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عبد الله بن سليمان الرب�يعان
 رئيس مجلس   اإلدارة

محمد بن عبدالعزي�ز   السرحان
نائب   الرئيس

  عبدا لله بن علي   العجاجي 
عضو

صالح بن عبدالله   الدباسي
عضو

  غسان بن عبدالرحمن   الشبل
عضو

ناصر بن محمد   القحطاني
عضو

فراج بن منصور أبوثنني
عضو

  عصام بن حمد   المبارك
عضو

عبدالكريم بن إبراهيم   النافع
عضو

أعضاء مجلس اإلدارة
للفرتة من 2011 - 2013 م
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 كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة

السادة المساهمني/ 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

ال��وط��ن��ي��ة  ال��ش��رك��ة  أع���ض���اء م��ج��ل��س إدارة  ن��ي��اب��ة ع���ن 
، وأص��ال��ة عن   ) ال��ب��ح��ري   ( ال��ب��ح��ري  ال��س��ع��ودي��ة للنقل 
للعام  السنوي  التقري�ر  لكم  أقدم  أن  يسرني  نفسي، 
اإلدارة  مجلس  تقري�ر  يتضمن  وال���ذي  2011م،  المالي 
وال��رام��ج  المختلفة،  ال��ش��رك��ة  وان��ش��ط��ة  ن��ت��ائ��ج  ح���ول 
والمشاريع التي تم تنفيذها خالل العام 2011 م، إضافة 
في  المنتهية  للسنة  الموحدة  المالية  القوائم  الى 
2011/12/31م  حول الوضع المالي للشركة، والتي تبني 
تحقيق الشركة ألرباح صافية خالل عام 2011م مقدارها  

287.768.000 ريال.

ل��ق��د ك���ان ع���ام 2011م أح���د أص��ع��ب األع����وام ال��ت��ي م��رت 
الملموس  الضعف  بسبب  البحري  النقل  صناعة  بها 
سعات  دخ��ول  وت��وال��ي  العالمي  االقتصاد  نمو  ف��ي 
طنية كبرية من السفن المتعاقد عليها خالل األعوام 
ال��س��اب��ق��ة . وك���ان ق��ط��اع ال��ن��ف��ط وه���و أك���ر قطاعات 
األعوام  الربحية خالل  الشركة وأكرثها مساهمة في 
الماضية من أكرث القطاعات ت�أثرًا بواقع الصناعة، حيث 
وصل معدل أسعار ت�أجري السفن اليومي في السوق 
ال��ف��وري إل��ى أدن���ى مستوى ل��ه ، ورغ���م ذل��ك فإنه 

بفضل الله ثم بفضل سياسة تنويع مصادر الدخل التي 
أرباح مجزية  الشركة،  فقد تمكنت من تحقيق  ت�تبعها 

في ظل هذه الظروف.

المنطقة  ال���راه���ن ف���ي  ال���وض���ع  ال���رغ���م م���ن  وع��ل��ى 
وتحديات اإلقتصاد العالمي ، فإن الشركة تسري بشكل 

حثيث لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية.

الرامج  من  العديد  تنفيذ  2011م،  العام  خالل  تم  وقد 
والمشاريع المهمة ومنها على سبيل المثال ما يلي:

البضائع  لنقل  متخصصة  سفن   )6( لبناء    التعاقد 
مزودة  )رورو(  نوع  من  المشاريع  وبضائع  العامة 
 )360( حوالي  تحميل  إمكانية  مع  ضخمة  برافعات 
ح��اوي��ة ن��م��ط��ي��ة، إض��اف��ة إل���ى ال��ب��ض��ائ��ع وم��ع��دات 
جوف  ف��ي  وضعها  يتم  التي  الضخمة  المشاريع 
لنقل  مخصصة  أدوار  أربعة  من  المكون  السفينة 

مثل هذه البضائع الضخمة والسيارات.

المتوقع  ومن  كيماويات،  ناقالت   )6( عدد    إستالم 

2012م،  العام  خالل  كيماويات  ناقالت   )5( إستالم 
وواحدة خالل العام 2013م.
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ربط  سياسة  تبني  على  اإلدارة  مجلس    وافق 
لموظفي  والمزايا  الرواتب  وزيادات  المكافآت 
يساعد  سوف  وهذا  باألداء  كليًا  إرتباطًا  الشركة 

على تحسني كفاءة األداء.

لمشروع  والقانونية  اإلدارية  اإلجراءات    إست�كمال 
إطالقها  المتوقع  ومن  للشركة،  الجديدة  الهوية 

خالل الربع الثاني من العام 2012م .

 )230( بقيمة  الدفاع  وزارة  مع  خدمات  عقد    توقيع 
مليون ريال لمدة ثالث سنوات، وبموجب هذا العقد 
ت�كون الشركة شاحنًا رسميًا ألفرع القوات المسلحة 
خدمات  من  مختلفة  بأنوع  والقيام  الدفاع،  بوزارة 
والري  والجوي  البحري  الخارجي  والشحن  النقل 
مدة هذا العقد، إضافة الى إمكانية تعميد الشركة 
العمل  مجال  على  إضافية  وشحن  نقل  بأعمال 
في  زيادة  عنه  ينتج  مما  العقد،  هذا  في  المحدد 

العوائد المتوقعة من هذا العقد.

المراد  للسفن  الفنية  المواصفات  إست�كمال    ت��م 
وي�جري  السائبة،  للبضائع  البحري  لشركة  بنائها 

حاليًا التفاوض إلختيار حوض البناء المناسب.

  تحسني كفاءة تشغيل سفن نقل النفط عر تخفيض 
كمية  في  تخفيض  عنه  ينتج  مما  اإلبحار  سرعات 

الوقود المستهلكة.

  تم اإلنتهاء من اإلجراءات اإلدارية والقانونية لنقل 
السفن  إلدارة  األوسط  الشرق  شركة  وتسجيل 

المحدودة من برمودا الى دبي.

من  الجهود  لت�كاتف  نتيجة  هي  االنجازات  هذه  إن 
الجميع، مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية وموظفي 

الشركة وشركاتها التابعة.

خادم  لحكومة  والعرفان  بالشكر  أتقدم  الختام  وفي 
الحرمني الشريفني الملك عبدالله بن عبدالعزي�ز على 
ما تقدمه من دعم، كما أقدم شكري وتقديري لكافة 
المساهمني الكرام على ثقتهم ودعمهم للشركة، كما 
أشكر زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارةالتنفيذية 

وكافة موظفي الشركة وشركاتها التابعة.

آملني أن نحقق ما نصبو إليه جميعًا بإذن الله.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله بن سليمان الرب�يعان

رئي�����س مجل���س اإلدارة
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لنقل  متخصصة  سفن   )6( لبناء  التعاقد 
البضائع العامة وبضائع المشاريع من نوع 
)رورو( مزودة برافعات ضخمة مع إمكانية 
تحميل حوالي )360( حاوية نمطية، إضافة 
الضخمة  المشاريع  ومعدات  البضائع  إلى 
السفينة  جوف  في  وضعها  يتم  التي 
المكون من أربعة أدوار مخصصة لنقل مثل 

هذه البضائع الضخمة والسيارات.

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
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نقدم خدماتنا المتخصصة آخذين في اإلعتبار قيمنا وأسس 
عملنا المسؤولة، نرتقي

لنصبح مزود خدمة رائد يطبق أحدث طرق تشغيل األساطيل 
البحرية المتميزة تبعًا

للمعاي�ري العالمية ، ولرنسي في الوقت ذاته عالقات عمل 
مثمرة مع جميع شرآائنا

مبنية على الثقة المتبادلة 

ربط االقتصادات، نشر االزدهار، وقيادة التميز في 
الخدمات اللوجيستية العالمية.

صدر المرسوم الملكي رقم م/5 وتاري�خ 1398/02/12ه�، 
بت�أسيس  يقضي  والذي  1979/01/22م،  الموافق 
)شركة  البحري  للنقل  السعودية  الوطنية  الشركة 
وشركة  الوطني،  الناقل  وهي  سعودية(،  مساهمة 
على  المتقدمة  البحري  النقل  شركات  ضمن  رائدة 
العامه  اإلست�ثمار  صندوق  ويمتلك  العالم.  مستوى 

28.2% من أسهم الشركة.

البحري  للنقل  السعودية  الوطنية  الشركة  استهلت 
العامة،  البضائع  نقل  مجال  في  التجارية  عملياتها 
المنتجات  نقل  مجال  في  1985م  العام  في  دخلت  ثم 
التسعينات  منتصف  في  توسعت  ثم  البرتوكيماوية، 
بالدخول في مجال نقل النفط الخام، كما قامت  في 
المسال  الغاز  نقل  نشاط  في  بالدخول  2005م   العام 
المحدودة  برتيديك  شركة  في  حصة  شراء  خالل  من 

)Petredec Ltd( لتجارة ونقل الغاز المسال.

وفي العام 2010م أعلنت الشركة عن البدء في نشاط 
جديد هو نقل البضائع السائبة، وت�أتي هذه األنشطة 

تنفيذًا إلسرتاتيجيها لتنويع مصادر الدخل.

البحري  للنقل  السعودية  الوطنية  الشركة  وتجسد 
وتصل  المملكة  في  المتطورة  البحري  النقل  صناعة 
أسواقًا  خدماتها  تغطي  حيث  بالعالم  المملكة 

من  وشبكة  فروعها  خالل  من  العالم  حول  متعددة 
الوكالء إضافة الى الشركات التابعة ، حيث دخلت في 
است�ثمارات تسعى من خاللها إلى تحقيق األرباح سنويًا 
مع اإلسهام في تطوي�ر اقتصاد البالد ، وتعظيم العائد 
لمساهميها وتعمل الشركة أيضًا على توفري خدمات 
باإلضافة  العمالء،  متطلبات  لتلبية  عالية  جودة  ذات 
إلى إي�جاد فرص عمل للخري�جني السعودي�ني المؤهلني، 
للمشاركة في بناء االقتصاد الوطني، والشركة اليوم 
االقتصادات  لربط  العالم  حول  واسع  بشكل  تعمل 

والمشاركة بنمو االقتصاد العالمي.

تعامالتها  في  الكاملة  بالشفافية  الشركة  التزمت   
باإلفصاح  يتعلق  فيما  السيما  النواحي،  جميع  من 
السالمة  معاي�ري  الشركة  وت�تبنى  أعمالها.  نتائج  عن 
ل  بتحمُّ تلتزم  كما  البيئة،  على  للحفاظ  عملياتها  في 
األول  المركز  على  وحصلت  االجتماعية،  مسؤولياتها 
لجائزة )BMG( للشفافية في العام 2010م التي ُتمَنح 

ألفضل الشركات إفصاحًا.

اس��ت��م��ر ن��م��و ال��ش��رك��ة ف���ي س��ب��ي��ل ت��ح��ق��ي��ق رس��ال��ت��ه��ا 
تطبيق  خ��الل  من  أجلها،  من  أنشئت  التي  واأله���داف 
األمثل  واالستغالل  المتعاقبة،  اإلسرتاتيجية  الخطط 

لمواردها لتحقيق أفضل عائد لمالكها .

رسالة الشركة

رؤية الشركة

مقدمة

من  الثابت  بااللتزام  الشركة  عمل  أخالقيات  ت�تمحور 
لمبادئ  وفقًا  باألعمال  القيام  في  موظفيها  جميع 

الصدق واألمانة ، والت�أكيد على أخالقيات العمل.

القيم
أخالقيات عمل الشركة
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من  العديد  في  والنمو  بالتوسع  حاليًا  الشركة  تقوم 
العامة  البضائع  نقل  كقطاع   ، المختلفة  قطاعاتها 
وقطاع نقل البضائع السائبة وقطاع نقل الكيماويات 
تنفيذًا لخطة الشركة اإلسرتاتيجية الشاملة التي تركز 
البحري  النقل  نشاطات  في  المدروس  النمو  على 

المختلفة لزيادة وتنويع مصادر الدخل.

اإلسرتاتيجية  الخطة  اإلدارة  مجلس  اعتمد  وقد 
نهاية  في  2013م(   – )2009م  الجديدة  الخمسية 
أحد  مع  بالتنسيق  إعدادها  تم  والتي  2008م،  عام 
قوة  الخطة  هذه  أكدت  حيث  العالمية.  الخرة  بيوت 
إلى  إضافة  للشركة،  والتشغيلي  المالي  الوضع 
قدرتها التنافسية في األسواق العالمية في كافة 

قطاعاتها.

تم  كيماويات  ناقلتي  شراء  بإعادة  الشركة  قامت 
إلغاء عقديهما، بسبب ت�أخري حوض البناء في التسليم، 
العام  خالل  كيماويات  ناقالت   )6( استالم  تم  كما 
ناقالت  استالم  2012م  عام  نهاية  في  وسيتم  2011م، 

الكيماويات الخمس المتبقية التي تحت البناء.

لنقل  الوطنية  الشركة  وقعت  2010م  يوليو   4 في 
الكيماويات )NCC( عقدًا مع شركة )دايو( للنقل البحري 

اتفاقية  الشركة  وقعت  2010م  أغسطس   28   في 
)أراسكو(  الزراعية  للخدمات  العرب�ية  الشركة  مع 
وق�د  السائب�ة.  البضائ�ع  لنق�ل  شركة  لت�أسيس 
أطل��ق عل�ى ه��ذه الشرك�ة المشرتك�ة اس�م )شركة 

البحري للبضائع السائبة( .

شركة  مع  الشركة  وقعت  2011م  مارس   6   في 
)4( سفن )رورو(  لبناء عدد  )هيونداي ميبو( عقدًا 
سفينتني  بناء  خيار  حق  مع  العامة  البضائع  لنقل 
وذلك  الخيار  حق  الشركة  مارست  وقد  إضافيتني، 

بطلب بناء السفينتني اإلضافيتني.

يلتزم كافة موظفي الشركة بدعم عمالئها، 
وخدمتهم، وتحقيق أهداف الشركة تجاه مساهميها.

اإلسرتاتيجية 
والمشاريع

مشاريع تم 
تنفيذها 

العمل،  أخ��الق��ي��ات  تبنى  ف��ي  ت���ك��م��ن  ال��ش��رك��ة  ك��ف��اءة 
وااللتزام التام أمام العمالء، وأصحاب المصالح.

البيانات المالية 
ونتائج األعمال

صناعة  على  األعوام  أصعب  أحد  2011م  عام  كان  لقد 
نمو  في  الملموس  الضعف  بسبب  البحري  النقل 
العالمي وتوالي دخول سعات طنية كبرية  االقتصاد 

من السفن المتعاقد عليها خالل األعوام السابقة. 

وكان قطاع النفط وهو أكر قطاعات الشركة وأكرثها 
من  الماضية  األعوام  خالل  الربحية  في  مساهمة 
أكرث القطاعات ت�أثرًا بواقع الصناعة، حيث وصل معدل 
أدنى  الفورية  السوق  في  اليومي  الت�أجري  أسعار 
مستوى له خالل العشري�ن سنة الماضية ، ورغم ذلك 
التي  تنويع االست�ثمارات  ثم سياسة  الله  فإنه بفضل 

ت�تبعها الشركة ، فقد تمكنت من تحقيق أرباح مجزية.

9/8

لنقل  الوطنية  الشركة  استلمت  2011م  العام    خالل 
متخصصة  كيماويات  ناقالت   )6( عدد  الكيماويات 
تبلغ  الواحدة  للناقلة  استيعابية  طاقة  ذات 
)45.000( طن من حوض شينا لبناء السفن وصناعتها 
)SHINAsb(، وقد تم بنجاح إدخالها الخدمة لتعمل 
 NCC ODFJELL CHEMICAL( شركة  تجمع  خالل  من 

TANKERS JLT( ومقرها مدينة دبي.

  قامت الشركة بالتعاقد مع مكتب إستشاري عالمي 
لتحديد  التجارية،  والعالمات  الهوية  في  متخصص 
الهوية  حيث  من  المستقبلية  الشركة  إسرتاتيجية 
والعالمة التجارية ومن المتوقع اإلنتهاء من هذا 

المشروع خالل الربع الثاني من العام 2012م . 

2011م  العام  خالل  صافية  أرباحًا  الشركة  حققت  حيث 
2010م  العام  بنتائج  مقارنة  ريال  مليون   288 بلغت 
التشغيلي  الدخل  وبلغ  ريال،  مليون   415 بلغت  والتي 
ريال  مليون   454 مقابل  ريال  مليون   230 2011م  للعام 
للعام 2010م، أي بإنخفاض قدره )49%( مقارنة بالعام 
نتائج  انخفاض  إلى  يعود  ذلك  في  والسبب  الماضي 
أسعار  معدل  بإنخفاض  ت�أثر  الذي  النفط  نقل  قطاع 
بزيادة  الخام في السوق الفورية مت�أثرًة  النفط  نقل 
في  جديدة  نفط  ناقالت  دخول  جراء  الطنية  السعة 
لثالث  زمني  ت�أجري  عقود  بإنتهاء  وكذلك  السوق 
الربعني  خالل  للشركة  مملوكة  عمالقة  نفط  ناقالت 
إرتفاع  الى  باإلضافة  العام،  هذا  من  والثالث  الثاني 

ت�كاليف شراء وقود السفن.

ناقلة  لبناء   )DSME( المحدودة  البحرية  والهندسة 

ساكن،  طن   )75.000( حمولة  متخصصة  كيماوية  مواد 
ومن المتوقع أن يتم استالمها خالل عام 2013م.

ٍم جيد في إطار إسرتاتيجيتها  واصلت الشركة تحقيق تقدُّ
اإلسرتاتيجية  لهذه  المنطقي  واألساس  المعتمدة، 
خالل  من  التجارية  األعمال  نطاق  توسيع  في  يتمثل 
واإلدارة  االست�ثمارات،  وتنويع  االسطول،  توسيع 
إلى  وتهدف  األسواق  متغريات  ترصد  التي  الفاعلة 

توفري ت�كاليف التشغيل ، وتنفيذ العمليات.

وت�تضمن الخطة اإلسرتاتيجية البنود اآلتية:

السوق  في  مثاليًا  تشغياًل  النفط  ناقالت  تشغيل   
الفورية ومن خالل عقود الت�أجري.

ناقالت  لتشغيل  المثالية  األسواق  عن    البحث 
الكيماويات.

  تقوية اإلدارة التشغيلية في كافة قطاعات األعمال.
للتوسع  المجدية  االست�ثمارية  الفرص    است�كشاف 

المستقبلي.

االلتزام

الكفاءة
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 النتائج المالية للسنوات
 الخمس الماضية

)بآالف الرياالت(

2007م2008م2009م2010م2011م

1.991.0842.049.8301.672.0162.594.5301.703.294إي�رادات التشغيل

)327.217()539.592()395.986()625.692()801.163(ت�كلفة الوقود

)924.741()1.094.290()903.559()976.253()1.027.214(مصاريف التشغيل األخرى

162.707447.885372.471960.648451.336إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة الوقود

176.465109.49883.21272.85956.640إعانة الوقود

339.172557.383455.6831.033.507507.976إجمالي دخل التشغيل 

)87.301()105.718()95.020()103.801()109.660(المصاريف اإلدارية والعمومية

174.166)123.350(83.7532.33943.227إي�رادات )مصاريف( أخرى

)18.419()54.471()34.590()36.365()25.497(مخصص الزكاة والضرائب

287.768414.878369.300749.968576.422صافي ربح السنة

0.911.321.172.381.48ربح السهم من صافي الربح )ريال سعودي(

2011م2010م2009م2008م2007م

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0.0
 مليار ريال
سعودي

صافي الربحالمصاريف اإلدارية والعموميةمصاريف التشغيلإي�رادات التشغيل
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بيان األصول والخصوم كما 
 في 31 ديسمرب

)بآالف الرياالت(

2011م 2007م2008م2009م2010مالبند

1.042.2801.578.4641.225.1461.579.1851.400.642مجموع األصول المتداولة

7.252.8546.407.6306.730.7665.658.9104.634.435صافي األصول الثابتة

2.328.0771.980.1852.380.9222.581.3311.761.709األصول األخرى غري المتداولة

10.623.2119.966.27910.338.5849.819.4267.796.786مجموع األصول

944.248736.030608.041817.726717.011مجموع الخصوم المتداولة

4.294.9683.818.5404.516.1803.709.9412.229.291تموي�ل المرابحة والقروض طويلة األجل

28.05833.32634.97437.88837.002الخصوم غري المتداولة األخرى

5.267.2744.587.8965.160.9454.565.5552.983.304مجموع الخصوم

3.150.0003.150.0003.150.0003.150.0003.150.000رأس المال المدفوع

1.912.6231.939.6911.837.5201.940.7961.509.793االحتياطيات واألرباح المبقاة

293.314288.692190.119163.075153.689حقوق األقلية

5.355.9375.378.3835.177.6395.253.8714.813.482مجموع حقوق الملكية

10.623.2119.966.27910.338.5849.819.4267.796.786مجموع الخصوم وحقوق الملكية
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تمتلك الشركة أو تساهم في مجموعة من الشركات 
داخل المملكة العرب�ية السعودية وخارجها، كما هو 

موضح في الجدول اآلتي:

الشركات التابعة 
والقطاعات

ملخص النتائج المالية للشركات 
 التابعة للعام المالي 2011م 

)بآالف الرياالت(

* تعتمد في دخلها بالكامل على الشركة األم.

النشاط الرئيسياسم الشركة

الدولة محل 

الت�أسيس

الدولة المحل 

الرئيس 

لعملياتها

النطاق 

الجغرافي 

تاري�خ الت�أسيسللنشاط

نسبة الملكية 

2011م 

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
0.1%238)86()16.541()6.605(23.470البحري )أمريكا(*

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن 
0.1%1.608)3.002()36.055(----40.665المحدودة*

الكيماويات  لنقل  الوطنية  الشركة 
47%8.880135.435)7.439()210.785(362.539المحدودة

)2%()6.164()3.874()2.290(--------شركة البحري للبضائع السائبة

إي�رادات التشغيلاسم الشركة

مصاريف 

التشغيل

مصاريف 

عمومية 

وإدارية

)مصاريف( 

إي�رادات أخرى

صافي الربح 

)الخسارة(

نسبة مساهمتها 

في صافي أرباح 

الشركة

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
البحري )أمريكا(

وكيل لسفن
100%1991عالميأمريكاأمريكاالشركة

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن 
المحدودة

اإلدارة الفنية 
100%1996عالمياإلماراتاإلماراتللسفن

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات 
80%1990عالميالسعوديةالسعوديةنقل الكيماوياتالمحدودة

نقل البضائعشركة البحري للبضائع السائبة
60%2010عالميالسعوديةالسعوديةالجافة السائبة

نقل وتجارة الغاز شركة برتديك المحدودة
30.3%1980عالميسنغافورةبرموداالمسال

الشركة العرب�ية المتحدة للزجاج 
المسطح

صناعة الزجاج 
10%2006محليالسعوديةالسعوديةالمسطح
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إجمالي دخل التشغيلمجمل مصاريف التشغيلإي�رادات التشغيل

قطاع نقل البضائع العامة قطاع نقل الكيماويات قطاع نقل البضائع السائبةقطاع نقل النفط والغاز

٪62 

٪18

٪20

مستقلة،  إسرتاتيجية  وح��دات  خ��الل  من  الشركة  تعمل 
وهي قطاع نقل النفط والغاز ، وقطاع نقل الكيماويات، 
وق��ط��اع ن��ق��ل ال��ب��ض��ائ��ع ال��ع��ام��ة، وق��ط��اع ن��ق��ل البضائع 

السائبة، ويعمل قطاعا نقل الكيماويات ونقل البضائع 
الشركة  ه��م��ا  مستقلتني  ش��رك��ت��ني  خ���الل  م��ن  ال��س��ائ��ب��ة 
للبضائع  ال��ب��ح��ري  وش��رك��ة  الكيماويات  لنقل  الوطنية 

هذين  في  إسرتاتيجي�ني  شركاء  لوجود  نظرًا  السائبة، 
القطاعني.

42%5.857137.449143.306)1.221.566()560.057()661.509(1.227.423قطاع نقل النفط والغاز

45%151.754---151.754)210.785()210.785(---362.539قطاع نقل الكيماويات

13%5.09639.01644.112)396.026()256.372()139.654(401.122قطاع نقل البضائع العامة

------------------------قطاع نقل البضائع السائبة

100٪162.707176.465339.172)1.828.377()1.027.214()801.163(1.991.084المجموع

القطاع
إي�رادات 
التشغيل

ت�كلفة 
الوقود

مصاريف 
التشغيل 

األخرى

مجموع 
مصاريف 
التشغيل

إجمالي 
دخل 

التشغيل 
قبل إعانة 

الوقود
إعانة 

الوقود

إجمالي 
دخل 

التشغيل

نسبة الدخل 
التشغيلي 
للقطاع من 

المجموع

٪67

٪11

٪22

13/12

%42

٪45

٪13
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توزيعات األصول والخصوم 
حسب  قطاعات الشركة كما 

 في 31 ديسمرب 2011م
)بآالف الرياالت(

5.415.2863.647.375542.316199.124819.11010.623.211األصول

100%8%2%5%34%51%النسبة 

2.337.7772.568.479213.6925.288142.0385.267.274الخصوم

100%3%0.1%4%49%44%النسبة 

نقل الكيماوياتنقل النفط والغاز

نقل البضائع 

العامة

نقل البضائع 

المجموعالمشرتكةالسائبة

األصول

الخصوم

نقل البضائع العامة

نقل  البضائع السائبة

المشرتكة

نقل الكيماويات

نقل النفط والغاز

٪3

٪5

٪51

٪34

٪2
٪8

٪44

٪49

٪4
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قطاع نقل النفط 
والغاز

حقائق وأرقام

الشركة،  قطاعات  أكر  والغاز  النفط  نقل  قطاع  يعتر 
ويتولى مسؤولية تشغيل اسطول قوامه )17( ناقلة 
 )Spot Market( نفط خام عمالقة في السوق الفوري
 .)Time Charter( ال��م��دة  م��ح��ددة  ت���أج��ريي��ة  وب��ع��ق��ود 
في  المخاطر  إدارة  في  الشركة  إسرتاتيجية  وت�تمثل 
باالستفادة  والمتغري  ال��ث��اب��ت  ال��دخ��ل  ب��ني  ال��م��وازن��ة 
م��ن اإلي�����راد المرتفع ف��ي ال��س��وق ال��ف��وري واإلي����راد 
وخ��الل  ال��م��دة،  م��ح��ددة  الت�أجريية  العقود  م��ن  الثابت 
بعقود  الخدمة  من  ناقالت  ث��الث  خ��روج  تم  2011م  ع��ام 
الفوري  السوق  في  للعمل  المدة  محددة  ت�أجريية 
ليصبح مجموع الناقالت العاملة في السوق الفوري 
)14( ناقلة نفط عمالقة. ويتم  2011م  العام  في نهاية 

تحديد أسعار الت�أجري وفقًا آلليات العرض والطلب في 
ونظرًا  ال��ت���أج��ري.  عقود  توقيع  عند  العالمي  ال��س��وق 
لضعف األسواق الفوريه خالل العام 2011م التي يكون 
ت�أثريها مباشرًا على عقود الت�أجري محددة المدة ، لم 
ترغب الشركة في االرتباط على عقود زمنيه متوسطة 
أو طويلة المدى باسعارمنخفضة حتى ت�تضح مؤشرات 
األس�����واق وك���رس���ت ال��ش��رك��ة ج��ه��وده��ا ع��ل��ى ت��ع��زي���ز 
السفن  سرعة  وخفض  المهمني  العمالء  مع  العالقة 
لتقلل استهالك الوقود ومحاولة تعظيم العوائد من 
االستفاده  تدعم  مختلفة  اس��واق  في  التواجد  خ��الل 

من تواجد السفن فيها في األوقات المناسبة.

في  العمالقة  النفط  ناقالت  بتشغيل  البدء    تم 

العمالقه  السفن  ناقالت  عدد  وبلغ  1996م،  العام 
التي تملكها الشركة حاليًا )17( ناقلة.

  بلغ إجمالي حجم هذه الناقالت )5.256.605( طن ساكن، 
أي ما يعادل حوالي )36( مليون برميل نفط خام.

خالل  العمالقة  النفط  لناقالت  الرحالت  عدد    بلغ 
العام 2011م كما يأتي:

8079%66%السفن العاملة في السوق الفوري

2028%34%السفن العاملة بعقودة محددة المدة

100107%100%اإلجمالي

عدد الرحالتالنسبة نهاية العامالنسبة بداية العام

العمالقة  الشركة  ناقالت  زارت  2011م  العام    خالل 
للنفط حوالي 320 ميناًء. 

 
ناقالت  فيها  تعمل  التي  الرئيسة   الخطوط    أهم 

النفط:
•  الخليج العربي/ الشرق األقصى )%45( 	

•	 الخليج العربي/ الواليات المتحدة األمريكية  )%30(  
•  غرب أفريقيا/ الشرق االقصى )%25( 	

ناقالت  اسطول  في  المطبقة  التقنية    تحتوي 
النفط الخام العمالقة على:

نظام توفري الطاقة.
نظام التحكم اإللكرتوني في تشغيل المحركات الرئيسية.

)البناء  العالمي  العمالقة  النفط  ناقالت    سوق 
الجديد والخروج من الخدمة(:

• بلغ عدد ناقالت النفط العمالقة العاملة في   	
  السوق العالمية 575 ناقلة، كما يوجد قيد البناء  

  127 ناقلة، وذلك بنهاية العام 2011م.
• يتوقع استالم 61 ناقلة خالل العام 2012م.  

• يتوقع خروج )12( ناقلة نفط عمالقة من السوق    
  خالل العام 2012م / 2013م .
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الخطوط الرئيسة لناقالت 
النفط العمالقة حول 

العالم
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اسطول ناقالت 
النفط العمالقة

34056300.3611715تصفيح مزدوج1996مرملة1

34056300.3611715تصفيح مزدوج1996مغوار2

34056300.3611715تصفيح مزدوج1996موطبان3

34056300.3611715تصفيح مزدوج1996محوطة4

34056300.3611715تصفيح مزدوج1996مسفانية5

33358302.7001717.1تصفيح مزدوج2001محرض6

33358302.7001717.1تصفيح مزدوج2002ممرجان7

33358302.7001717.1تصفيح مزدوج2002مصفوى8

33358302.7001717.1تصفيح مزدوج2002مأبقيق9

33360318.0001716.7تصفيح مزدوج2007موفرة10

33360318.0001716.7تصفيح مزدوج2007مليلى11

33360318.0001716.7تصفيح مزدوج2008مجنا12

33360318.0001716.7تصفيح مزدوج2008محباري13

33360318.0001716.7تصفيح مزدوج2009مكحالء 14

33360318.0001716.7تصفيح مزدوج2009مدرة 15

33360318.0001716.7تصفيح مزدوج2009مغزال 16

33360318.0001716.7تصفيح مزدوج2009مسهباء17

5.256.605إجمالي حجم الناقالت بالطن الساكن

العرض )مرت(الطول )مرت(النوعسنة الصنعاسم الناقلةالتسلسل

حجم الناقلة

السرعة )عقدة(عدد الخزاناتبالطن الساكن
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نقل الغاز

قطاع نقل 
الكيماويات

الش���ركة  مس���رية  بإنط���الق  إيذان���ًا  1990م  الع���ام  كان 
الوطنية لنقل الكيماويات برأس���مال ق���دره 200 مليون 
ري���ال، م���ن قب���ل الش���ركة الوطني���ة الس���عودية للنق���ل 
البح���ري والش���ركة الس���عودية للصناع���ات األساس���ية 
»س���ابك«، وق���د س���اهمت فيه الش���ركتان بنس���بة %80 
و20% على التوالي. وقد ضخت الشركتان المؤسستان 
مزيدًا م���ن األموال لتنفيذ الخطط التوس���عية للش���ركة 
الوطني���ة لنق���ل الكيماوي���ات حت���ى بلغ رأس���مالها في 
نهاي���ة ديس���مر 2011م 610 ملي���ون ريال س���عودي بينما 
نم���ت حق���وق المس���اهمني لتص���ل ال���ى )1.079( مليون 
ريال س���عودي وإجمال���ي األصول إل���ى )3.647( مليون 

ريال سعودي.

تمتلك الش���ركة الوطنية لنق���ل الكيماويات المحدودة 
التابعة للشركة تسع عشرة ناقلة كيماويات متخصصة، 

يتم تشغيلها كاآلتي:

شركة  مع  تجاري  تجمع  في  تعمل  ناقالت    تسع 
.)NCC ODFJELL CHEMICAL TANKERS JLT(

للشحن  العالمية  للشركة  مؤجرة  ناقالت    ست 
السعودية  للشركة  التابعة  المحدودة  والنقل 

للصناعات األساسية )سابك(.

عاري  حديد  هيئة  على  مؤجرة  ناقالت    ثالث 
)أودجفل(  رأسمالي مع شركة  ت�أجري  بموجب عقد 

الرنوي�جية.

السعودية  الشركة  على  مؤجرة  واحدة    ناقلة 
العالمية للبرتوكيماويات )سبكيم(.

 هدفت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات من تحالفها 
مع شركة )أودجفل( في منتصف العام 2009م بإنشاء 
الشركتني  اسطول  لتشغيل  مناصفة،  مملوكة  شركة 
واح��د  تجمع  ف��ي  الكيماويات  نقل  ن��اق��الت  م��ن  تجاريًا 
ل��ل��ع��م��ل ح���ول ال��ع��ال��م ف���ي ت���ج���ارة ن��ق��ل ال��ك��ي��م��اوي��ات 
مما   ، المكررة  البرتولية  وال��م��واد  النباتية  وال��زي���وت 
العالم  تعزي�ز تواجدها في األسواق حول  الى  يؤدي 
، ومع توالي  العربي  الخليج  الرتكيز على منطقة  مع 
هذه  أك��دت  التجمع  في  وتشغيلها  الناقالت  إستالم 
اإلسرتاتيجية مردودها المالي وحضورها التسويقي .

ت��م خ��الل ال��ع��ام 2011م االن��ت��ه��اء م��ن ب��ن��اء أرب���ع ناقالت 

سبتمر،  أغسطس،  يونيو،  في  إستلمت  كيماويات، 
شراؤهما  تم  اللتني  الناقلتني  استلمت  كما  وأكتوبر. 
ف��ي م��ارس وأب��ري���ل م��ن نفس ال��ع��ام. وق��د ت��م إلحاق 
شركة  مع  التجاري  التجمع  في  للخدمة  السفن  هذه 

)إن سي سي أودجفل( فور استالمها.

الرحالت:
بلغ ع���دد الرحالت التي نفذها اس���طول قطاع نقل 
2011م، منه���ا  100( رحل���ة خ���الل الع���ام  الكيماوي���ات )

45( رحل���ة للناق���الت العامل���ة ضم���ن تجم���ع ع���دد )
أما   ،)NCC ODFJELL CHEMICAL TANKERS JLT(
فقد  المدة  محددة  عقود  بموجب  العاملة  الناقالت 

بلغت )55( رحلة.

حجم المنقول:
نقل  ق��ط��اع  سفن  على  المنقولة  البضائع  حجم  بلغ 
من  ط��ن  مليون   )3.7( 2011م  ال��ع��ام  خ��الل  الكيماويات 
المواد الكيماوية والزي�وت والوقود النظيف لوجهات 
متعددة حول العالم، وتم نقل تلك البضائع عن طري�ق 
 )1.7( ال��ت��ج��م��ع، وال��ت��ي نقلت  ال��ع��ام��ل��ة ف��ي  ال��ن��اق��الت 
محددة  عقود  ضمن  العاملة  وال��ن��اق��الت  ط��ن  مليون 

المدة، والتي نقلت )2( مليون طن.

الخطوط الرئيسة السطول قطاع نقل الكيماويات:

  الشرق األوسط – الشرق األقصى.

  الشرق األوسط  - أوروبا.

  الشرق األقصى – أوروبا- الواليات المتحدة.

  أوروبا - الواليات المتحدة – أمريكا الجنوبية.

  أوروبا – الشرق األقصى.

  الواليات المتحدة – أوروبا – الشرق األقصى.

  الواليات المتحدة – أمريكا الجنوبية.

  أمريكا الجنوبية – الشرق األقصى.

تعمل الش���ركة في مجال نقل الغاز المس���ال من خالل 
ش���ركة برتدي���ك المح���دودة )برتدي���ك(  والتي ت�أسس���ت 
ف���ي العام 1980م، ومقرها ف���ي )برمودا( ولها مكاتب 
و)البهام���ا(،  و)س���نغافورة(  )موناك���و(  م���ن  كل  ف���ي 
ويرتكز نش���اطها في تج���ارة ونقل غاز النفط المس���ال 
)LPG( ، حي���ث قامت الش���ركة ف���ي العام 2005م بش���راء 
حص���ة مقداره���ا )30.3%( من رأس���مال برتدي���ك، وتدعم 
ش���ركة )برتديك( المحدودة نش���اطها ف���ي مجال تجارة 
الغاز المس���ال باس���طول متخصص لنقل الغاز بحرًا، يبلغ 
تع���داده )64( ناقل���ة متع���ددة األحجام منه���ا )17( ناقلة 
مملوك���ة للش���ركة، وناقلتني مس���ت�أجرتني عل���ى هيئة 
حديد ع���اري،  و)26( ناقلة مس���ت�أجرة بعقود تش���غيلية  

محددة المدة، و)19( ناقلة مس���ت�أجرة بعقود تشغيلية  
فوري���ة ، إضاف���ة الى ثالث ناق���الت تحت البن���اء، وت�توزع 
أعم���ال الش���ركة في األس���واق اآلس���يوية واألوروبية 

والبحر الكاري�بي والشرق األوسط.

حققت الش���ركة عل���ى مدى الس���نوات الماضي���ة أرباحًا 
مجزية من هذا االس���ت�ثمار، وقد بلغ نصيب الشركة من 
صافي أرباح شركة )برتديك( المحدودة عن العام 2011م 
مبل���غ 135.38 ملي���ون ري���ال س���عودي، مقاب���ل 36.93 
ملي���ون ريال س���عودي للع���ام 2010م، أي بزيادة قدرها 

267% مقارنة بالعام الماضي.
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نمو اسطول نقل الكيماويات

الخطوط الرئيسة لناقالت 
الكيماويات حول العالم 
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13574,500االسطول كما في بداية العام 2011م

6270,000ناقالت تم استالمها خالل العام 2011م

19844,500االسطول كما في نهاية العام 2011م

6300,000ناقالت تحت اإلنشاء متوقع استالمها خالل الفرتة )2012م-2013م(

251,144,500المجمــــــــوع

عدد الناقالتالبيـــــــــان
الطاقـة االستيعابية 

)طن ساكن(
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اسطول ناقالت الكيماويات 
العامل وتحت اإلنشاء كما في 

31 ديسمرب 2011م

 
عدد الخزاناتالناقلة

العرض
)مرت(

الطول
)مرت(

الوزن 
اإلجمالي

)طن مرتي(
سنة

الصنع
السرعة
)عقدة(

* تم ت�أجري الناقالت )إن سي سي مكة( و )إن سي سي رياض( و )إن سي سي جبيل( ت�أجريًا عاريًا ) Bareboat ( على شركة )أودفجل( لمدة عشر سنوات مع خيار ممارسة حق الشراء بعد السنة الثالثة.

199532.2183,1037,5005216إن سي سي مكة *1

199532.2183,1037,5005216إن سي سي الرياض*2

199632.2183,1037,5005216إن سي سي الجبيل *3

200532.2183.0246,2002215إن سي سي نجد4

200532.2183.0246,2002215إن سي سي الحجاز5

200632.2183.0246,2002215إن سي سي تهامة6

200632.2183.0246,2002215إن سي سي أبها7

200632.2183.0246,2002215إن سي سي تبوك8

200632.2183.0246,2002215إن سي سي القصيم9

200732.2183.0246,2002215إن سي سي رابغ10

200732.2183.0246,2002215إن سي سي سدير11

200832.2183.0246,2002215إن سي سي الدمام12

200832.2183.0246,2002215إن سي سي حائل13

201132.218345,0002215إن سي سي نور14

201132.218345,0002215 إن سي سي هدى15

201132.218345,0002215  إن سي سي أمل16

201132.218345,0002215 إن سي سي صفا17

201132.218345,0002215 إن سي سي دانة18

201132.218345,0002215إن سي سي نسمة19

32.218345,0002215 2012متوقع خاللإن سي سي شمس20

32.218345,0002215 2012متوقع خاللإن سي سي نجم21

32.218345,0002215 2012متوقع خاللإن سي سي ريم22

32.218345,0002215 2012متوقع خاللإن سي سي سما23

32.218345,0002215 2012متوقع خاللإن سي سي بدر24

36.822875,0003014 2013متوقع خاللإن سي سي فجر25

 1,144,500الوزن اإلجمالي     
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من  مسريتها  ب��داي��ة  ف��ي  نشاطها  ال��ش��رك��ة  ب��اش��رت 
خالل قطاع نقل البضائع العامة، ويغطي هذا القطاع 
منطقة جغرافية من شرق الواليات المتحدة األمريكية 
ال���ى ش��ب��ه ال���ق���ارة ال��ه��ن��دي��ة، م�����رورًا ب��ال��ب��ح��ر األب��ي��ض 
هذا  وب��دأ  العربي.  والخليج  األحمر  والبحر  المتوسط 
القطاع من خالل مكاتبه في كل من الدمام – الرياض 
– جدة – الجبيل – مومباي – ليفورنو بإيطاليا، إضافة 

الى مدينة بالتيمور في والية مريالند األمريكية.

العمالء  قاعدة  لتوسيع  الشركة  مساعي  إطار  وفي 
وتوسيع خدماتها للعمالء االسرتاتيجي�ني، تمت ترسية 
في  الدفاع  وزارة  احتياجات  لنقل  خدمات  تقديم  عقد 
المملكة العرب�ية السعودية بقيمة إجماليه مقدارها 
ث���الث س��ن��وات،  ل��م��دة  )230( م��ل��ي��ون ري����ال س���ع���ودي 
القوات  الرسمي ألفرع  الشاحن  الشركة  ت�كون  وبذلك 
النقل  خدمات  جميع  وتنفيذ  الدفاع  ب��وزارة  المسلحة 
والشحن البحري والري والجوي من وإلى المملكة 

العرب�ية السعودية.

حجم المنقول
في   )RORO( الدحرجة  سفن  على  المنقول  حجم  بلغ 
 )20.126( 2011م  العام  خالل  العامة  البضائع  نقل  قطاع 
حاوية، و)811.235( طنًا ساكنًا من البضائع العامة ، من 

خالل )14( رحلة منتظمة.  
 

الخطوط الرئيسة السطول قطاع نقل البضائع العامة
خطوط  خالل  من  العامة  البضائع  نقل  اسطول  يعمل 
المتحدة  ل��ل��والي��ات  ال��ش��رق��ي  ال��س��اح��ل  ب��ني  منتظمة 
م���رورًا  الهندية  ال��ق��ارة  شبه  حتى  وك��ن��دا  األم��ري��ك��ي��ة 
بميناء ليفورنو اإليطالي وميناء جدة اإلسالمي على 
الدمام  ف��ي  عبدالعزي�ز  الملك  وميناء  األح��م��ر  البحر 

وميناء جبل علي في الخليج العربي.

قطاع نقل البضائع 
العامة:

مواصفات اسطول نقل البضائع 
العامة العامل وتحت اإلنشاء كما 

في 31 ديسمرب 2011م

السفينة 
الوزن الطني 

الساكن
الغاطس

)مرت(
العرض
)مرت(

الطول
)مرت(

حمولة 
الحاويات

القدرة 
الحصانية

السرعة
 )عقدة 
بحرية (

42,60011.1232.29248.722,31027,60018سعودي هفوف1

11.1232.29248.722,31027,60018 42,600سعودي درعية2

11.1232.29248.722,31027,60018 42,600سعودي أبها3

11.1232.29248.722,31027,60018 42,600سعودي تبوك4

17---  9.532.302252,500 26,000هيكل رقم 58085

17---2,500 9.532.30225 26,000هيكل رقم 68086

17---500 ,9.532.302252 26,000هيكل رقم78087

17---500 ,9.532.302252 26,000هيكل رقم 88088

17---500 ,9.532.302252 26,000هيكل رقم98089

17---500 ,9.532.302252 26,000هيكل رقم 108090
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الخطوط الرئيسة لسفن البضائع 
العامة بني أمريكا الشمالية 

وشبه القارة الهندية

CANADA

US

Houston

Livorno

ITALY

INDIA

Mundra

Mumbai

Singapore

Tripoli

Shuwaikh

Dammam

DubaiJeddah

ميناء التحميل

ميناء التنزي�ل

Mosaieed

Bahrain

Savannah
Wilmington

Baltimore
New York

Halifax
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بيان الحاويات المملوكة 
والمست�أجرة كما في 

31 ديسمرب 2011م

2010م2011مالنوع

3.1182.835حاوية 20 قدمًا عادية  1

328332حاوية 20 قدمًا سقف مفتوح  2

552556حاوية 40 قدمًا عادية  3

1.3251.340حاوية 40 قدمًا مكعبًا  4

146146حاوية 40 قدمًا سقف مفتوح  5

5555سطحة 20 قدمًا  6

134153سطحه 40 قدمًا  7

43225شاصي 20 قدمًا  8

66248شاصي 40 قدمًا  9

44مافي 20 قدمًا – 30 طنًا  10

6969مافي 20 قدمًا – 60 طنًا  11

88مافي 20 قدمًا – 80 طنًا  12

212212مافي 20 قدمًا – 100 طن  13

1515مافي 62 قدمًا – 80 طنًا  14
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CANADA

US

Houston

Livorno

ITALY

INDIA

Mundra

Mumbai

Singapore

Tripoli

Shuwaikh

Dammam

DubaiJeddah

ميناء التحميل

ميناء التنزي�ل

Mosaieed

Bahrain

Savannah
Wilmington

Baltimore
New York

Halifax
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ساحة الحاويات 

قطاع نقل البضائع 
السائبة

اإلدارة الفنية 
للسفن

تدير الش���ركة ساحة واس���عة للحاويات في ميناء جدة 
اإلسالمي لتخزي�ن الحاويات والمعدات وصيانتها، حيث 
يس���هم ذلك في س���رعة مناولة الحاويات من الس���فن 

وإليها، والسرعة في تخليص شحنات العمالء.

تطبيقًا لسياس���ة الش���ركة في التوس���ع في أنشطتها 
في قطاعات مختارة من أنش���طة النق���ل البحري، فقد 
أسس���ت الشركة باإلتفاق مع الشركة العرب�ية للخدمات 
الزراعية )أراس���كو( ش���ركة متخصصة في نق���ل البضائع 
الس���ائبة برأس م���ال قدره )200( مليون ريال س���عودي، 
ساهمت الشركة فيها بنسبة )60%(، في حني ساهمت 

شركة )أراسكو( بنسبة )40%( من رأس المال. 

وم���ن المتوق���ع أن تب���دأ الش���ركة أعماله���ا ف���ي نق���ل 
خ���الل  وغريه���ا  وذرة  قم���ح  م���ن  الزراعي���ة  المحاصي���ل 

الع���ام 2012م، بعد الحصول على س���فن ذات حجم مالئم 
لطبيع���ة هذا النش���اط. ويق���در حجم االس���ت�ثمار األولي 
ف���ي الش���ركة حديث���ة الت�أس���يس بمبل���غ )656( ملي���ون 
ري���ال س���عودي، وم���ن المق���رر زيادت���ه ليصل إل���ى نحو 
)1.325( ملي���ون ري���ال س���عودي خ���الل الس���نوات الثالث 
المقبل���ة. ويتم حاليًا مباحثات مع المؤسس���ات المالية 
لتموي�ل حوالي )70%( من ت�كاليف بناء الس���فن الخمس 
األول���ى، وقد تم إعتماد المواصفات النهائية للس���فن 
وإس���تدراج العروض من أحواض بناء متخصصة، وجاري 

التفاوض لرتسية عقود البناء.

قام���ت الش���ركة ف���ي الع���ام 1997م بت�أس���يس ش���ركة 
الش���رق األوس���ط المحدودة إلدارة السفن بالمشاركة 
م���ع احدى الش���ركات المتخصصة في إدارة الس���فن، ثم 
قامت بشراء حصة الشريك اآلخر وأصبحت مملوكة لها 
بالكامل وكان الهدف الرئيس���ي هو إنش���اء إدارة فنية 
متخصصة إلدارة س���فن الش���ركة يتم من خاللها تطبيق 
جمي���ع المعاي�ري الفني���ة والتقنية والتش���غيلية، وعلى 

تطوي�ر الكفاءات التشغيلية.

وتلتزم ش���ركة الش���رق األوس���ط إلدارة الس���فن بأعلى 
والمحافظ���ة  الس���المة  وبقوان���ني  الج���ودة  معاي����ري 
على البيئ���ة الصادرة م���ن المنظمة البحري���ة العالمية 
ال���دول  وبقوان���ني  المتح���دة  لألم���م  التابع���ة   )IMO(
المختلف���ة التي تزور س���فن الش���ركة موانئه���ا، وهذه 
القوان���ني ت���زداد صرامة بش���كل مس���تمر، وتعمل هذه 
الش���ركة طبقًا لمتطلبات المنظم���ات البحرية العالمية 
إنت���اج  وش���ركات  العالمي���ة،  النف���ط  ش���ركات  ومعاي����ري 
وتصدي���ر الكيماويات، وغريهم م���ن العمالء الذين تزداد 
تطلعاته���م ل���ألداء المتمي���ز باس���تمرار وتدير اس���طول 
الش���ركة من ناقالت نف���ط عمالقه وناق���الت كيماويات 

وسفن نقل البضائع. 

كم���ا تق���وم الش���ركة التابع���ة باختي���ار طواقم الس���فن 
وفق���ًا لمواصف���ات عالي���ة من الكف���اءة، وتعم���ل على 

تحدي���ث معلومات الطواقم وتدري�بهم على ما يس���تجد 
م���ن خط���ط وأجه���زة تعتمده���ا وتس���تخدمها الش���ركة، 
وي�وج���د ل���دى ش���ركة الش���رق األوس���ط إلدارة الس���فن 
فريق���ًا متخصصًا من القباطنة والمهندس���ني والفني�ني 
يتمتع���ون بكفاءة فنية عالية وخرة واس���عة بعمليات 
إدارة السفن وتشغيلها من الناحية الفنية واإلدارية.

وبلغ عدد الطواقم البحرية العاملة على سفن الشركة 
)1.182( ف��ردًا ينتمون ال��ى حوال��ي )28( جنسية مختلفة، 
منه���م )1.098( ف���ردًا يعمل���ون على متن الس���فن و)84( 
موظفًا يعملون في مكاتب الشركة ت�تنوع نشاطاتهم 
م���ا بني متخصص���ني في إدارة االس���طول ومهندس���ني 
متخصصني في اإلشراف الفني ومسؤولي مشرتيات 
وتوظي���ف وتدريب ومحاس���بني وأخصائي�ني في متابعة 

الجودة والسالمة والبيئة.

وتقدم ش���ركة الشرق األوسط التقاري�ر الفنية الدورية 
متضمن���ة أداء الس���فن وحالته���ا، واس���تهالك الوقود 
ونتائ���ج الفحوص���ات الدورية وتوصياتها للش���ركة بهذا 
الخصوص، كما تقدم التقاري�ر المالية الدورية بمصاريف 
التش���غيل، باإلضافة إلى الموازنات التقديرية وتقاري�ر 
أخ���رى متع���ددة، كم���ا ت�تولى ش���ركة الش���رق األوس���ط 
عمليات التدريب للمس���تجدين من البحارة الس���عودي�ني 

على متن سفن وناقالت الشركة.
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التخطيط وتطوي�ر 
األعمال

المهام المنوطة بإدارة التخطيط 
وتطوي�ر األعمال

تقوم إدارة التخطيط وتطوي�ر األعمال بالش���ركة بإعداد 
الخط���ط اإلس���رتاتيجية المتعاقب���ة ومتابع���ة تنفيذه���ا، 
والتخطي���ط ال���دوري لألعم���ال والتطوي����ر، كم���ا تق���وم 

بالتنس���يق فيما بني قطاعات الش���ركة ووحدات العمل 
المس���اندة، وبمتابعة أداء ه���ذه القطاعات والوحدات 

ومقارنتها باألهداف المدرجة بالخطط المعتمدة.

  إعداد ومراجعة خطط الشركة اإلسرتاتيجية.
  مراقبة و تنفيذ المبادرات المعتمدة.

  المساعدة على وضع خطط تنفيذية جديدة لضمان 
اإلستخدام األمثل لموارد الشركة.

  إعداد خطط العمل ومؤشرات األداء الرئيسية.

  متابعة إجراءات التغي�ري وإعادة الهيكلة وإست�كشاف 
الفرص المناسبة بما يتفق مع المبادرات المعتمدة.

  مراقبة مشاريع الشركة التوسعية المختلفة  لضمان 
التنفيذ في الوقت المناسب بما في ذلك التنسيق 
والمهندسني  السفن  بناء  وأحواض  الشركاء  مع 

البحري�ني، واالستشاري�ني وبيوت الخرة.

  تحديد واست�كشاف وتقي�يم األعمال المقرتحة لمالءمتها 
بما يتماشى مع األهداف اإلسرتاتيجية للشركة.

  المساعدة على تحديد الفرص اإلست�ثمارية وتطوي�ر 
الشراكات اإلسرتاتيجية.

ومساعدتها  األعمال  وحدات  جميع  مع    التواصل 
في تنفيذ المبادرات التي يتم تحديدها.

البحري  النقل  صناعة  ف��ي  خ��اص��ة  ت��ق��اري���ر    تقديم 
وأداء   ، التشغيلية  والت�كاليف  المالية  األعمال  عن 
المنافسني الرئيسي�ني وتنبؤات وإتجاهات السوق.
ووحدات  القطاعات  لجميع  األداء  قياس    مراقبة 

العمل لرفع التقاري�ر الربعية لإلدارة العليا.
  متابعة المشاريع مع أحواض البناء.

االتصاالت 
والعالقات العامة

ل��ل��ش��رك��ة من  ال���راب���ط  ال��ج��س��ر  االت����ص����االت  إدارة  ت��ع��د 
وال��دوائ��ر  اإلع���الم،  وس��ائ��ل  مختلف  م��ع  التواصل  حيث 
والمكاتب الحكومية، والمؤسسات األخرى. وقد تبنت 
الهوية  مشروع  منها  أنشطة،  ع��دة  االت��ص��االت  إدارة 
والدعاية،  اإلعالمية،  والعالقات  التجارية،  والعالمات 
اإلداري��ة،  الشركة  وأح��داث  االجتماعية،  والمسؤولية 

والمعلومات التي تصدر من إدارة الشركة، وغريها.

أنش���أت الش���ركة إدارة اتصاالت وعالقات عامة متميزة 
مب���ادر  مهن���ي  فري����ق  ولديه���ا  عالي���ة،  كف���اءة  ذات 
ومتم���رس في العالقات العامة، ومع وس���ائل اإلعالم 
المحلي���ة واألجنبي���ة، ومتخصص في إع���داد المؤتمرات 

واللقاءات والمعارض داخليًا وخارجيًا.

العضويات

اإلنجازات 

  عضوية مجلس األعمال السعودي األمريكي.  عضوية المؤتمر اإلسالمي لمالك السفن.

موارد  وتخطيط  إلدارة  الموحد  النظام     تطبيق 
 .)Oracle ERP( الشركة

مساهمة  سعودية  شركة  أول  بوصفها    الريادة 

على  بعد  عن  االلكرتوني  التصويت  نظام  تطبِّق 
أنشطة  إدارة  مع  العمومية  الجمعية  بنود  جميع 
الجمعية وفرز النتائج إلكرتونيًا، وذلك بالتعاون مع 

شركة تداول باستخدام برنامج )تداوالتي(.
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المساهمات 
والمشاركات

تقنية المعلومات

  المشاركة في التقري�ر الخاص عن صندوق االست�ثمارات 
العامة الذي تم نشره في جريدة االقتصادية.

  المشاركه في مؤتمر )Marine Money( في مارس 2011م.

ت���م في العام 2011م البدء في دراس���ة تطبيق المرحلة 
الثاني���ة م���ن إس���رتاتيجة الش���ركة لتقني���ة المعلوم���ات 
المش���اريع  م���ن  مجموع���ة  والمتضمن���ة   ،)2 )من���اره 
التقني���ات  أح���دث  لتوف���ري  اإلس���رتاتيجة  والمب���ادرات 
واألنظم���ة والتطبيق���ات المتطورة وأنس���بها لتحقيق 
الش���ركة  قطاع���ات  جمي���ع  لدع���م  المرج���وة  األه���داف 
وإداراتها المختلفة لمواكبة النمو والرقي بمستوى 

الخدمات والقدرة التنافسية.
 

تنفيذ  من  االنتهاء  المرحلة  تلك  مشاريع  أه��م  وم��ن 
وتخطيط  إلدارة  الموحد  النظام  من  األول��ى  المرحلة 
من  مختلفة  مستويات  على   )ERP( ال��ش��رك��ة  م���وارد 
إن��ش��اء م��رك��ز المعلومات  ال��ش��رك��ة، وك��ذل��ك  ق��ط��اع��ات 
األن��ظ��م��ة المهمة،  ل��ض��م��ان اس��ت��م��راري��ة  االح��ت��ي��اط��ي 
وكذلك تم إنجاز مشروع ربط شبكات تقنية المعلومات 
االس��ت��ف��ادة  م��ع  م��وح��دة  دول��ي��ة  شبكة  تحت  للشركة 
للبنية  شامل  وتحديث  المشرتكة،  الخدمات  توحيد  من 

التحتية لتقنية المعلومات.

وتم االنتهاء من دراسة النظام التقني الجديد لقطاع 
البضائع  أعمال  لجميع  والشامل  العامة  البضائع  نقل 
2012م،  العام  مطلع  بالمشروع  البدء  وسيتم  العامة، 

ويتوقع است�كمال هذا المشروع بنهاية العام.

على  الشركة  موقع  تطوي�ر  المنجزة  المشاريع  ومن 
اإلنرتنت ليواكب احتياجات عمالء الشركة ومساهميها 
وعموم زوار الموقع، وكذلك تطوي�ر البوابة الداخلية 
تم  كما  الداخلي،  التواصل  لتعزي�ز  الشركة  لموظفي 
التواصل  مواقع  على  بالشركة  خاصة  صفحات  إنشاء 
االج��ت��م��اع��ي ال��ع��ال��م��ي��ة ال��م��ع��روف��ة ل��ت��ن��وي��ع ق��ن��وات 

التواصل الخارجية وتعزي�زها.

ويعد الموقع االلكرتوني للشركة أحد أفضل المواقع 
والتصميم  المحتوى  حيث  م��ن  ال��ع��رب���ي��ة  االل��ك��رتون��ي��ة 

وسهولة التصفح.

تقري�ر مجلس الـإدارة  2011م



المراجعة الداخلية 
والرقابة

من  نخبة  وال��رق��اب��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��م��راج��ع��ة  إدارة  تضم 
المراجعني المهني�ني ذوي الكفاءات العالية، باإلضافة 
إلى كوادر فنية بحرية لديها الخرة في أعمال مسح 
مستمر  بشكل  اإلدارة  وت��ع��م��ل  وص��ي��ان��ت��ه��ا.  ال��س��ف��ن 
العاملني فيها وصقل مهاراتهم  تطوي�ر قدرات  على 
برامج  تنفيذ  في  الحديثة  التقنية  تطبيق  طري�ق  عن 
ال��م��راج��ع��ة، وع���ن ط��ري���ق ال��ت��دري��ب واالط����الع ع��ل��ى ما 

يستجد من أعمال المراجعة وتحليل المخاطر. 

العمل  وح���دات  أن  م��ن  اإلدارة  م��ن قبل  ال��ت���أك��د  وي��ت��م 
ومكاتب الشركة المختلفة تلتزم بالقواعد الموضوعة 
والمعاي�ري والسياسات واإلجراءات والرقابة والقوانني 

والتشريعات الحكومية  وغري ذلك. 

ال��ص��ل��ة  ذات  وم��ش��اري��ع��ه��ا  خ��ط��ط��ه��ا  اإلدارة  وت��ض��ع 
بمراجعة إدارة المخاطر استنادًا إلى المعاي�ري الدولية 

للمراجعة. 

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية والرقابة بالتحقق من 
وفروعها،  بالشركة  الداخلية  الرقابة  أنظمة  تطبيق 
الشركة والمحافظة  إلى حماية أصول  والتي تهدف 
عليها والمحافظة أيضًا على سجالتها المحاسبية من 
االستخدام،  إس��اءة  أو من  به  استخدام غري مصرَّح  أي 
واللوائح  المحاسبية  السياسات  تطبيق  من  والت�أكد 
ال��ح��ص��ول على  ب��غ��رض  ال��داخ��ل��ي��ة للشركة  واإلج�����راءات 

تقاري�ر مالية سليمة.

في  وال���رام���ج  األدوات  م��ن  ال��ع��دي��د  اإلدارة  ون��ف��ذت 
إلى  أدى  مما  الشركة  في  المطبقة  الرقابة  أنظمة 
للشركة  الرئيسي  المركز  ب��ني  فيما  الت�كامل  تحقيق 
وف��روع��ه��ا وم��ك��ات��ب��ه��ا اإلق��ل��ي��م��ي��ة. وأك��م��ل��ت اإلدارة 
وفقًا  2011م  للعام  والتدقيق  المراجعة  عملية  مهام 
وفحص  بمراجعة  وقامت  المعتمدة.  المراجعة  لخطة 
المختلفة  بالمكاتب  الخاصة  والمستندات  الحسابات 
والشركات التابعة والفروع. وحققت اإلدارة أهدافها 
بإنهاء تلك المهام طبقًا لخطة المراجعة، وقدمت تبعًا 
لذلك التوصيات واالقرتاحات المالئمة للجنة المراجعة 
عن  المباشرة  بالمسؤولية  تضطلع  ال��ت��ي  بالشركة 

أعمال هذه اإلدارة. 
  

الحوكمة  إدارة  ن��ظ��ام  بتطبيق  أي��ض��ًا  اإلدارة  ق��ام��ت 
مكونات  أحد  يعد  الذي   )GRCM( واالمت�ثال  والمخاطر 

.)ERP( النظام الموحد إلدارة وتخطيط موارد الشركة

المراجعة  مهام  تعزي�ز  في  النظام  ه��ذا  ساهم  وق��د 
وتحسينها، وأدى إلى تحسني الشفافية والتحكم في 
وعملياتها،  الشركة  تعامالت  على  والرقابة  المخاطر 
كما ساعد على التحول إلى نظام التشغيل اإللكرتوني 

لمهام المراجعة الداخلية.  

27/26 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري



الموارد البشرية

سياسة السعودة  

البشرية  ل��ل��م��وارد  إسرتاتيجية  ب��وض��ع  ال��ش��رك��ة  تلتزم 
من  الشركة  لتمكني  الرامية  الجهود  لدعم  وتطوي�رها 
ويتم  اإلسرتاتيجية.  أهدافها  وتحقيق  رسالتها  أداء 
في  س��ن��وي��ًا  وتنقيحها  اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة  ه���ذه  م��راج��ع��ة 
البشرية  ال��م��وارد  إلدارة  المتغرية  األول���وي���ات  ض��وء 
إدارة  دور  ويتمثل  للشركة.  المتغرية  واالح��ت��ي��اج��ات 
للشركة  مضافة  قيمة  تحقيق  في  البشرية  الموارد 
وتنفيذها،  البشرية  ال��م��وارد  خطط  تطوي�ر  خ��الل  م��ن 
وال��ق��ي��ام ب���دور رائ���د ف��ي ت��ع��زي���ز وت��ط��وي���ر الموظفني 

وبرامج التدريب الكفيلة بتحقيق ذلك.

وال��ت��دري��ب  ال��خ��رة  لضمان  ال��ش��رك��ة  سياسة  وت��ه��دف 

الكافي للموظفني الذي يمكنهم من ت�أدية الواجبات 
الشركة  وتقوم  واقتدار،  بفعالية  المنوطة  والمهام 
باختيار موظفيها بناًء على قدراتهم العلمية والفنية 
أعمال  متطلبات  مع  يتوافق  بما  السابقة  وخراتهم 

الشركة.

 )3.360( 2011م  العام  خالل  التدريب  ساعات  بلغت  وقد 
ساعة في مجاالت متعددة، وفي العام 2012م، تخطط 
في  تدري�بية  ب��رام��ج  لتقديم  البشرية  ال��م��وارد  إدارة 
اللغة اإلنجليزية والشحن وتطوي�ر مهارات الموظفني 
وما  ال��م��ت��غ��ريات  على  اإلط���الع  على  يساعدهم  مما 

إستجد في مجاالت عملهم. 

تع���د برام���ج الس���عودة م���ن المج���االت الرئيس���ة الت���ي 
ترت�ك���ز عليه���ا الش���ركة ويت���م م���ن خالله���ا العم���ل على 
استقطاب المزيد من المواطنني األكفاء للعمل تمشيًا 
م���ع التطلع���ات الوطني���ة إلي�ج���اد ف���رص عمل وتش���غيل 
للمواطن���ني.  وبناًء عليه، ُتعط���ى األولوية للمواطنني 
ف���ي ش���غل جمي���ع الوظائ���ف الش���اغرة ف���ي الش���ركة، 

وتفتخر الش���ركة بأن مستوى السعودة في الوظائف 
اإلدارية المتوس���طة والعليا بلغ نسبة )83%( كما  بلغ 
ع���دد الموظفني في المملك���ة 176 موظفًا، حيث بلغت 
نس���بة الس���عودة اإلجمالي���ة )58%( مما أهل الش���ركة 
لت�ك���ون ضم���ن الدرجة الممت���ازة في برنام���ج )نطاقات( 

الذي أطلقته وزارة العمل مؤخرًا.
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التسوي�ق وخدمات 
العمالء

ضمان الجودة

عملها،  مجاالت  في  رائدة  لت�كون  الشركة  تسعى 
الشركة  وتقوم  كانوا،  أينما  عمالئها  بخدمة  وتعتني 
للنفط  المنتجه  الشركات  كبار  وهم  عمالئها  بخدمة 
الشركات  وكذلك  العالم  حول  الت�كري�ر  ومصافي 
في  أما  العالم.  حول  للكيماويات  والمصدرة  المنتجة 
بخدمة  الشركة تقوم  العامة فإن  البضائع  قطاع نقل 
حيث  القطاع،  هذا  في  العمالء  من  أوسع  قاعدة 
وتحديد  العمالء  مع  للتعامل  إسرتاتيجية  وضع  تم 

إحتياجاتهم وخدمتهم.

وقد أجرى قسم المبيعات وخدمة العمالء في قطاع 
ميدانية  زيارة   )52( على  يزيد  ما  الخام  النفط  نقل 
للعمالء الرئيسي�ني خالل العام 2011م، مقابل )50( زيارة 

ميدانية في العام )2010م(.

إدارة  على  تعمل  والزالت  الجودة،  إدارة  عملت 
نظام  في  األولية  التدري�بية  الدورات  وتنفيذ  وتوجيه 
الدورات  مثل   ،)ISO  9001-2000( العالمية  الجودة  إدارة 
الجودة  لمراجعي  الت�أهيل  ودورات  األساسية، 
نظام  تعزي�ز  بهدف  الرئيسي�ني،  والمراجعني  الداخلي�ني 
العام 2006م على  إدارة الجودة. وحصلت الشركة خالل 
)ISO 9001-2000( في  الدولية  شهادة منظمة المعاي�ري 
الشركة  نجحت  2009م  عام  وفي  الجودة.  إدارة  نظام 
في تطوي�ر نظام إدارة الجودة وترقيته ليطابق المعيار 

العالمي )ISO 9001-2008( من معاي�ري الجودة العالمية.

إلدراج  الالزم���ة  الخط���ط  الج���ودة  إدارة  وضع���ت  وق���د 
جمي���ع قطاعات العمل في الش���ركة تحت مظلة واحدة 
ضمن نظام إدارة الج�����ودة ، وه����و مش������روع مس���تم����ر 

لتعمي����م  ذل����ك عل��ى جمي�����ع قطاع���ات الشرك���ة ،  كم���ا 
وضع�����ت أيض��ًا الخط���ط الكفيل�����ة بتطبي����ق نظ�����ام إدارة  
الج�������ودة الش���امل���ة  ))TQM(. وس���تب�دأ  ف�����ي الع�����ام  
2012م   بتطبي����ق  نظ����ام الج���ودة )ISO 9001-2008( على 

مكاتب الشركة الخارجية لقطاع نقل البضائع العامة .  

في  الجودة  نظام  التابعة  وشركاتها  الشركة  تطبق 
مع  يتناسب  بما  بها  التعامل  ويتم  كافة،  أنشطتها 

شهادة نظام الجودة العالمي.

بانتظام بتطوي�ر إجراءات السالمة على  تقوم الشركة 
ألحدث  مطابقتها  من  للت�أكد  وتقي�يمها  اسطولها 
معاي�ري  مع  والسالمة  األمن  إجراءات  وتطابق  النظم، 

.)ISO 9001-2000( الجودة العالمية
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وتقديم   ، أعمالها  في  التميز  بتحقيق  الشركة  تلتزم 
المبادىء  اتباع  طري�ق  عن  لعمالئها  دقيقة  خدمة 

األساسية التالية:  
  استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية.

أصول  بحماية  الكفيلة  الخطوات  جميع    اتخاذ 
الشركة وعمالئها.

  تطوي�ر عالقات العمالء وإدارتها بصورة استباقية.

  استخدام مقاي�يس األداء لدفع الشركة نحو تحقيق 
التحسن المستمر.

 
  التزام الشركة التام بأخالقيات العمل وممارستها 

بصدق وإخالص.

من  شاسعة  مناطق  ال��ب��ح��ري  النقل  صناعة  تغطي 
ال��ع��ال��م، مما ي��زي��د م��ن إح��ت��م��االت أن ت����رتك آث����ارًا على 
وتلتزم  المناخية.  والتغريات  البحريه،  البيئة  سالمة 
الشركة بضوابط صارمة نحو البيئة ومقتضيات السالمة 
العامة ت�توافق مع المعاي�ري المقررة من قبل الهيئات 
والمنظمات البيئية العالمية ذات العالقة للمحافظة 
الشركة  وت�أخذ  والمناخ،  البحرية  البيئة  سالمة  على 
في الحسبان جميع المتطلبات الضرورية لهذا الغرض 
والمنصوص عليها في المواصفات الفنية السطولها،

السلبي  األثر  من  اإلمكان  بقدر  التقليل  على  وتحرص 

السفن  محركات  ع��ن  الناتج  التلوث  ج��راء  البيئة  على 
وال����م����ع����دات ال��م��س��ت��خ��دم��ة ع���ل���ى م���ت���ن االس����ط����ول. 
لالسطول  الدورية  الفحوصات  بعمل  الشركة  وتقوم 
عالمية  اس��ت��ش��اري��ة  م��ك��ات��ب  ب��واس��ط��ة  وال���م���ع���دات 
الفنية  للمواصفات  مطابقته  م��ن  للت�أكد  متخصصة 
السالمة،  وم��ع��اي���ري  عالميًا  المعتمدة  والمقاي�يس 
الكفيلة  التدابري  باتخاذ  باستمرار  الشركة  تقوم  كما 
بما  وصحتهم  موظفيها  س��الم��ة  على  بالمحافظة 

فيهم العاملون على متن االسطول.

ال تنحص���ر إس���هامات المنش���آت التجاري���ة ف���ي تنمي���ة 
االقتص���ادات فق���ط، ب���ل تمت���د آثاره���ا اإلي�جابي���ة عل���ى 
تض���ع  فإنه���ا  للش���ركة  وبالنس���بة  ككل،  مجتمعاته���ا 
ب���دء  فمن���ذ  أعينه���ا،  نص���ب  االجتماعي���ة  المس���ؤولية 
الجوان���ب  إس���هاماتها  ج���اوزت  نش���اطها  الش���ركة 
المجتم���ع  نح���و  ش���املة  نظ���رة  لت�تبن���ى  االقتصادي���ة 
والمس���اهمني والمس���ت�ثمري�ن ف���ي الش���ركة، وتعتقد 
أن المس���ؤولية االجتماعي���ة تمت���د إلى أبع���د من ذلك 
لتش���مل المجموع���ات المحيط���ة بها من المؤسس���ات 

والهيئات الخريية والمجتمع ككل.

وت��س��ع��ى ال��ش��رك��ة ل��ت���ك��ون ف��اع��ل��ة ف���ي ك���ل أم��اك��ن 
تواجدها، وقد كانت مشاركات الشركة في العام 2011م 

على النحو اآلتي:

  رعاية لرنامج )وحدة اللغة والتواصل( في جمعية 
األطفال المعوقني.

التي  السرطانية  التوعية  حملة  ف��ي    المشاركة 
تنظمها وزارة الصحة.

  دعم أعمال الجمعية الخريية لرعاية األيتام )إنسان(.
 

  ال���م���ش���ارك���ة ف���ي ال���م���ه���رج���ان ال���وط���ن���ي ل��ل��رتاث 
والثقافة )الجنادرية 26(.

  ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��وط��ن��ي )81( 
للمملكة العرب�ية السعودية.

إن صناع���ة النق���ل البحري تح���وي العديد م���ن المخاطر 
المال���ي والمعلومات���ي والتش���غيلي  الصعي���د  عل���ى 
س���واء كان ذل���ك في األس���واق الداخلي���ة أو الخارجية، 
وقد أولت الش���ركة ه���ذا الجانب اهتمام���ًا كبرًيا بهدف 
ع���ن  المخاط���ر وتقويمه���ا بموضوعي���ة فض���اًل  تحدي���د 
االس���تجابة على الوجه الصحيح واإلدارة النشطة لتلك 
المخاط���ر. ويت���م تنفي���ذ أنش���طة إدارة المخاط���ر ف���ي 

إط���ار األه���داف واألغ���راض واإلس���رتاتيجيات والضوابط 
الداخلي���ة واألولوي���ات التنظيمي���ة في الش���ركة، ومن 
ه���ذا المنطلق ف���إن جميع اإلدارات واألف���راد العاملني 
ف���ي الش���ركة يتحمل���ون مس���ؤولياتهم ف���ي تطبي���ق 
ضواب���ط داخلية مالئم���ة، وإدارة المخاطر المحددة بما 

يحقق أهداف الشركة ويحفظ مواردها.

سياسة الجودة

البيئة والسالمة

المسؤولية 
االجتماعية

إدارة المخاطر:
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ت�تول���ى إدارة الخزين���ة ف���ي الش���ركة مراقب���ة أس���واق 
المال، وتحليل المعطيات، ودراس���ة توجهات الس���وق، 
ومتابعة التغريات في أس���عار الصرف والفائدة بهدف 
تف���ادي مخاطر التضخ���م ومخاط���ر االئ�تم���ان والتقلبات 

في أس���عار الص���رف والفائ���دة، ولتحديد أفضل الس���بل 
لتقليل المخاطر المالية، وكذلك تحري أوجه االست�ثمار 

المتاحة الستغالل ما يتوافر من فائض نقدي لديها.

العمليات المالية

تقوم إدارة تقنية المعلومات باتباع أفضل الممارسات 
ف���ي مج���االت أم���ن النظ���م وحماي���ة أجه���زة الحاس���ب 
ووس���ائط المعلوم���ات والرمجي���ات المس���تخدمة في 
مج���ال المعلوم���ات واالتصاالت، وبه���ذا الخصوص فقد 

ووس���ائل  الرمجي���ات  م���ن  مجموع���ة  لذل���ك  اعتم���دت 
الكامل���ة  والس���رية  الس���المة  يحق���ق  بم���ا  الحماي���ة 
للمعلوم���ات، وت�أمينه���ا من مح���اوالت الوص���ول إليها 

واخرتاقها.

إن أح���د األهداف الرئيس���ة إلدارة الش���ركة ه���و التقليل 
من مخاطر التشغيل وذلك عن طري�ق الت�أمني على تلك 
المخاط���ر بالط���رق المناس���بة وبأفض���ل المنافع وأقل 
الت�كالي���ف وم���ن اج���ل ذلك تس���عى إدارة  الش���ركة الى 
الوق���وف على أحدث المس���تجدات في غط���اء الت�أمني، 
كم���ا تس���عى باس���تمرار إل���ى تحس���ني الواق���ع الحالي 
لغط���اء الت�أم���ني بأنواعه وتجن���ب االزدواجي���ة أو الت�كرار 
في بع���ض المجاالت من بوالص الت�أم���ني المحتفظ بها 

لدى الشركة. 

وتن���ص خط���ط الش���ركة اإلس���رتاتيجية بأن���ه م���ع تنامي 
اس���طول الش���ركة س���ت�كون هناك حاجة إلى منافس���ة 
جدي���دة توج���ب الت�أك���د م���ن الجم���ع ب���ني أفض���ل أن���واع 
المنافع الت�أمينية. وتحرص إدارة الش���ركة على دراسة 
خدمات مزودي الت�أمني دراسة مستمرة من حيث قوة 
مراكزه���م المالية والق���درة على الوف���اء بالتزاماتهم 
فض���اًل عن قدراته���م التقنية باإلضافة إلى االس���تفادة 

من البيوت االستشارية المتخصصة في هذا المجال. 

  الت�أمـــني البحري: ويش���مل الت�أمني على االس���طول 
والمع���دات، باإلضاف���ة إلى البح���ارة العاملني على 
س���فن الش���ركة والمس���ؤولية المدني���ة المرتتب���ة، 
وم���ا ينج���م عنه���ا م���ن مخاط���ر بحري���ة، حيث تش���رتط 
بع���ض الدول لدخول موانئها وج���وب وجود تغطية 

مناسبة ومتوافقة مع متطلبات هذه الدول.

  الت�أمني غري البحري: ويشمل تغطية مكاتب الشركة 
من أجهزة ومبانٍ وسيارات وعاملني حسب الحاجة، 
باإلضاف���ة إلى الت�أمني الطب���ي على العاملني في 

الشركة.

اس���طول  حج���م  إن  والتعويـــض:  الحمايـــة    نـــوادي 
الش���ركة ومركزه���ا يؤهالنه���ا لت�ك���ون عض���وًا فاعاًل 
ف���ي نادي����ني من أك���ر ن���وادي الحماي���ة الموجودة 
ف���ي المملكة المتح���دة، حيث تقوم ه���ذه النوادي 
بتغطي���ة المخاط���ر الناش���ئة ع���ن ح���وادث الس���فن 

وتلفيات البضائع المنقولة.

وت�تمت���ع الش���ركة بعضوي���ة مجال���س إدارات هذي���ن 
النادي����ني مم���ا يعود عليه���ا بالنفع من خ���الل تبادل 
الخ���رات وترس���يخ المعرف���ه بالمخاط���ر التش���غيلية 

والت�أمني الت�كافلي.

أمن المعلومات

مخاطر التشغيل
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الفائض  من  وقدر  قوي،  مالي  بمركز  الشركة  ت�تمتع 
الوفاء  على  القدرة  من  يمكنها  مما  النقدي 
وأسست  المختلفة،  مشاريعها  وتموي�ل  بالتزاماتها 
الشركة عالقة متينة مع المؤسسات المالية المحلية 
واعتمدت  السابقة،  السنوات  مدى  على  والدولية 
مبادئ  مع  متوافقة  وتمويلية  است�ثمارية  سياسات 
تحوي�ل ما  تم  السياسات فقد  الشريعة، ووفقًا لهذه 
نسبته )88%( من قروض الشركة إلى تموي�ل متوافق 
مع  المتوافق  التموي�ل  نسبة  وستصل  الشريعة،  مع 
الشريعة إلى نسبة )100%( عند سداد القروض التجارية 

التقليدية القائمة حاليًا.

است�ثمار  في  متحفظة  سياسة  أيضًا  الشركة  ت�تبع 
مخاطر  ذات  است�ثمارات  في  لديها  النقدي  الفائض 

متدنية مما يسهل عليها تسي�يل تلك االست�ثمارات عند 
سياسات  وت�تناسب  عملياتها.  لتموي�ل  إليها  الحاجة 
وت�تم  وأصولها،  عملها  طبيعة  مع  المالية  الشركة 
االفرتاضية  أعمارها  مع  يتناسب  بما  أصولها  إدارة 
مرونة  إلى  يؤدي  وهذا  منها،  المتوقعة  والعوائد 
الوفاء  من  الشركة  تمكِّن  النقدية  التدفقات  في 

بالتزاماتها محليًا ودوليَا.

العام  نهاية  في  الشركة  ألصول  التموي�ل  مقدار  بلغ 
2011م )4.82( بليون ريال، وت�توقع الشركة أن يصل هذا 
التموي�ل إلى أقصاه عند حد )4.96( بليون ريال بنهاية 
حسب  التدري�جي  بالتناقص  بعدها  ليبدأ  2013م  العام 

عقود التموي�ل الحالية.

التموي�ل 
واالست�ثمار 

 التموي�ل خالل العام 2011م
)بآالف الرياالت(

2,313,959)228,323(2,313,76211228,520الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

2,483,676)96,425(1,810,05610,5770,045الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

17,378)1,991(---19,3697شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة

4,815,013)326,739(4,143,187998,565المجمــــــوع

 رصيد القرضاسم الشركة
بداية السنة

 متوسط مدة
القرض بالسنوات

 إضافات خالل
السنة

 المسدد خالل
السنة

 رصيد القرض
نهاية السنة

 مليون ريال
سعودي

مابعده2016م2015م2014م2013م2012م

2،246

522 504 532 492 456

رصيد تموي�ل المراجعة والقروض طويلة األجل
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الزكاة الشرعية والضرائب:
تق���وم الش���ركة وش���ركاتها التابع���ة بإع���داد اإلق���رارات 
الزكوية والضري�بية بصفة دورية، ويتم س���داد ما يرتتب 
عليهم���ا م���ن مدفوعات زكوية وضري�بي���ة بموجب هذه 
اإلق���رارات في الف���رتات المحددة نظام���ًا، كما تقومان 
بس���داد جميع االستقطاعات الضري�بية المفروضة على 
المدفوع���ات لجه���ات أجنبية غري مقيمة بش���كل دوري 

بموجب النظام.

لم تس���تلم الش���ركة الربوط الزكوية م���ن مصلحة الزكاة 
2010م، والرب���وط  2001م وحت���ى  ع���ن األع���وام  والدخ���ل 
ل���م  كذل���ك  2004م(.  )2001م وحت���ى  لألع���وام  الضري�بي���ة 
تس���تلم الش���ركة التابع���ة الرب���وط الزكوي���ة والضري�بي���ة 

لألعوام 2005م وحتى 2010م.

لنق���ل  الوطني���ة  )الش���ركة  التابع���ة  الش���ركة  تس���لمت 
الكيماويات( ربوطًا إضافية للزكاة وضري�بة االس���تقطاع 
خاص���ة بالس���نوات م���ن )1991م حت���ى 2004م( بلغت )59( 
ملي���ون ري���ال س���عودي. وق���د قام���ت الش���ركة التابعة 
باالع���رتاض عل���ى بع���ض البنود لتل���ك الرب���وط وطريقة 
معالجته���ا، وف���ي إبري�ل 2010م تم التوصل إلى تس���وية 
نهائي���ة م���ع مصلحة ال���زكاة والدخ���ل عن تل���ك األعوام 
بلغت )53( مليون ريال س���عودي، وقد قامت الش���ركة 
التابع���ة بس���داد )26( ملي���ون ري���ال ف���ي الع���ام 2011م 

وتقدمت للمصلحة بطلب تقسيط الباقي. 

وق���د ش���كلت الش���ركة وش���ركاتها التابع���ة مخصص���ات 
ه���ذه  ع���ن  وضري�بي���ة  زكوي���ة  مطالب���ات  أي  لمقابل���ة 

الفرتات. 

رأس المال للشركات التابعة 
الموحدة لعام 2010م و 2011م

المدفوعات 
النظامية

الشركة الوطنية السعودية 
للنقل البحري – أمريكا

محدودة 
المسئولية

ال توجد000, 1001%100%19913.750.0003.750.000م

شركة الشرق األوسط إلدارة 
السفن المحدودة

محدودة 
المسئولية

ال توجد1001%100%1996306.54045.000م

الشركة الوطنية لنقل 
الكيماويات المحدودة

محدودة 
المسئولية

ال توجد000, 000, 8061%80%1990610.000.000610.000.000م

شركة البحري للبضائع 
السائبة 

محدودة 
المسئولية

ال توجد000, 60200%60%2010200.000.000200.000.000م
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اسم الشركة
نوع

الشركة
تاري�خ 

الت�أسيس
رأس المال
في  2011م

رأس المال
في  2010م

نسبة الملكية
في 2011م

نسبة الملكية 
في2010م

تفاصيل
األسهم

أدوات 
الدين
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3.506.444 13.087.990 الزكاة بموجب إقرار الشركة

176.806 146.567 مستحقات ضري�بة االستقطاع لشهر ديسمر 2011م

34.721 348.284 مستحقات الت�أمينات االجتماعية لشهر ديسمر 2011م

الشركة الوطنيه لنقل 
)NCC( الكيماويات

  الشركة الوطنية السعودية
)NSCSA( للنقل البحري البيــان

يعتم���د توزي���ع األرباح عل���ى نتائج الش���ركة التش���غيلية 
والس���يولة النقدي���ة واحتياج���ات رأس الم���ال العام���ل، 
وكذل���ك االس���ت�ثمارات الرأس���مالية، وبن���اًء عل���ى تل���ك 
المعطي���ات فق���د ق���رر مجل���س اإلدارة ف���ي اجتماع���ه 
للجمعي���ة  التوصي���ة  2011/12/22م  بتاري����خ  المنعق���د 
العام���ة بتوزيع مبلغ وق���دره )157.5( مليون ريال على 
المس���اهمني عن الع���ام المال���ي 2011م، وذل���ك بواقع 

)0.50( ريال لكل سهم.

والنظ���ام  الت�أس���يس  عق���د  م���ن   )36( الم���ادة  نص���ت 
األساسي للشركة على ما يلي: »توزع األرباح الصافية 
المصروف���ات  جمي���ع  خص���م  بع���د  المس���اهمني  عل���ى 
العمومي���ة والت�كالي���ف األخرى واالحتياط���ي النظامي 
حس���ب الم���ادة )34( من ه���ذا النظام، ويس���تحق أعضاء 
ب���دل حض���ور جلس���ات مجل���س اإلدارة،  مجل���س اإلدارة 
باإلضافة إلى مكافأة سنوية مقطوعة وفقًا للقواعد 

المنظمة لذلك«.

بيان بقيمة المدفوعات النظامية 
المستحقة كما في 31 ديسمرب 2011م

توزيع األرباح:

تقري�ر مجلس الـإدارة  2011م



السنة المالية
صافي الربح

)بآالف الرياالت(

 التوزيعات
النقدية

 )بآالف الرياالت(
 توزيعات أسهم

منحة

نسبة التوزيعات 
النقدية إلى 

صافي الربح )%( 
نسبة التوزيع من  

رأس المال )٪(

10%74,5%---2007422,576315,000م

15%63%---2008749,968472,500م

10%85,3%---2009369,300315,000م

10%76%---2010414,878315,000م

5%55%---175.500*2011287.768م

المتوسط  السنوي---2,244,4901,575,000المجموع
٪70

 المتوسط  السنوي
٪10

* خاضع لموافقة الجمعية العامة العادية

يتمتع مساهموا الشركة بجميع الحقوق واالمتيازات 
مع  ت�تماشى  والتي  الت�أسيس،  عقد  عليها  نصَّ  التي 
الشركات  لحوكمة  التنفيذية  والالئحة  الشركات  نظام 

الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ويحرص مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على تهيئة 
البيئة المناسبة للمساهمني للتمتع بممارسة جميع 
مراجعة  خ��الل  م��ن  وسهولة  يسر  بكل  الحقوق  تلك 
إلى  ب��اإلض��اف��ة  المساهمني،  وق��س��م  ال��ش��رك��ة  إدارة 
اإلدارة  مجلس  لعضوية  الرتشح  في  بحقهم  التمتع 
لمن تنطبق عليهم الشروط النظامية، ودعوتهم من 
خالل الصحف المحلية، وعر موقع الشركة اإللكرتوني، 
وم��وق��ع ت����داول ل��ح��ض��ور ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ع��م��وم��ي��ة عند 
التصويت،  في  حقهم  على  المحافظة  مع  انعقادها 
عدد  ويشارك  اإلدارة،  مجلس  في  ممثليهم  واختيار 
المتعلقة  ال��م��ن��اق��ش��ات  ال��م��س��اه��م��ني ف��ي  ك��ب��ري م��ن 
بجميع أنشطة الشركة والخطط المستقبلية من خالل 
حضورهم للجمعيات العمومية، وعند اعتماد الجمعية 
والعمل  عنها  اإلع���الن  يتم  األرب���اح  لتوزيعات  العامة 
بسجالت  المسجلني  للمساهمني  دفعها   على  ف��وًرا 
يوم  ت���داول  نهاية  ف��ي  المالية  األوراق  إي���داع  مركز 
طري�ق  ع��ن  محافظهم  ف��ي  العامة  الجمعية  انعقاد 
البنوك المحلية خالل فرتة ال تزيد على ثالثني يومًا من 

تاري�خ اعتماد الجمعية.

التي  االست�ثمارية  المنتديات  في  الشركة  وت��ش��ارك 
قامت  ح��ي��ث  االس��ت���ث��م��اري��ة،  ال��ش��رك��ات  ب��ع��ض  تنظمها 

الشركة بااللتقاء بمست�ثمري�ن محتملني أو مساهمني 
المهتمة  الجهات  بعض  نظمتها  لقاءات  خالل  حالي�ني 
ب��االس��ت���ث��م��ار، وك��ذل��ك اس��ت��ق��ب��ال ع���دد م��ن مسؤولي 
التي  المعلومات  ب��أن  علمًا  االس��ت���ث��م��اري��ة،  ال��ج��ه��ات 
العامة،  المعلومات  على  تقتصر  ال��ش��رك��ة  تقدمها 
وال��ت��ي س��ب��ق اإلف���ص���اح ع��ن��ه��ا خ���الل ق��ن��وات االت��ص��ال 
السوق  هيئة  تعليمات  م��ع  ت�تسق  ال��ت��ي  الرسمية 

المالية ووزارة التجارة والصناعة.

 )www.bahri.sa( اإللكرتوني  موقعها  خ��الل  وم��ن 
المستخدمني  ولجميع  لمساهميها  ال��ش��رك��ة  ت��وف��ر 
اآلخ���ري����ن م��ع��ًرا ل��ل��ت��واص��ل م��ع ال��ش��رك��ة ع��ل��ى أس��اس 
أية  للبحث عن  الموقع  مستمر، ويمكن استخدام هذا 
للمعلومات  تحديث  وأي  مطلوبة،  ت���ك��ون  معلومات 
التقاري�ر الدورية  ت�تعلق بالشركة، والتي تشمل  التي 
وال��س��ن��وي��ة وال��ت��ق��اري���ر ال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة، وال��م��ن��ش��ورات 
في  األسهم  حملة  إل��ى  باإلضافة  الشركة  وإع��الن��ات 

الوقت الراهن وفي السنوات السابقة.

كما تقدِّم الشركة جميع األخبار عن أدائها وأنشطتها 
من خالل القنوات الرسمية مثل موقع )تداول( وفقًا 
اإلفصاح  وسياسة  المالية،  السوق  هيئة  لتوجيهات 
حوكمة  لوائح  من  كجزء  الشركة  قبل  من  المعتمدة 

الشركة.

حقوق وعالقات 
المساهمني:

المحقق���ة  الصافي���ة  األرب���اح  التال���ي  الج���دول  يوض���ح 
والتوزيعات النقدية ونس���بتها إلى صافي الربح ، حيث 
بلغ متوس���طها )70%(، وكذلك متوسط التوزيعات إلى 
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رأس الم���ال ال���ذي بل���غ )10%( خ���الل الس���نوات الخم���س 
الماضية )2007م – 2011م(.
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حقوق المساهمني 
 كما في 31 ديسمرب

)بآالف الرياالت(

1

2

3

4

5

6

 مليار ريال
سعودي

-
2011 م2010 م2009 م2008 م2007 م

حقوق المساهمني

النسبةالزيادة/ )النقص(حقوق المساهمنيالسنة 

)0.5%()27.067(20115.062.624م

2%20105.089.691102.171م

)2%()103.276(4.987.520 2009م

9%431.003 5.090.796 2008م

55%1.655.174 4.659.793 2007م

ـــجـــدول الــتــالــي الـــتـــغـــريات عــلــى حــقــوق  يـــوضـــح ال
المساهمني على مدار السنوات الخمس األخرية:

تقري�ر مجلس الـإدارة  2011م



نسبة حقوق المساهمني إلى 
 األصول كما في 31 ديسمرب

)بآالف الرياالت(

48%20115.062.62410.609.448م

51%20105.089.6919.966.279م

48%10.338.584 4.987.520 2009م

52%9.819.426 5.090.796 2008م

60%7.796.786 4.659.793 2007م

 النسبةمجموع األصولحقوق المساهمنيالسنة 

-
2011 م2010 م2009 م2008 م2007 م

%10

%20

%30

%30

%40

%50

%60

%70

حقوق المساهمني مقارنة باألصول
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اإلفصاح والحوكمة

 تحليل جغرافي إلجمالي إي�رادات المصدر وإجماليمادة 27 - فقرة 4

إي�رادات شركاتها التابعة خارج المملكة.

 نظًرا لطبيعة أعمال الشركة، فإن سفن الشركة وشركاتها التابعة تعمل

في أعالي البحار، وتنقل شحناتها بني كثري من الموانىء العالمية.

 يجب اتباع أسلوب التصويت الرتاكمي عند التصويتمادة 6- فقرة ب

الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العمومية.

 إن الشركة تطبق اللوائح الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المبنية

 على نظام الشركات بخصوص نظام التصويت بالجمعيات العمومية،

 إضافة إلى عدم النص باستخدام أسلوب التصويت الرتاكمي في نظام

الشركة األساسي.

أسباب عدم االلتزامنص المادة / الفقرةرقم المادة

تع���د الحوكم���ة الجي���دة أم���ًرا ضروري���ًا للمحافظ���ة على 
س���معة الش���ركة، ونج���اح أي عمل تج���اري على المدى 
الطوي����ل. وق���د رس���مت الش���ركة الوطني���ة الس���عودية 
للنق���ل البح���ري سياس���ات واضح���ة وش���فافة وفعال���ة 
للتعامل م���ع جميع أصحاب المصالح في الش���ركة، وتم 
رس���م تلك السياس���ات وفق���ًا لقواعد العم���ل واللوائح 
المنظم���ة لعم���ل الش���ركة والصادرة ع���ن الهيئات ذات 
العالقة، وتقوم الش���ركة باإلفصاح عن جميع أنشطتها 
ونش���ر جميع البيانات والنتائ���ج المالية والوقائع التي 

يكون لها ت�أثري كبري على أنشطة عمل الشركة.

تم إختيار الش���ركة في ش���هر ديس���مر من العام 2011م 
ضمن أفضل ) 50 ( شركة على مستوى العالم العربي، 
لتمثل مؤش���ر المعي���ار اإلجتماعي البيئ���ي والحوكمة. 
ال���ذي ق���ام بتطوي����ره معه���د حوكم���ة بالتع���اون م���ع 
)ستاندرد آند بورز( ويعتمد هذا المؤشر على مراجعة 
ومواقعه���ا  للش���ركات  الس���نوية  للتقاري����ر  دقيق���ة 
المس���تمرة  وإفصاحاته���ا  ونش���راتها  اإللكرتوني���ة 

باألسواق المالية.

تق���وم الش���ركة بنش���ر تقاري�ره���ا الس���نوية والق���رارات 
ويت���م  المحلي���ة،  الصح���ف  ف���ي  بأعماله���ا  المتعلق���ة 
ع���رض تفاصيلها عل���ى موقع تداول، وموقع الش���ركة 
لجمي���ع  )www.bahri.sa(، وه���ي متاح���ة  اإللكرتون���ي 
أصحاب العالقة من المس���ت�ثمري�ن والممولني وغريهم 
التوجه���ات  جمي���ع  التقاري����ر  وت�تضم���ن  وج���دوا،  أينم���ا 
القوائ���م  وتحلي���ل  التش���غيلية  باألنش���طة  المتعلق���ة 
المالي���ة، كم���ا أن البيان���ات المالي���ة واإليضاح���ات ذات 
الصل���ة الموضحة ف���ي التقري����ر الس���نوي ت�توافق مع 
المعاي����ري المحاس���بية المعم���ول به���ا ف���ي المملك���ة 
العرب�ية الس���عودية وم���ع متطلبات الع���رض واإلفصاح 

المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركة.

س���جالتها  تع���د  الش���ركة  ب���أن  اإلدارة  مجل���س  يق���ر 
المحاسبية باستخدام الحاسب اآللي - نظام )أوراكل(.

 وأن القوائ���م المالية الموح���دة واإليضاحات المرفقة 
في هذا التقري�ر السنوي تم إعدادها إعدادًا صحيحًا بما 
يتوافق مع المعاي�ري المحاس���بية الص���ادرة عن الهيئة 

الس���عودية للمحاسبني القانوني�ني والمعاي�ري الدولية، 
والتي تعكس واقع أصول الش���ركة وخصومها بصورة 
عادل���ة.  وأن الش���ركة بوض���ع يمكِّنها من االس���تمرارية 
ف���ي نش���اطها واس���ت�كمال تنفي���ذ خططها التوس���عية 
المس���تقبلية. وال توج���د مخاطر أو معوق���ات تؤثر في 
قدرة الش���ركة على مواصل���ة أعمالها، ويحرص مجلس 
اإلدارة دائمًا على االس���تغالل األمثل لموارد الش���ركة، 
المس���اهمني،  مصلح���ة  في���ه  لم���ا  أصوله���ا  وتش���غيل 
ويس���تخدم في سبيل ذلك أحدث الوسائل والنظم ذات 

العالقة.

يؤك���د مجل���س اإلدارة بأنه ال يوجد أي مصلحة في فئة 
األس���هم ذات األحقي���ة ف���ي التصوي���ت تعود ألش���خاص 
أبلغوا المصدر بتلك الحق���وق بموجب المادة )30( من 

قواعد التسجيل واإلدراج.

كم���ا يق���ر مجل���س اإلدارة  ب���أن نظ���ام الرقاب���ة الداخلية 
أعد على أس���س س���ليمة وتم تنفيذه بفعالية ، كما أن 
نتائ���ج المراجعة الس���نوية إلج���راءات الرقاب���ة الداخلية 
فعالة وسليمة، كما ال يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد 
احتياطي مفروض على الش���ركة من الهيئة أو من أي 
جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام 

2011م.

إن رئي���س مجل���س إدارة الش���ركة الوطنية الس���عودية 
للنقل البحري هو نفس���ه رئيس مجلس إدارة الش���ركة 
العرب�ي���ة للخدم���ات الزراعي���ة )أراس���كو( وأح���د مالكه���ا، 
وتمتل���ك الش���ركة الوطنية الس���عودية للنق���ل البحري 
نس���بة )60%( م���ن رأس الم���ال ، ونس���بة )40%( تمتلك���ه 

الشركة العرب�ية للخدمات الزراعية.

يتضم���ن التقري����ر الس���نوي للع���ام 2011م كل م���ا ينطبق 
واإلفص���اح  الع���رض  بن���ود  م���ن  الش���ركة  وض���ع  عل���ى 
الت���ي نص���ت عليه���ا الفق���رة )ب( م���ن المادة الس���ابعة 
والعشرون من قواعد التسجيل واإلدراج، والفقرة )ج( 
من المادة األولى من الئحة حوكمة الشركات الصادرة 

عن هيئة السوق المالية باست�ثناء اآلتي:

تقري�ر مجلس الـإدارة  2011م



إن الئح����ة الحوكم����ة الخاص����ة بالش����ركة والمعتم����دة من قبل 
النظ����ام  عل����ى  مبني����ة  2009/12/20م  بتاري�����خ  اإلدارة  مجل����س 
األساس����ي واللوائح الداخلية للش����ركة، وت�توافق مع ما جاء 
بالالئحة التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام 
الش����ركات الس����عودي، وتهدف ه����ذه الالئحة إلى مس����اعدة 
مجل����س اإلدارة لتنفي����ذ التزامات����ه وتطوي�����ر فاعلي����ة مجل����س 
اإلدارة واللج����ان المنبثق����ة عن����ه، وضم����ان تحقي����ق أه����داف 

الش����ركة، وت����م إع����داد ه����ذه الالئحة حس����ب تعليم����ات مجلس 
هيئة الس����وق المالية، ووفقًا ألحكام الالئحة االسرتش����ادية 
الص����ادرة من قبله من أجل ضمان االلتزام بأفضل ممارس����ات 
الحوكم����ة التي ت�كف����ل حماية حقوق المس����اهمني وحقوق 
أصح����اب المصال����ح ومواكب����ة المتطلب����ات واالس����تفادة م����ن 
لتطلع����ات  واالس����تجابة  بفعالي����ة  للعم����ل  الجدي����دة  الف����رص 

المساهمني وغريهم من األطراف من أصحاب المصالح. 

تع����د ه����ذه الالئحة ملزم����ة للش����ركة وأعضاء مجل����س اإلدارة، 
وجميع العاملني بالش����ركة والمس����اهمني، وتس����تند قواعد 
هذه الالئحة بش����كل أساس����ي على نظام الشركة األساسي، 
والق����رارات  التنفيذي����ة  ولوائح����ه  المالي����ة  الس����وق  ونظ����ام 

الصادرة بمقتضاه ونظام الشركات.

مجلس اإلدارة:
يت�كون مجلس إدارة الش���ركة في دورته الحالية للفرتة 
)2011م – 2013م( م���ن تس���عة أعض���اء، ويتول���ى مجل���س 
التوجيه���ي  ب���دوره  المتمثل���ة  مس���ؤولياته  اإلدارة 

والرقابي بقيادة الش���ركة ورسم إس���رتاتيجياتها ، في 
ح���ني ت�تول���ى اإلدارة التنفيذي���ة تس���ي�ري األعم���ال ضمن 
السياس���ات والخط���ط والضواب���ط المعتم���دة م���ن قبل 

المجلس والجمعية العمومية.

 )12( )2011م(  الع���ام  خ���الل  اإلدارة  مجل���س  عق���د  وق���د 
اجتماعًا.

بيان بحضور )رئيس وأعضاء المجلس( 
لجلسات مجلس اإلدارة خالل العام 2011م

12√√√√√√√√√√√√رئيس مجلس اإلدارة عبدالله سليمان الرب�يعان

12√√√√√√√√√√√√نائب رئيس مجلس اإلدارةمحمد عبدالعزي�ز السرحان

12√√√√√√√√√√√√عضو مجلس اإلدارةعصام حمد المبارك

12√√√√√√√√√√√√عضو مجلس اإلدارةناصر محمد القحطاني

10√√√√√√×√√√×√عضو مجلس اإلدارةصالح عبدالله الدباسي

9√√√××√×√√√√√عضو مجلس اإلدارةعبدالكريم ابراهيم النافع

12√√√√√√√√√√√√عضو مجلس اإلدارةفراج منصور أبوثنني

12√√√√√√√√√√√√عضو مجلس اإلدارةعبدالله علي العجاجي

9√√√√√√×√√××√عضو مجلس اإلدارةغسان عبدالرحمن الشبل
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رقم االجتماع وتاريخه

 )11/12( )11/11( )11/10( )11/9( )11/8( )11/7( )11/6( )11/5( )11/4( )11/3( )11/2( )11/1(الصفةاالسم

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري



مستقلعبدالله بن سليمان الرب�يعان

مستقلمحمد بن عبدالعزي�ز السرحان

غري تنفيذيعصام بن حمد المبارك

غري تنفيذيناصر بن محمد القحطاني 

غري تنفيذيصالح بن عبدالله الدباسي

مستقلعبدالكريم بن إبراهيم النافع

مستقلفراج بن منصور أبوثنني

مستقلعبدالله بن علي العجاجي 

مستقلغسان بن عبدالرحمن الشبل

التصنيفاالسم

العضوية في الشركات المساهمة األخرىاالسم

شركة الدرع العربي للت�أمني عبدالله بن سليمان الرب�يعان

الشركة السعودية للنقل الجماعي )سابت�كو( محمد بن عبدالعزي�ز السرحان

ال يوجدعصام بن حمد المبارك

ال يوجدناصر بن محمد القحطاني 

ال يوجدصالح بن عبدالله الدباسي

ال يوجدعبدالكريم بن إبراهيم النافع

مجموعة أسرتا الصناعية /  الشركة الوطنية للبرتوكيماوياتفراج بن منصور أبوثنني

شركة أسمنت القصيمعبدالله بن علي العجاجي 

 شركة مالذ للت�أمني وإعادة الت�أمني التعاوني غسان بن عبدالرحمن الشبل

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

بيان بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة بالشركات 
المساهمة األخرى لعام 2011م

تقري�ر مجلس الـإدارة  2011م



بيان بالتعويضات والمكافآت المخصصة 
ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2011م

42.000200.000200.000442.000عبدالله بن سليمان الرب�يعان

66.000200.000200.000466.000محمد بن عبدالعزي�ز السرحان

63.000200.000200.000463.000عصام بن حمد المبارك

60.000200.000200.000460.000ناصر بن محمد القحطاني 

48.000200.000200.000448.000صالح بن عبدالله الدباسي

51.000200.000200.000451.000عبدالكريم بن إبراهيم النافع

66.000100.000200.000366.000فراج بن منصور ابوثنني

57.000200.000200.000457.000عبدالله بن علي العجاجي 

45.000100.000200.000345.000غسان بن عبدالرحمن الشبل
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الش���ركة  أس���هم  باس���ت�ثناء  بأن���ه  اإلدارة  يق���ر مجل���س 
المملوك���ة ألعض���اء المجلس والموضحة ف���ي الجدول 
التال���ي، ال يوجد مصالح خاصة أو حقوق خيار أو حقوق 
اكت�ت���اب أو إرتباط���ات ألعض���اء المجل���س أو زوجاتهم أو 

ر في الشركة أو شركاتها التابعة سواء  أوالدهم القصَّ
كان���ت ف���ي أس���هم الش���ركة أو ارتباطات بعق���ود عمل 

مباشرة أو غري مباشرة وخالفه.

االسم
بدل حضور 
مكافأة اللجاناالجتماعات

المكافأة بعد
المجموعتوزيع األرباح

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري



وصف ألية مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم 
القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر خالل العام 2011م

)%33.3( )100.000( 200.000 300.000 رئيس مجلس اإلدارة عبدالله بن سليمان الرب�يعان

%25 103.632 516.903 413.271 نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد بن عبدالعزي�ز السرحان 

- - - 50.000 50.000 - - - عضو مجلس اإلدارة عصام بن حمد المبارك

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

- - - - - - 2.500 2.500 عضو مجلس اإلدارة صالح بن عبدالله الدباسي

- - - - - - 13.000 13.000 عضو مجلس اإلدارة عبدالكريم بن إبراهيم النافع

- - - - - - 25.000 25.000 عضو مجلس اإلدارة فراج بن منصور ابوثنني

- - - - - - - - - - - - عضو مجلس اإلدارة عبدالله بن علي العجاجي 

- - - - - - 5.000  5.000 عضو مجلس اإلدارة غسان بن عبدالرحمن الشبل

نسبة التغري التغري خالل السنة
ملكية األسهم 

نهاية السنة
ملكية األسهم 

بداية السنة الصفة اسم عضو مجلس اإلدارة

بيان بحضور )رئيس وأعضاء اللجنة 
التنفيذية( خالل العام 2011م

اللجنة لجان مجلس اإلدارة ه���ي  ل��ج��ان  ث���الث  اإلدارة  م��ج��ل��س  ع���ن  ي��ن��ب��ث��ق 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، ول��ج��ن��ة ال��م��راج��ع��ة، ول��ج��ن��ة ال��رتش��ي��ح��ات 
والمكافآت، بصالحيات محددة من قبل مجلس اإلدارة.

اللجنـة التنفيذية:
تختص هذه اللجنة بوضع األسس المبدئية إلسرتاتيجيات 
الشركة ومراجعتها بشكل دوري مع االستغالل األمثل 
لموارد الشركة، وتعظيم العائد على االست�ثمار والنظر 
اإلدارة. مجلس  من  إليها  تحال  التي  المواضيع   في 

9√√√√√√√√√رئيسمحمد بن عبدالعزي�ز السرحان

8√√×√√√√√√عضوعصام بن حمد المبارك

6√×√××√√√√عضوعبدالكريم بن إبراهيم النافع

9√√√√√√√√√عضوفراج بن منصور أبوثنني

5√√√××√√×× عضود. غسان بن عبدالرحمن الشبل

االسم

رقم االجتماع 

المجموع)11/9()11/8()11/7()11/6()11/5()11/4()11/3()11/2()11/1(المنصب
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لجنـة المراجعـة:
تخت���ص ه���ذه اللجنة بالتحق���ق من كفاية نظ���ام الرقابة 
الداخلي���ة بم���ا يحقق أهداف الش���ركة ويحم���ي مصالح 
المساهمني، ويحق لها االطالع على جميع المعلومات 
والبيان���ات والتقاري�ر والس���جالت وغري ذل���ك من األمور 
الت���ي ترى أهمية االط���الع عليها، مع دراس���ة القوائم 

المالي���ة األولية والس���نوية قبل عرضه���ا على مجلس 
اإلدارة، ودراس���ة السياس���ات المحاس���بية، والتوصي���ة 
لمجل���س اإلدارة بتعي����ني المحاس���ب القانون���ي للس���نة 
المالي���ة ومتابع���ة أعمال���ه، والتحق���ق من اس���تقاللية 

المراجعني الداخلي�ني.

وبع���د اط���الع اللجنة على نظ���ام الرقاب���ة المتمثل في 
األنظم���ة المعتم���دة ل���دى إدارة المراجع���ة الداخلي���ة 
تؤك���د على س���المة وفعالية نظ���ام المراجعة الداخلية 
والرقاب���ة الذي يت���م تنفيذه تنفيذًا منظم���ًا وفعااًل من 
خ���الل فري�ق م���ن المراجع���ني األكف���اء والمختصني في 

المخاطر والجودة والنوعية. 
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بيــــان بحضور )رئيس وأعضاء لجنة 
خــــالل  والمكافــــآت(  الرتشــــيحات 

العام 2011م

لجنـة الرتشيحات والمكافآت:
تخت���ص ه���ذه اللجنة بالرتش���يح لعضوية مجل���س اإلدارة 
الس���نوية  والمراجع���ة  للمجل���س  القادم���ة  لل���دورة 
لالحتياج���ات والمه���ارات المطلوبة لعضوي���ة المجلس، 
مع مراجعة هيكل مجلس اإلدارة والتوصية بالتغي�ريات 

التي ت���رى ضرورته���ا، وتحديد جوانب الضع���ف والقوة 
ف���ي مجل���س اإلدارة الحال���ي واق���رتاح معالجته���ا في 
ال���دورة الالحقة، ووضع سياس���ات واضح���ة لتعويضات 
ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ني ترتبط 

باألداء. 

وافقت الجمعية العامة العادية للش���ركة على قواعد 
اختي���ار أعض���اء لجن���ة الرتش���يحات والمكاف���آت، وم���دة 
عضويته���م وأس���لوب عمله���ا، وح���دد مجل���س اإلدارة 

مكافأة أعضاء هذه اللجنة.

بيان بحضور )رئيس وأعضاء لجنة 
المراجعة( خالل العام 2011م

االسم

رقم االجتماع 

المجموع)11/6()11/5()11/4()11/3()11/2()11/1(المنصب

ناصر بن محمد القحطاني 
رئيس

√√√√√√6

صالح بن عبدالله الدباسي
عضو

√×√×√√4

عبدالله بن علي العجاجي
عضو

√ √  √ √×√5

د. أحمد بن عبدالله المغامس
عضو

√√√× ×√4

رقم االجتماع )11/1( المنصباالسم

√رئيس عبدالله بن سليمان الرب�يعان

√عضوناصر بن محمد القحطاني

√عضوعبدالكريم بن إبراهيم النافع

√عضوصالح بن عبدالله الدباس���ي 

√عضوعبدالله بن علي العج�اج��ي

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري



جدول يبني كبار التنفيذي�ني 
بالشركة خالل العام 2011م

ي������دي������ر ال������ش������رك������ة ف�������ري��������ق م�������ن ال����ت����ن����ف����ي����ذي�����ني 
ال�����ف�����ري������ق  ه���������ذا  وي�����ت�����ول�����ى  ال���������خ���������رات،  ذوي 
ال��ش��رك��ة  أع���م���ال  إلدارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��م��س��ؤول��ي��ة 
ال���م���ال���ي���ة واإلداري��������������ة وال���ف���ن���ي���ة وال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة 
األنشطة  وجميع  المخاطر،  وإدارة  والمعلوماتية، 
متابعة  في  ويساعد  الشركة،  بأعمال  العالقة  ذات 
لجاٌن  وتنفيذها  االست�ثنائية  والمهام  األعمال  بعض 
عند  الشركة  التنفيذية في  اإلدارة  تشكيلها من  يتم 

الحاجة. 

صالحيات  ضمن  بأعمالها  التنفيذية  اإلدارة  ت��ق��وم 
اإلدارة  م��ج��ل��س  ق���ب���ل  م����ن  ل���ه���ا  م���خ���ول���ة  م����ح����ددة 
تنفيذ  على  والعمل  المعتمدة،  السياسات  لتطبيق 
التشغيلية  الخطط  وتنفيذ  ب��ه��ا،  المنوطة  المهام 
واإلس���رتات���ي���ج���ي���ة ب���ه���دف ت���ط���وي����ر أع���م���ال ال��ش��رك��ة 
وتنميتها لما فيه مصلحة المساهمني، كما ال يوجد 
لمصلحة  إنشاؤها  تم  احتياطات  أو  است�ثمارات  أي 
علمًا  النظامية،  مستحقاتهم  عدا  الشركة  موظفي 
ب��م��ا فيهم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي���ني وع��دده��م خمسة  ك��ب��ار  ب���أن 

ل��ه��م مصلحة وح��ق��وق خيار  ل��ي��س  ال��م��ال��ي،  ال��م��دي��ر 
من  أي  أو  المصدر  دي��ن  أدوات  أو  اكت�تاب  وح��ق��وق 
حسب  المصدر  أسهم  يملكون  وال  التابعة  شركاتها 
سجالت تداول في 31 ديسمر 2011م ، باست�ثناء ما هو 

موضح بجدول ملكية كبار التنفيذي�ني أدناه.

الصفةاالسم

الرئيس التنفيذي للشركةصالح بن ناصر الجاسر

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التخطيط وتطوي�ر األعمالعبدالعزي�ز بن خالد الرشيد

رئيس قطاع نقل النفط الخام والغازصالح بن عبدالرحمن الشامخ

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الماليةمحمد بن عمري العتيبي

مساعد الرئيس التنفيذي لسكرتارية المجلس واالتصاالتأحمد بن سليمان العيدان

وصف ألية مصلحة تعود لكبار التنفيذين وأزواجهم 
وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر 

خالل العام 2011م

٪100 100,000 200,000 100,000 صالح بن ناصر الجاسر

--- --- --- --- عبدالعزي�ز بن خالد الرشيد

--- --- --- --- صالح بن عبدالرحمن الشامخ

--- --- --- --- محمد بن عمري العتيبي

--- 20,000 20,000 --- أحمد بن سليمان العيدان

نسبة التغري التغري خالل السنة الملكية نهاية السنة الملكية بداية السنة االسم

تقري�ر مجلس الـإدارة  2011م
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الخـاتمـة

لق���د ت���م إع���داد التقري����ر الس���نوي لع���ام 2011م وفق���ًا 
لمعاي�ري الشفافية واإلفصاح ومتطلبات هيئة السوق 
المالية السعودية، ومعاي�ري التقاري�ر المالية الدولية، 

ومعاي�ري الهيئة  السعودية للمحاسبني القانوني�ني.

ي���ود مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة لتقديم ش���كره 
وتقديره العميقني إلى مقام خادم الحرمني الشريفني 
المل���ك عبدالل���ه ب���ن عبدالعزي����ز، وإلى صاحب الس���مو 
الملك���ي األم���ري نايف ب���ن عبدالعزي�ز ول���ي العهد  نائب 
رئي���س مجل���س الوزراء وزي����ر الداخلي���ة، يحفظهما الله، 
وإلى الحكومة الرشيدة، ويخص بالشكر وزارة المالية، 
وهيئ���ة  النق���ل،  ووزارة  والصناع���ة،  التج���ارة  ووزارة 

السوق المالية، وصندوق االست�ثمارات العامة.

كم���ا يس���ر مجل���س اإلدارة تقدي���م ش���كره لمس���اهمي 

قائمة بالتعويضات والمكافآت لخمسة 
من كبار التنفيذي�ني خالل العام 2011م*

 * كبار التنفيذي�ني بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

 المبلغ باآلف الرياالتالبيان

4.443الرواتب وما في حكمها

1.326البدالت

101, 2المكافآت السنوية

� � �الحوافز

400التعويضات العينية

8.270المجموع

الش���ركة وعمالئه���ا، ويعرب له���م عن االمتن���ان العميق على 
دعمه���م وثقتهم الغالي���ة التي تدفع المجل���س لبذل المزيد 
م���ن العطاء، وقيادة الش���ركة ف���ي الطري�ق الصحي���ح لتحقيق 

األهداف المرجوة  بنجاح.

كذل���ك يقدم المجلس ش���كره وتقديره إل���ى اإلدارة التنفيذية 
وكاف���ة موظفي الش���ركة على جهوده���م المخلصة من أجل 
تطوي�ر األداء وتحسينه، والعمل بجد لتحقيق أهداف الشركة.

والله ولي التوفيق،

 مجلس اإلدارة

الرياض في 29 رب�يع األول 1433هـ الموافق 21 فرباير 2012م
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تقري�ر مراجعي الحسابات
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قائمة المركز المالي الموحدة 
 كما في 31 ديسمرب 2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

108.713 144.798 3 نقد بالصندوق ولدى البنوك

1.014.559 274.469 4/3 است�ثمارات في مرابحات وودائع قصرية األجل

175.243 288.496 5 صافي مدينون تجاري�ون وأرصدة مدينة أخرى

40.099 40.457 مصاريف مدفوعة مقدمًا

6.615 7.538 6 صافي حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد عاري

15.147 21.278   جاري الوكاالت

133.366 145.049 7 المخزون

18.827 20.312 إست�ثمارات لألتجار

65.895 87.779 8 صافي إعانة الوقود المستحقة

- 12.104 رحالت غري مكتملة

1.578.464 1.042.280   مجموع األصول المتداولة

 األصول غري المتداولة 

604 587 إست�ثمارات في سندات حكومية

412.359 404.822 6 صافي حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد عاري

30.000 30.000 إست�ثمارات تحفظ الى تاري�خ اإلستحقاق )صكوك(

29.577 26.903 إست�ثمارات متاحة للبيع

455.796 561.432 9  إست�ثمارات في شركات شقيقة وأخرى

40.383 67.203 10 صافي ت�كاليف التسفني المؤجلة

6.407.630 7.252.854 11 صافي أصول ثابتة

1.011.466 1.237.130 12 ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى

8.387.815 9.580.931 مجموع األصول غري المتداولة

9.966.279 10.623.211 مجموع األصول

يتبع

األصول 
2010م2011مإيضاحاألصول المتداولة
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قائمة المركز المالي الموحدة 
 كما في 31 ديسمرب 2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

* تعتر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )26( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة. 
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254.357 288.907 13 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

324.648 456.045 14 األقساط الجارية من تموي�ل المرابحة وقروض طويلة األجل

- 64.000 تموي�ل مرابحة قصري األجل

26.896 30.720 15 توزيعات أرباح غري مطالب بها

129.429 104.576 16 مخصص زكاة وضرائب

700 - رحالت غري مكتملة

736.030 944.248 مجموع الخصوم المتداولة

الخصوم غري المتداولة* 

3.818.540 4.294.968 14 تموي�ل المرابحة وقروض طويلة األجل

1.734 - 17 اإللتزام الناتج عن تعديالت في القيمة السوقية العادلة إلتفاقيات ت�ثبيت عموالت القروض

31.592 28.058 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

3.851.866 4.323.026 مجموع الخصوم غري المتداولة

4.587.896 5.267.274 مجموع الخصوم

حقوق الملكية

حقوق المساهمني  

3.150.000 3.150.000 رأس المال المدفوع

843.658 872.435 18 احتياطي نظامي

1.095.663 1.039.654 أرباح مبقاة

)1.734( - 17 احتياطي ت�ثبيت عموالت القروض

2.104 534 أرباح غري محقق�ة من است�ثم�ارات متاحة للبيع

5.089.691 5.062.623 مجموع حقوق المساهمني

288.692 293.314 حقوق األقلية

5.378.383 5.355.937 مجموع حقوق الملكية

9.966.279 10.623.211 مجموع الخصوم وحقوق الملكية

الخصوم وحقوق الملكية
2010م2011مإيضاح الخصوم المتداولة
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 قائمة الدخل الموحدة 
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2011م 

)بآالف الرياالت السعودية(

2010م2011مإيضاحصافي ربح السنة

تعتر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( الى رقم )26( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

2.049.830 1.991.084 19 إي�رادات التشغيل

)625.692( )801.163( 19 ت�كلفة الوقود

)976.253( )1.027.214( 19 مصاريف التشغيل األخرى

447.885 162.707 إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة الوقود

109.498 176.465 إعانة الوقود

557.383 339.172 إجمالي دخل التشغيل

)103.801( )109.660( 21 مصاريف عمومية وإدارية

453.582 229.512 دخل التشغيل

40.788 139.723 9 حصة الشركة في صافي أرباح شركة شقيقة

)50.179( )51.901( 14 مصاريف التموي�ل

25.625 20.553 22 إي�رادات ) مصاريف( أخرى، صافي

469.816 337.887 الربح قبل الزكاة والضرائب وحصة األقلية

)35.104( )21.594( 16 مخصص الزكاة

)1.261( )3.903( 16 مخصص الضرائب، صافي

433.451 312.390 الربح قبل حصة األقلية

)18.573( )24.622( حقوق األقلية من صافي أرباح الشركات التابعة الموحدة

414.878 287.768 صافي ربح السنة

1.44 0.73 15 ربح السهم من دخل التشغيل )ريال سعودي(

1.32 0.91 15 ربح السهم من صافي الربح )ريال سعودي(
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 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

53/52

2010م2011مإيضاحالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

يتبع

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

414.878 287.768 صافي ربح السنة

 تعديالت لتسوية صافي الربح مع صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

327.151 352.308 11 استهالك

33.545 28.264 10 إطفاء ت�كاليف تسفني مؤجلة

)2.510( )1.485( أرباح غري محققة من إست�ثمارت لألتجار

)40.788( )139.723( 9 حصة الشركة في صافي أرباح شركة شقيقة

)152( )99( 22  مكاسب بيع أصول ثابتة

)15.122( - 12 صافي تعويض من إلغاء عقود بناء سفن

18.573 24.622  حقوق األقلية من صافي أرباح الشركات التابعة الموحدة

35.104 21.594 16  مخصص الزكاة 

1.261 3.904 16  صافي مخصص الضرائب 

148 )3.533(  صافي مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني 

 التغريات في األصول والخصوم التشغيلية:

28.718 )113.253(  صافي مدينون تجاري�ون وأرصدة مدينة أخرى 

3.895 )358( مصاريف مدفوعة مقدمًا

5.925 6.614 حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد عاري

)521( )6.131(  جاري الوكاالت 

)16.565( )11.683(  المخزون

)34.643( )21.884(  صافي إعانة الوقود المستحقة 

40.937 34.550  دائنون وأرصدة دائنة أخرى

)26.986( )51.272( 16 الزكاة والضرائب المدفوعة

1.411 922 16 ضرائب مسرتدة ت�تعلق بشركة تابعة

7.313 )12.804( رحالت غري مكتملة

781.572 398.319 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية



قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

تعتر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( الى رقم )26( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

)13.884( 3.476 است�ثمارات في مرابحات وودائع قصرية األجل 

- 17 است�ثمارات في سندات حكومية

659 1.104 است�ثمارات متاحة للبيع 

3.511 34.087 9  توزيعات أرباح مستلمة من شركة شقيقة

)4.555( )390.957( 11  إضافات أصول ثابتة

701.654 - 12 متحصالت من الغاء عقود بناء سفن

692 296  متحصالت بيع أصول ثابتة

)266.300( )1.025.775( 12 ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى، صافي

)22.540( )61.745( 10  ت�كاليف التسفني المؤجلة 

399.237 )1.439.497(  صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة اإلست�ثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

- 64.000 تموي�ل المرابحة قصري األجل

140.000 934.565 تموي�ل المرابحة وقروض طويلة األجل

)759.785( )326.740( سداد تموي�ل المرابحة وقروض طويلة األجل

)317.293( )311.176(  توزيعات أرباح مدفوعة

80.000 )20.000( التغري في حقوق األقلية

)857.078( 340.649  صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التمويلية

323.731 )700.529(  صافي التغري في النقد وما يماثله خالل السنة

761.618 1.085.349  رصيد النقد وما يماثله أول السنة

1.085.349 384.820 3  رصيد النقد وما يماثله آخر السنة

معامالت غري نقدية:

- 800.111 12/11 ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى حولت إلى األصول الثابتة

- 6.661 ت�كاليف تسفني مؤجلة حولت إلى األصول الثابتة

)497( 1.570 خسائر )أرباح( غري محققة من است�ثمارات متاحة للبيع 

2010م2011مإيضاحالتدفقات النقدية من األنشطة اإلست�ثمارية:

تقري�ر القوائم المالية  2011م



قائمة التغريات في حقوق المساهمني الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2011م 

)بآالف الرياالت السعودية(

تعتر اإليضاحات المرفقة من رقم )1( الى رقم )26( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

اإلجمالي

 مكاسب غري 
محققة من 
است�ثمارات  
متاحة للبيع 

احتياطي 
ت�ثبيت 

عموالت 
القروض

أرباح مبقاة
احتياطي 

نظامي
رأس المال 

المدفوع
البيـــــــان

4.987.520 1.607 )3.530( 1.037.273 802.170 3.150.000 الرصيد كما في 31 ديسمرب 2009م

414.878 --- --- 414.878 --- --- صافي ربح السنة

--- --- --- )41.488( 41.488 --- احتياطي نظامي

1.796 --- 1.796 --- --- ---
 اإللتزام الناتج عن تعديالت القيمة العادلة

إلتفاقيات ت�ثبيت عموالت القروض

)315.000( --- --- )315.000( --- --- أرباح موزعة

497 497 --- --- --- ---
 مكاسب غري محققة من است�ثمارات متاحة

للبيع

5.089.691 2.104 )1.734( 1.095.663 843.658 3.150.000 الرصيد كما في 31 ديسمرب 2010م

287.768 --- --- 287.768 --- --- صافي ربح السنة

--- --- --- )28.777( 28.777 --- احتياطي نظامي

1.734 --- 1.734 --- --- ---
 اإللتزام الناتج عن تعديالت القيمة العادلة

إلتفاقيات ت�ثبيت عموالت القروض

)315.000( --- --- )315.000( --- --- أرباح موزعة

)1.570( )1.570( --- --- --- ---
 خسائر غري محققة من است�ثمارات متاحة

للبيع

5.062.623 534 --- 1.039.654 872.435 3.150.000 الرصيد كما في 31 ديسمرب 2011م
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

 - البحري  للنقل  السعودية  الوط�نية  الشركة  ت�أسست 
شركة مساهمة سعودية - )الشركة( بموجب المرسوم 
الموافق  ه�   1398/2/12 بتاري�خ  م/5  رقم  الملكي 
1978/1/21م وتم قيدها بالسجل التجاري رقم 1010026026 
الصادر  1979/10/22م  الموافق  1399/12/1ه�  بتاري�خ 

بمدينة الرياض.

ويتمثل نشاط الشركة في شراء وت�أجري وتشغيل السفن 
األنشطة  بجميع  والقيام  واألشخاص  البضائع  لنقل 

المرتبطة بالنقل البحري.

قطاعات  ثالث  خالل  من  نشاطها  الشركة  وتمارس 
ونقل  الكيماويات  ونقل  الخام  النفط  نقل  هي  مختلفة 

البضائع العامة.

يبلغ رأس مال الشركة 3.150 مليون ريال سعودي مكون 
ريال   10 سهم  كل  قيمة  عادي،  سهم  مليون   315 من 

سعودي كما في 31 ديسمر 2011م و2010م.

واحدة  عمالقة،  نفط  ناقلة  عشر  سبعة  الشركة  تمتلك 
منها مؤجرة لشركة ار دبليو إي)RWE( االلمانية وإثنتان 
في  تعمل  ناقلة  عشرة  وأربع  الكورية  هنجن  لشركة 
السوق الفوري، وتمتلك الشركة كذلك أربع سفن دحرجة 
)رورو( تعمل على الخطوط التجارية بني أمريكا الشمالية 

وأوروبا والشرق األوسط وشبه القارة الهندية.

المحدودة  الكيماويات  لنقل  الوطنية  الشركة  تمتلك 
ثالث  كيماويات،  ناقلة  عشر  تسعة  للشركة(  )التابعة 
ت�أجري  منها مؤجرة على هيئة حديد عاري بموجب عقد 
شركة  مع  2009م  يناير   30 بتاري�خ  توقيعه  تم  رأسمالي 
الرنوي�جية “أودجفل” كما هو مشار  “أودجفل” أس أي 
تجمع  في  تعمل  ناقالت  وتسع   )6( إيضاح  في  إليها 
تجاري مع شركة إن سي سي – اودجفل كيميكال تانكرز 
جي إل تي، وست ناقالت أخرى مؤجرة للشركة العالمية 
السعودية  للشركة  التابعة  المحدودة  والنقل  للشحن 
مؤجرة  واحدة  وناقلة  “سابك”  األساسية  للصناعات 

للشركة السعودية العالمية للبرتوكيماويات )سبكيم(.

1.   التنظيم والنشاط

هذا وقد قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بتوقيع 
جمادى   22 بتاري�خ  “أودجفل”  شركة  مع  شراكة  اتفاقية 
بموجبها  يتم  2009م(  يونيو   15 )الموافق  1430ه�  األخرة 
إنشاء شركة مناصفة في دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة 
إل  جي  تانكرز  كيميكال  اودجفل   – سي  سي  إن  باسم 
اسطول  لتشغيل   ) مشرتك”  “مشروع  إليها  يشار   ( تي 
تجمع  في  الكيماويات  نقل  سفن  من  تجاريا  الشركتني 
النباتية  والزي�وت  البرتوكيماويات  نقل  للعمل في  واحد 
الرتكيز على  العالم مع  المكررة حول  البرتولية  والمواد 
ولقد  العربي.  الخليج  منطقة  من  والتصدير  اإلنتاج  نمو 

بدأت الشركة الجديدة نشاطها في عام 2010م.

شركة  بت�أسيس  2010م  أغسطس   28 في  الشركة  قامت 
تابعة جديدة )شركة البحري للبضائع السائبة( مع الشركة 
العرب�ية للخدمات الزراعية )أراسكو( لنقل البضائع الجافة 

السائبة برأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي. 

تمتلك الشركة نسبة60% من هذه الشركة بينما تمتلك 
مساهمة  سداد  تم  المتبقية.   %40 نسبة  أراسكو  شركة 
رأس المال بالكامل من قبل الشركاء كما في 31 مارس 
الجديدة  الشركة  هذه  تبدأ  أن  المتوقع  ومن  2011م. 

نشاطها التجاري في الربع الثاني من عام 2012م. 

تقري�ر القوائم المالية  2011م



ت�تضمن  ال��م��رف��ق��ة  ال��م��وح��دة  ال��م��ال��ي��ة  ال��ق��وائ��م  إن 
نشاطات الشركة والشركات التابعة لها، التي تمتلك 

الملكية  حقوق  من   %50 من  أكرث  حصة  فيها  الشركة 
التابعة،  الشركات  تلك  على  السيطرة  حق  لها  و/أو 

وكانت الشركة قد أسست و/أو ساهمت في الشركات 
التابعة والشقيقة التالية:

* لغرض التنظيم والهيكلة قامت الشركة بت�أسيس شركة تابعة جديدة )شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة- جيه ال تي( وتم تسجيلها بتاري�خ في 31 اكتوبر 2010م في المنطقة الحرة في 
دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة برأس مال قدره 300.000 درهم إماراتي. والهدف من ذلك هو نقل عمليات شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة )برمودا( الى الشركة الجديدة. وقامت 

هاتني الشركتني التابعتني بتوقيع اتفاقية نقل أعمال بينهما بتاري�خ 7 يونيو 2011م والتي نصت على أن يتم نقل األصول والخصوم الى شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة )جيه ال تي( 
بصافي القيمة الدفرتية كما في 31 مارس 2011م. تم األنتهاء في النصف الثاني من عام 2011م من األجراءات النظامية لنقل جميع األصول والخصوم وتم الغاء ترخيص شركة الشرق األوسط إلدارة 

السفن المحدودة )برمودا( في 12 ديسمر 2011م.

لم يكن لهذه العملية أي ت�أثري على القوائم المالية الموحدة للشركة.
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نسبة
الملكية

2010م

 نسبة
الملكية

2011م

 تاري�خ
الت�أسيس المقر النشاط اإلسم

شركات تابعة موحدة:

%100 %100 1991م أمريكا وكيل لسفن الشركة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا

%100 %100 1996م دبي اإلدارة الفنية للسفن شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة )برمودا(*

%80 %80 1990م الرياض نقل البرتوكيماويات الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة

%60 %60 2010م الرياض نقل البضائع السائبة شركة البحري للبضائع السائبة

--- %100 2011م دبي اإلدارة الفنية للسفن شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة )جيه ال تي(*

شركات شقيقة غري موحدة:

%30.3 %30.3 1980م برمودا نقل الغاز المسال شركة برتديك المحدودة

%10 %10 2006م الرياض صناعة وتجارة الزجاج الشركة العرب�ية المتحدة للزجاج المسطح



العرف المحاسبي أ- 
وفقا  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  تم   
للمعاي�ري الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني 
التاريخية،  الت�كلفة  مفهوم  على  وبناء  القانوني�ني 
باست�ثناء تقي�يم اإلست�ثمارات المتاحة للبيع واألدوات 
الشركة  وت�تبع  العادلة.  بالقيمة  المشتقة  المالية 
أساس اإلستحقاق المحاسبي في تسجيل إي�راداتها 

ومصاريفها.

ب-  فرتة القوائم المالية
وفقًا للنظام األساسي للشركة تبدأ السنة المالية   
للشركة في أول يناير من كل عام ميالدي وتنتهي 

بنهاية شهر ديسمر من نفس العام الميالدي.

أسس توحيد الحسابات ج- 
ألغراض توحيد الحسابات تم استبعاد األرصدة الناتجة   

عن المعامالت بني الشركة األم وشركاتها التابعة.
 

كما تم احتساب حصة حقوق األقلية غري المسيطرة   
الشركات  في  الشركة  مع  اآلخري�ن  الشركاء  )وهم 
التابعة  ال��ش��رك��ات  ال��ت��اب��ع��ة( ف��ي ص��اف��ي أص����ول 

وحصتهم من صافي أرباحها. 

إستخدام التقديرات د- 
إن إع������داد ال���ق���وائ���م ال��م��ال��ي��ة ال���م���وح���دة وف��ق��ًا   
يتطلب  عليها  ال��م��ت��ع��ارف  المحاسبية  ل��ل��م��ب��ادئ 
ت��ؤث��ر على مبالغ  ت��ق��دي��رات واف��رتاض��ات  اس��ت��خ��دام 
وااللتزامات  األصول  وإيضاحات  والخصوم،  األصول 
تقدير  وكذلك  المالية،  القوائم  بتاري�خ  المحتملة 
م��ب��ال��غ اإلي�������رادات وال��م��ص��اري��ف خ���الل ت��ل��ك ال��ف��رتة 
المالية. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنّية على 
أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى 
تختلف  قد  النهائية  الفعلية  النتائج  أن  إال  اإلدارة، 

عن هذه التقديرات.

هـ- محاسبة عقود الت�أجري التمويلي
لألصول  ال��ت���أج��ري  ل��م��دف��وع��ات  الحالية  القيمة  إن   
الخردة  التمويلي وقيمة  الت�أجري  المباعة بموجب 
غري المضمونة في نهاية مدة العقد يتم أعتبارها 
كحساب مدين صافي من األي��رادات التمويلية غري 
المحققة ويتم االعرتاف بإي�رادات الت�أجري على مدى 
االست�ثمار،  صافي  طريقة  باستخدام  اإلي�جار  فرتة 

مما يعكس معدل عائد دوري ثابت.

تحصل  التي  االص��ول  عن  بالمحاسبة  الشركة  تقوم   
تمويلية  ت�أجري  كعقود  الت�أجري  عقود  بموجب  عليها 
والمنافع  المخاطر  معظم  الت�أجري  عقد  يحول  عندما 
المتعلقة بملكية األصول الى المست�أجر )“الشركة”(.

النقد وما يماثله و- 
الموحدة  النقدية  التدفقات  قائمة  إعداد  ألغراض   
بالصندوق  النقدية  من  يماثله  وم��ا  النقد  يت�كون 
واألرص������دة ال��ب��ن��ك��ي��ة وإس��ت���ث��م��ارات ف��ي م��راب��ح��ات 
القابلة  األج����ل، واإلس��ت���ث��م��ارات  ق��ص��رية  وودائ�����ع 
للتحوي�ل إلى مبالغ نقدية وفرتة استحقاقها ثالثة 
أشهر أو أقل من تاري�خ شرائها والتي ت�كون متاحة 

للشركة وشركاتها التابعة دون أي قيود.

اإلست�ثمارات ز- 
1.  إست�ثمارات في شركات شقيقة وأخرى

تظهر است�ثمارات الشركة في الشركات الشقيقة   
التي يكون للشركة ت�أثريًا هامًا وليس لها سيطرة 
التي  أو  التشغيلية  و  المالية  سياساتها  على 
تمتلك الشركة حصصا في رأسمالها بنسب ت�رتاوح 

من 20% إلى 50% بطريقة حقوق الملكية. 

الشقيقة  الشركة  في  الشركة  است�ثمار  يتضمن   
والتي  الشراء  تاري�خ  في  الناتجة  الشهرة  حساب 
تمثل زيادة سعر الشراء عن قيمة صافي األصول 
المشرتاه وتظهر هذه الشهرة بالصافي بعد خصم 

األطفاء المرتاكم و خسارة الهبوط، إن وجدت. 

نظرا إلختالف نهاية السنة المالية لشركة برتديك   
حصة  فإن  للشركة،  المالية  السنة  عن  المحدودة 
الشركة في صافي أرباح أو خسائر شركة برتديك 
آخر  حسب  للشركة  المحاسبية  السجالت  في  تدرج 

قوائم مالية معدة من قبل شركة برتديك.

مالية  ق��وائ��م  آخ��ر  تلي  ال��ت��ي  الزمنية  ال��ف��رتة  إن   
معدة من قبل شركة برتديك المحدودة حتى تاري�خ 

القوائم المالية الموحدة للشركة هي شهري�ن.

تظهر اإلست�ثمارات في الشركات األخرى غري المتداول   
أسهمها بالسوق والتي تمتلك الشركة حصصا في 

رأسمالها بنسبة أقل من 20% بطريقة الت�كلفة.

2.  است�ثمارات في سندات حكومية
التي  الحكومية  ال��س��ن��دات  ف��ي  اإلست�ثمار  يظهر   
يحتفظ بها لتاري�خ إستحقاقها على أساس الت�كلفة 
المعدلة بمقدار اإلستنفاذ في العالوة أو الخصم. 
القيمة  ف��ي  المؤقت  غ��ري  اإلن��خ��ف��اض  حالة  وف��ي   
فإنه يتم إثبات الخسائر غري المحققة ضمن قائمة 

الدخل الموحدة.

3.  إست�ثمارات في أوراق مالية
تمثل اإلست�ثمارات في األوراق المالية است�ثمارات في   
تدار  است�ثمارية  است�ثمارية ومحافظ  وحدات صناديق 

من قبل بنوك محلية، صنفت الى ثالثة بنود كما يلي:

  إست�ثمارات تحفظ الى تاري�خ اإلستحقاق
است�ثمارات  إل��ى  األس��ت���ث��م��ارات  بعض  تصنيف  يتم   
تحفظ الى تاري�خ األستحقاق بناءًا على نية اإلدارة 
فى ذلك. يتم قياس تلك األست�ثمارات على أساس 
الت�كلفة المعدلة بمقدار اإلستنفاد فى العالوة أو 

الخصم، إن وجدت.

  إست�ثمارات لألتجار
است�ثمارات  ال��ى  األس��ت���ث��م��ارات  بعض  تصنيف  يتم   
لألتجار بناءًا على نية اإلدارة فى ذلك. يتم قياس 
العادلة،  القيمة  أس��اس  على  االس��ت���ث��م��ارات  تلك 
المحققة  غ��ري  الخسائر  أو  المكاسب  إث��ب��ات  ويتم 

ضمن قائمة الدخل الموحدة.

  إست�ثمارات متاحة للبيع

كاست�ثمارات متاحة  االست�ثمارات  بعض  تصنيف  يتم   
للبيع إذا لم تستوفي شروط التصنيف كاست�ثمارت 

تحفظ الى تاري�خ االستحقاق أو است�ثمارات لإلتجار.

  يتم قياس االست�ثمارات المتاحة للبيع على أساس 
غري  أوالخسائر  المكاسب  وت��درج  العادلة  القيمة 
ال��م��ح��ق��ق��ة م��ن ت��ل��ك االس��ت���ث��م��ارات ض��م��ن حقوق 
الخسائر  أو  المكاسب  قيد  يتم  بينما  المساهمني، 
ال��م��ح��ق��ق��ة م��ن اس�����رتداد ال���وح���دات ض��م��ن قائمة 
اس��رتداد  فيها  يتم  التي  للفرتة  الموحدة  الدخل 
هذه الوحدات. وفي حال حدوث انخفاض دائم في 
قيمة تلك االست�ثمارات أو وجود دليل موضوعي 
ع��ل��ى ذل���ك اإلن��خ��ف��اض ي��ت��م ت��ح��وي���ل ال��خ��س��ائ��ر غري 
المحققة إلى قائمة الدخل الموحدة ويتم تصنيف 
في  المتداولة  األص���ول  ضمن  االس��ت���ث��م��ارات  تلك 
حالة وجود نية لبيعها خالل اثنى عشر شهرًا من 
غري  األص��ول  ضمن  ت��درج  وإال  المالي  المركز  تاري�خ 

المتداولة.

2.   السياسات المحاسبية الهامة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

تقري�ر القوائم المالية  2011م



المخزون ح- 
يتمثل المخزون في قيمة الوقود وزي�وت التشحيم   
على متن السفن والتي تظهر كرصيد مخزون في 
على  ت�كلفتها  تحديد  ويتم  المالي  المركز  ت��اري���خ 
أساس الوارد أوال صادر أوال، وهذه الطريقة تعتر 
أكرث مالئمة ألعمال الشركة. إن الفروقات الناتجة 
ل��ط��ري��ق��ة المتوسط  ال��م��خ��زون وف��ق��ا  ت���ك��ل��ف��ة  ب��ني 
غري  أوال  ص�����ادر  أوال  ال�������وارد  وط���ري���ق���ة  ال���م���رج���ح 

يتم  بينما  الموحدة.  الدخل  قائمة  على  جوهرية 
األخرى  والمستلزمات  الغيار  قطع  ت�كاليف  تحميل 
الموجودة على ظهر سفن الشركة على مصاريف 

التشغيل عند الشراء.

ت�كاليف تسفني مؤجلة ط- 
المؤجلة،  التسفني  ت�كاليف  بإطفاء  الشركة  تقوم   
حسب أنواع الناقالت، على فرتة سنتني إلى خمس 

س��ن��وات وذل���ك إع��ت��ب��ارًا م��ن ت��اري���خ ن��ه��اي��ة عملية 
التسفني. وفي حالة القيام بعملية تسفني أخرى 
خالل فرتة اإلطفاء المحددة يتم إطفاء رصيد ت�كاليف 
في  المعنية  للسفن  السابقة  المؤجلة  التسفني 
تنتهي  التي  الفرتة  خالل  الموحدة  الدخل  قائمة 

عند بداية عملية التسفني الجديدة.
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ي -صافي أصول ثابتة
ويتم  الفعلية  بالت�كلفة  ال��ث��اب��ت��ة  األص����ول  تسجل   
ت�كلفة  لتوزيع  الثابت  القسط  بطريقة  استهالكها 
األصول المتعلقة على األعمار اإلنتاجية المقدرة 

بأستخدام نسب األستهالك التالية:

ت��ح��دد األرب�����اح وال��خ��س��ائ��ر ال��ن��ات��ج��ة ع��ن األس��ت��ب��ع��اد   
وتقيد  الدفرتية  القيمة  مع  المتحصالت  بمقارنة 

في قائمة الدخل الموحدة.

التي  العادية  واإلصالحات  الصيانة  مصاريف  تقيد   
ال تزيد جوهريًا من العمر األنتاجي المقدر لألصل، 

في قائمة الدخل الموحدة عند ت�كبدها.

إن  الهامة،  والتحسينات  التجديدات  رسملة  ت�تم   
وجدت ويتم استبعاد األصل الذي تم استبداله.

ك-الهبوط في قيمة األصول غري المتداولة
غري  لألصول  الدفرتية  للقيمة  مراجعة  إج��راء  يتم   
على  دليل  أي  وج��ود  ع��دم  من  للت�أكد  المتداولة 
وج�����ود خ���س���ارة ن��ات��ج��ة م���ن ال��ه��ب��وط ف���ي قيمة 
يتم  الدليل،  ه��ذا  حالة وج��ود مثل  األص���ول. وف��ي 

ت��ق��دي��ر ال��ق��ي��م��ة ال��ق��اب��ل��ة ل���إلس���رتداد وال��ت��ي هي 
القيمة العادلة لألصل مخصومًا منها ت�كاليف البيع 
أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى، لتحديد حجم هذه 

الخسارة.

القيمة  تقدير  فيها  يمكن  ال  التي  ال��ح��االت  وف��ي   
ال��ق��اب��ل��ة ل���إلس���رتداد ل��ذل��ك األص����ل، ت��ق��وم الشركة 
القابلة  للوحدة  لإلسرتداد  القابلة  القيمة  بتقدير 

لتوليد النقد التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

القابل  المبلغ  فيها  ي��ق��در  ال��ت��ي  ال��ح��االت  وف���ي   
النقد  لتوليد  القابلة  الوحدة  أو  لألصل  لإلسرتداد 
القيمة  تخفض  عندئذ  الدفرتية،  قيمته  من  بأقل 
لتوليد  القابلة  ال��وح��دة  أو  األص��ل  لذلك  الدفرتية 
ويتم  لها،  ل��إلس��رتداد  القابلة  القيمة  إل��ى  النقد 
إث��ب��ات خ��س��ائ��ر ال��ه��ب��وط ف��ي ق��ي��م��ة األص����ل ف���ورًا 

كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة. 

في  الهبوط  خسارة  قيد  عكس  الحقًا  تم  ما  وإذا   
القيمة، عندئذ ت�تم زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو 
الوحدة المدّرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها 

القيمة  ع���ن  ت��زي��د  أال  ع��ل��ى  ل����إلس����رتداد،  ال��ق��اب��ل��ة 
إث��ب��ات خ��س��ارة الهبوط   يتم  ل��م  ل��و  ال��دف��رتي��ة فيما 
ف��ي قيمة ذل��ك األص��ل أو ال��وح��دة ال��م��دّرة للنقد 
خسارة  عكس  إثبات  يتم  السابقة.  السنوات  في 
قائمة  في  ك��إي���رادات  ف��ورًا  القيمة  في  الهبوط 

الدخل الموحدة.

األصول  قيمة  في  الهبوط  خسارة  عكس  يتم  وال   
غري الملموسة.

ل-مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفني
نهاية  م��ك��اف��أة  م��خ��ص��ص  بتجنيب  ال��ش��رك��ة  ت��ق��وم   
الخدمة  م���دة  أس���اس  ع��ل��ى  للموظفني  ال��خ��دم��ة 
وبما  الشركة  للوائح  وفقًا  للموظفني  المرتاكمة 
واألنظمة  السعودي  العمل  نظام  م��ع  يتماشى 
خ��ارج  التابعة  الشركات  على  المطبقة  وال��ل��وائ��ح 

المملكة.

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

* تستهلك سفن الدحرجة )رورو( على مدة عشري�ن عامًا، أما الناقالت العمالقة فتستهلك على مدة خمسة وعشري�ن عامًا. كما تستهلك السفن المستعملة حسب عمرها التقديري المتبقي بعد األخذ 
في اإلعتبار نسبة 10% من ت�كلفة السفن كقيمة خردة. بينما تستهلك معدات سفن الدحرجة )رورو( على مدة خمسة عشر عامَا.

نسبة االستهالك األصول

من 5 إلى %33.3 مباني وتحسينات

من 4 إلى %15 االسطول والمعدات*

من 8.33 إلى %20 حاويات وجرارات

%10 أثاث وتجهيزات

من 2.5 إلى %25 أدوات ومعدات مكتبية

من 20 الى %25 سيارات

من 15الى %25 أجهزة حاسب آلي

من 10 الى %25 تجهيزات ساحة الحاويات

من 7 الى %15 أخرى



 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

م-تحقق اإلي�راد
للخطوط  المكتملة  ال��رح��الت  س��ي��اس��ة  ال��ش��رك��ة  ت���ت��ب��ع 
لتحديد إي�رادات ومصروفات هذه الرحالت والتي تخص 
الناقلة من  تبحر  الرحلة مكتملة عندما  الفرتة وت�كون 
آخر ميناء تفريغ لكل رحلة، ويتم ت�أجيل إي�رادات الشحن 
ال��م��ب��اش��رة  وغ���ري  ال��م��ب��اش��رة  التشغيل  وم��ص��روف��ات 
إظهار  ويتم  إكتمالها.  لحني  المكتملة  غ��ري  للرحالت 
قائمة  في  الصافية  بقيمتها  المكتملة  غري  الرحالت 

المركز المالي الموحدة »رحالت غري مكتملة«.

بها،  المرتبطة  األخرى  واألنشطة  الت�أجري  إي���رادات  أما 
فيتم قيدها عند تقديم الخدمة وبما يتالئم مع فرتات 
ال��ع��ق��ود وم���دد ال��رح��الت وت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات المتفق 

عليها. ويتم قيد اإلي�رادات األخرى عند تحققها.

إعانة الوقود ن- 
يتم إحتساب إعانة الوقود عند الشراء على أساس   
ال��ك��م��ي��ة ال��م��ش��رتاة وت��س��ج��ل ف���ي ق��ائ��م��ة ال��دخ��ل 
ت�كوي�ن مخصصات مقابل أي مبالغ  الموحدة، ويتم 

مشكوك في تحصيلها.

س-المصاريف
المباشرة  المباشرة وغري  النشاط  تصنف مصاريف   
المصاريف  كافة  تصنيف  ويتم  تشغيل،  كمصاريف 

األخرى كمصاريف عمومية وإدارية.

ت�كلفة التموي�ل ع- 
بعد  المستلمة  بالمبالغ  التموي�ل  مبلغ  تسجيل  يتم   

خصم ت�كاليف العمليات المت�كبدة.

ت�كلفة التموي�ل الخاصة بتموي�ل شراء أو  ويتم رسملة   
إنشاء أو انتاج األصول كجزء من تلك األصول. بينما تحمل 

ت�كاليف التموي�ل األخرى على قائمة الدخل الموحدة.

ف-المعامالت بالعمالت األجنبية
الريال  إلى  بالعمالت األجنبية  المعامالت  يتم تحوي�ل   
ال��س��ائ��دة عند  ال��ص��رف  أس��ع��ار  بإستخدام  ال��س��ع��ودي 
حدوث تلك المعامالت. أما األصول والخصوم النقدية 
فيتم  المالي،  المركز  تاري�خ  في  اإلجنبية  بالعمالت 
تحويلها إلى الريال السعودي وفقًا ألسعار الصرف 
فروقات  وت��درج  المالي  المركز  تاري�خ  في  السائدة 
2011م و  لعام  ت�كن جوهرية  لم  الصرف والتي  أسعار 

2010م في قائمة الدخل الموحدة. 

الظاهرة  أرصدة األصول والخصوم  تحوي�ل  يتم  كما   
الموحدة  التابعة  للشركات  المالية  القوائم  في 
والمسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي 
وف��ق��ا ألس��ع��ار ال��ت��ح��وي���ل ال��س��ائ��دة ب��ت��اري���خ قائمة 
إي���رادات  تحوي�ل  يتم  كما  الموحدة  المالي  المركز 
والمسجلة  الموحدة  التابعة  الشركات  ومصاريف 
وفقا  ال��س��ع��ودي  ال��ري��ال  إل��ى  األجنبية  بالعمالت 

لمتوسط أسعار التحوي�ل السائدة خالل الفرتة.

كما تحول عناصر حقوق المساهمني، فيما عدا األرباح   
السائدة  الصرف  أسعار  باستخدام  المبقاة  )الخسائر( 

في التواري�خ التي تعود لكل عنصر عند حدوثه.

وتدرج فروقات العملة الناجمة عن التحوي�ل، إن كانت    
جوهرية، كبند مستقل ضمن حقوق المساهمني.

ص-الزكاة والضرائب
مصلحة  ألنظمة  وفقًا  للزكاة  مخصص  تجنيب  يتم   
الزكاة والدخل )»المصلحة«( ويتم تحميل مخصصات 
أساس  على  الموحدة  الدخل  قائمة  على  الزكاة 
الوعاء الزكوي المستقل أو صافي الربح المعّدل 
لكل شركة على حدة، أيهما أعلى. كما يتم تجنيب 
مخصص لضرائب اإلستقطاع المستحقة على جهات 

غري مقيمة وتحمل على قائمة الدخل الموحدة.

وبالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العرب�ية   
وفقًا  الضرائب  مخصصات  تجنيب  فيتم  السعودية 
البلدان. ويتم تحميلها  لألنظمة المتبعة في تلك 

على قائمة الدخل الموحدة.

ق-إحتياطي ت�ثبيت عموالت القروض
تستخدم الشركة اتفاقيات ت�ثبيت عموالت القروض   
لعموالت  األعلى  السقف  تحديد  اتفاقيات  وكذلك 
العموالت  أسعار  تقلبات  مخاطر  لتجنب  ال��ق��روض 
ق���ي ال���س���وق، وت���م إظ���ه���ار ال��ت��غ��ري ف���ي القيمة 
في  القروض  عموالت  ت�ثبيت  التفاقيات  السوقية 
حقوق  ضمن  ال��ق��روض  ع��م��والت  ت�ثبيت  إحتياطي 
المساهمني، كما يتم تعديل قيمة هذا اإلحتياطي 
ب���ن���اءًا ع��ل��ى ال��ت��ق��ي���ي��م ال�����دوري إلت��ف��اق��ي��ات ت�ثبيت 

عموالت القروض.

ربح السهم واألرباح المقرتح توزيعها ر- 
يتم احتساب ربح السهم من دخل التشغيل واألعمال   
الفرعية وصافي ربح السنة على أساس المتوسط 

المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام.

وتعامل األرباح المقرتح توزيعها، بعد نهاية السنة   
كجزء من األرباح المبقاة وليست كخصوم، ما لم يتم 
الجمعية  قبل  من  األرب���اح  توزيع  على  الموافقة 

العمومية قبل نهاية السنة.

 ش-حسابات المدينون التجاري�ون 
بصافي  التجاري�ون  المدينون  حسابات  رصيد  يظهر   
الديون  مخصص  طرح  بعد  للتحقق  القابلة  القيمة 
مخصص  احتساب  ويتم  تحصيلها.  في  المشكوك 
دليل  وج��ود  عند  تحصيلها  في  المشكوك  الديون 
موضوعي بأن الشركة لن ت�كون قادرة على تحصيل 
جميع المبالغ بناًء على الشروط األصلية للمدينون. 
الدخل  قائمة  على  المخصصات  هذه  تحميل  ويتم 
الموحدة ضمن بند المصاريف العمومية واإلدارية.

يتم  للتحصيل  قابل  المدينني غري  يصبح حساب  وعندما 
في  ال��م��ش��ك��وك  ال��دي��ون  مخصص  م��ق��اب��ل  شطبه 
تحصيلها. ويتم عكس أي مبالغ محصلة تم شطبها 
سابقًا مقابل المصاريف العمومية واإلدارية في 

قائمة الدخل الموحدة.
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ت-التقاري�ر القطاعية
القطاع التشغيلي  

الموجودات  من  مجموعة  هو  التشغيلي  القطاع   
أو العمليات أو المنشآت التي:

  تعمل في أنشطة تدر إي�رادات.

نتائج عملياتها من  بتحليل  باستمرار    تقوم اإلدارة 
المصادر  بتوزيع  ت�تعلق  التي  ال��ق��رارات  اتخاذ  أجل 

وتقي�يم األداء.

  ت�توفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

3.   النقد وما يماثله
2011م  ديسمر   31 في  كما  يماثله  وما  النقد  يتضمن 
والودائع  والمرابحات  البنوك  ولدى  بالصندوق  النقد 
قصرية األجل ومنها مبالغ خاضعة لقيود بنكية بمبلغ 
ريال  مليون   0.03 )2010م:  سعودي  ري��ال  مليون   0.03
سعودي( وذلك مقابل استصدار خطابات ضمان لصالح 

ميناء جدة اإلسالمي.

كما يتضمن أيضًا مبلغ 33.3 مليون ريال سعودي كما في 
سعودي(  ري��ال  مليون   36.77  : )2010م  2011م  ديسمر   31
الجارية للقروض المستحقة خالل  مقّيد لسداد األقساط 

مدة 180 يوما من تاري�خ قائمة المركز المالي.

سعودي  ري���ال  مليون   0.57 مبلغ   أي��ض��ًا  ت�تضمن  كما 
ريال  مليون   0.61  : )2010م  2011م  ديسمر   31 فى  كما 
لشركة  بنكية  لقيود  خاضعة  أرص���دة  تمثل  س��ع��ودي( 
مليون   0.54 ومبلغ  السفن،  إلدارة  األوس���ط  ال��ش��رق 
ريال سعودي كما فى 31 ديسمر 2011م )2010م : 0.54 
مليون ريال سعودي( تمثل أرصدة خاضعة لقيود بنكية 

للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا.

رصيد  يت�كون  النقدية  التدفقات  قائمة  إع��داد  ألغ��راض 
النقد وما يماثله كما في 31 ديسمر مما يلي:

4.   است�ثمارات في مرابحات وودائع قصرية األجل 

يت�كون رصيد است�ثمارات في مرابحات وودائع قصرية األجل كما في 31 ديسمر مما يلي:

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

108.713 144.798 نقد بالصندوق ولدى البنوك

)18.226( )16.563( مبالغ خاضعة لقيود بنكية 

90.487 128.235

1.014.559 274.469 است�ثمارات في مرابحات وودائع قصرية األجل

)19.697( )17.884( مبالغ خاضعة لقيود بنكية 

994.862 256.585

1.085.349 384.820 رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة

2010م 2011م  

559.163 200.031  است�ثمارات في مرابحات وودائع بالريال السعودي

376.254 34.691  است�ثمارات في مرابحات وودائع بالدوالر األمريكي

75.365 39.747 است�ثمارات في مرابحات وودائع بالدرهم األماراتي

3.777 -  است�ثمارات في مرابحات وودائع باليورو

1.014.559 274.469

2010م 2011م  



134.386 243.185  مدينون تجاري�ون

41.821 35.053  مطالبات ت�أمني

11.137 10.469 سلف للموظفني

7.317 12.375  أرصدة مدينة أخرى

194.661 301.082

)19.418( )12.586(  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

175.243 288.496

5.   صافي مدينون تجاري�ون وأرصدة مدينة متداولة أخرى

يت�كون صافي رصيد المدينون التجاري�ون واألرصدة المدينة المتداولة األخرى كما في 31 ديسمر مما يلي:

فيما يلي ملخص لحركة حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

18.237 19.418  الرصيد في بداية السنة

2.397 5.290  اإلضافات

)1.216( )12.122(  تسوية

19.418 12.586 الرصيد كما في نهاية السنة

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

2010م 2011م

2010م 2011م
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6.   صافي حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد عاري

المحدودة  الكيماويات  لنقل  الوطنية  الشركة  وقعت 
في 30 يناير 2009م اتفاقية مع شركة أودجفل لت�أجري 
ت�أجري على هيئة حديد عاري  ثالث سفن بموجب عقد 
لمدة عشر سنوات مع خيار الشراء بعد ثالث سنوات. 
وتم تسليم هذه السفن لشركة أودجفل في 1 فراير 

2010م 2011م الوصف

522.439 467.005 الحد األدنى للمدفوعات المستقبلية المرتتبة على عقد اإلي�جار

247.875 247.875 قيمة الخردة غري المضمونة في نهاية مدة العقد

770.314 714.880

)351.340( )302.520( مكاسب غري محققة

418.974 412.360 صافي حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد عاري

المستقبلية  للدفعات  األدن���ى  ال��ح��د  دف��ع��ات  ت�تلخص 
المرتتبة على عقد اإلي�جار وقيمة الخردة غري المضمونة 

وما  القادمة  سنوات  للخمس  العقد  م��دة  نهاية  في 
بعده مما يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمر:              

2010م 2011م تم تصنيف المبلغ أعاله كما في 31 ديسمرب كما يلي:

6.615 7.538 الجزء المتداول

412.359 404.822 الجزء غري المتداول

418.974 412.360 صافي حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد عاري

المنتهية  للسنة  أعاله  باالتفاقية  المتعلق  الدخل  إن 
في 31 ديسمر 2011م يبلغ 48.82 مليون ريال سعودي 

في  إدراج��ه��ا  تم  سعودي(  ري��ال  مليون  )2010م:49.51 
إي�رادات التشغيل في قائمة الدخل الموحدة المرفقة.

2010م 2011م

55.435 55.586 مستحقة خالل أثناعشر شهرًا

55.586 57.313 مستحقة خالل 1-2 سنوات

57.313 61.245 مستحقة خالل 2-3 سنوات

61.245 65.351 مستحقة خالل 3-4 سنوات 

65.351 79.649 مستحقة خالل 4-5 سنوات 

475.384 405.736 المستحق بعد ذلك 

770.314 714.880

رأسمالي  ت���أج��ري  اتفاقية  العقد  ه��ذا  ويعتر  2009م. 
ي��ح��ّول ج��م��ي��ع ال��م��ن��اف��ع وال��م��خ��اط��ر ل��ش��رك��ة أودج��ف��ل 
صافي  ويتلخص  العقد.  حسب  ال��ش��راء  حق  ويعطيها 
رصيد الحساب المدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد 

عاري كما في 31 ديسمر بما يلي:
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

7.   المخزون

يت�كون رصيد المخزون على متن السفن كما في 31 ديسمر مما يلي:

2010م 2011م  

109.880 122.835 وقود

21.502 22.214 زي�وت التشحيم

1.984 - أخرى

133.366 145.049

8.   صافي إعانة الوقود المستحق

9.   است�ثمارات في شركات شقيقة وأخرى 

يت�كون صافي رصيد إعانة الوقود المستحقة كما في 31 ديسمر مما يلي:

فيما يلي ملخص لحركة حساب االست�ثمارات في شركات شقيقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمر :

2010م 2011م  

90.753 130.374 إعانة وقود مستحقة 

)24.858( )42.595( مخصص إعانة وقود مشكوك في تحصيلها

65.895 87.779

2010م 2011م  

418.519 455.796 الرصيد كما في بداية السنة

40.788 139.723 حصة الشركة في صافي أرباح شركة شقيقة

)3.511( )34.087( توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

455.796 561.432 الرصيد كما في نهاية السنة
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أ(   شركة برتديك المحدودة

بموجب  1980م  فراير   20 بتاري�خ  برتديك  شركة  ت�أسست 
قوانني برمودا، وهي شركة عالمية متخصصة في نقل 
وتجارة غاز البرتول المسال  )LPG( ومكتبها في برمودا 
، ولها مكاتب في كل من موناكو وسنغافورة والبهاما.

وفي 22 فراير 2005م دخلت الشركة في إتفاقية لشراء 
حصة تمثل 30.3% من رأس مال شركة برتديك المحدودة 
ري��ال  مليون   187.5 وق���دره  إجمالي  مبلغ  دف��ع  مقابل 

سعودي أي ما يعادل )50 مليون دوالرأمريكي(.

وصافي  اإلست�ثمار  مبلغ  صافي  ب��ني  ال��ف��رق  اعتبار  ت��م 
سعودي  ري��ال  مليون   119.18 والبالغ  المشرتاه  األص��ول 

كشهرة والتي تم إدراجها كجزء من قيمة األست�ثمار.

يبدأ العام المالي لشركة برتديك في 1 سبتمر وينتهي 
في 31 أغسطس من كل عام ميالدي.

لقد بلغت حصة الشركة في صافي أرباح شركة برتديك 
مليون   135.38 مبلغ  2011م،  أكتوبر   31 حتى  المحدودة 
ري��ال  مليون   36.93  : 2010م  أكتوبر   31( س��ع��ودي  ري���ال 
2011م  أكتوبر   31 في  الشركة  حصة  وت�تضمن  سعودي(، 
مبلغ 46.69 مليون ريال سعودي تمثل حصة الشركة من 
مكاسب غري محققة من عقود مبادلة بضائع )31 أكتوبر 

2010م خسائر غري محققة: 2.09 مليون ريال سعودي(.

ب(   الشركة العرب�ية المتحدة للزجاج المسطح

قامت الشركة بتوقيع عقد للمساهمة بإنشاء الشركة 
مؤسس،  كعضو  المسطح  للزجاج  المتحدة  العرب�ية 
القرار  بموجب  ت�أسيسها  على  الموافقة  تمت  حيث 
الوزاري رقم )1299( وتاري�خ 11 جمادى األولى 1427ه�، 
 20 بمبلغ  اإلست�ثمار  وت��م  2006م(  يونيو   8 )الموافق 
مليون ريال سعودي تم دفعه بالكامل مقابل امتالك 
رأس  م��ن   %10 نسبته  م��ا  ذل��ك  يمثل  س��ه��م،   2.000.000
سعودي  ري���ال  مليون   1.2 مبلغ  دف��ع  ت��م  كما  ال��م��ال. 
حتى 31 ديسمر 2011م مقابل حصة الشركة من ت�كاليف 
الت�أسيس والتطوي�ر. يتمثل نشاط الشركة في صناعة 
الزجاج المسطح وقد بدأت الشركة اإلنتاج التجاري في 

أبري�ل 2009م.

ج(   إن سي سي– اودجفل كيميكال تانكرز 
جي إل تي ) يشار إليها »مشروع مشرتك«(

قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بتوقيعشراكة 
1430ه���  األخ��رة  جمادى   22 بتاري�خ  »أودج��ف��ل«  شركة  مع 
شركة  إنشاء  بموجبها  يتم  2009م(  يونيو   15 )الموافق 
المتحدة  العرب�ية  اإلم��ارات  دبي،  في  مناصفة  مملوكة 
إل  جي  تانكرز  كيميكال  اودج��ف��ل   – سي  سي  إن  باسم 
نقل  سفن  م��ن  تجاريا  الشركتني  اس��ط��ول  لتشغيل  ت��ي 
نقل  ت��ج��ارة  ف��ي  للعمل  واح���د  تجمع  ف��ي  ال��ك��ي��م��اوي��ات 
البرتولية  وال��م��واد  النباتية  وال��زي���وت  البرتوكيماويات 
ال��م��ك��ررة ح���ول ال��ع��ال��م م���ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ن��م��و اإلن��ت��اج 
والتصدير من منطقة الخليج العربي. ولقد بداء المشروع 

المشرتك نشاطة في عام 2010م.

في  ال��ك��ي��م��اوي��ات  لنقل  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ش��رك��ة  ح��ص��ة  بلغت 
صافي ربح المشروع المشرتك للسنة المنتهية في 31 
ديسمر 2011م،  مبلغ 4.34 مليون ريال سعودي )2010م: 
3.86 م��ل��ي��ون ري���ال س��ع��ودي( وال��ت��ي ت��م ادراج���ه���ا في 

قائمة الدخل الموحدة.

10. صافي ت�كاليف التسفني المؤجلة

يت�كون رصيد صافي ت�كاليف التسفني المؤجلة كما في 31 ديسمر مما يلي:

2010م 2011م الوصف

205.065 260.149 إجمالي ت�كاليف التسفني

)164.682( )192.946( مصروف إطفاء مرتاكم

40.383 67.203

فيما يلي ملخص حركة صافي ت�كاليف التسفني كما يلي:

2010م 2011م

51.388 40.383 الرصيد كما في بداية السنة

22.540 61.745 إضافة ت�كاليف التسفني

- )6.661( ت�كاليف تسفني مؤجلة حولت إلى األصول الثابتة

)33.545( )28.264(  مصروف إطفاء

40.383 67.203 الرصيد كما في نهاية السنة
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 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

في  كما  واألخ��رى  اإلنشاء  تحت  ناقالت  رصيد  يتضمن 
الت�كاليف المست�ثمرة  2011م بشكل رئيسي  31 ديسمر 
الكيماويات  لنقل  الوطنية  والشركة  الشركة  من قبل 
بناء سفن  )التابعة( ضمن تعاقدهما على  المحدودة 
كما  ج��دي��دة.  برتوكيماويات  ون��اق��الت  )رورو(  دح��رج��ة 

يتضمن كذلك مبلغ 5.40 مليون ريال سعودي ) 2010م:

 مبلغ 12.53 مليون ريال سعودي( يمثل ما تم إنفاقه 
على مبنى الشركة وتطوي�ر برامج الحاسب اآللي. 

الشركة
قامت الشركة في 6 مارس 2011م ، بتوقيع عقود لبناء 
أربع سفن دحرجة )رورو( مع شركة هونداي ميبو في 
كوريا الجنوبية بت�كلفة اجمالية قدرها 1.03 مليار ريال 

سعودي )274.2 مليون دوالر أمريكي(.

بممارسة  2011م  سبتمر   12 في  الشركة  قامت  كما 
ح��ق��ه��ا ف���ي خ���ي���ار ب���ن���اء س��ف��ي��ن��ت��ني إض��اف��ي��ت��ني لنقل 
بنفس  أع��اله  السابق  األتفاق  حسب  العامة  البضائع 
المواصفات واألسعار المتفق عليها بت�كلفة اجمالية 
دوالر  مليون   137.1( سعودي  ري��ال  مليار   0.51 قدرها 
تحت  العامة  البضائع  نقل  سفن  عدد  ليصبح  أمريكي(، 
اإلنشاء ستة سفن وبت�كلفة إجمالية قدرها 1.54 مليار 

ريال سعودي )411.3 مليون دوالر أمريكي(.

القسط  ب��س��داد  2011م  ع��ام  خ��الل  الشركة  قامت  وق��د 
 308.48 والبالغ  العقود  ه��ذه  على  المستحق  األول 

مليون ريال سعودي )82.26 مليون دوالر أمريكي(. 

12.   ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى 

السفن  م��ن ه��ذه  أرب��ع سفن  إس��ت��الم  المتوقع  وم��ن 
السفينتني  استالم  سيتم  كما  2013م،  عام  في  الست 

المتبقيتني في عام 2014م.
  

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة )التابعة(
الكيماويات  لنقل  الوطنية  الشركة    وقعت 
المحدودة )التابعة( في عام 2006م عقدًا مع شركة 
كوريا  في  المحدودة  السفن  لبناء  اس(  ال  )اس 
وعقدًا  كيماويات  ناقالت  عشرة  لبناء  الجنوبية 
كيماويات  ناقالت  ست  لبناء  2007م  عام  خالل  آخر 
ريال  مليار   3.01 قدرها  إجمالية  بت�كلفة  إضافية 
جدولة  وتم  أمريكي(.  دوالر  مليون   802( سعودي 
إلى  2011م  من  الفرتة  خالل  السفن  هذه  تسليم 

2012م.

الكيماويات  لنقل  الوطنية  الشركة    قامت 
حسب  ناقالت  سبع  بناء  عقود  بإلغاء  المحدودة 
االتفاقيات الموقعة مع شركة )اس ال اس( لبناء 
على  مقدرتها  لعدم  وذلك  المحدودة،  السفن 
المحددة  الفرتات  في  والتسليم  بالبناء  اإللتزام 

حسب اإلتفاقيات.

لنقل  الوطنية  الشركة  ق��ام��ت  فقد  عليه،  وب��ن��اًء   
2010م  المحدودة كما في 31 ديسمر  الكيماويات 
والذي  سعودي  ريال  مليون   701.6 مبلغ  بإسرتجاع 
يتضمن جميع األقساط التي سددتها لشركة )اس 
الملغاة والبالغ  العقود  لبناء السفن عن  ال اس( 
مليون   171( سعودي  ري��ال  مليون   641.3 إجماليها 
دوالر امريكي( سعودي وجميع المصاريف األخرى 
التي ت�كبدتها والبالغة 45.2 مليون ريال سعودي، 
ال��ت��ي ت��م االت���ف���اق عليها ب��ني ال��ط��رف��ني، وك��ذل��ك 

ري��ال  م��ل��ي��ون   15.1 ق����دره  ت��ع��وي��ض  ف��ائ��ض  يتضمن 
سعودي والذي تم ادراجه ضمن اإلي�رادات األخرى 
2010م. كما  المنتهية في 31 ديسمر  خالل السنة 

في إيضاح )22(.

  انته���ت ش���ركة )اس ال اس( م���ن بن���اء أرب���ع ناقالت 

كيماوي���ات من أصل التس���ع ناقالت المتعاقد عليها 
والمتبقي���ة بع���د الغ���اء العق���ود المذك���ورة اع���اله. 
وت���م ادخاله���ا للخدم���ة ف���ي المش���روع المش���رتك 
ف���ي ش���هر يوني���و واغس���طس وس���بتمر واكتوبر 
2011م، عل���ى التوال���ي بت�كلف���ة إجمالي���ة مقداره���ا 
748.7 مليون ريال سعودي. ومن المتوقع استالم 

الخمس ناقالت المتبقية خالل عام 2012م.

الكيماويات  لنقل  الوطنية  الشركة  وقعت    كما 
إتفاقية مع شركة  2010م   4 يوليو  المحدودة في 
المحدودة  البحرية  والهندسة  السفن  لبناء  دايو 
في كوريا الجنوبية لبناء ناقلة كيماويات متخصصة 
سعودي  ريال  مليون   245 تقارب  إجمالية  بت�كلفة 
)65.3 مليون دوالر أمريكي(. ومن المتوقع أن يتم 

استالم الناقلة خالل عام 2013م.

الكيماويات  لنقل  الوطنية  الشركة  وقعت    كما 
المحدودة في 21 ديسمر 2010م  عقودًا مع شركة 
)اس ال اس( لبناء السفن المحدودة لشراء ناقلتني 
 322,5 قدرها  إجمالية  بقيمة  للبرتوكيماويات 
مليون ريال سعودي )86 مليون دوالر أمريكي(، تم 
استالمهما بتاري�خ 16 مارس 2011م و 15 ابري�ل 2011م، 
على التوالي. وتم ادخالها للخدمة في المشروع 
المشرتك. وتم ادراج هذه اإلضافات مباشرة كجزء 

من األضافات الى األصول الثابتة.

فيما يلي ملخص لحركة رصيد الناقالت تحت االنشاء وأخرى:

1.431.698 1.011.466 الرصيد كما في بداية السنة

266.300 1.025.775 اإلضافات

- )800.111( المحول لألصول الثابتة

)686.532( - ت�كلفة عقود السفن تحت األنشاء الملغاة

1.011.466 1.237.130 الرصيد كما في نهاية السنة

2010م 2011م

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري



االلتزامات الرأسمالية

13.   دائنون وأرصدة دائنة متداولة أخرى

14.   تموي�ل المرابحة وقروض طويلة األجل

بناء  ألح���واض  رأسمالية  ال��ت��زام��ات  الشركة  على  يوجد 
السفن تبلغ 1.23 مليار ريال سعودي متعلقة بناء سفن 
دحرجة )رورو( كما في 31 ديسمر 2011م )2010م: ال شئ( 

وبلغت االلتزامات الرأسمالية على الشركة التابعة لبناء 
ناقالت الكيماويات 0.34 مليار ريال سعودي كما في 31 

ديسمر 2011م )2010م: 1.05 مليار ريال سعودي(. 

2010م 2011م

14.868 9.155  دائنون تجاري�ون

173.254 226.025 مصروفات تشغيلية مستحقة

18.104 19.921  مصروفات ت�أمني مستحقة

11.621 11.501  مصروفات تموي�ل مستحقة

22.446 22.305 قيمة أسهم مباعة تخص مساهمني سابقني

14.064 -  أرصدة دائنة أخرى

254.357 288.907

العديد  بتوقيع  التابعة  وش��رك��ات��ه��ا  ال��ش��رك��ة  ق��ام��ت 
م��ن ات��ف��اق��ي��ات ت��م��وي���ل ال��م��راب��ح��ة وال���ق���روض طويلة 
ناقالت  بناء  تموي�ل  وه��و  رئيس  لغرض  وذل��ك  األج��ل 

ومكاتب  برتوكيماويات  وناقالت  جديدة  عمالقة  نفط 
الشركة في دبي.

ويت�كون رصيد عقود التموي�ل كما في 31 ديسمر مما يلي:

ت�ت�كون أرصدة الدائنون واألرصدة الدائنة المتداولة األخرى كما في 31 ديسمر مما يلي:

2010م 2011م

2.313.763 2.249.959 عقود تموي�ل الشركة 

1.829.425 2.501.054 عقود تموي�ل الشركات التابعة

4.143.188 4.751.013 إجمالي عقود تموي�ل المرابحة والقروض طويلة األجل

)324.648( )456.045( األقساط الجارية من عقود تموي�ل المرابحة 
 والقروض طويلة األجل

3.818.540 4.294.968 الجزء غري المتداول من عقود التموي�ل طويلة األجل

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(
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وضح الجدول التالي تفاصيل تموي�ل المرابحة والقروض طويلة األجل كما في 31 ديسمر:

2011م

٪ المجموع ٪ الشركات التابعة ٪ الشركة التموي�ل

%65 3.099.897 %85 2.119.773 %44 980.124 تموي�ل مرابحة

%3 121.585 --- --- %5 121.585 قروض تجارية

%22 1.050.000 --- --- %47 1.050.000 تموي�ل صندوق االست�ثمارات العامة “مرابحة”

%10 479.531 %15 381.281 %4 98.250 قروض تجارية من صندوق االست�ثمارات العامة

٪100 4.751.013 ٪100 2.501.054 ٪100 2.249.959 المجموع

2010م

٪ المجموع ٪ الشركات التابعة ٪ الشركة التموي�ل

%56 2.318.847 %77 1.411.831 %39 907.016 تموي�ل مرابحة

%5 220.997 --- --- %10 220.997 قروض تجارية

%26 1.050.000 --- --- %45 1.050.000 تموي�ل صندوق االست�ثمارات العامة “مرابحة”

%13 553.344 %23 417.594 %6 135.750 قروض تجارية من صندوق االست�ثمارات العامة

%100 4.143.188 %100 1.829.425 %100 2.313.763 المجموع

تحتسب ت�كاليف التموي�ل على أساس إتفاقيات التموي�ل. ويتلخص جدول استحقاقات التموي�ل القائم كما في 31 ديسمر 2011م بما يلي:

456.045 2012م

491.521 2013م

531.922 2014م

503.885 2015م

521.983 2016م

2.245.657 ما بعده

4.751.013

والق���روض  المرابح���ة  تموي����ل  إتفاقي���ات  تش���تمل 
طويل���ة األج���ل على قي���ود مالي���ة ت�تعلق بالس���يولة 
والمديونية وش���روط أخ���رى، كما أن بع���ض الناقالت 

التي تم تمويلها مرهونة لصالح الجهات الممولة.

والقروض  المرابحة  تموي�ل  تسهيالت  إجمالي  بلغ 
التابعة 4.75 مليار  طويلة األجل للشركة وشركاتها 
لم  سعودي  ريال  مليار   0.35 منها  سعودي،  ريال 
31 ديسمر2011م، وهو خاص  بعد كما في  يستخدم 

بالشركة الوطنية لنقل الكيماويات.

لغرض  هو  التابعة  للشركات  الممنوح  التموي�ل  إن 
ناقالت  بناء  وتموي�ل  القروض  بعض  تموي�ل  إعادة 

برتوكيماويات ومكاتب الشركة في دبي.

ت�كاليف تموي�ل المرابحة والقروض  كما بلغ إجمالي 
طويلة األجل للعام 2011م، 61.7 مليون ريال سعودي 
مبلغ  منها  سعودي(،  ريال  مليون   62.54  : )2010م 
الوطنية  الشركة  تخص  سعودي  ريال  مليون   26.68

لنقل الكيماويات )التابعة( لعام 2011م )2010م:

ريال  1.1 مليون  ريال سعودي( و مبلغ  24.31 مليون 
األوسط  الشرق  شركة  تخص  2011م  لعام  سعودي 
ريال  مليون   1.2 )2010م:  )التابعة(  السفن  إلدارة 
 9.71 مبلغ  رسملة  2011م  عام  خالل  وتم  سعودي(. 
ريال  مليون   12.36 )2010م:  سعودي  ريال  مليون 

سعودي(، أنظر إيضاح )12(.

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري



 15.   ربح السهم وتوزيعات األرباح

األسهم  عدد  أساس  على  السهم  ربح  احتساب  تم 
ديسمر   31 في  المنتهيتني  السنتني  خالل  القائمة 

2011م و2010م والبالغة 315 مليون سهم.

وافقت الجمعية العمومية في 29 مارس 2011م على 
يعادل  المال، أي ما  10% من رأس  بنسبة  أرباح  توزيع 
سعودي  واحد  ريال  أو  سعودي  ريال  مليون   315

للسهم الواحد عن عام 2010م.

ولقد تم توزيع هذه األرباح في 13 ابري�ل 2011م.
بها  مطالب  غري  أرباح  توزيعات  رصيد  بلغ  وقد  هذا 
ريال  مليون   30,72 مبلغ  2011م  ديسمر   31 في  كما 

سعودي )2010م: 26,90 مليون ريال سعودي(.

ريال   0.18 الفرعية  األعمال  أرباح  من  السهم  ربح  بلغ 
سعودي لعام 2011م )2010م: 0.12 ريال سعودي(.

16.   الزكاة والضرائب
ت�ت�ك���ون أهم مكون���ات الوع���اء الزكوي للش���ركة بموجب 
ال���زكاة وضري�ب���ة الدخ���ل بش���كل أساس���ي م���ن  أنظم���ة 
حقوق المساهمني والمخصصات كما في بداية السنة 

والقروض طويلة األجل وصافي الدخل المعدل.

مخصوما منه صافي القيمة الدفرتية لألصول الثابته 
واألست�ثمارات وبعض البنود األخرى. 

الموقف الزكوي للشركة

مع  والضري�بي  الزكوي  موقفها  الشركة  أنهت 
المصلحة منذ الت�أسيس حتى عام 2000م.

وقامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية عن األعوام 
من 2001م حتى 2010م.

وتم سداد الزكاة المستحقة وفقًا لهذه اإلقرارات.

المصلحة عن  الزكوية من  الربوط  الشركة  ولم تستلم 
هذه السنوات.

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

كذلك لم تستلم الشركة ربوط ضري�بة االستقطاع النهائية 
عام  من  يوليو  شهر  نهاية  وحتى  2001م  السنوات  عن 

2004م وهو تاري�خ صدور النظام الضري�بي الجديد.

ضري�بة  بسداد  الشركة  تقوم  التاري�خ  ذلك  ومنذ 
غري  أجنبية  لجهات  مدفوعات  أي  على  االستقطاع 

مقيمة في مواعيدها.

وتعتقد الشركة بأنها كّونت مخصص كاٍف كما في 31 
ديسمر 2011 لمواجهة أي مطالبات زكوية أو ضري�بية 

محتملة من قبل المصلحة عن تلك السنوات.

الوطنية  للشركة  والضري�بي  الزكوي  الموقف 
لنقل الكيماويات التابعة

بتقديم  الكيماويات  لنقل  الوطنية  قامت الشركة 
اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات حتى عام 2010م، كما 
شهر  حتى  االستقطاع  ضري�بة  إقرارات  بتقديم  قامت 
نوفمر 2011م ، وسددت كافة المستحقات الزكوية و 

ضري�بة االستقطاع وفقًا لتلك اإلقرارات.

للزكاة   إضافية  ربوطًا  التابعة  الشركة  وتسلمت 
حتى  1991م  من  بالسنوات  خاصة  االستقطاع  وضري�بة 

2004م بلغت 59 مليون ريال سعودي.

وقد قامت الشركة التابعة باالعرتاض على بعض البنود 
ابري�ل  شهر  وفي  معالجتها،  وطريقة  الربوط  لتلك 
2010م تم التوصل إلى تسوية نهائية مع المصلحة عن 

تلك األعوام بلغت 53 مليون ريال سعودي.

ريال  مليون   )26( بسداد  التابعة  الشركة  قامت  وقد 
خالل عام 2011م وتقدمت بطلب الى المصلحة بتقسيط 

المبلغ المتبقي.

كاٍف  نت مخصص  كوَّ بأنها قد  التابعة  الشركة  وتعتقد 
للزكاة وضري�بة االستقطاع كما في 31 ديسمر 2011م.

 
يتم اعداد االقرارات الزكوية للشركة والشركة الوطنية 
الخاص  الزكوي  الوعاء  أساس  على  الكيماويات  لنقل 

بكل شركة على حدة. 
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القروض  عموالت  ت�ثبيت  اتفاقيات  الشركة  تستخدم 
لعموالت  األع��ل��ى  السقف  تحديد  ات��ف��اق��ي��ات  وك��ذل��ك 
أسعار  تقلبات  مخاطر  لتجنب  األج��ل  طويلة  ال��ق��روض 
ال���ع���م���والت ف���ي ال���س���وق، وث����م إظ���ه���ار ال��ت��غ��ري في 

القروض  عموالت  ت�ثبيت  إلتفاقيات  السوقية  القيمة 
حقوق  ضمن  القروض  عموالت  ت�ثبيت  إحتياطي  في 

المساهمني حاليًا.

17.   إحتياطي ت�ثبيت عموالت القروض

مخصص الزكاة والضرائب :

كانت حركة مخصص الزكاة والضرائب خالل السنة المنتهية في 31 ديسمر كما يلي:

18.   إحتياطي نظامي

طبقًا ألحكام نظام الشركات السعودي، يتم تحوي�ل %10 
من صافي االرباح السنوية إلى اإلحتياطي النظامي، 
يبلغ  عندما  التحوي�ل  هذا  عن  التوقف  للشركة  وي�جوز 

غري  اإلحتياطي  هذا  إن  المال.  رأس  نصف  اإلحتياطي 
قابل للتوزيع على المساهمني حاليًا.

2010م 2011م

118.639 129.429 مخصص الزكاة والضرائب كما في بداية السنة

)26.986( )51.272( مبالغ مدفوعة خالل السنة

1.411 922 ضرائب مسرتدة ت�تعلق بشركة تابعة

المخصصات للسنة:

35.104 21.594 مخصص الزكاة للسنة:

مخصص الضرائب للسنة:

2.137 3.904 			•	ضرائب	األستقطاع

)876( )1( 			•	ضري�بة	الدخل	)منافع(	ت�تعلق	بشركة تابعة

129.429 104.576 مخصص الزكاة والضرائب كما في نهاية السنة 
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2011م

المجمـوع نقل البضائع السائبة  نقل البضائع العامة )الخطوط( نقل البرتوكيماويات نقل النفط 

1.991.084 --- 401.122 362.539 1.227.423 إي�رادات  التشغيل

801.163 --- 139.654 --- 661.509 ت�كلفة الوقود

مصاريف التشغيل األخرى:

373.066 --- 47.039 116.698 209.329 مصاريف السفن

137.954 --- 137.954 --- --- مصاريف الشحنات

132.029 --- 57.798 --- 74.231 مصاريف الرحالت

374.159 --- 13.581 92.818 267.760 إستهالكات وإطفاءات

10.006 --- --- 1.269 8.737 أخرى

1.027.214 --- 256.372 210.785 560.057 مجموع مصاريف التشغيل األخرى

1.828.377 --- 396.026 210.785 1.221.566 مجموع مصاريف التشغيل

162.707 --- 5.096 151.754 5.857 إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة الوقود

176.465 39.016 --- 137.449 إعانة الوقود

339.172 --- 44.112 151.754 143.306 إجمالي دخل التشغيل 

19.   معلومات القطاعات

أ- يوضح الجدول التالي توزيع نشاط الشركة وشركاتها التابعة طبقا للقطاعات التشغيلية كما في 31 ديسمر:

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(
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ب - يوضح الجدول التالي توزيع األصول والخصوم للشركة وشركاتها التابعة حسب القطاعات التشغيلية كما في 31 ديسمر:

2011م

المجمـوع
أصول وخصوم 

مشرتكة *
نقل البضائع 

السائبة 
نقل البضائع العامة 

)الخطوط(
نقل 

البرتوكيماويات نقل النفط 

10.623.211 819.110 199.124 542.316 3.647.375 5.415.286 األصول

5.267.274 142.038 5.288 213.692 2.568.479 2.337.777 الخصوم

* تمثل األصول والخصوم المشرتكة تلك المبالغ التي ال يمكن تحديدها لقطاع معني مثل النقدية والودائع والسندات الحكومية وتوزيعات األرباح غري المطالب بها وغريها

2010م

المجمـوع
أصول وخصوم 

مشرتكة *
نقل البضائع 

السائبة 
نقل البضائع العامة 

)الخطوط(
نقل 

البرتوكيماويات نقل النفط 

9.966.279 1.078.343 200.000 207.488 2.961.285 5.519.163 األصول

4.587.896 148.030 --- 61.724 1.917.823 2.460.319 الخصوم

2010م

المجمـوع نقل البضائع السائبة  نقل البضائع العامة )الخطوط( نقل البرتوكيماويات نقل النفط 

2.049.830 --- 337.554 266.744 1.445.532 إي�رادات  التشغيل

625.692 --- 112.499 --- 513.193 ت�كلفة الوقود

مصاريف التشغيل األخرى:

349.528 --- 49.903 86.692 212.933 مصاريف السفن

134.995 --- 134.995 --- --- مصاريف الشحنات

125.085 --- 57.173 --- 67.912 مصاريف الرحالت

354.814 --- 23.099 65.036 266.679 إستهالكات وإطفاءات

11.831 --- --- 2.127 9.704 أخرى

976.253 --- 265.170 153.855 557.228 مجموع مصاريف التشغيل األخرى

1.601.945 --- 377.669 153.855 1.070.421 مجموع مصاريف التشغيل

447.885 --- )40.115( 112.889 375.111 إجمالي دخل )خسارة( التشغيل قبل إعانة الوقود

109.498 29.988 --- 79.510 إعانة الوقود

557.383 --- )10.127( 112.889 454.621 إجمالي دخل )خسارة( التشغيل
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20.   أمور ت�تعلق بأطراف ذوي العالقة 

قامت الشركة خالل السنة بمعامالت مع األطراف ذوي 
المعامالت  ه��ذه  وش���روط  اح��ك��ام  إن  التالية.  العالقة 

مماثلة لتلك الخاصة بالعمليات العادية.

2010م 2011م

185.068 281.554 إي�رادات التشغيل

1.080 2.175 مصاريف دعم فني مشرتكة مت�كبدة

135 161 مصاريف ت�أمني مت�كبدة

العالقة الطرف

شركة شقيقة الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة

شركة شقيقة شركة إن سي سي – اودجفل كيميكال تانكرز جي إل تي

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة أ- 
ذوي  األطراف  مع  الجوهرية  المعامالت  ت�تضمن   

العالقة من خالل القيام باالعمال العادية والمدرجة 
في هذه القوائم المالية الموحدة بما يلي:

ب-   أرصدة مطلوبة من أطراف ذوي العالقة:

ت�تلخص األرصدة مع األطراف ذوي العالقة كما في 31 ديسمر 2011م فيما يلي:

   أرصدة مطلوبة من أطراف ذوي العالقة:

2010م 2011م

16.291 15.935 الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة

5.946 35.119 شركة إن سي سي – اودجفل كيميكال تانكرز جي إل تي

22.237 51.054

   أرصدة مطلوبة ألطراف ذوي العالقة:

2010م 2011م

1.886 5.200 الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة

3.207 - شركة إن سي سي – اودجفل كيميكال تانكرز جي إل تي

5.093 5.200

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(
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ت�ت�كون المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 31 ديسمر مما يلي:

21.   مصاريف عمومية وإدارية 

2010م 2011م

80.180 86.845  ت�كاليف الموظفني

17.604 12.669  عمومية وإدارية أخرى

1.884 5.774  إستهالك

4.133 4.372  مصاريف مجلس إدارة الشركة والشركات التابعة

103.801 109.660

22.   صافي إي�رادات )مصاريف( أخرى 

يت�كون صافي إي�رادات )مصاريف( أخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمر مما يلي :

2010م 2011م

5.784 4.336 عموالت است�ثمارات في مرابحات وودائع قصرية األجل

3.267 2.035 صافي ربح االست�ثمارات 

)173( )152( عموالت بنكية

152 99 مكاسب بيع أصول ثابتة

15.122 - صافي تعويض من الغاء عقود بناء سفن ايضاح )12(

)181( )1.469( فروقات أسعار صرف عمالت أجنبية

- 7.535 تعويض عن مطالبات ت�أمني

- 6.183 قضية كسبتها الشركة

1.654 1.986 أخرى 

25.625 20.553

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري



23.   توحيد الشركات التابعة

الشركة  ح��س��اب��ات  ال��م��وح��دة  المالية  ال��ق��وائ��م  ت�تضمن 
وشركاتها التابعة وذلك بعد استبعاد أرصدة الحسابات 
ونتائج  المالية  للمراكز  ملخص  يلي  وفيما  بينها،  فيما 

األعمال لهذه الشركات كما في وللسنة المنتهية في 
31 ديسمر:

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2011م

)بآالف الرياالت السعودية(

135.435 151.754 )2.568.479( 3.647.375 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة 

1.608 40.665 )58.120( 59.904  شركة الشرق األوسط إلدارة لسفن المحدودة

238 16.864 )3.490( 10.972 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )أمريكا(

)6.164( --- )5.288( 199.124 شركة البحري للبضائع السائبة

92.868 112.889 )1.917.823( 2.961.285 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة

268 34.658 )40.298( 56.615  شركة الشرق األوسط إلدارة لسفن المحدودة

)1.556( 16.955 )5.725( 12.969 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )أمريكا(

--- --- --- 200.000 شركة البحري للبضائع السائبة

صافي الربح 
)الخسارة( إجمالي الدخل إجمالي الخصوم إجمالي األصول اسم الشركة

2011 م

صافي الربح 
)الخسارة( إجمالي الدخل إجمالي الخصوم إجمالي األصول اسم الشركة

2011 م
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24.   اإللتزامات المحتملة 
والرأسمالية 

مليون   89.6 بمبلغ  بنكية  ضمان  خطابات  الشركة  لدى 
ُاص��درت  2011م، قد  31 ديسمر  ري��ال سعودي كما في 

في سياق األعمال اإلعتيادية للشركة.

والتي  القانونية  القضايا  بعض  الشركة  ل��دى  أن  كما 
يجري النظر فيها ضمن نشاط الشركة اإلعتيادي وفي 
القضايا،  النهائية لهذه  النتائج  ت�تقّرر  لم  الذي  الوقت 
فإن اإلدارة ال ت�توقع أن يكون لها ت�أثري سلبي جوهري 

على نتائج عمليات الشركة أو على مركزها المالي.

وباإلضافة إلى ذلك ما تمت اإلشارة إليه في اإليضاح 
رقم )12( من التزامات رأسمالية مستقبلية لبناء سفن 
الشركة  الكيماويات ومكاتب  )رورو( وناقالت  الدحرجة 

في دبي.

25.   األدوات المالية وإدارة 
المخاطر

إل��ى  ال��ت��اب��ع��ة تعرضها  ال��ش��رك��ة وش��رك��ات��ه��ا  أن��ش��ط��ة  إن 
مخاطر  المخاطر:  هذه  وت�تضمن  مختلفة،  مالية  مخاطر 
العادلة  القيمة  العملة، مخاطر  )تشمل مخاطر  السوق 
األسعار(،  ومخاطر  العمولة  لسعر  النقدية  والتدفقات 
إدارة  برنامج  يركز  السيولة.  ومخاطر  االئ�تمان  مخاطر 
المخاطر العام للشركة عل�ى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع 
الت�أثريات  من  التقليل  إل��ى  ويسعى  المالية  األس���واق 

العكسية المحتملة عل�ى األداء المالي للشركة.

المركز  قائمة  في  المقيدة  المالية  األدوات  ت�تضمن 
ال��م��ال��ي ب��ش��ك��ل رئ��ي��س��ي م���ن ال��ن��ق��د وم����ا ي��م��اث��ل��ه و 
واألدوات  والتموي�ل  المدينة  وال��ذم��م  األس��ت���ث��م��ارات 
المصاريف  وبعض  الدائنة  والذمم  المشتقة  المالية 

المستحقة .

المالية  وال��خ��ص��وم  األص���ول  ب��ني  المقاصة  إج���راء  يتم 
لدى  يكون  عندما  المالية  بالقوائم  الصافي  وإثبات 
إما  والنية  المقاصة  إج��راء  في  قانونيًا  حقًا  الشركة 
األص���ول  إث��ب��ات  أو  ال��ص��اف��ي  أس����اس  ع��ل��ى  للتسوية 

والخصوم في نفس الوقت.
المخاطر.  إدارة  برنامج  ب��إدارة  العليا  اإلدارة  تقوم  و 

ت�تلخص أنواع المخاطر الهامة بما يلي:  

مخاطر االئ�تمان
هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما 
ت�كبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. إن نسبة  إلى  يؤدي 
21% تقري�بًا من أرصدة الذمم المدينة التجارية هي من 
وشركاتها  الشركة  ل��دى  وليس  عالقة.  ذوي  أط��راف 
التابعة تركيز جوهري لمخاطر اإلئ�تمان. يتم إيداع النقد 
الذمم  تظهر  مرتفع.  إئ�تماني  تصنيف  ذات  بنوك  لدى 
في  المشكوك  ال��دي��ون  مخصص  حسم  بعد  المدينة 

تحصيلها.

مخاطر أسعار العموالت
بت�أثريالتقلبات  ت�تعلق  متعددة  لمخاطر  التعرض  هي 
ف���ي أس���ع���ار ال��ع��م��والت ف���ي ال���س���وق ع��ل��ى ال��م��رك��ز 
للشركة  ال��ن��ق��دي��ة  وال��ت��دف��ق��ات��ه��ا  ال��م��وح��د  ال��م��ال��ي 
وشركاتها التابعة حيث ت�رتكز مخاطر أسعار العموالت 
الودائع قصرية األجل  التابعة في  للشركة وشركاتها 
عموالت  ت�ثبيت  إتفاقيات  الشركة  تستخدم  والتموي�ل. 
القروض عندما ت�كون مناسبة وكذلك إتفاقيات تحديد 
مخاطر  لتجنب  ال���ق���روض  ل��ع��م��والت  األع��ل��ى  ال��س��ق��ف 
التقلبات في أسعار عموالت قروضها الطويلة األجل. 
وتعتقد  العموالت  أسعار  تقلبات  الشركة  تراقب  حيث 

أن ت�أثري مخاطر أسعار العموالت ليس جوهريًا.

مخاطر العمالت 
ال��م��ال��ي��ة  األدوات  ق��ي��م��ة  ف���ي  ال��ت��غ��ري  م��خ��اط��ر  ه���ي 
األجنبية.  العمالت  ص��رف  أسعار  في  التغريات  بسبب 
األساسية  التابعة  وشركاتها  الشركة  معامالت  إن 
وال��دوالر  اإلماراتي  والدرهم  السعودي  بالريال  هي 
االمريكي. تراقب اإلدارة تقلبات أسعار صرف العمالت 

وت�تخذ اإلجراءات المناسبة.

مخاطر األسعار
األداة  قيمة  تعرض  مخاطر  ه��ي  األس��ع��ار  مخاطر  إن 
السوق  أسعار  في  للتغريات  نتيجة  للتقلبات  المالية 
متعلقة  عوامل  عن  ناتجة  التغريات  تلك  كانت  س��واء 
جميع  ع��ل��ى  ت��ؤث��ر  ع���وام���ل  أو  ُم���ص���دره���ا  أو  ب������األداة 
األدوات المتداولة في السوق. تقوم الشركة بتنويع 
السعر  مخاطر  إلدارة  وذل��ك  اإلست�ثمارية  محفظتها 

الناتجة عن إست�ثماراتها في أسهم حقوق الملكية.

مخاطر السيولة
وشركاتها  الشركة  تواجهها  التي  المخاطر  وتمثل 
ال��ت��اب��ع��ة ف��ي ت��وف��ري األم�����وال ل��ل��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��ا 
السيولة  مخاطر  تحدث  المالية.  ب���األدوات  المتعلقة 
بمبلغ  بسرعة  مالي  أص��ل  بيع  م��ن  التمكن  ع��دم  عند 
وذلك  السيولة  مخاطر  ت��دار  العادلة.  قيمته  يقارب 
الكافية  للت�أكد من توفر السيولة  بانتظام  بمراقبتها 

للوفاء بأية التزامات مستقبلية.

القيمة العادلة
تسوية  أو  أص��ل  ت��ب��ادل  مقابله  يتم  ال��ذي  المبلغ  ه��ي 
بنفس  وت�تم  والنية،  المعرفة  لديها  أط��راف  بني  التزام 
شروط التعامل مع األطراف األخرى . وحيث يتم تجميع 
الت�كلفة  طريقة  أساس  على  للشركة  المالية  القوائم 
في  اإلست�ثمارات  في  األست�ثمارات  ماعدا  التاريخية 
بالقيمة  المالية  األدوات  ومشتقات  المالية  األوراق 
ال���ع���ادل���ة، ق���د ت��ن��ت��ج ف���روق���ات ب���ني ال��ق��ي��م��ة ال��دف��رتي��ة 
القيمة  أن  اإلدارة  تعتقد  العادلة.  القيمة  وتقديرات 
العادلة لتلك األصول والخصوم المالية ال تختلف بشكل 

جوهري عن قيمتها الدفرتية.

26.   إعادة التبويب
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة الخاصة بالقوائم 
مع  لت�توافق  2010م،  لعام  الموحدة  األول��ي��ة  المالية 

طريقة العرض للسنة الحالية.
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 أرقام هواتف المكاتب
والفروع

المركز الرئيسي – الرياض
ت: 5454 478 1 966+

فاكس: 8036 477 1 966+
info@bahri.sa

جدة
ت: 4695 667 2 966+

فاكس: 3445 669 2 966+
jedbm@bahri.sa

الدمام
ت: 8553 834 3 966+

فاكس: 8655 834 3 966+
dammail@bahri.sa

الجبيل
ت: 3482 362 3 966+

فاكس: 2495 362 3 966+
jubmail@bahri.sa

دبي
ت: 000 3840 4 971+

فاكس: 700 3950 4 971+
oil.gas@nscsadubai.com

)بالتيمور( الواليات المتحدة
ت: 7000 625 410 1+

الرقم المجاني: 0204 732 800 1+
فاكس: 7050 625 410 1+

info@bahrigc.com

مومباي )الهند(
ت: 7200 4063 22 91+

فاكس: 7235 4063 22 91+
captain_nscsa@osapl.com

الشركات التابعة
الشركة الوطنية لنقل

الكيماويات المحدودة – الرياض
ت: 1390 419 1 966+

فاكس: 1577 419 1 966+

info@ncc.sa.com

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن
المحدودة – دبي
ت: 400 3840 4 971+

فاكس: 400 3950 4 971+
msmlflt@msml.com

شركة البحري للبضائع السائبة
ت: 5454 478 1 966+

فاكس: 7478 477 1 966+
commercial@bahridrybulk.sa
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