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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  هو 
جدة.  مدينة  الرئيسي  ومقرها  الدباغ  لمجموعة 
الشيخ  معالي  المجموعة  شركات  أولى  أسس 
عبداهلل بن محمد علي الدباغ )رحمه اهلل( ــ وزير 

الزراعة األسبق ــ في عام 1962م.

 13,000 من  أكثر  المجموعة  موظفي  عدد  يبلغ 
موظفًا يعملون في 57 شركة تتواجد في 35 
بلد حول العالم وتقوم بعمليات بيع المنتجات 
وتقديم الخدمات وإدارة المشاريع في أكثر من 
في  المجموعة  تستثمر  العالم.  حول  دولة   60
الغذاء  قطاع  تتضمن  رئيسية  قطاعات  أربعة 
البترولية  المنتجات  وقطاع  اإلسكان  وقطاع 
تستثمر  التغليف،  وقطاع  السيارات  وخدمات 
الشركات  من  مجموعة  في  كذلك  المجموعة 

تحت التطوير.

اكتسب معاليه خبرة تجاوزت 30 عامًا في مجال 
في  الدباغ  بمجموعة  التحق  حيث  األعمال،  إدارة 
كان  عندما  جزئي  بدوام  وعمل  1984م  عام 
حياته،  مسيرة  وخالل  عشر.  السابعة  سن  في 
منصب  تقلد  حيث  الحكومي  بالقطاع  التحق 
وزير(  )بمرتبة  لالستثمار  العامة  الهيئة  محافظ 
عضوًا  انتخابه  تم  كذلك  متتاليتين،  لفترتين 
بجدة  والصناعية  التجارية  الغرفة  مجلس  في 
عضوًا  تعيينه  إلى  إضافة  متتاليتين،  لفترتين 
لفترتين  الُمكرمة  مكة  منطقة  مجلس  في 

متتاليتين.

أمناء  مجلس  عضوية  حاليًا  معاليه  يشغل 
بالواليات  فيالدلفيا  ومقرها  أيزنهاور”،  “جمعية 
المجلس  في  أنه عضو  األمريكية. كم  المتحدة 
كليفالند  في   Cleveland Clinic لـ  العالمي 
إلى  إضافة  األمريكية،  المتحدة  بالواليات 
 London لـ  المحافظين  مجلس  في  عضويته 

Business School في لندن.

مجلس إدارة الشركة

معالي األستاذ/ عمرو عبد اهلل الدباغ
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2014م

الدكتور/ إبراهيم حسن 
المدهون

عضو مجلس إدارة

شهادتي  على  حاصل 
في  والماجستير  البكالوريوس 
جامعة  من  المدنية  الهندسة 

الملك فهد للبترول والمعادن. 

الدكتوراه  شهادة  على  وحاصل 
من  المدنية  الهندسة  في 
المتحدة  بالواليات  “أريزونا”  جامعة 
االمريكية. شغل منصب مدير عام 
عن  ومسؤول  صافوال  مجموعة 

اإلدارة القانونية.

من  كٍل  في  إدارة  مجلس  عضو 
فتيحي  المراعي ومجموعة  شركة 
القابضة وشركة هرفي ومجموعة 

العبيكان لالستثمار.

السيد/ دون براون
سمنر

عضو مجلس إدارة

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

الشركة في عام 2006م.

البحر  شركة  اسهم  طرح  ومنذ 
العام  خالل  العام  لالكتتاب  األحمر 
شغل  2014م،  العام  وحتى  2006م 
منصب  سمنر  دون  السيد/ 
والعضو  التنفيذي  الرئيس 

المنتدب للشركة.

السيد/
أمين محمد شاكر
عضو مجلس اإلدارة

البكالوريوس  حصل على شهادة 
الملك  جامعة  من  االقتصاد  في 
وحصل  الرياض  بمدينة  سعود 
بعد ذلك على شهادة الماجستير 
جامعة  من  األعمال  إدارة  في 
 .Southwestern Oklahoma

العملية  مسيرته  خالل  تقلد 
في  المهمة  المناصب  من  عددًا 
مجموعة من المنظمات والشركات 
أمين  السيد/  يشغل  المرموقة. 
إدارة  مجلس  عضوية  حاليًا  شاكر 
وشركة  صافوال  مجموعة  شركة 
العقاري،  للتطوير  العالمية  كنان 
إدارة  مجال  في  واسعة  خبرة  وله 

األعمال.
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

السيد/
محمد حسني جزيل

عضو مجلس اإلدارة

المحاسبية  الزمالة  على  حاصل 
اإلداريين  المحاسبين  معهد  من 

في المملكة المتحدة )لندن(.

إدارية  مناصب  عدة  في  تدرج 
 Price شركة  في  مختلفة 
 Waterhouse Cooper
واكتسب  المحاسبية  للخدمات 
خبرة في مجال المحاسبة تجاوزت 
مكاتب  في  عمل  حيث  عامًا،   25
بلدان  في  المتواجدة  الشركة 

مختلفة حول العالم.

الدباغ  مجموعة  إلى  انضم 
وتقلد  1992م  عام  في  القابضة 
للمجموعة  المالي  المدير  منصب 
عضو  أنه  كما  1999م.  العام  في 
الخليجية  شركة  إدارة  مجلس 
العامة للتأمين التعاوني وشركة 
العالمية  ساعد  وشركة  بترومين 

لالستقدام.

المهندس/
حسين عبد اهلل الدباغ

عضو مجلس اإلدارة

البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
من  المدنية  الهندسة  في 
أرلنجتون في  تكساس  جامعة 
 University of Texas at
المتحدة  بالواليات    Arlington

االمريكية.

له خبرة تتجاوز 35 عامًا في مجال 
وإدارة  الهندسية  االستشارات 
البشرية.  الموارد  وإدارة  المشاريع 
العام  المدير  منصب  يشغل 
القائمة  الهولندية  “ناسو”  لشركة 
بالمملكة  المطارات  بأعمال 

العربية السعودية.

السيد/
جمال عبد اهلل الدباغ

عضو مجلس اإلدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس 
األعمال.  إدارة  في  والماجستير 
الزراعية  اللجنة  في  سابق  عضو 
بغرفة تجارة الرياض. يشغل حاليًا 
الدباغ  مجموعة  عام  مدير  منصب 

القابضة.

رئيس  منصب  يشغل  أنه  كما 
الخليجية  الشركة  إدارة  مجلس 

العامة للتأمين التعاوني.

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

الدولية.

السيد/ جوزيف جون فيكيوال
الرئيس التنفيذي والعضو 

المنتدب

حاصل على شهادة البكالوريوس 
المالية  القانون واإلدارة  في مجال 
تتجاوز  كبيرة  بخبرة  ويتمتع 
المبيعات  مجال  في  عامًا   32
والتسويق وإدارة العمليات واإلدارة 
وإدارة  اللوجستية  واإلدارة  المالية 

عمليات االندماج واالستحواذ. 

من  عدد  تطوير  في  ساهم  كما 
مجال  في  المتخصصة  الشركات 
تصنيع الوحدات السكنية مسبقة 
الصنع وغيرها في منطقة أمريكا 
خالل  تمكن  وفقد  الشمالية، 
تسخير  من  العملية  مسيرته 
الكوادر البشرية الالزمة والكفاءات 
منتجات  لتطوير  المتميزة 
انتاجيتها  وزيادة  الشركات 

وتحسين أداءها.
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2014م

السيد/
سامي أحمد بن محفوظ

عضو مجلس اإلدارة

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

االمريكية.

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

التنفيذي إلدارة المخاطر.

الدكتور/
محمد علي بن حسن إخوان

عضو مجلس اإلدارة

البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
وهندسة  العامة  الهندسة  في 
فهد  الملك  جامعة  من  النظم 
كذلك  حصل  والمعادن.  للبترول 
مجال  في  الماجستير  درجة  على 
بحوث العمليات ثم الدكتوراه في 
االقتصادية  النظم  هندسة  مجال 

.Stanford من جامعة

الهندسة  قسم  رئاسة  تقلد 
الملك  جامعة  في  الصناعية 
إلى  ذلك  بعد  وانضم  عبدالعزيز، 
عدة  شغل  حيث  صافوال  مجموعة 
عام  مدير  أبرزها  من  كان  مناصب 
والمدير  التغليف،  ألنظمة  صافوال 
ثم  صافوال،  لمجموعة  المالي 
واالستحواذ  االندماج  قسم  رئيس 

للمجموعة.

كما أنه عضو مجلس إدارة كل من 
الشركة الخليجية العامة للتأمين 
فتيحي  ومجموعة  التعاوني 
والتصنيع  الغاز  وشركة  القابضة 

األهلية.

السيد/
وحيد أحمد شيخ

عضو مجلس اإلدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس 
الميكانيكية ودرجة  الهندسة  في 

الماجستير في إدارة األعمال.

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

عمليات التجزئة.

في  تعيينه  تم  2000م  العام  وفي 
في  التنفيذي  الرئيس  منصب 
الدباغ  لمجموعة  الشراكة  مشروع 
للخدمات  المتقدمة  الشركة  في 

النفطية. 

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

العام 2006م.

السيد/
صالح محمد بن الدن

عضو مجلس اإلدارة

شهادة  على  حاصل 
إدارة  في  البكالوريوس 
 Bournemouth من  األعمال 
International Collegeويتمتع 
في  عامًا   34 تتجاوز  كبيرة  بخبرة 
وتطوير  المشاريع  إدارة  مجال 
من  اكتسبها  والتي  الشركات، 
المناصب  من  العديد  تقلده  خالل 
مسيرته  خالل  والتنفيذية  اإلدارية 

العملية.

مدير  منصب  تقلده  إلى  إضافة 
المشاريع،  وإنماء  إدارة  شركة  عام 
الدن  بن  صالح  السيد/  يشغل 
في  اإلدارة  مجلس  عضوية  حاليًا 
في  البارزة  الشركات  من  عدد 
مختلف المجاالت والتي من بينها 
شركة مجموعة بن الدن السعودية 
والتعمير  لإلنشاء  مكة  وشركة 
وشركة  المعرفة  مدينة  وشركة 

تطوير الموانئ.
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

رسالة رئيس مجلس اإلدارة

8



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2014م

عمرو بن عبد اهلل الدباغ
رئيس مجلس اإلدارة

“إننا نعي ما يشهده العالم 
من طلب متزايد لتوفير حلول 

سكنية ميسرة وبأسعار 
منافسة تناسب مختلف 

شرائح الُمجتمع،  لذلك فقد 
سخرت الشركة جزء كبيرًا 
من اهتمامها في سبيل 

تحقيق الركيزة الثالثة 
من االستراتيجية الُمتبناة 

والمتعلقة بتوفير حلول 
سكنية في قطاع اإلسكان 

الُميسر”

السادة مساهمو شركة البحر األحمر 
لخدمات اإلسكان المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

تنفيذ  في  2014م  العام  خالل  الشركة  استمرت 
ترمي  والتي  2020م  للعام  النمو  استراتيجية 
للتوسع في نشاط الشركة في عدٍد من األسواق 
البناء،  مواد  مجال  في  واالستثمار  العالمية، 

وكذلك الدخول في قطاع اإلسكان الُميسر.

كما قامت الشركة خالل العام 2014م باالستثمار 
البشرية  الموارد  تنمية  في  ملحوظ  بشكل 
تعزيز  خالل  من  الشركة  وقدرات  وطاقات 
أنظمة  وتنفيذ  للشركة  التقنية  األنظمة 
و”إدارة   )ERP( الشركة”  موارد  “تخطيط 
إدارة  تعيين  ،وكذلك   )CRM( العمالء”  عالقات 
اإلدارة  مسيرة  بمواصلة  لتقوم  جديدة  تنفيذية 
القيادات  من  عدٍد  وإضافة  ونجاحاتها  السابقة 
الجديدة في المناصب المهمة لتمكين الشركة 
للتنافس  وتهيئتها  مكانتها  ترسيخ  من 
التقني  بالتطور  يتميز  عالم  في  أقوى  بشكل 

والمنافسة الشديدة.

ملحوظًا  نموًا  اهلل،  بحمد  الشركة،  حققت  كما 
ُيمثل  والذي  ريال،  مليار   1.10 تجاوز  اإليرادات  في 
وقد  السابق.  بالعام  مقارنة   %14 بنسبة  ارتفاعًا 
الدخل  مصادر  لتنويع  نتيجة  االرتفاع  هذا  جاء 
أوسع  شريحة  إلى  خدماتها  الشركة  وتقديم 
والبترول  الغاز  قطاعات  تتجاوز  العمالء  من 
واعدة  عالمية  أسواق  في  والتوسع  والتعدين، 

جديدة.

البحر  شركة  إدارة  مجلس  سياسة  أن  وحيث 
تعظيم  على  ترتكز  اإلسكان  لخدمات  األحمر 
إيجاد  خالل  من  الكرام  للمساهمين  العوائد 
الشركة  أهداف  تحقيق  على  العمل  بين  توازن 
المدى  على  مكاسب  وتحقيق  المدى  بعيدة 
القصير. ومن هذا المنطلق، فقد أوصى مجلس 
اإلدارة بتوزيع مبلغ 60 مليون ريال )10% من القيمة 
السنة  عن  للمساهمين  للسهم(  اإلسمية 

المالية 2014م. 

متزايد  طلب  من  العالم  يشهده  ما  نعي  إننا 
لتوفير حلول سكنية ميسرة وبأسعار منافسة 
فقد  لذلك  الُمجتمع،   شرائح  مختلف  تناسب 
في  اهتمامها  من  كبيرًا  جزء  الشركة  سخرت 

سبيل تحقيق الركيزة الثالثة من االستراتيجية 
الُمتبناة والمتعلقة بتوفير حلول سكنية في 
قطاع اإلسكان الُميسر، لما في ذلك من منافع 
اجتماعية واقتصادية. وستسعى الشركة خالل 
الالزمة  المنظومة  الستكمال  القادمة  الفترة 
ذات  السكنية  الحلول  وتقديم  القطاع  لهذا 

الجودة العالية.

ختامًا، يسرني أن اتقدم بخالص الشكر ألعضاء 
وكافة  التنفيذية  اإلدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس 
العمــل  في  لتفانيهم  بالشـــركة  الموظفين 
النتائج  تحقيق  في  البالغ  األثر  له  كان  والذي 
نتقدم  وكذلك  2014م.  العام  خالل  االيجابية 
بالشكر لعمالئنا الكرام والسادة المساهمين 
وخـــدمات  ُمنتجات  في  الكــــريمة  لثقتهـــم 
ساهم  الذي  المتواصل  ودعمهم  الشركة 
بشكل كبير في تبوء الشركة مكانة ُمتميزة 
على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي في 
التشييد والبناء ومجال تقديم مختلف  قطاع 

الحلول السكنية.  
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

رسالة الرئيس التنفيذي 
والعضو المنتدب

10



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2014م

أعزائي المساهمين..

بالنظر ألحداث العام 2014م، نجد أن شركة البحر 
من  عددًا  واجهت  قد  اإلسكان  لخدمات  األحمر 
أبرزها  من  كان  والتي  والصعوبات،  التحديات 
المناطق،  األمني في بعض  االستقرار  حالة عدم 
غرب  منطقة  في  »إيبوال«  وباء  تفشي  وكذلك 
افريقيا، إضافة إلى تقلبات سعر العملة والسلع، 
التزامنا  على  تؤثر  أن  الممكن  من  كان  والتي 
للمساهمين الكرام والعمالء وموظفي الشركة.

شركة  تمكنت  المعوقات،  هذه  من  وبالرغم 
البحر األحمر من تحقيق أداء متميز خالل العام 
امتدت  التي  نجاحها  مسيرة  لتواصل  2014م 

على مدى 38 عامًا السابقة.

ُجل  الشركة  2014م، سلطت  العام  ففي مطلع 
تركيزها على إدارة رأس المال بشكل ُمنضبط، 
وتوسيع اسطول التأجير، وزيادة حزمة الخدمات 
بتنويع  قمنا  كما  لعمالئنا.  ُنقدمها  التي 
ترتكز  كانت  والتي  نخدمها  التي  القطاعات 
بشكل رئيسي على قطاعات التنقيب عن الغاز 
االنتاج  قطاعات  لتتضمن  والتعدين  والبترول 

والتصنيع وقطاع االسكان الُميسر.

انتشارها  زيادة  من  الشركة  وتمكنت 
في  جديدة  أسواق  إلى  لتصل  الجيوغرافي 
االعتبار  في  آخذين  »استراليشيا«،  منطقة 
الدول  أسواق  إلى  للتوسع  التزامنا  استمرار 
في  االستراتيجية  هذه  ساهمت  وقد  النامية. 
تجديد التزامنا لتقديم خدمات ومنتجات جديدة 

لمختلف االسواق العالمية النامية.

خالل  الشركة  حققتها  التي  النتائج  ساهمت 
األرباح، من خالل  العام 2014م في تحسين نوعية 

القطاعات  وتنويع  الُمستدامة  اإليرادات  تعزيز 
إليها، إضافة إلى  التي نقدم خدماتنا ومنتجاتنا 
والذي  فيها.  نتواجد  التي  األسواق  رقعة  توسيع 
بالعام  مقارنة  مذهلة  نتائج  تحقيق  إلى  أدى 
وصافي  اإليرادات  بإجمالي  يتعلق  فيما  السابق 

الربح على وجه التحديد.

المالية  السنة  خالل  الشركة  حققت  فقد 
مليار   1.10 بمبلغ  ُتقدر  إجمالية  إيرادات  2014م 
تحققها  إيرادات  أعلى  ثاني  ُتعد  والتي  ريال، 
تاريخها، بزيادة مقدارها 14% عن  الشركة في 
لالرتفاع  نتيجة  جاءت  والتي  الماضي  العام 
السكنية  الوحدات  مبيعات  في  الُمستمر 
من  لإليرادات  مستوًى  أعلى  وتحقيق   )%9+(
ريال،  تاريخ الشركة )360 مليون  اإليجارات في 
إجمالي  من   %33 نسبة  يمثل  والذي   ،)%20+
حققته  الذي  الرائع  األداء  أن  كما  اإليرادات. 
الشركة ساهم في تعزيز مستوى الربح قبل 
إلى  لتصل  والزكاة  األجنبية  الدخل  ضرائب 
289 مليون ريال )+16%( وكذلك ارتفاع صافي 
ُيعد  والذي   ،)%3+( ريال  إلى 157 مليون  الربح 
تحققه  الربح  لصافي  مستوى  أعلى  ثاني 

الشركة في تاريخها.

لخدمات  األحمر  البحر  شركة  تتطلع  فيما 
االستمرار  نعتزم  فإننا  2015م،  للعام  اإلسكان 
التنظيمي  الهيكل  تطوير  في  االستثمار  في 
للشركة وتحقيق أهداف االستراتيجية وتحسين 
والتوسع  االقتصادي  النمو  لتعزيز  العام  األداء 
لزيادة  نسعى  أننا  كما  للشركة.  الجيوغرافي 
في  الجديدة  البلدان  من  عدٍد  في  انتشارنا 
وربما  آسيا،  شرق  وجنوب  أفريقيا،  منطقة 

األمريكيتين.

عمليات  على  التوسع  في  خطتنا  تعتمد  كما 
عن  ذاتيًا  الشركة  تطوير  وكذلك  االستحواذ 
والمنتجات  الخدمات  أفضل  تقديم  طريق 
وتحسين مستوى الكفاءة واالنتاجية، والدخول 
على  والمحافظة  جديدة،  عالمية  أسواق  إلى 
عالمي  بمستوى  خدمات  بتقديم  التزامنا 

لمختلف عمالئنا. 

البحر األحمر لخدمات اإلسكان  ستستمر شركة 
في تعزيز أرباحها من خالل التركيز على مصادر 
اإليرادات المستديمة والتي تمكن المساهمين 
وأصحاب المصلحة من تكوين رؤية واضحة عن 
يتعلق  وفيما  للشركة.  المستقبلية  العائدات 
نعتزم  فإننا  المستقبلية،  الشركة  بعمليات 
نخدمها  التي  القطاعات  تنويع  في  االستمرار 
الغاز  عن  التنقيب  قطاعات  من  أوسع  لمدى 
والبترول والتعدين، من خالل تقديم حزمة أكبر 
الطاقة  ورفع  المتكاملة،  السكنية  الحلول  من 
مجال  في  قدرتنا  وزيادة  للشركة،  االنتاجية 

اإلسكان الُميسر.

في  العالمي  االستثمار  حجم  يصل  أن  ُيَتَوقع 
دوالر،  مليار   650 إلى  الُميسر  اإلسكان  قطاع 
ملحوظ  بشكل  الطلب  يتزايد  أن  ح  ُيرجَّ حيث 
األوسط وإفريقيا واستراليا  الشرق  في منطقة 
أكتوبر   McKinsey Global Institute(
القطاع  هذا  في  االستثمار  ويمثل  2014م(. 
األحمر  البحر  لشركة  واعدة  استثمارية  فرصة 
النبيلة  لتحافظ على قيمها  اإلسكان  لخدمات 
مكاسب  تحقيق  في  مسيرتها  تواصل  بينما 

اقتصادية مستقبلية واعدة.

جوزيف فيكيوال
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

“فيما تتطلع شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان للعام 2015م، 
فإننا نعتزم االستمرار في االستثمار في تطوير كل من الهيكل 

التنظيمي للشركة وتحقيق أهداف االستراتيجية وتحسين األداء 
العام لتعزيز النمو االقتصادي والتوسع الجيوغرافي للشركة.

ستسمر شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان في تعزيز أرباحها 
من خالل التركيز على مصادر اإليرادات المستديمة والتي تمكن 

المساهمين وأصحاب المصلحة من تكوين رؤية واضحة عن 
عائدات الشركة المستقبلية”
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

1. نشاط الشركة

األحمر  البحر  شركة  تأسست 
كشركة  اإلسكان  لخدمات 
طبقًا  سعودية  مساهمة 
بتاريخ   2532 رقم  الوزاري  للقرار 
وقبل  )2006/09/25م(.  1427/9/2هـ 
مساهمة،  شركة  إلى  تحولها 
بأعمالها  تقوم  الشركة  كانت 
محدودة  مسؤولية  ذات  كشركة 
العربية  المملكة  في  مسجلة 
تجاري  سجل  بموجب  السعودية 
بتاريخ   2055006105 برقم  معدل 
يقع  )2003/12/20م(.  1424/10/26هـ 
المقر الرئيسي للشركة حاليًا في 
مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية 
المملكة  في  رابغ   بمحافظة 

العربية السعودية.

للشركة  األساسي  النشاط  يرتكز 
وبناء  سكنية  حلول  توفير  في 
لمنسوبي  سكنية  مجمعات 
المتخصصة في مجاالت  الشركات 

التنقيب والصناعة واإلنتاج، والتي 
خارج  مشاريعها  بتنفيذ  تقوم 

النطاق العمراني. 

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

الصحي.

تستخدم الشركة المنتجات التي 
مصانعها  في  تصنيعها  يتم 
أعلى  إلى  للوصول  المختلفة 
مستويات الجودة التي يتوقعها 

منا عمالؤنا.

وتقوم مرافقنا اإلنتاجية بتصنيع 
الصرف  مياه  معالجة  محطات 
توليد  محطات  وتوفير  الصحي، 
الطاقة الكهربائية لضمان توفير 
لتسليم  الالزمة  العناصر  جميع 
المواصفات  حسب  المشروع 
العيوب  من  خالية  المطلوبة 

وفي الوقت المحدد.

اللوجستية  قدراتنا  أسهمت  وقد 
في التنسيق بين مرافق التصنيع 
البناء  ومواقع  الشحن  وخدمات 
األحمر  البحر  شركة  من  لتجعل 
رائدة  شركة  اإلسكان  لخدمات 
في  السكنية  الحلول  مجال  في 

مختلف البلدان حول العالم. 

يتواجد المصنع الرئيسي للشركة 
المملكة  في  الجبيل  مدينة  في 
فضاًل  ذلك  السعودّية،  العربّية 
كٍل من  آخرين في  عن مصنعين 

اإلمارات  في  علي  جبل  منطقة 
أكرا،  ومدينة  المتحدة  العربّية 
إجمالي  وتتجاوز  غانا.  دولة  في 
الثالثة  للمصانع  اإلنتاجية  الطاقة 
وُيذكر  سنويًا.  مربع  متر   770,000
الجغرافي  االنتشار  استراتيجية  أّن 
من  لالستفادة  أدت  للشركة 
المتاحة  العديدة  اإلسكان  فرص 
الحلول  مختلف  توفير  وإلمكانية 
البلدان.  شتى  في  السكنية 
 2,913 حاليا  الشركة  لدى  ويعمل 

من العمال والموظفين.

في  التنفيذية  اإلدارة  وتمتلك 
الخبرة  من  عاٍل  مستوى  الشركة 
في مجال توفي الحلول السكنية 
الكفاءات  من   العديد  وجود  مع 
األسواق  من  كل  في  المتخصصة 
والدولية.  واإلقليمية  المحلية 
خبرة  على  الشركة  اعتماد  ويعد 
مجاالت  في  البشرية  كوادرها 
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2014م

واإلنتاج  والتخطيط  التصميم 
أهم  من  هو  المشاريع  وتنفيذ 
تقديم  تمكنها من  التي  العناصر 
منتجات ذات جودة عالية وخدمات 

تستحق الثقة.

شركة  تساهم  ذلك،  إلى  إضافة 
البحر األحمر في زيادة إيراداتها عن 
طريق إدارة الممتلكات، والتي تقع 

تحت فئتين رئيسيتين، هما:

الدائمة،  السكنية  المجّمعات   .1
الصحراء  نخيل  مثل مجّمعات 
 Compounds الفندقية 
 and Hotels(  )Desert
ينبع  مدينتي  في   Palms
حاسي  ومجمع  والجبيل 
والتي  الجزائر،  في  مسعود 
لتكون منشآت  تم تصميمها 
من  إنشاؤها  تم  دائمة  شبه 
في  األحمر  البحر  شركة  قبل 

المنشآت  إلى  تفتقر  مناطق 
السكنية، وذلك بغرض توفير 
الشركات  لموظفي  مساكن 
تقوم   كما  فئاتهم.  بمختلف 
وتشغيل  بإدارة  الشركة 
المنشآت التابعة وتوفير جميع 
للنزالء.  األساسية  المتطلبات 
الشركة  قيام  عن  وفضاًل 
االحتيـــاجات  مختلف  بتوريد 
والمكتبيــــــة.  الســـــكنية 
كمـــــا تشـــــتمل المجّمــــعات 
تبنيها  التي  الســـــكنية 
بإدارتها  وتقوم  الشركة 
مطاعم  على  وتشغيلها 
ومرافق ترفيهية ووسائل أمن 

ووحدات اتصاالت.

المؤقتة،  السكنّية  المجّمعات   .2
في  انشاؤها  يتم  والتي 
الشركات  تواجد  مناطق 
مجاالت  في  الُمتخصصة 

والصناعة  والتعدين  التنقيب 
الصناعية،  المرافق  إنشاء  و 
حيث تقوم شركة البحر األحمر 
من  سكنية  مجمعات  ببناء 
ومن  الصنع  ُمسبقة  الوحدات 
تأجيرها  أو  ثم بيعها للعمالء 
الزمن. ومن  لفترة محددة من 
الشركة  تقوم  أن  الممكن 
رغبة  عند  وتشغيلها  بإدارتها 
للعمالء  تسليمها  او  العمالء 
حيث يتم إدارتها ذاتيًا. وتقوم 
المرافق  هذه  بإنشاء  الشركة 
الالزمة،  الخدمات  كافة  لتوفير 
قبل  من  إدارتها  تتم  حيث 
وكذلك  محتـــرفة.  كفاءات 
خدمات  بتوفير  الشركة  تقوم 
السكنية  للوحدات  الصيانة 
عقد  مدة  طيلة  والمرافق 
فترة  انتهاء  وعند  اإليجار. 
إزالة  يتم  فإنه  الُمبرمة،  العقد 
كافة المباني القائمة وما إلى 

ومرافق  تحتية  بنية  من  ذلك 
استخدامها  يتم  حيث  أخرى، 
في مشاريع أخرى مستقبلية. 

الشركة  تمكنت   ،2013 العام  خالل 
في  والدخول  نشاطها  زيادة  من 
مجال إنتاج وتوزيع الدهان والطالء 
يتضمن  والذي  أنواعه  بمختلف 
والصناعي  المعماري  الطالء 
الدخول  خالل  من  وذلك  والبحري، 
شركة  مع  شركاء  اتفاقية  في 
خالل  من   Sherwin Williams
 %81 تعادل  حصة  على  االستحواذ 

من شركة “الدهانات الممتازة”.
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

2. ملخص ألهم األحداث خالل العام 2014م

داللة على قدرة الشركة في توفير حلول سكنية 
عالية الجودة لمختلف الشرائح من العمالء على 
الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي، وسعيها 
لترسيخ مكانتها في األسواق العالمية الواعدة، 
تمكنت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان من 
»بابوا  في  المحلية  الحكومة  مع  اتفاقية  إبرام 
مساكن  بناء  مشروع  لتنفيذ  الجديدة«  غينيا 
بومانا  منطقة  في  المحلية  الشرطة  ألفراد 
مليون   67.43 بقيمة  مورسبي  بورت  بمدينة 
150 وحدة سكنية  المشروع بناء  ريال. ويتضمن 
مربع  متر   70,000 تبلغ  مساحة  على  ُمتكاملة 

وتسليمه خالل فترة 10 أشهر. 

اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  شركة  عقدت 
بتاريخ  العادية  غير  العمومية  الجمعية 
على  الموافقة  خاللها  من  وتم  2014/04/24م 
ريال  مليون   400 من  الشركة  مال  رأس  زيادة 
إلى 600 مليون ريال، بواقع 50%، عن طريق منح 
يمتلكهما  سهمين  كل  مقابل  مجاني  سهم 
المساهمين في تاريخ انعقاد الجمعية، ليرتفع 
مليون   40 من  الُمصدرة  األسهم  عدد  بذلك 

سهم إلى 60 مليون سهم.

كذلك تم من خالل الجمعية الموافقة على 75 
كأرباح   %1.25 بواقع  للمساهمين،  ريال  مليون 
يمثل  والذي  2013م،  المالية  السنة  عن  نقدية 

12.50% من القيمة اإلسمية للسهم.

المشاريع  من  عدٍد  في  الشركة  النخراط  نظرًا 
المحلية المهمة والحيوية والذي أدى إلى توجيه 
وكوادرها  للشركة  القصوى  االنتاجية  الطاقة 
المشاريع، فقد  لتلبية متطلبات هذه  البشرية 
قررت الشركة في الربع الثاني من العام 2014م 
صرف النظر خالل الفترة الحالية عن بناء مجمع 
المملكة  االقتصادية،  جازان  مدينة  في  سكني 
العربية السعودية، والذي كانت الشركة تعتزم 
وبطافة  مربع،  متر   189,000 مساحة  على  بناؤه 

استيعابية تصل إلى 10,000 نزيل. 

العام  من  الثاني  الربع  خالل  الشركة  أعلنت 
من  االنتهاء  موعد  تأجيل  عن  كذلك  2014م 
بناء  ومشروع  سكنية  مجمعات  بناء  مشروع 
اهلل  عبد  الملك  مدينة  في  للشركة  مصنع 
العربية  المملكة  رابغ،  بمحافظة  االقتصادية 
2015م  العام  من  الثاني  الربع  إلى  السعودية، 

14



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2014م

التوالي،  على  2015م  العام  من  الثالث  والربع 
تصاميم  في  تغييرات  بسبب وجود  وذلك 
والمصنع  السكنية  المجمعات  ومواصفات 
المدن  هيئة  متطلبات  مع  لتتماشى 
االقتصادية. وأعلنت الشركة عن إتمامها كافة 
وتسوية  وقص  وردم  دك  من  األرضية  األعمال 
وكذلك  المستأجرة،  األراضي  مساحة  لمجمل 
بتقييم  الُمتعلقة  الدراسة  إعداد  من  االنتهاء 

األثر البيئي لكال المشروعين.

األحمر  البحر  شركة  باعتزام  يتعلق  فيما 
ليبيا  في  مصنع  افتتاح  اإلسكان  لخدمات 
إفريقيا ودعم  احتياجات منطقة شمال  لتلبية 
توسع الشركة في مجال توفير مختلف الحلول 
السكنية، اعلنت الشركة خالل الربع األخير من 
أعمال  استكمال  من  تعذرها  عن  2014م  العام 
العمل  لبدء  وتجهيزه  المصنع  في  الصيانة 
حالت  والتي  السائدة  األمنية  األوضاع  بسبب 
دون تمكن منسوبي الشركة من أداء مهامهم 
بالشكل المطلوب وساهمت في تأجيل العديد 
ُمختلف  في  تنفيذها  الُمزمع  المشاريع  من 
الفرصة  النتهاز  الشركة  وستسعى  القطاعات. 

متى  المصنع  في  العمليات  لبدء  المواتية 
تحسن الوضع في المنطقة إجماالً وعادت وتيرة 

األعمال إلى طبيعتها.

عضوية  هيكل  في  التغيرات  صعيد  على 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة، وافقت 
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 
2014/04/24م على تعديل المادة )17( من النظام 
مجلس  أعضاء  عدد  بزيادة  للشركة  األساسي 
خالل  من  وتم  عضو.   )12( إلى   )9( من  اإلدارة 
الجمعية غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 2014/10/19م 
لشغل  جدد  أعضاء  ثالثة  تعيين  على  الموافقة 

المقاعد المستحدثة في مجلس اإلدارة.

فيكيوال  جوزيف  السيد/  الشركة  عينت  كما 
دون  للسيد/  خلفًا  للشركة  تنفيذيًا  رئيسًا 
سمنر الذي قضى في الشركة مدة تجاوزت 34 

عامًا.

القياديين  من  مجموعة  الشركة  استقطبت 
لشغل عدد من المناصب الُمستحدثة وتطوير 
اإلدارة  تضمنت  والتي  الشركة  إدارات  مختلف 

المالية وإدارة المبيعات والتسويق وإدارة تقنية 
لإلسهام  وذلك  العمليات،  وإدارة  المعلومات 
واإلسهام  الشركة  في  التطور  عجلة  دفع  في 
ُمستقباًل  للتنافس  الشركة  تهيئة  في 
بشكل أقوى على الصعيد المحلي واإلقليمي 

والدولي.
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

 3. الخطة التوسعية
    للعام 2015م

لخدمات  األحمر  البحر  شركة  إن 
كافة  بتحقيق  ُملتزمة  اإلسكان 
تنفيذ  متطلبات عمالئنا من خالل 
وتقــــديم  اإلنشـــائية  المشــــاريع 
الواعدة  األسواق  في  الالزم  الدعم 
والمناطق النائية في مختلف أرجاء 
العالم.  ومن خالل تطلعنا للعام 
عازمة  الشركة  إدارة  فإن  2015م، 
استراتيجية  أهداف  تحقيق  على 

النمو للعام 2020م.

مواصلة  الشركة  إدارة  تعتزم  كما 
كبار  مستوى  على  استثمارها 
استقطاب  خالل  من  التنفيذيين 

والمحافظة  العــــالمية  الخبــــرات 
واســـــتحداث  مكانتها،  على 
وأنظمة  الرئيسية،  األداء  مؤشرات 
لدعم  الالزمة  المعلومات  تقنية 

خطة النمو الطموحة للشركة.

الفترة  خالل  الشركة  تسعى  كما 
موارد  من  لالستفادة  القادمة 
فيما  التكاليف  ُمنخفضة  البلدان 
إضافة  األساسية.  المواد  يخص 
الجمع  على  الشركة  عزم  إلى 
التي  النائية  اإلدارات  بعض  بين 
وما  ومالية  إدارية  بمهمات  تقوم 
في  البشرية  بالموارد  يختص 

البادرة  هذه  في  لما  واحد،  مركز 
من فائدة كبيرة في الحد من هدر 
مستوى  وزيادة  الموظفين،  طاقة 
العمالء  مع  والتواصل  التفاعل 
خدمة  تقديم  خالل  من  والموردين 

أكثر مرونة.

المخاطر  األحمر  البحر  شركة  تدرك 
حالة  عن  تنجم  أن  ُيمكن  التي 
عدم االستقرار السياسي وتقلبات 
أسعار العملة والسلع والتي يمكن 
الُمستقبلي  األداء  على  تؤثر  أن 
الشركة  إدارة  فإن  لذلك  للشركة. 
إيرادات  مصادر  تنويع  على  عازمة 
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2014م

القطاعات  صعيد  على  الشركة 
التي تخدمها والمناطق الجغرافية 

التي تتواجد فيها.

لزيادة  الشــــركة  تســــعى  كما 
قائمة  تنــــــويع  على  تركيزها 
من  م  ُتقدَّ التـــــي  المنتجـــات 
قطاع  في  اإليجار  أو  البيـــع  خالل 
وتحفيز  الســـــكنية،  المجمعـــات 
مواد  قطاع  في  النمو  معدل 
البناء وتصنيع الدهانات من خالل 
 Sherwin شركة  مع  الشراكة 
نشاط  زيادة  وكذلك   Williams
اإلسكان  بقطاع  المتعلق  الشركة 

ركائز  من  ركيزة  كل  إن  الُميسر. 
إدارة  تتبعها  التي  االستراتيجية 
الشركة تفتح المجال لنطاق أوسع 
والخدمات  والمنتجات  األسواق  من 
الشركة  نمو  في  ستساهم  التي 
تنوع  وزيادة  مكانتها  وتعزيز 

منتجاتها وخدماتها.

طبقت  2014م،  العام  مطلع  منذ 
انضباطًا  أكثر  أنظمة  الشركة 
ومعايير أكثر وضوحًا فيما يتعلق 
الرأســـــمالية.  الشـــــركة  بنفقات 
الشركة  إدارة  تركيز  انصب  حيث 
الشركة  مال  رأس  استخدام  في 

مستقرة،  استثمارية  وسائل  في 
عوائد  وذات  النمــــو،  ومســـــتمرة 

مرتفعة.

إضافة إلى ذلك، فإن إدارة الشركة 
نشاطات  لزيادة  حثيثة  تسعى 
الشركة من خالل التطوير الداخلي 
لتتمـــكن  االســــتحواذ،  وعمليات 
على  خـــــدماتها  تقديم  زيادة  من 
وترســـــيخ  الدولـــي  المســــتوى 
الجغرافية  المناطق  في  مكانتها 
في  سيساهم  والذي  المختلفة، 
للعمالء  الخــــدمة  مســـــتوى  رفع 

وزيادة العوائد للمساهمين.
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة خالل 
مقارنة  ريال،  مليون   156.69 2014م  العام 
بمبلغ 152.77 مليون ريال في العام 2013م، 
أعلى  وهو   ،%2.57 قدره  ارتفاعًا  محققة 
السنوات  خالل  األرباح  لصافي  مستوى 

الست السابقة.

ارتفع إجمالي اإليرادات بمعدل 13.75% ليصل 
2014م،  العام  خالل  ريال  مليون   1,104.95 إلى 
لإليرادات  مستوى  أعلى  ثاني  ُيعد  والذي 
في تاريخ الشركة، مقابل 971.41 مليون ريال 

للعام 2013م.

ريال خالل  مليون   295.15 الربح  إجمالي  بلغ 
ريال  مليون   276.23 مقابل  2014م،  العام 

للعام السابق وذلك بارتفاع قدره %6.85. 

 173.36 للشركة  التشغيلي  الربح  بلغ 
مليون ريال خالل العام 2014م، مقابل 166.64 
مليون ريال خالل العام 2013م، والذي يمثل 

ارتفاعًا قدره %4.04.

بلغ الربح الصافي للسهم 2.61 ريال بنهاية 
العام  خالل  ريال   2.55 مقابل  2014م  العام 

2013م، والذي ُيمثل ارتفاع بنسبة %2.35 

بمعدل  المساهمين  حقوق  مجموع  ارتفع 
إلى  ليصل  2013م،  بالعام  مقارنة   %8.53

970.94 مليون ريال خالل العام 2014م.

 674.69 المتداولة  الموجودات  قيمة  بلغت 
بـ  مقارنة   ، 2014م  العام  بنهاية  ريال  مليون 

701.64 مليون ريال للعام 2013م.

ارتفع مجموع الموجودات من 1,431.63 مليون 
إلى 1,517.67 مليون  2013م  العام  ريال خالل 
ريال بنهاية العام 2014م، والذي يمثل ارتفاعًا 

بنسبة %6.01.

4. األصول والخصوم ونتائج األعمال
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2014م

5. نتائج السنوات  الخمس السابقة

المبالغ بآالف الرياالت

20132014م2012م2011م2010م

744,705775,580864,845971,4111,104,948إيرادات

)809,802()695,176()641,190()627,393()555,759(تكلفة اإليرادات

188,946148,187223,655276,235295,146إجمالي األرباح

%26.71%28.44%25.86%19.11%25.37نسبة إجمالي األرباح

)46,744()52,477()37,440()21,884()19,914(مصاريف بيع وتسويق

)75,040()57,127()51,532()40,993()47,887(مصاريف إدارية وعامة

121,14585,309134,683166,631173,362الربح من العمليات التشغيلية

1,5241,2971,7142,4731,697اإليرادات المالية

)7,159()7,481()7,490()8,138()8,551(النفقات المالية

--------)40,726(مخصص قضايا قانونية

)458(3,3251,6161,1705,971صافي إيرادات أخرى )مصاريف(

76,71780,084130,077167,594167,442الدخل قبل الزكاة والضرائب الخارجية

)1,478()8,866()111(8,420)8,907(مصاريف ضريبة الدخل األجنبية

)10,750()7,131()9,390()10,884()9,304(مصاريف الزكاة

58,50577,620120,576151,597155,214الربح قبل حقوق األقلية

2,528275451,1741,477حقوق األقلية

61,03377,895120,621152,771156,691صافي الربح

%14.18%15.73%13.95%10.04%8.20صافي الربح/ المبيعات )%(
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2014م

6. التوزيع الجغرافي لإليرادات

الرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع اإلقليمي لإليرادات خالل العام 2014:

لم يتطرق الرسم البياني لذكر تفاصيل عن اإليرادات من الشركات التابعة في قطر، ليبيا، ونيجيريا، وموزمبيق حيث لم تتمكن هذه الفروع من تحقيق 
أي إيرادات خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

الرسم البياني التالي يوضح نسب اإليرادات بحسب المصدر خالل العام 2014:

السعودية

الجزائر

أستراليا

ُعمان

بابوا غينيا الجديدة

غانا

ا�مارات المتحدة

٪٥٢

٪١

٪٢

٪١

٪٦

٪١٠

٪٢٩

التوزيع الجغرفي لإليرادات لعام 2014م

إيرادات مبيعات الوحدات السكنية

إيرادات ا	يجارات

إيرادات مبيعات مواد الدهانات

٪٦٥٫٥٤

٪٣٢٫٦٢

٪١٫٨٤

مصادر اإليرادات خالل العام 2014م
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

توضح الجداول والرسومات البيانية التالية تفصياًل عن مصادر اإليرادات التي حققتها الشركة ، خالل السنوات 2013م و2014م، بحسب التوزيع الجغرافي
المبالغ بآالف الرياالت

غانااإلماراتالسعودية2014
 بابوا غينيا

الجديدة
 المجموعُعماناسترالياالجزائر

اإليرادات من مبيعات 
724,133 -- 220,521317,028111,33858,11235816,776الوحدات السكنية

نسبة اإليرادات من 
مبيعات الوحدات 

السكنية
38.17%100.00%99.92%95.49%3.39%100.00%--65.54%

360,461 10,536 --  10,211 852,747 -- 336,882اإليرادات من اإليجار

نسبة اإليرادات من 
%32.62%100.00--%96.61%4.51%0.08--%58.31اإليجار

اإليرادات من مبيعات 
20,354------------20,354مواد الدهانات

نسبة اإليرادات 
من مبيعات مواد 

الدهانات
3.52%------------1.84%

577,757317,028111,42360,85910,56916,77610,5361,104,948المجموع

المبالغ بآالف الرياالت

غانااإلماراتالسعودية2013
 بابوا غينيا

الجديدة
 المجموعُعماناسترالياالجزائر

اإليرادات من مبيعات 
 663,340    --  165,159 1,931      19,043        54,678        228,516       194,013      الوحدات السكنية

نسبة اإليرادات من 
مبيعات الوحدات 

السكنية
40.45%100.00%99.84%71.11%17.17%100.00%--68.29%

 301,553    5,348      -- 9,314 7,736 85 --  279,070اإليرادات من اإليجار

نسبة اإليرادات من 
%31.04%100.00-%82.83%28.89%0.16--%58.19اإليجار

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

نسبة اإليرادات 
من مبيعات مواد 

الدهانات
1.36%------------0.67%

479,601228,51654,76326,77911,245165,1595,348971,411المجموع

بلغ صافي الربح الذي حققته الشركة خالل العام 2014م 156.69 مليون ريال، مقارنة 
بمبلغ 152.77 مليون ريال في العام 2013م، محققة ارتفاع قدره 2.57%، وهو أعلى 

مستوى لصافي األرباح خالل السنوات الست السابقة
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

7. الفروقات الجوهرية في النتائج 
التشغيلية

يوضح الجدول التالي أهم التغيرات التي طرأت على قائمة الدخل خالل الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2013م و31 ديسمبر 2014م.

نسبة التغيرصافي التغير20132014قائمة الدخل

%13.75 971,4111,104,948133,537اإليرادات

%16.49 )114,626()809,802()695,176(تكلفة اإليرادات

%6.85 276,234295,14618,911إجمالي األرباح

%10.92-)5,733()46,744()52,477(مصاريف بيع وتسويق

%31.36)17,913()75,040()57,127(مصاريف عمومية وإدارية

%4.04 166,630173,3626,731الربح التشغيلي

%31.38-)776(2,4731,697اإليرادات المالية

%4.30-322)7,159()7,481(المصروفات المالية

--)6,429()458(5,971إيرادات أخرى

%0.09-)152(167,594167,442الدخل قبل ضريبة الدخل األجنبية والزكاة

%83.33-)7,389()1,478()8,867(ضريبة الدخل األجنبية

%50.75 3,619)10,750()7,131(الزكاة

%2.14 151,956155,2143,258الربح قبل حقوق األقلية

%25.81 1,1741,477303حقوق األقلية

%2.57 152,770156,6913,921صافي الربح

%3.96 2.782.890.11ربح السهم من العمليات التشغيلية **

%2.35 2.552.610.06صافي الربح للسهم **

** تم احتساب ربح السهم للفترتين الُمنتهيتين في 31 ديسمبر 2013م و2014م بتقسيم الربح من العمليات والربح الصافي لهذه الفترات على متوسط عدد األسهم البالغ 60 مليون سهم، 
بعد األخذ في االعتبار األسهم المجانية الصادرة عن زيادة رأس المال خالل العام 2014م من 400 مليون ريال إلى 600 مليون ريال، وبناًء على عدد االسهم الُمصدرة بعد زيادة رأس المال. كما تم 

إعادة تصنيف بعض المبالغ في القوائم المالية الموحدة للعام 2013م لكي تتوافق مع طريقة العرض للعام 2014م.

يعود سبب االرتفاع في صافي الربح خالل العام 2014م مقارنة بالعام السابق بشكل رئيسي إلى االرتفاع الملحوظ في إجمالي اإليرادات بمعدل %13.75، 
والذي جاء نتيجة لالرتفاع في مبيعات الوحدات السكنية بمعدل 9.16% وارتفاع دخل اإليجارات بمعدل 19.53%. إضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح بقيمة 18.91 

مليون ريال، والذي ُيمثل ارتفاعًا نسبته 6.85% مقارنة بالعام السابق، وانخفاض بند مصاريف بيع وتسويق بمعدل %10.92.

المبالغ بآالف الرياالت، ماعدا صافي الربح للسهم
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8. اإليضاحات المحاسبية

تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2014م وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية 
السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين دون أي اختالف.
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

9. الشركات التابعة والفروع

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )غانا( 
المحدودة

بلد التأسيس: مدينة أكرا، غانا
تاريخ التأسيس: 2005م

نشاط الشركة: تصنيع مختلف 
الوحدات السكنية والتي تتضمن 

 Sitemaster25, Steel Roughneck
 Seaway Series ومجموعة وحدات
وتقدم خدماتها للعمالء في منطقة 

شمال إفريقيا وغربها. 
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان

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 
المقاوالت العامة. كما تقوم الشركة بإدارة 

 Desert( ”وتشغيل فندق “نخيل الصحراء
Palms( الواقع في منطقة حاسي مسعود.

مملوكة بنسبة 98% لشركة البحر األحمر 
لخدمات اإلسكان، كما يمتلك عضو 

مجلس اإلدارة السيد/ جمال عبد اهلل الدباغ 
الحصة المتبقية التي تبلغ %2.

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )قطر(
مكان التأسيس: الدوحة، قطر

تاريخ التأسيس: 2006م
نشاط الشركة: إنجاز أعمال المقاوالت 
العامة وتركيب المباني سابقة الصنع 

والصيانة العامة والعملّيات التشغيلّية.
مملوكة بنسبة 49% لشركة البحر األحمر 
لخدمات اإلسكان، وتسيطر الشركة على 

سياستها المالية والتشغيلية.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 31 

ديسمبر 2014م.

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
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان.

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )بابوا 
غينيا الجديدة(

مكان التأسيس: بورت مورسبي، بابوا 
غينيا الجديدة

تاريخ التأسيس: 2009م
نشاط الشركة: المقاوالت العامة 
والبناء والتشييد، وبناء المرافق 
واألعمال المدنية والمقاوالت من 

الباطن. 
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان.

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ليبيا( 
مكان التأسيس: ليبيا
تاريخ التأسيس: 2005م

نشاط الشركة: تصنيع الوحدات السكنية 
ُمسبقة الصنع.

مملوكة بنسبة 90% لشركة البحر األحمر 
لخدمات اإلسكان.

اعلنت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
بتاريخ 2014/12/14م 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. 

شركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات 
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.
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان. 

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.

مملوكة بنسبة 81% لشركة البحر األحمر 
لخدمات اإلسكان.

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان هي شركة مساهمة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب القرار الوزاري رقم 2532 بتاريخ 1427/09/02 
وعنوان مصنعها الرئيسي ص.ب. 1531، مدينة الجبيل، رمز بريدي 31951، المملكة العربية السعودية. ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الملك عبد اهلل 

االقتصادية بمحافظة رابغ بالمملكة العربية السعودية.

تتبع إلى شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، يشار إليها »بالشركة«، مجموعة من الشركات المتواجدة في مناطق مختلفة من أرجاء العالم، يتم 
اإلشارة اليها مجتمعة »بالمجموعة«، وهي على النحو التالي:
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9. الشركات التابعة والفروع

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

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.
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان.

لم تحقق شركة البحر األحمر لخدمات 
اإلسكان موزمبيق أّي إيرادات حتى تاريخ 31 

ديسمبر 2014م.

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.
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان.

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.
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان.

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

السعودية
تاريخ التأسيس: 2014م

نشاط الشركة: االستثمار والتطوير 
العقاري بما في ذلك شراء واستئجار 

األبنية واألراضي وتطويرها واستثمارها 
بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة وإقامة 
المباني ومشاريع اسكان ذوي الدخل 
المحدود وغيرها من مشاريع التطوير 

العقاري.
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان.

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 وتنفيذ 
أعمال المقاوالت العامة للمباني السكنية 

والتجارية.
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان.

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 واستئجار األبنية واألراضي 

وتطويرها واستثمارها وإقامة المباني 
ومشاريع اإلسكان وغيرها من مشاريع 

التطوير العقاري.
مملوكة بالكامل لشركة البحر األحمر 

لخدمات اإلسكان.
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شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

يوضح الجدول التالي حصص األسهم التي تمتلكها الشركة في شركاتها التابعة ونسبة تغير الملكية للعامين 2013م و2014م، حيث لم تقم أي من 
الشركات التابعة بإصدار أدوات دين خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

بلد المنشاءاسم الشركة التابعة

 نسبة الحصة المملوكة
للشركة كما في

31 ديسمبر
 رأس المال
المدفوع

 عدد األسهم

2014م2013م
شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة 

10050,000%100%غانا)غانا(
450,000دوالر أمريكي

شركة سارل البحر األحمر لخدمات اإلسكان 
9820,000,000%98%الجزائرالمحدودة )الجزائر(

20,000دينار جزائري

491,000,000%49%قطرشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )قطر(
1,000ريال قطري

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان المحدودة 
972,000,000%97%نيجيريا)نيجيريا(

2,000,000نايرا نيجيري

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )دبي-
1001,000,000%100%اإلمارات العربيةالمنطقة الحرة(

1درهم إماراتي

90300,000%90%ليبياشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ليبيا(
10,000دينار ليبي

10050,000%100%السعوديةشركة البحر األحمر لتجارة مواد ومعدات البناء
500ريال سعودي

8110,000,000%81%السعوديةشركة الدهانات الممتازة
ريال سعودي

10050,000%100%السعوديةشركة البحر األحمر لالستثمارات الُمتخصصة
500ريال سعودي

100500,000%100%موزمبيقشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )موزمبيق(
دوالر أمريكي

100250,000%100%ُعمانشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )ُعمان(
250,000ريال ُعماني

1001%100%استرالياشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان )استراليا(
1دوالر استرالي

10050,000%--السعوديةشركة البحر األحمر لإلسكان الُميسر
500ريال سعودي

10050,000%--السعوديةشركة مدينة البحر األحمر السكنية للعقارات
500ريال سعودي

10050,000%--السعوديةشركة البحر األحمر للتطوير العقاري
500ريال سعودي

لدى الشركة كذلك تراخيص لتشغيل فروعها في كل من “بابوا غينيا الجديدة” وأبوظبي وأفغانستان و”غينيا االستوائية”. إال أنه ال توجد أي عمليات 
لخدمات  األحمر  البحر  أي من شركة  تقم  لم  2014م. كذلك  31 ديسمبر  تاريخ  االستوائية” حتى  و“غينيا  وأفغانستان  أبو ظبي  تشغيلية في كل من 
اإلسكان المحدودة )نيجيريا(، وشركة البحر األحمر لالستثمارات المتخصصة، وشركة البحر األحمر لإلسكان الميسر، وشركة مدينة البحر األحمر السكنية 

للعقارات، وشركة البحر األحمر للتطوير العقاري بعمليات خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.
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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 31 ديسمبر 2014م واللذين يمتلكون حصة 

تتجاوز 5% أو أكثر من إجمالي األسهم الُمصدرة.

نسبة التغير *
 عدد األسهم
نهاية العام

 عدد األسهم
بداية العام

النسبة االسم

%50،00 30,600,000 20,400,000 %51،00 شركة مجموعة الدّباغ القابضة المحدودة 1

%50،00 3,000,000 2,000,000 %5،00 شركة األغذية الممتازة المحدودة 2

%50،00 3,000,000 2,000,000 %5،00 الشركة العلمّية الوطنّية المحدودة 3

%50،00 3,000,000 2,000,000 %5،00 شركة التسويق والوكاالت التجارّية المحدودة 4

* جاءت الزيادة في عدد األسهم بنهاية العام نتيجة لزيادة رأس المال من 400 مليون ريال إلى 600 مليون ريال )50 %(، والتي تمت الموافقة عليها من 
خالل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2014/4/24 م.

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 2014/04/24م على توزيع مبلغ خمسة وسبعين )75( مليون ريال بواقع 1.25 ريال للسهم 
والذي يمثل 12.50% من قيمة السهم اإلسمية كأرباح نقدية عن السنة المالية 2013م 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 2014/05/07م.

النظام  )46( من  للمادة  وفقًا  االرباح  توزيع  يتم 
أرباح  بتوزيع  تقضي  والتي  للشركة  األساسي 
جميع  خصم  بعد  السنوية  الصافية  الشركة 
على  األخرى  والتكاليف  العمومية  المصروفات 

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

االحتياطي المذكور نصف رأس المال.
تلك  الممتازة  األسهم  حاملي  على  يوزع  ب. 

النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم.
بناء  العادية  العامة  للجمعية  يجوز  ج. 
نسبة  تجنيب  اإلدارة  مجلس  اقتراح  على 
لتكوين  الصافية  األرباح  من  متساوية 

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

المال المدفوع.
المساهمين  على  ذلك  بعد  الباقي  يوزع  هـ. 

كحصة إضافية في األرباح.
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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 2014م.

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

اسم العضو
صافي نهاية العامبداية العام

التغيير
نسبة 
التغيير الصكوكاألسهمالصكوكاألسهم

معالي االستاذ/ عمرو عبد اهلل الدباغ1
50،00 %500--1,500--1,000)رئيس مجلس اإلدارة(

)11.60%()116,000(--884,000--1,000,000الدكتور/ إبراهيم حسن المدهون2

49،97%1،319،824--3,960,973--2،641،149السيد/ أمين محمد شاكر3

)24.98%()333(--1,000--1,333السيد / دون براون سمنر4

49،96 %666--1,999--1,333المهندس / حسين عبد اهلل الدباغ5

49،96 %666--1,999--1,333السيد / جمال عبد اهلل الدباغ6

السيد/ جوزيف جون فيكيوال7
--1,000--1,000----)الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب(

--1,000--1,000----السيد/ صالح محمد بن الدن8

49،96 %666--1,999--1,333السيد / محمد حسني جزيل9

150،00 %9,000--15,000--6,000الدكتور / محمد علي بن حسن إخوان10

127،49 %1,308--2,334--1,026السيد/ سامي احمد بن محفوظ11

49،96 %666--1,999--1,333السيد / وحيد أحمد شيخ12

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

 

تغير النسبة صافي التغيير
نهاية العام بداية العام

الصكوك عدد األسهم الصكوك عدد األسهم

%0 0 -- 200 -- 200 السيد/ جمال عبد اهلل الدباغ

12. وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين في الشركة
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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 2014م.

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

المنصباسم المدير التنفيذي
نهاية العامبداية العام

صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير

الصكوكاألسهمالصكوكاألسهم

--1,000--1,000----الرئيس التنفيذيالسيد/ جوزيف جون فيكيوال 1

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

مدير االلتزامالسيد/ محمد عثمان مالوي3
61%16--42--26وعالقات المستثمرين

رئيس الشركةالسيد/ دون براون سومنير 4
------------منطقة الشرق األوسط

المدير العامالسيد/ كريج كونكلين5
------------فرع الجبيل

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

المدير التنفيذيالسيد/ وسيم إعجاز احمد7
------------شركة الدهانات الممتازة

السيد/ محمد نور الدين 8
روميز

المدير المالي
------------شركة الدهانات الممتازة

رئيس الشركةمارك مونيل سمنر9
------------منطقة أفريقيا

رئيس الشركةبريت ريتشارد ماكدونالد10
------------منطقة استراليا

نائب الرئيسأندري بيرين11
------------للتخطيط والتحليل المالي

نائب الرئيسزاندر كروجر12
------------للمبيعات والتسويق
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13. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

العام  من  األول  الربع  خالل 
األحمر  البحر  شركة  أبرمت  2011م، 
تمويل  اتفاقية  اإلسكان  لخدمات 
األهلي  البنك  مع  األجل  متوسط 
ريال  مليون   225 بقيمة  التجاري 
المجمع  إنشاء  مشروع  لتمويل 
السكني لشركة التعدين العربية 
منطقة  في  )معادن(  السعودية 
العربية  بالمملكة  الخير  رأس 

السعودية.

القرض  مبلغ  استخدام  تم  وقد 
تنفيذ  فترة  خالل  بالكامل 

القرض  المشروع. يتم سداد مبلغ 
من  ابتداًء  دفعة شهرية   33 على 
2014/09/30م.  وحتى  2012/01/31م 
تسديد  االتفاقية  بحسب  تم  وقد 
البنك  إلى  التمويل  قيمة  كامل 
مبالغ  أي  توجد  وال  الُمقِرض، 
للفترة  التمويل  لهذا  ُمستحقة 

الُمنتهية في 31 ديسمبر 2014.

2013م،  العام  من  األول  الربع  خالل 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 
متوسط  تمويل  اتفاقية  اإلسكان 
التجاري  األهلي  البنك  مع  األجل 

لتمويل  ريال  مليون   125 بقيمة 
السكني  المجمع  بناء  مشروع 
في   GS Engineering لشركة 
العربية  بالمملكة  رابغ  محافظة 
السعودية. وقد تم استخدام مبلغ 
تنفيذ  فترة  خالل  بالكامل  القرض 
القرض  المشروع. يتم سداد مبلغ 
متساوية  شهرية  دفعة   30 على 
وحتى  2014/03/31م  من  ابتداًء 

2016/08/31م.

في  الُمنتهية  الفترة  خالل  وتم 
مبلغ  تسديد   2014 ديسمبر   31

المبلغ  ليكون  ريال،  مليون   37.50
والتي  ريال،  87.5 مليون  الُمتبقي 
األعوام  خالل  تسديدها  سيتم 

2015م و2016م.

العام  من  الثاني  الربع  خالل 
األحمر  البحر  شركة  أبرمت  2013م، 
تمويل  اتفاقية  اإلسكان  لخدمات 
ساب  بنك  مع  األجل  متوسط 
لتمويل  ريال  مليون   50 بقيمة 
التابعة )شركة  استحواذ شركتها 
ومعدات  مواد  لتجارة  األحمر  البحر 
81% في شركة  البناء( على حصة 

يوضح الجدول التالي تفصياًل للقروض التي حصلت عليها الشركة بحسب الجهة الُممولة وفترات السداد:

دورة السدادتاريخ البدايةنوع التمويل
 فترة

السداد
 قيمة

القرض

 الرصيد
كما في

01-01-2014م

 المبلغ
 المستخدم
خالل الفترة

 المبلغ
 الُمسددة

خالل الفترة

 المبلغ
الُمتبقي

تمويل متوسط األجل 
--)42,614(--33225,00042,614 شهرشهري31-12-2011م)البنك األهلي التجاري(

تمويل متوسط األجل 
87,500)37,500(--30125,000125,000 شهرشهري31-12-2013م)البنك األهلي التجاري(

تمويل متوسط األجل 
37,500)8,000(450,00038,5007,000 سنواتربع سنوي02-07-2013م)بنك ساب(

تمويل متوسط األجل 
50,000-50,000--450,000 سنواتشهري31-12-2014م)البنك األهلي التجاري(

تمويل قصير األجل )بنك 
في تاريخ --الرياض(

30,000)15,000(36550,00015,00030,000 يوماالستحقاق

تمويل قصير األجل 
في تاريخ --)البنك األهلي التجاري(

20,000)30,000(50,000--18040,000 يوماالستحقاق

تمويل قصير األجل )بنك 
في تاريخ --ساب(

10,000)6,033(16,033--18010,000 يوماالستحقاق

تمويل اسالمي – مرابحة 
في تاريخ --)بنك الراجحي(

19,996)59,989(18070,00019,99759,988 يوماالستحقاق

تمويل قصير األجل )بنك 
في تاريخ --اإلمارات دبي الوطني(

6,461)8,484(18025,0001,59113,354 يوماالستحقاق

)بنك  األجل  قصير  تمويل 
في تاريخ --HSBC اإلمارات(

27,137)79,622(18049,00012,34394,416 يوماالستحقاق

288,594)287,242(694,000255,045320,791المجموع

إيضاح: يتم استخدام كافة التمويالت قصيرة المدى لدعم النفقات 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 2014م.
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تم  كذلك  الممتازة”.  “الدهانات 
في  التمويل  من  جزء  استخدام 
مصنع  معدات  تحديث  عملية 
االنتاج.  خط  وترقية  الدهانات 
 14 على  القرض  مبلغ  سداد  يتم 
دفعة ُتسدد ربع سنويًا ابتداًء من 

2014/10/02م وحتى 2018/01/02م. 

بلغ إجمالي المبلغ المستخدم من 
القرض 44 مليون ريال كما في 31 
ديسمبر 2013م. قررت الشركة عدم 
من  الُمتبقي  المبلغ  استخدام 
التمويل بقيمة 6 ماليين ريال، وتم 

 5.50 بقيمة  ُمبِكرة  دفعة  تسديد 
مليون ريال في شهر ديسمبر من 
المبلغ  أصبح  وبذلك  2013م،  العام 
المتبقي من القرض 38.50 مليون 

ريال كما في 31 ديسمبر 2013م.

الدهانات  شركة  لحاجة  ونظرًا 
األنظمة  لتطوير  الممتازة 
لالرتقاء  المصنع  في  التشغيلية 
استدعى  فقد  المنتجات،  بجودة 
ماليين   7 مبلغ  استخدام  ذلك 
المتاح  التمويل  أصل  من  ريال 
خالل  وتم  2014م،  العام  خالل 

قدره  إجمالي  مبلغ  تسديد  الفترة 
الفترة  وبحسب  ريال.  ماليين   8
2014م،  ديسمبر   31 في  الُمنتهية 
من  المتبقي  الرصيد  إجمالي  بلغ 
مليون   37.50 مبلغ  التمويل  أصل 
ريال، والتي سيتم تسديدها على 
في  تنتهي  سنوية  ربع  دفعات 

2018/07/03م.

خالل الربع الثاني من العام 2014م، 
أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات 
متوسط  تمويل  اتفاقية  اإلسكان 
التجاري  األهلي  البنك  مع  األجل 

لتمويل  ريال  مليون   50 بقيمة 
سكنية  مجمعات  بناء  مشروع 
لمنسوبي شركة التعدين العربية 
بمنطقة  )معادن(  السعودية 
العربية  المملكة  شمالي  طريف، 
استهالك  تم  وقد  السعودية. 
فترة  خالل  التمويل  قيمة  كامل 
سداد  سيتم  المشروع.  تنفيذ 
دفعة   48 على  القرض  مبلغ 
2015/01/31م  من  ابتداًء  شهرية 

وحتى 2018/12/31م.

)المبالغ بآالف الرياالت(

2013م2014مالقروض الُمتداولة

113,59448,932قروض قصيرة األجل

76,66787,030الجزء المتداول من القروض متوسطة األجل

98,333119,083الجزء غير المتداول من القروض متوسطة األجل

288,594255,045المجموع

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

2013م2014م

2014--87,030

201576,66761,000

201644,33455,833

201711,00022,500

201820,0002,750

175,000206,114المجموع
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14. ايضاحات ألنشطة
أدوات الدين

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 2014م.

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 2014م.

أدوات الدين القابلة لالسترداد
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد خالل العام 2014م.
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15. تكوين مجلس اإلدارة
     وتصنيف أعضائه

وافقت الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 2014/04/24م على تعديل المادة )17( من النظام األساسي للشركة بزيادة عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة من )9( إلى )12( عضو. وقد صوت المساهمون بالموافقة على تعيين ثالثة أعضاء لشغل المقاعد الُمستحدثة من خالل الجمعية العامة غير 

العادية المنعقدة في تاريخ 2014/10/19م.

فيما يلي جدول تفصيلي يوضح تكوين المجلس وتصنيف األعضاء.

تصنيف العضويةاسم العضو
 عضويته في مجلس اإلدارة

لشركات أخرى
عضويته في لجان الشركة

1
معالي االستاذ/

عمرو عبد اهلل الدباغ
رئيس مجلس اإلدارة

شركة بترومينغير تنفيذي
اللجنة التنفيذية )رئيس(شركة ساعد العالمية لالستقدام

مستقلالدكتور/إبراهيم حسن المدهون2

شركة المراعي
مجموعة فتيحي القابضة

شركة هرفي
مجموعة العبيكان االستثمارية

اللجنة التنفيذية 
لجنة الترشيحات والمكافآت )رئيس(

شركة مجموعة صافوالغير تنفيذيالسيد/أمين محمد شاكر3
--شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

اللجنة التنفيذية --غير تنفيذيالسيد/دون براون سمنر4
لجنة الترشيحات والمكافآت

----غير تنفيذيالمهندس/حسين عبد اهلل الدباغ5

الشركة الخليجية العامة للتأمين غير تنفيذيالسيد/جمال عبد اهلل الدباغ6
التعاوني

لجنة المراجعة
لجنة الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية-- تنفيذيالسيد/جوزيف جون فيكيوال7
لجنة الترشيحات والمكافآت

مستقلالدكتور/محمد علي إخوان8

الشركة الخليجية العامة
للتأمين التعاوني
مجموعة فتيحي

شركة الغاز والتصنيع األهلية 

لجنة المراجعة 

غير تنفيذيالسيد/محمد حسني جزيل9

الشركة الخليجية العامة
للتأمين التعاوني

شركة بترومين
شركة ساعد العالمية لالستقدام

اللجنة التنفيذية
لجنة المراجعة

ُمستقلالسيد/صالح محمد بن الدن10

شركة مدينة المعرفة االقتصادية
شركة مكة لإلنشاء والتعمير

شركة تطوير الموانئ
شركة مجموعة الجذور العربية

شركة مواد اإلعمار القابضة
شركة كنان الدولية للتطوير العقاري

شركة الخبير لالستشارات المالية
شركة أم القرى للتنمية واإلعمار

--

لجنة المراجعة )رئيس(--مستقلالسيد/سامي احمد بن محفوظ11

--شركة بترومينغير تنفيذيالسيد/وحيد أحمد شيخ12
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 16. اجتماعات مجلس اإلدارة
وسجل حضور كل اجتماع

بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 2014م )4( اجتماعات. وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:

اسم العضو
االجتماع الرابعاالجتماع الثالثاالجتماع الثانياالجتماع األول

المجموع
2014/10/20م2014/08/26م2014/04/24م2014/01/20م

4حاضرحاضرحاضرحاضرمعالي االستاذ/ عمرو عبد اهلل الدباغ1

4حاضرحاضرحاضرحاضرالدكتور/ إبراهيم حسن المدهون2

3حاضرحاضرحاضرلم يكن عضوًاالسيد/ أمين محمد شاكر

4حاضرحاضرحاضرحاضرالسيد / دون براون سمنر3

4حاضرحاضرحاضرحاضرالمهندس / حسين عبد اهلل الدباغ4

4حاضرحاضرحاضرحاضرالسيد / جمال عبد اهلل الدباغ5

1حاضرلم يكن عضوًالم يكن عضوًالم يكن عضوًاالسيد/ جوزيف جون فيكيوال

4حاضرحاضرحاضرحاضرالدكتور / محمد علي إخوان6

4حاضرحاضرحاضرحاضرالسيد / محمد حسني جزيل7

1حاضرلم يكن عضوًالم يكن عضوًالم يكن عضوًاالسيد/ صالح محمد بن الدن

4حاضرحاضرحاضرحاضرالسيد / سامي احمد بن محفوظ8

2حاضرلم يكن عضوًالم يكن عضوًاحاضرالسيد / وحيد أحمد شيخ9

شهدت السنة المالي 2014م بعض التغيرات الهيكلية في عضوية مجلس اإلدارة والتي كانت على النحو التالي:
- 2014/01/21م: تقدم السيد/ وحيد أحمد شيخ بطلب استقالته من عضوية مجلس اإلدارة، وتم على إثره تعيين السيد/ أمين محمد شاكر خلفًا له في 
عضوية المجلس. وقد تم عرض قرار التعيين على الجمعية العامة غير العادية الُمنعقدة بتاريخ 2014/04/24م حيث تمت الموافقة عليه من خالل اتباع 

اسلوب التصويت التراكمي في عملية االنتخاب.

- 2014/10/19م: وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعيين كل من السيد/ صالح محمد بن الدن والسيد/ جوزيف جون فيكيوال والسيد/ وحيد أحمد 
شيخ أعضاًء في مجلس إدارة شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان لشغل المقاعد الُمستحدثة في مجلس اإلدارة إلكمال الدورة الحالية )2012م-2015م(. 

حيت تم إتباع أسلوب التصويت التراكمي في عملية االنتخابات. 

الجمعية  اإلدارة من خالل  انتخاب مجلس  إعادة  فإنه سيتم  وعليه  ثالث سنوات في 2015/04/24م.  البالغة  اإلدارة  لمجلس  الحالية  الدورة  تنتهي مدة 
العمومية التي سيتم انعقادها في العام 2015م، حيث سيتم اتباع اسلوب التصويت التراكمي في عملية االنتخاب بحسب المادة )37( من النظام 

األساسي للشركة.
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17. مصالح أعضاء مجلس اإلدارة

خالل العام المالي 2014م استمرت بعض العقود والتي كانت الشركة طرفا فيها وكانت توجد فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة، وقد ُأبرمت 
هذه العقود منذ سنوات سابقة وتأتي امتدادا لعالقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2014م.

ونوجز تلك العقود في الجدول أدناه على النحو التالي:

وصف للمصلحةاسم العضو

معالي األستاذ/1
عمرو عبد اهلل الدباغ

لخدمات  األحمر  البحر  لشركة  التابعة  الشركات  أحدى  وهي  الممتازة،  الدهانات  شركة  أبرمت 
اإلجمالية المالية 2014م بلغت قيمتها  العقود مع شركة بترومين خالل السنة   اإلسكان، عددًا من 

434,555.00 ريال سعودي، وذلك مقابل توريد دهانات لشركة بترومين. حيث أن معالي األستاذ/ 
عمرو عبد اهلل الدباغ هو رئيس مجلس إدارة كل من شركة بترومين وشركة البحر األحمر لخدمات 

اإلسكان. 

السيد/جمال عبد اهلل الدباغ2

الشركة  رأسمال  من   %2 تعادل  حصة  الدباغ  اهلل  عبد  جمال  السيد/  اإلدارة  مجلس  عضو  يمتلك 
التابعة.  لم تقم الشركتين بعمل أي عقود متبادلة خالل السنة المالية 2014م. 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 2015م، والتي تتضمن شراء وحدات 

سكنية مسبقة الصنع.

السيد/جمال عبد اهلل الدباغ3

أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
خالل السنة المالية 2014م بلغت قيمتها اإلجمالية 2,877,016.07 ريال سعودي وذلك مقابل توفير 
خدمات ومنتجات تأمين مختلفة لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، حيث أن السيد/ جمال عبد 
اهلل الدباغ هو رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني وعضو مجلس إدارة 

شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان. 

السيد/محمد حسني جزيل4

أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
خالل السنة المالية 2014م بلغت قيمتها اإلجمالية 2,877,016.07 ريال سعودي وذلك مقابل توفير 
محمد  السيد/  أن  حيث  اإلسكان،  لخدمات  األحمر  البحر  لشركة  مختلفة  تأمين  ومنتجات  خدمات 

حسني جزيل هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين.

أبرمت شركة الدهانات الممتازة، وهي أحدى الشركات التابعة لشركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان، 
عددًا من العقود مع شركة بترومين خالل السنة المالية 2014م بلغت قيمتها اإلجمالية 434,555.00 
ريال سعودي، وذلك مقابل توريد دهانات لشركة بترومين. حيث أن السيد/ محمد حسني جزيل هو 

عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين.

السيد/وحيد أحمد شيخ5

لخدمات  األحمر  البحر  لشركة  التابعة  الشركات  أحدى  وهي  الممتازة،  الدهانات  شركة  أبرمت 
اإلجمالية المالية 2014م بلغت قيمتها  العقود مع شركة بترومين خالل السنة   اإلسكان، عددًا من 

434,555.00 ريال سعودي، وذلك مقابل توريد دهانات لشركة بترومين. حيث أن السيد/ وحيد أحمد 
شيخ هو عضو مجلس إدارة في كلتا الشركتين.

الدكتور/محمد علي بن حسن إخوان6

أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان عقودًا مع الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني 
خالل السنة المالية 2014م بلغت قيمتها اإلجمالية 2,877,016.07 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 بن الدن7

خالل العام 2013م، أبرمت شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان اتفاقية مدتها 3 سنوات مع السيد/ 
صالح محمد بن الدن، والذي تم تعيينه عضوًا في مجلس اإلدارة خالل العام 2014م،  مقابل استئجار 
قطعة أرض في محافظة رابغ لتشييد مجمع سكني لمنسوبي شركة GS Engineering، وذلك 

بقيمة 883,390.95 ريال سعودي سنويًا.
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تتألف األطراف ذات العالقة من مجموعة الدباغ القابضة المحدودة وشركاتها الزميلة )مجتمعين “مجموعة الدباغ”( التي هي شريك األغلبية في شركة 
البحر األحمر لخدمات األسكان وشركاء األقلية في المجموعة وشركاتهم الزميلة.

يوضح الجدول التالي التعامالت مع أطراف ذوي عالقة خالل العام 2014م:

طبيعة العالقةالطرف ذي العالقة

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

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

إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة الدباغ القابضة، والتي تعتبر من شركة بترومين، المملكة العربية السعودية
المساهمين الرئيسيين في شركة البحر األحمر

اإلسكان، الشركة العلمية الوطنية لخدمات  األحمر  البحر  شركة  في  الرئيسين  المساهمين  أحد 
بحصة تعادل %5.

في السيد/ صالح محمد بن الدن المساهمين  قبل  من  تعيينه  تم  مستقل  إدارة  مجلس  عضو 
الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في تاريخ 19-10-2014م.
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توضح الجداول التالية تفاصيل التعامالت مع األطراف ذي العالقة خالل األعوام 2014م و2013م:
20142013شركة مجموعة الدباغ القابضة

57,7908.845الرصيد بداية العام – مدفوعات / )مستحقات(
266,17159,921مشتريات – )تذاكر طيران وحجوزات وتكاليف سفر لحضور(

)10,945()388,904(مبيعات وحدات سكنية ُمسبقة الصنع
57,790)64,942(الرصيد نهاية العام – مدفوعات / )مستحقات(

 Eurotech Projects Development  20142013شركة
)528,286(--الرصيد بداية العام – مدفوعات / )مستحقات(

----مشتريات 
528,286--حصة األقلية في مبالغ مشطوبة

----الرصيد نهاية العام – مدفوعات / )مستحقات(

20142013السيد/ صالح محمد بن الدن
----الرصيد بداية العام – مدفوعات / )مستحقات(

883,390883,390مصاريف استئجار قطعة األرض
)883,390()883,390(مشتريات لمنتجات الدهان من شركة الدهانات الممتازة

----الرصيد نهاية العام – مدفوعات / )مستحقات(

20142013الشركة العلمية الوطنية
--)777,195(الرصيد بداية العام – مدفوعات / )مستحقات(
969,208747,191مصاريف استئجار مساحة للمكاتب ومركبات

)1,524,386(--مشتريات لمنتجات الدهان من شركة الدهانات الممتازة
)777,195(192,013الرصيد نهاية العام – مدفوعات / )مستحقات(

20142013شركة بترومين
----الرصيد بداية العام – مدفوعات / )مستحقات(

--509,305المبالغ الُمستلمة
--)434,555(مشتريات لمنتجات الدهان من شركة الدهانات الممتازة

--74,750الرصيد نهاية العام – مدفوعات / )مستحقات(
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18. مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيين

الجدول التالي يوضح المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، بمن فيهم المدير التنفيذي والمدير المالي خالل العام 
2014م:

)المبالغ بآالف الرياالت(

البند
 أعضاء المجلس غير

التنفيذيين/ المستقلين
 أعضاء المجلس

التنفيذيين

 خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى
 المكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس

التنفيذي والمدير المالي

6,994--2,360الرواتب

15,151--2,736البدالت والتعويضات

--2401,680المكافآت الدورية والسنوية

5,3361,68022,145اإلجمالي

19. 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 

2014م.

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

الشركة عن حقوقه في األرباح خالل السنة المالية 2014م.

21. مدفوعات الزكاة والضرائب، والمدفوعات 
النظامية األخرى

والدخل  الزكاة  مصلحة  ألنظمة  وفقًا  الشرعية  للزكاة  الشركة  تخضع 
)“المصلحة«(. تقيد الزكاة الشرعية المستحقة في قائمة الدخل الموحدة 
التي تستحق عن  اإلضافية  الشرعية  الزكاة  الجارية، وتقيد مبالغ  للفترة 
مع  عليها  واالتفاق  تحديدها  يتم  عندما  وجدت،  إن  النهائية،  التسويات 

المصلحة.

جميع  بدفع  والدخل  الزكاة  مصلحة  من  شهادة  على  الشركة  حصلت 
على  تحصل  ولم  2006م.  العام  نهاية  حتى  الشركة  على  المستحقات 
2014م.   – 2007م  السنوات  الزكاة خالل  لمخصصات  تقييم  أو  استبيان  أي 
وقد بلغت ضريبة الدخل المتعلقة بالشركات التابعة األجنبية وفروعها 
1.48 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م ، مقارنة 

بمبلغ 8.90 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. 

اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  لشركة  التابعة  الشركات  جميع  تخضع 
الشركة  فرع  الذي يكمن فيه مقرها، فيما عدا  للبلد  الضريبية  لألنظمة 
في بابوا غينيا الجديدة والذي حصل على فترة إعفاء ضريبي لمدة عشر 

سنوات ابتداًء من تاريخ تأسيس الشركة التابعة.

رسوم  ألي  يخضع  ال  علي  جبل  منطقة  في  الواقع  الشركة  فرع  أن  كما 
ضريبية بكافة أنواعها.
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الجداول التالية توضح بالتفصيل المدفوعات النظامية التي قامت الشركة بسدادها خالل الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2013م و2014م:

2013م2014ممدفوعات للزكاة
15,594,70517,532,670بداية العام 
10,750,0007,130,695المخصصات
)9,068,660()9,098,859(المدفوعات

17,245,84615,594,705نهاية العام

2013م2014مضريبة الدخل – الشركات التابعة
--8,026,534بداية العام 
1,478,0248,866,800المخصصات
)55,748()8,993,710(المدفوعات

)784,518(--فروقات تحويل العملة
510,8488,026,534نهاية العام

2013م2014ماحتياطي معاشات الموظفين
--132,358بداية العام 
2,186,726926,135المخصصات
)793,777()2,103,584(المدفوعات

215,500132,358نهاية العام

2013م2014مالمدفوعات النظامية - الجمارك

-------بداية العام 

3,304,5762,896,179المخصصات

)2,896,179()3,304,576(المدفوعات

 ----نهاية العام

ال يوجد على شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان أي مدفوعات نظامية أخرى غير المذكور حتى تاريخ 31 ديسمبر 2014م.

22. المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عن الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2013م و2014م.

2013م2014ماحتياطي نهاية الخدمة
              32,983,62329,509,461بداية العام

                7,963,6225,493,621المخصصات
               )1,898,042()8,010,214(المدفوعات

                  )121,417()778(فروقات تحويل عملة
              32,936,25332,983,623نهاية العام

23. إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة باآلتي:

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 تجاهها.
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ُمنبثقة من  رئيسية  لجان  ثالث  اإلدارة  لمجلس 
المهم  دورها  اللجان  ولهذه  اإلدارة.  مجلس 
على  اإلدارة  مجلس  مساعدة  في  والحيوي 
تحقيقا  به  المناطة  النظامية  بواجباته  القيام 
أعضائه  خبرات  من  واالستفادة  األمثل  لألداء 
السياسات  وضع  في  واالسهام  المتنوعة 
التوصيات،  ورفع  اللوائح  وتطبيق  والبرامج 

وذلك على النحو التالي:

اللجنة التنفيذية:
غير  العامة  الجمعية  خالل  من  الموافقة  تمت 
العادية الُمنعقدة بتاريخ 2014/10/19م على تعديل 
المادة )5( من الئحة اللجنة التنفيذية ليصبح عدد 
أعضاء من مجلس   )5( التنفيذية  اللجنة  أعضاء 
التنفيذية  اللجنة  وتسعى   .)4( من  بدالً  اإلدارة 
عمرو  االستاذ/  معالي  برئاسة  بمهامها  للقيام 
عبد اهلل الدباغ، وعضوية كل من الدكتور/ إبراهيم 
حسن المدهون والعضو المنتدب السيد/ جوزيف 
جزيل  حسني  محمد  والسيد/  فيكيوال  جون 
اللجنة  وتختص  سمنر.  براون  دون  والسيد/ 
القرارات  كافة  باقتراح  أساسية  بصفة  التنفيذية 
التنفيذية واالستراتيجية وفق الصالحيات  الهامة 
اإلدارة  مجلس  من  والُمعتمدة  لها  المحددة 
العتمادها  المجلس  إلى  بها  التوصية  ثم  ومن 

والموافقة عليها. وقد اجرت اللجنة التنفيذية )3( 
اجتماعات خالل العام 2014م.

لجنة المراجعة:
تتألف لجنة المراجعة من )4( أعضاء من مجلس 
بن  أحمد  السيد/ سامي  اإلدارة وتضم كل من 
تاريخ  في  للجنة  رئيسًا  اصبح  الذي  محفوظ، 
2014/08/26م، وعضوية كل من الدكتور/ محمد 
علي بن حسن إخوان )الرئيس السابق للجنة(، 
الدباغ والسيد/ محمد  والسيد/ جمال عبد اهلل 

حسني جزيل.

اإلشراف  تتضمن  التي  مهماتها  اللجنة  وتؤدي 
على تقييم المخاطر واإلجراءات اإلدارية والرقابة 
وتدقيق  المالية  والتقارير  والعمليات  الداخلية 
بمراقبة  تقوم  كما  للشركة،  المالية  القوائم 
وتحديد  وإقرارها  للشركة  المالية  النتائج 
والسياسات وفحص  باألنظمة  االلتزام  إجراءات  
اجراءات الرقابة الداخلية. وقد بلغ عدد اجتماعات 

اللجنة خالل العام 2014م )4( اجتماعات.
لجنة الترشيحات والمكافآت:

غير  العامة  الجمعية  خالل  من  الموافقة  تمت 
على  2014/10/19م  بتاريخ  الُمنعقدة  العادية 
الترشيحات  لجنة  الئحة  من   )4( المادة  تعديل 

 )4( اللجنة  أعضاء  عدد  ليصبح  والمكافآت 
أعضاء من مجلس اإلدارة بدالً من )3(.

بمهامها  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  وتقوم 
المدهون  حسن  إبراهيم  الدكتور/  برئاسة 
سمنر  براون  دون  السيد/  من  كل  وعضوية 
والسيد/ جمال عبد اهلل الدباغ والسيد/ جوزيف 
جميع  بمراجعة  اللجنة  وتقوم  فيكيوال.  جون 
واالحتياجات  والبرامج  والسياسات  األعمال 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  بعضوية  المتعلقة 
في  التنفيذيين  كبار  بشأن  القرارات  واتخاذ 

الشركة.

لتعويضات  واضحة  سياسات  وضع  وكذلك 
وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ومكافآت 
اإلدارة  إلى مجلس  التوصيات  التنفيذيين ورفع 
اجتماعات   )4( أربعة  اللجنة  إلقرارها. وقد عقدت 

خالل العام المالي 2014م.

25. لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها
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26. المخاطر المتعلقة باألعمال
نتائج  أو  المالي  ووضعها  الشركة  أعمال 
العمليات يمكن ان تتأثر ماديا بأي من المخاطر 
التالي ذكرها. في حين أن القائمة ليست شاملة 
أن  يمكن  التي  المخاطر  أبرز  إلى  تشير  أنها  إال 

تواجهها شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان.

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

المنافسة
تعمل الشركة في العديد 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 
من  العديد  ظهور  حالة  في  سلبًا  يتأثر  قد 

المنافسين الجدد في مناطق تواجد الشركة.

الطبيعة الدورّية لألعمال
في  االقتصادية  الدول  أن  من  الرغم  على 
مستمرة  أفريقيا  من  وأجزاء  األوسط  الشرق 
مساهمة  لتعزيز  التنوع  سياسة  مواصلة  في 

المحلي  الناتج  في  النفطية  غير  القطاعات 
تواصل  للنفط  التابعة  اإليرادات  فإن  اإلجمالي، 
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 
الغاز  عن  التنقيب  شركات  بمنسوبي  الخاصة 
الصناعية  والشركات  والتعدين  والبترول 
األخرى، والذي يمكن أن يسهم بدوره في التأثير 

على النتائج المالية وعمليات الشركة.

تعطل االعمال
لخدمات  األحمر  البحر  شركة  أعمال  تعتمد 
التصنيع  مرافق  عمليات  كفاءة  على  اإلسكان 
السعودية،  العربية  المملكة  في  الواقعة 
أبرز  وتتمثل  وغانا.  المتحدة،  العربية  واإلمارات 
المخاطر التي قد تؤدي إلى تعطل األعمال في 
لكبار  والحوادث  والحروب  الطبيعية  الكوارث 
 ، العاملين ونقص 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
الحوكمة  قوانين  من  لعدد  الشركة  تخضع 
قوانين  تطبيق  من  ينتج  وقد  المختلفة. 
زيادة  إلى  القائمة  القوانين  جانب  إلى  جديدة 
إلى  إضافة  الشركة.  منتجات  تصنيع  كلفة 
الحالّية  بالقوانين  االلتزام  عدم  يؤّدي  قد  ذلك، 
أو  للعقوبات  التعّرض  إلى  المستقبلّية  أو 
المسؤولّية الجنائّية أو المدنّية. وكال االحتمالين 
والنتائج  المبيعات  على  سلبًا  يؤثر  أن  يمكن 

التشغيلّية والتدفق النقدي للشركة.

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

التشغيلّية والتدفق النقدي في الشركة.

سعر الصرف للعمالت
عدد  على  الشركات  وإيرادات  نفقات  تعتمد 
لشراء  نظرًا  الدولية  العمالت  من  مختلف 
العالمية،  العديد من األسواق  الخام من  المواد 
وتواجد مرافق التصنيع في أكثر من بلد واحد، 
أن  إما  اسواق  في  المنتجات  بيع  يتم  ونهايًة 
العالم.  حول  أخرى  بلدان  في  أو  محلية  تكون 
الريال  صرف  سعر  في  الملحوظ  التذبذب  إن 
بها  تتعامل  التي  األخرى  والعمالت  السعودي 
وبالرغم  الشركة.  أرباح  على  يؤثر  قد  الشركة 
من أن الشركة تقوم باستخدام احدث الوسائل 
األجنبية؛  العمالت  صرف  عمليات  مخاطر  إلدارة 
ربحية  على  تؤثر  التزال  المخاطر  هذه  أن  إال 
الشركة بسبب التكلفة اإلضافية المترتبة على 

استخدام مثل هذه األدوات.

العوامل السياسية
اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  شركة  قامت 
حول  دولة   62 من  أكثر  في  مشاريع  بتنفيذ 
الشرق  دول  في  أنشطتها  ترتكز  حيث  العالم، 
الشركات  وتعد  آسيا.  وشرق  وإفريقيا،  األوسط، 
البترول  عن  التنقيب  مجاالت  في  المتخصصة 
والغاز والتعدين والشركات الصناعية األخرى من 
يقومون  انهم  حيث  الشركة  لدى  العمالء  اهم 
وتعاني  الدول.  هذه  في  مشاريعهم  بتنفيذ 
االستقرار  عدم  حالة  من  الدول  هذه  بعض 
االقتصادي،  الوضع  على  وتداعياته  السياسي 

مما قد يؤثر بشكل كبير على أداء الشركة.

43



شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان

27. الجزاءات والعقوبات 
المفروضة على الشركة

2015/01/15م  بتاريخ  المالية  السوق  هيئة  أعلنت 
بفرض  القاضي  الهيئة  مجلس  قرار  صدور  عن 
ريال،   )30,000( ألف  ثالثون  مقدارها   مالية  غرامة 
اإلسكان،  لخدمات  األحمر  البحر  شركة  على 
من  األربعين  المادة  من  )ب(  الفقرة  لمخالفتها 
اإلفصاح  في  لتأخرها  واإلدراج،  التسجيل  قواعد 
العامة  الجمعية  النعقاد  الدعوة  عن  للجمهور 
غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة، 
إال قبل أقل من ساعتين  إذ لم تعلن عن ذلك 
2014/03/12م. وقد  بتاريخ  التداول  فترة  بداية  من 
تم سداد مبلغ الغرامة بحسب تعليمات هيئة 
يومًا من   )30( ثالثين  فترة  المالية خالل  السوق 

تاريخ صدور القرار.

28. نتائج المراجعة السنوية 
لفاعلية إجراءات نظام الرقابة 

الداخلية
2014م  العام  خالل  الشركة  عمليات  خضعت 
من  كل  جانب  من  دورية  مراجعة  لعمليات 
والمراجع  الشركة  في  الداخلية  المراجعة  إدارة 
نظام  فاعلية  من  للتحقق  للشركة  القانوني 
وأصول  مصالح  حماية  في  الداخلية  الرقابة 
الشركة وتقييم مستوى مخاطر العمل وقياس 

مدى كفاءة األداء.

بتقييم  الخارجي  الحسابات  مراقب  قام  كما 
المالية  للبيانات  مراجعته  ضمن  النظام  لهذا 
الختامية للشركة. ولم ُتظهر عمليات المراجعة 
ضعفًا  المراجعة  لجنة  عليها  اطلعت  التي 
فيما  عنه  اإلفصاح  يقتضي  جوهريًا  قصورًا  أو 
واألنظمة  الداخلية  الرقابة  أنظمة  سالمة  يخص 

ويستدعي  الشركة  لدى  والمالية  المحاسبية 
اإلفصاح عنه، مما يعكس قناعة لجنة المراجعة 
الداخلية المتبعة. كما  الرقابة  بفاعلية إجراءات 
التدابير  باتخاذ  مستمر  بشكل  الشركة  تقوم 
لجميع  التصحيحية  اإلجراءات  حيال  الالزمة 
إدارة  قبل  من  المقدمة  والتوصيات  المالحظات 
تطويرها  على  والعمل  الداخلية  المراجعة 

وتحسينها.

29. المسؤولية االجتماعية
إن شركة البحر األحمر لخدمات اإلسكان ملتزمة 
البلدان  مختلف  في  االجتماعية  بمسؤوليتها 
غربًا  الجزائر  من  امتدادًا  فيها،  تتواجد  التي 
أننا  كما  شرقًا.  الجديدة«  غينيا  »بابوا  وحتى 
وإشراك  المستدامة  التنمية  دمج  بأن  نؤمن 
المجتمع في استراتيجيتنا على المدى الطويل 
نتائج  على  للحصول  الرئيسي  العامل  هو 

إيجابية ومستدامة للشركة ولعمالئنا.

اإلسكان،  مجال  في  الشامل  النهج  هذا  ويمتد 
والذي يتعدى نطاق الهيكل البنياني بحد ذاته، 
األحمر  البحر  شركة  ركائز  من  ركيزة  كل  إلى 
لخدمات اإلسكان من خالل الخدمات والمنتجات 

التي تقدمها الشركة.

تقوم وحدة تشييد المجمعات السكنية بتوفير 
المرافق األساسية والتي تتضمن  مجموعة من 
وكذلك  ومعالجتها  األمطار  مياه  احتواء  مرافق 
أننا  كما  الصحي.  الصرف  مياه  معالجة  مرافق 
الحلول  توفير  مجال  في  خبراتنا  من  استفدنا 
السكنية المختلفة والمساهمة في بناء مرافق 
وُتعد  إليها.  تفتقر  التي  المناطق  مدرسية في 
في   La Ollennu Basic School مدرسة 
البحر  شركة  اسهام  على  شاهدًا  أكرا  مدينة 

حيث  غانا  في  األطفال  تعليم  دعم  في  األحمر 
فصول  أربعة  وتجهيز  بتشييد  الشركة  قامت 
بمسؤوليتنا  مّنا  إيمانًا  المدرسة  في  دراسية 

تجاه تعليم األطفال ودعم بناء مستقبلهم.

بالمحافظة  ملتزمة  البناء  مواد  وحدة  أن  كما 
على البيئة من خالل تصميم وتصنيع منتجات 
صديقة للبيئة، إضافة إلى أن تعاوننا مع شركة 
تقديم  في  يساهم   Sherwin Williams
بيئيًا.  اآلمنة  الطالء  لمنتجات  الخيارات  من  عدد 
اإلسكان  وحدة  في  األكبر  طموحنا  ويكمن 
الُميسر، حيث ُتدرك إدارة الشركة الحاجة الماسة 
وتوفيرها  ُميسرة  بأسعار  سكنية  حلول  إليجاد 
تعي  الشركة  أن  كما  العالمي،  المستوى  على 
الحصول  يمكن  التي  االجتماعية  المنفعة  مدى 
وتحسين  المساكن  هذه  توفير  جراء  عليها 

مستوى معيشة العائالت واحدة تلو األخرى.

30. التواصل مع المساهمين 
والمستثمرين

اإلسكان  لخدمات  األحمر  البحر  شركة  تولي 
حيث  بالغة  أهمية  ومستثمريها  مساهميها 
تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام من 
وكذلك  إدارتها  لمجلس  السنوي  التقرير  خالل 
اطالعهم بشكل مستمر عن أية تطورات مهمة 
المالي  قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها 
وموقعها  »تداول«  موقع  طريق  عن  وأعمالها 
على شبكة االنترنت ووسائل االعالم االخرى وفقا 
على  الشركة  تحرص  التي  االفصاح  لسياسة 
إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة السوق 
المملكة  في  بها  المعمول  واألنظمة  المالية 

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

استكمالها ليتم تطبيقها مستقباًل.

اإليضاحاتنص المادةالمادة

المادة )11(1
فقرة )ب(

في  بوضوح  اإلدارة  مجلس  مسؤوليات  تحديد  يجب 
نظام الشركة األساسي.

تحديد  للشركة  األساسي  النظام  يتضمن  لم 
تم  وإنما  اإلدارة،  مجلس  لمسؤوليات  واضح 
حوكمة  الئحة  خالل  من  بالتفصيل  تحديدها 
خالل  من  عليها  الموافقة  تمت  التي  الشركة 

الجمعية العمومية.
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ـنوي التقـرير السَّ

2014
نوي إلى المساهمين س ا�دارة السَّ

تقرير مجل

عن العـام المنتـهي في 31  ديســـــمـبـر  2014م
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