ا

 .� اإليراداتأن هذه التداب�� قد ال �عوض الشركة بنحو �اف عن ا�خسائر ال�ي قد تحدث وأي خسائر أخرى أو أضرار مادية يمكن أن ي�ون لها أثر سل�ي ع�

 قوان�ن ا�حوكمة

القوان�ن القائمة إ�� ز�ادة �لفة تصنيع منتجات الشركة.    تخضع الشركة لعدد من قوان�ن ا�حوكمة ا�ختلفة. وقد ينتج من تطبيق قوان�ن جديدة إ�� جانب

ة. وكال االحتمال�ن يمكن أن إضافة إ�� ذلك، قد يؤّدي عدم االل��ام بالقوان�ن ا�حالّية أو املستقبلّية إ�� التعّرض للعقو�ات أو املسؤولّية ا�جنائّية أو املدنيّ 

 ع�� املبيعات والنتائج التشغيلّية والتد
ً
 .فق النقدي للشركةيؤثر سلبا

 االعتماد ع�� املدراء التنفيذي�ن وسواهم من األ�خاص الرئيسي�ن 

 ع�
ً
� املبيعات �عتمد الشركة ع�� جهود مدراءها التنفيذي�ن وعدد من األ�خاص الرئيسي�ن. وفقدان أي من هؤالء األ�خاص أو عدد م��م قد يؤثر سلبّيا

من أجل ذلك �س�� الشركة جاهدة إ�� خلق بيئة عمل مناسبة �جذب املوظف�ن املؤهل�ن واملوهو��ن الذين   .كةوالنتائج التشغيلّية والتدفق النقدي �� الشر 

 يمك��م رفع أداء الشركة إ�� مستو�ات أع�� وا�حافظة ع�� بقا��م. 

 سعر الصرف للعمالت

 لشراء املواد ا�خام من العديد من األسواق العاملية، وتواجد  
ً
مرافق التصنيع �� �عتمد نفقات و�يرادات الشر�ات ع�� عدد مختلف من العمالت الدولية نظرا

امل�حوظ �� سعر صرف الر�ال  أك�� من بلد واحد، و�� ال��اية يتم بيع املنتجات �� اسواق إما أن ت�ون محلية أو �� بلدان أخرى حول العالم. إن التذبذب  

باستخدام أحدث الوسائل إلدا ��ا الشركة قد يؤثر ع�� أر�اح الشركة. و�الرغم من أن الشركة تقوم  تتعامل  ال�ي  رة مخاطر  السعودي والعمالت األخرى 

 .ية امل��تبة ع�� استخدام مثل هذه األدواتعمليات صرف العمالت األجنبية؛ إال أن هذه ا�خاطر التزال تؤثر ع�� ر�حية الشركة �سبب الت�لفة اإلضاف

 العوامل السياسية



 

19 

دولة حول العالم، حيث ترتكز أ�شط��ا �� دول الشرق األوسط، و�فر�قيا، وشرق آسيا.    65قامت شركة البحر األحمر العاملية بتنفيذ مشاريع �� أك�� من  

تعدين والشر�ات الصناعية األخرى من اهم العمالء لدى الشركة حيث ا��م يقومون و�عد الشر�ات املتخصصة �� مجاالت التنقيب عن الب��ول والغاز وال

ش�ل كب��  بتنفيذ مشاريعهم �� هذه الدول. و�عا�ي �عض هذه الدول من حالة عدم االستقرار السيا��ي وتداعياتھ ع�� الوضع االقتصادي، مما قد يؤثر �

 .ع�� أداء الشركة 

 مخاطر االئتمان 

% من إجما�� الذمم املدينة  62عدم مقدرة طرف ما ع�� الوفاء بال��اما��ا مما يؤدي إ�� تكبد الطرف اآلخر �خسارة مالية. إن ما �عادل    مخاطر االئتمان ��

% من إجما�� الذمم املدينة). �عتقد اإلدارة بأن مخاطر ترك�� االئتمان مخففة 58عمالء ُيمثلون    7م:  2019عمالء (  4�انت مطلو�ة من    م2020/ 12/ 31كما ��  

اع النقد حيث أن �سبة من األرصدة القائمة �� من عمالء لد��م تصنيف ائتما�ي مرتفع و�تم استالم الدفعات حسب شروط العمل املتفق عل��ا. يتم إيد

 رتفع. يتم قيد الذمم املدينة �عد خصم مخصص الديون املش�وك �� تحصيلها. والودائع قص��ة األجل لدى بنوك ذات تصنيف ائتما�ي م

 مخاطر السيولة

تمو�ل والسيولة  تتمثل مخاطر السيولة �� عدم مقدرة الشركة ع�� الوفاء بال��اما��ا املالية عند استحقاقها. تتم مراقبة التدفقات النقدية ومتطلبات ال 

من قبل اإلدارة املالية للشركة حيث ��دف ذلك تحس�ن كفاءة وفعالية إدارة املوارد الرأسمالية للشركة. إن أحد    للشركة وشر�ا��ا التا�عة �ش�ل مركزي 

ك والقروض  األهداف الرئيسية للشركة يتمثل �� ا�حفاظ ع�� التوازن ب�ن استمرار�ة التمو�ل واملرونة من خالل استخدام ال�حب ع�� املكشوف من البنو 

التسهيالت اال املصرفية. تقوم ال بإدارة مخاطر السيولة من خالل ا�حفاظ ع�� احتياطيات �افية �ش�ل مستمر من خالل  البنكية. وتقوم شركة  ئتمانية 

 كة حالًيا أموالاإلدارة املالية �ش�ل مستمر بمراقبة التدفقات النقدية املتوقعة والفعلية ومطابقة بيانات استحقاق األصول وا�خصوم املالية. لدى الشر 

 �افية عند الطلب لتغطية النفقات التشغيلية املتوقعة. بما �� ذلك مستحقات رسوم التمو�ل. 

 انخفاض أسعار النفط

لنمو االقتصادي.  يمكننا القول بأن سعر النفط هو أحد أبرز العوامل املؤثرة �� االقتصاد العاملي، كما أن تذبذبات أسعاره تؤثر و�ش�ل مباشر ع�� �جلة ا

ه قد  ر أسعار النفط تؤدي إ�� تأجيل أو إلغاء العديد من املشاريع الرئيسية للشر�ات العاملة �� مجال التنقيب عن الغاز والنفط، والذي بدور حيث أن تدهو 

آثار   نيؤثر ع�� مصادر إيرادات الشركة نتيجة اعتماد شر�حة كب��ة من عمالء الشركة ع�� هذه القطاعات. وقد اتخذت الشركة �عض التداب�� ل�حد م

ات الشركة  تذبذب أسعار النفط واالعتماد ع�� الشر�ات العاملة �� قطاعات التنقيب عن الغاز والنفط وذلك من خالل اتباع سياسة التنويع وتقديم خدم

بتذبذبات أسعار النفط، وكذلك التوسع �� أ�شطة الشركة إ�� دول جديدة من غ�� منت�� ال نفط. و�الرغم من أن  ومنتجا��ا إ�� قطاعات أخرى ال تتأثر 

تأث�� لها  النفط سي�ون  النفط، إال أن مخاطر انخفاض أسعار  الناجمة عن تذبذبات أسعار  التنويع تحد �ش�ل �س�ي من اآلثار السلبية  �ش�ل    سياسة 

  .مستمر ع�� إيرادات الشركة وأر�احها

 ا�خاطر ا�خارجية

  �� الشركة  نتيجة الستثمار  ا�خاطر �ش�ل مباشر  الشركة  تنجم هذه  �ع��م  ال�ي  البلدان  بتلك  �� حي��ا  الفرصة االستثمار�ة   ملالئمة 
ً
نظرا بلدان خارجية 

�ل جذري مما قد  االستثمار ف��ا. و�أ�ي ضمن هذا السياق "مخاطر البلد" وال�ي قد تنجم عن �غي�� ا�ح�ومة ا�حلية �� تلك البلدان سياسا��ا وأنظم��ا �ش

 ع�� بيئة العمل ��  
ً
. كما ُيمكن تصنيف هذه يؤثر سلبيا

ً
تلك الدول أو ع�� العوائد املرجوة من االستثمار �� أحد القطاعات أو الشر�ات أو املشاريع تحديدا

ية ال�ي تنجم عن �غي�� السياسات الداخلية للدولة وال�ي تؤثر ع�� أنظمة الصادرات وأداء الشر�ات األجنبية �ش ِ
ّ
ل

ُ
ولة، �ل عام �� تلك الد ا�خاطر إ�� مخاطر �

 و مخاطر أخرى جزئية تنجم عن اس��داف ا�ح�ومة ا�حلية �� تلك الدول شركة أجنبية �عي��ا نتيجة لتوتر العالقات السياسية. 

 

 

 نتائج األعمال للسنوات املالية ا�خمس األخ��ة  . 16

  األخ��ة:ي�خص ا�جدول التا�� األداء املا�� للشركة ونتائج أعمالها للسنوات املالية ا�خمس 

 السنة

 بآالف الر�االت 

2020 
(IFRS) 

2019 
(IFRS) 

2018 
(IFRS) 

2017 
(IFRS) 

2016 
(IFRS) 

 1,030,417 773,120 658,616  606,066   533,520   إيرادات

 (767,076) (697,967) (578,882) (565,360) (561,868)  ت�لفة اإليرادات
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 السنة

 بآالف الر�االت 

2020 
(IFRS) 

2019 
(IFRS) 

2018 
(IFRS) 

2017 
(IFRS) 

2016 
(IFRS) 

 263,341 75,153 79,734  40,706 (28,348)  إجما�� األر�اح 

 %25.56 %9.72 %12.11 %6.72 %5.31- �سبة إجما�� األر�اح 

 (47,058) (43,380) (33,198) (32,087) (29,363) مصار�ف بيع و�سو�ق

 (95,274) (79,280) (73,033) (59,608) (72,606) مصار�ف إدار�ة وعامة 

 - - (6,417) (4,962) (8,234) ممتل�ات ومصا�ع ومعدات  انخفاض �� قیمة

 - - -    -    - انخفاض �� قیمة أصول غ�� ملموسة 

 - - (5,386) (55,951) (138,551) انخفاض �� قیمة عقارات استثمار�ة

 121,009 (47,507) (38,300)  4,153  855 الدخل من العمليات

 (6,177) 1,993 3,617 - (2,454) صا�� إيرادات أخرى (مصار�ف) 

 1,580 304 1,057  1,688  350 اإليرادات املالية 

 (15,724) (12,025) (11,206) (14,700) (13,662) النفقات املالية

 100,688 (57,235) (44,832) (64,810) (153,462) الدخل قبل الز�اة والضرائب ا�خارجية

 (5,882) (6,009) (969)  958    - مصار�ف ضر�بة الدخل األجنبية

 (2,577) (6,493) (10,850) (5,500) (8,664) مصار�ف الز�اة

 92,229 (69,737) (56,651) (69,352) (162,126) الر�ح (ا�خسارة) قبل حقوق األقلية

 -- -- (34,041) (9,609)  180 ا�خسارة من العمليات املتوقفة 

 92,229 (69,737) (90,692) (78,961) (161,946) للعام صا�� الدخل (ا�خسارة) 

 (1,885) 4,433 4,950  4,110  3,623 حقوق األقلية

 90,344 (65,304) (85,742) (74,851) (158,323) صا�� الدخل 

 %8.77 (%8.45) (%13.02) %12.35- %29.68- صا�� الدخل (ا�خسارة) / املبيعات (%)
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 ت�خص الرسومات البيانية وا�جداول التالية األداء املا�� للشركة ع�� مدى السنوات ا�خمس األخ��ة:  

 
 2016 2017 2018 2019 2020 املبالغ بآالف الر�االت 

 665,537 531,073 508,179 538,080 489,966 األصول املتداولة

 888,653 771,944 653,931 614,686 551,127 األصول غ�� املتداولة 

 1,554,190 1,303,017 1,162,110 1,152,766 1,041,093 إجما�� األصول 

 360,679 299,374 324,186 419,227 482,078 ا�خصوم املتداولة 

 189,596 194,434 140,100 147,797 138,189 ا�خصوم غ�� املتداولة 

 550,275 493,808 464,286 567,024 620,267 إجما�� ا�خصوم

 

 تحليل جغرا�� إلجما�� إيرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عة. 17

 : م2020يو�ح الرسم البيا�ي التا�� �سب التوزيع ا�جغرا�� إليرادات الشركة خالل العام 

 

1,041,093 
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 . 2020يو�ح الرسم البيا�ي التا�� �سب اإليرادات بحسب مصادرها خالل العام 

 
 

 

 

  تو�ح ا�جداول التالية التحليل ا�جغرا�� إليرادات للشركة وشر�ا��ا التا�عة: 

 السنة

 التحليل ا�جغرا�� إلجما�� إيرادات الشركة (بآالف الر�االت)

إجما��  

 اإليرادات 
 السعودية

اإلمارات 

 العر�ية
 ا�جزائر غانا بوركينافاسو  نيجر�ا عمان غينيا البحر�ن العراق ال�و�ت 

2020 533,520  371,349  95,380  26,952  1,419  505  808  9,120  8,953  2,448  10,736  5,850  

 

 السنة

 (بآالف الر�االت)إيرادات الشركة من العمليات �� السعودية 

إجما��  

 اإليرادات 
 السعودية

اإلمارات 

 العر�ية
 ا�جزائر غانا بوركينافاسو  نيجر�ا عمان غينيا البحر�ن العراق ال�و�ت 

2020 394,398  367,480  -    26,918  - - - - - - - - 
 

 السنة

 الر�االت)إيرادات الشركة من العمليات �� اإلمارات العر�ية (بآالف 

إجما��  

 اإليرادات 
 السعودية

اإلمارات 

 العر�ية
 ا�جزائر غانا بوركينافاسو  نيجر�ا عمان غينيا البحر�ن العراق ال�و�ت 

2020 107,744  3,869  95,380  34  1,419  505  - 6,234 -    - 303           -    
 

 السنة

 )الر�االتإيرادات الشركة من العمليات �� غانا (بآالف 

إجما��  

 اإليرادات 
 السعودية

اإلمارات 

 العر�ية
 ا�جزائر غانا بوركينافاسو  نيجر�ا عمان غينيا البحر�ن العراق ال�و�ت 

2020 22,642  -    -    - - - 808  - 8,953  2,448  10,433  -    

 المباني  اإلیجارات  الدھانات
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 السنة

 إيرادات الشركة من العمليات �� ا�جزائر (بآالف الر�االت)

إجما��  

 اإليرادات 
 السعودية

اإلمارات 

 العر�ية
 ا�جزائر غانا بوركينافاسو  نيجر�ا عمان غينيا البحر�ن العراق ال�و�ت 

2020 22,642  -    -    - - - 808  - 8,953  2,448  10,433  -    
 

 

 السنة

 إيرادات الشركة من العمليات �� ا�جزائر (بآالف الر�االت)

إجما��  

 اإليرادات 
 السعودية

اإلمارات 

 العر�ية
 عمان غينيا العراق ال�و�ت 

ساحل 

 العاج
 ا�جزائر غانا

بابوا غينيا 

 ا�جديدة 

2020 5,850  - - - - - - - - 5,850  - 

 

 السنة

 إيرادات الشركة من العمليات �� ُعمان (بآالف الر�االت)

إجما��  

 اإليرادات 
 السعودية

اإلمارات 

 العر�ية
 عمان غينيا العراق ال�و�ت 

ساحل 

 العاج
 ا�جزائر غانا

بابوا غينيا 

 ا�جديدة 

2020 2,886 - - - - - - - - 2,886 - 

 

 إيضاح ألي فروقات جوهر�ة �� النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة   .18

 

 �سبة التغ��  التغ��ات 2019 2020 بآالف الر�االت 

 %13.60- (72,546)   606,066  533,520 املبيعات

 %0.62- (3,492)  (565,360) (561,868) ت�لفة املبيعات

 %243.59- (69,054)   40,706 (28,348) مجمل الر�ح 

 %12.29-  13,546 (96,657) (110,203) أخرى   -�شغيلية  مصروفات

 %59.62-  82,600 (55,951) (138,551) أر�اح �شغيلية
 ف عن معاي�� ا�حاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن ال اختإيضاح ألي . 19

  �� املنت�ي  املا��  العام  خالل  للشركة  املالية  القوائم  إعداد  الدولية    م2020/ 31/12تم  ا�حاسبة  ملعاي��   
ً
العر�ية   (IFRS)وفقا اململكة   �� عل��ا  واملتعارف 

 .السعودية دون أي اختالف

 

 الشر�ات التا�عة والفروع. 20

موعة". وفيما ي�� تتبع لشركة البحر األحمر العاملية مجموعة من الشر�ات املتواجدة �� مناطق مختلفة من أرجاء العالم، يتم اإلشارة ال��ا مجتمعة "با�ج

 . م2020/ 12/ 31ملنت�ي ��  �ستعرض لكم قائمة تتضمن معلومات تفصيلية عن فروع الشركة وشر�ا��ا التا�عة خالل العام املا�� ا

 ا�حدودة شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (غانا) .1

 بلد التأسيس: مدينة أكرا، غانا  •

 م2005تار�خ التأسيس:  •

 �شاط الشركة: تصنيع مختلف الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع، وتقدم خدما��ا للعمالء �� منطقة شمال إفر�قيا وغر��ا.   •

 الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: غانا  •

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية •
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 شركة سارل البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (ا�جزائر) ا�حدودة .2

 التأسيس: ا�جزائرم�ان  •

 م2006تار�خ التأسيس:  •

ا�حلية   �شاط الشركة: است��اد منتجات شركة البحر االحمر من الفروع األخرى ليتم بيعها وتأج��ها محليا لدعم عمليات الشركة �� تنفيذ املشاريع •

 الواقع �� منطقة حا��ي مسعود.  (Desert Palms)وتنفيذ عقود املقاوالت العامة. كما تقوم الشركة بإدارة و�شغيل فندق "نخيل ال�حراء" 

     الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: ا�جزائر •

 %.  2% لشركة البحر األحمر العاملية، كما يمتلك عضو مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبدهللا الدباغ ا�حصة املتبقية ال�ي تبلغ 98مملوكة بنسبة  •

 

 ا�حدودة شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (نيج��يا)  .3

 م�ان التأسيس: نيج��يا  •

 م2008تار�خ التأسيس:  •

 �شاط الشركة: القيام بأعمال املقاوالت العامة والصيانة و�ناء املرافق واألعمال املدنية واملقاوالت من الباطن.  •

 % لشركة البحر األحمر العاملية97مملوكة بنسبة  •

 .م12/2020/ 31أّي إيرادات ح�ى تار�خ  نيج��يالم تحقق شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان  •

 

 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (املنطقة حرة د�ي) .4

 م�ان التأسيس: املنطقة ا�حرة بجبل ع��، د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة •

 م2009تار�خ التأسيس:  •

املقاوالت العامة والصيانة و�ناء املرافق واألعمال املدنية واملقاوالت من  �شاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع والقيام بأعمال   •

 الباطن. 

 الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: اإلمارات العر�ية، والسعودية، وُعمان، وال�و�ت. •

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية •

 

 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (ليبيا)   .5

 التأسيس: ليبيا م�ان  •

 م2005تار�خ التأسيس:  •

 �شاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع.  •

 % لشركة البحر األحمر العاملية. 90مملوكة بنسبة  •

 لعدم استقرار األوضاع األمنية �� املنطقة والذي أدى إ�� تأجيل العديد من املشاريع الرئيسية املتوقعة �� قطاع التنقيب عن الغ •
ً
از والب��ول،  نظرا

وأكدت    أعلنت شركة البحر األحمر العاملية عن �عذر الشركة استكمال أعمال الصيانة وتجه�� املصنع لبدء العمل �سب األوضاع ال�ي �سود املنطقة.

 وعادت وت��ة األعمال
ً
 إ�� طبيع��ا.   ع�� سع��ا الن��از الفرصة املواتية لبدء العمليات �� املصنع م�ى تحسن الوضع �� املنطقة إجماال

 .م 12/2020/ 31لم تتمكن الشركة التا�عة من تحقيق أي إيرادات ح�ى تار�خ  •

 

 شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء  .6

 م�ان التأسيس: جدة، اململكة العر�ية السعودية •

 م2012تار�خ التأسيس:  •

وأدوا • والسباكة  ال�حية  باملواد  والتجزئة  ا�جملة  تجارة  الشركة:  وآليات  �شاط  أدوات   �� التجارة  وكذلك  بأنواعھ،  والطالء  والدهان  الكهر�اء  ت 

 ومعدات البناء. 
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 الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: السعودية  •

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية   •

 

 شركة الدهانات املمتازة  .7

 م�ان التأسيس: جدة، اململكة العر�ية السعودية •

 م2013تار�خ التأسيس:  •

ستخدم �� مجال الدي�ور واال�شاء وكذلك لالستخدام الصنا�� والبحري.  •
ُ
 �شاط الشركة: انتاج وتوزيع مختلف الدهانات والطالءات وال�ي �

 الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: السعودية  •

 % لشركة البحر األحمر العاملية81مملوكة بنسبة  •

 

تخصصة .8
ُ
 شركة البحر األحمر لالستثمارات امل

 م�ان التأسيس: جدة، اململكة العر�ية السعودية •

 م2013تار�خ التأسيس:  •

 �شاط الشركة: االستثمار �� املشاريع الصناعية والتجار�ة والزراعية وا�خدمية والعقار�ة. •

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية •

 .م2020/ 31/12أّي إيرادات ح�ى تار�خ  لم تحقق الشركة التا�عة •

 

 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (موزمبيق)  .9

 م�ان التأسيس: مابوتو، موزمبيق  •

 م2013تار�خ التأسيس:  •

تعل •
ُ
 قة ��ا.�شاط الشركة: إ�شاء ا�جمعات السكنية الصناعية واست��اد و�يع وتأج�� وصيانة وتركيب الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع واملعدات امل

 ا: موزمبيقالدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا�� •

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية •

 

 

 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (ُعمان) .10

 م�ان التأسيس: ُعمان •

 م2013تار�خ التأسيس:  •

تعلقة ��ا.�شاط الشركة: إ�شاء ا�جمعات السكنية الصناعية واست��اد و�يع وتأج�� وصيانة وتركيب الوحدات السكنية ُمسبقة الصنع   •
ُ
 واملعدات امل

 الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: ُعمان •

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية •

 

يسر .11
ُ
 شركة البحر األحمر لإلس�ان امل

 م�ان التأسيس: جدة، اململكة العر�ية السعودية •

 م2014تار�خ التأسيس:  •

الشركة   لصا�ح اإليجار أو بالبيع واستئجار األبنية واألرا��ي وتطو�رها واستثمارها ذلك شراءوالتطو�ر العقاري بما ��   �شاط الشركة: االستثمار  •

 و�قامة املبا�ي ومشاريع اس�ان ذوي الدخل ا�حدود وغ��ها من مشاريع التطو�ر العقاري.

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية •

 .م2020/ 31/12أّي إيرادات ح�ى تار�خ  لم تحقق الشركة التا�عة •
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 شركة مدينة البحر األحمر السكنية   .12

 م�ان التأسيس: جدة، اململكة العر�ية السعودية •

 م2014تار�خ التأسيس:  •

 للمبا�ي العامة �شاط الشركة: إ�شاء و�دارة و�شغيل ا�جمعات السكنية املت�املة وغ��ها من مشاريع التطو�ر العقاري و تنفيذ أعمال املقاوالت •

 والتجار�ة.  السكنية

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية •

 .م2020/ 31/12أّي إيرادات ح�ى تار�خ  لم تحقق الشركة التا�عة •

 

 لبحر األحمر للمشاريع اإلس�انيةشركة ا .13

 االسم السابق للشركة هو "شركة البحر األحمر للتطو�ر العقاري" •

 م�ان التأسيس: جدة، اململكة العر�ية السعودية •

 م2014تار�خ التأسيس:  •

و  واستئجار األبنية واألرا��ي وتطو�رها و استثمارها طو�ر العقاري بما �� ذلك شراءوالت العامة، واالستثمار �شاط الشركة: تنفيذ أعمال املقاوالت •

 إقامة املبا�ي و مشاريع االس�ان و غ��ها من مشاريع التطو�ر العقاري. 

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية •

 . م2020/ 31/12أّي إيرادات ح�ى تار�خ  لم تحقق الشركة التا�عة •

 

 البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (سنغافورة) ا�حدودة شركة  .14

 م�ان التأسيس: سنغافورة  •

 م2015تار�خ التأسيس:  •

العامة، والتشييد والبناء، وال��كيب، و�شييد املرافق وا�خدمات، والقيام باألعمال املدنية، وأعمال املقاوالت  �شاط الشركة: تنفيذ أعمال املقاوالت •

 بالباطن.  

 مملوكة بال�امل لشركة البحر األحمر العاملية •

 . م2020/ 31/12أّي إيرادات ح�ى تار�خ  لم تحقق الشركة التا�عة •

 

 SDN BHDا شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان مال��ي .15

 م�ان التأسيس: �واال لومبور، مال��يا  •

 م2016تار�خ التأسيس:  •

العامة، والتشييد والبناء، وال��كيب، و�شييد املرافق وا�خدمات، والقيام باألعمال املدنية، وأعمال املقاوالت  �شاط الشركة: تنفيذ أعمال املقاوالت •

 بالباطن.  

 الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: مال��يا  •

 لشركة البحر األحمر العامليةبال�امل مملوكة  •

 

 

 

 شركة البحر األحمر لتأج�� املبا�ي ُمسبقة الصنع (د�ي) .16

 م�ان التأسيس: د�ي، اإلمارات العر�ية املتحدة •

 م2018تار�خ التأسيس:  •



 

27 

 �شاط الشركة: بيع وتأج�� املساكن ُمسبقة الصنع   •

 اإلمارات العر�ية املتحدةالدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا:  •

 % لشركة البحر األحمر العاملية49مملوكة بنسبة  •

•  

 شركة البحر األحمر لتأج�� املبا�ي ُمسبقة الصنع (الكو�ت)  .17

 م�ان التأسيس: ال�و�ت •

 م2019تار�خ التأسيس:  •

 �شاط الشركة: بيع وتأج�� املساكن ُمسبقة الصنع   •

 الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: اإلمارات العر�ية املتحدة •

 % لشركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (د�ي)100مملوكة بنسبة  •

 . م2020/ 31/12أّي إيرادات ح�ى تار�خ  لم تحقق الشركة التا�عة •

 

 )د�ي(ا�حدودة  لإل�شاءاتشركة البحر األحمر  .18

 د�ي م�ان التأسيس:  •

 م2018تار�خ التأسيس:  •

   املبا�ي، املقاوالت، ال��كيب�شاط الشركة:  •

 الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: اإلمارات العر�ية املتحدة •

 % لشركة البحر األحمر 100مملوكة بنسبة  •

 

 )SDN BHD )RSHMإلس�ان مال��يا  لشركة البحر األحمر  .19

 م�ان التأسيس: �واال لومبور، مال��يا  •

 م2016تار�خ التأسيس:  •

العامة، والتشييد والبناء، وال��كيب، و�شييد املرافق وا�خدمات، والقيام باألعمال املدنية، وأعمال املقاوالت  �شاط الشركة: تنفيذ أعمال املقاوالت •

 بالباطن.  

 ركةللش %49بنسبة مملوكة  •

 

 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (بابوا غينيا)   .20

 م�ان التأسيس: بابوا غينيا  •

 م2017تار�خ التأسيس:  •

العامة، والتشييد والبناء، وال��كيب، و�شييد املرافق وا�خدمات، والقيام باألعمال املدنية، وأعمال املقاوالت  �شاط الشركة: تنفيذ أعمال املقاوالت •

 بالباطن.  

 الدولة ا�حل الرئي��ي لعمليا��ا: بابوا غينيا ا�جديدة  •

 % لشركة البحر األحمر العاملية20مملوكة بنسبة  •

 

 

 

 الصادرة ل�ل شركة تا�عة تفاصيل األسهم وأدوات الدين . 21

لتا�عة بإصدار يو�ح ا�جدول التا�� تفاصيل األسهم ال�ي تمثل رأس مال �ل من الشر�ات التا�عة لشركة البحر األحمر العاملية. ولم تقم أي من الشر�ات ا

 .م2020/ 31/12أي فئة أخرى من األسهم أو أدوات دين خالل الف��ة املن��ية �� 
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 عدد األسهم  رأس املال املدفوع التا�عة اسم الشركة  

 450,000 دوالر أمر��ي  50,000 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان ا�حدودة (غانا) )1(

 20,000 دينار جزائري  20,000,000  شركة سارل البحر األحمر �خدمات اإلس�ان ا�حدودة (ا�جزائر) )2(

 2,000,000 نايرا نيج��ي  2,000,000 اإلس�ان ا�حدودة (نيج��يا) شركة البحر األحمر �خدمات  )3(

 1 درهم إمارا�ي  1,000,000 املنطقة ا�حرة) -شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (د�ي )4(

 10,000 دينار لي�ي  300,000 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (ليبيا) )5(

 500 ر�ال سعودي 50,000 شركة البحر األحمر لتجارة مواد و معدات البناء )6(

 10,000 ر�ال سعودي  10,000,000 شركة الدهانات املمتازة )7(

تخصصة  )8(
ُ
 500 ر�ال سعودي 50,000 شركة البحر األحمر لالستثمارات امل

 - دوالر أمر��ي  500,000 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (موزمبيق)  )9(

 250,000 ر�ال ُعما�ي  250,000 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (ُعمان)  ) 10(

يسر  ) 11(
ُ
 500 ر�ال سعودي 50,000 شركة البحر األحمر لإلس�ان امل

 500 ر�ال سعودي 50,000 شركة مدينة البحر األحمر السكنية للعقارات ) 12(

 500 ر�ال سعودي 50,000 للمشاريع اإلس�انية لبحر األحمر شركة ا ) 13(

 100 دوالر أمر��ي  100 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (سنغافورة) ا�حدودة ) 14(

 600,000 ر�نجت مال��ي  SDN BHD 600,000شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان مال��يا  ) 15(

 300,000 درهم إمارا�ي 300,000 الصنع (د�ي) شركة البحر األحمر لتأج�� املبا�ي ُمسبقة  ) 16(

 100 دينار �و��ي  1,000 شركة البحر األحمر لتأج�� املبا�ي ُمسبقة الصنع (ال�و�ت) ) 17(

 300 درهم إمارا�ي  300,00 شركة البحر األحمر لإل�شاءات ا�حدودة (د�ي)  ) 18(

 6,122,450 ر�نجت مال��ي  SDN BHD 6,122,450إلس�ان مال��يا لشركة البحر األحمر  ) 19(

 1,500,000 كينا 1,500,000 شركة البحر األحمر �خدمات اإلس�ان (بابوا غينيا)  ) 20(

 

 وصف لسياسة الشركة �� توزيع أر�اح األسهم . 22

 لتا��:اأر�اح الشركة الصافية السنو�ة �عد خصم جميع املصروفات العمومية والت�اليف األخرى وذلك �  يتم توزيع

�ور %) من صا�� األر�اح لت�ون االحتياطي النظامي للشركة و�جوز أن تقرر ا�جمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب م�ى بلغ االحتياطي املذ10ُيجنب ( )أ(

 %) من رأس املال املدفوع30(

اح لت�و�ن احتياطي اتفا�� يخصص لدعم املركز املا�� ل�جمعية العامة العادية بناء ع�� اق��اح مجلس اإلدارة أن تجنب �سبة معينة من صا�� األر� )ب(

 للشركة

ثابتھ قدر اإلم�ان  )ج( بالقدر الذي يحقق مص�حة الشركة أو يكفل توزيع أر�اح  العادية أن تقرر ت�و�ن احتياطيات أخرى، وذلك  العامة  ع��   ل�جمعية 

 من هذه املساهم�ن. ول�جمعية املذ�ورة كذلك أن تقتطع من صا�� األر�اح مبالغ إل�شا
ً
ء مؤسسات اجتماعية لعام�� الشركة أو ملعاونة ما ي�ون قائما

 املؤسسات.  

 %) من رأسمال الشركة املدفوع. 5يوزع من البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن �سبة ال تقل عن ( ) د(

%) 10خصص �عد ما تقدم �سبة ال تز�د عن () من نظام الشر�ات، ي76) من النظام األسا��ي للشركة واملادة (22مع مراعاة األح�ام املقررة �� املادة ( ) ه(

 مع عدد ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو.
ً
 من البا�� مل�افآت مجلس اإلدارة، ع�� أن ي�ون استحقاق هذه امل�افأة متناسبا

� األسهم  ن لم تصدر الشركة أي أسهم ممتازة ولذلك فإن جميع األر�اح ال�ي يتم دفعها، �� حال أقر��ا ا�جمعية العمومية، ت�ون للمساهم�ن من حام�وح�ى اآل 

 العادية.  

 

أقر�اءهمعدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي� (وصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود أل�خاص  .  23 أبلغوا    )ن و

الثامنة والست�ن من قواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة، وأي �غي�� �� تلك ا�حقوق خال ل السنة الشركة بتلك ا�حقوق بموجب املادة 

 املالية األخ��ة
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م�ن وأقر�ا��م من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة وأي �غي�� �� تلك يو�ح ا�جدول التا�� املص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت ال�ي �عود لكبار املساه

 :م2020ا�حقوق خالل العام 

 وصف ألي مص�حة �� فئة األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود أل�خاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة 

أقر�اءهم) أبلغوا الشركة بتلك ا�حقوق بموجب املادة الثامنة  والست�ن من قواعد طرح األوراق املالية وكبار التنفيذي�ن و

 واالل��امات املستمرة 

عدد األسهم   اسم من �عود لھ املص�حة  

 بداية العام

عدد األسهم  

 ��اية العام 

 �سبة التغي��  صا�� التغي�� 

 - - 30,600,000 30,600,000 شركة مجموعة الدباغ القابضة ا�حدودة  )1(

 - - 3,000,000 3,000,000 ا�حدودة التنمية الغذائية شركة  )2(

 - - 3,000,000 3,000,000 الشركة العلمية الوطنية ا�حدودة )3(

 - - 3,000,000 3,000,000 التسو�ق والو�االت  الشركة التجار�ة �خدمات )4(

 - - 5,400,000 5,400,000 مجموعة التنمية التجار�ة  )5(

 

أقر�ا��م �� أسهم أو أدوات دين وصف ألي  .  24 مص�حة وأوراق مالية �عاقدية وحقوق اكتتاب �عود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذي�ن و

 الشركة أو أي من شر�ا��ا التا�عة، وأي �غي�� �� تلك املص�حة أو تلك ا�حقوق خالل السنة املالية األخ��ة. 

 : م2020قدية وحقوق اكتتاب �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقر�ا��م �� أسهم أو أدوات دين الشركة خالل العام  يو�ح ا�جدول التا�� أي مص�حة وأوراق �عا

أقر�ا��م �� أسهم أو أدوات دين الشركة  وصف ألي مص�حة وأوراق �عاقدية وحقوق اكتتاب �عود ألعضاء مجلس اإلدارة و

 
اسم من �عود لھ املص�حة أو األوراق  

 التعاقدية أو حقوق االكتتاب املالية 

 ��اية العام بداية العام 
 صا�� التغي�� 

�سبة 

 أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم  التغي�� 

 - - - - - - معا�� السيد/ عمرو الدباغ  )1(

 - - - 1,999 - 1,999 السيد / جمال عبدهللا الدباغ  )2(

 - - - - - - السيد/ صا�ح محمد بن الدن  )3(

 - - - 2,334 - 2,334 السيد/ سامي بن محفوظ  )4(

 - - - - - - السيد/ طاهر محمد عمر عقيل )5(

 - - - - - - السيد/ برايان الش )6(

 - - - - - - بي�� واليكنوس�ي السيد/  )7(

 - - - - - - السيد/ طارق تلمسا�ي  )8(

  - - 1,999 - 1,999 السيد / محمد حس�ي جز�ل  -

    25,000 - 25,000 الدكتور / محمد ع�� إخوان  -

 

 

 

 

 : م2020الل العام يو�ح ا�جدول التا�� أي مص�حة وأوراق �عاقدية وحقوق اكتتاب �عود لكبار التنفيذي�ن وأقر�ا��م �� أسهم أو أدوات دين الشركة و�غ��ها خ

أقر�ا��م �� أسهم أو أدوات دين الشركة وصف ألي مص�حة وأوراق �عاقدية وحقوق اكتتاب �عود لكبار التفيذي�ن  و

 
اسم من �عود لھ املص�حة أو األوراق  

 املالية التعاقدية أو حقوق االكتتاب 

 ��اية العام بداية العام 
 صا�� التغي�� 

�سبة 

 أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم  التغي�� 

 - - - - - - السيد/ طارق محمد تلمسا�ي  )1(



 

30 

 - - - - - - السيد/ ستيفان أشفورد  )2(

 - - - - - - السيد/ تنو�ر غيور  )3(

 - - - - - - السيد/ �لينتون نوت  )4(

 - - - - - - السيد/ أنجان مي��ا  -

 - - - - - - السيد/ و�ليام ع�� ميلز  -

 

 املعلومات املتعلقة بقروض الشركة . 25

 
ً
مولة وف��ات السداد.يو�ح ا�جدول التا�� تفصيال

ُ
 للقروض ال�ي حصلت عل��ا الشركة وشر�ا��ا التا�عة بحسب ا�جهة امل

 
 اسم ا�جهة املانحة للقرض 

 (املبلغ بآالف الر�االت)

مبلغ أصل 

 القرض 
 مدة القرض 

املبالغ املدفوعة 

 للقرض  
ً
سدادا

 2020خالل عام 

املبلغ املتبقي 

 من القرض 

  5,079  14,315 سنوات 5.5  80,000 (تمو�ل متوسط األجل)  التجاري البنك األه��  )1(

  5,183  2,317 سنوات 4  20,000 بنك الر�اض (تمو�ل متوسط األجل) )2(

  11,997  3,003 سنوات 5  30,000 األجل) متوسطبنك الر�اض (تمو�ل  )3(

    -  7,035 سنوات 5.5  20,000 األجل)  متوسطبنك الراج�� (تمو�ل  )4(

    -  1,700 سنوات 4.5  15,000 األجل)  متوسطبنك الراج�� (تمو�ل  )5(

متوسط   )6( (تمو�ل  الفر���ي  السعودي  البنك 

 األجل) 

  25,714  10,286 سنوات 5.8  60,000

    -    - شهور  6  20,000 األجل)تمو�ل قص�� بنك الر�اض ( )7(

  25,000  15,000 شهور  6  50,000 األجل)  قص�� (تمو�ل  التجاري البنك األه��  )8(

  15,000  5,000 شهور  6  30,000 األجل)  قص��(تمو�ل  ساببنك  )9(

  45,000  5,000 سنة   50,000 األجل) قص��البنك السعودي الفر���ي (تمو�ل  ) 10(

)11 ( 
البنك السعودي الهولندي (تمو�ل قص��  

 األجل) 

  9,273  1,650 شهور  6  12,000

    -    - شهور  6  20,000 األجل) قص��بنك الراج�� (تمو�ل  ) 12(

 142,246  65,306 ا�جموع 

 

كة وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحو�ل وأي أوراق مالية �عاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا الشر . 26

 املالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليھ الشركة مقابل ذلكخالل السنة 

 .م2020العام  ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا الشركة أو منح��ا خالل  

 

أوراق مالية �عاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشا��ة أصدر��ا  وصف ألي حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل أو  .  27

 أو منح��ا الشركة

ا الشركة  ال توجد أي حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��

 .م2020أو منح��ا خالل العام 

 

وراق املالية ألي اس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالس��داد، وقيمة األوراق املالية املتبقية، مع التمي�� ب�ن األ وصف  .  28

 املدرجة ال�ي اش����ا الشركة، وتلك ال�ي اش����ا شر�ا��ا التا�عة 

 . م2020أدوات دين قابلة لالس��داد خالل العام ال يوجد أي اس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي 
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 فيھ أسماء ا�حاض. 29
ً
 ر�نعدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي ٌعقدت خالل السنة املالية األخ��ة، وتوار�خ ا�عقادها، و�جل حضور �ل اجتماع مو�حا

 م

 اسم العضو 

   م2020عدد اجتماعات ا�جلس خالل العام 

 االجتماع األول 

 م 27/2/2020

 االجتماع الثا�ي 

 م 4/6/2020

 االجتماع الثالث 

 م 17/8/2020

 االجتماع الرا�ع 

 م 9/11/2020

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  رئيس ا�جلس  –معا�� السيد/ عمرو عبدهللا الدباغ  )1(

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  نائب الرئيس  –السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  )2(

 معتذر  معتذر  حاضر  معتذر  الدن السيد/ صا�ح محمد بن  )3(

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد/ سامي أحمد بن محفوظ  )4(

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد/ طاهر محمد عمر عقيل )5(

 حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  السيد/ برايان إس�وت الش  )6(

  *السيد/ بي�� واليكنوس�ي )7(
ً
 حاضر  حاضر  حاضر  لم يكن عضوا

  **بن محمد تلمسا�يالسيد/ طارق  )8(
ً
  لم يكن عضوا

ً
  لم يكن عضوا

ً
  لم يكن عضوا

ً
 لم يكن عضوا

 معتذر  حاضر  حاضر  حاضر  *** السيد/ محمد حس�ي جز�ل -

  حاضر  ****الدكتور/ محمد ع�� إخوان -
ً
  لم يكن عضوا

ً
  لم يكن عضوا

ً
 لم يكن عضوا

 م 2020/ 22/4تار�خ آخر اجتماع ل�جمعية العامة:  

 م 1/4/2020**** ان��ت عضو�تھ ��        م11/11/2020*** ان��ت عضو�تھ ��  م 12/11/2020** بدأت عضو�تھ ��  م 1/4/2020* بدأت عضو�تھ �� 

 عدد طلبات الشركة ل�جل املساهم�ن وتوار�خ تلك الطلبات وأسبا��ا. 30

الشركة عدد طلبات  

 ل�جل املساهم�ن 
 أسباب الطلب  تار�خ الطلب 

 إجراءات الشركة  م 19/1/2020 )1(

 ا�جمعية العامة  م 22/4/2020 )2(

 إجراءات الشركة  م 2020/ 17/10 )3(

 إجراءات الشركة  م 2020/ 22/11 )4(

 

 وصف ألي صفقة ب�ن الشركة وطرف ذي عالقة  .31

 م 2020يو�ح ا�جدول التا�� الصفقات ال�ي تمت ب�ن شركة البحر األحمر العاملية وأطراف ذي عالقة خالل العام 

 قيم��ا مد��ا  نوع الصفقة  نوع عالقتھ بالشركة  الطرف ذو العالقة 

الدباغ  مجموعة  شركة 

 القابضة 

مساهم رئي��ي �� شركة البحر العاملية 

مقدارها   مباشرة  ملكية  %  70بنسبة 

 من رأس مال الشركة

فنادق  وحجوزات  تذاكر،  شراء 

 ونفقات سفر. 

 متعددة الف��ات الزمنية 

 

 ر�ال  784,160

 

 

 

 ف��ا، و�انت ف��ا مص�حة ألحد أعضاء  .  32
ً
مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذي�ن ف��ا أو ألي معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

 .�خص ذي عالقة بأي م��م

ـــــرة أوم2020خالل العام املا��  ـــ ـــــ�حة مباشــ ـــ ـــــاء مجلس اإلدارة مصــ ـــ  ف��ا و�انت لبعض أعضــ
ً
ـــــركة طرفا ـــ ـــــتمرت �عض العقود واألعمال وال�ي �انت الشــ ـــ غ��   ، اســ

برمت هذه العقود منذ ســنوات ســابقة و 
ُ
. ولم يكن أي من كبار التنفيذي�ن ��  م2020تأ�ي امتدادا لعالقات مســتمرة بدأت قبل العام املا�� مباشــرة ف��ا. وقد أ

 ف��ا. 
ً
 �� أي أعمال أو عقود ت�ون الشركة طرفا

ً
 الشركة طرفا

 ف��ا، و�انت ف��ا مص�حة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشرك 
ً
 ة:ا�جدول التا�� يو�ح تفاصيل عمال أو عقود ت�ون الشركة طرفا

مبلغ العمل أو  طبيعة العمل أو العقد 

 العقد/ ر�ال

شروط العمل أو   مدة العمل أو العقد 

 العقد 

اسم العضو/كبار التفيذي�ن أو أي  

 �خص ذي عالقة بأي م��م

فنادق   حجوزات  وعمل  ط��ان  تذاكر  شراء 

 ومصار�ف سفر من شركة مجموعة الدباغ 

ال توجد أي شروط  متعدد الف��ات  784,160

 تفضيلية 

 معا�� السيد/ عمرو الدباغ 

 السيد/ جمال الدباغ 
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استئجار قطعة أرض بمحافظة را�غ إل�شاء مجمع 

 سك�ي ملنسو�ي الشر�ات املتواجدة �� املنطقة.

 ر�ال  883,391

 

 
ً
ال توجد أي شروط  عقد سنوي ُيجدد تلقائيا

 تفضيلية 

 السيد/ صا�ح محمد بن الدن 

 

 اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي م�افآت بيان ألي ترتيبات أو . 33

 :م2020يو�ح ا�جدول التا�� بيانات أعضاء مجلس اإلدارة الذين تنازلوا عن م�افآ��م خالل العام 

تنازل ع��ا  املنصب  اسم العضو  .م
ُ
 املبلغ/ ر�ال تفاصيل امل�افأة امل

 رئيس ا�جلس   معا�� السيد/ عمر عبدهللا الدباغ  1

 200,000 م�افأة رئيس مجلس اإلدارة 

 200,000 م�افأة عضو�ة مجلس اإلدارة 

 175,000 م�افأة عضو�ة ال�جنة التنفيذية 

 نائب رئيس ا�جلس  السيد/ جمال عبدهللا الدباغ  2

 200,000 م�افأة نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 200,000 م�افأة عضو�ة مجلس اإلدارة 

 100,000 م�افأة عضو�ة �جنة املراجعة 

 175,000 م�افأة عضو�ة ال�جنة التنفيذية 

 عضو ا�جلس  السيد/ محمد حس�ي جز�ل  3

 171,000 م�افأة عضو�ة مجلس اإلدارة 

 100,000 م�افأة عضو�ة �جنة املراجعة 

 175,000 التنفيذية م�افأة عضو�ة ال�جنة 

 200,000 م�افأة عضو�ة مجلس اإلدارة  عضو ا�جلس  السيد/ صا�ح محمد بن الدن  4

 

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساه�ي الشركة عن أي حقوق �� األر�اح  .34

 . م2020 عام لم يتم تحقيق أو توزيع أر�اح خالل

 

ملالية بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي ز�اة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم �سدد ح�ى ��اية الف��ة ا.  35

 السنو�ة، مع وصف موجز لها و�يان أسبا��ا

 ألنظمة الهيئة العامة للز�اة والدخل املعمول ��ا ��   ُيجَنب مخصص للز�اة عن الشركة والشر�ات التا�عة ال�ي �عمل داخل اململكة العر�ية السعودية
ً
وفقا

 ملصا�ح الضرائب ال�ي �عمل ��ا الشر�ات التا�عة للشركة خارج اململكة ال
ً
عر�ية السعودية  اململكة العر�ية السعودية. وُ�جَنب مخصص لضر�بة الدخل وفقا

وحدة. وُتجرى ا�حاسبة ع
ُ
 ن املبالغ اإلضافية، إن ُوِجدت، عند تحديد بأ��ا الزمة للسداد.وُ�حمل مخصص الز�اة وضر�بة الدخل امل

�سداد كذلك  الشركة  تبعة   تقوم 
ُ
امل األنظمة  بحسب  أخرى  مستحقات  أي  أو  رسوم  أو  ضرائب  أو  ز�اة  أي  لسداد  واملستحقة  النظامية  املدفوعات  �افة 

 والصادرة عن ا�جهات التنظيمية ذات العالقة.

 

 

 

 

�اية الف��ة يو�ح ا�جدول التا�� قيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي ز�اة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم �سدد ح�ى � 

 املالية السنو�ة، مع وصف موجز لها و�يان أسبا��ا: 

 البيان/ر�ال 

 بيان األسباب  وصف موجز لها  م 2020

 املسدد 
��اية الف��ة ولم  املستحق ح�ى 

 �سدد 

  

  20,649,793  6,732,667 الز�اة

 
ً
ما يتم سداده أو تحميلھ ع�� السنة وفقا

للز�اة   العامة  الهيئة  ولوائح  ألنظمة 

 والدخل باململكة العر�ية السعودية 

ُمستحقة خالل  إضافية  مبالغ  سداد  سيتم 

 م بحسب املهلة النظامية 2021العام 
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  3,318,750  48,371 الضر�بة 

 
ً
ما يتم سداده أو تحميلھ ع�� السنة وفقا

للز�اة   العامة  الهيئة  ولوائح  ألنظمة 

 والدخل باململكة العر�ية السعودية 

ُمستحقة خالل  إضافية  مبالغ  سداد  سيتم 

 م بحسب املهلة النظامية 2021العام 

املؤسسة العامة  

 للتأمينات االجتماعية
3,082,061.92 337,390.39 

 ألنظمة  
ً
ما يتم سداده خالل السنة وفقا

للتأمينات   العامة  املؤسسة  ولوائح 

 االجتماعية باململكة العر�ية السعودية 

سيتم سداد مبالغ إضافية ُمستحقة خالل 

 م بحسب املهلة النظامية 2021العام 

ت�اليف تأش��ات  

 وجوازات 
11,096,500  -    

 ألنظمة  ما يتم سداده خالل السنة  
ً
وفقا

باململكة   ل�جوازات  العامة  اإلدارة  ولوائح 

 العر�ية السعودية 

- 

 

 املسؤولية االجتماعية. 36

ــــــــ  ـــ ـــــتـدامـة و�شــ ـــ ـــ ـــــؤوليـا��ـا تجـاه ا�جتمعـات �� الـدول ال�ي �عمـل ف��ـا من أجـل تحقيق التنميـة املســ ـــ ـــ ـــــركـة البحر األحمر الـدوليـة بـالوفـاء بمســ ـــ ـــ راك ا�جتمع ��  تل��م شــ

ـــــتخدام األمثل للموارد و�عادة التدو�ر من خالل من�جية البناء ـــــتدامة البيئية من خالل االســ ـــــركة طو�لة املدى �� مجال االســ ـــــ��اتيجية الشــ املعيار�ة ا�حديثة   اســ

ـــــل إ��  ـــــركة تحقيق تخفيض يصــ ـــــتطاعت الشــ ـــــمة   ٪ ��90ال�ي تقلل من انتاج النفايات الكب��ة الناتج �� حالة البناء التقليدي حيث اســ ـــــتخدام بصــ النفايات باســ

ـــواء �ان ذلك باخت ـــ ـــالمة البيئة والطاقة واملوارد �� جميع العمليات ســ ـــ ـــني�� خارج املوقع وا�حفاظ ع�� ســ ـــ ـــة بتقنية البناء التصــ ـــ ـــركة ا�خاصــ ـــ يار املواد ا�خام الشــ

 املناسبة أو من خالل عملية التصنيع للمنتجات املبتكرة.

 من ا
ً
 ملبادرات من أجل املساهمة �� بيئة مستدامة أهمها:وقد اتخذت الشركة هذا العام عددا

 .االعتماد ع�� الطاقة الشمسية بال�امل �� مصنع الشركة ومجمع امل�اتب �� غانا 

 ــــ�� ومحطات مع ــــرف الصــ ــــادها لقنوات وأنابيب الصــ ــــتعملة (ز�وت الط�ي واملولدات) وتخز���ا و�يعها مما يقلل خطر افســ ا�جة إعادة تدو�ر الز�وت املســ

 الصرف الص�� وأخطارها البيئية األخرى. مياه

   ��يصل إ 
ً
 عن استخدام اإلضاءة التقليدية مما يولد توف��ا

ً
% من الطاقة 45توف�� حلول ا�حاو�ات املوفرة للطاقة وتركيب موفرات الطاقة ا�حديثة بدال

 القديمة.

 س املاء وتوف�� أنظمة التحكم �� الغبار وتنظيف قنوات الصـــرف اســـتخدام املنتجات الصـــديقة للبيئة �� محطات معا�جة مياه الصـــرف الصـــ�� واحتبا

ـــــح ـــ ـــ ـــــاد والبيئة واالل��ام باللوائح البيئية للهيئة امللكية وقانون ال�ــ ـــ ـــ ـــــيق مع هيئات األرصــ ـــ ـــ  بالتنســ
ً
ـــــ�� والري ومواد الطالء اآلمن بيئيا ـــ ـــ ة العامة للهيئة  الصــ

 .GHS و NFPA و OSHA امللكية واملعاي�� الدولية مثل

 ـــــالمـة والتـأ�عز�ز ثقـا ـــ ـــ ـــــتمر ع�� تحليـل ا�خـاطر الوظيفيـة وتطو�ر التقـار�ر البيئيـة الـدور�ـة املتعلقـة بـالســ ـــ ـــ ـــــالمـة العمـال ورفـاهي��م وتـدر���م املســ ـــ ـــ م�ن  فـة ســ

 والتواصل.  

 

 و�جانب تقديم حمالت توعية عن ال�حة والسالمة ال�خصية، والتأث�� الذي يمكن أن يحدثھ الفرد ع�� �حة والسالمة  
ً
اآلخر�ن فقد نظمت الشركة عددا

ول إ�� ا�حتاج�ن  من الفعاليات ا�جتمعية الثقافية والر�اضية وا�خيمات الطبية لتقديم الفحوص الطبية األساسية كما واصلت �� مبادرا��ا املعهودة للوص

�� توف�� املواد األساسية للطالب وا�حتاج�ن وتوف�� األسرة   وقد ساهمت   .�� املناطق النائية لدعمهم لتعز�ز املساهمة �� تحس�ن ا�حياة لألجيال القادمة

ا ورؤاهم لتوسيع  للمستشفيات وتدر�ب الشباب من رواد األعمال �� البلدان ال�ي �عمل ف��ا، ويساعد الشركة �� تقديم هذه املبادرات املساهم�ن الكبار ف��

 مجموعة الدب
ً
 اغ القابضة من خالل مباد��م الثالثة "العطاء والكسب واالستدامة".نطاق التأث�� ا�جتم�� �� جميع عمليا��ا خصوصا

 

 

 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أ�شئت ملص�حة موظفي الشركة. 37

واإلمارات العر�ية املتحدة. تقوم الشركة بإ�شاء احتياطي ملص�حة موظفي الشركة تماشيا مع متطلبات قانون العمل �� �ل من اململكة العر�ية السعودية  

هو محدد   حيث �ستند مخصصات م�افأة ��اية ا�خدمة ع�� رواتب ومخصصات املوظف�ن ال��ائية وسنوات خدم��م امل��اكمة عند تار�خ ان��اء خدم��م، كما 

 بالشروط املنصوص عل��ا �� قوان�ن العمل �� اململكة العر�ية السعودية واإلمارات العر�ية املتحدة.

 مقارنة بالعام السابق: م2020/ 12/ 31�ح ا�جدول التا�� االحتياطيات ال�ي أ�شأ��ا الشركة ملص�حة موظف��ا كما �� يو 

 م2019 م 2020 احتياطي ��اية ا�خدمة (بآالف الر�االت)

 38,025 34,495 بداية العام
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 4,006 5,108 ا�خصصات

 ) 11,906( )8,000( املدفوعات 

 4,370 1,394 فروقات تحو�ل عملة 

 34,495 32,997 ��اية العام 

 

 

 إقرارات مجلس اإلدارة  .38

عدت بالش�ل ال�حيح  )أ
ُ
 أن �جالت ا�حسابات أ

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد ع�� أسس سليمة و ُنفذ بفاعلية  )ب

 أنھ ال يوجد أي شك يذكر �� قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها  )ج

 

 

 القوائم املالية السنو�ة تحفظات مراجع ا�حسابات ع�� . 39

 .م31/12/2020لم يتضمن تقر�ر مراجع ا�حسابات تحفظات ع�� القوائم املالية للف��ة املن��ية �� 

 

 توصية مجلس اإلدارة بتغي�� مراجع ا�حسابات قبل ان��اء الف��ة املع�ن من أجلها. 40

 .  م2020لم يصدر مجلس إدارة شركة البحر األحمر العاملية أي توصية باستبدال املراجع ا�خار�� خالل العام 

 

 اإلفصاح عن تفاصيل أسهم ا�خز�نة ا�حتفظ ��ا من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم .41

 م.2020العام لم تحتفظ شركة البحر األحمر العاملية بأي أسهم ل�خز�نة خالل 

 

بق من أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات وما لم يطَبق وأسباب ذلك. 42
ُ
 ما ط

ن وزارة تحرص شركة البحر األحمر العاملية ع�� االل��ام بالقواعد واللوائح املتعلقة بحوكمة الشر�ات املنصوص عل��ا �� نظام الشر�ات الصادر ع

تعلقة
ُ
بحقوق املساهم�ن واالل��امات بالشفافية واإلفصاح املستمر، وعليھ فقد طبقت الشركة �افة األح�ام   التجارة، ولوائح هيئة السوق املالية امل

 املنصوص عل��ا �� قواعد حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية ما عدا البنود التالية و�� اس��شادية: 

 

 الوضع ا�حا�� املادة رقم املادة  م

يتم إدارة مهام ا�خاطر وا�حوكمة �ش�ل جيد �� الوقت ا�حا�� من قبل موظف�ن مؤهل�ن   ا�خاطر�شكيل �جنة  70 1

ومتم��ين تحت إشراف مجلس اإلدارة و�جانھ ا�ختصة، كما يقّيم ا�جلس باستمرار  

 ا�حاجة إ�� �شكيل ال�جان �� املستقبل.

 �شكيل �جنة ا�حوكمة  95 2
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