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  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 السادة المساهمين /

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،

ي أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) ، فإنه  عن زمالئ أصالة عن نفسي ونيابة 
ي  حول نتائج وبرامج ٢٠١٢يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي للعام المال م والمتضمن تقرير مجلس اإلدارة 

باالضافة الى القوائم المالية الموحدة للسنة م ٢٠١٢ومشاريع الشركة وأنشطتها المختلفة خالل العام المالي 
حًا صافية خالل العام ٣١/١٢/٢٠١٢المنتهية في  شركة أربا م التي تظهر الوضع المالي للشركة، حيث حققت ال

ـا ٥٠٣,٩٩٣,٠٠٠م مقدارها ٢٠١٢   %.٧٥للعام الماضي وبزيادة نسبتها  الً ريـا ٢٨٧,٧٦٨,٠٠٠، مقابل الً ري
  

االقتصادي وانخفاض أسعار الشحن  االستقرار عدمتدادًا للعام السابق من حيث استمرار م إم٢٠١٢لقد كان العام 
وخاصة في قطاع نقل النفط الخام،  لناقالت عن الطلب في األسواق العالميةوا للسفنالطنية  السعةبسبب زيادة 

إدارتها العليا وكافة بفضل توجيهات مجلس إدارتها وجهود  ثموبالرغم من ذلك فقد تمكنت الشركة بفضل اهللا 
موظفيها من التفاعل مع هذه التحديات وتحقيق نمو جوهري في أرباحها مقارنة مع ما حققته في العام السابق ، 

حقق ،  ستمراراً وقد كان لتنويع أنشطة الشركة أثرًا إيجابيًا ملموسًا فيما ت الشركة في توزيع أرباح نقدية  لسياسة وا
ح ي  حددقيق أفضل عائد لمساهميها فقد لمساهميها وبصفة سنوية ولت إجمالي ما سيتم توزيعه عن العام المال

  على ذلك.  -بعد موافقة الجمعية العامة  –مليون ريـال  ٣١٥م من أرباح نقدية ٢٠١٢
حري بتوفيق من اهللا تحقيق العديد من األهداف التي خطط لها وتبناها مجلس اإلدارة وفق  وقد واصلت الب

جاربها إستراتيجية طموح حيث قامت الشركة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع مستفيدة من خبراتها وت ة، 
مقابلة إلتزاماتها بكفاءة عالية، مما عزز دور الشركة الريادي محليًا وٕاقليمياً  من تمكنهاالتي  المتاحةوٕامكانياتها 

  .المتسارعة والمتغيرات الحاد بالتنافس تتسم بيئة ظل فيوعالمياً، وذلك 

  

م بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع وفقاً إلستراتيجيتها الشاملة ٢٠١٢ولقد قامت الشركة خالل العام المالي 

سبيل المثال ما يلي : ى    التي تركز على النمو والتوسع، ومنها عل

المية المحدودة توقيع إتفاقيات نهائية ملزمة مع كل من شركة أرامكو السعودية وشركة فيال البحرية الع �
حري، وذلك بعد أن وافقت  (المملوكة بالكامل ألرامكو السعودية) لدمج أسطول وعمليات فيال مع الب

تحدث هذه  أن وينتظرمجالس إدارات كل من البحري وأرامكو السعودية وفيال على عملية الدمج، 
ا في التنمية االقتصادية عزز من فرصها لمواصلة دورهتالصفقة نقلة نوعية مهمة في مسيرة البحري، و 

شري في المملكة، وخدمة العمالء الحاليين للبحري وفيال بكفاءة وموثوقية، وبهذا  وتطوير رأس المال الب
 ستكون البحري الناقل الحصري ألرامكو السعودية في نقل النفط الخام المباع من قبل أرامكو السعودية

هناك اتفاق  أنقة، بموجب إتفاقية طويلة األجل، كما على أساس التسليم للعميل بناقالت النفط العمال
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شاف  بين  من السبل لتوسيع التعاون فيما بينهما في قطاعات  مزيدٍ البحري وأرامكو السعودية إلستك
األعمال البحرية. ويجري العمل حاليًا وفق جدول معتمد إلتمام إجراءات العملية بما فيها الحصول على 

 الموافقات النظامية الضرورية إلتمامها.
 

حري) بعد٢٠١٢قامت الشركة في شهر أبريل من العام  � ثالثة عقود من  م بإطالق عالمتها التجارية (الب
الخبرات المتراكمة واالستثمار المكثف في بناء أسطول نقل بحري عالمي المستوى، كما أن العالمة 
التجارية الجديدة تعكس الطبيعة الديناميكية الخالقة للشركة، إذ يشهد عالم األعمال تغييرات سريعة 

غيرات، وتتمتع البحري اليوم بقوة ومتالحقة، تحتم على الشركة إجراء تطوير مستمر تماشيًا مع المت
الحلول اللوجيستية المتكاملة،  تقديمإنتشار وقدرات تضعها في مصاف الشركات الرائدة في مجالها و 

طلعات مساهميها وعمالئها على األصعدة الوطنية واالقليمية  –بإذن اهللا  –وهي قادرة  على تلبية ت
 والعالمية.

 

ت أربع ناقالت كيماويات خالل العام الشركة الوطنية لنقل الكيم متإستل �  أن سبق والتىم، ٢٠١٢اويا
 – تعاقدتالشركة  أن بالذكر الجديرعلى بنائها مع حوض شينا لبناء السفن بكوريا الجنوبية.  تتعاقد
) طن ساكن ذات مواصفات عالية مع ٧٥,٠٠٠على بناء ناقلة كيماويات ضخمة حجمها ( -أيضاً 

حرية في كوريا الجنوبية، بقيمة تقارب شركة دايو لبناء السفن واله سة الب ن  ٢٤٧ند مليون ريـال، يتوقع أ
شركة الوطنية لنقل الكيماويات حاليًا أسطوالً ٢٠١٣العام  اوآخرلى الخدمة إتنضم  م، وتمتلك وتدير ال

 ناقلة كيماويات. ٢٣يتكون من 
 

م بتوقيع عقود تأجير لثالث ٢٠١٢قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات في شهر أغسطس من العام  �
حدودة (شركة تابعة لسابك) حجم  ألولى  كلناقالت كيماويات مع الشركة العالمية للشحن والنقل الم ن ا م

لثانية  قابلة للتمديد ) طن ساكن لمدة خمس سنوات ٧٥,٠٠٠) طن ساكن، وحجم الثالثة (٤٥,٠٠٠(وا
سنوات األولى حوالي   وقد ،مليون ريـال ٤٨٠لمدة خمس سنوات أخرى، وتبلغ قيمة هذه العقود للخمس 

 بعد الثالثة الناقلة تسليم وسيتم المحدودة والنقل للشحن العالمية للشركة االوليتين الناقلتين تسليم تم
 .دايو شركة م من٢٠١٣ العام خالل إستالمها

 
سائبة خالل العام قامت شركة الب � م بتوقيع عقود لبناء خمس سفن من نوع ٢٠١٢حري للبضائع ال

سائبة مع  سرماكس لنقل البضائع ال ن  دحأكام ن، وم أحواض البناء العالمية الرائدة في مجال بناء السف
) مترًا هو ٢٢٩) طن ساكن وطول (٨٢,٠٠٠مميزات هذا الجيل الحديث من السفن ذات الحمولة (

منخفض للوقود، إضافة الى وجود أنظمة تقنية حديثة تتماشى مع األنظمة العالمية لحماية استهالكها ال
م ، ٢٠١٤األول من العام  النصفم و ٢٠١٣العام  اوآخر في تباعاً البيئة، وسوف يتم إستالمها 

سائبة بإستئجار ثالث  وكمرحلة إنتقالية حتى استالم هذه السفن، فقد قامت شركة البحري للبضائع ال
 .ستالم السفن الجديدةإ يتمسفن لنقل البضائع السائبة لسد احتياجات شركة (أراسكو) حتى 
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الست٢٠١٢قامت البحري في العام  � ثمارات العامة لتمويل جزء من م بتوقيع عقد مرابحة مع صندوق ا
تكاليف بناء سفينتي نقل بضائع عامة يجري بناؤهما حاليًا في أحواض شركة هونداي ميبو في كوريا 

سعودي،  - رياالً  ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠الجنوبية. وتبلغ قيمة عقد التمويل  أربعمائة وخمسون مليون ريـال 
ن، علمًا بأن هاتين السفينتين هما جزء من ) سنوات من تاريخ استالم السف١٠يتم سدادها على مدى (

هللا ٢٠١١عقد لبناء ست سفن نقل بضائع عامة تم توقيعه في مارس  ن ا عًا بإذ م، وسيتم استالمها تبا
 م.٢٠١٤م و العام ٢٠١٣العام  خالل

 
منيوم قطر لمدة سنة مع و لام، قامت البحري بتوقيع عقد مع شركة ٢٠١٢ي شهر مارس من العام ف �

ألل خيار إضافة ت من شحنات ا ت و سنة ثانية، تقوم الشركة بموجبه بنقل كميا منيوم من قطر الى الواليا
 المتحدة األمريكية على كل رحلة من رحالت سفن الشركة .

 
ن البحري وشركة الخطوط السعودية للشحن لنقل ٢٠١٢تم في العام  � م توقيع إتفاقية تعاون إستراتيجي بي

ى  جواً بعة لشركة البحري البضائع والمعدات العاجلة التا سع وذلك لمدة ثالثة أعوام، وهذه االتفاقية ت
 .اللوجستية المتكاملة  الخدمات مجاللخلق تعاون يعزز مكانة الشركتين في 

 
طابم ٢٠١٢تم خالل العام  � شاغرة في  استق عدد من الكوادر السعودية المؤهلة في عدد من المناصب ال

  اإلدارة العليا بالشركة.
  

تام يسعدني أن أتقدم باألصالة عن نفسي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة بالشكر الجزيل وفي الخ
لحكومة خادم الحرمين الشريفين ومؤسساتها لدعمهم المتواصل، والشكر كذلك موصول الى مساهمي وعمالء 

شركة التنفيذية وكافة موظفيها عل ى جهودهم المقدرة، ونتطلع الشركة لثقتهم ودعمهم ، كما أشكر أيضًا إدارة ال
  الى مزيد من النجاح خالل العام القادم وما يليه من أعوام بإذن اهللا.

  

  

 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

  
  

  عبداهللا بن سليمان الربيعان

ـس اإلدارة            ـــس مجلــ   رئيــ
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  التنفيذي الرئيسكلمة 

  
 السادة المساھمين / 

 
  ورحمة � وبركاته ،،الس�م عليكم 

  
شركةالنمو القوّي لنتائج يكتسب  حري)  البحري للنقل السعودية الوطنية ال أهّمية خاصة،  م٢٠١٢في العام (الب

ت  القتصادي حول العالم، مع بقاء أسعار الشحن عند مستويا وذلك لكونه تحّقق خالل سنة تواصل فيها التباطؤ ا
  استراتيجية الشركة في التنويع والنمو المتسق مع حاجة السوق . منخفضة نسبياً ، وهو مؤشر بين لنجاح

 ظهور احتمال، مع يات المؤثرة في التجارة العالميةوال تزال الصعوبات االقتصادية ماثلة في كثير من االقتصاد

  . العالمي اإلقتصادي الوضع في للتحسن ببداية تنبيء التي اإليجابية المؤشرات بعض

تقف "البحري" في موقع متمّيز لالستفادة من فرص النمو  والتحديات، والفرص المتغيرات منوٕازاء هذه اآلفاق 
ختلف األصعدة لتغدو  على م ى المتاحة في العام الجديد وفي المستقبل، وذلك بعدما واصلت تقّدمها الثابت  حد إ

  أكبر شركات الشحن العالمية وأكثرها تنوعًا.

أطلقت بنجاح عالمتها التجارية الجديدة في شهر أبريل الماضي، مع ما يحمله هذا التحّول من القيم  فالشركة
لوالمعاني التي تتجاوز بكثير مجرّد تغيير في اإلسم ، فهو  بلغته "البحري" من  ما تعكس نوعّية نقلة الواقع في يمث

ي تطّور وابتكار واعتماد ألحدث البنى التحتيّة والتقنيات في ع ملياتها، وصوًال إلى المعايير الرفيعة للخدمات الت
كل ما أنشئت من أجله تقّدمها لعمالئها، وخصوصًا في ما يتعّلق بعنصري الجودة والسالمة، لتجّسد بالفعل 

  البحري.

إلوعلى صعيد المشاريع والعقود، برزت بشكل خاص خالل العام المنصرم  حري" مع ا تفاقيات التي أبرمتها "الب
ال البحرية العالمية المحدودة لدمج أسطول وعمليات فيال مع "البحري"، واتفاقية  شركتي أرامكو السعودية وفي
على مدى ثالث سنوات مع شركة الخطوط السعودية للشحن، المتعّلقة بنقل البضائع  التعاون االستراتيجي 

جوّاً. حري"  شركة "الب قتصاد اإلوٕاضافة إلى انعكاساتها اإليجابية على أعمال "البحري" وعلى  والمعّدات العاجلة ل
ت  حتذى في التعاون بين الشركات الوطنية  الً امثالسعودي عمومًا، تعتبر هذه االتفاقا   .في المملكةي

خالل العام  االتفاقياتوٕاضافة الى  شركة  شهد أسطولها تطويرات متالحقة كذلك، وكان ٢٠١٢التي أنجزتها ال م، 
شركة الوطنية لنقل الكيماويات أربع ناقالت تم بناؤها في كوريا الجنوبية، على أن تستلم ناقلة  أهّمها استالم ال

شركة البحري للبضائع السائبة، فقد  ٧٥خامسة حمولتها  ألف طن ساكن في وقت الحق من العام الجديد، أّما 
عيأبرمت عقودًا لبناء خمس سفن من طراز كامسرماكس مزودة بأحد األنظمة العالمية  ث التقنيات التي ترا

م ٢٠١٤م والنصف األول من عام ٢٠١٣، أما قطاع نقل البضائع العامة فينتظر خالل العام لحماية البيئة

حالل األسطول الحالي المكون من أربع سفن، والتو  بنائهااستالم ست سفن جديدة تم التعاقد على  سع في بغرض إ
  .مجال شحن البضائع المتنوعة
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جزات الالفتة إّنما  ستويات التمّيز في  ةكبير  ةدفع توّفرإّن هذه المن لمسيرة "البحري" نحو الوصول إلى أعلى م
ن النتائج الجيدة في قطاع الخدمات اللوجستية عالميًا، كما أنّها تتيح لها التطّلع بثقة كبيرة إلى تحقيق المزيد م

  م ، وما يليه من أعوام .٢٠١٣العام 

لى  البحري" وٕا عضاء مجلس اإلدارة الموقرين، والى زمالئي في إدارة " ل الشكر إلى كافة أ وال يفوتني أن أتقّدم بجزي
ق الواحد ، أما بالنسبة لمساهمي الشركة   فإننا، وكما اعتدنا وعمالئهاكافة موظفيها على عملهم الدؤوب بروح الفري

 "الرحلة للجميع ونقول نجتازها، نجاح محطّة كل عند لمستمرا ودعمهم ثقتهم على االمتناننتوّجه لهم بعظيم 
  مستمرّة"

ق.   واهللا ولّي التوفي
  

  صالح بن ناصر الجاسر
  ــس التنفيذييالرئ                                 
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  تقرير مجلس ا�دارة
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  الفصل األول

  معلومات عن الشركة وشركاتها التابعة

  

  

  

 .الشركةمقدمة عن  •

 .الشركات التابعة •

 .التوجه اإلستراتيجي للشركة •

 .م٢٠١٢أبرز مالمح إنجازات عام  •

  المبادرات والخطط الجديدة. •
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  الشركة عن مقدمة

ي صناعة النقل البحري المتطورة ف يث تغطي خدماتها أسواقًا متعددة حول ح ، تجسيدالمملكة خير  تجسد البحري (بصدق) 
الءو  ، العالم بحار تجوب التي وناقالتها بسفنهاالعالم   والتي ،من خالل فروعها المتعددة وشركاتها التابعة وشبكة من الوك
 خدماتها تطوير على دائماً  البحري وتقوم ، االخرى باإلقتصادات السعودية العربية المملكة اقتصاد ربط عملية سهلتبدورها 

ت ، عمالئها متطلبات لتلبية العالية جودتها على والمحافظة  لها التابعة والشركات للشركة االستراتيجية هامع تطوير استثمارا
  .لمساهميهاتحقيق أفضل عائد و 
  

  :البحري عن مختصرة تاريخية نبذه يلي وفيما

وتاريخ  ٥رقم م/ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) كشركة سعودية مساهمة بموجب المرسوم الملكي تأسست
ي للشركة في مدينة الرياض ١٩٧٩يناير  ٢٢هـ الموافق ١٣٩٨صفر١٢ المملكةم. ويقع المقر الرئيس   .السعودية العربية ب

  

المتقدمة على مستوى العالم. ويمتلك اليوم صندوق  رائدة ضمن شركات النقل البحري منظومة اليوم البحري تعتبر
 أفراد قبل من مملوكة األسهم وباقي ، % من أسهم الشركة٢٨،٢العامه (صندوق إستثمار حكومي) مانسبته  اتاإلستثمار 

  .إستثمارية ومؤسسات
وامتلكت  ، خالل إستئجار سفن بضائع عامة من متواضعةالبحري نشاطها في مجال نقل البضائع العامة بداية  بدأت

ألعوام الشركة فيما بعد ست سفن متعددة األغراض بين  م، والتى تم توظيفها لنقل البضائع العامة ، ١٩٨٣ –م ١٩٨١ا
ومثّلت بذلك أول أسطول سفن مملوك من قبل الشركة ، كما توسعت الحقًا في نشاط نقل البضائع العامة من خالل تأسيس 

ي إس   وشحنات الحاويات نقل لترتيب للبحري العام الوكيل بمثابة ولتكونم ١٩٩١ العام في) أمريكا -إيهشركة (إن إس س
لى من الدحرجة مختلف أعمال خدمة  وإلدارة بالشركة، الخاصة العامة البضائع نقل سفن متن على الشمالية أمريكا وٕا

 الخطوط المالحية في أمريكا الشمالية.

شركة ، وأسست كيماويات ناقلتيخالل تملك  م أدخلت الشركة نشاط نقل المنتجات البتروكيماوية من١٩٨٥وفي عام  
ت  مشتركة مناصفًة مع شركة المالحة العربية المتحدة تحت إسم (الشركة العربية لناقالت الكيماويات) والتى بدورها إمتلك

انية  الناقلة كما تم تأجير ،هاتين الناقلتين وقامت بتأجيرها على سابك  إحدى على شركة سابك. وفي العام  -أيضاً  –الث
ينها وبين الشركة السعودية  م توسعت الشركة في نشاط نقل١٩٩٠ المنتجات الكيماوية من خالل إنشاء شركة مشتركة ب

يجار بشراء تخصصت" الكيماويات لنقل الوطنية"الشركة  مسمى تحت(سابك)  األساسية للصناعات  الناقالت وتشغيل وٕا

 .البتروكيماوية المنتجات نقل في المتخصصة

ت حيث الخام، النفط نقل نشاط إضافة الشركة قررتم ١٩٩٢ عام وفي  تشغيل بدأ عمالقة ، نفط ناقالت خمس ببناء قام
 عمالقة نفط ناقالت أربع الشركة إمتلكت ، م٢٠٠١ العام وفيم. ١٩٩٧ وم ١٩٩٦ العامين خالل العمالقة الناقالت هذه

الت، ومنذ ذلك الحين  إضافية ، جديدة  إستمر توسعمما رفع عدد أسطول ناقالت النفط العمالقة المملوكة ليصبح تسع ناق
  .عمالقة نفط ناقلة) ١٧( إلى حالياً  ليصل للشركة المملوك العمالقة النفط ناقالت أسطول

  
ط الشركة و  لتوسعونظرًا  شرق األوسط إلدارة السفن م بتأسيس "شركة ال١٩٩٦عام  فيأسطولها، قامت الشركة  نمونشا

(وهي شركة متخّصصة بإدارة السفن ومقّرها في اسكتالندا) لتقديم  شركة اكوماريتالبحري و كشركة مشتركة بين " المحدودة
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تابعةلشركات للشركة و ا وناقالتلسفن   الفنيةخدمات ال ، استحوذت الشركة على  م٢٠٠٥وفي العام  ،لمجموعة البحري ال
ألوسط، وأصبحت  السفن المحدودة  إلدارة. بدأت شركة الشرق األوسط لها الوحيد المالكأسهم اكوماريت في شركة الشرق ا

 أعمال توسع مع بالتوازيعمليات شركة الشرق األوسط  نمتلتسع ناقالت ، ومنذ ذلك الحين  الفنية هاعملياتها بتقديم خدمات
ناقالت كيماويات، وناقالت نفط عمالقة وسفن دحرجة  تشمل،  ناقلةسفينة و ) ٤١تدير حاليًا ( حتى أصبحت الشركة

) ناقلة ٧٦الناقالت التي تديرها إلى نحو (السفن و (رورو). ومن المتوّقع أن يستمّر مسار هذا النمو من خالل زيادة عدد 
ال .٢٠١٤بحلول نهاية العام  طول في   م ، شامًال أس

%) من أسهم شركة ٣٠،٣) من خالل شراء حصة (LPG( المسال النفطأضافت الشركة نشاط نقل غاز م ٢٠٠٥عام  وفي
  . بترديك المحدودة لتجارة ونقل الغاز المسال

 البضائع نقل هو جديد نشاط في دخولها عنم ٢٠١٠ عام أعلنت إستثماراتها وزيادة التوسع في الشركة إلستراتيجية وتنفيذاً 
%) منها وتملك ٦٠نسبة ( البحريتملك  "شركة البحري للبضائع السائبة" مسمى تحت مشتركة شركة اءنشبإ وذلك السائبة

ئبة٤٠( نسبةالشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو"  بدأت البحري و  ،%) وذلك للتخّصص في نقل البضائع السا
ياتها في العام    م. ٢٠١٢للبضائع السائبة عمل

 على شهادة أفضل إدارة شركة حصلت عندما وثقة تقدم من إليه وصلت ما يعكس بتكريم الشركة حظيتم ٢٠١٢ عام وفي
ي  الشركة تزم). كما تليورومني(قبل مجموعة  المقدمة منو في قطاع النقل والشحن بالشرق األوسط  بالشفافية الكاملة ف

اتها  السيماتعامالتها من جميع النواحي،  تبنى الشركة معايير السالمة في عملي فيما يتعلق باإلفصاح عن نتائج أعمالها. وت
اتها االجتماعية عالوة على المحافظة تحقيق رسالتها واألهداف نموها و  اراستمر وفي  على البيئة، كما تلتزم بتحمل مسؤولي

ق الخطط اإلستراتيجية المتع وذلك من أجلها أنشئتالتي    .المتاحة اقبة، واالستغالل األمثل لمواردهامن خالل تطبي

  رؤية الشركة:

  الخدمات اللوجستية العالمية.في  التميزاإلزدهار، وقيادة  نشرربط االقتصادات، 
  رسالة الشركة:

ت متخصصة يقدت  اساليبقيمنا وأسس عملنا المسؤولة، نرتقي لنصبح مزود خدمة رائد يطبق أحدث الى  مستندينم خدما
ا  وفقاً تشغيل األساطيل البحرية المتميزة  للمعايير العالمية، ولنرسي في الوقت ذاته عالقات عمل مثمرة مع جميع شركائن

  مبنية على الثقة المتبادلة.

  مــالقي

س.  اإلتزان ، الشفافية ، المثابرة ، الحما
  :االلتزام

 رسالة الشركة تجاه مساهميها ومجتمعها.جميع موظفي الشركة ملتزمون بدعم وخدمة جميع عمالئها، وتحقيق 

  :الكفاءة

إللتزام التام أمام العمالء وتجسيد مصداقية العمل.أكفاءة الشركة تكمن في   خالقيات العمل وا
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  :ةالشركات التابعب بيان

تاليكما هو موضح في الجدول  ها،تمتلك الشركة أو تساهم في مجموعة من الشركات داخل المملكة العربية السعودية وخارج -:ال

    

 الرئيسي النشاط اسم الشركة

الدولة 

محل 

  التأسيس

الدولة 

المحل 

الرئيس 

 لعملياتها

النطاق 

الجغرافي 

  للنشاط

تاريخ 

 التأسيس

نسبة 

الملكية 

  )م٢٠١٢(

  %١٠٠  م١٩٩١  عالمي  أمريكا  أمريكا  الشركة عمالوكيل أل  ( أمريكا) شركة إن إس سي إس إيه

لسفن المحدودةشركة    %١٠٠  م١٩٩٦  عالمي  اإلمارات  اإلمارات  اإلدارة الفنية للسفن  الشرق األوسط إلدارة ا

  %٨٠  م١٩٩٠  عالمي  السعودية  السعودية  نقل الكيماويات  الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة

لسائبةالشركة  لبضائع ا ئع السائبة  بحري ل   %٦٠  م٢٠١٠  عالمي  السعودية  السعودية  نقل البضا

نقل وتجارة الغاز المسال شركة بترديك المحدودة   %٣٠,٣  م١٩٨٠  عالمي  سنغافورة  برمودا  نقل وتجارة الغاز المسال  ل

لزجاج المسطح المتحدة ل   %١٠,٩  م٢٠٠٦  محلي  السعودية  السعودية  صناعة الزجاج المسطح  الشركة العربية 

  

  التوجه اإلستراتيجي للشركة:

الل عام  عملت ق أعمالها ٢٠١٢الشركة خ م على تعزيز قدراتها التنافسية في األسواق العالمية من خالل توسيع نطا
نفيذاً  دارتها بشكل فعال ت إلستثمارات وٕا  لماالتجارية وزيادة عدد أسطولها، وترسيخ مركزها المالي والتشغيلي من خالل تنويع ا

تيجية (الخمسية ورد بالخطة  م. ٢٠٠٨م) المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة في نهاية عام ٢٠١٣ –م ٢٠٠٩اإلسترا
 م) على التوسع في قطاعي نقل البضائع العامة٢٠١٣ –م ٢٠٠٩اإلستراتيجية (الخمسية وعملت الشركة من خالل الخطة 

  ونقل البضائع السائبة ، واستكمال تنفيذ خطة التوسع في قطاع نقل الكيماويات.
  

  الخمسية اإلستراتيجية العناصر التالية:وتتضمن الخطة 

  

 ) ناقلة نفط عمالقة.١٧م الى (٢٠٠٩استالم باقي ناقالت النفط الخام الذي وصل في نهاية العام • 
 من خالل عقود إيجار زمنية. وكذلك، ى النحو األمثل في السوق الفوريةتشغيل ناقالت النفط الخام عل• 
 ل الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بالشكل األمثل.استكشاف األسواق بغرض تشغيل أسطو • 
 توسيع عمليات نقل البضائع العامة.• 
لية في كل قطاعات ووحدات أعمال مجموعة البحري.•   تحسين اإلدارة التشغي
  استكشاف فرص االستثمار لعمليات التوسع المحتملة.• 
  

:سطول وعمليات فيال مع البحريإدمج   

يونيو  ٢٧السعودية للنقل البحري (البحري) وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بتاريخ وقعت الشركة الوطنية 
م مذكرة تفاهم غير ملزمة لدمج أسطولي وعمليات البحري وشركة فيال البحرية العالمية المحدودة (فيال)، المملوكة ٢٠١٢

طار صفقة ستؤدي إلى ي إ إيجاد شركة نقل بحري وطنية رائدة ذات حجم أكبر ونشاط  بالكامل ألرامكو السعودية، وذلك ف

  .أكثر تنوعاً 
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وتم توقيع  م٢٠١٢ أكتوبر ١٧في  الدمج عملية على وفيال السعودية وأرامكو البحري من كل إدارات مجالس ووافقت
 تدخل حتى المطلوبة النظامية الموافقات من عدد على الحصول تتطلب م٢٠١٢ نوفمبر ٤إتفاقيات نهائية وملزمة بتاريخ  

  . النفاذ حيز

اقلة عمالقة نفط ناقلة ١٤ يضم الذي فيال سطولإ كامل ملكية الدمج عملية تفاقياتإ بموجب للبحري وسينتقل  نفط ون
 جميع البحري إلى سينتقل ذلك، إلى باإلضافة ،مكررة نفط منتجات ناقالت وخمس العائم للتخزين كسفينة تستخدم عمالقة

، تحديده يتم مكاتبها في العاملين من وعدد فيال سفن أطقم  للبحري الجديد الهيكل ضمن ليدخل ذلك كل ينتقل بحيث الحقًا
  الدمج. عملية التفاقيات تنفيذاً 

 ألرامكو الحصري الناقل البحري ستصبح أدنى، كحد ) سنوات١٠( مدته تبلغ األجل طويل شحن عقد أحكام وبموجب
 العمالقة. ولتلبية النفط بناقالت للعميل التسليم أساس على السعودية أرامكو قبل من المباع الخام النفط لنقل السعودية

عمالقة.  خام نفط ) ناقلة٥٠( يقارب بما البحري تقدرها التي العقد هذا بموجب المستقبلية السعودية أرامكو حتياجاتإ
طلبات هذه استيفاء البحري وتعتزم  الدمج عملية من نتهاءاإل بعد سيبلغ الذي المملوك ألسطولها أمثل توظيف خالل من المت

 جميع إدارة السعودية أرامكو وستواصل الحاجة ، حسب أخرى ناقالت استئجار إلى باإلضافة عمالقة خام نفط ناقلة )٣١(
 بشروط السعودية ألرامكو موثوقة شحن خدمات تقديم البحري ستتولى فيما عمالئها، مع مباشرة النفط وبيع تسويق أعمال
 قطاعات شتى في بينهما التعاون لتوسيع السبل من مزيد ستكشافإل الشركتان تخطط ذلك على وعالوة ،مجزية تنافسية

  البحرية.  األعمال

 حد عن الشحن أسعار هبوط عند بالحماية البحري بموجبها تتمتع عليها متفق شروط على األجل طويل الشحن عقد ويستند
 فستقوم) التعويض حد( عليه متفق آخر معين حد فوق الشحن أسعار ارتفعت إذا أما) األدنى الحد( عليه متفق أدنى

، األدنى الحد عن الشحن أسعار للبحري عند انخفاض سبق وأن دفعتها التي المبالغ عن السعودية أرامكو بتعويض البحري
 برنامج ضمن حالياً  البحري تملكها التي العمالقة الخام النفط ناقالت لتشغيل مؤقتة ترتيبات على وفيال البحري اتفقت كما

 م٢٠١٣يناير ١من  عتباًراإ المؤقتة الترتيبات بهذه العمل وتم العمالقة، النفط ناقالت عبر النفط لنقل السعودية أرامكو
   الدمج. عملية اتفاقيات لشروط وفًقا األجل طويل البحري الشحن بعقد العمل يبدأ وحتى

 ما( سعودي  ٤،٨٧٥،٠٠٠،٠٠٠ مقداره تقريبياً  إجمالياً  عوضاً  الدمج، عملية اتفاقيات بموجب لفيال، البحري وستدفع
ي دوالر مليار ١,٣ يعادل  ٨٣٢,٧٥ يعادل ما( سعودي  ٣،١٢٢،٨١٢،٥٠٠ مقدارها نقدية مدفوعات عن عبارة) أمريك
 يبلغ عليه متفق بسعر البحري أسهم من جديد سهم )٧٨،٧٥٠،٠٠٠( إصدار إلى باإلضافة ،)أمريكي دوالر مليون

)٢٢,٢٥(  الدمج عملية إتمام بعد المصدرة البحري أسهم إجمالي وسيبلغ الواحد، للسهم سعودي )٣٩٣،٧٥٠،٠٠٠( 
 وسيكون البحري مال رأس من )%٢٠( نسبة السعودية ألرامكو بالكامل مملوكة لشركة المصدرة الجديدة األسهم وتمثل سهم
 مع متوافقة تمويل عقود خالل من النقدية المدفوعات تمويل البحري وتزمع ،البحري إدارة مجلس في عادل تمثيل لها

  الشريعة.

 أعمالها توسيع في جوهري بشكل وتسهم أقوى وتجاري مالي مركز ذات لتصبح للبحري نوعية نقلة هذه الدمج عملية وتمثل
 البحري النقل مجال في وطني رائد بزوغ الدمج عملية عن وسينتج ،البحري النقل مجال في العالمي الريادي مركزها وتعزيز
 على قادرة تكون متنوعة أنشطة وذات حجماً  أكبر وطنية بحري نقل شركة إليجاد السعودية وأرامكو البحري تطلعات يحقق
 الشركتين تطلعات ويحقق الوطنية البحري النقل إمدادات وتأمين ووارداتها صادراتها لنقل المتنامية المملكة احتياجات تلبية
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لتنوع بالضخامة يتسم محلي بحري نقل قطاع لتطوير يجاد له المساندة واألعمال الصناعات وتوطين وا  صناعية قطاعات وٕا
  أخرى.  مساندة محلية وخدماتية

 الدمج عملية على للبحري العادية غير العامة الجمعية موافقة على الحصول منها الشروط، من لعدد الدمج عملية ستخضع
المملكة  في المالية السوق هيئة كموافقة المطلوبة النظامية الموافقات على الحصول تتطلب كما المال، رأس وزيادة

  والمجلس األعلى لشؤون البترول والمعادن.

     :م٢٠١٢أبرز مالمح إنجازات عام 

ت  البحريوافق مجلس إدارة  � ى عملية دمج أسطول وعمليا ومجلس إدارة كال من شركة أرامكو السعودية وشركة فيال عل
 م.٢٠١٢نوفمبر  ٤وتم توقيع اإلتفاقيه النهائية الملزمة بتاريخ  البحريفيال مع 

كميات  تقوم الشركة بموجبه بنقل ،قطر لمدة سنة مع خيار إضافة سنة ثانية الومنيوممع شركة  اً وقعت الشركة عقد �
هذا  رحالت سفن الشركة، كما أن األمريكية على كل رحلة من قطر الى الواليات المتحدة م منومنيو من شحنات األل

لياو العقد يتيح للشركة نقل شحنات أخرى من األل  .منيوم من قطر الى تركيا وٕايطا

البحري" بعد أن ق � امت بالتعاقد مع مكتب إستشاري دشنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري هويتها الجديدة "
عالمي متخصص في الهوية والعالمات التجارية، لتحديد إستراتيجية الشركة المستقبلية من حيث الهوية والعالمة 

 التجارية.

ف ٢٠١٢وقعت الشركة في شهر يوليو من عام  � م عقد مرابحة مع صندوق اإلستثمارات العامة لتمويل جزء من تكالي
ي على أن تسدد على مدى  ٤٥٠وقد بلغت قيمة عقد التمويل  ،ضائع عامةبناء سفينتين نقل ب  )١٠(مليون  سعود

ي عام  ،سنوات تبدأ من تاريخ إستالم السفن وبأقساط متساوية كل ربع سنه  م.٢٠١٣علمًا أنه سيتم إستالم السفينتين ف

دينة الرياض بعد أن حققت مكاسب باعت الشركة األرض المملوكة لها والواقعة على إمتداد شارع التخصصي بم �
 رياًال. ١٠،٦٨٤،٤١٢صافية من بيع هذا األصل بلغت 

استأجرت من الشركة  التي سبق وأن) سبالي اند تريدنج جي ام بي اتش آر دبليو إي(وافقت الشركة على رغبة شركة  �
ابريل  ٢١في إنهاء عقد التأجير بتاريخ  م٢٠١٣ ابريل ٢٤ناقلة النفط العمالقه (حرض) لمدة ثالث سنوات تنتهي في 

اإلتفاق على أن تدفع الشركة المستأجرة لشركة النقل البحري عوض مالي مقابل موافقتها  وتم م وٕاعادة الناقلة.٢٠١٢
ي (أي مايعادل  ٦،١٨٦،٢٥٠قبل مدته وهو مبلغ قدره حوالى  على انهاء العقد   ٢٣،١٩٨،٤٣٧دوالر امريك

 م.٢٠١٢ابريل  ٢ه بتاريخ سعودي) تم استالم

 –إيهإن إس سي إس (م لشركة ٢٠١٢منحت والية ميرالند االمريكية جائزة القيادة الدولية السنوية السادسة عشر لعام  �
يار الشركة من قبل لجنة مراجعة الجوائز بمركز معهد للبحري(شركة تابعة مملوكة بالكامل  )أمريكا )، وقد تم إخت

ت في ٦٠التجارة العالمية بإعتبارها واحدة من الشركات التي تحتل المراكز الستة األولى، من بين أفضل ( ) شركة رشح
أنه  علماً ميرالند، والية   ) شركة.١٥٠،٠٠٠الوالية ما مجموعه ( تلكيوجد في ب

لعلى شهادة أفضل  البحريت م حصل٢٠١٢في عام  � إدارة  –في مجال قطاع النقل والشحن بالشرق األوسط  اتشركا
ي).   والمقدمة من قبل مجموعة (يورومن
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ث % مملوكة لسابك٢٠و  %٨٠وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات (شركة تابعة مملوكة بنسبة  � ) عقود تأجير لثال
والنقل المحدودة (شركة تابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية  ناقالت كيماويات مع الشركة العالمية للشحن

 سابك) لمدة خمس سنوات، قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات أخرى.
 

ناقالت متخصصة بنقل الكيماويات ذات طاقة استيعابية بلغت  )٤(استلمت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات عدد  �
بناء السفن وصناعتها ، وكان االستالم في اشهر مايو،  للناقلة الواحدة منساكن طن  )٤٥,٠٠٠( حوض شينا ل

م، وقد تم إدخالها الخدمة لتعمل من خالل تجمع شركة (إن سي سي ٢٠١٢أغسطس، سبتمبر وديسمبر من عام 
 ل) ومقرها مدينة دبي.فأودج

 

ى الحق الممنوح لها الكيماويات عقد بناء ناقلة كيماويات واحدة (إن سي سي  ألغت الشركة الوطنية لنقل � بدر) بناًء عل
حقوق  كما يحفظ العقد ،دالعقبتأخر شركة شينا لبناء السفن بتسليم هذه الناقلة عن الموعد المحدد  حسب العقد بسبب

ي  ٤١,٦والبالغة  الشركة الوطنية لنقل الكيماويات في استرداد جميع األقساط المالية المدفوعة مليون دوالر أمريكي (أ
ك الصادرات والواردات مليون  ١٥٦مايعادل  الكوري باإلضافة إلى التعويضات  سعودي) والمضمونة من قبل بن

 .سعودي) مليون  ٢٦،٢٥أمريكي (أي مايعادل  ماليين دوالر ٧المترتبة عليها والمتوقع أن تبلغ 
 

 ٥) عقودًا لبناء عدد ألراسكو % مملوكة٤٠و %٦٠وقعت شركة البحري للبضائع السائبة (شركة تابعة مملوكة بنسبة  �
لبناء العالمية الرائدة في مجال بناء أ حدأالبضائع السائبة مع  قللن (Kamsermax) سفن حجم كامسرماكس حواض ا

المها خالل عام  ، والبقية م٢٠١٣وسوف يتم إستالم السفينة األولى في نهاية عام ن، السف  .م٢٠١٤سوف يتم إست
 

عملياتها التشغيلية لتلبية إحتياجات عمالئها في نقل الحبوب والغالل والبضائع  السائبةبدأت شركة البحري للبضائع  �
ك بعد   اتسفن من األسواق العالمية بعقود زمنية لفتر  )٣( استئجارالسائبة األخرى الى المملكة العربية السعودية، وذل

، حيث  تأجر بعقود زمنية الى خمس سفنشهرًا . وتزمع الشركة الوصول بأسطولها المس ٢١الى  ١٧تتراوح ما بين 
  تحت البناء. الجديدة التى من المتوقع أن يستمر العمل بهذا الترتيب لحين إستالم الشركة لسفنها
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 :المبادرات والخطط الجديدة

طولها، وتدريب موّظفيها  تسعى الشركة باستمرار إلى تحسين نوعية ما تقدمه من خدمات  باستمرار،، من خالل تحديث أس
الية:  م٢٠١٤م و٢٠١٣وتعزيز أنظمتها وٕاجراءاتها. وفي العامين    ، تتوّقع الشركة تنفيذ المبادرات والخطط الت

 
  مشروع دمج اسطول وعمليات فيال مع البحري. إكمال صفقة• 
 
  الصفقة.هذه الكيماويات وغيرها من المجاالت من خالل يخص التعاون مع أرامكو السعودية فيما • 
 
لنفط والكيماويات والصناعة التحويلية المتزايدة في المملكة • ، وتوفير قدر أكبر من األمن في مجال النقل  دعم قطاعات ا

  البحري للمملكة.
 
اقلة بضائع سائبة في عام ستالم إ•  ناقلتين بضائع عامة وأربع ناقالت  م. وسيتم إستالم٢٠١٣أربع ناقالت بضائع عامة ون

  م.٢٠١٤ بضائع سائبة في عام
  
  .الشركة في المستخدمةتقنية المعلومات  أنظمةتحديث االستمرار في • 
 
 .٩٠٠١:٢٠٠٨لمعيار أيزو  بالشركة اإلداريةنظمة األ كافةإخضاع • 
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  الفصل الثاني

  وحدات األعمال اإلستراتيجية واإلدارات المساندة

  

  

راتيجية هي: عمال إست ها من خالل وحدات أ   تنظم البحري أعمال

  

 نقل النفط والغاز المسال •

 نقل الكيماويات •

 نقل البضائع العامة •

 نقل البضائع السائبة •

 اإلدارة الفنية للسفن •

ويدعم أعمال وحدات األعمال اإلستراتيجية عدد من اإلدارات المساندة وهي  •

معلومات ، األعمال، إدارة االتصاالت (إدارة التخطيط وتطوير إدارة تقنية ال

 لجودة، اإلدارة المالية).، االداخلية والرقابة، الموارد البشريةإدارة المراجعة 
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لنفط والغاز، نقل الكيماويات، نقل البضائع  طة الرئيسية لها وهي نقل ا تيجية حسب األنش تنقسم وحدات أعمال الشركة اإلسترا
ط  والغاز والبضائع العامة عن طريق العامة، نقل البضائع السائبة، وٕادارة السفن. يتم تشغيل العمليات الخاصة بنقل النف

لية أمريكا - إيهإن إس سي إس (شركة ، وتعمل  التابعة وفروعها وشركاتهاالشركة  ي أمريكا الشما ) الوكيل لشركة البحري ف
عبر الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، فتتم الكيماويات نقل العمليات المرتبطة بفيما يتعلق بعمليات نقل البضائع العامة، أما 

ة بإدارة السفن من خالل شركة الشرق األوسط إلدارة السفن،  يتّم تشغيل العمليات الخاصة  كماويتم تشغيل العمليات المتعلّق
إلدارات المساندة في الشركة الدعم الالزم لوحدات ا بالبضائع السائبة عبر شركة البحري للبضائع السائبة ألعمال ، وتقدم ا

  اإلستراتيجية وممارسة الضبط والرقابة الالزمة لتحقيق األهداف .

  

ت المساندة لها:   وفيما يلي تفصيل لوحدات األعمال التجارية للبحري واإلدارا

ل النفط والغازقطاع  المسال: نق  

ط يساهم قطاع نقل النفط والغاز بشكل كبير في أرباح الشركة، ويعتبر أكبر القطاعات في الشركة  لنف ى بنقل ا حيث يعن
) ناقلة منها خمسة عشر ناقلة تعمل في ١٧الخام ويدير اسطول ناقالت النفط العمالقة المملوكة للشركة والتى يبلغ عددها (

الواحدة الناقلة وتبلغ سعة  )Time Charter(وناقلتان تعمالن بعقود تأجيرية محددة المدة  )Spot Market(السوق الفورية 
ي ( مليون برميل، والوزن الساكن )٢,٢حوالي ( ت ضمن  ألف طن) ٣٠٠حوال ، وبإمتالك الشركة لهذا األسطول أصبح

  ) شركات عالمية مالكه لمثل هذا النوع من الناقالت. ٨أكبر(

م إستفادت أسواق ناقالت النفط العمالقة من التحسن في أسعار الشحن نتيجة زيادة ٢٠١٢في النصف األول من عام 
ى شحن النفط لمسافات طويلة خصوصًا من غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية  لنفط ، كما ساهمت هذهالطلب على ا الزيادة عل

لثاني من عام  م  إنخفضت أسعار ٢٠١٢إلى شرق اسيا، وارتفاع الصادرات النفطية السعودية ، ولكن خالل النصف ا
تالي زيادة السعة الطنية   في السوق.  شحن النفط بسبب دخول ناقالت جديدة وبال

ي  ونظراً  ى العمل ف ط في العالم والتى تؤثر على عقود التأجير المحددة المدة، ركزت الشركة عل لنف لعدم إستقرار أسواق ا
عملت  كما ، الشحن أسعار تتحسن حتى المدى طويلة أو متوسطة جديدة زمنيه بعقود االرتباطالسوق الفورية مع عدم 

ي أسواق مختلفة في  الشركة على خفض سرعة السفن لتقلل من استهالك الوقود ومحاولة تعظيم العوائد من خالل التواجد ف
  األوقات المناسبة وهو ما يعزز عالقتها مع عمالئها في مختلف األسواق حول العالم. 

 

ي بدوره سوف ي لنفط وتشير بعض المؤشرات الى إرتفاع الطلب على النفط ، والذ ؤثر على زيادة الطلب على ناقالت ا
لتشغيل ناقالت النفط الخام العمالقة التي  العمالقة ، وتتوقع الشركة تحسن الطلب على ناقالتها بسبب الترتيبات المرحلية

ط الخام العمالقة، وسيتم العمل به تملكها البحري حاليًا ضمن برنامج لنف ذه أرامكو السعودية لنقل النفط عبر ناقالت ا
باًرا من  م حتى يبدأ العمل بعقد الشحن البحري طويل األجل وفًقا لشروط اتفاقيات عملية ٢٠١٣يناير ١الترتيبات المؤقتة اعت

وتشير . وكذلك إنخفاض أعداد السفن الجديده في األسواق وأيضا خروج بعض السفن القديمة المملوكة للمنافسين. الدمج
ق وأهمها في الطلب على و الهند  وأسواق األمريكية البيانات أن األسواق الصين على وجه الخصوص هي أكبر األسوا

  ناقالت النفط العمالقة. 

ى كما ال يمكن إهمال بعض العوامل األخرى مثل:  أسعار وقود السفن، أسعار الشحن، والقوانين والتشريعات الجديدة الت
  بها. التنبؤ، والعوامل الطبيعية وغيرها من العوامل التى ال يمكن النفط تنظم أعمال شحن
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تالي عدد  � ى  الرحالتيوضح الجدول ال  م:٢٠١١م مقارنه بعام ٢٠١٢تها ناقالت النفط العمالقة خالل عام نفذالت

 

  طبيعة عمل الناقلة
  م٢٠١١عام   م٢٠١٢عام 

  عدد الناقالت  عدد الرحالت  عدد الناقالت  عدد الرحالت

  ١٣  ٧٩  ١٥  ٨٦  العاملة في السوق الفوري الناق�ت

  ٤  ٢٨  ٢  ١٤  العاملة بعقود محددة المدة الناق�ت

  ١٧  ١٠٧  ١٧  ١٠٠  ا�جمالي

  
) مليون برميل من النفط على متن ناقالت النفط العمالقة العاملة بالسوق ١٧٤م نقل (٢٠١٢تم خالل عام  �

ناقالت النفط العمالقة العاملة بعقود تأجيرية محددة المدة، ) مليون برميل عن طريق ٣٤الفوري، كما تم نقل (
تابعة للشركة ( الت النفط العمالقة ال ) مليون برميل من النفط ٢٠٨وعليه يكون إجمالي ما تم نقله على متن ناق

 الخام مفصلة على النحو التالي:
 

الت  الدولة   عدد الرح
كمية النفط المنقولة      

  (مليون برميل)
ت   ٦٢  ٣٠  المتحدة األمريكية الواليا

  ٤٨  ٢٤  الهند
  ١١  ٦  الصين
  ٨٧  ٤٠  أخرى

  ٢٠٨  ١٠٠  المجموع

طوط الرئيسة التي تعمل فيها ناقالت النفط: �  أهم الخ
 

  م٢٠١١عام   م٢٠١٢عام   مسار الخط

  %٤٥  %٢٣  العربي/ الشرق األقصى     الخليج

  %٣٠  %٤١  الخليج العربي/ الواليات المتحدة األمريكية     

/غرب أفريقيا  أمريكا لشرق     -الجنوبية   %٢٥  %٣٦  ا

  
 
ت النفط الخام العمالقة على: � طبقة في أسطول ناقال  تحتوي التقنية الم

  نظام توفير الطاقة للحد من الطاقة المهدرة وتحقيق الهدف األساسي وهو تعظيم العوائد. - 
 نظام التحكم اإللكتروني في تشغيل المحركات الرئيسية. - 
التالي يقلل من اإلحتكاك وب مما السفن من البحر بمياه المغمورة زاءلألج بالسيلكونتم إستخدام تقنية الطالء  - 

 .يوفر في استهالك الوقود
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) ناقلة، كما يوجد ٦١٢م، بلغ عدد ناقالت النفط الخام العمالقة العاملة في السوق العالمية (٢٠١٢خالل عام  �
ت ( ) ناقلة، وقد٨٢تحت البناء (  ) ناقلة نفط عمالقة من السوق.١٣خرج

ط والغاز وذلك من خالل تقييم الخدمات  � ي نقل النف تهتم الشركة بعمالئها وبدرجة رضاهم عن الخدمات المقدمة ف
المقدمة بدرجة عالية من المصداقية والشفافية والمثابرة، كما تهتم وتسعى الشركة إليصال إسمها لمختلف األسواق 

القة في مجال نقل النفط والغاز.العالمية ،   وتهتم بالبيئة والموظفين وجميع الجهات ذات الع

 

ع نقل أالشركة دومًا على تحسين  تحرص � لنفط والغازعمالها في قطا يير ا  وشهادة من خالل تطبيق معا
٩٠٠١:٢٠٠٨ ISO للنفط والغاز وٕاتباع أفضل التطبيقات في صناعة النقل البحري. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

حول العالم لناقت النفط العمقةالخطوط الرئيسة   

  منطقة ا�ستھ�ك

 منطقة ا�نتاج
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  أسطول ناقالت النفط العمالقة

التسل

  سل
اسم 

 الناقلة
سنة 
 الصنع

 النوع
الطول 

 (متر)
العرض 

 (متر)
  حجم الناقلة

 ساكنالطن بال

عدد 

الخزانا

 ت

السرعة 

 (عقدة)

ل  ١  ١٥ ١٧ ٣٠٠،٣٦١  ٥٦  ٣٤٠ تصفيح مزدوج )م١٩٩٦( ةرم

 ١٥ ١٧ ٣٠٠،٣٦١  ٥٦  ٣٤٠ تصفيح مزدوج )م١٩٩٦( غوار  ٢

 ١٥ ١٧ ٣٠٠،٣٦١  ٥٦  ٣٤٠ تصفيح مزدوج )م١٩٩٦( وطبان  ٣

 ١٥ ١٧ ٣٠٠،٣٦١  ٥٦  ٣٤٠ تصفيح مزدوج )م١٩٩٦( ةحوط  ٤

 ١٥ ١٧ ٣٠٠،٣٦١  ٥٦  ٣٤٠ تصفيح مزدوج )م١٩٩٧( ةسفاني  ٥

 ١٧،١ ١٧ ٣٠٣،١١٥  ٥٨  ٣٣٣ تصفيح مزدوج )م٢٠٠١( حرض  ٦

 ١٧،١ ١٧ ٣٠٢،٧٠٠  ٥٨  ٣٣٣ تصفيح مزدوج )م٢٠٠٢( مرجان  ٧

 ١٧،١ ١٧ ٣٠٢،٧٠٠  ٥٨  ٣٣٣ تصفيح مزدوج )م٢٠٠٢( صفوى  ٨

 ١٧،١ ١٧ ٣٠٢،٧٠٠  ٥٨  ٣٣٣ تصفيح مزدوج )م٢٠٠٢( أبقيق  ٩

 ١٦،٧ ١٧ ٣١٨،٠٠٠  ٦٠  ٣٣٣ تصفيح مزدوج  )م٢٠٠٧(  ةوفر   ١٠

 ١٦،٧ ١٧ ٣١٨،٠٠٠  ٦٠  ٣٣٣ تصفيح مزدوج  )م٢٠٠٧(  ليلى  ١١

 ١٦،٧ ١٧ ٣١٨،٠٠٠  ٦٠  ٣٣٣ تصفيح مزدوج  )م٢٠٠٨(  جنا  ١٢

 ١٦،٧ ١٧ ٣١٨،٠٠٠  ٦٠  ٣٣٣ تصفيح مزدوج  )م٢٠٠٨(  حباري  ١٣

م٢٠٠٩(  كحالء   ١٤

(  

 ١٦،٧ ١٧ ٣١٨،٠٠٠  ٦٠  ٣٣٣ تصفيح مزدوج

 ١٦،٧ ١٧ ٣١٨،٠٠٠  ٦٠  ٣٣٣ تصفيح مزدوج  )م٢٠٠٩(   ةدر   ١٥

 ١٦،٧ ١٧ ٣١٨،٠٠٠  ٦٠  ٣٣٣ تصفيح مزدوج  )م٢٠٠٩(  غزال   ١٦

 ١٦،٧ ١٧ ٣١٨،٠٠٠  ٦٠  ٣٣٣ تصفيح مزدوج  )م٢٠٠٩(  سهباء  ١٧

      ٥،٢٥٧،٠٢٠     إجمالي حجم الناقالت بالطن الساكن

  

 :نقل الغاز المسال

ي  الجيدة نقل الغاز المسال من االستثمارات الدخول في سوق تجارةيعد   حصة قدرهال ئهاشراوذلك بالشركة  دخلتهاالت
م. وتعتبر شركة بترديك المحدودة من الشركات الرائدة في ٢٠٠٥من رأس مال شركة بترديك المحدودة في عام  )%٣٠،٣(

ألوروبية والبحر الكاريبي والشرق األوسط، حيث  تجارة مجال  يبلغ أسطوالً  تُديرنقل الغاز المسال في األسواق اآلسيوية وا
   .ناقلة متعددة األحجام )٦٣(

ي، مقابل  ١٤٣،٨٧  م٢٠١٢عام في  بلغت أرباح بتحقيق بترديك إستثمار الشركة في وقد ساهم مليون  سعود
علمَا أن الشركة حققت أرباحًا  ، % عن العام الماضي٦،٢٧م، أي بزيادة قدرها ٢٠١١مليون  سعودي للعام  ١٣٥،٣٨

ت الماضية. ى مدى السنوا   مجزية من هذا االستثمار عل
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ل الكيماوياتقطاع   نق

ي حيث يهتم بنقل المواد  ع نقل الكيماويات من وضع الشركة ومركزها المال  الناقالتعلى متن  البتروكيماويةعزز قطا
يا من  الشركة الوطنية لنقل لهاالمخصصة لذلك والتى تقوم بتشغي ناقلة  )٢٣(الكيماويات المحدودة ، ويتكون أسطولها حال

لبناءإباإلضافة كيماويات  ت ا  -ويتم تشغيل األسطول على النحو اآلتي: ، الف طن ساكن )٧٥(بحجم  لى ناقلة واحدة تح

  فل كيميكال تانكرز جي إل تي).جأود –ناقلة تعمل في تجمع تجاري مع شركة (إن سي سي  إحدى عشرة -
 لشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة لشركة سابك.ا على ناقالت مؤجرة ثمان -
 ناقالت مؤجرة على هيئة حديد عاري بموجب عقد تأجير رأسمالي مع شركة (أودجفل) النرويجية. ثالث -
لبتروكيماويات (سبكيم). - ى الشركة السعودية العالمية ل  ناقلة واحدة مؤجرة عل

 

الت ٢٠١٢كما تم خالل عام  ديسمبر. و  سبتمبرو أغسطس و شهر مايو  ، وذلك خاللجديدة  بتروكيماوياتم إستالم أربع ناق
لبتروكيماويات (سبكيم) تمديد أيضاً  تمو  ى الشركة السعودية العالمية ل ناقلة المؤجرة عل كما أن الشركة  ، عقد التأجير لل

الل التجمع التجاري مع شركة (إن مع التركيز على منطقة ا يةعززت من تواجدها في األسواق العالم لخليج العربي من خ
الطلب على الكيماويات من مختلف دول  نمواستمر  إضافة الى ذلك، فل كيميكال تانكرز جي إل تي) جأود –سي سي 

ى متن ناقالت الكيماويات، حيث كانت قارة آسيا هي  ينعكسالعالم والذي  الرئيس  المحركبدوره على الطلب لشحنها عل
  ن يستمر نمو الطلب خالل االعوام المقبلة.أهذه الزيادة خاصة الصين ويتوقع ل

  

إلقتصاد العالمي،  ى تحيط با كيماوية في أسواق بترو زيادة الطلب على المواد الفإنه من المتوقع وعلى الرغم من الضبابية الت
ألسواق ورفع حصتها السوقية فيها، حيث الشرق األوسط وأسواق آسيا ولذلك تسعى الشركة إلى زيادة التركيز على هذه ا

أن األسواق الصينية وأسواق الهند على وجه الخصوص هي أكبر األسواق وأهمها في الطلب على إلى تشير البيانات 
ي الطلب على ال  ) من قبل%١٠(كيماويات بترو الكيماويات، حيث يتوقع خالل األعوام القادمة أن تكون الزيادة السنوية ف

  لهند.من ا )%٩(لصين وا

ت خصوصًا أسعار وقود السفن، أسعار الشحن، وأسعار بترو ن هناك عوامل اخرى قد تؤثر على تجارة نقل الأكما  كيماويا
طلب والعرض على شحن بترو المواد ال كيماوية، والقوانين والتشريعات الجديدة التى تنظم أعمال الشحن، وكميات ال

لتنبؤا من العوامل التى ال يمكن كيماويات والعوامل الطبيعية وغيرهبترو ال   بها. ا

ألجهزة وتستخدم أحدث التقني ناقالتهاوتحرص الشركة الوطنية لنقل الكيماويات في تشغيل   اتعلى تطبيق أحدث البرامج وا
ن الشركة أكما  ، والبيئة والعمالء والموظفين والناقالتفي إدارة السفن لضمان مستوى حماية مرتفع للبضائع المنقولة 

ى تحسين  ق معايير أتحرص دومًا عل طبي ع نقل الكيماويات من خالل ت طا وٕاتباع أفضل  السالمة العالميةعمالها في ق

  كيماويات.بترو التطبيقات في صناعة النقل البحري لل
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  الرحالت:

ي التى فل) و جم بلغ عدد الرحالت للناقالت العاملة ضمن تجمع (إن سي سي اود٢٠١٢خالل عام  الت الت تتضمن الناق
تحت عقود التأجير مع شركة سابك  للناقالترحلة، كما بلغت الرحالت  )٧٠(ناقالت  )٤(استلمتها الشركة مؤخرًا وعددها 

رحلة في عام  )١٢٧(رحلة. وكنتيجة لما سبق فقد نفذ أسطول الشركة الوطنية لنقل الكيماويات  )٥٧( )سبكيم(وشركة 
  م.٢٠١١رحلة في عام  )١٠٠(م مقارنة بــــ ٢٠١٢

 

  طبيعة عمل الناقلة

الت  عدد الرح
خالل عام 

  م٢٠١٢

الت  عدد الرح
خالل عام 

  م٢٠١١

  ٤٥  ٧٠  الناقالت العاملة ضمن تجمع (إن سي سي اودجفل)

  ٥٥  ٥٧  الناقالت العاملة بموجب عقود تأجير محددة المدة مع شركتي سابك و سبكيم
  ١٠٠  ١٢٧  المجموع

  

  حجم المنقول:

مليون طن متري بواسطة الناقالت العاملة في التجمع التجاري مع شركة (إن سي  )٢،٥٢(بلغ حجم المواد المنقولة حوالي 
ي العالم، كما تم نقل جسي أود مليون طن متري عن طريق الناقالت التى تعمل تحت عقود  )٢،٠٨(فل) لوجهات متعددة ف

ت  ناقالتجمالي على حجم المنقول اإلوعليه يكون  التأجير مع شركة سابك وشركة سبكيم  )٤,٦(قطاع نقل الكمياويا
  مليون طن متري. )٣،٧(م والذي بلغ ٢٠١١م مقارنة بحجم المنقول عام ٢٠١٢مليون طن متري خالل عام 

  

  طبيعة عمل الناقلة
حجم المنقول خالل 

  م٢٠١٢عام 
  (مليون طن متري)

حجم المنقول خالل 
  م٢٠١١عام 

  (مليون طن متري)

  ١،٧   ٢،٥٢  الناقالت العاملة ضمن تجمع (إن سي سي اودجفل)
  ٢   ٢،٠٨  الناقالت العاملة بموجب عقود تأجير محددة المدة مع شركتي سابك و سبكيم

   ٣،٧   ٤،٦  المجموع
 

  الخطوط الرئيسة ألسطول قطاع نقل البتروكيماويات:

  يعمل اسطول الشركة في معظم مناطق العالم ومن اھمھا:
  الشرق ا�قصى. –ا�وسط الشرق  -١
 أوروبا. -الشرق ا�وسط   -٢
قيا. –الشرق ا�وسط  -٣  جنوب أفري
 أوروبا. –الشرق ا�قصى  -٤
 الو,يات المتحدة ا�مريكية. -الشرق ا�قصى  -٥
 الشرق ا�قصى. –الو,يات المتحدة ا�مريكية  -٦
 أمريكا الجنوبية. –الو,يات المتحدة ا�مريكية  -٧
 الشرق ا�وسط. –ا�مريكية الو,يات المتحدة  -٨
 أمريكا الجنوبية. –أوروبا  -٩

 الشرق ا�قصى. –أمريكا الجنوبية  -١٠
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  نمو أسطول نقل الكيماويات

ـــــان   حجم األسطول البيــــ

 ساكنالطن بال

عدد 

 الناقالت

 ١٩ ٨٤٤,٥٠٠ م٢٠١٢ بداية العامكما في  األسطول

  ٤  ١٨٠،٠٠٠ م٢٠١٢تم استالمها خالل العام ناقالت 

  ٢٣  ١،٠٢٤،٥٠٠ م٢٠١٢نهاية العام  كما في األسطول

  ١  ٧٥،٠٠٠  م٢٠١٣ العام خاللناقالت تحت اإلنشاء متوقع استالمها 

  المجموع 

  

٢٤ ١،٠٩٩،٥٠٠ 

لناقت البتروكيماويات حول العالم الرئيسةلموانئ ا  
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إن سي سي جبيل)   * ر الناق�ت (إن سي سي مكة) و (إن سي سي رياض) و ( (على ھيئة حديد تم تأجي ) على شركة   Bareboatعاري 
ثالثةالمستأجر لل) لمدة عشر سنوات مع خيار ف(أودج   .وفق أسعار محددة ممارسة حق الشراء بعد السنة ال

  

لمحدد بالعقد . **          يم ھذه الناقلة عن الموعد ا أخر شركة شينا لبناء السفن بتسل لناقلة (إن سي سي بدر) بسبب ت    تم إلغاء عقد بناء ا

ل البضائع العامةقطاع    :نق

ه (رورو)  ـبـدأت نشـــاطنقـــل البضــائع العامـــة اول  نشـــاطيعتبــر  ة مـــن  لكـــونبـــه الشـــركة مســـتخدمة ســفن الدحرجـــ الســـفن هــذه النوعيـــ
ظم مــن مــوانىء الســاحل وتُ  ، ةنســب لنقــل البضــائع العامــه وبضــائع المشــاريع الضــخمهـي األ ط مالحــي منــت ًا خــ ير الشــركة حاليــ سـ

ة  ات المتحـــد دا  األمريكيــةالشــرقى للواليــ يم إوكنـــ ـمــوانئ جــده والــدمام ودبـــي ومومبــاي, وذلـــك لتقــد تية ألــى  فضـــل الخــدمات اللوجســـ
ئة اهللا  ،قــةللمشــاريع العمال تم بمشـــي ن ســـتة إربـــع ســفن بأســـطول الحــالي المكـــون مــن ســتبدال األإوســـوف يــ ســـطول حــديث مكـــون مــ

م  ىم ٢٠١٣ســــفن حديثــــة مـــــن ســــفن الدحرجـــــة بدايــــة مــــن الربـــــع االول مــــن عـــــا  والســـــفنم، ٢٠١٤ عــــام مـــــن األول النصــــف وحتــــ
ددة األغـــراض الجديــدة ة ومتعـــ لتقنيـــ يـــة ا ات وخصـــائص عال ا ن ،ذات مواصـــف ل بإمكانهــ فقـــ م  مختـلــ  تجهيزهـــاأنـــواع البضـــائع وقـــد تـــ

يــــةمجهــــزة برافعـــات  وهـــي ،المـــواد والمعــــدات الخاصـــة بالمشــــاريع وتفريــــغتحميـــل ل ـقــدرة إجماليــــة ( ذات فن ٢٤٠ب ن ، وهــــذه الســــ ) طـــ
 تتمتع بخصائص استيعاب أفضل ونقل البضائع المهمة وفائقة الحساسية بكل دقة ومناولتها بأمان ويسر وسهولة.

ى عقـود طويلــة األ الحصـولعمـال الشــركة مـن خــالل أوقـد توســعت  ديم خـدمات نقــل  إبرامهـا تــمجـل علــ د تقــ ع عمـالء كبــار كعقـ ـمـ
ي المملكة وعقد  ت وزارة الدفاع ف  قطر. ومالومني شركةاحتياجا

ً  أسطول ناق�ت الكيماويات العامل يا  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  البناءتحت والناق�ت التي  حال
 

 السفينة م
  سنة

  الصنع
  الطول
 (متر)

  العرض
 (متر)

  حجم الناقلة
 بالطن الساكن

عدد 
 الخزانات

  السرعة
 (عقدة)

 ١٦ ٥٢ ٣٧٫٥٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫١٠ ١٩٩٥  * ةمكإن سي سي  ١

 ١٦ ٥٢ ٣٧٫٥٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫١٠ ١٩٩٥  *الرياضإن سي سي  ٢

 ١٦ ٥٢ ٣٧٫٥٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫١٠ ١٩٩٦  *الجبيل إن سي سي  ٣

 ١٥ ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ ٢٠٠٥  نجدإن سي سي  ٤

 ١٥ ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ ٢٠٠٥  الحجازإن سي سي  ٥

 ١٥ ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ ٢٠٠٦  ةتهامإن سي سي  ٦

٢٠٠٦  أبهاإن سي سي  ٧  ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ 
١٥ 

٢٠٠٦  تبوكإن سي سي  ٨  ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ 
١٥ 

٢٠٠٦  القصيمإن سي سي  ٩  ١٥ ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ 

 ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ ٢٠٠٧  رابغإن سي سي  ١٠
١٥ 

 ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ ٢٠٠٧  سديرإن سي سي  ١١
١٥ 

 ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ ٢٠٠٨  الدمامإن سي سي  ١٢
١٥ 

 ١٥ ٢٢ ٤٦٫٢٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣٫٠٢ ٢٠٠٨  حائلإن سي سي  ١٣

ن  ١٤  ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ ٢٠١١ سي سي نورإ
١٥ 

 ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ ٢٠١١ إن سي سي هدى ١٥
١٥ 

 ١٥ ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ ٢٠١١ إن سي سي أمل  ١٦

 ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ ٢٠١١ إن سي سي صفا ١٧
١٥ 

 ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ ٢٠١١ إن سي سي دانة ١٨
١٥ 

 ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ ٢٠١١ إن سي سي نسمة ١٩
١٥ 

 ١٥ ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ ٢٠١٢ إن سي سي شمس ٢٠

٢٠١٢ إن سي سي نجم ٢١  ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ 
١٥ 

٢٠١٢ إن سي سي ريم ٢٢  ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ 
١٥ 

 ١٥ ٢٢ ٤٥٫٠٠٠ ٣٢٫٢ ١٨٣ ٢٠١٢ إن سي سي سما ٢٣

م ٢٠١٣متوقع خ�ل إن سي سي فجر ٢٤  ١٤ ٣٠ ٧٥٫٠٠٠ ٣٦٫٨ ٢٢٨ 

إجمالي حجم الناق'ت بالطن الساكن          ١،٠٩٩،٥٠٠   
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ائع الضــخمة مـــن األعمــال  ال ســيّما علــى صـــعيد  التخصصــيةتعتبــر عمليــة شــحن البضــ ي الســوق  دائمـــاً فــ التــي تتطلــب حضــوراً 
ق عمل متخصص وطاقم مدّرب في هذا المجال.المناسبةّسفن ال  ، وتتطلب ووجود فري

ئع العامــــة وبعـــد و  ضــــا ة إ ةســــتالمها الســــفن الجديـــدإتســـعى الشــــركة مـــن خــــالل قطــــاع نقـــل الب يع قاعــــد لــــى تكثييــــف الجهـــود لتوســــ
واق جديــدألــى إالعمــالء والــدخول   ودولالمشــاريع التنمويــة فـــي المملكــة العربيــة الســـعودية  معـــدات نقــل فــي بحصـــصوالفــوز  ةســـ

  .العامة البضائع نقل لخطوط الجغرافي النطاق ضمن تقع التىخرى وغيرها من الدول اآل العربي الخليج

 

ن بناء مشروع   :العامة البضائع نقل سف

اء ( قامـــت ة لبنـــ ائع العامـــة و ٦الشـــركة بالتعاقـــد مـــع حـــوض هيونـــداي ميبـــو الكوريــــ ل البضـــ  معــــدات) ســـفن متـعــددة األغـــراض لنقـــ
ك فــــي عــــام   هـــــذه مــــن أربــــع، يتوقــــع إســــتالم  ١،٥٤٢،٣٧٥،٠٠٠م وقــــد بلغــــت قيمــــة هـــــذه العقــــود مبلــــغ ٢٠١١المشــــاريع وذلــــ

  م.٢٠١٤ام ول من عالنصف األ خاللسفينتين و م ٢٠١٣ العام خالل السفن

ى يعـــود  وســوف دة محـــل الســـفن القديمــة والتـــ ا علـــى خـــط أمريكـــا١٩٨٣لـــى عـــام إ بناؤهـــاتحـــل الســـفن الجديـــ  ،كنـــدا ،م وتعمــل حاليـــ
ع  ،حمــرالبحــر األ ،بــيض المتوســطالبحــر األ ة ، ومــن المتوقــ بهــا) هـــى أن تكــون ســفينة (بحــرى أالخـلـيج العربــى وشــبه القـــارة الهنديــ
ا األ م٢٠١٣شــهر فبرايــر  خـــاللكوريــا  فــيولــى التــى تغــادر حــوض بنــاء الســفن الســفينة األ ن الهنــد وتبــدأ رحلتهــ  ذلـــك بعــدولــى مــ

  . مباشرة

ســــفينة  كـــلكمـــا يوجـــد فــــى  ،) طــــن ٢٤٠( طاقتهـــابقــــدرة رفـــع  آلـــيتشـــغيل  ذات بــــرافعتين الجديـــدةســـفينة مــــن الســـفن  كـــل زودت
ة) عاليــاً  أمــاكن تخــزين مجهــزة تجهيــزاً  ة ذاتيــةوالحمــوالت  ،لحمــل مجموعــة متنوعـــة مــن الحمــوالت الســاكنة (غيــر المتحركــ ،  الحركـــ

لـــه مزايـــا تنافســـية ل مصـــممةالســـفن  وـهـذه لســـفن عـــن تتمـيــزتـــدعم أعمـــال قطـــاع نقـــل البضـــائع العامـــة وتـــوفر  الحاليـــة مـــن ناحيـــة  ا
 .تكاليف التشغيلو الطاقة اإلستيعابية 

 

  :وسطاء الشحن

تقديم  لهاتاح أمما وبرًا وجواً،   بحراً نحاء العالم أمن جميع  والمستلزماتالبضائع نقل ل الوساطة خدمات البحري تقدم
المياه والقاطرات وعربات السكك  تحليةب الخاصةمعدات الحيث عملت على نقل  ،لعمالئها متكاملةخدمات لوجستية 

الحديدية والمؤسسة العامة  والشركة السعودية للخطوط ،المؤسسة العامة لتحلية المياه لكل منالحديدية والمعدات العسكرية 
جمالى البضائع المنقولة خالل العام إ. وكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع يللخطوط الحديدية والحرس الوطن

  .قدم ٢٠حاوية نمطية ) ٢،١٠٤(طن و) ٣،٣١٥،٤٦٧(م ٢٠١٢
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طاع نقل البضائع العامةالخطوط    :الرئيسة ألسطول ق

ة  ألمريكيـــ دة ا ين الســـاحل الشـــرقي للواليــات المتحـــ يعمــل أســـطول نقــل البضـــائع العامـــة مــن خـــالل تشـــغيل خطــوط نقـــل منتظمـــة بــ
ء جـــدة اإلســـالمي عـلــى  اء ليفورنـــو اإليطـــالي علـــى البحـــر األبـــيض المتوســـط، ومينـــا به القـــارة الهنديـــة مـــرورًا بمينـــ وكنـــدا حتـــى شـــ

ي وميناء مسيعيد فيوميناء جبل لبحر األحمر وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام ا   .قطر علي في دب

لعامل حالياً والسفن التي تحت البناء كما في    م٢٠١٢ديسمبر  ٣١مواصفات أسطول نقل البضائع العامة ا

  سنة الصنع  السفينة 
ة  حجم السفين

لساكن  بالطن ا
غاطس   ال
 (متر)

 العرض
  (متر)

  الطول
 (متر)

  السعة 
  (حاوية نمطية) 

 

القوة 

 بالحصان
  السرعة

 (عقدة بحرية ) 

 ١٨ ٢٧،٦٠٠ ٢،٣١٠ ٢٤٨,٧٢ ٣٢,٢٩ ١١,١٢ ٤٢،٦٠٠  م١٩٨٣ * هفوفسعودي  ١

 ١٨ ٢٧،٦٠٠ ٢،٣١٠ ٢٤٨,٧٢ ٣٢,٢٩ ١١,١٢ ٤٢،٦٠٠  م١٩٨٣ * سعودي درعية ٢

 ١٨ ٢٧،٦٠٠ ٢،٣١٠ ٢٤٨,٧٢ ٣٢,٢٩ ١١,١٢ ٤٢،٦٠٠  م١٩٨٣ * ـاسعودي أبه ٣

 ١٨ ٢٧،٦٠٠ ٢،٣١٠ ٢٤٨,٧٢ ٣٢,٢٩ ١١,١٢ ٤٢،٦٠٠  م١٩٨٣ * سعودي تبوك ٤

بها ٥  ١٧ ٨,٩٠١ ٢،٥٠٠ ٢٢٥ ٣٢,٣٠ ٩,٥ ٢٦،٠٠٠  م٢٠١٣متوقع خالل  بحري أ

 ١٧ ٨,٩٠١ ٢،٥٠٠ ٢٢٥ ٣٢,٣٠ ٩,٥ ٢٦،٠٠٠  م٢٠١٣متوقع خالل  بحري هفوف ٦

 ١٧ ٨,٩٠١ ٢،٥٠٠ ٢٢٥ ٣٢,٣٠ ٩,٥ ٢٦،٠٠٠  م٢٠١٣متوقع خالل  بحري تبوك ٧

 ١٧ ٨,٩٠١ ٢،٥٠٠ ٢٢٥ ٣٢,٣٠ ٩,٥ ٢٦،٠٠٠  م٢٠١٣متوقع خالل  بحري جازان ٨

 ١٧ ٨,٩٠١ ٢،٥٠٠ ٢٢٥ ٣٢,٣٠ ٩,٥ ٢٦،٠٠٠  م٢٠١٤متوقع خالل  بحري جدة ٩

 ١٧ ٨,٩٠١ ٢،٥٠٠ ٢٢٥ ٣٢,٣٠ ٩,٥ ٢٦،٠٠٠  م٢٠١٤متوقع خالل  ينبعبحري  ١٠

ً م ٢٠١٣ العام خ�ل الخدمة من خروجھا يتوقع*   . الجديدة السفن است�م مع تزامنا

  

  الخطوط الرئيسة لسفن البضائع العامة بين أمريكا الشمالية وشبه القارة الهندية

  

  

  



- ٢٨ - 

 

  

 م٢٠١٢ديسمبر  ٣١الحاويات المملوكة والمستأجرة كما في ببيان 

 م٢٠١١ م٢٠١٢ النوع 

 ٣١١٨ ٣,٢٨٣ عادية قدماً  ٢٠ حاوية   ١

 ٣٢٨ ١٥٧ مفتوح سقف قدماً  ٢٠ حاوية   ٢

 ٥٥٢ ٥٥٩ عادية قدماً  ٤٠ حاوية   ٣

 ١٣٢٥ ١,٣٢٣ مكعباً  قدماً  ٤٠ حاوية   ٤

 ١٤٦ ٧٦ مفتوح سقف قدماً  ٤٠ حاوية   ٥

 ٥٥ ٤٩ قدماً  ٢٠ سطحة   ٦

 ١٣٤ ١٢٩ قدماً  ٤٠ سطحه   ٧

 ٤٣ ٤٢ قدماً  ٢٠ شاص   ٨

 ٦٦ ١٠٥ قدماً  ٤٠ شاص   ٩

 ٤ ٤ طناً  ٣٠ – قدماً  ٢٠ مافي   ١٠

 ٦٩ ٦٩ طناً  ٦٠ – قدماً  ٢٠ مافي   ١١

 ٨ ٨ طناً  ٨٠ – قدماً  ٢٠ مافي   ١٢

 ٢١٢ ٢١٢ طن ١٠٠ – قدماً  ٢٠ مافي    ١٣

 ١٥ ١٤ طناً  ٨٠ – قدماً  ٦٢ مافي   ١٤

  

   :ساحة الحاويات

يسهم ذلك في حيث ، وصيانتها تدير الشركة ساحة واسعة للحاويات في ميناء جدة اإلسالمي لتخزين الحاويات والمعدات
ليها، سرعة مناولة الحاويات من السفن   وسرعة تخليص شحنات العمالء. وٕا

ل البضائعقطاع    :سائبةال نق

ئبة في عام  شركةتأسست  ـال، مليون مائتا قدره مدفوع مال برأس، م٢٠١٠البحري للبضائع السا حجم االستثمار  ويقدر ري
  . مليون  سعودي ٦٥٦مبلغ ب فيها األولي

ع في العام  لية لهذا القطا م وذلك من خالل شركة البحري للبضائع السائبة (شركة مملوكة ٢٠١٢أنطلقت األعمال التشغي
بدأ هذا القطاع بتلبية إحتياجات عمالئه من نقل الحبوب والغالل والبضائع السائبة األخرى من . للبحري %)٦٠بنسبة 

 اتبعقود زمنية لفتر العالمية من األسواق  ) سفن٣( مختلف دول العالم الى المملكة العربية السعودية بعد أن تم إستئجار
وتطمح شركة البحري للبضائع السائبة للوصول بأسطولها المستأجر بعقود زمنية إلى  شهرًا. )٢١(الى  )١٧(تتراوح ما بين 

  .تحت البناء سفنها الجديدة التى حيث من المتوقع أن يستمر العمل بهذا الترتيب لحين إستالمخمس سفن، 

عمل على تطوير إستراتيجيتها وتسعى الشركة مستقبًال إلى تعزيز وتقوية عالقاتها مع عمالئها الحاليين أو المرتقبين، وست
ق المزيد من النمو واإلزدهار في عملياتها وربحيتها.   في سوق نقل البضائع السائبة وطرق تسويق خدماتها وذلك لتحقي
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  : بناء سفن نقل البضائع السائبة مشروع

 سفن حجم كامسرماكس )٥( عقودًا لبناء عدد شركة البحري للبضائع السائبةم وقعت ٢٠١٢في شهر أبريل من عام 
(Kamsermax) بناء العالمية الرائدة في مجال بناء السفنمع أحد أ لنقل البضائع السائبة إستالم يتم  أن ويتوقع، حواض ال

  .م٢٠١٤خالل عام تباعًا إستالمها  وباقي السفن سوف يتمم، ٢٠١٣عام  نهاية السفينة األولى في

  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  البناءمواصفات أسطول نقل البضائع السائبة التى تحت 

  سنة الصنع  السفينة  

حجم السفينة 
بالطن 
 الساكن

  الغاطس

 (متر)

 العرض

  (متر)

  الطول

 (متر)

القوة 

 بالحصان

  السرعة

 (عقدة بحرية ) 

 ١٠٧٣٠هيكل رقم  ١
متوقع خالل 

  م٢٠١٣
١٤،٥ ٩،٨٤٠ ٢٢٤،٥ ٣٢،٢٦ ١٤،٤٥ ٨١،٨٠٠ 

 ١٠٧٣١هيكل رقم  ٢
متوقع خالل 

  م٢٠١٤
١٤،٥ ٩،٨٤٠ ٢٢٤،٥ ٣٢،٢٦ ١٤،٤٥ ٨١،٨٠٠ 

٣ 
١٠٧٣٢هيكل رقم  متوقع خالل  

  م٢٠١٤
١٤،٥ ٩،٨٤٠ ٢٢٤،٥ ٣٢،٢٦ ١٤،٤٥ ٨١،٨٠٠ 

٤ 
١٠٧٣٣قم هيكل ر  متوقع خالل  

  م٢٠١٤
١٤،٥ ٩،٨٤٠ ٢٢٤،٥ ٣٢،٢٦ ١٤،٤٥ ٨١،٨٠٠ 

٥ 
١٠٧٣٤رقم هيكل  متوقع خالل  

  م٢٠١٤
١٤،٥ ٩،٨٤٠ ٢٢٤،٥ ٣٢،٢٦ ١٤،٤٥ ٨١،٨٠٠ 

  

  :اإلدارة الفنية للسفن

وهي شركة الشرق األوسط إلدارة  للبحريتتم إدارة سفن الشركة من الناحية الفنية من خالل شركة تابعة مملوكة بالكامل 
شركة على تقديم خدمات تقنية متخصصة الالسفن المحدودة ومقرها مدينة دبي في اإلمارات العربية المتحدة ، وتعمل هذه 

نتها مستلزماتها وتأمين بالبحارة وتزويدهاللسفن والناقالت بشتى أنواعها  ، كما تقدم خدمات مختلفة في حالة شراء  وصيا
توفر الخدمات اإلستشارية الفنية والبحرية وتقديم خدمات تأمين السفن ومتابعة المطالبات وتطبيق جميع و سفن، وبيع ال

 تعمل على تطوير الكفاءات التشغيلية. كماالمعايير الفنية والتقنية والتشغيلية، 

ط فريقًا من الموظفين ذوي الكفاءات المميزة وتتنوع  توظف ما بين متخصصين في إدارة  مهاراتهمشركة الشرق األوس
لتدريب ومحاسبين  صين في اإلشراف الفني ومسؤولي مشتريات ومختصون باإلدارة والتوظيف وا األسطول ومهندسين متخص
طواقم السفن وفقًا لمواصفات عالية من الكفاءة، وتعمل  يئة. كما تقوم باختيار  وأخصائيين في متابعة الجودة والسالمة والب

وحاليا تدير شركة  ،ت الطواقم وتدريبهم على ما يستجد من خطط وأجهزة تعتمدها وتستخدمها الشركةعلى تحديث معلوما
  .البحري شركة تملكها/ناقلة  سفينة) ٤١الشرق األوسط (

إلدارة السفن بأعلى معايير الجودة وبقوانين السالمة والمحافظة على البيئة الصادرة من المنظمة  تتلزم شركة الشرق األوسط 
) التابعة لألمم المتحدة وبقوانين الدول المختلفة التي تزور سفن الشركة موانئها، وهذه القوانين تزداد IMO( الدوليةالبحرية 

طبقًا لمتطلبات المنظمات البحرية العالمية ومعايير شركات النفط العالمية، وشركاتصرامة بشكل مستمر. وتعمل   الشركة 
  . كيماويات، وغيرهم من العمالء الذين تزداد تطلعاتهم لألداء المتميز باستمراربترو ال إنتاج وتصدير
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ستهالك الوقود ونتائج إ حالتها و و /الناقالت، وتقدم شركة الشرق األوسط التقارير الفنية الدورية متضمنة أداء السفن
الفحوصات الدورية وتوصياتها للشركة بهذا الخصوص، كما تقدم التقارير المالية الدورية بمصاريف التشغيل، باإلضافة إلى 

  الموازنات التقديرية وتقارير أخرى متعددة.

  

  :ا�دارات المساندة

  ل :إدارة التخطيط وتطوير ا�عما

ط وتطوير األعمالبها تقوم من أهم األعمال التى   إعداد مشروع الخطة اإلستراتيجية للشركةهو  بالشركة، إدارة التخطي
ألطراف ذوي  التى تعكسضوء األهداف والتطلعات والسياسات  وذلك على ومتابعة تنفيذها رسالة الشركة وعالقتها بجميع ا

تيجية على الخطة التشغيلية والخطة اإلس ،العالقة  تعمل إدراة التخطيط وتطوير  حيث، ثمارية توتشمل الخطة االسترا
الخطة اإلستراتيجية التشغيلية على إعداد خطط العمل وتقييم مؤشرات األداء الرئيسية ألعمال تنفيذ األعمال بما يخص 

تصاالت بينها وبين الشركات المماثلة في النشاط وغيرها خالل اإل كما تقوم بدعم الشركة من ، اإلدارات المختلفة بالشركة
بإعداد م إدارة التخطيط وتطوير األعمال و السفن. وتق ومصنعيالخبرة والمستشارين  بيوتبمن الجهات ذات العالقة 

لية أو تقارير قياس  أداء السوق وأداء مجموعة من التقارير المتخصصة في صناعة النقل البحري من تقارير مالية أو تشغي

  .الشركات المنافسة

طيط وتطوير األعمال فيما يخص و  التخطيط لمشاريع و اإلستثمارية والبرامج الخطة اإلستراتيجية تنفيذ تتولى إدارة التخ
نفيذها،الشركة التوسعية المختلفة والعمل على وضع دراسة شاملة عن المشاريع والوقت الالزم ل ومدى اإلستفادة منها في  ت

إلستراتيجية وٕاقامة المشاريع على تسعى إدارة التخطيط وتطوير األعمال و  ، وير أعمال الشركةتط طوير الشراكات ا ت
  المشتركة.

جدول وتقوم إدارة التخطيط وتطوير األعمال بمراقبة ومتابعة أعمال وٕانجازات إدارات الشركة بصفة دورية للمحافظة على 
كما تهتم بالتخطيط  ،األعمال بما يتوافق مع الخطط والدراسات الموضوعة والرفع بكل ما يستجد إلى اإلدارة العليا تنفيذ

ي سوق النقل البحري المستمر الدوري وٕاعداد الدراسات الدورية عن السوق ومدى إحتياج الشركة لمواكبة التغير  يف  سواءً ف
ظمة أو التقنية الكفاءات البشرية    غيرها. وأأو األن

ط وتطوير األعمال حاليًا في  نقل البضائع العامة وسفن نقل البضائع السائبة  سفن متابعة أعمال بناءوتشارك إدارة التخطي

  مع شركات مماثلة. التواصلجديدة من خالل الفرص التقوم بدراسة و  بناء ،التى تحت ال

طيط وتطوير األعمال لتأكد من البناءتحت التي السفن  متابعةفي على اإلستمرار حاليًا  وتركز إدارة التخ تنفيذ جميع  وا
كما تسعى الى اإلستمرار في البحث عن الفرص التوسعية للشركة،  وعقود البناء ، البنود المتعلقة بالخطة اإلستراتيجية

نتاجية الشركة والتأكد من أ ن الشركة تستفيد من جميع وتقييم أعمال الشركة وجميع إداراتها مع تقديم الدعم الالزم للرفع من إ
 مواردها اإلستفادة المثلى.
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  :التتصااإل إدارة 

الت  ت  مختلف وسائل اإلعالم، والدوائر والمكاتب الحكومية، بمثابة حلقة الوصل معلشركة باتعد إدارة االتصا والمؤسسا
، والعالمات التجاريةهوية ال مشروعمنها  على تنفيذ عدة مشاريع وأنشطة مختلفة ،إدارة االتصاالت  أشرفتوقد  ، األخرى

طة مختلفة تتعلق بمسؤولية الشركة تجاه المجتمع. ،العالقات اإلعالميةبرامج و    والترويج لخدمات الشركة ، وأنش
ي متميز وذو كفاءة عالية ومتمرس في العالقات العامة، مع  ق مهن إلتصاالت والعالقات العامة فري ويمثل الشركة في إدارة ا

  .المختلفة الم المحلية واألجنبية اإلع وسائل
  العضويات:

 عضوية المؤتمر اإلسالمي لمالك السفن. •
 عضوية اللجنة الوطنية للشركات المساهمة. •
ي. •  عضوية مجلس األعمال السعودي األمريك

    المساهمات والمشاركات:

ت الشركة برعاية  • صناعية بالمنطقة الشرقية المقامة ب ندوة (النقل البحري الواقع والتطلعات)قام  .الغرفة التجارية ال
 (BHP2012) الدولي للبضائع العامة والمعدات الثقيلة ومعدات المشاريع مؤتمرالمعرض والالمشاركه في  •

 الهند. -والمقام في مومباي 
، ) في لندن Morgan Stanleyالمنظم من قبل (المشاركة في المؤتمر السنوي للشركات السعودية المساهمة  •

 .السعودية الشركات أسهم في اإلستثمار على األجنبية الشركات يشجع والذي
طقة في األبرز الحدث وهو) للقطاع البحري ، Seatrade( ومؤتمر معرض في المشاركة •  المالحة لقطاع المن

 . دبي في والمقام البحرية
 .الرياض فيم ٢٠١٢ يناير في سي بي إس إتش مؤتمرالمشاركة في  •
 .الرياض فيم ٢٠١٢ فبراير في لنش ميري مؤتمرالمشاركة في  •
 .تركيا فيم ٢٠١٢ مايو في سي بي إس إتش مؤتمرالمشاركة في  •

  
  تقنية المعلومات: إدارة

نجاز  لتحقيق النقل البحري الداعم الرئيس في صناعةو  المعلومات أحد أهم أدوات النجاحتقنية  تعتبر التميز في مجال وٕا
ى مستوى الرائدة في مجالها  من الشركاتكواحدة  فقد إستثمرت البحري لذلكتقديم خدمات متكاملة وعالية المستوى،  عل

تقديم العديد من الخدمات و  إلدارة أعمالها وتسهيل إجراءات سير العمل أحدث تقنيات المعلومات تطبيقالعالم في 
طها وذلك عن ومستقرة ل آمنةبيئة عمل  اإللكترونية من خالل موقع  طريقعمالء الشركة ومستثمريها وعموم المهتمين بنشا

اإلجتماعي  التواصل شبكات علىالشركة  أو صفحات الجوال تطبيقات على شبكة اإلنترنت أو من خاللالشركة الرسمي 
ق تطلعاتهمإحتياجاتهم  المساهمين والعمالء لتلبية مع التواصلوذلك من أجل    .وتحقي

ي تقنية المعلومات وكجزء من ثانية إنجاز ٢٠١٢عام ال في، فقد تم إستراتيجية البحري ف مناره من اإلستراتيجية ( المرحلة ال
ت ال من العديدعلى  اشتملتوالتي  )٢ طاق وذلك لتوسيعمبادرات المتعلقة بتقنية المعلوما نظام تخطيط موارد  ستخدامإ ن

هذه المرحلة فقد تم في أثناء ذلك و  باإلضافة إلى ، وحدات األعمال التابعة للشركة ليغطي مجموعة من (ERP)الشركة 
لضمان األنظمة  مستخدمي نظمة المطبقة حديثًا وذلك من قبل جميعلأل الفعلي اإلستخدامالتركيز وبشكل أكبر على زيادة 

لبنية التحتية الخاصة بها .اإلستخدام األمثل وتحقيق الفائدة المرجوة مع توفير القدر األكبر من اإلستق   رار لهذه األنظمة وا
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لتأكد من إ آمنةتقنية  بيئة عملولضمان  والتي أظهرت  شاملةال األمنية فقد تم إجراء عدد من التقييمات ستمرارية األنظمة،وا
لتقارير إكتشاف  ك التوصية بعمل مجموعة ، الثغرات التي تم إغالقها في حينه  بعضمن خالل عدد من ا  منوكذل

 تم وعالوة على ذلك فقد ، ضمان خدمات آمنه ذات مستوى وجودة عالية التحتية وذلك من أجلالتحسينات الخاصة بالبنية 
طاعات تحت شبكة واحدة من أجل زيادة الحماية واإلستفادة اإلنتهاء من  توحيد ودمج شبكات الشركة على مستوى كل الق

بكات وتطويرها. ومؤخرًا تم اإلنتهاء من تطوير بوابة الشركة اإللكترونية من الخدمات المشتركة وخفض تكاليف صيانه الش
ي المرئي والصوتي بين برامج الداخلية وتطبيق  صل الداخل لتعاون و موظفي الشركة التوا ي العمل من أجل تعزيز ا الجماع

  .وسرعة مشاركة المعلومات وزيادة الكفاءة

الثة من نظام ال إستبدال م ، منها٢٠١٣خالل العام التنفيذه )٣مناره الخطة اإلستراتيجية ( مشاريع تم إعتماد المرحلة الث
وزيادة  قطاعهذا ال كفاءة العمل ورفع إنتاجيةمن أجل تحسين الحالي المستخدم من قبل قطاع نقل البضائع العامة وذلك 

لتخطيط موارد  (ERP)م جديد ومتطور حيث سيتم بمشئة اهللا إعداد وتطبيق نظا ،بين أقسامه  تبادل المعلوماتمستوى 
  قطاع نقل البضائع. 

ليدعم تطبيق التقارير الذكية لمساعدة  Business Intelligence (BI)باإلضافة إلى ذلك، سوف يتم تنفيذ مشروع نظام 
طاعات و  ى مجموعة من مؤشرات األ متابعةاإلدارات المعنية في اإلدارة العليا ورؤساء الق التحليلية قارير التداء والحصول عل

 .دقالقرارات بشكل أسرع وأ آمنة والتي ستساعد على إتخاذبطريقة المتنوعة وعلى عدة مستويات وذلك بكل يسر وسهولة و 

  
والرقاب إدارة   :ةالمراجعة الداخلية 

 الشــــركة إدارة مجلـــس عـــن المنبثقـــة المراجعـــة لجنـــة إشـــراف تحــــت أعمالهـــا تـــؤدي الداخليـــة للمراجعـــة مســـتقلة إدارة الشـــركة لـــدى
يـــين المــراجعين مـــن نخبــة وتضــم ديها متميــزة بحريـــة فنيــة وكـــوادر عاليــة وكفـــاءات معرفــة ذوي المهن  الفنيـــة المراجعــة فـــي الخبــرة لـــ

 إدارة وتعمــــل العالميــــة، المعــــايير بــــأعلى وذلــــك البنــــاء تحــــت التـــي الجديــــدة والســــفن العاملــــة للســــفن والصــــيانة التشــــغيل ألعمـــال
ـثـة التقنيــة تطبيــق طريــق عــن فيهـا العــاملين ومهــارات قــدرات تطــوير علــى مســتمر بشــكل المراجعـة  تنفيــذ فــي والمتخصصــة الحدي

إلطالع التدريب طريق عن المراجعة ومعايير برامج   .الحديثة والمفاهيم المراجعة أعمال من يطرأ ما على وا

ظمـة وفــق المختلفـة وفروعهــا الشـركة ومكاتــب العمـل وحــدات أعمـال بمراجعــة اإلدارة تقـوم ت والسياسـات والمعــايير األن إلجــراءا  وا
اطر الرقابــــة وأنظمــــة لفنيــــة الماليــــة والمخــــ لســــجالت وا للــــوائح المحاســــبية والسياســــات وا  والقــــوانين والعقــــود الداخليــــة واإلجــــراءات وا

  .إلخ... الحكومية والتشريعات

ق ذلك  ويتم بار المخاطر والمعايير الدولية الحديثة للمراجعة والتدقيق. أخذاً وضع الخطط السنوية لتحقي إلعت ي ا   ف

د قامــــت إدارة المراجعـــــة بإعــــادة هيكلـــــة أعمــــال المراجعـــــة لتتناســــب مـــــع  نـــــوع نشــــاطات وأســـــاطيل الشــــركة فقـــــ ع وت ومواكبــــةً لتوســــ
خـــاطر وٕانشــاء نطـــاق أكبـــر التطــورات فـــي اإلســتراتيجيات التوســـعية واألعـمــال للشــركة مـــن خـــالل إجــراء دراســـات شــاملة عـــن الم

  لمراجعة األنظمة اإللكترونية والمالية واإلدارية والفنية مما نتج عن ذلك زيادة كفاءة مخرجات وتقارير المراجعة.

بــاري للحســابات والمسـتندات الخاصــة بــالفروع والمكاتـب اإلقليميــة والشــركات التابعــة  وقـد قامــت إدارة المراجعــة بـإجراء فحــص اخت
تقارير الالزمة إلى لجنة المراجعة بالشركة.٢٠١٢مراجعة لعام طبقًا لخطة ال   م وتم تقديم ال
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  ة:الموارد البشري

ن أداء رســـالتها وتحقيــق أهـــدافها ، حيــث تلتـــزم إدارة  ي إحــدى الـــدعائم التــى تمكــن الشـــركة ـمـ رية فـــي الشــركة هـــ إدارة المــوارد البشــ
ة لـــدعم  الزمـــ إلســـتراتجيات ال ع ا ة هـــذه اإلســـتراتيجيات بشـــكل دوري المــوارد البشـــرية بوضـــ رية وتطويرهـــا، ويـــتم مراجعـــ المـــوارد البشــ

ضوء األولويات المتغيرة الحالية والمستقبلية. ى    بناًء على إحتياجات الشركة وعل

يــــة  رات الفن ة والخبـــ لمـــؤهالت العلميـــة العاليـــ إســـتقطاب وتعيـــين الكفـــاءات المميـــزة ـمــن ذوي ا مـــاً ب وتســـعى إدارة المـــوارد البشـــرية دائ
ب  يـــة والخبــرات الســـابقة للمتقــدمين حســـ درة العلميــة والفن اس الـقــ ة وعمليـــة لقـيـ ى معـــايير علميــ يــة التوظيـــف الــ الكبيــرة، وتخضـــع عمل

لت اً ) ٣٤٩وظيــــف ، وقــــد بلـــغ عــــدد المـــوظفين فــــي مكاتــــب الشـــركة والشــــركات التابعـــة لهــــا (إحتيـــاج الوظيفــــة المطروحـــة ل  موظفــــ
فن وعــــددهم (  لعــــاملين علــــى ظهـــــر الســــ ا، إضــــافة ل يــــة العـــــام ٩٧٩يعملــــون داخــــل المملكــــة العربيــــة الســـــعودية وخارجهــــ ) فــــي نها

  م .٢٠١٢

بشـــرية تطـــوير المـــوظفين مــن خـــالل بـــرامج  املة كفيلـــة كمــا أن مـــن مهـــام إدارة المــوارد ال متخصصـــة ومتقدمــة ودورات تدريبيـــة شـــ
نعكس علــى  اب المهــارات الالزمــة ألداء أعمــال الشــركة، الــذي بــدوره يــ كتســ ة وٕا ة عاليــة مــن المعرفــ للوصـول بــالموظف الــى درجــ

فيــــز نتـــائج الشـــركة كـكــل. إضـــافة الـــى ذلــــك تقـــوم إدارة المـــوارد البشـــرية بتعزيـــز إنتمـــاء المــــوظفين للشـــركة مـــن خـــالل بـــرامج التح
  والتطوير والعمل الدؤوب لتوفير بيئة عمل مناسبة.

  سياسات السعودة:  

الل ســعودة الوظــائف واســتقطاب المزيــد  ة للمملكــة العربيــة الســعودية مــن خــ داف الوطنيــ ألهــ ي ا للمســاهمة فــ تسـعى البحــري دائمــاً 
ئف الشــــاغرة فــــي أي إدارة فــــي مـــن المــــواطنين الســــعوديين للعمــــل فــــي الشــــركة ، فهــــي تعطـــي أولوـيـــة للســــعوديين لشــــغل الوظــــا

الـذكر أن شــركة البحـري مصــنفة ضــمن  الشـركة، ـفـي المملكــة  لــوزارة العـمل لـتابعا "نطاـقـات"فئـة "الممتــازة" حسـب نظــام والجــدير ب
بة الســعودة ، وبلــغ عــدد المــوظفين العـــاملين عــن العـــام الماضــي )٪٢,٤٠( بزيــادة مقــدارها٪ ٦٠ العربيــة الســعودية حيــث بلغــت نســـ

  .م٢٠١٢في نهاية العام  ١٧٧المملكة العربية السعودية في 

رية بالعديـــد مـــن اإلنجـــازات خـــالل عــام  لمـــوارد البشـــ م حيـــث تـــم إضـــافة خـــدمات جديـــدة للمـــوارد البشـــرية ٢٠١٢وقــد قامـــت إدارة ا
، وتطـــوير لبرنــامج تكافـــ، وٕاضـــافة تمويــل اإلســـكاندعم برنــامج ســـكن ـلــوالشــؤون اإلداريـــة ضــمن النظـــام األلـــي، كمــا تـــم إضـــافة 

أة S.A.L.A.Mنظـام جديــد إلدارة األداء (برنــامج سـالم  ـهـدف لبـنـاء ثقافـة األداء العــالي داخــل الشـركة مــن خــالل مكافــ ) والــذي ي
دة وبرنــامج دعــم تعلــيم أبنـــاء  ل الــدرجات الوظيفيـــة الجديــ لثقافــة، وٕاعتمــاد هيكــ اه هــذه ا ع المــوظفين تجـــ ث جميــ وتحفيــز المتميــزين وحــ

  الموظفين.

  :الجودةضمان 

 خدمة العمالء عملياً  تضمن إجراءات معتمدةعن طريق ذلك  مالتام. ويت عمالئها اءرضتحقيق  الشركة أن من أولويات
ظام تصال مفتوحةإقنوات  إيجاد من خاللوذلك  بالشكل المطلوب ق ن  الجودة المعترف به دولياً  ، ويشكل تطبي

٩٠٠١:٢٠٠٨ ISO رغبات عمالء الشركه الحاليين والمرتقبين لتلبيةمن هذه الجهود  كبيرالجزء ال.  
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تابعة لها تطبق كما أن الشركة ظام إدارة الجودة في جميع األنشطة،  بإحترافية والشركات ال لنظام  التي يتم تنفيذها وفقاً و ن
ة المقدمة من خارج الشركة بهدف ضمان جودة الخدم مستقلين، ويقوم بمراجعة هذا النظام إستشاريين شهادة الجودة الدولية

في حال إستيفاء كافة الشروط والمواصفات المطلوبة، علمًا أن الشركة  ISO ٩٠٠١:٢٠٠٨للعميل ومن ثم منح شهادة ال
وتركز إدارة الجودة واألداء في الشركة ليس فقط على تحقيق م. ٢٠١٢قد حصلت على الشهادة وتم إعادة إصدارها في عام 

فضل اإلجراءات والممارسات الحديثة المتبعة في نظام إدارة الجودة ، واإلرتقاء بها متطلبات شهادة الجودة بل على تطبيق أ
م تم ٢٠١٢من مجرد إجراء لتصبح ثقافة للعاملين في الشركة وذلك من أجل تحقيق متطلبات عمالء الشركة ، وفي عام 

ف إلى تحسين أداء  –" ”S.A.L.A.Mتطبيق  نظام تقييم األداء سالم  ت وهو برنامج يهد الموظفين في جميع المستويا
وتراقب الشركة نظام ضمان الجودة  ويعطي مؤشرات لإلدارة التنفيذية على ضمان سير األعمال وفقًا لما تم التخطيط له ،

ويتم تقييم نظام إدارة الجودة في الشركة عن  بإستمرار للتأكد من أن أعمالها تسير وفقًا لألهداف ومستوى الجودة المطلوب ،
تالية:   طريق اإلجراءات ال

صص مرخص بشهادات دولية. • ق متخ ألداء ويقوم به فري  تقويم داخلي تقوم به إدارة الجودة وا
 بضمان الجودة. مختصين مستقلين إستشاريينتقويم خارجي والذي يتم عن طريق  •
لب • ت ا ث الميداني لتطوير الخدمات.إستقصاء آراء العمالء من خالل دراسا  ح
 إجتماعات اإلدارة التنفيذية الدورية لمناقشة قضايا الجودة واألداء ومايحتاجه فريق الجودة من دعم ومساندة. •

  

  : الجودة ةسياس
ة مـن رضــاتســعى الشـركة  ل   ISO 9001:2008المطبقـة مــن خـالل وفقـا للمعـايير الدوليــة بنــاء العمـالء و  ءتحقيــق أعلـى درجــ

  من خالل:ات تجاريه طويلة األمد مع عمالئها وذلك عالق

ت متكاملة للعمالء وتلبيه إحتياجاتهم وتوقعاتهم. �  تقديم خدما
 اإلمتثال لألنظمة الحكومية والشروط القانونية المتعلقة بأنشطة األعمال والخدمات التى تقدمها الشركة. �
 والريادة في الخدمات اللوجستية. إستخدام آليات فاعلة لقياس األداء لدفع الشركة نحو التميز �
يـــــادة علــــى جميـــــع  � ها وظيفـــــة أساســــية للق ودة بوصــــف قافــــة الجـــــ داخليين ونشـــــر ث العمــــل علــــى إرضـــــا عـمـــالء الشـــــركة الــــ

 المستويات في الشركة.
ب الموارد المؤهلة والمحترفة وتدريب وتطوير الموظفين الحاليين.  � ي إلستقطا  توفير الدعم الكاف
لبيئة والسالمة وتطوير األداء .إستمرارية التحسين في ا �   لجودة وا

 
  :البيئة والسالمة

ت  ايير المـقـررة مـن قبــل الهيئـات والمنظـمـا ت الســالمة العامـة تتوافــق مـع المعـ ة ومقتضـيا وابط صـارمة نحــو البيئـ تلتـزم الشـركة بضــ

ة ع نقـــل البحـــري منــــاطق  لـــى ســـالمة البيئـــة البحريــــة والمنـــاخ ، حيـــثالبيئيـــة العالميـــة ذات العالقـــة ، للمحافظــــ تغطـــي صــــناعة ال
ة البحريـــه شاســعة مـــن العــالم، ممـــا يزيــد مـــن إحتـمـاالت أن تتـــرك آ راً علــى ســـالمة البيئــ لتغيــرات المناخيـــة ثـــا ، كمــا تقـــوم الشـــركة وا

ا فـــيهم  حتهم بمـــ يلـــة بالمحافظـــة علـــى ســـالمة موظفيهـــا وصـــ لتـــدابير الكف اذ ا لعـــاملينبإســـتمرار بإتخـــ تن أســـطولها ا  تأخـــذو ،  علـــى مـــ
لفنيــة ألســطولها، للمحافظــة علـى البيئــة الحســبان جميـع المتطلبــات الضــرورية  الشـركة فــي  والمنصــوص عليهــا فـي المواصــفات ا

ت الســــفن والمعــــدات  تج عــــن محركــــا ئــــة جــــراء التلــــوث النــــا لســــلبي علــــى البي قلـيـــل بقــــدر اإلمكــــان مــــن األثــــر ا وتحــــرص علــــى الت
طول ل ا ،المســـتخدمة علــــى مـــتن األســــ طة مكاتــــب استشــــارية وتقــــوم الشـــركة بعـمـــ لفحوصــــات الدوريـــة لألســــطول والمعــــدات بواســـ

  .ومعايير السالمة للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية والمقاييس المعتمدة عالمياً متخصصة عالمية 
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  ة:المسؤولية االجتماعي

طور المجتمع عن طريق التعاون والتآزر والمشاركة والفاعلية في التعاطي المنشآت التجارية يقع على عاتق  تشجيع نمو وت
، وبالنسبة للبحري فإنها تضع المسؤولية االجتماعية نصب أعينها، فمنذ بدء نشاط الشركة جاوزت مع القضايا المجتمعية 

ن والمستثمرين في الشركة، وتعتقد أن المسؤولية الجوانب االقتصادية لتتبنى نظرة شاملة نحو المجتمع والمساهمي اسهاماتها
  االجتماعية تمتد إلى أبعد من ذلك لتشمل المجموعات المحيطة بها من المؤسسات والهيئات الخيرية والمجتمع ككل .

  م على النحو اآلتي:٢٠١٢وتسعى الشركة لتكون فاعلة في كل أماكن تواجدها ، وقد كانت مشاركات الشركة في العام 

ألطفال المعوقين.رعاي • ي جمعية ا للغة والتواصل) ف  ة برنامج (وحدة ا
 ).إنسان( لرعاية األيتام جمعية الخيريةال دعم أعمال •
 ).٢٧المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية  •
  ) للمملكة العربية السعودية.٨٢المشاركة في فعاليات اليوم الوطني ( •

  

:اإلدارة المالية  
  

ي تنفيذ البرامج اإلستثمارية ، وكذلك المالية  قطاع عمل يتركز ف على تنفيذ سياسة الشركة المالية والمشاركة ف باإلشرا
عمليات الرقابة المالية والمتابعة وإعداد التقارير المالية بشتى أنواعها سواء الداخلية أو الخارجية والتى تساهم في مساعدة 

ي اتخاذ القرار  تولى مهمة إعداد الموازنة التقديرية السنوية وهذا القطاع ي ، ات المناسبة في الوقت المناسباإلدارة التنفيذية ف
إلدارة العليا  ألعمال واإلدارات وتحديثها بالمتغيرات بشكل ربع سنوي وأهدافبناًء على توجيهات ا ت ا  قوميكما  ، جميع وحدا

سنوي)، وكذلك التاكد من إستيفاء جميع  / (ربع سنوي دوري بإعداد القوائم المالية واإلفصاح عن أعمال الشركة بشكل
إضافة إلى الرقابة على الحسابات والتأكد من تسجيل المصروفات واإليرادات بالشكل  ، متطلبات هيئة السوق المالية

مصلحة  لباتحسب متطاإلقرارات الزكوية والضريبية  وٕاعدادالصحيح والسليم وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، 
ى أي إستفسارات ترد للشركة من قبل المحاسب القانوني وديوان المراقبة العامة والمراجع الداخلي. ، الزكاة والدخل   والرد عل

  
  :لتمويل واالستثمارا

اديق االســــتثمار  إدارةتخــــتص  ة والصــــكوك وجــــزء محــــدود فــــي صــــن د واســــتثمار الفــــائض فــــي ودائــــع المرابحــــ الخزينــــة بــــإدارة النقــــ

ةواألسـهم المحليــة باإلضـافة  ي دراســ تيفاء تلــك المشــاريع الشـركة مــن الجانــب التمـويلي وتــوفير التمويــل الـالزم  الــى المشــاركة فـ ســ
 االحتياجات المالية.

نقــــد ب بــــإدارة ال يــــة مثـــــل تقــــوم الخزينــــة  يــــتم اســـــتثماره فــــي أدوات ذات مخــــاطر متدن دي  د فــــائض نقــــ ي حــــال تواجـــــ شـــــكل يــــومي، فــــ
ج  د يــتم تـوفير االحتيــا لـية، وفــي حـال وجــود نقـص فــي النقـ ات الشــركة الما ـتـرات قصـيرة تعتمــد علـى احتياجــات والتزامـ المرابحـات لف

  .ال العاملاألجل و توفير تمويل لرأس الم قصيرةت االالزم عن طريق تسييل االستثمار 

ة ب إدارة ســــتثمار الفــــائض النقــــدي فـــي مرابحــــات قصــــيرة األجــــل، تقــــومإباإلضـــافة إلــــى  ســــتثمار جــــزء مــــن الفــــائض فــــي إالخزينـــ
تثمار فـــي األســــواق   ، الصـــكوك ة واالســـ م المحليــــ كمـــا يـــتم اســــتثمار جـــزء مـــن الفــــائض النقـــدي فـــي صــــناديق االســـتثمار لألســـه

بـــــل المحليــــة مـــــن قبــــل محفظـــــة مـــــدارة مــــن  هـــــ جهـــــةق الســــتثمارات اآلمـنــــة ذات المخـــــاطر  ، امــــرخص ل ى ا وتركــــز الشـــــركة علـــــ
ه  ،المنخفضـة يـة تــم اسـتثمار نســبة التتعــدى  حيــث أـن مـن الفــائض النقـدي المتــاح لــدى  )%١٠(عنــد االسـتثمار فــي األســهم المحل

  .الشركة في ذلك الوقت
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لية كبيـــرة لــذلك  تتطلــب عمليــة االســـتثمار يكـــون هيكــل رأس المـــال مــن تمويـــل ذاتــي باإلضـــافة فــي بـنــاء الســفن اســـتثمارات رأســما
اتي مــا نســـبته و  ، إلــى تمويـــل خــارجي فـــي المتوســط مـــن قيمـــة  )%٣٠(تســـتثمر الشـــركة عنــد بنـــاء الســفن حيـــث يـكــون التمويــل الـــذ

ـ    الخارجي.  المتبقية من خالل التمويل )%٧٠(السفينة وتوفر نسبة ال

ة  وقعــت الشـــركة عقـــد مرابحـــة مـــع صـــندوق االســـتثمارات اريخ بالعاـمــ ي ٢٠١٢يوليـــو  ٣تـــ اء ســـفينت م لتمويـــل جـــزء مـــن تكـــاليف بنـــ
ئع عامـــة يجــــري بناؤهمـــا حاليـــًا فـــي أحــــواض شـــركة هونـــداي ميبـــو فــــي كوريـــا الجنوبيـــة ل مــــا  ، نقـــل بضـــا د التمويـــ بـلــغ قيمــــة عقـــ وت

ـال  ٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠يعــادل  ســنوات مـــن تـــاريخ  )١٠(أربعماـئـة وخمســـون مليـــون  ســعودي حيـــث ســـيتم الســداد علـــى مـــدى  -ريـــ
ام  ، اســتالم الســـفن وباقســاط متســـاوية كــل رـبــع ســنة ة عـــ دة فـــي ٢٠١٢وفـــي نهايــ م بلــغ التموـيــل ألصــول الشـــركة والشــركات الموحـــ

   سعودي. مليار ٤،٢٦القوائم المالية 

% من ٩٧ما نسبته ولقد نهجت الشركة في السياسات االستثمارية والتمويلية منهجًا متوافقًا مع الشريعة اإلسالمية ليصل 
% في عام ١٠٠قروض الشركة إلى تمويل متوافق مع الشريعة، وستصل نسبة التمويل المتوافق مع الشريعة إلى نسبة 

ب في  ، م٢٠١٤ التمويل، حيث تقوم الشركة بالنظر بشكل  تكاليفكما اعتمدت الشركة سياسة للتحوط من مخاطر التذبذ
بمتواصل إلمكانية تحديد سقف    من ارتفاع تكاليف التمويل بشكل غير متوقع. للحد مناس

  

  :إدارة المخاطر

ي جزء من تخطيط المشاريع الذي يحدد المخاطر الرئيسية ويضع الحلول المناسبة لتفاديها ، وحيث أن   إدارة المخاطر ه
 األسواق في ذلك كان سواء والتشغيلي والمعلوماتي المالي الصعيد على المخاطر من لعديدتتعرض ل البحري النقل صناعة
 هاوتقويمالمتوقعة والغير متوقعة  المخاطر تحديد بهدف كبيرًا اهتماماً  الجانب هذا الشركة أولت قدف، الخارجية أو الداخلية

 اإلدارات جميع فإن المنطلق هذا ومن،  المخاطر لتلكإلدارتها  الصحيح الوجه علىاالستجابة  عن فضالً  بموضوعية
 يحقق بما المحددة المخاطر وٕادارة، مالئمة داخلية ضوابط تطبيق في مسؤولياتهم يتحملون الشركة في العاملين واألفراد
بية أو غير المتوقعة . مواردها ويحفظ الشركة أهداف   ، ويحميها من العوامل السل

  

 :مخاطر التشغيلو  الشركة أصول علىتأمين ال

من خالل الدراسة والتقييم المستمر لمخاطر التشغيل وتقليل  المخاطر إلدارةالشركة  تتبناها التي الوسائلالتأمين هو أحد 
ى توحيد الجهود  تسعى باستمرارو ،  التكاليف  دون المساس بالمنافع تيجيةإل للحصول على  بين وحدات األعمال اإلسترا

تغطية تأمينة مثلى باإلضافة إلى تحسين الواقع الحالي لغطاء التأمين بأنواعه وتجنب االزدواجية أو التكرار في بعض 
  المجاالت من بوالص التأمين المحتفظ بها لدى الشركة. 

إلستراتيجية بأنه مع تنامي أسطول الشركة ستكون هناك حاجة إلى منافسة ج قضيوت ديدة توجب التأكد من خطط الشركة ا
ومن هذا المنطلق تحرص اإلدارة على دراسة  ، التغطية المتاحة أفضل منافع وبينالتأمينية الجمع بين أفضل العروض  

التزاماتهم فضًال عن قدراتهم  خدمات مزودي التأمين دراسة مستمرة من واقع السوق وقوة مراكزهم المالية والقدرة على الوفاء ب
 فة إلى االستفادة من البيوت االستشارية المتخصصة في هذا المجال . التقنية باإلضا

ي  أكبر نوادي الحماية نوادي الحماية والتعويض � : إن حجم أسطول الشركة ومركزها يؤهالنها لتكون عضوًا فاعًال ف
، وتغطية  نقولةالعالمية ، حيث تقوم هذه النوادي بتغطية المخاطر الناشئة عن حوادث السفن وتلفيات البضائع الم
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ألندية مما يعود عليها بالنفع ،  المطلبات المختلفة على الشركة وتتمتع الشركة بعضوية مجالس إدارات ناديين من هذه ا
 من خالل تبادل الخبرات وترسيخ المعرفه بالمخاطر التشغيلية  .

  

ويشمل التأمين على األسطول والمعدات، باإلضافة إلى البحارة العاملين على سفن الشركة والمسؤولية  :التأمين البحري �
نئها وجوب وجود تغطية  المدنية المترتبة، وما ينجم عنها من مخاطر بحرية، حيث تشترط بعض الدول لدخول موا

 مناسبة ومتوافقة مع متطلبات هذه الدول.

  
ى  ويشمل  :التأمين غير البحري � ي وسيارات وعاملين حسب الحاجة، باإلضافة إل تغطية مكاتب الشركة من أجهزة ومبان

 التأمين الطبي /التأمين التكافلي على العاملين في الشركة.
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  الفصل الثالث

  البيانات المالية ونتائج األعمال

  

ج المالية •  .الشركة والشركات التابعةوأداء عمال أل النتائ

 للشركة. األصول والخصومبيان  •

 .إيرادات قطاعات الشركة الرئيسية •

 توزيعات األصول والخصوم حسب قطاعات الشركة. •

 م.٢٠١٢م و ٢٠١١رأس مال الشركات التابعة كما في عام  •

 .ملخص النتائج المالية للشركات التابعة •

 التمويل للشركة والشركات التابعة. •

 المدفوعات النظامية. •

 ح.سياسة توزيع األربا •



- ٣٩ - 

 

تائج المالية البيانات إيضاح يتم سوف  وٕايراداتها، للشركة والخصوم األصول وتبيانم ٢٠١٢ للعام الشركة أعمال ون
لتابعة خالل عام ال ملخص إلى باإلضافة م. كما سيتم إيضاح المدفوعات النظامية وسياسة ٢٠١٢نتائج المالية للشركات ا

  توزيع األرباح في الشركة.

  :التابعة والشركات الشركة وأداء ألعمال المالية النتائج

ع ،لصناعة النقل البحري بشكل عام الجيدةعوام م من األ٢٠١٢عام  يكن لم ب ،بشكل خاص  الخام النفط نقل ولقطا  بسب
ط كانت أفضل  الطنية في األسواق ، مع السعة في الزيادة  مقارنة العام األول منالنصف  فيالعلم بأن نتائج قطاع النف

ي بالنصف قطاع نقل البضائع العامة ونتائج شركة البحري للبضائع  مثل األخرى القطاعات نتائجتحسن  ساهم كما. الثان
تائج الشركةوكذلك زيادة حصة الشركة من أرباح شركة بترديك ، السائبة التى بدأت أعمالها خالل هذه السنة  ، في دعم ن

 إنخفاض تكاليف وبالتاليوقود ال إستهالك خفضالى  أدى الذي التوالناقكما أن تبني الشركة سياسة تخفيض سرعة السفن 
كل هذه ) ناقالت كيماويات ألسطول الشركة الوطنية لنقل الكيماويات كان لها أثر إيجابي ، ٤انضمام (إن  كما، التشغيل

ح لعام   م والتى بلغت٢٠١١بنتائج عام  مليون  مقارنة ٥٠٤,٠حيث بلغت م ٢٠١٢العوامل أدت الى إرتفاع صافي األربا
م ٢٠١١للسهم مقارنة بربحية عام  / ١،٦٠م ٢٠١٢%، كما بلغت ربحية السهم لعام ٧٥مليون  بزيادة قدرها  ٢٨٧,٨
٠،٩١ /  مقابل  مليون ٤٥٣،٨م مبلغ ٢٠١٢للسهم، وبلغ الدخل التشغيلي لعام لعام مليون  ٢٢٩،٥ م ٢٠١١

  %.٩٧،٧بزيادة قدرها 

عمال:   وفيما يلي الجداول والبيانات المالية لنتائج األ

 النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية

 (بآالف الرياالت)

 م٢٠٠٨ م٢٠٠٩ م٢٠١٠ م٢٠١١ م٢٠١٢ البند/السنة

 ٢,٥٩٤,٥٣٠ ١,٦٧٢,٠١٦ ٢,٠٤٩,٨٣٠ ١,٩٩١,٠٨٤  ٢،٤٦٤،٦٢٨ إيرادات التشغيل

 )٥٣٩,٥٩٢( )٣٩٥,٩٨٦( )٦٢٥,٦٩٢( )٨٠١,١٦٣( )٨٧٥،٠٩٧( تكلفة الوقود

 )١,٠٩٤,٢٩٠( )٩٠٣,٥٥٩( )٩٧٦,٢٥٣( )١,٠٢٧,٢١٤( )١،٢١٥،٦٠٠( مصاريف التشغيل األخرى

لتشغيل إجمالي  ٩٦٠,٦٤٨ ٣٧٢,٤٧١ ٤٤٧,٨٨٥ ١٦٢,٧٠٧ ٣٧٣،٩٣١ دخل ا

 ٧٢,٨٥٩ ٨٣,٢١٢ ١٠٩,٤٩٨ ١٧٦,٤٦٥ ٢٠٠،٥٧٢ إعانة الوقود

لتشغيل بعد إعانة الوقود إجمالي  ١,٠٣٣,٥٠٧ ٤٥٥,٦٨٣ ٥٥٧,٣٨٣ ٣٣٩,١٧٢ ٥٧٤،٥٠٣ دخل ا

 )١٠٥,٧١٨( )٩٥,٠٢٠( )١٠٣,٨٠١( )١٠٩,٦٦٠( )١٢٠،٧١٧( المصاريف اإلدارية والعمومية

 )١٢٣,٣٥٠( ٤٣,٢٢٧ ٢,٣٣٩ ٨٣,٧٥٥ ١٠٨،٠٢٣ إيرادات (مصاريف) أخرى

 )٥٤,٤٧١( )٣٤,٥٩٠( )٣٦,٣٦٥( )٢٥,٤٩٧( )٣٦،٢٩٩( مخصص الزكاة والضرائب

حقوق الملكية غير المسيطرة من 
  صافي أرباح الشركات التابعة الموحدة

)٩،٣٨٥( )٢٧،٠٤٤( )١٨،٥٧٣( )٢٤،٦٢٢(  )٢١،٥١٧( 

 ٧٤٩،٩٦٨ ٣٦٩،٣٠٠ ٤١٤،٨٧٨ ٢٨٧،٧٦٨ ٥٠٣،٩٩٣ صافي ربح السنة

   ربح السهم من صافي الربح

 ( سعودي)
٢,٣٨ ١,١٧ ١,٣٢ ٠,٩١ ١،٦٠ 
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  ديسمبر ٣١بيان األصول والخصوم كما في 

 (بآالف الرياالت)

 البند
 السنة

م٢٠٠٨  م٢٠٠٩  م٢٠١٠  م٢٠١١  م٢٠١٢  

 ١,٥٧٩,١٨٥ ١,٢٢٥,١٤٦ ١,٥٧٨,٤٦٤ ١,٠٤٢,٢٨٠ ١،١١٧،١٨٧ متداولةالصول مجموع األ

 ٥,٦٥٨,٩١٠ ٦,٧٣٠,٧٦٦ ٦,٤٠٧,٦٣٠ ٧,٢٥٢,٨٥٤ ٧،٥١٨،٣٩٦ ثابتةالصول صافي األ

 ٢,٥٨١,٣٣١ ٢,٣٨٠,٩٢٢ ١,٩٨٠,١٨٥ ٢,٣٢٨,٠٧٧ ٢،٤٢٨،٠٢٦ غير المتداولةاألصول األخرى 

 ٩,٨١٩,٤٢٦ ١٠,٣٣٨,٥٨٤ ٩,٩٦٦,٢٧٩ ١٠,٦٢٣,٢١١ ١١،٠٦٣،٦٠٩ مجموع األصول

 ٨١٧,٧٢٦ ٦٠٨,٠٤١ ٧٣٦,٠٣٠ ٩٤٤,٢٤٨ ١،٠٠٧،١٦٨ خصوم المتداولةمجموع ال

 ٣,٧٠٩,٩٤١ ٤,٥١٦,١٨٠ ٣,٨١٨,٥٤٠ ٤,٢٩٤,٩٦٨ ٤،٢٥٣،٧٣٣ قروض طويلة األجلتمويل المرابحة ل

 ٣٧,٨٨٨ ٣٤,٩٧٤ ٣٣,٣٢٦ ٢٨,٠٥٨ ٧٦،٩٦٣ األخرىغير المتداولة خصوم ال

 ٤,٥٦٥,٥٥٥ ٥,١٦٠,٩٤٥ ٤,٥٨٧,٨٩٦ ٥,٢٦٧,٢٧٤ ٥،٣٣٧،٨٦٤ مجموع الخصوم

لمدفوع  ٣,١٥٠,٠٠٠ ٣,١٥٠,٠٠٠ ٣,١٥٠,٠٠٠ ٣,١٥٠,٠٠٠ ٣،١٥٠،٠٠٠  رأس المال ا

 ١,٩٤٠,٧٩٦ ١,٨٣٧,٥٢٠ ١,٩٣٩,٦٩١ ١,٩١٢,٦٢٣ ٢،٢٦٠،٩١٤  واألرباح المبقاةطيات حتيااال

لملكية غير المسيطرةحقوق    ١٦٣,٠٧٥ ١٩٠,١١٩ ٢٨٨,٦٩٢ ٢٩٣,٣١٤ ٣١٤،٨٣١  ا

لملكيةمجموع   ٥,٢٥٣,٨٧١ ٥,١٧٧,٦٣٩ ٥,٣٧٨,٣٨٣ ٥,٣٥٥,٩٣٧ ٥،٧٢٧،٧٤٥  حقوق ا

 ٩,٨١٩,٤٢٦ ١٠,٣٣٨,٥٨٤ ٩,٩٦٦,٢٧٩ ١٠,٦٢٣,٢١١ ١١،٠٦٣،٦٠٩  الخصوم وحقوق الملكية مجموع
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النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية 

لتشغيل ا إيرادات  لتشغيل ا مصاريف  لعمومية ا�دارية وا لمصاريف  ا لربح ا صافي 
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على مدار السنوات الخمس   األخيرة: ةيوضح الجدول التالي التغيرات على حقوق المساهمين 

 ديسمبر ٣١حقوق المساهمين كما في 

 (بآالف الرياالت)

 النسبة الزيادة/ (النقص) حقوق المساهمين السنة

 %٦،٩ ٣٤٨،٢٩٠ ٥،٤١٠،٩١٤ م٢٠١٢

 %)٠,٥( )٢٧،٠٦٧( ٥،٠٦٢،٦٢٤ م٢٠١١

 %٢ ١٠٢،١٧١ ٥،٠٨٩،٦٩١ م٢٠١٠

 %)٢( )١٠٣،٢٧٦( ٤،٩٨٧،٥٢٠ م٢٠٠٩

 %٨،٤٦ ٤٣١،٠٠٣ ٥،٠٩٠،٧٩٦ م٢٠٠٨
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النمو في حقوق المساھمين

النمو في حقوق المساھمين 

 ديسمبر ٣١األصول كما في الى حقوق المساهمين نسبة 

 (بآالف الرياالت)

 النسبة مجموع األصول حقوق المساهمين السنة

 %٤٩ ١١،٠٦٣،٦٠٩ ٥،٤١٠،٩١٤ م٢٠١٢

 %٤٨ ١٠,٦٢٣،٢١١ ٥,٠٦٢,٦٢٣ م٢٠١١

 %٥١ ٩،٩٦٦،٢٧٩ ٥،٠٨٩،٦٩١ م٢٠١٠

 %٤٨ ١٠،٣٣٨،٥٨٤ ٤،٩٨٧،٥٢٠ م٢٠٠٩

 %٥٢ ٩،٨١٩،٤٢٦ ٥،٠٩٠،٧٩٦ م٢٠٠٨



- ٤٢ - 

 

  

 

ط والغاز منتجة لألرباح والتدفقات النقدية ، وحدات إستراتيجية  أربع تعمل الشركة من خالل لنف ع  ،وهي قطاع نقل ا وقطا
نقل الكيماويات ونقل البضائع  يوقطاع نقل البضائع السائبة، ويعمل قطاع ،وقطاع نقل البضائع العامة ،نقل الكيماويات

وشركة البحري للبضائع السائبة، نظرًا لوجود ، ماويات يلشركة الوطنية لنقل الكا تين مستقلتين هماالسائبة من خالل شرك
  طاعين.يجيين في هذين القإستراتشركاء 

  

 م٢٠١٢إيرادات قطاعات الشركة الرئيسية للعام المالي   

 (بآالف الرياالت)  

إيرادات  القطاع
 التشغيل

  
 تكلفة الوقود

  
مصاريف التشغيل 

مصاريف  مجموع ا�خرى
 التشغيل

إعانة 
  الوقود

الدخل إجمالي 
 التشغيلي

نسبة 
الدخل 

التشغيلي 
للقطاع من 

 المجموع
الخام قطاع نقل النفط 

لغاز المسال  * وا
٥٥ ٣١٤،٧٩٧  ١٥٧،٤٦٨ )١،٣١٧،١٤٨( )٥٩٢،٥١٧( )٧٢٤،٦٣١( ١،٤٧٤،٤٧٧% 

لكيماويات نقل ا  %٢٥ ١٤٥،٠٨١  ٢،١٦٤ )٢٩٧،٩٥٦( )٢٩٧،٩٥٦( - ٤٤٠،٨٧٣ قطاع 

لبضائع العامة  نقل ا قطاع 
لخطوط)  %١٩ ١٠٦،٣٧١  ٤٠،٩٤٠ )٤٤٤،٦٧٥( )٢٩٤،٢٠٩( )١٥٠،٤٦٦( ٥١٠،١٠٦ (ا

سائبةنقل البضائع  )٣٠،٩١٨( - ٣٩،١٧٢ ** ال  (٣٠,٩١٨)  -  ١ ٨،٢٥٤%  

 %١٠٠ ٥٧٤،٥٠٣  ٢٠٠،٥٧٢ )٢،٠٩٠،٦٩٧( )١،٢١٥،٦٠٠( )٨٧٥،٠٩٧( ٢،٤٦٤،٦٢٨ المجموع
   

مستأجر فإن لذا زمنياً، تأجيراً  مؤجرة القطاع ھذا ناق�ت بعض*    ا/عمال نتائج صافي بتوزيع التجمع ھذا يقوم تجمع، داخل يعمل ا/خر والبعض الوقود، تكلفة يتحمل ال
  بعد خصم المصاريف على المساھمين.    

 

 .الوقود تكلفة تتحمل التى أراسكو شركة على تأجيرھا ومعاد مستأجرة القطاع ھذا سفن** 
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  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١توزيعات األصول والخصوم حسب  قطاعات الشركة كما في 

  (بآالف الرياالت)

 
نقل النفط الخام 

 والغاز المسال
 نقل الكيماويات

نقل البضائع 

 العامة

نقل البضائع 

 السائبة
 المجموع المشتركة

 ١١،٠٦٣،٦٠٩ ٩٣٦،٤٣٨ ٢٠٨،٩٦٩ ٩٧٢،٧١٤ ٣،٧٠٥،٠٧١ ٥،٢٤٠،٤١٧ األصول

 %١٠٠ % ٨ %٢ %٩ % ٣٤ % ٤٧ النسبة المئوية

 ٥،٣٣٧،٨٦٤ ٣٠٩،٥٠٢ ٧،٥٥٦ ٦١٣،١١٢ ٢،٥٢٨،٠٩٣ ١،٨٧٩،٦٠١ الخصوم

 %١٠٠ % ٦ %٠،١٤ % ١٢ % ٤٧ % ٣٥ المئوية النسبة
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بعة الموحدة لعام واما ؤوسر   م٢٠١٢م و ٢٠١١ل الشركات التا

 اسم الشركة
  نوع

  الشركة

تاريخ 
  التأسيس

  رأس المال

 م٢٠١٢في  

  رأس المال

 م٢٠١١في  

نسبة 
  الملكية

  م٢٠١٢في 

نسبة 
  الملكية

في

  م٢٠١١

  

  تفاصيل

  األسهم

  

  أدوات

  الدين

 إن إس سي إس آي (أمريكا)شركة 

 

محدودة 

  المسئولية

  ال توجد  ١،٠٠٠ %١٠٠ %١٠٠ ٣,٧٥٠,٠٠٠ ٣,٧٥٠,٠٠٠ م١٩٩١

محدودة  شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة

 المسئولية

  ال توجد  ١ %١٠٠ %١٠٠ ٣٠٦،٥٤٠ ٣٠٦,٥٤٠  م١٩٩٦

كيماويات المحدودة قل ال الوطنية لن محدودة   الشركة 

 المسئولية

  ال توجد  ٦١،٠٠٠،٠٠٠ %٨٠ %٨٠  ٦١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٦١٠،٠٠٠،٠٠٠  م١٩٩٠

ضائع السائبة بحري للب محدودة    شركة ال

 المسئولية

  ال توجد  ٢٠٠،٠٠٠ %٦٠ %٦٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  م٢٠١٠

  

  

   تعتمد في دخلھا بالكامل على الشركة ا�م.* 
لكامل دخلھا في تعتمد**    التابعة وشركاتھا ا�م الشركة على با

  

  

  *م٢٠١٢التمويل خالل العام 

  (بآالف الرياالت)

 اسم الشركة

أصل قيمة 

  القروض
ض و رصيد القر

 بداية السنة

متوسط مدة 

ض و القر

  بالسنوات

إضافات خالل 

 السنة

خالل  المسدد

 السنة

ض و رصيد القر

 نهاية السنة

ة السعودية للنقل البحري الوطني  ٢،٤٨٢،٧٩٩ )٣٧٦،٨١٠( ٥٤٥،٦٥٠   ١٠ ٢،٣١٣،٩٥٩ ٤،٤٤٠،٥٣٥ الشركة 

ة لنقل الكيماويات الوطني  ٢،٣٨١،٦٣٣ )١٤١،٢٣٦(  ٣٩،١٩٣ ٨،٧  ٢،٤٨٣،٦٧٦  ٢،٨١١،١٥٦ الشركة 

األوسط إل ارةشركة الشرق    ١٥،٣٨٦  )١،٩٩١(  اليوجد ٧  ١٧،٣٧٨  ٢٥،٣٤٢  السفن المحدودة د

مجـمـــــوع  ٤،٨٧٩،٨١٨ )٥٢٠،٠٣٧( ٥٨٤،٨٤٣ -  ٤،٨١٥،٠١٣  ٧،٢٧٧،٠٣٣   ال
التمويل  إضافة *   -:  أھمھا ومن مصارف عدةمن  تمويلصندوق ا'ستثمارات العامة ، فإنھا تحصل على  من التابعةتحصل عليه الشركة وشركاتھا  الذيالى 

 بي إن بي وبنك ، الدولي الخليج بنك ، الرياض بنك ، التجاري ا�ھلي البنك ،(ساب)  البريطاني السعودي البنك ، الفرنسي السعودي البنك ، سامبا مجموعة
  . باريس – أريبا

  

  

  م ٢٠١٢للشركات التابعة للعام المالي ملخص النتائج المالية 

  (بآالف الرياالت)

 اسم الشركة
إيرادات 

 التشغيل

مصاريف 

 التشغيل

مصاريف 

عمومية 

  وٕادارية

(مصاريف) 

إيرادات 

 أخرى

صافي الربح 

 (الخسارة)

نسبة 

مساهمتها في 

صافي أرباح 

 الشركة

 %٠،١٦ ٧٩٦ ٣٣ )١٦،٢١٧( )٥،٧٩٧( ٢٣،١٥٦  *شركة إن إس سي إس آي (أمريكا)

 %٠،٤١ ٢،٠٦٨ )١،٠٤٠( )٣٧،٦٥٣( --- ٤١،٢٤٨  **شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة

قل الكيماويات المحدودة الوطنية لن  %١٩،٤٦ ٩٨،٠٨٢ )١٩،١٦٣( )٩،٥٢١( )٢٩٧،٩٥٦(  ٤٤٠،٨٧٣  الشركة 

بحري للبضائعشركة  )١،٩٢٥( (٣٠,٩١٨) ٣٩،١٧٢  السائبة ال  ٠،٩٤ ٤،٧٥١ ٤٢١%  
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  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١جدول سداد المرابحة والقروض طويلة األجل القائمة كما في 

  (بآالف الرياالت)

 المجموع م٢٠١٧ م٢٠١٦  م٢٠١٥ م٢٠١٤  م٢٠١٣ اسم الشركة

الوطنية السعودية للنقل البحري  ١،٦٧١،٦٤٢ ٤١٦،٥٩٣ ٣١٧،٦٦٣ ٣٢٨،٩٤٣ ٣٤٣،٥٨٥ ٢٦٤،٨٥٨ الشركة 

ماويات الوطنية لنقل الكي  ٧٦٤،١٨٠ ١٤١،٢٣٦ ١٤١،٢٣٦ ١٤١،٢٣٦ ١٤١،٢٣٦ ١٩٩،٢٣٦ الشركة 

ارةشركة الشرق األوسط إل ودة د المحد سفن   ١٥،٣٨٦ - - - ١٣،٣٩٥ ١،٩٩١  ال

مجمــــــوع  ٢،٤٥١،٢٠٨ ٥٥٧،٨٣٠ ٤٥٨،٨٩٩ ٤٧٠،١٧٩ ٤٩٨،٢١٦ ٤٦٦،٠٨٥   ال

 

 

 
  :المدفوعات النظامية

  

  الزكاة الشرعية والضرائب:

تابعة بإعداد اإلقرارات الزكوية والضريبية بصفة دورية، ويتم سداد ما يترتب عليها من مدفوعات اتقوم الشركة وشرك تها ال
بية لفترات المحددة نظامًا، كما تقوم بسداد  زكوية وضري ي ا االستقطاعات الضريبية المفروضة  جميعبموجب هذه اإلقرارات ف

بية غير مقيمة بشكل دوري بموجب النظام.   على المدفوعات لجهات أجن

ى ٢٠١١قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات حتى عام  م كما قامت بتقديم إقرارات ضريبة االستقطاع حت
مت الشركة ربوطًا تلستقطاع وفقًا لتلك اإلقرارات. واسم وسددت كافة المستحقات الزكوية وضريبة اال٢٠١٢ نوفمبرشهر 

مليون   ٢٢بلغت  التي م٢٠٠٧م حتى عام ٢٠٠١خاصة بالسنوات من عام الإضافية للزكاة وضريبة االستقطاع 
ى  ،سعودي ك الربوط وطريقة معالجتها جميعوقد قامت الشركة باالعتراض لدى المصلحة عل ولم تستلم الشركة  ، البنود لتل

بقية من عام  ومنذ البدء بتطبيق النظام  م٢٠١١م حتى عام ٢٠٠٨الربوط الزكوية النهائية من المصلحة عن السنوات المت
طاع عن أي مدفوعات لجهات غير مقيمة في مواعيدها كما تعتقد  ، الضريبي الجديد تقوم الشركة بسداد ضريبة اإلستق

بية محتملة من قبل ٢٠١٢ديسمبر  ٣١يا كما في الشركة بأنها كّونت مخصصا كاف م لمواجهة أي مطالبات زكوية أو ضري

  المصلحة عن تلك السنوات.
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 رصيد تمويل المرابحة والقروض طويلة ا�جل
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ت الزكوية لكافة السنوات حتى عام  إلقرارا ت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بتقديم ا ت بتقديم إقرارات ٢٠١١قام م، كما قام
ت كافة المستحقات الزكوية و ضريبة االستقطاع وفقًا لتلك اإلقرارات. م ، وسدد٢٠١٢ضريبة االستقطاع حتى شهر نوفمبر 

لستلمت الشركة ربوطًا إضافية للزكاة  وضريبة االستقطاع كما إ  ٥٩م بلغت ٢٠٠٤م حتى ١٩٩١خاصة بالسنوات من ا
لبنود لتلك الربوط وطريقة معالجتهاهذه وقد قامت  ، مليون  سعودي ، وفي شهر ابريل الشركة باالعتراض على بعض ا

ت  ، حيث مليون  سعودي ٥٣م تم التوصل إلى تسوية نهائية مع المصلحة عن تلك األعوام بلغت ٢٠١٠ وقد قام
الل عام  ٢٦الشركة بسداد  م. وتعتقد ٢٠١٢م وتم تقسيط الباقي على خمس سنوات أبتداءًا من يوليو ٢٠١١مليون  خ

  .م٢٠١٢ديسمبر  ٣١كاة وضريبة االستقطاع كما في الشركة بأنها قد كونت مخصص كاٍف للز 

يتم اعداد االقرارات الزكوية للشركة والشركة الوطنية لنقل الكيماويات على أساس الوعاء الزكوي الخاص بكل شركة على 
  . حدة

ل تم حصول على تسجيل شركة البحري للبضائع السائبة في مصلحة الزكاة والدخل بعد استيفاء جميع شروط التسجيل وتم ا
لتابعة على إعداد اإلقرارات الزكوية لتقديمها للمصلحة ، وتعتقد الشركة التابعة بأنها  الرقم الزكوي المميز ، وتعمل الشركة ا

  م .٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  ضريبيةأي التزامات  وجدتقد كونت مخصص كاِف للزكاة وال 

  

  م٣١/١٢/٢٠١٢بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة كما في 

  شركة البحري للبضائع السائبة
  

  الشركة الوطنيه لنقل الكيماويات
  

 البحري
  

ـان   البيـ
  

  الزكاة بموجب إقرار الشركة    ١٥،٦٤٥،١٦٦ ١٤،٤٤٤،٨٨١ ٦،٤٧١،٩٥٩

 م٢٠١٢مستحقات ضريبة االستقطاع لشهر ديسمبر     ١١٢،٩٧٦ ١٩٤،٦٦٥ --

 م٢٠١٢مستحقات التأمينات االجتماعية لشهر ديسمبر     ٧١٤،٧٧١  ٣٩،٤١٩  --

  

  :توزيع األرباحسياسة 
  

لية والسيولة النقدية واحتياجات رأس المال العاملتقوم الشركة بتوزيع األرباح وفقًا لنتائجها  وكذلك االستثمارات  ،التشغي
ناءً  ،سماليةأالر  ك على  وب التوصية للجمعية  م٢٠١٢ديسمبر  ٢٠ المنعقد بتاريخفي اجتماعه الشركة فقد قرر مجلس إدارة ذل

لكل  واحد ، وذلك بواقع م٢٠١٢مليون  على المساهمين عن العام المالي  ٣١٥ ارهاقدم أرباح نقدية العامة بتوزيع
ألسهم ،  من رأس المال )٪١٠(ويمثل ذلك  سهم على أن تكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين لألسهم في نهاية تداول ا

  .د إجتماع الجمعية العامة يوم إنعقا

ى ما يلي )٣٦(نصت المادة  "توزع األرباح الصافية على المساهمين بعد  :من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة عل
ويستحق  ،من هذا النظام )٣٤(خرى واالحتياطي النظامي حسب المادة خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األ

طوعة وفقًا للقواعد المنظمة  ،أعضاء مجلس اإلدارة بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة باإلضافة إلى مكافأة سنوية مق
  .لذلك"
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ح الصافية المحققة والتوزيعات النقدية ونسبتها إلى صافي تالي األربا  %)،٦٨(حيث بلغ متوسطها ، الربح  يوضح الجدول ال
  م) .٢٠١٢ –م ٢٠٠٨( خالل السنوات الخمس الماضية %)١٠(وكذلك متوسط التوزيعات إلى رأس المال الذي بلغ 

  

السنة 
 المالية

 صافي الربح

 (بآ�ف الريا�ت)

 التوزيعات النقدية

 (بآ�ف الريا�ت) 

توزيعات 
 أسھم منحة

نسبة التوزيعات النقدية إلى صافي 
(%)   الربح

نسبة التوزيع من رأس 
 (%)المال 

م٢٠٠٨ ـــ ٤٧٢،٥٠٠ ٧٤٩،٩٦٨  %٦٣ـ   ١٥% 

م٢٠٠٩ ـــ ٣١٥،٠٠٠ ٣٦٩،٣٠٠  %٨٥ـ   ١٠% 

م٢٠١٠ ـــ ٣١٥،٠٠٠ ٤١٤،٨٧٨  %٧٦ـ   ١٠% 

م٢٠١١ ـــ ١٥٧،٥٠٠ ٢٨٧،٧٦٨  ـ 
٥٥%  ٥% 

م٢٠١٢ ـــ *٣١٥،٠٠٠ ٥٠٣،٩٩٣  %٦٢ـ   ١٠% 

١،٥٧٥ ٢٫٣٢٥٫٩٠٧ المجموع ،٠٠٠ 
ـــ ـ 

%٦٨ المتوسط السنوي  %١٠ي المتوسط السنو 

لعادية * موافقة الجمعية العامة ا     خاضع ل
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  الفصل الرابع

  اإلفصاح والشفافية

  

  

 حقوق المساهمين والتواصل معهم. •

 اإلفصاح. •

 حوكمة الشركات. •

 أعضاء مجلس اإلدارة. •

 لجان مجلس اإلدارة. •

 اإلدارة التنفيذية. •

 الخاتمة. •
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ح والشفافية حسب ما نصت عليه الئحة الحوكمة ومتطلبات العرض واإلفصاح عند إعداد هذا تتبنى الشركة سياسة  صا اإلف
التقرير لضمان إيصال المعلومات الصحيحة إلى المستفيدين منه كالمساهمين والمقرضين والجهات الحكومية وغيرهما، كما 

ح المحاسبي، وتبين مدى إلتزا ك المعلومات توضح بعض المعلومات المتعلقة باإلفصا مها بمعايير حوكمة الشركات ، وكذل
تنفيذية والمهام المناطه  ى معلومات عن اإلدارة ال المتعلقة بمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ، كما يشتمل هذا الفصل عل

  بها.

  :حقوق المساھمين والتواصل معھم

 الشركات نظام مع تتماشى والتيالشركة ،  تأسيس عقد عليها نص  التيمتيازات واال الحقوقجميع ب الشركةي مساهم يتمتع
 تهيئة على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس ويحرص،  المالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات لحوكمة التنفيذية والالئحة

،  الشركة إدارةالتواصل مع  خالل من وسهولة يسر بكل الحقوق تلكبممارسة جميع  للتمتع للمساهمين المناسبة البيئة
 خالل من ودعوتهم، النظامية الشروط عليهم تنطبق لمن اإلدارة مجلس لعضوية الترشح في بحقهم التمتع إلى باإلضافة
 المحافظة مع انعقادها عند العمومية الجمعيات لحضور تداول وموقع، اإللكتروني الشركة موقع وعبر، المحلية الصحف

 المتعلقة المناقشات في المساهمين منعدد كبير  ويشارك اإلدارة، مجلس في ممثليهم واختيار، التصويت في حقهم على
 لتوزيعات العامة الجمعية اعتماد وعند، العمومية للجمعيات حضورهم خالل من المستقبلية والخطط الشركة أنشطةبجميع 
 نهاية في المالية األوراق إيداع مركز تبسجال المسجلين للمساهمين ها دفع لىع فوًرا والعمل عنها اإلعالن يتم األرباح

 تاريخ من يوماً  نيثالثعلى  تزيد ال فترة خالل المحلية البنوك طريق عن محافظهم في العامة الجمعية انعقاد يوم تداول
  . الجمعية اعتماد

 بمستثمرينلتقاء باال الشركة قامت حيث االستثمارية، الشركات بعض تنظمها التي االستثمارية المنتديات في الشركة وتشارك
 مسؤولي منعدد  استقبال وكذلك باالستثمار، المهتمة الجهات بعض نظمتها لقاءات خالل حاليين مساهمين أو محتملين
 عنها اإلفصاح سبق والتي، العامة المعلومات على تقتصر الشركة تقدمها التي المعلومات بأن علماً  االستثمارية، الجهات

  .والصناعة التجارة ووزارة المالية السوق هيئة تعليمات مع تتسق التي الرسمية االتصال قنوات خالل

 

 مع للتواصلمنبرًا  اآلخرين المستخدمين ولجميع لمساهميها توفر) www.bahri.sa( اإللكترونيالشركة  موقع خالل منو 
 للمعلومات تحديث وأي، مطلوبة تكون معلومات أية عن للبحث الموقع هذا استخدام ويمكن مستمر، أساس على الشركة

لتقارير والسنوية الدورية التقارير تشمل والتي بالشركة، تتعلق لتيا ت التشغيلية، وا  إلى باإلضافةة الشرك وٕاعالنات والمنشورا

 .السابقة السنوات وفي الراهن الوقت في األسهم حملة

 طتها من خالل القكما تقد لتوجيهات هيئة  وفقاً  )تداول(نوات الرسمية مثل موقع م الشركة جميع األخبار عن أدائها وأنش
  .الشركة حوكمة ، وسياسة اإلفصاح المعتمدة من قبل الشركة كجزء من لوائحيةسوق المالال
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  :اإلفصاح

تقوم البحري باالفصاح عن كافة المعلومات الضروية بشكل شفاف وخاصة فيما يتعلق بأنشطتها ونتائجها وذلك 
  الى التأثير على أنشطتها .بشكل ال يؤدي 

عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: �   اإلختالف عن معايير المحاسبة الصادرة 

  اليوجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة  � وصف أل
ك الحقوق بموجب  التسجيل واإلدراج لدى هيئة  ) من قواعد٤٥المادة (وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتل

  األخيرة: السوق المالية، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية
  لم تستلم الشركة أي بالغ عن أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت.

  

وصف لفئات وأعداد أي أداوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اإلكتتاب أو حقوق  �
  ت علية الشركة مقابل ذلك:مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصل

لية تعاقدية أو أي مذكرات حق إكتتاب أو حقوق  ال يوجد لدى الشركة أي فئات وأدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق ما
  مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية.

  

ق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق  � ي حقو مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب وصف أل
  أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

ال يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق 
  اكتتاب، أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة.

  

ي استرداد أو شرا � ء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية وصف أل
شترتها شركاتها التابعة: ى ا   المتبقية، مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة التى اشترتها الشركة وتلك الت

ابعة أي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدو  ت دين قابلة لالسترداد.ال يوجد لدى الشركة أو شركاتها الت   ا
  

  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة: �
ت الشركة اتفاقية مع الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) إلنشاء شركة البحري عم، وق٢٠١٠أغسطس  ٢٨بتاريخ 

ابعة للبحري) مملوكة بنسبة  تملكه شركة (أراسكو)، وتوضح الشركة أن  %)٤٠(للبحري و%) ٦٠(للبضائع السائبة (شركة ت
سليمان الربيعان هو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) ورئيس مجلس بن األستاذ/ عبداهللا 

ت الزراعية (أراسكو)إدارة   اديةالع العامة الجمعية اجتماع في المصلحة، وقد تم اإلفصاح عن هذه الشركة العربية للخدما
  . عليه الموافقة وتمتم، ٢٠١٢/ ٢٢/٤ بتاريخ المنعقد) ٣٦( رقم
  
عضاء مجلس إدارة  � معلومات تتعلق بأي أعمال أو قيود تكون الشركة طرفًا فيها وتوجد أو كانت فيها مصلحة ألحد أ

لتنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم:   الشركة أو الرئيس ا
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ألحد أعضاء مجلس فيما عدا ما ُذكر  أعاله، تقر الشركة بأنه اليوجد أي عقد تكون الشركة طرفًا فيه وتوجد فيه مصلحة 
القة بأي منهم. ألي شخص ذو ع   إدارة الشركة أو الرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو 

  

عن أي راتب أو بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التفيذ � ن  يي
  تعويض:

  لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة بأي تنازل عن راتب أو تعويض.

  

ن أي حقوق في األرباح: �   بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة ع

  .األرباح في حقوق أي عن بالتنازل الشركة مساهمي من بالغ أي الشركة تستلم لم

  

 :الشركة موظفي لمصلحة أنشئت احتياطيات أو استثمارات أي بقيمة بيان �

 نهاية مكافأة مخصصات عدا ما الشركة موظفي لمصلحة أنشئت ، مجنبة إحتياطات أو محددة استثمارات أية يوجد ال
 شركات بها يوجد التي الدول في المشابهة واألنظمة ، السعودية العربية المملكة في العمل نظام عليها نص كما الخدمة
  . المتحدة العربية األمارات ودولة األمريكية المتحدة الواليات مثل للبحري بالكامل مملوكة

 

 يقر مجلس إدارة الشركة باألتي:

  بالشكل الصحيح.أعدت سجالت الحسابات  أن •

  بفاعلية. ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  •

طها. فيأنه ال يوجد أي شك يذكر  • ى مواصلة نشا   قدرة الشركة عل
 

  تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية: �

لية.   اليوجد أي تحفظ لدى المحاسب القانوني على القوائم الما

  

ي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها: �   توصية مجلس اإلدارة بإستبدال المحاسب القانون

لفترة المعين من أجلها.لم يوصي مجلس اإل   دارة بإستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء ا

  

ت أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهات الرقابية والتنظيمية واإلشرافية والقضائية: �   العقوبات أو اإلجراءا

ئية.على الشركة أي عقوبات أو إجراءات أو قيد إحتياطي من الجهات الرقابية والتنظيم تفرضلم  ضا   ية واإلشرافية والق
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شركة: ت الرقابة الداخلية بال ج المراجعة السنوية لفعالية إجراءا   نتائ

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية عمليات مراجعة مستمرة، وتقوم بتطبيق خطة مراجعة مبنية على نظام تقويم المخاطر على 
تابعة، وتقوم لجنة المراجعة بإعتما د تنفيذ خطة المراجعة بعد التأكد من إشتمالها على كافة مستوى الشركة والشركات ال

ق الداخلية.   البرامج التى تود دراستها أو تقييمها وعن مدى توافقها مع انظمة الضبط والتدقي

  

وللتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية األداء، فإن إدارة 
المراجعة الداخلية تقوم بتقديم تقارير دورية للجنة المراجعة، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفًا جوهريًا أو مؤثراً 
في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، كما يطلع مراجع الحسابات الخارجي وبصورة ربع سنوية، وضمن مهام مراجعته 

ك يتم تمكينه من للبيانات المالية الختامية للشركة  على كافة تقارير إدارة المراجعة الداخلية للفترة المالية محل الفحص، وكذل
اإلطالع على كافة محاضر لجنة المراجعة مما يسهم في تسهيل إبداء الرأي المهني ، وتقوم لجنة المراجعة بمزاولة 

جراءات التصحيحية من قبل اإلدارات المعنية صالحيتها في مناقشة ما تم التوصل إليه من مالحظات، والتأكد من وضع اإل
  والخطة الزمنية الالزمة لذلك.

  
 حوكمة الشركات :

ى  تسعى الشركة إلى اإللتزام بمعايير الحوكمة عبر مراجعتها المستمرة لسياساتها وٕاجراءاتها، وسن السياسات واإلجراءات الت
  من شأنها تعزيز مفهوم الشفافية واإلفصاح.

الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وفي نظامها كما أن الشركة  تطبق جميع األحكام اإللزامية الواردة في 
ألتي:   األساسي، وسياساتها بصورة مستمرة بإستثناء ا

  

  أسباب عدم االلتزام  نص المادة / الفقرة  رقم المادة

فقره  -٢٧مادة 
٤  

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات المصدر 
تابعة خارجوٕاجمالي    المملكة. إيرادات شركاتها ال

ابعة تعمل  نظرًا لطبيعة أعمال الشركة، فإن سفن الشركة وشركاتها الت
  في أعالي البحار، وتنقل شحناتها بين كثير من الموانىء العالمية.

ب -٦مادة  يجب اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند   فقره 
التصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في 

  لجمعية العمومية.ا

إن الشركة تطبق اللوائح الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المبنية 
على نظام الشركات بخصوص نظام التصويت بالجمعيات العمومية، 

ستخدام أسلوب إ على ينص ال للشركة األساسي النظام أنإضافة إلى 
ي م بالنظر ف٢٠١٣وستقوم الشركة خالل العام  التراكمي ،التصويت 

  أعضاء مجلس اإلدارة . نتخابإلسلوب التصويت التراكمي أ إتباع
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  مجلس اإلدارةأعضاء 

من تسعة أعضاء، ويتولى مجلس اإلدارة مسؤولياته  م)٢٠١٣ – م ٢٠١١(الحالية يتكون مجلس إدارة الشركة في دورته 
للشركة، في حين تتولى اإلدارة التنفيذية تسيير األعمال المتمثلة بقيادة الشركة بدوره التوجيهي والرقابي ورسم اإلستراتيجيات 

  ضمن السياسات والخطط والضوابط المعتمدة من قبل المجلس والجمعية العمومية.

 ) إجتماعات.١٠م (٢٠١٢وقد عقد مجلس ادارة خ�ل العام 

  

 م.٢٠١٢مجلس اإلدارة خالل العام  إلجتماعاتبيان بحضور (رئيس وأعضاء المجلس) 

 

 الصفة االسم
رقم االجتماع                       

ثاني االول ثالث ال مجموع العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس الرابع ال  ال

هللا   ١٠ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ا�دارةرئيس مجلس  سليمان الربيعان بن عبدا

السرحانبن محمد   ٨ √ √ √ √ √ √ √ √ x x نائب رئيس مجلس ا�دارة عبدالعزيز 

 ١٠ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ عضو مجلس ا�دارة حمد المباركبن عصام 

 ٩ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x عضو مجلس ا�دارة محمد القحطانيبن ناصر 

 ٩ √ √ √ √ √ √ √ √ √ x مجلس ا�دارةعضو  عبداهللا الدباسيبن صالح 

 ١٠ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ عضو مجلس ا�دارة ابراهيم النافعبن عبدالكريم 

نينبن فراج   ١٠ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ عضو مجلس ا�دارة منصور أبوث

هللا   ٩ √ √ √ √ x √ √ √ √ √ عضو مجلس ا�دارة علي العجاجيبن عبدا

 ٨ √ √ √ √ × √ √ √ × √ عضو مجلس ا�دارة عبدالرحمن الشبلبن غسان 

  

  تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة من حيث االستقاللية :  مستقل / غير تنفيذي

 التصنيف االسم 
 مستقل عبد بن سليمان الربيعان

 مستقل محمد بن عبدالعزيز السرحان
 غير تنفيذي عصام بن حمد المبارك

 غير تنفيذي ناصر بن محمد القحطاني 
ي  غير تنفيذي صالح بن عبد الدباس

 مستقل عبدالكريم بن إبراھيم النافع
  مستقل فراج بن منصور أبوثنين
  مستقل  عبد بن علي العجاجي

ن الشبل   مستقل  غسان بن عبدالرحم
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 بيان بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة بالشركات المساهمة األخرى لعام ٢٠١٢م

الشركات المساهمة األخرىالعضوية في  االسم  

 شركة الدرع العربي للتأمين . - عبد6 بن سليمان الربيعان
 .) أراسكوالعربية للخدمات الزراعية ( شركةال -
 الوطنية الفلك شركة -
 .لتطوير ا�نتاج الحيواني والبناتي استدامه مركز -
   السعودية العربية باركليز شركة -

 .الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)  - محمد بن عبدالعزيز السرحان
 شركة الصافي دانون المحدودة. -
 مجموعة الفيصلية القابضة . -
 الھيئة العامة للطيران المدني. -
 مجلس اEمناء لجامعة اليمامة . -

 � يوجد عصام بن حمد المبارك

 � يوجد ناصر بن محمد القحطاني 

 � يوجد صالح بن عبد6 الدباسي

 شركة الخليج للعصائر. - عبدالكريم بن إبراھيم النافع
 شركة الخزف لIنابيب. -

 (استرا). الصناعية أسترا مجموعة - فراج بن منصور أبوثنين
 .)بتروكيم( للبتروكيماويات الوطنية الشركة -
 شركة الوسطي للتنمية . -
 شركة بوان . -

 . القصيم أسمنت شركة - عبد6 بن علي العجاجي 

عبدالرحمن الشبلغسان بن     التعاوني التأمين وإعادة للتأمين مMذ شركة - 

 

 

  م٢٠١٢بيان بالتعويضات والمكافآت المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 

 

بدل حضور  االسم

 االجتماعات

مكافأة 

 اللجان

 المكافأة بعد

 توزيع األرباح

 المجموع

 ٤٤٦٫٠٧٣ ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ٤٦٫٠٧٣ عبد6 بن سليمان الربيعان

 ٣٤٩٫٠٧٣ ٢٠٠٫٠٠٠ ١٠٠٫٠٠٠ ٤٩٫٠٧٣ محمد بن عبدالعزيز السرحان

  ٤٤٩٫٥٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠ ٤٩٫٥٠٠ عصام بن حمد المبارك

  ٤٦٧٫٠٧٣ ٢٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  ٦٧٫٠٧٣ ناصر بن محمد القحطاني

  ٤٥٢٫٥٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  ٥٢٫٥٠٠ صالح بن عبد6 الدباسي

إبراھيم النافععبدالكريم بن   ٤٥٥٫٠٧٣ ٢٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  ٥٥٫٠٧٣  

  ٣٥٢٫٨٦٠ ٢٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  ٥٢٫٨٦٠ فراج بن منصور ابوثنين

  ٤٦١٫٥٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠  ٦١٫٥٠٠ عبد6 بن علي العجاجي

 ٣٤٣٫٥٠٠ ٢٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  ٤٣٫٥٠٠ غسان بن عبدالرحمن الشبل

ــــالي ٤٧٧٫١ ا�جم ١٫٨٠٠ ١٫٥٠٠٫٠٠٠ ٥٢ ٣٫٧٧٧٫١٥٢ ٫٠٠٠ 
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أنه باستثناء أسهم الشركة المملوكة ألعضاء مجلس  ، ال يوجد التالي والموضحة في الجدولاإلدارة يقر مجلس اإلدارة ب
ر في الشركة رتباطات ألعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أوالدهم القص حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو إمصالح خاصة أو 
تابعة    أسهم الشركة أو ارتباطات بعقود عمل مباشرة أو غير مباشرة وخالفه.سواء كانت في أو شركاتها ال

  

  م٢٠١٢بيان ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 

  
  :لجان مجلس ا�دارة

نفيذية يينبثق عن مجلس اإلدارة ثالث لجان ه لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، بصالحيات و ، اللجنة الت
  محددة من قبل مجلس اإلدارة.

  

  اللجنـة التنفيذية: - ١

هذه اللجنة بوضع األسس المبدئية إلستراتيجيات الشركة ومراجعتها بشكل دوري مع االستغالل األمثل لموارد تختص 
ليها من مجلس اإلدارة. ،الشركة   وتعظيم العائد على االستثمار والنظر في المواضيع التي تحال إ

ل العام ٢٠١٢م  بيان بحضور (رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية) خال

 ا�سم
 رقم ا�جتماع 

 المجموع الرابع الثالث الثاني ا�ول المنصب

 ٤ √ √ √ √ الرئيس محمد بن عبدالعزيز السرحان

 ٤ √ √ √ √ عضو عصام بن حمد المبارك

 ٤ √ √ √ √ عضو عبدالكريم بن إبراهيم النافع

 ٤ √ √ √ √ عضو فراج بن منصور أبوثنين

 ٤ √ √ √ √ عضو غسان بن عبدالرحمن الشبل

 

  نسبة التغير

التغير خالل 

  السنة

الملكية نهاية 

  السنة

الملكية بداية 

  السنة

 عضو مجلس اإلدارة اسم  الصفة

لربيعان رئيس مجلس اإلدارة ٢٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٨٠٠،٠٠٠  %٥٠٠  عبداهللا بن سليمان ا

 محمد بن عبدالعزيز السرحان نائب رئيس مجلس اإلدارة ٥١٦،٩٠٣ ٤٩٦،٩٠٣ )٢٠،٠٠٠(  %٣،٨٨

 عصام بن حمد المبارك عضو مجلس اإلدارة ٥٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ %٦٠

 محمد القحطاني ناصر بن عضو مجلس اإلدارة --- ---  ---  --- 

 صالح بن عبداهللا الدباسي عضو مجلس اإلدارة ٢،٥٠٠ ٢،٥٠٠ ---  ---

 عبدالكريم بن إبراهيم النافع عضو مجلس اإلدارة ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ---  ---

 فراج بن منصور ابوثنين عضو مجلس اإلدارة ٢٥،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠ ---  ---

 العجاجيعبداهللا بن علي  عضو مجلس اإلدارة --- ---  ---  --- 

 غسان بن عبدالرحمن الشبل عضو مجلس اإلدارة ٥،٠٠٠ ٣٥،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠ %٦٠٠
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 لجنـة المراجعـة: -١

تختص ھذه اللجنة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أھداف الشركة ويحمي مصالح المساھمين، ويحق لھا ا�ط�ع 
على جميع المعلومات والبيانات والتقارير والسج�ت وغير ذلك من ا1مور التي ترى أھمية ا�ط�ع عليھا، مع دراسة القوائم 

ا1ولية والسنوية قبل عرضھا على مجلس ا9دارة، ودراسة السياسات المحاسبية، والتوصية لمجلس ا9دارة بتعيين المحاسب  المالية
  القانوني للسنة المالية ومتابعة أعماله، والتحقق من استق�لية المراجعين الداخليين.

دى إدارة المراجعة الداخلية تؤكد على س�مة وفعالية نظام وبعد اط�ع اللجنة على نظام الرقابة المتمثل في ا1نظمة المعتمدة ل
المراجعة الداخلية والرقابة الذي يتم تنفيذه تنفيذاً منظماً وفعا�ً من خ�ل فريق من المراجعين ا1كفاء والمختصين في المخاطر 

  والجودة والنوعية، ولم يتبين للجنة أي م�حظات جوھرية .

 بيان بحضور (رئيس وأعضاء لجنة المراجعة ) خالل العام ٢٠١٢م

 المنصب اإلسم
 رقم االجتماع  

 المجموع الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

 ٨ √ √ √ √ √ √ √ √ الرئيس ناصر بن محمد القحطاني 

 ٥ √ √ × × × √ √ √ عضو صالح بن عبدF الدباسي

 ٨ √ √ √ √  √  √  √  √ عضو عبدF بن علي العجاجي

 ٧ √ √ √ √ √ √ √ × عضو أحمد بن عبدF المغامس

 

  لجنـة الترشيحات والمكافآت: -٢

تختص ھذه اللجنة بالترشيح لعضوية مجلس ا9دارة للدورة القادمة للمجلس ، والمراجعة السنوية ل�حتياجات والمھارات المطلوبة 
لعضوية المجلس، مع مراجعة ھيكل مجلس ا9دارة والتوصية بالتغييرات التي ترى ضرورتھا، وتحديد جوانب الضعف والقوة في 

عالجتھا في الدورة ال�حقة، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس ا9دارة مجلس ا9دارة الحالي واقتراح م
  وكبار التنفيذيين ترتبط با1داء. 

وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، ومدة عضويتھم وأسلوب عملھا، وحدد 
  ھذه اللجنة. مجلس ا9دارة مكافأة أعضاء

 م٢٠١٢بيان بحضور (رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت) خالل العام 

 المنصب االسم
 رقم االجتماع  

 االول

 √ الرئيس  بن سليمان الربيعانعبداهللا 

 √ عضو ناصر بن محمد القحطاني

 √ عضو عبدالكريم بن إبراهيم النافع

ــي   √ عضو صالح بن عبداهللا الدباسـ

 √ عضو عبداهللا بن علي العجـاجــي
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  :اإلدارة التنفيذية

ا المفوضة من مجلس اإلدارة بإدارة أعمال الشركة تنفيذية العلي ي ، ويقوم بهذا الدور تتمثل إدارة الشركة ال لتنفيذي الذ الرئيس ا
ب إلدارة المسؤولية التنفيذية عن األمور المالية  هيعاونه نوا لفة، وتتولى هذه ا لتابعة المخت ورؤساء القطاعات والشركات ا

األنشطة ذات العالقة بأعمال الشركة، ويساعد في متابعة  وجميع ،وٕادارة المخاطر ،واإلدارية والفنية والتشغيلية والمعلوماتية
لتنفيذية في الشركة عند الحاجة. لجانٌ  هابعض األعمال والمهام االستثنائية وتنفيذ إلدارة ا   يتم تشكيلها من ا

نفيذ  ،وتلتزم اإلدارة التنفيذية بالصالحيات المخولة لها من قبل مجلس اإلدارة بتطبيق السياسات المعتمدة والعمل على ت
لما فيه مصلحة  تهاوتنميوتنفيذ الخطط التشغيلية واإلستراتيجية بهدف تطوير أعمال الشركة  ،المهام المنوطة بها

ت تم إنشاؤها لمصلحة موظف الشركة عدا مستحقاتهم النظامية، علماً  يالمساهمين، كما ال يوجد أي استثمارات أو احتياطا
ليس لهم مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب أو أدوات دين  ،فيهم المدير المالي ابمخمسة بأن كبار التنفيذيين وعددهم 

، باستثناء  م٢٠١٢ديسمبر  ٣١حسب سجالت تداول في  المصدرال يملكون أسهم ركاتها التابعة و المصدر أو أي من ش
تنفيذيين أدناه  .ما هو موضح بجدول ملكية كبار ال

  

 م١٢٢٠جدول يبين كبار التنفيذيين بالشركة خالل العام 

 الصفة االسم

 الرئيس التنفيذي للشركة صالح بن ناصر الجاسر

عمال الرشيد عبدالعزيز بن خالد طيط وتطوير ا�  نائب الرئيس التنفيذي للتخ

ع المالية محمد بن عمير العتيبي  نائب الرئيس التنفيذي لقطا

 رئيس قطاع نقل النفط الخام والغاز صالح بن عبدالرحمن الشامخ

 مساعد الرئيس التنفيذي لسكرتارية المجلس وا.تصا-ت أحمد بن سليمان العيدان

  

  م٢٠١٢كبار التنفيذين وأزواجھم وأو�دھم القصر في أسھم الشركة خ�ل العام بيان ملكية 

 

  

  

  

 االسم  الملكية بداية السنة  الملكية نهاية السنة  التغير خالل السنة  نسبة التغير

 صالح بن ناصر الجاسر ٢٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ---  ---

 عبدالعزيز بن خالد الرشيد  ---  ---  ---  ---

 بن عبدالرحمن الشامخصالح   ---  ---  ---  ---

 محمد بن عمير العتيبي  ---  ---  ---  ---

 أحمد بن سليمان العيدان ٢٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠ ---  ---



- ٥٨ - 

 

  *م ٢٠١٢بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام  قائمة

(بااللف)  المبلغ البيان  

 ٤،٥٧١ الرواتب وما في حكمها

 ٢،٢٧٤ البدالت

السنوية المكافآت  ٤،٦٤٠ 

 ٢٥٠ الحوافز

 -- التعويضات العينية

 ١١،٧٣٦ المجموع

نفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذيين الخمسة *                 .الرئيس الت  

ـاتمـة :الخ  

المالية ، م وفقًا لمعايير الشفافية واإلفصاح ومتطلبات هيئة السوق ٢٠١٢لقد تم إعداد التقرير السنوي لعام 
  ومعايير الهيئة  السعودية للمحاسبين القانونيين، ومعايير التقارير المالية الدولية.

 

ن  شريفين الملك عبداهللا ب يود مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة لتقديم شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين ال
وزير  الوزراء مجلس رئيس نائبعبدالعزيز، وٕالى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد 

لى الحكومة الرشيدة، ويخص بالش كر وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الدفاع ، يحفظهما اهللا، وٕا
سوق المالية.    النقل، وصندوق االستثمارات العامة، وهيئة ال

عمهم وثقتهم  على د كما يسر مجلس اإلدارة شكر مساهمي الشركة وعمالئها، ويعرب لهم عن االمتنان العميق 
الشركة في الطريق الصحيح لتحقيق األهداف المرجوة  الغالية التي تدفع المجلس لبذل المزيد من العطاء، وقيادة 

  بنجاح .

  

ى اإلدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة على جهودهم المخلصة من أجل  ك يقدم المجلس شكره وتقديره إل كذل
  تطوير األداء وتحسينه، والعمل بجد لتحقيق أهداف الشركة.

  

  و4 ولي التوفيق ،،،

  

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




