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 عضاء مجلس اإلدارةأ
 م(2016-م2014لدورة عام )

 
 دارةرئيس مجلس اإل  -  عبدالرحمن بن محمد املفض ي 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة -  محمد بن عبدالعزيز السرحان 

 عضو مجلس اإلدارة -   عصام بن حمد املبارك  

 عضو مجلس اإلدارة -   صالح بن عبدهللا الدباس ي 

 اإلدارةعضو مجلس  -   ثنين فراج بن منصور ابو 

 عضو مجلس اإلدارة -   عبدهللا بن علي العجاجي 

 عضو مجلس اإلدارة -   صالح بن ناصر الجاسر 

 عضو مجلس اإلدارة -  سعيد بن عبداللطيف الحضرمي 

 عضو مجلس اإلدارة -   أحمد بن علي السبيعي 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

 .. والرحلة مستمرة"ستراتيجية الخمسية الشاملة "اإلنتهاء من اإل
 

  السـادة المسـاهمين:
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

 

، يسرني أن أضع بين أيديكم التقرير  نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة وأصالة عن نفسي
، وأستهل هذا  م2015السنوي عن أداء الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( خالل العام 

التقرير مباركًا لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومالك الشركة على النجاحات الكبيرة 
، مما م حافاًل بالعديد من القفزات النوعية في مسيرتها 2015، حيث كان العام  التي حققتها البحري

بذلك أعلى صافي  ( لاير سعودي، مسجلةً 1.817.583.442تحقق أرباحًا صافية مقدارها )أثمر عن 
 في تاريخها. ربح

 

 -م بتحقيق العديد من اإلنجازات ، ومنها على سبيل المثال:2015وقد تميز العام 
 

  على دراسة إعتمد مجلس إدارة شركة البحري الخطة اإلستراتيجية الشاملة ، والتي ركزت
ستعر شركة لوضع  تفصيلية ض نقاط القوة والضعف وكيفية معالجتها مع االبحري الحالي وا 

كما إشتملت على مبادرات عدة منها خلق دراسة األسواق العالمية وتحليل للسوق الفوري ، 
وقد قيمة مستدامة للشركة ، واإلستفادة من العالقات القائمة ، والنمو بإضافة عمالء جدد ، 

لترسيخ الشفافية  رسات العالميةالمماراعت الشركة في تحقيق هذه اإلنجازات تطبيق أفضل 
 والثقة وحفظ حقوق المساهمين.

 
 ( ناقالت 10للصناعات الثقيلة لبناء ) يع اتفاقية مع شركة هيونداي سامهوقامت الشركة بتوق

 م. 2017على أن يتم استالم أول ناقلة منها خالل شهر يناير ،  VLCCنفط عمالقة 
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  (10)أبرمت الشركة عقد شحن طويل المدى لمدة ( سنوات مع شركةS-Oil الكورية تقوم )
الشركة بموجبه بنقل النفط الخام من المملكة العربية السعودية إلى المصافي التابعة للشركة 

 في كوريا.
 

 ( ( ناقالت نفط عمالقة )4وسعت البحري أسطولها من خالل شراءVLCC مستعملة وناقلتي )
 ناقلة وسفينة. (78)ليصبح اجمالي األسطول  مستعملتينكيماويات 

 

  أرامكو م بين شركة الزيت العربية السعودية )2016يناير  25بتاريخ توقيع مذكرة تفاهم تم
هيونداي للصناعات وشركة ( والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( السعودية

)شركة إماراتية( دة الثقيلة المحدودة )الشركة الكورية الجنوبية( وشركة المبريل للطاقة المحدو 
مرار في التفاوض حول مشروع تطوير حوض بحري عالمي لصناعة المنصات من أجل اإلست

 البحرية والسفن في المملكة العربية السعودية .
 

 لتصبح البحري الناقل وزارة الداخلية عقدًا مع م 22/02/2015البحري في تاريخ  وقعت
 مليون لاير. (400)الية مقدارها وبقيمة اجم، خمس سنوات لها وذلك لمدة الرسمي 

 

 

وفي الختام يسرني أن أتقدم بالشكر واإلمتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين و 
على ما بذلوه واإلدارة التنفذية وكافة منسوبيهاولي ولي العهد ، كما أشكر أعضاء مجلس إدارة الشركة 

والشكر موصول لمالك أدائها المتميز واألهداف الموضوعة ، لمواصلة الشركة  ر ،من جهد مقد
 . تطلعاتالو  اآلمالبما يحقق  على دعمهم المقدر للشركةالشركة وعمالئها ، 

 
 سداد لتوفيق والمتمنيًا للجميع ا

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،      
 رئيس مجلس اإلدارة                                                                 

 عبدالرحمن بن محمد المفضي           
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 كلمة الرئيس التنفيذي

 
 البحري" قطاعات "بين مختلف  تظافر الجهودلنمو الربحي نتيجة "تضاعف ا

 
  ،،،لسـادة مساهمي شركة البحري ا

 ،،،ه ورحمة اهلل وبركاتالسالم عليكم 
 

 مميزةم بنتائج 2015العام جهودها في توجت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( 
التي تتجاوز أرباحها الصافية ، الشركات المعدودة في السوق السعودي  جانبدخلت من خاللها إلى 

ار وثمانمئة وثمانية عشر مليون( لاير )ملي حققت أرباحًا تقدر بأكثر من، حيث  ال سعوديـالمليار  ري
دارة التنفيذية على هذا إلوا اإلدارة مالك الشركة وأعضاء مجلس يء، وبهذه المناسبة أهن سعودي
ولم يكن لهذه األرباح القياسية والمركز  ، وعطائهاالذي يجسد نقلة نوعية في مسيرة الشركة ، األداء 

البحري  مجموعةالمالي المتميز أن يتحقق إال بتوفيق اهلل أوال ثم بتظافر الجهود المبذولة من قبل 
 ككل.

األداء المالي للشركة في العام  تميزالتي أدت إلى بعض العوامل ستعرض اسوف فومن هذا المنطلق 
 .م 2015

 

 اد األسطول بإضافة عدد من الناقالت خالل العام .توسعة األسطول ، حيث إزد 
 

 من العمالء الجدد المؤثرين . ة العمالء ، حيث تم إستقطاب العديدزيادة قاعد 
 

 . التركيز على تحسين األداء التشغيلي للسفن والناقالت 
 

 . العمل على الحصول على حصة سوقية أكبر من السابق 
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  كافة تعامالت الشركة .التركيز على الجودة والنوعية في 
 

 الرئيسية لكافة منسوبي البحري، وذلك بهدف تحفيز أداء  عتماد برنامج مؤشرات األداءإ
دارات األهداف اإلستراتيجية بمرتبطة  ذكيةالموظفين من خالل وضع أهداف  لقطاعات وا 

 والتي ترتبط باألهداف اإلستراتيجية للشركة ككل.الشركة 
 

  في قطاع  إستقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءة العاليةم على 2015ركزت الشركة خالل العام
والتحول من مجرد ناقل بحري إلى مقدم خدمات لوجستية متكاملة لكبار ، نقل البضائع العامة 

، كما قامت البحري بتحسين األداء  تشمل كافة حلول النقل البحري والبري والجوي، عمالئها 
، إلى جانب تعزيز شبكة  اخلي لجميع مكاتب الشركة في الرياض والدمام وجده والهند وأمريكاالد

، وقد نتج عن ذلك توقيع العديد من العقود الجديدة وتوسيع أنشطة  الوكالء الخارجيين وتوسيعها
لهذا ، مما أدى إلى ارتفاع اإليرادات التشغيلية وصافي الربح  الشحن مع العمالء الحاليين

 لقطاع.ا
 

عن اإلدارة التنفيذية لشركة البحري وموظفيها بأن أتوجه بعميق شكري لكل  بالنيابةوختامًا اسمحوا لي 
من ساهم في هذا االنجاز من خالل إخالصهم والتزامهم وأدائهم المتميز، وأنا على ثقة كبيرة أن 

لى المزيد من النجاحات والنمو خالل السنوات إبروح الفريق الواحد ستؤدي  الجهود والعملتظافر 
 .  القادمة 

 "والرحلة مستمرة"       
 سائلين اهلل العون والسداد،،،          

     
 الرئيس التنفيذي                                                                             

 ابراهيم بن عبدالرحمن العمر            
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 نبذة عن الشركة

وتاريخ  5بموجب المرسوم الملكي رقم م/تأسـست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( 
م كشركة سعودية مساهمة ، ويقع المقر الرئيسي للشركة 1978يناير  22هـ الموافق 1398صفر  12

 ة العربية السعودية وخارجها .، ولديها فروع داخل المملك لرياض بالمملكة العربية السعوديةفي مدينة ا
 

م دخلت 1985م ، وفي العام 1983في قطاع نقل البضائع العامة في العام  بدأشركة البحري  نشاط
، وفي منتصف التسعينيات الميالدية دخلت في نشاط نقل  النفطيةالبحري في نشاط نقل المنتجات 

المسال عن طريق شراء حصة في شركة ، تال ذلك الدخول في نشاط نقل وتجارة الغاز  النفط الخام
 تم الدخول في نشاط نقل البضائع السائبة . ومؤخراً ( ، Petredecبترديك )

قامت الشركة بتأسيس " شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة" لتقديم م 1996وفي العام 
 .يادة أسطولها نتيجة لتوسع أنشطة الشركة وز الخدمات الفنية لسفن وناقالت الشركة وشركاتها 

صناعة النقل البحري المتطورة تمثل الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(  علمًا بأن
"للمملكة" وتبذل البحري جهودًا مميزة في كافة خدماتها ، حيث تغطي خدماتها أسواقًا متعددة حول 

، كما  تجوب بحار العالم ةطاعات مختلففي قها الضخم من الناقالت والسفن العالم بواسطة اسطول
المتقدمة ، ويمتلك فيها صندوق تعد البحري اليوم شركة رائدة ضمن شركات النقل البحري العالمية 

%( من أسهم الشركة ، كما تمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير 22ستثمارات العامة مانسبته )إلا
 ستثمارية.إسسات %( وباقي األسهم مملوكة من قبل مواطنين ومؤ 20ما نسبته )

على العديد من الشهادات والجوائز التي تعكس ما وصلت اليه من تقدم من الحصول البحري  تمكنت
في أعمالها وثقة عمالئها وذلك النتهاجها سياسية اإلفصاح الكامل والشفافية في كافة تعامالتها 

معايير السالمة والمحافظة على ، فضاًل عن تبنيها  السيما فيما يتعلق باإلفصاح عن نتائج أعمالها
 البيئة في عملياتها.
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 رؤية الشركة 
 ربط اإلقتصادات ، نشر اإلزدهار وقيادة التميز في الخدمات اللوجستية العالمية .

 

 رسالة الشركة 
صبح مزود خدمة ترتقي لت،  المسؤولة عملهاوأسس  قيمهافي اإلعتبار  آخذةم خدمات متخصصة يقدت

رسي في الوقت تطرق تشغيل األساطيل البحرية المتميزة تبعًا للمعايير العالمية ، ول رائد يطبق أحدث
 مبنية على الثقة المتبادلة. هاذاته عالقات عمل مثمرة مع جميع شركائ

 
 القيم
 ، الحماس . ، المثابرة ، الشفافية اإللتزام

 
 
 

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

 ومجتمعها.
 

 

 الكفاءة
 كفاءة الشركة تكمن في أخالقيات العمل واإللتزام التام أمام العمالء وتجسيد مصداقية العمل.

 

 

 

 



 م2015التقرير السنوي      
 

10 
 

 بيان بالشركات التابعة 

  يوضح الجدول التالي الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها الشركة .
 

 الرئيسي النشاط اسم الشركة
الدولة محل 

 التأسيس
النطاق 
الجغرافي 
 للنشاط

نسبة الملكية  تاريخ التأسيس
  (م2015)

 %100 م1991 عالمي أمريكا  عمال الشركةوكيل أل ) أمريكا( شركة إن إس سي إس إيه

المحدودة شركة الشرق األوسط إلدارة السفن 
 المحدودة

 %100 م1996 عالمي اإلمارات اإلدارة الفنية للسفن

 %80 م1990 عالمي السعودية نقل الكيماويات * الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة

 %60 م2010 عالمي السعودية نقل البضائع السائبة بحري للبضائع السائبةالشركة 

لنقل وتجارة الغاز  شركة بترديك المحدودة
 المسال

 %30.3 م1980 عالمي برمودا نقل وتجارة الغاز المسال

 %4.69 م2006 محلي السعودية صناعة الزجاج المسطح الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح

م ونشاطها 2013تمتلك شركة تابعة في دولة األمارات العربية المتحدة تحت مسمى )ناشيونال كيميكالز كاريرز جي إل تي في عام * 
 .إدارة أسطول الشركة الوطنية لنقل الكيماويات تجاريًا( 

 

 

 التوجه اإلستراتيجي للشركة 

قدراتها التنافسية في األسواق العالمية من خالل توسيع نطاق اإلستمرار في  شركة البحري تعتزم
مركزها المالي والتشغيلي من خالل تنويع اإلستثمارات  ، وتقوية أساطيلها وتنميةأعمالها التجارية 

دارتها بشكل فعال   .اإلستراتيجية  وفقًا لخططها وا 
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 م .2015ابرز مالمح إنجازات عام 
  

  على دراسة إعتمد مجلس إدارة شركة البحري الخطة اإلستراتيجية الشاملة ، والتي ركزت
ستعر شركة لوضع  تفصيلية ض نقاط القوة والضعف وكيفية معالجتها مع االبحري الحالي وا 

كما إشتملت على مبادرات عدة منها خلق دراسة األسواق العالمية وتحليل للسوق الفوري ، 
وقد قيمة مستدامة للشركة ، واإلستفادة من العالقات القائمة ، والنمو بإضافة عمالء جدد ، 

لترسيخ الشفافية  الممارسات العالميةراعت الشركة في تحقيق هذه اإلنجازات تطبيق أفضل 
 والثقة وحفظ حقوق المساهمين.

 
 ( ناقالت 10ة مع شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة لبناء )قامت الشركة بتوقيع اتفاقي

 م. 2017على أن يتم استالم أول ناقلة منها خالل شهر يناير ،  VLCCنفط عمالقة 
  

  (10)أبرمت الشركة عقد شحن طويل المدى لمدة ( سنوات مع شركةS-Oil الكورية تقوم )
العربية السعودية إلى المصافي التابعة للشركة الشركة بموجبه بنقل النفط الخام من المملكة 

 في كوريا.
 

 ( ( ناقالت نفط عمالقة )4وسعت البحري أسطولها من خالل شراءVLCC مستعملة وناقلتي )
 ناقلة وسفينة. (78)ليصبح اجمالي األسطول  مستعملتينكيماويات 

 

  ية السعودية )أرامكو م بين شركة الزيت العرب2016يناير  25تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ
السعودية( والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( وشركة هيونداي للصناعات 
الثقيلة المحدودة )الشركة الكورية الجنوبية( وشركة المبريل للطاقة المحدودة )شركة إماراتية( 

لمنصات من أجل اإلستمرار في التفاوض حول مشروع تطوير حوض بحري عالمي لصناعة ا
 البحرية والسفن في المملكة العربية السعودية .

 

 لتصبح البحري الناقل وزارة الداخلية عقدًا مع م 22/02/2015البحري في تاريخ  وقعت
 مليون لاير. (400)وبقيمة اجمالية مقدارها ، خمس سنوات الرسمي لها وذلك لمدة 
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 وحدات األعمال اإلستراتيجية واإلدارات المساندة

 قطاع نقل النفط 

بتطبيق برنامج مؤشرات األداء  ، فقد قام هذا القطاعسعيًا وراء تحسين ورفع مستوى األداء في  
ومن  ، القطاعاًل إلى جميع العاملين في ، وصو  البحري لنقل النفطقطاع الرئيسية ابتداًء من رئيس 

 ولهذه الغاية ، احترافية ومتناسقة موظفين بطريقةالمتوقع أن يسهل هذا البرنامج عمليه مراجعة أداء ال
، وتطبيق ذلك  التتعلق بإنهاء األعميمكن قياسها فقد تم وضع مؤشرات أداء على المستوى الوظيفي 

على العمل مع اآلخرين من  ذه المؤشرات أصبح كل موظف قادروعلى ضوء ه ، على جميع األقسام
  األهداف .أجل تحقيق 

وير نظام إلدارة سعى من خاللها إلى تطي،  الجودة وااللتزامبرة خاصة بتأسيس إداقام قطاع نقل النفط 
لتزام إلعلى ا المحافظةمن شأن هذه اإلدارة أن تعمل على ضمان كما أن  ، الجودة ومراقبته

الخدمة على تحسين  العمل(، وبالتالي ISO 9001:2008بالمقاييس الدولية وفق متطلبات اآليزو )
 والتركيز والتجاوب مع العمالء . 

 
عادة هيكلة بإجراء مراجعة وا   البحري لنقل النفطقطاع  "فيال"، قامشركة بعد اكتمال عملية الدمج مع 

سس راسخة تشمل اإلجراءات واألساليب العملية الجديدة، وتوفير أ بحيث شاملة لكافة إجراءاته
 .ومستدامة لتطوير أعماله

الحاصل عليها قطاع ( ISO 9001:2008" حديثًا بتجديد شهادة اآليزو )DNV-GL قامت شركة "
 . للسنوات الثالث القادمةنقل النفط 
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 م2015خالل العام  قطاع نقل النفط نشاط
بحري لنقل النفط بمتابعة خطط النمو من خالل التوسع في حجم ال يقوم قطاع،  بحريالتمشيًا مع استراتيجية 

بإنهاء األمور  نقل النفطقطاع  وفي هذا السياق فقد قام العمالء ،، وبالتالي التوسع في قاعدة األسطول 
 :التالية
 ( سفن 10للصناعات الثقيلة لبناء عشر ) وتفاقية مع شركة هونداي سامهإقيع بتو هذا القطاع  قام

(VLCC) ومزودة ،  وسوف تكون هذه السفن مصممة حسب أحدث المواصفات الفنية الدولية
ومن  ، ستهالكها للوقودإقتصاد في إلنب ا، إلى جا بالمواصفات الخاصة بالمحافظة على البيئة

 م. 2017أول سفينة منها خالل شهر يناير  إستالمالمقرر أن يتم 
 

 عقد شحن قطاع نقل النفط أبرم (COA طويل المدى )- ( سنوات 10مدته عشر )-  مع شركة
(S-Oil )التابعة  النفطقوم بموجبه بنقل النفط الخام من المملكة العربية السعودية إلى مصافي ي

نفط عمالقة  ناقالتإلى ثالث  ناقلتينشهريًا بتسليم شحنات  كما سيقوم ، للشركة في كوريا
(VLCCمن ال )تشغيل  تأمينوقد كان من نتيجة هذا العقد  ، خليج العربي إلى أونسان في كوريا  
 .(VLCC) ناقالت (5 – 4)

 شراء ناقلتي نفط عمالقةهذا القطاع  أكمل (VLCC) ( سنوات5، عمرهما خمس ) صناعة كورية ، 
للقيام  الناقلتينستخدام هاتين إوسوف يتم  ، "وديان" و"كيدان"  سمين جديدين هماإعليهما  وأطلق

يؤدي إلى رفع مستوى تغطية ما م ، مستأجرة ناقالتبرحالت بديلة عن الرحالت التي تقوم بها حاليًا 
لى تحسين األداء الرئيسي ابتداًء من أوائل العام  الرقابة على األسطول العامل  م.2016، وا 

  مع شركة أرامكو  –( سنوات 10مدته ) –نقل النفط من تأمين عقد تأجير طويل المدى قطاع تمكن
مية إلى التنوع في أنواع الرا جهودالكجزء من ذلك و ، نقل  ناقالت( 5يشمل خمس )، السعودية 
قطاع هذا ال يقومكما ،  ( الحاليCPP، والتركيز على أسطول المنتجات البترولية النظيفة )الناقالت 

لك أن يؤدي وليس من شأن ذ ، العقد ذلكمن السوق لتنفيذ  الناقالتبجدية تامة بمتابعة شراء تلك 
نما  حسبفإلى تنويع اإليرادات   ناقالتإلى التوسع في أسطول  والسعي التوقعاتإلى رفع  يؤدي، وا 

  .وتحسين األعمال الرئيسية (CPPالمنتجات البترولية النظيفة )
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 مشاريع قطاع نقل النفط
الحالية لضمان المزيد من تحقيق أهدافه  نقل النفطقطاع واصل ي سوفف،  بحريالهات تمشيًا مع توج

سواق الحالية واألسواق إلى جانب عمالء جدد في األ،  الشحنات اإلضافية من العمالء الحاليين
 -منها: بعدد من اإلجراءات يقوم القطاعد وفي هذا الصد ، المستجدة

 

  سعى من خاللها إلى يبرفع هوامش الشحنات المؤجرة بوضع مبادرات  هذا القطاعقوم يسوف
اركات مع جهات ، وذلك من خالل مش تأمين رقابة معقولة على السفن القائمة بتلك الرحالت

ك االساطيل مما  يق تلك تحق إلى يؤدياستثمارية و/أو ضمان عقود شحن مع كبار مالا
قوم بالتركيز على التطورات المستجدة في ي، سوف  تمكن من دعم تلك الجهوديوحتى  ،الهوامش

من شأنه أن ، لتطوير نموذج توقعات قصير المدى كقاعدة البيانات الكبيرة المجاالت التقنية 
، سعيًا لتحقيق  توقيت دخول األسواقفي حكم تعلى رفع مستوى ال الناقالتيساعد مؤجري 

لحيازة حصة سوقية أكبر، وبشكل  نقل النفط جهوده قطاعواصل يسوف و  ، المرجوة األهداف
حاليًا  كما يقوم ، قلها من الخليج العربي إلى الشرقخاص بالنسبة لكميات الشحن التي يتم ن

 ، مان تأمين كميات أكبر من الشحناتالعمالء القدامى والمستجدين لض معناقشات إيجابية بم
، فإن التوقعات بالحصول على حصة سوقية  التجاري هوتنافس هذا القطاع ةمكانيإوبالنظر إلى 

 أكبر تعتبر توقعات واعدة.  
 

 حاليًا بوضع المخططات الالزمة لضمان التزام طويل المدى على الخطوط  قطاع نقل النفطقوم ي
واصل يوسوف  ، ال خطوط الكاريبيان باتجاه الشرق، وعلى سبيل المث اإلستراتيجية الرئيسية

مع جهات رئيسية مثل "ريالينس" و"بتروتشاينا" بهدف تأمين نسبة جيدة من كميات  مناقشاتال
واصل مراقبة السوق في خطوط نقل جديدة سعيًا يسكما  قود شحن"شحن الحالية على أساس "عال

 . وراء الحصول على فرص "عقود شحن" إضافية
 

 نقل المنتجات سطول الضمان الحصول على مزيد من العقود للتوسع في  قطاع نقل النفطسعى ي
دخال CPP) النفطية النظيفة  أكبر في تلك العقود.  ناقالت( وا 

 



 م2015التقرير السنوي      
 

15 
 

  بزيادة استخدام التقنية في أنشطته من خالل تطوير برمجيات وحلول  يقوم هذا القطاعسوف
 سطول. إلالعملي ورفع مستوى األداء الكلي ل النشاطمنها تعزيز  والهدف ، لجمع البيانات

 جداول األداء

 م2014م مقارنة بالعام 2015( خالل العام VLCC) ناقالت النفط العمالقةلرحالت التي قامت بها ا عدد

 العمليةنوع 
 م2015 م2014

 عدد الرحالت الناقالتعدد  عدد الرحالت الناقالتعدد 

 247 31 177 31 في السوق الفوري العاملة  الناقالت

   3 - بعقود محددة المدةالعاملة  الناقالت

 274 31 180 31 مجموع ال

 

 

 *م2014م مقارنة بالعام 2015خالل العام  الفوريسوق ال( المستأجرة من VLCC) ناقالت النفط العمالقة عدد 

 نوع العملية
 م2015 م2014

 عدد الرحالت الناقالتعدد  عدد الرحالت الناقالتعدد 

( VLCC) ناقالت النفط العمالقة عدد 

 الفوريسوق الالمستأجرة من 
 10  155 

 155  10  مجموع الرحالت

 م2014 بدأت عقود الشحن مع أرامكو السعودية في سبتمبر* 
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خالل العام  خطوط السير ( المملوكة حسب VLCC) ناقالت النفط العمالقةتوزيع للرحالت التي قامت بها 
 م2014م مقارنة بالعام 2015

 

 نوع العملية
 م2015 م2014

 % من المجموع عدد الرحالت % من المجموع  عدد الرحالت

 28 68 35 63 أمريكا –الخليج العربي 

 4 9 6 11 عين السخنة – الخليج العربي

 3 8   ينبع –الخليج العربي 

 9 4   (S-Oilأونسان ) –الخليج العربي 

 0 0 1 2 أوكيناوا –الخليج العربي 

 22 55 24 43 عين السخنة –ينبع 

 11 28 4 8 روتردام –سيدي كرير 

آسيا/  –( WAFكاريبيان/ )

 الشرق األدنى

53 29 70 28 

 100 247  180 المجموع

 

 

 م2014م مقارنة بالعام 2015خالل العام بالسوق الفوري ( VLCC) ناقالت النفط العمالقةتوزيع رحالت 

 نوع العملية
 م2015 م2014

 % من المجموع عدد الرحالت % من المجموع  عدد الرحالت

 35 55 50 5 أمريكا –الخليج العربي 

 33 51 30 3 عين السخنة –الخليج العربي 

 19 30 - - ينبع –العربي الخليج 

 3 2 - - (S-Oilأونسان ) –الخليج العربي 

 4 6 - - أوكيناوا –الخليج العربي 

 0 0 - - عين السخنة –ينبع 

 6 10 20 2 روتردام –سيدي كرير 

  155  10 المجموع
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 في  المملوكة( VLCC) ناقالت الفنط العمالقةالمنقول حسب الوجهة التي قامت بها  النفطيات توزيع كم
 م2014م مقارنة بالعام 2015 

 

 بلد التسليم

 م2015 م2014

الكمية / ماليين  عدد الرحالت

 البراميل

الكمية / ماليين  عدد الرحالت

 البراميل

 142.9 68 132.3 63 أمريكا

 134.5 64 111 54 مصر )عين السخنة(

 85.2 45 67 35 الهند

 47.8 25 34 18 سنغافورة/ الصين

 17.2 8 0 0 السعودية )ينبع(

 57.2 28 17 8 شمال غرب أوروبا )روتردام(

 17.6 9 0 0 كوريا )أونسان(

 0.0 0 4 2 الشرق األقصى/ اليابان )أوكيناوا(

 502.4 247 365.3 180 المجموع
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 لناقالت النفط العمالقة في السوق الفوري خالل المنقول حسب الوجهة  النفط يات توزيع كم
 م2014م مقارنة بالعام 2015عام 

 

 بلد التسليم

 م2015 م2014

الكمية / ماليين  عدد الرحالت

 البراميل

الكمية / ماليين  عدد الرحالت

 البراميل

 115.4 55 10.5 5 أمريكا

 106.8 51 6 3 مصر )عين السخنة(

 64.0 30 - - السعودية )ينبع(

 18.7 10 4 2 شمال غرب أوروبا )روتردام(

 5.8 3 - - كوريا )أونسان(

 12.2 6 - - الشرق األقصى/ اليابان )أوكيناوا(

 322.9 155 20.5 10 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م2015التقرير السنوي      
 

19 
 

 م 2015أسطــول ناقالت النفط العمالقة العاملة في عام 

 التسلسل
اسم 

 الناقلة
 النوع سنة الصنع

الطول 

 )متر(

العرض 

 )متر(

 حجم الناقلة

 ساكنالطن بال

عدد 

 الخزانات

السرعة 

 )عقدة(
 15 17 300.361 56 340 تصفيح مزدوج 1996 رملة 1  

 15 17 300.361 56 340 تصفيح مزدوج 1996 غوار 2

 15 17 300.361 56 340 تصفيح مزدوج 1996 وطبان 3

 15 17 300.361 56 340 تصفيح مزدوج 1996 حوطة 4

 15 17 300.361 56 340 تصفيح مزدوج 1997 سفانية 5

 17.1 17 303,116 58 333 تصفيح مزدوج 2001 حرض 6

 17.1 17 302,977 58 333 تصفيح مزدوج 2002 مرجان 7

 17.1 17 303,139 58 333 تصفيح مزدوج 2002 صفوى 8

 17.1 17 302,986 58 333 تصفيح مزدوج 2002 أبقيق 9

 15 17 316.502 60 333 تصفيح مزدوج 2002 تتينا 10

 15 17 808 ,316 60 333 تصفيح مزدوج 2002 الحلوه 11

 15 17 316.507 60 333 تصفيح مزدود 2003 اللولو 12

 15 17 476.,316 60 333 تصفيح مزدود 2003 شبله 13

 16.7 17 317,788 60 333 تصفيح مزدوج 2007 وفرة 14

 16.7 17 317,821 60 333 تصفيح مزدوج 2007 ليلى 15

 16.7 17 317,693 60 333 تصفيح مزدوج 2008 جنا 16

 16.7 17 317,664 60 333 تصفيح مزدوج 2008 حباري 17

 16 17 319.429 60 333 تصفيح مزدوج 2008 شيبه 18

 16 17 319.428 60 333 تصفيح مزدوج 2008 منيفه 19

 16 17 319.430 60 333 تصفيح مزدوج 2008 جهام 20

 16 17 319,464 60 333 تصفيح مزدوج 2008 الجالدي 21

 16 17 319.423 60 333 تصفيح مزدوج 2008 الخزامي 22

 16 17 319.411 60 333 تصفيح مزدوج 2009 كران 23

 16.7 17 317,521 60 333 تصفيح مزدوج 2009 كحالء 24

 16.7 17 317,458 60 333 تصفيح مزدوج 2009 درة 25

 16.7 17 317,388 60 333 تصفيح مزدوج 2009 غزال 26

 16.7 17 317,563 60 333 تصفيح مزدوج 2009 سهباء 27

 16 17 319.302 60 333 تصفيح مزدوج 2010 الفرحه 28

 16 17 319,141 60 333 تصفيح مزدوج 2010 الغنيه 29

 16 17 319,286 60 333 تصفيح مزدوج 2010 النبيان 30

 16 17 319.288 60 333 تصفيح مزدوج 2010 نسله 31 

 15 17 321.234 60 333 تصفيح مزدوج 2010 كيدان 32

   048.610.03   إجمالي حجم الناقالت بالطن الساكن
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 طاع الغاز والخدمات البحرية ق

 :الغاز

لتجارة ونقل الغاز  ى استثمار البحرى في شركة بترديكعلالغاز والخدمات البحرية قطاع  يشرف
، وتمتلك "البحري" نسبة  غاز المسال في العالمالوهي أكبر شركة مستقلة لتجارة ونقل  المسال ،

من مختلف  ناقلة( 32لك هذه الشركة أسطواًل بحريًا مؤلافًا من )تتم ، كما مالها من رأس (30.3%)
بحري خالل السنوات أرباح ال ، وقد أسهمت حصة الشركة في شركة بترديك بشكٍل كبير في األحجام

 .العشر الماضية

 

 : الخدمات البحرية

م بين شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( 2016يناير  25تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 
والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة 

الجنوبية( وشركة المبريل للطاقة المحدودة )شركة إماراتية( من أجل اإلستمرار في  )الشركة الكورية
التفاوض حول مشروع تطوير حوض بحري عالمي لصناعة المنصات البحرية والسفن في المملكة 

 العربية السعودية .
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 الكيماوياتقطاع نقل 

سعيًا وراء تحسين ورفع مستوى األداء في هذا القطاع، فقد قامت الشركة بتعيين إدارة دولية  
متخصصة للتأجير والعمليات لتقديم خدمة جديدة ونوعية ، إضافة إلى تطبيق برنامج مؤشرات األداء 

 لمراجعة أداء القطاع بطريقة احترافية ومتناسقة. 
 

 م2015العام نشاط قطاع نقل الكيماويات خالل 
تمشيًا مع استراتيجية البحري ، يقوم قطاع البحري لنقل الكيماويات بمتابعة خطط النمو من خالل 
عنصرين أساسيين وهما التوسع في حجم األسطول وتقديم خدمات لوجسيته ، وبالتالي التوسع في 

 -قاعدة العمالء ، وفي هذا السياق فقد قام القطاع بالتالي:
 

 ( سنوات ، وأطلق عليهما 5ماويات متخصصة كورية الصنع ، عمرهما خمس )شراء ناقلتي كي
 " ، وتم إستخدام هاتين الناقلتين لخدة عقود الشحن والسوق الفوري.مها" و"قمر"

  سفن )وستضاف  8إبرام اتفاقية المشاركة في العائدات مع أحد الشركات االقليمية والتي تمتلك
كوين تحالف يخدم مصلحة الشركتين وذلك عن طريق م( بهدف ت2016واحدة أخرى في مايو 

زيادة عدد أيام تشغيل الناقالت وخدمة عمالء جديد حول العالم مما سينعكس إيجابًا على دخل 
 هذه الناقالت. 

 ( أبرام العديد من عقود الشحنCOA .قصيرة األجل مع العديد من المصنعين حول العالم )
لمدة عشر سنوات مع شركة أرامكو  (Time Charter)كما أبرمت الشركة عقد تأجير زمني 

 لنقل المنتجات البترولية المكررة.
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 مشاريع قطاع نقل الكيماويات

تمشيًا مع توجهات البحري ، فسوف يسعى القطاع إلى تحقيق أفضل النتائج لما يعود إلى منفعة 
 المجموعة وذلك عن طريق القيام بعدة إجراءات منها ما يلي:

 
  الخدمات اللوجستية للمنتجين ، والتي من شأنها القيام بكامل أعمال الشحن والتخزين تقديم

 والتوصيل للعميل النهائي.
  التوسع في األسطول ، وذلك بإمتالك ناقالت من سعات وفئات مختلفة تخدم نقل البتروكيماويات

 والزيوت النباتية والمنتجات البترولية المكررة.
  .السعى للحصول على مزيد من عقود الشحن لضمان تسويق سفن الشركة 
 
 
 
 

 م :  2015الخطوط الرئيسية التي عمل فيها اسطول نقل الكيماويات خالل العام 
 

 الشرق األقصى  –الشرق األوسط  -1
 أوروبا  –الشرق األوسط  -2
 منطقة الشرق األوسط  -3
 الشرق )إقليميًا(  –الشرق األقصى  -4
 ق األوسط الشر  –أوروبا  -5
 أوروبا  –الشرق األقصى  -6
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 م .2015نمو أسطول الناقالت الكيماوية في العام 

 

 
 

م2014مقارنة بعام  2015عدد الرحالت التي قامت بها ناقالت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات خالل العام  

 طبيعة عمل الناقلة
 عدد الرحالت

 م2015خالل عام 
 عدد الرحالت

 م2014خالل عام 
 145 136 العاملة في السوق الفوريالناقالت 

 58 72 الناقالت العاملة بموجب عقود تأجير محددة المدة 
 203 208 المجمــوع

 

 م2014م مقارنة بعام 2015حجم المواد المنقولة التي قامت بها ناقالت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات  خالل العام  

 طبيعة عمل الناقلة
 حجم المواد المنقولة

 م 2015خالل عام 
 )مليون طن متري(

 المواد المنقولة حجم
 م 2014خالل عام 

 )مليون طن متري(
 5.12 4.34 الناقالت العاملة في السوق الفوري

 2.74 2.88 الناقالت العاملة بموجب عقود تأجير محددة المدة 
 7.86 7.22 المجمــوع

 
 
 

 تنمو أسطول نقل الكيماويا
 عدد الناقالت حجم األسطول بالطن الساكن البيـــــــــان

 26 1.136.100 2015خالل العام  األسطول
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 م5201ديسمبر  31أسطول )إن سي سي( من ناقالت الكيماويات العامل كما في 

 سنة السفينة م
 الصنع

 الطول
 )متر(

 العرض
 )متر(

 حجم الناقلة
السرعة  عدد الخزانات بالطن الساكن

 )عقدة(
 16 52 37.500 32.2 183.10 1995 * ةمكإن سي سي  .1

 16 52 37.500 32.2 183.10 1995 الرياض*إن سي سي  .2

 16 52 37.500 32.2 183.10 1996 الجبيل *إن سي سي  .3

 15 22 46.200 32.2 183.02 2005 نجدإن سي سي  .4

 15 22 46.200 32.2 183.02 2005 الحجازإن سي سي  .5

 15 22 46.200 32.2 183.02 2006 ةتهامإن سي سي  .6

 15 22 46.200 32.2 183.02 2006 أبهاإن سي سي  .7

 15 22 46.200 32.2 183.02 2006 تبوكإن سي سي  .8

 15 22 46.200 32.2 183.02 2006 القصيمإن سي سي  .9

 15 22 46.200 32.2 183.02 2007 رابغإن سي سي  .10

 15 22 46.200 32.2 183.02  2007 إن سي سي سدير .11

 15 22 46.200 32.2 183.02 2008 الدمامإن سي سي  .12

 15 22 46.200 32.2 183.02 2008 حائلإن سي سي  .13

 15 22 45.000 32.2 183.00 2011 إن سي سي نور .14

 15 22 45.000 32.2 183.00 2011 إن سي سي هدى .15

 15 22 45.000 32.2 183.00 2011 إن سي سي أمل  .16

 15 22 45.000 32.2 183.00 2011 إن سي سي صفا .17

 15 22 45.000 32.2 183.00 2011 إن سي سي دانة .18

 15 22 45.000 32.2 183.00 2011 إن سي سي نسمة .19

 15 22 45.000 32.2 183.00 2012 إن سي سي شمس .20

 15 22 45.000 32.2 183.00 2012 إن سي سي نجم .21

 15 22 45.000 32.2 183.00 2012 إن سي سي ريم .22

 15 22 45.000 32.2 183.00 2012 إن سي سي سما .23

 14 30 75.000 36.8 228.00 2013 إن سي سي فجر .24

 15 22 46.195 32.0 183.00 2009 قمرإن سي سي  25.

 15 22 46.265 32.0 183.00 2009 إن سي سي مها 26.

إجمالي حجم الناقالت بالطن الساكن          1,136,100   

ل( لمدة ف( على شركة )أودج  Bareboatعاري )مؤجرة على هيئة حديد الناقالت )إن سي سي مكة( و )إن سي سي رياض( و )إن سي سي جبيل( *

 .وفق أسعار محددة ممارسة حق الشراء بعد السنة الثالثةالمستأجر لعشر سنوات مع خيار 
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 قطاع نقل البضائع العامة

  بداًل عن السفن األربع التي تم إنتهاء ست سفن جديدة يمتلك قطاع نقل الضائع العامة حاليًا
وهي من نوع ، متخصصة في نقل البضائع العامة عمرها اإلفتراضي وهذه السفن الجديدة 

وهي من أحدث السفن من ناحية  ، ألف طن ساكن (26)"روكون" ويبلغ حجم كل واحدة منها 
فكل سفينة منها مزودة برافعات  ، ريدة مخصصة لهذا النوع من النقلالتصميم وذات مواصفات ف

، مما يزيد من قدرتها على  نط (240)مخصصة لرفع األحمال الثقيلة بطاقة رفع تصل إلى 
ولجعل هذه السفن متعددة االستخدامات، تم تزويد كل واحدة منها بجسر تحميل  ،رفع البضائع

، مما يجعل منها سفنًا متعددة االستخدامات وسفن دحرجة  طناً  (250)تبلغ طاقته التحميلية 
 متعددة األبعاد قادرة على رفع األحمال الثقيلة. 

 

  بازدياد أعداد السفن من أربع سفن إلى ست سفن أصبح أسطول نقل البضائع العامة لشركة
 بخدمة نقل أكثر كفاءة . عمالئهالبحري قادرًا على تزويد 

 

  شارك قطاع نقل البضائع العامة في شركة البحري في نشاطات متنوعة بغرض تحسين مستوى
 لعمالئه . الخدمات التي يقدمها 

 

  وتعتبر هذه الساحة لحاويات بميناء جدة اإلسالمي لساحة تخزين وصيانة  يدير هذا القطاع ،
موقعًا رئيسيًا لخدمات تخزين الحاويات المتعلقة بعقود خدمات تخزين الحاويات المقدمة لشركات 

ن عتيوالساحة مزودة بنظام إدارة مخزون جديد لتوفير خدمات تخزين ومناولة سري ، مالحية أخرى
ساحة خدمة الحاويات التابعة للبحري للبضائع العامة بميناء ، وتقوم  للحاويات الممتلئة والفارغة

وقد ابتدأ هذا المشروع في شهر نوفمبر  ، ، بتطوير شامل ألنظمتها ومعداتها جدة اإلسالمي
 ، حيث سيؤدي إلى تحسين الطاقة م2016، ومن المقرر االنتهاء منه في شهر فبراير  م2015

االستيعابية للساحة بحيث تواكب خدمة احتياجات العمالء المتزايدة. عالوة على ذلك، سيشمل 
الح الحاويات الموجودة في صالمشروع تنشيط ورشة خدمة الحاويات بحيث تتمكن من خدمة وا  

 40و  20وسوف تساعد المعدات الجديدة كذلك على التداول الكامل للحاويات مقاس  ، التخزين
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ممكن رصها على أربعة مستويات، وخمسة مستويات بالنسبة للحاويات الفارغة. وسوف قدمًا ال
( على التأكد من السالمة interphaseيعمل نظام البرمجيات الذي تم تطويره محليًا بقدرات )

 في تخزين ومراقبة الحاويات. 
 
  نقل  خدمات حيوية في مجال خدمات الشحن والتخليصيوفر قطاع نقل البضائع العامة

،  الحموالت إلى مختلف الموانيء العالمية بحرًا وبرًا وجوًا على سفن الغير ووسائل النقل األخرى
وفي هذا المجال تسعى الشركة  ، مما أتاح لهذا القطاع تقديم خدمات لوجستية متكاملة لعمالئه

األول للدولة  الناقلللمساهمة في تطوير البنية التحتية للمملكة من خالل تعزيز سمعتها كخيار 
تم تحقيق إنجازات كبيرة  م ،2015في العام و  ، في ظل المنافسة الكبيرة مع الشركات األخرى

من خالل الحصول على عقود جديدة لنقل حموالت خاصة بمشاريع عديدة بما فيها وسائل النقل 
وتوليد الطاقة ، والقاطرات، والمعدات الخاصة بتحلية المياه  ، وعربات السكك الحديدية المتحركة

 . والمعدات العسكرية
 

 على تعزيز الموارد والخبرات البشرية في قطاع الشحن العام  يركز قطاع نقل البضائع العامة ،
تمخض ذلك عن توظيف عدد من المهنيين من ذوي التأهيل العالي في مجال خطوط  بحيث

 ية وعبر البحار.في المملكة العربية السعود ةالخاص المشاريعالسفن والشحن ومراكز 
 

 حيث ضمت هذه الفعاليات  لبضائع العامة في مؤتمرات إقليمية ودوليةاقطاع نقل  شارك ،
مشاركات ناجحة لدرجة كبيرة  مؤتمرات "بريك بلك" في هيوستون وآنتويرب وأبو ظبي، وكانت

وقد استخدمت الشركة كل الفرص  ، ( زائر في كل موقع4،000راوح )عدد من الزوار ي ربحضو 
التي سنحت لها لعرض إمكانياتها وقدرتها على خدمة العمالء في جميع المواقع وبما يشمل فئات 

 الشحن المتعددة. 
 

  كل من تفاهم مع  اتم توقيع مذكر 2015تم خالل العام( الشركة السعودية للكهرباءSEC ،)
تفتح الطريق أمام مشاركة كبيرة  اتهي مذكر و وشركة معادن وهيئة الهالل األحمر السعودي ، 

 . الخدماتمعها نحو التوسع في 
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 لبضائع العامة في تأسيس شراكات قوية مع خطوط بحرية ا قطاع نقل هناك رغبة شديدة لدى

، واالستفادة من التعاون شبكة النقل ، حيث إن ذلك سيمكن من تعظيم فعالية  عاملة في األسواق
ومن بين الخطوط التي تم تحديدها لهذه الغاية تأتي خطوط "هوغ"  ، بل ودعمه. المتوقع

(Hoegh Autoliners( إيغناتسيو ماسينا وشركاهم )Ignazio Messina & Co ليبرتي ،)
( Eastern Car Liner(، إيسترن كار الينر )Liberty Global Logisticsغلوبال لوجستيك )

 المثال ال الحصر.  ( على سبيلNMT(، إن إم تي )NYKإن واي كيه )
 

  تعمل البحري للبضائع العامة جنبًا إلى جنب مع سلطات ميناء الدمام لتأسيس ساحة تخزين في
لبحري على ل، وسوف يكون ذلك بمثابة جزء من شبكة الخدمة اللوجستية  ميناء الملك عبدالعزيز

 مستوى المملكة. 
 

 م، وخاصة النصف 2015ل العام بغض النظر عن التحديات وظروف المنافسة التي سادت خال
لبضائع لنقل االبحري  إداراتأن جميع  ضائع العامة يؤكدبقطاع نقل ال ، إال أن األول من العام

 العامة سجلت إيرادات جيدة مع نهاية العام المالي.
 

 تقوم  بنفس الوقت، كانت  في الوقت الذي كانت البحري للبضائع العامة تسعى فيه لزيادة نموها
ات الموردين يفاقتيذ مراجعة إويأتي من بين هذه اإلجراءات تنف ، بدراسات لمراقبة األسعار السائدة

 .  مراجعة عقود الخدماتو ،  في جميع المواقع لتحديد إستراتيجيات التوفير من جانب الموردين
 

 العضويات

 عضوية )تراك( تلبية الحتياجات السلوك المهني في مجاالت العمل . -

( العالمية المتعلقة بتوريد البيانات الرئيسية حول الوضع العام للمشاريع المحلية DMSعضو في ) -
 واإلقليمية والعالمية التي يجري العمل عليها.
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 م2015ديسمبر  31كما في  نقل البضائع العامةسطول اواصفات م
 

 إسم  الرقم

 السفينة

سنة 

 الصنع

 حجم السفينة

 ساكنطن بال

 العرض  الغاطس

 متر

الطول 

 متر

السعة 

حاوية 

 نمطية

القوة 

 بالحصان

السرعة 

 )عقدة(

 17 8.907 2.500 225 32.30 9.5 26.000 م2013 بحري أبها 1

 17 8.907 2.500 225 32.30 9.5 26.000 م2013 بحري هفوف 2

 17 8.907 2.500 225 32.30 9.5 26.000 م2013 بحري تبوك 3

 17 8.907 2.500 225 32.30 9.5 26.000 م2013 بحري جازان 4

 17 8.907 2.500 225 32.30 9.5 26.000 م2014 بحري جدة 5

 17 8.907 2.500 225 32.30 9.5 26.000 م2014 بحري ينبع 6

 

 م2015ديسمبر  31كما هو في  ةالعام نقل البضائعمعدات ب بيان
 

 م2013 م2014 م2015 النوع الرقم

 2955 2604 2118 قدم 20حاوية قياسية  1

 79 62 43 قدم سقف مفتوح 20حاوية  2

 582 534 268 قدم 40حاوية قياسية  3

 1304 1282 1039 قدم مكعب 40حاوية  4

 87 126 129 قدم سقف مفتوح 40حاوية  5

 6 5 5 قدم 20حاوية مسطحة  6

 143 116 87 قدم 40حاوية مسطحة  7

 12 12 0 قدم )شاصيه( 20مقطورة  8

 38 38 10 قدم )شاصيه( 40مقطورة  9

 4 4 4 طن 30 –قدم  20حاوية مافي  10

 69 67 77 طن 60 –قدم  40حاوية مافي  11

 8 10 11 طن 80 –قدم  40حاوية مافي  12

 361 482 477 طن 100 –قدم  40حاوية مافي  13

 29 14 9 طن 80 –قدم  62حاوية مافي  14

 0 5 13 طن 90 –قدم  62حاوية مافي  15

 0 30 30 طن 100 –قدم  62حاوية مافي  16
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 قطاع نقل البضائع السائبة
م تم تحديث الهيكل التنظيمي الجديد لشركة البحري للبضائع السائبة وتطويره 2015خالل العام 

 وتنفيذه ، إضافة الى إستقطاب العديد من الكوادر البشرية المؤهلة في هذا المجال .
 

البحري للبضائع السائبة عدد من المبادرات اإلستراتيجية، والتي اشتملت على توسيع كما قدمت شركة 
اإلسطول، ودخول األسواق المختلفة، وتحديد مجاالت العمل المحتملة، إلى جانب تطوير اسلوب 
العمل مع العمالء الرئيسين في األسواق من خالل بناء عالقات استراتيجية دائمة. إضافة إلى ذلك 

شركة تسعى للمحافظة على أنشطة تطوير األعمال مع عمالئها الحاليين وزيادة قاعدة العمالء، فإن ال
 وهكذا تمكنت من تطوير منهجية نمو ناجحة ألعمالها مع كبار موردي ومستوردي البضائع السائبة.

 
ال كما قامت البحري للبضائع السائبة بطرح خدمات المشغل للشحن، وهذا الطرح الجديد من األعم

أعطى للشركة ُبعدًا إضافيًا كونها المالك والمشغل في هذا المجال، وذلك بتشغيل السفن المستأجرة 
 إضافة إلى اسطولها الحالي وخدمة قاعدة أكبر من العمالء. 

 
م على تطوير تطوير كل من السياسات 2015ومن الجدير بالذكر فلقد قامت الشركة خالل العام 

 شغيلية والمالية، وذلك لرفع الكفاءة االنتاجية.واألنظمة واإلجراءات الت
 

ومن هذا المنطلق ، فإن شركة البحري للبضائع السائبة تأخذ في إعتبارها توسعة أسطولها 
 %( وما زالت المباحثات جارية مع عدد من أحواض بناء السفن العالمية. 100بمقدار)

 

وقد اشتملت نشاطات الشركة خالل العام على زيادة كميات الشحن الحالية الخاصة بالعمالء، 
والتوسع في عملية خدمات المشغل لزيادة كميات الشحن بحيث تبلغ نسبة النمو في كميات الشحن ما 

م حوالي 2015%، كما بلغ إجمالي حموالت شركة البحري للبضائع السائبة خالل العام 30يقارب 
 ( مليون طن من عمالئها الحاليين للسفن المؤجرة. 1.3)
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  م2015ديسمبر  31  مواصفات أسطول سفن نقل البضائع السائبة كما في

 

 سنة الصنع السفينة  م
 وتاريخ االستالم

حجم السفينة 
 بالطن الساكن

 الغاطس
 )متر(

 العرض
 )متر(

 الطول
 )متر(

القوة 
 بالحصان

 السرعة
 )عقدة بحرية (

 14.5 9,840 228.99 32.26 14.45 81,855 م2013 بحري أراسكو 1

 81,855 م2014 بحري قرين 2
14.45 

32.26 228.99 9,840 14.5 

 2014م بحري بالك 3
81,855 

14.45 
32.26 228.99 9,840 14.5 

 2014م بحري وافي 4
81,855 

14.45 
32.26 228.99 9,840 14.5 

 2014م بحري تريدر 5
81,855 

14.45 
32.26 228.99 9,840 14.5 

 

 اإلدارة الفنية للسفن 

باإلدارة الفنية لبحري لشركة ابالكامل والمملوكة  المحدودةشرق األوسط إلدارة السفن التقوم شركة 
لجميع  وتعمل على تقديم خدمات شاملة إلدارة السفنألسطول شركة البحري وشركاتها التابعة ، 

على ضمان بحارًا ( 2،000الذين يتجاوز عددهم ) البحارةويعمل  ، بحري اإلستراتيجيةالقطاعات 
 ائةفريق يتألف من عدد يتجاوز م، يساندهم في ذلك العمالء مستويات الخدمة إلى جميع  أعلى تقديم

، إلى جانب فريق  ، ومفتشي السالمة والجودة والمهندسين ( من الفنيين والمشرفين البحريين100)
 دعم كبير. 

م، قدمت الشرق األوسط إلدارة السفن المتحدة خدمات إلدارة السفن والطواقم 2015خالل العام 
 ( سفينة موزعة كما يلي:69بحري الذي يتألف من )الألسطول 
 32   ناقلة نفط عمالقة(VLCC) 
 5 . ناقالت منتجات نفطية نظيفة 
 21 كيماويات ناقلة . 
 6  سفن نقل بضائع عامة(ROCON،) 
 5  السائبة البضائعل لنقسفن . 
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( أخرى إلى األسطول  VLCC) ناقلة نفط عمالقة، انضمت  م2015خالل شهر ديسمبر نهاية العام 
 . م2016خالل شهر يناير من العام أخرى ناقالت نفط عمالقة ( 3وسوف تنضم ثالث )

 
 م2015خالل العام  شركة الشرق األوسط إنجازات 

 

 والجودةالسالمة 
( 13) حيث تم إطالق ، التمياز في مجال السالمة والجودةم على 2015خالل العام  اإلهتمامتركز 
باإلضافة إلى برنامجي "أفضل فكرة للسالمة" و"جائزة  ، سالمة على مستوى األسطول بكامله حملة

تي تقع تحت ح السفن ال( عملية تفتيش على سط89تنفيذ ) تم عالوة على ذلك ، أفضل الممارسات"
%( في الحوادث 31وقد تمخضت هذه الجهود عن تخفيض بمقدار ) شركة الشرق األوسط ،إدارة 
%( في معدل تجاوز 25%( في قابلية االعتماد على السفن، و )28، مشفوعة بزيادة بمقدار ) الكبيرة

 الحدود العالمية.
( وتلتزم 14001( و )ISO 9001الشرق األوسط إلدارة السفن شركة حائزة على شهادتي )شركة 

 بالكامل بالتشريعات والقوانين البحرية.  
 

 الكفاءة التشغيلية
م على تحسين الكفاءة التشغيلية في استهالك الوقود وتكاليف التشغيل 2015كان التركيز خالل العام 

وقد تم تحقيق ذلك من خالل تحديد الوضع  الشركة ،الكلية في جميع السفن التي تقع تحت إدارة 
عادة مناقشة عقود التموين و ،  األمثل لسرعة السفن المستأجرة تلبية للمتطلبات التشغيلية والتجارية ا 

، وبالمقابل زيادة أعداد الموردين  ذات القيمة العالية لزيوت التشحيم والدهانات والرسو الجاف
 لكبيرة. المشاركين في الحسومات على الكميات ا

 ، فقد تبنات تقنيات حديثة، وهي:األسطول من رفع مستوى إنتاجية  شركة الشرق األوسطوحتى تتمكن 
 ناقالت، على إحدى  تركيب نظام "ميويس دكت"، والذي يعمل على تخفيض استهالك الوقود 

وقد تم اختبار فعاليته على  ، نامج أولي الستكشاف تأثير النظام( كبر VLCC)النفط العمالقة 
 ، حيث كانت النتائج مرضية. أيدي خبراء في هذه الصناعة
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   نقل الكيماويات، من شانها أن تخفض متطلبات  ناقالتتم تركيب دفايات كهربائية على
ومن المتوقع أن تكون نتائج  ، تكون السفينة متوقفة في الميناء االحتراق في الغاليات عندما

 طن متري( في اليوم. 2ه طنان متريان )ذلك خفض مقدار 
 من التأكد من أن  تهالك الوقود وأداء هيكل السفينة ما يمكنتنفيذ نظام لمراقبة األداء على اس

 النواحي التي تتطلب التحسين تسير بشكل جيد. 
  تحسين فعالية  يؤدي إلىما م، السفن والناقالت عالي الجودة ألسفل هياكل تم إدخال طالء

 على تجنب تراكم األعشاب البحرية ةساعدللمودهان من السيليكون  ، الوقودإستهالك 
 .  االنطالق بنعومةو 

 

   اإلدارة المالية 

، وكذلك تنفيذ ما يخصها  بدور أساسي في ضبط وتسجيل العمليات المالية للشركةتقوم اإلدارة المالية 
األنشطة المالية المختلفة كعمليات إعداد الموازنات من خالل تطبيق ، من الخطة اإلستراتيجية العامة 

تقوم اإلدارة المالية بمتابعة تحقيق األهداف لجميع وحدات األعمال واإلدارات كما ،  التقديرية السنوية
وتحديثها دوريًا بالمتغيرات من خالل تطبيق الرقابة المالية الفعاالة لكافة األنشطة المالية التابعة 

مما يساهم بشكل ،  التقارير المالية بمختلف أنواعهاتقوم اإلدارة بإعداد  على ذلك عالوة ، للشركة
، كم تقوم باإلفصاح  كبير في مساعدة إدارة الشركة على اتخاذ القرارات المناسبة في األوقات المناسبة

المحاسبية عن أعمال الشركة من خالل التقارير المالية الدورية )ربع سنوية وسنوية( وفقًا للمعايير 
هيئة السوق وتحرص اإلدارة المالية بشكل مستمر على استيفاء جميع متطلبات ، المتعارف عليها 

ستفسارات التي ترد إلى الشركة من قبل ديوان المراقبة العامة أو المحاسب اإلالمالية والرد على 
 . القانوني أو المراجع الداخلي أو غيرهم من الجهات الرقابية
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 : اإلدارة المالية األساسية التي تقوم بهاألدوار ا

 . إعداد التقارير ونشر القوائم المالية الدورية (1
 . إعداد الموازنات التقديرية السنوية (2
 . متابعة أداء وحدات األعمال ومراقبة اإليرادات والمصاريف (3
 . تحليل األداء المالي للشركة ككل (4
 . اإلشراف على نظام الرقابة والضبط الداخلي (5
 . المساهمة في التخطيط المالي األمثل ودراسة فرص النمو وتحسين األداء (6

 
 إعداد التقارير ونشر القوائم المالية الدورية (1

من  وضع السياسات واآلليات والضوابط الضرورية على مستوى الشركة ووحدات األعمال المختلفةيتم 
األحداث والعمليات المالية للشركة بحسب ، داخل المملكة وخارجها، لتسجيل جميع قبل اإلدارة المالية 

لممارسات ستفادة من أفضل اإل، وبا المعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية
كما تحرص اإلدارة المالية على دقة المعلومات وشفافيتها مما يمكان قرااء  ، العالمية في هذا المجال

 القوائم المالية من فهم أداء الشركة وتقييمها .

 إعداد الموازنات التقديرية السنوية (2

وبمساهمة جميع إدارات الشركة ، إعداد الموازنات التقديرية بشكل دوري  تشرف اإلدارة المالية على
، وبناًء  توقعات المبنية على أفضل المعلومات المتوفرةالاع االقتصادية والتجارية و بعد تحليل األوض

يتم ذلك عن طريق  ، جيات تعظيم األرباح وضبط النفقاتعلى أهداف الشركة عن طريق إستراتي
ويتم رفعها ،  إعداد وتجهيز الموازنة التقديرية لكل وحدة من وحدات األعمال قبل كل سنة مالية

، حيث تتم  يتم تحديث التقديرات بشكل ربع سنوي، كما للموافقة عليها إلدارة بعد مراجعتها لمجلس ا
ة من األسواق ، مما يمكان الشركة من اتخاذ القرارات المناسبة لالستفاد مراجعتها وفقًا لمتغيراتإعادة 

 . هذه المتغيرات
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 متابعة أداء وحدات األعمال ومراقبة اإليرادات والمصاريف (3

مراقبة األداء ومقارنته بأرقام الموازنة التقديرية دوريًا للتأكد من القدرة على تحقيق اإلدارة المالية ب تقوم
،  ويتم تحليل الفروقات المهمة ومعالجة أسبابها إن وجدت ، دات المستهدفة والتحكم بالمصاريفاإليرا

لتحقيق األهداف العامة ،  مراقبة النتائج المالية لجميع وحدات األعمال ودعمهاعن طريق وذلك 
ستغالل الفرص المناسبة  للشركة  . وا 

 
 :تحليل األداء المالي للشركة  (4

 

ومقارنته بالفترات  منها تحليل األداءعن طريق مراحل متعددة ، يتم تقييم األداء المالي للشركة 
 ، أو األداء لكل فترة، أو تحليل النسب المالية الحالية ، أو تحليل األداء ومقارنته بالموازنات  ةـقـالساب

، لمساعدتها على إتخاذ القرارات وتتم دراسة نتائج التحليل المالي والرفع بالتوصيات لإلدارة العليا 
 المناسبة .

 
 : اإلشراف على نظام الرقابة والضبط الداخلي (5

 

وتقوم اإلدارة باالستفادة من نظم المعلومات وأفضل الممارسات العالمية لضبط العمليات المالية داخليًا 
وتتمتع الشركة  إصدارها ،لحماية المعلومات المالية وطريقة تسجيلها ودقة التقارير المالية وسرعة 

أن اإلدارة المالية تضع ، حيث يتم تطويره وتحديثه بشكل مستمر ، بنظام رقابة وضبط داخلي فعال 
 الرقابة والضبط الداخلي كإحدى أولوياتها .

 
 المساهمة في التخطيط المالي األمثل ودراسة فرص النمو وتحسين األداء (6

دراسة فرص النمو والفرص االستثمارية التي يمكن توفرها لتحقيق نتائج أفضل تقوم اإلدارة المالية ب
سفن جديدة أو بناء ستثمار في إلتحليل فرص اعن طريق ذلك و  ، البعيدعلى المدى المتوسط أو 

والتخطيط لها مع األخذ في االعتبار العوامل االقتصادية والتجارية ومقدرة الشركة ، فرص نمو أخرى 
 .والشركة  بما يخدم مصلحة المستثمرين اإليجابيةستفادة إلاو  المالية
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 التمويل واالستثمار:

 

تم يـ، و عـن طريـق إدارة الخزينـة بالشـركة  إدارة النقد وتوفير التمويل الالزم لمشاريع الشركة المختلفة تتم
وعنـد  ، تياجـات والتزامـات الشـركة الماليـةحإاستثمار الفائض في المرابحات لفترات قصـيرة تعتمـد علـى 

 ، االسـتثمارات قصـيرة األجـلو تسـييل ، تقوم الشركة باستخدام تمويل رأس المال العامـل أ الحاجة للنقد
ووحـدات األعمـال مـن خـالل  اإلداراتتشرف إدارة الخزينة على جميـع مـدفوعات الشـركة مـن مختلـف و 

إدارة الخزينة على الحسابات البنكية للشركة والعمل كحلقـة صرفها ، كما تشرف مراجعتها وتدقيقها قبل 
ينــة بــإدارة تســهيالت الشــركة البنكيــة القائمــة تقــوم إدارة الخز  كــذلك والشــركة ، ختلــف البنــوكموصــل بــين 

 . طويلة األجل من خالل متابعتها والتأكد من توفر النقد الالزم لسداد االلتزامات الدورية 
 
 

، حيـث تقـوم باسـتثمار جـزء  سـتثمارات اآلمنـة ذات المخـاطر المنخفضـةإلعلى االتركيز الشركة  تفضل
ســتثمارية إلتلتــزم الشــركة بالسياســات ا كمــا ، قصــيرة األجــلنقديــة مــن الفــائض النقــدي فــي المرابحــات ال

إلــى  ها%( مــن تســهيالت99مــا نســبته )إلــى صــل تتوافقهــا مــع الشــريعة اإلســالمية ل والتمويليــة مــن حيــث
 .اإلسالمية  تمويل متوافق مع الشريعة

 

سـتثمار إلة عنـد االشـركلـذلك تقـوم  ، سـتثمارات رأسـمالية كبيـرةتتطلب إستثمار في بناء السفن إلعملية ا
 %( من تمويل خارجي. 80%( من مواردها الذاتية و)20في بناء السفن بتمويل ما متوسط نسبته )

 

، وذلـك بقيمـة  م إصـدار وطـرح صـكوك طرحـًا عامـاً 2015يوليـو  30أكملت شركة البحري بنجاح يـوم 
سـعودي تسـتحق فـي يوليـو مـن ئة مليـون ريــال امليـار( ثالثـة مليـارات وتسـعم 3،9اسمية إجمالية تبلـغ )

 ، سمية اإلجمالية للطـرحإلكتتاب تجاوزت القيمة اإلًا بأن قيمة الطلبات المستلمة ل، علم م2022العام 
، وُحــدد العائـــد  ســـتثماريةإلمقصــورًا علـــى الشــركات والهيئــات اوقــد كــان الطـــرح األولــي لهــذه الصـــكوك 

فة إلـى معـدل األسـاس )سـايبور( لكـل فتـرة ( نقطة أساس مضـا80المتوقع على الصكوك بهامش قدره )
توزيـــع دوري )نصـــف ســـنوية(، وذلـــك بحســـب التفاصـــيل المـــذكورة فـــي نشـــرة اإلصـــدار الخاصـــة بهـــذه 

 وموقـــع الشـــركة (CMA.org.sa)، والمتاحـــة للجمهـــور علـــى موقـــع هيئـــة الســـوق الماليـــة  الصــكوك
((bahri.sa المرابحـة الجسـري والـذي  وقد استخدمت متحصالت طرح هـذه الصـكوك فـي سـداد تمويـل
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استخدم لتمويل العـوض النقـدي لعمليـة دمـج أسـطول وعمليـات شـركة فـيال وتمويـل المصـاريف المتعلقـة 
فـــــي تمويــــل مشـــــاريع وخطــــط الشـــــركة الرأســـــمالية  ، وســــوف ُيســـــتخدم بــــاقي المتحصـــــل دمجبعمليــــة الـــــ
  . والتشغيلية

 
، حيث قامت بتوقيع عدة  الشركة سياسة للتحواط من مخاطر التذبذب في تكاليف التمويل تعتمد

ط  للحد من ارتفاع تكاليف التمويل بشكل غير متوقع ، حيث بلغ إجمالي تسهيالت  اتفاقيات تحوا
( مليون ريـال. 1،945الشركة البنكية الخاضعة لسياسة التحواط من مخاطر تذبذب تكاليف التمويل )

طوت  . تطلع الشركة إلى التوسع في المستقبل في العديد من منتجات التحوا
 

 التشغيلية المخاطر إدارة
 مخاطر درء على والعمل ، جميعا أعمالها في السالمة تقديم في بالشركة المخاطر إدارة مفهوم يعني

 في التنظيمية الداخلية والضوابط اإلستراتيجية إطار األهداف ضمن وذلك والفرعية، الرئيسية الحوادث
 تهديدات الهجمات مثل ، منها التشغيلية خاصة ،المخاطر من يخلو ال البحري النقل الشركة. فمجال

صابات المنقولة البضائع وتلف السفن حوادث إلى إضافة ، والقرصنة والحروب ، اإلرهابية  البحارة وا 
 من المخاطر األخرى .  وغيرها

 

 إدارة في السليمة النظم استخدام خالل من المخاطر وتقليل لتجنب بالغاً  اهتماماً  الشركة أولت فقد ذاهل
 مجال في التدريب وتوفير واإلجراءات المعدات الشهادات وتصنيف إصدار إلى باإلضافة ، المخاطر
وكذلك  ، المنقولة الشحنات وسالمة العاملين سالمة على المحافظةسبيل  فيوذلك ،  السالمة

 للشركة . المتاحة للموارد األمثل ستخدامواإل الجودة ضمان في المساهمة
 

 المنقولة والبضائع بسفنها المحيطة المخاطر من الشركة لحماية التأمينية التغطية بتوفير الشركة تقوم
 مالءتها تقييم خالل من التأمين خدمة مقدمي ختيارإ ويتم ، بها والعاملين سفنها وأطقم ، طريقها عن

 أفضل على الحصول من للتأكد،  عليها الفترة المؤمن وخالل قبل والتزاماتها التقنية وقدرتها المالية
 .  المنافع بأفضل العروض
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 تأمين والتعويض )وهي جمعيات الحماية نوادي من تعتبر شركة البحري عضوًا في العديد 
 القضايا مناقشة فيها تتم ، فعاال لألعضاء صوت هي النوادي وهذه للربح( هادفة غير تكافلي
 من الدولية تفاقياتإلوا التشريعات في تسهم إنها كما ، البحري النقل صناعة مجال في الهامة

 تحادإلوا ، الدولية البحرية المنظمة مثل الدولية والحكومات المنظمات مع خالل التنسيق
 ، وغيرها ، الدولي التجاري المتحدة للقانون األمم ولجنة ، والتنمية التعاون ومنظمة ، األوروبي

 التشغيل مخاطر يخص فيما األعضاء بين المعلومات تبادل األندية إمكانية هذه وتوفر
 . المخاطر من وغيرها ، البحري واألمن البيئي مخاطر التلوث مثل البحري النقل ومخاطر

 
 السفن هياكل علىخاصة  الضررمن  لحمايته أسطولها على تأمينية تغطيةب الشركة تقوم 

 على المعدات فإن كذلك ، األخرى والحوادث البحرية التصادم ضد العامة والمسؤولية واآلالت
  عليها . التأمين يتم والقاطرات الحاويات ورافعات شوكية رافعات من السفن

 

 التأمين شركات أفضل لدى للتأمين التوجه تم فقد ، للشركة ستراتيجيةإلا وتماشيًا مع الخطط 
 حصلت وقد (Aعن ) يقل ال بتقييم (S&P) قبل ستاندرز آند بورز من والمصنفة العالمية
 .بإسعار تنافسية ومزايا تأمينية جيدة  تأمينية تغطية على الشركة

 

 من ة ، والهدف الشرك عن والدفاع التأخير غرامات على التأمينية بالتغطية أيضاً  الشركة قامت
 السفن بناء أحواض مثل المختلفة الجهات لدى الشركة تمثيل هو ، التأمين من النوع هذا مثل
 .إصالحها أو السفن وبيع شراء أو

 

  والمعدات والمكاتب المباني مثل األخرى الممتلكات على بالتأمين تقوم الشركة إن كما 
 .لها التابعة والسيارات اإللكترونية

 
بتوفير التغطية التأمينية الصحية لهم وتطبيقًا لرسالة الشركة ومسئوليتها تجاه موظفيها ، فقد قامت 

وإلفراد عوائلهم بأفضل المنافع التأمينية ، إضافة الى تقديم التأمين التكافلي لجميع موظفيها والذي 
 يوفر الدعم المالي الالزم في حالة العجز أو الوفاة ال قدر اهلل .
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 راتيجيةـستإلا

جديدة ستراتيجية إتطوير خطتها اإلستراتيجية، حيث تم مراجعة بم 2015بحري خالل العام ال قامت
مما يؤسس إليجاد قيمة  العمالء ،بحري تسلاط تركيزها على الومن المعلوم أن إستراتيجية  شاملة ،

ويتأتى ذلك من خالل رفع مستوى القيادة الحالي في  البحري ،مستدامة لجميع أصحاب العالقة مع 
 ، طوير شبكة من العمالء الجدد واألعمال ذات الصلة بأعمال الشركة، وت المملكة العربية السعودية

، وتتعامل شركة البحري مع عمالئها هتمام بالعمالء إلبحري من االذلك إلى ما تتمياز به  ويعود
  الشحن .بحيث تجاوز أمور  شركاءبصفتهم 

 

 ،العمالء والعالقة بهمل في معرفة بحري في اعتبارها أن عوامل النجاح الرئيسية تتمثالوتأخذ 
والتركيز على حسن األداء والمرونة في عروض الخدمات  ، وقية والنوعية الجيدة في الخدماتالموث

 التي تقدمها الشركة إلى عمالئها.
 األعمالفي  هما النمو،  ، فإن إستراتيجية النمو ستكون مستندة إلى ركنين رئيسيين ومن هذا المنطلق

 . الخدماتوالتنوع في  ستثمار في سفن إضافية(إليه من زيادة الية )وما يترتب علالحا
 

، وهذه  اإلستراتيجية هذهوقد تم تحديد مجموعة شاملة من المبادرات اإلستراتيجية الالزمة لتنفيذ  هذا
 .  حاليًا بشكل جيد تنفذالمبادرات 

 

عتبار مجموعة من العوامل التي تشمل وضع مؤشرات أداء رئيسية لكل إلفي ا هذه اإلستراتيجيةتأخذ 
وذلك يعني  لها ،بحيث تغطي كافة أبعاد اإلستراتيجية وتحديد األهداف  األعمال ،وحدة من وحدات 

 أعمال الشركة .زيادة النمو في حجم 
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 االتــــــتصإل إدارة ا

،  بين الشركة وجمهورها الداخلي والخارجي تصاالت الرابط األساسي وهمزة الوصلإلتعد إدارة ا
وقد تضافرت األنشطة  ، توى الصورة الذهنية لهوية البحريوتحمل على عاتقها مهمة رفع مس

حيث عملت اإلدارة على العديد من  ، اإلعالمية وبرامج العالقات لتعزيز رؤية ورسالة وقيم البحري
، فقد السياق وفي هذا  ، مع اإلستراتيجية الجديدة للشركة البرامج التي ترسخ هذه الصورة بما يتوافق

تصاالت اإلشراف على تنظيمها إلحداث الهامة التي تولت إدارة ام بالعديد من األ2015تميز العام 
خراجها با تصاالت خالل إلوأهم ما تميزت به أنشطة إدارة ا ، لصورة المشرفة التي تليق بالبحريوا 

 تفاقيات التي قامت بها الشركة، وهي: إلحتفاالت توقيع المذكرات واإ م المشاركة في2015العام 

 

 حفل توقيع مذكرة تعاون مشترك مع هيئة قناة السويس. -
 . حفل توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية -
 السعودي . الهالل األحمرهيئة حفل توقيع مذكرة تفاهم مع  -
 . حفل توقيع مذكرة تفاهم مع شركة معادن -
 . توقيع مذكرة تفاهم شركة الكهرباءحفل  -
مع شركة هونداي للصناعات الثقيلة في ناقالت نفط عمالقة حفل توقيع اتفاقية لبناء عشر  -

 دبي.
 

،  تصاالت خالل العام المشاركة في عدد من المعارض والمنتدياتإلكذلك شملت أنشطة إدارة ا
 -:مثل

 ( المشاركة في معرضBreakbulk في الواليات )المتحدة األمريكية 
 ( المشاركة في معرضBreakbulkفي الشرق األوسط بأبو ظبي ) 
 المشاركة في معرض فرص العمل في واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية 
  المشاركة في المنتدى الحادي عشر الخليجي السنوي للتمويل 
  والمعادن.المشاركة في معرض التوظيف التابع لجامعة الملك فهد للبترول 
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 -:، مثل  ضوًا في منظمات محلية ودوليةوتعتبر الشركة ع

 .منظمة االتحاد االسالمي لمالكي البواخر 
 عضوية اللجنة الوطنية للشركات المساهمة 
 .عضوية مجلس األعمال السعودي األمريكي 

لى جانب هذه اإلنجازات، فقد حصلت البحري على جائزة أفضل ناقل بضائع عامة لعام  م 2015وا 
 (.Malaفي الهند، والتي قدمتها المنظمة البحرية والخدمات اللوجستية الهندية ماال )

 المسئولية اإلجتماعية
 

نطالقًا من خطتها الرامية إلى خدمة إجتماعية إلدعمها لبرامج المسؤولية اشركة البحري تقديم 
حتياجات الخاصة إلذوي ا سهام في خدمة الفئات الغالية على المجتمع منإل، وا المجتمع بشكل عام

هداف المنشودة في هذا المجال وفق رؤية أل، وقد قطعت البحري شوطا في تحقيق ا بشكل خاص
نطالقًا من كونها وا  ،  طار من الشفافيةإحتياجات الملحة للتنمية في إلواضحة المعالم بالتركيز على ا

وقد  ، قيام به نحو المجتمعشركة وطنية تدرك أهمية الدور الذي ينبغي على القطاع الخاص ال
جتماعية إلى واقعا ملموسا من خالل إلستراتيجية لدعم برامج المسؤولية اإلتحولت رؤية البحري ا

 -تفاقيات التي أبرمتها مع بعض الجهات والمشاريع التي تعنى بهذا الجانب ومنها:إلا
 

 بداعات األطفال المعوقين رعاية برنامج  . جمعية األطفال المعوقين - رسومات وا 
 ( 30المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة) . 
 ( للمملكة العربية السعودية84المشاركة في فعاليات اليوم الوطني ) . 
 رعاية حفل تكريم المتميزين بجمعية المكفوفين الخيرية . 
 رعاية فعاليات استضافة االتحاد االسيوي للمكفوفين . 
  جامعة الملك سعود .  –برنامج صحة أسنان المجتمع رعاية 

 



 م2015التقرير السنوي      
 

41 
 

 إدارة تقنية المعلومات

م 2015تم بفضل اهلل إنجاز مجموعة من المشاريع اإلستراتيجية في مجال تقنية المعلومات في العام 
،  ، والتي ساهمت في رفع كفاءة األعمال وجودتها لدعم وتطوير أعمال الشركة في مجاالتها المتنوعة

ومكانت الشركة من تقديم العديد من الخدمات المميزة لعمالئها وكسب ثقتهم مع التزامها بأعلى معايير 
الجودة والسالمة والذي بدوره انعكس على أداء الشركة بشكل عام لتعزيز وضعها التنافسي بين 

 الشركات العالمية ودورها الريادي في مجال النقل البحري.

طالق النظام الجديد لقطاع نقل البضائع العامة للخطوط وذلك بعد اختباره ومن أهم تلك اإلنجازات إ
النظام القديم للتأكد من  ، وتشغيله بالتوازي مع وتدريب المستخدمين عليه بشكل مكثف ومتكامل

ستمرارًا لالستفادة المثلى من أحدث التقنيات ، سالمته ، فقد تم تطبيق نظام  وعلى جانب آخر، وا 
ستفادة كذلك من جميع إلول ، وقياس تحقيقهم لألهداف الموضوعة بة أداء الموظفينمتكامل لمراق

، واالستمرار بالتوسع في تطبيقها على جميع قطاعات  األنظمة التقنية المطبقة حاليًا في الشركة
دخال العديد من  ، فقد تمت مراجعة االستخدام الفعلي لها ووحدات أعمال الشركة والتوسع فيها، وا 

فقد تم البدء في تطبيق  وعالوة على ذلك ، الفائدة المرجوة من هذه األنظمة سينات عليها لتحقيقالتح
المرحلة األولى من برنامج التقارير الذكية للمساعدة في متابعة مؤشرات أداء الشركة وجميع قطاعاتها 

 .   نوعةالمختلفة والحصول على مجموعة من التقارير التحليلية المالية والتشغيلية المت
 

تم إطالق الموقع اإللكتروني المطور للشركة على اإلنترنت بشكل يتوافق مع توسع الشركة ونموها 
تمت مراجعة السياسات  كما،  وللتأكد من أمن تقنية المعلومات ، الئها ومساهميهاوتلبية متطلبات عم

كما تم تجهيز مركز  ، سالمة البنية التحتية والتطبيقاتواإلجراءات المعمول بها من أجل ضمان 
، واالنتهاء من تركيب جميع  معلومات جديد ومتكامل في مقر الشركة الجديد في مدينة الرياض

متطلبات البنية التحتية لتقنية المعلومات وتحديثها حسب الحاجة لمواكبة المتغيرات في هذا المجال 
 ولتلبية متطلبات العمل المتزايدة . 
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، وهي خدمة موجهة  ( عن طريق اإلنترنتLivestreamخدمة البث المباشر )قامت الشركة بإطالق 

، وذلك لتعزيز وتسهيل التواصل مع الجميع بشكل آمن وميسر لتلبية  لموظفي الشركة وعمالئها
 احتياجاتهم الفعلية ومشاركتهم بالمستجدات ذات العالقة.

 

المراحل المتبقية من بعض المشاريع في  م االستمرار في استكمال2016وسيتم إن شاء اهلل في العام 
العمل مجال تقنية المعلومات، والبدء كذلك في مشاريع جديدة وذلك حسب إستراتيجية الشركة وخطة 

( FFWوذلك يشمل تطبيق نظام متكامل وشامل لنشاط وسطاء الشحن ) ، المعتمدة لتقنية المعلومات
(. IMOSمتكامل لنشاط نقل البضائع السائبة ) ، وتطبيق نظام التابع لقطاع نقل البضائع العامة

( وذلك على مستوى جميع قطاعات Big Dataوسوف يتم االنتهاء من المرحلة الثانية من تطبيق )
 الشركة. 

 

ستمرارًا لعملية التطوير، سوف يتم تحديث النظام المالي واإلداري الرئيسي للشركة ) ( ليتواكب ERPوا 
جر  مع متغيرات المعايير المالية ن مميزات آخر اإلصدارات ستفادة مإلاءات وأنظمة الموارد البشرية واوا 

( وذلك Portalكذلك، سوف يتم البدء في تحديث البوابة اإللكترونية الداخلية للشركة ) ، المعتمدة
، ستتم  لتتماشى مع آخر التقنيات في هذا المجال. ولزيادة كفاءة البنية التحتية لتقنية المعلومات

عادة تصميم مركز البيانات ا ةمراجع والمخصص للحاالت الطارئة ال قدر اهلل أو  (DRحتياطي )إلوا 
 عند الحاجة ألعمال الصيانة.

 
  دارة المراجعة الداخليةإ

إدارة المراجعة الداخلية بالشركة ، إدارة مستقلة مرتبطة بلجنة المراجعة وبمجلس اإلدارة مباشرة ، وذلك 
الشركات ، ويعمل بهذه اإلدارة نخبة من الموظفين المؤهلين ومن ذوي تماشيًا مع الئحة حوكمة 

الخبرات العالية في مجال المراجعة ، وتقوم هذه اإلدارة بإعداد خططها العملية سنويًا وتنفيذها بعد 
  إعتمادها من لجنة المراجعة .
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تبناي خطة تدقيق م بأسلوب أكثر فعالية من خالل 2016للعام  المراجعةهذا، وقد تم إعداد خطة 
، حيث سبق ذلك إجراء تقييم للمخاطر العامة في الشركة إلى جانب مخاطر  تركز على المخاطر

 .قطاعات العمل ووحدات المساندة

 الموارد البشريةإدارة 

ورات في وحتى تتواكب مع أحدث التط ، تتمثل في موظفيها أصولهاأغلى أن ببحري التؤمن شركة 
حتفاظ بها سواًء على البر أم إلجتذاب أعلى الكفاءات واإكون قادرة على ت، و  مجال الموارد البشرية

ولهذه  ، تعلقة بالموارد البشرية وأهدافهاالم المنتديات، فقد شاركت الشركة في عدد من  في البحر
رعاية الشباب إلى يهدف البرنامج و ،  السعوديين الموظفينفقد تم وضع برنامج لتدريب  الغاية

وسوف  ، لى "شهادات كفاءة" في هذا المجالوتدريبهم كبحارة مما يمكانهم من الحصول ع السعوديين
 . ( من أفراد األطقم6ستة )م، مبتدءًا بشكل أولي بتدريب 2016يبدأ تنفيذ هذا البرنامج خالل العام 

صادر باستمرار باستكشاف مالشركة ، نقوم  لنقص العالمي المتزايد في أعداد البحارةا ةوفي مواجه
، وبأقل  بحري بدرجة عالية من الكفاءةالومراكز تجمعات جديدة للكفاءات لضمان تشغيل سفن 

 التكاليف في جميع األوقات.

جميع  علىشجع العمل بروح الفريق الواحد ت ها، وبالتالي فإن نحو التميازتسعى البحري بشكل دؤوب 
 . )بحري واحد(، على إعتبار الناجحة  الرحلة، لمواصلة  مستويات في البر كما في البحرال
 

تلعب الموارد البشرية دورًا محوريًا في المشاركة في تحقيق أهداف الشركة من خالل تطوير العنصر 
وترتكز أدوار الموارد  الشركة ،ما ينعكس بشكل مباشر على أداء  ، البشري ورفع أدائه وكفاءته
 -البشرية على النواحي التالية:

 
  وضع الخطط التشغيلية طويلة أو قصيرة المدىستراتيجي للموارد البشريةإلالتخطيط ا :  ،

 .  التي تتوائم مع إستراتيجية الشركة فيما يتعلق بالعنصر البشري
 تفعيل المشاركة المباشرة مع إدارات الموارد البشرية في القطاعات تنمية دور الموارد البشرية :

 -خالل التركيز على أربعة مجاالت رئيسية: األخرى سواًء في الداخل أوالخارج من
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 اإلشراف على التوظيف واالختيار . 
 إدارة نظام تقييم األداء السنوي . 
 إدارة المكافآت والحوافز . 
 إدارة تطوير الكفاءات والمواهب . 

 
  :من خالل تلبية احتياجات الشركة من الكفاءات بناًء على معايير تخطيط القوى العاملة

ختبارات تقييم الشخصية إ، تطبق اإلدارة معايير محددة من خالل  واالستقطاباالختيار 
وتتعامل إدارة الموارد البشرية مع جهات وقنوات معينة للبحث عن المرشحين  ، والمهارات
عامل اإلدارة مع ، تت فعلى سبيل المثال ، لٍّ حسب التخصص والمستوى الوظيفي، ك المناسبين

،  ومن جهة أخرى ، ن الكفاءات والقيادات المستقبليةعاث في البحث عبتإلامج ار الجامعات وب
التنفذيين لملء  تتعامل اإلدارة مع شركات متخصصة في التوظيف في حالة البحث عن

 التي تسعى البحري من خاللها لجلب المجاالت الرئيسية أحد تعد السعودةو  ، الشواغر الحالية
، التى  في المملكة الوطنية األهداف بما يتفق مع الشركةفي  السعوديين المواطنين المزيد من

وقد وصلت نسبة السعودة في الشركة في المملكة  ، المواطنين السعوديين توظيف على تحفز
 .م2014عن  (%3)بنسبة زيادة  (%68)العربية السعودية إلى 

 
 بـرامج التـدريب والتطـوير : تقـوم إدارة المـوارد البشـرية بتصـميم وتنظـيم تطوير القدرات والكفاءات

وينــــتهج  ، يات أعلــــى وتحقــــق األهــــداف المتوقعــــةالمســــتمر لبنــــاء قــــدرات ترتقــــي بالعمــــل لمســــتو 
 التدريب إستراتيجية معينة لتطوير الكفاءات في البحري بحيث يتم التركيز على النحو التالي:

 ومحترفـة فـي من خالل التركيز على بنـاء وتأهيـل قـدرات متمكانـة  تطوير الكفاءات الفنية
، ويتــأتى ذلــك بالحصــول علــى تــدريب متميــز مــن جهــات معتمــدة لرفــع  مختلــف اإلدارات

 مستوى الكفاءة الفنية للموظف.
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 يــتم التركيــز علــى كفــاءات محــددة مــن ضـــمن :  طــوير النــواحي الشخصــية )الســلوكية(ت
ومهــارات علــى النــواحي القياديــة ، وتركــز البــرامج  إطــار الكفــاءات المعتمــدة فــي الشــركة

 تصال والتحليل، الخ.  إلا
  

  :مــــن المهــــام الرئيســــية لــــإلدارة التأكــــد مــــن تطبيــــق السياســــات تطبيــــق السياســــات واإلجــــراءات
، كنظـام العمـل ونظـام التأمينـات االجتماعيــة  واإلجـراءات المعتمـدة، سـواًء الداخليـة أو الخارجيـة

 ونظام مجلس الضمان الصحي وغيرها من األنظمة. 
 

  :ــالي ــة األداء الع ــز ثقاف المثــابرة علــى نشــر ثقافــة األداء العــالي مــن خــالل إعــادة صــياغة تعزي
 ،قـة بشـأن األهـداف المتوقـع تطبيقهـابرنامج تقييم األداء السنوي بحيث يكون أكثر موضوعية ود

مثـــل ، العمـــل علـــى ربـــط مخرجـــات التقيـــيم بـــالحوافز الماديـــة والمعنويـــة  جانـــب ذلـــك ىويـــأتي إلـــ
حتياجـــات التدريبيـــة للموظـــف إلكمـــا إن معظـــم ا ، الزيـــادة الســـنوية والتطـــور الـــوظيفيأة و المكافـــ

   أصبحت تعتمد بشكل كبير على نظام األداء المتبع.
  

  :تطـوير التواصـل الفعـال بـين المـوظفين بشـكل عـام وبـين زيادة التحفيز ورفـع الـروا المعنويـة
 لدورية. الموظفين واإلدارة التنفيذية من خالل اللقاءات ا

 
 م:2015المشاريع التي تم إنجازها خالل العام 

، ويشمل مؤشرات األداء  وضع "نظام إدارة األداء" لجميع وحدات األعمال في البحري .1
الرئيسية التي تنطلق من مهام اإلدارة الرئيسية وترتبط بها كافة وحدات األعمال واإلدارات 

 المحددة.حتى مستوى الموظف من خالل أهداف األداء 
 . إعادة هيكلة نظام الحوافز .2

 

  المكافأة السنوية: تمت إعادة تصميم نظام المكافآت السنوية من خالل ربطه بشكل
 مباشر بأداء وحدات األعمال والقطاعات لرفع مستوى األداء وبناء ثقافة األداء العالي.
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  العموالت وربط المكافآت عموالت موظفي المبيعات )قطاع البضائع العامة(: تم تصميم نظام
 بنسبة المبيعات المطلوبة لموظفي المبيعات.

تهيئة بيئة عمل جديدة من شأنها زيادة الفاعلية والحافز لألداء العالي من خالل االنتقال إلى مقر  .3
 والبحري للبضائع السائبة .جديد لإلدارة الرئيسية والبحري للكيماويات 

الستبيان معرفة انطباع الموظفين عن المبادرات والبرامج في استبيان آراء الموظفين: الهدف من ا .4
 البحري. 

المشاركة في معرض التوظيف المنعقد في الواليات المتحدة األمريكية وفي جامعة الملك فهد  .5
 للبترول والمعادن واختيار الكفاءات لبرنامج حديثي التخرج.  

 ختيار الكفاءات من حديثي التخرج.إلعقد مراكز تقييم  .6
عادة تنظيم بعض إجراءات الموارد البشرية لزيادة فاعلية العمل.  .7  مراجعة وا 

 م:2016المشاريع المخططة التي سيتم االنتهاء منها خالل عام 

إعادة تنظيم اإلدارات ومراجعة توزيع القوى العاملة واحتياجتها لضمان التخطيط السليم لتوزيـع المهـام  .1
 . وتحقيق األهداف المتوقعة

 .بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائفمراجعة  .2
دراسة الرواتب والبدالت ومقارنتها بسوق العمل لضمان قدرة الشركة علـى اسـتقطاب الكفـاءات العاليـة  .3

 والمحافظة عليها. 
 تصميم نظام درجات وظيفية موحد لكٍل من قطاعات ووحدات األعمال.  .4
 .إعادة تقييم الوظائف وتحديث سلم الرواتب .5
 ج إدارة الكفاءات:إطالق برام .6

 بناء إطار التعاقب الوظيفي 
  إعداد خطط التدريب والتطوير 
  ســتراتيجية بــرامج تــدريب للتنفيــذيين مــن خــالل التركيــز علــى االحتياجــات التــي تخــدم رؤيــة وا 

 الشركة.
 .إطالق برامج متخصصة في دعم ثقافة الشركة الواحدة 

لعربية السعودية وداخلها الستقطاب الكفاءات المشاركة في أيام المهنة المنعقدة خارج المملكة ا .7
 من حديثي التخرج. 
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 ودةــإدارة الج

ومستوى كامل  الغاية منها مراجعة أداء ة أداء إدارتها ،بتنظيم اجتماعات لمراجعتقوم بحري باستمرار 
فإنها تقوم كذلك بإجراء مراجعات داخلية للتأكد من أن نظام إدارة الجودة  اولذ ، نظام اإلدارة لديها

إلى جانب ذلك تقوم ،  لديها يتم تنفيذه بالشكل الفعال على جميع المستويات وفي جميع األقسام
ومع هذه  ، شراف على أداء الوكالء والموردينالشركة بإجراء مراجعات داخلية للجودة بهدف اإل

أتي دور إعادة هندسة األعمال التي تقوم بها الشركة لتوحيد وتحديث إجراءات التشغيل ، ي اإلجراءات
وذلك يشمل  ، ات والمعايير ومستوى جودة الخدمةبهدف اإلشراف والمراقبة على كافة اإلجراء، لديها 

 فلوال تغ ، ًا وراء تحسين نظام إدارة الجودةاالستمرار في مراجعة سياسات الجودة وأهدافها سعي
الشركة عن تقديم التدريب المناسب لجميع موظفيها بحيث يكونون دائمًا على اطاالع ودراية بمراكزهم 

 . الوظيفية للمشاركة في تحسين مستوى الجودة

 (QMS) إستراتيجية نظام إدارة الجودة

لتنفيذ مرار ، ولذلك فهي تسعى باست بحري باهتمام كبيرالتتمتع نظم اإلدارة الموحدة لدى شركة 
رتقاء إلد تمكنت الشركة خالل العام من اوق (QMS, EMS & OHSAS) مجموعة من النظم وهي

دارة 9001:2015( إلى )ISO 9001:2008بشهادة األيزو من ) ( من خالل التخطيط الفعال وا 
 .  ستيعابية على جميع المستويات وفي جميع األقسامإل، إلى جانب بناء طاقاتها ا الموارد

 
 م2015اإلنجازات الرئيسية خالل العام 

م، 2015العام  خدمات من أهم إنجازات الشركة خاللالكان التوسع في مجال نظام إدارة الجودة في 
 .( ISO:9001رتقاء إلى شهادة األيزو )اإلحيث تمثال ذلك ب

 البيئـة والسـالمة

تؤثر آثار  وجودحتماالت إمما ينتج عنه ، بحار العالم عباب سفن وناقالت )البحري( العمالقة  تمخر
على سالمة البيئة البحرية والتغيرات المناخية بسبب محركات السفن والمعدات المستخدمة على متن 

، ولتجنب هذه التأثيرات تحرص الشركة عند بناء سفنها وناقالتها أن تتوفر فيها أفضل  األسطول
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 المعتمدة، فضاًل عن بنائها وفقًا للمعايير الدولية  التلوثالتقنيات الحديثة للمحافظة على البيئة من 
مكان من األثر إلر الذي يؤدي إلى التقليل بقدر ا، األم من قبل الهيئات والمنظمات البيئية العالمية

تخاذ كافة التدابير الكفيلة بالمحافظة إستمرار بإ، إلى جانب ذلك تقوم الشركة ب السلبي على البيئة
، وتحرص الشركة وبشكل دوري  ظفيها وصحتهم بما فيهم العاملين على متن أسطولهاعلى سالمة مو 

جراءات السالمة المؤدية إلى الحفاظ إأحدث  وتبنايعلى عمل الفحوصات الدورية لألسطول والمعدات 
ستشارية عالمية إوذلك بالتعاون مع مكاتب ، على سالمة منسوبيها والسالمة البيئية على حد سواء 

 .بهذا الشأن  ةمتخصص
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 البيانات المالية ونتائـج األعمـال

 النتائج المالية ألعمال وأداء الشركة والشركات التابعة:

يراداتها ،  وبيانم 2015سوف يتم إيضاح البيانات المالية ونتائج أعمال الشركة للعام  األصول والخصوم للشركة وا 
م ، كما سيتم إيضاح المدفوعات النظامية 2015باإلضافة إلى ملخص النتائج المالية للشركات التابعة خالل عام 

 وسياسة توزيع األرباح في الشركة.

 

 النتائج المالية ألعمال وأداء الشركة والشركات التابعة:

 األعمال: الجداول والبيانات المالية لنتائج
 

 النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية  )باآلف الرياالت(
م2015 البند  م2014  م2013  م2012  م2011   

  1,991,084   2,464,628   2,846,698   3,626,412  7,502,120 إيرادات التشغيل

 (801,163)  (875,097)  (943,406)  (1,206,749)  (1,081,099) تكلفة الوقود

 (1,063,269) (1,253,254)  (1,494,838) (1,963,373)  (4,404,412) مصاريف التشغيل األخرى

قبل إعانة   إجمالي دخل التشغيل
 الوقود

2,016,609  456,290   408,454   336,277   126,652  

  176,465   200,572   171,108   217,936  179,910 إعانة الوقود

  303,117   536,849   579,562   674,226  2,196,519 إجمالي دخل التشغيل 

 (73,605)  (83,063)  (79,123)  (98,875)  (216,489) عمومية وإداريةمصاريف 

  108,375   108,023   338,544   24,429  63,130 , صافيإيرادات )مصاريف( أخرى

 (25,497)  (36,299)  (49,858)  (37,436)  (181,354) زكاة وضريبة إستقطاع

 (24,622)  (21,517)  (36,863)  (28,504)  (44,223) حقوق الملكية غير المسيطرة 

  287,768   503,993   752,262   533,840  1,817,583 السنة دخلصافي 

  دخل السنةربح السهم من صافي 
 )لاير سعودي(

4.62  1.58   2.39   1.60   0.91  
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 م )باآلف الرياالت(2015ديسمبر   31والخصوم كما في  بيان األصول 
م2015 البند  م2014  م2013  م2012  م2011   

 1,042,280 1,143,109 1,453,027 1,838,528 2,840,531 مجموع األصول المتداولة

 7,252,854 7,503,701 8,512,152 12,980,017 12,798,271 صافي األصول الثابتة

 2,328,077 2,415,748 2,057,534 2,325,866 3,457,849 المتداولةاألصول األخرى غير 

 10,623,211 11,062,558 12,022,713 17,144,411 19,096,651 مجموع األصول

 944,248 1,006,117 1,381,237 4,722,716 1,837,952 مجموع الخصوم المتداولة

تمويل المرابحة لقروض طويلة 
 األجل

7,505,847 4,152,888 4,376,589 4,253,733 4,294,968 

 28,058 76,963 77,464 83,538 53,774 الخصوم غير المتداولة األخرى

 5,267,274 5,336,813 5,835,290 8,959,142 9,397,573 مجموع الخصوم

 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,937,500 3,937,500 رأس المال المدفوع

 1,912,623 2,260,914 2,695,729 3,877,572 5,347,158 االحتياطيات واألرباح المبقاة

 293,314 314,831 341,694 370,197 414,420 حقوق الملكية غير المسيطرة

 5,355,937 5,725,745 6,187,423 8,185,269 9,699,078 مجموع حقوق الملكية

 10,623,211 11,062,558 12,022,713 17,144,411 19,096,651 مجموع الخصوم وحقوق الملكية
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 النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية 

 صافي دخل السنة مصارف عمومية وإدارية مصاريف التشغيل األخرى إيرادات التشغيل
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 :األخيرة لمساهمين على مدار السنوات الخمسيوضح الجدول التالي التغيرات في حقوق ا
 

  ديسمبر 31حقوق المساهمين كما في 
 )بآالف الرياالت(

 النسبة الزيادة/ )النقص( حقوق المساهمين السنة

 % 18.80 1,469,586 9,284,658 2015م

 % 33.69 1,969,343 7,815,072 2014م

 % 8.04 434,815 5,845,729 2013م

5,410,914  2012م  348,291 6.88 % 

 % 1.51 75,103 5,062,623 2011م
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 (بآالف الرياالتديسمبر ) 31نسبة حقوق المساهمين إلى األصول كما في 
 النسبة مجموع األصـول حقوق المساهمين السنة

  19,096,651        9,284,658           2015م

  17,144,411        5,845,729           2014م

  12,022,713        5,410,914           2013م

  11,062,558        5,062,623           2012م

  10,623,211        5,089,691           2011م
 

 

 

  

 

, الخام , وهي قطاع نقل النفطإستراتيجية منتجة لألرباح والتدفقات النقديةأعمال تعمل الشركة من خالل وحدات 

نقل الكيماويات  يعمل قطاعوي , وقطاع نقل الكيماويات, وقطاع نقل البضائع العامة, وقطاع نقل البضائع السائبة

ونقل البضائع السائبة من خالل شركتين مستقلتين هما الشركة الوطنية لنقل الكيماويات , وشركة البحري للبضائع 

حصص في بعض  ذلك تمتلك الشركةلى إ, إضافة تيجيين في هذين القطاعين, لوجود شركاء إسترا السائبة

 .Petredec المحدودةبترديك  شركة الشركات وأهمها
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 م2015إيرادات قطاعات الشركة الرئيسية للعام المالي 

 (بآالف الرياالت)

إيرادات  القطاع
 التشغيل

 
 تكلفة الوقود

مصاريف 
 التشغيل األخرى

مجموع 
مصاريف 
 التشغيل

 إعانة الوقود
إجمالي 
الدخل 
 التشغيلي

نسبة الدخل 
التشغيلي للقطاع 

 من المجموع
 1,746,737 146,555 (4,164,343) (3,286,100) (878,243) 5,764,525 قطاع نقل النفط 

 212,980 19,850 (581,480) (457,740) (123,740) 774,610 قطاع نقل الكيماويات 

 185,032 13,505 (676,899) (598,507) (78,392) 848,426 قطاع نقل البضائع العامة 

قطاع نقل البضائع 

 السائبة 
114,559 (724) (62,065) (62,789) - 51,770 

 2,196,519 179,910 (5,485,511) (4,404,412) (1,081,099) 7,502,120 المجموع
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 العامة 

قطاع نقل البضائع 
 السائبة
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 م2015ديسمبر  31في توزيعات األصول والخصوم حسب  قطاعات الشركة كما 
 )بآالف الرياالت(

 نقل النفط  
نقل 

 الكيماويات
نقل البضائع 

 العامة

نقل 
البضائع 
 السائبة

 المجموع المشتركة

 األصول
                    

1,130,741  

        

3,330,214  

        

1,874,699  

             

707,543  

          

2,054,454  
     

19,096,651  

من  النسبة المئوية

 مجموع األصول

 الخصوم
                    

5,001,143  

        

1,857,337  

        

1,120,809  

             

407,934  

          

1,010,350  
       

9,397,573  

من  النسبة المئوية

 مجموع الخصوم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

53% 

20% 

12% 

4% 

11% 

 الخصوم

 نقل النفط الخام 

 نقل الكيماويات

 نقل البضائع العامة

 نقل البضائع السائبة

 المشتركة

12% 

37% 

21% 

8% 

22% 

 األصول

 نقل النفط الخام 

 نقل الكيماويات

 نقل البضائع العامة

 نقل البضائع السائبة

 المشتركة
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 الفروقات الجوهرية في النتائج المالية لعام 2015م:

 أبرز بنود قائمة الدخل للسنوات الخمس الماضية)باآلف الرياالت(
م2011 م2012  م2013  م2014  م2015   البند / السنة  

 إيرادات التشغيل  7,502,120   3,626,412   2,846,698   2,464,628   1,991,084 

 303,117   536,849   579,562   674,226  2,196,519  
إجمالي دخل 

 التشغيل 
 صافي دخل السنة  1,817,263   533,840   752,262   503,993   287,768 

 

 اإليرادات  التشغيلية:

حيث مليون لاير سعودي،  3.626مليون لاير سعودي مقارنة بـ  7.502بلغت اإليرادات  التشغيلية لللشركة 
 %، ويعود السبب في هذا االرتفاع إلى:107حققت نسبة ارتفاع بلغت 

  التشغيل الكامل ألسطول ناقالت النفط العمالقة بعد إتمام صفقة دمج أصول وعمليات شركة فيال البحرية
العالمية مع أصول وعمليات الشركة، انخفاض معدل تكلفة الوقود، شراء وتسلم عدد من ناقالت النفط 

 م.2015ة وناقالت البتروكيماويات خالل عام العمالق
  في السوق الفورية.56ارتفاع متوسط أسعار نقل النفط الخام بنسبة % 
  ارتفاع اإليرادات التشغيلية لقطاع نقل البضائع العامة نتيجة لزيادة حجم المنقول وزيادة عدد الرحالت، حيث

مليون لاير سعودي لعام  550سعودي مقارنة بـ مليون لاير  848م 2015بلغت اإليرادات التشغيلية لعام 
 %.54م محققة نسبة ارتفاع قدرها 2014

 إجمالي دخل التشغيل:

مليون   2.165م 2015%، حيث بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لعام 221ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 
 رتفاع إلى:م، ويعود هذا اال 2014مليون لاير سعودي لعام  674لاير سعودي مقارنة بـ

  التشغيل الكامل ألسطول ناقالت النفط العمالقة بعد إتمام صفقة دمج أصول وعمليات شركة فيال البحرية
العالمية مع أصول وعمليات الشركة، انخفاض معدل تكلفة الوقود، شراء وتسلم عدد من ناقالت النفط 

 م.2015العمالقة وناقالت البتروكيماويات خالل عام 
 في السوق الفورية.56أسعار نقل النفط الخام بنسبة  ارتفاع متوسط % 
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  انخفاض معدل تكلفة وقود السفن لجميع قطاعات الشركة، بحيث انخفض معدل تكلفة الوقود بنسبة
107.% 

 صافي الدخل:

مليون  لاير سعودي لعام  534مليون  لاير سعودي مقارنة بـ  1.817م 2015بلغ صافي دخل الشركة لعام 
 % وذلك نتيجة لألسباب التالية:240قًا ارتقاعًا بنسبة م، محق2014

  مليون لاير سعودي،  1.576م: 2015مليون لاير سعودي ) 1.163ارتفاع صافي الدخل لقطاع نقل النفط بـ
مليون لاير سعودي(، وذلك نتيجة للتشغيل الكامل ألسطول ناقالت النفط العمالقة بعد إتمام  413م: 2014

ليات شركة فيال البحرية العالمية مع أصول وعمليات الشركة، انخفاض معدل تكلفة صفقة دمج أصول وعم
 م.2015الوقود، شراء وتسلم ناقالتي نفط عمالقة خالل عام 

  رحلة خالل عام  17ارتفاع صافي الدخل لقطاع نقل البضائع العامة نتيجة لزيادة عدد الرحالت من
%  و ارتفاع حجم 107معدل تكلفة الوقود بنسبة  م، انخفاض2015رحلة خالل عام  20م إلى 2014

 %.16المنقول بنسبة 
  ( بمقدار30.3كما ارتفعت أرباح الشركة عن حصتها في شركة بترديك المحدودة )مملوكة بنسبة %     

مليون لاير سعودي خالل عام  132م  بـ 2015مليون لاير سعودي لعام  185) مليون لاير سعودي 53
 .م(2014

 IFRSالتحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية 

وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، والذي تم 
معالي م برئاسة 18/2/2012هـ الموافق  26/3/1433اعتماده في اجتماعه العاشر للدورة السادسة المنعقدة في 

وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، فقد أقر المجلس على أن يتم تطبيق القرار على الشركات المساهمة 
وقد طلبت هيئة السوق المالية من الشركات المساِهمة  .م1/1/2017على الفترات المالية التي تبدأ اعتبارًا من 

 االلتزام بهذا القرار.
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ة بوضع خطة متكاملة لتحويل سجالتها المحاسبية بما تتطلبه المعايير الدولية عن طريق وعليه، فقد قامت الشرك
لدراسة ومراجعة كامل البنود المالية لدى الشركة وتقييم التغيرات   تكوين فريق مختص مدعومًا بمستشار خارجي

الدولية. وذلك يشمل طريقة المحاسبة المحتملة التي قد تنتج من التحول من المعايير المحاسبية الحالية إلى المعايير 
م، على أن 2015المالية، وطريقة عرضها، واألنظمة التقنية الالزمة لهذا التحوال. وقد تم البدء في الدراسة في عام 

ويهدف هذا المشروع  م ،2016فيذ والتي ستبدأ خالل العام تنتج هذه الدراسة توضيح للتغييرات الالزمة وخطة التن
إلى وضع األسس الالزمة للشركة لتعرض قوائمها المالية الربعية والسنوية حسب المعايير المحاسبية الدولية، بما 

م. وبحسب الخطة القائمة، فإن الشركة ستنتهي من هذه الدراسة قبل نهاية 2016فيها أرقام المقارنة الخاصة بعام 
م الكامل بعرض القوائم المالية بحسب المعايير الدولية وتطبيقها ابتداًء من العام، مماا سيمكنها من االلتزا

 م تلبية لمتطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهيئة السوق المالية.1/1/2017

 

 م2014م و  2015رؤوس األموال للشركات الشقيقة والتابعة كما في  نهاية عام 

 اسم الشركة
 نوع

 الشركة
تاريخ 
 التأسيس

 رأس المال
 2015في  

 رأس المال
 2014في  

نسبة 
 الملكية
في 

2015 

نسبة 
 الملكية

 2014 في

 
 تفاصيل
 األسهم

شركة إن إس سي إس 
 آي       
 )أمريكا(         

 

ذات مسؤولية 
 محدودة 

1991 3,750,000 3,750,000 % 100 % 100 1,000 

شركة الشرق األوسط 
 السفن المحدودةإلدارة 

السفن المحدودة )جي ال 
 تي(

 

ذات مسؤولية 
 محدودة

2010 306,540 306,540 % 100 % 100 1 

الشركة الوطنية لنقل 
 الكيماويات 
 المحدودة           

ذات مسؤولية 
 محدودة

1990 610,000,000 610,000,000 % 80 % 80 61,000,000 

شركة البحري للبضائع 
  السائبة

ذات مسؤولية  
 محدودة

2010 200,000,000 200,000,000 % 60 % 60 
 

200,000 

 شركة بترديك المحدودة
ذات مسؤولية  

 محدودة
 6.111.111 %30.3 %30.3 22.916.666 22.916.666 م1980

الشركة العربية المتحدة 
 للزجاج المسطح

ذات مسؤولية  
 محدودة

 26.304.841 %4.69 %4.69 264.048.410 264.048.410 م2006
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 م2015ملخص النتائج المالية للشركات التابعة الموحدة للعام المالي 
 )بآالف الرياالت(

 اسم الشركة
إيرادات 
 التشغيل

مصاريف 
 التشغيل

إعانة 
 الوقود

إجمالي 
الدخل 
 التشغيلي

مصاريف 
عمومية 
 وإدارية

)مصاريف( 
إيرادات 
 أخرى

صافي الربح 
 )الخسارة(

 نسبة مساهمتها في
 صافي أرباح الشركة 

شركة إن إس سي إس 
 آي )أمريكا(*

20,503 (22,915) - (2,411) - 941 (1,471)  %-0.08 

شركة الشرق األوسط 
 المحدودة السفن إلدارة

 **)جي ال تي (

82,502 (77,667) - 4,834 - (1,553) 3,282 %0.18 

الشركة الوطنية لنقل 
 الكيماويات المحدودة

774,610 (581,480) 19,850 212,980 (14,334) (53,823) 144,824 %7.97 

شركة البحري 
 للبضائع السائبة

114,559 (62,788) - 51,771 (5,978) (7,648) 38,145 %2.10 

 تعتمد في دخلها بالكامل على الشركة األم .     * 

 التابعة وشركاتهاتعتمد في دخلها بالكامل على الشركة األم     **

 

 م *2015تمويل المرابحة والقروض طويلة األجل خالل العام  
 )بآالف الرياالت(

 اسم الشركة
أصل قيمة 
 القروض

رصيد 
القروض 
 بداية السنة

متوسط مدة 
القروض 
 بالسنوات

إضافات خالل 
 السنة

المسدد خالل 
 السنة

رصيد القروض 
 نهاية السنة

الشركة الوطنية السعودية 
 )البحري( للنقل البحري

7,350,535 2,412,713 5.1 3,900,000 (328,975) 5,983,738 

الشركة الوطنية لنقل 
 المحدودة الكيماويات

2,701,875 1,885,829 5.6 - 199,954.10- 1,685,875 

 للبضائع البحري شركة
 السائبة

11,250 11,250 3.9  (2,250) 9,000 

 شركة الشرق األوسط إلدارة
 )جي ال تي( المحدودة السفن

420,000 412,650 8.6  (29,400) 383,250 

 8,061,863 (560,579) 3,900,000 5.8 4,722,442 10,483,660 المجمــــــوع 

 

 أهمها :  مصارف من, فإنها تحصل على تمويل من عدة  ةلى التمويل الذي تحصل عليه الشركة وشركاتها التابعة من صندوق اإلستثمارات العامإإضافة  *

بنك نك الرياض , بنك الخليج الدولي, مجموعة سامبا المالية , البنك السعودي الفرنسي , البنك السعودي البريطاني )ساب( , البنك األهلي التجاري , ب  
 .تشارترد ستاندردباريس وبنك جي بي مورجان تشايس, وبنك  –بي أربيا 
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 م2015ديسمبر   31األجل القائمة كما في  جدول سداد المرابحة والقروض طويلة  

 )بآالف الرياالت(

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 اسم الشركة

 5,983,738 104,058 263,384 450,857 416,593 317,663 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

 383,250 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 السائبة للبضائع البحري شركة

 1,685,875 301,183 148,512 149,494 417,697 216,729 الكيماويات المحدودة لنقل الوطنية الشركة

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن  

 المحدودة

2,250 2,250 2,250 2,250 - 9,000 

 6,375,988 133,458 295,034 482,507 448,243 349,313  المجمــــــوع

 
 

 النظاميةالمدفوعات 
 الزكاة الشرعية وضريبةاإلستقطاع

 

م، حيث تمت الموافقة على الربوط الزكوية 2014قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات حتى عام 
م. كما قامت المصلحة 2000للشركة من قبل مصلحة الزكاة والدخل )"المصلحة"( عن جميع السنوات حتى عام 

لبت فيها الشركة بسداد التزامات إضافية م، وطا2007م حتى عام 2001بإجراء الربوط الزكوية للشركة من عام 
كما تعتقد الشركة بأنها قد كوَّنت مخصصا ،  وقد تم تجنيب المخصص الالزم لذلكمليون لاير سعودي،  22قدرها 

 م.2015ديسمبر  31كافيا للزكاة وضريبة االستقطاع كما في 
 

 الموقف الزكوي والضريبي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة
 

م، 2013قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات حتى عام 
م، وتم سداد الزكاة المستحقة وضريبة االستقطاع وفقًا لهذه اإلقرارات. 2014وضريبة االستقطاع حتى نوفمبر 

م. قامت 2004م وحتى 1991ع للسنوات من استلمت الشركة التابعة الربوط الزكوية وربوط ضريبة االستقطا
الشركة التابعة بتقديـم اعتراض لدى مصلحة الزكاة والدخل على بعض البنود في هذه الربوط ومعالجتها وتم 

م إلى تسوية مع مصلحة الزكاة والدخل بخصوص الربوطات المذكورة أعاله بمبلغ وقدره 2010التوصل في أبريل 
مس سنوات أبتداًء م وتم تقسيط الباقي على خ2011مليون لاير في  (26)كة التابعة مليون لاير. دفعت الشر  (54)

م 2005طاع للسنوات من كما استلمت الشركة التابعة الربوط الزكوية وربوط ضريبة االستق ، م2013من يوليو 
ود في هذه قامت الشركة التابعة بتقديـم اعتراض لدى مصلحة الزكاة والدخل على بعض البن ، م2008وحتى 
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بأن  تعتقد إدارة الشركة التابعةو الربوط ومعالجتها، واالعتراض مايزال منظورًا لدى مصلحة الزكاة والدخل. 
 م.2015ديسمبر  31المخصص المكون للزكاة وضريبة االستقطاع ُيعدُّ كافيًا كما في 

 الموقف الزكوي والضريبي لشركة البحري للبضائع السائبة
م، ولم تستلم أي ربوط زكوية 2014لبضائع السائبة بتقديم كافة إقراراتها الزكوية حتى عام قامت شركة البحري ل

نت مخصصا كافيا للزكاة وضريبة االستقطاع  من قبل مصلحة الزكاة والدخل، وتعتقد الشركة التابعة بأنها قد كوَّ
 م.2015ديسمبر  31كما في 

 

 
 م31/12/2015بيان بقيمة المدفوعات النظامية كما في 

 شركة البحري للبضائع السائبة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات البحـري البيان
 (2.225.255) (13.334.214) (55.450.471) الزكاة   

 (118,768) (10,689,097) (99,689,048) ضريبة االستقطاع   

 (54,394) (387,275) (3,520,873) التأمينات االجتماعية   
 

 

 توزيع األرباا: سياسة
 

يتم احتساب ربح السهم من دخل التشغيل للسنة واألعمال الفرعية وصافي ربح السنة على أساس المتوسط 
المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام. وتعامل األرباح المقترح توزيعها، بعد نهاية السنة كجزء من 

قبل نهاية الفترة. ثم  العامةوزيعها من قبل الجمعية األرباح المبقاة وليس كخصوم، ما لم يتم الموافقة على ت
 إلى حين توزيعها. العامةتسجل ضمن االلتزامات في السنة التي تقرها الجمعية 

 

 31تم احتساب ربح السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنتين المنتهيتين في 
 مليون سهم، على التوالي.  338.41ون سهم وملي 393.75م والبالغة 2014م و2015ديسمبر 

م 2014من رأس المال عن أرباح عام  ٪10م بتوزيع أرباح بنسبة 2015أبريل  15قامت الشركة بتاريخ 
 .م2015أبريل  1في  العامةبواقع لاير واحد للسهم، وذلك بعد موافقة الجمعية 

م التوصية للجمعية العامة 2015ديسمبر  24كما قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
مليون لاير سعودي عن السنة المالية المنتهية في  393.75للشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها 

لعامة للشركة بتوزيع أرباح م بواقع لاير واحد للسهم، كما قرر أيضًا التوصية للجمعية ا2015ديسمبر  31
ديسمبر  31مليون لاير سعودي عن السنة المالية المنتهية في  590.63نقدية إضافية للمساهمين قدرها 

 31م بواقع لاير ونصف لاير للسهم ليكون إجمالي التوزيعات النقدية عن السنة المالية المنتهية في 2015
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بحيث يكون مجموع التوزيعات النقدية للسهم الواحد مليون لاير سعودي  984.38م مبلغ 2015ديسمبر 
 من قيمة السهم االسمية. %(25)ريالين ونصف اللاير للسهم والذي يمثل 

 
%(، وكذلك متوسط 57يوضح الجدول التالي األرباا الصافية المحققة والتوزيعات النقدية ونسبتها إلى صافي الربح ، حيث بلغ متوسطها )

 م( .2015 – 2011%( خالل السنوات الخمس الماضية )12ال الذي بلغ )التوزيعات إلى رأس الم
 

السنة 
 المالية

 صافي الربح
 )بآالف الرياالت(

 التوزيعات النقدية
 )بآالف الرياالت( 

نسبة التوزيعات النقدية إلى صافي 
 الربح (%)

نسبة التوزيع من رأس 
 (%)المال 

*  1,817,263 م2015 984,375 % 54 25% 

 %10 74 % 393,750 533,840 م2014

 %10 42 % 315,000 752,262 م2013

 %10 63 % 315,000 503,993 م2012

 %5 55 % 157,500 287,768 م2011

 %12 57 % 2,165,625 3,895,126 المجموع

 . خاضع لموافقة الجمعية العامة العادية *

 
 اإلفصـاا والشفافيـة

 اإلفصاا والشفافية :
 

تتبنى الشركة سياسة اإلفصاح والشفافية حسب ما نصت عليه الئحة الحوكمة ومتطلبات العرض واإلفصاح عند 
لضمان إيصال المعلومات الصحيحة إلى المتلقين كالمساهمين والمقرضين والجهات الرقابية ، إعداد هذا التقرير 

وتبين مدى إلتزامها بمعايير حوكمة الشركات  وغيرها ، كما توضح بعض المعلومات المتعلقة باإلفصاح المحاسبي ،
وكذلك المعلومات المتعلقة بمجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ، كما يشتمل هذا الفصل على معلومات عن اإلدارة 

 التنفيذية والمهام المناطة بها.
 

 حقوق المساهمين والتواصل معهم:
 

الشركة بجميع الحقوق واالمتيازات التي نصَّ عليها عقد تأسيس الشركة ، والتي تتماشى مع نظام  ايتمتع مساهمو 
الشركات والالئحة التنفيذية لحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ، ويحرص مجلس اإلدارة واإلدارة 

تلك الحقوق بكل يسر وسهولة من خالل  التنفيذية على تهيئة البيئة المناسبة للمساهمين للتمتع بممارسة جميع
التواصل مع إدارة الشركة ، باإلضافة إلى التمتع بحقهم في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة لمن تنطبق عليهم 
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الشروط النظامية ، ودعوتهم من خالل الصحف المحلية ، وعبر موقع الشركة اإللكتروني، وموقع تداول لحضور 
ادها مع المحافظة على حقهم في التصويت ، واختيار ممثليهم في مجلس اإلدارة ، الجمعيات العمومية عند انعق

ويشارك عدد كبير من المساهمين في المناقشات المتعلقة بجميع أنشطة الشركة والخطط المستقبلية من خالل 
والعمل فوًرا على  حضورهم للجمعيات العمومية ، وعند اعتماد الجمعية العامة لتوزيعات األرباح يتم اإلعالن عنها

إجراءات صرفها للمساهمين المسجلين بسجالت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية 
 العامة في محافظهم عن طريق البنوك المحلية خالل فترة ال تزيد على ثالثين يومًا من تاريخ إعتماد الجمعية .

 
ارية التي تنظمها بعض الشركات االستثمارية ، حيث قامت الشركة بااللتقاء وتشارك الشركة في المنتديات االستثم

بمستثمرين محتملين أو مساهمين حاليين خالل لقاءات نظمتها بعض الجهات المهتمة باالستثمار، وكذلك استقبال 
علومات العامة ، عدد من مسؤولي الجهات اإلستثمارية ، علمًا بأن المعلومات التي تقدمها الشركة تقتصر على الم

والتي سبق اإلفصاح عنها خالل قنوات االتصال الرسمية التي تتسق مع تعليمات هيئة السوق المالية ووزارة التجارة 
 والصناعة.

( توفر الشركة لمساهميها ولجميع المستخدمين اآلخرين www.bahri.saومن خالل موقع الشركة اإللكتروني )
ساس مستمر، ويمكن استخدام هذا الموقع للبحث عن أية معلومات مطلوبة ، وأي منبرًا للتواصل مع الشركة على أ

التي تتعلق بالشركة ، والتي تشمل التقارير الدورية والسنوية والتقارير التشغيلية ، والمنشورات  تحديث للمعلومات
عالنات الشركة باإلضافة إلى حملة األسهم في الوقت الراهن وفي السنوات السابقة.  وا 

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

 اإلفصــاا:
تها ونتائجها, بحيث ال وخاصة فيما يتعلق بأنشط, بشكل شفاف عن الشركة ية رفصاح عن كافة المعلومات الضروإلا يتم

 .يؤثر ذلك عليها 

 

 يوجد فروقات عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.ال 
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 .لم تستلم الشركة أي بالغ عن أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت 

 

 

  ال يوجد لدى الشركة أي فئات وأدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو أي مذكرات حق إكتتاب أو

 حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية.
 

 

  ال يوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو

 , أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة. مذكرات حق اكتتاب

 

  ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.ال يوجد لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي استرداد أو شراء أو إلغاء 

 

  

 . ال يوجد صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة 

 

 

  تقر الشركة بأنه اليوجد أي عقد تكون الشركة طرفاً فيه وتوجد فيه مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو

 عالقة بأي منهم. يالرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذ

 

 راتب أو أي أو كبار التنفيذيين عن الشركة أعضاء مجلس إدارة  ال يوجد ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد

 تعويض.

 

 مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. اق من تنازل بموجبه أحدال يوجد ترتيبات أو إتف 

  

 ات مجنبة , أنشئت لمصلحة موظفي الشركة ما عدا مخصصات مكافأة نهاية يال يوجد أية استثمارات محددة أو إحتياط

وجد بها تالخدمة كما نص عليها نظام العمل في المملكة العربية السعودية , واألنظمة المشابهة في الدول التي 

 .مارات العربية المتحدةإلشركات مملوكة بالكامل للبحري مثل الواليات المتحدة األمريكية ودولة ا
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 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية 

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 

 

 

  المحاسب القانوني على القوائم المالية. مناليوجد أي تحفظ 

  

 .لم يوص مجلس اإلدارة بإستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها 

 

  

 ( لاير 10.000تم فرض غرامة مالية على الشركة من قبل هيئة السوق المالية مقدراها )–  , عشرة اآلف لاير
( من قواعد التسجيل 41( من نظام السوق المالية , والفقرة )أ( من المادة )46لمخالفتها الفقرة )أ( من المادة )

واإلدراج لعدم إبالغ الشركة الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن موافقة مجلس اإلدارة على إصدار 
م , حيث لم تعلن 23/2/2015وات كحد أقصى في إجتماعه المنعقد بتاريخ صكوك تمويل طويلة األجل لمدة عشر سن

 م .4/3/2015عن ذلك إال بتاريخ 
 
 
 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

بتطبيق خطة  وذلك،  تقوم إدارة المراجعة الداخلية والرقابة بالشركة بتنفيذ عمليات مراجعة مستمرة
لجنة  وتعتمد،  مراجعة سنوية مبنية على نظام تقييم المخاطر على مستوى الشركة والشركات التابعة

بعد التأكد من إشتمالها على كافة البرامج التى تود دراستها أو السنوية المراجعة خطة المراجعة 
 تقييمها وعن مدى توافقها مع أنظمة الضبط والتدقيق الداخلية.

ق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى وللتحق
تقارير دورية للجنة المراجعة ، ولم تبين  تقدمكفاية األداء، فإن إدارة المراجعة الداخلية والرقابة 

الشركة ، كما في نظام الضبط الداخلي لدى  ةأو مؤثر  نتائج جوهريةعمليات المراجعة المشار إليها 
يطلع مراجع الحسابات الخارجي وبصورة ربع سنوية ، وضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية 
للشركة على كافة تقارير إدارة المراجعة الداخلية والرقابة للفترة المالية محل الفحص ، كما يتم تمكينه 

إبداء الرأي المهني ، وتقوم لجنة في  همن اإلطالع على كافة محاضر لجنة المراجعة مما يساعد
المراجعة بمزاولة صالحيتها في مناقشة ما تم التوصل إليه من مالحظات ، والتأكد من وضع 

 اإلجراءات التصحيحية من قبل اإلدارات المعنية والخطة الزمنية الالزمة لذلك.
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 حوكمة الشركات:

جراء مراجعة مستمرة لس جراءاتها، تلتزم الشركة بمعايير الحوكمة وا  السياسات  وتبنيياساتها وا 
 واإلجراءات التى من شأنها تعزيز مفهوم الشفافية واإلفصاح.

كما أن الشركة تطبق جميع األحكام اإللزامية الواردة في الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق 
 ها بصورة مستمرة بإستثناء اآلتالمالية وفي نظامها األساسي ، وسياسات

 

 لتزامإلأسباب عدم ا نص المادة / الفقرة المادةرقم 

 -27مادة 
 4 ةفقر

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات 
المصدر وإجمالي إيرادات شركاتها 

 التابعة خارج المملكة.

الشركة وشركاتها التابعة تعمل في أعالي وناقالت , فإن سفن  نظًرا لطبيعة أعمال الشركة
 ء العالمية.يمن الموان البحار, وتنقل شحناتها بين كثير

 ةفقر -6مادة 
 ب

تباع أسلوب التصويت التراكمي إيجب 
عند التصويت الختيار أعضاء مجلس 

 اإلدارة في الجمعية العمومية.

تم تعديل النظام األساسي للشركة على أن تتبع أسلوب التصويت التراكمي بعد إنتهاء دورة 
م , وفقاً لالئحة حوكمة الشركات الصادرة 31/12/2016المجلس الحالية التي تنتهي بتاريخ 

 . عن هيئة السوق المالية وأي تعديالت تجرى عليها من وقت آلخر

 لتزامإلأسباب عدم ا نص المادة / الفقرة رقم المادة

 الفقرة  6مادة 
 . (د)
 

( 12المادة)
 الفقرة )ط(

كبف تطبق الشركة الفقرة )د( من 
المادة السادسة والفقرة )ط( من 
المادة الثانية عشرة من الئحة 

 حوكمة الشركات .

حيث أن اإلفصاح عن سياسة التصويت للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة ينطبق ال 

 م .هاإلعتبارية )مثل صناديق اإلستثمار( تخصهم أنفس
 

أما فيما يخص الفقرة )ط( من المادة الثانية عشرة من الئحة حوكمة الشركات , فإن المادة 

  -( من النظام األساسي للشركة تنص على مايلي :15)
 

"يدير الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء . وتعين الحكومة )صندوق اإلستثمارات 

لسعودية للتطوير عضوين اثنين , وتنتخب العامة( ثالثة منهم ويعين المساهم شركة أرامكو ا

الجمعية العامة بقية األعضاء على أال يشارك في التصويت عليهم الحكومة )صندوق 

 اإلستثمارات العامة( أو المساهم شركة أرامكو السعودية للتطوير".

هل درست لجنة المراجعة القوائم  (8 –)ج 14
 المالية األولية والسنوية للشركة .

 

 األولية والسنوية للشركة . قامت لجنة المراجعة بدارسة القوائم الماليةنعم , 

( 42المادة )
من قواعد 

التسجيل 
 واإلدارج 
 )أ(

هل إعتمد مجلس اإلدارة القوائم 
 المالية األولية والسنوية للشركة .

بإجتماعممه م , 2015نعممم إعتمممد مجلممس اإلدارة القمموائم الماليممة السممنوية للشممركة للعممام المممالي 

 م .23/2/2016المنعقد في تاريخ 

, والتممي  فإنهمما تعتمممد مممن قبممل لجنممة المراجعممة بالشممركةوالسممنوية أممما القمموائم الماليممة األوليممة  

 بدورها ترفع توصياتها لمجلس اإلدارة .
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لم يتضمن تقرير مجلس اإلدارة  (17)
التعامل مع األطراف ذات العالقة 

للشحن )أرامكو , الشركة العالمية 
والنقل المحدود( كما هو موضح 
في القوائم المالية )إيضاح رقم 

20) 

تقوم شركة البحري أثناء ممارستها ألعمالها اإلعتيادية بالتعامل مع أطرف ذوي 
%( من رأس 20عالقة مثل شركة ارامكو السعودية للتطوير والتي تمتلك بدورها )

لمحدودة المملوكة لشركة سابك , مال الشركة , والشركة العالمية للشحن والنقل ا
%( من رأس مال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات 20والتي تمتلك ما نسبته )

 %( لشركة البحري .80والمملوكة بنسبة )
وتتعامل أيضاً شركة البحري مع شركة إس أويل الكورية الجنوبية والتي تمتلك 

 أرامكو السعودية جزء من رأس مالها .

 
 اإلدارةأعضاء مجلس 

من تسعة أعضاء ، ويتولى مجلس اإلدارة مسؤولياته  م(2016 –م 2014يتكون مجلس إدارة الشركة في دورة )
المتمثلة بقيادة الشركة بدوره التوجيهي والرقابي ورسم اإلستراتيجيات للشركة ، في حين تتولى اإلدارة التنفيذية تسيير 

 .العامة والجمعية اإلدارة مدة من قبل مجلس األعمال ضمن السياسات والخطط والضوابط المعت
 

 ( إجتماعات.6م )2015خالل العام  وقد عقد مجلس اإلدارة
 

 

 م2015بيان بحضور رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة إلجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 
 

 الصفة اإلسم
 رقم االجتماع وتاريخه

 االول في
 م23/2/2015

  الثاني في
 م11/3/2015

 الثالث في
 م19/5/2015

 الرابع في
 م26/10/2015

 الخامس في
 م23/12/2015

 السادس في
 م24/12/2015

 الحضور

رئيس مجلس  عبدالرحمن بن محمد المفضي
 اإلدارة

√ √ √ √ × × 4 

نائب رئيس  محمد بن عبدالعزيز السرحان
مجلس 
 اإلدارة

√ √ √ √ √ √ 6 

 عصام بن حمد المبارك
 عضواً 

√ √ √ √ √ √ 6 

 4 √ × √ √ √ × عضواً  صالح بن عبدهللا الدباسي

 6 √ √ √ √ √ √ عضواً  فراج بن منصور أبوثنين

 6 √ √ √ √ √ √ عضواً  عبدهللا بن علي العجاجي

 5 √ √ √ √ × √ عضواً  صالح بن ناصر الجاسر 

سعيد بن عبداللطيف 
 الحضرمي 

 6 √ √ √ √ √ √ عضواً 

 × √ عضواً   *بدر بن عبدالقادر غوث  
√ - 

- - 2 

 √ √ √ - - - عضواً  احمد بن علي السبيعي **
3 

 م  .2015أكتوبر   11استقال من عضوية المجلس في      * 
 م  .2015أكتوبر  11إنضم إلى عضوية المجلس في **     
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 م( من حيث االستقاللية: مستقل / غير تنفيذي2016 –م 2014مجلس اإلدارة دورة عام )تصنيف أعضاء 

 

 التصنيف  االســـــم 
 غير تنفيذي عبدالرحمن بن محمد المفضي

 مستقل محمد بن عبدالعزيز السرحان

                                     غير تنفيذي عصام بن حمد المبارك

الدباسيصالح بن عبدهللا   غير تنفيذي 

 مستقل فراج بن منصور أبوثنين

 مستقل عبدهللا بن علي العجاجي

 غير تنفيذي صالح بن ناصر الجاسر 

 غير تنفيذي سعيد بن عبداللطيف الحضرمي

 غير تنفيذي أحمد بن علي السبيعي 
 

 المساهمة األخرى .م( بالشركات 2016 –م 2014بيان بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة دورة عام )
 

 العضوية في الشركات المساهمة األخرى االسم

 عبدالرحمن بن محمد المفضي
 البنك األهلي التجاري . -
 الشركة العقارية السعودية . -
 شركة السوق المالية السعودية " تداول" . -

 محمد بن عبدالعزيز السرحان
 مجموعة الفيصلية القابضة . -
 شركة الشرق للخرسانة الجاهزة  -

 ال يوجد عصام بن حمد المبارك

 صالح بن عبدهللا الدباسي
 شركة مرافق . -
 هيئة السياحة والتراث العمراني . -
 هيئة المساحة العامة . -

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

 شركة أسمنت القصيم . - عبدهللا بن علي العجاجي 

 صالح بن ناصر الجاسر 
 م30/12/2015شركة الخطوط السعودية للتموين / حتى  -
 م30/12/2015الشركة السعودية للخدمات األرضية/حتى  -

  - سعيد بن عبداللطيف الحضرمي

  - احمد بن علي السبيعي 
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 م2015مجلس اإلدارة خالل العام بيان بالتعويضات والمكافآت المخصصة ألعضاء 
 

بدل حضور  اإلسم
 االجتماعات

مكافأة 
 اللجان

 المكافأة بعد
 توزيع األرباح

 المجموع

 321,000 200,000 100,000 21,000 عبدالرحمن بن محمد المفضي

 434,500 200,000 200,000 34,500 محمد بن عبدالعزيز السرحان

 451,500 200,000 200,000 37,500 عصام بن حمد المبارك

 433,000 200,000 200,000 33,000 صالح بن عبدهللا الدباسي

 428,500 200,000 200,000 28,500 فراج بن منصور ابوثنين

 340,500 200,000 100,000 40,500 عبدهللا بن علي العجاجي

 319,500 200,000 100,000 19,500 صالح بن ناصر الجاسر 

 437,500 200,000 200,000 37,500 الحضرميسعيد بن عبداللطيف 

 422,500 200,000 200,000 22,500 أحمد بن علي السبيعي 

 

يقر مجلس اإلدارة بأنه باستثناء أسهم الشركة المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة والموضحة في الجدول التالي ، 
ألعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أوالدهم اليوجد مصالح خاصة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو إرتباطات 

القصَّر في الشركة أو شركاتها التابعة سواء كانت في أسهم الشركة أو ارتباطات بعقود عمل مباشرة أو غير مباشرة 
 وخالفه.

 

 م 2015بيان ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 
 

 الصفة رةاسم عضو مجلس اإلدا
الملكية بداية 

 السنة
الملكية نهاية 

 السنة
التغيير خالل 

 السنة
نسبة 

 التغير %

 - - - - رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن بن محمد المفضي

 %80 161.234 363,234 202,000 نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد بن عبدالعزيز السرحان

 %0 - 80,000 80,000 عضو مجلس اإلدارة عصام بن حمد المبارك

 %0 - 2,500 2,500 عضو مجلس اإلدارة صالح بن عبدهللا الدباسي 

 %0 - 25,000 25,000 عضو مجلس اإلدارة فراج بن منصور ابوثنين  

 - - - - عضو مجلس اإلدارة عبدهللا بن علي العجاجي 

 %144 118,000 200,000 82,000 عضو مجلس اإلدارة صالح بن ناصر الجاسر 

 - - - - عضو مجلس اإلدارة بن عبداللطيف الحضرمي سعيد

 - - - - عضو مجلس اإلدارة بدر بن عبدالقادر غوث 

 - - - - عضو مجلس اإلدارة أحمد بن علي السبيعي 



 م2015التقرير السنوي      
 

69 
 

 لجان مجلس اإلدارة
الترشيحات ينبثق عن مجلس اإلدارة ثالث لجان هي لجنة اإلستراتيجية واإلستثمار ، ولجنة المراجعة ، ولجنة 

 والمكافآت ، بصالحيات محددة من قبل مجلس اإلدارة.
 

 لجنة اإلستراتيجية واإلستثمار: -1
تختص هذه اللجنة بوضع األسس المبدئية إلستراتيجيات الشركة ومراجعتها بشكل دوري مع االستغالل األمثل 

 ل إليها من مجلس اإلدارة.لموارد الشركة ، وتعظيم العائد على االستثمار والنظر في المواضيع التي تحا
 

 م2015بيان بحضور )رئيـس وأعضاء لجنة اإلستراتيجية واإلستثمار( خالل العام 
 

 اإلســــم

 رقم اإلجتماع وتاريخه

 الصفة
 االول في

 م23/2/2015

 الثاني

 م26/10/2015
 الحضور

 2 √ √ الرئيس فراج بن منصور أبوثنين

 2 √ √ عضواً  عبدالرحمن بن محمد المفضي

 2 √ √ عضواً  عصام بن حمد المبارك 

 2 √ √ عضواً  سعيد بن عبداللطيف الحضرمي

 1 - √ عضواً  *بدر بن عبدالقادر غوث 
 .م  2015أكتوبر   11استقال من عضوية المجلس في      * 

 

 لجنـة المراجعـة:  -2

تختص هذه اللجنة بالتحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين، 
ويحق لها االطالع على جميع المعلومات والبيانات والتقارير والسجالت وغير ذلك من األمور التي ترى أهمية 

قبل عرضها على مجلس اإلدارة ، ودراسة السياسات  االطالع عليها ، مع دراسة القوائم المالية األولية والسنوية
المحاسبية ، والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب القانوني للشركة ومتابعة أعماله ، والتحقق من استقاللية 

 المراجعين الداخليين.
الداخلية والرقابة تؤكد على وبعد اطالع اللجنة على نظام الرقابة المتمثل في األنظمة المعتمدة لدى إدارة المراجعة 

سالمة وفعالية نظام المراجعة الداخلية والرقابة الذي يتم تنفيذه تنفيذًا منظمًا وفعااًل من خالل فريق من المراجعين 
األكفاء والمختصين في المخاطر والجودة والنوعية ، ولم يتبين للجنة أي مالحظات جوهرية ، وقد وافقت الجمعية 

ى قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملها ، وحدد مجلس اإلدارة العامة للشركة عل
 مكافأة أعضاء هذه اللجنة .



 م2015التقرير السنوي      
 

70 
 

 م2015بيان بحضور )رئيـس وأعضاء لجنة المراجعة( خالل العام 
 

 الصفة إلســـــم

 االجتماع وتاريخهرقم 

 األول في
 م20/1/2015

 الثاني في
 م22/2/2015

 الثالث في
 م15/4/2015

الرابع في 
 م 13/7/2015

الخامس  في 
 م31/10/2015

 الحضور

 3 √ × × √ √ الرئيس صالح بن عبدهللا الدباسي

 5 √ √ √ √ √ عضو ناصر بن محمد القحطاني

 5 √ √ √ √ √ عضو عبدهللا بن علي العجاجي

 5 √ √ √ √ √ عضو سعد بن صالح الرويتع

 

 ـ لجنة الترشيحات والمكافآت 3
تختص هذه اللجنة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة للمجلس ، والمراجعة السنوية لالحتياجات 

ضرورتها ،  والمهارات المطلوبة لعضوية المجلس ، مع مراجعة هيكل مجلس اإلدارة والتوصية بالتغييرات التي ترى
وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة الحالي واقتراح معالجتها في الدورة الالحقة ، ووضع سياسات 
واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ترتبط باألداء ، وقد وافقت الجمعية العامة 

شيحات والمكافآت ، ومدة عضويتهم وأسلوب عملها، وحدد العادية للشركة على قواعد اختيار أعضاء لجنة التر 
 مجلس اإلدارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة.

 
 

 م .2015بيان بحضور )رئيس وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت( خالل العام 
 

 

 الصفة إلســـــم

 رقم االجتماع وتاريخه                

 األول في
 م22/1/2015

 الثاني في
 م3/9/2015

 الثالث في
 م26/10/2015

 المجموع

 3  √ √ √ الرئيس محمد بن عبدالعزيز السرحان

 3 √ √ √ عضواً  صالح بن عبدهللا الدباسي

 3 √ √ √ عضواً  سعيد بن عبداللطيف الحضرمي
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 اإلدارة التنفيذية

تقوم إدارة الشركة التنفيذية المفوضة من مجلس اإلدارة بإدارة أعمال الشركة ، ممثلة بالرئيس التنفيذي ويعاونه نوابه 
ورؤساء القطاعات والشركات التابعة ، وتتولى هذه اإلدارة كافة المسؤوليات التنفيذية بأنشطة الشركة بما فيها 

دارة المخاطر ، وجميع األنشطة ذات العالقة بأعمال الجوانب التشغيلية والمالية واإلدارية والفن ية والمعلوماتية وا 
الشركة ويساعد في متابعة بعض األعمال والمهام االستثنائية وتنفيذها لجاٌن يتم تشكيلها من اإلدارة التنفيذية في 

 الشركة عند الحاجة.
 

دارة والسياسات المعتمدة ، وتنفيذ الخطط وتلتزم اإلدارة التنفيذية بالصالحيات المخولة لها من قبل مجلس اإل
التشغيلية واإلستراتيجية بهدف تطوير أعمال الشركة وتنميتها لما فيه مصلحة المساهمين ، كما ال يوجد أي 
استثمارات أو إحتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة عدا مستحقاتهم النظامية ، علمًا بأن كبار التنفيذيين 

ا فيهم المدير المالي ، ليس لهم مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب أو أدوات دين المصدر أو وعددهم خمسة بم
م ، باستثناء ما هو 2015ديسمبر  31أي من شركاتها التابعة وال يملكون أسهم المصدر حسب سجالت تداول في 

 موضح بجدول ملكية كبار التنفيذيين أدناه :
 م.2015خالل العــام بيان يبين كبار التنفيذيين بالشركة 

 الصفة اإلســــم

 الرئيس التنفيذي  إبراهيم بن عبدالرحمن العمر 

 المدير المالي  علي بن عبدهللا الحربي

 مساعد الرئيس التنفيذي لسكرتارية المجلس واإلتصاالت أحمد بن سليمان العيدان

  نائب الرئيس للخدمات المساندة  ماجد بن حمد الشنيبر

 مدير اإلدارة القانونية  عبدهللا بن علي الموسى 

 

 م.2015بيان ملكية كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 
 الملكية بداية السنة اإلســم

الملكية نهاية 
 السنة

خالل التغير 
 السنة

 نسبة التغير

 - - - - إبراهيم بن عبدالرحمن العمر 

 - - - - علي بن عبدهللا الحربي

     أحمد بن سليمان العيدان

 - - - - ماجد بن حمد الشنيبر

 - - - - عبدهللا بن علي الموسى 
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 *م 2015قائمة بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذيين خالل العام 
 المبلغ )باآلالف(  البيان

 4.960.656 الرواتب وما في حكمها

 1.744.632 البدالت

 13.471.907 المكافآت السنوية

 -- الحوافز

 -- التعويضات العينية

 20.177.195 المجمــــــــــوع

.الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذيين الخمسة*            

 

 الخـاتمـة
م وفقًا لمعايير اإلفصاح والشفافية ومتطلبات هيئة السوق المالية ، ومعايير 2015لقد تم إعداد التقرير السنوي لعام 

 الهيئة  السعودية للمحاسبين القانونيين ، ومعايير التقارير المالية الدولية.
 

وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك وبهذه المناسبة يود مجلس اإلدارة انتهاز هذه الفرصة لتقديم شكره 
لى ولي عهده صاحب السمو الملكي األمير  لى ولي نايف بن بن  / محمدسلمان بن عبدالعزيز، وا  عبدالعزيز، وا 

لى الحكومة الرشيدة ،  سلمانمحمد بن /  رولي العهد صاحب السمو الملكي األمي بن عبدالعزيز ، يحفظهم اهلل ، وا 
على دعمهم / والتقدير س اإلدارة أن يشكر مساهمي الشركة وعمالئها ، ويعرب لهم عن االمتنان كما يسر مجل

 لبذل المزيد من العطاء ، وقيادة الشركة في الطريق الصحيح .اإلدارة وثقتهم الغالية التي تدفع مجلس 
 

من أجل تطوير  المقدرةالشركة على جهودهم  منسوبيكذلك يقدم المجلس شكره وتقديره إلى اإلدارة التنفيذية وكافة 
 الموضوعة . والعمل بجد لتحقيق أهداف الشركة األداء وتحسينه ،

 

 واهلل من وراء القصد ،،،،
 
 

 


