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.…ôëÑdG π≤æ∏d ájOƒ©°ùdG á«æWƒdG ácô°ûdG ™e IOhóëŸG á«ŸÉ©dG ájôëÑdG Ó«a ácô°T äÉ«∏ªYh ∫ƒ£°SCG èeóH á°UÉÿG

…ô``ë`Ñ`dG π``≤`æ∏d á``jOƒ``©``°ù`dG á``«`æ`Wƒ``dG á``cô``°û`dG
(Ω1979/10/22 ≥aGƒŸG) `g1399/12/1 ïjQÉJh 1010026026 ºbQ …QÉŒ πé°ùd ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
…QÉŒ πé°ùH ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ áªgÉ°ùe ácô°ûc (Ω1978/01/22 ≥aGƒŸG) `g1398/02/12 ïjQÉàH 5/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ ("ácô°ûdG") hCG ("…ôëÑdG") …ôëÑdG π≤æ∏d ájOƒ©°ùdG á«æWƒdG ácô°ûdG â°ù°SCÉJ
`g1402/08/10 ïjQÉJ ‘h .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 100 áª«≤H º¡°S 5^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 500^000^000 ≠∏H ‹hCG ∫Ée ¢SCGôHh ,(Ω1979/10/22 ≥aGƒŸG) `g1399/12/1 ïjQÉJh 1010026026 ºbQ
”q ,(Ω1998/05/25 ≥aGƒŸG) `g1419/01/29 ïjQÉJ ‘h .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 100 áª«≤H º¡°S 20^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^000^000^000 ≈dEG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ ,(Ω1982/06/02 ≥aGƒŸG)
øe º¡°ù∏d á«ª°SE’G áª«≤dG ¢†«ØîJ ”q ,(Ω2006/03/27 ≥aGƒŸG) `g1427/02/27 ïjQÉJh 40 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃh .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 50 áª«≤H º¡°S 40^000^000 ≈dEG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG º«°ù≤J
ïjQÉJ ‘h .º¡°ù∏d …Oƒ©°S ä’ÉjQ 10 áª«≤H º¡°S 200^000^000 ≈dEG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 50 áª«≤H º¡°S 40^000^000 øe ácô°ûdG º¡°SCG OóY ∂dP ôKEG ™ØJQGh ,º¡°ù∏d …Oƒ©°S ä’ÉjQ 10 ≈dEG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 50
,óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ä’ÉjQ 10 áª«≤H º¡°S 225^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 2^250^000^000 ≈dEG IÉ≤ÑŸG ìÉHQC’G á∏ª°SQ ∫ÓN øe iôNCG Iôe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ ,(Ω2006/04/10 ≥aGƒŸG) `g1427/03/12
≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 3^150^000^000 ≈dEG ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ å«M ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ Ò«¨J á«∏ªY ôNBG âjôLoCG ,(Ω2006/11/25 ≥aGƒŸG) `g1427/11/04 ïjQÉJ ‘h
…Oƒ©°S ä’ÉjQ 10 áª«≤H º¡°S 315^000^000 øe ¿ƒq µe …Oƒ©°S ∫ÉjQ 3^150^000^000 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñj ,("QGó°UE’G Iô°ûf") √òg QGó°UE’G Iô°ûf ïjQÉàHh .óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ä’ÉjQ 10 áª«≤H º¡°S 315^000^000
.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe ,("º¡°SC’G" hCG/h ,"º¡°ùdG" `H É¡«dEG QÉ°ûj) óMGƒdG º¡°ù∏d
≥aGƒŸG) `g1433/12/19 ïjQÉàH ∫ƒ°UC’Gh ∫ÉªYC’G AGô°T á«bÉØJG ,("ájOƒ©°ùdG ƒµeGQCG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG âjõdG ácô°ûd πeÉµdÉH ácƒ∏‡ ácô°T »gh ,("Ó«a") IOhóëŸG á«ŸÉ©dG ájôëÑdG Ó«a ácô°Th ácô°ûdG âeôHCG
πµ«¡dG ájOÉMCG ábÓªY §Øf á∏bÉfh ,("ábÓªY §Øf á∏bÉf") ,πµ«¡dG áLhOõe ábÓªY §Øf á∏bÉf 14 øe ∞dq DƒŸG Ó«a ∫ƒ£°SCG πeÉc èeóH á≤∏q ©àŸG ("∫ƒ°UC’Gh ∫ÉªYC’G AGô°T á«bÉØJG" `H É¡«dEG QÉ°ûjh) É¡JÓjó©Jh (Ω2012/11/04
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J èeGôH πãe É¡H á≤∏q ©àŸG äÉ«∏ª©dGh iôNC’G ∫ƒ°UC’G ¢†©H ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,("Ó«a äÓbÉf" `H ák ©ªà› äÓbÉædG √òg ™«ªL ≈dEG QÉ°ûjh) IQôµŸG á«dhÎÑdG äÉéàæª∏d äÓbÉf ¢ùªNh ,ºFÉ©dG øjõîà∏d áæ«Ø°ùc Ωóîà°ùJ
QÉéjEG á«bÉØJG ≈dEG áaÉ°VEG ("øë°ûdG ó≤Y") øë°T ó≤Y ‘ ácô°ûdG ∫ƒNO ≈∏Y IhÓY ,…ôëÑdG ™e ("áaó¡à°ùŸG ∫ƒ°UC’G" `H Ó«a äÓbÉf ≈dEG áaÉ°VE’ÉH É¡«dEG QÉ°ûjh) ôJÉaódGh äÓé°ùdG ¢†©Hh äÓbÉædÉH á°UÉÿG áfÉ«°üdG äÉfÉ«Hh
QÉ°ûjh) ájOƒ©°ùdG ƒµeGQC’ á©HÉàdG äÉcô°ûdG ¢†©H ™e ("π≤ædG Oƒ≤Y"`H Ú©ªà› øë°ûdG ó≤Yh á«æeõdG IÎØdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉéjE’G á«bÉØJG ≈dEG QÉ°ûjh) ("á«æeõdG IÎØdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉéjE’G á«bÉØJG") á«æeõdG IÎØdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y
π≤æd ájOƒ©°ùdG ƒµeGQC’ …ô°ü◊G πbÉædG á≤Ø°üdG OƒæH ≈∏Y Ak ÉæH …ôëÑdG íÑ°üà°Sh .("á≤Ø°üdG"`H π≤ædG Oƒ≤Y ‘ ∫ƒNódGh √òg èeódG á«∏ªY ≈dEG QÉ°ûjh ) ("ájOƒ©°ùdG ƒµeGQCG áYƒª›") `H ájOƒ©°ùdG ƒµeGQCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH É¡«dEG
ΩÉµMCG ™e ≥aGƒàj ÉÃ ∂dPh ΩÉÿG §ØædG øë°ûd ájOƒ©°ùdG ƒµeGQCG É¡eóîà°ùJ áæ«©e ™bGƒe øe ¬æë°T ºàj …òdGh ábÓª©dG §ØædG äÓbÉæH π«ª©∏d º«∏°ùàdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y ájOƒ©°ùdG ƒµeGQCG áYƒª› AÉ°†YCG πÑb øe ´ÉÑŸG ΩÉÿG §ØædG
ó©H ó≤©dG AÉ¡fEG Ö∏W ±ôW …C’ øµÁ å«M ≈fOCG óëc äGƒæ°S 10 øY π≤J ’ IóŸ (ájOƒ©°ùdG ƒµeGQC’ πeÉµdÉH ácƒ∏‡ ácô°T »gh) ("Òàf’ƒH") .‘.¿G Òàf’ƒHh …ôëÑdG ÚH πLC’G á∏jƒW á«bÉØJG øë°ûdG ó≤Y ó©jh .øë°ûdG ó≤Y
πÑb ôNB’G ±ô£∏d Ωó≤j QÉ©°TEG ÖLƒÃ ∂dPh (∫ƒ°UC’Gh ∫ÉªYC’G AGô°T á«bÉØJG ≈∏Y AÉæH ácô°ûdG ≈dEG Ó«a äÓbÉf ≈dhCG º«∏°ùJ ¬«a ºàj …òdG ïjQÉàdG ‘ ó≤©dG Gòg ¿Éjô°S CGóÑ«°S ¬fCÉH Ék ª∏Y) ¬fÉjô°S ïjQÉJ øe äGƒæ°S ¢ùªN Qhôe
(ájOƒ©°ùdG ƒµeGQC’ πeÉµdÉH ácƒ∏‡ ácô°T »gh) ,("IQÉéà∏d ƒµeGQCG") á«dhÎÑdG äÉéàæŸG IQÉéàd ájOƒ©°ùdG ƒµeGQCG ôLCÉà°ùà°S ,á«æeõdG IÎØdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉéjE’G á«bÉØJG ÖLƒÃh .ìÎ≤ŸG AÉ¡fE’G ïjQÉJ øe πbC’G ≈∏Y äGƒæ°S ¢ùªN
»àdG ábÓª©dG §ØædG á∏bÉæH ≥∏©àj Éª«ah) äGƒæ°S ¢ùªN øY π≤J ’ IqóŸ ,ºFÉ©dG øjõîà∏d áæ«Ø°ùc áeóîà°ùŸG ábÓª©dG §ØædG á∏bÉfh IQôµŸG á«dhÎÑdG äÉéàæª∏d äÓbÉf ¢ùªN ‘ πãªàj áaó¡à°ùŸG ∫ƒ°UC’G øe Gk AõL …ôëÑdG øe
ºà«°S
q ,Ωó≤J Ée ≈∏Y IhÓY .("á«æeõdG IÎØdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y QÉéjE’G á«bÉØJ’ á«°ù«FôdG OƒæÑdG ¢üî∏e" 3-2-1-12 º°ù≤dG á©LGôe ≈Lôj π«°UÉØàdG øe ójõŸh ,≈fOCG óëc Ω2016 Èª°ùjO 31 ïjQÉJ ≈qàM ,ºFÉ©dG øjõîà∏d Ωóîà°ùJ
.á©HÉàdG É¡JÉcô°T ióMEG hCG …ôëÑdG ≈dEG É¡ÑJÉµe ‘ Ú∏eÉ©dG øe OóYh Ó«a äÓbÉf øe πc Ïe ≈∏Y πeÉ©dG ºbÉ£dG π≤f á≤Ø°üdG øª°V
OóY QGó°UEG (1) :»JB’G ∫ÓN øe ¢Vƒ©dG Gò¡H AÉaƒdÉH ácô°ûdG Ωƒ≤à°Sh .Ó«a ≈dEG ,(»µjôeCG Q’hO 1^300^000^000 ∫OÉ©j Ée) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 4^875^000^000√Qób Ék «dÉªLEG Ék °VƒY …ôëÑdG ™aóà°S ,á≤Ø°üdG OƒæH ÖLƒÃh
ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe áFÉŸG ‘ 20 ¬àÑ°ùf Ée ∫GƒMC’G πc ‘ √QGó°UEG ºà«°S …òdG Oó©dG πãÁ å«ëH ôeC’G Ωõd Ée ≈àe Oó©dG Gòg πjó©J ºàj ¿CG ≈∏Y ("¢Vƒ©dG º¡°SCG"`H ó©H Éª«a º¡°SC’G √òg ≈dEG QÉ°ûjh) ójóL º¡°S 78^750^000
óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 22^25 ≠dÉÑdGh á≤Ø°üdG OƒæH ÖLƒÃ ¬«∏Y ≥ØàŸG ô©°ùdÉH Iójó÷G º¡°SC’G Qó°üà°Sh ."á≤Ø°üdG" 2-1 º°ù≤dG ‘ ÌcCG π«°üØàH í°Vƒe ƒg Éªc ("πjó©àdG"`H πªàëŸG πjó©àdG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh) Qó°üŸG
("ôjƒ£à∏d ƒµeGQCG") ôjƒ£à∏d ájOƒ©°ùdG ƒµeGQCG ácô°T º°SÉH πé°ùà°S º¡°SC’G ∂∏J ¿CÉH Ék ª∏Y ,(»cÒeCG Q’hO 467^250^000 ∫OÉ©j Ée) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 1^752^187^500 ≠∏Ñe ÉgQGó°UEG ™eõŸG º¡°SCÓd á«dÉªLE’G áª«≤dG ¿ƒµJ å«ëH
áª«≤H Ó«a ≈dEG …ó≤f ≠∏Ñe ™aO (2)h ;(2052002216) ºbQ …QÉŒ πé°ùH (Ω2013/05/26 ≥aGƒŸG) `g1434/07/16 ïjQÉàH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á°ù°SDƒeh ájq Oƒ©°ùdG ƒµeGQC’ πeÉµdÉH ácƒ∏‡ ácô°T »gh
.("…ó≤ædG ¢Vƒ©dG"`H ó©H Éª«a ≠∏ÑŸG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh) (»µjôeCG Q’hO 832^750^000 ∫OÉ©j Ée) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 3^122^812^500
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh øe ábÓ©dG äGP á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©Hh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ô°ûf ≈∏Y ("áÄ«¡dG" hCG "á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©Hh
∫ÉjQ 3^150^000^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ≈∏Y á≤aGƒŸG (1) ∂dP ‘ ÉÃ áeRÓdG äGQGô≤dG PÉîJ’ ("á≤Ø°ü∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G") ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ácô°ûdG ó≤©à°S ,("áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh")
.»°SÉ°SC’G ácô°ûdG ΩÉ¶f ≈∏Y äÓjó©àdG ¢†©H ≈∏Y á≤aGƒŸG (3)h á≤Ø°üdG ≈∏Y á≤aGƒŸG (2)h ("∫ÉŸG ¢SCGQ IOÉjR") ¢Vƒ©dG º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe ∂dPh (πªàëŸG πjó©àdG IÉYGôe ™e) …Oƒ©°S ∫ÉjQ 3^937^500^000 ≈dEG …Oƒ©°S
¢ù«FQ ¢†jƒØJ ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH ≥aGhh ,(Ω2012/10/15 ≥aGƒŸG) `g1433/11/29 ïjQÉàH 7/12 ºbQ ¬YÉªàLG IQGOE’G ¢ù∏› ó≤Y óbh .IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡H ¢UÉÿG QGô≤dGh ÉgOƒæHh É¡Whô°T á°SGQO ó©H á≤Ø°üdG âeôHCGo óbh
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ øe πc ΩÉb ó≤a ,ôcòdG ∞dÉ°S ¢ù∏éŸG ¢†jƒØJ ≈∏Y AÉæHh .á≤Ø°üdÉH ábÓ©dG äGP ≥FÉKƒdG áaÉc ≈∏Y ácô°ûdG øY áHÉ«f ™«bƒàdGh á≤Ø°üdG ≈∏Y á≤aGƒŸGh äÉ°VhÉØŸG ∫ÉªcEÉH ácô°û∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh IQGOE’G ¢ù∏›
‘ ΩÉ¡°SE’G É¡fCÉ°T øe ¿CGh πq µc ÚªgÉ°ùŸGh ácô°ûdG áë∏°üe ‘ Ö°üj É¡H ¢UÉÿG QGô≤dGh á≤Ø°üdG q¿CG ¢ù∏éŸG AÉ°†YCG ™«ªL iôjh .(Ω2012/11/4 ≥aGƒŸG) `g1433/12/19 ïjQÉàH á≤Ø°üdG äÉ«bÉØJG ™«bƒàH …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh
á≤aGƒŸÉH áaÉc ÚªgÉ°ùŸG ´ÉªLE’ÉH ¢ù∏éŸG »°Uƒj ,∂dP ≈∏Y Ak ÉæHh .πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y ÚªgÉ°ùª∏d áaÉ°†e áª«b OÉéjEG á«fÉµeEG ™e ƒªædG ‘ É¡à«é«JGÎ°SG ≥«≤–h …QÉéàdGh ‹ÉŸG É¡©°Vh Ú°ù– ∫ÓN øe »∏Ñ≤à°ùŸG ácô°ûdG ìÉ‚
.("ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G " 15-1 º°ù≤dG ™LGQ) á≤Ø°ü∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ‘ ∂dPh É¡H ¢UÉÿG QGô≤dG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH âjƒ°üàdG ∫ÓN øe á≤Ø°üdG ≈∏Y
¥ƒ≤M …CÉH ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ’h .ÉgQGôb ≈∏Y âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G") ácô°û∏d áeÉ©dG á«©ª÷G Qƒ°†M º¡°SCG Iô°ûY øY ¬ª¡°SCG OóY πq ≤j ’ ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd q≥ëjh .IóMGh áÄa øe ácô°û∏d IQó°üŸG º¡°SC’G ™«ªL
.á«∏°†aCG äGP âjƒ°üJ
ó≤a ,á≤Ø°üdÉH ¢UÉÿG QGô≤dG ≈∏Y á≤Ø°ü∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G á≤aGƒe ±ÓîHh .¿CÉ°ûdG Gòg ‘ áHƒ∏£ŸG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉµH áÄ«¡dG ójhõJ ”q h ,É¡LGQOEG ∫ƒÑbh ¢Vƒ©dG º¡°SCG π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh
.á≤Ø°üdGh √òg QGó°UE’G Iô°ûæH ábÓ©dG äGP äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”
.á≤Ø°üdÉH ¢UÉÿG QGô≤dG ≈∏Y É¡eóY øe á≤aGƒŸÉH ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G ‘ âjƒ°üàdÉH Ωƒ≤à°S âæc GPEG Ée ójó– πÑb ájÉæ©H "IôWÉîŸG πeGƒY" 2 º°ù≤dGh √ÉfOCG OQGƒdG "ΩÉg QÉ©°TEG"`dG º°ùb á°SGQO Ú©àj
…CG øe Gk Qƒa ºµH á°UÉN
q á«dÉe IQÉ°ûà°SG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊ÉH ºµë°üæf ,√òîqàJ ¿CG Öéj …òdG AGôLE’ÉH ≥∏q ©àj Éª«a hCG Iô°ûædG √òg iƒàfi ¢Uƒ°üîH ∂°T …CG ºµjód ¿Éc ∫ÉM ‘h .ºµgÉÑàfG Ö∏£àJh á«ªgC’G á¨dÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf q¿EG
.á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g πÑb øe ¢üNôe π≤à°ùe ‹Ée QÉ°ûà°ùe

‹Éª`dG QÉ°ûà°ùª`dG

J.P.Morgan

ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .("áÄ«¡dG" `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeóbo äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf iƒà– "
øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y
¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY iODƒj ¿CG
".É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf
(Ω2014/05/25 ≥aGƒŸG) `g1435/07/26 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg ô°ûf ”q

إشعار هام

مف�صلة عن ال�شركة وال�صفقة والأ�صول امل�ستهدفة وعقود النقل و�أ�سهم العو�ض .ويتمثل الغر�ض من هذه الن�شرة يف توفري
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات ّ
معلومات عن ال�صفقة وزيادة ر�أ�س املال املرتبطة بها للم�ساهمني مل�ساعدتهم على اتخاذ قرار ب�ش�أن الت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة .وعندما يتم جمع
�أ�صوات امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية على القرار اخلا�ص بال�صفقة� ،سيتم اعتبار �أن امل�ساهمني قاموا بالت�صويت بنا ًء على املعلومات التي
حتتويها هذه الن�شرة فقط والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من املقر الرئي�سي لل�شركة �أو عرب زيارة املوقع الإلكرتوين لل�شركة ( ،)www.bahri.saواملوقع
الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية (.)www.cma.org.sa
ولقد ّمت تعيني جي بي مورجان العربية ال�سعودية املحدودة ("جي بي مورجان العربية ال�سعودية" �أو "امل�ست�شار املايل") من قبل ال�شركة ليكون امل�ست�شار املايل
فيما يتع ّلق ب�إ�صدار وت�سجيل �أ�سهم العو�ض وقبول �إدراجها .وتعمل جي بي مورجان العربية ال�سعودية – وهي �شركة ّ
مرخ�ص لها يف اململكة ال�سعودية العربية من
قبل هيئة ال�سوق املالية -كم�ست�شار ح�صري لل�شركة بخ�صو�ص �إ�صدار �أ�سهم العو�ض وت�سجيلها وقبول �إدراجها ،ولن تكون م�س�ؤولة جتاه �أي طرف بخالف ال�شركة
عن توفري احلماية املمنوحة لعمالء جي بي مورجان العربية ال�سعودية ولن تكون م�س�ؤولة عن تقدمي امل�شورة حول ال�صفقة �أو �أي م�س�ألة �أخرى م�شار �إليها يف هذه
الن�شرة.
تت�ض ّمن هذه الن�شرة معلومات ّمت تقدميها وفق ًا ملتط ّلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين تظهر
�أ�سما�ؤهم على ال�صفحة (د) جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد
�إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة.
على الرغم من �أن ال�شركة قد اتخذت كافة الإجراءات املعقولة للتحري عن د ّقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إعدادها� ،إال �أنّ جزء ًا كبري ًا من
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة املتّعلقة بال�سوق والقطاع الذي تعمل فيه ال�شركة م�أخوذ من م�صادر خارجية ،ويف حني ال متلك ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها
الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف هذه الن�شرة ("امل�ست�شارون")� ،أي �سبب لالعتقاد ب�أنّ �أي من معلومات ال�سوق والقطاع غري دقيقة ب�شكل جوهري� ،إال �أنه مل يتم
التحقق من هذه املعلومات من قبل ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها ب�شكل م�ستقل ،ومل يتم تقدمي �أي �إقرار �أو �ضمان ب�ش�أن �صحة �أو اكتمال �أي من تلك املعلومات.
وتعترب كل املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ض ًة للتغيري .وعلى وجه اخل�صو�ص ،قد تت�أ ّثر الأو�ضاع املالية الفعلية لل�شركة وقيمة الأ�صول
امل�ستهدفة وعقود النقل وقيمة الأ�سهم ب�شكل �سلبي بالتغريات امل�ستقبلية يف معدالت الت�ضخم �أو �أ�سعار الفائدة �أو ال�ضرائب �أو غريها من العوامل االقت�صادية
وال�سيا�سية و�أي من العوامل الأخرى اخلارجة عن �سيطرة ال�شركة (للمزيد من التفا�صيل حول املخاطر املحتملة راجع الق�سم " 2عوامل املخاطرة") .وال ينبغي
اعتبار �أو تف�سري تقدمي هذه الن�شرة �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية تتع ّلق بال�شركة �أو بالأ�صول امل�ستهدفة �أو عقود النقل �أو بالأ�سهم ب�أي �شكل من الأ�شكال على
�أنها وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار فيما يتع ّلق بالأرباح �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية.
عالو ًة على ما تقدم ،ال تعد هذه الن�شرة وال ميكن اعتبارها مبثابة تو�صية من هيئة ال�سوق املالية �أو �أي من امل�ست�شارين للت�صويت باملوافقة على القرار اخلا�ص
بال�صفقة .ف�ض ًال عن ذلك� ،إنّ املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة هي ذات طابع عام و ّمت �إعدادها دون الأخذ يف االعتبار �أهداف اال�ستثمار الفردية �أو الو�ضع املايل
�أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة لكل م�ساهم .وقبل اتّخاذ �أي قرار يف �ش�أن الت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة ،يكون كل قارئ لهذه الن�شرة (مبن فيهم
اخلا�صة بال�شركة،
كل م�ساهم م�ؤهّ ل) م�س�ؤو ًال عن احل�صول على م�شورة مهن ّية م�ستق ّلة فيما يتع ّلق بال�صفقة ،كما يجب �أن يعتمد على تقييمه امل�ستقل للمعلومات
ّ
والأ�صول امل�ستهدفة ،وعقود النقل ومدى مالئمة ك ّل من ال�صفقة املقرتحة واملعلومات الواردة هنا للأهداف الفردية له ،وو�ضعه املايل ،واحتياجاته.
ويحظر �صراح ًة توزيع هذه الن�شرة يف �أي دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .وتطلب ال�شركة وامل�ست�شار املايل من كل من يتلقى هذه الن�شرة �أن ّ
يطلع على
القيود القانونية �أو النظامية يف هذا ال�ش�أن ويراعي التقيد بها.
�إن زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من خالل �إ�صدار �أ�سهم العو�ض م�شروطة باحل�صول على موافقة امل�ساهمني يف اجلمعية العامة غري العادية .ويتعني على امل�ساهمني
معرفة �أ ّنه يف حال عدم املوافقة على القرار اخلا�ص بال�صفقة ،ف�ستلغى ال�صفقة و�ستعترب هذه الن�شرة الغية فور ّا وبالتايل لن يرتتب عليها �أي �آثار .ويف حال حدوث
هذا الأمر� ،ستقوم ال�شركة ب�إ�شعار امل�ساهمني بذلك.
معلومات عن القطاع والسوق

�إن البيانات واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة عن قطاع النقل البحري م�أخوذة �أو م�ستمدة من الآتي� )1( :أبحاث حول �سوق قطاع النقل البحري والتي �أعدت
متخ�ص�صة يف قطاع النقل
بالنيابة عن ال�شركة من قبل �شركة ماكويلنج �سريفي�سز �إل �إل �سي ("ماكويلنج")( ،)McQuillingوهي �شركة ا�ست�شارات م�ستق ّلة
ّ
البحري ،و ( )2املعلومات املتاحة للجمهور حول قطاع النقل البحري.
وتعتقد ال�شركة �أنّ املعلومات والبيانات التي ّمت احل�صول عليها من �أطراف �أخرى والواردة يف هذه الن�شرة -مبا فيها املعلومات التي ّمت احل�صول عليها �أو امل�ستمدة
من �أبحاث ال�سوق فيما يتع ّلق بقطاع النقل البحري التي �أجرتها ماكويلنج ( -)McQuillingهي معلومات وبيانات موثوقة ولي�س لديها �أي �سبب لالعتقاد �أنّ مثل
هذه املعلومات غري دقيقة جوهري ًا ،ولكن مل تقم ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو م�ست�شاريها بالتحقّق من هذه املعلومات والبيانات ب�شكل م�ستق ّل ،وال
ميكن تقدمي �أي �ضمان ب�ش�أن دقة هذه املعلومات �أو اكتمالها.

ب

وال متتلك ماكويلنج (� ،)McQuillingأو �أي من �شركاتها التابعة� ،أو امل�ساهمني فيها� ،أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها� ،أو �أقاربهم من الدرجة الأولى �أي �أ�سهم �أو م�صلحة
يف ال�شركة .ولقد �أعطت ماكويلنج ( )McQuillingموافقتها اخلطية ومل ت�سحبها ال�ستخدام املعلومات التي قدّمتها �إلى ال�شركة على النحو وال�شكل الوارد يف هذه
تو�صلوا �إليها غري دقيقة
الن�شرة ،ويعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنّ هذه املعلومات وامل�صادر والتقديرات �صحيحة وال ميلكون �أي �سبب لالعتقاد �أنّ النتائج التي ّ
جوهري ًا.
المعلومات المالية واإلحصائية

�إن القوائم املالية املوحدة املراجعة من قبل براي�س ووترهاو�س كوبرز لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م ،والقوائم املالية املوحدة املراجعة من قبل مكتب
الدكتور حممد العمري و�شركائه  BDOلل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م ،والقوائم املالية املوحدة املراجعة من قبل �إرن�ست ويونغ لل�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب  2013م -مو�ضحة يف الق�سم  15من هذه الن�شرة "القوائم املالية" ،و ّمت �إعدادها مبا يتوافق مع معايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني ("الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني") .علم ًا ب�أن ال�شركة تن�شر قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املعلومات املالية والإح�صائية يف الن�شرة خ�ضعت للتقريب وبالتايل ف�إن جمموع الأرقام التي مت تقريبها (�سوا ًء للرقم الأعلى �أم الأدنى) قد
ال ي�صل �إلى 100يف املائة.
وفيما يتعلق ب�أي معلومات �إح�صائية م�ستخدمة يف هذه الن�شرة ،ف�إن ال�شركة تعتقد �أن تلك املعلومات متثل �أحدث املعلومات املتاحة ال�صادرة عن اجلهة امل�صدرة
للمعلومات.
�أي �إ�شارة �إلى "ريال" �أو "ريال �سعودي" تعد �إ�شارة �إلى الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية احلالية للمملكة العربية ال�سعودية .كما �أن �أي �إ�شارة �إلى الدوالر �أو$

�أمريكي �أو $تعد �إ�شارة �إلى الدوالر الأمريكي ،العملة الر�سمية احلالية للواليات املتّحدة الأمريكية.

املتو�سط احلايل لأ�سعار �شراء وبيع الريال الر�سمية مقابل الدوالر مثبتة عند
ومن املعلوم �أنه مت ربط الريال ال�سعودي بالدوالر الأمريكي منذ نوفمرب 1986م و�إنّ
ّ
 3.75ريال �سعودي لكل  1.00دوالر �أمريكي .و ّمت ا�ستخدام هذا ال�سعر لتحويل املبالغ الواردة يف هذه الن�شرة من الريال ال�سعودي �إلى الدوالر الأمريكي والعك�س
كذلك.
التوقعات والبيانات المستقبلية

لقد ّمت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة مت ذكرها يف املوا�ضع ذات العالقة .و قد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن
االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد �أو �ضمان حول دقة �أو اكتمال �أي من تلك التوقعات.
وت�ش ّكل بع�ض الإفادات الواردة يف هذه الن�شرة "�إفادات م�ستقبلية" .وميكن معرفة هذه الإفادات امل�ستقبلية من خالل ا�شتمالها على بع�ض املفردات امل�ستقبلية
مثل "تعتزم"� ،أو ُ"تقدّر" �،أو "تعتقد"� ،أو "تتو ّقع"� ،أو "ت�ستبق"� ،أو "قد"� ،أو "�سوف"� ،أو "ينبغي"� ،أو "من املتو ّقع"� ،أو "من �ش�أنها"� ،أو ال�صيغ النافية لهذه
املفردات وغريها من املفردات املقاربة �أوامل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية �آراء ال�شركة احلالية فيما يتع ّلق بالأحداث امل�ستقبلية ،ولكنها ال
ت�ش ّكل �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي .وميكن �أن ت�ؤدي العديد من العوامل �إلى الت�أثري على الأداء الفعلي �أو الإجنازات �أو النتائج الفعلية لل�شركة بحيث تكون خمتلفة عن
�أي نتائج �أو �أداء �أو �إجنازات م�ستقبلية مت الإ�شارة لها يف تلك الإفادات .وقد مت و�صف بع�ض املخاطر والعوامل التي ميكن �أن يكون لها مثل هذا الت�أثري مبزيد من
التف�صيل يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع الق�سم " 2عوامل املخاطرة") .ويف حال حتقق �أي من املخاطر �أو حدوث �أي من الأمور امل�ستقبلية غري املعروفة
حالي ًا �أو �إذا ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي ًا من االفرتا�ضات الرئي�سة التي مت ا�ستخدامها ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة
يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
بنا ًء على متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،ينبغي على ال�شركة تقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى هيئة ال�سوق املالية �إذا منا �إلى علم ال�شركة يف �أي وقت بعد ن�شر
ن�شرة الإ�صدار هذه-وقبل �إدراج �أ�سهم العو�ض� -أي مما يلي )1( :ح�صول تغيري مهم يف �أي �أمور جوهرية واردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أي م�ستند مطلوب
مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور �أي م�سائل مهمة كان يجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
وبا�ستثناء احلالتني املذكورتني �أعاله ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات بخ�صو�ص القطاع وال�سوق الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه� ،سواء كان
ذلك نتيجة ملعلومات جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أو غري ذلك .وبنا ًء على ذلك وكنتيجة للمخاطر الأخرى والأمور امل�ستقبلية الغام�ضة واالفرتا�ضات امل�ستخدمة،
ف�إن الأحداث والظروف امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�شرة قد ال تتحقق بال�شكل الذي تتوقعه ال�شركة� ،أو قد ال تتحقق على الإطالق .وعليه ،يجب على امل�ساهمني
الذين �سيقومون بالت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة �أن ينظروا �إلى الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء ذلك ،و�أال يعتمدوا على تلك الإفادات ب�صورة مبالغ فيها.
التعاريف واالختصارات

لالطالع على معاين بع�ض امل�صطلحات واالخت�صارات املعرفة والواردة يف هذه الن�شرة ،يرجى مراجعة "التعاريف واالخت�صارات" يف ال�صفحة (ي).
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
اال�سم

اجلن�سية

ال�صفة

املن�صب

اال�ستقاللية

الأ�سهم اململوكة ب�شكل مبا�شر �أو
غري مبا�شر بعد �إمتام ال�صفقة

عبدالرحمن بن حممد املف�ضي *

�سعودي

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

غري م�ستق ّل

ال يوجد

حم ّمد بن عبدالعزيز ال�سرحان

�سعودي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستق ّل

202.000

ع�صام بن حمد املبارك*

�سعودي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

غري م�ستق ّل

80.000

عبدالعزيز بن عبدالرحمن املدمييغ

�سعودي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستق ّل

7.507.815

�صالح بن عبداهلل الدبا�سي*

�سعودي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

غري م�ستق ّل

2.500

فراج بن من�صور �أبوثنني

�سعودي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستق ّل

25.000

عبداهلل بن علي العجاجي

�سعودي

ع�ضو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

م�ستق ّل

ال يوجد

امل�صدر :ال�شركة كما يف تاريخ 1435/5/30هـ (املوافق 2014/3/31م).
* مت تعيني ه�ؤالء الأع�ضاء من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة وهو �أحد كبار م�ساهمي ال�شركة.

املق ّر الرئي�سي
ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري
مبنى البحري رقم � ,569شارع ال�ستني ،حي امللز
�ص ب  ,8931الريا�ض  ,11492اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 478 5454 :
فاك�س+966 )11( 477 8036 :
www.bahri.sa
investorrelations@bahri.sa
مم ّثلو ال�شركة
عبدالرحمن بن حممد املف�ضي
رئي�س جمل�س الإدارة
ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري
مبنى البحري رقم � ,569شارع ال�ستني ،حي امللز
�ص ب  ,8931الريا�ض  ,11492اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 478 5454 :
فاك�س+966 )11( 477 8036 :
www.bahri.sa
investorrelations@bahri.sa
�صالح بن نا�صر اجلا�سر
الرئي�س التنفيذي
ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري
مبنى البحري رقم � ,569شارع ال�ستني ،حي امللز
�ص ب  ,8931الريا�ض  ,11492اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 478 5454 :
فاك�س+966 )11( 477 8036 :
www.bahri.sa
investorrelations@bahri.sa

د

�سكرتري جمل�س الإدارة
�أحمد بن �سليمان العيدان
ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري
مبنى البحري رقم � ,569شارع ال�ستني ،حي امللز
�ص ب  ,8931الريا�ض 11492
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 478 5454 :
فاك�س+966 )11( 477 8036 :
www.bahri.sa

investorrelations@bahri.sa

م�سجل الأ�سهم
ّ
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل
 700طريق امللك فهد
�ص ب  ,60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )11( 218 9999 :
فاك�س+966 )11( 218 1220 :
www.tadawul.com.sa

webinfo@tadawul.com.sa

امل�ست�شارون
امل�ست�شار املايل للبحري
جي بي مورجان العربية ال�سعودية املحدودة
برج الفي�صلية ،الطابق  ،8طريق امللك فهد
�ص ب  ,51907الريا�ض 11553
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 299 3800 :
فاك�س+966 )11( 299 3840 :
project_riyadh@jpmorgan.com

www.jpmorgan.com

ه

امل�ست�شار القانوين ال�سعودي للبحري
�شركة كليفورد ت�شان�س حمامون وم�ست�شارون قانونيون
املبنى  ،15البوابة االقت�صادية
�ص ب  ,90239الريا�ض 11613
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 481 9700 :
فاك�س+966 )11( 481 9701 :
bahri@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com

امل�ست�شار القانوين الدويل للبحري
�شركة كليفورد ت�شان�س �أل �أل بي
الطابق  ،2املبنى  ,6مبنى البوابة
مركز دبي املايل العاملي
�ص ب  ,9380دبي ,الإمارات العربية املتحدة
هاتف+971 )4( 362 0444 :
فاك�س+971 )4( 362 0445 :
bahri@cliffordchance.com
www.cliffordchance.com

مراجع احل�سابات للبحري لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م
�إرن�ست ويونغ  -الريا�ض
برج الفي�صلية الدور الرابع ع�شر  ,طريق امللك فهد
�ص ب  ,2732الريا�ض  ,11461اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 273 4740 :
فاك�س+966 )11( 273 4730 :
riyadh@sa.ey.com
www.ey.com

مراجع احل�سابات للبحري لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م
بي دي �أو الدكتور حممد العمري و�شركاه
�ص ب  ,8736الريا�ض 11942
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 278 0608 :
فاك�س+966 )11( 278 2883 :
info@alamri.com
www.alamri.com

و

مراجع احل�سابات للبحري لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
براي�س ووترهاو�س كوبرز
مبنى م� ّؤ�س�سة امللك في�صل
�ص ب  ,8282الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 211 0400 :
فاك�س+966 )11( 211 0401 :
khalid.mahdhar@sa.pwc.com
www.pwc.com/middle-east

م�ست�شار العناية املهنية املالية
كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان
�شارع �صالح الدين ،برج كي بي ام جي
�ص ب  ,92876الريا�ض1163 ،
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 874 8500 :
فاك�س+966 )11( 874 8600 :
marketingsa@kpmg.com
www.kpmg.com

م�ست�شار درا�سة ال�سوق
ماكويلنج �سريف�سز �إل �إل �سي
�أو�شن هاو�س
1035جادة �ستيوارت
جاردن �سيتي
نيويورك 11530
الواليات املتّحدة الأمريكية
هاتف+1 )516( 227 5700 :
فاك�س+1 )516( 745 6198 :
services@mcquilling.com
www.mcquilling.com

ز

البنوك الرئي�سية لل�شركة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر
الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2899999 :
فاك�س+966 11 4042311 :
communications@alfransi.com.sa
www.alfransi.com.sa

البنك الأهلي التجاري
�ص ب 3555
جدّة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 299 9515 :
فاك�س+966 )11( 299 9592 :
alahli@alahli.com
www.alahli.conm

�س ــاب
املقر الرئي�سي  -تقدمي اخلدمات
�ص ب 9084
الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف( 800-124-8888 :رقم جماين داخل اململكة العربية ال�سعودية)؛+966-11-440-8888
(دول اخلارج)
فاك�س+966 11 276 4356 :
sabb@sabb.com
www.sabb.com

جمموعة �سامبا املالية
�ص ب 833
الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 477 4770 :
فاك�س+966 11 479 9402 :
customercare@samba.com
www.samba.com

تنويه� :أعطى امل�ست�شارون املذكورون �أعاله موافقتهم اخلطية ومل ي�سحبوا هذه املوافقة حتّى تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة فيما يتع ّلق بن�شر �أ�سمائهم ،وعناوينهم،
و�شعاراتهم والت�صريحات املن�سوبة �إليهم يف ال�سياق التي تظهر فيه يف هذه الن�شرة .كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن كل امل�ست�شارين الذين متت الإ�شارة �إلى �إفاداتهم
�ضمن هذه الن�شرة قد �أعطوا ت�أكيد ًا ب�أنّ امل�ست�شارين �أنف�سهم والعاملني لديهم و�أي من �أقاربهم من الدرجة الأولى ال ميلكون �أ�سهما �أو م�صلحة مهما كان نوعها
يف ال�شركة.
لودجلاااالا

ح

الجدول الزمني المتو ّقع إلتمام الصفقة
الزمن املتوقع

احلدث
 )1الإجراءات اخلا�صة بعقد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة
موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على الدعوة
لعقد اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة
بال�صفقة

�ستتقدم ال�شركة �إلى وزارة التجارة وال�صناعة بطلب عقد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة فور احل�صول على موافقة
الهيئة على ن�شرة الإ�صدار هذه

دعوة امل�ساهمني �إلى اجتماع اجلمعية العامة
غري العادية لل�شركة للت�صويت على القرار
اخلا�ص بال�صفقة

فور احل�صول على موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على عقد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة واملوافقة على جدول
�أعمالها

توفري امل�ستندات املتاحة للمعاينة يف مق ّر
ال�شركة الرئي�سي

�أول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة وحتى �آخر يوم عمل قبل انعقاد اجلمعية
العامة غري العادية لل�صفقة (ما بني التا�سعة �صباح ًا وحتى اخلام�سة م�سا ًء من الأحد �إلى اخلمي�س با�سثناء �أيام العطل
الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية)

فرتة الت�صويت الإلكرتوين مل�ساهمي ال�شركة
على ال�صفقة

خالل الأربعة �أيام التي ت�سبق موعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة وحتى ال�ساعة احلادية ع�شرة �صباح ًا من
يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة

ان���ع���ق���اد اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة غ�ي�ر ال��ع��ادي��ة
(للت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة)

ما ال يقل عن  25يوم من تاريخ الدعوة الجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة

�إعالن ال�شركة عن نتائج اجلمعية العامة غري
العادية لل�صفقة� ،أو الإعالن عن عدم انعقاد
اجلمعية �إذا مل يتحقق الن�صاب القانوين يف
االجتماع الأول

�أول يوم عمل بعد تاريخ اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة

اخلطوات التي �ستتبع يف حال عدم حتقق الن�صاب القانوين الجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة :
موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على الدعوة
لعقد االجتماع الثاين للجمعية العامة غري
العادية

�ستتقدم ال�شركة �إلى وزارة التجارة وال�صناعة بطلب عقد اجتماع ثاين للجمعية العامة غري العادية لل�صفقة خالل 10
�أيام من تاريخ االجتماع الأول

دعوة امل�ساهمني �إلى االجتماع الثاين للجمعية
العامة غري العادية لل�صفقة

فور احل�صول على موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على عقد االجتماع الثاين للجمعية العامة غري العادية لل�صفقة

انعقاد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
لل�صفقة الثاين

خالل � 10أيام من تاريخ الدعوة لالجتماع الثاين للجمعية العامة غري العادية لل�صفقة

�إع�ل�ان ال�شركة ع��ن نتائج االجتماع الثاين
للجمعية العامة غري العادية لل�صفقة

�أول يوم عمل بعد تاريخ االجتماع الثاين للجمعية العامة غري العادية لل�صفقة

 )2الإجراءات التي ال بد من القيام بها بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة
ن�شر ق���رار اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة غ�ير ال��ع��ادي��ة
وت��ع��دي�لات ال��ن��ظ��ام الأ���س��ا���س��ي لل�شركة يف
اجلريدة الر�سمية

خالل �أ�سبوع من تاريخ موافقة اجلمعية العامة غري العادية على القرار اخلا�ص بال�صفقة

نقل امللكية القانونية لأول ناقلة من ناقالت
فيال (على �أن تكون ناقلة نفط عمالقة) �إلى
ال�شركة وال��ذي �سيمثل �إمت��ام املرحلة الأ ّول��ى
لل�صفقة

�سيتم نقل �أول ناقلة من ناقالت فيال من فيال �إلى ال�شركة عند ا�ستيفاء كافة �شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة �أو
التنازل عنها (�إما من قبل فيال �أو ال�شركة بح�سب طبيعة ال�شرط املتنازل عنه) ،و�إكمال جميع الإجراءات ذات العالقة.
ويف جميع الأحوال ،ال بد �أن يتم ت�سليم �أولى ناقالت فيال قبل تاريخ التنفيذ النهائي (كما هو معرف) ،وملزيد من التفا�صيل
يرجى مراجعة الق�سم " 1-1-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول"

ب��دء �سريان ك��ل م��ن عقد ال�شحن واتفاقية
الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية

تاريخ ت�سليم �أولى ناقالت النفط العمالقة من فيال �إلى ال�شركة وفق ًا التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول واالتفاقيات الأخرى
ذات العالقة ،واملتوقع �أن يكون يف نف�س تاريخ �إمتام املرحلة الأ ّولى لل�صفقة �أو بعده بفرتة ق�صرية.

ط

الزمن املتوقع

احلدث
�إمتام املراحل الالحقة للمرحلة الأولى

يف �أقرب وقت ممكن من تاريخ �إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة� ،سيتم نقل كل من ناقالت فيال �إلى ال�شركة (�أو من ت�سميه)
على مراحل متعددة على مدى �ستة �أ�شهر تقريب ًا.

انتقال ملكية �آخ��ر ناقلة من ناقالت �أ�سهم
العو�ض ("ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية")

التاريخ الذي �سيتم فيه انتقال امللكية القانونية لآخر ناقلة من ناقالت �أ�سهم العو�ض (والتي عند �إ�ضافتها �إلى الناقالت
الأخرى التي مت نقل ملكيتها �إلى ال�شركة ،يكون جمموع قيمة الناقالت التي انتقلت �إلى ال�شركة م�ساوي ًا لقيمة �أ�سهم
العو�ض).

موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على حتديث
ال�سجل التجاري

�ستقوم ال�شركة بتقدمي طلب �إلى وزارة التجارة وال�صناعة يف �أقرب وقت ممكن بعد تاريخ انتقال ملكية ناقلة �أ�سهم العو�ض
النهائية.

�إ�صدار وت�سجيل �أ�سهم العو�ض با�سم �شركة
�أرامكو ال�سعودية للتطوير

بعد تاريخ انتقال ملكية ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية ومبا ال يتجاوزتاريخ التنفيذ النهائي لت�سليم �أ�سهم العو�ض.

املوافقة على �إدراج �أ�سهم العو�ض وتداولها يف
"تداول"

بعد تاريخ انتقال ملكية ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية ومبا ال يتجاوزتاريخ التنفيذ النهائي لت�سليم �أ�سهم العو�ض.

�إمتام املرحلة النهائية من ال�صفقة

انتقال امللكية القانونية لآخر ناقلة من ناقالت فيال التي من املتوقع ا�ستكمالها خالل فرتة تقارب �ستة �أ�شهر من تاريخ
�إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة.

�إن اجلدول الزمني �أعاله والتواريخ الواردة فيه تقريبية ومبنية على توقعات ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة .و�سيتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل
الإعالن يف ال�صحف املحلية و�/أو عرب موقع تداول الإلكرتوين ( )www.tadawul.com.saيف موعد قريب من موعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية
لل�صفقة.
التعريفات واالختصارات

يبينّ اجلدول �أدناه بع�ض التعريفات واالخت�صارات امل�ستخدمة يف هذه الن�شرة:
املعنى

امل�صطلح �أو االخت�صار املع ّرف
�أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي

�أ�سلوب ت�صويت الختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة مينح كل م�ساهم قدرة ت�صويتية بعدد الأ�سهم التي ميلكها؛ بحيث يحق له
الت�صويت بها ملر�شح واحد �أو تق�سيمها بني من يختارهم من املر�شحني دون وجود �أي تكرار لهذه الأ�صوات .ويزيد هذا
الأ�سلوب من فر�ص ح�صول م�ساهمي الأقلية على متثيل لهم يف جمل�س الإدارة عن طريق الأ�صوات الرتاكمية ملر�شح واحد.

التعديل

�سيتم �إ�صدارها �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير يف حالة �إعادة
التعديل الذي قد يجري على عدد �أ�سهم العو�ض التي ّ
تعديل ر�أ�س املال وذلك ل�ضمان متثيل �أ�سهم العو�ض يف كل الأحوال  20يف املائة من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر.

قبول الإدراج

ت�سجيل �أ�سهم العو�ض لدى الهيئة وقبول �إدراجها وفق ًا للمادة  19من قواعد الت�سجيل والإدراج.

امل�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة فيما يتع ّلق بال�صفقة.

درهم �إماراتي

الدرهم ،العملة الر�سمية لدولة الإمارات العربية املتحدة.

ناقلة �أفراماك�س

ناقلة ذات حجم �أ�صغر من ناقالت النفط العمالقة وت�ستخدم عاد ًة لنقل النفط اخلام للم�سافات املتو�سطة والق�صرية ويبلغ
�إجمايل حمولتها ال�ساكنة ما بني  75.000و 120.000طن مرتي.

ال�سعر املتّفق عليه

 22.25ريال �سعودي.

القيمة املتفق عليها للناقلة

القيمة املتفق عليها لكل ناقلة من ناقالت فيال كما هو مو�ضح يف الق�سم "( 4-1الأ�صول امل�ستهدفة").

منوذج البيع الرنويجي املعدّل

النموذج املعدّل من مذ ّكرة االتفاق اخلا�صة ب�سما�سرة ال�سفن الرنويجية ل�شراء وبيع ال�سفن ،واملعروف با�سم منوذج البيع
الرنويجي للعام 2012م (وهو م�ستند منوذجي معتمد ومقبول كمعيار لنقل ملكية ال�سفن امل�ستعملة) الذي �أبرمته فيال مع
ال�شركة بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/04م) فيما يتع ّلق بكل ناقلة من ناقالت فيال ،كما هو مبني يف الق�سم
" ،1-12ملخّ �ص االتفاقيات اجلوهرية".

ي

املعنى

امل�صطلح �أو االخت�صار املع ّرف
�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير

�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ،وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية ،وم�ؤ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ
1434/07/16هـ (املوافق 2013/05/26م) ب�سجل جتاري رقم (.)2052002216

مراجع احل�سابات

مراجع احل�سابات الذي قامت ال�شركة بتعيينه لإ�صدار وت�سليم �شهادة مراجع احل�سابات املرحلية و�شهادة مراجع احل�سابات
النهائية.

الهيئة �أو هيئة ال�سوق املالية

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

خطاب رئي�س جمل�س �إدارة البحري

خطاب موقع من رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة موجه �إلى فيال يتم �إ�صداره عند نقل ملكية �أي ناقلة من ناقالت �أ�سهم العو�ض،
ويت�ضمن ت�أكيد ًا وتعهد ًا بت�سليم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (قبل حلول تاريخ التنفيذ النهائي لت�سليم �أ�سهم العو�ض)
�أ�سهم العو�ض التي ت�ساوي قيمة الناقلة التي مت نقل ملكيتها �إلى ال�شركة.

جمموعة البحري

البحري ،و�شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) ،.و�شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة ،و�شركة البحري للب�ضائع
ال�سائبة املحدودة ،وال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة.

يوم م�صريف

يوم تكون فيه البنوك مفتوحة يف لندن على النحو املعتاد .ولأغرا�ض قيام �أي طرف بت�سديد دفعة بالدوالر الأمريكي (با�ستثناء
الإفراج عن ال�ضمان) ،اليوم الذي تكون فيه البنوك يف مدينة نيويورك مفتوحة على النحو املعتاد �أي�ض ًا .ت�ستثنى من �أيام
العمل امل�صرفية العطل الر�سمية يف دبي ،الإمارات العربية املتحدة.

اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول

اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول اخلا�صة ب�شراء �أعمال و�أ�صول فيال ،املربمة بني فيال وال�شركة بتاريخ 1433/12/19ه��ـ
(املوافق 2012/11/04م) ،واملعدلة بتاريخ 1434/9/3ﻫ (املوافق 2013/7/11م) وتاريخ 1434/12/25ﻫ (املوافق
2013/10/30م) وتاريخ 1435/2/28ه��ـ (املوافق 2013/12/31م) وتاريخ 1435/5/30ﻫ (املوافق 2014/3/31م)
وتاريخ 1435/6/14هـ (املوافق 2014/4/14م) والوارد ملخ�ص عنها يف الق�سم " ،1-12ملخّ �ص االتفاقيات اجلوهرية".

�إيجار �أو ا�ستئجار الناقلة �أو ال�سفينة
بهيكلها (حديد عاري)

هو اتفاقية يقوم مبوجبها امل�ؤجر بت�أجري الهيكل الفارغ والآالت املوجودة يف ال�سفينة ،لفرتة زمنية ممتدة ت�صل يف الغالب �إلى
فرتة حياة ال�سفينة كامل ًة مقابل �سعر �إيجار يتم �سداده ب�شكل دوري.

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة.

بوالنتري

�شركة بوالنتري �أن يف ،وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية.

يوم عمل

يوم (ما عدا اجلمعة �أو ال�سبت) تكون فيه البنوك يف مدينة الريا�ض مفتوحة للقيام بالأعمال امل�صرفية على النحو املعتاد
(ولأغرا�ض قيام �أي من فيال �أو ال�شركة بت�سديد دفعة بالدوالر الأمريكي ،يوم تكون فيه البنوك يف نيويورك عاملة ،و لأغرا�ض
�أي مدفوعات �صادرة �أو واردة من �أو �إلى ح�ساب ال�ضمان النقدي مبوجب اتفاقية ال�ضمان النقدي ،يوم تكون فيه البنوك يف
لندن ونيويورك عاملة).

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،والذي يرد ملخّ �ص عنه يف الق�سم " 11ملخّ �ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة".

زيادة ر�أ�س املال

زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  3.150.000.000ريال �سعودي �إلى  3.937.500.000ريال �سعودي من خالل �إ�صدار �أ�سهم
العو�ض.

العو�ض النقدي

مبلغ  3.122.812.500ريال �سعودي (ما يعادل  832.750.000دوالر �أمريكي).

وكيل ح�ساب ال�ضمان النقدي

بنك جي بي مورجان ت�شي�س ،ان .ايه ،.فرع لندن.

اتفاقية ال�ضمان النقدي

االتفاقية التي �سيتم �إبرامها بني فيال وال�شركة ووكيل ح�ساب ال�ضمان النقدي خالل ما ال يزيد عن ثالثني يوم ًا قبل �إنهاء
املرحلة الأولى من ال�صفقة.

جمل�س حماية املناف�سة

جمل�س حماية املناف�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.

الرئي�س التنفيذي

الرئي�س التنفيذي لل�شركة.

املدير املايل

املدير املايل لل�شركة.

رئي�س املجل�س

رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة.

ك

املعنى

امل�صطلح �أو االخت�صار املع ّرف
م�ؤ�س�سة الت�صنيف

ّ
منظمة غري حكومية تقوم بو�ضع املعايري الفنية لبناء وت�شغيل ال�سفن والهياكل البحرية و�صيانتها (مثل �سجل لويدز لل�شحن).

ال�سجل التجاري

�شهادة الت�سجيل التجاري لل�شركة ال�صادرة مبوجب نظام ال�سجل التجاري ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 1/وتاريخ
1416/2/21هـ (و�أي تعديالت جرت عليه).

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�سعودي ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 6/وتاريخ 1385/3/22هـ (و�أي تعديالت جرت عليه).

ال�شركة �أو البحري

ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري� ،شركة م�ساهمة �سعودية مدرجة يف تداول.

الأعمال املناف�سة

الأعمال التي تنطوي على امتالك� ،أو ت�شغيل �أو ت�أجري ناقالت النفط العمالقة لنقل النفط اخلام املنتج يف اململكة العربية
ال�سعودية.

العو�ض

 4.875.000.000ريال �سعودي (�أي ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) مي ّثل �إجمايل العو�ض الذي �ستدفعه
ال�شركة �إلى فيال مبوجب بنود ال�صفقة ،والذي يعك�س �أي�ض ًا تقييم ال�شركة لقيمة عقود النقل بالن�سبة لل�شركة.

�أ�سهم العو�ض

� 78.750.000سهم ًا جديد ًا (مع مراعاة التعديل املحتمل) ،والتي �ستم ّثل  20يف املائة من �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر
بعد عملية زيادة ر�أ�س املال ،والتي �سيتم �إ�صدارها ب�سعر متفق عليه يبلغ  22.25ريال �سعودي لل�سهم الواحد وبقيمة �إجمالية
تبلغ ( 1.752.187.500ما يعادل  476.250.000دوالر �أمريكي).

تاريخ التنفيذ النهائي لت�سليم �أ�سهم
العو�ض

ع�شرة �أيام عمل من تاريخ انتقال ملكية ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية.

ناقلة �أو ناقالت �أ�سهم العو�ض

ناقالت فيال التي يتم نقل ملكيتها عند �إمتام املرحلة الأولى واملراحل الالحقة من ال�صفقة والتي ت�ساوي قيمتها الإجمالية
قيمة �أ�سهم العو�ض.

ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية

�آخر ناقالت �أ�سهم العو�ض التي تننقل ملكيتها �إلى ال�شركة (مع العلم �أنه يف حال مل تغطي �أ�سهم العو�ض كامل القيمة املتفق
عليها لهذه الناقلة ف�سيتم �سداد اجلزء الإ�ضايف من قيمتها من العو�ض النقدي).

عقد ال�شحن

عقد ال�شحن الذي ّمت �إبرامه بتاريخ 1433/12/19ه��ـ (املوافق 2012/11/4م) واملعدلة بتاريخ 1435/6/14ه��ـ (املوافق
2014/4/14م) بني ال�شركة وبوالنتري والذي �سيبد�أ �سريانه اعتبار ًا من تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة ،كما هو مبني
يف الق�سم " ،1-12ملخّ �ص االتفاقيات اجلوهرية".

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2006/212/1وتاريخ 1427/10/21هـ
(املوافق 2006/11/12م) ،و�أي تعديالت جرت عليها.

النفط اخلام

املتو�سط� ،أو العربي اخلفيف� ،أو العربي اخلفيف ج ّد ًا� ،أو العربي ال�سوبر خفيف.
النفط اخلام العربي الثقيل� ،أو العربي ّ

مدّة جمل�س الإدارة احلايل

من تاريخ 1435/2/29هـ (املوافق 2014/1/1م) �إلى تاريخ 1438/4/2هـ (املوافق 2016/12/31م).

على �أ�سا�س الت�سليم للعميل

عملية البيع التي يكون البائع مبوجبها م�س�ؤو ًال عن عملية �شحن الب�ضاعة عرب البحر �إلى الوجهة النهائية.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء املجل�س

�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.

تاريخ �سجل الأرباح

اليوم الذي تقوم فيه ال�شركة بتحديد م�ساهميها امل�ستحقني ال�ستالم �أي �أرباح �سنوية تعلن عنها ال�شركة لأي �سنة مالية.

الت�سفني

رفع ال�سفينة من املاء بغر�ض الفح�ص و�/أو الإ�صالح.

احلمولة ال�ساكنة

مقيا�س للحمولة التي ميكن لل�سفينة حملها وهي عدد �أطنان احلمولة واملخازن والوقود ومياه ال�صابورة ومياه ال�شرب والطاقم
والركاب والأمتعة التي ميكن لل�سفينة نقلها .ويتم قيا�س هذه احلمولة من خالل ح�ساب الفرق بالطن ما بني (�أ) وزن ال�سفينة
خالية (�أي وزنها كما هي مبنية مبا يف ذلك مياه ال�سخان وزيوت الت�شحيم ومياه التربيد) و (ب) حمولة ال�سفينة الق�صوى
بحيث يكون خط احلمولة الق�صوى لها (خط عالمة بليم�سول – مقيا�س ي�ستخدم يف قطاع ال�شحن لتحديد احلد القانوين
حلمولة ال�سفينة) مالم�س ًا ل�سطح املاء.

امل�ساهم امل�ؤهّ ل

امل�ساهم امل�سجل يف �سجل امل�ساهمني يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

�أ�سطول الطوارئ

الأ�سطول امل�شار �إليه يف الق�سم " 12-1-2املخاطر املتع ّلقة مبوافقات امل�ساهمني واملوافقات النظامية".

ل

املعنى

امل�صطلح �أو االخت�صار املع ّرف
حادثة تلوث بيئي

احلاالت التي تتعر�ض فيها �إحدى الناقالت التي متلكها �أو ت�شغّلها جمموعة البحري �أو جمموعة فيال حلادثة تتعلق بنقل النفط
�أو املواد الهيدروكربونية �أو م�شتقاتها مما يلحق �أو قد يلحق �ضرر ًا بالبيئة �أو ي�ؤدي �إلى حت ّمل الطرف املت�سبب بالتلوث لنفقات
وقاية و�/أو �إزالة وي���ؤدّي �إلى (� )1أ�ضرار ت�ساوي قيمتها  562.500.000ريال �سعودي (ما يعادل 150.000.000دوالر
�أمريكي)� ،أو (� )2أ�ضرار جتارية جوهرية للطرف املت�سبب بالتلوث �أو �إحدى ال�شركات التابعة له.

ال�سوق

ال�سوق املالية ال�سعودية.

تاريخ التوقيع

1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/04م).

اجلمعية العامة غري العادية

اجتماع اجلمعية العا ّمة غري العادية لل�شركة ،كما هو مو�ضح يف الق�سم " 9الأ�سهم وامل�ساهمون".

�شهادة مراجع احل�سابات النهائية

ال�شهادة التي �سيقوم مراجع احل�سابات ب�إ�صدارها وت�سليمها �إلى ال�شركة بعد ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية �إلى ال�شركة،
والتي ي�ؤكد فيها �أن ال�شركة قد حازت على ملكية كامل ناقالت �أ�سهم العو�ض بقيمة ت�ساوي القيمة املتفق عليها لتلك الناقالت.

امل�ست�شار املايل

جي بي مورجان العربية ال�سعودية املحدودة.

�إمتام مرحلة

�إمتام نقل امللكية القانونية لأي ناقلة من ناقالت فيال حمل ال�صفقة من قبل فيال �إلى ال�شركة.

�إمتام املرحلة الأولى

�إمتام نقل امللكية القانونية لأول ناقلة من ناقالت فيال (على �أن ت�ضم على الأقل ناقلة نفط عمالقة) من قبل فيال �إلى
ال�شركة ،ومن املتو ّقع �أن تتم هذه العملية بعد ا�ستيفاء �شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة �أو التنازل عنها ،والتي ت�شتمل
على انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لأغرا�ض املوافقة على القرار اخلا�ص بال�صفقة.

�إمتام ال�صفقة �أو �إمتام املرحلة النهائية

�إمتام نقل امللكية القانونية لآخر ناقلة من ناقالت فيال �إلى ال�شركة.

�شروط �إمتام املرحلة الأولى

ال�شروط الواجب ا�ستيفا�ؤها �أو التنازل عنها لإمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة كما هي حمددة يف اتفاقية �شراء الأعمال
والأ�صول ،والتي يرد ملخّ �ص عنها يف الق�سم �" 8-1شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة".

تاريخ �إمتام املرحلة الأولى

التاريخ الذي يتم فيه نقل امللكية القانونية لأولى ناقالت فيال �إلى ال�شركة ،ومن املتو ّقع �أن يكون يف �أقرب وقت ممكن بعد
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة ،ويف كل الأحوال يجب �أال يتجاوز تاريخ التنفيذ النهائي (كما هو معرف �أدناه).

تاريخ �إمتام املرحلة النهائية

يتم فيه ت�سليم �آخر ناقلة من ناقالت فيال.
التاريخ الذي ّ

تاريخ ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية

التاريخ الذي تنتقل فيه امللكية القانونية لناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية �إلى ال�شركة.

تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض

التاريخ الذي يتم فيه �إدراج �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير كمالك لأ�سهم العو�ض يف �سجل الأ�سهم الإلكرتوين اخلا�ص
بال�شركة لدى تداول.

الت�سليم على ظهر ال�سفينة

ت�سليم ال�شحنات على �أ�سا�س ت�سليمها على ظهر ال�سفينة حيث يقوم البائع بدفع قيمة نقل ال�سلع �إلى ميناء ال�شحن بالإ�ضافة
�إلى تكلفة التحميل .ويدفع امل�شرتي تكلفة �شحن ال�سلع بالبحر وت�أمينها وتفريغها ونقلها من ميناء الو�صول �إلى الوجهة
النهائية.

حدث ق ّوة قاهرة

حدث خارج عن �سيطرة ال�شركة �أو فيال (مبا يف ذلك -على �سبيل املثال ال احل�صر� -أي �صراع �إقليمي �أو عمل حربي �أو �إرهابي
نوع كانت �أو ت�ض ّرر املوانئ �أو امل�صانع �أو املاكينات
�أو �إعالن قانون الطوارئ �أو الزالزل �أو غريها من الكوارث الطبيعية من �أي ٍ
�أو الآالت �أو املعدّات ب�شكل كبري �أو انهيارها �أو انقطاع التيار الكهربائي �أو �إمدادات املياه عنها �أو التدخالت القانونية �أو
ال�صحي) ،والذي من �ش�أنه
احلكومية �أو التحركات �أو النزاعات العمالية مهما كانت طبيعتها �أو احلظر �أو احل�صار �أو احلجر
ّ
�أن ي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على ( )1قدرتهم على تنفيذ التزاماتهم مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول و�/أو منوذج
يتم نقلها �إلى ال�شركة بتاريخ وقوع مثل ذلك احلدث با�ستثناء (�أ) حوادث
البيع الرنويجي املعدّل �أو ( )2ناقالت فيال التي مل ّ
التل ّوث البيئي و(ب) عدم قدرة ال�شركة على متويل �أو ت�سليم كل �أو �أي جزء من العو�ض (مبا يف ذلك عدم القدرة على ت�سليم
�أ�سهم العو�ض ب�سبب يعود �إلى طرف ثالث له دور يف عملية �إ�صدار وت�سليم �أ�سهم العو�ض).

اجلمعية العا ّمة

جمعية عامة غري عادية و�/أو جمعية عامة عادية (بح�سب احلال).

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.

م

املعنى

امل�صطلح �أو االخت�صار املع ّرف
�شهادات مراجع احل�سابات املرحلية

ال�شهادات التي �سيتم �إ�صدارها من قبل مراجع احل�سابات وت�سليمها لل�شركة بعد انتقال ملكية كل ناقلة من ناقالت �أ�سهم
العو�ض (با�ستثناء ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية) ،لت�أكيد �أن ال�شركة حازت ،يف كل مرة ،على ملكية الناقلة املعنية التي متثل
جزء من �أ�سهم العو�ض بقيمة ت�ساوي القيمة املتفق عليها.

ال�سعودية �أو اململكة

اململكة العربية ال�سعودية.

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب قرارها رقم  2004-11-3وتاريخ 1425/8/20هـ
(املوافق 2004/10/4م) ،واملعدلة مبوجب القرار رقم  2012-36-1بتاريخ 1434/1/11هـ (املوافق 2012/11/25م).

جلنة لندن لو�سطاء ناقالت النفط

هيئة م�ستقلة وحمايدة يف مدينة لندن الربيطانية والتي توفر تقييم �أ�سعار ال�شحن مقابل �سداد ر�سوم حمددة وذلك ل�شركات
النفط والتجار وم�شغلي ناقالت النفط وغريهم يف جميع �أنحاء العامل.

الرحالت الطويلة

الرحلة التي تقوم ناقلة النفط العمالقة بنقل النفط اخلام مل�سافة �أكرث من  1.500ميل بحري ح�سب املقيا�س العاملي ما بني
املوانئ ذات العالقة.

تاريخ التنفيذ النهائي

1435/10/4هـ (املوافق 2014/7/31م)� ،أو �أي تاريخ الحق تتفق عليه ال�شركة وفيال كتابي ًا ،مع مراعاة احلاالت التي يقع
فيها حادث تل ّوث بيئي �أو حدث ق ّوة قاهرة والنتائج املرتتّبة عليهما بح�سب ما جاء يف اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول (كما
هو مبني يف الق�سم " 1-12ملخّ �ص االتفاقيات اجلوهرية").

�شركات النفط الكربى

�شركة توتال �أويل تريدينج ا�س .ايه� ،.أو �شركة �إك�سون موبيل� ،أو �شل امللكية الهولندية� ،أو بريتي�ش برتوليوم بي �إل �سي� ،أو
�شركة �شيفرون� ،أو �ستاتويل �إي �أ�س �إي� ،أو ريب�سول واي بي �أف� ،أو كونوكو فيليب�س� ،أو �شركة �إيني النفطية� ،أو �شركة فالريو
انرجي �أو �أي من ال�شركات التابعة لأي منهم.

تغري جوهري ذو �أثر �سلبي

�أي تغري �سلبي جوهري (�سوا ًء مايل �أم غري ذلك) مي�س ( )1جمموعة البحري �أو �أي من �أع�ضائها �أو الأ�صول امل�ستهدفة
(بح�سب احلال) وي�ؤثر على و�ضعهم التجاري �أو الأ�صول وااللتزامات التابعة لهم� ،أو و�ضعهم امل�ستقبلي �أو نتائج عملياتهم،
�أو (� )2أعمال �أو �أ�صول �أو التزامات فيال �أو و�ضع الأ�صول امل�ستهدفة (ككل) بقيمة ت�ساوي  562.500.000ريال �سعودي (ما
يعادل  150.000.000دوالر �أمريكي) وي�ستثنى من ( )1و (� )2أعاله �أي حدث �أو ظرف �أو تغيري ناجت عن الأمور التالية:
•�أي حدث ق ّوة قاهرة �أو حادث تل ّوث بيئي.
•تغري يف التطورات ال�سيا�سية �أو االقت�صادية� ،أو التغيريات يف القوانني �أو اللوائح �أو املمار�سات املحا�سبية يف اململكة �أو
امل�ؤ ّثرة فيها.
•تغري م�ؤ ّثر ب�شكل عام على �أ�سواق الأ�سهم� ،أو �أ�سعار الفائدة� ،أو �أ�سعار ال�صرف� ،أو �أ�سعار ال�سلع يف اململكة �أو امل�ؤ ّثرة
فيها.
•تغري يف ظروف ال�سوق التي ت�ؤثر على قطاع النقل البحري عموما يف اململكة �أو امل�ؤثرة فيها.
•تغري يف غري ذلك من الظروف االقت�صادية يف اململكة �أو العوامل التي ت�ؤثر يف اقت�صاد اململكة.

�شركة ال�شرق الأو�سط

�شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة – جي �إل تي� ،شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة وم�ؤ�س�سة يف دبي ،الإمارات
العربية املتحدة.

الوزارة

وزارة البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة.

وزارة التجارة وال�صناعة

وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة.

مذكرة التفاهم

مذكرة التفاهم غري امللزمة املربمة بني ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية بتاريخ 1432/8/7ه��ـ (املوافق 2012/6/27م) التي
تت�ضمن ال�شروط الأ�سا�سية لل�صفقة ومن بينها ال�شروط الأ�سا�سية التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول واتفاقيات ال�شحن.

الناقل الوطني

ال�شركة التي �ستكون م�س�ؤولة عن احلفاظ على �أ�سطول الطوارئ وحت ّمل التزامات الناقل الوطني البحري.

مقيا�س االحتاد الوطني للنفط

عالمة �إ�سناد لت�صنيف املنتجات البرتولية �إما كنظيفة �أو غري نظيفة ،حيث ميثل الرقم  1الدرجة الأكرث نظافة وميثل الرقم
 9الدرجة الأقل نظافة.

التزامات الناقل الوطني البحري

التزامات الناقل الوطني البحري كما هي مو�ضحة يف الق�سم " 12-1-2املخاطر املتع ّلقة مبوافقات امل�ساهمني واملوافقات
النظامية".

ن

املعنى

امل�صطلح �أو االخت�صار املع ّرف
ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات

�شركة تابعة للبحري ،ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة.

اجلمعية العامة العادية

جمعية عامة عادية للم�ساهمني منعقدة وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.

�صندوق اال�ستثمارات العامة

�صندوق اال�ستثمارات العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ال��ذي ّمت �إن�شا�ؤه وفق ًا للمر�سوم امللكي رق��م م 24/وتاريخ
1391/06/25هـ (املوافق 1971/08/17م).

تاريخ ال�سجل

تاريخ �إقفال ال�سوق يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة �أو �أي ت�أجيل له يف حال مل يكتمل الن�صاب يف االجتماع
الأول.

اتفاقية العالقة

اتفاقية العالقة لبحث �سبل التعاون امل�ستقبلي التي ّمت �إبرامها بني �أرامكو ال�سعودية وال�شركة بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق
2012/11/4م) ،والتي تن�ص� ،ضمن �أمور �أخرى ،على ترتيبات ح�صرية وفر�ص التعاون امل�ستقبلي يف جماالت �أخرى بني
ال�شركة وجمموعة �أرامكو ال�سعودية كما هو مو�ضح يف الق�سم " 1-12ملخّ �ص االتفاقيات اجلوهرية".

تاريخ التقييم

التاريخ الذي قدم فيه امل�ست�شار املايل حتليله للقيمة �إلى جمل�س الإدارة وهو 1433/11/29هـ (املوافق 2012/10/15م).

القرار اخلا�ص بال�صفقة

القرار الذي �سيطلب من امل�ساهمني يف تاريخ ال�سجل �أن ي�صوتوا عليه �أثناء اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة ،والذي
ي�شمل املوافقة على (�أو رف�ض) جميع ما يلي:
(�أ) ال�صفقة.
(ب) زيادة ر�أ�س املال.
(ج) �إ�صدار ال�شركة لأ�سهم العو�ض و�سداد العو�ض النقدي من قبل ال�شركة مبوجب بنود ال�صفقة مقابل نقل الأ�صول
امل�ستهدفة.
(د) تعديل النظام الأ�سا�سي كما هو ملخّ �ص يف الق�سم " 16-1ملخّ �ص التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة ".
مع العلم �أن هذا القرار �سيكون م�ضمن يف جدول �أعمال اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة والذي يلزم املوافقة عليه من
قبل وزارة التجارة وال�صناعة بعد ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه.

ناقلة روكون

ناقلة ن�شطة جتمع بني ميزات ناقلة الدحرجة وناقلة احلاويات.

ناقالت الدحرجة (رورو)

ناقلة دحرجة م�ص ّممة لنقل الب�ضائع التي حتتوي على عجالت مثل ال�سيارات ،وال�شاحنات.

هيئة اال�ستثمار

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية.

�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير

�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ،وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية ،وم�ؤ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ
1434/07/16هـ (املوافق 2013/05/26م) ب�سجل جتاري رقم (.)2052002216

�أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار

�شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار ،هي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية.

�أرامكو للتجارة

�شركة �أرامكو ال�سعودية لتجارة املنتجات البرتولية ،وهي �شركة مملوكة بالكامل ملجموعة �أرامكو ال�سعودية.

ريال �سعودي

الريال ال�سعودي ،العملة الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية.

�أرامكو ال�سعودية

�شركة الزيت العربية ال�سعودية.

جمموعة �أرامكو ال�سعودية

�أرامكو ال�سعودية و�شركاتها التابعة.

املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن

املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن يف اململكة العربية ال�سعودية.

موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول
واملعادن

موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن يف اململكة العربية ال�سعودية على ال�صفقة.

اتفاقية الإعارة

اتفاقية الإعارة املربمة بني ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م) ،والتي مبوجبها
يتم �إعارة بع�ض ّ
موظفي جمموعة �أرامكو ال�سعودية العاملني باملكاتب �إلى جمموعة البحري ،كما هو مو�ضح يف الق�سم ،1-12
"ملخّ �ص االتفاقيات اجلوهرية".

�

املعنى

امل�صطلح �أو االخت�صار املع ّرف
الأوراق املالية

(�أ)	�أ�سهم ال�شركة.
(ب)	�أي فئة �أخرى من �أ�سهم ال�شركة حتمل حقوق ت�صويت.
(ج)	�أي �أوراق مالية �صادرة عن ال�شركة متنح حقوق حتويل �إلى �أو االكتتاب يف (�أ) �أو (ب) �أعاله.

ال�سكرتري

�سكرتري جمل�س الإدارة

كبار التنفيذيني

ّ
موظفو ال�شركة الذين ّمت حتديدهم يف الق�سم " 4-6كبار التنفيذيني".

اتفاقية اخلدمات

اتفاقية اخلدمات املربمة بني فيال وال�شركة بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م) واملعدّلة بتاريخ 1435/6/14ﻫ
(املوافق 2014/4/14م) ،والتي متنح مبوجبها جمموعة البحري وظائف لبع�ض ّ
املوظفني العاملني باملكاتب وعلى منت ال�سفن
يف �شركة فيال ،كما هو مبني يف الق�سم " ،1-12ملخّ �ص االتفاقيات اجلوهرية".

�إعادة تعديل ر�أ�س املال

�أي تغيري يف ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر يف تاريخ التوقيع �أو بعده ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر ،نتيجة لإ�صدار
�أوراق مالية (�سواء عن طريق الر�سملة� ،أو �إ�صدار حقوق �أولوية� ،أو عن طريق �إدراج �أو ممار�سة �أي حق خيار او غري ذلك)،
�أو لتجزئة� ،أو لتخفي�ض� ،أو ل�شراء� ،أو الندماج� ،أو خالف ذلك� ،أو �أي تغيري يف احلقوق املرتبطة ب�أي جزء من الأوراق املالية.

امل�ساهمون

امل�ساهمون امل�سج ّلون.

الأ�سهم

الأ�سهم العادية بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لكل �سهم يف ر�أ�س مال ال�شركة.

عقود النقل

عقد ال�شحن واتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية.

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني يف اململكة العربية ال�سعودية.

الإيجار على �أ�سا�س الرحلة

الإيجار على �أ�سا�س الرحلة من ميناء التحميل �إلى ميناء التفريغ.

تداول

�شركة ال�سوق املالية ال�سعودية مبا يف ذلك النظام الآيل لتداول الأ�سهم يف ال�سوق.

الأ�صول امل�ستهدفة

 14ناقلة نفط عمالقة مزدوجة الهيكل ،وناقلة نفط عمالقة �أحادية الهيكل ت�ستخدم ك�سفينة للتخزين العائم ،و 5ناقالت
للمنتجات البرتولية املكررة ،مع كل ما يعود لهذه الناقالت مبا يف ذلك:
•�أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة بتلك الناقالت.
ً
•وبيانات ال�صيانة اخلا�صة بكل ناقلة واملحفوظة �إلكرتونيا )ولكن با�ستثناء �أية حقوق ملكية مرتبطة بها(
•الدفاتر وال�سجالت (مبا يف ذلك ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،م�ستندات امللكية وال�شهادات (.
كما هو مو�ضح يف الق�سم " 4-1الأ�صول امل�ستهدفة".

الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية

اتفاقية يتمتع امل�ست�أجر مبوجبها باحلق يف ا�ستخدام ال�سفينة وطاقمها بالكامل لفرتة حمددة من الزمن ووفق ًا ملجال جتاري
معني.

اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية

اتفاقية مربمة ما بني ال�شركة و�أرامكو للتجارة بتاريخ 1433/12/19ه��ـ (املوافق 2012/11/4م) تقوم مبوجبها �أرامكو
للتجارة با�ستئجار بع�ض ناقالت فيال (مبجرد انتقالها �إلى ال�شركة) تتمثل يف خم�س ناقالت للمنتجات البرتولية املكررة
وناقلة النفط العمالقة امل�ستخدمة ك�سفينة للتخزين العائم لفرتة حمدّدة من الزمن ،والتي �سيبد�أ �سريانها عند �إمتام
املرحلة الأولى من ال�صفقة ،كما هو مو�ضح يف الق�سم " 1-12ملخّ �ص االتفاقيات اجلوهرية".

طن ميل

وحدة قيا�س لل�شحن ت�ساوي طن واحد من الب�ضاعة يتم نقلها مل�سافة ميل واحد.

ال�صفقة

دمج الأ�صول امل�ستهدفة والعمليات املرتبطة بها والتابعة لفيال مع ال�شركة ،ودخول ال�شركة يف عقود نقل مع جمموعة �أرامكو
ال�سعودية ،بالإ�ضافة �إلى نقل بع�ض ّ
موظفي �أع�ضاء جمموعة �أرامكو ال�سعودية �إلى ال�شركة.

اتفاقيات ال�صفقة

اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،واتفاقية العالقة ،واتفاقية اخلدمات ،واتفاقية الإعارة ،وعقد ال�شحن ،واتفاقية الإيجار على
�أ�سا�س الفرتة الزمنية ،ومناذج البيع الرنويجية املعدّلة ،كما هو مو�ضح يف الق�سم " 1-12ملخّ �ص االتفاقيات اجلوهرية".

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
لل�صفقة

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي �س ُيطلب خالله من امل�ساهمني كما يف تاريخ ال�سجل بالت�صويت باملوافقة من عدمها
على القرار اخلا�ص بال�صفقة.

ع

املعنى

امل�صطلح �أو االخت�صار املع ّرف
املوظفون املنقولون

�سيتم نقلهم من فيال �إلى جمموعة البحري كجزء من ال�صفقة.
موظفو فيال الذين ّ

فيال

�شركة فيال البحرية العاملية املحدودة ،وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية.

جمموعة فيال

فيال و�شركاتها التابعة.

ناقلة فيال �أو ناقالت فيال

جميع الناقالت التي تت�ض ّمنها الأ�صول امل�ستهدفة.

نائب الرئي�س

نائب رئي�س جمل�س �إدارة البحري.

ناقلة النفط العمالقة

ناقلة نفط عمالقة ذات حمولة �ساكنة ترتاوح ما بني � 200.000إلى  319.999طن مرتي.

مل ّ
خص الصفقة وزيادة رأس المال المقترح

يهدف ّ
امللخ�ص �أدناه �إلى �إعطاء نبذة عن املالمح الرئي�سية لل�صفقة ولزيادة ر�أ�س املال املتعلقة بها ،وهو بذلك ال يحتوي على ك ّل املعلومات التي قد تكون مه ّمة
�سيتم طرحه للت�صويت يف اجتماع اجلمعية العا ّمة غري العادية لل�صفقة .وعليه،
بالن�سبة للم�ساهمني ليتم ّكنوا من الت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة الذي ّ
ف�إنه يتعني قراءة ّ
امللخ�ص �أدناه كمقدمة لل�صفقة فقط ،وعلى امل�ساهمني قراءة هذه الن�شرة كاملة وبناء �أي قرار يتعلق بالت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة
�سيتم طرحه للت�صويت يف اجتماع اجلمعية العا ّمة غري العادية لل�صفقة على هذه الن�شرة كامل ًة .كما يتعني درا�سة ق�سم "�إ�شعار هام" الوارد �أعاله والق�سم 2
الذي ّ
"عوامل املخاطرة" بعناية قبل حتديد ما �إذا كنت �ستقوم بالت�صويت يف اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة من عدمها على القرار اخلا�ص بال�صفقة.
ال�شركة

ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري ،وهي �شركة �سعودية م�ساهمة ،ب�سجل جتاري رقم  ،1010026026و ّمت ت�أ�سي�سها مبوجب
املر�سوم امللكي رقم م 5/بتاريخ 1398/02/12ه��ـ (املوافق 1978/01/22م) وهي متار�س ن�شاط النقل البحري .وللمزيد من
التفا�صيل حول �أن�شطة ال�شركة ،يرجى مراجعة الق�سم " 1-1ال�شركة (البحري)" والق�سم " 7-5نبذة عن �أن�شطة البحري
التجارية".

ر�ؤية ال�شركة وا�سرتاتيجيتها
العامة

تتم ّثل ر�ؤية ال�شركة يف ربط االقت�صادات ون�شر الإزدهار ،وقيادة التميز يف اخلدمات اللوج�ستية العاملية ،وتتم ّثل ا�سرتاتيجيتها
العا ّمة بتنمية نطاق �أعمالها من خالل تو�سيع �أ�سطولها البحري واال�ستخدام الأمثل للموارد وذلك لتحقيق عدة �أهداف ت�شمل تعزيز
قدرتها التناف�سية يف الأ�سواق العاملية (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 4-5الر�ؤية واال�سرتاتيجية").

نقاط القوة الرئي�سية واملزايا
التناف�سية لل�شركة

ترى ال�شركة �أن ميزتها التناف�سية تكمن ب�شكل رئي�سي يف �إدارتها العليا ذات الكفاءة واخلربة العاليتني ،و�أ�سطولها احلديث
واملتكامل� ،إ�ضافة �إلى تركيزها على �سالمة موظفيها على منت ناقالتها .وملزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 9-5مزايا
تناف�سية".

ر�أ�س مال ال�شركة احلايل
�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة
القيمة الإ�سمية لكل �سهم م�صدر
عدد �أ�سهم العو�ض التي �سيت ّم
�إ�صدارها

 3.150.000.000ريال �سعودي.
� 315.000.000سهم جميعها مدرجة ومتداولة يف ال�سوق املالية.
 10رياالت �سعودية.
� 78.750.000سهم ًا (مع مراعاة التعديل املحتمل) (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم "( 1-1-1-12ملخ�ص
البنود الرئي�سية التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول").

القيمة الإ�سمية لكل �سهم من �أ�سهم
العو�ض

 10رياالت �سعودية.

قيمة كل �سهم من �أ�سهم العو�ض

 22.25ريال �سعودي.

قيمة عالوة الإ�صدار لكل �سهم من
�أ�سهم العو�ض

 12.25ريال �سعودي.

�إجمايل قيمة �أ�سهم العو�ض

 1.752.187.500ريال �سعودي (ما يعادل  467.250.000دوالر �أمريكي).

ف

�إجمايل قيمة عالوة الإ�صدار
�إجمايل الزيادة يف ر�أ�س املال

 964.687.500ريال �سعودي (ما يعادل  257.250.000دوالر �أمريكي) باعتبار قيمة �إ�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لكل من
�أ�سهم العو�ض.
 787.500.000ريال �سعودي.

�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة بعد
زيادة ر�أ�س املال

� 393.750.000سهم (مع مراعاة التعديل املحتمل).

ر�أ�س مال ال�شركة بعد زيادة ر�أ�س
املال

 3.937.500.000ريال �سعودي (مع مراعاة التعديل املحتمل).

ن�سبة �أ�سهم العو�ض �إلى �إجمايل
عدد الأ�سهم امل�صدرة قبل وبعد
زيادة ر�أ�س املال

مت ّثل ن�سبة �أ�سهم العو�ض  25يف املائة من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر احلايل (�أي قبل زيادة ر�أ�س املال) و�ستم ّثل  20يف املائة من
ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر بعد زيادته.

نوع الأ�سهم التي �سيت ّم �إ�صدارها

�أ�سهم عادية.

ال�صفقة

ت�شتمل ال�صفقة على دمج الأ�صول امل�ستهدفة والعمليات املرتبطة بها والتابعة لفيال مع �شركة البحري� ،إ�ضافة �إلى دخول ال�شركة
يف عقود النقل التي تعطي البحري احلق احل�صري مع جمموعة ارامكو ال�سعودية (وحتديد ًا مع �شركة بوالنتري كما يف تاريخ هذه
الن�شرة) فيما يتعلق بنقل النفط اخلام املنتج يف اململكة واملباع من جمموعة �أرامكو ال�سعودية من مواقع حمددة ت�ستخدمها �أرامكو
ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام على �أ�سا�س الت�سليم للعميل بناقالت النفط العمالقة .كما ت�شتمل ال�صفقة �أي�ض ًا على نقل الطاقم
العامل على منت كل من ناقالت فيال وعدد من العاملني يف مكاتبها �إلى جمموعة البحري.

اخلا�صة
الرتتيبات احل�صرية
ّ
بال�شحن

تنطوي ال�صفقة على ح�صول ال�شركة على حقوق ح�صرية مبوجب عقد ال�شحن حيث �ست�صبح البحري الناقل احل�صري لنقل
النفط اخلام املباع على �أ�سا�س الت�سليم للعميل بناقالت النفط العمالقة من قبل جمموعة �أرامكو ال�سعودية (وحتديد ًا مع �شركة
بوالنتري كما يف تاريخ هذه الن�شرة) والذي يتم �شحنه من مواقع حمددة ت�ستخدمها ارامكو ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام .وال
ت�سري احلقوق احل�صرية على �شحنات النفط اخلام املباعة من قبل �أي من �أع�ضاء جمموعة �أرامكو ال�سعودية التي ال تكون
على �أ�سا�س الت�سليم للعميل .ويعد عقد ال�شحن اتفاقية طويلة الأجل بني البحري وبوالنتري (وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو
ال�سعودية) ملدة ال تقل عن � 10سنوات كحد �أدنى حيث ميكن لأي طرف طلب �إنهاء العقد بعد مرور خم�س �سنوات من تاريخ �سريانه
(علم ًا ب�أنه �سيبد�أ �سريان هذا العقد بتاريخ ت�سليم �أولى ناقالت فيال �إلى ال�شركة وفق ًا التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول) وذلك
مبوجب �إ�شعار يقدم للطرف الآخر قبل خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ الإنهاء املقرتح .ومبوجب عقد ال�شحن ،تلتزم بوالنتري
ب�ضمان حد �أدنى لت�سعرية ال�شحن التي حت�صل عليها ال�شركة مقابل توفري خدمات ال�شحن للرحالت الطويلة والتي يتم تنفيذها
با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة ،مما �سيحد من تع ّر�ض ال�شركة لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية ال�سيما يف حال انخفا�ض
�أ�سعار ال�شحن عن الت�سعرية امل�ضمونة لل�شركة مبوجب العقد .ويف حال انخف�ضت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون
وبالتايل التزمت بوالنتري بدفع احلد الأدنى �إلى ال�شركة بالرغم من زيادته عن �سعر ال�سوق ال�سائد يف ذلك الوقت ومن ثم ارتفعت
�أ�سعار ال�شحن ال�سوقية الحق ًا وجتاوزت �سعر ًا متّفق عليه يف عقد ال�شحن ،تلتزم ال�شركة بت�سديد ن�سبة متفق عليها من تلك الزيادة
لبوالنتري وذلك تعوي�ض ًا عن املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة وقت انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون
ب�شرط �أال يتجاوز ما ت�سدده ال�شركة لبوالنتري �إجمايل املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة يف ال�سابق عم ًال بت�سعرية ال�شحن
امل�ضمونة .وتعتقد ال�شركة �أن الإف�صاح عن احلد الأدنى امل�ضمون لت�سعرية ال�شحن وال�سعر الأعلى املتفق عليه يف هذه الن�شرة لي�س
يف م�صلحة ال�شركة �أو م�ساهميها ،حيث �أن مثل هذه املعلومات تعترب معلومات جتارية ح�سا�سة والإف�صاح عنها له ت�أثري �سلبي على
تناف�سية ال�شركة يف �سوق ال�شحن العاملي ،وذلك لأن الإف�صاح عن مثل هذه الأ�سعار قد يكون له ت�أثري �سلبي على العمالء احلاليني
لل�شركة (ومن �ضمنهم �شركات النفط الكربى) حيث قد يتخذون قرار ًا بالتعامل مع �شركات �شحن �أخرى �إذا مل تتمكن ال�شركة من
عر�ض �أ�سعار م�شابهة لهم ،كما ميكن اعتبارها معيار ًا لل�شركة يف حال قررت الدخول يف عقود �شحن طويلة الأجل يف امل�ستقبل،
مما قد مينعها من اال�ستفادة من �أي زيادة حتدث يف امل�ستقبل على �أ�سعار ال�شحن يف ال�سوق.
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ت�ستخدم �أرامكو ال�سعودية �شركة فيال اململوكة لها بالكامل كذراع ل�شحن النفط اخلام املباع على �أ�سا�س
الت�سليم للعميل.
ً
كما تت�ضمن ال�صفقة ت�أجري ال�شركة -على �أ�سا�س الفرتة الزمنية  -جزءا من الأ�صول امل�ستهدفة يتمثل يف  5ناقالت للمنتجات
البرتولية املكررة وناقلة النفط العمالقة امل�ستخدمة ك�سفينة للتخزين العائم �إلى �شركة تابعة لأرامكو ال�سعودية وذلك ملدّة ال تقل
عن خم�س �سنوات (با�ستثناء ناقلة النفط العمالقة التي ت�ستخدم للتخزين العائم حيث �أن �إيجارها على �أ�سا�س الفرتة الزمنية
�سيمت ّد حتّى 1437/03/20هـ (املوافق 2016/12/31م) كح ّد �أدنى� .أو لفرتة �أطول ،وملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم
" 3-2-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية").

�

الأ�صول امل�ستهدفة

تت�ض ّمن الأ�صول امل�ستهدفة  14ناقلة نفط عمالقة مزدوجة الهيكل ،وناقلة نفط عمالقة �أحادية الهيكل ،وخم�س ناقالت للمنتجات
البرتولية املكررة (التي مت ّثل كامل �أ�سطول فيال) �إ�ضافة �إلى بع�ض الأ�صول ذات ال�صلة .وللمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة
الق�سم " 4-1الأ�صول امل�ستهدفة".

نقل امللكية القانونية لناقالت فيال

يعترب ا�ستكمال عملية نقل امللكية القانونية لكل ناقلة من ناقالت فيال �إلى ال�شركة عملية معقّدة ،وت�ستغرق وقت ًا طوي ًال وتخ�ضع
العتبارات جتارية وعملية خمتلفة ،بالإ�ضافة �إلى �ضرورة �إمتام عدد من عمليات الفح�ص الأ�سا�سية قبل نقل ملكية �أي ناقلة .وبنا ًء
على ذلك ،اتفقت ال�شركة وفيال على �أنّ تتم عملية نقل امللكية القانونية لناقالت فيال على مراحل متعددة بحيث يتم نقل ملكية كل
ناقلة �إلى ال�شركة (�أو من ت�سميه) يف �أوقات خمتلفة على مدى فرتة تقارب �ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ �إمتام املرحلة الأّولى لل�صفقة.

العو�ض مقابل الأ�صول امل�ستهدفة
وعقود النقل

�ستدفع ال�شركة عو�ض ًا بقيمة  4.875.000.000ريال �سعودي (�أي ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) مقابل الأ�صول
يتم ا�ستيفاء العو�ض جزئي ًا من
امل�ستهدفة ،والذي يعك�س �أي�ض ًا تقييم ال�شركة لقيمة عقود النقل بالن�سبة لل�شركة .ومن املقرتح �أن ّ
خالل �إ�صدار �أ�سهم ،و�سداد املتبقي من العو�ض نقد ًا ،وذلك بح�سب الآتي� )1( :إ�صدار �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية
للتطوير البالغ عددها � 78.750.000سهم جديد (مع مراعاة التعديل� ،إذا لزم الأمر) والبالغ قيمتها -بنا ًء على ال�سعر املتّفق
عليه بني ال�شركة وفيال 22.25 -ريال �سعودي لكل �سهم بحيث تكون قيمتها الإجمالية تعادل  1.752.187.500ريال �سعودي
(ما يعادل  467.250.000دوالر �أمريكي) ،وذلك عن طريق زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  3.150.000.000ريال �سعودي �إلى
 3.937.500.000ريال �سعودي .علم ًا ب�أن عدد الأ�سهم املزمع �إ�صدارها قد يخ�ضع للتعديل متى ما لزم الأمر (بح�سب ما هو
مو�ضح بتف�صيل �أكرث يف الق�سم " 2-1ال�صفقة") بحيث ميثل العدد الذي �سيتم �إ�صداره يف كل الأحوال ما ن�سبته  20يف املائة من
ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة عند تاريخ �إمتام املرحلة النهائية لل�صفقة ،و( )2دفع العو�ض النقدي البالغ قيمته 3.122.812.500
و�سيتم ا�ستيفاء العو�ض بداي ًة عرب �إ�صدار ال�شركة لأ�سهم
ريال �سعودي (ما يعادل  832.750.000دوالر �أمريكي) �إلى �شركة فيال.
ّ
�سيتم ا�ستيفاء املتبقي من العو�ض من
العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير .وبعد تاريخ ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائيةّ ،
خالل دفع ال�شركة العو�ض النقدي �إلى فيال عند نقل ملكية ناقالت فيال املتبقية �إلى ال�شركة (كما هو مو�ضح �أدناه) .وللمزيد من
التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �" 6-1أ�سهم العو�ض".

�أ�سهم العو�ض

�سيتم �إ�صدار �أ�سهم العو�ض وت�سجيلها با�سم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية)
مبا ال يتجاوز تاريخ التنفيذ النهائي لت�سليم �أ�سهم العو�ض .ومبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،قامت فيال بتوجيه ال�شركة
ب�إ�صدار كامل �أ�سهم العو�ض ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية) .وللمزيد
من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �" 6-1أ�سهم العو�ض".

احلقوق املرتبطة ب�أ�سهم العو�ض

�ستحمل �أ�سهم العو�ض نف�س احلقوق وااللتزامات املرتبطة ب�أ�سهم ال�شركة الأخرى وفق ًا لنظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ�سا�سي.

الأرباح

مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،اتفقت ال�شركة وفيال على ترتيبات تعاقدية فيما يتعلق بكيفية ح�صول �شركة �أرامكو
ال�سعودية للتطوير على �أرباح تعلن عنها ال�شركة ل�سنة مالية يتم فيها نقل املكلية القانونية لأي من ناقالت �أ�سهم العو�ض من قبل
فيال �إلى ال�شركة ،وملزيد من التفا�صيل حول هذه الرتتيبات يرجى مراجعة الق�سم " 1-1-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية
�شراء الأعمال والأ�صول".

ترتيبات العو�ض النقدي وال�ضمان
النقدي

بعد تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض� ،ستدفع ال�شركة العو�ض النقدي املحدّد لفيال ب�شكل تدريجي عند ا�ستالم كل ناقلة .وبنا ًء على ذلك،
�أبرمت ال�شركة وفيال اتفاقية ال�ضمان النقدي مع بنك جي بي مورجان ت�شي�س ،ان .ايه ،.فرع لندن (كوكيل ال�ضمان النقدي) .بعد
تقدمي فيال �إ�شعار ًا �إلى ال�شركة (والذي �سيكون قبل خم�سة �أيام من التاريخ الذي تتو ّقع فيه في ّال نقل ملكية ناقلة فيال املعنية �إلى
ال�شركة) �ستقوم ال�شركة خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �أيام عمل من تاريخ الإ�شعار املذكور بتحويل مبلغ من العو�ض النقدي ي�ساوي
قيمة الناقلة التي �سيتم نقلها (بالإ�ضافة �إلى مبلغ �إ�ضايف يعادل القيمة املقدرة لوقود ال�سفن و � /أو مواد الت�شحيم للناقلة املنقولة)،
�إلى ح�ساب م�صريف لل�شركة مدار من قبل وكيل ال�ضمان النقدي .وعند اكتمال نقل ناقلة فيال املعنية �إلى ال�شركة ،تطلب ال�شركة
وفيال مع ًا من وكيل ال�ضمان النقدي ت�سديد هذا املبلغ �إلى فيال.

اخلا�صة ّ
باملوظفني
الرتتيبات
ّ
واملوظفني املعارين

مبوجب بنود اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول واتفاقيات ال�صفقة الأخرى ،وكما يف تاريخ الن�شرة قدمت ال�شركة عرو�ض عمل يف
جمموعة البحري لـ ّ 409
موظف ًا ( 317من العاملني على منت ال�سفن و 92من العاملني باملكاتب) منهم  387موظف ًا ( 296من
العاملني على منت ال�سفن و 91من العاملني باملكاتب) قبلوا العرو�ض و 22موظف ( 21من العاملني على منت ال�سفن و 1من العاملني
باملكاتب) رف�ضوا العرو�ض املقدمة لهم .ويتوقع ب�أن ينتقل موظفو فيال �إلى جمموعة البحري ب�شكل تدريجي وذلك يف �سبيل �ضمان
االندماج ال�سهل لناقالت فيال يف �أ�سطول ناقالت ال�شركة احلايل.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تنطوي ال�صفقة على �إعارة بع�ض املوظفني من غري العاملني على الناقالت من �أع�ضاء جمموعة �أرامكو
ال�سعودية �إلى جمموعة البحري لتقدمي امل�ساعدة الفنية لل�شركة فيما يتع ّلق بالأ�صول امل�ستهدفة .وللمزيد من التفا�صيل يرجى
مراجعة الق�سم " 11-1ترتيبات التوظيف".
ً
و�ضعت ال�شركة وفيال هدف ًا لنقل كافة الأ�صول امل�ستهدفة �إلى ال�شركة خالل 180يوما من تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة.

ق

التغيريات يف جمل�س �إدارة ال�شركة

مبوجب بنود اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول� ،سيحقّ ل�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير تعيني مم ّثلني لها يف جمل�س �إدارة ال�شركة
ابتدا ًء من تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض .ويف �سبيل ذلك� ،س ُيطلب من امل�ساهمني املوافقة على تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة لزيادة
عدد �أع�ضاء املجل�س من �سبعة �إلى ت�سعة �أع�ضاء ومنح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير احلق يف تعيني ع�ضوين يف جمل�س �إدارة
ال�شركة .وتت�ضمن التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي –من بني �أمور �أخرى -تعديل طريقة تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة
بحيث يتم انتخاب جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة من خالل اجلمعية العامة عن طريق الت�صويت الرتاكمي على �أن يبد�أ ا�ستخدام
هذه الطريقة بعد انتهاء مدة جمل�س الإدارة احلايل يف  31دي�سمرب 2016م .وللمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم 14-1
"التغيريات يف جمل�س الإدارة بعد ال�صفقة" .واجلدير بالذكر �أن التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبا فيها
التغيريات يف جمل�س الإدارة �ستكون م�ضمنة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بال�صفقة.

االتفاقيات الرئي�سية اخلا�صة
بال�صفقة

تتمثل االتفاقيات الرئي�سية اخلا�صة بال�صفقة فيما يلي:
•اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول.
•اتفاقية العالقة.
•اتفاقية اخلدمات.
•اتفاقية الإعارة.
•عقد ال�شحن.
•اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية.
•مناذج البيع الرنويجية املعدّلة.
"ملخّ
وللح�صول على �شرح �إ�ضايف حول االتفاقيات اخلا�صة بال�صفقة .يرجى االطالع على الق�سم � 1-12ص االتفاقيات اجلوهرية".

ترتيبات التمويل

�أبرمت ال�شركة مذكرة �شروط متويل غري ملزمة للح�صول على ت�سهيالت مرابحة ج�سرية بقيمة "( 3.182.812.500ت�سهيالت
املرابحة اجل�سرية") بتاريخ 1434/4/9ه��ـ (املوافق 2013/02/19م) مع كل من بنك جي بي مورجان ت�شي�س ،ان .ايه ،.فرع
الريا�ض ،وجمموعة �سامبا املالية والبنك ال�سعودي الربيطاين لتمويل العو�ض النقدي وامل�صاريف املتعلقة بال�صفقة .وتعتزم
ال�شركة ت�سديد ت�سهيالت املرابحة اجل�سرية �إما من خالل �إ�صدار �صكوك �أو عن طريق احل�صول على ت�سهيالت طويلة الأجل
متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .وللمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 13-1ترتيبات التمويل".

التاريخ املتو ّقع لإمتام ال�صفقة �أو
املرحلة النهائية

ر

حوايل �ستّة �أ�شهر من تاريخ �إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة.

ربرات ال�صفقة
م ّ

مت ّثل هذه ال�صفقة نقلة نوعية لل�شركة ال �سيما �أنه من �ش�أنها تعزيز املركز املايل والتجاري لل�شركة بالإ�ضافة �إلى الإ�سهام ب�شكل
التو�سع يف �أ�سطول ال�شركة من املفرت�ض �أن ي�ضاعف حجم
جوهري يف تو�سيع �أعمال ال�شركة وتنميتها .كما تتوقع ال�شركة ب�أنّ
ّ
الب�ضائع املنقولة والنفط اخلام املنقول مبوجب عقد ال�شحن مما �سي�ساعد يف تعزيز مركز ال�شركة الريادي يف ال�سوق العاملية
لنقل النفط اخلام .و�ست�ستفيد ال�شركة من بع�ض الرتتيبات احل�صرية مبوجب عقد ال�شحن (كما هو مو�ضح �أعاله يف "الرتتيبات
احل�صرية اخلا�صة بال�شحن") والتي تعتقد ال�شركة �أ ّنها �ست�سهم يف زيادة �إيراداتها ب�شكل كبري .ومبوجب عقد ال�شحن ،تلتزم
بوالنتري ب�ضمان حد �أدنى لت�سعرية ال�شحن التي حت�صل عليها ال�شركة مقابل توفري خدمات ال�شحن للرحالت الطويلة والتي يتم
تنفيذها با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة ،مما �سيحد من تع ّر�ض ال�شركة لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية ال�سيما يف حال
انخفا�ض الأ�سعار عن الت�سعرية امل�ضمونة لل�شركة مبوجب العقد .مع العلم �أنه يف حال انخف�ضت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد
الأدنى امل�ضمون وبالتايل التزمت بوالنتري بدفع احلد الأدنى �إلى ال�شركة بالرغم من زيادته عن �سعر ال�سوق ومن ثم ارتفعت �أ�سعار
ال�شحن ال�سوقية وجتاوزت �سعر ًا متّفق عليه يف عقد ال�شحن ،تلتزم ال�شركة بت�سديد جزء من تلك الزيادة لبوالنتري وذلك تعوي�ض ًا
عن املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة وقت انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون على �أال يتجاوز ما
ت�سدده ال�شركة لبوالنتري �إجمايل املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة يف ال�سابق عم ًال بت�سعرية ال�شحن امل�ضمونة .وتعتقد
ال�شركة �أن الإف�صاح عن احلد الأدنى امل�ضمون لت�سعرية ال�شحن وال�سعر الأعلى املتفق عليه يف هذه الن�شرة لي�س يف م�صلحة ال�شركة
�أو م�ساهميها ،حيث �أن مثل هذه املعلومات تعترب معلومات جتارية ح�سا�سة والإف�صاح عنها له ت�أثري �سلبي على تناف�سية ال�شركة
يف �سوق ال�شحن العاملي .وذلك لأن الإف�صاح عن مثل هذه الأ�سعار قد يكون له ت�أثري �سلبي على العمالء احلاليني لل�شركة (ومن
�ضمنهم �شركات النفط الكربى) الذين قد يتخذون قرار ًا بالتعامل مع �شركات �شحن �أخرى �إذا مل تتمكن ال�شركة من عر�ض �أ�سعار
م�شابهة لهم ،كما ميكن اعتبارها معيار ًا لل�شركة يف حال قررت الدخول يف عقود �شحن طويلة الأجل يف امل�ستقبل ،وبالتايل منعها
من اال�ستفادة من �أي زيادة قد حتدث يف امل�ستقبل على �أ�سعار ال�شحن يف ال�سوق .كما تعتقد ال�شركة بوجود فر�صة -بعد �إمتام
ال�صفقة -ملناق�شة املزيد من فر�ص التعاون امل�ستقبلي يف جماالت �أخرى مع �أرامكو ال�سعودية متى ما كان ذلك جمدي ًا جتاري ًا،
ربرات ال�صفقة".
وبالتايل �إيجاد فر�ص �إ�ضافية للنمو امل�ستقبلي لل�شركة .وللمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 3-1م ّ

�إدراج الأ�سهم

ّمت تقدمي طلب �إلى هيئة ال�سوق املالية للموافقة على ت�سجيل �أ�سهم العو�ض وقبول �إدراجها يف تداول ،و ّمت تزويد الهيئة بكافة
امل�ستندات امل�ؤيدة املطلوبة يف هذا ال�ش�أن.

نبذة عن ال�سوق

يقدم الق�سم " 4ملحة عامة عن ال�سوق" نبذة عن قطاع النقل البحري و�سوق ناقالت النفط.

عوامل املخاطرة

هناك بع�ض املخاطر املرتبطة بال�صفقة وزيادة ر�أ�س املال .وميكن ت�صنيف املخاطر على النحو التايل )1( :املخاطر املتعلقة
بعمليات ال�شركة )2( ،املخاطر املتعلقة بالأ�صول امل�ستهدفة وعقود النقل )3( ،املخاطر املتعلقة بال�صفقة )4( ،املخاطر ال�سيا�سية
والنظامية .يجب النظر يف هذه املخاطر بعناية قبل اتّخاذ قرار يتعلق بالت�صويت على ال�صفقة والقرار اخلا�ص بها .وللمزيد من
التفا�صيل حول عوامل املخاطرة يرجى مراجعة الق�سم " 2عوامل املخاطرة".

التكاليف

تتو ّقع ال�شركة �أن تبلغ �إجمايل التكاليف املرتبطة بال�صفقة وزيادة ر�أ�س املال املتعلقة بها مبلغ  51.000.000مليون ريال �سعودي
تقريب ًا (ما يعادل  13.600.000مليون دوالر �أمريكي) ،علم ًا ب�أن ما يقارب  40يف املائة من هذا املبلغ يتعلق بالتكاليف التي
�ستتحملها ال�شركة يف �سبيل �إبرام اتفاقيات التمويل الالزمة لتمويل العو�ض النقدي (للمزيد من التفا�صيل راجع الق�سم 13-1
"ترتيبات التمويل") بينما يتعلق اجلزء املتبقي ب�أتعاب امل�ست�شارين املاليني والقانونيني لل�شركة واملحا�سبني وم�ست�شاري و�سائل
الإعالم والعالقات العامة� ،إ�ضافة �إلى الر�سوم املدفوعة �إلى بنك جي بي مورجان ت�شي�س ،ان .ايه .فرع لندن كوكيل �ضمان فيما
يتع ّلق بالعو�ض النقدي ،وم�صاريف الت�سويق وم�صاريف الطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف الأخرى ذات العالقة.

اخلطوات الأ�سا�سية املطلوبة لإمتام
ال�صفقة

تت�ض ّمن اخلطوات الرئي�سية املطلوبة لإمتام املرحلة الأولى لل�صفقة احل�صول على موافقة وزارة التجارة وال�صناعة لعقد اجتماع
اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة ،ومن ثم �إقرار ال�صفقة (وزيادة ر�أ�س املال املتعلقة بها) يف ذلك االجتماع ،وبعد ذلك ا�ستيفاء
�أية �شروط �أخرى متفق عليها لإمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة �أو التنازل عنها من قبل ال�شركة �أو فيال بح�سب احلال عند حلول
تاريخ �إمتام املرحلة الأولى .علم ًا ب�أنه يجب �أال تتجاوز مدة �إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة تاريخ التنفيذ النهائي الذي يوافق تاريخ
1435/10/4هـ (املوافق 2014/7/31م) ،مع مراعاة بع�ض ال�شروط ذات العالقة .بعد �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة� ،سيتم
نقل كل من ناقالت �أ�سهم العو�ض �إلى ال�شركة على مراحل متعددة مع �إ�صدار وت�سجيل �أ�سهم العو�ض با�سم �شركة �أرامكو ال�سعودية
للتطوير يف تاريخ التنفيذ النهائي لت�سليم �أ�سهم العو�ض (والذي �سيكون بعد نقل امللكية القانونية لناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية �إلى
ال�شركة) .و�سيتم ا�ستيفاء باقي العو�ض نقد ًا بعد تاريخ انتقال ملكية �آخر ناقالت �أ�سهم العو�ض .ومن املتوقع انتقال كامل ناقالت
فيال �إلى ال�شركة خالل فرتة تقارب �ستة ا�شهر من نقل ملكية �أولى ناقالت فيال �إلى ال�شركة والذي ميثل �إمتام املرحلة الأولى من
ال�صفقة .وللمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 17-1اخلطوات التالية لإمتام ال�صفقة".

هيكل ملكية األسهم
هيكل ملكية األسهم الحالي قبل الصفقة وبعد إتمامها

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل هيكلة ملكية الأ�سهم يف ال�شركة قبل تاريخ التوقيع وبعد �إمتام املرحلة النهائية لل�صفقة مبا�شرة (على افرتا�ض عدم �إ�صدار �أ�سهم �أخرى
غري �أ�سهم العو�ض بني هذين التاريخني):
امل�ساهم

احلايل (قبل ال�صفقة)
عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال (ريال
�سعودي)

ن�سبة
امللكية

بعد زيادة ر�أ�س املال (بعد ال�صفقة)
عدد �أ�سهم العو�ض

عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال (ريال
�سعودي)

ن�سبة امللكية

�صندوق
اال�ستثمارات
العامة

88.808.202

888.082.020

 28.19يف
املائة

�صفر

88.808.202

888.082.020

 22.55يف
املائة

�شركة �أرامكو
ال�سعودية للتطوير

�صفر

�صفر

�صفر

**78.750.000

78.750.000

**787.500.000

 20.00يف
املائة

اجلمهور

218.163.648

2.181.636.480

 69.26يف
املائة

�صفر

218.163.648

2.181.636.480

 55.41يف
املائة

�أع�ضاء جمل�س
الإدارة* وكبار
التنفيذيني

8.028.150

80.281.500

 2.55يف
املائة

�صفر

8.028.150

80.281.500

 2.04يف املائة

املجموع

315.000.000

3.150.000.000

 100.00يف
املائة

78.750.000

393.750.000

3.937.500.000

 100.00يف
املائة

امل�صدر :ال�شركة كما يف تاريخ 1435/5/30هـ (املوافق2014/3/31م)
* ميكن االطالع على تفا�صيل ملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أ�سهم ال�شركة يف ال�صفحة (د) من ن�شرة الإ�صدار هذه.
** يتم تعديل هذا الرقم متى ما كان ذلك الزم ًا بح�سب ما هو مو�ضح يف هذه الن�شرة.

�

يت�ضمن الق�سم " 9الأ�سهم وامل�ساهمون" ملحة عا ّمة عن كبار امل�ساهمني يف ال�شركة.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار متتلك عدد � 1.016.359سهم يف ال�شركة �أي ما يعادل ن�سبة  0.32يف املائة كما يف تاريخ
1435/5/30هـ (املوافق 2014/3/31م) .وقامت �أرامكو ال�سعودية بت�أكيد �أن �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار و�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير مملوكتني
لها بالكامل بتاريخ 1435/6/27هـ (املوافق 2014/4/27م) .كما �أن �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار قدمت ت�أكيد ًا خطي ًا لل�شركة بتاريخ 1435/6/27هـ
(املوافق 2014/4/27م) ب�أنها لن ت�صوت يف اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة .هذا وقدمت �شركة �أرامكو ال�سعودية ت�أكيد ًا بتاريخ 1434/6/6هـ (املوافق
2013/4/16م) ب�أن �شركة �أرامكو ال�سعودية وال�شركات التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية ال متلك �أي ح�صة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف ال�شركة با�ستثناء احل�صة
التي متلكها �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار يف ال�شركة (واملذكورة �أعاله) ،وذلك كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
توصية مجلس اإلدارة للمساهمين فيما يتعلّق بالصفقة

بعد درا�سة �شروط ال�صفقة وبنودها والقرار اخلا�ص بها ،عقد جمل�س الإدارة اجتماعه رقم  7/12بتاريخ 1433/11/29هـ (املوافق 2012/10/15م) ،ووافق
بالإجماع على تفوي�ض رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�شركة ب�إكمال املفاو�ضات واملوافقة على ال�صفقة والتوقيع نيابة عن ال�شركة على كافة الوثائق
ذات العالقة بال�صفقة .وبنا ًء على هذا التفوي�ض ،قام كل من رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي بتوقيع االتفاقيات اخلا�صة بال�صفقة يف 1433/12/19هـ
(املوافق 2012/11/4م) .ويرى كافة �أع�ضاء املجل�س �أنّ ال�صفقة والقرار اخلا�ص بها ي�صب يف م�صلحة ال�شركة وامل�ساهمني كك ّل و�أن من �ش�أنها الإ�سهام يف جناح
ال�شركة امل�ستقبلي من خالل حت�سني و�ضعها املايل والتجاري وحتقيق ا�سرتاتيجيتها يف النمو مع �إمكانية �إيجاد قيمة م�ضافة للم�ساهمني على املدى الطويل .وبنا ًء
على ذلك ،يو�صي املجل�س بالإجماع امل�ساهمني كافة باملوافقة على ال�صفقة من خالل الت�صويت باملوافقة على القرار اخلا�ص بال�صفقة وذلك يف اجتماع اجلمعية
العامة غري العادية لل�صفقة (وملزيد من التفا�صيل حول القرار واجتماع اجلمعية العامة يرجى مراجعة الق�سم " 15-1اجلمعية العا ّمة غري العادية").
أســئلة وأجــوبة بشأن الصفقة

�إنّ الأ�سئلة والأجوبة الواردة يف هذا الق�سم هي ذات طابع عام ،وعليه ف�إنه يتعني على من ي�ستلم هذه الن�شرة قراءتها كاملة ملعرفة كافة تفا�صيل ال�صفقة وعملية
زيادة ر�أ�س املال املتعلقة بها .ويف حال عدم ت�أكد امل�ساهم من القرار الذي يجب اتخاذه ،فمن امل�ستح�سن �أن يح�صل فور ًا على ا�ست�شارة مالية وقانونية م�ستق ّلة.
 .1ما سبب إصدار نشرة اإلصدار هذه؟

يتم ن�شر ن�شرة �إ�صدار عندما تقوم �شركة م�ساهمة مدرجة يف تداول بزيادة ر�أ�س مالها بن�سبة �أكرث من  10يف املائة خالل فرتة
تتط ّلب قواعد الت�سجيل والإدراج �أن ّ
اثني ع�شر �شهر ًا .وحيث �إن بنود ال�صفقة تت�ضمن زيادة ال�شركة لر�أ�س مالها من  3.150.000.000ريال �سعودي �إلى  3.937.500.000ريال �سعودي عن طريق
�إ�صدار �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ،وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية ،ونظر ًا لأن �أ�سهم العو�ض عند �إ�صدارها �ستم ّثل  20يف
املائة من ر�أ�س مال ال�شركة املُ�صدر ،فقد مت ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه ا�ستيفا ًء ملتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج.
 .2كيف ستساعد هذه النشرة مساهم الشركة؟

تو ّفر هذه الن�شرة للم�ساهمني معلومات كافية عن كل ما يتعلق بال�صفقة مل�ساعدتهم على اتّخاذ قرارهم حول الت�صويت باملوافقة من عدمها على القرار اخلا�ص
بال�صفقة والتي ت�شمل زيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
 .3ماذا تشمل الصفقة؟

ت�شمل ال�صفقة دمج �أ�سطول ناقالت فيال والعمليات املت�صلة بتلك الناقالت مع البحري .علم ًا ب�أن �أ�سطول فيال ي�شمل  14ناقلة نفط عمالقة مزدوجة الهيكل،
وناقلة نفط عمالقة �أحادية الهيكل ت�ستخدم ك�سفينة للتخزين العائم ،و 5ناقالت للمنتجات البرتولية املكررة ،و�أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة بتلك الناقالت،
وبيانات ال�صيانة اخلا�صة بكل ناقلة واملحفوظة الكرتوني ًا بالإ�ضافة �إلى كافة املواد الأخرى التي متلكها فيال واملوجودة على منت تلك الناقالت .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
ت�شمل ال�صفقة قيام فيال بنقل بع�ض موظفيها العاملني على منت ال�سفن ويف مكاتبها �إلى جمموعة البحري ،كما ت�شمل �أي�ض ًا دخول ال�شركة يف اتفاقيات �شحن
جتارية ح�صرية مع جمموعة �أرامكو ال�سعودية كما هو مو�ضح بتف�صيل �أكرث يف الإجابة على ال�س�ؤال "ملاذا ترغب ال�شركة ب�إبرام ال�صفقة؟" �أدناه .كما اتفقت
ّ
واملحطات
ال�شركة مع �أرامكو ال�سعودية على مناق�شة املزيد من فر�ص التعاون امل�ستقبلي متى ما كان ذلك جمدي ًا جتاري ًا يف جمال الكيماويات ،والب�ضائع ال�سائبة،
وخطوط النقل اللوج�ستية اخلا�صة بالأعمال التجارية والتي ميكن �أن ت�ش ّكل فر�ص ًا للنمو امل�ستقبلي لل�شركة.
 .4لماذا ترغب الشركة بإبرام الصفقة؟

مت ّثل هذه ال�صفقة نقلة نوعية لل�شركة ال �سيما �أنه من �ش�أنها تعزيز املركز املايل والتجاري لل�شركة بالإ�ضافة �إلى الإ�سهام ب�شكل جوهري يف تو�سيع �أعمال ال�شركة
التو�سع يف �أ�سطول ال�شركة من املفرت�ض �أن ي�ضاعف حجم الب�ضائع املنقولة والنفط اخلام املنقول مبوجب عقد ال�شحن مما
وتنميتها .كما تتوقع ال�شركة ب�أنّ حجم ّ
�سي�ساعد يف تعزيز مركز ال�شركة الريادي يف ال�سوق العاملية لنقل النفط اخلام.

ت

كما �ست�صبح ال�شركة ،مبوجب هذه ال�صفقة ،املز ّود احل�صري خلدمات نقل النفط اخلام عرب ناقالت النفط العمالقة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية عم ًال ب�شروط
عقد ال�شحن فيما يتعلق ب�شحنات ناقالت النفط العمالقة من النفط اخلام املنتج يف اململكة العربية ال�سعودية واملباع من قبل جمموعة �أرامكو ال�سعودية (وحتديد ًا
من قبل �شركة بوالنتري كما يف تاريخ هذه الن�شرة) على �أ�سا�س الت�سليم للعميل والذي يتم �شحنه من مواقع حمددة ت�ستخدمها �أرامكو ال�سعودية ل�شحن النفط
اخلام وفق ًا لبنود عقد ال�شحن .وال ت�سري الرتتيبات احل�صرية الواردة يف عقد ال�شحن على �شحنات النفط اخلام املباعة من قبل �أي من �أع�ضاء جمموعة �أرامكو
ال�سعودية �إذا مل تكن على �أ�سا�س الت�سليم للعميل (�أي �أن عملية البيع ال تتطلب من �أرامكو ال�سعودية �أو بوالنتري ت�سمية ناقلة لنقل النفط املباع �أو ترتيب عملية
النقل) .ويعد عقد ال�شحن اتفاقية طويلة الأجل بني البحري وبوالنتري (وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية) ،حيث �إن املدة املبدئية لعقد ال�شحن ال تقل
عن � 10سنوات كحد �أدنى ،بحيث ميكن لأي طرف طلب �إنهاء العقد بعد مرور خم�س �سنوات من تاريخ �سريانه (علم ًا ب�أنه يبد�أ �سريان هذا العقد بتاريخ ت�سليم
�أولى ناقالت فيال �إلى ال�شركة مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول) وذلك مبوجب �إ�شعار يقدم للطرف الآخر قبل خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ الإنهاء
املقرتح.
ومبوجب عقد ال�شحن ،تلتزم بوالنتري ب�ضمان حد �أدنى لت�سعرية ال�شحن التي حت�صل عليها ال�شركة مقابل توفري خدمات ال�شحن للرحالت الطويلة والتي يتم
تنفيذها با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة ،مما �سيحد من تع ّر�ض ال�شركة لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية ال�سيما يف حال انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن عن
الت�سعرية امل�ضمونة لل�شركة مبوجب العقد.
ويف حال انخف�ضت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون وبالتايل التزمت بوالنتري بدفع احلد الأدنى �إلى ال�شركة بالرغم من زيادته عن �سعر ال�سوق
ال�سائد يف ذلك الوقت ومن ثم ارتفعت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية الحق ًا وجتاوزت �سعر ًا متّفق عليه يف عقد ال�شحن ،تلتزم ال�شركة بت�سديد ن�سبة متفق عليها من
تلك الزيادة لبوالنتري وذلك تعوي�ض ًا عن املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة وقت انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون على �أال يتجاوز
ما ت�سدده ال�شركة لبوالنتري �إجمايل املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة يف ال�سابق عم ًال بت�سعرية ال�شحن امل�ضمونة .وتعتقد ال�شركة �أن الإف�صاح عن احلد
الأدنى امل�ضمون لت�سعرية ال�شحن وال�سعر الأعلى املتفق عليه يف هذه الن�شرة لي�س يف م�صلحة ال�شركة �أو م�ساهميها ،حيث �أن مثل هذه املعلومات تعترب معلومات
جتارية ح�سا�سة والإف�صاح عنها له ت�أثري �سلبي على تناف�سية ال�شركة يف �سوق ال�شحن العاملي .وذلك لأن الإف�صاح عن مثل هذه الأ�سعار قد يكون له ت�أثري �سلبي
على العمالء احلاليني لل�شركة (ومن �ضمنهم �شركات النفط الكربى) الذين قد يتخذون قرار ًا بالتعامل مع �شركات �شحن �أخرى �إذا مل تتمكن ال�شركة من عر�ض
�أ�سعار م�شابهة لهم ،كما ميكن اعتبارها معيار ًا لل�شركة يف حال قررت الدخول يف عقود �شحن طويلة الأجل يف امل�ستقبل ،وبالتايل منعها من اال�ستفادة من �أي
زيادة قد حتدث يف امل�ستقبل على �أ�سعار ال�شحن يف ال�سوق .كما �أن احلق احل�صري طويل الأجل املمنوح لل�شركة مبوجب هذا العقد يتيح لها �أي�ضا فر�صة الدخول
متو�سطة الأجل) بهدف الوفاء بالتزاماتها مبوجب عقد ال�شحن وذلك كبديل عن �إيجار الناقالت
يف عقود �إيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية (�سوا ًء ق�صرية �أم ّ
على �أ�سا�س الرحلة والذي يعد �أكرث عر�ضة لتقلبات �أ�سعار ال�سوق الفوري .كما �أن الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية يف الغالب �سيمكن ال�شركة من احل�صول على
�أ�سعار �أف�ضل ،مما قد يق ّلل من تكاليف ال�شركة وبالتايل زيادة ربحيتها.
كما تت�ضمن ال�صفقة ت�أجري ال�شركة -على �أ�سا�س الفرتة الزمنية  -جزء ًا من الأ�صول امل�ستهدفة يتمثل يف  5ناقالت للمنتجات البرتولية املكررة وناقلة النفط
العمالقة امل�ستخدمة ك�سفينة للتخزين العائم �إلى �شركة تابعة لأرامكو ال�سعودية وذلك ملدّة ال تقل عن خم�س �سنوات (با�ستثناء ناقلة النفط العمالقة التي ت�ستخدم
للتخزين العائم حيث �إن �إيجارها على �أ�سا�س الفرتة الزمنية �سيمت ّد حتّى 1437/03/20هـ (املوافق 2016/12/31م) �أو لفرتة �أطول وملزيد من التفا�صيل يرجى
مراجعة الق�سم " 3-2-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية").
 .5ما هو العوض اإلجمالي الذي ستدفعه الشركة بموجب الصفقة؟

وفق ُا لبنود ال�صفقة� ،ستدفع ال�شركة عو�ض ًا تبلغ قيمته  4.875.000.000ريال �سعودي (�أي ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) مقابل الأ�صول امل�ستهدفة
يتم ا�ستيفاء العو�ض جزئي ًا من خالل �إ�صدار �أ�سهم ،و�سداد املتبقي من
والذي يعك�س �أي�ض ًا تقييم ال�شركة لقيمة عقود النقل بالن�سبة لل�شركة .ومن املقرتح �أن ّ
العو�ض نقد ًا ،وذلك بح�سب الآتي� )1( :إ�صدار �أ�سهم العو�ض البالغ عددها � 78.750.000سهم ًا والبالغ قيمتها -بنا ًء على ال�سعر املتّفق عليه بني ال�شركة وفيال-
 22.25ريال �سعودي لل�سهم الواحد بحيث تكون قيمتها الإجمالية تعادل  1.752.187.500ريال �سعودي (ما يعادل  467.250.000دوالر �أمريكي) ،وذلك
عن طريق زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  3.150.000.000ريال �سعودي �إلى  3.937.500.000ريال �سعودي .علم ًا ب�أن عدد الأ�سهم املزمع �إ�صدارها قد يخ�ضع
للتعديل متى ما لزم الأمر بحيث ميثل العدد الذي �سيتم �إ�صداره يف كل الأحوال ما ن�سبته  20يف املائة من ر�أ�س مال ال�شركة ،و( )2دفع العو�ض النقدي الذي البالغ
قيمته  3.122.812.500ريال �سعودي (ما يعادل  832.750.000دوالر �أمريكي).
تم احتساب العوض؟
 .6كيف ّ

ّمت التو�صل �إلى مبلغ العو�ض الإجمايل واالتفاق عليه مع فيال بعد التفاو�ض على مدى عدّة �أ�شهر ا�ستناد ًا �إلى تقييم ال�شركة لقيمة الأ�صول امل�ستهدفة وعقود النقل.
وقد عينّ جمل�س �إدارة ال�شركة جي بي مورجان العربية ال�سعودية (كم�ست�شار مايل لل�شركة) مل�ساعدة ال�شركة يف هذه العملية من خالل �إعداد حتليل لتقييم الأ�صول
امل�ستهدفة وعقود النقل وذلك بنا ًء على خطة عمل ال�شركة والتوقعات امل�ستقبلية لنتائج �أعمالها بعد الأخذ يف االعتبار امتالك ال�شركة للأ�صول امل�ستهدفة ودخولها
يف عقود النقل بالإ�ضافة �إلى ظروف ال�سوق والظروف االقت�صادية ال�سائدة والظروف الأخرى ذات العالقة وذلك عند وقت �إعداد التحليل.

ث

سيتم إصدار أسهم العوض؟
 .7كيف
ّ

�إن ا�ستكمال عملية نقل امللكية القانونية لكل ناقلة من ناقالت فيال �إلى ال�شركة ،عملية معقّدة وتخ�ضع العتبارات جتارية وعملية خمتلفة ،بالإ�ضافة �إلى �ضرورة
�إمتام عدد من عمليات الفح�ص الأ�سا�سية قبل نقل ملكية �أي ناقلة .وبنا ًء على ذلك ،اتفقت ال�شركة وفيال على �أنّ تتم عملية نقل امللكية القانونية لناقالت فيال
على مراحل متعددة بحيث يتم نقل ملكية كل ناقلة �إلى ال�شركة (�أو من ت�سميه ال�شركة) يف �أوقات خمتلفة على مدى فرتة تقارب �ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ �إمتام
املرحلة الأّولى لل�صفقة .ومتا�شي ًا مع هذه الطريقة املتفق عليها لت�سليم ناقالت فيال ،فقد اتفقت ال�شركة وفيال على قيام مراجع احل�سابات ب�إ�صدار �شهادة مراجع
احل�سابات املرحلية (التي �سيتم توفري ن�سخة منها �إلى فيال) لل�شركة بعد انتقال ملكية كل من ناقالت �أ�سهم العو�ض �إلى ال�شركة (با�ستثناء ناقلة �أ�سهم العو�ض
النهائية) وقيام ال�شركة ب�إر�سال خطاب رئي�س جمل�س �إدارة البحري (كما هو معرف) �إلى فيال فيما يتعلق بناقلة �أ�سهم العو�ض التي مت نقل ملكيتها .وبالن�سبة
لتاريخ ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية� ،سيقوم مراجع احل�سابات ب�إ�صدار �شهادة مراجع احل�سابات النهائية لل�شركة (التي �سيتم توفري ن�سخة منها �إلى فيال)
و�ستقوم ال�شركة بتقدمي خطاب رئي�س جمل�س �إدارة البحري بخ�صو�ص تلك الناقلة ،وبعد ذلك �ستقوم ال�شركة بالتقدم �إلى وزارة التجارة وال�صناعة لتحديث
�سجلها التجاري مبا يعك�س زيادة ر�أ�س املال ،واتخاذ كافة الإجراءات ال�ضرورية لإ�صدار �أ�سهم العو�ض با�سم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير وت�سجيل تلك الأ�سهم
يف �سجل الأ�سهم الآيل اخلا�ص بال�شركة لدى تداول قبل تاريخ التنفيذ النهائي لت�سليم �أ�سهم العو�ض.
سيتم تمويل العوض النقدي؟
 .8كيف
ّ

�أبرمت ال�شركة مذكرة �شروط متويل غري ملزمة للح�صول على ت�سهيالت مرابحة ج�سرية بقيمة  3.182.812.500ريال �سعودي ("ت�سهيالت املرابحة
اجل�سرية") بتاريخ  1434/4/9هـ (املوافق 2013/02/19م) مع كل من بنك جي بي مورجان ت�شي�س ،ان .ايه ،.فرع الريا�ض ،وجمموعة �سامبا املالية والبنك
ال�سعودي الربيطاين لتمويل العو�ض النقدي وامل�صاريف املتعلقة بال�صفقة .وتعتزم ال�شركة ت�سديد ت�سهيالت املرابحة اجل�سرية �إما من خالل �إ�صدار �صكوك �أو عن
طريق احل�صول على ت�سهيالت طويلة الأجل متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .وللمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 13-1ترتيبات التمويل".
 .9من هو المالك الحالي لألصول المستهدفة وهل سيكون له دور في الشركة بعد إتمام الصفقة؟

تعود ملكية الأ�صول امل�ستهدفة حالي ًا لفيال ،وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية ،م�سجلة يف ليربيا .وتعمل فيال على نقل النفط اخلام واملنتجات املك ّررة
�سيتم �إ�صدار �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير وت�سجيلها با�سمها ،وهي �شركة مملوكة بالكامل
ملجموعة �أرامكو ال�سعودية .ووفق ًا لبنود ال�صفقةّ ،
لأرامكو ال�سعودية وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية .وكنتيجة لل�صفقة� ،ستمتلك �أرامكو ال�سعودية  -من خالل �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير 20-يف املائة
من �أ�سهم ال�شركة ،و�ستتم ّكن �أي�ضا  -من خالل �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير -من تعيني ع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بح�سب ما هو مو�ضح يف
و�سيتم �أي�ض ًا نقل الطاقم العامل على منت كل من ناقالت فيال وعدد من العاملني يف مكاتبها �إلى البحري والذين �سيكون لهم
الإجابة على ال�س�ؤال رقم � 10أدناه.
ّ
دور يف ت�شغيل ناقالت فيال .علم ًا ب�أنه لن يكون لفيال عالقة بعمليات ال�شركة بعد �إمتام ال�صفقة.
 .10هل سيطرأ تغيير على إدارة الشركة بعد إتمام الصفقة؟

مبوجب نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يتولى جمل�س الإدارة م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة ،وبالتايل يتمتع ب�صالحية مراقبة �أداء الإدارة التنفيذية لل�شركة
و�إجراء �أي تغيريات عليها متى ما ر�أى مالئمة ذلك .وعلى الرغم من �أنه �سيطر�أ تغيري على �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بعد ال�صفقة (كما هو مو�ضح يف الفقرة
�أدناه)� ،إال �أنه من غري املتوقع �أن يطر�أ �أي تغيري على الإدارة التنفيذية لل�شركة.
ومبوجب بع�ض التعديالت املقرتحة على نظام ال�شركة الأ�سا�سي -التي �ستطرح للت�صويت يف اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة� -سيتم زيادة عدد �أع�ضاء
املجل�س من �سبعة �إلى ت�سعة �أع�ضاء و�سيحقّ ل�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (بح�سب ما مت االتفاق عليه يف اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول) تعيني ع�ضوين
�إ�ضافيني يف جمل�س الإدارة ابتدا ًء من تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض .كما تت�ضمن التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي تعديل طريقة تعيني �أع�ضاء جمل�س
الإدارة بحيث يتم انتخاب جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة من خالل اجلمعية العامة عن طريق الت�صويت الرتاكمي (دون �أن يكون لأي م�ساهم احلق يف تعيني �أي
ع�ضو مبوجب النظام الأ�سا�سي) على �أن يبد�أ ا�ستخدام هذه الطريقة بعد انتهاء مدة جمل�س الإدارة احلايل يف  31دي�سمرب 2016م .وللمزيد من التفا�صيل ،يرجى
مراجعة الق�سم " 14-1التغيريات يف جمل�س الإدارة بعد ال�صفقة".
 .11ما هي توصية مجلس اإلدارة بشأن الصفقة؟

بعد درا�سة �شروط ال�صفقة وبنودها والقرار اخلا�ص بها ،يرى جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنّ ال�صفقة والقرار اخلا�ص بها ت�صب يف �صالح ال�شركة وامل�ساهمني
كك ّل .كما يرى املجل�س �أنّ ال�صفقة من �ش�أنها الإ�سهام يف جناح ال�شركة امل�ستقبلي من خالل حت�سني و�ضعها املايل والتجاري وحتقيق ا�سرتاتيجيتها يف النمو مع
�إمكانية �إيجاد قيمة م�ضافة للم�ساهمني على املدى الطويل .وبنا ًء على ذلك ،يو�صي املجل�س بالإجماع امل�ساهمني كافة باملوافقة على ال�صفقة من خالل الت�صويت
باملوافقة على القرار اخلا�ص بال�صفقة وذلك يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة.

خ

 .12هل ستؤثّر الصفقة على نسبة ملكيتي في أسهم الشركة؟

بعد �إمتام ال�صفقة� ،ستتملك �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ن�سبة  20يف املائة من �أ�سهم ال�شركة .ويف حني �أنّ عدد الأ�سهم التي ميلكها امل�ساهمون احلاليون
لن يتغيرّ � ،إال �أن ن�سبة امللكية التي مت ّثلها تلك الأ�سهم يف ال�شركة �ستنخف�ض وبالتايل �ستنخف�ض ح�صة ملكية كل م�ساهم يف ال�شركة وذلك بالتنا�سب مع ملكيتهم
احلالية ،مما �سينتج عنه �أي�ض ًا انخفا�ض القدرة الت�صويتية لكل م�ساهم بنف�س القدر .وعلى �ضوء ذلك ،ميتلك امل�ساهمون احلاليون -كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار
هذه -ن�سبة  100يف املائة من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر� ،إال �أنه بعد �إمتام ال�صفقة �ستنخف�ض ملكية امل�ساهمني احلاليني �إلى  80يف املائة من ر�أ�س مال ال�شركة
امل�صدر ،و�ستمتلك �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ن�سبة الـ 20يف املائة املتبقّية من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر.
مبثال عملي ،ف�إنّ امل�ساهم الذي ميلك حالي ًا � 10.000سهم تكون له ح�صة ملكية بن�سبة  0.0032يف املائة من ر�أ�س مال ال�شركة .وبعد �إمتام
ولتو�ضيح ذلك ٍ
ً
ال�صفقة� ،سيظل هذا امل�ساهم مالكا لـ� 10.000سهم ولكن مبا �إن �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة �سريتفع من  3.150.000.000ريال �سعودي �إلى 3.937.500.000
ح�صة ملكية بن�سبة  0.0025يف املائة من ر�أ�س مال
ريال �سعودي من خالل �إ�صدار �أ�سهم العو�ض ،ف�إنّ الـ� 10.000سهم التي ميلكها امل�ساهم �ستم ّثل بعد ال�صفقة ّ
ال�شركة مما يعني �أي�ضا انخفا�ض القدرة الت�صويتية للم�ساهم مبا يتنا�سب مع ح�صته اجلديدة.
 .13هل سيكون باإلمكان شراء أسهم جديدة كجزء من الصفقة؟

لن ي�ستطيع �أي م�ساهم �شراء �أي من الأ�سهم اجلديدة املزمع �إ�صدارها ،حيث �سيتم �إ�صدار �أ�سهم العو�ض فقط ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير مقابل
الأ�صول امل�ستهدفة ،التي ت�شمل كامل �أ�سطول ناقالت فيال (املك ّون من  14ناقلة مزدوجة الهيكل ،وناقلة نفط عمالقة �أحادية الهيكل ت�ستخدم ك�سفينة للتخزين
العائم ،و 5ناقالت للمنتجات البرتولية املكررة) ،و�أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة بتلك الناقالت ،وبيانات ال�صيانة اخلا�صة بكل ناقلة واملحفوظة الكرتوني ًا
بالإ�ضافة �إلى كافة املواد الأخرى التي متلكها فيال واملوجودة على منت تلك الناقالت .وغني عن القول �أنه ميكن للم�ساهمني وامل�ستثمرين �شراء وبيع �أ�سهم ال�شركة
املدرجة يف تداول ح�سب الإجراءات املتبعة يف هذا ال�ش�أن.
 .14كم تبلغ نسبة التصويت المطلوبة في الجمعية العامة غير العادية لغرض الموافقة على الصفقة
وزيادة رأس المال؟

يلزم لإمتام ال�صفقة موافقة امل�ساهمني على القرار اخلا�ص بال�صفقة وجميع الأمور الواردة فيه .ويف حال مل يوافق امل�ساهمون على �أي من الأمور الواردة يف القرار
اخلا�ص بال�صفقة  ،ف�إن القرار اخلا�ص بال�صفقة لن ي�صدر وبالتايل لن تتم ال�صفقة.
وحيث �إن القرار اخلا�ص بال�صفقة يت�ضمن املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،ف�إنه يلزم احل�صول على موافقة ن�سبة  75يف املائة من الأ�سهم املم ّثلة يف اجتماع
اجلمعية العامة غري العادية على الأقل (وملزيد من التفا�صيل حول ما �سيتم الت�صويت عليه يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة يرجى مراجعة امللحق
رقم " 1منوذج الدعوة �إلى اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بال�صفقة").
وليتحقّق الن�صاب يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة يجب ح�ضور م�ساهمني ميلكون على الأقل ما ن�سبته  50يف املائة من الأ�سهم امل�صدرة ،ويكون
احل�ضور �إما �شخ�صي ًا �أو بالوكالة �أو عن طريق خدمة الت�صويت الإلكرتوين عن بعد .ويف حال عدم اكتمال الن�صاب� ،سيكون الن�صاب لالجتماع الثاين للجمعية
العامة غري العادية ما ن�سبته  25يف املائة من الأ�سهم امل�صدرة ،ويكون احل�ضور �إما �شخ�صي ًا �أو بالوكالة �أو عن طريق خدمة الت�صويت الإلكرتوين عن بعد.
 .15ما المطلوب إلتمام الصفقة؟

ت�شمل اخلطوات الرئي�سية الالزمة لإمتام ال�صفقة ما يلي:
 موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على عقد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لغر�ض املوافقة على ال�صفقة وزيادة ر�أ�س املال ،مبا يف ذلك املوافقة
على جدول �أعمال االجتماع الذي �سيت�ضمن القرار اخلا�ص بال�صفقة مبا يف ذلك التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي.
 انعقاد اجلمعية العامة غري العادية واملوافقة على القرار اخلا�ص بال�صفقة.
 نقل ملكية �أولى ناقالت فيال �إلى ال�شركة والذي �سيمثل �إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة.
 �إمتام املراحل الالحقة لل�صفقة (واملتمثلة يف نقل ملكية ناقالت �أ�سهم العو�ض) �إلى حني نقل امللكية القانونية لناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية �إلى
ال�شركة.
 موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على حتديث ال�سجل التجاري لل�شركة.
 �إ�صدار وت�سجيل �أ�سهم العو�ض با�سم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير.
 قبول و�إدراج �أ�سهم العو�ض يف تداول.
 �إمتام املراحل الأخرى من ال�صفقة (واملتمثلة يف نقل ملكية الناقالت التي ال متثل �أ�سهم العو�ض) �إلى حني �إمتام املرحلة النهائية وبالتايل امتام
ال�صفقة ككل.
وللمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 17-1اخلطوات التالية لإمتام ال�صفقة".

ذ

 .16ما هو الوقت المتوقع إلتمام الصفقة؟

وافقت ال�شركة وفيال على نقل الأ�صول امل�ستهدفة على عدة مراحل �إلى ال�شركة (�أو من ت�سميه ال�شركة) خالل فرتة متتد �إلى ما يقارب ال�ستة �أ�شهر بدء ًا من تاريخ
�إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة.
 .17هل تزيد هذه الصفقة من تعرّض البحري لتقلبات أسعار الشحن في قطاع ناقالت النفط العمالقة؟
وكيف تسهم الصفقة في جعل استثمارات البحري أكثر تن ّوعا وبالتالي أقل عرضة للتقلبات السوقية؟

من �ش�أن الرتتيبات احل�صرية الواردة يف عقود النقل التجارية طويلة الأجل مع جمموعة �أرامكو ال�سعودية احلد من تعر�ض ال�شركة لتقلبات �أ�سعار ال�شحن يف
قطاع ناقالت النفط العمالقة ،وبالتايل من �ش�أنها تخفيف الأثر ال�سلبي لإنخفا�ض �أ�سعار ال�شحن مما ي�سهم يف ا�ستقرار �أرباح ال�شركة .وهذا �صحيح خا�صة
بالنظر �إلى �أن ال�شركة ح�صلت على حد �أدنى م�ضمون لت�سعرية ال�شحن مقابل تقدمي خدمات ال�شحن وفق ًا لعقد ال�شحن (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على
الق�سم " 2-2-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية لعقد ال�شحن") .و�ست�ستمر ال�شركة بتنفيذ خططها اال�سرتاتيجية واخلا�صة بالنمو يف �أن�شطتها الأخرى .كما تتيح
ال�صفقة مزيد ًا من �سبل التعاون بني ال�شركة وجمموعة �أرامكو ال�سعودية فيما يتعلق ب�أن�شطتها التجارية ،الأمر الذي ميكن ال�شركة من تنويع �أعمالها ب�شكل �أكرب.
يتم نقل إحدى الناقالت إلى الشركة؟
 .18ماذا يحصل لو لم ّ

يف حال مل تقم فيال بنقل امللكية القانونية لإحدى ناقالتها �إلى ال�شركة خالل الفرتة امل�شار �إليها يف ال�س�ؤال � 16أعاله� ،سيحق للطرف غري املت�سبب بالت�أخري
مبطالبة الطرف الآخر بتعوي�ضه عن جتاوز الطرف املت�أخر اللتزاماته مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول مامل يكن الت�أخري نتيجة حلدث قوة قاهرة �أو �ضرر
تعر�ضت له ناقلة فيال التي ت�أخر ت�سليمها.
كاف من
ويف حال مت �إيقاف تنفيذ اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول بعد �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة ولكن قبل �أن تقوم فيال بنقل امللكية القانونية لعددٍ ٍ
الناقالت تكون قيمتها م�ساوية لقيمة �أ�سهم العو�ض ،ف�إن ال�شركة �ستقوم ب�إ�صدار عدد من �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير م�ساوي لقيمة ناقالت
فيال التي مت نقلها �إلى ال�شركة قبل �إيقاف تنفيذ اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول .وجتدر الإ�شار �إلى �أن عقود النقل �ستظل نافذة يف هذه احلالة.
 .19ما هو تأثير هذه الصفقة على شركاء الشركة في المشاريع المشتركة؟

ال يتوقع �أن يكون هناك �أي ت�أثري جوهري لل�صفقة على امل�شاريع القائمة امل�شرتكة لل�شركة .ويف هذا الإطار ،ت�ؤكد ال�شركة على تعزيز عالقاتها مع �شركائها يف
امل�شاريع امل�شرتكة وعمالئها ومورديها ،و�ستحر�ص على اال�ستمرار يف �ضمان درجة عالية من اجلودة والثقة عند تقدمي اخلدمات لعمالئها كافة.
الخاصة بالبحري؟
 .20هل ستؤثّر هذه الصفقة على سياسة توزيع األرباح
ّ

يق ّرر جمل�س الإدارة �سيا�سة توزيع �أرباح ال�شركة ا�ستناد ًا �إلى عدّة عوامل خمتلفة (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �" 10سيا�سة توزيع الأرباح") .ويف
الوقت احلايل ،لي�س هناك �أي تغيري متو ّقع ل�سيا�سة توزيع الأرباح نتيجة لل�صفقة.
 .21ما هي الطرق المتاحة للمساهمين للتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية؟

ميكن للم�ساهمني الت�صويت عرب الطرق التالية )1( :احل�ضور �شخ�صي ًا الجتماع اجلمعية العامة غري العادية �أو ( )2القيام بتوكيل م�ساهم �آخر من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وموظفي ال�شركة حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية والت�صويت فيها �أو ( )3ا�ستخدام خدمة الت�صويت الإلكرتوين .وللمزيد من
التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 15-1اجلمعية العامة غري العادية".
 .22ما الذي سيحدث في حال عدم إدالئي بصوتي؟

يحثّ ويو�صي جمل�س �إدارة ال�شركة جميع امل�ساهمني الذين يحق لهم الت�صويت مبمار�سة حقّهم بالت�صويت وامل�شاركة يف عملية اتخاذ القرار حول ال�صفقة ،ال�سيما
�أن �إمتام ال�صفقة بنجاح هو عامل رئي�سي لتحقيق �أهداف خطة ال�شركة اال�سرتاتيجية على املدى البعيد .ويف حال عدم ح�صول ال�شركة على موافقة امل�ساهمني
على �إمتام ال�صفقة ،يعتقد جمل�س الإدارة �أن ال�شركة �ستكون قد خ�سرت فر�صة ق ّيمة لتعزيز مكانتها ك�شركة رائدة يف �سوق النقل البحري.
 .23من هي الجهة المسؤولة بالرد على استفساراتي بشأن الصفقة؟

يرجى التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين التايل اخلا�ص بال�شركة .investorrelations@bahri.sa :ولأ�سباب قانونية ونظامية ،ف�إن ال�شركة �ستقوم فقط بالرد
على اال�ستف�سارات املتعلقة باملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة دون �إعطاء �أي م�شورة �أو تو�صية ب�ش�أن مزايا ال�صفقة �أو م�شورة من نوع �آخر �سواء كانت مالية �أم
قانونية �أم ا�ستثمارية.

�

مل ّ
خص المعلومات المالية

يجب �أن تقر�أ البيانات املالية املختارة املو�ضحة �أدناه بالإ�ضافة �إلى القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب من الأعوام 2011م و 2012م
و2013م ،مبا يف ذلك ،املالحظات امللحقة بها ،والتي مت تو�ضيحها كافة يف الق�سم " 15القوائم املالية" .جتدر الإ�شارة �إلى �أنه مت �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام عن
ما هو موجود يف القوائم املالية املوحدة لتتوافق مع ال�سنوات املالية املقارنة.
�أبرز البيانات املالية (�ألف ريال �سعودي)
ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

�إجمايل الإيرادات

1.991.084

2.464.628

2.846.698

م�صاريف الت�شغيل

()1.687.966

()1.927.779

()2.250.255

�إجمايل دخل الت�شغيل

303.118

536.849

596.443

امل�صاريف العمومية والإدارية

()73.605

()83.063

()94.150

�صايف الدخل

287.768

503.993

752.262

املركز املايل
الأ�صول املتداولة

1.042.280

1.143.109

1.426.842

الأ�صول غري املتداولة

9.580.931

9.919.449

10.569.686

جمموع الأ�صول

10.623.211

11.062.558

11.996.528

اخل�صوم املتداولة

944.248

1.006.117

1.355.052

جمموع اخل�صوم

5.267.274

5.336.813

5.809.105

جمموع حقوق امللكية

5.355.937

5.725.745

6.187.423

امل�ؤ�شرات الرئي�سية
 20.95يف املائة

�إجمايل هام�ش دخل الت�شغيل

 15.20يف املائة

 21.78يف املائة

�صايف هام�ش الدخل

 5.14يف املائة

 20.45يف املائة

 26.43يف املائة

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

398.319

686.594

640.130

�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

()1.439.497

()658.474

()765.240

�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية

()340.649

()92.474

74.210

�صايف التدفقات النقدية

()700.529

()64.354

()50.900

ن�سبة التداول ()x

1.10

1.14

1.05

ن�سبة جمموع اخل�صوم �إلى جمموع الأ�صول

0.50

0.48

0.48

ن�سبة جمموع اخل�صوم �إلى �إجمايل حقوق امللكية

0.98

0.93

0.94

العائد على حقوق امللكية

 5.37يف املائة

 8.80يف املائة

 12.16يف املائة

العائد على الأ�صول

 2.71يف املائة

 4.60يف املائة

 6.27يف املائة

معدل منو الإيرادات

( 2.87يف املائة)

 23.78يف املائة

 15.50يف املائة

معدل منو الأرباح

( 30.64يف املائة)

 75.14يف املائة

 49.26يف املائة

امل�صدر :البيانات املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
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ملخص قائمة المركز المالي االفتراضية لمجموعة البحري كما بتاريخ  1يناير 2014م

مت �إعداد قائمة املركز املايل االفرتا�ضية املوحدة غري املراجعة التالية لإبراز ت�أثري ال�صفقة كما لو �أنها متت بتاريخ  1يناير 2014م .وقد مت �إعدادها وفق ًا ملعايري
الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني لأغرا�ض التو�ضيح فقط ،ونظر ًا لطبيعتها ،فهي تتناول و�ضع ًا افرتا�ضي ًا ،وعليه فهي ال متثل املركز املايل الفعلي بعد
ال�صفقة.
التعديالت (�ألف ريال �سعودي)
البحري

العو�ض

فيال

�صايف العائد
من التمويل
اجل�سري

�صايف الأ�صول
االفرتا�ضية غري
املراجعة

الأ�صول
الأ�صول املتداولة
نقد بال�صندوق ولدى البنوك

106.525

--

()3.122.812

3.122.812

106.525

ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع ق�صرية
الأجل

237.940

--

--

--

237.940

�صايف مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة
�أخرى

608.623

--

--

--

608.623

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

79.616

--

--

--

79.616

�صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على
هيئة حديد عاري

15.256

--

--

--

15.256

جاري الوكاالت

27.523

--

--

--

27.523

املخزون

223.023

--

--

--

223.023

--

--

--

�صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة

123.880

--

--

--

123.880

رحالت غري املكتملة

4.456

--

--

--

4.456

جمموع الأ�صول املتداولة

1.426.842

--

()3.122.812

3.122.812

1.426.842

�إ�ستثمارات للأجتار

الأ�صول غري املتداولة
ا�ستثمارات يف ا�صول مالية

40.587

--

--

--

40.587

�صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على
هيئة حديد عاري

379.423

--

--

--

379.423

ا�ستثمارات متاحة للبيع

14.399

--

--

--

14.399

ا�ستثمارات يف �شركات �شقيقة

841.985

--

--

--

841.985

�صايف تكاليف الت�سفني امل�ؤجلة

104.672

--

--

--

104.672

�صايف �أ�صول ثابتة

8.512.152

3.652.500

--

--

12.164.652

ناقالت حتت الإن�شاء و�أخرى

676.468

--

--

--

676.468

�أ�صول غري ملمو�سة

--

1.222.500

--

--

1.222.500

جمموع الأ�صول غري املتداولة

10.569.686

4.875.000

--

--

15.444.686

ظ

التعديالت (�ألف ريال �سعودي)
البحري

جمموع الأ�صول

11.996.528

فيال

العو�ض

�صايف العائد
من التمويل
اجل�سري

�صايف الأ�صول
االفرتا�ضية غري
املراجعة

4.875.000

()3.122.812

3.122.812

16.871.528

اخل�صوم وحقوق امللكية
اخل�صوم املتداولة
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

282.765

--

--

--

282.765

الأق�ساط اجلارية من متويل املرابحة
وقرو�ض طويلة الأجل

564.292

--

--

--

564.292

متويل مرابحة ق�صري الأجل

337.000

--

--

3.122.812

3.459.812

توزيعات �أرباح غري مطالب بها

32.088

--

--

--

32.088

خم�ص�ص زكاة و�ضرائب

138.907

--

--

--

138.907

جمموع اخل�صوم املتداولة

1.355.052

--

--

3.122.812

4.477.864

اخل�صوم غري املتداولة
متويل املرابحة وقرو�ض طويلة الأجل

4.376.589

--

--

--

4.376.589

خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة
للموظفني

46.760

--

--

--

46.760

خ�صوم �أخرى

30.704

--

--

--

30.704

جمموع اخل�صوم غري املتداولة

4.454.053

--

--

--

4.454.053

جمموع اخل�صوم

5.809.105

--

--

3.122.812

8.931.917

ر�أ�س املال املدفوع

3.150.000

--

787.500

--

3.937.500

عالوة �إ�صدار

--

--

964.688

--

964.688

احتياطي نظامي

998.060

--

--

--

998.060

�أرباح مبقاة

1.697.784

--

--

--

1.697.784

�أرباح مقرتح توزيعها

-

--

--

--

-

�أرباح (خ�سائر) غري حمققـة من
ا�ستثمـارات متاحة للبيع

()115

--

--

--

()115

جمموع حقوق امل�ساهمني

5.845.729

--

1.752.188

--

7.597.917

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

341.694

--

--

--

341.694

جمموع حقوق امللكية

6.187.423

--

1.752.188

--

7.939.611

جمموع اخل�صوم وحقوق امللكية

11.996.528

--

1.752.188
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امل�صدر :البيانات املالية املراجعة كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م.
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مالحظات

1.1مت ا�ستخراج �صايف �أ�صول ال�شركة من دون �إدخال تعديالت جوهرية على القوائم املالية التاريخية املبينة يف الق�سم " 15القوائم املالية" من هذه
الن�شرة ،كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م.
2.2مت �شراء �أعمال و�أ�صول فيال مقابل  4.875.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) .ويت�ألف العو�ض من عدد
� 78.750.000سهم يف ال�شركة والتي متثل �أ�سهم العو�ض وعو�ض نقدي يبلغ  3.122.812.500ريال �سعودي (ما يعادل  832.750.000دوالر
�أمريكي) .مت احت�ساب القيمة العادلة لأ�سهم العو�ض مببلغ �إجمايل قدره  1.752.187.500ريال �سعودي (ما يعادل  467.250.0000دوالر
�أمريكي)� ،أي ما يعادل  22.25ريال �سعودي لكل �سهم من �أ�سهم العو�ض .وبنا ًء على القيمة الإ�سمية التي تبلغ  10رياالت �سعودي لكل �سهم من �أ�سهم
العو�ض� ،سيبلغ جمموع عالوة الإ�صدار مبلغ  964.688.500ريال �سعودي.
3.3تبلغ القيمة الكلية للعو�ض  4.875.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) ،وقد مت تخ�صي�ص جزء من هذا املبلغ
بقيمة  3.652.500.000ريال �سعودي (ما يعادل  974.000.000دوالر �أمريكي) للأ�صول امللمو�سة ومبلغ قيمته  1.222.500.000ريال �سعودي
(ما يعادل  326.000.000دوالر �أمريكي) للأ�صول غري امللمو�سة .تعترب العنا�صر الأ�سا�سية يف الأ�صول امل�شرتاة هي ناقالت فيال وعقد نقل النفط
اخلام طويل الأجل.
�4.4أبرمت ال�شركة مذكرة �شروط متويل غري ملزمة للح�صول على ت�سهيالت مرابحة ج�سرية ("ت�سهيالت املرابحة اجل�سري") بتاريخ 1434/4/9هـ
(املوافق 2013/02/19م) مع كل من بنك جي بي مورجان ت�شي�س ،ان .ايه ،.فرع الريا�ض ،وجمموعة �سامبا املالية والبنك ال�سعودي الربيطاين
لتمويل العو�ض النقدي وامل�صاريف املتعلقة بال�صفقة ("مذكرة ال�شروط") .راجع الق�سم " 7-1العو�ض النقدي" والق�سم " 13-1ترتيبات التمويل"
من ن�شرة الإ�صدار هذه ملزيد من املعلومات .بلغت �صايف مبالغ ت�سهيالت املرابحة اجل�سرية التي ا�ستلمتها ال�شركة ما قيمته  3.122.812.500ريال
�سعودي.
5.5مل ي�ؤخذ يف االعتبار �أي تغيريات يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة منذ تاريخ  31دي�سمرب 2013م.
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لل

1.1لمحة عامة عن الصفقة
تهدف هذه اللمحة العامة عن ال�صفقة �إلى تقدمي ّ
ملخ�ص عن �أبرز مالمح ال�صفقة ،وهي بذلك ال حتتوي على جميع املعلومات التي قد تكون مه ّمة بالن�سبة
�سيتم طرحه للت�صويت يف اجتماع اجلمعية العا ّمة غري العادية لل�صفقة .وعليه ،ف�إنه يتعني
للم�ساهمني ليتم ّكنوا من الت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة الذي ّ
قراءة هذا الق�سم كمقدمة لل�صفقة فقط ،وعلى امل�ساهمني قراءة هذه الن�شرة كاملة وبناء �أي قرار يتعلق بالت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة على هذه
الن�شرة كامل ًة.
1 11 -1الشركة (البحري)

ت�أ�س�ست ال�شركة يف عام 1978م وبد�أت ممار�سة ن�شاط ال�شحن والنقل البحري ب�أ�سطول م�ؤلف من �سفينتني ذات ا�ستخدامات متعددة يف عام 1981م ،ومن ثم
زادت ال�شركة �أ�سطولها ل�ستة �سفن يف عام 1983م .ومنذ ذلك الوقت ا�ستمرت ال�شركة يف النمو والتو�سع حتى �أ�صبحت �إحدى �أكرب �شركات النقل البحري عاملي ًا
واحتلت مكانة مرموقة يف قطاع النقل البحري .وبد�أت ال�شركة ن�شاطها بنقل ال�شحنات والب�ضائع ب�شكل عام ،ومن ثم تو�سعت ال�شركة يف عدد من القطاعات
مثل قطاع نقل الكيماويات ونقل الب�ضائع ال�سائبة .ويف عام 1996م تو�سعت ال�شركة �أي�ض ًا يف قطاع نقل النفط والغاز وذلك من خالل ا�ستحواذها على �أ�سطول
من ناقالت النفط العمالقة .ومتتلك ال�شركة حالي ًا  17ناقلة نفط عمالقة ،مما يجعلها �أحد �أكرب ع�شر �شركات 1عاملي ًا يف جمال ت�شغيل وامتالك ناقالت النفط
العمالقة (من حيث عدد ناقالت النفط العمالقة اململوكة).
1 11 -1الصفقة

قامت ال�شركة يف تاريخ 1433/8/7هـ (املوافق 2012/6/27م) ب�إبرام مذكرة تفاهم غري ملزمة مع �أرامكو ال�سعودية حتدد البنود الأ�سا�سية لل�صفقة ،مبا يف ذلك
البنود الأ�سا�سية التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،وعقود النقل .علم ًا ب�أن مذكرة التفاهم كانت خا�ضعة لعدد من ال�شروط ،منها �إكمال ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية
لإجراءات العناية الالزمة التجارية والقانونية واملالية فيما يتعلق بالأ�صول امل�ستهدفة وال�شركة.
ويف تاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م) ،قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول مع فيال واملعدلة بتاريخ 1434/9/3ﻫ (املوافق
2013/7/11م) وتاريخ 1434/12/25ﻫ (املوافق 2013/10/30م) و تاريخ 1435/2/28ﻫ (املوافق 2013/12/31م) وتاريخ 1435/5/30ﻫ (املوافق
2014/3/31م) وتاريخ 1435/6/14هـ (املوافق 2014/4/14م) لدمج كافة �أ�سطول فيال الذي ي�ش ّكل الأ�صول امل�ستهدفة والعمليات املتعلقة بتلك الأ�صول مع
ال�شركة �إ�ضافة �إلى دخول ال�شركة يف عقود النقل .كما �سيتم نقل عدد من املوظفني العاملني على منت ناقالت فيال وعدد من العاملني يف مكاتب فيال �إلى جمموعة
البحري كجزء من ال�صفقة.
ومبوجب بنود ال�صفقة ،دخلت ال�شركة يف عقد �شحن واتفاقية ت�أجري على �أ�سا�س الفرتة الزمنية مع �شركات من جمموعة �أرامكو ال�سعودية .ومبوجب عقد ال�شحن،
�سيكون لل�شركة احلق احل�صري يف نقل النفط اخلام املنتج يف اململكة العربية ال�سعودية واملباع من قبل جمموعة �أرامكو ال�سعودية (وحتديد ًا �شركة بوالنتري كما يف
تاريخ هذه الن�شرة) على �أ�سا�س الت�سليم للعميل بناقالت النفط العمالقة والذي يتم �شحنه من مواقع حمددة ت�ستخدمها �أرامكو ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام.
مع العلم �أن احلق احل�صري للنقل املن�صو�ص عليه يف عقد ال�شحن ال ي�سري على حموالت النفط اخلام املباعة من قبل �أي من �أع�ضاء جمموعة �أرامكو ال�سعودية
�إذا مل تكن على �أ�سا�س الت�سليم للعميل .ويعد عقد ال�شحن اتفاقية طويلة الأجل بني البحري وبوالنتري وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية ملدة ال تقل
عن � 10سنوات كحد �أدنى حيث ميكن لأي طرف طلب �إنهاء العقد بعد مرور خم�س �سنوات من تاريخ �سريانه (والذي �سيبد�أ �سريانه بتاريخ ت�سليم �أولى ناقالت
فيال �إلى ال�شركة مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول) ،وذلك مبوجب �إ�شعار يقدم للطرف الآخر قبل خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ الإنهاء املقرتح.
ومبوجب عقد ال�شحن ،تلتزم بوالنتري ب�ضمان حد �أدنى لت�سعرية ال�شحن التي حت�صل عليها ال�شركة مقابل توفري خدمات ال�شحن للرحالت الطويلة والتي يتم
تنفيذها با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة ،مما �سيحد من تع ّر�ض ال�شركة لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية ال�سيما يف حال انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن عن
الت�سعرية امل�ضمونة لل�شركة مبوجب العقد .ويف حال انخف�ضت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون وبالتايل التزمت بوالنتري بدفع احلد الأدنى �إلى
ال�شركة بالرغم من زيادته عن �سعر ال�سوق ال�سائد يف ذلك الوقت ومن ثم ارتفعت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية الحق ًا وجتاوزت �سعر ًا متّفق عليه يف عقد ال�شحن ،تلتزم
ال�شركة بت�سديد ن�سبة متفق عليها من تلك الزيادة لبوالنتري وذلك تعوي�ض ًا عن املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة وقت انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن
احلد الأدنى امل�ضمون على �أال يتجاوز ما ت�سدده ال�شركة لبوالنتري �إجمايل املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة يف ال�سابق عم ًال بت�سعرية ال�شحن امل�ضمونة.
وتعتقد ال�شركة �أن الإف�صاح عن احلد الأدنى امل�ضمون لت�سعرية ال�شحن وال�سعر الأعلى املتفق عليه يف هذه الن�شرة لي�س يف م�صلحة ال�شركة �أو م�ساهميها ،حيث �أن
مثل هذه املعلومات تعترب معلومات جتارية ح�سا�سة والإف�صاح عنها له ت�أثري �سلبي على تناف�سية ال�شركة يف �سوق ال�شحن العاملي وذلك لأن الإف�صاح عن مثل هذه
الأ�سعار قد يكون له ت�أثري �سلبي على العمالء احلاليني لل�شركة (ومن �ضمنهم �شركات النفط الكربى) الذين قد يتخذون قرار ًا بالتعامل مع �شركات �شحن �أخرى
�إذا مل تتمكن ال�شركة من عر�ض �أ�سعار م�شابهة لهم ،كما ميكن اعتبارها معيار ًا لل�شركة يف حال قررت الدخول يف عقود �شحن طويلة الأجل يف امل�ستقبل ،وبالتايل
منعها من اال�ستفادة من �أي زيادة قد حتدث يف امل�ستقبل على �أ�سعار ال�شحن يف ال�سوق.
عالوة على ما تقدم ،وبنا ًء على اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية ،تلتزم �أرامكو للتجارة (وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ملجموعة �أرامكو ال�سعودية)
باال�ستئجار من ال�شركة -على �أ�سا�س الفرتة الزمنية  -جزء ًا من الأ�صول امل�ستهدفة يتمثل يف  5ناقالت للمنتجات البرتولية املكررة وناقلة النفط العمالقة
 1الدرا�سة التي �أجراها مكتب ماكويلنج ( )McQuillingحول �سوق قطاع ال�شحن البحري يف نوفمرب 2012
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امل�ستخدمة ك�سفينة للتخزين العائم وذلك لنقل النفط اخلام وال�شحنات ذات ال�صلة ملدّة ال تقل عن خم�س �سنوات (با�ستثناء ناقلة النفط العمالقة التي ت�ستخدم
اخلا�صة بها� ،إال �أنه من املتو ّقع �أن ميت ّد حتّى 1437/03/20هـ (املوافق
للتخزين العائم حيث �إن �إيجارها على �أ�سا�س الفرتة الزمنية يخ�ضع ملتط ّلبات الت�سفني
ّ
2016/12/31م) �أو لفرتة �أطول .وملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم  " 3-2-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة
الزمنية").
وتتيح ال�صفقة �أي�ض ًا فر�صة ملزيد من التعاون بني ال�شركة وجمموعة �أرامكو ال�سعودية يف قطاع النقل البحري .فبموجب اتفاقية العالقة ،اتفقت �أرامكو ال�سعودية
وال�شركة على ا�ستك�شاف فر�ص التعاون امل�ستقبلي يف جماالت عملهما مثل املواد الكيماوية ،والب�ضائع ال�سائبة ،واملوانئ ،وغري ذلك .وملزيد من التفا�صيل ،ميكن
ّ
االطالع على الأق�سام  9-1و" 10-1عقود النقل" و"العالقة مع �أرامكو ال�سعودية".
ومبوجب بنود ال�صفقة� ،ستدفع البحري عو�ض ًا �إجمالي ًا قدره  4.875.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) مقابل الأ�صول
امل�ستهدفة والذي يعك�س �أي�ض ًا تقييم ال�شركة لقيمة عقود النقل بالن�سبة لل�شركة .و�ستقوم ال�شركة بالوفاء بهذا العو�ض من خالل الآتي:
 �إ�صدار �أ�سهم العو�ض البالغ عددها � 78.750.000سهم جديد �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير .و�ست�صدر الأ�سهم اجلديدة بال�سعر املتفق عليه
مبوجب بنود ال�صفقة والبالغ  22.25ريال �سعودي لل�سهم الواحد بحيث تكون القيمة الإجمالية للأ�سهم املزمع �إ�صدارها مبلغ 1.752.187.500
ريال �سعودي (ما يعادل  467.250.000دوالر �أمريكي).
 دفع العو�ض النقدي �إلى فيال ،والبالغ  3.122.812.500ريال �سعودي (ما يعادل  832.750.000دوالر �أمريكي).
وجهت فيال ب�إ�صدار �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (وهي �شركة تابعة مملوكة بالكامل ملجموعة �أرامكو ال�سعودية) امل�سجلة يف اململكة
وقد ّ
العربية ال�سعودية .وملزيد من املعلومات حول �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير وفيال ،ميكن االطالع على الق�سم " 7ملحة عامة عن فيال و�شركة �أرامكو ال�سعودية
للتطوير".
و�سيتم �سداد العو�ض من قبل ال�شركة بداي ًة عن طريق �إ�صدار �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير .وبعد تاريخ ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية،
�ستقوم ال�شركة ب�سداد اجلزء املتبقي من العو�ض من خالل دفع العو�ض النقدي �إلى فيال على الأ�سا�س املبني �أدناه.
قد يتم تعديل �أو تخفي�ض العو�ض -بح�سب احلال -يف حال اخل�سارة الكاملة لأي من ناقالت فيال �أو وجود �أعطال حمددة مل يتم �إ�صالحها قبل انتقال امللكية
القانونية لتلك الناقلة من فيال �إلى ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يف حال قامت البحري ( )1باملوافقة على �أو �إجراء �أي �إعادة تعديل على ر�أ�س املال بني تاريخ
غر�ض كان ،ف�إن ال�شركة �ستكون ملزمة ب�إ�صدار عدد �إ�ضايف من الأ�سهم با�سم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير يف تاريخ
التوقيع وتاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض لأي ٍ
ت�سليم �أ�سهم العو�ض ل�ضمان �أن عدد الأ�سهم التي متتلكها �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ت�ساوي  %20من كامل ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر (يف ذلك التاريخ)،
�أو (� )2إجراء �أي �إعادة تعديل على ر�أ�س املال بني تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض وتاريخ �إمتام املرحلة النهائية لل�صفقة لغر�ض متويل العو�ض النقدي ،ف�إن ال�شركة
�ستكون ملزمة ب�إ�صدار ما يلزم من �أ�سهم �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (دون �أن يكون مطلوب ًا من �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير �أو فيال �سداد �أي مبالغ
�إ�ضافية) بحيث تكون الأ�سهم اململوكة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير بعد عملية تعديل ر�أ�س املال متثل ما ن�سبته  20يف املائة من �إجمايل ر�أ�س املال امل�صدر
للبحري (يف ذلك التاريخ) .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،عند امتام �أي مرحلة من مراحل ال�صفقة (�أي عند ت�سليم �أي من ناقالت فيال �إلى ال�شركة)� ،ستقوم البحري
�أي�ض ًا ب�سداد قيمة وقود الناقالت (يف حالة ناقالت النفط العمالقة ،با�ستثناء ناقلة النفط العمالقة امل�ستخدمة للتخزين العائم) وزيوت الت�شحيم (لكل ناقالت
فيال) على منت ناقلة فيال املعنية يف ذلك الوقت ،على �أ�سا�س معدالت مرجعية متفق عليها بني فيال وال�شركة .وال ي�شمل العو�ض �سعر الوقود وزيوت الت�شحيم امل�شار
�إليها .وعليه ،على ال�شركة �سداد الدفعات املتعلقة بهم نقد ًا لفيال عند انتقال ملكية ناقلة فيال املعنية لل�شركة.
تعد عملية نقل امللكية القانونية للأ�صول امل�ستهدفة من قبل فيال �إلى ال�شركة عملية معقدة تخ�ضع لإجراءات مطولة وتتطلب دقة يف التنفيذ وتخطيط م�سبق.
ويخ�ضع اكمال �أي مرحلة من مراحل ال�صفقة �إلى عدة اعتبارات جتارية وعملية مبا فيها -على �سبيل املثال ال احل�صر� -إمتام عدد من عمليات الفح�ص الأ�سا�سية
قبل نقل ملكية �أي ناقلة وبالإ�ضافة �إلى �أن تكون الناقلة يف ميناء �آمن يتم حتديده بنا ًء على الآلية املتفق عليها مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول� ،أو �أي مكان
�آخر تتفق عليه ال�شركة وفيال ،وخالية من احلمولة عند وقت الت�سليم الفعلي لل�شركة .وبنا ًء على ذلك ،اتفقت ال�شركة وفيال على �أنّ تتم عملية نقل امللكية القانونية
لناقالت فيال على مراحل متعددة بحيث يتم نقل جميع ناقالت فيال خالل فرتة تقارب �ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ �إمتام املرحلة الأّولى لل�صفقة �إلى نقل ملكية �آخر
ناقلة من ناقالت فيال �إلى البحري.
وتتوقع ال�شركة �أن ال�صفقة �سوف ت�سمح لها برفع مكانتها الريادية يف ال�سوق و�أنها متثل خطوة انتقالية لل�شركة .و�سوف توفر ال�صفقة لل�شركة و�ضع ًا �أقوى من
الناحية املالية والتجارية وت�ساهم يف تو�سيع �أعمالها ب�شكل كبري مما �سيعزز من مكانتها الريادية يف قطاع النقل البحري.
ويخ�ضع �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة لعدة �شروط مبا يف ذلك احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة وموافقة م�ساهمي ال�شركة على ال�صفقة والرتتيبات
املتعلقة بها (ملزيد من التفا�صيل ،ميكن االطالع على الفقرة �" 8-1شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة").
1 11 -1مبررات الصفقة

كما هو مو�ضح �أعاله ،يرى جمل�س الإدارة �أن ال�صفقة متثل نقلة نوعية لل�شركة .وفيما يلي الأ�سباب الرئي�سية لرغبة ال�شركة الدخول يف هذه ال�صفقة:

2

1 11 -11 -1أسطول أكبر

�إن دمج ناقالت فيال مع �أ�سطول ال�شركة احلايل ميثل فر�صة مهمة لل�شركة لتو�سيع �أ�سطولها من ناقالت النفط العمالقة .ومبوجب بنود ال�صفقة� ،سينتقل �إلى
ال�شركة �أ�سطول حديث مكون من  14ناقلة نفط عمالقة مزدوجة الهيكل ،وناقلة نفط عمالقة �أحادية الهيكل ت�ستخدم ك�سفينة للتخزين العائم ،و 5ناقالت
للمنتجات البرتولية املكررة ،مما �سيزيد عدد ناقالت النفط العمالقة يف �أ�سطول ال�شركة �إلى  31ناقلة .ومن �ش�أن هذا التو�سع يف �أ�سطول ناقالت النفط العمالقة
َجعل ال�شركة �أحد �أكرب خم�س �شركات م�شغلة لناقالت النفط العمالقة يف العامل (وذلك بالنظر �إلى عدد ناقالت النفط العمالقة اململوكة) 2وتتوقع ال�شركة �أن
نقل النفط اخلام بال�شكل الوارد يف عقد ال�شحن �سيجعل ال�شركة �إحدى ال�شركات الرائدة عامليا يف قطاع نقل النفط اخلام.
و�سيكون من �ش�أن التو�سع يف الأ�سطول �أي�ض ًا منح ال�شركة مزايا �إ�ضافية فيما يتعلق بت�سعري خدماتها .ويعتقد جمل�س الإدارة �أن الأ�سطول املو�سع �سيوفر لها مرونة
�أكرب يف توظيف �أ�سطولها خلدمة جمموعة �أرامكو ال�سعودية �إلى جانب عمالء حاليني وجدد ،مما يعطي ال�شركة خيارات �أو�سع يف ت�سعري خدماتها ب�أ�سلوب تناف�سي.
1 11 -11 -1مزيد من اإليرادات

وفق ًا ل�شروط اتفاقية العالقة وعقد ال�شحن� ،ست�صبح ال�شركة الناقل احل�صري للنفط اخلام املنتج يف اململكة واملباع من قبل �شركات معينة تابعة لأرامكو ال�سعودية
لإدارة عمليات النقل اخلا�صة بها (وهي حالي ًا �شركة بوالنتري) على �أ�سا�س الت�سليم للعميل بناقالت النفط العمالقة والتي يتم �شحنها من مواقع معينة ت�ستخدمها
�أرامكو ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام (ملزيد من التفا�صيل يرجى االطالع على الق�سم " ،1-12ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية") .ويعد عقد ال�شحن اتفاقية طويلة
الأجل بني البحري وبوالنتري (وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية) ملدة ال تقل عن � 10سنوات كحد �أدنى حيث ميكن لأي طرف طلب �إنهاء العقد بعد
مرور خم�س �سنوات من تاريخ �سريانه (الذي �سيبد�أ �سريانه بتاريخ نقل ملكية �أولى ناقالت فيال لل�شركة مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول) .وذلك مبوجب
�إ�شعار يقدم للطرف الآخر قبل خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ الإنهاء املقرتح.
ومبوجب عقد ال�شحن ،تلتزم بوالنتري ب�ضمان حد �أدنى لت�سعرية ال�شحن التي حت�صل عليها ال�شركة مقابل توفري خدمات ال�شحن للرحالت الطويلة والتي يتم
تنفيذها با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة ،مما �سيحد من تع ّر�ض ال�شركة لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية ال�سيما يف حال انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن عن
الت�سعرية امل�ضمونة لل�شركة مبوجب العقد.
ويف حال انخف�ضت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون وبالتايل التزمت بوالنتري بدفع احلد الأدنى �إلى ال�شركة بالرغم من زيادته عن �سعر ال�سوق
ال�سائد يف ذلك الوقت ومن ثم ارتفعت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية الحق ًا وجتاوزت �سعر ًا متّفق عليه يف عقد ال�شحن ،تلتزم ال�شركة بت�سديد ن�سبة متفق عليها من تلك
الزيادة لبوالنتري وذلك تعوي�ض ًا عن املبالغ اال�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة وقت انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون على �أال يتجاوز ما
ت�سدده ال�شركة لبوالنتري �إجمايل املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة يف ال�سابق عم ًال بت�سعرية ال�شحن امل�ضمونة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ومبوجب اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية ،تلتزم �شركة �أرامكو للتجارة (وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية) با�ستئجار
جزء ًا من الأ�صول امل�ستهدفة يتمثل يف  5ناقالت للمنتجات البرتولية املكررة وناقلة النفط العمالقة امل�ستخدمة ك�سفينة للتخزين العائم بغر�ض نقل النفط اخلام
وال�شحنات ذات العالقة وذلك ملدّة ال تقل عن خم�س �سنوات (با�ستثناء ناقلة النفط العمالقة التي ت�ستخدم للتخزين العائم حيث �إن �إيجارها على �أ�سا�س الفرتة
اخلا�صة بها� ،إال �أنه من املتو ّقع �أن ميت ّد حتّى 1437/03/20هـ (املوافق 2016/12/31م) �أو لفرتة �أطول (وملزيد من التفا�صيل
الزمنية يخ�ضع ملتط ّلبات الت�سفني
ّ
يرجى مراجعة الق�سم " 3-2-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية) .ويعتقد جمل�س الإدارة �أن هذه الرتتيبات احل�صرية
طويلة الأجل �سوف تزيد من عائداتها بدء ًا من ال�سنة املالية الأولى التي تلي تاريخ امتام ال�صفقة.
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ت�ستخدم �أرامكو ال�سعودية �شركة فيال اململوكة لها بالكامل كذراع لل�شحن لغر�ض نقل النفط اخلام املباع على �أ�سا�س الت�سليم للعميل.
1 11 -11 -1مزيد من الكفاءة التشغيلية

يرى جمل�س الإدارة �أن الزيادة يف حجم �أ�سطولها �سيوفر لها مزيد ًا من املرونة من حيث وفرة الناقالت ،ومن �ش�أن ذلك -ال �سيما يف ظل خربتها يف �إدارة
الناقالت -توفري م�ستوى �أف�ضل من اخلدمة ودرجة اعتماد �أكرب لعمالئها كافة.
1 11 -11 -1قيمة مضافة للمساهمين

يرى جمل�س الإدارة �أن ال�صفقة مت ّثل فر�صة لإيجاد قيمة م�ضافة للم�ساهمني على املدى البعيد .كما يرى �أن تو�سيع �أ�سطول ال�شركة من ناقالت النفط العمالقة -
مقرون ًا بالرتتيبات احل�صرية املبينة �أعاله مع جمموعة �أرامكو ال�سعودية -والفر�ص الإ�ضافية للتعاون امل�ستقبلي مع جمموعة �أرامكو ال�سعودية وفق اتفاقية العالقة
متى ما كان ذلك جمدي ًا جتاري ًا� ،سيتيح لل�شركة اال�ستمرار يف النمو لفرتة طويلة ال�سيما يف ظل وجود امليزة الإ�ضافية املتمثلة يف احلد الأدنى امل�ضمون ل�سعر تقدمي
خدمات ال�شحن مبوجب عقد ال�شحن كما هو مبني �أعاله (ملزيد من التفا�صيل يرجى االطالع على الق�سم " ،1-12ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية") .ويرى جمل�س
الإدارة �أي�ض ًا �أن ذلك �سي�سهم يف احلفاظ على توازن وقوة اجلدارة االئتمانية لل�شركة.
 2الدرا�سة التي �أجراها مكتب ماكويلنج ( )McQuillingحول �سوق قطاع ال�شحن البحري يف نوفمرب 2012م.
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1 11 -11 -1العالقة مع مجموعة أرامكو السعودية

تتيح ال�صفقة فر�صة ملزيد من التعاون بني ال�شركة وجمموعة �أرامكو ال�سعودية يف قطاع النقل البحري .فبموجب اتفاقية العالقة ،اتفقت �أرامكو ال�سعودية وال�شركة
على مناق�شة احتماالت التعاون امل�ستقبلي يف جماالت عملهما مثل املواد الكيماوية ،والب�ضائع ال�سائبة ،واملوانئ ،وغري ذلك من املجاالت متى ما كان ذلك جمدي ًا
جتاري ًا .عالوة على ذلك ،ف�إن �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير-وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية� -سوف متتلك كجزء من ال�صفقة ما ن�سبته  20يف
املائة من الأ�سهم امل�صدرة لل�شركة .وتعتزم �أرامكو ال�سعودية –من خالل �شركة �أرامكو للتطوير� -أن ت�صبح م�ستثمر ًا ا�سرتاتيجي ًا طويل الأجل يف ال�شركة ،ومن
املتوقع �أن يكون ذلك يف م�صلحة ال�شركة.
1 11 -11 -1التطلعات نحو دعم التنمية في المملكة
1 11 -11 -11 -1دعم االحتياجات املتنامية للمملكة

بعد �إمتام ال�صفقة ،يرى جمل�س الإدارة �أن ال�شركة �ست�صبح يف موقع �أف�ضل لدعم عدد من القطاعات التجارية يف اململكة كقطاع النفط ،والكيماويات ،والت�صنيع
املو�سع �سوف
الآخذة يف النمو حالي ًا ال�سيما �أن تلك القطاعات تعتمد ب�شكل رئي�سي على النقل البحري كو�سيلة لال�سترياد والت�صدير .وترى ال�شركة �أن �أ�سطولها ّ
يو ّفر لهذه القطاعات الهامة مزيد ًا من خدمات ال�شحن مما �سي�سهم يف دعم عجلة النمو االقت�صادي واالزدهار يف اململكة.
1 11 -11 -11 -1تنمية القطاع البحري يف اململكة

بعد �إمتام ال�صفقة ،ت�أمل ال�شركة �أن ت�صبح يف موقع ت�سهم من خالله يف تنمية قطاع النقل البحري يف اململكة .وعلى �سبيل املثال ،ميكن �أن ي�شمل ذلك ما يلي:
 زيادة يف م�ستويات ال�سعودة يف الطواقم البحرية.
 دعم التعليم والتدريب يف القطاع البحري.
 تطوير �سجل وطني لل�سفن.
 ت�أ�سي�س هيئة وطنية لقطاع ال�شحن البحري.
 حت�سني ا�ستخدام �أدوات ال�صيانة والت�أهيل.
 زيادة اال�ستثمارات يف خدمات �صيانة ال�سفن وخدمات الدعم الأخرى.
وتعد هذه التطلعات مكملة ال�سرتاتيجية ال�شركة وقيمها ،كما هي مبينة ب�شكل �أكرث تف�صي ًال يف الق�سم " 4-5الر�ؤية واال�سرتاتيجية".
1 11 -1األصول المستهدفة

كما هو مو�ضح �أعاله ،ف�إن الأ�صول التي �سوف تُدمج مع ال�شركة مبوجب ال�صفقة هي:
  14ناقلة نفط عمالقة مزدوجة الهيكل ،وناقلة نفط عمالقة �أحادية الهيكل ت�ستخدم ك�سفينة للتخزين العائم .وت�ستخدم ناقالت النفط العمالقة لنقل
النفط اخلام ،يف حني �أن ناقلة النفط العمالقة �أحادية الهيكل مت تعديلها لت�ستخدم كوحدة تخزين عائمة.
 خم�سة ناقالت للمنتجات البرتولية املكررة .وت�ستخدم هذه الناقالت لنقل ب�ضائع من احلجم املتو�سط لغر�ض نقل املنتوجات البرتولية النظيفة من
امل�صايف �إلى نقاط قريبة من الأ�سواق.
ويو�ضح اجلدول �أدناه كافة التفا�صيل اخلا�صة بناقالت فيال التي �سيتم دجمها مع �أ�سطول البحري:
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لودجلاااالاقائمة بناقالت فيال
اال�سم
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القيمة املتفق عليها
(ريال �سعودي)

احلمولة ال�ساكنة
(طن مرتي)

تاريخ الت�شييد

العلم

ناقالت النفط العمالقة مزدوجة الهيكل
جنم اجلدي

194.587.500

317.129

2003م

ليربيا

جنم احلمل

194.587.500

317.129

2003م

ليربيا

جنم احلوت

176.062.500

317.129

2002م

ليربيا

جنم الأ�سد

171.412.500

317.129

2002م

ليربيا

جنم البطني

323.700.000

319.428

2008م

ليربيا

جنم ال�شعرى

323.700.000

319.428

2008م

ليربيا

جنم الواقع

323.700.000

319.428

2008م

ليربيا

جنم امليزان

323.700.000

319.428

2008م

ليربيا

جنم اجلناح

335.287.500

319.428

2008م

ليربيا

جنم ال�سيف

344.550.000

318.000

2009م

ليربيا

جنم العقرب

379.837.500

318.000

2010م

ليربيا

جنم العذراء

379.837.500

318.000

2010م

ليربيا

جنم املطر

379.837.500

318.000

2010م

ليربيا

جنم الهُمام

379.837.500

318.000

2010م

ليربيا

ناقلة النفط العمالقة �أحادية الهيكل امل�ستخدمة للتخزين العائم
جنم الفرد

97.875.000

301.862

1995م

ليربيا

ناقالت املنتجات البرتولية
جنم الزورق

114.637.500

49.000

2006م

ليربيا

جنم الطرف

114.637.500

49.000

2006م

ليربيا

جنم الن�صل

108.262.500

49.000

2005م

ليربيا

جنم الطري

108.262.500

49.000

2005م

ليربيا

جنم الدبران

100.687.500

97.000

2003م

ليربيا

املجموع

4.875.000.000

امل�صدر :ال�شركة

 بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ستنتقل �إلى ال�شركة �أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة بتلك الناقالت واملوجودة على متنها ،وبيانات ال�صيانة اخلا�صة بكل ناقلة
واملحفوظة الكرتوني ًا بالإ�ضافة �إلى الدفاتر وال�سجالت اخلا�صة بالناقالت وكافة املواد الأخرى التي متلكها فيال والالزمة لعمل الناقالت.
 كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،قدمت ال�شركة عرو�ض عمل يف جمموعة البحري لـ ّ 409
موظف ًا من �شركة فيال ( 317من العاملني على منت ال�سفن و 92من
العاملني باملكاتب) منهم  387موظف ًا ( 296من العاملني على منت ال�سفن و 91من العاملني باملكاتب) قبلوا العرو�ض و 22موظف ( 21من العاملني على
منت ال�سفن و 1من العاملني باملكاتب) رف�ضوا العرو�ض املقدمة لهم ،وذلك وفق بنود اتفاقية اخلدمات (ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم
" 1-12ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية").

 3بح�سب املعايري املتعارف عليها حالي ًا يف ال�سوق ،يبلغ متو�سط عمر الناقالت حوايل  25عام ًا.
 4تت�ضمن القيمة املحددة لكل من ناقالت فيال �أي�ض ًا تقييم ال�شركة للقيمة املتوقعة لعقود النقل بالن�سبة لل�شركة.
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1 11 -1زيادة رأس المال

�ستقوم ال�شركة ب�سداد جزء من العو�ض من خالل �إ�صدار �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير بال�سعر املتفق عليه البالغ  22.25ريال �سعودي لل�سهم
الواحد بحيث تكون القيمة الإجمالية للأ�سهم املزمع �إ�صدارها مبلغ  1.752.187.500ريال �سعودي (ما يعادل  467.250.000دوالر �أمريكي) .و�سيتم ذلك
من خالل زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مما يتطلب موافقة امل�ساهمني على ذلك خالل اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على
الق�سم " 15-1اجلمعية العامة غري العادية") .وبعد �إ�صدار �أ�سهم العو�ض� ،سوف متتلك �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ن�سبة  20يف املائة من �إجمايل �أ�سهم
ر�أ�س املال ال�شركة امل�صدر.
ويف حال قامت �شركة البحري ( )1باملوافقة على �أو �إجراء �أي تعديل على ر�أ�س املال بني تاريخ التوقيع وتاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض لأي غر�ض ،ف�إن ال�شركة �ستكون
ملزمة ب�إ�صدار عدد �إ�ضايف من الأ�سهم ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير يف تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض بحيث تكون الأ�سهم اململوكة لها يف ذلك التاريخ
متثل ما ن�سبته  20يف املائة من �إجمايل ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة� ،أو (� )2إجراء �أي �إعادة تعديل على ر�أ�س املال بني تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض وتاريخ �إمتام
املرحلة النهائية لل�صفقة لغر�ض متويل العو�ض النقدي ،ف�إن ال�شركة �ستكون ملزمة ب�إ�صدار ما يلزم من �أ�سهم �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (دون �أن يكون
مطلوب ًا من �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير �أو فيال �سداد �أي مبالغ �إ�ضافية) بحيث تكون الأ�سهم اململوكة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير بعد عملية تعديل ر�أ�س
املال متثل ما ن�سبته  20يف املائة من �إجمايل ر�أ�س املال امل�صدر للبحري (يف ذلك التاريخ).
1 11 -1أسهم العوض

�إن ا�ستكمال عملية نقل امللكية القانونية لكل ناقلة من ناقالت فيال �إلى ال�شركة عملية معقّدة وتخ�ضع لإجراءات مطولة والعتبارات جتارية وعملية خمتلفة،
بالإ�ضافة �إلى �ضرورة �إمتام عدد من عمليات الفح�ص الأ�سا�سية قبل نقل ملكية �أي ناقلة .وبنا ًء على ذلك ،اتفقت ال�شركة وفيال على �أن يتم نقل امللكية القانونية
لناقالت فيال على مراحل متعددة بحيث يتم نقل ملكية كل ناقلة �إلى ال�شركة (�أو من ت�سميه ال�شركة) على مدى فرتة تقارب �ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ �إمتام
املرحلة الأّولى لل�صفقة .ومتا�شي ًا مع هذه الطريقة املتفق عليها لت�سليم ناقالت فيال ،فقد اتفقت ال�شركة وفيال على قيام مراجع احل�سابات ب�إ�صدار �شهادة مراجع
احل�سابات املرحلية (التي �سيتم توفري ن�سخة منها �إلى فيال) لل�شركة بعد انتقال ملكية �أي ناقلة من ناقالت �أ�سهم العو�ض �إلى ال�شركة (با�ستثناء ناقلة �أ�سهم
العو�ض النهائية) وقيام ال�شركة ب�إر�سال خطاب رئي�س جمل�س �إدارة البحري �إلى فيال فيما يتعلق بناقلة �أ�سهم العو�ض التي يتم نقل ملكيتها .وبالن�سبة لتاريخ
ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية� ،سيقوم مراجع احل�سابات ب�إ�صدار �شهادة مراجع احل�سابات النهائية لل�شركة (التي �سيتم توفري ن�سخة منها �إلى فيال) و�ستقوم
ال�شركة بتقدمي خطاب رئي�س جمل�س �إدارة البحري بخ�صو�ص تلك الناقلة ،وبعد ذلك �ستقوم ال�شركة بالتقدم �إلى وزارة التجارة وال�صناعة لتحديث �سجلها
التجاري لعك�س زيادة ر�أ�س املال ،واتخاذ كافة الإجراءات ال�ضرورية لإ�صدار وت�سجيل �أ�سهم العو�ض با�سم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير وت�سجيل تلك الأ�سهم
يف �سجل الأ�سهم الآيل اخلا�ص بال�شركة لدى تداول قبل تاريخ التنفيذ النهائي لت�سليم �أ�سهم العو�ض.
واجلدير بالذكر �أنه مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،اتفقت ال�شركة وفيال على ترتيبات تعاقدية فيما يتعلق بكيفية ح�صول �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير
على �أرباح تعلن عنها ال�شركة ل�سنة مالية يتم فيها نقل املكلية القانونية لأي من ناقالت �أ�سهم العو�ض من قبل فيال �إلى ال�شركة ،وملزيد من التفا�صيل حول هذه
الرتتيبات يرجى مراجعة الق�سم " 1-1-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول".
1 11 -1العوض النقدي

فيما يتعلق بالعو�ض النقدي الواجب على ال�شركة دفعه �إلى فيال مقابل الأ�صول امل�ستهدفة� ،ستقوم ال�شركة وفيال ووكيل ح�ساب ال�ضمان النقدي ب�إبرام اتفاقية
ال�ضمان النقدي والتي مبوجبها �ستقوم ال�شركة بتحويل مبلغ من العو�ض النقدي ي�ساوي قيمة الناقلة املعنية (بالإ�ضافة �إلى مبلغ �إ�ضايف يعادل القيمة املقدرة لوقود
ال�سفن بالن�سبة لكافة ناقالت فيال التي ال تخ�ضع التفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية ،ومواد الت�شحيم للناقلة املعنية بالن�سبة لكافة ناقالت فيال) �إلى
ح�ساب م�صريف لل�شركة مدار من قبل وكيل ال�ضمان النقدي ،وذلك خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �أيام عمل من تاريخ ا�ستالم ال�شركة لإ�شعار من فيال يحدد التاريخ
الذي تتو ّقع فيه فيال نقل ملكية ناقلة فيال املعنية �إلى ال�شركة علم ًا ب�أنه يتوجب على فيال تقدمي ذلك الإ�شعار لل�شركة قبل خم�سة �أيام من تاريخ الت�سليم املتوقع.
وعند نقل ناقلة فيال املعنية �إلى ال�شركة ،تطلب ال�شركة وفيال مع ًا من وكيل ال�ضمان النقدي ت�سديد هذا املبلغ �إلى فيال.
1 11 -1شروط إتمام المرحلة األولى من الصفقة

يعتمد �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة (وبالتايل ال�صفقة ككل) على ا�ستيفاء �-أو التنازل عن� -شروط �إمتام املرحلة الأولى .يت�ضمن اجلدول الوارد �أدناه
�شروط �إمتام املرحلة الأولى التي مت ا�ستيفا�ؤها �-أو التنازل عنها �إما من قبل فيال �أو ال�شركة -بالإ�ضافة �إلى ال�شروط التي مل ت�ستوفى بعد (مبا يف ذلك ال�شروط
التي تتطلب عدم حتقق �أمور معينة حتى تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة) .ملزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم " 1-1-1-12ملخ�ص البنود
الرئي�سية التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول".
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�شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة التي مت ا�ستيفا�ؤها �أو التنازل عنها ،بح�سب احلال
الو�ضع

تاريخ اال�ستيفاء /التنازل

�شروط �إمتام املرحلة الأولى
توقيع اتفاقيات ال�صفقة

ق��ام��ت ك��اف��ة الأط�����راف املعنية بتوقيع اتفاقيات
ال�صفقة.

مت توقيع اتفاقيات ال�صفقة يف تاريخ 1433/12/19ه��ـ
(امل��واف��ق 2012/11/4م) ومت تعديل اتفاقية �شراء
الأع���م���ال والأ����ص���ول ب��ت��اري��خ 1434/9/3ﻫ (امل��واف��ق
2013/7/11م) وت��اري��خ 1434/12/25ﻫ (امل��واف��ق
2013/10/30م) و ت��اري��خ 1435/2/28ﻫ (امل��واف��ق
2013/12/31م) وت��اري��خ 1435/5/30ﻫ (امل��واف��ق
2014/3/31م) وت��اري��خ 1435/6/14ه������ـ (امل��واف��ق
2014/4/14م) وات���ف���اق���ي���ة اخل����دم����ات ب��ت��اري��خ
1435/6/14هـ (املوافق 2014/4/14م) وعقد ال�شحن
بتاريخ 1435/6/14هـ (املوافق 2014/4/14م).

�أال يقل تقييم الأ�صول امل�ستهدفة ال��وارد يف تقرير
التقييم الذي �أعده امل�ست�شار املايل عن العو�ض

ن�ص تقرير التقييم املُعد من قبل امل�ست�شار املايل على
�أن قيمة الأ�صول امل�ستهدفة وعقود النقل ترتاوح ما
بني  1.300و  1.700مليون دوالر �أمريكي� ،أي �أنها ال
تقل عن قيمة العو�ض .للمزيد من التفا�صيل ،يرجى
االطالع على الق�سم " 3التقييم".

مت �إ�صدار تقرير التقييم من قبل امل�ست�شار املايل بتاريخ
1433/11/29هـ (املوافق 2012/10/15م).

موافقة هيئة ال�سوق املالية على ن�شر ن�شرة الإ�صدار

متت املوافقة على هذه الن�شرة من قبل هيئة ال�سوق
املالية.

وافقت هيئة ال�سوق املالية على هذه الن�شرة قبل ن�شرها.

اتفاق كل من فيال وال�شركة على  90يف املائة على
الأقل من املوظفني الذين �سيتم نقلهم �إلى ال�شركة
وفق اتفاقية اخلدمات

قامت فيال وال�شركة جمتمعتني بت�شكيل جلنة دمج
مت تعيني �أع�ضاءها من قبل كل من الطرفني .جلنة
الدمج م�س�ؤولة عن حتديد هوية ونقل موظفي فيال.

كما يف تاريخ هذه الن�شرة قدمت ال�شركة عرو�ض عمل
يف جمموعة البحري لـ ّ 409
موظف ًا من �شركة فيال (317
من العاملني على منت ال�سفن و 92من العاملني باملكاتب)
منهم  387موظف ًا ( 296من العاملني على منت ال�سفن
و 91من العاملني باملكاتب) قبلوا العر�ض و 22موظف
( 21م��ن العاملني على م�تن ال�سفن و 1م��ن العاملني
باملكاتب) رف�ضوا العرو�ض املقدمة لهم.

موافقة جمل�س حماية املناف�سة

قدمت ال�شركة طلب ًا ملجل�س حماية املناف�سة بتاريخ
1434/3/24ه����ـ (امل��واف��ق لتاريخ 2013/1/15م)
للح�صول على املوافقة على �إب��رام ال�صفقة .ت�ضمن
الطلب ملخ�ص ًا التفاقيات ال�صفقة وغ�يره��ا من
التفا�صيل املطلوبة من جمل�س حماية املناف�سة مبا
يف ذلك املعلومات املتعلقة ب�أرامكو ال�سعودية و�شركة
�أرامكو ال�سعودية للتطوير وفيال.

منح جمل�س حماية املناف�سة موافقته املتعلقة بال�صفقة
بتاريخ 1434/3/24هـ (املوافق 2013/2/5م).

احل�صول على موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول
واملعادن على ال�صفقة ،بالإ�ضافة �إلى توقيع ال�شركة
على �أي م�ستندات حتدد ال�شروط التي مت مبوجبها
منح موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن
(متى ما كان ذلك مطلوب ًا)

قامت �أرامكو ال�سعودية ب�إبالغ ال�شركة عن موافقة
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن على ال�صفقة
كما هي مو�ضحة باالتفاقيات التي مت املوافقة عليها
من قبل جمل�س �إدارة ال�شركتني والتي مت ت�سليمها من
قبل �أرامكو ال�سعودية للمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول
واملعادن .وعليه ال يوجد �أي م�ستندات من املجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن مطلوب على ال�شركة
توقيعها .للمزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على
الق�سم " 1-8-1موافقة املجل�س الأع��ل��ى ل�ش�ؤون
البرتول واملعادن".

مت احل�����ص��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل�����ش���ؤون
ال��ب�ترول وامل��ع��ادن ب��ت��اري��خ 1435/6/10ه������ـ (امل��واف��ق
2014/4/10م).
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ا�ستالم كافة املوافقات املطلوبة من �أط��راف ثالثة
والتي تتمثل يف:
�أ) ا���س��ت�لام م��واف��ق��ة وت���ن���ازل م��ن ق��ب��ل ه��اي��دوك
هولدنغز ليمتد (�شركة م�ؤ�س�سة يف جزر فريجن
الربيطانية) التي يلزم احل�صول على موافقتها
عند وجود تغري يف ال�سيطرة على ال�شركة وذلك
مبوجب اتفاقية ال�شركاء املربمة مع ال�شركة
فيما يتعلق ب�شركة ب�تردي��ك امل��ح��دودة وهي
�إحدى �شركات جمموعة البحري (للمزيد من
التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم 4-8-5
"برتديك").
ب) ا�ستالم ت��ن��ازل ودل��ي��ل على الإن��ه��اء م��ن وكيل
الت�سهيالت بخ�صو�ص اتفاقية ت�سهيالت قامت
ال�شركة ب�إبرامها يف � 3سبتمرب 2002م وانتهت
يف نوفمرب 2012م.

ق��ام��ت ال�شركة بطلب وا���س��ت�لام ك��اف��ة امل�ستندات
الالزمة ال�ستيفاء هذا ال�شرط.

مت ا�ستالم كافة موافقات الأطراف الثالثة كما يف تاريخ
هذه الن�شرة.

�شروط �إمتام املرحلة الأولى الأخرى التي مل ت�ستوفى بتاريخ هذه الن�شرة والتي يجب ا�ستيفا�ؤها بحلول تاريخ �إمتام املرحلة الأولى ومبا ال يتجاوز تاريخ التنفيذ
النهائي (�أو �أي تاريخ الحق �آخر تتفق عليه ال�شركة وفيال)
�شروط �إمتام املرحلة الأولى

اخلطوات التي يجب اتخاذها

املدة املتوقعة

توقيع اتفاقية ال�ضمان النقدي

توقيع اتفاقية ال�ضمان النقدي من قبل �أطرافها.

من املتوقع توقيع االتفاقية قبل عقد اجلمعية العامة غري
العادية لل�صفقة.

دليل تقبله فيال على �أن ال�شركة قادرة على
متويل العو�ض النقدي

توقيع االتفاقيات النهائية لتمويل املرابحة اجل�سري بقيمة
 3.182.812.500ري��ال �سعودي لتمويل العو�ض النقدي
والتكاليف املرتبطة بال�صفقة .للمزيد من التفا�صيل ،يرجى
االطالع على الق�سم " 13-1ترتيبات التمويل".

مت توقيع مذكرة �شروط متويل املرابحة اجل�سري بتاريخ
1434/4/9هـ (املوافق 2013/2/19م) .من املتوقع �أن
يتم توقيع االتفاقيات النهائية املتعلقة بهذه الت�سهيالت
اجل�سرية بعد ان��ع��ق��اد اجلمعية ال��ع��ام��ة غ�ير العادية
لل�صفقة بفرتة ق�صرية و�ستقوم ال�شركة بالإعالن عن
توقيع االتفاقيات النهائية متى ما مت ذلك.

موافقة وزارة ال��ت��ج��ارة وال�صناعة على
عقد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة
وج��دول �أعمال االجتماع ال��ذي �سيت�ضمن
ال��ق��رار اخل��ا���ص بال�صفقة مب��ا يف ذل��ك
التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي
لل�شركة

�ستقوم ال�شركة بتقدمي طلب ل����وزارة ال��ت��ج��ارة وال�صناعة
للح�صول على موافقتها.

من املتوقع تقدمي طلب وزارة التجارة وال�صناعة قبل 30
يوم ًا تقريب ًا من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية
لل�صفقة .من املتوقع ا�ستالم موافقة وزارة التجارة
وال�صناعة بعد ن�شر هذه الن�شرة بوقت ق�صري.

املوافقة على القرار اخلا�ص بال�صفقة من
قبل امل�ساهمني

�ستقوم ال�شركة بعقد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة وفق ًا
لنظامها الأ�سا�سي ونظام ال�شركات ،و�ستقوم بن�شر الدعوة لعقد
اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة يف موقع تداول واجلريدة
الر�سمية ال�سعودية و�صحيفة يومية واحدة ت�صدر باللغة العربية
يف مدينة الريا�ض.

�ستقوم ال�شركة بالدعوة �إل��ى انعقاد اجلمعية العامة
غري العادية لل�صفقة فور احل�صول على موافقة وزارة
التجارة وال�صناعة على عقد اجلمعية .و�ستُعقد اجلمعية
بعد  25يوم على الأقل من ن�شر الدعوة.

فيما يلي قائمة ب�شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة التي تتطلب عدم وقوع حدث معني قبل تاريخ �إمتام املرحلة الأولى والتي ال بد من ا�ستيفائها فقط من
خالل عدم حتقق احلدث املعني قبل �إمتام املرحلة الأولى:
 عدم حدوث �أي تغيري جوهري �سلبي.
 عدم �إعالن �أي نية جدية يف تقدمي عر�ض من �ش�أنه اال�ستحواذ على ح�صة �سيطرة يف ال�شركة.
 عدم حتقق �أي واقعة �أو �أمر �أو ظرف من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى جتاوز تعهدات جوهرية مت تقدميها من قبل فيال �أو من قبل ال�شركة مبوجب اتفاقية �شراء
الأعمال والأ�صول والذي �سي�شكل تغيري ًا �سلبي ًا جوهري ًا ،دون �أن تتم معاجلته �أو ت�سويته من قبل الطرف املعني خالل  30يوم ًا (�إذا كان من املمكن
معاجلته) ب�شكل ير�ضي الطرف الآخر على نحو معقول.
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 عدم وقوع حادثة تلوث بيئي منذ تاريخ التوقيع �أو يف حال وقوع حادثة تلوث بيئي وكان �أثرها فقط توقف �أعمال الطرف املت�سبب باحلادثة �أو ع�ضو من
جمموعته ،مع كون تلك احلادثة قد متت معاجلتها عند امتام املرحلة الأولى بحيث مل يعد هناك وجود لأي �أعباء نا�شئة عن مثل تلك احلادثة بالن�سبة
للناقلة اخلا�صة بالطرف املت�سبب للحادثة.
1 11 -11 -1موافقة المجلس األعلى لشؤون البترول والمعادن

كما هو مو�ضح �أعاله� ،إن �أحد ال�شروط الرئي�سية لإمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة هو احل�صول على موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن على ال�صفقة.
ويتمثل دور املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن يف حتديد �سيا�سات وا�سرتاتيجيات اململكة املتعلقة بالبرتول والغاز وغريها من املواد الهيدروكربونية يف �ضوء
امل�صالح الوطنية للمملكة مبا يف ذلك حاالت الطوارئ الوطنية .وتعد موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن مطلوبة ب�سبب �أن ال�شركة �ستكون هي الناقل
الوطني امل�س�ؤول -مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول -عن ت�أمني �أ�سطول من الناقالت بحد �أدنى من احلمولة لغر�ض نقل النفط اخلام ودعم �أولويات النقل
الوطني يف �أوقات الطوارئ الوطنية يف اململكة.
ومت احل�صول على موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن يف تاريخ 1435/6/10هـ (املوافق 2014/4/10م) على نقل ملكية �أ�سطول فيال �إلى ال�شركة و�أن
تتولى ال�شركة التزامات الناقل الوطني.
1 11 -1عقود النقل
عقد الشحن واتفاقية اإليجار على أساس الفترة الزمنية

تعتقد ال�شركة �أن عقود النقل من �ش�أنها حتقيق فوائد طويلة الأجل ملجموعة البحري� ،سواء كان ذلك من حيث زيادة الأرباح �أو �إيجاد قيمة م�ضافة للم�ساهمني.
ملزيد من التفا�صيل عن عقود النقل يرجى االطالع على الق�سم " 1-12ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية".
1 1 1 -1العالقة مع أرامكو السعودية

لتعزيز الرتتيبات احل�صرية املتفق عليها مبوجب عقود النقل ،قامت �أرامكو ال�سعودية وال�شركة ب�إبرام اتفاقية العالقة بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق
2012/11/4م) .وتلزم اتفاقية العالقة من �أرامكو ال�سعودية �أن تدعم الرتتيبات احل�صرية بحيث:
 ت�صبح ال�شركة الناقل احل�صري لأرامكو ال�سعودية لنقل النفط اخلام املنتج يف اململكة واملباع من قبل جمموعة �أرامكو ال�سعودية على �أ�سا�س الت�سليم
للعميل بناقالت النفط العمالقة والذي يتم نقله من موانئ حمددة ت�ستخدمها �أرامكو ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام بح�سب ما هو حمدد يف عقد
ال�شحن .ملزيد من التفا�صيل يرجى االطالع على الق�سم " 1-12ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية".
 فيما يتعلق ب�شحنات النفط اخلام املنتج يف اململكة التي لن ت�شحن بناقالت النفط العمالقة والتي ت�ستويف �شروط معينة ،يقوم مفو�ض �أرامكو ال�سعودية
املعني ب�إ�شعار ال�شركة بوجود مثل تلك ال�شحنة بحيث تتمكن ال�شركة من تقدمي عر�ضها لنقل تلك ال�شحنات.
كما ت�ستوجب اتفاقية العالقة �أي�ض ًا �أن توفر �أرامكو ال�سعودية وقود الناقالت -متى ما �أمكن ذلك -لأي ناقلة مملوكة بالكامل ملجموعة البحري �أو �أي ناقلة
م�ست�أجرة بهيكلها من قبل جمموعة البحري� .إال �أن ال�شركات الأع�ضاء يف جمموعة �أرامكو ال�سعودية غري ملزمة بتوفري وقود الناقالت �إلى �إحدى �شركات جمموعة
البحري �إذا كان ذلك �سي�ؤدي �إلى عدم قدرة تلك ال�شركة التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية على الوفاء بالتزاماتها جتاه� ،أو �سد احتياجات� ،أي من ال�شركات
الأخرى التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية� ،أو �إذا كان ذلك �سي�ؤدي �إلى �أو من الأرجح على نحو منطقي �أنه �سي�ؤدي �إلى خرق �أرامكو ال�سعودية �أو ال�شركة التابعة
ملجموعة �أرامكو ال�سعودية لأي ترتيبات تعاقدية م�سبقة مع طرف ثالث �أو �أي قانون �أو نظام نافذ.
اتفقت ال�شركة �أي�ض ًا مع �أرامكو ال�سعودية على مناق�شة فر�ص التعاون امل�ستقبلي متى ما كان ذلك جمدي ًا جتاري ًا يف جماالت �أخرى مبا يف ذلك جمال الكيماويات،
ّ
واملحطات وخطوط النقل اللوج�ستية اخلا�صة بالأعمال التجارية وخدمات الدعم البحري.
والب�ضائع ال�سائبة،
1 1 1 -1ترتيبات التوظيف
اتفاقية الخدمات

كجزء من ال�صفقة ،قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقية اخلدمات مع فيال بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م) واملعدلة بتاريخ 1435/6/14هـ (املوافق
2014/4/14م) ،والتي يجب �أن تقدم ال�شركة مبوجبها عرو�ض عمل لعدد حمدد من موظفي فيال (�سواء العاملني على منت ال�سفن �أم باملكاتب) بنف�س ال�شروط
واملزايا (مبا يف ذلك املكاف�آت والبدالت ،مثل بدل ال�سكن) التي كان ه�ؤالء املوظفني يح�صلون عليها مبوجب عقود عملهم مع فيال وذلك ل�ضمان االندماج ال�سهل
للأ�صول امل�ستهدفة يف �أ�سطول ناقالت ال�شركة احلايل.
كما يف تاريخ هذه الن�شرة قدمت ال�شركة عرو�ض للعمل يف جمموعة البحري لـ ّ 409
موظف ًا من �شركة فيال ( 317من العاملني على منت ال�سفن و 92من العاملني
باملكاتب) منهم  387موظف ًا ( 296من العاملني على منت ال�سفن و 91من العاملني باملكاتب) قبلوا العرو�ض و 22موظف ( 21من العاملني على منت ال�سفن و 1من
العاملني باملكاتب) رف�ضوا العرو�ض املقدمة لهم.
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وعند املوافقة على عرو�ض التوظيف املقدمة من ال�شركة ،ينتقل املوظفون العاملون على منت الناقلة �إلى ال�شركة بتاريخ انتقال الناقلة التي يعملون عليها� .أما
املوظفون العاملون يف املكاتب ف�سينتقلون تدريجي ًا بح�سب ما يتم االتفاق عليه بني ال�شركة وفيال ،بحيث ال يت�سبب ذلك يف تعطيل �أي من �أعمال ال�شركة �أو فيال.
اتفاقية اإلعارة

كما قامت ال�شركة �أي�ض ًا ب�إبرام اتفاقية �إعارة مع �أرامكو ال�سعودية بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق لتاريخ 2012/11/4م) لإعارة عدد حمدد من املوظفني
العاملني يف مكاتب جمموعة �أرامكو ال�سعودية �إلى ال�شركة ،وذلك لتقدمي الدعم الفني لل�شركة فيما يتعلق بالأ�صول امل�ستهدفة .ويحق لأي من ال�شركة �أو ارامكو
ال�سعودية اقرتاح الإعارة عند احلاجة ،ويف حال اتفقتا على �أن الإعارة منا�سبة ،ف�سوف تتفقان على هوية املوظف الذي �ستتم �إعارته واخلدمات التي �سيقدمها
وفرتة الإعارة وموقعها والأجر الذي �سيتم �سداده من قبل ال�شركة �إلى �أرامكو ال�سعودية مقابلها .و�سيتعني على ال�شركة �أن تدفع �أجر ًا لأرامكو ال�سعودية عن كل
موظف معار ُيحدد بنا ًء على ما يتلقاه موظف يف ال�شركة يعمل يف نف�س الدرجة الوظيفية.
(ملزيد من التفا�صيل حول هذه االتفاقيات ،يرجى االطالع على الق�سم " 1-12ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية").
1 1 1 -1اتفاقيات الصفقة الرئيسية

مف�صل �أكرث التفاقيات ال�صفقة ،يرجى االطالع على الق�سم 1-1-12
يقدم اجلدول التايل نبذة عن ال�شروط الأ�سا�سية التفاقيات ال�صفقة الرئي�سية .ولعر�ض ّ
"ملخ�ص م�ستندات ال�صفقة":
1 11 -1 1 -1اتفاقية شراء األعمال واألصول
الو�صف والأطراف

اتفاقية بني ال�شركة وفيال من �أجل دمج كامل �أ�سطول ناقالت فيال والعمليات املتعلقة بتلك الناقالت مع ال�شركة.

ال�شروط الرئي�سية

تت�ضمن اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول �شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة التي ال بد من ا�ستيفاءها قبل �إمتام املرحلة الأولى (للمزيد من
التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم �" 8-1شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة").
تقدم كل من فيال وال�شركة لبع�ضهما البع�ض عدد ًا من التعهدات تتعلق بناقالت فيال وال�شركة على التوايل مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال
والأ�صول.
تعهدت فيال بعدم التناف�س مع جمموعة البحري يف جمال متلك وت�شغيل و�/أو ت�أجري ناقالت النفط العمالقة لنقل النفط اخلام املنتج يف اململكة
حتى انتهاء عقد ال�شحن� ،إال يف حاالت حمدودة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم " 1-1-12ملخ�ص م�ستندات ال�صفقة").
كما تعهدت فيال �أي�ض ًا بعدم ا�ستقطاب �أي من املوظفني الذين مت نقلهم �إلى جمموعة البحري مبوجب اتفاقية اخلدمات لفرتة عامني من تاريخ
حتويل �أي من �أولئك املوظفني �إلى جمموعة البحري.
يبلغ احلد الأق�صى للم�س�ؤولية الكلية التي تتحملها ( )1فيال و�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير و( )2ال�شركة عن املطالبات املتعلقة ببع�ض
التعهدات الرئي�سية مبلغ  4.875.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) .بالن�سبة لأي مطالبات متعلقة
بالتعهدات الواردة يف اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،ف�إن احلد الأق�صى للم�س�ؤولية الكلية التي تتحملها ( )1فيال و�شركة �أرامكو ال�سعودية
للتطوير و( )2ال�شركة ،على التوايل ،مبلغ  562.500.000ريال �سعودي (ما يعادل  150.000.000دوالر �أمريكي).

املدة

ميكن �إنهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول يف حاالت حمدودة قبل �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة ،مبا يف ذلك:
•باالتفاق امل�شرتك ما بني فيال وال�شركة.
•ب�شكل تلقائي يف حال وقوع حدث قوة قاهرة وا�ستمر لأكرث من  90يوم ًا.
•ب�شكل تلقائي يف حال عدم �إمت��ام املرحلة الأول��ى من ال�صفقة بتاريخ التنفيذ النهائي الذي يقع يف 1435/10/4ه���ـ (املوافق لتاريخ
2014/7/31م) (�أو �أي تاريخ �آخر الحق تتفق عليه فيال وال�شركة).
بعد �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة ،ال يجوز �إنهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول �إال �إذا وقع حدث قوة قاهرة وا�ستمر ملدة تزيد عن  90يوم ًا.
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1 11 -1 1 -1عقد الشحن
الو�صف والأطراف

اتفاقية ما بني ال�شركة و�شركة بوالنتري من �أجل قيام ال�شركة بتقدمي خدمات النقل ب�شكل ح�صري ل�شركة بوالنتري لنقل �شحنات النفط اخلام
املنتج يف اململكة املباع على �أ�سا�س الت�سليم للعميل والذي ينقل عرب ناقالت النفط العمالقة.

ال�شروط الرئي�سية

ين�ص عقد ال�شحن على متتع ال�شركة ببع�ض احلقوق احل�صرية بحيث:
•يكون لل�شركة حق ح�صري فيما يتعلق بنقل كافة �شحنات النفط اخلام املباعة على �أ�سا�س الت�سليم للعميل من قبل �أع�ضاء جمموعة �أرامكو
ال�سعودية والتي يتم �شحنها من مواقع حمددة ت�ستخدمها �أرامكو ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع
على الق�سم " 1-1-12ملخ�ص م�ستندات ال�صفقة").
•بالن�سبة ل�شحنات النفط اخلام املنتج يف اململكة التي يقل حجمها عن حجم ناقالت النفط العمالقة وت�ستويف موا�صفات معينة� ،سيقوم
الطرف امل�س ّمى من قبل ارامكو ال�سعودية ب�إبالغ ال�شركة مبثل تلك ال�شحنات بحيث تقوم ال�شركة بتقدمي عر�ض لنقل تلك ال�شحنات.
تلتزم بوالنتري ب�ضمان حد �أدنى لت�سعرية ال�شحن التي حت�صل عليها ال�شركة مقابل توفري خدمات ال�شحن للرحالت الطويلة والتي يتم تنفيذها
با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة ،مما �سيحد من تع ّر�ض ال�شركة لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية ال�سيما يف حال انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن
عن الت�سعرية امل�ضمونة لل�شركة مبوجب العقد.
ً
ويف حال ارتفعت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن �سعرا متفق عليه يف عقد ال�شحن ،تلتزم ال�شركة بت�سديد ن�سبة متفق عليها من تلك الزيادة لبوالنتري
وذلك تعوي�ض ًا عن املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة وقت انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون على �أال يتجاوز ما
ت�سدده ال�شركة لبوالنتري �إجمايل املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة يف ال�سابق عم ًال بت�سعرية ال�شحن امل�ضمونة.

املدة

مدة �أولية تبلغ � 10سنوات ،بحيث ميكن طلب �إنهاء العقد بعد مرور خم�س �سنوات من تاريخ �سريانه من قبل �أي من الطرفني وذلك مبوجب �إ�شعار
يقدم من قبل الطرف الذي يرغب يف الإنهاء �إلى الطرف الآخر قبل خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ الإنهاء املقرتح (علم ًا ب�أنه �سيبد�أ �سريان
العقد بتاريخ ت�سليم �أولى ناقالت فيال �إلى ال�شركة وفق ًا التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول).

1 11 -1 1 -1اإليجار على أساس الفترة الزمنية
الو�صف والأطراف

اتفاقية بني ال�شركة و�أرامكو للتجارة تلتزم مبوجبها �أرامكو للتجارة باال�ستئجار من ال�شركة  5ناقالت للمنتجات البرتولية املكررة وناقلة النفط
العمالقة �أحادية الهيكل امل�ستخدمة للتخزين العائم التي ت�شكل جزء ًا من الأ�صول امل�ستهدفة على �أ�سا�س الفرتة الزمنية.

ال�شروط الرئي�سية

يتعني على �أرامكو للتجارة ا�ستئجار ناقالت فيال ذات ال�صلة من ال�شركة على ا�سا�س الفرتة الزمنية لفرتة ال تقل عن خم�س �سنوات (ما عدا
يف حالة الناقلة العمالقة �أحادية الهيكل امل�ستخدمة للتخزين العائم ،التي من املتوقع �أن متتد فرتة �إيجارها حتى 1437/3/20ه��ـ (املوافق
2016/12/31م) �أو لفرتة �أطول (وملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم " 3-2-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية الإيجار على
�أ�سا�س الفرتة الزمنية).

املدة

مدة الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية لكل من ناقالت املنتجات البرتولية املكررة هي خم�س �سنوات من وقت ت�سليم الناقلة املعنية .يتم جتديد
فرتة الإيجار ملدة خم�س �سنوات �إ�ضافية �إال �إذا مت �إلغا�ؤها من قبل اي من الطرفني مبوجب �إ�شعار خطي ال تقل مدته عن ت�سعة �أ�شهر ت�سبق
تاريخ انتهاء املدة الأ�صلية.
يتم ت�أجري ناقلة النفط العمالقة �أحادية الهيكل امل�ستخدمة للتخزين العائم حتى  31دي�سمرب 2016م� .إال �أنه ويف حال طلبت م�ؤ�س�سة الت�صنيف
�إجراء الت�سفني ،فقد يتم تعديل تلك الفرتة وفق ًا التفاقية الت�أجري على ا�سا�س الفرتة الزمنية.

1 11 -1 1 -1اتفاقية العالقة
الو�صف والأطراف

اتفاقية بني ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية تنظم العالقة واحلقوق وااللتزامات املتبادلة بني ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية

ال�شروط الرئي�سية

تعترب اتفاقية العالقة مك ّملة للرتتيبات احل�صرية املذكورة �ضمن عقد ال�شحن وتن�ص على �أن ال�شركة متلك احلق احل�صري فيما يتعلق بنقل
كافة �شحنات النفط اخلام املباعة على �أ�سا�س الت�سليم للعميل بوا�سطة ناقالت النفط العمالقة من قبل �أع�ضاء جمموعة �أرامكو ال�سعودية والتي
يتم �شحنها من مواقع حمددة ت�ستخدمها �أرامكو ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام وفق ًا ل�شروط عقد ال�شحن.
كما تتعهد جمموعة �أرامكو ال�سعودية بعدم التناف�س مع جمموعة البحري يف جمال متلك وت�شغيل و�/أو ت�أجري ناقالت النفط العمالقة لنقل
النفط اخلام املنتج يف اململكة �إال يف حاالت حمددة (ملزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم " 1-1-12ملخ�ص م�ستندات ال�صفقة").

املدة

ت�سري اتفاقية العالقة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه ا�ستكمال �شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة �أو التنازل عنها �إما من قبل فيال �أو
ال�شركة (بح�سب احلال) وفق ًا التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول .تنتهي اتفاقية العالقة �إما عند انتهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول قبل تاريخ
�إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة �أو عند انتهاء عقد ال�شحن� ،أيهما يتحقق �أو ًال.
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1 11 -1 1 -1اتفاقية الخدمات
الو�صف والأطراف

اتفاقية بني فيال وال�شركة لتحديد هوية ونقل بع�ض من موظفي فيال العاملني يف مكاتبها وعلى منت ال�سفن �إلى جمموعة البحري

ال�شروط الرئي�سية

ال�شركة ملزمة بتقدمي عر�ض عمل لكل موظف منقول بنف�س ال�شروط والأحكام (�شاملة املكاف�آت والبدالت مثل ال�سكن) التي توفرها له فيال .يف
حال رف�ض �أي من املوظفني املنقولني لعر�ض العمل من ال�شركة ،ف�سوف يبقى موظف ًا لدى فيال.

املدة

ت�سري اتفاقية اخلدمات من تاريخ التوقيع �إلى انتهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول �أو تاريخ �إمتام املرحلة النهائية من ال�صفقة �أو التاريخ
الواقع بعد  365يوم ًا بعد تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة� ،أيهما يتحقق �أوال .يحق لفيال وال�شركة �أي�ض ًا االتفاق على �إنهاء االتفاقية ب�أثر
فوري يف �أي وقت.

1 11 -1 1 -1اتفاقية اإلعارة
الو�صف والأطراف

اتفاقية بني �أرامكو ال�سعودية وال�شركة لإعارة بع�ض موظفي جمموعة �أرامكو ال�سعودية العاملني يف مكاتبها �إلى جمموعة البحري ل�شغل منا�صب
معينة تتعلق بالأ�صول امل�ستهدفة و�أعمال جمموعة البحري.

ال�شروط الرئي�سية

تقوم �إما ال�شركة �أو �أرامكو ال�سعودية باقرتاح الإعارة بنا ًء على احتياجاتهما ،ويف حال اتفقتا على �أن الإعارة منا�سبة ،ف�سوف تتفقان على هوية
املوظف املعار واخلدمات التي �سيقدمها ومدة الإعارة وموقعها والأجر الذي �ستدفعه ال�شركة �إلى �أرامكو ال�سعودية مقابل الإعارة.

املدة

ت�سري اتفاقية الإعارة بتاريخ �إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة وملدة خم�س �سنوات من ذلك التاريخ (�إال �إذا اتفقت �أرامكو ال�سعودية وال�شركة على
متديد تلك املدة)� ،أو بانتهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول.
كما ميكن �أن تتفق �أرامكو ال�سعودية وال�شركة على انهاء اتفاقية الإعارة .كما يحق لأي من ال�شركتني �إنهاء اتفاقية الإعارة �إذا ارتكب الطرف
الآخر خمالفة جوهرية ومل تتم معاجلتها خالل  30يوم ًا.

1 11 -1 1 -1نماذج البيع النرويجية المعدلة
الو�صف والأطراف

اتفاقية م�ستقلة بني ال�شركة وفيال لكل ناقلة من ناقالت فيال بنا ًء على منوذج مذ ّكرة االتفاق ل�شراء وبيع ال�سفن اخلا�صة بجمعية و�سطاء ال�سفن
الرنويجية لبيع و�شراء ناقالت فيال.

ال�شروط الرئي�سية

يكون اجلزء من العو�ض املتعلق بكل من ناقالت فيال م�ستحق الدفع لفيال وفق ًا ملا هو حمدد يف اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول.
�إذا كانت هناك عيوب يف �أي ناقلة من ناقالت فيال يف دفة تلك الناقلة �أو �آلية دفعها �أو جزئها ال�سفلي �أو املغمور باملاء حتت �أعمق خط للتحميل
مما قد ي�ؤثر على ت�صنيف تلك الناقلة (ح�سبما هو مقرر من قبل م�ؤ�س�سة الت�صنيف) ،ف�سيكون على فيال مبوجب كل من مناذج البيع الرنويجية
املعدلة القيام بت�صليح تلك العيوب �أو االتفاق مع ال�شركة على خف�ض العو�ض امل�ستحق فيما يتعلق بناقلة فيال املعنية.
خال من �أي
بح�سب مناذج البيع الرنويجية املعدلة املذكورة� ،سيتم ت�سليم ناقلة فيال املعنية خالية من الب�ضائع �أو املواد ،ومع ت�صنيف �سليم ِ
�شروط �أو تو�صيات (�إال يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية املحددة) بالإ�ضافة �إلى �شهادة ت�صنيف �سارية ملدة ال تقل عن �ستة ا�شهر بعد الت�سليم.

املدة

لي�ست هناك مدة حمددة لنماذج البيع الرنويجية املعدلة� ،إال �أن �سريانها �سيعتمد على �سريان اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول.

1 1 1 -1ترتيبات التمويل

�أبرمت ال�شركة مذكرة �شروط متويل غري ملزمة للح�صول على ت�سهيالت مرابحة ج�سرية بقيمة  3.182.812.500ريال �سعودي ("ت�سهيالت املرابحة
اجل�سرية") بتاريخ 1434/4/9هـ (املوافق 2013/02/19م) مع كل من بنك جي بي مورجان ت�شي�س ،ان .ايه ،.فرع الريا�ض ،وجمموعة �سامبا املالية والبنك
ال�سعودي الربيطاين ("املمولني") لتمويل العو�ض النقدي وامل�صاريف املتعلقة بال�صفقة ("مذكرة ال�شروط").
بح�سب مذكرة ال�شروط ،من املتوقع �أن يكون �أجل �سداد ت�سهيالت املرابحة اجل�سرية � 12شهر ًا من تاريخ توقيع اتفاقيات التمويل النهائية .وتعتزم ال�شركة ت�سديد
ت�سهيالت املرابحة اجل�سرية �إما من خالل �إ�صدار �صكوك �أو عن طريق احل�صول على ت�سهيالت طويلة الأجل متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .و�ستقوم ال�شركة
بتقدمي �ضمانات مقابل ت�سهيالت املرابحة اجل�سرية املتوقع �أن تت�ضمن -من بني �أمور �أخرى -رهن ناقالت فيال (بعد نقل ملكيتها �إلى ال�شركة) بالإ�ضافة �إلى
�إحالة العوائد التي �ستتلقاها ال�شركة مبوجب عقود النقل .كما ُيتوقع �أن تت�ضمن اتفاقيات التمويل النهائية �شروط ًا يجب ا�ستيفائها من قبل ال�شركة قبل اال�ستفادة
من هذه الت�سهيالت بالإ�ضافة �إلى عدة تعهدات و�ضمانات �ستلتزم ال�شركة بها والتي ُيتوقع �أن تكون مماثلة ملا هو متعارف عليه يف ال�سوق بالن�سبة لت�سهيالت من
هذا النوع .وملزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة الق�سم " 2-12املعلومات القانونية املتعلقة بال�شركة" .وتقوم ال�شركة حالي ًا مبناق�شة اتفاقيات التمويل النهائية
واملتوقع �أن يتم توقيعها قبل عقد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة و�ستقوم ال�شركة بالإعالن عن توقيع االتفاقيات النهائية متى ما مت ذلك.
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1 1 1 -1التغييرات في مجلس اإلدارة بعد الصفقة
1 11 -1 1 -1مجلس اإلدارة الحالي

تدار ال�شركة حالي ًا من قبل جمل�س يت�ألف من �سبعة �أع�ضاء ،ثالثة منهم تعينهم احلكومة (ممثلة ب�صندوق اال�ستثمارات العامة) ،يف حني �أن الأربعة املتبقني يتم
تعيينهم من قبل اجلمعية العامة لل�شركة.
وبالرغم من �أن ال�شركة بتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ال تتبع �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي� ،إال �أن �أحد التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة يق�ضي بتبني
هذا الأ�سلوب وذلك كما هو مو�ضح بتف�صيل �أكرث �أدناه.
1 11 -1 1 -1التغييرات المقترحة على مجلس اإلدارة

�س ُيطلب من امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة الت�صويت على عدد من التعديالت على النظام الأ�سا�سي لل�شركة والتي تت�ضمن – من بني
�أمور �أخرى -تعديل عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل من �سبعة �أع�ضاء �إلى ت�سعة �أع�ضاء ،ومن �ش�أن هذا التعديل �أي�ضا منح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير
احلق يف تعيني ع�ضوين من �أع�ضاء املجل�س مبجرد �أن ت�صبح م�ساهم ًا يف ال�شركة .كما �أنه بنا ًء على التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ف�إن احلق
احلايل للحكومة (ممثلة ب�صندوق اال�ستثمارات العامة) يف تعيني ثالثة �أع�ضاء �سيبقى كما هو ،على �أن يتم تعيني باقي الأع�ضاء الأربعة من قبل اجلميعة العامة.
كما قامت ال�شركة بتقدمي عدة تعهدات �إلى فيال بخ�صو�ص عمليات جمموعة البحري قبل قيام �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير بتعيني ع�ضوي جمل�س الإدارة.
للمزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم " 1-12ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية".
كما تت�ضمن التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي تعديل طريقة تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة بحيث يتم انتخاب جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة من خالل
اجلمعية العامة عن طريق الت�صويت الرتاكمي (دون �أن يكون لأي م�ساهم احلق يف تعيني �أي ع�ضو مبوجب النظام الأ�سا�سي) على �أن يبد�أ ا�ستخدام هذه الطريقة
بعد انتهاء مدة جمل�س الإدارة يف  31دي�سمرب 2016م.
1 1 1 -1الجمعية العامة غير العادية

بنا ًء على املتطلبات النظامية ذات العالقة ،ت�ستوجب ال�صفقة (وحتديد ًا ،زيادة ر�أ�س املال) والتغيريات املقرتحة على جمل�س الإدارة وطريقة انتخابه والتعديالت
الأخرى املقرتحة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة موافقة امل�ساهمني من خالل جمعية عامة غري عادية .وبالتايل ف�إن القرار اخلا�ص بال�صفقة �سيطرح للت�صويت يف
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة .ويتحقق الن�صاب القانوين للجمعية العامة غري العادية بح�ضور (�إما �شخ�صي ًا �أو بالوكالة �أو عرب خا�صية الت�صويت
عن بعد) لعدد من امل�ساهمني ميثلون على الأقل  50يف املائة من الأ�سهم امل�صدرة لل�شركة .وحيث �أنه يلزم لإمتام ال�صفقة املوافقة على القرار اخلا�ص بها ،وحيث
�إن القرار يت�ضمن زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،ف�إنه يلزم احل�صول على موافقة ن�سبة  75يف املائة من الأ�سهم املم ّثلة يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية على الأقل
ب�أي من الطرق �سالفة الذكر.
يف حال عدم حتقق الن�صاب املطلوب للجمعية العامة غري العادية اخلا�صة بال�صفقة� ،سيتم الدعوة لعقد جمعية عامة غري عادية �أخرى ويتحقق الن�صاب يف هذا
االجتماع بح�ضور (�إما �شخ�صي ًا �أو بالوكالة �أو عرب خا�صية الت�صويت عن بعد) ،لعدد من امل�ساهمني ميثلون على الأقل  25يف املائة من الأ�سهم امل�صدرة لل�شركة.
وكما هو احلال يف االجتماع الأول� ،سي�صدر القرار اخلا�ص بال�صفقة يف هذا االجتماع مبوافقة  75يف املائة من الأ�سهم املمثلة يف االجتماع ب�أي من الطرق �سالفة
الذكر.
وميكن للم�ساهمني الت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية عن طريق:
 احل�ضور ال�شخ�صي لالجتماع.
 توكيل م�ساهم �آخر.
 خا�صية الت�صويت عن بعد.
ميكن للم�ساهمني الذين لن يتمكنوا من ح�ضور اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة (�أو االجتماع الثاين للجمعية العامة غري العادية يف حال عدم حتقق الن�صاب
يف االجتماع الأول) ب�صفة �شخ�صية �أن يوكلوا م�ساهم �آخر تتوافر فيه ال�شروط النظامية للح�ضور والت�صويت نيابة عنهم .كما ميكنهم الت�صويت على القرار
اخلا�ص بال�صفقة من خالل خا�صية الت�صويت عن بعد قبل موعد اجلمعية العامة املقرر .عدم ح�ضور امل�ساهم الجتماع اجلمعية العامة غري العادية اخلا�ص
لل�صفقة (�أو االجتماع الثاين يف حال عدم حتقق الن�صاب يف االجتماع الأول)� ،أو عدم توكيله مل�ساهم �آخر للح�ضور والت�صويت نيابة عنه� ،أو عدم الت�صويت من
خالل خا�صية الت�صويت االلكرتوين� ،سي�ؤدي �إلى عدم ممار�سة امل�ساهم حلقه يف الت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة خالل ذلك االجتماع كما لن يتم اعتبار
�أ�سهمه ممثلة يف االجتماع.
ويف حال رغب امل�ساهم يف الت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة من خالل توكيل م�ساهم �آخر بالت�صويت نيابة عنه ،يتعني على ذلك امل�ساهم �أن يختار م�ساهم ًا
�آخر يقوم بتمثيله كوكيل .علم ًا �أنه ال ي�صح اختيار �أي ًا من الأ�شخا�ص التاليني:
 �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.
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 �أحد موظفي ال�شركة.
 �أي �شخ�ص موظف �أو معني من ال�شركة ،بدوام كامل ،لأداء �أي دور �إداري �أو فني.
بعد اختيار الوكيل ،يجب �أن يتم تعبئة منوذج الوكالة (املرفق يف امللحق رقم  2من ن�شرة الإ�صدار هذه  -منوذج الوكالة املتعلق باجلمعية العامة غري العادية
اخلا�صة بال�صفقة) وتوقيعه من قبل امل�ساهم .كما ي�ستلزم الأمر �أن تكون الوكالة كتابي ًة وم�صادق عليها من الغرفة التجارية ال�صناعية يف اململكة العربية
ال�سعودية �أو �أي م�صرف جتاري يف اململكة العربية ال�سعودية .ولكي ت�صبح الوكالة �ساري ًة يف اجلمعية العامة غري العادية ،يتعني على امل�ساهم حامل الوكالة �أن
يقدّم �أ�صل الوكالة وامل�صادقة عليها عند ح�ضوره ال�شخ�صي لالجتماع.
ويف حال رغب �أحد امل�ساهمني يف الت�صويت عن بعد على القرار اخلا�ص بال�صفقة  ،ميكن له ذلك من خالل ا�ستخدام خا�صية الت�صويت عن بعد التي تقدمها
تداول كجزء من خدمة "تداوالتي" .و�سوف تو ّفر تداول للم�ساهمني القدرة على الت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة با�ستخدام خا�صية الت�صويت عن بعد
مبجرد موافقة وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة العربية ال�سعودية على جدول �أعمال اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بال�صفقة و�إعالن الدعوة لالجتماع.
و�ستقوم تداول ب�إر�سال ر�سالة ن�صية ق�صرية �إلى امل�ساهمني الذين قاموا بالت�سجيل للح�صول على خدمة "تداوالتي" على هواتفهم اجلوالة تدعوهم لت�سجيل
الدخول �إلى موقع خدمة "تداوالتي" والت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة .و ُيعر�ض خيار الت�صويت الإلكرتوين كجزء من القائمة العامة للخدمات املتوفرة
للم�ساهمني على املوقع الإلكرتوين.
ميكن للم�ساهمني الت�سجيل للح�صول على خدمة "تداوالتي" �إلكرتوني ًا من خالل ح�سابهم ال�شخ�صي للتداول �أو من خالل زيارة و�سطائهم .علم ًا ب�أن الت�سجيل
خلدمة "تداوالتي" وا�ستخدام خا�صية الت�صويت عن بعد على القرار اخلا�ص بال�صفقة جماين لكافة امل�ساهمني .ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع االلكرتوين
.http://tadawulaty.tadawul.com.sa
جتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار متتلك عدد � 1.016.359سهم يف ال�شركة �أي ما يعادل ن�سبة  0.32يف املائة كما يف تاريخ
1435/5/30هـ (املوافق 2014/3/31م) .كما �أكدت �أرامكو ال�سعودية بتاريخ 1435/6/27هـ (املوافق 2014/4/27م) ب�أن �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة
اال�ستثمار و�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير مملوكتان بالكامل لأرامكو ال�سعودية .كما �أكدت �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار كتابي ًا لل�شركة بتاريخ
1435/6/27هـ (املوافق 2014/4/27م) �أنها لن تقوم بالت�صويت �أثناء اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة .كما قدمت �شركة �أرامكو ال�سعودية ت�أكيد ًا بتاريخ
1434/6/6هـ (املوافق 2013/4/16م) ب�أن �شركة �أرامكو ال�سعودية وال�شركات التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية ال متلك �أي ح�صة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف
ال�شركة ،با�ستثناء احل�صة التي متلكها �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار يف ال�شركة (املذكورة �أعاله) ،وذلك كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
يت�ضمن امللحق رقم  1من ن�شرة الإ�صدار هذه منوذج الدعوة للجمعية العامة غري العادية اخلا�صة بال�صفقة ("منوذج الدعوة �إلى اجلمعية العامة غري
العادية اخلا�صة بال�صفقة") ويت�ضمن امللحق رقم  2منوذج الوكالة ("منوذج الوكالة اخلا�ص باجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بال�صفقة").
و�سيتم الت�صويت يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة على قرار واحد فقط ي�شمل الآتي :
 املوافقة على ال�صفقة.
 املوافقة على دفع ال�شركة للعو�ض (مع مراعاة التعديالت املحتملة وفق ًا ل�شروط اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول) الالزم دفعه مبوجب بنود ال�صفقة
والذي ي�شمل �إ�صدار �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكوال�سعودية للتطوير ودفع العو�ض النقدي �إلى فيال.
 املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  3.150.000.000ريال �سعودي �إلى  3.937.500.000ريال �سعودي عن طريق �إ�صدار �أ�سهم العو�ض �إلى
�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير بعد ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية �إلى ال�شركة.
 املوافقة على تفوي�ض رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي التخاذ �أي �إجراءات �ضرورية لتنفيذ بنود اتفاقيات ال�صفقة و�أي م�ستندات �أخرى متعلقة
بال�صفقة.
 املوافقة على تعديالت معينة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة والتي تت�ضمن –�ضمن �أمور �أخرى -التعديالت الالزمة لعك�س زيادة ر�أ�س املال ،والتغيريات
املقرتحة على ت�شكيل جمل�س الإدارة (وملزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم " 14-1التغيريات يف جمل�س الإدارة بعد ال�صفقة" ،بالإ�ضافة
�إلى تعديالت �أخرى على النظام الأ�سا�سي يرى جمل�س الإدارة منا�سبتها.
(وي�شار �إلى ما تقدم بـ "القرار اخلا�ص بال�صفقة").
توصية مجلس اإلدارة

بعد درا�سة م�ستفي�ضة ل�شروط ال�صفقة وبنودها والقرار اخلا�ص بها ،عقد جمل�س الإدارة اجتماعه رقم  7/12بتاريخ 1433/11/29هـ (املوافق 2012/10/15م)،
ووافق بالإجماع على تفوي�ض رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�شركة ب�إكمال املفاو�ضات واملوافقة على ال�صفقة والتوقيع نيابة عن ال�شركة على كافة
الوثائق ذات العالقة بال�صفقة .ويرى كافة �أع�ضاء املجل�س �أنّ ال�صفقة والقرار اخلا�ص بها ي�صب يف م�صلحة ال�شركة وامل�ساهمني كك ّل و�أن من �ش�أنها الإ�سهام يف
جناح ال�شركة امل�ستقبلي من خالل حت�سني و�ضعها املايل والتجاري وحتقيق ا�سرتاتيجيتها يف النمو مع �إمكانية خلق و�إيجاد قيمة م�ضافة للم�ساهمني على املدى
الطويل .وبنا ًء على ذلك ،يو�صي املجل�س بالإجماع امل�ساهمني كافة باملوافقة على ال�صفقة من خالل الت�صويت باملوافقة على القرار اخلا�ص بها وذلك يف اجتماع
اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة (والواردة مبزيد من التف�صيل يف الق�سم " 15-1اجلمعية العامة غري العادية").
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1 1 1 -1مل ّ
خص التعديالت المقترحة على النظام األساسي للشركة

كجزء من ال�صفقة� ،س ُيطلب من امل�ساهمني املوافقة على عدد من التعديالت على النظام الأ�سا�سي لل�شركة (ملزيد من التفا�صيل حول التعديالت املقرتحة ،يرجى
االطالع على "امللحق رقم  –1منوذج الدعوة �إلى اجلمعية العامة غري العادية اخلا�صة بال�صفقة") .ويف حني �أن �أغلبية التعديالت املقرتحة تهدف �إلى التما�شي
مع بع�ض التطورات التنظيمية بالإ�ضافة �إلى عك�س الزيادة املقرتحة لر�أ�س املال� ،إال �أن بع�ض التعديالت تعد �أكرث �أهمية وفيما يلي ملخ�ص عنها:
النظام الأ�سا�سي احلايل

النظام الأ�سا�سي املقرتح

�أهداف ال�شركة

ت�شمل �أه���داف ال�شركة �شراء وبيع الناقالت وا�ستخدام
ناقالت ال�شركة ال�سترياد /وت�صدير الب�ضائع من و�إل��ى
اململكة ،وامل�شاركة يف العمليات املتعلقة بال�شحن ،و�إن�شاء
طاقم من ال�سعوديني املدربني على ت�شغيل ناقالت ال�شركة،
وتنفيذ كافة العمليات املتعلقة بت�سهيل ال�سياحة واحلج
و�إبرام وتنفيذ كافة ال�صفقات واالتفاقيات والأمور املتعلقة
ب�أهداف ال�شركة.

�سيتم تو�سيع �أغرا�ض ال�شركة .كما من �ش�أن التعديل
ال�سماح �صراح ًة لل�شركة يف �سبيل حتقيق �أهدافها
و�أغرا�ضها العمل على دعم توطني الوظائف (ال�سعودة)
يف �أو�ساط املوظفني العاملني على منت بواخرها ودعم
�أن�شطة التعليم يف جمال املالحة البحرية يف اململكة
وتطوير �سجل وطني خا�ص بت�سجيل ال�سفن يف اململكة
و�إن�شاء جمعية وطنية للمالحة البحرية وا�ستخدام
من�ش�آت الإ�صالح وال�صيانة املوجودة يف اململكة.

التغيريات يف جمل�س �إدارة ال�شركة

تتم �إدارة ال�شركة حالي ًا من قبل جمل�س �إدارة يت�ألف من
�سبعة اع�ضاء ،ثالثة منهم يتم تعيينهم من قبل احلكومة
(ممثلة ب�صندوق اال�ستثمارات العامة)� .أما باقي الأع�ضاء
الأربعة فيتم اختيارهم من قبل اجلمعية العامة.
الن�صاب القانوين الالزم النعقاد اجتماعات جمل�س الإدارة
هو ح�ضور ما ال يقل عن  50يف املائة من �أع�ضاء املجل�س
(ب�شرط �أن ال يقل عدد الأع�ضاء احلا�ضرين عن خم�سة
�أع�ضاء).

�سيتم زيادة عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة من �سبعة �إلى
ت�سعة �أع�ضاء حتى نهاية فرتة املجل�س احلالية (والتي
لن تتجاوز تاريخ  31دي�سمرب 2016م) و�سيكون ل�شركة
�أرامكو ال�سعودية للتطوير احلق يف تعيني ع�ضوين اثنني
يف جمل�س الإدارة.
عند نهاية دورة املجل�س احلايل يف  31دي�سمرب 2016م،
�سيتم انتخاب جميع �أع�ضاء املجل�س من قبل اجلمعية
العامة با�ستخدام �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي (دون
�أن يكون لأي م�ساهم احلق يف تعيني �أي ع�ضو مبوجب
النظام الأ�سا�سي).
يكون الن�صاب القانوين النعقاد اجتماع جمل�س الإدارة
هو ح�ضور ما ال يقل عن خم�سني باملائة من الأع�ضاء.

حدود االقرتا�ض

يجوز لل�شركة حالي ًا االقرتا�ض مبا ال يتجاوز ثالثة �أ�ضعاف
ر�أ�س املال.

�سيتم رفع هذا احلد بحيث ي�صبح ثالثة �أ�ضعاف قيمة
حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة وفقا لآخ��ر قوائم مالية
مراجعة لل�شركة.

ملكية الأ�سهم من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة

يتعني على كل من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ميتلك على
الأقل �ألفي �سهم من �أ�سهم ال�شركة ل�ضمان �أهليته كع�ضو يف
املجل�س ("�أ�سهم ال�ضمان").

�سيتم تخفي�ض احلد الأدنى لأ�سهم ال�ضمان التي يجب
على كل ع�ضو جمل�س �إدارة متلكه �إلى �ألف ()1.000
�سهم (والتي -بناء على القيمة الإ�سمية البالغة 10
ري��االت �سعودية لل�سهم� -ستكون بقيمة ا�سمية تبلغ
 10.000ري��ال �سعودي) .ويعك�س ه��ذا التغيري احلد
الأدنى املطلوب وفق نظام ال�شركات.

�صالحيات املجل�س

دون الإخ�لال ب�صالحيات اجلمعية العامة ،يكون للمجل�س
�أو�سع ال�صالحيات يف �إدارة �ش�ؤون ال�شركة .ويحق للمجل�س
رهن �أ�صول ال�شركة ل�ضمان ديونها.

�سي�ستمر املجل�س يف امتالك �صالحيات وا�سعة لإدارة
�ش�ؤون ال�شركة .و�سيتم تو�سيع هذه ال�صالحيات لت�شمل:
•مع مراعاة �شروط معينة ،عقد القرو�ض التجارية
حتى لو جتاوزت مدتها ثالث �سنوات.
•بيع �أو رهن عقارات ال�شركة و�أ�صولها.
•�إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم.
•تفوي�ض واح��د �أو �أك�ثر م��ن �أع�ضاء املجل�س �أو
الرئي�س التنفيذي �أو واحد �أو �أكرث من موظفي
ال�شركة �أو طرف ثالث للقيام ب�أعمال معينة.
•بيع و�شراء والتحويل بوا�سطة العقود وا�ستالم
وت�سليم وا�ستئجار وت�أجري العقارات.
•تعيني املوظفني وعزلهم ،وتعيني موظفني من
خارج اململكة وحتديد واجباتهم ومكاف�آتهم.
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اجتماعات املجل�س
اجتماعات اجلمعية العامة

حل ال�شركة

النظام الأ�سا�سي احلايل

النظام الأ�سا�سي املقرتح

احل��د الأدن���ى الجتماعات جمل�س الإدارة �سنوي ًا هو �ستة
اجتماعات.
ً
ال يت�ضمن النظام الأ�سا�سي �أحكاما ت�سمح بامل�شاركة يف
اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت على قراراتها من
خالل الو�سائل االلكرتونية.
يتمتع كل م�ساهم ب�صوت واحد لكل ع�شرة �أ�سهم ميلكها �أو
ميثلها يف اجلمعية العامة.

�سيتم خف�ض احلد الأدن��ى الجتماعات جمل�س الإدارة
�سنوي ًا من �ست اجتماعات �إلى �أربعة.

جمل�س الإدارة ملزم بحل ال�شركة يف حال و�صلت خ�سائرها
�إلى ن�صف قيمة ر�أ�س مالها �إال يف حال قررت اجلمعية العامة
العادية غري ذلك.

�سيت�ضمن النظام الأ�سا�سي ن�ص �صريح يتيح مل�ساهمي
ال�شركة امل�شاركة والت�صويت يف اجتماعات اجلمعية
العامة من خالل الو�سائل الإلكرتونية وفقا لل�ضوابط و
القواعد ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة من وقت لآخر.
�سي�صبح لكل م�ساهم �صوت واحد عن كل �سهم ميتلكه
�أو ميثله يف اجلمعية العامة.
�سيكون جمل�س الإدارة ملزم ًا بدعوة اجلمعية العامة
غري العادية لالنعقاد متى ما و�صلت خ�سائر ال�شركة
�إلى ثالثة �أرباع ر�أ�س املال للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو
حلها وذلك متا�شي ًا مع نظام ال�شركات.

1 1 1 -1الخطوات التالية إلتمام الصفقة

فيما يلي اخلطوات الرئي�سية املطلوبة لإمتام ال�صفقة:










موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على عقد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة وعلى جدول �أعمال االجتماع الذي �سيت�ضمن القرار اخلا�ص بال�صفقة
مبا يف ذلك التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
ن�شر الدعوة لعقد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة يف موقع تداول واجلريدة الر�سمية ال�سعودية وواحدة من ال�صحف املحلية التي ت�صدر باللغة
العربية يف مدينة الريا�ض.
املوافقة على القرار اخلا�ص بال�صفقة يف اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة (�سوا ًء يف االجتماع الأول �أو �أي اجتماع ثاين �إذا مل يتحقق الن�صاب
يف االجتماع الأول).
�إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة واملتمثلة يف نقل امللكية القانونية لأولى ناقالت فيال (على �أن تكون ناقلة نفط عمالقة) �إلى ال�شركة.
�إمتام املراحل الالحقة للمرحلة الأولى (واملتمثلة يف نقل ملكية ناقالت �أ�سهم العو�ض) �إلى حني نقل امللكية القانونية لناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية.
موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على حتديث ال�سجل التجاري لل�شركة.
�إ�صدار وت�سجيل �أ�سهم العو�ض با�سم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير.
قبول و�إدراج �أ�سهم العو�ض لدى تداول.
�إمتام املراحل الأخرى من ال�صفقة (واملتمثلة يف نقل ملكية الناقالت التي ال متثل �أ�سهم العو�ض) �إلى حني امتام املرحلة النهائية من ال�صفقة واملتمثلة
يف انتقال امللكية القانونية لآخر ناقلة من ناقالت فيال �إلى ال�شركة وعندها تُعترب ال�صفقة قد اكتملت نهائي ًا.

1 1 1 -1دمج ناقالت فيال وموظفيها في عمليات الشركة

فيما يلي تو�ضيح للآلية التي �س ُتتَّبع لإكمال عملية دمج ناقالت فيال واملوظفني املنقولني يف عمليات ال�شركة:
�أ)	مبجرد ا�ستيفاء كافة �شروط �إمتام املرحلة الأولى �أو التنازل عنها �ستقوم ال�شركة وفيال بو�ضع جدول الت�سليم املقرتح لناقالت فيال .ويتطلب هذا و�ضع تواريخ
الت�سليم مبا ين�سجم مع عمل �أ�سطول ال�شركة احلايل يف �أقرب �إطار زمني ممكن عمليا (من املتوقع حالي ًا �أنه �سيتم نقل ناقلة واحدة من ناقالت فيال كل
�أ�سبوع تقريب ًا كمتو�سط) دون املخاطرة مبعايري ال�سالمة �أو احلاجة �إلى توظيف موارد �إ�ضافية.
ب)	تهدف ال�شركة وفيال �إلى االنتهاء من نقل كافة الأ�صول امل�ستهدفة �إلى ال�شركة خالل فرتة تقارب �ستة �أ�شهر من تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة.
�سيتم نقل املوظفني العاملني على الناقالت (والذين ي�شكلون جزء ًا من املوظفني املنقولني) �إلى ال�شركة بالتزامن مع انتقال الناقلة التي يعملون عليها �أو
التي يرتبط عملهم بها� .أما املوظفون الفنيون والت�شغيليون العاملون يف املكاتب (والذين ي�شكلون �أي�ض ًا جزء ًا من املوظفني املنقولني) ف�سوف يتم نقلهم على
مراحل مبا يتنا�سب مع متطلبات واحتياجات ال�شركة وفيال.
ج)	يعترب نقل موظفي فيال ودجمهم يف عمليات ال�شركة من �ضمن م�س�ؤوليات جلنة دمج الأعمال امل�شرتكة و�ست�ستمر اللجنة يف القيام بذلك ،وتعمل هذه اللجنة
بناء على تعليمات جلنة �إ�شرافية مت تعيني �أع�ضاءها من قبل فيال وال�شركة.
د)	تت�ألف جلنة دمج الأعمال امل�شرتكة من ثماين �أ�شخا�ص� ،أربعة من طرف �أرامكو ال�سعودية و�أربعة من طرف ال�شركة .يتمثل الهدف الرئي�سي لهذه اللجنة يف
التو�صية ب�أف�ضل اال�سرتاتيجيات للدمج الفعال للأ�صول امل�ستهدفة واملوظفني املنقولني �إلى جمموعة البحري .وتتخذ قرارات جلنة دمج الأعمال امل�شرتكة
ب�إجماع �أع�ضاءها و�سيتم تطبيق قرارتها عند احل�صول على موافقة كل من ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية (وال يجوز االمتناع عن املوافقة دون وجود مربرات
منطقية) .يف حال عدم تو�صل ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية �إلى اتفاق حول قرار ما من قرارات جلنة الدمج ،ف�سوف تعقد الإدارة العليا لكل منهما نقا�شات
حلل تلك امل�س�ألة و�سيكون قرارها ملزم ًا لكافة الأطراف.
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ه)	ي�شمل نطاق �صالحيات جلنة الدمج حتديد الهيكل التنظيمي الأف�ضل واملوظفني املطلوبني ملجموعة البحري بعد �إمتام املرحلة النهائية من ال�صفقة مع
حتديد املوظفني املنقولني ومراجعة ال�سيا�سات واجراءات العمل ونظم املعلومات امل�ساندة ذات ال�صلة يف كل من فيال وال�شركة لتحديد �أف�ضل املمار�سات
وو�ضع خطة لدمج تلك املمار�سات ب�شكل فعال يف �أعمال ال�شركة.
و)	جلنة دمج الأعمال خمولة بتوظيف م�ست�شار خارجي م�ستقل يف املوارد الب�شرية للم�ساعدة يف ا�ستخدام ال�شركة لطريقة منا�سبة عند اختيار وتعيني موظفي
فيال .كما يف تاريخ هذه الن�شرة حددت ال�شركة املوظفني املنقولني وقدمت ال�شركة لهم عرو�ض للعمل يف جمموعة البحري.
ز) تخطط ال�شركة لتوفري مزيد من م�ساحات العمل املكتبية وبيئة عمل عالية اجلودة للإدارة الفنية والتجارية لل�شركة بعد �إمتام املرحلة النهائية لل�صفقة.
ح)	تتوقع ال�شركة �أن تكون تكلفة دمج الأ�صول امل�شرتكة مع الأ�سطول احلايل لل�شركة ودمج املوظفني املنقولني (مبا يف ذلك جتهيز مكاتب �إ�ضافية) حوايل 6
ماليني ريال �سعودي.
ط)	بعد �إمتام نقل �أي من ناقالت فيال واملوظفني املعنيني بها �إلى ال�شركة� ،ستقوم �إدارة ال�شركة ب�إعادة توزيع بع�ض من املوظفني العاملني على منت الناقلة،
ل�ضمان �أن تكون الناقلة مدارة من قبل طاقم يجمع �أف�ضل مزيج من ربابنة ومالحني مبا يتوافق مع املتطلبات التجارية املقبولة ل�شركات النفط الكربى.
ي)	�سوف ت�سعى ال�شركة �إلى زيادة العوائد من ناقالت ال�شركة �إلى �أق�صى حد ممكن ،من خالل الت�شغيل الأمثل للناقالت يف خدمة عقد ال�شحن وامل�سارات
التجارية املتاحة يف ال�سوق الفورية.
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه -وبح�سب علمه -وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ال توجد اتفاقيات جوهرية لل�صفقة مل يتم ذكرها يف هذا الق�سم ( 1ملحة عن
ال�صفقة).
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2.2عوامل المخاطرة
لغر�ض الت�صويت على القرار اخلا�ص بال�صفقة ،يجب على امل�ساهمني �أن يقر�أوا ويدر�سوا بعناية املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة وخا�صة عوامل املخاطرة كما
هي مو�ضحة يف هذا الق�سم .علم ًا ب�أن املخاطر املو�ضحة يف هذه الن�شرة قد ال ت�شمل كافة املخاطر التي قد تواجهها ال�شركة ،وقد تكون هناك عوامل �إ�ضافية �أخرى
غري معروفة حالي ًا لل�شركة ،والتي قد ت�ؤثر على مبيعاتها و�أرباحها ونتائج عملياتها .ويجب على �أي م�ساهم م�ؤهل غري مت�أكد من كيفية ت�صويته على القرار اخلا�ص
بال�صفقة ،ا�ست�شارة م�ست�شار مايل م�ستقل مرخ�ص له من هيئة ال�سوق املالية .
�إن �أن�شطة ال�شركة ،وو�ضعها املايل ،ونتائج عملياتها ،وتدفقاتها النقدية ،وعملياتها امل�ستقبلية ،قد تكون عر�ضة للت�أثر ال�سلبي واجلوهري يف حال حتقق �أي من
املخاطر املو�ضحة �أدناه ،والتي يعتقد جمل�س الإدارة حالي ًا �أنها جوهرية� ،أو -فيما يتعلق باملخاطر الأخرى التي مل يتم التعرف عليها من قبل جمل�س الإدارة �أو التي
ال يرى �أنها جوهرية -حتقق تلك املخاطر �أو �أن ت�صبح جوهرية.
ويف حال حتقق �أي من املخاطر التي تعتقد ال�شركة حالي ًا �أنها جوهرية� ،أو حتقق خماطر �أخرى مل يتم التعرف عليها من قبل ال�شركة� ،أو ال تعتقد حالي ًا �أنها
جوهرية ،ف�إن قيمة الأ�سهم قد تنخف�ض وقد يخ�سر امل�ساهمون جزء ًا من �-أو كامل -قيمة �أ�سهمهم.
ال يعك�س الرتتيب الوارد �أدناه للمخاطر �أهميتها �أو احتمالية حدوثها.
2 22 -2المخاطر المتعلقة بالصفقة
2 22 -22 -2قد تفشل الشركة في تحقيق فرص النمو المتوقعة ،أو إدارة األسطول أوالفوائد األخرى المتوقعة من
الصفقة

يعتمد جناح ال�صفقة -ب�شكل كبري -على قدرة ال�شركة على حتقيق فر�ص النمو املتوقعة والفوائد من �إدارة الأ�سطول الناجتة عن دمج الأ�صول امل�ستهدفة مع
�أ�سطول الناقالت احلايل لل�شركة .وتتوقع ال�شركة اال�ستفادة من املزايا امل�ضافة التي من املفرت�ض �أن تنتج عن دمج �إمكانيات وقدرات الأ�سطولني ،وما �سيرتتب
على ذلك من رفع كفاءة العمليات ،وزيادة الفاعلية وتعزيز النمو الذاتي.
وبالرغم من اتخاذ ال�شركة لعدد من اخلطوات التي تهدف �إلى حتقيق الفوائد املرجوة من �إدارة الأ�سطول والفوائد الأخرى من ال�صفقة� ،إال �أن هذه اخلطوات مل
ت�صل ملراحلها النهائية بعد ،وال ميكن تنفيذها �إال بعد �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة .وتتمثل �أحد املخاطر املرتبطة بال�صفقة يف عدم قدرة ال�شركة على حتقيق
فر�ص النمو املرجوة وفوائد �إدارة الأ�سطول والفوائد الأخرى يف الوقت �أو بالأ�سلوب املتوقعني حالي ًا ب�سبب عدة عوامل خارجية �أو داخلية مثل انخفا�ض الطلب
العاملي على منتجات النفط اخلام ،الت�أخريات غري املتوقعة يف دمج الأ�صول امل�ستهدفة عقب �إمتام املرحلة النهائية من ال�صفقة وقدرة ال�شركة على املحافظة على
معايري العمل .قد ي�ؤثر �أي من هذه العوامل �سلب ًا على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها �إلى حد �أكرب مما هو متوقع .وهذا �أي�ضا يعني وجود خطر ب�أن
ربحية ال�سهم لل�سنة احلالية �أو ال�سنوات القادمة قد تقل عن الأرباح املحققة تاريخي ًا لل�سهم.
2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بدمج األصول المستهدفة بعد إتمام المرحلة النهائية من الصفقة

قد يتبني �أن عملية دمج الأ�صول امل�ستهدفة مع �أ�سطول الناقالت احلايل لل�شركة �أكرث تعقيد ًا وا�ستهالك ًا للوقت عما هو متوقع حالي ًا ،مما قد يتطلب موارد ًا وجهود ًا
�إ�ضافية قد ت�ؤدي �إلى الت�أثري على �أعمال ال�شركة ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على عالقة ال�شركة بالعمالء واملوظفني وغريهم ممن تتعامل معهم ال�شركة جتاري ًا �أو يف
تعامالتها الأخرى .وقد ي�سعى مناف�سي ال�شركة �إلى ا�ستغالل م�شاكل الدمج املحتملة لك�سب عمالء ال�شركة ل�صاحلهم .كما �أن زيادة العر�ض يف ناقالت النفط قد
ت�ؤدي �إلى انخفا�ض يف �أ�سعار ت�أجري الناقالت ومعدل ربحيتها وقيمها.
ويف حال ف�شلت ال�شركة يف �إدارة عملية الدمج بفاعلية ،وكنتيجة لذلك ف�شلت يف حتقيق الفوائد املتوقعة من ال�صفقة� ،أو ف�شلت يف تغطية نفقات وتكاليف الدمج،
ف�إن هذا قد ي�ؤثر �سلب ًا على �إيرادات ال�شركة وربحيتها ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بدمج الكوادر البشرية بعد إتمام المرحلة النهائية من الصفقة

تنطوي ال�صفقة على ترتيبات توظيف معينة حيث قدمت ال�شركة عرو�ض للعمل يف جمموعة البحري لـ ّ 409
موظف ًا من �شركة فيال ( 317من العاملني على منت
ال�سفن و 92من العاملني باملكاتب) منهم  387موظف ًا ( 296من العاملني على منت ال�سفن و 91من العاملني باملكاتب) قبلوا العر�ض و 22موظف ( 21من العاملني
على منت ال�سفن و 1من العاملني باملكاتب) رف�ضوا العرو�ض املقدمة لهم .ويعد الدمج الفعال له�ؤالء املوظفني يف عمليات ال�شركة �أمر ًا بالغ الأهمية وذلك ل�ضمان
عملية انتقال �سهلة ودمج �سل�س للأ�صول امل�ستهدفة مع �أ�سطول الناقالت احلايل لل�شركة .كما �أن ت�شغيل �أ�سطول فيال �سيتطلب موظفني ماهرين فني ًا بتدريب
متخ�ص�ص ،ممن هم قادرون على �أداء �أعمال �شاقة ج�سدي ًا .وتتوقع ال�شركة �أن موظفي فيال الذين �سوف ينتقلون �إلى العمل لدى ال�شركة �سوف يقومون بهذه
الوظائف و�سي�ضمنون ا�ستمرارية ت�شغيل ناقالت فيال.
وتتمثل �أحد املخاطر املحتملة يف �أن ه�ؤالء املوظفني قد ي�ستقيلون من فيال �أو يتم �إنهاء خدماتهم من قبلها قبل تاريخ انتقالهم املتوقع �إلى ال�شركة ،وبالتايل ال
ينتقلون �إلى العمل يف ال�شركة ،وقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على قدرة ال�شركة على ت�شغيل ناقالت فيال ،مما قد يعطل عمليات ال�شركة وي�ؤثر بالتايل �سلب ًا على �إيرادات
ال�شركة ،وو�ضعها املايل ،ونتائج عملياتها.
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2 22 -22 -2االعتماد على العالقة مع أرامكو السعودية

تعترب جمموعة �أرامكو ال�سعودية حالي ًا �أكرب عميل لل�شركة من حيث حجم ال�شحن .ومن املتوقع �أن تعمل ال�صفقة على زيادة حجم التعامل مع جمموعة �أرامكو
ال�سعودية بالنظر �إلى الرتتيبات احل�صرية التي اتفقت ال�شركة عليها مع جمموعة �أرامكو ال�سعودية كجزء من ال�صفقة .فبموجب عقد ال�شحن واتفاقية العالقة،
�سيكون لل�شركة احلق احل�صري يف نقل النفط اخلام املنتج يف اململكة العربية ال�سعودية واملباع من قبل جمموعة �أرامكو ال�سعودية (وحتديد ًا �شركة بوالنتري كما
يف تاريخ هذه الن�شرة) على �أ�سا�س الت�سليم للعميل بناقالت النفط العمالقة والذي �سيتم نقله من مواقع حمددة يف اتفاقية ال�شحن ت�ستخدمها �أرامكو ال�سعودية
ل�شحن النفط اخلام .وعليه ،ف�إن �أي تدهور يف العالقة بني ال�شركة وبني �أرامكو ال�سعودية �أو �شركاتها التابعة قد ي�ؤثر على الرتتيبات احل�صرية ،وبالتايل قد ي�ؤثر
ت�أثري ًا �سلبي ًا كبري ًا على �أعمال ال�شركة ،وو�ضعها املادي ،ونتائج عملياتها.
ويعد عقد ال�شحن اتفاقية طويلة الأجل بني البحري وبوالنتري (وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية) ملدة ال تقل عن � 10سنوات كحد �أدنى حيث ميكن لأي
طرف طلب �إنهاء العقد بعد مرور خم�س �سنوات من تاريخ �سريان عقد ال�شحن (الذي �سيبد�أ �سريانه بتاريخ ت�سليم �أولى ناقالت فيال �إلى ال�شركة مبوجب اتفاقية
�شراء الأعمال والأ�صول) وذلك مبوجب �إ�شعار يقدم للطرف الآخر قبل خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ الإنهاء املقرتح .كما �ستنتهي اتفاقية العالقة عند انتهاء
عقد ال�شحن .كما ال يوجد ما ي�ضمن رغبة �أرامكو ال�سعودية يف جتديد عقد ال�شحن بعد انتهاء فرتة احلد الأدنى من العقد البالغة � 10سنوات .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
ميكن �أن تنهي بوالنتري عقد ال�شحن هذا ،قبل انتهاء فرتة احلد الأدنى للعقد البالغة � 10سنوات وذلك يف حال م�ضي �شهر كامل من تاريخ �إ�صدار بوالنتري لطلب
حمولة دون متكن ال�شركة من ت�سمية ناقلة منا�سبة ا�ستجابة لذلك الطلب� ،أو يف حال تكرر عدم متكن ال�شركة من ت�سمية ناقلة منا�سبة خالل فرتة �ستة �أ�شهر
(با�ستثناء �إذا كان ذلك ب�سبب ظرف خارج عن �إرادة ال�شركة �أو ب�سبب �إجراء �أو �إخالل من بوالنتري� ،أو �إذا كانت ال�شركة قد قامت بت�سمية ناقلة منا�سبة ولكن
بوالنتري رف�ضتها) .ومن املمكن �أن ي�ؤدّي الإنهاء املبكر لعقد ال�شحن -وبالتايل التفاقية العالقة� -إلى انخفا�ض �إيرادات ال�شركة ب�شكل جوهري ،مما قد ينتج عنه
�أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2التركيز على مجموعة أرامكو السعودية

�إنّ الرتتيبات احل�صرية التي �ستح�صل عليها ال�شركة مع جمموعة �أرامكو ال�سعودية مبوجب ال�صفقة� ،ستزيد من تركيز ال�شركة على تلبية احتياجات ال�شحن
ملجموعة �أرامكو ال�سعودية .ويف حني �أنّ ال�شركة �ست�سعى للحفاظ على نف�س معايري اخلدمة املقدمة لعمالئها الآخرين� ،إال �أ ّنها �ستظل تعتمد على جمموعة �أرامكو
ال�سعودية فيما يتعلق ب�أغلبية �أعمالها و�إيراداتها .ونتيجة لذلك ،تتمثل �إحدى املخاطر يف عدم قدرة ال�شركة على تخ�صي�ص موارد كافية لتلبية االحتياجات
اخلا�صة بالعمالء الآخرين ،مما قد ي�ؤ ّثر �سلب ًا على عالقة ال�شركة مع ه�ؤالء العمالء .ومن املمكن �أن ي�ؤثر فقدان �أي من ه�ؤالء العمالء �سلب ًا على �إيرادات ال�شركة
ّ
وربحيتها ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2المخاطر المرتبطة بعقد الشحن

بح�سب �شروط ال�صفقة� ،سيكون لل�شركة احلق احل�صري يف نقل النفط اخلام املنتج يف اململكة العربية ال�سعودية واملباع من قبل جمموعة �أرامكو ال�سعودية
(وحتديد ًا �شركة بوالنتري كما يف تاريخ هذه الن�شرة) على �أ�سا�س الت�سليم للعميل بناقالت النفط العمالقة والذي يتم �شحنه من مواقع حمددة ت�ستخدمها �أرامكو
ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام مبوجب عقد ال�شحن .كما حت�صل ال�شركة على حد �أدنى لت�سعرية ال�شحن مقابل توفري خدمات ال�شحن للرحالت الطويلة والتي
يتم تنفيذها با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة ،مما �سيحد من تع ّر�ض ال�شركة لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية ال�سيما يف حال انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن عن
الت�سعرية امل�ضمونة لل�شركة مبوجب العقد .ويف حال جتاوزت �أ�سعار ال�سوق عن �سعر ًا حمدد ًا متّفق عليه يف عقد ال�شحن ،تلتزم ال�شركة بت�سديد جزء من ن�سبة متفق
عليها من تلك الزيادة لبوالنتري وذلك تعوي�ض ًا عن املبالغ اال�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة وقت انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون ب�شرط
�أال يتجاوز ما ت�سدده ال�شركة لبوالنتري �إجمايل املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة يف ال�سابق عم ًال بت�سعرية ال�شحن امل�ضمونة .تتمتع ال�شركة بامتياز ت�سعرية
ال�شحن امل�ضمونة فقط فيما يتعلق بالرحالت الطويلة التي يتم تنفيذها با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة وفق ًا لعقد ال�شحن .وعليه� ،إذا �أخفقت بوالنتري يف
ت�سمية �شحنات كافية حتتاج لرحالت طويلة ،فلن تتمكن ال�شركة من اال�ستفادة بالكامل من ت�سعرية ال�شحن امل�ضمونة املتاحة لها مبوجب عقد ال�شحن .وتعتقد
ال�شركة �أن الإف�صاح عن احلد الأدنى امل�ضمون لت�سعرية ال�شحن وال�سعر الأعلى املتفق عليه يف هذه الن�شرة لي�س يف م�صلحة ال�شركة �أو م�ساهميها ،حيث �أن مثل
هذه املعلومات تعترب معلومات جتارية ح�سا�سة والإف�صاح عنها له ت�أثري �سلبي على تناف�سية ال�شركة يف �سوق ال�شحن العاملي ،وذلك لأن الإف�صاح عن مثل هذه
الأ�سعار قد (�أ) يكون له ت�أثري �سلبي على العمالء احلاليني لل�شركة (ومن �ضمنهم �شركات النفط الكربى) الذين قد يتخذون قرار ًا بالتعامل مع �شركات �شحن
�أخرى �إذا مل تتمكن ال�شركة من عر�ض �أ�سعار م�شابهة لهم؛ (ب) من املمكن �أن يتم اعتبارها معيار ًا لل�شركة يف حال قررت الدخول يف عقود �شحن طويلة الأجل
يف امل�ستقبل ،وبالتايل منعها من اال�ستفادة من �أي زيادة قد حتدث يف امل�ستقبل على �أ�سعار ال�شحن يف ال�سوق.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال ي�ضمن عقد ال�شحن �أن تكون �أرامكو ال�سعودية قادرة على تخ�صي�ص كميات كافية من النفط اخلام ب�صفة م�ستمرة طوال فرتة عقد ال�شحن
مما قد ي�ؤدي �إلى عدم قدرة ال�شركة على الوفاء باحلد الأعلى من خدمات ال�شحن املن�صو�ص عليها يف عقد ال�شحن .وقد يحدث ذلك لعدة �أ�سباب من بينها
انخفا�ض الطلب العاملي على النفط اخلام ،وارتفاع م�ستويات �إنتاج النفط املحلية يف دول مثل الواليات املتحدة مما قد ي�ؤدي �إلى خف�ض الطلب على النفط اخلام
من تلك الدول ،وتو�سعة خط الأنابيب وال�سكك احلديدة �إلى نقاط التعبئة ال�ساحلية واملخاطر اجلغرافية وال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط التي قد يكون لها
ت�أثري �سلبي على اقت�صاد اململكة .وقد ي�ؤثر هذا على الإيرادات املتوقعة لل�شركة مما قد ي�ؤدي بدوره �إلى ت�أثري �سلبي جوهري على فر�ص ال�شركة وو�ضعها املايل
ونتائج عملياتها.
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�أخري ًا ،يحق لل�شركة مبوجب عقد ال�شحن �أن تختار الناقالت التي �سيتم ا�ستخدامها يف نقل حموالت النفط اخلام التي متت ت�سميتها من قبل جمموعة ارامكو
ال�سعودية (وحتديد ًا �شركة بوالنتري كما يف تاريخ هذه الن�شرة) وفق ًا ملعايري معينة مت حتديدها يف االتفاقية وت�شمل احل�صول على موافقة موانئ التحميل والتفريغ
ومالئمة الناقالت للحمولة امل�سماة وموافقة ق�سم امل�صادقة لدى �شركة بوالنتري ،و�أن تكون الناقلة غري حمتجزة ،و�أن تكون مملوكة �أو مدارة �أو م�شغّلة من قبل
طرف ال يخ�ضع لأي عقوبات مفرو�ضة �إما من االحتاد الأوروبي �أو من �أي دولة تطبق قرارات الأمم املتحدة �أو مكتب �إدارة الأ�صول الأجنبية التابع حلكومة الواليات
املتحدة الأمريكية ،و�إذا �أخفقت ال�شركة يف ت�سمية ناقلة تتوافق مع تلك املعايري ،ومن ثم �أخفقت ال�شركة بعد ذلك يف ت�سمية ناقلة بديلة ،فلن تكون بوالنتري ملزمة
ب�شحن تلك احلمولة مبوجب عقد ال�شحن و�سيكون لها حرية عمل ترتيبات بديلة لنقل تلك احلمولة .وعليه يتمثل �أحد املخاطر يف عدم متكن ال�شركة من ت�سمية
ناقلة منا�سبة خالل الفرتة املحددة يف عقد ال�شحن �أو ت�سمية ناقلة بديلة.
قد ت�ؤدي املخاطر املذكورة �أعاله �إلى عدم متكن ال�شركة من اال�ستفادة ب�شكل تام من احلقوق احل�صرية الواردة يف عقد ال�شحن .وقد ي�ؤثر ذلك على �إيرادات
ال�شركة مما �سيكون له �أثر �سلبي جوهري على فر�ص ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2بيع أسهم العوض من قبل شركة أرامكو السعودية للتطوير

مبوجب بنود ال�صفقة ،ال تخ�ضع �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير لأي قيود تعاقدية فيما يتعلق ببيع �أ�سهم العو�ض مبجرد �إ�صدارهاٍ . .و�إذا قامت �أرامكو ال�سعودية
للتطوير ببيع جزء من �أو كافة �أ�سهم العو�ض ،فهناك خطر من انخفا�ض اهتمام جمموعة �أرامكو ال�سعودية بتنمية وتطوير ال�شركة حيث �أنها �ستكون مالكة لعدد
�أ�سهم �أقل (�أو قد ال تكون مالكة لأية �أ�سهم) يف ال�شركة وقد ال ت�ستمر بدعم التطلعات طويلة الأجل لل�شركة .وقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على العالقة بني جمموعة �أرامكو
ال�سعودية وال�شركة مما �سيكون له �أثر �سلبي جوهري على فر�ص ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2تق ّلبات في سعر سهم الشركة

حيث �أنه متت تغطية ال�صفقة يف ال�صحف والإعالم يف عدة منا�سبات منذ 1433/8/7هـ (املوافق 2012/6/27م) عندما �أعلنت ال�شركة لأول مرة عن توقيع
مذكرة التفاهم واحتمالية عقد ال�صفقة مع فيال ،فمن املتوقع �أن يكون ال�سوق مطلع ب�شكل كبري على ال�شركة وال�صفقة على حد �سواء .وقد ي�ؤدي ذلك �إلى ارتفاع
�أو تراجع الطلب على الأ�سهم مما قد ي�ؤدي �إلى ازدياد تقلب �سعر ال�سهم يف ال�سوق وذلك �إلى حني �إمتام املرحلة النهائية من ال�صفقة .وعالوة على ذلك ،قد
ينخف�ض �سعر ال�سهم يف ال�سوق �إذا:
 مل ينجح دمج الأ�صول امل�ستهدفة مع عمليات ال�شركة.
 مل حتقّق ال�شركة الفوائد املتو ّقعة من ال�صفقة بال�سرعة� ،أو باحلجم الذي تو ّقعه املح ّللون املاليون وامل�ستثمرون.
 مل يتطابق ت�أثري ال�صفقة على النتائج املالية مع تو ّقعات �إدارة ال�شركة� ،أو املح ّللون املاليني� ،أو امل�ستثمرين.
2 22 -22 -2احتمالية اختالف السعر المتفق عليه ألسهم العوض عن قيمتها السوقية

�سيتم �إ�صدار �أ�سهم العو�ض بالقيمة املتّفق عليها والبالغة  22.25ريال �سعودي لل�سهم الواحد ولي�س بالقيمة ال�سوقية لهذه الأ�سهم عند �إ�صدارها .وعليه ،ف�إن
ّ
القيمة ال�سوقية للأ�سهم عند تاريخ �إمتام املرحلة الأّولى من ال�صفقة قد تختلف ب�شكل ملحوظ عن القيمة املتفق عليها والبالغة  22.25ريال �سعودي لل�سهم
الواحد ،و�/أو عن �سعر ال�سهم يف نهاية التداول يف ال�سوق املالية يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
2 2 2 -22 -2تعطل أعمال الشركة

�سوا ًء متت ال�صفقة �أم ال ،من املمكن �أن تكون الإعالنات املختلفة ال�صادرة عن ال�شركة فيما يتع ّلق بال�صفقة منذ  27يونيو 2012م ،مبا فيها �إعالن توقيع اتّفاقيات
ال�صفقة يف  5نوفمرب 2012م ،قد ت�س ّببت �أو ت�ستم ّر يف الت�س ّبب بتعطيل �أعمال ال�شركة التجارية ،وحتديد ًا:
 عدم الو�ضوح حول ما �إذا كانت ال�صفقة �ستتم �أم ال ،قد ي�ؤّثر على قدرة ال�شركة على االحتفاظ بعمالئها وجذب عمالء جدد.
ّ
 حت ّول تركيز ال�شركة من عمليات جمموعة البحري �إلى �إمتام املرحلة النهائية من ال�صفقة ،ومن ثم دمج الأ�صول امل�ستهدفة كما مت �إي�ضاحه �أعاله.
 �إمكانية �شعور املوظفني احلاليني واملتوقعني بعدم الو�ضوح حول �أدوارهم امل�ستقبلية يف جمموعة البحري ،مما قد ي�ؤ ّثر ب�شكل �سلبي يف قدرة ال�شركة
على االحتفاظ باملوظفني الرئي�سيني وغريهم من ّ
املوظفني �أو يف ا�ستقطاب موظفني رئي�سيني �أو غريهم من املوظفني.
وميكن �أن تزيد هذه املخاطر �إذا ت� ّأخر �إمتام املرحلة الأولى و�/أو �إذا مت تعليق �إمتام املرحلة النهائية لفرتة طويلة .و�إذا مل تتم ّكن ال�شركة من �إدارة هذه املخاطر
ب�شكل ف ّعال ،فيمكن �أن تت�أ ّثر �إيراداتها وربحيتها ونتائج عملياتها ب�شكل �سلبي.
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2 2 2 -22 -2انخفاض كميات النفط الخام المباع على أساس التسليم للعميل

الرتتيبات احل�صرية بني ال�شركة وجمموعة �أرامكو ال�سعودية تتعلق فقط بنقل النفط اخلام املنتج يف اململكة العربية ال�سعودية واملباع من قبل جمموعة �أرامكو
ال�سعودية (وحتديد ًا �شركة بوالنتري كما يف تاريخ هذه الن�شرة) على �أ�سا�س الت�سليم للعميل بناقالت النفط العمالقة والذي �سيتم نقله من موانئ حمددة مبوجب
اتفاقية ال�شحن ت�ستخدمها �أرامكو ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام ،وال ت�شمل النفط اخلام املباع من قبل جمموعة �أرامكو ال�سعودية �إذا مل يكن على �أ�سا�س الت�سليم
للعميل .ويعني البيع على �أ�سا�س الت�سليم على ظهر ال�سفينة �أنّ الطرف البائع غري ملزم بنقل النفط اخلام املباع من امليناء �إلى موقع التخزين املحدّد .وبالتايل
ف�إن �أي انخفا�ض يف كميات النفط اخلام املنقولة من قبل ال�شركة من خالل الرتتيبات احل�صرية ب�سبب انخفا�ض يف ن�سبة النفط اخلام املباع من قبل جمموعة
�أرامكو ال�سعودية على �أ�سا�س الت�سليم للعميل من الن�سبة الإجمالية للنفط اخلام املباع ميكن �أن ي�ؤدي �إلى ت�أثري جوهري �سلبي على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل
ونتائج عملياتها.
2 2 2 -22 -2المخاطر المتع ّلقة بموافقات المساهمين والموافقات النظامية

ال يزال �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة خا�ضع ًا ملوافقة وزارة التجارة وال�صناعة على انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة ،وموافقة امل�ساهمني يف اجتماع
اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �" 8-1شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة") .ويف هذا ال�صدد� ،إذا
مل يتم احل�صول على تلك املوافقات� ،أو مل يتم احل�صول عليها يف الوقت املنا�سب ،قد يحول ذلك دون �إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة �أو ت�أخري ذلك� .أي ت�أخري يف
�إمتام ال�صفقة �أو منع �إمتامها من املمكن �أن يقلل من حتقيق الفوائد املتو ّقعة �أو قد ي�ؤدّي �إلى زيادة تكاليف ال�صفقة ،مما قد ي�ؤ ّثر �سلب ًا على الإيرادات والأرباح
ونتائج العمليات.
2 2 2 -22 -2محدودية الحاالت التي قد تؤدي إلى إنهاء اتفاقية شراء األعمال واألصول بعد إتمام المرحلة األولى من
الصفقة

بعد �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة و�إلى حني �إمتام املرحلة النهائية من ال�صفقة ،تنتهي اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول عند ا�ستمرار حدث ق ّوة قاهرة لأكرث
من  90يوم ًا بعد تقدمي �أحد الأطراف �إ�شعار ًا للطرف الآخر بتحقق هذا احلدث بغ�ض النظر عما �إذا كانت ال�شركة قد ا�ستلمت جميع ناقالت فيال �أم مل ت�ستلمها،
ما مل تتفق ال�شركة وفيال و �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير على خالف ذلك.
ويف حال مت �إنهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ب�سبب وقوع حدث قوة قاهرة خالل الفرتة ما بني تاريخ �إمتام املرحلة الأولى وتاريخ ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض
النهائية ،ومل تقم فيال بت�سليم عدد كايف من ناقالت فيال �إلى ال�شركة ت�ساوي قيمة �أ�سهم العو�ض� ،سوف تقوم ال�شركة ب�إ�صدار عدد من �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة
�أرامكو ال�سعودية للتطوير ي�ساوي جمموع قيمة ناقالت فيال التي مت ت�سليمها �إلى ال�شركة قبل �إنهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول.
عالوة على ما تقدم ،يف حال وقعت خ�سارة تامة لأي من ناقالت فيال بعد �إمتام املرحلة الأولى ولكن قبل نقل ملكيتها �إلى ال�شركة ،فلن تكون فيال ُملزمة بت�سليم
تلك الناقلة و�سيتم �إجراء تعديل على العو�ض النقدي مي ّثل القيمة املتفق عليها لناقلة فيال املعنية .وبنا ًء على ذلك� ،ست�ستمر ال�صفقة ولكن ال�شركة �ستكون قد
كاف من
ا�ستلمت من فيال عدد ناقالت �أقل  ،ونتيج ًة لذلك� ،سي�صبح لديها �أ�سطول من الناقالت �أ�صغر مما هو متوقع .وبالتايل قد ال يكون لدى ال�شركة عدد ًا ِ
الناقالت لتقدمي اخلدمات مبوجب عقود النقل ب�شكل جمدٍ من حيث التكلفة .مما قد ي�ؤثر على حتقيق ال�شركة للفوائد التي توقعتها من ال�صفقة عند الدخول
فيها ،الأمر الذي قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
2 2 2 -22 -2المخاطر المتع ّلقة بتأخير تسليم األصول المستهدفة

�سيتم نقل امللكية القانونية لكل ناقلة من ناقالت فيال على مراحل متعددة �إلى ال�شركة (�أو من ت�سميه ال�شركة) على مدى فرتة �ستة �أ�شهر تقريب ًا اعتبار ًا من
ّ
�إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة .ومن املمكن �أن ال يكتمل نقل كل ناقالت فيال يف مدّة � 6أ�شهر .فعلى �سبيل املثال ،قد يحدث ت�أخري �إذا كانت �إحدى الناقالت تعاين
من تلف معني قبل نقل ملكيتها �إلى ال�شركة والذي يتوجب معاجلته من قبل فيال� ،أو يف حال عدم متكن ال�شركة �أو فيال من الوفاء بالتزاماتهما فيما يتعلق بنقل
�إحدى ناقالت فيال وفق ُا للجدول الزمني اخلا�ص بت�سليم ناقلة فيال املعنية ،مما �سي�ؤدي �إلى متديد الفرتة الزمنية امل�ستهدفة المتالك ال�شركة كافة ناقالت فيال.
وبالتايل ،قد ال حتقّق ال�شركة الفوائد املتو ّقعة من ال�صفقة يف الفرتة الزمنية التي ت�صورتها ال�شركة عند توقيع ال�صفقة ،مما قد يكون له �أثر ًا �سلبي ًا جوهري ًا على
�إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
�إذا مل تتم املرحلة الأولى من ال�صفقة قبل تاريخ التنفيذ النهائي والذي يوافق 1435/10/4هـ (املوافق 2014/7/31م) ،دون �أن تتفق ال�شركة وفيال على متديد
ذلك التاريخ ،ف�إن اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول وبالتايل ال�صفقة ككل �سوف تلغى تلقائيا وذلك مبوجب �أحكام اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول .وكنتيجة لذلك،
قد ال تتمكن ال�شركة من حتقيق الفوائد املرجوة من ال�صفقة مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
يف حال مل يتم ت�سليم �إحدى ناقالت فيال �إلى ال�شركة خالل فرتة تقارب �ستة �أ�شهر من �إمتام املرحلة الأولى ،فيحق للطرف الغري م�س�ؤول عن عدم ت�سليم تلك
الناقلة رفع دعوى �ضد الطرف الآخر لإخالله بالتزاماته مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،وي�ستثنى من ذلك �إذا كان عدم الت�سليم �أو الت�أخري ناجت ًا عن
وقوع حدث قوة قاهرة �أو خ�سارة تامة �أو تلف جوهري لإحدى ناقالت فيال (والتي مت حتديد حاالتها يف اتفاقيات ال�صفقة) .ووفق ًا لأحكام اتفاقية �شراء الأعمال
والأ�صول� ،إذا مل تتمكن ال�شركة وفيال من حل النزاع ب�شكل ودي خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إ�شعار الطرف الآخر بوجود نزاع ،فيحق لل�شركة �أو فيال �إحالة النزاع
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�إلى التحكيم وفق ًا لقواعد حمكمة لندن للتحكيم الدويل .ويف حالة ن�شوء �أي نزاع بني ال�شركة وفيال� ،سيكون لذلك �أثر �سلبي على العالقة بني ال�شركة و�أرامكو
ال�سعودية مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
2 2 2 -22 -2المخاطر المتع ّلقة بتكاليف الصفقة ودمج األصول المستهدفة

تتو ّقع ال�شركة �أن تتك ّبد جمموعة من التكاليف غري املتك ّررة املتع ّلقة بال�صفقة وبدمج الأ�صول امل�ستهدفة واملوظفني يف �أ�سطول ال�شركة وعملياتها ،مبا فيها �أتعاب
م�ست�شاريها املاليني ،واملحا�سبيني ،والقانونيني ،وغريها من التكاليف ذات ال�صلة .ومن املتو ّقع �أن متثل هذه التكاليف تقريب ًا مبلغ  51.000.000مليون ريال
�سعودي (ما يعادل  13.600.000مليون دوالر امريكي) .علم ًا ب�أن ما يقارب  40يف املائة من هذا املبلغ يتعلق بالتكاليف التي �ستتحملها ال�شركة يف �سبيل �إبرام
اتفاقيات التمويل الالزمة لتمويل العو�ض النقدي (ملزيد من التفا�صيل راجع الق�سم " 13-1ترتيبات التمويل") بينما يتعلق اجلزء املتبقي ب�أتعاب امل�ست�شارين
املاليني والقانونيني لل�شركة واملحا�سبني وم�ست�شاري و�سائل الإعالم والعالقات العامة� ،إ�ضافة �إلى الر�سوم املدفوعة �إلى بنك جي بي مورجان ت�شي�س ،ان .ايه .فرع
لندن كوكيل �ضمان فيما يتع ّلق بالعو�ض النقدي .ويف حال ت� ّأخر �إمتام ال�صفقة ،ف�ستكون التكاليف الناجتة عن ال�صفقة والدمج �أكرث مما هو متو ّقع .ويف حال عدم
�إمتام ال�صفقة ،لن يتم ا�سرتجاع غالبية تلك التكاليف ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا يف �إيرادات ال�شركة و�أرباحها .وكذلك� ،إذا مل تنجح عملية الدمج ،لن حتقّق ال�شركة
الفوائد املتو ّقعة من الدمج ،وبالتايل لن تتم ّكن من تعوي�ض تكاليف الدمج هذه مع مرور الوقت.
2 2 2 -22 -2المخاطر المتع ّلقة باحتمالية هبوط قيمة األصول غير الملموسة المرتبطة بعقود النقل

�ست�ؤدي ال�صفقة الى قيام ال�شركة بت�سجيل تقييمها املادي طويل الأجل لعقود النقل ك�أ�صول غري ملمو�سة يف قائمة املركز املايل .مع العلم ب�أن مدة عقد ال�شحن
تتمتد �إلى � 10سنوات كحد �أدنى حيث ميكن لأي طرف طلب �إنهاء العقد بعد مرور خم�س �سنوات من تاريخ �سريانه (والذي �سيكون بتاريخ نقل �أولى ناقالت فيال
�إلى ال�شركة بناء على اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول) وذلك مبوجب �إ�شعار يقدم للطرف الآخر قبل خم�س �سنوات على الأقل من تاريخ الإنهاء املقرتح .تتوقع
ال�شركة ان يتم �إطفاء قيمة الأ�صول الغري ملمو�سة على مدى �ست ع�شرة �سنة متثل العمر االفرتا�ضي لال�صول امل�ستهدفة بنا ًء على العمر الإنتاجي املقدر ح�سب
�سيا�سة ال�شركة املحا�سبية لت�سجيل الأ�صول الثابتة و�إهالكاتها .تتمثل املخاطر يف احتمالية قيام ال�شركة بتقييم هبوط قيمة الأ�صول الغري امللمو�سة مما ينتج عنه
ت�سارع يف م�صاريف الإطفاء اخلا�صة بهذه الأ�صول الغري امللمو�سة يف حال مت �إلغاء عقد ال�شحن يف �أي وقت بعد املدة املبدئية لالتفاقية واملحددة بع�شر �سنوات
وقبل انتهاء فرتة الإطفاء املتوقعة واملحددة ب�ست ع�شرة �سنة .ومبا �أن الطرف الراغب يف الإنهاء ملتزم بالإ�شعار قبل خم�س �سنوات من تاريخ الإلغاء املطلوب،
ف�إنه يتوقع �أن الزيادة يف م�صاريف الإطفاء �ستحدث على مدى خم�س �سنوات ولي�س على �سنة واحدة .ومع ذلك ،متثل هذه خماطر لأ�صول ال�شركة مما قد ي�ؤدي
�إلى ت�أثري جوهري على �إيرادات و�أرباح ونتائج عمليات ال�شركة.
2 22 -2المخاطر المتعلّقة بعمليات الشركة
2 22 -22 -2تأثر أرباح الشركة وتد ّفقاتها النقدية بأداء قطاع ناقالت النفط

يعترب قطاع ناقالت النفط دوري ًا ومتق ّلب ًا من ناحية �أ�سعار الإيجار ومعدالت الربحية .كما �أن الأزمة املالية العاملية الأخرية و�أي �أزمة مالية م�ستم ّرة ،قد ت�ؤثر �سلب ًا
على قدرة ال�شركة على �إعادة �إيجار ناقالتها �أو بيعها عند انتهاء �أو �إنهاء عقود �إيجارها .التقلبات يف �أ�سعار الإيجار وقيم الناقالت تنتج عن التغريات يف العر�ض
والطلب على �سعة ناقالت النفط والتغريات يف العر�ض والطلب للنفط واملنتجات النفطية .واجلدير بالذكر �أن العوامل التي ت�ؤثر يف العر�ض والطلب على ناقالت
النفط خارجة عن �سيطرة ال�شركة ،كما �أنه ال ميكن التنب�ؤ بطبيعة وتوقيت وحجم التغريات يف ظروف قطاع ناقالت النفط.
تاريخي ًا كانت �أ�سواق ناقالت النفط متقلبة ب�سبب العديد من الظروف والعوامل التي من املمكن �أن ت�ؤثر على ال�سعر والعر�ض والطلب على �سعة ناقالت النفط.
والأزمة املالية العاملية احلالية من املمكن �أن ت�ساهم يف زيادة انخفا�ض الطلب على نقل النفط للم�سافات الطويلة وعرو�ض الناقالت لنقل هذا النفط ،مما قد
يكون له �أثر �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة ،و�أرباحها ،ونتائج عملياتها		.
2 22 -22 -2اعتماد الشركة الجزئي على اإليجار على أساس الرحلة واحتمالية تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار اإليجار
في السوق الفورية سلب ًا على أرباح الشركة

مبوجب عقد ال�شحن� ،ستتمتّع ال�شركة باحلق احل�صري يف تقدمي خدمات ال�شحن لنقل جميع حموالت النفط اخلام املنتج يف اململكة العربية ال�سعودية واملباع من
قبل جمموعة �أرامكو ال�سعودية (وحتديد ًا �شركة بوالنتري كما يف تاريخ هذه الن�شرة) على �أ�سا�س الت�سليم للعميل بناقالت النفط العمالقة والتي يتم �شحنها من
مواقع معينة ت�ستخدمها �أرامكو ال�سعودية ل�شحن النفط اخلام .وتتو ّقع ال�شركة �أن تتطلب احتياجات النقل البحري اخلا�صة مبجموعة �أرامكو ال�سعودية لنقل النفط
اخلام املباع على �أ�سا�س الت�سليم للعميل ت�شغيل 50ناقلة نفط عمالقة .لذا تعتزم ال�شركة تلبية التزاماتها مبوجب عقد ال�شحن من خالل توظيف �أمثل لأ�سطولها
املتو�سط
اململوك عرب حت�سني اال�ستفادة من طرق التجارة والإيرادات وعن طريق الإيجار على �أ�سا�س الرحلة يف ال�سوق الفورية و الإيجار على �أ�سا�س الرحلة للمدى ّ
لعدد من ناقالت النفط العمالقة.
وعلى الرغم من �أنّ الإيجار على �أ�سا�س الرحلة �شائع يف قطاع ناقالت النفط� ،إال �أنّ �سوق الإيجار على �أ�سا�س الرحلة قد يتع ّر�ض لتق ّلبات ملحوظة ح�سب العر�ض
والطلب على الناقالت والنفط .و�ستعتمد قدرة ال�شركة يف احل�صول على �أ�سعار تناف�سية للإيجار على �أ�سا�س الرحلة للناقالت التي حتتاج ال�ستئجارها لتلبية
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التزاماتها مبوجب عقد ال�شحن ،من بني �أمور �أخرى ،على احل�صول على عقود مربحة للإيجار على �أ�سا�س الرحلة وتقلي�ص وقت االنتظار امل�ستغرق لإيجار
الناقالت .وتعترب ال�سوق الفورية للإيجار على �أ�سا�س الرحلة متق ّلبة ج ّد ًا ،حيث �أنه يف فرتات معينة خالل الأربع �سنوات املا�ضية �أ�صبحت �أ�سعار الإيجار على
�أ�سا�س الرحلة �أقل من التكاليف الت�شغيلية للناقالت .ومع ذلك� ،إذا ارتفعت �أ�سعار الإيجار على �أ�سا�س الرحلة يف امل�ستقبل قد تتع ّر�ض ال�شركة خلطر عدم
اال�ستفادة الق�صوى من �أ�سعار ال�سوق الفورية التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى الزيادة يف تكاليف ال�شركة ،وقد يكون لذلك �أثر �سلبي على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج
عملياتها.
2 22 -22 -2حوادث أعمال القرصنة على السفن والناقالت العابرة للمحيطات

لقد �أ ّثرت �أعمال القر�صنة عرب التاريخ بتجارة ال�سفن العابرة للمحيطات يف مناطق معينة من العامل ،مثل بحر ال�صني اجلنوبي وخليج عدن مقابل �ساحل
ال�صومال .وخالل عامي 2008م و2009م ازدادت حوادث القر�صنة التي ت�ستهدف �سفن ال�شحن التجارية ب�شكل ملحوظ خ�صو�ص ًا يف خليج عدن .ويف حال متت
�أعمال القر�صنة يف املناطق التي تعمل فيها ناقالت ال�شركة ومت ت�صنيفها من قبل �شركات الت�أمني كمناطق مع ّر�ضة لـ"خطر احلرب" ،فقد تزيد �أق�ساط الت�أمني
امل�ستحقّة على ال�شركة ب�شكل كبري �أو ي�صبح من ال�صعب احل�صول على الت�أمني (للمزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم " 11-2-2خماطر الت�أمني").
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،من املمكن �أن ي�ؤدي ت�صنيف هذه املناطق بـمناطق مع ّر�ضة لـ"خطر احلرب" �إلى ارتفاع تكاليف طاقم ال�سفينة �أو الناقلة ،مبا يف ذلك
كاف ّ
لتغطية اخل�سائر الناجتة عن �أعمال القر�صنة ،ما قد
التكاليف املرتبطة بتوظيف ح ّرا�س �أمن على منت ال�سفينة �أو الناقلة ،وقد ال يكون لدى ال�شركة ت�أمني ٍ
يكون له �أثر �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة و�إيراداتها و�أرباحها ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2ارتفاع أسعار وقود الناقالت وتأثيرها السلبي على أرباح الشركة

اخلا�صة بال�شركة ،وخ�صو�ص ًا فيما يتع ّلق بتلك الناقالت التي يتم ت�أجريها من خالل ال�سوق الفورية،
تعترب تكلفة وقود الناقالت تكلفة رئي�سية يف عمليات النقل
ّ
ً
لذا ميكن �أن يو ّثر ارتفاع �سعر وقود الناقالت ب�شكل ملحوظ على �أرباح الناقالت العاملة يف هذه ال�سوق� .أ ّما فيما يتع ّلق بالناقالت التي تعمل وفقا للإيجار على
�أ�سا�س الفرتة الزمنية ،وحيث �إنّ امل�ست�أجر هو امل�س�ؤول ب�شكل عام عن تكلفة وقود الناقلة ،ف�إنّ ارتفاع هذه التكلفة قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أ�سعار الإيجار التي ت�ستطيع
ال�شركة احل�صول عليها لإيجار ناقالتها.
وال ميكن التن ّب�ؤ ب�سعر وعر�ض وقود الناقالت فهو مع ّر�ض لتقلبات مبنية على عوامل خارجة عن �سيطرة ال�شركة .وقد يكون لأي زيادة م�ستم ّرة يف �أ�سعار وقود
الناقالت �أثر �سلبي على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2نفقات التسفين غير المتو ّقعة وتأخر األعمال الناتج عن المخاطر التشغيلية الم ّتصلة بقطاع ناقالت
النفط

�إنّ ناقالت ال�شركة وحمولتها مع ّر�ضة خلطر التلف �أو الفقدان ب�سبب وقوع الكوارث البحرية� ،أو �سوء الأحوال اجلوية� ،أو الأعطال امليكانيكية� ،أو الهبوط� ،أو
احلرائق� ،أو االنفجارات� ،أو الت�صادم� ،أو غريها من العوامل .ويف حال ت�ض ّررت �إحدى الناقالت فقد حتتاج �إلى الإ�صالح يف حو�ض ت�سفني جاف .واجلدير بالذكر
�أ ّنه ال ميكن التنب�ؤ بتكاليف الت�سفني ،فقد تكون �أكرث من مبلغ التغطية املقدم من �شركة الت�أمني .ويف حال كانت ال�سفينة بحاجة للخ�ضوع ل�صيانة �أو �إ�صالحات
غري ّ
خمطط لها ،فقد تخ�سر ال�شركة جزء من �إيراداتها .ومن املمكن �أن ت�ؤ ّثر خ�سارة الإيرادات الناجتة عن خ�ضوع الناقالت لل�صيانة والإ�صالح  -بجانب التكلفة
الفعلية لهذه الإ�صالحات� ، -سلب ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2مخاطر التمويل ومتط ّلباته

متتلك ال�شركة بع�ض الت�سهيالت املالية القائمة حالي ًا كما وقعت مذكرة �شروط متويل لغر�ض متويل العو�ض النقدي امل�ستحق الدفع لفيال .وتفر�ض ترتيبات التمويل
تلك �شروط وقيود معينة على ال�شركة قد يكون من �ش�أنها حتديد االجتاه امل�ستقبلي لعمليات ال�شركة التجارية (للمزيد من التفا�صيل حول اتفاقيات متويل ال�شركة،
يرجى مراجعة الق�سم " 2-12املعلومات القانونية املتّعلقة بال�شركة") .ويرتتب على م�ستوى مديونية ال�شركة وال�شروط والقيود املفرو�ضة عليها نتيجة لذلك �آثار ًا
هامة على ال�شركة ت�شمل الآتي:
 احلد من �إمكانية احل�صول على متويل �إ�ضايف -مل يكن متوقع م�سبق ًا من قبل �إدارة ال�شركة والبنوك املمولة لها -لغر�ض متويل ر�أ�س املال العامل،
�أو النفقات الر�أ�سمالية� ،أو عمليات اال�ستحواذ.
 احتمالية احلد من مرونة ال�شركة فيما يتعلق مبواجهة املناف�سة وغريها من التغريات يف قطاع عملها والأو�ضاع االقت�صادية ب�شكل عام.
 احلد من التدفقات النقدية املتاحة لأغرا�ض ال�شركة العامة.
وبالتايل ،ف�إن حدوث اي من هذه احلاالت قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
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2 22 -22 -2المخاطر المتعلقة بتطوير وتنمية أعمال الشركة

لي�س هناك �ضمان �أنّ �أعمال ال�شركة �ستنمو لتعك�س اال�سرتاتيجية التي و�ضعها جمل�س الإدارة .فالنمو يعتمد على عدّة عوامل ،مبا فيها قدرة ال�شركة على �إدارة
�أعمالها بفاعلية ،واملحافظة على موظفيها وعمالئها الرئي�سيني بعد �إمتام ال�صفقة ،ووجود ظروف �سوق منا�سبة لنمو �أعمالها .وقد ينتج عن عدم حتقق �أي من
هذه العوامل �أثر �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2االعتماد على الموظفين الرئيسيين

تعتمد ال�شركة على قدرة وخربة كبار موظفيها التنفيذيني وغريهم من املوظفني الرئي�سيني يف كل من جمال الإدارة والت�شغيل .وعلى الرغم من �أنّ ال�شركة قد
اتّخذت العديد من املبادرات والإجراءات بهدف املحافظة على املوظفني وا�ستقطابهم� ،إال �أ ّنه ال ميكنها �ضمان جناح ذلك ،مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري
على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2القدرة على المحافظة على معايير عالية في العمليات

تعتمد قدرة ال�شركة على املحافظة على قاعدة عمالئها احلالية -بالإ�ضافة �إلى ا�ستقطاب عمالء جدد وتفادي �أي م�س�ؤولية جتاه عمالئها -على مت ّكنها من
املحافظة على معايري عالية جد ًا يف عملياتها وعلى التوظيف الأمثل لأ�سطول ناقالتها� .إال �أنه ال ميكن �ضمان املحافظة على هذه املعايري يف امل�ستقبل.
كما �أنه من املمكن �أن تتع ّر�ض الناقالت التي متلكها ال�شركة لل�ضرر �أو الفقدان ب�سبب الكوارث البحرية� ،أو �سوء الأحوال اجلوية� ،أو احلرائق� ،أو االنفجارات.
وميكن �أن يكون لذلك �أثر �سلبي جوهري على كفاءة ال�شركة الت�شغيلية ،وخ�صو�ص ًا يف حال �أدّى ذلك �إلى انخفا�ض كبري يف حجم �أ�سطول ال�شركة امل�شغل .ومن
املمكن �أن ي�ؤدي ذلك �إلى �إنهاء العقود القائمة مع العمالء و�/أو �إلى عدم قدرة ال�شركة على ا�ستقطاب عمالء جدد ،مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على فر�ص
�أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
2 2 2 -22 -2توطين الوظائف

بلغ عدد موظفي ال�شركة ال�سعوديني ما ن�سبته  61.83يف املائة من ّ
موظفي ال�شركة املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك بتاريخ  31دي�سمرب 2013م .ويف
عام 2011م� ،أطلقت وزارة العمل برنامج "نطاقات" الذي ّمت ت�صميمه لت�شجيع ال�شركات على توظيف املواطنني ال�سعوديني ،وزيادة ن�سبة املواطنني ال�سعوديني
تدريجيا يف القوى العاملة لديها .ومبوجب برنامج "نطاقات" ،يتم قيا�س مدى امتثال ال�شركات ملتط ّلبات التوطني من خالل الن�سبة املئوية للمواطنني ال�سعوديني
وت�صنف ال�شركات �ضمن النطاقات الأربعة التالية وذلك بالنظر
مبتو�سط ن�سبة ال�سعودة يف غريها من املن�ش�آت العاملة يف نف�س القطاعّ .
العاملني لديها مقارن ًة ّ
�إلى ن�سبة املوظفني ال�سعوديني لديها:
 النطاق الأحمر
 النطاق الأ�صفر
 النطاق الأخ�ضر
 النطاق املمتاز
ً
ً
وتعد ال�شركات الواقعة يف النطاق الأحمر الأقل التزاما بن�سب ال�سعودة املطلوبة ،فيما تعد ال�شركات الواقعة �ضمن النطاق املمتاز الأكرث التزاما .وبالنظر �إلى
الن�سبة احلالية للموظفني ال�سعوديني يف ال�شركة فهي تقع يف النطاق املمتاز ،مما يعني �أنها ملتزمة بدرجة عالية مبتطلبات توطني الوظائف ذات العالقة .ومع
ذلك ،ال يوجد �ضمان ب�أن ال�شركة �ستتمكن من توظيف �أو املحافظة على نف�س الن�سبة من املواطنني ال�سعوديني ،وبالتايل قد تعجز ال�شركة عن املحافظة على نف�س
الدرجة من االلتزام مبتط ّلبات توطني الوظائف يف امل�ستقبل.
و�إذا �أخفقت ال�شركة بالقيام بذلك فقد ت�ص ّنف �ضمن النطاق الأ�صفر �أو الأحمر (بح�سب مدى عدم التزامها) ويف هذه احلالة� ،ستواجه ال�شركة جمموعة من
العوائق ،قد ت�شمل الآتي:
 تعليق طلبات ال�شركة للح�صول على ت�أ�شريات العمل.
 تعليق طلبات ال�شركة لنقل كفالة �أحد املوظفني �أو املوظفني املحتملني.
 منع موظفي ال�شركة الأجانب من تغيري مهنهم الواردة يف ت�أ�شريات عملهم.
 عدم القدرة على فتح ملفات ل�شركاتها التابعة لدى وزارة العمل.
 ال�سماح ملوظفي ال�شركة الأجانب نقل وظائفهم وت�أ�شريات عملهم �إلى ال�شركات التي تندرج يف النطاقني الأخ�ضر واملمتاز من دون موافقة ال�شركة.
ومن املمكن �أن يكون لوقوع �أي من تلك العوائق �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 2 2 -22 -2مخاطر التأمين

متتلك ال�شركة جمموعة من بوالي�ص الت�أمني لتغطية ناقالتها والعمليات املرتبطة بها ،مثل ت�أمني امل�س�ؤولية التي ت�صل تغطيته �إلى  7مليارات دوالر �أمريكي
(وللمزيد من التفا�صيل يرجى االطالع على الق�سم " 2-12املعلومات القانونية املتع ّلقة بال�شركة") .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،ستقوم ال�شركة ب�إبرام عقود للت�أمني
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بخ�صو�ص ناقالت فيال بحيث ت�سري تلك العقود ابتداء من تاريخ نقل �أي ناقلة لأن عقود الت�أمني احلالية املوجودة لدى فيال لن تنتقل �إلى ال�شركة مع ناقالت فيال.
كاف لتغطيتها �أو ال يوجد ت�أمني لها على الإطالق �أو ال ت�ستطيع ال�شركة
وميكن �أن ت�صبح ال�شركة وناقالت فيال عر�ضة للمخاطر التي لي�س لدى ال�شركة ت�أمني ٍ
الت�أمني عليها .كما حتتوي بوالي�ص ال�شركة القائمة على بع�ض اال�ستثناءات والقيود على مبالغ التغطية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ال تظ ّل بوالي�ص الت�أمني احلالية
اخلا�صة بال�شركة متاحة م�ستقب ًال وقد ال تكون بوالي�ص الت�أمني امل�ستقبلية ،مبا فيها تلك املتعلقة بناقالت فيال ،متاح ًة ب�أق�ساط مقبولة .وعالوة على ذلك ،قد ال
ّ
ّ
تغطي بوالي�ص ت�أمني ال�شركة ،مبا فيها تلك املتعلقة بناقالت فيال ،يف امل�ستقبل مبالغ املطالبات املرفوعة على ال�شركة �أو ناقالتها .ولذلك يوجد خطر ناجت عن
اخل�سائر وااللتزامات غري امل�ؤمن عليها من قبل ال�شركة �أو امل�ؤمن عليها ب�شكل ثانوي ،والتي من �ش�أنها رفع تكاليف ال�شركة ب�شكل كبري مما قد يكون له �أثر �سلبي
جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
2 2 2 -22 -2التراخيص والتصاريح

تلتزم ال�شركة باحل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات النظامية فيما يتع ّلق ب�أن�شطتها .وللمزيد من التفا�صيل عن تراخي�ص وت�صاريح ال�شركة يرجى
مراجعة الق�سم " 2-12املعلومات القانونية املتع ّلقة بال�شركة".
وتعد بع�ض تراخي�ص ال�شركة حمدودة بفرتة معينة ويجب جتديدها دوري ًا .كما تن�ص معظم تراخي�ص ال�شركة على �إمكانية خ�ضوع ال�شركة لغرامة مالية �أو تعليق
�أو �إنهاء الرتخي�ص ذي ال�صلة (بعد تقدمي حتذير لل�شركة) ،يف حال مل تتمكن ال�شركة من االلتزام مبتطلبات الرتخي�ص .وعندما تطلب ال�شركة جتديد رخ�صة
�أو تعديلها ال يوجد ما ي�ضمن �أن اجلهة املخت�صة �ستقوم بتجديد �أو تعديل نطاق الرخ�صة ذات ال�صلة� ،أو يف حال وافقت على التجديد �أو التعديل فلي�س هناك ما
ي�ضمن �أنها لن تفر�ض �شروط ًا غري منا�سبة على ال�شركة .ويف حني تعتقد ال�شركة �أ ّنها ح�صلت على الرتاخي�ص املنا�سبة لأن�شطتها ،ال يوجد ما ي�ضمن عدم �إلزام
ال�شركة على احل�صول على تراخي�ص �إ�ضافية يف امل�ستقبل .ويف هذا ال�ش�أن ،ميكن �أن ي�ؤدّي عدم احل�صول على كافة الرتاخي�ص والت�صاريح �أو االلتزام مبتطلباتها
�إلى �أثر �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
2 22 -2المخاطر المتعلّقة بالسوق
2 22 -22 -2المخاطر المتع ّلقة باالقتصاد العالمي

تتعر�ض ال�شركة و�ستظل عر�ضة ب�شكل كبري ل�سوق نقل النفط العاملي ،وبالتايل تعتمد �أعمال ال�شركة و�أدا�ؤها املايل اعتماد ًا كبري ًا على م�ستوى الأن�شطة يف حجم
التجارة العاملية وحجم واردات و�صادرات النفط املعتمدة على طلب م�ستهلكي النفط يف العامل .كما تت�أثر نتائج عمليات ال�شركة باقت�صادات املناطق التي تعمل
فيها ال�شركة والتي ت�شمل اخلليج العربي وال�شرق الأق�صى والواليات املتحدة وغرب �أفريقيا .ويرتبط الطلب على النفط وم�شتقاته يف املناطق ارتباط وثيق
باالقت�صادات الإقليمية ،وبالتايل ف�إنّ �أي توقع لأداء اقت�صادي �سيء لأي من هذه املناطق قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض يف الطلب على النفط وم�شتقاته .وكذلك ميكن �أن
يت�أثر الطلب على نقل النفط اخلام بعوامل خمتلفة منها ارتفاع الإنتاج املحلي للنفط يف دول �أخرى غري اململكة وتو�سيع خطوط الأنابيب وال�سكك احلديدية ملواقع
التكرير ال�ساحلية .ويت�أثر �أي منو حمتمل يف الطلب على حموالت النفط اخلام ب�شكل كبري بالتغريات التي تطر�أ على الأو�ضاع االقت�صادية واملالية وال�سيا�سية على
ال�صعيدين العاملي والإقليمي والتي تعد عوامل خارجة عن �سيطرة ال�شركة ،وت�شمل ما ينتج عن فر�ض احلواجز التجارية ،والعقوبات االقت�صادية ،واملقاطعات
وغريها من التدابري املماثلة ،والتغريات الكبرية يف �أ�سعار �صرف عمالت املناطق التي تعمل فيها ال�شركة ،والنزاعات التجارية ،والإ�ضرابات خ�صو�ص ًا يف قطاع
خدمات النقل ،واحلروب ،والأعمال العدوانية ،والكوارث الطبيعية ،والأوبئة ،والإرهاب .وميكن �أن ي�ؤثر االنخفا�ض الكبري يف م�ستوى الطلب على نقل النفط
وم�شتقاته ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها بالإ�ضافة �إلى منو ال�شركة امل�ستقبلي.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد ا�ستمرت واردات ال�صني من النفط اخلام بالنمو وقد ارتفعت بن�سبة  10يف املائة فقط يف عام 2011م مقارنة بال�سنوات ال�سابقة .منذ
عام 2011م ،مت احل�صول على قرابة  50باملائة من واردات النفط اخلام لل�صني من ال�شرق الأو�سط وقد �ساهمت اململكة و�إيران والعراق بالن�صيب الأكرب من تلك
الواردات .وارتفع عدد رحالت ناقالت النفط العمالقة على اخلط التجاري الذي يربط بني ال�شرق الأو�سط وال�شرق الأق�صى بن�سبة  16يف املائة خالل الن�صف
الأول من عام 2012م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2011م .ويعترب ارتفاع الطلب يف ال�صني على النفط اخلام عام ًال رئي�سي ًا يف ارتفاع �أحجام حموالت النفط
اخلام امل�صدّرة من اململكة .وعليه ،هناك خطر من �أن يكون لرتاجع الطلب يف ال�صني على منتجات النفط اخلام املنتجة يف اململكة �أثر ًا �سلبي ًا جوهري ُا على كميات
النفط اخلام املتوفرة لل�شركة كي تقوم ب�شحنها مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2المنافسة

يت�سم قطاع النقل البحري باملناف�سة ال�شديدة ،وتواجه ال�شركة مناف�سة من العديد من �شركات النقل .وميكن �أن ي�ؤثر ذلك على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج
عملياتها .ويف حني �أن ال�شركة �ستتمتّع بح�صة كبرية يف ال�سوق بعد �إمتام ال�صفقة� ،إال �أن جمل�س الإدارة يتوقع ح�صول املزيد من عمليات الدمج يف الأ�سواق التي
تعمل فيها ال�شركة والتي قد تقلل الفوائد املتوقعة من ال�صفقة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وفق ًا التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،فقد قامت كل من فيال و�أرامكو ال�سعودية على التوايل بالتعهد لل�شركة �أنه وبخالف ح�صول حالة
طوارئ وطنية ،ف�إن كال ال�شركتني و�أي �شركة تخ�ضع ل�سيطرتهما �سواء من خالل جمل�س الإدارة �أو حقوق الت�صويت (�أو ما �شابهها من حقوق يف م�شروع م�شرتك
تعاقدي) لن تتناف�س مع جمموعة البحري يف جمال متلك و�/أو ت�شغيل و�/أو ت�أجري ناقالت النفط العمالقة لغر�ض �شحن النفط اخلام املنتج يف اململكة� .إال �أن

25

هناك بع�ض احلاالت املحددة (�إلى جانب ح�صول حالة طوارئ وطنية) ُي�سمح فيها لإحدى ال�شركات الأع�ضاء يف �أرامكو ال�سعودية بتنفيذ �أعمال مناف�سة مثل
الدخول يف عمليات الدمج واال�ستحواذ وامل�شاريع امل�شرتكة بعد ا�ستكمال �إجراءات معينة� ،أو ت�أجري ناقالت النفط العمالقة لنقل زيت الوقود� ،أو نقل �أي منتج
�أو م�شتق هيدروكربوين ما عدا النفط اخلام و�صيانة الناقالت .كما ال يوجد ما مينع �أي من ال�شركات الأع�ضاء يف جمموعة �أرامكو ال�سعودية ،وال �أي م�شروع
م�شرتك متلك فيه �أي من �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية �أي م�صلحة من �أداء �أعمال مناف�سة �إذا كانت تلك ال�شركة التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية �أو
امل�شروع امل�شرتك قامت ب�أدائها قبل تاريخ التوقيع .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يوجد ما مينع �أي من �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية من (� )1أداء �أعمال مناف�سة
تُ�شكل �إيراداتها ال�سنوية  15باملائة �أو �أقل من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لل�شركة �أو امل�شروع امل�شرتك املعني اللذان تتحكم بهما تلك ال�شركة التابعة ملجموعة
�أرامكو ال�سعودية القائمة بتلك الأعمال؛ �أو ( )2اال�ستحواذ على �شركة م�ستهدفة ت�ش ّكل الأعمال املناف�سة ما ن�سبته  15يف املائة �أو �أقل من �إيراداتها ال�سنوية� .إال
�أنه ،ويف حال قامت �أي من �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية ب�أداء �أعمال مناف�سة ذات �إيرادات �سنوية تزيد عن  15يف املائة من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية
لل�شركة التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية� ،أو �إذا اقرتحت �إحدى �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية اال�ستحواذ على كامل �أو ح�صة �سيطرة يف �أعمال مناف�سة ذات
�إيرادات �سنوية تزيد عن  15يف املائة من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لل�شركة التي يتم اال�ستحواذ عليها ،ف�إن ال�شركة املعنية يف جمموعة ارامكو ال�سعودية �ستقوم
ب�إبالغ ال�شركة و�ستمنح ال�شركة حق الأولوية يف اال�ستحواذ على �أو امل�شاركة يف تلك الأعمال املناف�سة بال�شروط التي يتم االتفاق عليها بني ال�شركة املعنية التابعة
ملجموعة �أرامكو ال�سعودية وبني ال�شركة.
وبناء عليه ،هناك خطر من �أن تقوم فيال و�/أو �أرامكو ال�سعودية بالعمل �أو ت�ستمر بالعمل (ح�سب احلال) يف �أعمال مناف�سة (ح�سب احلاالت املحددة املذكورة
�أعاله) مما قد ي�ؤثر على ح�صة ال�شركة من ال�سوق وبالتايل على �إيرادات ال�شركة التي قد تنعك�س �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -22 -2التغييرات في سياسة سعر الصرف

كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ف�إن الريال ال�سعودي مرتبط بالدوالر الأمريكي ب�سعر ثابت يتمثل يف  3.75ريال �سعودي لكل دوالر �أمريكي� .أي تغيري يف �سعر ال�صرف
الثابت هذا �أو �إلغاء له لأي �سبب (مبا يف ذلك دون ح�صر تغيري ال�سيا�سات املالية للحكومة �أو االحتياطي الفيدرايل للواليات املتحدة) قد يعر�ض ال�شركة لتقلبات
�سلبية يف �أ�سعار ال�صرف مما قد يكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22 -2المخاطر المتعلّقة باألسهم
2 22 -22 -2السيولة في تداول أسهم الشركة

�سعر ال�سوق لأ�سهم ال�شركة �سيكون عر�ضة لتق ّلبات ملحوظة كرد فعل لعدد من العوامل (�سوا ًء خا�صة بال�شركة �أم غري ذلك) مثل الظروف االقت�صادية �أو التباين
يف نتائج العمليات �أو التغريات يف التقديرات املالية �أو تو�صيات املحللني املاليني �أو الأداء الت�شغيلي �أو �أداء �سعر �أ�سهم ال�شركات الأخرى التي يعتربها امل�ساهمون
مماثلة لل�شركة �أو التقارير الإخبارية املتعلقة باجتاهات �أ�سواق ال�شركة �أو التغيريات يف الأنظمة والقوانني .وميكن �أن ت�ؤ ّثر كل هذه العوامل ب�شكل �سلبي على �سعر
تداول الأ�سهم بغ�ض النظر عن الأداء الت�شغيلي لل�شركة .وال ينبغي اعتبار �إدراج الأ�سهم يف ال�سوق املالية كم�ؤ�شر على وجود �سوق ذات �سيولة للأ�سهم و�أن �سعر
ال�سهم �سيعك�س دائما القيمة العادلة لل�شركة.
2 22 -22 -2توزيع األرباح

�سيعتمد توزيع ال�شركة للأرباح على عدّة عوامل ،مبا فيها الأرباح امل�ستقبلية واملركز املايل ومتطلبات ر�أ�س املال ومتطلبات االحتياطي النظامي ومبلغ االحتياطيات
يتم �أي�ض ًا تقييد
القابلة للتوزيع والقرو�ض املتاحة لل�شركة والأو�ضاع االقت�صادية العامة ،وغريها من العوامل التي يراها جمل�س الإدارة ها ّمة من وقت لآخر .وقد ّ
قدرة ال�شركة على �إعالن توزيع الأرباح ودفع الأرباح نقد ًا ملالك الأ�سهم كنتيجة لـ -من بني �أمور �أخرى -االلتزامات النا�شئة عن �أي ت�سهيالت ائتمانية قد تدخل
فيها ال�شركة يف امل�ستقبل� ،أو تعوي�ض �أي خ�سائر مرتاكمة� ،أو االلتزام باملتطلبات النظامية يف اململكة العربية ال�سعودية .لذا ،ال يوجد ت�أكيد حول قدرة ال�شركة على
توزيع الأرباح يف امل�ستقبل� ،أو ت�أكيد حول املبلغ الذي �سيتم دفعه (�إن وجد) لأي �سنة معينة.
2 22 -22 -2انخفاض نسبة الملكية في الشركة ودخول مساهم جديد

فور �إ�صدار �أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير� ،ست�صبح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير مالكة لع�شرين يف املائة من �أ�سهم ال�شركة .وعليه،
�ست�صبح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (وبالتايل �أرامكو ال�سعودية ب�شكل غري مبا�شر ب�صفتها امل�ساهم الأكرب يف �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير) م�ساهم ًا
كبري ًا يف ال�شركة و�ستنخف�ض �إثر ذلك ن�سبة ملكية كل م�ساهم يف ال�شركة .على الرغم من �أن عدد الأ�سهم التي ميلكها كل م�ساهم يف �شركة لن يتغري� ،إال �أن
الن�سبة التي متثلها تلك الأ�سهم يف ملكية ال�شركة �ستنخف�ض ،وبالتايل �ستنخف�ض احل�صة التي ميلكها كل م�ساهم يف ال�شركة بالن�سبة والتنا�سب مما يعني �أي�ض ًا
انخفا�ض القدرة الت�صويتية لكل م�ساهم.
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2 22 -22 -2أثر بيع المساهمين الكبار ألسهمهم في المستقبل على سعر األسهم في السوق

قد ي�ؤثر بيع كبار امل�ساهمني �أعداد ًا كبرية من الأ�سهم بعد ال�صفقة �سلب ًا على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وبح�سب اتفاقيات ال�صفقة ،فلن تكون
�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير خا�ضعة لأي قيود تعاقدية فيما يتعلق ببيع ا�سهم العو�ض مبجرد �إ�صدار تلك الأ�سهم با�سمها� .إال �أنه وبح�سب قواعد الت�سجيل
والإدراج ،ف�إن �أي �شخ�ص ميلك �أكرث من  10يف املائة من ر�أ�س املال ال�صادر لأي �شركة مدرجة ،يحتاج للح�صول على موافقة الهيئة قبل �أن يتمكن من بيع جزء
من �أو كامل تلك الأ�سهم .ويف حال قامت �أرامكو ال�سعودية للتطوير –بعد احل�صول على موافقة الهيئة -ببيع كامل �أو جزء كبري من �أ�سهم العو�ض ،ف�إن ذلك
�سي�ؤدي �إلى تقلب يف �سعر �سهم ال�شركة .وقد ي�ؤثر هذا �سلب ًا على القيمة ال�سوقية لل�شركة ،وعليه قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل
ونتائج عملياتها.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا متكنت �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير من بيع جزء من �أو كامل �أ�سهم العو�ض بعد احل�صول على موافقة الهيئة (علم ًا ب�أن هذه املوافقة
تُعد قيد ًا تنظيمي ًا ومل ُيتفق عليها مبوجب بنود ال�صفقة) ،فهناك خطر من تراجع اهتمام جمموعة �أرامكو ال�سعودية بتنمية وتطوير ال�شركة كونها مل تعد م�ساهم ًا
فيه ًا وبالتايل قد ال ت�ستمر يف دعم التطلعات طويلة الأجل لل�شركة .وقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على العالقات بني جمموعة �أرامكو ال�سعودية وال�شركة مما قد ينعك�س �سلب ًا
على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج �أعمالها.
2 22 -2المخاطر السياسية والتنظيمية والبيئية
2 22 -22 -2المخاطر السياسية

يجب �أن ي�أخذ امل�ساهمون يف االعتبار املخاطر اجليو�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط ،والتي قد ت�ؤ ّثر �سلب ًا على اقت�صاد اململكة وعمالء ال�شركة وبالتايل �إيراداتها
و�أرباحها ونتائج عملياتها .ومن �ش�أن هذه املخاطر �أن يكون لها �أثر �سلبي على قيمة �أي ا�ستثمار يف ال�شركة.
ّ
معقدة
2 22 -22 -2خضوع الشركة لقوانين وأنظمة

بالإ�ضافة �إلى �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،تخ�ضع عمليات ال�شركة للعديد من القوانني والأنظمة التي تتمثل يف اتفاقيات ومعاهدات دولية عالوة على القوانني
والأنظمة الدولية واملحلية املعمول بها يف الدول التي تعمل ناقالت ال�شركة فيها �أو امل�سجلة فيها .وقد يتط ّلب االمتثال لهذه القوانني والأنظمة تركيب معدات
مكلفة �أو تنفيذ تغيريات ت�شغيلية ،مما قد ي�ؤ ّثر على قيمة �إعادة البيع �أو العمر االفرتا�ضي لناقالت ال�شركة .وقد تتك ّبد ال�شركة تكاليف �إ�ضافية مرتبطة بااللتزام
باملتطلبات القانونية والتنظيمية احلالية وامل�ستقبلية ،والتي قد تت�ض ّمن التكاليف املتعلقة باالنبعاثات ،مثل غازات االحتبا�س احلراري وانبعاث �أك�سيد الكربيت
من الناقالت .و�أي زيادة يف التكاليف املرتبطة بااللتزام بالقوانني والأنظمة ،قد يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ي�ؤدي عدم االلتزام بهذه القوانني والأنظمة �إلى غرامات �إدارية ومدنية �أو عقوبات جنائية �أو تعليق �أو �إنهاء عمليات ال�شركة.
2 22 -22 -2خطر خسارة دعم وقود السفن

ت�ستفيد ال�شركة ،كما هو احلال بالن�سبة للعديد من ال�شركات الأخرى العاملة يف قطاع النقل البحري يف اململكة العربية ال�سعودية ،من بع�ض الدعم لوقود ال�سفن
من حكومة اململكة العربية ال�سعودية مبوجب الأمر ال�سامي رقم  8/899بتاريخ 1405/05/20هـ (املوافق 1985/02/10م) والأمر ال�سامي رقم  8/690بتاريخ
1407/07/08هـ (املوافق 1987/04/07م) .وللح�صول على هذا الدعم ،ي�شرتط يف حال كانت ال�سفن مملوكة من قبل �شخ�ص اعتباري ،فالبد من �أن يكون ذلك
ال�شخ�ص مملوك ًا بالكامل ملواطنني �سعوديني .وث ّمة خطر ب�أنّ �أي تغيري يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية فيما يتع ّلق بدعم وقود ال�سفن ،قد يكون له ت�أثري �سلبي
جوهري على �إيرادات ال�شركة ،و�أرباحها ،ونتائج عملياتها .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يوجد �أي �ضمان حول ا�ستمرار ال�شركة يف اال�ستفادة من هذا الدعم ،وخ�صو�ص ًا
�إذا طر�أ �أي تغيري على �سيا�سة حكومة اململكة العربية ال�سعودية �سواء جتاه ال�شركة (على �سبيل املثال �إذا مل تكن ال�شركة مملوكة بالكامل من مواطنني �سعوديني)
�أو ب�شكل عام جتاه قطاع النقل البحري �أو الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية.
عالوة على ما تقدم ،ف�إن دعم وقود ال�سفن يعتمد على توفر الوقود الذي يحتوي على حمتوى كربيت منخف�ض ،وبالتايل يوجد خطر من انخفا�ض توفر هذا الوقود
لل�شركة مما قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على دعم الوقود الذي حت�صل عليه ال�شركة مما �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها و نتائج عملياتها.
2 22 -22 -2المخاطر البيئية

غالب ًا ما ترتب الأنظمة والقوانني البيئية م�س�ؤولية جوهرية على ت�سربات النفط واملواد اخلطرة .وعليه ،ميكن �أن يع ّر�ض ت�س ّرب من هذا القبيل ال�شركة اللتزامات
جوهرية ،دون النظر �إلى مدى وجود �إهمال �أو خط�أ من ال�شركة من عدمه .وقد ي�ؤدي ت�س ّرب النفط �إلى حتمل ال�شركة اللتزامات كبرية وم�س�ؤولية جنائية ،مبا يف
مما
ذلك الغرامات ،وتعوي�ض الأ�ضرار التي حلقت باملوارد الطبيعية ،والأ�ضرار التي حلقت بالغري .وقد ي�ؤثر مثل هذا الأمر �أي�ض ًا ب�شكل �سلبي على �سمعة ال�شركةّ ،
قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض الطلب على خدماتها .وبالتايل ف�إن وقوع مثل هذا الأمر قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة و�أرباحها ونتائج عملياتها.
تقر ال�شركة وجمل�س الإدارة �أنه وبح�سب علمهم واعتقادهم ،وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،بعدم وجود خماطر جوهرية متعلقة بال�صفقة من املمكن �أن ت�ؤثر
على قرار امل�ساهمني يف املوافقة على زيادة ر�أ�س املال ومل يتم ذكرها يف هذا الق�سم ( 2عوامل املخاطرة).
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3.3التقييم
�أجرى امل�ست�شار املايل تقييم ًا للأ�صول امل�ستهدفة والرتتيبات التجارية املرتبطة بها مبا يف ذلك عقود النقل ،وذلك بح�سب الآتي.
3 33 -3اآللية

عينت ال�شركة فريق ًا من امل�ست�شارين امل�ستقلني ي�شتملون على م�ست�شاريني ماليني وقانونيني وم�ست�شاري الفح�ص النايف للجهالة ،والذين ميتلكون اخلربة املطلوبة
لتقدمي امل�شورة حول �صفقة من هذا النوع.
ويف �سبيل �إجراء امل�ست�شار املايل للتحليالت الالزمة للتقييم ،قام مبا يلي:
 االطالع على بع�ض املعلومات التجارية واملالية املتاحة للجمهور والتي تخ�ص ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية والأ�صول امل�ستهدفة والقطاعات التي يعملون
فيها.
 مقارنة الأداء املايل والت�شغيلي لل�شركة والأ�صول امل�ستهدفة مبعلومات متاحة للجمهور تخ�ص �أداء �شركات �أخرى م�شابهة ر�أى امل�ست�شار املايل �أنها
منا�سبة لهذا الغر�ض� ،إ�ضافة �إلى االطالع على �سعر ال�سوق اخلا�ص ب�سهم ال�شركة كما يف تاريخ التقييم والفرتة ال�سابقة لذلك،بالإ�ضافة �إلى عدد من
الأ�سهم املتداولة يف ال�سوق لل�شركات امل�شابهة امل�شار �إليها.
 االطالع على بع�ض التحليالت والتوقعات املالية املُعدة من قبل �إدارة ال�شركة فيما يتعلق ب�أعمال ال�شركة وعمليات الأ�صول امل�ستهدفة.
 �إجراء عدد من الدرا�سات والتحليالت املالية الأخرى ،واالطالع على معلومات �أخرى ر�آها امل�ست�شار املايل منا�سبة لأغرا�ض حتليله.
مت �إجراء التحليالت بنا ًء على الفح�ص النايف للجهالة الذي �أجرته ال�شركة وبع�ض من م�ست�شاريها منذ تاريخ توقيع ال�شركة ملذكرة التفاهم التي حددت ال�شروط
الأ�سا�سية لل�صفقة .وقد ا�شتمل الفح�ص النايف للجهالة على ما يلي:
 )1فح�ص جتاري وعملي من قبل ال�شركة.
 )2فح�ص قانوين وتنظيمي من قبل �شركة اجلدعان و�شركا�ؤهم حمامون وم�ست�شارون قانونيون (حالي ًا �شركة كليفورد ت�شان�س حمامون وم�ست�شارون قانونيون)
و�شركة كليفورد ت�شان�س.
 )3فح�ص مايل وحما�سبي خلطة العمل من قبل مكتب كيه بي ام جي.
عالوة على ما تقدم� ،أجرى امل�ست�شار املايل عدد من احلوارات والنقا�شات مع بع�ض �أع�ضاء الطاقم الإداري (التابع لكل من ال�شركة و�شركة �أرامكو ال�سعودية
وفيال) حول عمليات ال�شركة والأ�صول امل�ستهدفة كما يف تاريخ التقييم والفرتة ال�سابقة لذلك ،بالإ�ضافة �إلى مناق�شة الو�ضع املايل والفر�ص والعمليات امل�ستقبلية
اخلا�صة بال�شركة والأ�صول امل�ستهدفة ،وبع�ض امل�سائل الأخرى التي ر�آها امل�ست�شار املايل �ضرورية �أو منا�سبة للتحليل الذي �أجراه.
وقد ا�شتمل التقييم الذي �أجراه امل�ست�شار املايل على طريقتي تقييم (والتي دائم ًا ما يتم ا�ستخدامهما من قبل املتخ�ص�صني يف جمال التقييم) تتمثالن يف ()1
طريقة "خ�صم التدفقات النقدية" و( )2طريقة مكرر "قيمة املن�ش�أة مق�سومة على الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء (")EBITDA
لدورة كاملة ،وذلك بح�سب ما هو مو�ضح �أدناه.
أو ً
ال :طريقة خصم التدفقات النقدية

اعتمد حتليل "خ�صم التدفقات النقدية" ب�شكل رئي�سي على التوقعات امل�ستقبلية للتدفقات النقدية من الأ�صول امل�ستهدفة واملُعدة من قبل �إدارة ال�شركة ،علم ًا
ب�أن تلك التوقعات ُبنيت على وجود ترتيبات جتارية معينة مبا فيها عقود النقل مع جمموعة �أرامكو ال�سعودية .ويف �سبيل الو�صول �إلى نطاق للقيمة ،مت خ�صم
التوقعات امل�ستقبلية الآنف ذكرها بنا ًء على املتو�سط املرجح لتكلفة ر�أ�س املال ،والذي يتم احت�سابه بنا ًء على �آلية متعارف عليها لهذا الغر�ض والتي ت�أخذ يف
االعتبار تقديرات وافرتا�ضات معينة.
ومت ا�ستخال�ص التوقعات امل�ستقبلية للتدفق النقدي لكل ناقلة نفط عمالقة وكل ناقلة منتجات برتولية مكررة على حده ،بالإ�ضافة �إلى عدد من العوامل الأخرى
مبا يف ذلك وجهة نظر �إدارة ال�شركة حول امل�سارات البحرية ،و�أ�سعار ال�شحن ،وا�سرتاتيجية الت�شغيل ،والنفقات الر�أ�سمالية ،وم�صاريف الت�سفني ،وغريها من
التكاليف ،وذلك على مدى فرتة ع�شر �سنوات.
ومت تقدير قيمة الأ�صول امل�ستهدفة (التي ت�أخذ يف االعتبار ترتيبات جتارية معينة مبا فيها عقود النقل مع جمموعة �أرامكو ال�سعودية) بعد ال�سنة العا�شرة من
بدء فرتة التوقعات للتدفقات النقدية بتطبيق "قيمة نهائية" .ولغر�ض حتديد "قيمة نهائية" ،مت اختيار "معدل منو نهائي" للتدفقات النقدية مبني على افرتا�ض
�أن ا�سطول ال�شركة �سيتم ا�ستبداله ب�صفة م�ستمرة باعتبار �أن ال�شركة �ست�ستمر ب�إدارة عملياتها والأ�صول امل�ستهدفة وفق ترتيبات جتارية معينة (مبا فيها عقود
النقل) ك�أعمال م�ستمرة.
ومن ثم ،مت ا�ستخدام معدل خل�صم تلك التوقعات (�أي توقعات التدفقات النقدية للع�شر �سنوات و"القيمة النهائية") وذلك لعك�س تقييم م�ستوى املخاطر املرتبط
بتحقيق التدفقات النقدية املتوقعة خالل فرتة التوقعات.
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اجلدير بالذكر �أن طريقة خ�صم التدفقات النقدية تتعامل مع الأ�صول امل�ستهدفة والرتتيبات التجارية املرتبطة بها (مبا يف ذلك عقود النقل) على �أ�سا�س قيمة
املن�ش�أة.
وبناء على العوامل �سالفة الذكر وعلى كافة الأمور امل�شار �إليها يف هذا الق�سم " ،"3ف�إن نطاق القيمة للأ�صول امل�ستهدفة والرتتيبات التجارية املعينة مبا
فيها عقود النقل ،والذي مت عر�ضه على املجل�س يف تاريخ التقييم تراوح ما بني  6.375.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.7مليار دوالر �أمريكي) �إلى
 7.500.000.000ريال �سعودي (ما يعادل 2.0مليار دوالر �أمريكي) والذي يعك�س القيمة املخ�صومة للتدفقات النقدية املتوقعة التي تتوقع �إدارة ال�شركة حتقيقها
من ت�شغيل الأ�صول امل�ستهدفة يف نقل النفط اخلام ومنتجاته ويف ظل وجود ترتيبات جتارية معينة مبا فيها عقود النقل.
طريقة خ�صم التدفقات النقدية هي �أحد الطرق التي ُا�ستخدمت لتحديد نطاق وا�سع لتقدير قيمة الأ�صول امل�ستهدفة والرتتيبات التجارية املعينة مبا فيها عقود
النقل ،علم ًا ب�أن ذلك النطاق ت�أثر ب�شكل كبري بالفر�ضيات التي ُبني عليها املعدل الذي مت ا�ستخدامه خل�صم التدفقات النقدية .واجلدير بالذكر �أن نطاق قيمة
الأ�صول امل�ستهدفة والرتتيبات التجارية املعينة مبا فيها عقود النقل ،والذي مت عر�ضه على جمل�س الإدارة يف تاريخ التقييم؛ كان مبني ًا على طريقة خ�صم التدفقات
النقدية بالإ�ضافة �إلى طريقة مكرر "قيمة املن�ش�أة مق�سومة على الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء (")EBITDAلدورة كاملة  .علم ًا
ب�أن االكتفاء بطريقة خ�صم التدفقات النقدية دون �سواها ،ينتج عنه الو�صول �إلى نطاق �أعلى لقيمة الأ�صول امل�ستهدفة والرتتيبات التجارية املعينة مبا فيها عقود
النقل كما يف تاريخ التقييم � ،إال �أن ذلك النطاق الأعلى يعك�س قيمة ت�أخذ يف االعتبار الظروف اخلا�صة لل�شركة ولل�صفقة �أكرث من كونها تعك�س القيمة ال�سوقية
للأ�صول امل�ستهدفة والرتتيبات التجارية املعينة مبا فيها عقود النقل .ور�أي امل�ست�شار املايل ،كما هو مو�ضح يف الق�سم "ُ ،"2-3بني ب�شكل رئي�سي على الطريقتني
امل�شار �إليهما �أعاله دون االكتفاء بطريقة خ�صم التدفقات النقدية.
ثاني ًا :طريقة مكرر "قيمة المنشأة مقسومة على األرباح قبل خصم الفائدة والضريبة واإلستهالك واإلطفاء"
لدورة كاملة ()Through-the-cycle firm value/EBITDA

طريقة التقييم املبنية على مكررات ال�سوق وفرت مرجع ًا ملقارنة التقييم الذي مت التو�صل �إليه بنا ًء على طريقة خ�صم التدفقات النقدية .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه
بالنظر �إلى �سوء الأو�ضاع االقت�صادية ل�شركات النقل البحري كما يف تاريخ التقييم ،فقد مت االنتهاء �إلى مالئمة الأخذ بطريقة تقييم مبنية على "دورة كاملة"
�إذ �أنها ت�أخذ يف االعتبار متو�سط املكررات خالل فرتة زمنية معينة مما ي�سهم يف معاجلة �أي خلل يف البيانات قد ينتج عن تغريات ظروف ال�سوق لفرتة معينة.
فعلى �سبيل املثال؛ قد تكون مكررات ال�سوق غري دقيقة يف القطاع الذي تعمل فيه ال�شركة نتيجة لعدة عوامل مثل انخفا�ض العوائد (على �سبيل املثال قد تكون قيمة
الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء (� )EBITDAسلبية يف بع�ض الأحيان) ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع م�ستوى الدين لدى ال�شركات مما يرفع
من م�ستويات التقييم على نحو م�صطنع.وانطوت هذه الطريقة (�أي "الدور الكاملة") على الأخذ ببع�ض املكررات التاريخية لفرتة طويلة متتد �إلى ع�شر �سنوات
(والتي مت احل�صول عليها بناء على املعلومات املتاحة للجمهور) للأداء املايل والت�شغيلي لبع�ض ال�شركات العاملة يف قطاع نقل النفط اخلام ومنتجاته والتي مت
اعتبارها م�شابهة لل�شركة والأ�صول امل�ستهدفة وبالتايل ميكن ا�ستخدامهما للمقارنة.
وقد مت ا�ستخدام مكررات قيمة املن�ش�أة مق�سومة على الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAلل�شركات املختارة وتغريها عرب
ال�سنوات ال�ستخراج نطاق من املكررات التي ر�أى امل�ست�شار املايل منا�سبتها لتقييم الأ�صول امل�ستهدفة بالإ�ضافة �إلى ترتيبات جتارية معينة مبا فيها عقود النقل.
ومن ثم مت تطبيق هذا النطاق على متو�سط الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAللخم�س �سنوات القادمة والتي من املتوقع
جنيها من الأ�صول امل�ستهدفة بنا ًء على ترتيبات جتارية معينة مبا فيها عقود النقل ،وذلك بنا ًء على التحليالت والتوقعات املعدة من �إدارة ال�شركة .وت�أخذ هذه
الطريقة بعني االعتبار التقلبات التاريخية يف قطاع ال�شحن والتي اعتربها امل�ست�شار املايل ذات عالقة ،وبالتايل ف�إنه من املمكن النظر لهذه الطريقة على �أنها
متثل منهج ًا �أكرث واقعية ومالئمة لتقييم الأ�صول امل�ستهدفة ،بالإ�ضافة �إلى الرتتيبات التجارية ذات العالقة مبا فيها عقود النقل.
قطاع نقل النفط الخام

ا�شتملت ال�شركات التي مت ا�ستخدامها كمعيار للمقارنة يف قطاع نقل النفط اخلام على ال�شركات التالية :فرونتالين ،ت�ساكو�س �إنرجي ،يوروناف ،تيكاي تانكرز،
دي ات�ش تي و نايت�سربيدج .ويلخ�ص اجلدول التايل قيمة املن�ش�أة لتلك ال�شركات بالإ�ضافة �إلى متو�سط مكرر قيمة املن�ش�أة مق�سومة على الأرباح قبل خ�صم الفائدة
وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAلكل من تلك ال�شركات ملدة � 10سنوات:
�شركة نقل النفط اخلام

قيمة املن�ش�أة (مليون دوالر �أمريكي)

1

قيمة املن�ش�أة/الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة
والإ�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAملدة � 10سنوات

فرونتالين

1.426

x8.9

ت�ساكو�س �إنرجي

1.457

x8.2

يوروناف

1.341

x6.6

758

x9.2

184

x8.1

تيكاي تانكرز

5

دي ات�ش تي

29

�شركة نقل النفط اخلام

1

قيمة املن�ش�أة (مليون دوالر �أمريكي)
244

نايت�سربيدج
املتو�سط

قيمة املن�ش�أة/الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة
والإ�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAملدة � 10سنوات
x8.8
x8.1

امل�صدر :فاكت�ست
 1كما يف تاريخ � 17أبريل 2013م

كما يو�ضح الر�سم �أدناه كيفية تغري مكررات قيمة املن�ش�أة مق�سومة على متو�سط قيمة الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء
( )EBITDAيف قطاع نقل النفط اخلام للع�شر �سنوات املا�ضية

امل�صدر:فاكت�ست كما يف � 17أبريل 2013م
املتو�سط ي�شمل فرونتالين ،ت�ساكو�س �إنرجي ،يوروناف ،تيكاي تانكرز ،دي ات�ش تي و نايت�سربيدج
مالحظة :امل�ضاعفات هي منذ �أبريل 2003م ،ما عدا ال�شركات التي كان لها طرح عام �أويل بعد ذلك التاريخ

قطاع نقل المنتجات

ا�شتملت ال�شركات التي مت ا�ستخدامها كمعيار للمقارنة يف قطاع نقل املنتجات على ال�شركات التالية :كابيتال برودكت بارترنز ،دياميكو ،وكونكورديا ماريتامي.
ويلخ�ص اجلدول التايل قيمة املن�ش�أة لتلك ال�شركات بالإ�ضافة �إلى متو�سط مكرر قيمة املن�ش�أة مق�سومة على الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك
والإطفاء ( )EBITDAلكل من تلك ال�شركات ملدة � 10سنوات:
�شركات نقل املنتجات

قيمة املن�ش�أة (مليون دوالر �أمريكي)1

قيمة املن�ش�أة /الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة
والإ�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAملدة � 10سنوات

كابيتال برودكت بارترنز

987

x8.62

دياميكو

457

x5.82

كونكورديا ماريتامي

323

x9.8

املتو�سط

x8.8

امل�صدر :فاكت�ست
 1كما يف � 17أبريل  2 ،2013معلومات دياميكو مل تتوفر �سوى ابتداء من �أكتوبر  2007وكابيتال برودكت بارترنز ابتداء من يوليو .2007

كما يو�ضح الر�سم كيفية تغري مكررات قيمة املن�ش�أة مق�سومة على متو�سط قيمة الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء ()EBITDA
يف قطاع نقل املنتجات للع�شر �سنوات املا�ضية

امل�صدر:فاكت�ست كما يف � 17أبريل 2013م
املتو�سط ي�شمل كابيتال برودكت�س بارترنز ،ديامكو وكونكورديا ماريتامي
مالحظة :امل�ضاعفات منذ �أبريل 2003م ،ما عدا ال�شركات التي كان لها طرح �أويل عام يف بعد ذلك التاريخ
 5مبا يف ذلك ال�سفن التابعة ل�شركاء تيكاي يف اخلارج وتيكاي تاتكرز وتيكاي كوربوري�ش.
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ملخص:

يلخ�ص اجلدول �أدناه نطاقات ملكررات قيمة املن�ش�أة مق�سومة على متو�سط قيمة الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء ()EBITDA
امل�ستخدمة من قطاعي نقل النفط اخلام ونقل املنتجات .وكما هو مو�ضح �أعاله ،مت تطبيق هذه النطاقات على متو�سط الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة
والإ�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAللخم�س �سنوات القادمة والتي من املتوقع جنيها من اللأ�صول امل�ستهدفة بنا ًء على ترتيبات جتارية معينة مبا فيها عقود النقل،
وذلك وفق ما مت �إعداده من قبل �إدارة ال�شركة:
احلد الأدنى

احلد الأعلى

نقل النفط اخلام

x7.7

x8.7

نقل الب�ضائع العامة

x7.6

x8.6

املكرر املمزوج

x7.7

x8.7

وللمقارنة ،يو�ضح اجلدول التايل متو�سط مكررات قيمة املن�ش�أة مق�سومة على متو�سط الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء ()EBITDA
للأربع �سنوات املا�ضية للبحري.
قيمة املن�ش�أة (مليون دوالر
�أمريكي)1

معدل قيمة املن�ش�أة /الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك
والإطفاء ( )EBITDAمنذ يوليو 2009م

2.662

x12.5

البحري
امل�صدر :فاكت�ست

 1كما يف � 17أبريل 2013
كما يو�ضح الر�سم �أدناه تغري مكرر قيمة املن�ش�أة مق�سوم على متو�سط الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإ�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAللأربع �سنوات
املا�ضية للبحري

امل�صدر:فاكت�ست كما يف � 17أبريل 2013م
مالحظة :املكررات هي منذ يوليو 2009م ،حيث ال تتوفر بيانات قبل ذلك التاريخ

عدم امكانية استخدام المكررات التاريخية

على الرغم من �أن الأ�صول امل�ستهدفة كانت تعمل �ضمن جمموعة �أرامكو ال�سعودية� ،إال �أن طبيعة العقود التي تعمل تلك الأ�صول مبوجبها �ضمن جمموعة �أرامكو
ال�سعودية ال تعك�س العقود طويلة الأجل (مبا فيها عقود النقل) التي مت �إبرامها بني ال�شركة وجمموعة �أرامكو ال�سعودية كجزء من ال�صفقة ،والتي متثل الدافع
الرئي�سي ،كما هو مو�ضح �أدناه ،للطرفني لإبرام ال�صفقة ،وهي �أي�ض ًا متثل جزء جوهري من قيمة ال�صفقة .بناء على ذلك ،ال ُيعترب الأداء املايل التاريخي للأ�صول
امل�ستهدفة م�ؤ�شر ًا لقيمتها يف هذه ال�صفقة .وعليه ،يرى امل�ست�شار املايل ،ب�أن املكررات التاريخية لقيمة املن�ش�أة مق�سومة على الأرباح قبل خ�صم الفائدة وال�ضريبة
والإ�ستهالك والإطفاء ( )EBITDAواملكررات التاريخية لل�سعر مق�سوم على الربح غري قابلة لال�ستخدام لأغرا�ض تقييم الأ�صول امل�ستهدفة.
قيمة األسطول

غالب ًا ما ت�ستخدم طريقة قيمة الأ�سطول يف �صفقات ال�شحن التي تنطوي على �شراء �أو بيع �أ�صول� .إال �أنه وبالنظر �إلى طبيعة ال�صفقة ،فقد تو�صلت ال�شركة
وامل�ست�شار املايل �إلى �أن هذه الطريقة غري مالئمة �أو ال ميكن تطبيقها للأ�سباب التالية:
 ال ت�أخذ هذه الطريقة يف االعتبار التدفقات النقدية الناجتة عن �-أو القيمة املرتبطة بـ -الرتتيبات التجارية طويلة الأجل بني ال�شركة وجمموعة
�أرامكو ،والتي متثل الدافع الرئي�سي للدخول يف ال�صفقة ،والتي �أي�ضا متثل جزء جوهري من قيمة ال�صفقة.
 املعلومات التي مت احل�صول عليها بخ�صو�ص قيمة الأ�سطول �صادرة عن �أطراف ثالثة متعددة� ،أبرزها �أرامكو ال�سعودية وفيال وو�سطاء �سفن دوليني.
وقد بنى كل م�صدر من هذه امل�صادر تقييمه على �أ�سا�س افرتا�ضات وطرق مل يمُ كن امل�ست�شار املايل �أو ال�شركة من االطالع عليها .والأهم من ذلك هو
�أن تعدد امل�صادر �أدى �إلى اختالف يف احل�سابات ،كما �أن تلك احل�سابات عانت من عدم وجود �صفقات حديثة ل�سفن م�شابهة ميكن اال�ستئنا�س بها.
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 القيمة الدفرتية للأ�صول الثابتة هي قيمة حما�سبية تاريخية مبنية على تكلفة بناء ال�سفن وعمرها االفرتا�ضي املتوقع ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن تكلفة
�شراء ال�سفن تتذبذب مع الوقت ب�سبب �أ�سعار احلديد يف الأ�سواق العاملية وو�ضع قطاع النقل البحري العاملي.
فيما يلي البيانات التي مت احل�صول عليها بخ�صو�ص قيمة الأ�سطول:
القيمة (مليون دوالر �أمريكي)

امل�صدر
�صايف القيمة الدفرتية لناقالت فيال كما يف  30يونيو 2012م

1.620

التقييم ال�صادر عن �شركة فرينليز (و�سيط �سفن دويل) كما يف  4نوفمرب 2012م

975

بناء على ما �سبق وعلى ما نتج عنه من عدم �إمكانية تطبيق طريقة حتليل قيمة الأ�سطول على ال�صفقة ،مل ي�ستخدم امل�ست�شار املايل قيمة الأ�سطول كطريقة للتو�صل
�إلى نطاق القيمة للأ�صول امل�ستهدفة الذي مت عر�ضه على جمل�س الإدارة يف تاريخ التقييم واملعرو�ض �أدناه يف الق�سم  .2-3كما مل ت�ستخدم ال�شركة حتليل قيمة
الأ�سطول يف التفاو�ض على قيمة ال�صفقة التي مت االتفاق عليها.
3 33 -3التقييم

ينبغي النظر لهذا الق�سم  2-3بنا ًء على -ومع مراعاة -كافة الأمور امل�شار �إليها يف الق�سم " 1-3الآلية" و الق�سم " 3-3الفر�ضيات املتعلقة بالتقييم و�أ�سا�س
حتليل التقييم" وبالرتابط معهما.
بناء على ما ورد �أعاله ومع مراعاة امل�سائل امل�شار �إليها �أعاله يف هذا الق�سم  ،3وبعد الأخذ يف االعتبار خ�صم التدفقات النقدية وحتليل "الدورة الكاملة" املبني
على مكررات ال�سوق ،ف�إن ر�أي امل�ست�شار املايل  -كما مت عر�ضه ملجل�س �إدارة ال�شركة يف تاريخ التقييم -هو �أن قيمة الأ�صول امل�ستهدفة وعقود النقل تقع يف النطاق
املذكورة �أدناه (على �أ�سا�س قيمة املن�ش�أة):
نطاق القيمة

 4.875.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.3مليار دوالر �أمريكي) �إلى  6.375.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.7مليار دوالر �أمريكي)

ينبغي النظر لهذا الق�سم بالرتابط مع تقرير التقييم الذي �سيتم �إتاحته الطالع امل�ساهمني (كما هو مذكور يف الق�سم " 14امل�ستندات املتاحة للمعاينة") وبالتايل
فهو ال يغني عن درا�سة تقرير التقييم ب�أكمله.
مت تقدمي التقييم ملجل�س الإدارة فقط لغر�ض تقييم الأ�صول امل�ستهدفة وعقود النقل يف �سياق ال�صفقة بالنيابة عن ال�شركة .ومل يتم تقدمي التقييم نيابة عن –�أي
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو امل�س�ؤولني �أو املوظفني يف ال�شركة �أو �أي من م�ساهميها �أو دائنيها �أو مالكي �أوراقها املالية �أو �أي �شخ�ص �آخر ،وبذلك ال مينح التقييم
لأي من الأ�شخا�ص ال�سالف ذكرهم �أي حقوق .كما ال يجوز ا�ستخدام التقييم �أو االعتماد عليه من قبل جمل�س الإدارة لأي �أغرا�ض �أخرى.
ميثل �سعر �إ�صدار �أ�سهم العو�ض ل�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير والبالغ  22.25ريال �سعودي لل�سهم (وهو ال�سعر املتفق عليه واملوافق عليه من ال�شركة ،مع
مراعاة –�ضمن �أمور �أخرى -املوافقة على القراراخلا�ص بال�صفقة والتي تت�ضمن زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار �أ�سهم العو�ض) زيادة بن�سبة 25
يف املائة عن �سعر �إغالق ال�سهم يف تداول بـ 17.80ريال �سعودي بتاريخ  26يونيو 2012م والذي كان �آخر يوم للتداول قبل �إعالن توقيع مذكرة التفاهم من قبل
ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية.
كما هو م�شار �إليه يف �إجابة ال�س�ؤال رقم  6يف ق�سم "�أ�سئلة و�أجوبة ب�ش�أن ال�صفقة" من هذه الن�شرة ،ف�إن قيمة العو�ض البالغة  4.875.000.000ريال �سعودي (ما
يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) �أتت نتيجة ملفاو�ضات جتارية مطولة بني ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية .كما �أن قيمة العو�ض املذكورة لي�ست �أقل من نطاق
قيمة املن�ش�أة الذي مت تقدميه ملجل�س �إدارة ال�شركة يف تاريخ التقييم بنا ًء على –ومع مراعاة -الأمور املذكورة يف هذا الق�سم .3
ويو�ضح اجلدول التايل تق�سيم ًا للعو�ض النقدي و�أ�سهم العو�ض:
عدد الأ�سهم

78.750.000

�سعر ال�سهم

 22.25ريال �سعودي

قيمة الأ�سهم

 1.752.187.500ريال �سعودي ( 467.250.000دوالر �أمريكي)

العو�ض النقدي

 3.122.812.500ريال �سعودي ( 832.750.000دوالر �أمريكي)

القيمة الكلية لل�صفقة
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 4.875.000.000ريال �سعودي ( 1.300.000.000دوالر �أمريكي)

3 33 -3الفرضيات واألُسس التي بُني عليها التقييم

�شملت الفر�ضيات الرئي�سية التي ُبني عليها التقييم والتي اعتربها �أع�ضاء جمل�س الإدارة منا�سبة لأغرا�ض قيام امل�ست�شار املايل بالتحليل اخلا�ص بالتقييم ما
يلي� )1( :أن كافة الرتتيبات التجارية والأعمال وغريها من العقود (وت�شمل على وجه اخل�صو�ص  -دون احل�صر -عقود النقل) التي حتتاجها �إدارة ال�شركة �أو
تتوقعها �ضمن خطة �أعمالها �أو خطة �أعمال الأ�صول امل�ستهدفة متحققة وحمافظ عليها كما هو متوقع يف خطة العمل و�ست�ستمر كذلك يف كافة الأوقات� )2( ،أن
عمليات الأ�صول امل�ستهدفة مت�شابهة ،من حيث منوذج العمل الت�شغيلي ،لأعمال ناقالت النفط العمالقة اخلا�صة بال�شركة� )3( ،أن ا�ستخدام فر�ضيات متطابقة
�أو مت�شابهة خلطة الأعمال الت�شغيلية (متى كان ذلك مالئم ًا) بالن�سبة لل�شركة والأ�صول امل�ستهدفة ،و(� )4أن ال�شركة �ستوا�صل �إدارة عملياتها والأ�صول امل�ستهدفة
على �أنها �أعمال م�ستمرة.
مت �إجراء التحليل اخلا�ص بالتقييم باالعتماد على معلومات متاحة للجمهور �أو مت تقدميها �أو مناق�شتها مع امل�ست�شار املايل من قبل ال�شركة �أو فيال �أو �أرامكو
ال�سعودية �أو تلك التي متت مراجعتها من قبل �-أو بالنيابة عن -امل�ست�شار املايل ،ومت افرتا�ض دقة جميع تلك املعلومات واكتمالها ،ومل يقم امل�ست�شار املايل بالتحقق
ب�شكل م�ستقل (وال يتحمل امل�ست�شار املايل �أي م�س�ؤولية �أو التزام فيما يتعلق بالقيام ب�أي حتقيق م�ستقل) من تلك املعلومات �أو حتديد مدى دقتها �أو اكتمالها.
وبالتايل ،ف�إن امل�ست�شار املايل يخلي م�س�ؤوليته من �أي التزام قد ين�ش�أ عن عدم دقة �أو اكتمال تلك املعلومات .كما مل يقم امل�ست�شار املايل بتقييم املالئة املالية
للأ�صول امل�ستهدفة �أو ال�شركة مبوجب �أي قوانني �أو �أنظمة �إفال�س �أو �إع�سار �أو ما �شابه ذلك .وقد افرت�ض امل�ست�شار املايل ،عند اعتماده على �أي حتليالت �أو توقعات
�أو فر�ضيات مالية مت تزويده بها �أو مت ا�شتقاقها من مثل تلك البيانات ،ب�أنها ُمعدّة ب�شكل معقول بناء على فر�ضيات تعك�س �أف�ضل التقديرات والأحكام املتوفرة كما
يف تاريخ التقييم من قبل �إدارة ال�شركة حول النتائج امل�ستقبلية املتوقعة للعمليات ،والو�ضع املايل للأ�صول امل�ستهدفة وال�شركة والتي تتعلق بها تلك التحليالت �أو
التوقعات �أو االفرتا�ضات .وال يقوم امل�ست�شار املايل بالإدالء ب�أي ر�أي فيما يتعلق بتلك التحليالت و التوقعات �أو التنب�ؤات �أو االفرتا�ضات التي بنيت عليها ،كما �أنه
قام جمل�س الإدارة بالت�أكيد على �إمكانية امل�ست�شار املايل من اال�ستناد على تلك التحليالت والتوقعات واالفرتا�ضات والتنب�ؤات لأغرا�ض القيام بالتحليل اخلا�ص
بالتقييم.
امل�ست�شار املايل لي�س م�ست�شار ًا قانوني ًا �أو نظامي ًا �أو حما�سبي ًا �أو �ضريبي ًا وقد اعتمد على التقديرات التي قام م�ست�شارو ال�شركة ب�إعدادها فيما يتعلق بتلك امل�سائل.
وكما هو معلوم ف�إن التحليل اخلا�ص بالتقييم ُبني على الأو�ضاع االقت�صادية و�أحوال ال�سوق وغريها من الأو�ضاع ال�سارية واملعلومات التي مت تزويد امل�ست�شار املايل
بها كما يف تاريخ التقييم .بنا ًء على ذلك ،وحيث �إن التطورات التي تتحقق بعد تاريخ التقييم قد ت�ؤثر على التقييم ،ف�إن امل�ست�شار املايل ال يتحمل بعد تاريخ التقييم
�أي التزام بتحديث �أو مراجعة �أو �إعادة ت�أكيد التحليل الذي قام به.
ال ي�شكل التحليل اخلا�ص بالتقييم -وينبغي عدم اعتباره -ر�أي ًا حول مدى مالئمة �شروط ال�صفقة� ،سواء من منطلق مايل �أو غري ذلك ،مبا يف ذلك العو�ض ،كما
�أن امل�ست�شار املايل ،ب�إجرائه للتحليل اخلا�ص بالتقييم ،ال يقدم �أي �آراء حول قرار ال�شركة بالدخول يف ال�صفقة ،كما ينبغي عدم اعتبار التحليل على �أنه م�ؤ�شر
على �سعر تداول �أ�سهم ال�شركة يف �أي وقت من الأوقات.
تت�ضمن العوامل التي قد ت�ؤثر على قيمة �أعمال ال�شركة والأ�صول امل�ستهدفة منذ تاريخ التقييم (دون ح�صر) حدوث �أي تغيري �سلبي يف الأو�ضاع املالية �أو املادية
لل�شركة �أو الأ�صول امل�ستهدفة �أو الأعمال �أو الأ�صول �أو االلتزامات �أو نتائج العمليات �أو فر�ص النمو املتعلقة بهم.
واجلدير بالذكر �أن امل�ست�شار املايل يعد طرف ًا يف ترتيب تعاقدي مع ال�شركة وتقوم ال�شركة مبوجبه ب�سداد �أتعاب للم�ست�شار املايل مقابل تعيينه ،وقد وافقت ال�شركة
�أي�ض ًا مبوجب ذلك على تعوي�ض امل�ست�شار املايل والأطراف التابعة له عن بع�ض االلتزامات التي قد تنتج عن ذلك التعاقد .وخالل ال�سنتني ال�سابقتني لتاريخ هذه
الن�شرة ،كان للم�ست�شار املايل و�/أو الأطراف التابعة له تعامالت جتارية �أو م�صرفية ا�ستثمارية مع �أرامكو ال�سعودية والتي تلقى عنها امل�ست�شار املايل والأطراف
التابعة له عو�ض ًا وفق ًا ملا هو متعارف عليه يف هذا اخل�صو�ص .وقد قام بع�ض من الأطراف التابعة للم�ست�شار املايل برتتيب و�/أو تقدمي التمويل لل�شركة كما يقومون
بتقدمي بع�ض خدمات وكالة ح�ساب ال�ضمان ،وذلك فيما يتعلق بال�صفقة مقابل عو�ض مماثل ملا هو متعارف عليه يف هذا اخل�صو�ص .وقد يقوم امل�ست�شار املايل
والأطراف التابعة له كجزء من �أعمالهم االعتيادية بتداول الأوراق املالية التابعة لل�شركة حل�سابهم اخلا�ص �أو حل�ساب عمالئهم ،وبالتايل قد يكون لديهم يف �أي
وقت ا�ستثمار يف تلك الأوراق املالية.
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4.4لمحة عامة عن السوق
قامت ال�شركة بتعيني �شركة ماكويلنج ( )McQuillingخالل عام 2012م لدرا�سة و�إعداد تقرير حول قطاع النقل البحري و�سوق الناقالت البحرية .وتعد �شركة
ماكويلنج (� )McQuillingشركة ا�ست�شارية م�ستقلة خمت�صة يف قطاع النقل البحري ت�أ�س�ست يف عام 1972م يف مدينة نيويورك يف الواليات املتحدة الأمريكية.
ويعد التقرير الذي �أعدته �شركة ماكويلنج ( )McQuillingم�صدر املعلومات املتعلقة ب�سوق الناقالت البحرية والواردة يف هذا الق�سم  ،4ما مل يتم الإ�شارة �إلى
خالف ذلك �صراح ًة .علم ًا ب�أنه مت �إجراء الدرا�سة و�إعداد التقرير من قبل ماكويلنج ( )McQuillingيف �شهر نوفمرب 2012م ،وبالتايل فهو ال يت�ضمن �أي تطورات
لو�ضع ال�سوق منذ ذلك الوقت� .إال �أن ال�شركة ترى ب�أن املعلومات الواردة يف هذا الق�سم  4مل تتغري ب�شكل جوهري منذ ذلك التاريخ وبالتايل فهي ال زالت تعك�س
�أ�سا�سيات �سوق الناقالت كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ماكويلنج ( )McQuillingقدمت موافقتها اخلطية ومل ت�سحبها ال�ستخدام املعلومات التي تو�صلت �إليها يف هذه الن�شرة ،وال متتلك ماكويلنج
(� )McQuillingأو موظفيها �أو �أي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة يف ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة �أو �أي طرف ذي عالقة.
ومت تقريب جميع الن�سب املئوية يف هذا الق�سم �إلى �أقرب رقم �صحيح.
ومت ا�ستقاء املعلومات الأخرى الواردة يف هذا الق�سم  4من م�صادر عامة متاحة للجمهور خا�صة بقطاع النقل البحري و�سوق الناقالت البحرية ،والتي من بينها
التقرير بـعنوان "مراجعة للنقل البحري" ال�صادرة عن م�ؤمتر هيئة الأمم املتحدة للتجارة والتنمية  ،UNCTADجنيف� ،سوي�سرا2011 ،م واملتوفر على املوقع
الإلكرتوين ( ،)www.unctad.orgبالإ�ضافة �إلى تقرير بعنوان "التعامل مع الدين املرتفع والنمو املتباطئ" ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل� ،أكتوبر 2012م
واملتوفر على موقع �صندوق النقد الدويل الإلكرتوين ( .)www.imf.comكما مت ا�ستخدام املعلومات الواردة يف موقع �إدارة معلومات الطاقة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ( )www.eia.govوموقع املنظمة البحرية الدولية ( )www.imo.orgمن بني م�صادر املعلومات امل�ستخدمة يف هذا الق�سم.
4 44 -4سوق الناقالت

الناقالت هي ال�سفن امل�صممة خ�صي�ص ًا لنقل املواد ال�سائلة بحر ًا .وتقوم هذه الناقالت بنقل �أنواع خمتلفة من ال�سوائل ،مثل النفط اخلام واملنتجات البرتولية
واملواد الكيماوية واملاء والزيت النباتي .ويعترب نقل النفط اخلام واملنتجات البرتولية الأهم من ناحية القيمة والكمية يف النقل البحري .وكما هو مو�ضح �أدناه،
ميثل النفط اخلام ومنتجاته  33يف املائة من حجم التجارة البحرية العاملية يف عام 2011م.
لودجلاااالاالتجارة البحرية العاملية يف �سنوات خمتارة بني عامي  1970م – 2011م (مليار طن -ميل)
النفط اخلام

املنتجات

الب�ضائع ال�سائبة
اخلم�سة الرئي�سية*

�أنواع �أخرى من
الب�ضائع اجلافة

1970م

 53يف املائة

 8يف املائة

 19يف املائة

 20يف املائة

10.654

1980م

 50يف املائة

 6يف املائة

 22يف املائة

 22يف املائة

16.777

1990م

 38يف املائة

 6يف املائة

 32يف املائة

 24يف املائة

16.440

2000م

 36يف املائة

 6يف املائة

 29يف املائة

 30يف املائة

22.927

2001م

 35يف املائة

 6يف املائة

 29يف املائة

 30يف املائة

23.131

2002م

 33يف املائة

 6يف املائة

 29يف املائة

 31يف املائة

23.516

2003م

 34يف املائة

 6يف املائة

 29يف املائة

 32يف املائة

24.778

2004م

 31يف املائة

 5يف املائة

 34يف املائة

 30يف املائة

28.196

2005م

 31يف املائة

 6يف املائة

 32يف املائة

 31يف املائة

28.376

2006م

 30يف املائة

 6يف املائة

 33يف املائة

 31يف املائة

30.058

2007م

 29يف املائة

 6يف املائة

 34يف املائة

 31يف املائة

31.425

2008م

 28يف املائة

 6يف املائة

 34يف املائة

 31يف املائة

32.746

2009م

 28يف املائة

 6يف املائة

 36يف املائة

 30يف املائة

32.083

2010م

 28يف املائة

 6يف املائة

 37يف املائة

 29يف املائة

34.668

2011م

 27يف املائة

 6يف املائة

 37يف املائة

 30يف املائة

36.953

* خام احلديد ،احلبوب ،الفحم ،البوك�سيت/الألومنيا والفو�سفات (مليار طن -ميل)
امل�صدر" :مراجعة عامة للنقل البحري ،تقارير �صادرة عن م�ؤمتر هيئة الأمم املتحدة للتجارة والتنمية  ،UNCTADجنيف� ،سوي�سرا2011 ،م.
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الإجمايل العاملي

ويرتبط الطلب على النقل البحري والطاقة بالنمو االقت�صادي العاملي الذي يتطلب ا�ستهالك ًا �أكرب للطاقة .وفيما يتعلق مب�صادر الطاقة العاملية املختلفة ،ف�إن
النفط يعد امل�صدر الأول للطاقة وبالتايل ف�إن الطلب على النفط اخلام واملنتجات البرتولية يزداد مع منو االقت�صاد العاملي .كما �أن االرتباط بني النمو االقت�صادي
والطلب على النفط يكون ب�شكل �أكرب يف الدول النامية التي يرتكز النمو ال�صناعي فيها على ا�ستخدام الطاقة.
وين�ش�أ الطلب على النقل البحري من ا�ستهالك الطاقة يف االقت�صادات الإقليمية بالإ�ضافة �إلى التوزيع اجلغرايف مل�صادر الطاقة ،حيث ي�ؤدي ذلك �إلى تعزيز
الطلب على الناقالت البحرية امل�ستخدمة لنقل النفط اخلام واملنتجات البرتولية من مناطق الإنتاج �إلى مناطق اال�ستهالك.
يو�ضح ال�شكل �أدناه معدالت منو الناجت املحلي الإجمايل يف جمموعة من الدول.
 4لكشلاااالامعدالت منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي لالقت�صادات املتقدمة والنا�شئة2010 ،م – 2012م

امل�صدر" :التعامل مع الدين املرتفع والنمو املتباطئ"� .صندوق النقد الدويل� ،أكتوبر2012 ،م

4 44 -4سوق النفط والنقل في المملكة العربية السعودية
4 44 -44 -4سوق النفط السعودي

تعد �أرامكو ال�سعودية �شركة نفط مملوكة بالكامل حلكومة اململكة العربية ال�سعودية .وتدير �أرامكو �أكرب احتياطي مثبت يف العامل للنفط اخلام واملكثفات والبالغ
 259.7مليار برميل تقريب ًا كما يف عام 2011م� ،أي ما يقارب  17يف املائة من �إجمايل االحتياطي العاملي املثبت يف عام 2011م ،كما تدير رابع �أكرب احتياطي
للغاز الطبيعي يف العامل ،والذي يبلغ  282.6تريليون قدم مكعب معياري تقريب ًا� ،أو ما يقارب  4يف املائة من �إجمايل احتياطي الغاز الطبيعي املثبت يف العامل
لعام 2011م.6
ويف عام 2011م ،بلغ الإنتاج اليومي لأرامكو ال�سعودية من النفط اخلام  9.1مليون برميل ،وذلك عرب من�ش�آتها النفطية الرئي�سية يف بقيق وحر�ض وخري�ص
واخلر�سانية والنع ِّيم والقطيف و�شيبة .وبلغ معدل ت�صدير ال�شركة  6.4مليون برميل يومي ًا� ،أي ما يقارب  70يف املائة من �إجمايل �إنتاجها .وكان ال�شرق الأق�صى
هو امل�ستورد الأول للنفط اخلام ال�سعودي (بن�سبة  54.7يف املائة) متبوع ًا بالواليات املتحدة الأمريكية (بن�سبة  16يف املائة) ،ومن ثم دول البحر الأبي�ض املتو�سط
(بن�سبة  7.1يف املائة) وثم �أوروبا (بن�سبة  4.9يف املائة).7
4 44 -44 -4سوق نقل النفط السعودي

يرتبط �سوق نقل النفط ال�سعودي ب�شكل وثيق ب�إنتاج �شركة �أرامكو و�صادراتها .فبنا ًء على التقرير املعد من ماكويلنج ( ،)McQuillingيتم بيع ما يقارب 90-70
يف املائة من �صادرات �أرامكو ال�سعودية على �أ�سا�س الت�سليم على ظهر ال�سفينة (� ،)FOBأي �أن امل�شرتي �أو م�ستلم الب�ضاعة هو من يتكفل بنقلها والتكاليف الالزمة
لذلك .وفيما يتعلق باجلزء املتبقي من ال�صادرات والتي يتم بيعها على �أ�سا�س الت�سليم للعميل حيث ي�شتمل �سعر البيع على الت�أمني وتكاليف النقل ،فيتم �شحن تلك
الكميات ب�شكل �أ�سا�سي من خالل �شركة فيال ،املزود الرئي�سي خلدمات النقل البحري لأرامكو ال�سعودية.
4 44 -4الطلب على ناقالت النفط

تتعدد العوامل التي ت�ؤثر على الطلب على ناقالت النفط .وت�شمل تلك العوامل العر�ض والطلب العاملي للنفط اخلام (والذي ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على كمية النفط
اخلام واملنتجات املكررة التي يتم نقلها بوا�سطة الناقالت البحرية) ،بالإ�ضافة �إلى امل�سافة ما بني مناطق الإنتاج والتكرير ومناطق اال�ستهالك (والتي ت�ؤثر على
امل�سافة التي يتوجب نقل النفط اخلام �أو املنتجات املكررة منها و�إليها) ،ويو�ضح ال�شكل �أدناه �أهم مناطق ت�صدير وا�سترياد النفط يف العامل.
 6امل�صدر :موقع �أرامكو ،تقرير ال�سندات املالية من غوغنهامي� ،أبريل 2012م ،ن�شرة �أوبك الإح�صائية ال�سنوية2012 ،م
 7امل�صدر :موقع �أرامكو ،تقرير ال�سندات املالية من غوغنهامي� ،أبريل 2012م ،ن�شرة �أوبك الإح�صائية ال�سنوية2012 ،م
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 4لكشلاااالاحركة النفط اخلام واملنتجات املكررة 2011 ،م (مليون برميل يومياً)

امل�صدر� :إح�صاءات  BPاملراجعة للطاقة العاملية2012 ،م

ويو�ضح اجلدول �أدناه حركة النفط اخلام والب�ضائع املكررة لعام 2011م:
لودجلاااالاحركة النفط اخلام واملنتجات املكررة 2011 ،م (�ألف برميل يومياً)
من:

�إلى:
�أوروبا

الهند

باقي
�أنحاء
العامل

ال�صادرات

�إفريقيا

�آ�سيا ال�شرق
الأق�صى
و�أ�سرتاليا

�أمريكا
ال�شمالية

�أمريكا
اجلنوبية
والو�سطى

73

409

51

68

6.864

�أمريكا ال�شمالية

4.681

892

690

797

315

2

3.763

�أمريكا اجلنوبية والو�سطى

2.293

0

354

2

11

224

2065

�أوروبا

850

74

0

594

312

194

8.688

رو�سيا ودول االحتاد ال�سوفييتي
ال�سابق

759

27

6.039

8

1.642

20

19.750

ال�شرق الأو�سط

2.043

121

2.543

524

12.294

2.224

2

�إفريقيا

2.016

314

2.163

0

1.667

750

15

6.925

الهند

48

73

159

101

481

0

12

875

�آ�سيا ال�شرق الأق�صى و�أ�سرتاليا

129

182

138

87

4.862

207

43

5.648

الواردات

12.819

1.683

12.086

1.389

22.464

3.579

560

54.579

امل�صدر :مراجعة للطاقة العاملية2012 ،BP ،م

يقا�س الطلب على الناقالت بالنظر �إلى ناجت �ضرب وزن احلمولة يف م�سافة الرحلة بامليل .ويت�شكل الطلب على ناقالت النفط بنا ًء على عدد من االعتبارات
مبايف ذلك ( )1نوع احلمولة املراد نقلها ،وال�سفن القادرة على نقلها ( )2حجم احلمولة (والذي يت�أثر �إما باجلمارك �أو ب�أي عوائق �أخرى يف ميناء التحميل �أو
ميناء التفريغ) ( )3العدد الالزم للقيام بعملية النقل ( )4املواقع املختلفة حول العامل التي يتم حتميل وتفريغ احلموالت فيها والتي ت�ؤثر بدورها على عدد وتنوع
اخلطوط التجارية البحرية .وتت�أثر االعتبارات �سالفة الذكر بعامل الوقت ،مما يعني �أن على م�شغلي الناقالت الرتكيز على ت�شغيل �أ�سطول الناقالت بال�شكل الأمثل
للح�صول على �أعلى م�ستويات من الفاعلية يف الت�شغيل.
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4 44 -44 -4أنواع ناقالت النفط

تُ�صنف ناقالت النفط وفق ًا للحمولة ال�ساكنة بالطن بالإ�ضافة �إلى حمولتها الق�صوى .وميكن ت�صنيف الطلب على ناقالت النفط �إلى خم�س فئات رئي�سية ح�سب
نوع ناقلة النفط وهي:
 ناقالت النفط العمالقة
 ناقالت �سوي�س ماك�س
 ناقالت �أفراماك�س
 ناقالت باناماك�س
 الناقالت متو�سطة املدى
ويبني اجلدول التايل بع�ض املوا�صفات الرئي�سية لكل من ناقالت النفط املذكورة:
لودجلاااالافئات الناقالت وفقاً للحجم
مدى احلمولة ال�ساكنة (طن)

ال�سعة
( 1.000برميل من النفط)

الو�صف

فئات ال�سفن
VLCC

ناقلة النفط العمالقة

من � 200.000إلى 319.999

2.000

�سوي�س ماك�س

ناقلة النفط اخلام

من � 120.000إلى 199.999

1.000

�أفراماك�س

ناقلة النفط اخلام واملنتجات النظيفة

من � 75.000إلى 119.999

750

باناماك�س

ناقلة النفط اخلام واملنتجات النظيفة والكيماويات

من � 55.000إلى 74.999

400

MR2

الناقالت املتو�سطة
ناقلة املنتجات النظيفة والكيماويات

من � 40.000إلى 54.999

360

MR1

الناقالت املتو�سطة
ناقلة املنتجات النظيفة والكيماويات

من � 27.500إلى 39.999

270

هاندي

ناقلة املنتجات النظيفة والكيماويات

من � 10.000إلى 27.499

180

امل�صدر :ماكويلنج ()McQuilling

ي�شكل نقل النفط اخلام الن�سبة الكربى من الطلب على ناقالت النفط العمالقة و�سوي�س ماك�س� .أما بالن�سبة لناقالت �أفراماك�س وباناماك�س والناقالت املتو�سطة
املدى ،في�شكل نقل النفط اخلام ونقل املنتجات البرتولية غري النظيفة مثل زيت الوقود واملنتجات البرتولية النظيفة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات ،ونقل
املواد الكيميائية ،الن�سبة الكربى من الطلب عليها .وي�شكل نقل النفط اخلام حوايل ثلثي الطلب على ناقالت �أفراماك�س فيما يذهب الثلث املتبقي لنقل الب�ضائع،
بينما ينق�سم الطلب على ناقالت باناماك�س بالت�ساوي بني النفط اخلام واملنتجات البرتولية النظيفة وغري النظيفة.
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يو�ضح ال�شكل �أدناه الطلب على �أنواع خمتلفة من ناقالت النفط خالل الفرتة ما بني 2000م والن�صف الأول من عام 2012م:
 4لكشلاااالاالطلب على الناقالت  -نقل النفط اخلام والوقود املتبقي 2000م2012-م

امل�صدر :ماكويلنج ()McQuilling

ت�ستخدم ناقالت النفط ذات احلجم ال�صغري ن�سبي ًا يف نقل املنتجات البرتولية املكررة .وكما هو احلال بالن�سبة لناقالت النفط اخلام ،ت�ستخدم الناقالت الأكرب
حجم ًا (القادرة على نقل حمولة كميات) يف الرحالت الطويلة ،بينما يتم ا�ستخدام الناقالت ال�صغرية ن�سبي ًا لنقل حموالت �أقل ومل�سافات �أق�صر.
ت�صنف ناقالت املنتجات البرتولية املكررة ("ناقالت املنتجات") �إلى ناقالت املدى البعيد (" )"LRوناقالت املدى املتو�سط (" .)"MRوتنق�سم ناقالت املدى
البعيد �أي�ض ًا �إلى ناقالت املدى البعيد  )"LR1"( 1وهي ناقالت بحجم باناماك�س تقريب ًا ،وناقالت املدى البعيد  )"LR2"( 2وهي ناقالت بحجم �أفراماك�س
تقريب ًا .وبدورها تنق�سم ناقالت املدى املتو�سط �أي�ض ًا �إلى ناقالت املدى املتو�سط  )"MR1"( 1للناقالت بحجم  39.999-27.500من احلمولة ال�ساكنة،
وناقالت املدى املتو�سط  )"MR2"( 2للناقالت بحجم  54.999-40.000من احلمولة ال�ساكنة .ويو�ضح ال�شكل �أدناه عدد ال�شحنات للرحالت الفردية وفق ًا
لقطاع الناقلة .فيما يتعلق بعدد الرحالت الفردية يف عام 2011م ،تعد ناقالت �أفراماك�س الناقالت الرئي�سية بالن�سبة للمنتجات البرتولية غري النظيفة ،بينما
ت�سيطر ناقالت املدى املتو�سط  2على �سوق نقل املنتجات البرتولية النظيفة.
 4لكشلاااالاعدد الرحالت الفردية وفقاً لقطاع الناقلة2011 ،م

áØ«¶ædG ÒZ á«dhÎÑdG äÉéàæŸG π≤f
امل�صدر :ماكويلنج ()McQuilling

38

áØ«¶ædG á«dhÎÑdG äÉéàæŸG π≤f

4 44 -44 -4الطلب على ناقالت المنتجات البترولية غير النظيفة

ت�صنف املواد التي يتم تكريرها من النفط اخلام والتي يكون لونها �أعلى من  2.5وفق ًا ملقيا�س االحتاد الوطني للنفط على �أنها منتجات برتولية غري نظيفة
(" .)"DPPوت�شمل املنتجات غري النظيفة ك ًال من زيت الوقود والبقايا ال�شمعية منخف�ضة الكربيت وخام الكربون الأ�سود .خالل الن�صف الأول من عام 2012م،
ارتفع �إجمايل الطلب على املنتجات البرتولية غري النظيفة (للمواد اخلام والبقايا) بن�سبة  10يف املائة مقارنة بالفرتة ذاتها من العام 2011م ب�سبب ارتفاع
الطلب يف ال�شرق الأق�صى والواليات املتحدة على احلموالت القادمة من ال�شرق الأو�سط .كما �ساهم يف تلك الزيادة �أي�ض ًا عودة ال�صادرات الليبية بعد �أن �أدت
الثورة الليبية �إلى انخفا�ض �إجمايل الطلب خالل الن�صف الأول من عام 2011م .ومن املتوقع �أن ينخف�ض الطلب على النفط اخلام امل�ستورد يف الواليات املتحدة
الأمريكية خالل الن�صف الثاين من عام 2012م ب�سبب خروج م�صفاة موتيفا من اخلدمة ووجود خمزون عايل للنفط اخلام وارتفاع الإنتاج املحلي ،بينما يتوقع
�أن ي�ستمر الطلب العايل ال�سترياد النفط اخلام يف ال�شرق الأق�صى.
وفيما يتعلق بقطاع ناقالت النفط العمالقة ،ف�إن الطلب ازداد بن�سبة  7يف املائة يف الن�صف الأول من عام 2012م مقارنة بالفرتة ذاتها من ال�سنة التي �سبقتها،
وذلك نتيجة االرتفاع يف ال�صادرات من ال�شرق الأو�سط �إلى ال�شرق الأق�صى والواليات املتحدة .كما ارتفعت احلموالت لناقالت النفط العمالقة بن�سبة تزيد على
 50يف املائة يف الن�صف الأول من عام 2012م مقارنة بالفرتة ذاتها من عام 2011م ،حيث و�صلت �إلى  160حمولة يف �شهر �أكتوبر من عام 2012م مقارنة باملعدل
ال�شهري البالغ  165حمولة لعام 2011م .عالوة على ما �سبق ،ارتفعت واردات ال�صني من النفط اخلام بن�سبة  10يف املائة مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�سابق،
لت�صل �إلى  5.3مليون برميل يومي ًا .ومنذ العام 2011م  ،بلغت واردات ال�صني من ال�شرق الأو�سط  50يف املائة تقريب ًا من جمموع وراداتها ،وتعد اململكة العربية
ال�سعودية و�إيران والعراق امل�صدرون الرئي�سيون �إلى ال�صني .وازداد الطلب كذلك على حموالت ناقالت النفط العمالقة على اخلطوط التجارية البحرية بني
ال�شرق الأو�سط وال�شرق الأق�صى بن�سبة  16يف املائة يف الن�صف الأول من عام 2012م مقارنة بالفرتة ذاتها من عام 2011م.
4 44 -44 -4الطلب على ناقالت المنتجات النظيفة

ت�صنف املواد التي يتم تكريرها من النفط اخلام والتي حتمل لون ًا ي�ساوي �-أو �أقل من 2.5 -وفق ًا ملقيا�س االحتاد الوطني للنفط على �أنها منتجات برتولية نظيفة
(" .)"CPPوت�شمل هذه املنتجات ك ًال من البنزين والديزل ووقود الطائرات وغريها .وقد انخف�ض الطلب الإجمايل على املنتجات النظيفة امل�صدّرة من
ال�شرق الأو�سط بن�سبة  2.8يف املائة يف الن�صف الأول من عام 2012م مقارنة بالفرتة ذاتها من العام ال�سابق ،نتيجة لزيادة الطلب على ال�صادرات من �أوروبا
ال�شمالية �إلى ال�شرق الأق�صى .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد �أ�سهم ارتفاع الطلب على البنزين والنافثا من ال�صني وكوريا اجلنوبية يف زيادة الطلب على ال�صادرات
�إلى ال�شرق الأق�صى.
من جهة �أخرى ،انتقل الطلب يف الن�صف الأول من عام 2012م مقارنة بالن�صف الأول من عام 2011م من ناقالت املدى املتو�سط (� )MRإلى ناقالت املدى البعيد
( ،)LRحيث �سجلت ناقالت املدى البعيد  )LR2( 2ارتفاع ًا يف الطلب بن�سبة  20يف املائة ،يف حني انخف�ض الطلب على ناقالت املدى املتو�سط  )MR2( 2ب�شكل
كبري .وا�ستمرت حركة النقل للناقالت املتو�سطة املدى  )MR2( 2ما بني �أوروبا ال�شمالية والواليات املتحدة الأمريكية بالت�أثر �سلب ًا من انخفا�ض واردات البنزين،
بينما كان ت�أثري االرتفاع يف �أ�سعار النقل حمدود ًا للغاية ب�سبب توفر احلمولة املعرو�ضة على منت هذه الناقالت.
4 44 -4توفر المعروض من ناقالت النفط

تتحدد كمية ال�سعة املتاحة للحمولة على منت الناقالت بثالث عوامل تتمثل يف )1( :دخول ناقالت جديدة للخدمة بعد �أن يتم ت�سليمها من حو�ض بناء ال�سفن،
و( )2تن�سيق الناقالت �أو حتويلها خلدمة �أغرا�ض �أخرى كالتخزين ،و( )3انخفا�ض العر�ض ب�سبب عوامل حتد من التوفر الفعلي للناقالت �أو القدرة على
توظيفها .وميكن �أن يت�أثر عر�ض ناقالت النفط يف املدى الق�صري بعدة عوامل ،من بينها ا�ستخدام الناقالت كمخازن عائمة للنفط اخلام �أو املكرر� ،أو االزدحام يف
موانئ التحميل والتفريغ مما قد ي�ؤدي �إلى ت�أخر يف توفر الناقالت ،بالإ�ضافة �إلى تغري مواقع �أو خطوط �سري ال�سفن ب�سبب عوامل غري متوقعة مثل ظروف الطق�س
ال�صعبة .ت�ؤثر وفرة الناقالت على �أ�سعار النقل ب�شكل مماثل للت�أثري الناجت عن الطلب على نقل النفط اخلام واملنتجات البرتولية النظيفة.
وقد �أدت متانة �سوق ناقالت النفط يف ال�سنوات التي �سبقت الأزمة االقت�صادية يف عام 2008م �إلى زيادة يف عدد عقود بناء ال�سفن اجلديدة مبا يف ذلك ناقالت
نفط جديدة ،حيث ازداد عدد ناقالت النفط (بحموالت �ساكنة تبلغ � 27.500أو �أعلى) بعدد 1.361ناقلة (�أي بن�سبة 60يف املائة) خالل الفرتة من 2001م �إلى
2010م  ،وذلك ب�سبب االرتفاع الكبري يف معدل ت�سليم ال�سفن اجلديدة مقارن ًة بعدد ال�سفن املن�سقة ،خ�صو�ص ًا يف قطاعي ناقالت الأفراماك�س وناقالت املدى
املتو�سط � .)MR2( 2إال �أن �ضعف ال�سوق يف الوقت احلايل �ساهم يف زيادة عدد ال�سفن املن�سقة عن العدد املقدر وذلك بع�شرة �سفن يف الن�صف الأول من عام
2012م ،حيث بلغ معدل عمر ال�سفينة املن�سقة  21عام ًا .ويف الن�صف الأول من عام 2012م ،ن�سقت � 43سفينة من الأ�سطول التجاري العاملي .ويف الن�صف الثاين
من عام 2012م ،ن�سقت � 37سفينة من الأ�سطول التجاري العاملي م�سجلة انخفا�ض ًا يف عدد ال�سفن املن�سقة مقارنة بالن�صف الأول لعام 2012م ،ويرجع ذلك
االنخفا�ض ب�شكل جزئي �إلى تراجع بن�سبة  15يف املائة يف �سعر اخلردة من يناير 2012م مما �أدى �إلى انخفا�ض عمليات تن�سيق ال�سفن.
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يو�ضح ال�شكل �أدناه املعرو�ض من الناقالت عاملي ًا خالل الفرتة من 2001م �إلى 2012م:
 4لكشلاااالاتوفر الناقالت عاملياً  -عدد ال�سفن ح�سب النوع
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4 44 -44 -4ناقالت النفط العمالقة

يو�ضح ال�شكل التايل ملكية ناقالت النفط العمالقة يف الأ�سواق العاملية كما يف �سبتمرب 2012م:
 4لكشلاااالاملحة عامة عن ملكية ناقالت النفط العمالقة (كما يف �سبتمرب 2012م)
العمر
املتو�سط

احل�صة
بالن�سبة
املئوية

احلمولة
ال�ساكنة
الإجمالية
()1.000

�أكرب  15مالك ناقلة نفط
عمالقة

ال�سفن

ام او ا�س كيه

38

7

 6يف املائة

11.523

فرونتالين

34

11

 6يف املائة

10.290

البحري/فيال*

31

7

 5يف املائة

9.698

ان واي كيه

30

7

 5يف املائة

8.940

ان �آي تي �سي

25

8

 4يف املائة

7.652

البحري

17

9

 3يف املائة

5.254

ايه بي مولر

16

3

 3يف املائة

4.974

ال�شركة العمانية للنقل البحري

14

1

 2يف املائة

4.409

بي دبليو �شيبينج

14

8

 2يف املائة

4.235

كو�سكو

14

4

 2يف املائة

4.179

فيال

14

4

 2يف املائة

4.343

تي ام تي

13

2

 2يف املائة

4.154

�أناجنيل �شيبينج

12

7

 2يف املائة

3.765

ت�شاينا �شيبينج

12

4

 2يف املائة

3.600

ت�شانغجيانغ نا�شيونال

12

1

 2يف املائة

3.646

ا�س كيه

12

5

 2يف املائة

3.752

غري ذلك

323

 55يف املائة

119.014

املجموع العام

600

180.609
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*الإح�صائيات املتوقعة للأ�سطول امل�شرتك للبحري وفيال  ،مع مالحظة �أن املجموع العام ال ي�شمل الأ�سطول املندمج لتجنب ازدواجية احل�ساب.
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ح�صة ال�سوق الإجمالية
لأكرب خم�سة مالك*

يف �شهر �سبتمرب من عام 2012م ،يوجد ما جمموعه  600ناقلة نفط عمالقة يف اخلدمة ،بحجم يبلغ  200.000طن �أو �أكرث من احلمولة ال�ساكنة .وميثل قطاع
ناقالت النفط العمالقة ما ن�سبته  16.4يف املائة من �إجمايل �سوق الناقالت بحجم  27.500طن �أو �أكرث من احلمولة ال�ساكنة ،ومبعدل حجم  305.608طن من
احلمولة ال�ساكنة لل�سفينة الواحدة� .أما فيما يتعلق بعمر �أ�سطول ناقالت النفط العمالقة احلايل فيعد حديث ال�سن مبعدل عمر يبلغ � 8سنوات .وبلغ عدد طلبات
بناء ال�سفن امل�ؤكدة لعام 2012م � 88سفينة� ،أي ما يقارب  14.9يف املائة من �أ�سطول ناقالت النفط العمالقة احلايل .وبتاريخ �سبتمرب 2012م ،مت ت�سليم 39
ناقلة جديدة مع وجود 62ناقلة حتت الإن�شاء مت جدولة ت�سليمها خالل العام 2012م .ويوجد حالي ًا  119مالك ًا لناقالت النفط العمالقة ميثلون  104م�شغل لهذه
الناقالت ،حيث ميتلك �أكرب  15مالك ما ن�سبته  45يف املائة من الأ�سطول احلايل .ويو�ضح ال�شكل �أدناه تطور الأ�سطول التجاري منذ عام 2001م.
 4لكشلاااالا ملحة عن عدد الناقالت التي مت خروجها و�إ�ضافتها
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يت�أثر الطلب على الناقالت العمالقة ب�شكل كبري باالقت�صاد العاملي والنمو يف الطلب على الطاقة خ�صو�ص ًا النفط .ويظهر هذا الت�أثري من خالل العالقة القوية بني
�أ�سعار النقل بالناقالت العمالقة مع العر�ض والطلب على �شحنات النفط .ومتثل اخلطوط التجارية البحرية النا�شئة من ال�شرق الأو�سط واملتجهة لكل من ال�شرق
الأق�صى والن�صف الغربي من الكرة الأر�ضية اجلزء الأكرب من الطلب على الناقالت العمالقة� .أما منطقة التحميل الأخرى ذات الأهمية فهي غرب �إفريقيا
التي تتوجه احلموالت منها �إلى ال�شرق الأق�صى واملناطق الواقعة غرب املحيط الأطل�سي ،و�ست�ستمر هذه املناطق واخلطوط التجارية يف ت�شغيل العدد الأكرب يف
امل�ستقبل القريب� ،إال �أن مناطق الإنتاج اجلديدة (منطقة بحر قزوين و�أمريكا اجلنوبية وال�صني ورو�سيا) ومناطق ا�ستهالك النفط اخلام (ال�صني والواليات
املتحدة) ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل جوهري على الطلب على النقل يف امل�ستقبل من خالل تعديل �شبكة اخلطوط التجارية وما يرافق ذلك من تعديل على حركة �أ�سطول
الناقالت العاملي.
4 44 -44 -4الناقالت المتوسطة المدى (ناقالت المنتجات  /المتوسطة المدى)

بلغ عدد الناقالت متو�سطة املدى ما يقارب  1.878ناقلة حول العامل وذلك كما يف �شهر �سبتمرب من عام 2012م ،ما يجعل هذا القطاع واحد ًا من �أ�ضخم قطاعات
الناقالت يف العامل من حيث عدد الناقالت .ويت�ضمن هذا العدد الناقالت القادرة على نقل الكيماويات �أي�ض ًا� .إال �أن جزء ًا �صغري ًا فقط من هذا العدد قادر على
نقل املنتجات البرتولية النظيفة ،وي�شكل ذلك و�ضع �سلبي يف حالة انخفا�ض نقل الكيماويات �أو ا�ستخدام ناقالت الكيماويات مما ينتج عنه انخفا�ض العائدات من
ذلك وبالتايل يكون نقل املنتجات النظيفة �أكرث ربحية.
وتطور عن هذا القطاع �شريحتان تتمثالن يف :ناقالت املدى املتو�سط  )MR1( 1وناقالت املدى املتو�سط  .)MR2( 2ناقالت املدى املتو�سط  )MR1( 1هي
الناقالت ذات احلجم ما بني  27.500و  39.999طن من احلمولة ال�ساكنة ،بينما ناقالت املدى املتو�سط  )MR2( 2هي الناقالت ذات احلجم ما بني 40.000
و  54.999طن من احلمولة ال�ساكنة .وتت�ألف �شريحة ( )MR1من حوايل  358ناقلة يف اخلدمة بعد اقتطاع ناقالت الكيماويات والناقالت التي ت�شغل خلدمات
خا�صة .ويبلغ معدل عمر �أ�سطول ناقالت ( )MR1حوايل  12.4عام ًا .فيما تت�ألف �شريحة ( )MR2من حوايل  879ناقلة يف اخلدمة بعد اقتطاع ناقالت
الكيماويات والناقالت التي ت�شغل خلدمات خا�صة .وتعد هذه ال�شريحة ثاين �أ�صغر �أ�سطول من حيث العمر من بني الأ�سطول التجاري العاملي لناقالت املنتجات
مبعدل عمر يبلغ حوايل  7.8عام ًا.
�ساعدت جتارة املنتجات النفطية النظيفة مدعومة مب�ستوى عال من ال�صادرات من الواليات املتحدة الأمريكية وارتفاع الطلب من دول �أمريكا الالتينية يف حت�سني
و�ضع مالكي هذه الفئة من الناقالت حيث منحتهم القدرة على ا�ستخدام ناقالتهم ب�شكل فعال من خالل زيادة ن�سبة ا�ستغالل ناقالتهم مما �أدى �إلى ارتفاع ربحية
العمليات� .إال �أن النمط الذي �ساد م�ؤخر ًا من �إعادة �صيانة امل�صايف القدمية على �ساحل الواليات املتحدة الأمريكية وحتديثها بالإ�ضافة �إلى �إمكانية زيادة عدد
الناقالت الداخلة يف اخلدمة قد ي�ؤثر �سلب ًا على العر�ض احلايل ورمبا يزيد من احتماالت تن�سيق الناقالت.
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4 44 -44 -4ناقالت الكيماويات

يو�ضح اجلدول �أدناه ملكية ناقالت الكيماويات حول العامل ذات احلمولة ال�ساكنة ما بني  39-30طن ًا و  49-40طن ًا:
 4لكشلاااالاملحة عامة عن مالك ناقالت الكيماويات ذات احلمولة ال�ساكنة  39-30طناً (كما يف �سبتمرب 2012م)
العمر
املتو�سط

احل�صة
بالن�سبة
املئوية

ناقالت الكيماويات ذات احلمولة
�ساكنة 39-30
طناً لأكرب  15مالك
�ستولت تانكرز

26

16

 5يف املائة

941

انترييورنيت ناف

21

8

 4يف املائة

779

ايه بي مولر

18

6

 4يف املائة

667

�أودجفيل ايه ا�س ايه

17

15

 4يف املائة

643

لينو كايون كاي�شا

15

7

 3يف املائة

496

ام �آي ا�س �سي بي ات�ش دي

14

8

 3يف املائة

490

زاكيلو جروب

12

8

 3يف املائة

439

ام او ا�س كيه

13

9

 3يف املائة

438

تورم

11

9

 2يف املائة

401

كونيج �آند �ساي كيه جي

10

9

 2يف املائة

382

ت�ساكو�س

8

6

 2يف املائة

305

�أوفني �سي-بي

8

4

 2يف املائة

298

جيباب

7

10

 1يف املائة

261

جيدين الينز

7

5

 1يف املائة

261

التفيان �شيبينج

7

7

 1يف املائة

261

غري ذلك

284

 60يف املائة

10.296

املجموع العام

478

امل�صدر :ماكويلنج ()McQuilling
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الناقالت

احلمولة ال�ساكنة
الإجمالية
()1.000

17.358

ح�صة ال�سوق الإجمالية
لأكرب  5مالك لناقالت الكيماويات ذات احلمولة ال�ساكنة  39-30طناً

 4لكشلاااالاملحة عامة عن مالك الناقالت الكيماويات ذات احلمولة ال�ساكنة  49-40طنا (كما يف �سبتمرب 2012م)
ناقالت الكيماويات ذات
احلمولة �ساكنة  49-40طناً
لأكرب  15مالك

الناقلة

العمر
املتو�سط

احل�صة
بالن�سبة
املئوية

احلمولة ال�ساكنة
الإجمالية
()1.000

�سوفكومفلوت

24

9

 4يف املائة

1.084

تورم

23

9

 4يف املائة

1.069

ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات

19

3

 3يف املائة

864

داميوند ا�س

16

4

 3يف املائة

751

�أو ا�س جي

16

6

 3يف املائة

742

لورين مارتامي

11

8

 2يف املائة

507

ام او ا�س كيه

11

9

 2يف املائة

506

وي�ستفال  -الر�سن

11

5

 2يف املائة

502

�أورورا تانكرز

11

11

 2يف املائة

495

ا�س تي اك�س بان �أو

10

5

 2يف املائة

461

جلينكور

9

2

 2يف املائة

420

بي بي �شيبينج

9

7

 2يف املائة

420

داميكو تانكرز

9

9

 1يف املائة

414

�ستولت تانكرز

9

5

 1يف املائة

393

ه�سرتيا �شيب ماجنمنت

9

4

 1يف املائة

363

غري ذلك

381

 66يف املائة

17.145

املجموع العام

578

ح�صة ال�سوق الإجمالية
لأكرب  5مالك لناقالت الكيماويات ذات احلمولة ال�ساكنة  49-40طناً

26.136

امل�صدر :ماكويلنج ()McQuilling

بلغ عدد الناقالت الكيماوية املوجودة يف اخلدمة  1.055ناقلة وذلك كما يف �شهر �سبتمرب 2012م ،ومن بينها  478ناقلة بحجم � 39-30ألف طن من احلمولة
ال�ساكنة و 577ناقلة بحجم � 49-40ألف طن من احلمولة ال�ساكنة .ومتثل هاتان ال�شريحتان من �أ�سطول ناقالت الكيماويات ما ن�سبته  9يف املائة من �سوق
الناقالت ،مبعدل عمر � 9سنوات للناقلة .وتت�سم التجارة يف هذا القطاع بالرحالت العاملية املرتابطة ،والتي ميكن تغيري وجهاتها مع زيادة حمتملة يف التكلفة.
وت�شمل عوامل النجاح الرئي�سية يف هذا القطاع املعرفة اجليدة بال�سوق املحلية والإقليمية ،والإدارة التجارية الفعالة لعملية توظيف الناقالت ،ومدة وتكلفة االنتظار
يف املوانئ من �أجل التحميل .ويعود ذلك �إلى �أن مدة الرحلة التجارية ق�صرية ن�سبي ًا يف هذا القطاع ،ولذلك ت�شكل مدة االنتظار يف امليناء ن�سبة كبرية من الزمن
الكلي للرحلة ،حيث ميكن �أن يت�سبب ت�أخري التحميل بيوم واحد �إلى الت�أثري ب�شكل كبري جد ًا يف ن�سبة ربح الناقلة ح�سب معدل الت�أجري الزمني.
وكان النمو االقت�صادي يف االقت�صادات املتقدمة على مدى العقود القليلة املا�ضية عام ًال هام ًا يف حتديد الطلب على نقل الكيماويات .وقد كان �إنتاج البرتوكيماويات
مرتكز ًا ب�شكل كبري يف �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية� ،إال �أن النمو الهام يف االقت�صادات النامية بد�أ بتحويل ال�سعة الإنتاجية باجتاه �آ�سيا و�أمريكا اجلنوبية
وجنوب �إفريقيا واململكة العربية ال�سعودية ،حيث تنتج امل�صانع يف هذه الأ�سواق اجلديدة الكيماويات الأ�سا�سية ب�شكل رئي�سي ،بينما تركز امل�صانع يف الواليات
املتحدة الأمريكية و�أوروبا على �إنتاج الكيماويات املتخ�ص�صة .من جهة �أخرى ،ت�سهم موارد الغاز الطبيعي الكبرية يف ال�شرق الأو�سط يف تو�سيع القدرة الإنتاجية
للكيماويات يف هذه املنطقة.
4 44 -4أعمار ناقالت النفط

مت تخفي�ض عمر �أ�سطول الناقالت العاملي من عمر يزيد عن � 20سنة �إلى متو�سط عاملي يتمثل يف � 8سنوات وذلك ب�سبب فر�ض اخلروج الإلزامي التدريجي
للناقالت �أحادية الهيكل ،بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار فر�ض القيود والإجراءات الهادفة �إلى احلد من التلوث البيئي .ويعد �أ�سطول ( )MR1الأكرب عمر ًا ،مبعدل يبلغ
 12.4عام ًا ،بينما يبلغ معدل عمر ناقالت باناماك�س  10.6عام ًا .ويعد عمر ناقالت النفط العمالقة �صغري ن�سبي ًا مبعدل يبلغ � 8سنوات ،ويعود ذلك �إلى العدد

43

الكبري من الناقالت اجلديدة التي مت بنا�ؤها وت�سليمها حديث ًا .ويعد �أ�سطول ( )LR1الأ�صغر �سن ًا مبعدل عمر يبلغ  6.2عام ًا .علم ًا ب�أنه من املتوقع �أن ينخف�ض
معدل عمر الأ�سطول العاملي ب�شكل عام خالل ال�سنوات القليلة القادمة ،بالنظر �إلى العدد الكبري من الناقالت التي �سيتم ت�سليمها خالل هذه الفرتة ،وتن�سيق
الناقالت الأكرب عمر ًا والأقل توافق ًا مع متطلبات التجارة.
4 44 -4أحواض بناء السفن

يو�ضح ال�شكل �أدناه الناقالت قيد الإن�شاء كما يف عام 2012م:
 4لكشلااالالا�أحوا�ض بناء الناقالت2012 :م

امل�صدر :ماكويلنج ()McQuilling

انخف�ض الطلب على بناء ناقالت جديدة يف ال�سنوات الثالث التي تلت عام 2006م ،حتى و�صل �إلى �أدنى م�ستوى يف عام 2009م بعد الأزمة املالية العاملية� .إال �أن
االنتعا�ش يف �سوق النقل يف الن�صف الأول من عام 2010م دعى مالك الناقالت لطلب بناء ناقالت جديدة ،خ�صو�ص ًا ناقالت النفط العمالقة وناقالت �سوي�س
ماك�س ،حيث و�صل عدد طلبات البناء اجلديدة يف عام 2010م �إلى �أكرث من  200طلب ،ما ميثل �ضعف العدد املطلوب يف العام 2009م .وت�شري التقديرات �إلى وجود
 498ناقلة حتت الإن�شاء مبواعيد ت�سليم ترتاوح بني عامي 2012م و2017م ،وذلك دون الأخذ يف االعتبار �أي ت�أخري �أو �إلغاء حمتمل لطلبات البناء.
وبلغ عدد �أحوا�ض بناء ال�سفن يف العام 2012م ما جمموعه  53حو�ض تعمل على طلبات بناء لناقالت بحجم يزيد عن  27.500طن من احلمولة ال�ساكنة ،مقارنة
بـ  59يف عام 2011م و  65حو�ض ًا يف عام 2010م .وي�سيطر  13حو�ض بناء لل�سفن يف كوريا اجلنوبية على  48يف املائة من �سوق بناء الناقالت اجلديدة ،حيث تقوم
بتنفيذ بناء  241ناقلة جديدة وهو ما ي�شكل انخفا�ض ًا عن ن�سبة  49يف املائة يف عام 2011م و 51يف املائة يف عام 2010م .وقد ارتفعت ح�صة �أحوا�ض ال�سفن يف
ال�صني من �سوق بناء الناقالت اجلديدة من  22يف املائة يف عام 2010م �إلى  25يف املائة يف عام 2011م حتى و�صلت �إلى  30يف املائة يف عام 2012م� .أما �أحوا�ض
ال�سفن يف اليابان فلديها طلبات لبناء  34ناقلة جديدة متثل  7يف املائة من �إجمايل الطلبات العاملية يف عام 2012م ،مما ي�شكل انخفا�ض ًا عن ن�سبة  13يف املائة
يف عام 2011م .وت�سيطر هذه الدول الثالث حالي ًا على  77يف املائة من جمموع طلبات بناء الناقالت يف العامل ،منخف�ضة بذلك عن عام 2011م حيث بلغت ن�سبة
الطلبات  87يف املائة .وتغطي �أحوا�ض بناء �سفن �أخرى يف العامل الطلبات الـ  75الأخرى� ،أو ما ن�سبته  15يف املائة من �إجمايل الطلب العاملي .و�أهم هذه الأحوا�ض
تقع يف الربازيل ،والذي لديه 40طلب ًا حالي ًا ميثل ما ن�سبته  8يف املائة من �إجمايل الطلبات العاملية ،بارتفاع ملحوظ عن ن�سبة  4يف املائة يف عام 2011م.
وعند النظر يف �أنواع الطلبات احلالية على الناقالت ،جند �أن كوريا اجلنوبية ت�سيطر على الق�سم الأكرب من طلبات �سوي�س ماك�س و�أفراماك�س و( )LR2و ()LR1
و (� .)MR2أما فيما يتعلق بناقالت النفط العمالقة ،فت�سيطر ال�صني على الق�سم الأكرب من الطلبات متفوقة بذلك على كوريا اجلنوبية فيما يتعلق بهذا النوع.
ويذكر �أن �أحوا�ض بناء ال�سفن الكربى يف كوريا اجلنوبية وال�صني خ�سرت جزء من ح�صتها يف �صناعة ناقالت باناماك�س للنفط اخلام واملنتجات املتبقية ل�صالح
�أحوا�ض �أخرى.
4 44 -4سوق الشحن

ميكن �أن يعمل �أ�سطول ناقالت النفط عاملي ًا حتت �إدارة و�سيطرة �شركة م�ستقلة متخ�ص�صة يف النقل �أو �شركات النفط �أو جتار النفط .ومن ناحية جتارية ،يتم
ا�ستخدام الناقالت وفق ًا لأنواع حمددة من العقود ،وذلك بنا ًء على عدد من االعتبارات التجارية واالقت�صادية .وي�شار �إلى عقود ا�ستخدام الناقالت عموم ًا بـ
"عقود �إيجار" ،ويطلق على منوذج العقود ا�سم "�أطراف الإيجار" .وفيما يلي تو�ضيح للأنواع الرئي�سية للرتتيبات التجارية ال�ستخدام الناقالت:
الإيجار على �أ�سا�س الرحلة – هو اتفاق بني املالك وامل�ست�أجر مينح امل�ست�أجر حق اال�ستفادة من كامل �سعة الناقلة التحميلية �أو جزء منها لرحلة واحدة مل�سافة
حمددة من ميناء التحميل �إلى ميناء التفريغ .ويتم دفع الإيجار وفق ًا ل�سعر الوحدة حلجم حمولة حمدد �أو ب�سعر �إجمايل دون النظر ال�ستخدام امل�ست�أجر لكامل
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�سعة الناقلة التحميلية �أو جزء منها .ويحت�سب �إيجار حمولة ناقلة نفط معينة يف العادة با�ستخدام املقيا�س العاملي امل�سمى مبقيا�س �إيجارات ناقالت النفط
اال�سمي (�أو املقيا�س العاملي كما ُيعرف عادة) بكافة �أحكامه و�شروطه وهو نظام موحد ي�ستخدم لهذا الغر�ض .وتكون �أجور ال�شحن م�ستحقة الدفع عند االنتهاء
من تفريغ احلمولة.
الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية – هو اتفاق يتم مبوجبه منح امل�ست�أجر حق اال�ستفادة الكاملة من الناقلة وطاقمها لفرتة زمنية حمددة �ضمن نطاق جتاري
حمدد .ويتم دفع الإيجار يف هذا النوع من العقود ب�شكل دوري ويكون امل�ست�أجر فيه م�س�ؤو ًال عن دفع كافة تكاليف الوقود واملوانئ وغريها من التكاليف املتفق عليها.
ويتم تقدمي ال�سفينة من قبل املالك مع طاقم كامل لت�شغيلها .كما يتم دفع الإيجار مقدم ًا مع بداية كل �شهر.
عقد ال�شحن – هي اتفاقية يقوم من خاللها امل�ست�أجر واملالك باالتفاق على نقل كمية حمددة من احلمولة بحجم حمدد لكل رحلة خالل فرتة زمنية حمددة على
ناقلة واحدة �أو �أكرث من ناقالت املالك �ضمن نطاق جتاري حمدد .ويتم احت�ساب الإيجار عادة وفق ًا لتكلفة الوحدة حلجم حمولة حمددة للرحلة الواحدة .وجرت
العادة �أن ُيدفع الإيجار عند االنتهاء من التفريغ ،كما هو احلال يف الإيجار على �أ�سا�س الرحلة.
�إيجار ال�سفينة بهيكلها (حديد عاري) – هي اتفاقية يقوم امل�ست�أجر مبوجبها با�ستئجار هيكل ال�سفينة وحمركها لفرتة زمنية طويلة يف الغالب ،ميكن �أن ت�صل يف
كثري من الأحيان �إلى نهاية عمر ال�سفينة االفرتا�ضي ،وذلك مقابل �أجور دورية حمددة القيمة .ويقوم امل�ست�أجر بدفع كافة التكاليف مبا يف ذلك تكاليف ال�صيانة
بالأحوا�ض اجلافة و�أجور الطاقم والتخزين وقطع الغيار واملعدات والزيوت وغريها من املواد الأ�سا�سية .وي�شبه هذا النوع من العقود �إلى حد كبري عقود متويل
املركبات .وميكن �أن يتم ترتيب دفعات الإيجار لهذا النوع من العقود ب�شكل �شهري �أو ربع �سنوي �أو ن�صف �سنوي �إما ب�شكل مقدم �أو الحق وذلك بح�سب اتفاق
الطرفني.
الأ�سطول امل�ست�أجر لفرتة زمنية هو جمموعة من الناقالت التي تعود ملكيتها ملالك �آخرين ومت التعاقد معهم لفرتات زمنية خمتلفة ترتاوح من �أقل من عام
واحد �إلى عدة �أعوام .يتم ا�ستئجار هذه الناقالت من قبل ال�شركة بينما تدار فني ًا من قبل �أطراف �أخرى .ويكون الإيجار عادة �إما على �شكل �إيجار يومي حمدد
القيمة (عادة ما يتم االتفاق عليه بالدوالر الأمريكي) �أو وفق ًا ل�سعر ال�سوق الذي يحدد بالرجوع مل�ؤ�شر القطاع .بنا ًء على الفرتة الزمنية للعقد ،قد تكون ال�شركة
م�س�ؤولة عن ترتيب وجدولة عمل هذه الناقالت .ويف حالة اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية �أو الإيجار للرحالت املتتابعة ،تعود م�س�ؤولية الت�شغيل
اليومي للناقالت لل�شركة ،ويف حال مل ت�ستطع ال�شركة ت�شغيل الناقالت فهي تظل م�س�ؤولة عن دفع الإيجار ملالك الناقالت عن الفرتة الزمنية املتفق عليها� .أما
بالن�سبة لعقد ال�شحن ،يقوم امل�ست�أجر عادة ب�شرح متطلبات النقل البحري ملالك الناقلة ،ومن ثم يقوم املالك بتقدمي ناقلة مبوا�صفات متوافقة مع تلك املتطلبات،
وتكون جدولة برنامج عمل الناقلة وفاعلية ت�شغيلها م�س�ؤولية املالك .وميكن النظر �إلى عقد ال�شحن على �أنه التزام ب�إيجار على �أ�سا�س الوقت �أو بال�سوق الفورية
وذلك بح�سب ما حتدده بنود االتفاقية ذات العالقة .لالطالع على تفا�صيل عقد ال�شحن اخلا�ص بال�شركة ،يرجى مراجعة الق�سم " 1-12ملخ�ص االتفاقيات
اجلوهرية" .وميكن �أن يتم حتديد الإيجار وفق ًا لوحدة حجم احلمولة (طن مرتي �أو برميل) �أو وفق ًا ل�سعر ال�سوق ح�سب ما يحدده م�ؤ�شر القطاع .وتعد اتفاقية
خدمات ال�شحن م�شابهة لعقد ال�شحن حيث تقدم �إطار ًا عام ًا لالتفاقية ما بني ال�شركة واملالك ولكن من دون وجود �أي حد �أدنى للمتطلبات .ويعد هذا النوع من
العقود جديد ًا ن�سبي ًا يف �سوق النقل.
يت�ألف �أ�سطول �أي �شركة معينة (والذي تتحكم به) من الناقالت اململوكة لل�شركة وتلك التي يتم ا�ستئجارها على �أ�سا�س الفرتة الزمنية .ويعد هذا الأ�سطول ما
تتحكم ال�شركة به جتاري ًا وتقوم بقيادته وت�شغيله وفق ًا الحتياجاتها يف جمال النقل البحري .ويو�ضح اجلدول �أدناه تفا�صيل الأ�ساطيل املتحكم بها مقابل ال�سوق
الفورية لناقالت النفط العمالقة .منذ العام 2010م� ،أ�صبح امل�ست�أجرون مييلون لعدم جتديد عقود النقل ب�سبب توفر الناقالت يف ال�سوق الفورية ب�أ�سعار مغرية
نتيج ًة النخفا�ض الأ�سعار عاملي ًا .مع العلم �أن الناقالت اململوكة ل�شركات النفط هي تلك التي تعود ملكيتها لل�شركة مبا�شرة �أو التي تخ�ضع لعقد �إيجار ال�سفينة
بهيكلها (حديد عاري) مع �شركات النفط ،وميثل هذان النوعان الأ�سطول املتحكم به من قبل ال�شركة.
لودجلاااالا�أ�سطول ناقالت النفط العمالقة املتحكم به مقارنة بناقالت ال�سوق الفورية
ال�سوق الفورية
الأ�سطول املتحكم به

الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية

2012م

 60يف املائة

 20يف املائة

 20يف املائة

2011م

 52يف املائة

 24يف املائة

 24يف املائة

2010م

 42يف املائة

 29يف املائة

 29يف املائة
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جتمعات الناقالت التجارية  -مت �إيجاد جتمعات الناقالت التجارية بغر�ض م�ساعدة مالك الناقالت على �إدارة تقلبات �أ�سعار �إيجار �سوق النقل بحيث تتيح هذه
التجمعات ملالك الناقالت �إدارة �أعمالهم بفاعلية من خالل توحيد اخلدمات و�إيجاد اقت�صاديات احلجم� ،إ�ضافة �إلى �إتاحة الفر�صة للتغلب على �أداء ال�سوق
الفورية .ويقوم املالك بتقدمي ناقالت ذات �أحجام متقاربة �إلى التجمعات ،التي يديرها متخ�ص�صون ميتلكون عالقات ممتازة مع الو�سطاء والعمالء .ويتولى
املالك يف الغالب الإدارة الفنية للناقلة ،وجتني كل �سفينة يف التجمع عائداتها ب�شكل م�ستقل عندما تقوم برحالت من خالل ال�سوق الفورية وفق ًا للأ�سعار التي يتم
التفاو�ض عليها .ويتم جمع كافة العائدات التي حتققت من التجمع يف نهاية كل �شهر ومن ثم يتم تق�سيمها بني مالك الناقالت وفق ًا للنقاط التي تعطى لكل ناقلة.
ويتم منح النقاط لكل ناقلة وفق ًا حلجم حموالتها و�سرعتها وكمية ا�ستهالكها للوقود.

45

تتيح امل�شاركة يف التجمعات التجارية ملالك الناقالت تخفي�ض التكاليف من خالل �إدارة مركزية جتارية للناقالت ،كما تقدم للعمالء خدمات ذات م�ستوى عايل،
حيث �إن �أغلب التجمعات ت�شغل ناقالت حديثة ذات جودة عالية بتنظيم �أكرث موثوقية ومعلومات �أحدث عن ال�سوق .ومن املعلوم �أنه ميكن حتقيق اقت�صاديات
احلجم من خالل ت�شغيل �أ�سطول �أ�ضخم ميكن �إدارته مبرونة لتقدمي تنظيم �أف�ضل وتقليل �أيام انتظار الناقالت .كما �أن تنظيم جدول عمل الناقالت بفاعلية �أكرب
من خالل التجمع يح�سن من ن�سبة ت�شغيل الناقالت ويقلل من معدل الأيام ال�ضائعة عن طريق تطبيق نظام رحالت مرتابطة ناجح وفعال.
يوجد حالي ًا �أربعة جتمعات �سفن جتارية لناقالت النفط العمالقة :ناف  )Navig8( 8وناقالت نفط نوفا ( )Nova Tankersو �سيولف ( )SeaWolfو ناقالت
النفط الدويل (.)Tankers International
�أطلقت �شركة ناف  8جتمع با�سم "يف �إل  ")VL8( 8لناقالت النفط العمالقة يف �شهر مار�س من عام 2010م واملكون من ثالث ناقالت مت تقدميها من قبل
ال�شركة العمانية للنقل البحري و جون فردريك�سن يف تي �إن .وتعمل �شركة ناف  8حالي ًا كمدير جتاري فقط� ،إال �أن ال�شركة مل ت�ستبعد �أن تكون مزود ناقالت يف
وقت الحق .و�ستكون الإدارة التجارية لأ�سطول "يف �إل  ")VL8( 8من �سنغافورة ولندن وجنيف وكونيتيكت ،بينما �سيتم تنفيذ العمليات من �سنغافورة ولندن .فيما
�ستتم عمليات الت�سويق من م�سقط .ويذكر �أن التجمعات التابعة ل�شركة ناف ( 8فيما يتعلق بالناقالت من خمتلف الأحجام) تتفوق على ال�سوق الفورية مبا يعادل
 5.000دوالر �أمريكي يومي ًا.
�أُطلق جتمع ناقالت نفط نوفا يف �شهر فرباير من العام 2012م عن طريق خم�سة �شركاء :مي�ستي �أو �أ�س كي ( )Mistui OSKو ناقالت نفط فينيك�س
( )Phoenix Tankersومري�سك ( )Maerskو�سامكو �شيبهولدجن ( )Samco Shipholdingو ناقالت نفط املحيط ( .)Ocean Tankersوو�ضع التجمع
هدف ًا يتمثل يف ت�شغيل ما ال يقل عن خم�سني ناقلة نفط مبعدل عمر يبلغ ثالث �سنوات قبل نهاية العام 2012م .وتقدم ال�شركة خدماتها للعمالء من مكتبها
الرئي�سي يف كوبنهاغن ومكاتبها يف �سنغافورة ونيويورك.
يعد جتمع �سيولف لناقالت النفط العمالقة �أحدث جتمع ناقالت جتارية يعود ل�شركة هيدمار ( .)Heidmarمت ت�أ�سي�س هذا التجمع يف عام 2010م ،وقد ركز على
ربط الرحالت بني املحيط الأطل�سي واملحيط الهادئ .ي�ضم التجمع ال�شركاء التالني :جنريل مارتامي ( )General Maritimeوهيدمار ( )Heidmarومريكاتور
( )Mercatorوناقالت نفط تي �أم �إ�س ( )TMS Tankersويومنج ( )UMingو واه كوجن ( .)Wah Kwongحتقق ال�شركة با�ستمرار �أرباح ًا �أعلى من �أرباح
ال�سوق الفورية ،ويعود الف�ضل يف ذلك �إلى فعالية العمليات وال�شفافية التي يقدمها �أحدث برنامج تقنية معلومات يف جمال الناقالت .تتم �إدارة التجمع من قبل
هيدمار من مكاتبها يف الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا و�سنغافورة.
ويعد جتمع ناقالت النفط الدويل �أقدم جتمع حيث �أُ�س�س يف عام 2000م .وي�ضم التجمع ك ًال من� :إثينني �سي كاريرز ( )Carriers Athenian Seaودي �إت�ش تي
هولدجنز ( )DHT Holdingsويوروناف ( )Euronavو�أوك مارتامي جروب  Oak Maritime) (Groupوريديري نورد ليمتد (( Reederei Nord Ltdو�ساملون
�أيجي  ))Salamon AGو�أو �أ�س جي ( .)OSGيتم تنفيذ العمليات التجارية وعمليات ما بعد التحميل من مكاتب التجمع يف لندن ونيويورك.
يو�ضح اجلدول التايل عدد ناقالت النفط العمالقة امل�شاركة يف جتمعات الناقالت التجارية وفق ًا للمالك .ت�شكل الناقالت الـ  103امل�شاركة يف التجمعات التجارية
ما ن�سبته  17يف املائة من �أ�سطول ناقالت النفط العمالقة يف العامل.
لودجلاااالاناقالت النفط العمالقة املتداولة يف جتمعات الناقالت التجارية
م�شغلو جتمعات الناقالت > مالكو ال�سفن

عدد ال�سفن

ناف  8بي تي اي ليمتد

15

�شركة اخلليج للمالحة

1

ال�شركة العمانية للنقل البحري

14

نوفا تانكرز ايه/ا�س

40

�سيدو �شيبينج ات�ش كيه كو ليمتد

1

�شركة اخلليج للمالحة

1

هاي �سن هوب

1

مري�سك تانكرز

13

ماروبيني كوربوري�شن

1

ام او ا�س كيه

8

�أو تي �سي

9
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م�شغلو جتمعات الناقالت > مالكو ال�سفن

عدد ال�سفن

�سامكو

3

�سينجا �ستار بي تي اي

1

�سينوترانز

1

زهيه هولدينج بي تي اي ليمتد

1

�سيوولف تانكرز انك

12

جرنال ماريتامي

7

مريكاتور

1

تي ام ا�س تانكرز ليمتد

2

يو – مينغ

1

واه كووجن �شيبينج هولدجنز

1

تانكرز انرتنا�شيونال

36

�أثينيان

4

دانربوغ رديري

1

�شركة الناقالت املزدوجة الهيكل

3

يوروناف

7

جراند ت�شاينا لوجي�ستك�س جروب

2

�أوك ماريتامي كندا انك

2

�أو ا�س جي

11

�سالمون ايه جي

1

�سن�سري نافيجي�شن كورب

2

فان�شيب هولدجنز ليمتد

1

واه كووجن

1

تي �سي �سي جروب

1

املجموع العام

103
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4 44 -44 -4لمحة عامة عن السوق الفورية

يتم ت�شغيل الناقالت يف ال�سوق الفورية على �أ�سا�س الرحلة بحيث تقوم ال�شركة املعنية يف الغالب باالتفاق مع املالك عند احلاجة خلدمات النقل ،وتكون م�س�ؤولة
عن دفع كافة �أجور النقل للمالك مقابل قيام املالك بعمليات التحميل والنقل والتفريغ حلمولة ال�شركة من ميناء �أو موانئ التحميل �إلى ميناء �أو موانئ التفريغ.
يو�ضح اجلدول �أدناه تقديرات �إيرادات مالكي ناقالت النفط العمالقة التاريخية مع عقود الإيجار ملدة �سنة واحدة و� 3سنوات بالإ�ضافة �إلى ال�سوق الفورية للفرتة
من عام 2000م حتى �سبتمرب 2012م:
لودجلاااالاتقديرات �إيرادات مالكي ناقالت النفط العمالقة (عقود �إيجار ملدة �سنة وثالث �سنوات وال�سوق الفورية (بالدوالر لليوم الواحد))
ناقالت النفط العمالقة بحجم  320.000طن من احلمولة �ساكنة
�سنة واحدة (دوالر يومياً)

ثالث �سنوات (دوالر يومياً)

2000م

20.075

38.0763

41.163

2001م

39.510

35.250

24.735

2002م

24.604

25.879

23.433

2003م

37.063

30.210

54.339

2004م

47.500

42.077

100.706

2005م

56.875

47.150

50.927

2006م

57.875

47.327

49.947

2007م

54.375

48.358

39.795

2008م

75.708

58.545

78.850

2009م

38.917

37.478

27.341

2010م

37.139

37.549

33.174

2011م

23.989

30.222

10.254

2012م

20.481

25.492

17.151

يناير 2012م

19.050

24.400

24.782

فرباير 2012م

19.781

25.000

17.428

مار�س 2012م

20.350

25.675

29.382

�إبريل 2012م

20.500

25.750

36.549

مايو2012م

20.500

25.750

29.960

يونيو 2012م

21.000

26.063

14.294

يوليو 2012م

22.500

27.000

1.603

�أغ�سط�س 2012م

20.500

25.000

143

�سبتمرب 2012م

20.500

25.000

()345

التاريخ

ال�سوق الفورية (( )3TD8دوالر يومياً)
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جتاوز �أداء ال�سوق الفورية التوقعات يف بداية عام 2012م ،حيث �ساعدت جتمعات الناقالت التجارية يف متتني هذا ال�سوق بينما ارتفع الطلب من ال�شرق الأق�صى
و�أ�سهم ذلك يف تعزيز الرحالت املرتابطة� .إال �أن الأزمة االقت�صادية يف �أوروبا وبع�ض العوامل اجليو�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط �أدت �إلى تقليل عدد احلموالت
املجدولة عن ما هو متوقع للن�صف الأول من العام 2012م مما �أدى �إلى ال�ضغط على ال�سوق الفورية مما �سي�أخر تعايف ال�سوق رمبا �إلى �أواخر العام 2013م �أو بعد
ذلك .يو�ضح ال�شكل �أدناه مقارنة بني ال�سوق الفورية والإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية طويلة الأجل فيما يتعلق ب�إيرادات ناقالت النفط العمالقة.
 8ت�شري �إلى معيار لقيا�س �سعر ال�شحن يف ال�سوق (دوالر يف اليوم) على خط الرحالت من اخلليج العربي �إلى اليابان با�ستخدام ناقلة نفط عمالقة �سعة  260.000طن مرتي .مت ن�شر هذه املعلومات من قبل
بور�صة البلطيق التي ت�صدر معلومات يومية عن �سوق ال�شحن.
 9هذا الرقم ال�سالب لأ�سعار معدل الت�أجري الزمني لل�سوق الفورية ل�سبتمرب 2012م يعود �إلى كون العوائد الت�شغيلية لناقالت النفط العمالقة �أقل من امل�صاريف املتعلقة بالرحالت .تبلغ تكلفة وقود ناقالت النفط
العمالقة ما تزيد ن�سبته عن  ٪80من امل�صاريف املتعلقة بالرحالت وقد �أدى ارتفاع �سعر وقود الناقالت يف �سبتمرب 2012م �إلى انخفا�ض يف �إيرادات الت�شغيل.
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 4لكشلااالالاالإيرادات التقديرية ملالك ناقالت النفط العمالقة :الت�أجري على �أ�سا�س �سنة واحدة والت�أجري على �أ�سا�س ثالث �سنوات وال�سوق الفورية ،
دوالر يومياً

امل�صدر :ماكويلنج ()McQuilling

مت عر�ض �أرقام ال�سوق الفورية يف ال�شكل ال�سابق على �أ�سا�س �سعر معدل الت�أجري الزمني .وميثل معدل الت�أجري الزمني طريقة لتقدمي تقارير عن الإيرادات لليوم
الواحد بالدوالر الأمريكي ،ويتم احت�سابه بتق�سيم �إيرادات الرحلة على عدد �أيام الرحلة �شامل ًة �أيام الذهاب والإياب.
و�سي�ستمر قطاع ناقالت النفط العمالقة يف املعاناة من ارتفاع العر�ض وتناق�ص الطلب .ويو�ضح م�ستوى الرتاجع يف معدل منو الطلب على النفط عاملي ًا والذي بلغ
 500.000برميل يومي ًا� ،ضعف النمو االقت�صادي العاملي .منذ بلوغ الذروة يف �شهر �أبريل من العام 2012م ،انخف�ض �سعر معدل الت�أجري الزمني خلطوط ناقالت
النفط العمالقة الرئي�سية ب�شكل حاد �إلى قيم �سلبية ،وذلك با�ستثناء خط (بوين �أوف�شور و�سريبنتينا يف غرب �إفريقيا ونينجبو يف ال�صني)� .إال �أن ال�صعود املتنامي
بني �أ�سعار مزيج برنت ودبي ،وهما م�ؤ�شرا مقارنة لأ�سعار النفط العاملية ،قد ي�سهم يف تخفي�ض الطلب من ال�شرق الأق�صى على النفط اخلام من غرب �إفريقيا.
وعلى الرغم من كون جدول ت�سليم الناقالت اجلديدة للفئات الأكرب حجم ًا �أبط�أ مما هو متوقع ،ال تزال طلبات البناء املقدمة يف ال�سنوات ال�سابقة ت�شكل حتدي ًا،
وقد ال يكون معدل خروج الناقالت من ال�سوق �سريع ًا مبا فيه الكفاية من �أجل احلد من زيادة العر�ض يف مثل هذه الظروف.
4 44 -44 -4سعر الوقود

فر�ضت الأنظمة الدولية م�ؤخر ًا على الناقالت ا�ستخدام وقود يحتوي على ن�سبة خمف�ضة من الكربيت للحد من االنبعاثات وخا�صة على بع�ض اخلطوط مثل
ال�ساحل الغربي للواليات املتحدة ،والبحر الأبي�ض املتو�سط و�شمال غرب �أوروبا .وترتفع تكلفة وقود الناقالت ذو الكربيت املخف�ض عن �سعر وقود الناقالت العادي.
وبالتايل ،عادة ما حتمل الناقالت نوعان من الوقود على الأقل وهما الوقود العادي والوقود ذي الكربيت املنخف�ض .متثل تكاليف املوانئ والوقود الن�سبة الأكرب
من التكاليف املتنوعة يف رحالت ال�سوق الفورية .وتختلف ن�سبة تكاليف الوقود �إلى تكاليف امليناء ح�سب الرحلة ذاتها .فبالن�سبة للرحالت الطويلة ،متثل تكاليف
الوقود الن�سبة الأكرب من التكاليف املتفرقة ،وت�صل �أحيان ًا �إلى �أكرث من  90يف املائة من �إجمايل تلك التكاليف ال�سيما خالل الفرتات التي تكون فيها �أ�سعار الوقود
عالية .وي�ؤثر ارتفاع �أ�سعار الوقود ب�شكل كبري على معدل الإيجار الزمني .وي�ستخدم مزيج برنت كمقيا�س عاملي من �أجل تقدير �أ�سعار الوقود ،لأنه ال يت�أثر بال�ش�ؤون
املحلية التي ت�ؤثر على امل�ؤ�شرات الأخرى.
منذ الن�صف الثاين لعام 2011م� ،أدت قيود العر�ض �إلى ارتفاع �أ�سعار الوقود بن�سب تقرتب من �أرقامها القيا�سية� .أما عن الأ�سباب الرئي�سية التي �أثرت على هذا
االجتاه فهي انخفا�ض كمية الت�صدير من رو�سيا وتوقف م�صفاة �سنغافورة عن العمل وزيادة الطلب على الوقود من اليابان .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ي�ستثمر �أ�صحاب
م�صايف النفط يف وحدات تك�سري زيت الوقود ل�سنوات طويلة ،لأنه ميثل املنتج الأقل ربحية .وقد �أدى ذلك �إلى انخفا�ض العر�ض ب�شكل كبري ،وبالتايل �إلى زيادة
�إ�ضافية يف �أ�سعار الوقود.
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يو�ضح ال�شكل �أدناه �أ�سعار الوقود للفرتة ما بني عام 2000م حتى �سبتمرب 2012م:
 4لكشلااالالا�أ�سعار الوقود التاريخية بالدوالر الأمريكي لكل طن مرتي

امل�صدر :ماكويلنج ()McQuilling

4 44 -4سوق الناقالت

واجهت �أ�سعار الناقالت انخفا�ض ًا ثابت ًا منذ عام 2011م .و يف عام 2012م �أدى انخفا�ض �أ�سعار الناقالت وت�سليم الناقالت اجلديدة و�أ�سعار ال�سلع والقيود على
احل�صول على متويل و�أزمة منطقة اليورو امل�صرفية �إلى انخفا�ض كبري يف �أ�سعار الناقالت ،حيث انخف�ض معدل قيمة الناقالت اجلديدة يف قطاعات الناقالت
اخلم�سة من بداية عام 2012م وحتى اليوم بن�سبة  10يف املائة .ويف نف�س الفرتة الزمنية ،انخف�ضت قيمة الناقالت بعمر خم�س �سنوات يف قطاعات الناقالت
اخلم�سة بن�سبة  6يف املائة.
يو�ضح ال�شكل �أدناه الأ�سعار التاريخية لناقالت النفط العمالقة وناقالت املدى املتو�سط �سواء اجلديدة وامل�ستعملة:
 4لكشلااالالا�أ�سعار ناقالت النفط العمالقة وناقالت املدى املتو�سط :اجلديدة وامل�ستعملة

امل�صدر :ماكويلنج ()McQuilling

اجتهت �أحوا�ض بناء ال�سفن املتطورة تقني ًا �إلى بناء ال�سفن ذات املوا�صفات التف�صيلية العالية ك�سفن الدعم البحري التي تتمتع بهام�ش ربح �أعلى .وقد واجهت
�أحوا�ض بناء ال�سفن �صعوبات يف اال�ستمرار بتحقيق نف�س هام�ش الربح يف بناء الناقالت التقليدية ،حيث ا�ستمرت �أ�سعار احلديد ال�صلب يف االرتفاع بينما ي�ستمر
امل�شرتون بتخفي�ض قيمة الناقالت .على �سبيل املثال ،انخف�ض �سعر بناء ناقلة نفط عمالقة جديدة بحجم  310.000طن من احلمولة ال�ساكنة يف حو�ض بناء �سفن
يف كوريا اجلنوبية من  147.8مليون دوالر �أمريكي يف عام 2008م �إلى  89.4مليون دوالر �أمريكي يف عام 2012م.
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4 44 -4االتجاهات الحالية لقطاع النقل البحري

حمدودية التمويل  -االنخفا�ض امل�ستمر يف الأ�سعار خالل عامي 2011م و2012م ي�شكل �صعوبة بالن�سبة ملالك الناقالت فيما يتعلق با�ستيفاء �شرط ن�سبة القر�ض
لقيمة الناقلة والذي يفر�ض من قبل البنوك املمولة ،كما �أن بع�ض املالك تعرثوا يف �سداد بع�ض القرو�ض احلالة .ومع حمدودية �إمكانية االقرتا�ض من البنوك ،ال
بد له�ؤالء املالكني احل�صول على متويل من خالل زيادة م�ساهمتهم املالية (�أي زيادة ر�أ�س املال) .ويذكر �أن غالبية اال�ستثمارات مت هيكلتها يف �أوقات كانت فيها
قيمة الناقالت �أعلى بكثري .فمنذ بداية عام 2012م ،انخف�ضت قيمة ناقالت النفط بحوايل  15يف املائة ،بالإ�ضافة �إلى توقف عدد من املقر�ضني يف قطاع الناقالت
من تقدمي خدمات التمويل لهذا القطاع .وي�ستمر امل�ستثمرون �إثر ذلك يف البحث عن فر�ص لال�ستحواذ على ناقالت ب�أ�سعار م�شجعة� ،إال �أنه حتى الآن مل تتم �أي
�صفقة جوهرية ب�أ�سعار متدنية ن�سبي ًا .وقد بد�أت الأ�سعار يف الو�صول �إلى م�ستويات تعك�س العر�ض املوجود يف ال�سوق والتوقعات للطلبات امل�ستقبلية .ومن املتوقع �أن
ي�ستمر مالك الناقالت (الذين ميلكون ر�ؤو�س �أموال كبرية) يف النمو عن طريق عمليات اال�ستحواذ وا�سرتاتيجيات حتديث الأ�سطول.
التدقيق ال�صارم للم�ست�أجر � -أ�صبحت الناقالت القدمية �أقل جاذبية يوم ًا بعد يوم ،وتقرتب قيمها ال�سوقية من قيمة تن�سيقها وبيعها كخردة .وي�ؤدي التدقيق
ال�صارم للم�ست�أجر �إلى جعل �إمكانية العمل بناقالت �أقدم من  15عام ًا �شبه م�ستحيل ،و�سيقوم املالك يف ظروف انخفا�ض �أ�سعار النقل احلالية بدرا�سة ما �إذا
كان من الأجدى اال�ستمرار يف ت�شغيل هذه الناقالت �أم تن�سيقها وبيعها كخردة .علم ًا ب�أن لعامل التوقيت �أهمية كربى يف هذه امل�س�ألة ،لأن هنالك حوافز عديدة
ت�شجع على تن�سيق الناقالت وبيعها كخردة من وجهة نظرة اقت�صادية كلية ،حيث �إن �أ�سعار املعادن يف �سوق اخلردة مرتفعة ،ومن ال�صعب ت�شغيل الناقالت القدمية
يف ال�سوق الفورية  ،كما �سي�ساعد تخفي�ض حجم �أ�سطول الناقالت يف تقليل العر�ض املوجود وبالتايل من املتوقع �أن يزيد عدد املالك الذين يفكرون بهذا اخليار
التجاري يف ظل انخفا�ض �أجور النقل يف ال�سوق الفورية وارتفاع �أ�سعار املعادن يف �سوق اخلردة (حالي ًا  490دوالر �أمريكي للوزن ال�صايف) .ولكن يف حال تن�سيق
عدد كبري من الناقالت دفعة واحدة وحتويلها خلردة ف�إن �سعر املعدن يف �سوق اخلردة قد ينخف�ض.
املنظمة البحرية الدولية ( )IMOامللحق � - 6أقرت املنظمة البحرية الدولية عام 2008م جمموعة جديدة من القواعد والتنظيمات التي تهدف �إلى تخفي�ض
االنبعاثات من قطاع النقل البحري ب�شكل تدريجي .وقد ُخف�ض يف تاريخ  1يناير 2012م احلد الأعلى للكربيت �إلى  3.5يف املائة من  4.5يف املائة يف زيت الوقود
امل�ستخدم على منت ال�سفينة� .إال �أن �أغلب الوقود امل�ستخدم على منت الناقالت يحتوي على كربيت بن�سبة �أقل من  3.5يف املائة ،وبالتايل ف�إنه من غري املرجح
�أن يكون النق�ص يف العر�ض مرتبط ًا بهذه امل�س�ألة .ويف �شهر �أغ�سط�س من عام 2012م� ،ست�صبح املياه الإقليمية الأمريكية والكندية منطقة خا�ضعة لقيود فيما
يتعلق باالنبعاثات (" ،)"ECAلتن�ضم �إلى املناطق املقيدة �سابق ًا يف بحر البلطيق والقناة الإجنليزية ،حيث ال ي�سمح مبحتوى كربيتي �أعلى من  1يف املائة يف
زيت الوقود امل�ستخدم على منت الناقالت يف املناطق اخلا�ضعة لقيود فيما يتعلق باالنبعاثات (" ،)"ECAو�سيتم تخفي�ض هذه الن�سبة �إلى  0.1يف املائة يف عام
2015م .وتعد اخلطة املقرتحة من �أجل تخفي�ض ن�سبة حمتوى الكربيت عاملي ًا �إلى  0.5يف املائة بحلول العام 2020م �أهم خطوة ميكن �أن تغري من حمتوى الوقود،
�إال �أن هذه اخلطوة لي�ست نهائية وقد تخ�ضع للمراجعة والت�أجيل �إلى عام 2025م ب�سبب �أثرها ال�سلبي على الأ�سواق وعلى العر�ض.
الناقالت ال�صديقة للبيئة  -هي الناقالت التي تعد �صديقة للبيئة بحكم فعاليتها من حيث ا�ستهالك الطاقة وانخفا�ض معدل انبعاثات الغازات مقارنة بالناقالت
العادية .ال يوجد حالي ًا نوع حمدد من الناقالت ميكن ت�صنيفه على �أنه "�صديق للبيئة" ولي�س هنالك �أي�ض ًا �أية معايري وا�ضحة وحمددة ميكن �أن ت�ستخدم يف
ت�صنيف الناقالت على �أنها �صديقة للبيئة� .إال �أن هنالك العديد من التقنيات التي ميكن �أن جتعل من ال�سفن �أقل �ضرر ًا على البيئة .وب�صورة عامة ،ال ميكن اعتبار
الناقالت التي تنجح يف تخفي�ض ا�ستهالك الوقود بن�سبة  10يف املائة عن طريق تنظيم ال�سرعة وا�ستخدام امل�سار الأمثل كناقالت �صديقة للبيئة مقارنة بالناقالت
التي تعمل بالغاز الطبيعي امل�سال ،التي ال تنبعث منها غازات �أك�سيد الكربيت على الإطالق وتخف�ض ن�سبة ا�ستهالك الوقود بـ 30يف املائة .كما �أنه من غري املرجح
�أن يكون هناك عدد كبري من الطلبات للح�صول على ناقالت تكون �أقل �ضرر ًا على البيئة �أو ناقالت ذات فعالية عالية يف ا�ستهالك الوقود خالل امل�ستقبل القريب،
وذلك بالنظر �إلى فائ�ض عرو�ض النقل حالي ًا وحمدودية التمويل من البنوك لقطاع النقل البحري.
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5.5نبذة عن الشركة وعن مجموعتها
5 55 -5لمحة تاريخية

ت� ّأ�س�ست ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري يف عام 1978م مبوجب املر�سوم امللكي رقم م  5 /وتاريخ 1398/02/12هـ (املوافق 1978/01/22م) ك�شركة
م�ساهمة �سعودية ،و ّمت قيدها يف ال�سجل التجاري برقم  .1010026026ويقع مركز ال�شركة الرئي�سي يف مبنى البحري رقم � ،569شارع ال�ستني ،حي امللز� ،ص.ب.
 ،8931الريا�ض  ،11492اململكة العربية ال�سعودية .وبد�أت ممار�سة ن�شاط ال�شحن والنقل البحري ب�أ�سطول م�ؤلف من �سفينتني ذات ا�ستخدامات متعددة يف
عام 1981م ،ومن ثم زادت ال�شركة �أ�سطولها ل�ستة �سفن يف عام 1983م ،والتي مت توظيفها لنقل الب�ضائع العامة وم ّثلت بذلك �أ ّول �أ�سطول �سفن مملوك من قبل
ال�شركة.
و�سعت ال�شركة �أعمالها لت�شمل قطاع نقل الكيماويات يف العام 1985م ،حيث امتلكت ناقلة كيماويات واحدة و� ّأ�س�ست م�شروع ًا م�شرتك ًا منا�صف ًة مع �شركة املالحة
ّ
العربية املتّحدة حتت ا�سم ال�شركة العربية لناقالت الكيماويات والتي ا�ستحوذت على ناقلة كيماويات واحدة مت ت�أجريها على �سابك .ويف العام 1990م� ،أن�ش�أت
ال�شركة وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية "�سابك" ،ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات "ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات" ك�شركة م�شرتكة متخ�ص�صة
املتخ�ص�صة يف نقل املنتجات الكيماوية (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 2-8-5ال�شركة الوطنية لنقل
يف �شراء و�إيجار وت�شغيل الناقالت
ّ
الكيماويات").
ويف العام 1991م ،قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) ،لتكون مبثابة الوكيل العام لل�شركة لرتتيب نقل احلاويات ،والب�ضائع ال�سائبة،
و�شحنات الدحرجة من و�إلى �أمريكا ال�شمالية على منت �سفن نقل الب�ضائع العامة اخلا�صة بال�شركة ولإدارة خمتلف �أعمال خدمة اخلطوط املالحية يف �أمريكا
ال�شمالية.
ويف العام 1992م ،ق ّررت ال�شركة تو�سيع �أعمالها لت�شمل نقل النفط اخلام وقدّمت طلبات لبناء خم�س ناقالت نفط عمالقة .وبد�أ ت�شغيل هذه الناقالت خالل
تو�سع �أ�سطول ناقالت النفط العمالقة
العامني 1996م و1997م .ويف العام 2001م ،امتلكت ال�شركة �أربع ناقالت نفط عمالقة جديدة �إ�ضافية ،ونتيجة لذلك ّ
تو�سع �أ�سطول ناقالت النفط العمالقة اخلا�ص بال�شركة لي�صل �إلى  17ناقلة.
ّ
اخلا�ص بها ليتكون من ت�سع ناقالت .ومنذ ذلك احلني ّ
ونظر ًا لنمو ال�شركة و�أ�سطولها ،قامت ال�شركة بت�أ�سي�س �شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة "�شركة ال�شرق الأو�سط" .وت� ّأ�س�ست �شركة ال�شرق الأو�سط
متخ�ص�صة ب�إدارة ال�سفن ومق ّرها يف ا�سكتالندا) لتقدمي خدمات �إدارة ال�سفن لل�شركة
يف العام 1996م  ،ك�شركة م�شرتكة بني ال�شركة واكوماريت (وهي �شركة
ّ
ول�شركات �أخرى يف جمموعة البحري .ويف العام 2005م ،ا�ستحوذت ال�شركة على �أ�سهم اكوماريت يف �شركة ال�شرق الأو�سط ،و�أ�صبحت امل�ساهم الوحيد فيها.
وبد�أت �شركة ال�شرق الأو�سط عملياتها بتقدمي خدمات �إدارة لت�سع ناقالت .ومنذ ذلك احلني ،بد�أت عمليات �شركة ال�شرق الأو�سط تنمو حتى �أ�صبحت تدير حالي ًا
 49ناقلة ،مبا فيها ناقالت كيماويات ،وناقالت نفط عمالقة و�سفن روكون وناقالت ب�ضائع �سائبة .واجلدير بالذكر �أنّ �شركة ال�شرق الأو�سط منت ب�شكل �سريع منذ
ت�أ�سي�سها يف العام 1996م( ،للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �" 1-8-5شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة").
ويف العام 1992م ،ا�ستحوذت ال�شركة على �ساحة خدمات احلاويات يف ميناء جدّة الإ�سالمي "�ساحة خدمات احلاويات" خا�ص بها وذلك لتوفري ت�سهيالت تخزين
�إ�ضافية لعمالئها (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �" 4-7-5ساحة خدمات احلاويات").
متخ�ص�صة يف جتارة ونقل غاز النفط
ويف العام 2005م ،ا�ستحوذت ال�شركة على  30.3يف املائة من الأ�سهم يف �شركة برتديك املحدودة "برتديك" ،وهي �شركة
ّ
امل�سال .ومن خالل عملية اال�ستحواذ هذه دخلت ال�شركة يف قطاع نقل غاز النفط امل�سال.
ح�صتها البالغة  50يف املائة يف ال�شركة العربية لناقالت الكيماويات �إلى �شركة املالحة العربية بقيمة  23.4مليون ريال �سعودي
ويف العام 2007م  ،باعت ال�شركة ّ
مما �أدّى �إلى تر�سيخ
وذلك بالنظر �إلى �أن ال�شركة كانت قد � ّأ�س�ست ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات للعمل يف نف�س القطاع املتمثل يف نقل املنتجات الكيماويةّ ،
وتنظيم عمليات ال�شركة يف هذا القطاع.
للتخ�ص�ص يف نقل الب�ضائع
ويف �شهر �سبتمرب من العام 2010م� ،أن�ش�أت ال�شركة وال�شركة العربية للخدمات الزراعية "�أرا�سكو" �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة،
ّ
ال�سائبة .وبد�أت البحري للب�ضائع ال�سائبة عملياتها يف العام 2012م (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم  " 3-8-5البحري للب�ضائع ال�سائبة").
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ويو�ضح اجلدول التايل بع�ض املراحل املهمة يف تاريخ ال�شركة بالإ�ضافة �إلى ال�صفقة:
لودجلاااالاالتاريخ:
املرحلة

ال�سنة
1979م

بدء العمليات يف قطاع نقل الب�ضائع العامة

1985م

التو�سع �إلى قطاع نقل الكيماويات من خالل متلك ناقلتي كيماويات

1990م

الدخول �إلى قطاع نقل الكيماويات من خالل ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات

1991م

ت�أ�سي�س �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا)

1992م

ا�ستئجار �ساحة خدمات احلاويات

1996م

بدء العمليات يف قطاع نقل النفط اخلام

1996م

ت�أ�سي�س �شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن

2004م2006-م

�إ�ضفاء الطابع الر�سمي على جتارة نقل النفط اخلام و�شراء  8ناقالت نفط عمالقة جديدة

2005م

ح�صة  30.3يف املائة يف برتديك
الدخول �إلى قطاع غاز النفط امل�سال عرب اال�ستحواذ على ّ

2010م

الدخول يف قطاع الب�ضائع ال�سائبة عرب ت�أ�سي�س البحري للب�ضائع ال�سائبة

2013م

توقيع مذكرة تفاهم مع �أرامكو ال�سعودية و�سيمكورب من �أجل �إعداد درا�سة جدوى اقت�صادية
لتطوير حو�ض بحري عاملي لل�سفن يف اململكة العربية ال�سعودية

امل�صدر :ال�شركة

5 55 -5تط ّور رأس مال الشركة

بلغ ر�أ�س مال ال�شركة عند ت�أ�سي�سها  500.000.000ريال �سعودي ،مك ّون من � 5.000.000سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  100ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
ومت تعديل ر�أ�س املال يف عدة منا�سبات بح�سب الآتي:
 وفق ًا لقرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف 1402/08/10هـ (املوافق 1982/06/02م) ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى 2.000.000.000
ريال �سعودي مك ّون من � 20.000.000سهم بقيمة ا�سمية بلغت  100ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
 وفق ًا لقرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف 1419/01/29هـ (املوافق 1998/05/25م)ّ ،مت تق�سيم ر�أ�س مال ال�شركة �إلى 40.000.000
�سهم بقيمة ا�سمية بلغت  50ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
 مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  40بتاريخ 1427/02/27هـ (املوافق 2006/03/27م)ّ ،مت تخفي�ض القيمة اال�سمية لل�سهم من  50ريال �سعودي
لل�سهم �إلى  10رياالت �سعودية لل�سهم ،وارتفع �إثر ذلك عدد الأ�سهم يف ال�شركة من � 40.000.000سهم بقيمة �إ�سمية تبلغ  50ريال �سعودي لل�سهم �إلى
� 200.000.000سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لل�سهم.
 وفق ًا لقرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف  1427/03/12هـ (املوافق  2006/04/10م) ،مت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من خالل ر�سملة الأرباح
املبقاة ،لي�صل �إلى  2.250.000.000ريال �سعودي مك ّون من � 225.000.000سهم بقيمة ا�سمية بلغت  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
 وفق ًا لقرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف 1427/11/04هـ (املوافق 2006/11/25م) ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من خالل �إ�صدار
�أ�سهم حقوق �أولوية �إلى  3.150.000.000ريال �سعودي مك ّون من � 315.000.000سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
وبتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  3.150.000.000ريال �سعودي مك ّون من � 315.000.000سهم بقيمة  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد
وهي مدفوعة القيمة بالكامل .ويبلغ عدد �أ�سهم العو�ض املزمع �إ�صدارها � 78.750.000سهم ًا (مع مراعاة التعديل املحتمل ،متى ما لزم ذلك) بال�سعر املتفق
عليه والبالغ  22.25ريال �سعودي وهو يت�ألف من  10رياالت �سعودية متثل القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد م�ضاف ًا �إليها مبلغ  12.25ريال �سعودي لل�سهم الواحد
بحيث تكون القيمة الإجمالية للأ�سهم املزمع �إ�صدارها مبلغ  1.752.187.500ريال �سعودي (ما يعادل  467.250.000دوالر �أمريكي)� .سي�ؤدي �إ�صدار �أ�سهم
العو�ض �إلى زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مبقدار  787.500.000ريال �سعودي� .ستحمل �أ�سهم العو�ض نف�س احلقوق وااللتزامات املرتبطة بالأ�سهم القائمة الأخرى
وفق ًا لنظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ�سا�سي .وملزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة الق�سم �" 6-1أ�سهم العو�ض".
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5 55 -5هيكل المجموعة

يو�ضح الر�سم التايل هيكل جمموعة البحري كما يف تاريخ هذه الن�شرة:
 5لكشلاااالاهيكل املجموعة

…ôëÑdG

áFÉŸG ‘ 28^19 áeÉ©dG äGQÉªãà°S’G ¥hóæ°U
áFÉŸG ‘ 71^81 ¿hôNBG

§°ShC’G ¥ô°ûdG
’øØ°ùdG IQGOE

ácô°T
¬jEG ¢SEG »°S ¢SEG ¿EG
)*(ÉµjôeCG

*…ôëÑdG
)(»HO

…ôëÑdG
áÑFÉ°ùdG ™FÉ°†Ñ∏d

áFÉŸG ‘ 100 …ôëÑdG

áFÉŸG ‘ 100 …ôëÑdG

áFÉŸG ‘ 100 …ôëÑdG

,áFÉŸG ‘ 60 …ôëÑdG
áFÉŸG ‘ 40 ƒµ°SGQCG

á«æWƒdG ácô°ûdG
äÉjhÉª«µdG π≤æd
,áFÉŸG ‘ 80 …ôëÑdG
áFÉŸG ‘ 20 ∂HÉ°S

π≤æd á«æWƒdG ácô°ûdG
»J ∫CG »L äÉjhÉª«µdG
π≤æd á«æWƒdG ácô°ûdG
áFÉŸG ‘ 100 äÉjhÉª«µdG

*هذه ال�شركتني ال تعترب �شركات تابعة وتعمالن حتت ن�شاط النفط والغاز والب�ضائع العامة.
امل�صدر :ال�شركة

5 55 -5الرؤية واالستراتيجية
5 55 -55 -5الرؤية والرسالة والقيم

تتمثل ر�ؤية ال�شركة يف ربط االقت�صادات ون�شر الإزدهار ،وقيادة التميز يف اخلدمات اللوج�ستية العاملية .و ّمت ت�أ�سي�س ال�شركة لتوفري و�ضمان مرور �آمن لل�سلع
تو�سع نطاق خدماتها ب�شكل كبري منذ ت�أ�سي�سها.
املنتجة يف اململكة .والزالت ر�سالة ال�شركة م�ستمرة مع ّ
وتلتزم ال�شركة بقيمها املتمثلة يف "االتزان" ،و"ال�شفافية" ،و"املثابرة" ،و"احلما�س" .ومن خالل الرتكيز امل�ستمر على هذه القيم والأ�س�س التجارية امل�س�ؤولة،
تعتقد ال�شركة �أن ب�إمكانها �أن ت�صبح مقدم خدمة رائد يطبق �أف�ضل ممار�سات ال�شركات لت�شغيل �أ�سطول من الطراز العاملي ،مع بناء عالقات مثمرة مع كافة
�أ�صحاب امل�صالح.
5 55 -55 -5االستراتيجية

يف تاريخ 1426/12/17هـ (املوافق 2005/12/19م) ،وافق جمل�س الإدارة على �أول خطة ا�سرتاتيجية لل�شركة متتد خلم�سة �أعوام ،والتي يتمثل هدفها الرئي�سي
يف تو�سعة عمليات ال�شركة يف قطاعي نقل النفط واملواد الكيماوية من خالل �شراء ناقالت جديدة .وط ّبقت ال�شركة فيما بعد ّ
خطة خم�سية �أكرث �شمولية لتتب ّنى
التو�سع ،والتي ّمت اعتمادها مبوجب قرار �صادر عن جمل�س الإدارة بتاريخ 1429/11/04هـ (املوافق 2008/11/02م) .وت�سعى هذه اخلطة
ا�سرتاتيجية ال�شركة يف ّ
املح�سنة �إلى ت�أكيد وتر�سيخ املركز املايل والت�شغيلي لل�شركة ،بهدف تعزيز قدرتها التناف�سية يف الأ�سواق العاملية .وهي بذلك تعتمد على ا�سرتاتيجية
اخلم�سية ّ
تو�سيع �أعمال ال�شركة عرب تو�سيع الأ�سطول ،واال�ستخدام الأمثل للموارد ،وتنويع اال�ستثمارات ،والإدارة الفعالة التي تراقب الأ�سواق ،وتخفي�ض تكاليف الت�شغيل،
وتبني �آليات التنفيذ الدولية .وبعد امتام ال�صفقة تعتزم ال�شركة �إعداد خطة ا�سرتاتيجية خلم�سة �أعوام ليتم تطبيقها.
وتت�ض ّمن اخلطة اخلم�سية اال�سرتاتيجية العنا�صر التالية:
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تو�سيع �أ�سطول ناقالت النفط اخلام اخلا�ص بال�شركة.
ت�شغيل ناقالت النفط اخلام على النحو الأمثل يف ال�سوق الفورية ،من خالل عقود �إيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية.
ا�ستك�شاف الأ�سواق بغر�ض ت�شغيل �أ�سطول ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات بال�شكل الأمثل.
تو�سيع عمليات نقل الب�ضائع العامة لدعم االقت�صاد الوطني للمملكة العربية ال�سعودية.
حت�سني الإدارة الت�شغيلية يف كل قطاعات �أعمال جمموعة البحري.
ا�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار لعمليات التو�سع املحتملة.

5 55 -5اإلنجازات

ترى ال�شركة �أنّ �أبرز �إجنازاتها خالل اخلم�س �سنوات التي ت�سبق مبا�شرة تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،ما يلي:
 التنفيذ الناجح ال�سرتاتيجية ال�شركة من خالل تو�سيع �أ�سطولها املك ّون من ناقالت النفط العمالقة ،و�أ�سطولها املك ّون من ناقالت الكيماويات
والب�ضائع العامة والعمليات التجارية ذات ال�صلة.
 التنويع امل�ستمر خلدماتها ،مبا يف ذلك �إن�شاء �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة والبدء بعملياتها (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم 3-8-5
"البحري للب�ضائع ال�سائبة").
اخلا�صة بتقنية املعلومات ،واملوارد الب�شرية واملالية واخلدمات
 النجاح يف توظيف املواطنني ال�سعوديني واملحافظة عليهم يف عملياتها ،مبا فيها تلك
ّ
اللوج�ستية و�إدارة ال�سفن والعمليات اال�سرتاتيجية (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم " 8-6املوظفون وال�سعودة").
 احل�صول على �شهادة �أيزو  9001:2008المتثالها بنظم الإدارة املعتمدة يف مكاتب ال�شرق الأو�سط (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم 8-5
"نبذة حول �شركات جمموعة البحري").
 تنفيذ مركز خدمة العمالء لتوفري خدمة املعلومات على االنرتنت للعمالء ،مبا فيها اجلداول الزمنية للرحلة وتت ّبع الب�ضائع وموقع ال�سفينة يف الوقت
احلقيقي والوقت املتو ّقع للو�صول �إلى امليناء و�أوقات االنطالق.
 الفوز بجائزة ال�شفافية املمنوحة من جمموعة بي �أم جي املالية يف العام 2010م ،وتهدف هذه اجلائزة �إلى ت�سليط ال�ضوء على ال�شركات املدرجة،
والتي تتفوق يف ن�شر البيانات املالية والإف�صاح عن ن�شاط ال�شركة بدقة ويف الوقت املنا�سب.
 اختيار ال�شركة من بني �أف�ضل خم�سني �شركة يف العامل العربي يف جت�سيد معيار امل�ؤ�شر االجتماعي البيئي واحلوكمة يف �شهر دي�سمرب من العام 2011م.
قام بتطوير هذا امل� ّؤ�شر معهد احلوكمة حلوكمة ال�شركات ،يف دبي ،بالتعاون مع �ستاندرد �آند بورز (�شركة خدمات مالية عاملية).
ً
 النجاح يف �إطالق هوية ال�شركة اجلديدة يف العام 2012م  ،بحيث �أ�صبح ا�سمها التجاري "البحري" لتت ّوج اكتمال �أكرث من  30عاما من العمليات
ولتعك�س موقعها كواحدة من �شركات النقل الرائدة يف العامل مع فهم عميق الحتياجات العمالء املتن ّوعة يف العديد من الأ�سواق.
 احل�صول على جائزة يوروموين للعام 2012م لأف�ضل �شركة تدار يف قطاع النقل وال�شحن يف ال�شرق الأو�سط.
 ت�صنيف ال�شركة ك�إحدى �أكرب ال�شركات يف املنطقة العربية من قبل فورب�س ال�شرق الأو�سط يف عام 2013م.
 احل�صول يف  10مايو 2013م على جائزة �سي تريد لعام 2013م لأف�ضل �أداء يف العامل تقدير ًا لأداء ال�شركة اال�ستثنائي
وم�ساهمتها البارزة يف قطاع النقل البحري العاملي.
5 55 -5المبادرات والخطط الجديدة

ت�سعى ال�شركة با�ستمرار �إلى حت�سني نوعية ما تقدمه من خدمات ،من خالل حتديث �أ�سطولها ،وتدريب ّ
موظفيها با�ستمرار ،وتعزيز �أنظمتها و�إجراءاتها .ويف
العام 2014م ،تتو ّقع ال�شركة تنفيذ املبادرات واخلطط التالية:
 �إمتام ال�صفقة.
يخ�ص الب�ضائع ال�سائبة والكيماويات وغريها من املجاالت من خالل ال�صفقة.
 التعاون مع �أرامكو ال�سعودية فيما ّ
 دعم قطاعات النفط والكيماويات وال�صناعة التحويلية املتزايدة يف اململكة ،وتوفري قدر �أكرب من الأمن يف جمال النقل البحري للمملكة.
 اال�ستمرار يف حتديث تقنية املعلومات (كما هو مو�ضح يف الق�سم " 5-9-5ن�شر تقنية املعلومات").
 �إخ�ضاع كل �أنظمة �إدارة جمموعة البحري ملعيار �أيزو .9001:2008
كما �أنه يف عام 2013م ،وقعت ال�شركة مذكرة تفاهم مع �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة �سيمكورب البحرية املحدودة لإجراء درا�سة جدوى مل�شروع حو�ض بحري
عاملي للمن�صات البحرية وال�سفن يف اململكة العربية ال�سعودية .و�سوف تتم �إدارة هذا امل�شروع بوا�سطة قطاع جديد للغاز واخلدمات البحرية والذي ال يزال طور
الت�أ�سي�س بتاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
5 55 -5نبذة عن أنشطة البحري التجارية

تنق�سم الأن�شطة التجارية الرئي�سية ل�شركة البحري �إلى خم�س وحدات �أعمال ا�سرتاتيجية وهي :النفط والغاز ،والكيماويات ،والب�ضائع ال�سائبة ،والب�ضائع العامة،
يتم ت�شغيل العمليات املرتبطة بالكيماويات عرب ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ،ويتم ت�شغيل العمليات املتع ّلقة ب�إدارة
و�إدارة ال�سفن .ومن بني هذه الأن�شطةّ ،
يتم ت�شغيل العمليات اخلا�صة بالب�ضائع ال�سائبة عرب �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة ،وكل هذه
ال�سفن من خالل �شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن ،و�أخري ًا ّ
اخلا�صة بالنفط والغاز ،وبالب�ضائع العامة ،فتقوم ال�شركة بت�شغيلها من خالل فروع لها .وتقوم �أي�ض ًا �شركة �إن
ال�شركات هي �شركات تابعة لل�شركة� .أ ّما العمليات
ّ
�إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) -وهي �شركة مملوكة لل�شركة -بالعمل كوكيل عام لل�شركة الأم يف �أمريكا ال�شمالية فيما يتعلق بنقل الب�ضائع العامة.
ويوجد �شرح �إ�ضايف عن الأن�شطة التجارية الرئي�سية لل�شركة� ،أدناه يف الق�سم " 8-5نبذة حول �شركات جمموعة البحري".
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دخلت ال�شركة يف قطاع نقل النفط اخلام يف العام 1992م ،عن طريق بناء خم�س ناقالت نفط عمالقة .وبد�أ ت�شغيل اخلم�س ناقالت هذه يف العامني 1996م،
و1997م .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،امتلكت ال�شركة ،يف العام 2001م� ،أربع ناقالت نفط عمالقة �إ�ضافية لي�صبح عدد ناقالت النفط العمالقة يف �أ�سطول ال�شركة ت�سع
اخلا�صة بها ،مع �إن�شاء مكتب فرعي يف دبي ،الإمارات العربية املتّحدة،
ناقالت .ويف العام 2005م� ،أ�ضفت ال�شركة الطابع الر�سمي على جتارة نقل النفط اخلام
ّ
وامل�س ّمى البحري للنفط والغاز ومبوجب الرخ�صة التجارية رقم " 65807-JLTالبحري للنفط والغاز" .و ّمت �إن�شاء البحري للنفط والغاز كقاعدة لت�شغيل جتارة
اخلا�صة بال�شركة ،نظر ًا ملكانة دبي كمركز عاملي ل�سوق نقل النفط اخلام .وقدّمت ال�شركة طلب ًا لبناء ثماين ناقالت نفط عمالقة جديدة والتي
نقل النفط اخلام
ّ
اخلا�صة بال�شركة ب�شكل متزايد لت�صبح قطاع الأعمال الأكرب لل�شركة من
ّمت ا�ستالمها بني عامي 2007م و2009م .ولقد منت �أعمال ناقالت النفط العمالقة
ّ
ناحية الأ�صول اململوكة و�إيرادات الت�شغيل .ومتتلك ال�شركة اليوم  17ناقلة نفط عمالقة ،وت�ضم خام�س �أكرب �أ�سطول ناقالت نفط عمالقة يف العامل .10وتبلغ �سعة
كل ناقلة نفط عمالقة على الأقل  2.2مليون برميل وحمولة تبلغ  300.000طن من احلمولة ال�ساكنة .ويعمل �أ�سطول ناقالت النفط العمالقة عاد ًة من خالل
الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية الق�صري والطويل الأجل ،ويف ال�سوق الفورية .ومع ذلك ،من العام 2011م ،ب�سبب معدّالت ال�سوق الفورية املنخف�ضة ،وت�أثريها
املتو�سطة والطويلة الأجل ب�أ�سعار
التبعي على معدّالت الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية ،امتنعت ال�شركة عن الدخول يف عقود �إيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية ّ
منخف�ضة .وعند �إمتام املرحلة النهائية لل�صفقة� ،سيزيد عدد ناقالت النفط العمالقة يف �أ�سطول ال�شركة لي�صبح  31ناقلة نفط عمالقة ،مما ي�شكل ثالث �أكرب
�أ�سطول ناقالت نفط عمالقة يف العامل .11ويت�أ ّلف �أ�سطول ناقالت النفط العمالقة احلايل من الناقالت التالية:
لودجلاااالاناقالت النفط العمالقة اململوكة لل�شركة
اال�سم

احلمولة ال�ساكنة (طن
مرتي)

تاريخ البناء

النوع

العلم

1

رملة

300.361

1996م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

2

غوار

300.361

1996م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

3

وطبان

300.361

1996م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

4

حوطة

300.361

1996م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

5

�سفانية

300.361

1997م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

6

حر�ض

302.700

2001م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

7

مرجان

302.700

2002م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

8

�صفوى

302.700

2002م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

9

ابقيق

302.700

2002م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

10

وفرة

318.000

2007م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

11

ليلى

318.000

2007م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

12

جنا

318.000

2008م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

13

حباري

318.000

2008م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

14

كحالء

318.000

2009م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

15

درة

318.000

2009م

مزدوجة الهيكل

الباهاما

16

غزال

318.000

2009م

مزدوجة الهيكل

اململكة العربية ال�سعودية

17

�سهباء

318.000

2009م

مزدوجة الهيكل

الباهاما
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: 10درا�سة ال�سوق ماكويلنج ( )McQuillingحول قطاع ناقالت النفط بتاريخ نوفمرب 2012م.
 11درا�سة ال�سوق ماكويلنج ( )McQuillingحول قطاع ناقالت النفط بتاريخ نوفمرب 2012م.
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ويو�ضح اجلدول �أدناه تفا�صيل الرحالت التي قامت بها ناقالت النفط العمالقة اخلا�صة بال�شركة لل�سنوات 2010م و2011م و2012م و2013م ،على �أ�سا�س
خطوط الت�شغيل الرئي�سية اخلا�صة بال�شركة.
لودجلاااالاتفا�صيل رحالت ناقالت النفط العمالقة بح�سب خط الت�شغيل
2010م

2011م

2012م

2013م

امل�سار
اخلليج العربي  /ال�شرق الأق�صى

 44يف املائة

 45يف املائة

 23يف املائة

 1يف املائة

اخلليج العربي  /الواليات املتحدة الأمريكية

 25يف املائة

 30يف املائة

 41يف املائة

 52يف املائة

غرب �أفريقيا  /ال�شرق الأق�صى

 31يف املائة

 25يف املائة

 36يف املائة

 47يف املائة

ال�شرق الأق�صى  /غرب �أفريقيا

 0يف املائة

 0يف املائة

 0يف املائة

 0يف املائة

املجموع

 100يف املائة

 100يف املائة

 100يف املائة

 100يف املائة
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 2-7-55 55 -55 -5البضائع العامة

عملت ال�شركة يف ن�شاط نقل الب�ضائع العامة منذ العام 1979م ،وتقوم ال�شركة حالي ًا بت�شغيل خدماتها اخلا�صة بالب�ضائع العامة عرب منطقة جغرافية وا�سعة،
تغطي منطقة ال�شرق الأو�سط ،و�شبه القارة الهندية ،وال�ساحل ال�شرقي للواليات املتحدة ،وكندا ،والبحر الأبي�ض املتو�سط.
كما ي�شغّل �أ�سطول الب�ضائع العامة خدمة خطوط مالحية منتظمة لنقل الب�ضائع العامة من ال�ساحل ال�شرقي للواليات املتّحدة وكندا �إلى �شبه القارة الهندية،
مرور ًا مبيناء ليفورنو يف �إيطاليا ،وميناء جدّة الإ�سالمي يف البحر الأحمر ،وميناء امللك عبد العزيز يف الدمام ،وميناء جبل علي الواقع على �ساحل اخلليج العربي
يف الطريق �إلى �شبه القارة الهندية.
اخلا�صة بها يف اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل كبري ،من خالل �إن�شاء مكاتب فرعية لها يف جدة (عام 1982م) ،والدمام
وقامت ال�شركة بتو�سيع عمليات ال�شحن
ّ
(عام 1983م) ،واجلبيل (عام 1984م) .و�سمح ذلك لل�شركة بزيادة حجم و�شبكة عملياتها اخلا�صة بالب�ضائع العامة .كما �أن�ش�أت ال�شركة مكتب تن�سيقي لها يف
مدينة مومباي يف الهند يف العام 2000م لتو�سيع وجودها يف جنوب �آ�سيا.
بد�أت ال�شركة عملياتها يف هذا القطاع من خالل �أربعة ناقالت دحرجة متعدّدة الأغرا�ض ،تنقل احلاويات ،والب�ضائع العامة ،و�شحنات الدحرجة .وحيث �إن
ال�شركة و�سعت �أعمالها يف هذا القطاع ،با�ستالم �ست ناقالت روكون ( )RoConجديدة ،والتي لها قدرة �أكرب وا�ستهالك �أقل للوقود من ناقالت الدحرجة اململوكة
�سابق ًا من ال�شركة .وا�ستلمت ال�شركة ال�ست ناقالت يف 1434/3/24هـ (املوافق 2013/2/5م) و1434/6/20هـ (املوافق 2013/4/30م) و1434/9/15هـ
(املوافق 2013/7/23م) و1434/12/24هـ (املوافق 2013/10/29م) و1435/3/8هـ (املوافق 2014/1/9م) و 1435/6/28هـ (املوافق 2014/4/28م) .وقد
باعت ال�شركة �أربع ناقالت دحرجة خالل العام 2013م ب�شكل متزامن مع ا�ستالم ناقالت روكون ( )RoConاجلديدة.
كما تر ّكز ال�شركة على تو�سيع قاعدة عمالئها ،وقد متت تر�سية عقد ًا ملدّة ثالث �سنوات بقيمة  230.000.000ريال �سعودي لتقدمي خدمات لوج�ستية لوزارة
الدفاع يف اململكة .و ّمت تعيني ال�شركة لتكون الناقل الر�سمي لكافة فروع قطاعات القوات امل�س ّلحة لنقل الب�ضائع عن طريق البحر من و�إلى اململكة مبوجب العقد
مع وزارة الدفاع بتاريخ 1432/11/17هـ (املوافق 2011/10/15م) ،وتلقت ال�شركة خطاب ًا من وزارة الدفاع بتاريخ 1435/2/7هـ (املوافق 2013/12/10م)،
يفيد مبوافقة املقام ال�سامي على جتديد عقد خدمات النقل وال�شحن لوزارة الدفاع مع ال�شركة ،بقيمة �إجمالية مقدارها ( )383.335.000ريال ،ملدة خم�س
�سنوات  ،و�سوف يبد�أ �سريان هذا التجديد من تاريخ �إنتهاء العقد احلايل 1435/11/15هـ (املوافق 2014/9/10م) وي�ستمر حتى 1441/1/12هـ (املوافق
2019/9/11م)( .وملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم " 5-2-12االتفاقيات اجلوهرية").
وفيما يلي ملخ�ص لكمية الب�ضائع العامة التي نقلتها ناقالت الدحرجة التابعة لل�شركة يف ال�سنوات 2010م و2011م و 2012م و2013م:
لودجلاااالاكميات الب�ضائع العامة من العام 2010م �إلى 2013م
ال�سنة

كمية الب�ضائع العامة
(طن �ساكن)

احلاويات

عدد رحالت اخلطوط املالحية املنتظمة

2010م

551.613

19.738

15

2011م

623.457

18.945

14

2012م

573.183

17.822

13

2013م

387.793

11.526

13
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ويو�ضح اجلدول �أدناه معلومات عن �أ�سطول ال�شركة امل�ؤ ّلف من ناقالت روكون ( )RoConاململوكة من ال�شركة:
لودجلاااالاناقالت روكون ( )RoConاململوكة من ال�شركة
احلمولة ال�ساكنة

ال�سرعة (ميل بحري)

العلم

تاريخ ت�سليمها

ال�سفينة
1

بحري �أبها

26.000

17

اململكة العربية ال�سعودية

2013م

2

بحري هفوف

26.000

17

اململكة العربية ال�سعودية

2013م

3

بحري تبوك

26.000

17

اململكة العربية ال�سعودية

2013م

4

بحري جازان

26.000

17

اململكة العربية ال�سعودية

2013م

5

بحري جدة

26.000

17

اململكة العربية ال�سعودية

2014م

6

بحري ينبع

26.000

17

اململكة العربية ال�سعودية

2014م
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5 55 -55 -5شركة إن إس سي إس إيه (أمريكا)

ّمت ت�أ�سي�س �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) يف تاريخ 1991/7/24م ك�شركة تابعة مملوكة بالكامل لل�شركة ،يف والية نيويورك ،لتكون الوكيل العام لل�شركة والتي
كان �أ ّول مكتب لها يف جزيرة �ستاتن ،نيويورك .ويبلغ ر�أ�س مال �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) امل�ص ّرح به � 1.000سهم بقيمة �إ�سمية ت�ساوي 1.000.000
دوالر �أمريكي .ويف خريف 1992م ّ ،مت نقل مق ّر �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) من جزيرة �ستاتن يف نيويورك� ،إلى بالتيمور يف ماريالند .ويعترب ميناء
بالتيمور �أحد �أكرب املوانئ لناقالت الدحرجة يف ال�ساحل ال�شرقي للواليات املتحدة .وكانت �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) متلك �-إلى جانب مق ّرها الرئي�سي
يف بالتيمور -مكاتب فرعية يف بي�سكاتواي يف نيو جري�سي ونورفولك يف فريجينيا و�شيكاغو يف �إلينوي ،والتي �أغلقت جميعها.
وباعتبارها الوكيل العام لل�شركة ،تقوم �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) بتنمية �أعمال البحري واملحافظة على عالقاتها والتن�سيق مع عمالءها يف �أمريكا
ال�شمالية.
و كما يف  31دي�سمرب 2013م ،يعمل يف �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) ّ 39
موظف ،يعمل  34منهم يف مكتب بالتيمور .ويعمل لدى �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س
�إيه (�أمريكا) ثالثة موظفي مبيعات يف اخلارج يف نيو جري�سي ،ونيويورك ،و�إلينوي خلدمة العمالء يف هذه املناطق .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،يغطي كبتني ميناء/
ّ
خمططي �سفن كامل خدمات تنظيم ب�ضائع ال�سفن واخلدمات ذات ال�صلة ،واملوجودين يف كل من هيو�سنت  -تك�سا�س وبالتيمور -مرييالند.
5 55 -55 -5ساحة خدمات الحاويات

�أبرمت ال�شركة يف عام 1992م عقد �إيجار طويل الأجل مع امل�ؤ�س�سة العامة للموانئ ال�ستئجار قطعة �أر�ض بجوار ميناء جدة الإ�سالمي من �أجل توفري مرافق تخزين
�إ�ضافية لعمالئها .و ّمت جتديد هذا العقد يف العام 2006م ملدّة � 10سنوات مع �إمكانية جتديده ملدّة خم�س �سنوات �إ�ضافية .وت�ستخدم �ساحة خدمات احلاويات
لتوفري مرافق تخزين �إ�ضافية لعمالء ال�شركة وكذلك حلاويات ال�شركة اخلا�صة .كما ت�سمح �ساحة خدمات احلاويات بتخلي�ص �شحنات العمالء ب�شكل �سريع،
وبالتايل تعزيز موقع ال�شركة كوكيل �شحن.
5 55 -5نبذة حول شركات مجموعة البحري
5 55 -55 -5شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة

ت� ّأ�س�ست �شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة يف العام 1996م ،يف مدينة دبي ،الإمارات العربية املتّحدة ،ك�شركة م�شرتكة بني ال�شركة و�شركة �أكوماريت
املتخ�ص�صة ب�إدارة ال�سفن والتي يقع مق ّرها يف ا�سكتلندا ،لتوفري خدمات �إدارة ال�سفن لل�شركة وال�شركات الأخرى يف جمموعة البحري .وا�ستحوذت ال�شركة عام
ّ
2005م على كامل احل�ص�ص يف �شركة ال�شرق الأو�سط .و ّمت ت�أ�سي�س �شركة ال�شرق الأو�سط يف املنطقة احل ّرة ملركز دبي لل�سلع املتعدّدة ،بر�أ�س مال يبلغ 300.000
درهم �إماراتي.
وتقدّم �شركة ال�شرق الأو�سط حالي ًا خدمات الإدارة الف ّنية لـ  49ناقلة ،مبا فيها ناقالت النفط العمالقة ،وناقالت الدحرجة التابعة لل�شركة ،وناقالت الكيماويات
اململوكة من قبل ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ،وناقلة الب�ضائع ال�سائبة اململوكة من قبل �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة .ويكمن الهدف الرئي�سي ل�شركة
ال�شرق الأو�سط يف تقدمي �إدارة ف ّنية لكل ناقالت ال�شركة وجمموعة البحري وتوحيد الإدارة الف ّنية والت�شغيلية ،وتطوير الكفاءة الت�شغيلية .وت�شمل خدماتها ما يلي:
 الت�أمني ومعاجلة املطالبات فيما يتع ّلق بجميع الناقالت التي تقدّم لها �شركة ال�شرق الأو�سط خدمات الإدارة ،مبا فيها ت�أمني �آالت الهيكل واحلماية
والتعوي�ض.
 �إعداد التقارير الفنية لل�شركة حول �أداء ال�سفن وو�ضعها ،وا�ستهالك الوقود ،ونتائج عمليات الفح�ص الدورية ،والتو�صيات ذات ال�صلة.
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 تقدمي التقارير املالية الدورية �إلى ال�شركة ب�ش�أن نفقات الت�شغيل وامليزانية ال�سنوية ،و�إعداد التقارير ال�شهرية والربع �سنوية وال�سنوية ب�ش�أن تكاليف
الت�شغيل و�إعداد امليزانيات ،بالتن�سيق مع وحدات الأعمال املختلفة التي ت�شغّل كل ناقلة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنّ اخلدمات التي اعتادت �شركة ال�شرق الأو�سط على تقدميها يف ال�سابق (والتي ال زالت حتتفظ بالقدرة على �أداءها �إذا طلب منها ذلك
يف امل�ستقبل) هي ما يلي:
 الإدارة التجارية للناقالت التابعة ملجموعة البحري.
 بيع و�شراء اخلدمات املقدمة من �أطراف ثالثة.
 تقدمي اال�ست�شارات الفنية والبحرية.
ّ
وتوظف �شركة ال�شرق الأو�سط �أي�ض ًا طاقم العاملني على ناقالت جمموعة البحري ،وت�ؤ ّمن التدريب الالزم لهذا الطاقم فيما يتع ّلق بجميع العمليات اجلديدة التي
متخ�ص�ص من ربابنة ال�سفن ،واملهند�سني ،والفنيني امل�ؤهلني ،من ذوي اخلربة الفنية العالية
تعتمدها ال�شركة .ولهذا الغر�ض ،متلك �شركة ال�شرق الأو�سط فريق
ّ
واخلربة الوا�سعة يف الإدارة ،والعمليات الفنية والإدارية يف �أ�سطولها .وتقوم �شركة ال�شرق الأو�سط بتدريب ّ
موظفي ال�شركة وموظفي �شركات جمموعة البحري
على جميع امل�ستويات ،ولديها حاليا بحارة متدربني م�سجلني من اململكة و�أوروبا والهند والفلبني.
وكما يف  31دي�سمرب 2013م قامت �شركة ال�شرق الأو�سط بتوظيف ّ 1.795
موظف ،من  30جن�سية خمتلفة ،و ّمت توظيف  1.700منهم على منت الناقالت ،و 95يف
املكاتب يف مدينة دبي ،يف الإمارات العربية املتّحدة.
�شركة ال�شرق الأو�سط معروفة بكونها �إحدى �شركات �إدارة ال�سفن الرائدة عاملي ًا ويثبت جودتها ح�صولها على �شهادتي �أيزو  9001:2008و�أيزو 14001:2004
(للمزيد من التفا�صيل ،يرجى مراجعة الق�سم �" 13-5ضمان اجلودة").
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تتخ�ص�ص يف �شراء و�إيجار وت�شغيل ناقالت الكيماويات لنقل الكيماويات
ّمت ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات من قبل ال�شركة و�سابك ك�شركة م�شرتكة ّ
واملنتجات املرتبطة بها .و ّمت ت�أ�سي�س ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف اململكة العربية ال�سعودية يف العام 1990م بر�أ�س مال بلغ
 200.000.000ريال �سعودي ،والذي ّمت رفعه �إلى  500.000.000ريال �سعودي يف العام 1992م ،و�إلى  610.000.000يف العام 2006م .متتلك ال�شركة  80يف
املائة من ر�أ�س املال يف حني متتلك �سابك  20يف املائة.
وكانت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات متلك ت�سع ناقالت كيماويات ،والتي ّمت �إلغا�ؤها تدريجي ًا ليحل حم ّلها �أ�سطول ناقالت كيماويات حديث .وقد منا �أ�سطول
وي�ضم اليوم �أحد �أكرب �أ�ساطيل ناقالت الكيماويات يف العامل ،والذي يخدم  150ميناء يف جميع
ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ب�شكل ملحوظ منذ ت�أ�سي�سها
ّ
�أنحاء العامل .وتنق�سم عاد ًة ب�ضائع الكيماويات �إلى ع�ضوية ،وغري ع�ضوية ،وزيوت نباتية ،ودهون احليوانات ،وغريها من املنتجات .و ّمت ت�صميم ناقالت ال�شركة
الوطنية لنقل الكيماويات ب�أعلى املوا�صفات وهي قادرة على حمل جمموعة كبرية من الب�ضائع الكيماوية مبوا�صفات خمتلفة ،ما يتيح لل�شركة الوطنية لنقل
الكيماويات خدمة جزء كبري من �أ�سواق نقل الكيماويات ال�سائلة.
(مبتو�سط عمر يبلغ � 5.6سنة) لنقل جمموعة وا�سعة من املنتجات الكيماوية التي
وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،متلك ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات  24ناقلة
ّ
ً
ّ
ت�ش ّكل مواد البناء ملختلف ال�صناعات وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،متلك ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ناقلة كيماويات حديثة ج ّدا حتت البناء  .وتخ�ضع كل الناقالت
التي متلكها وت�شغّلها ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات حالي ًا التفاقيات �إيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية واتفاقيات �إيجار ال�سفينة بهيكلها ومن خالل ال�شركة
الوطنية لنقل الكيماويات جي �إل تي ،على النحو التايل:
يتم ت�شغيل  12ناقلة من خالل جت ّمع ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات جي �إل تي (�أنظر �أدناه).
  ّ
 ت�سعة ناقالت م�ؤجرة �إلى ال�شركة ال�سعودية العاملية لل�شحن والنقل املحدودة ،وهي �شركة تابعة ل�سابك.
 ثالث ناقالت م�ؤجرة �إلى �أودجفيل �أ�س �إي ،وهي �شركة نرويجية ،مبوجب عقد ت�أجري على هيئة حديد عاري لل�سفينة.
ويف يونيو 2009م� ،أبرمت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات اتفاقية �شراكة باملنا�صفة مع �أودجفيل �أ�س �أي الرنويجية بغية ت�أ�سي�س �شركة ت�شغيل م�شرتكة يف دبي
وهي� :إن �سي �سي �أودجفيل كيميكال تانكرز ليمتد كو .جي �إل تي (التي مت تغيري ا�سمها لـ "نا�شينول كيميكالز كاريرز جي �إل تي" منذ  1يونيو 2013م) يف املنطقة
احل ّرة ملركز دبي لل�سلع املتعدّدة ،يف الإمارات العربية املتّحدة .و ّمت ت�أ�سي�س نا�شينول كيميكالز كاريرز جي �إل تي لت�شغيل �أ�سطول �شركتي ال�شركة الوطنية لنقل
الكيماويات و�أودجفيل جتاري ًا وامل�ؤّلف من ال�سفن املطلية لنقل الب�ضائع الكيماوية .وبد�أت نا�شينول كيميكالز كاريرز جي �إل تي عملياتها يف يناير 2010م .وتتو ّقع
ال�شركة �أن تعزّز نا�شينول كيميكالز كاريرز جي �إل تي موقع ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات كمناف�س رئي�سي يف قطاع نقل الكيماويات .بتاريخ 1434/5/28هـ
(املوافق 2013/4/9م) ،قامت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات و�أودجفيل ب�إبرام اتفاقية تقوم ال�شركة الوطنية مبوجبها ب�شراء كامل ح�صة �أودجفيل يف
نا�شينول كيميكالز كاريرز جي �إل تي بحيث ي�سري �شراء احل�ص�ص ابتداء من 1434/7/22هـ (املوافق 2013/6/1م) وحل ترتيبات التجمع التجاري الذي ت�شارك
فيه ناقالتهما .وبح�سب االتفاقية املذكورة ،متتلك ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات  100يف املائة من نا�شينول كيميكالز كاريرز جي �إل تي .وعلى نحو منف�صل،
�ست�ستمر ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات بالتعاون مع �أودجفيل و�سوف ي�ساهمون بناقلة مواد كيماوية �ضخمة بحمولة �ساكنة تبلغ  75.000طن ًا من كل منهما
لرتتيبات جتمع ناقالت املُدار من قبل ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات.
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ومتلك ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات حاليا  12ناقلة تعمل يف جتمع �سفن ت�شغّله وتديره ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات جي �إل تي .ويعمل يف ال�شركة الوطنية
موظف يخدمون عمليات الأ�سطول ،ودعم عمليات امليناء ،والت�أجري (التجاري)ّ ،
لنقل الكيماويات جي �إل تي ّ 17
وتوظف �أي�ض ًا موظفي دعم لتقدمي اخلدمات
املتعلقة ب�أعمال املحا�سبة وتقنية املعلومات واملوارد الب�شرية.
وقد �أثبتت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ب�أنها م�شروع مربح للغاية ،وقد منت ب�شكل متزايد على مدى ال�سنني منذ ت�أ�سي�سها .وثمة خم�سة مدراء يف جمل�س �إدارة
ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ،ومي ّثل �أربعة منهم (من بينهم نائب رئي�س جمل�س الإدارة) ال�شركة ومي ّثل واحد منهم �سابك .ومت ّكنت ال�شركة الوطنية لنقل
الكيماويات منذ ت�أ�سي�سها من املحافظة على قاعدة ّ
مما زاد من فعالية عمليات ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات.
موظفني ثابتة ،ترتاوح بني ّ ،20-15
�إن احلمولة املنقولة من الكيماويات عرب ناقالت الكيماويات التي متتلكها ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ،والتي مت �شحنها خالل ال�سنوات 2010م ،و2011م،
و2012م ،و2013م كالتايل:
لودجلاااالاتفا�صيل رحالت �شحن الكيماويات منذ 2010م �إلى 2013م
ال�سنة

�إجمايل الرحالت

حجم احلمولة من الكيماويات التي مت
�شحنها عرب ناقالت التجمع التي تديرها
"نا�شينول كيميكالز كاريرز " (بالطن)

�إجمايل حجم احلمولة املنقولة
من الكيماويات (بالطن)

عدد الرحالت عرب ناقالت
التجمع التي تديرها "
نا�شينول كيميكالز كاريرز "

2010م

80

2.871.763

22

836.000

2011م

95

3.540.101

40

1.450.101

2012م

127

4.592.461

70

2.515.461

2013م

156

5.689.913

92

3.102.084
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كما يبني اجلدول التايل تفا�صيل �أ�سطول ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات من ناقالت الكيماويات.
لودجلاااالاناقالت الكيماويات اململوكة من قبل ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة (�إن �سي �سي)
عدد اخل ّزانات

تاريخ الت�شييد

العلم

ال�سرعة (العقد)

1

�إن �سي �سي مكة

52

1995م

الرنويج

16

2

�إن �سي �سي ريا�ض

52

1995م

الرنويج

16

3

�إن �سي �سي جبيل

52

1996م

الرنويج

16

4

�إن �سي �سي جند

22

2005م

ال�سعودية

15

5

�إن �سي �سي احلجاز

22

2005م

ال�سعودية

15

6

�إن �سي �سي تهامة

22

2006م

ال�سعودية

15

7

�إن �سي �سي �أبها

22

2006م

ال�سعودية

15

8

�إن �سي �سي تبوك

22

2006م

ال�سعودية

15

9

�إن �سي �سي ق�صيم

22

2006م

ال�سعودية

15

10

�إن �سي �سي رابغ

22

2007م

ال�سعودية

15

11

�إن �سي �سي �سدير

22

2007م

ال�سعودية

15

12

�إن �سي �سي دمام

22

2008م

ال�سعودية

15

13

�إن �سي �سي حائل

22

2008م

ال�سعودية

15

14

�إن �سي �سي نور

22

2011م

ال�سعودية

15

ا�سم الناقلة

60

ا�سم الناقلة

عدد اخل ّزانات

العلم

ال�سرعة (العقد)

تاريخ الت�شييد

15

�إن �سي �سي هدي

22

2011م

ال�سعودية

15

16

�إن �سي �سي �أمل

22

2011م

ال�سعودية

15

17

�إن �سي �سي �صفا

22

2011م

ال�سعودية

15

18

�إن �سي �سي دانة

22

2011م

ال�سعودية

15

19

�إن �سي �سي ن�سمة

22

2011م

ال�سعودية

15

20

�إن �سي �سي �شم�س

22

2012م

ال�سعودية

15

21

�إن �سي �سي جنم

22

2012م

ال�سعودية

15

22

�إن �سي �سي رمي

22

2012م

ال�سعودية

15

23

�إن �سي �سي �سما

22

2012م

ال�سعودية

15

24

�إن �سي �سي فجر

30

2013م

ال�سعودية

14
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بتاريخ � 28أغ�سط�س 2010م ،دخلت ال�شركة يف اتفاقية مع �شركة �أرا�سكو لت�أ�سي�س �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة ،والتي تتخ�ص�ص يف ملكية وت�أجري وت�شغيل
ناقالت الب�ضائع ال�سائبة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ،وتبلغ قيمة ر�أ�س مالها حالي ًا  200.000.000ريال �سعودي،
وهو مملوك بن�سبة  60يف املائة لل�شركة و 40يف املائة ل�شركة �أرا�سكو.
بد�أت البحري للب�ضائع ال�سائبة عملياتها يف 2012م با�ستئجار �سفينتني مع الرتكيز على نقل منتجات احلبوب وغريها من حموالت الب�ضائع ال�سائبة �إلى اململكة
حل�ساب �شركة �أرا�سكو .ويتكون جمل�س مديري �شركة بحري للب�ضائع ال�سائبة من خم�سة �أع�ضاء ،اثنان منهم من الإدارة العليا لل�شركة واثنان ميثلون �أرا�سكو
ورئي�س جمل�سها ع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�شركة.
وبتاريخ هذه الن�شرة ،ت�شغل البحري للب�ضائع ال�سائبة خم�سة ناقالت حموالت ب�أحدث الت�صاميم ومبوا�صفات �صديقة للبيئة ذات انبعاثات قليلة ،ومت ا�ستالمها يف
1435/1/26هـ (املوافق 2013/11/29م) و يف 1435/3/15هـ (املوافق 2014/1/15م) ،ويف 1435/3/26هـ (املوافق 2014/1/27م) ويف 1435/4/26هـ
(املوافق 2014/2/26م) ويف 1435/5/30هـ (املوافق 2014/3/31م) .و�سوف يتم ت�أجري هذه ال�سفن �إلى �أرا�سكو لنقل واردات �أرا�سكو من احلبوب وغريها من
�أنواع الب�ضائع ال�سائبة.
وقعت �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة مع بنك البالد يف 1435/1/17هـ (املوافق 2013/11/20م) اتفاقية ت�سهيالت م�صرفية مببلغ �أربعمائة وع�شرين مليون
ريال متوافقة مع ال�شريعة لتمويل ما ن�سبته  %70من تكاليف بناء خم�س �سفن لنقل الب�ضائع ال�سائبة املذكورة �أعاله ،وملدة �إحدى ع�شرة �سنة �شاملة فرتة �سماح
ملدة �سنة كحد �أق�صى على �أن يتم رهن ال�سفن ل�صالح بنك البالد بعد ا�ستالمها من حو�ض البناء ك�ضمان للتمويل.
5 55 -55 -5بترديك

يف عام 2005م ،وكجزء من تو�سعها وتنوعها اال�سرتاتيجي ،ا�شرتت ال�شركة ح�صة �أقلية يف برتديك ،وهي �شركة مت ت�أ�سي�سها وت�سجيلها يف برمودا �سنة 1980م،
ولها مكاتب يف موناكو و�سنغافورة وجزر الباهاما.
�أ�س�ست برتديك بهدف جتارة غاز النفط امل�سال يف �أوروبا وعرب املحيط الأطل�سي .وبرتديك هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ويقدر ر�أ�س مالها حالي ًا بحوايل
 6.111.111دوالر �أمريكي ،متتلك ال�شركة ن�سبة  30.3يف املائة منه يف حني متتلك ن�سبة  69.7يف املائة الباقية �شركة هادوك القاب�ضة املحدودة .وافتتحت
برتديك مكتبها يف �سنغافورة �سنة 1995م بهدف التجارة يف الأ�سواق ال�شرقية النامية وكذلك االنخراط يف جتارة الغاز امل�سال املنقول على ال�سفن ال�صغرية
والكبرية يف جنوب �شرق �آ�سيا وال�شرق الأق�صى.
وتعمل برتديك على نطاق وا�سع يف جتارة ونقل غاز النفط امل�سال بدعم من �أ�سطول متخ�ص�ص من ناقالت غاز النفط امل�سال .ويت�ألف �أ�سطولها من � 74سفينة /
ناقلة متخ�ص�صة من �أحجام خمتلفة 15 ،منها متتلكها برتديك ،وثالثة م�ست�أجرة على �أ�سا�س عقود ايجار على هيئة حديد عاري ،و 31م�ست�أجرة عرب اتفاقيات
ايجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية ،و 25م�ست�أجرة من ال�سوق الفورية ،و 14ناقلة �إ�ضافية قيد البناء.
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وتغطي عمليات برتديك الأ�سواق الآ�سيوية والأوروبية والكاريبي وال�شرق الأو�سط.
5 55 -5مزايا تنافسية

ترى ال�شركة �أن هناك عدد من العوامل التي ت�ضع ال�شركة يف موقع متميز عن ال�شركات املناف�سة وتوفر مناخ ًا للنمو امل�ستدام واملربح .وفيما يلي املزايا التناف�سية
لل�شركة.
5 55 -55 -5فريق إدارة عليا يتمتع بالمؤهالت والخبرة

يتمتع فريق الإدارة العليا يف ال�شركة بخربة بارزة يف قطاع النقل البحري وقطاع النقل ككل .كما �أن خربتهم يف البيئة التجارية العامة يف اململكة ،وم�ؤهالتهم
العلمية ،توفر لل�شركة �سج ًال ي�سهم يف �صناعة النجاح وقدرة مثبت ًة على حتقيق النتائج الإيجابية.
5 55 -55 -5أسطول بأحدث المواصفات

تعطي ال�شركة �أولوية ل�صيانة وتطوير �أ�سطولها من الناقالت بحيث تقدّم لعمالئها ال�سالمة والأمان وال�ضمان املمكن تقدميه من خالل �أ�سطول مبوا�صفات حديثة.
�إن عملية التحديث هي عملية م�ستمرة ،حيث قامت ال�شركة با�ستبدال �أقدم ناقالتها  -ناقالت الدحرجة -ب�سفن روكون خالل عام 2013م و2014م.
5 55 -55 -5تكاليف تشغيلية أقل

تتمتع ال�شركة بكلفة �أقل للتمويل �إذا ما �أخذنا بعني االعتبار ميزانيتها العمومية القوية وعملياتها الفعالة .ولأن ال�شركة م�سجلة يف اململكة ،ومملوكة من �سعوديني،
يحق لها تلقي تعوي�ضات ودعم عن وقود ال�سفن امل�ستهلك يف �أي من ال�سفن اململوكة لها �أو التي ت�ست�أجرها ،هي �أو �شركات تابعة لها مملوكة بالكامل من قبلها،
للرحالت التي تكون نقطة انطالقها اململكة .ومبا �أن غالبية الرحالت التي تقوم بها ال�سفن اململوكة �أو امل�ست�أجرة لها �أو لل�شركات التابعة لها هي فع ًال تنطلق من
نواح �أخرى من عملها.
اململكة ،ف�إن هذا الدعم له ت�أثري بارز على �أرباح ال�شركة ،مما ي�سمح لل�شركة ،باملزيد من اال�ستثمارات يف ٍ
5 55 -55 -5إدارة المخاطر

خ�ص�صت ال�شركة جزء ًا غري ب�سيط من املوارد واجلهود من �أجل حتديد وتقييم املخاطر التي تواجهها �أعمالها هي وجمموعة البحري على امل�ستوى املايل
والت�شغيلي واملعلوماتي .وكنتيجة لذلك ،ت�ؤمن ال�شركة �أنها قد طورت ا�سرتاتيجياتها يف �إدارة املخاطر بحيث تكون قادرة على �إدارتها ب�شكل مالئم وفعال .وقد مت
تطبيق ا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر �ضمن �إطار عمل الأهداف املعلنة لل�شركة ،والأولويات امل�ؤ�س�سية وال�ضوابط الداخلية .وتقدير ًا لتلك اجلهود ،مت منح ال�شركة
جائزة من �أوراكل لتميزها وريادتها وذلك بعد التطبيق الناجح لنظام �أوراكل لإدارة املخاطر وااللتزام وحوكمة ال�شركات (جزء من نظام تخطيط املوارد املوحد
للم�ؤ�س�سات) ،وكانت بذلك �أول �شركة تنال مثل هذه اجلائزة من �أوراكل .وعليه ،ف�إن الوحدات والأفراد داخل نطاق ال�شركة واعون متام ًا مل�س�ؤولياتهم يف تطبيق
ال�ضوابط املالئمة يف �إدارة املخاطر .وهذا يحد من املخاطر التي تتعر�ض لها ال�شركة ويجعلها قادرة على حماية مواردها.
5 55 -55 -5نشر تقنية المعلومات

�أكملت ال�شركة املرحلة الثانية من ا�سرتاتيجيتها اخلا�صة بتقنية املعلومات يف عام 2011م ،والتي ت�ألفت من جمموعة من املبادرات وامل�شاريع اال�سرتاتيجية التي
من �ش�أنها الإ�سهام يف تطوير ال�شركة ومنوها يف خمتلف �أعمالها وتعزيز مزاياها التناف�سية .وكجزء من هذه املرحلة� ،أكملت ال�شركة التطبيق الأويل لنظامها
املوحد يف تخطيط املوارد امل�ؤ�س�سية ويف �إن�شاء مركز دعم لتقنيات املعلومات ل�ضمان ا�ستمرارية وحماية الأنظمة احل�سا�سة .ويف وقت �سابق ،جرى تطوير املوقع
االلكرتوين لل�شركة بحيث يلبي احتياجات وتطلعات العمالء وامل�ستثمرين والزائرين ،ومت ت�أ�سي�س �شبكة الكرتونية خا�صة للموظفني لتح�سني التوا�صل الداخلي يف
ال�شركة .وت�ؤمن ال�شركة �أن هذه الإجراءات �سوف تزيد الفعالية والتوا�صل ،مما يعزز مكانتها ب�شكل كبري.
5 55 -55 -5اإلدارة الفنية الداخلية للسفن

من خالل ت�أ�سي�س وحدة واحدة لتوفري الدعم والإدارة الفنية والت�شغيلية لل�سفن لكامل �أ�سطول ال�شركة وجمموعة البحري� ،أ�صبحت ال�شركة قادرة على حتقيق
معايري موحدة وعالية جلميع �سفنها و�سفن جمموعة البحري واملحافظة عليها� .إن �شركة ال�شرق الأو�سط ملتزمة بتبني �أعلى معايري اجلودة وقواعد ال�سالمة
وممار�سات حماية البيئة عرب اتباع الإر�شادات ال�صادرة عن املنظمة البحرية العاملية ،وكذلك قوانني كل دولة على حدة التي قد تر�سو ناقالت ال�شركة و�/أو
ناقالت جمموعة البحري يف موانئها .هذا بالإ�ضافة �إلى �أن ال�شرق الأو�سط تعمل وفق ًا ملتطلبات املنظمات البحرية الدولية ومعايري النفط الدويل و�شركات انتاج
الكيماويات ،وكذلك معايري عمالء �آخرين ممن تزداد م�ستويات تطلعاتهم ب�شكل م�ستمر .وعرب االحتفاظ بوحدة واحدة لتطبيق املعايري عرب �أ�سطول ال�شركة
وجمموعة البحري ،ف�إن ال�شركة قادرة على ت�شغيل �أ�سطول بجودة عالية وموحدة يف كافة قطاعات عملها ،مع االحتفاظ بتكاليف منخف�ضة.
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5 55 -55 -5التسويق وخدمة العمالء

ت�سعى ال�شركة لأن تكون رائدة يف جمالها ،وكجزء من ذلك ،تركز على توفري �أف�ضل اخلدمات لعمالئها يف جماالت عملها كافة .وعلى الرغم من �أن عمالءها
الرئي�سيني هم يف قطاعات �إنتاج النفط ،وامل�صايف ،وت�صنيع وت�صدير الكيماويات� ،إالن ال�شركة تخدم قاعدة وا�سعة من العمالء يف قطاع ال�شحن العام ،وو�ضعت
ا�سرتاتيجية لتحديد متطلباتهم وتوفري خدمة تلبي احتياجاتهم.
5 55 -55 -5جودة السفن وطاقم المالحة

�إن جودة �أداء الربابنة وطواقم املالحة على منت كل من �سفن ال�شركة هو �أكرث النواحي �أهمية وح�سا�سية لعمليات وجناح ال�شركة .ويعد وجود طواقم ذات خربة
وتدريب على منت ال�سفينة �أمر �ضروري كي ت�ضمن ال�شركة ا�ستمرارية عملياتها الفعالة والآمنة .وتويل ال�شركة �أهمية كبرية لتح�سني جودة كل من ال�سفن والطواقم
يح�سن من �سمعة ال�شركة وي�ضمن ا�ستمرار امل�ست�أجرين يف تف�ضيل ا�ستئجار ال�سفن من
العاملة عليها حيث �أن غياب امل�شاكل الت�شغيلية ونقاط �ضعف الفاعلية ّ
ال�شركة.
5 55 -55 -5السالمة

تويل ال�شركة �أهمية ق�صوى ل�ضمان �سالمة العاملني على منت �سفنها ،وملعايري ال�سالمة يف �سفن ال�شركة والبيئة .وتعمل ال�شركة وفق �أعلى املعايري املمكنة ،وهي
تخ�ضع للتدقيق ب�شكل دوري من وكاالت خارجية مرموقة وكذلك من بع�ض �أكرب �شركات النفط يف العامل .ويعد وجود �سجل �سالمة جيد �أمر �ضروري لنجاح
العمليات التجارية ،حيث �أن �شركات النفط الكربى يف العامل لن ت�ست�أجر ناقالت ذات �سجل �ضعيف يف جمال ال�سالمة ،ولن ي�سمح لهذه الناقالت �أ�سا�س ًا
با�ستخدام املوانئ �أو املرافق التابعة ملثل هذه ال�شركات الكربى والرائدة يف قطاع النفط.
5 5 5 -55 -5الموارد البشرية

تعترب ال�شركة مواردها الب�شرية عن�صر ًا هام ُا لتحقيق �أهدافها واكتمال غاياتها .وتختار ال�شركة موظفيها على �أ�سا�س قدراتهم الأكادميية والفنية ،وخرباتهم
ال�سابقة ،بحيث تلبي احتياجات عملها .وقد طبقت ال�شركة �سيا�سات ل�ضمان امتالك موظفيها للخربة والتدريب الالزمني لأداء �أدوارهم ومهامهم ب�شكل فاعل.
فعلى �سبيل املثال ،قدمت ال�شركة ملوظفيها �أكرث من � 3.109ساعة تدريب خالل 2013م.
5 5 5 -5أبرز العمالء والموردين
5 55 -5 5 -5أبرز العمالء

يو�ضح اجلدول �أدناه �أبرز عمالء ال�شركة (فيما يتعلق بقطاع ناقالت النفط العمالقة)� ،إلى جانب الن�سبة التي �ساهموا بها من �إجمايل مبيعات القطاع لل�سنوات
2010م ،و2011م ،و 2012م ،و2013م.
لودجلاااالا�أبرز العمالء يف ال�سنوات الأخرية:
2010م
العميل

2011م
العميل

الن�سبة املئوية

2012م
العميل

الن�سبة املئوية

2013م
العميل

الن�سبة املئوية

الن�سبة املئوية

هاجنني

 14يف املائة

فيال

 17يف املائة

فيال

 29يف املائة

فيال

 47يف املائة

برتوت�شاينا

 9يف املائة

هاجنني

 14يف املائة

ريالين�س

 17يف املائة

ريالين�س

 19يف املائة

�شركة البرتول
الربيطانية

 9يف املائة

ريالين�س

 12يف املائة

هاجنني

 10يف املائة

هاجنني

 11يف املائة

فيال

 8يف املائة

ا�س�-أويل

 11يف املائة

ا�س�-أويل

 9يف املائة

برتوت�شاينا

 8يف املائة

يوروناف

 7يف املائة

اك�سون

 10يف املائة

برتوت�شاينا

 8يف املائة

ينيبك

 4يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

كما �أبرمت ال�شركة عقد �شحن م�ؤقت مع فيال بتاريخ 1434/2/6هـ (املوافق 2012/12/19م) واملعدل بتاريخ 1435/6/14هـ (املوافق 2014/4/14م) والذي
بدء �سريانه بتاريخ 1434/2/19هـ (املوافق 2013/1/1م) وذلك لتوفري الناقالت ملجموعة �أرامكو ال�سعودية لنقل النفط اخلام وزيت الوقود (بنا ًء على طلب
فيال) .و�سي�سري هذا العقد حتى بدء �سريان عقد ال�شحن والذي �سيبد�أ بتاريخ ت�سليم �أولى ناقالت فيال �إلى ال�شركة مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول.
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وملزيد من التفا�صيل حول �أحكام هذه االتفاقية يرجى مراجعة الق�سم " 1-12ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية".
5 55 -5 5 -5الموردون الرئيسيون

يو�ضح اجلدول �أدناه �أبرز املوردين الرئي�سيني لوقود الناقالت �إلى ال�شركة (عرب قطاع ناقالت النفط العمالقة لديها)� ،إلى جانب الن�سبة من االنفاق الإجمايل
لل�شركة للمبالغ التي مت �صرفها حل�سابهم لل�سنوات 2010م ،و2011م ،و 2012م ،و2013م.
لودجلاااالا�أكرب موردي الوقود ل�شركة البحري يف ال�سنوات الأخرية:
2010م
املزود

2011م
الن�سبة من
م�شرتيات الوقود

املزود

الن�سبة من
م�شرتيات الوقود

2012م
املزود

2013م
الن�سبة من
م�شرتيات
الوقود

املزود

الن�سبة من
م�شرتيات
الوقود

�شركة اخلدمات
العربية ال�سعودية
لوقود ال�سفن

 50يف املائة

�أرامكو
ال�سعودية

 17يف املائة

�أرامكو
ال�سعودية

 58يف املائة

�أرامكو
ال�سعودية

 64يف املائة

بكري

 12يف املائة

�شركة اخلدمات
العربية
ال�سعودية لوقود
ال�سفن

 14يف املائة

�شركة
اخلدمات
العربية
ال�سعودية لوقود
ال�سفن

 20يف املائة

�شركة
اخلدمات
العربية
ال�سعودية
لوقود ال�سفن

 11يف املائة

�شركة �أو.دبليو .بنكر
�آند تريدجن

 11يف املائة

كيم�-أويل
كوربوي�شن

 12يف املائة

بكري

 11يف املائة

�أو دبليو بنكر

 8يف املائة

اف يه ال انرجي

 10يف املائة

بكري

 11يف املائة

كيم�-أويل
كوربوي�شن

 4يف املائة

كيم�-أويل
كوربوي�شن

 7يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

5 5 5 -5البيئة والسالمة

تدرك ال�شركة �أهمية البيئة التي تعمل فيها وهي ملتزمة جتاه حت�سني الأداء البيئي لأ�سطولها .ولتحقيق ذلك ،قامت ال�شركة بطالء هياكل �سفنها بطالء م�صنوع
من ال�سليكون وكذلك بتزويد حمركاتها ب�أنظمة �أ�سطوانية من زيوت الت�شحيم ،وذلك يف �سبيل احلد من ا�ستهالك الوقود وبالتايل احلد من االنبعاثات ال�ضارة.
وتبذل ال�شركة ما بو�سعها ل�ضمان �أن تكون كافة املعدات على منت �سفنها جمهزة وت�ستخدم غازات �صديقة للبيئة ،و�أن الكيماويات امل�ستخدمة على متنها هي
�صديقة للبيئة و�أي�ض ًا قابلة للتحلل بيولوجي ًا.
وت�سعى ال�شركة �إلى �أن تكون �سفنها وطواقم العمل فيها ملتزمة بالتايل:







االختبار الدوري لأ�سطولها ومعداتها من قبل ا�ست�شاريني خارجيني (جهة ثالثة) ل�ضمان مواكبة �أحدث املعايري والأنظمة الدولية بخ�صو�ص التلوث
البحري.
ممار�سات فعالة يف �إدارة مياه اخلزانات للح ّد من تلويث مياه البحر.
جتهيز ال�سفن بتقنيات متطورة تو ّفر يف ا�ستهالك الوقود.
ا�ستخدام الطالءات املتطورة على كافة ال�سفن لتخفي�ض ا�ستهالك الوقود.
تطبيق مبادئ وقائية.
احلثّ على ا�ستخدام �أف�ضل املمار�سات البيئية يف كافة الأوقات.

5 5 5 -5تقنية المعلومات

تدرك ال�شركة �أهمية تقنية املعلومات يف حتقيق �أهدافها ،ولذلك ت�سعى وحدة تقنية املعلومات �إلى تطبيق �أف�ضل معايري املمار�سات يف جمال �أمن الأنظمة ،وحماية
�أجهزة احلا�سب الآيل ،والبيانات والربامج ،واملعلومات و�أجهزة التوا�صل والإعالم .وقد طبقت وحدة تقنية املعلومات برامج ل�ضمان �سالمة و�سرية/خ�صو�صية
بيانات ال�شركة وحماية مثل هذه املعلومات والبيانات من و�صول �أو اخرتاق جهات �أخرى �أو غري خمولة باالطالع عليها.
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5 5 5 -5ضمان الجودة

ي�ستمر ق�سم �إدارة اجلودة يف ال�شركة يف �إدارة وتوجيه وتنفيذ برامج التدريب يف النظام العاملي لإدارة اجلودة ،الأيزو  .9001:2000وي�شمل هذا توفري مواد
ودورات وور�ش عمل وبرامج تدريب للكوادر املعنية ب�ضبط اجلودة ومراقبي اجلودة الرئي�سيني ،بهدف حتقيق امل�ؤهالت ذات ال�صلة وحت�سني نظام امل�ؤ�س�سة يف
�إدارة اجلودة.
هذا وقد نالت ال�شركة �شهادة الأيزو  9001:2000للجودة يف 2006م ،وجنحت يف 2009م يف تطوير نظام �إدارة اجلودة فيها ليطابق معايري الأيزو .9001:2008
ويف 2012م ،و�ضعت ال�شركة �أنظمة اجلودة الكافية للبدء بتطبيق الأيزو  9001:2008يف عملها يف جمال ال�شحن ب�شكل عام.
وتراجع ال�شركة ب�شكل دوري �إجراءات ال�سالمة اخلا�صة ب�أ�سطولها وتقوم بتطويرها ،كما تقيم تلك الإجراءات ،بحيث تبقى �إجراءات الأمن وال�سالمة مطابقة
ملعايري الأيزو .9001:2000
5 5 5 -5المسؤولية االجتماعية

تدرك ال�شركة �أهمية املجتمع املتعايف اقت�صادي ًا ،وهي ن�شطة يف تعاملها مع املجتمع املحلي وامل�ساهمني وامل�ستثمرين .وبهذا ،ف�إن ال�شركة ت�سعى لإدارة �آليات عملها
�ضمن ر�ؤية نحو حتقيق ت�أثري �إيجابي على املجتمع .وتبذل ال�شركة ما بو�سعها لتقدمي خدمة ذات جودة ،وحتديد �أكرث الفر�ص املتوفرة ربحية على املدى البعيد
لعملياتها ،وحتقيق �أكرب قدر ممكن من رعاية املوظفني وتطوير املجتمع واحرتام البيئة وت�شجيع امل�س�ؤولية الوطنية.
وتلعب ال�شركة دور ًا فعا ًال يف عدد من العمليات وامل�ؤ�س�سات اخلريية ودعمها بهدف امل�ساهمة مبا فيه فائدة املجتمع .وقد �شملت تلك الأن�شطة يف 2013م ما يلي:





رعاية برنامج (وحدة اللغة والتوا�صل) يف جمعية الأطفال املعاقني.
امل�شاركة يف املهرجان الوطني للرتاث والثقافة باجلنادرية (اجلنادرية .)28
امل�شاركة يف �أن�شطة اليوم الوطني ( )83للمملكة العربية ال�سعودية.
�إطالق برنامج التقومي الهجري وامليالدي على الأجهزة الذكية.
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6.6إدارة الشركة
6 66 -6أعضاء مجلس اإلدارة

تتمتع ال�شركة مبجل�س �إدارة وا�سع اخلربة ،يت�ألف من �أع�ضاء ذوو م�ؤهالت عالية ولهم مكانتهم املرموقة يف جمتمع الأعمال يف اململكة العربية ال�سعودية.
لودجلاااالا�أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

ال�صفة

اال�ستقاللية

ملكية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
بعد ال�صفقة (بنا ًء على امللكية
احلالية كما يف 2014/3/31م)

عبدالرحمن بن حممد املف�ضي*

�سعودي

رئي�س

غري تنفيذي

غري م�ستقل

-

حممد بن عبد العزيز ال�سرحان

�سعودي

نائب رئي�س

غري تنفيذي

م�ستقل

202.000

ع�صام بن حمد املبارك*

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

80.000

عبدالعزيز بن عبدالرحمن املدمييغ

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

7.507.815

�صالح بن عبد اهلل الدبا�سي*

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

2.500

فراج بن من�صور �أبواثنني

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

25.000

عبد اهلل بن علي العجاجي

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

-

امل�صدر :ال�شركة كما يف تاريخ 1435/5/30هـ (املوافق 2014/3/31م)
*مت تعيني ه�ؤالء الأع�ضاء من قبل �صندوق اال�ستثمارات العامة وهو �أحد كبار م�ساهمي ال�شركة.

6 66 -66 -6السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
عبدالرحمن بن محمد المفضي

اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :رئي�س جمل�س الإدارة
التعليم	:ماج�ستري يف �إدارة الأعمال ،جامعة ميت�شيغان ،الواليات املتحدة الأمريكية 1984م .بكالوريو�س يف االقت�صاد ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية
ال�سعودية 1979م.
اخلربة	:يتمتع عبدالرحمن املف�ضي بخربة طويلة متتد قرابة  35عام ًا ،ومنذ عام 2012م ي�شغل املف�ضي من�صب الأمني العام املكلف ل�صندوق اال�ستثمارات
العامة ،حيث بد�أ املف�ضي م�سريته املهنية يف عام 1979م مع ال�صندوق ال�سعودي للتنمية حيث �شغل وظيفة م�ست�شار اقت�صادي حتى عام 1997م ،ومن
ثم �شغل وظيفة م�ست�شار املدير التنفـيذي للمملكة العربية ال�سعودية لدى البنك الدويل من عام 1997م حتى 2000م ،ونائب املدير التنفيذي للمملكة
العربية ال�سعودية لدى البنك الدويل من عام 2000م حتى 2006م ،واملدير التنفيذي للمملكة العربية ال�سعودية لدى البنك الدويل من عام 2006م
وحتى 2012م .واملف�ضي نائب ممثل جمل�س الإدارة ل�صندوق �أوبك للتنمية الدولية منذ عام 2012م ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة العقارية ال�سعودية
(�شركة م�ساهمة مدرجة يف تداول حتت قطاع التطوير العقاري) منذ عام 2013م وع�ضو جمل�س �إدارة البنك الأهلي التجاري منذ عام 2012م ونائب
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) منذ عام 2014م ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة البحري منذ عام 2014م.
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محمد بن عبدالعزيز السرحان

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

التعليم	بكالوريو�س العلوم يف الريا�ضيات ،مع تخ�ص�ص ثانوي يف علوم احلا�سب ،جامعة والية �أوريغون ،الواليات املتحدة الأمريكية 1977م .العديد من
الدورات التدريبية املتخ�ص�صة من جامعات عاملية مثل هارفرد وجامعة لندن للأعمال.
اخلربة	يتمتع حممد ال�سرحان بحوايل � 36سنة من اخلربة املتخ�ص�صة يف قطاعات متعددة منها قطاع النفط وقطاع الغذاء .ومنذ عام 2001م� ،شغل
ال�سرحان من�صب نائب رئي�س جمموعة الفي�صلية .وقد بد�أ ال�سرحان م�سريته املهنية يف عام 1977م مع برتومني الريا�ض يف ق�سم التكرير ،حيث
كان مدير ًا حتى عام 1980م ،ومن ثم مدير ًا عام ًا من 1980م حتى 1989م .ويف عام 1989م ،ان�ضم حممد ال�سرحان �إلى �شركة �سمارك كنائب
للرئي�س ،وهو املن�صب الذي ا�ستمر فيه حتى عام 1993م ،حيث انتقل �إلى جمموعة الفي�صلية حيث تولى �إدارة ال�صايف قبل �أن يتولى من�صب نائب
رئي�س جمموعة الفي�صلية يف عام 2001م .وال�سرحان �أي�ض ًا ع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي (�شركة م�ساهمة مدرجة يف
تداول حتت قطاع النقل) منذ عام 2002م حتى عام 2012م ،ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�صايف دانون منذ عام 2010م ،وع�ضو يف جمل�س �إدارة
جمموعة الفي�صلية القاب�ضة املحدودة منذ عام 2011م ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الطريان املدين القاب�ضة ،وع�ضو يف جمل�س �أمناء جامعة اليمامة
منذ عام 2011م ،ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة من عام 2010م وحتى عام 2013م ،ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية
لنقل الكيماويات منذ عام 2014م ونائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة البحري منذ عام 2008م .هذا بالإ�ضافة �إلى ع�ضويته يف جمال�س �إدارة ل�شركات
وم�ؤ�س�سات مالية خمتلفة خارج اململكة العربية ال�سعودية.
عصام بن حمد المبارك

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

التعليم	بكالوريو�س يف الأ�ساليب الكمية ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية 1982م .عدد من الدورات من معهد الإدارة العامة و املعهد الدبلوما�سي،
املعهد الدويل للأمم املتحدة و معهد منظمة التجارة العاملية ومعهد ال�سيا�سات التجارية التايوانية.
اخلربة	 يتمتع ع�صام املبارك بخربة طويلة متتد قرابة  31عام ًا .ومنذ بداية م�سريته املهنية� ،شغل املبارك عدة منا�صب مهمة يف وزارة التجارة وال�صناعة،
مبا فيها من�صب امللحق التجاري يف جنيف واملدير العام للتجارة اخلارجية .وهو وكيل وزارة التجارة وال�صناعة للتجارة اخلارجية منذ عام 2013م
 ،ووكيل وزارة التجارة وال�صناعة امل�ساعد لل�ش�ؤون ال�صناعية من عام 2010م حتى عام 2013م ،وم�ست�شار وزير التجارة وال�صناعة من عام 2007م
وحتى عام 2010م .وكان ع�صام املبارك ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط احلديدية من عام 2006م وحتى عام2010م ،وجمل�س �إدارة
امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني من عام 2010م وحتى عام 2012م ،و ع�ضو يف اللجنة التح�ضريية للمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن
من عام 2010م وحتى عام 2013م � ،أمني عام هيئة تنمية ال�صادرات ال�سعودية املكلف من عام 2011م حتى عام 2012م ،و�أمني عام الهيئة ال�سعودية
للمقيمني املعتمدين املكلف منذ عام 2012م .ورئي�س جمل�س �إدارة �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة منذ عام 2014م وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة
البحري ب�صفته ممث ًال عن �صندوق اال�ستثمارات العامة منذ عام 2005م.
عبدالعزيز بن عبدالرحمن المديميغ

اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة
التعليم	:بكالوريو�س هند�سة مدنية ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية 1981م.
اخلربة	:يتمتع عبدالعزيز املدمييغ بخربة طويلة متتد قرابة  32عام ًا ،ومنذ عام 1990م �شغل من�صب مدير عام �شركة �أ�سا�س العاملية املحدودة ،كما �شغل
من�صب مدير عام امل�شاريع من عام 1987م حتى 1990م يف نف�س ال�شركة .كما عمل يف وزارة الدفاع يف املديرية العامة للأ�شغال الع�سكرية من عام
1981م حتى 1987م .وهو ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة التعاونية للت�أمني منذ عام 2008م وهي �شركة م�ساهمة مدرجة يف تداول يف قطاع الت�أمني.
ورئي�س جمل�س �إدارة ميفك كابيتال منذ عام 2012م.
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صالح بن عبد اهلل الدباسي

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

التعليم	ماج�ستري يف الإدارة العامة ،جامعة بيت�سبريغ ،الواليات املتحدة الأمريكية 1987م .بكالوريو�س يف اجلغرافيا ،جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية ،اململكة العربية ال�سعودية 1981م.
اخلربة	يتمتع �صالح الدبا�سي بخربة طويلة متتد قرابة  26عام ًا .وقد �شغل �سابق ًا من�صب رئي�س القطاع الع�سكري يف وزارة املالية يف وكالة الوزارة ل�ش�ؤون
امليزانية والتنظيم بني عامي 2001م و2010م .ومنذ ذلك احلني ،متت ترقيته �إلى من�صبه احلايل لي�صبح وكيل وزارة املالية امل�ساعد ل�ش�ؤون امليزانية
والتنظيم منذ 2010م .والدبا�سي هو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة مرافق وال�شركة ال�سعودية املغربية منذ عام 2012م (كممثل عن احلكومة ال�سعودية
يف الع�ضويتني) وهو ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية للخطوط احلديدية (�سار) منذ عام 2012م .وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة البحري
ب�صفته ممث ًال عن �صندوق اال�ستثمارات العامة منذ عام 2008م.
فرّاج بن منصور أبواثنين

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

التعليم	بكالوريو�س يف الإدارة ال�صناعية ،جامعة ملواكي للهند�سة ،الواليات املتحدة الأمريكية 1981م .برنامج لتقييم و متويل امل�شاريع ،م�صرف ت�شي�س
مانهاتن ،الواليات املتحدة الأمريكية 1983م.
اخلربة	يتمتع ف ّراج �أبواثنني بخربة طويلة متتد قرابة  32عام ًا .وقد كان �سابق ًا نائب الرئي�س الأعلى للإ�ستثمار واملالية يف ال�شركة الوطنية ال�صناعية
(الت�صنيع) بني عامي 1999م و2008م (وهي �شركة م�ساهمة مدرجة يف تداول يف قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية) .وهو حالي ًا ع�ضو يف جمال�س
�إدارة كل من :جمموعة �أ�سرتا ال�صناعية منذ عام 2009م وهي �شركة م�ساهمة مدرجة يف �سوق اال�سهم ال�سعودي يف قطاع اال�ستثمار ال�صناعي،
وال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) منذ عام 2010م وهي �شركة م�ساهمة مدرجة يف تداول يف قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية ،و�شركة
بوان منذ عام 2011م وهي �شركة م�ساهمة مدرجة يف تداول يف قطاع الت�شييد والبناء .وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة البحري منذ عام 2008م.
وهو رئي�س جمل�س املديرين ل�شركة الو�سطى للتنمية منذ عام 2008م.
عبد اهلل بن علي العجاجي

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

التعليم	ماج�ستري يف الدرا�سات القانونية ،جامعة كاي�س وي�سرتن ريزيرف ،الواليات املتحدة الأمريكية 2000م .بكالوريو�س يف العلوم االجتماعية ،جامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،اململكة العربية ال�سعودية 1984م.
اخلربة	يتمتع عبد اهلل العجاجي بخربة متخ�ص�صة متتد قرابة  29عام ًا .وهو مدير عام ال�ش�ؤون القانونية يف امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ونائب املحافظ ل�ش�ؤون
املتقاعدين يف امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد منذ عام 2008م .والعجاجي هو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة ا�سمنت الق�صيم (وهي �شركة م�ساهمة مدرجة
يف تداول يف قطاع الإ�سمنت) منذ عام 2010م .وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة البحري منذ عام 2011م.
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6 66 -6سكرتير مجلس اإلدارة:
أحمد بن سليمان العيدان

اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :م�ساعد الرئي�س التنفيذي ل�سكرتارية املجل�س واالت�صاالت
التعليم	:زمالة املراجعني الداخليني من مكتب املحا�سب العام بالواليات املتحدة الأمريكية ،وا�شنطن دي �سي ،الواليات املتحدة الأمريكية عام 1988م .ويحمل
بكالوريو�س العلوم يف �إدارة الأعمال ،جامعة �ساكرامنتو والية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة االمريكية عام 1981م.
اخلربة	:ميتلك �أحمد العيدان خربة عملية تناهز  47عام ًا يف اجلهات احلكومية وقطاع النقل ،بالإ�ضافة الى خربة يف املحا�سبة واملالية ومراجعة العمليات.
بد�أ حياته املهنية يف ديوان املراقبة العامة يف الريا�ض عام 1966م حيث تدرج بعدة وظائف حتى ح�صل على وظيفة مدير عام املراجعة يف عام
1990م .ويف �شهر مار�س من ذلك العام ان�ضم �أحمد �إلى ال�شركة بوظيفة مدير �إدارة املراجعة الداخلية و�سكرتري ملجل�س الإدارة .ثم ح�صل على
من�صب مدير عام �إدارة املراجعة الداخلية عام 1991م .ويف عام 1993م ُعينّ نائب للرئي�س التنفيذي لقطاع الأ�سطول يف ال�شركة ثم ُعينّ مدير ًا لفرع
ال�شركة باملنطقة ال�شرقية بالدمام عام 1996م .ويف عام 2000م مت تعيينه يف �إدارة املراجعة الداخلية بالريا�ض كمدير عام .ويف عام 2004م �أ�صبح
مدير عام املراجعة الداخلية و�سكرتري ًا ملجل�س الإدارة ثم متت ترقيته لي�صبح نائب املدير العام للمراجعة الداخلية والرقابة بالإ�ضافة الى �سكرتارية
جمل�س الإدارة .ويف عام 2008م مت تعيينه م�ساعد ًا للرئي�س التنفيذي ل�سكرتارية املجل�س واالت�صاالت.
6 66 -6أعضاء مجلس اإلدارة المعينين من قبل شركة أرامكو السعودية للتطوير

بح�سب �شروط ال�صفقة ،ومبوجب التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي ،ف�إن �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (باعتبارها م�ساهم ًا يف ال�شركة) �سيكون لها
احلق يف تعيني ع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
من املتوقع حالي ًا �أن يتم تعيني ال�شخ�صني التايل ذكرهم لع�ضوية جمل�س �إدارة البحري كممثلني ل�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير.
لودجلاااالااع�ضاء جمل�س الإدارة املعينني من قبل �أرامكو ال�سعودية للتطوير
اجلن�سية

اال�سم

الو�ضع

املن�صب

اال�ستقاللية

مالك مبا�شر �أو غري
مبا�شر للأ�سهم بعد
ال�صفقة

�سعيد احل�ضرمي

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

1.000

بدر غوث

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

1.000
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سعيد الحضرمي

اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو
التعليم	:ماج�ستري �إدارة �أعمال ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن (1990م)،
			

بكالوريو�س يف الإدارة ال�صناعية ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،ال�سعودية (1985م)

اخلربة	:يعمل �سعيد احل�ضرمي رئي�س ًا تنفيذي ًا ل�شركة �أرامكو للتجارة منذ يناير 2011م .قبل توليه هذا املن�صب لدى �أرامكو للتجارة ،عمل ملدة � 5سنوات
تقريب ًا لدى ال�شركة ال�سعودية للكهرباء ابتداء من عام  ،1985ق�ضى بعدها  21عام ًا يف العمل لدى �أرامكو ال�سعودية� .شغل عدة منا�صب �إدارية لدى
�أرامكو ال�سعودية وعمل كع�ضو جمل�س �إدارة يف العديد من امل�شاريع امل�شرتكة التابعة لأرامكو ال�سعودية ومن بينها �شركة �أرامكو ال�سعودية لتكرير
زيت الت�شحيم ،وال�شركة العربية لأنابيب البرتول ،و�شركة �أرامكو ال�سعودية توتال للتكرير والبرتوكيماويات ،وال�شركة ال�سعودية املحدودة للبرتول
(�أوفر�سيز) وال�شركة ال�سعودية املحدودة للبرتول.
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بدر غوث

اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو
التعليم:

ماج�ستري يف التخطيط والإدارة ،بوليتكنيك �سنرتال لندن (1986م)

اخلربة	:يعمل بدر الغوث مدير ًا للق�سم البحري يف �أرامكو ال�سعودية منذ �أبريل 2011م ،وقبل ذلك عمل ملدة � 3سنوات تقريب ًا كع�ضو منتدب لل�شركة ال�سعودية
للنفط املحدودة يف لندن .وعمل يف ال�سابق لدى فيال كمدير للعمليات البحرية ملدة � 6سنوات تقريب ًا .بد�أ حياته العملية مع �أرامكو ال�سعودية يف �إدارة
عمليات املرافئ حيث كان قبطان املرف�أ لكافة مرافئ �أرامكو ال�سعودية منذ عام 1987م حتى 2002م.
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يدير ال�شركة فريق من اخلرباء ممن يحملون امل�ؤهالت العلمية و املهارات الالزمة لإدارة عمليات ال�شركة بكفاءة وحرفية .و يتكون الهيكل التنظيمي من عدد من
الإدارات وعددها ( ،)8وعدد (� )3شركات تابعة وجميعها تت�صل بالرئي�س التنفيذي لل�شركة مبا�شرة.
 6لكشلاااالاالهيكل التنظيمي لل�شركة

امل�صدر :ال�شركة
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يت�ألف كبار التنفيذيني بال�شركة من الأ�شخا�ص التالني:
لودجلاااالاكبار التنفيذيني بال�شركة
املن�صب

اال�سم

اجلن�سية

عدد الأ�سهم التي ميلكها
بتاريخ 2014/3/31م

�صالح بن نا�صر اجلا�سر

الرئي�س التنفيذي

�سعودي

210.835

حممد بن عمري العتيبي

نائب الرئي�س التنفيذي ،املالية و نائب الرئي�س التنفيذي املكلف ،التخطيط
وتطوير الأعمال

�سعودي

-

�صالح بن عبد الرحمن ال�شامخ

رئي�س قطاع الغاز واخلدمات البحرية ورئي�س قطاع النفط املكلف

�سعودي

-

�أحمد بن �سليمان العيدان

م�ساعد الرئي�س التنفيذي ل�سكرتارية املجل�س واالت�صاالت

�سعودي

-

عبد العزيز بن عبد الرحمن العريفي

مدير اخلزينة

�سعودي

-

من�صور بن ابراهيم بن دوخي

مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

�سعودي

-

ماجد بن حمد ال�شنيرب

نائب الرئي�س ،اخلدمات امل�ساندة

�سعودي

-

امل�صدر :ال�شركة
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صالح بن ناصر الجاسر

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

الرئي�س التنفيذي لل�شركة

التعليم	حا�صل على برنامج �أك�سفورد ال�سعودي للإدارة املتقدمة ،جامعة �أك�سفورد ،اململكة املتحدة 2009م .برنامج الإدارة املتقدمة من جامعة هارفرد
يف الواليات املتحدة الأمريكية 2007م ،وبرنامج �إدارة عامة من جامعة كرانفيلد يف اململكة املتحدة عام 2002م ،وبرنامج الت�سويق يف االت�صاالت
(�إن�سياد) ،من فرن�سا عام 2001م .ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك �سعود بالريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية عام 1995م .برنامج
االئتمان من بنك ت�شي�س منهاتن يف نيويورك ،الواليات املتحدة الأمريكية عام 1991م .كما �أنه يحمل بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة ال�صناعية من
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة ،اململكة العربية ال�سعودية عام 1990م.
اخلربة	يتمتع �صالح اجلا�سر بخربة عملية تناهز  30عام ًا مع جتربة ثرية يف جمال �إدارة الأعمال ،ان�ضم �صالح لل�شركة كرئي�س تنفيذي يف �شهر نوفمرب من
عام 2010م وبحكم عمله كرئي�س تنفيذي فهو ع�ضو مبجل�س �إدارات ال�شركات التابعة للبحري وهي �شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن و�شركة �إن �إ�س
�سي �إ�س �إيه (�أمريكا) وال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة منذ عام 2010م ،ويف �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة منذ عام 2011م .وقد عمل
�صالح قبل ان�ضمامه لل�شركة من عام 2003م وحتى عام 2006م مدير ًا تنفيذي ًا لقطاع لكز�س و من عام 2006م �إلى 2010م مدير ًا تنفيذي ًا لعمليات
تويوتا يف �شركة عبداللطيف جميل.
كما �أنه ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�شركات امل�ساهمة املدرجة التالية :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والت�سويق (تعمل يف قطاع الإعالم والن�شر) منذ عام 2009م،
�شركة احتاد االت�صاالت (موبايلي) منذ عام 2009م (تعمل يف قطاع االت�صاالت وتقنية املعلومات)� ،شركة بوبا العربية (تعمل يف قطاع الت�أمني) منذ عام 2011م.
كما مت تعيينه يف عام 2012م ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
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محمد بن عمير العتيبي

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع املالية ونائب الرئي�س التنفيذي املكلف للتخطيط وتطوير الأعمال

التعليم	برنامج الإدارة املتقدمة من جامعة هارفرد يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 2013م،وبرنامج الإدارة التنفيذية من جامعة ميت�شيغان عام 2001م،
وبرنامج الإدارة واال�سرتاتيجية البنكية انرتنا�شنول �أيرلند دفلومبنت عام 1996م ،و ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة وي�سرتن ميت�شيغان
يف والية ميت�شغان يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1993م .كما �أنه يحمل البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية من جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية بالريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية عام 1989م.
اخلربة	يتمتع حممد العتيبي بخربة عملية تناهز  30عام ًا يف قطاعي النقل والبنوك .بد�أ حياته املهنية لدى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عام
1983م ،وا�ضطلع بعدة منا�صب يف التذاكر واملبيعات .و�أثناء م�سريته املهنية عمل لدى البنك ال�سعودي الهولندي مبن�صب مدير عالقات العمالء
ومدير امل�صرفية الإ�سالمية ،وقبل ان�ضمامه لل�شركة تقلد منا�صب �إدارية لدى جمموعة �سامبا املالية حيث عمل كم�ساعد مدير عام يف الفرتة من عام
2003م وحتى عام 2005م وذلك يف �أق�سام امل�صرفية التجارية والإ�سالمية .وقد التحق حممد العتيبي بال�شركة يف �شهر مايو من عام 2005م كمدير
للخزينة ،ومتت ترقيته يف �سبتمرب 2006م �إلى من�صب نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع املالية ويف عام 2014م مت تكليفه كنائب الرئي�س التنفيذي
للتخطيط وتطوير الأعمال .ي�شغل حممد ع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح منذ �شهر يوليو من عام 2006م وحتى عام
2013م ،ومنذ عام 2009م ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة كل من �شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن و �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) .كما �أنه ع�ضو ًا
يف جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة منذ عام 2011م وحتى عام 2013م .وي�شغل �أي�ضا ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة وي�ست �أوف
�إجنلند لك�سمبورج منذ عام 2011م .كما �أنه منذ عام 2012م �أ�صبح ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �إنرتنا�شنول �شب �أونر ري �إن�شورن�س �أ�س �أي لك�سمبورج.
صالح بن عبدالرحمن الشامخ

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

رئي�س لقطاع الغاز واخلدمات البحرية ورئي�س قطاع النفط املكلف.

التعليم	ماج�ستري �إدارة الأعمال من جامعة والية ميني�سوتا ،يف الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1985م .بكالوريو�س العلوم يف �إدارة الأعمال من جامعة
والية ميني�سوتا ،يف الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1981م.
اخلربة	:ميتلك �صالح ال�شامخ خربة مهنية تناهز  32عام ًا ،ترتكز ب�شكل �أ�سا�سي يف قطاع �شحن الب�ضائع والنفط والغاز .بد�أ حياته املهنية يف عام 1981م
كم�ساعد �إداري يف رئا�سة احلر�س الوطني �إدارة امل�شاريع .ويف الفرتة من العام 1982م وحتى عام 1986م عمل حما�ضر ًا يف كلية امللك خالد الع�سكري
بالريا�ض .كما �أنه عمل يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي يف الريا�ض كمحلل تخطيط من عام 1986م وحتى عام 1988م .بعد ذلك التحق �صالح
بال�شركة لأول مرة يف عام 1988م كمدير للت�سويق .ويف بداية عام 1992م ،متت ترقيته �إلى مدير عام �إقليمي لل�شرق الأو�سط ،ويف �شهر �أبريل من
نف�س العام مت تعيينه كنائب للرئي�س التنفيذي ،يف �إدارة التخطيط والتطوير يف ال�شركة ،ثم غادر ال�شركة يف وقت الحق من ذلك العام ،ولكنه عاد
وان�ضم لل�شركة مرة ثانية يف عام 1994م كنائب للرئي�س التنفيذي يف �إدارة التخطيط والتطوير يف ال�شركة ،ويف عام 1995م كنائب للرئي�س التنفيذي
لقطاع الب�ضائع العامة املكلف .ويف عام 1997م مت تعيينه كنائب للرئي�س التنفيذي لقطاع الب�ضائع العامة .ويف الفرتة من عام 2001م الى عام
2005م عمل كنائب للرئي�س التنفيذي لقطاع الناقالت قبل �أن يتم تعيينه نائب ًا للرئي�س التنفيذي لقطاع نقل النفط والغاز ورئي�س ًا لأعمال البحري
يف دبي .ويف �شهر مار�س من عام 2007م ،مت تعيينه كرئي�س لقطاع نقل النفط ويف عام 2013م مت تعيينه رئي�س لقطاع الغاز واخلدمات البحرية ومت
تكليفه كرئي�س لقطاع النفط.
أحمد بن سليمان العيدان

(يرجى االطالع على الق�سم �" 2-6سكرتري جمل�س الإدارة" ملعرفة تفا�صيل ال�سرية الذاتية).
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عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

مدير اخلزينة يف قطاع املالية

التعليم	يحمل ماج�ستري يف �إدارة الأعمال ،جامعة �ستانفورد ،كلية �إدارة الأعمال� ،ستانفورد ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية 2010م .كما �أنه يحمل
بكالوريو�س العلوم يف �إدارة الأعمال من كلية باب�سن يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 2004م.
اخلربة	لدى عبدالعزيز العريفي خربة مهنية تناهز � 9سنوات ،ترتكز ب�شكل رئي�سي يف جماالت املالية واال�ستثمار .والتحق عبدالعزيز بال�شركة يف �شهر �أكتوبر
من عام 2012م .لدى عبدالعزيز خربة طويلة يف �سوق املال من خالل عمله يف هيئة ال�سوق املالية منذ ت�أ�سي�سها يف عام 2004م ،حيث كان �أحد
العنا�صر امل�ؤ�س�سة يف �إدارة متويل ال�شركات وت�سنى له امل�ساهمة يف تطوير ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل �إ�صدار لوائح تنظيمية لل�سوق املالية مثل
قواعد الت�سجيل والإدراج والئحة طرح الأوراق املالية والئحة االندماج واال�ستحواذ .ويف الهيئة عمل عبدالعزيز على العديد من الطروحات الأولية
لالكتتاب العام وطروحات زيادة ر�أ�س املال لل�شركات املدرجة وعمليات �إ�صدار ال�صكوك بالإ�ضافة �إلى عمليات اال�ستحواذ .حيث عمل على عملية
ا�ستحواذ ال�شركة الوطنية للت�صنيع و�سبك املعادن على ح�ص�ص ال�شركاء يف ال�شركة العربية للمحاور وامل�سابك وقطع الغيار وعملية ا�ستحواذ �شركة
الت�صنيع الوطنية على �أ�سهم ال�شركاء يف �شركة الت�صنيع الوطنية للبرتوكيماويات .وقبل �أن يرتك الهيئة كان عبدالعزيز م�س�ؤول عن الإدراج لقطاع
املال واال�ستثمار.
منصور بن إبراهيم بن دوخي

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

التعليم	يحمل �شهادة يف ممار�سات تدريب الأفراد من معهد معتمد لالفراد والتطوير باململكة املتحدة عام 2010م .و�شهادة البكالوريو�س يف اللغة الإجنليزية
و�آدابها من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية بالريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية عام 2000م.
اخلربة	لدى من�صور بن دوخي خربة مهنية تناهز  13عام ًا يف املوارد الب�شرية .حيث عمل خالل الفرتة بني عامي 2000م و 2005م كم�ساعد مدرب بوحدة
القيادة والعمليات لدى �شركة فينيل العربية .ومن عام 2005م �إلى عام 2008م ان�ضم �إلى �شركة العليان للتمويل بالريا�ض و�شغل من�صب مدير توظيف
وتخطيط القوى العاملة يف املجموعة .كما �أنه يف الفرتة من عام 2008م الى عام 2012م عمل لدى ال�شركة الدولية لهند�سة النظم املحدودة بالريا�ض
مبن�صب مدير املوارد الب�شرية لتوظيف وا�ستقطاب ومكاف�أة املوظفني .وقد التحق بال�شركة يف �شهر �سبتمرب من عام 2012م كمدير للموارد الب�شرية
وال�ش�ؤون الإدارية.
ماجد بن حمد الشنيبر

اجلن�سية �سعودي
املن�صب

نائب الرئي�س للخدمات امل�ساندة

التعليم

حا�صل على دبلوم يف نظم الت�شغيل من معهد الإدارة العامة بالريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية عام 1994م.

اخلربة	لدى ماجد ال�شنيرب خربة مهنية تناهز  19عام ًا يف جمال احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات .وهو يعمل لدى ال�شركة منذ �شهر �سبتمربمن عام 1994م
عندما بد�أ �سريته املهنية كمتدرب .وقد تقلد عدة منا�صب لدى �إدارة تقنية املعلومات مثل م�شغل نظام ،ومدير نظام ،وم�شرف عمليات احلا�سب الآيل،
وم�شرف �إدارة ال�شبكة والعمليات ،ومدير بالنيابةً .
و�شغل من�صب مدير �إدارة تقنية املعلومات منذ عام 2001م وحتى عام 2013م .ويف عام 2014م
مت تعيينه نائب الرئي�س للخدمات امل�ساندة.
6 66 -6حوكمة الشركة

ت�سعى ال�شركة �إلى �ضمان توافق �سيا�ساتها الداخلية مع �أف�ضل ممار�سات حوكمة ال�شركات .ولهذا الغر�ض ،متت املوافقة على الئحة حوكمة ال�شركة ("الئحة
حوكمة ال�شركة") من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 2009/12/20م وهي مبنية على عقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي .وتتما�شى هذه الالئحة مع الئحة حوكمة
ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ونظام ال�شركات.
تعترب ال�شركة �أن بناء �أعلى املعايري يف حوكمة ال�شركة هو عامل مهم لنجاحها .كما �أن االلتزام بالئحة حوكمة ال�شركات �سي�ساعد على �ضمان قيام املجل�س مبهامه
والت�صرف مبا يتفق مع م�صلحة امل�ساهمني.
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يت�ألف جمل�س �إدارة ال�شركة من �سبعة �أع�ضاء مت تعيينهم ملدة ال تتجاوز ثالث �سنوات .و�ست�ستمر فرتة جمل�س الإدارة احلايل ملدة ال تتجاوز تاريخ  31دي�سمرب
2016م.
تتبع ال�شركة �أنظمة رقابة داخلية مت اعتمادها يف كافة �أق�سامها .كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،هناك ثالث جلان تابعة ملجل�س �إدارة ال�شركة جلنة اال�سرتاتيجية
واال�ستثمار ،جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت .ت�شرف هذه اللجان على عمليات ال�شركة �ضمن جماالت تخ�ص�صها وترفع تو�صياتها �إلى جمل�س الإدارة.
ي�سعى جمل�س الإدارة ل�ضمان:
 وجود �شروط مرجعية وا�ضحة لكل جلنة تت�ضمن �أدوارها وم�س�ؤولياتها املحددة.
 �إعداد حما�ضر بكافة االجتماعات ومراجعتها واملوافقة عليها من قبل املجل�س.
6 66 -66 -6لجنة االستراتيجية واالستثمار

تت�ضمن مهام وم�س�ؤوليات جلنة اال�سرتاتيجية واال�ستثمار ما يلي:
 الإ�شراف على تطوير ا�سرتاتيجيات ال�شركة وخططها امل�ستقبلية.
 مراجعة وتقييم املبادئ اال�سرتاتيجية لل�شركة وتطبيقها ب�شكل دوري.
 تقدمي تو�صيات �إلى جمل�س الإدارة للموافقة على بع�ض م�شاريع اال�ستثمار.
 التو�صية مب�شاريع اال�ستثمار لغر�ض تنويع م�صادر دخل ال�شركة.
 مراجعة وتقييم �أداء الإدارة التنفيذية لل�شركة.
 مراجعة الأداء املايل ال�شهري لل�شركة.
 مراجعة وتعديل وتقييم ورفع التو�صيات حول االلتزام باخلطة الت�شغيلية وامليزانية التقديرية لل�شركة (ب�شكل دوري).
 النظر يف �أي م�سائل حتال �إليها من جمل�س الإدارة.
تت�ألف جلنة اال�سرتاتيجية واال�ستثمار من الأع�ضاء التالني:
لودجلاااالا�أع�ضاء جلنة اال�سرتاتيجية واال�ستثمار
اال�سم

ال�صفة

فراج بن من�صور �أبو ثنني

رئي�س اللجنة

ع�صام بن حمد املبارك

ع�ضو

عبدالرحمن بن حممد املف�ضي

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

6 66 -66 -6لجنة المراجعة

ت�شرف جلنة املراجعة على مدى مالئمة �أنظمة التحكم الداخلية ل�ضمان �أنها تعمل على حماية م�صالح امل�ساهمني .جلنة املراجعة مفو�ضة بفح�ص كافة املعلومات
والبيانات والتقارير و�/أو �أي مواد اخرى ذات �صلة والتي تعتربها اللجنة ذات �أهمية .كما تقوم اللجنة مبراجعة القوائم املالية وال�سيا�سات املحا�سبية الربعية
وال�سنوية وتر�شيح مراجع ح�سابات ال�شركة لل�سنة املالية املعنية والتحقق من ا�ستقاللية مراجعي ال�شركة الداخليني .ومن بني مهام وم�س�ؤوليات هذه اللجنة ما يلي:
 تعيني �أو �إنهاء خدمات مراجعي احل�سابات اخلارجيني والتو�صية مبكاف�آتهم ملجل�س الإدارة.
 الإ�شراف على �أن�شطة مراجعي احل�سابات اخلارجيني ،مبا يف ذلك املوافقة على �أي ن�شاطات خارج نطاق العمل املتفق عليه.
 مراجعة مالحظات مراجعي احل�سابات اخلارجيني على القوائم املالية ال�سنوية ومتابعة تنفيذ القرارات ال�صادرة بناء على تلك املالحظات.
 مراجعة القوائم املالية الربعية وال�سنوية قبل تقدميها �إلى جمل�س الإدارة.
 الإ�شراف على ق�سم املراجعة الداخلي يف ال�شركة ملراقبة مدى فاعليته يف تنفيذ املهام والواجبات املوكلة �إليه من قبل جمل�س الإدارة.
 مراجعة نظام التدقيق الداخلي و�إعداد تقارير مت�ضمنة تو�صياتها.
 مراجعة تقرير املراجع الداخلي ومتابعة تطبيق التو�صيات الواردة فيه.
 مراجعة والتعليق على خطة املراجعة مع مراجع احل�سابات اخلارجي.
مراجعة والتعليق على ال�سيا�سات املحا�سبية القابلة للتطبيق وتزويد املجل�س بالتو�صيات املتعلقة بها.
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تت�ألف جلنة املراجعة من الأع�ضاء التالني:
لودجلاااالا�أع�ضاء جلنة املراجعة:
اال�سم

ال�صفة

�صالح بن عبد اهلل الدبا�سي

رئي�س اللجنة

نا�صر بن حممد القحطاين

ع�ضو

عبد اهلل بن علي العجاجي

ع�ضو

د� .سعد بن �صالح الرويتع

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

6 66 -66 -6لجنة الترشيحات والمكافآت

تت�ضمن مهام وم�س�ؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ما يلي:
 تر�شيح �أع�ضاء املجل�س لكل دورة.
 املراجعة ال�سنوية للمتطلبات واملهارات املطلوبة للت�أهل لع�ضوية املجل�س.
 املراجعة امل�ستمرة لهيكل جمل�س الإدارة مبا يف ذلك تقدمي التو�صيات بالتغيري متى ما لزم ذلك.
 حتديد �أي مواطن �ضعف �ضمن املجل�س احلايل وعمل اقرتاحات ملعاجلة تلك النقاط يف الدورة التالية.
 ت�أكيد ا�ستقاللية �أي ع�ضو جمل�س م�ستقل يتم تعيينه ،ب�شكل �سنوي بالإ�ضافة �إلى �ضمان عدم وجود ت�ضارب يف امل�صالح.
 و�ضع �سيا�سات تعوي�ض ومكاف�آت وا�ضحة قائمة على �أداء �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني.
تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من املوظفني التاليني:
لودجلاااالا�أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اال�سم

ال�صفة

حممد بن عبدالعزيز ال�سرحان

رئي�س اللجنة

عبدالعزيز بن عبدالرحمن املدمييغ

ع�ضو

�صالح بن عبد اهلل الدبا�سي

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

6 66 -6المراجعة الداخلية

ت�سعى �إدارة املراجعة الداخلية والرقابة �إلى �ضمان التزام وحدات �أعمال ال�شركة ومكاتبها بكافة القوانني واملعايري وال�سيا�سات والإجراءات ،بالإ�ضافة �إلى
ال�ضوابط والقوانني �أو الت�شريعات احلكومية التي ي�ستوجب عليها االلتزام بها.
وقد طبقت �إدارة املراجعة الداخلية والرقابة برامج �أنظمة حتكم ("�أنظمة التحكم") تعمل على مراقبة كل من ال�شركة واملجموعة .وقد �صممت �أنظمة التحكم
حلماية �أ�صول ال�شركة ،واملحافظة على �سجالتها املالية واملحا�سبية وحمايتها من �أي ا�ستخدام غري مرخ�ص ،و�ضمان �أن �سيا�سات ال�شركة املحا�سبية تطبق
مبنهجية ثابتة وعلى الدوام ،بهدف احل�صول على تقارير مالية ميكن االعتماد عليها.
كما طبقت �إدارة املراجعة الداخلية والرقابة نظام �إدارة احلوكمة واملخاطر واالمتثال ،وهو جزء من نظام تخطيط موارد ال�شركة .وي�سعى نظام �إدارة احلوكمة
واملخاطر واالمتثال �إلى حت�سني �أداء ال�شركة يف التدقيق وتعزيز ال�شفافية والتحكم باملخاطر وتوفري نظام للتحكم �شامل لتعامالت ال�شركة وعملياتها .وقد �سهل
هذا النظام حتول مهام املراجعة الداخلية يف ال�شركة �إلى نظام ت�شغيلي الكرتوين.
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6 66 -6عقود الخدمة
6 66 -66 -6أعضاء مجلس اإلدارة

يتم تعيني �أع�ضاء املجل�س وفق ًا للمتطلبات النظامية ذات العالقة مبا يف ذلك النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وميار�س ه�ؤالء الأع�ضاء �صالحياتهم و�سلطاتهم ا�ستناد ًا
�إلى الأنظمة ذات العالقة ال �سيما نظام ال�شركات ونظام ال�شركة الأ�سا�سي .وقد مت تعيني �أع�ضاء املجل�س احلايل لفرتة تنتهي بتاريخ 1438/4/2هـ (املوافق
2016/12/31م).
وميكن تلخي�ص م�س�ؤوليات الرئي�س وغريه من �أع�ضاء املجل�س على النحو التايل:
6 66 -66 -66 -6رئي�س جمل�س الإدارة









�ضمان و�ضوح مهام املجل�س ،و�إطار واجباته ،و�أ�سا�س توزيع امل�س�ؤوليات.
�ضمان و�ضوح ودقة خطة عمل املجل�س واملوا�ضيع ذات الأولوية املطروحة على املجل�س.
�ضمان التزام م�س�ؤوليات املجل�س وتوافقها مع ر�ؤية وا�سرتاتيجية ال�شركة .
قيادة املجل�س يف عملية اختيار الرئي�س التنفيذي.
دعم اللجان من خالل الإر�شاد الإداري وتقييم الأداء.
الت�صويت بخ�صو�ص تعيني �أفراد الإدارة العليا وامل�س�ؤولني التنفيذيني.
تقييم �أداء �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
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امل�صادقة على �أهداف ور�سالة ور�ؤية ال�شركة.
امل�شاركة يف التوجيه العام وو�ضع خطط ال�شركة امل�ستقبلية.
الإ�شراف على جلنة اال�سرتاتيجية واال�ستثمار ل�ضمان التطبيق الفعال ل�سيا�سات و�أهداف ال�شركة.
امل�شاركة يف حتديد ا�سرتاتيجيات و�أولويات ال�شركة ،ويف متابعة اال�ستخدام الأمثل والفعال لأ�صول ال�شركة.
امل�صادقة على تعيني الرئي�س التنفيذي ،و�أع�ضاء الإدارة العليا وامل�س�ؤولني التنفيذيني.
توثيق املناق�شات والقرارات ال�صادرة عن املجل�س من خالل حما�ضر االجتماعات التي يقوم بها الأع�ضاء.
�إدخال �أي معامالت جلهة ذات �صلة على �أجندة اجتماعات اجلمعية العامة للم�صادقة عليها.
امل�ساعدة يف تقييم وقيا�س �أداء امل�س�ؤولني التنفيذيني وجمل�س الإدارة.
املوافقة على امليزانية ال�سنوية لل�شركة.

6 66 -66 -6الرئيس التنفيذي

مت تعيني �صالح بن نا�صر اجلا�سر يف من�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة مبوجب عقد توظيف تاريخه  1نوفمرب 2010م ومدته غري حمددة.
ويتقا�ضى �صالح اجلا�سر راتب �إجمايل هو عبارة عن راتب �شهري ،وبدل �سكن وموا�صالت بالإ�ضافة �إلى الت�أمني ال�صحي والت�أمينات االجتماعية ومكاف�أة �سنوية
مرتبطة بالنتائج املحققة يقرها جمل�س الإدارة.
كما يف تاريخ 1435/5/30هـ (املوافق 2014/3/31م) ،ميتلك �صالح اجلا�سر � 210.835سهم يف ال�شركة ،متثل ن�سبة تقارب  0.07باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة
امل�صدر.
6 66 -66 -6المدير المالي

مت تعيني حممد العتيبي يف من�صب املدير املايل التنفيذي لل�شركة مبوجب عقد توظيف تاريخه � 1سبتمرب 2006م ومدته غري حمددة.
ويتقا�ضى حممد العتيبي راتب �إجمايل هو عبارة عن راتب �شهري ،وبدل �سكن وموا�صالت ،بالإ�ضافة �إلى الت�أمني ال�صحي والت�أمينات االجتماعية ومكاف�أة �سنوية
مرتبطة بالنتائج املحققة يقرها جمل�س الإدارة.
كما يف تاريخ 1435/5/30هـ (املوافق 2014/3/31م) ،ال ميتلك حممد العتيبي �أي �أ�سهم يف ال�شركة.
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6 66 -66 -6بدالت ومكافآت المدراء واإلدارة التنفيذية

بلغت القيمة الإجمالية ملجموع البدالت واملكاف�آت املقدمة ملجل�س الإدارة عن ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ما قيمته
 3.898.000و 3.777.000و  3.846.877ريال �سعودي على التوايل.
بلغت القيمة الإجمالية ملجموع الرواتب والبدالت واملكاف�آت املقدمة لكبار التنفيذيني يف ال�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2010م و2011م
و2012م ما قيمته و 8.270.000و  11.736.000و  16.034.000ريال �سعودي على التوايل.
ومينع �أع�ضاء املجل�س والرئي�س التنفيذي من الت�صويت على قرارات تتعلق برواتبهم وبدالتهم ،كما ال ي�سمح لأع�ضاء املجل�س وكبار التنفيذيني يف ال�شركة من
االقرتا�ض من ال�شركة.
6 66 -66 -6إقرارات مجلس اإلدارة

يقر ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل و�سكرتري جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة �أنه:
























مل يقم يف �أي وقت �سابق ب�إعالن �إفال�سه �أو تعر�ض لإجراءات الإفال�س.
مل يتم تعيينه يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف من قبل �أي �شركة مع�سرة خالل فرتة اخلم�س �سنوات ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة.
ال ميتلك� -أو �أي من �أقاربه �أو تابعيه� -أي م�صلحة مادية بالن�سبة لعمل ال�شركة �أو ال�شركات التابعة يف �أية عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه
عند تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
بخالف ما ورد يف هذا الق�سم �" 6إدارة ال�شركة" ،لي�س لأع�ضاء املجل�س �أو �أي من �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو يف �أي من
�شركاتها التابعة.
ال يوجد �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي منحتها ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة
مبا�شرة لتاريخ هذه الن�شرة املتعلقة ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية� ،سواء لأي ع�ضو يف ال�شركات التابعة لل�شركة �أو لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة� ،أو
كبار التنفيذيني� ،أو القائمني بالرتويج� ،أو اخلرباء �أو غريهم.
مل يحدث �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة �أو ال�شركات التابعة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا على الو�ضع املايل لل�شركة خالل الأ�شهر االثني
ع�شر الأخرية التي ت�سبق تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه.
ال توجد نية بتغيري طبيعة �أعمال ال�شركة.
ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �سيا�سات تتعلق ب�ش�أن الأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة والطرق املتبعة للإنتاج.
ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها برامج �أ�سهم للموظفني قائمة �أو �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س املال.
با�ستثنا ما هو مف�صح عنه يف الق�سم " 8مناق�شة وحتليل الإدارة للو�ضع املايل ونتائج العمليات" ،ال يوجد لدى ال�شركة �أو �شركاتها التابعة �أي �أوراق
مالية تعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أوي�صعب الت�أكد من قيمتها مما ي�ؤثر ب�شكل كبري يف تقييم املوقف املايل ،مع
العلم �أن ال�شركة و�شركاتها التابعة لديها عقود مبادلة قائمة بغر�ض التحوط من تقلبات كلفة التمويل والتي �أُبرمت يف �سياق العمل املعتاد.
مل تقم ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة بتعديالت على ر�أ�س مالها �أو ر�أ�س مال �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالثة ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج.
ال يوجد �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة خالل فرتة الثالث �سنوات التي ت�سبق مبا�شرة تاريخ
ن�شرة الإ�صدار هذه ،وخالل الفرتة من تاريخ انتهاء الفرتة امل�شمولة بتقرير املراجع اخلارجي وحتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
با�ستثناء ما هو مو�ضح يف الق�سم " 2-12املعلومات القانونية املتعلقة بال�شركة" ،ال يوجد �أي �أدوات دين �صادرة عن ال�شركة �أو م�صرح بها ومل يتم
�إ�صدارها ،بالإ�ضافة �إلى عدم وجود �أي قرو�ض ذات �أجل �أو �أي قرو�ض �أو ديون �أخرى قائمة مبا يف ذلك ت�سهيالت لل�سحب على املك�شوف �أو التزامات
قيد القبول �أو اعتمادات قبول �أو التزامات �شراء.
با�ستثناء ما هو مو�ضح يف الق�سم " 2-12املعلومات القانونية املتعلقة بال�شركة" ،ف�إنه مل يتم رهن �أي ًا من �أ�صول ال�شركة الأخرى.
ال تخ�ضع ال�شركة حالي ًا لأي التزامات �أو �ضمانات مادية م�شروطة.
قام املجل�س مبراجعة متطلبات ال�سيولة النقدية املتوقعة ،ويقر جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة �سوف تتمتع بر�أ�س مال عامل كايف لفرتة اثني ع�شر �شهر ًا
على الأقل من تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
لي�س لدى �أع�ضاء املجل�س �أية �صالحيات �أو حق يف االقرتا�ض من ال�شركة.
لي�س لدى �أع�ضاء املجل�س احلق يف الت�صويت على بدالتهم اخلا�صة �أو �أي عقد �أو مقرتح تكون لهم فيه م�صلحة مادية.
ال�شركة ملتزمة بالئحة حوكمة ال�شركات.
�أن ال�شركة ملتزمة مبتطلبات املادتني  69و 70من نظام ال�شركات و�سوف تلتزم باملتطلبات ذات ال�صلة من الئحة حوكمة ال�شركات.
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6 66 -6الموظفون والسعودة

كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م ،يعمل يف ال�شركة  370موظف ًا ،حوايل  186منهم مقيمون يف اململكة العربية ال�سعودية يف حني  184منهم يعملون على نطاق دويل.
وكما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م ،يعمل يف ال�شركة  115من املواطنني ال�سعوديني و 71من غري ال�سعوديني ،بن�سبة  61.83يف املائة و 38.17يف املائة على التوايل
من �إجمايل القوة العاملة لل�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية ويعمل يف ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات  10من املواطنني ال�سعوديني و �سبعة من غري ال�سعوديني،
بن�سبة  58.82يف املائة و 41.18يف املائة على التوايل من �إجمايل القوة العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويبني اجلدول التايل توزيع املوظفني يف الإدارة العليا لل�شركة بني مواطنني �سعوديني وغري �سعوديني.
لودجلاااالاالإدارة العليا لل�شركة و�شركاتها التابعة
مواطنني �سعوديني
 31دي�سمرب 2011م
مكتب الرئي�س التنفيذي
االت�صاالت
املالية
التخطيط وتطوير الأعمال
البحري للنفط والغاز
ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات
ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن
�شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا).
املجموع كما بتاريخ  31دي�سمرب 2011م
 31دي�سمرب 2012م
مكتب الرئي�س التنفيذي
االت�صاالت
املالية
التخطيط وتطوير الأعمال
الب�ضائع العامة
البحري للنفط والغاز
ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات
ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن
�شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا).
املجموع كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2012م
 31دي�سمرب 2013م
مكتب الرئي�س التنفيذي
االت�صاالت
املالية
التخطيط وتطوير الأعمال
الب�ضائع العامة
البحري للنفط والغاز
ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات
ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن
�شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا)
املجموع كما بتاريخ  31دي�سمرب 2013م
امل�صدر :ال�شركة
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1
1
1
1
1
1
0
0
6
مواطنون �سعوديون
1
1
1
1
1
1
1
0
0
7
مواطنني �سعوديني
1
1
1
1
1
1
1
0
0
7

غري �سعوديني
0
0
0
0
0
0
1
1
2
غري �سعوديني
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
غري �سعوديني
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2

املجموع
1
1
1
1
1
1
1
1
8
املجموع
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
املجموع
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

كما �أن توزيع الطواقم الإدارية والت�شغيلية لل�شركة بني مواطنني �سعوديني وغري �سعوديني مبني يف اجلدول التايل:
لودجلاااالا�أفراد الطواقم الإدارية والت�شغيلية لل�شركة و�شركاتها التابعة
مواطنني ال�سعوديني
�إداريني

ت�شغيلني

غري ال�سعوديني
�إداريني

املجموع

ت�شغيليني

 31دي�سمرب 2011م
املكتب الرئي�سي

26

17

31

9

83

الب�ضائع العامة

12

37

10

29

88

البحري

0

2

3

7

12

البحري (مومباي)

0

0

4

4

8

�شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا).

0

0

13

24

37

ال�شرق الأو�سط

4

0

42

40

86

ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات

7

0

7

0

14

املجموع كما بتاريخ  31دي�سمرب 2011م

49

56

110

113

328

 31دي�سمرب 2012م
املكتب الرئي�سي

36

14

24

14

88

الب�ضائع العامة

12

44

7

26

89

البحري للنفط والغاز

1

1

4

6

12

البحري (مومباي) مكتب متثيلي

0

0

4

4

8

�شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا).

0

0

15

22

37

ال�شرق الأو�سط

3

0

42

45

90

ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات

10

0

6

1

17

املجموع كما بتاريخ  31دي�سمرب 2012م

62

59

102

118

341

 31دي�سمرب 2013م
املكتب الرئي�سي

51

14

12

14

91

الب�ضائع العامة

12

55

7

21

95

البحري للنفط والغاز

1

1

4

7

13

البحري (مومباي) مكتب متثيلي

0

0

4

4

8

�شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا).

0

0

15

24

39

ال�شرق الأو�سط

2

0

42

63

107

ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات

10

0

6

1

17

املجموع كما بتاريخ  31دي�سمرب 2012م

76

70

90

134

370

امل�صدر :ال�شركة
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ويعود م�صدر قوة وجناح ال�شركة �إلى خربة ومهنية موظفيها ،فال�شركة حري�صة يف �سيا�ستها على �ضمان امتالك موظفيها للخربة الكافية وتلقيهم للتدريب الالزم
بحيث ي�صبحون قادرين على �أداء مهامهم و�أدوارهم بكفاءة وفعالية.
وكما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م ،ق�ضى موظفو ال�شركة ما جمموعه � 3019ساعة يف التدريب على موا�ضيع خمتلفة.
6 66 -66 -6سياسات السعودة

يو�ضح اجلدول �أدناه القوة العاملة لل�شركة واملرتكزة حالي ًا يف اململكة العربية ال�سعودية ،بح�سب توزعها على الأق�سام.
لودجلاااالاال�سعودة بح�سب الأق�سام يف اململكة العربية ال�سعودية*

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2013م

املواطنني
ال�سعوديني

غري ال�سعوديني

املواطنني
ال�سعوديني

غري ال�سعوديني

املواطنني
ال�سعوديني

غري ال�سعوديني

البحري (اململكة العربية ال�سعودية)

 57.14يف املائة

 42.86يف املائة

 59.89يف املائة

 40.11يف املائة

 61.83يف املائة

 38.17يف املائة

ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات

 53.33يف املائة

 46.67يف املائة

 58.82يف املائة

 41.18يف املائة

 58.82يف املائة

 41.18يف املائة

املجموع

 56.84يف املائة

 43.16يف املائة

 59.79يف املائة

 40.21يف املائة

 61.58يف املائة

 38.42يف املائة

امل�صدر :ال�شركة
*تدار �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة من قبل البحري

كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م ،ف�إن حوايل  115من موظفي ال�شركة العاملني يف اململكة العربية ال�سعودية هم مواطنون �سعوديون (با�ستثناء موظفي ال�شركة
الوطنية لنقل الكيماويات) .ولقد �أبدت ال�شركة –وال تزال -التزام ًا كام ًال بتحقيق �سيا�سة احلكومة يف ال�سعودة .ولهذا ال�سبب ،ف�إن تدريب وتطوير القدرات
واملهارات ال�سعودية هو �أولوية لدى ال�شركة .ولقد عملت ال�شركة عن كثب مع وزارة العمل بهذا اخل�صو�ص و�أثمر هذا التعاون عن تطبيق خطة �شاملة لزيادة عدد
املواطنني ال�سعوديني الذين توظفهم ،بهدف اال�ستمرار يف جتاوز الأهداف الوطنية.
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7.7لمحة عامة عن فيال وشركة أرامكو السعودية للتطوير
7 77 -7شركة فيال البحرية العالمية المحدودة

مت ت�أ�سي�س �شركة فيال يف جمهورية ليبرييا بتاريخ 1404/12/28هـ (املوافق 1984/9/24م) وفق قانون ال�شركات التجارية يف ليربيا .وتبلغ قيمة ر�أ�س املال
امل�صدر لل�شركة � 500سهم بدون قيمة �إ�سمية ،وجميعها مملوكة من قبل �أرامكو ال�سعودية .ويقع مكتب فيال امل�سجل يف � 80شارع برود ،يف مرنوفيا ،يف جمهورية
ليربيا؛ �أما مقرها الرئي�سي فهو يف الطابق ال�سابع من مبنى �سيتي تاور � ،2شارع ال�شيخ زايد ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة.
7 77 -77 -7نشاطات الشركة

تعمل فيال يف جمال نقل النفط اخلام واملنتجات املكررة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية وقد احتفلت يف 2010م مبرور  25عام ًا على بدء عملياتها .وتدير فيال �أحد
�أكرب الأ�ساطيل من ناقالت النفط العمالقة يف العامل يف جمال نقل النفط اخلام خلدمة احتياجات �أرامكو ال�سعودية يف نقل النفط اخلام عرب ناقالت النفط
العمالقة .وتعد فيال املالك احلايل للأ�صول امل�ستهدفة .وقد ح�صلت فيال على �شهادة الأيزو  2008/9001واعتماد �إدارة ال�سالمة الدولية ل�سالمة عمليات ال�سفن
اخلا�صة بها و�سيا�ساتها البيئية.
7 77 -77 -7اإلدارة

�إن مدراء فيال هم ال�سيد عبد الرحمن الوهيب (رئي�س جمل�س الإدارة) ،وال�سيدة هدى الغ�صن ،وال�سيد �صالح احلريقي ،وال�سيد طالل بخيت .وتق�سم �إدارة فيال
�إلى جمموعات كما هو مبني يف اجلدول �أدناه:
لودجلاااالا�أق�سام �إدارة فيال:
املجموعة

يديرها

1

جمموعة التخطيط واملوازنة

في�صل الفقيه

2

دائرة العمليات البحرية

طالل بخيت

3

دائرة التقنية والدعم

نا�صر العبد الكرمي

4

الدائرة التجارية

نا�صر العبد الكرمي

5

ق�سم املوارد الب�شرية

في�صل الفقيه

6

ق�سم املحا�سبة

عمر بابكر

7

جمموعة عمليات الأمن

ماجد الغامدي

امل�صدر :فيال

7 77 -77 -7الموظفون

كما يف تاريخ 2013/12/31م ،بلغ عدد موظفي فيال ما جمموعه  409موظف ًا ،منهم  92موظف ًا يعملون يف مكاتب فيال و 317موظف ًا يعملون على منت ناقالتها.
بالإ�ضافة �إلى الـ  409موظف قامت فيال ب�شكل م�ستقل بتكليف  420موظف ًا ك�أع�ضاء طواقم على منت ناقالتها عن طريق وكاالت للبحارة وه�ؤالء البحارة ال يعتربون
من �ضمن موظفي فيال ويتبعون لهذه الوكاالت.
7 77 -77 -7ناقالت النفط العمالقة التي تملكها فيال

تت�ألف ناقالت فيال من  14ناقلة نفط عمالقة وناقلة نفط عمالقة واحدة ذات هيكل �أحادي ت�ستخدم للتخزين العائم .يو�ضح اجلدول �أدناه متو�سط عدد الرحالت
التي قامت بها كل من تلك الناقالت خالل الفرتة من عام 2009م �إلى 2013م:
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لودجلاااالارحالت ناقالت فيال
الناقلة

جمموع الأيام

حالة الناقلة

احلمولة

(بعدد الأيام)

(بالأطنان)

يف امليناء

مياه
ال�صابورة

ن�سبة ا�ستهالك الناقلة

امليناء

حم ّملة

مياه
ال�صابورة

احلمولة

ناقالت النفط العمالقة مزدوجة الهيكل
جنم البطني

1.826

475

268

1.084

9.936.640

-

%26

%15

%59

جنم امليزان

1.461

635

397

794

22.199.179

-

%35

%22

%43

جنم العقرب

1.350

495

212

644

22.799.649

-

%37

%16

%48

جنم احلمل

1.826

500

314

1.013

18.896.400

-

%27

%17

%55

جنم اجلدي

1.826

542

319

966

19.315.420

-

%30

%17

%53

جنمة الهُمام

1.096

321

210

565

12.556.216

-

%29

%19

%52

جنم اجلناح

1.826

445

267

1.114

11.122.027

-

%24

%15

%61

جنم الأ�سد

1.826

550

257

1.019

13.685.833

-

%30

%14

%56

جنم املطر

1.157

313

143

702

5.964.633

-

%27

%12

%61

جنم احلوت

1.826

493

425

909

10.388.699

-

%27

%23

%50

جنم ال�سيف

1.747

451

314

981

13.495.909

-

%26

%18

%56

جنم ال�شعرى

1.826

487

252

1.087

8.712.341

-

%27

%14

%60

جنم الواقع

1.826

438

317

1.071

10.474.396

-

%24

%17

%59

جنم العذراء

1.479

390

228

861

7.623.669

-

%26

%15

%58

املجموع

23.263

6.533

3.922

12.809

187.171.031

-

%28

%17

%55

ناقلة النفط العمالقة �أحادية الهيكل
جنم الفرد

1.826

118

317

685

29.264.714

-

%56

%22

%22

املجموع

1.826

118

317

685

29.264.714

-

%56

%22

%22

امل�صدر� :أرامكو ال�سعودية

7 77 -7شركة أرامكو السعودية للتطوير

مت ت�أ�سي�س �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1434/07/16هـ (املوافق 2013/05/26م) ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ب�سجل
جتاري رقم ( ،)2052002216وهي �شركة مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية بر�أ�س مال بقيمة  500.000ريال �سعودي .ويقع املقر الرئي�سي ل�شركة �أرامكو
ال�سعودية للتطوير يف �ص.ب ،5000 .الظهران  ،31311اململكة العربية ال�سعودية.
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7 77 -77 -7نشاطات الشركة

هدف �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير هو امل�ساهمة يف �شركات �أخرى.
7 77 -77 -7اإلدارة

كما يف 1434/07/16هـ (املوافق 2013/05/26م) ،مديرو �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير هم:
لودجلاااالاجمل�س �إدارة �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير
اال�سم

املن�صب

.1

ال�سيد معت�صم املع�شوق

رئي�س املجل�س

2

ال�سيد با�سل �أبواحلمايل

ع�ضو يف املجل�س ورئي�س تنفيذي

.3

ال�سيد نبيل اجلامع

ع�ضو

.4

ال�سيدة هدى الغ�صن

ع�ضو

امل�صدر :ارامكو ال�سعودية

7 77 -77 -7الجهة المالكة ألسهم العوض

بنا ًء على الرتتيبات املتفق عليها يف اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،فقد طلبت فيال من البحري �إ�صدار �أ�سهم العو�ض ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير.
و�سوف يتم �إ�صدار �أ�سهم العو�ض ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير بعد وقت ق�صري من تاريخ ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية ومبا ال يتجاوز تاريخ
التنفيذ النهائي لت�سليم الأ�سهم كما هو مبني بتف�صيل �أكرث يف الق�سم �" 6-1أ�سهم العو�ض" .مل تقم ال�شركة ب�إبرام �أي عقود مع �أرامكو ال�سعودية للتطوير ب�صفتها
م�ساهم ًا يف ال�شركة تنظم العالقة فيما بينهم� .إال �أن �أرامكو ال�سعودية ،ب�صفتها ال�شركة املالكة لأرامكو ال�سعودية للتطوير ،قامت ب�إبرام اتفاقية عالقة مع
ال�شركة .وتنظم اتفاقية العالقة �شروط العالقة واحلقوق وااللتزامات املتبادلة ما بني ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية .وملزيد من التفا�صيل ميكن الرجوع للق�سم 10-1
"العالقة مع �أرامكو ال�سعودية" وللق�سم " 2-1-1-12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية العالقة" .بح�سب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،يكون لأرامكو ال�سعودية
للتطوير احلق يف تعيني ع�ضوين اثنني يف جمل�س �إدارة ال�شركة ابتدا ًء من تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض.
7 77 -77 -7األطراف ذوي العالقة أو الذين يتصرفون باالتفاق

كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ال يوجد �أي �أطراف ذوي عالقة ب�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير �أو �أي �أطراف تت�صرف باالتفاق معها (ح�سب تعريف هذين امل�صطلحني
يف قواعد الت�سجيل والإدراج) فيما يتعلق بامتالك �أ�سهم العو�ض.
7 77 -7الشركات األخرى التابعة ألرامكو السعودية
7 77 -77 -7بوالنتير كوربوريشن أن .في.

ت�أ�س�ست �شركة بوالنتري يف كوراكاو بتاريخ 1404/8/28هـ (املوافق 1984/5/30م) ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وهي �شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأرامكو
ال�سعودية ويبلغ ر�أ�س مالها  30.000دوالر �أمريكي .املقر امل�سجل لبوالنتري هو كايا ريت�شارد جيه .بيوجون ،ويلم�ستيد� ،ص.ب ،827 .كوراكاو .تت�ضمن �أهداف
بوالنتري ت�صدير املواد اخلام .تعترب بوالنتري طرف ًا يف عقد ال�شحن وبح�سب اتفاقية العالقة� ،ستتعهد �أرامكو ال�سعودية للبحري عند تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من
ال�صفقة �أن بوالنتري �ستبقى �شركة تابعة لأرامكو ال�سعودية حتى انتهاء عقد ال�شحن وفق ًا ل�شروطه.
7 77 -77 -7أرامكو للتجارة

مت ت�سجيل �أرامكو للتجارة يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 1432/6/8هـ (املوافق 2011/5/11م) ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة .وهي �شركة تابعة مملوكة
بالكامل لأرامكو ال�سعودية بر�أ�س مال قدره  131.250.000ريال �سعودي .املقر امل�سجل لل�شركة هو �ص.ب ،5000 .الظهران  ،31492اململكة املعربية ال�سعودية.
تت�ضمن �أهداف �أرامكو للتجارة العمل يف جمال �شراء وبيع املنتجات البرتولية وت�أجري املركبات البحرية .تُعترب �أرامكو للتجارة طرف ًا يف اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س
الفرتة الزمنية ،وبح�سب �شروط اتفاقية العالقة ،يتعني على �أرامكو ال�سعودية �أن تتعهد للبحري عند تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة �أن �أرامكو للتجارة
�ستبقى �شركة تابعة لأرامكو ال�سعودية حتى نهاية فرتة الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية وفق ًا ل�شروطه.
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8.8مناقشة وتحليل اإلدارة للوضع المالي ونتائج العمليات
فيما يلي مناق�شة وحتليل الإدارة للو�ضع املايل ونتائج العمليات ،وهي مراجعة حتليلية للأداء الت�شغيلي لل�شركة وو�ضعها املايل خالل ال�سنوات املالية التي تنتهي
يف 31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م .وهي مبنية على –وجتب قراءتها يف �ضوء -القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م و 2012م و2013م وما يرافقها من �إي�ضاحات ("القوائم املالية املراجعة") .ومتت مراجعة وتدقيق البيانات املالية املوحدة املراجعة لل�شركة لل�سنوات
املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب و 2011م و2012م و2013م من قبل �شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز ل�سنة 2011م ،و�شركة بي دي �أو الدكتور حممد العمري
و�شركاه ل�سنة 2012م ،ومن قبل �إرن�ست ويونغ ل�سنة 2013م وهي جميعها ملحقة يف هذه الن�شرة.
�إن جميع املبالغ املذكورة هي بالريال ال�سعودي ،ما مل يتم الإ�شارة �إلى خالف ذلك .كما مت تقريب املبالغ �إلى �أقرب مليون ،مع تقريب الن�سب املئوية� ،إلى �أقرب
خانة ع�شرية �أولى .كما �أن �أي �إ�شارة �إلى معدل منو �سنوي مركب هي لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
�إن براي�س ووتر هاو�س كوبرز وبي دي �أو الدكتور حممد العمري و�شركا�ؤه و�إرن�ست ويونغ ال ميلكون لأنف�سهم وال لأقاربهم �أو تابعيهم ح�ص�ص ًا �أو م�صالح من �أي نوع
يف ال�شركة .وقد وافقوا ومل ي�سحبوا موافقتهم اخلطية على الإ�شارة �إليهم يف هذا امللخ�ص التنفيذي ب�صفتهم مراجعي ال�شركة لل�سنوات املالية املوحدة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م على التوايل.
وقد تت�ضمن هذه املناق�شة والتحليل توقعات م�ستقبلية قد تنطوي �أي�ض ًا على خماطر واحتماالت غري م�ؤكدة .كما �أن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف جوهري ًا عن
تلك املذكورة يف �أي توقعات نتيجة لعدة عوامل� ،ضمنها ما متت مناق�شته �أدناه ،خا�صة يف ق�سم " 2عوامل املخاطرة".
8 88 -8إقرار اإلدارة حول المعلومات المالية

يقر جمل�س الإدارة -وفق �أف�ضل ما لديه من علم واعتقاد� -أن املعلومات املالية املقدمة يف هذه الن�شرة مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املوحدة املراجعة دون
تعديالت جوهرية ،و�أن القوائم املالية املوحدة املراجعة مت حت�ضريها وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
وي�ضيف جمل�س الإدارة �أنه مل يح�صل �أي تغيري �سلبي وجوهري يف الو�ضع املايل �أو التجاري لل�شركة خالل ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م
و2012م و2013م ،وحتى تاريخ هذه الن�شرة.
كاف لت�شغيل عملياتها خالل االثني ع�شر �شهر ًا التي تلي تاريخ هذه الن�شرة.
كما يقر جمل�س الإدارة �أن لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل ٍ
ويقر جمل�س الإدارة ،والرئي�س التنفيذي ،و�سكرتري جمل�س الإدارة ،وكبار التنفيذين �أنهم مل يتعر�ضوا يوم ًا للإفال�س �أو لإجراءات �إفال�س حتى تاريخ هذه الن�شرة.
كما يقر جمل�س الإدارة ب�أنه ال يوجد �أي ر�أ�س مال لل�شركة �أو �شركاتها التابعة م�شمو ًال بحق خيار كما بتاريخ  31دي�سمرب 2013م.
با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة ،ف�إن جمل�س الإدارة يقر �أي�ض ًا ب�أنه ال توجد �أية رهون �أو حقوق �أو �أعباء �أخرى على ممتلكات ال�شركة �أو ال�شركات
التابعة � ،إال ما مت ذكره �أو الإ�شارة �إليه يف هذا الق�سم والأق�سام الأخرى من هذه الن�شرة .
8 88 -8لمحة عامة عن الشركة

ال�شركة هي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 5/بتاريخ 1398/2/12هـ( ،املوافق 1978/1/22م) ،وم�سجلة يف ال�سجل التجاري
برقم  1010026026بتاريخ 1399/12/1هـ ( ،املوافق 1979/10/22م) ،وال�صادر يف مدينة الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية.
وتتمثل �أن�شطة ال�شركة يف �شراء وت�أجري وت�شغيل ال�سفن يف نقل النفط اخلام ،والغاز امل�سال ،والبرتوكيماويات ،و الب�ضائع العامة ،والأن�شطة الأخرى املتعلقة بقطاع
النقل.
ومتتلك ال�شركة �سبعة ع�شر ناقلة نفط عمالقة تعمل يف �سوق الت�أجري الفورية� .أ�ضف �إلى �أن ال�شركة متتلك �ست �سفن روكون لنقل الب�ضائع العامة تعمل على اخلط
التجاري بني �أمريكا ال�شمالية ،و�أوروبا ،وال�شرق الأو�سط ،و�شبه القارة الهندية.
8 88 -88 -8لمحة عامة عن الشركات التابعة والشقيقة

يلخ�ص اجلدول التايل ا�ستثمارات ال�شركة يف ال�شركات التابعة وال�شقيقة .كما �أن القوائم املالية املوحدة املراجعة ت�شمل �أن�شطة ال�شركة وال�شركات التابعة لها،
والتي متتلك ال�شركة و�/أو ت�سيطر على �أكرث من  50يف املائة من حقوق امللكية فيها.
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لودجلاااالاال�شركات التابعة وال�شقيقة:
ال�شركات التابعة و ال�شقيقة
ا�سم ال�شركة

العالقة

ن�سبة امللكية
يف املائة

الن�شاط الرئي�سي

بلد املن�ش�أ

تاريخ
الت�أ�سي�س

النطاق
اجلغرايف
للن�شاط

ال�شركات التابعة
�شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه �أمريكا

 100يف املائة

�شركة تابعة

وكيل عام لل�شركة

�أمريكا

1991م

عاملي

�شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن جي �إل تي

 100يف املائة

�شركة تابعة

الإدارة الفنية لل�سفن

الإمارات

1996م

عاملي

ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة

 80يف املائة

�شركة تابعة

نقل الكيماويات

ال�سعودية

1990م

عاملي

�شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة

 60يف املائة

�شركة تابعة

نقل الب�ضائع اجلافة ال�سائبة

ال�سعودية

2010م

عاملي

نا�شيونال كيميكالز كاريرز جي �إل تي

 80يف املائة

�شركة تابعة

نقل البرتوكيماويات

الإمارات

2009م

عاملي

ال�شركات ال�شقيقة
�شركة برتديك املحدودة

 30.3يف املائة

�شركة �شقيقة

نقل الغاز امل�سال

برمودا

1980م

عاملي

امل�صدر :ال�شركة

مالحظة� :إن �شركة نا�شيونال كيميكالز كاريرز جي �إل تي ( املعروفة �سابق ًا با�سم �أن�.سي�.سي �أودجفيل كيميكال تانكرز جي�.إل.تي) كانت مملوكة يف ال�سابق
بن�سبة  50يف املائة من قبل ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة وبالتايل هي تابعة ب�شكل غري مبا�شر لل�شركة بن�سبة  40يف املائة .ولكن مبوجب االتفاق املوقع
يف تاريخ 2013/4/9م قامت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات باال�ستحواذ على ح�صة �أودجفيل البالغة ( )%50يف �شركة ان �سي �سي�-أودجفيل (التي مت تغيري
ا�سمها لـ نا�شيونال كيميكالز كاريرز جي �إل تي منذ  1يونيو 2013م) وذلك ب�صايف قيمتها الدفرتية لت�صبح املالك الوحيد لهذه ال�شركة اعتبار ًا من 2013/6/1م.
شركة إن إس سي إس إيه (أمريكا)

ت�أ�س�ست �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) �سنة 1991م يف الواليات املتحدة الأمريكية .و تعمل ب�صفة الوكيل العام لأن�شطة ال�شركة يف الواليات املتحدة الأمريكية
وكندا.
الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة

ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يبلغ ر�أ�س مالها  610مليون ريال �سعودي .متتلك ال�شركة  80يف املائة من ر�أ�س مالها،
يف حني متتلك ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) ن�سبة الـ  20يف املائة املتبقية من ر�أ�س املال.
وقد وقعت ال�شركة التابعة اتفاقية م�شروع م�شرتك مع "�أودجفيل ا�س�.إي ".بتاريخ  22جمادي الأخرة 1430هـ ( ،املوافق  15يونيو 2009م) ،لت�أ�سي�س �شركة مملوكة
منا�صفة يف دبي (الإمارات العربية املتحدة) ،با�سم �أن�.سي�.سي� -.أودفجيل كيميكال تانكرز جي �إل تي .لأغرا�ض الت�شغيل التجاري لأ�ساطيل كلتا ال�شركتني من
ناقالت الكيماويات املطلية �ضمن جت ّمع لنقل املواد الكيماوية والزيوت النباتية ومنتجات املواد البرتولية املكررة على �أ�سا�س عاملي ،مع الرتكيز على ال�سوق يف
منطقة اخلليج العربي لإنتاج وت�صدير البرتوكيماويات .وقد بد�أت �أن�.سي�.سي� -.أودفجيل كيميكال تانكرز جي �إل تي عملياتها يف عام 2010م.
ومبوجب االتفاق املوقع يف تاريخ 2013/4/9م قامت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات باال�ستحواذ على ح�صة �أودجفيل البالغة ( )%50يف �أن�.سي�.سي- .
�أودفجيل كيميكال تانكرز جي �إل تي وذلك ب�صايف قيمتها الدفرتية لت�صبح املالك الوحيد لهذه ال�شركة اعتبار ًا من 2013/6/1م .ويف نف�س التاريخ ،مت تغيري
اال�سم امل�سجل ل�شركة �أن�.سي�.سي� -.أودفجيل كيميكال تانكرز جي �إل تي �إلى نا�شيونال كيميكالز كاريرز جي �إل تي.
شركة البحري للبضائع السائبة

يف 2010/8/28م ،دخلت ال�شركة يف اتفاقية مع ال�شركة العربية للخدمات الزراعية "�أرا�سكو" لت�أ�سي�س �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة لنقل الب�ضائع ال�سائبة
اجلافة ،بر�أ�س مال قدره  200مليون ريال �سعودي 60 ،يف املائة منه مملوك لل�شركة ،يف حني �أن ن�سبة  40يف املائة املتبقية مملوكة لأرا�سكو .وقد بد�أت �شركة
البحري للب�ضائع ال�سائبة عملياتها التجارية يف الربع الثاين من 2012م.
وتر ّكز عمليات البحري للب�ضائع ال�سائبة على نقل املحا�صيل الزراعية وغريها من ب�ضائع ال�شحن ال�سائبة اجلافة عاملي ًا.
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شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة جي إل تي

توفر ال�شركة �أي�ض ًا خدمات �إدارة ال�سفن من خالل �إحدى �شركاتها التابعة واململوكة لها بالكامل ،يف الإمارات العربية املتحدة ،وهي �شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة
ال�سفن املحدودة .وتقدّم ال�شرق الأو�سط خدمات متخ�ص�صة يف جمال �إدارة ال�سفن وذلك لأ�سطول ال�شركة و�شركاتها التابعة .وتدير ال�شرق الأو�سط حالي ًا 49
�سفينة ،بينها ناقالت النفط العمالقة ،و�سفن الروكون  ،و�سفن نقل الب�ضائع ال�سائبة اململوكة من �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة ،وناقالت الكيماويات اململوكة
من ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة .وت�شمل �أبرز اخلدمات التي تقدمها ال�شرق الأو�سط جوانب الت�أمني والتعامل مع املطالبات والإدارة الفنية و�إعداد
التقارير املالية الدورية التي تخ�ص ال�سفن واال�ست�شارات الفنية والبحرية.
بترديك المحدودة

يف عام 2005م ،وكجزء من التو�سع اال�سرتاتيجي لل�شركة وتنويعها يف العمليات ،ا�شرتت ال�شركة ح�صة �أقلية يف �شركة برتديك ،وهي �شركة م�سجلة يف برمودا.
وتعمل برتديك ب�شكل عام يف جتارة ونقل الغاز امل�سال ،وتدعم برتديك عملها يف جتارة الغاز امل�سال بناقالت متخ�ص�صة يف جمال نقل الغاز امل�سال ،كما �أن
�أ�سطولها يف 2013/12/31م م�ؤلف من � 74سفينة ب�أحجام خمتلفة 15 ،منها مملوكة من برتديك نف�سها ،و ثالثة م�ست�أجرة على هيئة حديد عاري ،و 31م�ست�أجرة
بعقود ت�شغيلية حمددة املدة ،و 25م�ست�أجرة من ال�سوق الفورية.
وتغطي عمليات برتديك الأ�سواق الآ�سيوية والأوروبية و�أ�سواق الكاريبي وال�شرق الأو�سط.
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تدير �إدارة ال�شركة �أعمالها كقطاعات ا�سرتاتيجية م�ستقلة:







قطاع نقل النفط اخلام
قطاع الغاز واخلدمات البحرية
قطاع نقل الكيماويات
قطاع نقل الب�ضائع العامة
قطاع نقل الب�ضائع ال�سائبة
قطاع �إدارة ال�سفن

نقل النفط الخام

�إن قطاع نقل النفط هو �أكرب قطاعات ال�شركة من ناحية الأ�صول اململوكة و�إيرادات الت�شغيل .وي�شمل هذا القطاع النقل البحري للنفط اخلام عرب �أ�سطول من
ناقالت النفط العمالقة مزدوجة الهيكل .وتدير ال�شركة ناقالت النفط العمالقة يف ال�سوق الفورية وكذلك من خالل عقود ت�أجري حمددة املدة وحتدد ال�شركة
�أ�سعار الت�أجري بنا ًء على الأ�سعار العاملية ال�سائدة واملقبولة خالل فرتة توقيع العقود ،يف حني تطبق الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق يف حالة الت�أجري يف ال�سوق الفورية.
وتعمل الـ  17ناقلة من ناقالت النفط العمالقة مزدوجة الهيكل التي ت�شغّلها ال�شركة يف ال�سوق الفورية.لدى ك ّل ناقلة من ناقالت النفط العمالقة قدرة نقل ب�سعة
 2.2مليون برميل وحمولة ب�أكرث من � 300ألف طن �ساكن.
الغاز والخدمات البحرية

يدير هذا القطاع ا�ستثمار البحري يف �شركة برتديك ،بالإ�ضافة �إلى �إ�شرافه على درا�سة اجلدوى التي جتريها ال�شركة باال�شرتاك مع �شركة �أرامكو ال�سعودية
و�شركة �سيمكورب البحرية ،وفق مذكرة تفاهم موقعة بني الثالث �شركات ،حول امل�شروع املحتمل لإن�شاء حو�ض بحري عاملي للمن�صات البحرية وال�سفن يف اململكة
العربية ال�سعودية� .إ�ضافة الى ذلك ف�إن �شركة برتديك ت�شغّل �أ�سطو ًال يت�ألف من  74ناقلة من خمتلف الأحجام و املتخ�ص�صة يف نقل الغاز امل�سال ،وتغطي عملياتها
يف الأ�سواق الأوروبية والآ�سيوية و�أ�سواق ال�شرق الأو�سط والكاريبي.
نقل الكيماويات

تعمل ال�شركة يف هذا القطاع من خالل ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة التي متتلك  24ناقلة ،ثالث منها مت ت�أجريها ل�شركة �أودفجيل �أ�س�.إي ،.وهي
�شركة نرويجية ،بتاريخ  30يناير 2009م مبوجب عقد ت�أجري ناقالت على هيئة حديد عاري ،و 12ناقلة من خالل جتمع نا�شيونال كيميكالز كاريرز جي �إل تي
وت�سعة ناقالت م�ؤجرة لل�شركة العاملية لل�شحن والنقل املحدودة ،وهي �شركة تابعة لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك).
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نقل البضائع العامة

يوفر قطاع نقل الب�ضائع العامة خدمات مالحة بجداول رحالت منتظمة .ويتخ�ص�ص يف نقل الب�ضائع و�شحن املعدات وخدمات احلاويات من خالل �أ�سطولها من
�سفن الروكون لنقل الب�ضائع العامة .وتوفر البحري خدمات نقل الب�ضائع من خالل خطوط منتظمة عن طريق �سفن الروكون لنقل الب�ضائع العامة التي متتلكها
وخدمات احلاويات يف اخلليج العربي ،و�شبه القارة الهندية ،والبحر الأحمر ،والبحر الأبي�ض املتو�سط ،والواليات املتحدة الأمريكية -كندا (ال�ساحل ال�شرقي).
نقل البضائع السائبة

و ّقعت ال�شركة اتفاقية م�شروع م�شرتك مع ال�شركة العربية للخدمات الزراعية (�أرا�سكو) لت�أ�سي�س �شركة متخ�ص�صة يف نقل الب�ضائع ال�سائبة مبلكية  60يف املائة
لل�شركة و 40يف املائة لأرا�سكو .وقد بد�أت ال�شركة اجلديدة عملياتها التجارية يف الربع الثاين من عام 2012م .وتركزت عمليات ال�شركة يف الب�ضائع ال�سائبة على
نقل القمح والذرة وغريها من الب�ضائع اجلافة ال�سائبة يف ال�سوق العاملية.
إدارة السفن

تعمل البحري يف هذا القطاع من خالل �إحدى �شركاتها التابعة يف الإمارات العربية املتحدة� ،شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة واململوكة لها بالكامل.
وتقدّم ال�شركة خدمات متخ�ص�صة يف جمال �إدارة ال�سفن وذلك لأ�سطول ال�شركة و�شركاتها التابعة .وتدير هذه ال�شركة حالي ًا � 49سفينة ،بينها ناقالت النفط
العمالقة ،و�سفن الروكون  ،و�سفن نقل الب�ضائع ال�سائبة اململوكة من �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة ،وناقالت الكيماويات اململوكة من ال�شركة الوطنية لنقل
الكيماويات املحدودة .وت�شمل �أبرز اخلدمات التي تقدمها �شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن (املحدودة) جوانب الت�أمني والتعامل مع املطالبات والإدارة الفنية
و�إعداد التقارير املالية الدورية التي تخ�ص ال�سفن واال�ست�شارات الفنية والبحرية.
8 88 -8رأس المال

�إن ر�أ�س املال امل�صرح به واملدفوع لل�شركة هو  3.150مليون ريال �سعودي ،يتكون من  315مليون �سهم بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودي لكل �سهم كما هو بتاريخ
 31دي�سمرب 2013م .ومل يح�صل �أي تغيري يف ر�أ�س املال امل�صرح به واملدفوع منذ عام 2011م.
8 88 -8العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات

مت مناق�شة �أبرز العوامل التي �أثرت� ،أو يتوقع �أن ت�ؤثر على الو�ضع املايل ونتائج العمليات لل�شركة يف الق�سم " 2عوامل املخاطرة".
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تت�أثر �أعمال ال�شركة بالفرتات املو�سمية و بدورات الأعمال والتي ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على �أ�سعار ال�شحن العاملية.
8 88 -8أبرز السياسات المحاسبية

�إن القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،والإي�ضاحات امللحقة بها ،والتي مت �إرفاقها يف مو�ضع �آخر من
هذه الن�شرة ،مت �إعدادها وفق ًا للمعايري ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،وبااللتزام بنظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق
ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية .وتعر�ض ال�شركة بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.
وتعد معرفة ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة عامل مهم لفهم نتائج ال�شركة وعملياتها وو�ضعها املايل املف�صح عنه يف القوائم املالية والإي�ضاحات امللحقة بها .وقد مت
�إدراج ّ
ملخ�ص �أبرز ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة يف املالحظة رقم ( )2من الإي�ضاحات امللحقة بالقوائم املالية املوحدة املراجعة ،وذلك لل�سنوات املنتهية بتاريخ
 31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،وهي ّ
ملخ�صة �أدناه.
�إن �إعداد القوائم املالية يتطلب من الإدارة و�ضع �آراء وتقديرات وافرتا�ضات قد ت�ؤثر على املبالغ املف�صح عنها للأ�صول واخل�صوم وللدخل وامل�صروفات لفرتات
التقارير املالية امل�شمولة يف هذه الن�شرة� .إن هذه التقديرات والآراء مبنية على التجارب املا�ضية ،واملعلومات املتوفرة ،والتوقعات امل�ستقبلية� ،إلى جانب عوامل
وافرتا�ضات �أخرى تعتقد الإدارة �أنها معقولة بح�سب الظروف .وتعتقد �إدارة ال�شركة �أن �أبرز ال�سيا�سات املحا�سبية قد تت�أثر بالآراء والتقديرات واالفرتا�ضات فيما
يخ�ص القوائم املالية وتعترب حا�سمة و�ضرورية يف فهم القوائم املالية لل�شركة.
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تتبع ال�شركة �سيا�سة الرحلة املكتملة لتحديد �إيرادات وم�صروفات هذه الرحالت والتي تخ�ص الفرتة.
نقل الب�ضائع العامة :تتبع ال�شركة �سيا�سة الرحلة املكتملة يف حتديد �إيرادات وم�صروفات الرحلة لل�سفن التي تنقل الب�ضائع العامة (�سفن الروكون) .وتعترب
الرحلة "رحلة مكتملة" عندما تبحر الناقلة من �آخر ميناء تفريغ لكل رحلة .ويتم ت�أجيل �إيرادات ال�شحن وم�صروفات الت�شغيل املبا�شرة وغري املبا�شرة للرحالت
غري املكتملة حلني اكتمالها .ويتم �إظهار الرحالت غري املكتملة بقيمتها ال�صافية يف قائمة املركز املايل املوحدة حتت بند "رحالت غري مكتملة".
نقل النفط :تتبع ال�شركة �سيا�سة الرحلة املكتملة يف حتديد �إيرادات وم�صروفات الرحلة لل�سفن التي تنقل النفط اخلام .وتعترب الرحلة "رحلة مكتملة" من تاريخ
تفريغ ال�سفينة حلمولة الرحلة ال�سابقة حتى تاريخ تفريغ حمولة الرحلة احلالية يف ميناء التفريغ الأخري.
�أما �إيرادات الت�أجري والأن�شطة الأخرى املرتبطة بها ،فيتم قيدها عند تقدمي اخلدمات وذلك بالتوافق مع فرتات العقود واملدة الزمنية للرحالت واخلدمات املتفق
عليها .ويتم قيد الإيرادات الأخرى عند حتققها.
8 88 -88 -8إعانة الوقود

�إعانة الوقود هو دعم تقدمه حكومة خادم احلرمني ال�شريفني عن طريق �شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية) �إلى مالك ال�سفن ال�سعودية ،متا�شي ًا
مع املتطلبات املفرو�ضة من احلكومة التي تن�ص على وجوب توفر عدد من ال�شروط املعينة للت�أهّ ل للح�صول على الإعانة .ويتم احت�ساب �إعانة الوقود بنا ًء على
الكميات امل�ستهلكة وت�سجل يف قائمة الدخل املوحدة .ويتم تكوين خم�ص�صات مقابل �أي مبالغ م�شكوك يف حت�صيلها.
8 88 -88 -8تكاليف التمويل

يتم ت�سجيل مبلغ التمويل باملبالغ امل�ستلمة بعد خ�صم تكاليف العمليات املتكبدة .ويتم ر�سملة تكلفة التمويل اخلا�صة بتمويل �شراء �أو �إن�شاء �أو �إنتاج الأ�صول كجزء
من تلك الأ�صول .بينما حتمل تكاليف التمويل الأخرى على قائمة الدخل املوحدة.
8 88 -88 -8احتياطي تثبيت عموالت القروض

ت�ستخدم ال�شركة اتفاقيات تثبيت عموالت القرو�ض وكذلك اتفاقيات حتديد ال�سقف الأعلى لعموالت القرو�ض وحلماية قرو�ضها طويلة الأجل من تقلبات �أ�سعار
العموالت .ويتم ت�سجيل التغري يف القيمة ال�سوقية التفاقيات تثبيت عموالت القرو�ض يف احتياطي تثبيت عموالت القرو�ض ،ان وجد� ،ضمن حقوق امل�ساهمني؛ �أي�ض ًا
يتم تعديل هذا االحتياطي بنا ًء على التقييم الدوري التفاقيات تثبيت عموالت القرو�ض.
8 88 -88 -8تكاليف التسفين المؤجلة

يتم �إطفاء تكاليف الت�سفني امل�ؤجلة على فرتة ترتاوح بني �سنتني ون�صف �إلى خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء الت�سفني بح�سب نوع ال�سفينة .ويف حال خ�ضعت �سفينة
ما لعملية ت�سفني �أخرى خالل فرتة احت�ساب الإطفاء املحددة ،يتم �إطفاء �أي ر�صيد من تكاليف الت�سفني امل�ؤجلة ال�سابقة لل�سفن املعنية يف قائمة الدخل خالل
الفرتة التي تنتهي عند بداية عملية الت�سفني اجلديدة.
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8 88 -8نتائج العمليات
8 88 -88 -8قائمة الدخل

يبني اجلدول التايل قائمة الدخل لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م:
لودجلاااالاقائمة الدخل املوحدة
قائمة الدخل املوحدة
نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
مليون ريال �سعودي

الزيادة  /النق�ص

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

�إيرادات الت�شغيل

1.991.1

2.464.6

2.846.7

 23.8يف املائة

 15.5يف املائة

تكلفة الوقود

()801.2

()875.1

()943.4

 9.2يف املائة

 7.8يف املائة

م�صاريف الت�شغيل الأخرى

()1.063.3

()1.253.3

()1.478.0

 17.9يف املائة

 17.9يف املائة

�إجمايل دخل الت�شغيل قبل �إعانة الوقود

126.7

336.2

425.3

 165.5يف املائة

 26.5يف املائة

�إعانة الوقود

176.5

200.6

171.1

 13.7يف املائة

( )14.7يف املائة

�إجمايل دخل الت�شغيل

303.2

536.8

596.4

 77.1يف املائة

 11.1يف املائة

م�صاريف عمومية و�إدارية

()73.7

()83.1

()94.2

 12.8يف املائة

 13.3يف املائة

دخل الت�شغيل

229.5

453.8

502.3

 97.7يف املائة

 10.7يف املائة

ح�صة ال�شركة يف �صايف �أرباح/خ�سائر �شركة �شقيقة

139.7

147.7

291.2

 5.7يف املائة

 97.2يف املائة

م�صاريف التمويل

()51.9

()59.8

()60.4

 15.2يف املائة

 1.0يف املائة

�إيرادات (م�صاريف) �أخرى � ،صايف

20.6

20.1

105.9

( )2.4يف املائة

 426.9يف املائة

الدخل قبل الزكاة وال�ضرائب وح�صة الأقلية

337.9

561.8

839.0

 66.3يف املائة

 49.3يف املائة

خم�ص�ص الزكاة وال�ضرائب

()25.5

()36.3

()49.9

 42.4يف املائة

 37.5يف املائة

الدخل قبل ح�صة امللكية غري م�سيطرة

312.4

525.5

789.1

 68.2يف املائة

 50.2يف املائة

حقوق امللكية غري م�سيطرة من �صايف دخل ال�شركات التابعة املوحدة

()24.6

()21.5

()36.9

( )12.6يف املائة

 71.6يف املائة

�صايف دخل ال�سنة

287.8

504.0

752.2

 75.1يف املائة

 49.3يف املائة

امل�صدر :البحري

لقد حققت �إيرادات الت�شغيل يف ال�شركة منو ًا مبعدل منو �سنوي مر ّكب بلغ  19.6يف املائة بني عام 2011م و 2013م .وقد �ساهم قطاع نقل النفط لل�شركة ،ب�شكل
متو�سط بن�سبة  58.1يف املائة من �إجمايل �إيرادات الت�شغيل خالل الفرتة من  1يناير 2011م حتى  31دي�سمرب 2013م.
وتعود التغيريات يف �إيرادات الت�شغيل خالل الفرتة من 2011م �إلى 2012م ب�شكل �أ�سا�سي �إلى التقلبات يف قطاع النقل يف املنطقة وعاملي ًا .وقد ت�أثرت �إيرادات
ال�شركة باالنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار ال�شحن خالل عام 2011م ،حتديد ًا لناقالت النفط العمالقة خالل تلك الفرتة .ولكن يف عام 2012م �أظهرت النتائج انتعا�ش
يف الإيرادات والدخل ب�سبب حت�سن �أن�شطة املالحة و�أ�سعار النقل يف قطاع النقل البحري .كما �أدى متلك نا�شيونال كيميكالز كاريرز جي ال تي (املعروفة �سابق ًا
با�سم ان �سي �سي اودجفيل كيميكال تانكرز جي ال تي) بالكامل من قبل ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات بالإ�ضافة �إلى وقف �إجراءات التجمع مع �أودجفيل �إلى
منو الإيرادات لعام 2013م.
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�أما بند تكلفة الوقود فهي متثل تكلفة الوقود لل�سفن العاملة خالل العام .ويرتاوح دعم الوقود بني  33.1يف املائة و 40.2يف املائة من �إجمايل �إيرادات الت�شغيل
خالل الفرتة من  1يناير 2011م �إلى  31دي�سمرب 2013م .و�شكل قطاع نقل النفط معدل  79.9يف املائة من �إجمايل تكلفة الوقود خالل الفرتة من  1يناير 2011م
حتى  31دي�سمرب 2013م .وقد ارتفعت تكلفة الوقود بقيمة  142.2مليون ريال �سعودي و مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته  8.5يف املائة خالل الفرتة من 2011م
�إلى 2013م .وميكن ارجاع الزيادة يف تكلفة الوقود �إلى ارتفاع معدل �أ�سعار الوقود وكذلك �إلى ارتفاع �أيام ت�شغيل ناقالت النفط العمالقة وناقالت الكيماويات
العاملة يف ال�سوق الفورية.
�أما م�صاريف الت�شغيل الأخرى فهي متثل ب�شكل عام التكاليف الت�شغيلية لل�سفن (ب�شكل عام تكاليف طاقم املالحة) وم�صاريف اال�ستهالك والإطفاء.
وتقدرم�صاريف الت�شغيل الأخرى مبعدل  52.1يف املائة من �إجمايل �إيرادات الت�شغيل خالل الفرتة بني  1يناير 2011م �إلى  31دي�سمرب 2013م .وقد ازدادت
مبعدل منو �سنوي مركب بقيمة  17.9يف املائة بني 2011م �إلى 2013م .ويعود �سبب االرتفاع يف م�صاريف الت�شغيل الأخرى ب�شكل رئي�سي �إلى ارتفاع عدد ال�سفن
قيد الت�شغيل خالل الفرتة بني  1يناير 2011م و 31دي�سمرب 2013م.
وقد ازداد �إجمايل دخل الت�شغيل لل�شركة وكذلك �صايف الدخل بقيمة  233.7مليون ريال �سعودي و  216.2مليون ريال �سعودي على التوايل خالل عام 2012م
مقارنة بعام 2011م .و�أعقب ذلك ارتفاع يف اجمايل دخل الت�شغيل و�صايف الدخل بقيمة  59.6ريال �سعودي و 248.2مليون ريال �سعودي على التوايل خالل عام
2013م مقارنة بعام 2012م .وميكن تف�سري النمو يف �إجمايل دخل الت�شغيل و�صايف الدخل ب�شكل رئي�س �إلى التغري يف �إيرادات الت�شغيل لل�شركة وح�صتها يف دخل
ال�شركات ال�شقيقة.
مؤشرات األداء الرئيسية

يبني اجلدول التايل م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية لل�شركة:
لودجلاااالام�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
نهاية ال�سنة  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

هام�ش �إجمايل دخل الت�شغيل

 15.2يف املائة

 21.8يف املائة

 21.0يف املائة

هام�ش دخل الت�شغيل

 11.5يف املائة

 18.4يف املائة

 17.6يف املائة

هام�ش �صايف الدخل

 14.5يف املائة

 20.4يف املائة

 26.4يف املائة

العائد على الأ�صول

 2.7يف املائة

 4.6يف املائة

 6.3يف املائة

معدل دوران الأ�صول

 18.7يف املائة

 22.3يف املائة

 23.7يف املائة

العائد على حقوق امل�ساهمني

 5.4يف املائة

 8.8يف املائة

 12.2يف املائة

معدل دوران الأ�صول الثابتة

 27.5يف املائة

 32.8يف املائة

 33.4يف املائة

تغطية م�صاريف التمويل

7.04

10.04

14.28

ربحية ال�سهم من �صايف دخل الت�شغيل (بالريال ال�سعودي)

0.96

1.70

1.89

ربحية ال�سهم من �صايف الدخل (بالريال ال�سعودي)

0.91

1.60

2.39

معدل الديون الى حقوق امللكية

0.89

0.82

0.80

معدل الديون الى ر�أ�س املال

 150.8يف املائة

 149.8يف املائة

 156.9يف املائة

ن�سبة التداول

 1.10يف املائة

 1.14يف املائة

 1.05يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

إيرادات التشغيل

فيما يلي جدول يبني �إيرادات الت�شغيل لل�شركة بح�سب القطاع خالل ال�سنوات املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
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لودجلاااالا�إيرادات الت�شغيل ح�سب القطاع
نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

قطاع نقل النفط اخلام

1.227.4

1.474.5

1.506.8

 20.1يف املائة

 2.2يف املائة

قطاع نقل الكيماويات

362.5

440.9

663.9

 21.6يف املائة

 50.6يف املائة

قطاع نقل الب�ضائع العامة

401.1

510.1

562.2

 27.2يف املائة

 10.2يف املائة

قطاع نقل الب�ضائع ال�سائبة

-

39.2

113.9

-

 190.6يف املائة

املجموع

1.991.1

2.464.6

2.846.7

 23.8يف املائة

 15.5يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

قطاع نقل النفط

�ساهم قطاع النفط  ،ب�شكل متو�سط بـ  58.1يف املائة من �إجمايل �إيرادات الت�شغيل خالل ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م؛
كما كان العامل الرئي�س للنمو بن�سبة  23.8يف املائة يف �إيرادات الت�شغيل لل�شركة خالل عام 2012م.
يف عام 2012م ،قامت ال�شركة بتوقيع عقد �شحن طويل الأجل مع �شركة �أرامكو ال�سعودية ،ومبوجب عقد ال�شحن ،تلتزم بوالنتري ب�ضمان حد �أدنى لت�سعرية ال�شحن
التي حت�صل عليها ال�شركة مقابل توفري خدمات ال�شحن للرحالت الطويلة والتي يتم تنفيذها با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة ،مما �سيحد من تع ّر�ض ال�شركة
لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية ال�سيما يف حال انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن عن الت�سعرية امل�ضمونة لل�شركة مبوجب العقد.
ويف حال انخف�ضت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون وبالتايل التزمت بوالنتري بدفع احلد الأدنى �إلى ال�شركة بالرغم من زيادته عن �سعر ال�سوق
ال�سائد يف ذلك الوقت ومن ثم ارتفعت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية الحق ًا وجتاوزت �سعر ًا متّفق عليه يف عقد ال�شحن ،تلتزم ال�شركة بت�سديد ن�سبة متفق عليها من تلك
الزيادة لبوالنتري وذلك تعوي�ض ًا عن املبالغ اال�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة وقت انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون على �أال يتجاوز ما
ت�سدده ال�شركة لبوالنتري �إجمايل املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة يف ال�سابق عم ًال بت�سعرية ال�شحن امل�ضمونة.
وقد ارتفعت �إيرادات الت�شغيل من قطاع نقل النفط خالل عام 2012م مقارنة بعام 2011م ،مبا قيمته  247.1مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  20.1يف املائة .ويرجع
ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى:
 االنتعا�ش العاملي يف معدالت الإيجار اليومي يف ال�سوق الفورية خالل عام 2012م ،مما �أدى �إلى ارتفاع يف معدل �أ�سعار الإيجار اليومية لناقالت ال�شركة
من  81.880ريال �سعودي يومي ًا خالل عام 2011م �إلى  118.033ريال �سعودي يومي ًا خالل عام 2012م.
 الزيادة يف �أيام الت�شغيل لناقالت النفط العمالقة يف ال�سوق الفورية مبقدار  766يوم ًا ،نتيجة لتحويل ثالثة ناقالت للعمل يف ال�سوق الفورية يف 2011م
(والتي �شاركت يف عمليات ال�سوق الفورية خالل عام 2012م) بالإ�ضافة �إلى حتويل ناقلة حر�ض للعمل يف ال�سوق الفورية يف عام 2012م .وكانت
اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية بعقد حمدد املدة للناقلة حر�ض قد �أُلغيت قبل تاريخ انتهاء الإيجار ،مما �أدى �إلى �إيرادات �إ�ضافية بقيمة
 26مليون ريال �سعودي هي عبارة عن عو�ض مايل مدفوع من امل�ست�أجر مقابل �إلغاء العقد قبل مدته.
وقد ارتفع دخل الت�شغيل من قطاع نقل النفط مبقدار  32.3مليون ريال �سعودي �أو  2.2يف املائة خالل 2013م مقارنة بعام 2012م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي
الرتفاع �إيرادات ناقالت النفط العمالقة العاملة يف ال�سوق الفورية من  1.280.3مليون ريال �سعودي يف عام 2012م �إلى  1.358.5مليون ريال �سعودي يف عام
2013م نتيجة لكل من:
 ارتفاع معدل �أ�سعار الإيجاراليومية لناقالت ال�شركة العاملة يف ال�سوق الفورية بن�سبة  11.9يف املائة من 118.033ريال �سعودي يوميا �إلى
132.060ريال �سعودي يوميا بالتما�شي مع حركة �أ�سعار الإيجار يف الأ�سواق العاملية.
ً
 نقل �سفينة حر�ض �إلى ال�سوق الفورية وانخفا�ض عدد �أيام الت�سفني ،مما �أدى الى زيادة يف �أيام الت�شغيل مبقدار  96يوما خالل عام 2013م لناقالت
النفط العمالقة العاملة يف ال�سوق الفورية.
قطاع نقل الكيماويات

ارتفعت �إيرادات الت�شغيل لقطاع نقل الكيماويات بقيمة  78.4مليون ريال �سعودي �أو  21.6يف املائة يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م .ويرجع ذلك ب�شكل
�أ�سا�سي �إلى دخول �ستة ناقالت كيماويات جديدة يف اخلدمة يف عام 2011م و �أربع ناقالت يف عام 2012م� ،أدى �إلى ارتفاع عدد �أيام الت�شغيل مبقدار  1.594يوم ًا
يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م .
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كما ارتفعت �إيرادات الت�شغيل لقطاع نقل الكيماويات مبقدار  223.0مليون ريال �سعودي �أو  50.6يف املائة لعام 2013م مقارنة بعام 2012م ،ويرجع ذلك ب�شكل
رئي�سي �إلى �إنهاء التجمع مع �أودجفيل و�إ�ضافة ناقلة كيماويات جديدة �إلى �أ�سطول ال�شركة مما رفع عدد �أيام الت�شغيل من  5.851يوم ًا يف عام 2012م �إلى 8.426
يوم ُا يف عام 2013م.
نقل البضائع العامة

حققت �إيرادات الت�شغيل يف قطاع نقل الب�ضائع العامة زيادة مبعدل منو �سنوي مركب قيمته  18.4يف املائة بني عام 2011م و2013م .ويعود النمو يف الإيرادات يف
قطاع نقل الب�ضائع العامة ب�شكل �أ�سا�سي �إلى عقد تقدمي خدمات نقل لوج�ستية الحتياجات وزارة الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية والذي مت �سريانه يف �سبتمرب
2011م .وقد �أدى هذا �إلى �إيرادات �إ�ضافية بقيمة  102.4مليون ريال �سعودي و 80.0مليون ريال �سعودي يف 2012م و 2013م ،على التوايل مقارنة بـعام 2011م
و2012م.
قطاع نقل البضائع السائبة

بد�أت العلميات يف قطاع نقل الب�ضائع ال�سائبة اجلافة يف الربع الثاين من عام 2012م .وقد ارتفعت �إيرادات الت�شغيل من قطاع نقل الب�ضائع ال�سائبة مبقدار 74.7
مليون ريال �سعودي �أو  190.6يف املائة يف عام 2013م ،وذلك مع دخول �أربع �سفن م�ست�أجرة ملدّة حمددة و�سفينة واحدة مملوكة �إلى �أ�سطول ال�شركة .و�ستح ّل
ال�سفن امل�ست ّلمة حمل ال�سفن امل�ست�أجرة العاملة �سابق ًا.
كما ا�ستلم قطاع نقل الب�ضائع ال�سائبة �سفينتني يف يناير 2014م ،و�سفينة واحدة يف فرباير 2014م ،و�سفينة واحدة يف مار�س 2014م.
تكلفة الوقود

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل تكلفة الوقود بح�سب القطاع خالل ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م:
لودجلاااالاتكلفة الوقود ح�سب قطاعات ال�شركة
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

قطاع نقل النفط

661.5

724.6

701.5

 9.5يف املائة

( )3.2يف املائة

قطاع نقل الكيماويات

-

-

109.5

-

-

قطاع نقل الب�ضائع العامة

139.7

150.5

132.3

 7.7يف املائة

( )12.1يف املائة

املجموع

801.2

875.1

943.4

 9.2يف املائة

 7.8يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

ومت ّثل تكلفة الوقود تكاليف الوقود لل�سفن قيد اخلدمة خالل العام .ويتم توفري الوقود لل�سفن ب�شكل رئي�سي من �شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية).
وميثل قطاع نقل النفط ،باملتو�سط ،حوايل  79.9يف املائة من �إجمايل تكلفة ا�ستهالك الوقود خالل الفرتة بني  1يناير 2011م �إلى  31دي�سمرب 2013م.
وقد ارتفعت تكلفة الوقود يف قطاع نقل النفط مبقدار  63.1مليون ريال �سعودي� ،أو  9.5يف املائة يف عام 2012م نتيجة الزيادة امل�ستمرة يف عدد �أيام ت�شغيل
ناقالت النفط العمالقة يف ال�سوق الفورية ،مما �أدى �إلى ارتفاع ا�ستهالك الوقود �إ�ضافة �إلى الزيادة يف معدل �أ�سعار الوقود ،والتي ارتفعت من  701دوالر �أمريكي
لكل طن مرتي يف 2011م �إلى  731دوالر �أمريكي لكل طن مرتي يف عام 2012م.
�إال �أن تكلفة الوقود يف قطاع نقل النفط انخف�ضت مبقدار  23.0مليون ريال �سعودي �أو  3.2يف املائة يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م ،ويرجع ذلك ب�شكل
رئي�سي �إلى انخفا�ض بن�سبة  5.5يف املائة يف متو�سط �سعر الوقود (�إلى  691دوالر �أمريكي لكل طن مرتي) يف عام 2013م ،قابله ارتفاع ب�سيط يف تكلفة الوقود
نتيجة الرتفاع عدد �أيام ت�شغيل ناقالت النفط العمالقة مبقدار  108يوم ًا خالل عام 2013م مقارنة بعام 2012م.
وكانت ناقالت الكيماويات تعمل يف �إطار جتمع جتاري (من خالل م�شروع م�شرتك منا�صفة مع �أودجفيل) لت�أجري �سفن التجمع لأطراف �أخرى خالل عامي
2011م و2012م ،مما �أدى �إلى عدم حتمل تكلفة للوقود .وخالل عام 2013م ،قامت ال�شركة الوطنية لناقالت الكيماويات ب�شراء كامل ح�صة نا�شيونال كيميكالز
كاريرز جي ال تي (املعروفة �سابق ًا با�سم ان �سي �سي اودجفيل كيميكال تانكرز جي ال تي) مما �أدى �إلى �إنهاء م�شروع التجمع التجاري امل�شرتك .وكنتيجة لذلك،
مت ت�سجيل ما مقداره  109.5مليون ريال �سعودي كتكلفة وقود لعام 2013م.
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وقد ارتفعت تكلفة الوقود لقطاع نقل الب�ضائع العامة مبقدار  10.8مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ارتفاع يف متو�سط �سعر
الوقود مبقدار  30دوالر �أمريكي لكل طن مرتي مقارنة بعام 2011م .و�أعقب ذلك انخفا�ض يف تكلفة الوقود مبقدار  18.2مليون ريال �سعودي �أو ن�سبة 12.1
يف املائة وذلك نتيجة لتح�سن كفاءة ا�ستهالك الوقود يف ال�سفن اجلديدة التي ان�ضمت �إلى �أ�سطول ال�شركة خالل عام 2013م مما �أدى �إلى انخفا�ض ا�ستهالك
الوقود.
مصاريف التشغيل األخرى

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل تفا�صيل م�صاريف الت�شغيل الأخرى خالل فرتة ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م:
لودجلاااالام�صاريف الت�شغيل الأخرى
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

م�صاريف ال�سفن

409.1

489.9

574.6

 19.8يف املائة

 17.3يف املائة

م�صاريف ال�شحنات

138.0

184.9

222.6

 34.0يف املائة

 20.4يف املائة

م�صاريف الرحالت

132.0

142.1

204.3

 7.7يف املائة

 43.8يف املائة

ا�ستهالكات و�إطفاءات

374.2

423.1

459.6

 13.1يف املائة

 8.6يف املائة

�أخرى

10.0

13.3

16.8

 33.0يف املائة

 26.3يف املائة

املجموع

1.063.3

1.253.3

1.478.0

 17.9يف املائة

 17.9يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

متثل م�صاريف الت�شغيل الأخرى ب�شكل رئي�سي م�صاريف متعلقة بال�سفن مثل م�صاريف ت�شغيل ال�سفن ،وم�صاريف اال�ستهالك والإطفاء؛ والتي مبجموعها متثل
باملعدل  72.2يف املائة من م�صاريف الت�شغيل الأخرى خالل فرتة عام 2011م �إلى 2013م .ومثلت م�صاريف الت�شغيل الأخرى ما متو�سطه  52.1يف املائة من
�إجمايل �إيرادات الت�شغيل خالل الفرتة من  1يناير 2011م �إلى  31دي�سمرب 2013م .وقد ارتفعت هذه م�صاريف الت�شغيل الأخرى مبعدل منو �سنوي مركب ن�سبته
 17.9يف املائة خالل الفرتة من عام 2011م �إلى 2013م.
مصاريف السفن

ارتفعت م�صاريف ال�سفن بقيمة  80.8مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  19.8يف املائة خالل عام 2012م مقارنة بعام 2011م ،وذلك ب�سبب �إ�ضافة �أربع ناقالت
كيماويات يف قطاع نقل الكيماويات وبدء ن�شاط قطاع نقل الب�ضائع ال�سائبة يف ال�شركة.
كما ارتفعت م�صاريف ال�سفن بقيمة  84.7مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  17.3يف املائة يف 2013م مقارنة بعام 2012م .ويعود هذا االرتفاع ب�شكل رئي�سي �إلى ف�ض
التجمع التجاري لناقالت الكيماويات مع �أودجفيل ،مما �أدى �إلى زيادة عدد �أيام ت�شغيل �سفن ال�شركة مبقدار  965يوم ًا مما ت�سبب يف ارتفاع م�صاريف ال�سفن.
مصاريف الشحنات

متثل م�صاريف ال�شحنات م�صاريف حتميل وتنزيل الب�ضائع وتكاليف الوكاالت والعموالت املرتبطة بقطاع نقل الب�ضائع العامة.
ارتفعت م�صاريف ال�شحنات بقيمة  46.9مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  34.0يف املائة خالل عام 2012م مقارنة بعام 2011م ،وذلك ب�سبب ارتفاع معدل �سعر
وحدات احلاويات النمطية للع�شرين قدم " "TEUمبقدار  203ريال �سعودي .و�أعقب ذلك ارتفاع بقيمة  37.7مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  20.4باملائة يف عام
2013م مقارنة بعام 2012م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ارتفاع حجم ال�شحنات فيما يتعلق بعقد وزارة الدفاع.
مصاريف الرحالت

ت�شمل م�صاريف الرحالت ر�سوم املوانئ ور�سوم عبور قناة ال�سوي�س وعموالت الوكالء والو�سطاء.
وقد ارتفعت م�صاريف الرحالت بقيمة  10.1مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  7.7يف املائة يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م .و�أتى هذا االرتفاع ب�سبب انتقال �أربع
ناقالت نفط عمالقة من العمل وفق عقود ت�أجري حمددة املدة �إلى العمل يف ال�سوق الفورية وارتفاع معدالت �أ�سعار وقود ال�سفن.
كما ارتفعت م�صاريف الرحالت بقيمة  62.2مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  43.8يف املائة يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى
تكلفة الوقود الإ�ضافية التي مت حتملها نتيجة النتقال ال�سفن التي كانت تعمل �سابق ًا �ضمن التجمع التجاري مع �أودجفيل �إلى العمل يف ال�سوق الفورية.
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االستهالكات واالطفاءات

تعود م�صاريف اال�ستهالكات �إلى ا�ستهالكات ال�سفن اململوكة للبحري ،يف حني تعود م�صاريف االطفاءات �إلى ما يخ�ص�ص من تكاليف الت�سفني خالل فرتة ترتاوح
ما بني �سنتني وخم�س �سنوات.
وقد ارتفعت م�صاريف اال�ستهالكات والإطفاءات بقيمة  48.9مليون ريال �سعودي خالل عام 2012م مقارنة بعام 2011م ،ب�سبب �إ�ضافة �أربعة ناقالت كيماويات
�إلى �أ�سطول البحري يف تلك الفرتة من عام 2012م .كما ارتفعت م�صاريف اال�ستهالكات واالطفاءات بقيمة  36.5مليون ريال �سعودي عام 2013م ،مقارنة بعام
2012م وذلك نتيجة لإ�ضافة �أربع �سفن لنقل الب�ضائع �إلى �أ�سطول ال�شركة وانتهاء التجمع التجاري لناقالت الكيماويات مع �أودجفيل.
أخرى

ت�شمل ب�شكل �أ�سا�سي امل�صروفات الإدارية املتعلقة بفرع قطاع النفط يف دبي.
إعانة الوقود

ت�ستحق ال�شركة  30يف املائة من تكلفة الوقود ك�إعانة من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني عن طريق �شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية) �شريطة
ا�ستيفاء �شروط معينة تتعلق بالرحلة واحلمولة وال�سفينة.
ويقدم اجلدول التايل تف�صي ًال لإعانة الوقود الذي تلقتها ال�شركة ح�سب القطاع خالل ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
لودجلاااالا�إعانة الوقود ح�سب القطاع
مليون ريال �سعودي

زيادة( /نق�ص)

ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

قطاع نقل النفط

137.4

157.5

143.9

 14.6يف املائة

( )8.6يف املائة

قطاع نقل الكيماويات

-

2.2

6.5

-

 195.5يف املائة

قطاع نقل الب�ضائع العامة

39.0

40.9

20.7

 4.9يف املائة

( )49.4يف املائة

قطاع نقل الب�ضائع ال�سائبة

-

-

-

-

-

املجموع

176.5

200.6

171.1

 13.7يف املائة

( )14.7يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

وقد مثلت �إعانة الوقود ما ن�سبته  22يف املائة و 22.9يف املائة و 18.1يف املائة من تكلفة الوقود لل�سنوات 2011م و2012م و2013م على التوايل.
وقد ارتفعت �إعانة الوقود عام 2012م مقارنة بعام 2011م بقيمة  24.1مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  13.7يف املائة ب�سبب زيادة عدد �أيام ت�شغيل ناقالت النفط
العمالقة مما �أدى �إلى ا�ستهالك �أكرب للوقود وبالتايل ارتفاع يف �إعانة الوقود امل�ستلمة من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني من خالل �شركة الزيت العربية
ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية).
كما انخف�ضت �إعانة الوقود بقيمة  29.5مليون ريال �سعودي �أو ن�سبة  14.7يف املائة يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ارتفاع
مقدار التزود بالوقود خارج اململكة (والذي ال يتم ا�ستالم �إعانة عنه) بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض يف معدل تكلفة الوقود خالل ال�سنة.
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المصاريف العمومية واإلدارية

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل امل�صاريف العمومية والإدارية لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
لودجلاااالاامل�صاريف العمومية والإدارية
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

تكاليف املوظفني

54.3

66.5

73.6

 22.5يف املائة

 10.7يف املائة

تكاليف عمومية و�إدارية �أخرى

11.9

8.6

14.3

( )27.7يف املائة

 66.3يف املائة

ا�ستهالك

3.1

3.3

3.6

 6.5يف املائة

 9.1يف املائة

م�صاريف جمل�س �إدارة ال�شركة وال�شركات التابعة

4.4

4.7

2.6

 6.8يف املائة

( )44.7يف املائة

املجموع

73.7

83.1

94.2

 12.9يف املائة

 13.4يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

مثلت امل�صاريف العمومية والإدارية حوايل  3.7يف املائة و 3.4يف املائة و 3.3يف املائة من �إجمايل �إيرادات الت�شغيل خالل 2011م و2012م و2013م على التوايل.
وتت�ألف امل�صاريف العمومية والإدارية ب�شكل عام من تكاليف املوظفني ،والتي متثل ما متو�سطه  77.3يف املائة من �إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية.
وقد ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  13.1يف املائة من عام 2011م �إلى 2013م وذلك ب�سبب ارتفاع تكاليف املوظفني .كما
ارتفعت تكاليف املوظفني بقيمة  12.2مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  22.5يف املائة خالل عام 2012م مقارنة بعام 2011م ،ب�سبب تقييم الرواتب وارتفاع املكاف�آت
املدفوعة يف عام 2012م .و�أعقب ذلك ارتفاع �آخر بقيمة  7.1مليون ريال �سعودي عام 2013م نتيجة لزيادات الرواتب التي مت تطبيقها خالل عام 2013م.
�أما فيما يخ�ص امل�صروفات العمومية والإدارية الأخرى فمثلت تعديالت لفرتات �سابقة وم�صاريف �أخرى متفرقة.
كما انخف�ضت م�صاريف جمل�س الإدارة بقيمة  2.1مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  44.7يف املائة يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م ،وذلك ب�شكل رئي�سي ب�سبب
�إعادة ت�صنيف م�صاريف مع ّينة.
حصة الشركة في دخل (خسائر) الشركات الشقيقة

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل ح�صة ال�شركة يف نتائج ال�شركات ال�شقيقة للأعوام املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
لودجلاااالاح�صة ال�شركة يف دخل (خ�سائر) ال�شركات ال�شقيقة
مليون ريال �سعودي

الزيادة  /النق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب

2013م
مراجعة

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

برتديك املحدودة

135.4

143.9

291.2

 6.3يف املائة

 102.4يف املائة

ان �سي �سي – �أودجفيل كيميكال تانكرز جي ال تي

4.3

3.8

-

( )11.6يف املائة

( )100.0يف املائة

املجموع

139.7

147.7

291.2

 5.7يف املائة

 97.2يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

وقد ارتفعت ح�صة الدخل من ال�شركات ال�شقيقة بقيمة  8.0مليون ريال �سعودي و  143.5مليون ريال �سعودي خالل عامي 2012م و2013م على التوايل مقارنة
بعامي 2011م و2012م ،ب�سبب التح�سن يف الأداء التجاري لبرتديك.
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مصاريف التمويل

يلخ�ص اجلدول التايل م�صاريف التمويل لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
لودجلااالالام�صاريف التمويل
مليون ريال �سعودي

الزيادة  /النق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

51.9

59.8

60.4

 15.2يف املائة

 1.0يف املائة

م�صاريف التمويل
امل�صدر :ال�شركة

متثل م�صاريف التمويل الفوائد املدفوعة على التمويل امل�ستخدم من قبل ال�شركة خالل الفرتة .وقد ارتفعت م�صاريف التمويل بقيمة  7.9مليون ريال �سعودي
و 0.6مليون ريال �سعودي يف عامي 2012م و2013م على التوايل ،مقارنة بعامي 2011م و2012م وذلك ب�سبب ا�ستخدام متويل �إ�ضايف خالل العام.
إيرادات (مصاريف) أخرى

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل �إيرادات وم�صاريف �أخرى لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و 2012م و2013م.
لودجلااالالا�إيرادات (م�صاريف) �أخرى
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

مليون ريال �سعودي
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مكا�سب بيع �أ�صول ثابتة

0.0

12.5

75.5

-

 504.0يف املائة

�صايف ربح اال�ستثمارات

6.3

7.3

18.5

 15.9يف املائة

 153.4يف املائة

�صايف تعوي�ض �إلغاء عقود بناء �سفن

-

-

16.3

-

-

ا�سرتجاع الفائ�ض من مطالب الت�أمني

7.5

1.5

6.7

( )80.0يف املائة

 346.7يف املائة

ت�سوية �إ�صالح ال�سفن

-

-

5.2

-

انخفا�ض قيمة الأ�صول املتاحة

-

-

()17.7

-

ت�سوية من دعوى ق�ضائية

6.1

-

-

( )100.0يف املائة

-

�أخرى

0.7

()1.2

1.4

( )271.4يف املائة

 216.7يف املائة

املجموع

20.6

20.1

105.9

( )2.5يف املائة

 426.9يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

تت�ألف م�صادر الإيرادات الأخرى خالل عام 2011م من مبالغ م�سرتدة من مطالب ت�أمني بقيمة  7.5ملون ريال �سعودي وت�سوية من دعوى ق�ضائية بقيمة 6.1
مليون ريال �سعودي.
وكانت املبالغ امل�سرتجعة من مطالب الت�أمني مقابل �إ�صالحات متت للناقلة (ان �سي �سي مكة) ،بينما مت ا�ستالم تعوي�ض بقيمة  6.1مليون ريال �سعودي من ت�سوية
ق�ضية ربحتها ال�شركة �ضد �ساحة حلفظ احلاويات.
�أما م�صادر الإيرادات الأخرى خالل عام 2012م فتت�ألف من مكا�سب بيع �أ�صول ثابتة بقيمة  10.7مليون ريال �سعودي لقطعة �أر�ض م�ساحتها  6.164مرت مربع
يف الريا�ض ،و  1.8مليون ريال �سعودي لبيع حاويات موجودة يف مرافئ اململكة خالل عام 2012م.
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وقد ارتفعت م�صادر الإيرادات الأخرى بقيمة  85.8مليون ريال �سعودي عام 2013م مقارنة بعام 2012م ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى:
 مكا�سب بيع �أ�صول ثابتة بقيمة  75.5مليون ريال �سعودي لعام 2013م متثل بيع �سفن ب�ضائع عامة �سعودي �أبها الدرعية ،الهفوف وتبوك وحاويات
لنقل الب�ضائع.
 مبالغ م�سرتدة من عقد ملغى لبناء الناقلة �إن �سي �سي بدر.
 زيادة الدخل من اال�ستثمارات بقيمة  11.2مليون ريال �سعودي نتيجة ملكا�سب بيع ا�ستثمارات ال�شركة املتاحة للبيع..
 ا�سرتجاع قيمة مطالب ت�أمني بقيمة  6.7مليون ريال �سعودي عام 2013م فيما يتعلق بالناقلة ان �سي �سي اجلبيل والناقلة ان �سي �سي الق�صيم.
ويف املقابل ،كانت هناك خ�سائر بقيمة  17.7مليون ريال �سعودي ناجتة عن انخفا�ض قيمة ا�ستثمار ال�شركة يف ال�شركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح.
مخصصات الزكاة والضريبة

فيما يلي ملخ�ص ملخ�ص�صات الزكاة وال�ضريبة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
لودجلااالالاخم�ص�ص الزكاة وال�ضريبة
نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
مليون ريال �سعودي

الزيادة  /النق�ص

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

خم�ص�صات الزكاة

21.6

32.9

43.6

 52.3يف املائة

 32.5يف املائة

خم�ص�صات ال�ضريبة

3.9

3.4

6.3

( )12.8يف املائة

 85.3يف املائة

املجموع

25.5

36.3

49.9

 42.4يف املائة

 37.5يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

تت�ألف العنا�صر الأ�سا�سية لوعاء ال�شركة الزكوي بح�سب لوائح و�أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل من حقوق امل�ساهمني وخم�ص�صاتها يف بداية العام والقرو�ض طويلة
الأجل والدخل ال�صايف املعدّل بعد طرح �صايف القيم الدفرتية للأ�صول الثابتة واال�ستثمارات وبع�ض البنود الأخرى.
وضع الزكاة والضرائب للشركة

قدمت ال�شركة �إقرارات الزكاة لكافة ال�سنوات املالية حتى عام 2012م .كما قدمت ال�شركة كافة ال�ضرائب امل�ستقطعة حتى تاريخ �أكتوبر 2013م ،ودفعت كامل
مبالغ الزكاة وال�ضرائب امل�ستقطعة ح�سب هذه الإقرارات .وقد تلقت ال�شركة ربوط ًا �إ�ضافية من م�صلحة الزكاة والدخل للأعوام 2001م حتى 2007م بلغت 22
مليون ريال �سعودي .واعرت�ضت ال�شركة على هذه التقييمات الإ�ضافية وطريقة احت�سابها وقدمت اعرتا�ضها مل�صلحة الزكاة والدخل.
ومل تتلقى ال�شركة ربوط ًا نهائية للأعوام من 2008م وحتى 2012م .ومنذ تطبيق القانون اجلديد لل�ضرائب ،دفعت ال�شركة ال�ضرائب امل�ستقطعة املتوجبة
واملخ�صومة من الدفعات �إلى الأطراف الغري مقيمة يف اململكة يف الوقت املحدد .وتعتقد ال�شركة �أنها حتتفظ مبخ�ص�صات كافية للزكاة وال�ضريبة حتى تاريخ 31
دي�سمرب 2013م لدفع �أي مطالبات �أخرى حمتملة للزكاة وال�ضريبية لل�سنوات املعنية.
وضع الزكاة والضرائب للشركات التابعة (الشركة الوطنية لنقل الكيماويات)

قدّمت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات �إقرارات الزكاة لكافة ال�سنوات املالية حتى عام 2012م �إلى جانب �إقرارات كافة ال�ضرائب امل�ستقطعة حتى تاريخ نوفمرب
2013م ،ودفعت كامل مبالغ الزكاة وال�ضرائب امل�ستقطعة بح�سب هذه الإقرارات .وقد تلقت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ربوط ًا �إ�ضافية للزكاة وال�ضريبة
من م�صلحة الزكاة والدخل للأعوام 1991م حتى 2004م بلغت  59مليون ريال �سعودي .اعرت�ضت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات على بع�ض البنود وطريقة
معاجلتها .ويف �أبريل 2010م ،تو�صلت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات �إلى اتفاق ت�سوية نهائية بخ�صو�ص الربوط املذكورة بقيمة  54مليون ريال �سعودي .دفعت
ال�شركة  26مليون ريال �سعودي خالل 2011م وطلبت �أن تدفع املبلغ املتبقي على �أق�ساط خالل فرتة خم�س �سنوات ابتداء من يوليو 2012م .وتعتقد ال�شركة الوطنية
لنقل الكيماويات �أنها حتتفظ مبخ�ص�صات كافية للزكاة وال�ضرائب حتى تاريخ  31دي�سمرب 2013م.
يتم �إعداد �إقرارات الزكاة ب�شكل م�ستقل لكل من ال�شركة وال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات.
وضع الزكاة والضريبة لشركة البحري للبضائع السائبة

مت ت�سجيل �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة لدى م�صلحة الزكاة والدخل وح�صلت على رقم خا�ص بذلك .خالل عام 2013م ،قامت �شركة البحري للب�ضائع
ال�سائبة بدفع قيمة الزكاة وال�ضريبة املتح�صلة لعام 2012م ،و�سوف تقوم يف 2014م بتقدمي �إقراراتها الزكوية وال�ضريبية عن ال�سنوات ال�سابقة وحتى عام
2013م .وتعتقد �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة �أنها حتتفظ مبخ�ص�صات كافية للزكاة وال�ضريبة كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م.
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حدة
حقوق الملكية غير المسيطرة من صافي دخل الشركات التابعة المو ّ

املوحدة.
ح�صة �صايف الدخل اخلا�ص بال�شركات التابعة ّ
م ّثلت حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف قائمة الدخل ّ
املوحدة ّ
8 88 -88 -8قائمة المركز المالي

يظهر اجلدول التايل قائمة املركز املايل لل�شركة يف ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م:
لودجلااالالاملخ�ص قائمة املركز املايل
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

الأ�صول املتداولة

1.042.3

1.143.1

1.426.8

 9.7يف املائة

 24.8يف املائة

الأ�صول غري املتداولة

9.580.9

9.919.4

10.569.7

 3.5يف املائة

 6.6يف املائة

جمموع الأ�صول

10.623.2

11.062.6

11.996.5

 4.1يف املائة

 8.4يف املائة

اخل�صوم املتداولة

944.2

1.006.1

1.355.1

 6.6يف املائة

 34.7يف املائة

اخل�صوم غري املتداولة

4.323.0

4.330.7

4.454.1

 0.2يف املائة

 2.8يف املائة

حقوق امللكية

5.355.9

5.725.7

6.187.4

 6.9يف املائة

 8.1يف املائة

جمموع اخل�صوم وحقوق امللكية

10.623.2

11.062.6

11.996.5

 4.1يف املائة

 8.4يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

األصول المتداولة

يظهر اجلدول التايل الأ�صول املتداولة لل�شركة كما يف ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م ،و 2012م و2013م.
لودجلااالالاالأ�صول املتداولة
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

�أر�صدة لدى البنوك ونقد بال�صندوق

144.8

105.7

106.5

( )27.0يف املائة

 0.8يف املائة

مرابحات وودائع ق�صرية الأجل

274.5

292.7

237.9

 6.6يف املائة

( )18.7يف املائة

�صايف مدينون جتاريون

288.5

252.8

608.6

( )12.4يف املائة

 140.8يف املائة

�صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة حديد عاري

7.5

10.1

15.3

 34.7يف املائة

 51.5يف املائة

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون

40.5

141.7

79.6

 249.9يف املائة

( )43.8يف املائة

احل�سابات اجلارية للوكالء

21.3

27.8

27.5

 30.5يف املائة

( )1.1يف املائة

املخزون

145.0

132.1

223.0

( )8.9يف املائة

 68.9يف املائة

�صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة

87.8

132.6

123.9

 51.0يف املائة

( )6.5يف املائة

رحالت غري مكتملة

12.1

21.4

4.5

 76.9يف املائة

( )78.9يف املائة

ا�ستثمارات للإجتار

20.3

26.4

-

 30.0يف املائة

( )100.0يف املائة

جمموع الأ�صول املتداولة

1.042.3

1.143.1

1.426.8

 9.7يف املائة

 24.8يف املائة

امل�صدر :ال�شركة
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ميثل املدينون التجاريون واملخزون واال�ستثمارات يف املرابحة والودائع ق�صرية الأجل مع ًا  75.0يف املائة من الأ�صول املتداولة لل�شركة يف  31دي�سمرب 2013م
و�ساهمت منفرد ًة مبا ن�سبته  42.7يف املائة ،و 15.6يف املائة ،و 16.7يف املائة من جمموع الأ�صول املتداولة على التوايل.
ارتفعت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا بالإ�ضافة �إلى �إعانة الوقود امل�ستحقة يف تاريخ  31دي�سمرب 2012م مبقدار  101.2مليون ريال �سعودي و 44.8مليون ريال
�سعودي على التوايل مقارن ًة بـ  31دي�سمرب 2011م ،ومت تعوي�ض هذا االرتفاع جزئي ًا بانخفا�ض يف املبالغ النقدية وما يعادلها بقيمة  39.1مليون ريال �سعودي ويف
�ﺼﺎﻲﻓ املدينون التجاريون بقيمة  35.7مليون ريال �سعودي ،مما �أدّى �إلى ارتفاع بقيمة �إجمالية قدرها  100.9مليون ريال �سعودي يف الأ�صول املتداولة مقارن ًة بـ
 31دي�سمرب 2011م.
كما ارتفعت الأ�صول املتداولة لل�شركة بقيمة  283.6مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة بـ  31دي�سمرب 2012م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي الرتفاع
بقيمة  355.8مليون ريال �سعودي يف �صايف املدينني التجاريني وارتفاع ر�صيد املخزون بقيمة  90.9مليون ريال �سعودي.
النقد واألرصدة لدى البنوك ،واالستثمار في ودائع المرابحات القصيرة األجل

مي ّثل النقد وما يعادله النقد يف ال�صندوق والأر�صدة النقدية لدى البنوك املحلية والأجنبية .وتت�أثر احلركة يف الأر�صدة النقدية يف نهاية الفرتة بالتد ّفقات املالية
النا�شئة عن الأن�شطة الت�شغيلية واال�ستثمارية والتمويلية لل�شركة .وتتّبع ال�شركة �سيا�سة ا�ستثمار الفائ�ض النقدي يف ودائع مرابحة منخف�ضة املخاطر.
صافي مدينون تجاريون

يظهر اجلدول التايل تفا�صيل املدينون التجاريون حتّى تاريخ  31دي�سمرب 2011م ،و 2012م و2013م.
لودجلااالالا�صايف مدينون جتاريون
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

جمموع الر�صيد قبل الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

301.1

265.9

616.9

( )11.7يف املائة

 132.0يف املائة

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

()12.6

()13.2

()8.2

 4.8يف املائة

( )37.9يف املائة

�صايف املدينون التجاريون

288.5

252.8

608.6

( )12.4يف املائة

 140.8يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

يت�ألف املدينون التجاريون لل�شركة من م�ستحقات �إيرادات النقل الغري م�سدّدة من الب�ضائع العا ّمة وم�ست�أجري ناقالت النفط العمالقة ،والتي م ّثلت  2.7يف املائة،
و 2.3يف املائة ،و 5.1يف املائة من جمموع �أ�صول ال�شركة يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م على التوايل .تراجعت الذمم املدينة والأر�صدة املدينة الأخرى
مبقدار  35.7مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2012م ،مقارن ًة بالفرتة نف�سها من العام 2011م .وكان ذلك ب�سبب �إعادة ت�صنيف مطالبات الت�أمني والذمم
املدينة للموظفني وبع�ض الأر�صدة املدينة الأخرى للم�صاريف املدفوعة م�سبق ًا وغريها من الأر�صدة املدينة.
وقد ارتفع ح�ساب املدينون التجاريون لل�شركة بقيمة  355.8مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م ،وترجع
تلك الزيادة ب�شكل رئي�سي �إلى:
 ت�سجيالحلد الأدنى ل�سعر ال�شحن مبوجب عقد ال�شحن امل�ؤقت مع فيال مما �أدى �إلى ارتفاع الذمم املدينة بقيمة  149.6مليون ريال �سعودي.
 الزيادة يف ح�ساب املدينون التجاريون لل�شركة الوطنية لنقل الكيماويات بقيمة  107.6مليون ريال �سعودي والتي متثل الذمم املدينة غري املح�صلة
لعقود الإيجار وتكلفة التعوي�ض من ال�شركة العاملية لل�شحن والنقل املحدودة و�إعانات الوقود ومطالبات ال�ضمان.
زيادة الذمم املدينة املتعلقة بقطاع نقل النفط بقيمة  75.0مليون ريال �سعودي نتيجة لنمو الإيرادات.
خم�ص�ص الديون امل�شكوك بتح�صيلها على و�سائل حمدّدة تتعلق بتو ّقعات الإدارة حول حت�صيل املبالغ امل�ستحقّة.
يرتكز ّ
بح�سب �سيا�سة املخ�ص�صات ،ال بد من اعتبار خم�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها على النحو التايل:





جميع �أر�صدة ال�شحن امل�ستحقة منذ عامني �أو �أكرث.
جميع �أر�صدة ال�شحن امل�ستحقة اخلا�ضعة لق�ضايا قانونية.
يف حال �إيقاف الوكيل وكان هناك ر�صيد �شحن م�ستحق من ذلك الوكيل ومل يتم �سداده من قبله قبل تاريخ الإيقاف.
بالإ�ضافة �إلى ما �سبق ،كامل �أر�صدة ال�شحن امل�ستحقة الأخرى والتي �أو�صى الوكالء والفروع واملكاتب الإقليمية ونائب الرئي�س التنفيذي للب�ضائع
العامة ب�أنها م�شكوك يف حت�صيلها.
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المصاريف المدفوعة مقدم ًا واألرصدة المدينة األخرى

فيما يلي ملخ�ص للم�صاريف املدفوعة مقدم ًا كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
لودجلااالالاامل�صاريف املدفوعة مقدماً والأر�صدة املدينة الأخرى
مليون ريال �سعودي

الزيادة  /النق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا

40.5

59.0

57.9

 45.7يف املائة

( )1.9يف املائة

دفعات مقدمة للموردين

-

7.5

9.6

-

 28.0يف املائة

مطالبات ت�أمني

-

15.5

4.3

-

( )72.3يف املائة

الذمم املدينة للموظفني

-

5.3

3.1

-

( )41.5يف املائة

م�ستحقات من �أطراف ذات عالقة

-

50.1

-

-

( )100.0يف املائة

�أخرى

-

4.4

4.7

-

 6.8يف املائة

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

40.5

141.7

79.6

 249.9يف املائة

( )43.8يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

تتكون امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا لل�شركة ب�شكل �أ�سا�سي من مطالبات الت�أمني على ال�سفن وتكلفة التمويل .وقد ارتفعت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا مببلغ 18.5
مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2012م مقارنة بـ  31دي�سمرب 2011م ،وذلك ب�سبب �إعادة ت�صنيف بنود حمددة لتكاليف التمويل  .وقد �أعقب ذلك انخفا�ض
بقيمة  1.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م ويرجع ذلك ب�سبب تكلفة التمويل املدفوعة مقدم ًا كتكلفة مرتبطة ب�شراء �سفن روكون.
كما تتع ّلق مطالبات الت�أمني ب�شكل رئي�سي باتّفاقيات ت�أمني التج ّمع مع نادي احلماية والتعوي�ض يف �شمال �إجنلرتا ونادي احلماية والتعوي�ض يف غرب �إجنلرتا.
ومتثل تكاليف �إعادة التمويل املدفوعة مقدم ًا بر�سوم خمتلفة مثل :ر�سوم الرتتيب ،ور�سوم وكالة �سنوية ،ر�سوم �إدارية ،وما �إلى ذلك ،واملدفوعة مقدم ًا عند توقيع
ويتم �إطفاء تكاليف متويل املدفوعة مقدما على مدى فرتة التمويل.
االتفاقيات النهائية للتمويلّ .
وقد متت �إعادة ت�صنيف كل من الدفعات املقدمة للموردين ومطالبات الت�أمني والذمم املدينة للموظفني وامل�ستحقات من الأطراف ذوي العالقة والأر�صدة املدينة
الأخرى من ذمم مدينة جتارية و�أر�صدة �أخرى �إلى م�صاريف مدفوعة مقدم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى يف القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.
وترتبط املبالغ املدفوعة مقدم ًا للموردين بعدة موردي خدمات ومواد لل�شركة .وقد ارتفعت املبالغ املدفوعة مقدم ًا للموردين بقيمة  2.1مليون ريال �سعودي كما يف
 31دي�سمرب 2013م ،مقارنة بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى ارتفاع ر�صيد الدفعات املقدمة التي متت مقابل بع�ض النفقات
املرتبطة بالرحالت.
وقد ت�ألفت مطالبات الت�أمني من مطالبات ال�شحن والت�أمني من �شركات الت�أمني .وقد انخف�ضت قيمة املطالبات مبقدار  11.2مليون ريال �سعودي كما يف 31
دي�سمرب 2013م مقارنة بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي لتح�صيل مطالبات الت�أمني يف عام 2013م.
وت�ضم ال�سلف املقدمة ّ
للموظفني على رواتب وبدالت مدفوعة مقدّم ًا والقرو�ض ال�شخ�صية .وقد انخف�ضت هذه ال�سلف مبقدار  2.2مليون ريال �سعودي كما يف 31
ّ
دي�سمرب 2013م مقارنة بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م ،وذلك نتيجة للتغيري يف �سيا�سة ال�شركة اخلا�صة بتقدمي قرو�ض للموظفني.
�أما امل�ستحقات من �أطراف ذوي عالقة والتي بلغت قيمتها  50.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2012م فكانت ناجتة عن ر�أ�س املال العامل املتعلق
بالناقالت التي كانت تعمل يف جتمع الناقالت مع �أودجفيل .وقد متت ت�سوية تلك املبالغ بالكامل يف عام 2013م.
�أما الأر�صدة املدينة الأخرى ،فهي ت�شكل ب�شكل رئي�سي الدفعات املقدمة �إلى الهيئات احلكومية والأر�صدة املدينة املتفرقة.
صافي حساب مدين من تأجير سفن على هيئة حديد عاري

�إن القيمة احلالية ملدفوعات الت�أجري للأ�صول املباعة مبوجب الت�أجري التمويلي وقيمة اخلردة غري امل�ضمونة يف نهاية مدة العقد يتم اعتبارها كح�ساب مدين
�صايف من الإيرادات التمويلية غري املحققة ويتم االعرتاف ب�إيرادات الت�أجري على مدى فرتة الإيجار با�ستخدام طريقة �صايف اال�ستثمار وهي الفرق بني اال�ستثمار
الإجمايل والعائد غري املكت�سب على عقود الإيجار ،مما يعك�س معدل عائد دوري ثابت .تقوم ال�شركة باملحا�سبة عن الأ�صول التي حت�صل عليها مبوجب عقود
الت�أجري كعقود ت�أجري متويلية عندما يحول عقد الت�أجري معظم املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية الأ�صول �إلى امل�ست�أجر.
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مي ّثل �صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة حديد عاري املبلغ احلايل من �إجمايل ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة حديد عاري لل�شركة الوطنية
لنقل الكيماويات املرتتّب على �شركة �أودفجل لقاء االتّفاقيات املو ّقعة بتاريخ  30يناير 2009م من �أجل ا�ستئجار ثالث ناقالت مبوجب اتّفاقية ت�أجري �سفن على هيئة
حديد عاري ملدّة � 10سنوات .وت�ص ّنف االتّفاقية على �أ ّنها عقد ت�أجري متويلي مبا �أ ّنها حت ّول فعل ّي ًا كل املخاطر والفوائد �إلى �أودفجل كما تقدّم لها خيار ال�شراء.
يظهر اجلدول التايل تفا�صيل ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة حديد عاري يف  31دي�سمرب 2011م ،و2012م و2013م.
لودجلااالالا�صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة حديد عاري
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

احلد الأدنى للمدفوعات امل�ستقبلية املرتتبة على عقد
الإيجار

467.0

411.4

354.1

( )11.9يف املائة

( )13.9يف املائة

قيمة اخلردة غري امل�ضمونة يف نهاية مدة عقد الإيجار

247.9

247.9

247.9

-

-

املجموع

714.9

659.3

602.0

( )7.8يف املائة

( )8.7يف املائة

مكا�سب غري حمققة

()302.5

()254.5

()207.3

( )15.9يف املائة

( )18.5يف املائة

املجموع

412.4

404.8

394.7

( )1.8يف املائة

( )2.5يف املائة

�صايف اجلزء املتداول من ح�ساب مدين لل�سفن التي ت�ؤجر
على هيئة حديد عاري

7.5

10.1

15.3

 34.7يف املائية

 51.5يف املائة

اجلزء غري املتداول

404.8

394.7

379.4

( )2.5يف املائة

( )3.9يف املائة

املجموع

412.4

404.8

394.7

( )1.8يف املائة

( )2.5يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

يتم ح�ساب دفعات الإيجار امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام طريقة خ�صم التدفقات النقدية ح�سب فرتة عقد الت�أجري.
حساب جاري الوكالء

فيما يلي ملخ�ص حل�ساب جاري الوكالء بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
لودجلااالالاح�ساب جاري الوكالء
مليون ريال �سعودي

ح�ساب جاري الوكالء

الزيادة  /النق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

21.3

27.8

27.5

 30.5يف املائة

( )1.1يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

يرتبط ح�ساب جاري الوكالء بالدفعات املقدمة ملكاتب الو�سطاء مقابل الرحالت وامل�صروفات .وارتفع ح�ساب الدفعات املقدمة من  21.3مليون ريال �سعودي يف
 31دي�سمرب2011م �إلى  27.5مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2013م ب�سبب ارتفاع احل�ساب اجلاري للوكالء اخلا�ص بقطاع نقل الب�ضائع العا ّمة.
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المخزون

يت�ألف املخزون ب�شكل رئي�سي من خمزون وقود ال�سفن وزيوت الت�شحيم على منت ال�سفن.
يظهر اجلدول التايل تفا�صيل املخزون يف  31دي�سمرب 2011م ،و2012م و2013م
لودجلااالالااملخزون
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

2012م

2013م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

وقود

122.8

108.1

198.2

( )12.0يف املائة

 83.3يف املائة

زيوت الت�شحيم

22.2

24.0

22.4

 8.1يف املائة

( )6.7يف املائة

�أخرى

-

-

2.5

-

-

املجموع

145.0

132.1

223.0

( )8.9يف املائة

 68.8يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

متو�سط �أ�سعار وقود ال�سفن،
ت�أثرت حركة املخزون املحتفظ به ب�سبب ارتفاع عدد �أيام الت�شغيل لناقالت النفط العمالقة التي تعمل يف ال�سوق الفورية ،وتغري ًا يف ّ
وكذلك يف عدد الرحالت غري املكتملة يف  31دي�سمرب 2011م ،و2012م و2013م
استثمارات لإلتجار

يت�ضمن اجلدول التايل اال�ستثمارات املخ�ص�صة للإجتار كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
لودجلااالالاا�ستثمارات للإجتار
مليون ريال �سعودي

ا�ستثمارات لالجتار

الزيادة  /النق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

20.3

26.4

-

 30.0يف املائة

( )100.0يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

تت�ألف اال�ستثمارات للإجتار من حمفظة ا�ستثمارية يف الأ�سهم املحلية يتم ت�سجيلها يف نهاية كل فرتة بالقيمة العادلة .وقد مت بيع هذه اال�ستثمارات يف عام 2013م
مبكا�سب بلغت  9.9مليون ريال �سعودي.
صافي إعانة الوقود المستحقة

تت�ألف �صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة من الأر�صدة املدينة امل�ستحقة من �شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية) مقابل الدعم احلكومي املقدّم لوقود
�سفن ال�شركة امل�ستخدم يف الرحالت امل�ؤهلة للإعانة.
يظهر اجلدول التايل �إجمايل الأر�صدة املدينة حل�ساب �صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة يف  31دي�سمرب 2011م ،و 2012م و2013م.
لودجلااالالا�صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

مراجعة

�إعانة وقود م�ستحقة

130.4

171.1

146.2

 31.2يف املائة

( )14.5يف املائة

خم�ص�ص �إعانة وقود م�شكوك يف حت�صيلها

()42.6

()38.5

()22.3

( )9.6يف املائة

( )42.0يف املائة

�صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة

87.8

132.6

123.9

 51.0يف املائة

( )6.6يف املائة

امل�صدر :ال�شركة
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خم�ص�ص يبلغ  6يف املائة مقابل م�ستحقات �إعانة الوقود لرحالت �سفن الروكون و 25يف املائة لرحالت ناقالت النفط العمالقة على التوايل،
تقوم ال�شركة بقيد ّ
والتي ّمت ت�سجيلها يف نهاية الفرتة الزمنية وذلك بنا ًء على التح�صيل التاريخي لتلك الإعانات.
ارتفعت �صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة بقيمة  44.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2012م مقارنة بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م نتيجة الرتفاع
مبالغ �شراء وقود ال�سفن الناجمة عن زيادة عدد �أيام ت�شغيل ناقالت النفط العمالقة العاملة يف ال�سوق الفورية ،بالإ�ضافة �إلى م�ساهمة ارتفاع �أ�سعار الوقود مبقدار
 30دوالر �أمريكي لكل طن مرتي ب�شكل جزئي يف هذه الزيادة.
�إال �أن �صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة انخف�ضت بقيمة  8.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة بعام 2012م وذلك نتيجة النخفا�ض ا�ستهالك
الوقود من قبل �سفن الروكون يف عام 2013م.
الرحالت غري املكتملة :يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�صروفات الت�شغيلية املرتبطة بالرحالت اجلارية يف تواريخ نهاية الفرتة الزمنية املحدّدة يف قائمة املركز املايل.
وتعترب حالة الرحلة غري مكتملة �إذا مل تبحر الناقلة من �أخر ميناء تفريغ لكل رحلة.
نقل الب�ضائع العامة :تتبع ال�شركة �سيا�سة الرحلة املكتملة يف حتديد �إيرادات وم�صروفات الفرتة للرحالت التي تخ�ص �سفن نقل الب�ضائع العامة (الروكون).
وتعترب الرحلة مكتملة عندما تبحر الناقلة من �آخر ميناء تفريغ لكل رحلة .ويتم ت�أجيل �إيرادات ال�شحن وم�صروفات الت�شغيل املبا�شرة وغري املبا�شرة للرحالت
غري املكتملة حلني اكتمالها .ويتم �إظهار الرحالت غري املكتملة بقيمتها ال�صافية (الفرق ما بني الإيرادات وامل�صاريف) يف قائمة املركز املايل املوحدة "رحالت
غري مكتملة"� .أما �إيرادات الت�أجري والأن�شطة الأخرى املرتبطة بها ،فيتم ت�سجيلها عند تقدمي اخلدمات وذلك بالتوافق مع فرتات العقود واملدة الزمنية للرحالت
واخلدمات املتفق عليها .ويتم ت�سجيل الإيرادات الأخرى عند حتققها .
نقل النفط اخلام :تتبع ال�شركة �سيا�سة الرحلة املكتملة يف حتديد �إيرادات وم�صروفات الفرتة للرحالت التي تخ�ص �سفن نقل النفط اخلام حيث تعترب فرتة
الرحلة من بداية تاريخ تفريغ احلمولة من الرحلة ال�سابقة حتى تاريخ تفريغها من الرحلة احلالية يف ميناء التفريغ االخري.
األصول غير المتداولة

يظهر اجلدول التايل الأ�صول غري املتداولة لل�شركة يف  31دي�سمرب 2011م ،و 2012م و2013م.
لودجلااالالاالأ�صول غري املتداولة
مليون ريال �سعودي

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

زيادة  /نق�ص
2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

�صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة حديد عاري

404.8

394.7

379.4

( )2.5يف املائة

( )3.9يف املائة

ا�ستثمارات حتفظ الى تاريخ اال�ستحقاق

30.6

40.6

40.6

 32.7يف املائة

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع

48.1

57.8

14.4

 20.2يف املائة

( )75.1يف املائة

ا�ستثمارات يف �شركات �شقيقة

540.2

652.0

842.0

 20.7يف املائة

 29.1يف املائة

�صايف تكاليف الت�سفني امل�ؤجلة

67.2

98.7

104.7

 46.9يف املائة

 6.1يف املائة

�صايف الأ�صول الثابتة

7.252.9

7.503.7

8.512.2

 3.5يف املائة

 13.4يف املائة

�سفن حتت البناء و�أخرى

1.237.1

1.172.0

676.5

( )5.3يف املائة

( )42.3يف املائة

جمموع الأ�صول غري املتداولة

9.580.9

9.919.5

10.569.7

 3.5يف املائة

 6.6يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

تت�أ ّلف الأ�صول غري املتداولة لل�شركة من �أ�صول ثابتة و�سفن حتت الإن�شاء ،و�ش ّكلت  86.9يف املائة من جمموع الأ�صول غري املتداولة  76.6يف املائة من جمموع
�أ�صول ال�شركة كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م.
وارتفعت قيمة الأ�صول غري املتداولة مبقدار 338.6مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2012م ،مقارن ًة بـ 31دي�سمرب2011م ،ب�سبب الإ�ضافات �إلى �أ�سطول ناقالت
ال�شركة الوطنية لناقالت الكيماويات و�إلى زيادة اال�ستثمارات يف ال�شركات ال�شقيقة.
وقد ارتفع جمموع الأ�صول غري املتداولة لل�شركة مبقدار  650.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة بعام 2012م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي
�إلى ارتفاع مبقدار  1.008.5مليون ريال �سعودي يف �صايف الأ�صول الثابتة (مثل الإ�ضافة �إلى �سفن نقل الب�ضائع العامة وال�سائبة والكيماويات) و�إلى ارتفاع مبقدار
 190.0مليون ريال �سعودي يف ال�شركات ال�شقيقة وغريها.
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صافي حساب مدين من تأجير سفن على هيئة حديد عاري

مي ّثل �صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة حديد عاري املدفوعات امل�ستحقّة بعد �سنة ،مبوجب اتّفاقية ت�أجري ثالث ناقالت على هيئة حديد عاري
لأودفجل لفرتة �10سنوات .وانخف�ض �صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة حديد عاري الغري متداول من  404.8مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب
2011م �إلى  379.4مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2013م وفق ًا ل�شروط االتّفاقية.
استثمارات تحفظ حتى تاريخ االستحقاق

يت�ألف ح�ساب ا�ستثمارات حتفظ حتى تاريخ اال�ستحقاق ب�شكل رئي�سي من ا�ستثمارات ال�شركة يف �سندات ال�صكوك مببلغ قدره  30.6مليون ريال �سعودي متت
زيادته مبقدار  10ماليني ريال �سعودي يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م ب�سبب ا�ستثمار ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات يف ال�صكوك خالل عام 2012م.
تاريخ ا�ستحقاق �سندات ال�صكوك هو  30دي�سمرب 2019م.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ت�ضم اال�ستثمارات املحفوظة حتى تاريخ اال�ستحقاق مبلغ قدره  145.000دوالر �أمريكي و�ضعته �شركة �إن �إ�س �سي �إ�س �إيه (�أمريكا) ك�ضمان
مقابل �سندات اجلمارك يف الواليات املتّحدة .و ّمت احل�صول على ال�سندات كجزء من خدمات الوكالة املقدّمة �إلى ال�شركة.
االستثمارات المتاحة للبيع

مت ّثل اال�ستثمارات املتاحة للبيع ا�ستثمارات ال�شركة يف ال�صناديق اال�ستثمارية املختلفة التي تدار من قبل �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم من قبل هيئة ال�سوق املالية
وح�صتها البالغة  4.69يف املائة يف ال�شركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح.
�ساهمت ال�شركة يف ت�أ�سي�س ال�شركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح ،التي مت ت�أ�سي�سها مبوجب القرار الوزاري رقم  1299بتاريخ 1427/5/11هـ (املوافق  8يونيو
2006م) .وتعمل هذه ال�شركة التابعة يف �أن�شطة �صناعة الزجاج امل�سطح وقد بد�أت عملياتها يف �أبريل 2009م.
مت ا�ستثمار 20مليون ريال �سعودي لتملك  2مليون �سهم مدفوعة بالكامل ،متثل  10يف املائة من ر�أ�س املال� .إ�ضاف ًة �إلى �أن البحري دفعت مبلغ  1.2مليون ريال
�سعودي حتى 2012/9/30م وهي ح�صتها من تكاليف الت�أ�سي�س والتطوير لل�شركة .كما �ساهمت البحري يف عام 2012م يف زيادة ر�أ�س املال من خالل االكتتاب
ب�أ�سهم حقوق �أولوية مببلغ  10مليون ريال �سعودي ،متثل متلك مليون �سهم �إ�ضايف .وبالتايل ،ف�إن جمموع ا�ستثمار البحري يف ال�شركة العربية املتحدة للزجاج
امل�سطح بلغ  30مليون ريال �سعودي .ونظر ًا لأن بع�ض امل�ساهمني مل ميار�سوا حقهم يف االكتتاب يف زيادة ر�أ�س املال واكتفاء ال�شركة مبا مت االكتتاب به ف�إن ح�صة
البحري �أ�صبحت  10.9يف املائة من ر�أ�س املال.
قامت ال�شركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح بتخفي�ض ر�أ�س مالها بتاريخ 1434/7/15هـ (املوافق 2013/05/25م) من  275.000.000ريال �سعودي �إلى
 113.048.410ريال �سعودي عن طريق �شطب خ�سائر بقيمة  161.951.590ريال �سعودي .ثم قامت بزيادة ر�أ�س مالها من  113.048.410ريال �سعودي
�إلى  263.048.410ريال �سعودي عن طريق �إ�صدار �أ�سهم جديدة .نتيجة لتخفي�ض ر�أ�س املال ،فقد انخف�ضت �أ�سهم ال�شركة من � 3.000.000سهم ًا �إلى
� 1.233.255سهم ًا .كما �أنه وبالنظر �إلى عدم م�شاركة ال�شركة يف زيادة ر�أ�س املال ،فقد انخف�ضت ح�صتها من  10.9يف املائة �إلى  4.69يف املائة.
االستثمارات في الشركات الشقيقة وأخرى

يظهر اجلدول التايل تفا�صيل اال�ستثمارات يف ال�شركات ال�شقيقة وامل�شاريع امل�شرتكة يف 31دي�سمرب 2011م ،و2012م و2013م.
لودجلااالالااال�ستثمارات يف ال�شركات ال�شقيقة
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

455.8

540.2

652.0

 18.5يف املائة

 20.7يف املائة

ح�صة ال�شركة يف �صايف �أرباح �شركة �شقيقة

139.7

147.7

291.2

 5.7يف املائة

 97.2يف املائة

�إعادة ت�صنيف اال�ستثمار يف ال�شركة العربية املتحدة
للزجاج امل�سطح �إلى ا�ستثمار متاح للبيع

()21.2

-

-

( )100.0يف املائة

-

توزيعات �أرباح م�ستلمة خالل ال�سنة

()34.1

()35.9

()96.6

 5.3يف املائة

 169.1يف املائة

مرحلة �إلى �شركات تابعة

-

-

()4.6

-

-

الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

540.2

652.0

842.0

 20.7يف املائة

 29.1يف املائة

امل�صدر :ال�شركة
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ارتفع �إجمايل اال�ستثمارات يف ال�شركات ال�شقيقة مبعدّل منو �سنوي مر ّكب ن�سبته  24.8يف املائة خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م �إلى 31
دي�سمرب 2013م .ويعود �سبب هذا االرتفاع �إلى ازدياد ن�صيب ال�شركة من الدخل ال�صايف ل�شركة برتديك املحدودة علم ًا ب�أن هذا الر�صيد ينخف�ض مبقدار ح�صة
ال�شركة من الأرباح النقدية التي تدفعها �شركة برتديك خالل هذه الفرتة.
تكاليف التسفين المؤجلة

ويتم �إطفاء وت�أجيل تكلفة الت�سفني ملدّد ترتاوح بني ال�سنتني
ح�سب �أ�صول �صناعة النقل البحري ،تخ�ضع ناقالت ال�شركة لعمليات الت�سفني املجدولة ب�شكل منتظمّ .
واخلم�س �سنوات .ويظهر اجلدول التايل حركة تكاليف الت�سفني امل� ّؤجلة بني  31دي�سمرب 2011م و 2012م و2013م.
لودجلااالالا�صايف تكاليف الت�سفني امل�ؤجلة
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

 46.8يف املائة

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

40.4

67.2

98.7

 66.3يف املائة

تكاليف ت�سفني �إ�ضافية

61.7

69.5

52.0

 12.7يف املائة

( )25.2يف املائة

تكاليف ت�سفني م�ؤجلة حولت الى الأ�صول الثابتة

()6.7

-

-

( )100.0يف املائة

-

م�صروف �إطفاء

()28.3

()38.1

()46.0

 34.6يف املائة

 20.7يف املائة

الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

67.2

98.7

104.7

 46.8يف املائة

 6.1يف املائة
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خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م ،و�صلت تكاليف الت�سفني الإ�ضافية �إلى  69.5مليون ريال �سعودي ،مثلت ب�شكل رئي�سي تكاليف الت�سفني املجدولة
لناقالت النفط العمالقة والتي بلغت  55.8مليون ريال �سعودي.
ارتفعت تكاليف الت�سفني امل�ؤجلة مبقدار  6.0مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م ،ويرجع ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى تكاليف ت�سفني �إ�ضافية بلغت 52.0
مليون ريال �سعودي ،قابلها �إطفاء لتكاليف الت�سفني التي مت حتملها يف الفرتات ال�سابقة .وقد مثلت تكاليف الت�سفني الإ�ضافية خالل عام 2013م ب�شكل �أ�سا�سي
عمليات الت�سفني املخطط لها لناقالت رملة وحباري وجنا وحوطة خالل العام.
صافي األصول الثابتة

لودجلااالالا�صايف الأ�صول الثابتة
مليون ريال �سعودي

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

زيادة  /نق�ص
2013م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

�أرا�ضي

13.6

1.9

1.9

( )86.0يف املائة

-

مباين وحت�سينات

38.2

36.6

36.3

( )4.2يف املائة

( )0.8يف املائة

الأ�سطول واملعدات

7.184.1

7.450.6

8.459.9

 3.7يف املائة

 13.5يف املائة

حاويات وجرارات

0.1

0.1

0.1

-

-

�أثاث وجتهيزات

2.0

1.6

1.9

( )20.0يف املائة

 18.8يف املائة

�أدوات ومعدات مكتبية

0.3

0.2

0.3

( )33.3يف املائة

 50.0يف املائة

�سيارات

0.2

0.3

0.1

 50.0يف املائة

( )66.7يف املائة

�أجهزة حا�سب �آيل

12.6

10.2

9.5

( )19.0يف املائة

( )6.9يف املائة

جتهيزات �ساحة احلاويات

1.7

2.3

2.0

 35.3يف املائة

( )13.0يف املائة

�أخرى

-

0.0

0.3

-

-

�صايف الأ�صول الثابتة

7.252.9

7.503.7

8.512.2

 3.5يف املائة

 13.4يف املائة

امل�صدر :ال�شركة
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ت�شمل الأ�صول الثابتة لل�شركة ناقالت النفط العمالقة وناقالت الروكون للب�ضائع العامة وناقالت الكيماويات اململوكة لل�شركة الوطنية لنقل الكيماويات التابعة
لل�شركة.
ّمت �إ�ضافة �أربع ناقالت كيماويات جديدة لأ�سطول ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات يف عام 2012م .و�أدّت زيادة التكاليف الناجمة عن هذه الناقالت �إلى ارتفاع
تكاليف الأ�سطول واملعدّات مبقدار 283.1مليون ريال �سعودي� ،أو بن�سبة  3.9يف املائة مقارن ًة بـ  31دي�سمرب 2011م.
�سجل
وخالل عام 2012م ،باعت ال�شركة قطعة �أر�ض يف مدينة الريا�ض مب�ساحة  6.146مرت مر ّبع ،م�سجلة بقيمة دفرتية بلغت  13.6مليون ريال �سعودي .وقد ّ
هذا البيع مك�سب ًا بلغ  10.7مليون ريال �سعودي مت ت�سجيله يف عام 2012م.
وقد ارتفع ر�صيد الأ�سطول واملعدات لل�شركة مبقدار  1.009.3مليون ريال �سعودي �أو ن�سبة  13.5يف املائة كما يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة بال�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م .وتعزى تلك الزيادة �إلى �إ�ضافة ناقلة للبرتوكيماويات و�أربع ناقالت جديدة للب�ضائع العامة وناقلة واحدة للب�ضائع ال�سائبة �إلى �أ�سطول
ال�شركة خالل عام 2013م.
اخلا�صة لل�شركة ،يتم ا�ستهالك الأ�صول الثابتة على �أ�سا�س الق�سط الثابت لال�ستهالك ،بح�سب املعدّالت ال�سنوية التالية:
ووفق ًا ل�سيا�سة اال�ستهالك
ّ
لودجلااالالامعدل اال�ستهالك
املعدل

البنود
مباين وحت�سينات

 33.3 – 5يف املائة

الأ�سطول واملعدات

 15 – 4يف املائة

حاويات وجرارات

 20 – 8.33يف املائة

�أثاث وجتهيزات

 10يف املائة

�أدوات ومعدات مكتبية

 25 – 2.5يف املائة

�سيارات

 25 – 20يف املائة

�أجهزة حا�سب �آيل

 25 – 15يف املائة

جتهيزات �ساحة احلاويات

 25 – 10يف املائة

�أخرى

 15 – 7يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

الناقالت تحت اإلنشاء

يظهر اجلدول التايل حركة ر�صيد الناقالت حتت الإن�شاء يف  31دي�سمرب 2011م و 2012م و2013م.
لودجلااالالاناقالت حتت الإن�شاء
مليون ريال �سعودي

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

زيادة  /نق�ص
2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

1.011.5

1.237.1

1.172.0

 22.3يف املائة

( )5.3يف املائة

الإ�ضافات

1.025.8

584.2

975.5

( )43.0يف املائة

 67.0يف املائة

املحول للأ�صول الثابتة

()800.1

()649.3

()1.471.0

( )18.8يف املائة

 126.5يف املائة

الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

1.237.1

1.172.0

676.5

( )5.3يف املائة

( )42.3يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

يعك�س ر�صيد الناقالت حتت الإن�شاء التكاليف املرتتّبة على ال�شركة و�شركاتها التابعة� ،أي ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات و�شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة لقاء
العقود املربمة من �أجل �إن�شاء �سفن لنقل الب�ضائع العامة (روكون) وناقالت كيماويات جديدة وناقالت الب�ضائع ال�سائبة.
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يف  6مار�س2011م ،و ّقعت ال�شركة �أربعة عقود مع �شركة هونداي ميبو يف كوريا اجلنوبية من �أجل بناء �أربع �سفن لنقل الب�ضائع العامة (روكون) بتكلفة �إجمالية
بلغت  1.030مليون ريال �سعودي .ويف �سبتمرب 2011م ،تعاقدت ال�شركة لبناء �سفينتي روكون �إ�ضاف ّيتني .و ّمت ت�سليم �أربع من هذه ال�سفن �إلى ال�شركة يف 2013م،
يتم ت�سليم ال�سفينتني الإ�ضاف ّيتني يف عام 2014م.
على �أن ّ
كما و ّقعت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات وهي �شركة تابعة عقد ًا مع �شركة �شينا ا�س بي يارد كو .ليمتد (�أ�س �أل �أ�س) يف كوريا اجلنوبية يف عام 2007م لإن�شاء
�ستة ناقالت كيماويات بتكلفة �إجمالية بلغت  1.2مليار ريال �سعودي .وكان من املق ّرر ت�سليم هذه الناقالت خالل الفرتة املمتدة بني 2010م و2012م .مت ت�سليم
ناقلة واحدة يف �سبتمرب 2011م كما مت ا�ستالم  4ناقالت �أخرى خالل عام 2012م ومت ت�شغيلها يف التجمع التجاري مع ان �سي �سي �أودجفيل جي �إل تي.
يف تاريخ  24دي�سمرب 2012م ،قامت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ب�إلغاء عقد بناء الناقلة الأخرية نتيجة لإخفاق �شركة �أ�س �أل �أ�س يف الت�سليم وفق ًا للجدول
املتفق عليه .وكان العقد مينح لل�شركة الوطنية لنقل الكيماويات احلق با�سرتداد كامل الأق�ساط التي دفعتها والتي بلغت قيمتها  41.6مليون دوالر �أمريكي
امل�ضمونة من بنك �صادرات وواردات كوريا بالإ�ضافة �إلى تعوي�ض.
كما قامت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات وهي �شركة تابعة يف  4يوليو 2010م بتوقيع عقد مع �شركة دايو لبناء ال�سفن و املارين للهند�سة كو مليتد يف كوريا
اجلنوبية لبناء �سفينة متخ�ص�صة بنقل الكيماويات بتكلفة �إجمالية بلغت  245.0مليون ريال �سعودي والتي مت �إ�ستالمها يف عام 2013م.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،وق ّعت �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة وهي �شركة تابعة عقد ًا يف �أبريل 2012م مع �إحدى احوا�ض البناء العاملية الرائدة يف جمال بناء ال�سفن
متخ�ص�صة بنقل الب�ضائع ال�سائبة وبتكلفة �إجمالية بلغت  600.4مليون ريال �سعودي .مت ت�سليم ناقله يف عام 2013م ،على �أن يتم ت�سليم
لإن�شاء خم�س ناقالت
ّ
الناقالت املتبقية خالل الن�صف الأ ّول من عام 2014م.
ويعك�س حتويل مبلغ  800.1مليون ريال �سعودي �إلى ر�صيد الأ�صول الثابتة يف عام 2011م ا�ستكمال ت�شغيل �ستة ناقالت للكيماويات يف عام 2011م .وخالل عام
2012مّ ،متت �إ�ضافة  4ناقالت كيماويات جديدة �إلى �أ�سطول ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات حيث مت حتويل 649.3مليون ريال �سعودي �إلى الأ�صول الثابتة� .أما
حتويل مبلغ  1.471.0مليون ريال �سعودي يف 2013م �إلى الأ�صول الثابتة ،فهو ميثل قيمة �أربع �سفن دحرجة لنقل الب�ضائع (روكون) و�سفينة واحدة لنقل الب�ضائع
ال�سائبة وناقلة كيماويات واحدة مت اكمالها وان�ضمت �إلى ا�سطول ال�شركة يف عام 2013م.
الخصوم المتداولة

يظهر اجلدول التايل اخل�صوم املتداولة لل�شركة يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
لودجلااالالااخل�صوم املتداولة
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

دائنون وا�ستحقاقات

288.9

230.3

282.8

( )20.3يف املائة

 22.8يف املائة

الأق�ساط اجلارية من متويل املرابحة
والقرو�ض طويلة الأجل

456.0

466.1

564.3

 2.2يف املائة

 21.1يف املائة

متويل مرابحة ق�صرية الأجل

64.0

160.0

337.0

 150.0يف املائة

 110.6يف املائة

توزيع �أرباح غري مطالب بها

30.7

30.9

32.1

 0.7يف املائة

 3.8يف املائة

خم�ص�ص الزكاة وال�ضرائب

104.6

118.8

138.9

 13.6يف املائة

 16.9يف املائة

جمموع اخل�صوم املتداولة

944.2

1.006.1

1.355.1

 6.6يف املائة

 34.7يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

مت ّثل اخل�صوم املتداولة لل�شركة الدائنون التجاريون والأق�ساط اجلارية من متويل املرابحة والقرو�ض طويلة الأجل .وارتفعت اخل�صوم املتداولة مبقدار 410.9
مليون ريال �سعودي� ،أو بن�سبة  43.5يف املائة من  31دي�سمرب 2011م �إلى  31دي�سمرب 2013م .وجنم هذا االرتفاع عن ت�سديد القرو�ض امل�ستحقّة خالل �سنة واحدة
ومتويل املرابحة الق�صري الأجل الذي ّمت اال�ستفادة منه يف عامي 2012م و 2013م.
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الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

يظهر اجلدول التايل الدائنون والأر�صدة الدائنة الأخرى يف  31دي�سمرب 2011م و 2012م و2013م.
لودجلااالالادائنون و�أر�صدة دائنة متداولة �أخرى
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

دائنون جتاريون

235.2

176.3

242.1

( )25.0يف املائة

 37.3يف املائة

م�صروفات م�ستحقة

31.4

28.9

17.6

( )8.0يف املائة

( )39.1يف املائة

قيمة �أ�سهم مباعة تخ�ص م�ساهمني �سابقني

22.3

22.1

22.0

( )0.9يف املائة

( )0.5يف املائة

�أر�صدة دائنة �أخرى

-

3.0

1.0

-

( )66.7يف املائة

جمموع الدائنون والأر�صدة الدائنة املتداولة االخرى

288.9

230.3

282.8

( )20.3يف املائة

 22.8يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

ي�شمل الدائنون التجاريون وامل�صروفات امل�ستحقّة احلالية على دفعات م�ستحقة ملوردي ال�شركة و على م�صروفات ال�سفن مثل  :تكاليف الوقود ،ر�سوم الت�أمني،
ونفقات عمولة الوكالء ،ور�سوم املوانئ.
وقد انخف�ض الدائنون التجاريون مبقدار  58.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2012م مقارنة بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م ،ثم ارتفع بعدها
مبقدار  65.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م وذلك نتيجة للتغريات التي طر�أت على ح�ساب �سعر
الوقود الذي عك�س وجود دفعة م�ستحقة مقابل �شراء وقود.
تراجعت امل�صروفات امل�ستحقة مببلغ  2.5مليون ريال �سعودي �أو بن�سبة  8.0يف املائة كما يف  31دي�سمرب 2012م مقارنة بـ  31دي�سمرب 2011م .وكان ذلك ب�سبب
انخفا�ض اال�ستحقاقات املتعلقة مب�صاريف ت�شغيل ناقالت النفط العمالقة و�سفن الدحرجة وا�ستهالك الوقود خالل الفرتة نتيجة لت�سويتها قبل نهاية العام .ثم
تراجعت امل�صروفات امل�ستحقة جمدد ًا مبقدار  11.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م وذلك نتيجة
النخفا�ض الت�أمني امل�ستحق على هياكل و�آالت ال�سفن.
مت ّثل الأر�صدة الدائنة لقيمة �أ�سهم مباعة تخ�ص م�ساهمني �سابقني ن�صيب ه�ؤالء امل�ساهمني من �أرباح بيع �أ�سهم ال�شركة التي مل يطالبوا بها.
األقساط الجارية من تمويل المرابحة والقروض طويلة األجل والتمويل قصير األجل

مت ّثل الأق�ساط اجلارية من املرابحة والتمويل طويل الأجل الأق�ساط امل�ستحقّة مقابل التمويل طويل الأجل الذي ح�صلت عليه ال�شركة خالل فرتة � 12شهر ًا اعتبار ًا
من تاريخ قائمة املركز املايل .حيث مثل ر�صيد الأق�ساط اجلارية من متويل املرابحة والقرو�ض طويلة الأجل امل�ستحقة ن�سبة  48.3يف املائة و 46.3يف املائة و41.6
يف املائة على التوايل من �إجمايل اخل�صوم املتداولة يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
وي�ش ّكل التمويل ق�صري الأجل امل�ستحق والذي يبلغ  337.0مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2013م ،الر�صيد امل�ستحق اخلا�ص بت�سهيالت املرابحة لر�أ�س املال
العامل التي ح�صلت عليها ال�شركة.
مخصص الزكاة والضرائب

مثل خم�ص�ص الزكاة وال�ضرائب ن�سبة  11.1يف املائة ،و 11.8يف املائة و 10.3يف املائة من �إجمايل اخل�صوم املتداولة يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
و�سجل خم�ص�ص الزكاة وال�ضرائب ارتفاع ُا مبقدار  14.2مليون ريال �سعودي و 20.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2012م و 31دي�سمرب
على التوايلّ .
2013م على التوايل ،مقارنة بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و 31دي�سمرب 2012م نتيجة لزيادة الأرباح وبالتايل زيادة نفقات الزكاة يف عام 2012م
و2013م.
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الخصوم غير المتداولة

يظهر اجلدول التايل اخل�صوم غري املتداولة لل�شركة يف  31دي�سمرب 2011م و 2012م و2013م.
لودجلااالالااخل�صوم غري املتداولة
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

متويل املرابحة وقرو�ض طويلة الأجل

4.295.0

4.253.7

4.376.6

( )1.0يف املائة

 2.9يف املائة

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

28.1

40.2

46.8

 43.1يف املائة

 16.4يف املائة

خ�صوم �أخرى

-

36.8

30.7

-

( )16.6يف املائة

جمموع اخل�صوم غري املتداولة

4.323.0

4.330.7

4.454.1

 0.2يف املائة

 2.8يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

تمويل المرابحة والقروض طويلة األجل

لقد دخلت ال�شركة و�شركاتها التابعة يف العديد من اتفاقيات متويل املرابحة والقرو�ض طويلة الأجل ،خ�صو�ص ًا لتمويل بناء دفعة جديدة من ناقالت النفط
العمالقة وناقالت الكيماويات وناقالت الب�ضائع ال�سائبة اجلافة ،بالإ�ضافة �إلى �شراء مكتب جديد يف دبي� .إنّ بع�ض ناقالت النفط العمالقة اململوكة لل�شركة،
وناقالت الكيماويات اململوكة لل�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ،وناقالت �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة ،مرهونة ل�صالح البنوك املم ِّولة.
يف�صل اجلدول التايل متويل املرابحة والقرو�ض طويلة الأجل التي ح�صلت عليها ال�شركة:
ّ
لودجلااالالامتويل املرابحة والقرو�ض طويلة الأجل
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

متويل مرابحة

3.099.9

3.159.1

3.783.9

 1.9يف املائة

 19.8يف املائة

قرو�ض جتارية

121.6

345.0

0.0

 183.8يف املائة

( )100.0يف املائة

متويل �صندوق اال�ستثمارات العامة (مرابحة)

1.050.0

1.155.0

825.0

 10.0يف املائة

( )28.6يف املائة

قرو�ض جتارية من �صندوق اال�ستثمارات العامة

479.5

60.8

331.9

( )87.3يف املائة

 445.9يف املائة

�إجمايل عقود متويل املرابحة و القرو�ض طويلة االجل

4.751.0

4.719.8

4.940.9

( )0.7يف املائة

 4.7يف املائة

الأق�ساط احلالية من املرابحة و القرو�ض طويلة الأجل

()456.0

()466.1

()564.3

 2.2يف املائة

 21.1يف املائة

اجلزء غري املتداول من عقود متويل املرابحة والقرو�ض طويلة االجل

4.295.0

4.253.7

4.376.6

( )1.0يف املائة

 2.9يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

ميثل اجلزء غري املتداول من متويل املرابحة والقرو�ض طويلة الأجل ن�سبة  81.5يف املائة ،و 79.7يف املائة و 75.3يف املائة من �إجمايل اخل�صوم لل�شركة يف 31
دي�سمرب 2011م و2012م و2013م على التوايل .وارتفع ر�صيد اجلزء غري املتداول من املرابحات والقرو�ض طويلة الأجل مبقدار  122.9مليون ريال �سعودي يف
 31دي�سمرب 2013م مقارن ًة بـ  31دي�سمرب 2012م نتيجة ال�ستخدام ت�سهيالت متويل املرابحة التي ّمت احل�صول عليها من �أجل بناء �سفن لنقل الب�ضائع العامة.
ّ
للموظفين
مخصصات مكافأة نهاية الخدمة

خم�ص�ص مكافاة نهاية اخلدمة للموظفني وفق ًا لأحكام نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية .ومثل ح�ساب خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة ن�سبة
قدرت ال�شركة ّ
 0.5يف املائة ،و 0.8يف املائة و 0.8يف املائة من �إجمايل اخل�صوم يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م على التوايل .وارتفع هذا املخ�ص�ص مبقدار 12.1
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مليون ريال �سعودي �أو ن�سبة  43.1يف املائة و 6.6مليون ريال �سعودي �أو ن�سبة  16.4يف املائة كما يف  31دي�سمرب 2012م و 31دي�سمرب 2013م على التوايل مقارنة
بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و 31دي�سمرب 2012م نتيجة لزيادة رواتب املوظفني مقرون ًا بزيادة فرتة العمل لدى ال�شركة و�شركاتها التابعة.
خصوم أخرى

تلقت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات التابعة لل�شركة تعوي�ض ًا من حو�ض بناء �سفن بقيمة  36.8مليون ريال �سعودي �أثناء العام 2012م .و�ستتم مقا�صة التعوي�ض
من تكلفة الت�سفني امل�ستقبلية املتعلقة ب�ستة �سفن .خالل عام 2012م ،مت �إجراء �إ�صالحات على �إحدى ال�سفن مما �أدى �إلى انخفا�ض اخل�صوم الأخرى مبقدار 6.1
مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م مقارنة بتاريخ  31دي�سمرب 2012م .ولي�س لدى ال�شركة �أي خمططات حالي ًا بت�سفني �أي من ال�سفن اخلم�س الباقية
مقابل التعوي�ض الذي مت احل�صول عليه وبالتايل مت اعتبار مبلغ التعوي�ض من �ضمن املطلوبات غري املتداولة كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م.
حقوق المساهمين

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل تفا�صيل حقوق امل�ساهمني املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و 2012م و2013م.
لودجلااالالاحقوق امل�ساهمني
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

ر�أ�س املال املدفوع

3.150.0

3.150.0

3.150.0

-

-

احتياطي نظامي

872.4

922.8

998.1

 5.8يف املائة

 8.2يف املائة

�أرباح مبقاة

1.039.7

1.335.7

1.697.8

 28.5يف املائة

 27.1يف املائة

�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

0.5

2.3

()0.1

 360.0يف املائة

( )104.3يف املائة

جمموع حقوق امل�ساهمني

5.062.6

5.410.9

5.845.7

 6.9يف املائة

 8.0يف املائة

حقوق الأقلية

293.3

314.8

341.7

 7.3يف املائة

 8.5يف املائة

جمموع حقوق امللكية

5.355.9

5.725.7

6.187.4

 6.9يف املائة

 8.1يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

مق�سم �إلى  315مليون �سهم عادي ،بقيمة �إ�سمية تبلغ  10رياالت �سعودي لكل �سهم.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة يف  31دي�سمرب 2013م 3.150 ،مليون ريال �سعوديّ ،
ووفق ًا للمادّة  125من نظام ال�شركات ،يجب حتويل  10يف املائة من �صايف الدخل ال�سنوي لل�شركة �إلى االحتياطي النظامي يف حقوق امل�ساهمني .ويجوز لل�شركة
التوقف عن هذه التحويالت عندما يبلغ االحتياطي النظامي ن�سبة  50يف املائة من ر�أ�س املال .ويعترب هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
مثلت الأرباح املبقاة ن�سبة  20.5يف املائة و 24.7يف املائة و 29.0يف املائة من �إجمايل حقوق امل�ساهمني يف  31دي�سمرب 2011م و 2012م و2013م .وارتفعت
الأرباح املبقاة من  1.039.7مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2011م �إلى  1.697.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م نتيجة ل�صايف الدخل الذي
�سجلته ال�شركة لعامي 2012م و2013م.
وت�سجل املكا�سب غري املحقّقة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف حقوق امل�ساهمني وفق ًا للمعايري املحا�سبية املعمول بها.
ّ
االلتزامات وااللتزامات المحتملة

اخلا�صة بال�شركة �إلى  355.2مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2013م ،والتي تتعلق ب�إن�شاء �سفن روكون لنقل الب�ضائع العا ّمة
بلغت االلتزامات الر�أ�سمالية
ّ
و�سفن �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة.
�إن الإلتزامات املحتملة لدى ال�شركة تتمثل يف خطابات �ضمان بنكية قائمة بقيمة  236.9مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2013م والتي مت �إ�صدارهها يف
�سياق العمل املعتاد.
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يظهر اجلدول التايل ّ
ملخ�ص حول التد ّفقات النقد ّية لل�شركة يف  31دي�سمرب 2011م ،و2012م و2013م.
لودجلااالالاملخ�ص التدفقات النقدية
مليون ريال �سعودي

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

زيادة  /نق�ص
2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

398.3

686.6

640.1

 72.4يف املائة

( )6.8يف املائة

النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية

()1.439.5

()658.5

()765.2

( )54.3يف املائة

 16.2يف املائة

النقد من الأن�شطة التمويلية

340.6

()92.5

74.2

( )127.2يف املائة

( )180.2يف املائة

�صايف التدفق النقدي

()700.5

()64.4

()50.9

( )90.8يف املائة

( )21.0يف املائة

ر�صيد النقد وما مياثله �أول ال�سنة

1.085.3

384.8

320.5

( )64.5يف املائة

( )16.7يف املائة

ر�صيد النقد وما مياثله �أخر ال�سنة

384.8

320.5

269.6

( )16.7يف املائة

( )15.9يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

ت�أثرت �صايف التد ّفقات النقدية لل�شركة خالل الفرتة املذكورة �أعاله �إيجاب َا ب�صايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية ،ومتويل املرابحة الذي ّمت احل�صول
عليه /ت�سديده واال�ستثمار يف بناء ناقالت جديدة.
�سدّدت ال�شركة مبلغ  1.025.8مليون ريال �سعودي مقابل عدد من الناقالت حتت الإن�شاء خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م .حيث ّمت متويل اال�ستثمارات
عرب التدفقات النقدية الت�شغيلية البالغة  398.3مليون ريال �سعودي ومتويل املرابحة الإ�ضايف البالغ  934.6مليون ريال �سعودي .و�ش ّكل التدفق النقدي اخلارج،
خالل هذه الفرتة  700.5مليون ريال �سعودي.
و�سج ّلت ال�شركة �إجمايل �صايف تدفقات نقدية بقيمة  64.4مليون ريال �سعودي ،خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م والذي يعود �سببه �إلى �إ�ضافات بقيمة
 584.2مليون ريال �سعودي من �أجل ال�سفن قيد البناء وت�سديد متويل املرابحة والقرو�ض طويلة الأجل بقيمة  688.8مليون ريال �سعودي.
كما �سجلت ال�شركة �صايف تدفقات نقدية �صادرة بقيمة  50.9مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م ترجع ب�شكل رئي�سي لدفع مبلغ 975.5
مليون ريال �سعودي مقابل ال�سفن املختلفة قيد البناء ،يف مقابل تدفقات نقدية ت�شغيلية واردة بقيمة  640.1مليون ريال �سعودي و�صايف ا�ستخدام للت�سهيالت
املالية بقيمة  398.0مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م.
التد ّفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

لودجلااالالاالتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

�صايف دخل ال�سنة

287.8

504.0

752.3

 75.1يف املائة

 49.3يف املائة

ا�ستهالك

352.3

392.2

423.5

 11.3يف املائة

 8.0يف املائة

�إطفاء تكاليف ت�سفني م�ؤجلة

28.3

38.1

46.0

 34.6يف املائة

 20.7يف املائة

مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات للإجتار

()1.5

()6.1

-

 306.7يف املائة

( )100.0يف املائة

مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

-

()2.6

-

-

احل�صة يف نتائج ال�شركات التابعة

()135.4

()147.7

()291.2

 9.1يف املائة

 97.2يف املائة
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مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

احل�صة يف نتائج امل�شروع امل�شرتك

()4.3

-

-

 100.0يف املائة

-

مكا�سب من بيع �أ�صول ثابتة

()0.1

()12.5

()75.5

-

 504.0يف املائة

حقوق امللكية غري امل�سيطرة من �صايف دخل ال�شركات
املوحدة
التابعة ّ

24.6

21.5

36.9

( )12.6يف املائة

 71.6يف املائة

خم�ص�ص الزكاة (الزكاة وال�ضرائب)

25.5

36.3

49.9

 42.4يف املائة

 37.5يف املائة

�صايف خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

()3.5

12.2

6.5

( )448.6يف املائة

( )46.7يف املائة

التغريات يف الأ�صول واخل�صوم الت�شغيلية
�صايف مدينون جتاريون

()113.3

()1.8

()355.9

( )98.4يف املائة

-

�صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة حديد
عاري

6.6

7.5

10.1

 13.6يف املائة

 34.7يف املائة

م�صاريف مدفوعة مقدّم ًا و�أر�صدة مدينة �أخرى

()0.4

()63.7

62.1

-

( )197.5يف املائة

ح�ساب جاري الوكاالت

()6.1

()6.5

0.3

 6.6يف املائة

( )104.6يف املائة

املخزون

()11.7

13.0

()91.0

( )211.1يف املائة

( )800.0يف املائة

�صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة

()21.9

()44.8

8.7

 104.6يف املائة

( )119.4يف املائة

رحالت غري مكتملة

()12.8

()9.3

16.9

( )27.3يف املائة

( )281.7يف املائة

ا�ستثمارات لالجتار

-

-

26.4

-

-

دائنون وا�ستحقاقات

34.5

()60.4

52.5

( )275.1يف املائة

( )186.9يف املائة

الزكاة وال�ضرائب املدفوعة

()50.4

()22.1

()29.7

( )56.1يف املائة

 34.4يف املائة

التزامات �أخرى

-

36.8

()6.0

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

398.3

686.6

640.1

( )116.3يف املائة
 72.4يف املائة

( )6.8يف املائة

امل�صدر :البحري

ت�شمل التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية تد ّفق املكا�سب املحققة من قبل ال�شركة .وتعترب التغريات يف و�ضع �صايف النقد خالل الفرتة املذكورة �أعاله ،ب�سبب
اخلا�صة بال�شركة ،كما ّمت تو�ضيحه م�سبق ًا.
تق ّلبات �صايف الدخل ،والأ�صول واخل�صوم الت�شغيلية
ّ
يف عام 2012م ،ارتفع التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية مبقدار  288.3مليون ريال �سعودي �أو ن�سبة  72.4يف املائة نتيجة الرتفاع يف �صايف الدخل للعام
مبقدار  216.2مليون ريال �سعودي �أو ن�سبة  75.1يف املائة.
انخف�ضت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية مبقدار  46.5مليون ريال �سعودي عام 2013م مقارنة بعام 2012م وذلك نتيجة الرتفاع بقيمة  354.1مليون
ريال �سعودي يف املدينني التجاريني ،وترجع هذه الزيادة �إلى ت�سجيل احلد الأدنى ل�سعر ال�شحن مبوجب عقد ال�شحن امل�ؤقت مع فيال مما �أدى �إلى ارتفاع يف الذمم
املدينة بقيمة  149.6مليون ريال �سعودي.
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التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

لودجلااالالاالتدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
مليون ريال �سعودي

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

زيادة  /نق�ص

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع ق�صرية الأجل

3.5

()43.4

2.9

-

( )106.7يف املائة

ا�ستثمارات يف �سندات حكومية

-

-

-

-

-

ا�ستثمارات حتفظ حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

()10.0

-

-

( )100.0يف املائة

ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.1

()7.9

43.6

( )818.2يف املائة

( )651.9يف املائة

ا�ستثمارات يف �شركات �شقيقة حمولة �إلى �شركة تابعة

-

-

4.6

-

توزيعات �أرباح م�ستلمة من �شركة �شقيقة

34.1

35.9

96.6

 5.3يف املائة

 169.0يف املائة

�إ�ضافات �أ�صول ثابتة

()391.0

()23.9

()21.3

( )93.9يف املائة

( )10.9يف املائة

خ�صم �إ�ضايف على ال�سفن املر�سلة

-

-

17.1

-

-

متح�صالت من بيع �أ�صول ثابتة

0.3

44.6

118.8

 166.4يف املائة

�سفن حتت الإن�شاء و�أخرى � ،صايف

()1.025.8

()584.2

()975.5

( )43.0يف املائة

 67.0يف املائة

تكاليف الت�سفني امل�ؤجلة

()61.7

()69.5

()52.0

 12.7يف املائة

( )25.2يف املائة

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) الناجت من الأن�شطة اال�ستثمارية

()1.439.5

()658.5

()765.2

( )54.3يف املائة

 16.2يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

مي ّثل �صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية ،تكاليف بناء الناقالت خالل الفرتة املذكورة �أعاله .و�ش ّكل التد ّفق النقدي اخلارجي مبلغ  1.025.8مليون
ريال �سعودي ،و 584.2مليون ريال �سعودي ،و 975.5مليون ريال �سعودي لتكاليف الناقالت حتت البناء خالل ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م
و2013م على التوايل.
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

لودجلااالالاالتدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

متويل املرابحة ق�صري االجل

64.0

96.0

177.0

 50.0يف املائة

 84.4يف املائة

متويل املرابحة وقرو�ض طويلة الأجل

934.6

657.6

807.8

( )29.6يف املائة

 22.8يف املائة

�سداد متويل املرابحة وقرو�ض طويلة االجل

()326.7

()688.8

()586.8

 110.8يف املائة

( )14.8يف املائة

توزيعات �أرباح مدفوعة

()311.2

()157.3

()313.9

( )49.5يف املائة

 99.5يف املائة

التغري يف حقوق الأقلية

()20.0

-

()10.0

( )100.0يف املائة

�صايف النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية

340.6

()92.5

74.2

( )127.2يف املائة

( )180.3يف املائة

امل�صدر :ال�شركة
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و ّمت احل�صول على متويل طويل الأجل �إ�ضايف بقيمة  934.6مليون ريال �سعودي و 657.6مليون ريال �سعودي و 807.8مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2011م
و2012م و2013م على التوايل ّمت ا�ستخدام هذه القرو�ض لتمويل بناء ناقالت جديدة� .أما متويل املرابحة ق�صري الأجل فقد مت ا�ستخدامه ب�شكل رئي�سي ل�سداد
متطلبات ر�أ�س املال العامل لل�شركة و�شركاتها التابعة.
وقامت ال�شركة بتوزيع �أرباح ب�شكل منتظم مبعدل قدره  55.8يف املائة من ر�صيد �أول الفرتة للنقد وما يعادله خالل ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
و2012م و2013م.
ّ
ويلخ�ص اجلدول التايل ر�صيد النقد وما يعادله لل�شركة يف  31دي�سمرب 2011م ،و2012م و2013م.
لودجلااالالاالنقد وما مياثله
مليون ريال �سعودي

زيادة  /نق�ص

نهاية ال�سنة يف  31دي�سمرب

2013م
مراجعة

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2012م
مراجعة

نقد بال�صندوق ولدى البنوك

144.8

105.7

106.5

( )27.0يف املائة

 0.8يف املائة

مبالغ خا�ضعة لقيود بنكية

()16.6

()10.7

()9.4

( )35.5يف املائة

( )12.1يف املائة

�صايف النقد املتاح يف ال�صندوق ولدى البنك

128.2

95.0

97.1

( )25.9يف املائة

 2.3يف املائة

ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع ق�صرية االجل

274.5

292.7

237.9

 6.6يف املائة

( )18.7يف املائة

مبالغ خا�ضعة لقيود بنكية

()17.9

()67.2

()65.5

 275.4يف املائة

( )2.6يف املائة

�صايف اال�ستثمار يف املرابحات و القرو�ض ق�صرية االجل

256.6

225.5

172.5

( )12.1يف املائة

( )23.5يف املائة

جمموع النقد وما مياثله

384.8

320.5

269.6

( )16.7يف املائة

( )15.9يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

مي ّثل النقد وما يعادله ،النقد يف ال�صندوق ،والأر�صدة لدى البنوك ،واال�ستثمارات يف ودائع املرابحة الق�صرية الأجل ،واال�ستثمارات التي ميكن حتويلها �إلى �سيولة
التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ التملك ،ويكون ذلك متاح ًا لل�شركة ولل�شركات التابعة لها دون �أي قيود .و�إ ّنها ترد كمبالغ �صافية مق ّيدة من قبل
البنوك بهدف ت�سديد التمويل.
8 88 -88 -8هيكل التمويل

حافظت ال�شركة على عالقة وثيقة مع البنوك املحلية والدولية خالل ال�سنوات املا�ضية ،كما اعتمدت على �سيا�سات التمويل واال�ستثمار املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية .وم ّكن ذلك -بالإ�ضافة �إلى الو�ضع املايل القوي ووفرة ال�سيولة النقدية -ال�شركة من الوفاء بالتزاماتها ومتويل م�شاريعها املختلفة.
ونتيجة العتماد ا�سرتاتيجية التمويل املتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ،انخف�ضت القرو�ض التقليدية لل�شركة �إلى ما ن�سبته  6.3يف املائة من �إجمايل التمويل القائم
امل�ستفاد منه يف  31دي�سمرب 2013م .ومن املتو ّقع ت�سديد ق�سط القر�ض الأخري امل�ستحقّ يف �أكتوبر 2014م ،ليكون متويل ال�شركة بالكامل متوافق مع ال�شريعة
الإ�سالمية.
تقوم �إدارة اخلزينة يف مق ّر ال�شركة الرئي�سي ب�إدارة ا�ستثمار الفوائ�ض النقدية وت�أمني التمويل الالزم �سواء كان ذلك لر�أ�س املال العامل �أو الحتياجات ال�شركة
اال�ستثمارية .واتّبعت ال�شركة تاريخي ًا �سيا�سة مالية متحفّظة يف ا�ستثمار الفائ�ض النقدي اخلا�ص بها يف ا�ستثمارات منخف�ضة املخاطر ،مما يتيح �سهولة احل�صول
على �سيولة �إ�ضافية عند احلاجة.
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اتّفاقيات التمويل القائمة

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل تفا�صيل الت�سهيالت التمويلية التي ا�ستفادت منها ال�شركة كما يف  31دي�سمرب 2013م.
لودجلااالالااتفاقيات التمويل القائمة لل�شركة
الت�سهيل

حد التمويل
باملليون ريال
�سعودي

النوع

الغر�ض من
التمويل

تاريخ بداية
اتفاقية
التمويل

مبلغ التمويل
امل�ستخدم كما
يف  31دي�سمرب
2013م
مليون ريال
�سعودي

املبلغ املتبقي
الواجب �سداده
كما يف تاريخ 31
دي�سمرب 2013م
مليون ريال
�سعودي

تاريخ
ا�ستحقاق �آخر
ق�سط

عدد
الأق�ساط

ال�ضمان

طويل الأجل
�أ

375.0

قر�ض
جتاري

متويل بناء �أربعة
ناقالت نفط
عمالقة

� 3سبتمرب
2002م

كلي

23.3

� 16أكتوبر
2014م

20

رهن �أربعة
ناقالت نفط
عمالقة

ب

316.5

مرابحة

متويل بناء ناقلة
نفط عمالقة

 18مار�س
2007

كلي

184.63

� 8أغ�سط�س
2017م

40

رهن ناقلة
نفط عمالقة

ج

1.641.9

مرابحة

متويل �إن�شاء 6
ناقالت نفط
عمالقة

 25يونيو
2007م

كلي

474.9

 2مار�س
2019م

40

رهن ثالثة
ناقالت نفط
عمالقة

د

1.050.0

مرابحة

�إعادة متويل
ت�سهيالت حالية
بالإ�ضافة الى
متويل جزء من
تكاليف �إن�شاء
ثالثة ناقالت نفط
عمالقة

� 21أبريل
2009م

كلي

825.0

 2مار�س
2019م

14

رهن ناقلتا
نفط عمالقة

ه

822.6

مرابحة

متويل �إن�شاء
�أربعة �سفن لنقل
الب�ضائع العامة

 22يونيو
2011م

740.3

721.88

� 30أبريل
2024م

40

بعد ا�ستالم
ال�سفن �سيتم
رهن �أربع
�سفن دحرجة
لنقل الب�ضائع
العامة

و

450.0

مرابحة

متويل �إن�شاء
�سفينتني لنقل
الب�ضائع العامة

 3يوليو
2012م

كلي

444.4

� 2أكتوبر
2023م

40

رهن �سفينتي
دحرجة لنقل
الب�ضائع
العامة

ق�صري الأجل
ز

200.0

مرابحة

متويل متطلبات
ر�أ�س املال العامل

 20مار�س
2013م

كلي

200.0

20مار�س
2014م

ال يوجد

�ضمان ال�شركة

ح

125.0

مرابحة

متويل متطلبات
ر�أ�س املال العامل

� 21أغ�سط�س
2013م

37

37.0

� 21أغ�سط�س
2014م

ال يوجد

�ضمان ال�شركة

ط

200.0

مرابحة

متطلبات را�س
املال العامل

� 30سبتمرب
2013م

100

100.0

� 30سبتمرب
2014م

اليوجد

�ضمان ال�شركة

امل�صدر :ال�شركة

كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م ،ا�ستخدمت ال�شركة مبلغ  82.3مليون ريال �سعودي من التمويل طويل الأجل وتراوحت مدّة اتفاقيات املرابحة والتمويل طويل
الأجل القائمة بني �شهر و  11عام ًا.
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9.9األسهم والمساهمون
9 99 -9األسهم ورأس المال

مق�سم �إلى � 315.000.000سهم ًا بقيمة �إ�سمية تبلغ  10رياالت �سعودي لل�سهم الواحد ،وجميعها �أ�سهم
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  3.150.000.000ريال �سعودي ّ
عادية.
وال يجوز �إ�صدار الأ�سهم ب�أقل من قيمتها الإ�سمية و�إمنا يجوز �إ�صدارها ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة ي�ضاف فرق القيمة �إلى االحتياطي النظامي بعد
اقتطاع كل النفقات ذات ال�صلة .واجلدير بالذكر �أنّ ال�سهم غري قابل للتجزئة من قبل ال�شركة ،ف�إذا مت ّلكه �أ�شخا�ص عديدون وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم
لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن ملكية ال�سهم .ويخ�ضع نقل ملكية
الأ�سهم ويجوز نقلها فقط وفق ًا للقواعد واللوائح ّ
املنظمة لتداول الأ�سهم يف ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" وال يعتد ب�أي نقل ملكية يتم
بخالف ذلك.
9 99 -9الجمعيات العامة للمساهمين

تعترب اجلمعية العامة املنعقدة وفق ًا للمتطلبات النظامية ذات العالقة ممثلة جلميع امل�ساهمني ،وبالتايل تكون جميع القرارات التي ت�صدرها اجلمعية العامة
ملزمة جلميع امل�ساهمني .ويحقّ لكل م�ساهم ميتلك � 10أ�سهم ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة .ويجوز لكل م�ساهم تفوي�ض م�ساهم �آخر (من غري �أع�ضاء جمل�س
الإدارة �أو موظفي ال�شركة) حل�ضور اجتماع اجلمعية العامة بالنيابة عنه.
تخت�ص اجلمعية العامة العادية
وتكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني �إما عادية �أو غري عادية .وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية،
ّ
بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة .وتنعقد اجلمعية العامة العادية لل�شركة مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة.
وتخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي بالقدر امل�سموح به مبوجب نظام ال�شركات وغريها من الأمور املحددة يف نظام ال�شركات
ّ
والنظام الأ�سا�سي لل�شركة .وعالوة على ذلك ،يحقّ للجمعية العامة غري العادية �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك
بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية العامة العادية.
وال تكون القرارات املتع ّلقة بـزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال� ،أو �إطالة مدّة ال�شركة� ،أو ت�صفية ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أخرى� ،أو التخ ّل�ص من الأعمال التي ّمت
ت�أ�سي�س ال�شركة للقيام بها� ،صحيح ًة � اّإل �إذا �صدرت ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املم ّثلة يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة وفق ًا للمتطلبات النظامية
ذات العالقة.
9 99 -9انعقاد الجمعية العامة

تنعقد اجلمعيات العامة بدعوة من جمل�س الإدارة وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعيات العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني
ميثل خم�سة يف املائة من ر�أ�س املال على الأقل .ويجب �أن تن�شر ال�شركة دعوة للم�ساهمني حل�ضور اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية توزع يف
املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،ويجب �أن ت�شمل الدعوة جدول �أعمال االجتماع .كما
يتوجب على ال�شركة �أن تر�سل �صورة من الإ�شعار وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل فرتة الإ�شعار املذكورة .وتحُ َ َّ�ضر
الئحة ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �شخ�صي ًا �أو املمثلني من قبل وكيل (مبا يف ذلك ،طريقة الت�صويت عن بعد) يف اجتماع اجلمعية العامة.
9 99 -9نصاب الجمعية العامة

ال يكتمل الن�صاب يف اجتماع اجلمعية العامة (�سواء كانت جمعية عامة عادية �أو جمعية عامة غري عادية) � اّإل �إذا ح�ضره م�ساهمون مي ّثلون ن�صف ر�أ�س مال
ال�شركة على الأقل .ف�إذا مل يتو ّفر هذا الن�صاب يف االجتماع وجبت الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم التالية لالجتماع ال�سابق .ويعترب االجتماع
الثاين فيما يتعلق باجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إذا ح�ضره م�ساهمون مي ّثلون ربع ر�أ�س مال ال�شركة على الأق ّل� ،أما فيما يتعلق باجلمعية العامة العادية
فيكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه .وتن�شر الدعوة لالجتماع الثاين وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها يف الق�سم � 3-9أعاله.
9 99 -9لمحة عن الحقوق المرتبطة باألسهم

مبوجب املادة  108من نظام ال�شركات ،تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم وعلى وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر
توزيعها واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها
وحق الت�صرف يف الأ�سهم وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�سئولية على �أع�ضاء املجل�س والطعن
بالبطالن يف قرارات جمعيات امل�ساهمني .ووفقا لنظام ال�شركات ،ال يحق للم�ساهمني �أن يطلبوا من ال�شركة �إعادة �شراء �أ�سهمهم.
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ي�ساهم �صندوق اال�ستثمارات العامة بح�صة من ر�أ�س مال ال�شركة وذلك منذ تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة (مبوجب املر�سوم امللكي رقم م  5 /بتاريخ 1398/02/12هـ
(املوافق 1978/01/22م)) ،وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ميلك ال�صندوق ما ن�سبته  28.20يف املائة من كامل ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر.
و ّمت ت�أ�سي�س �صندوق اال�ستثمارات العامة مبوجب املر�سوم امللكي رقم م  24 /بتاريخ 1391/06/25هـ (املوافق 1971/08/17م) لتقدمي الدعم املايل للم�شاريع
التجارية التي تعتربها احلكومة مه ّمة من الناحية اال�سرتاتيجية لتنمية االقت�صاد ال�سعودي.
وبعد �إ�صدار �أ�سهم العو�ض� ،ستملك �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير  20يف املائة من كامل ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر .ويو�ضح اجلدول �أدناه التغيري يف ملكية
الأ�سهم يف ال�شركة بعد �إ�صدار �أ�سهم العو�ض.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه وكما يف تاريخ 1435/5/30هـ (املوافق 2014/3/31م) ،متلك �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار عدد � 1.016.359سهم يف
ال�شركة �أي ما يعادل ن�سبة تقل عن  0.32يف املائة .كما �أكدت �أرامكو ال�سعودية بتاريخ 1435/6/27هـ (املوافق 2014/4/27م)ب�أن �شركة �أرامكو ال�سعودية
لإدارة اال�ستثمار و�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير مملوكتان بالكامل لأرامكو ال�سعودية .كما �أكدت �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار كتابي ًا لل�شركة بتاريخ
1435/6/27هـ (املوافق 2014/4/27م) �أنها لن تقوم بالت�صويت �أثناء اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة .هذا وقدمت �شركة �أرامكو ال�سعودية ت�أكيد ًا بتاريخ
1434/6/6هـ (املوافق 2013/4/16م) ب�أن �شركة �أرامكو ال�سعودية وال�شركات التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية ال متلك �أي ح�صة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف
ال�شركة با�ستثناء احل�صة التي متلكها �شركة �أرامكو ال�سعودية لإدارة اال�ستثمار يف ال�شركة (واملذكورة �أعاله) ،وذلك كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
لودجلاااالاهيكل ملكية الأ�سهم قبل وبعد ال�صفقة
امل�ساهم

احلايل (قبل ال�صفقة)
عدد الأ�سهم

�صندوق اال�ستثمارات العامة

ر�أ�س املال (ريال
�سعودي)

888.082.020 88.808.202

عدد �أ�سهم العو�ض

 28.19يف املائة �صفر

�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير

�صفر

اجلمهور

 69.26 2.181.636.480 218.163.648يف املائة �صفر

�أع�ضاء جمل�س الإدارة* وكبار التنفيذيني 8.028.150
املجموع

315.000.000

�صفر

ن�سبة امللكية

بعد زيادة ر�أ�س املال (بعد ال�صفقة)

�صفر

عدد الأ�سهم
88.808.202

**78.750.000 78.750.000

�صفر

80.281.500

 2.55يف املائة

3.150.000.000

 100.00يف املائة 78.750.000

ر�أ�س املال (ريال
�سعودي)
888.082.020

ن�سبة امللكية
 22.55يف املائة

** 20.00 787.500.000يف املائة

2.181.636.480 218.163.648

 55.41يف املائة

8.028.150

80.281.500

 2.04يف املائة

393.750.000

3.937.500.000

 100.00يف املائة

امل�صدر :ال�شركة كما يف تاريخ 1435/5/30هـ (املوافق 2014/3/31م).
* ترد ملكية الأ�سهم اخلا�صة بكل ع�ضو جمل�س �إدارة يف ال�صفحة (د) من هذه الن�شرة.
** مع مراعاة التعديل يف حال وجود حاجة لذلك.
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يو�ضح الر�سم البياين التايل �أداء �سهم ال�شركة خالل الثالث �سنوات املا�ضية مقارنة بامل� ّؤ�شر العام ( )TASIيف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .ويظهر الر�سم
البياين التايل �أي�ض ًا �سعر �سهم ال�شركة يف مراحل ال�صفقة الأ�سا�سية املو�ضحة يف الر�سم البياين:
أداء السهم خالل فترة ثالث سنوات

 9لكشلاااالا�أداء �سهم ال�شركة خالل ثالث �سنوات

امل�صدر :فاكت�ست كما يف تاريخ 2014/4/28م.

وتتمثل مراحل ال�صفقة الرئي�سية يف ما يلي:
بلغ �سعر �سهم ال�شركة يف مراحل ال�صفقة الرئي�سية التايل:
 يف  27يونيو 2012م مت توقيع مذ ّكرة التفاهم وكان �سعر ال�سهم  17.80ريال �سعودي يف تاريخ �إقفال اليوم ال�سابق.
 يف � 20أكتوبر 2012م مت الإعالن عن موافقة جمل�س �إدارة على ال�صفقة وكان �سعر ال�سهم  18.60ريال �سعودي يف تاريخ �إقفال يوم التداول ال�سابق.
 يف  4نوفمرب 2012م مت التوقيع على اتفاقيات ال�صفقة وكان �سعر ال�سهم  19.30ريال �سعودي يف تاريخ �إقفال ذلك اليوم.
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1010سياسة توزيع األرباح
يقوم جمل�س الإدارة بالتو�صية فيما يتعلق بتوزيع �أي �أرباح قبل �أن تتم املوافقة على ذلك من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة .علم ًا ب�أن ال�شركة غري ملزمة
بتوزيع �أرباح ،ويعتمد ذلك على  -من بني �أمور �أخرى� -أرباح ال�شركة وتدفقاتها النقدية ال�سابقة واملتو ّقعة ،ومتط ّلبات التمويل ور�أ�س املال ،وو�ضع ال�سوق والظروف
االقت�صادية العامة ،والزكاة الواجبة على ال�شركة ،واالعتبارات القانونية والتنظيمية ذات العالقة .ويخ�ضع توزيع الأرباح لقيود معينة حمددة يف النظام الأ�سا�سي
لل�شركة (كما هو مو�ضح يف الق�سم " 32-11توزيع الأرباح") .ويتم توزيع الأرباح ،يف حال الإعالن عنها ،بالريال ال�سعودي.
يبينّ اجلدول �أدناه التواريخ التي ّمت الإعالن فيها عن الأرباح وتوزيعها من قبل ال�شركة منذ العام 2009م واملبلغ الذي مت توزيعه:
لودجلالااالااجلدول  :1-10الأرباح التي ّ
مت توزيعها 2009م – 2013م
ال�سنة
املالية

الأرباح املو ّزعة
(ريال �سعودي)

تاريخ �إعالن
توزيع الأرباح

تاريخ توزيع
الأرباح

ن�سبة �صايف الدخل
القابل للتوزيع

2009م

315.000.000

� 3أبريل 2010م

� 11أبريل 2010م

 85يف املائة

2010م

315.000.000

 29مار�س 2011م

� 13أبريل 2011م

 76يف املائة

2011م

157.500.000

� 22أبريل 2012م

 9مايو 2012م

 55يف املائة

2012م

315.000.000

 30مار�س 2013م

 15ابريل 2013م

 63يف املائة

2013م

315.000.000

 31مار�س 2014م

� 15أبريل 2014م

 44يف املائة

امل�صدر :ال�شركة

املخ�ص�صات ال�ضريبية والزكاة وكذلك بعد جتنيب  ٪10من الأرباح ال�صافية لتكوين
ت�شري ن�سبة �صايف الدخل القابل للتوزيع �إلى �صايف الدخل بعد خ�صم
ّ
احتياطي نظامي.

119

1111ملخص النظام األساسي للشركة
فيما يلي ملخ�ص لأحكام النظام الأ�سا�سي لل�شركة (علم ًا ب�أن امللخ�ص �أدناه ال يعك�س التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي والتي �ستطرح للت�صويت يف اجتماع
اجلمعية العامة غري لل�صفقة).
1 111 11اسم الشركة

ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري (�شركة م�ساهمة �سعودية).
1 111 11مركز الشركة

مركز ال�شركة الرئي�سي يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ويكون لها فرعان �أحدهما يف جدة والآخر يف الدمام .ويجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ لها
فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة وخارجها.
1 111 11غرض الشركة

�أغرا�ض ال�شركة على النحو التايل:









�شراء وبيع البواخر وو�سائل النقل البحري الأخرى.
نقل ال�صادرات �إلى خارج اململكة.
نقل الأ�شخا�ص والأمتعة والب�ضائع واملوا�شي من و�إلى اململكة بحر ًا.
�إيجاد طواقم فنية �سعودية مدربة من املهند�سني وال�ضباط والبحارة لت�شغيل البواخر وتنمية الور�ش ال�صناعية والعمل يف �أحوا�ض �إ�صالح ال�سفن
واملجاالت الأخرى املت�صلة بالنقل البحري وتدريب املواطنني ال�سعوديني يف هذا املجال.
امل�شاركة يف جميع العمليات املتعلقة بالنقل البحري ك�أعمال الإنقاذ ووكالة �شركات املالحة البحرية وال�سم�سرة وتخلي�ص الب�ضائع وتن�سيقها على ظهر
البواخر وو�سائل النقل والتخزين وغري ذلك من العمليات التي ترتبط لأي �سبب كان بالنقل البحري.
احل�صول على �أي امتيازات �أو مزايا �أو حقوق �أي ًا كان نوعها من احلكومات املختلفة لأي غر�ض قد يعود على ال�شركة بالنفع.
القيام بجميع الأعمال التي ت�سهل عملية ال�سياحة واحلج وتوفري و�سائل الراحة للم�سافرين وا�سترياد وت�صدير املعدات البحرية الالزمة ل�سفنها �أو
ل�سفن الغري.
ا�سترياد وت�صدير معدات ال�شحن.

1 111 11االشتراك في تأسيس الشركات األخرى

لل�شركة اال�شرتاك يف ت�أ�سي�س �أي �شركة �أخرى �أو امل�ساهمة فيها �أو �شراء موجوداتها و�أخذ �أ�شغالها �أو �أعمالها ،وذلك فيما له عالقة ب�أعمال ال�شركة �سواء داخل
حدود اململكة �أو خارجها.
1 111 11مدة الشركة

غري حمددة املدة.
1 111 11رأس مال الشركة

ر�أ�س مال ال�شركة هو ( 3.150.000.000ريال �سعودي) ثالثة �آالف ومائة وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ( )315.000.000ثالثمائة وخم�سة ع�شر
مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد ع�شرة رياالت �سعودية .ال يجوز �إ�صدار الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية.
1 111 11سجل األسهم

تتداول الأ�سهم بالقيد يف �سجل امل�ساهمني الذي تعده ال�شركة لإثبات �أ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم وحمل �إقامتهم و�أرقام الأ�سهم واملدفوع من قيمتها .وي�ؤ�شر
بهذا القيد على ال�سهم وال يعتد بنقل ملكيته يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور ،وترتتب على ملكية ال�سهم قبول النظام الأ�سا�سي
لل�شركة وقرارات جمعيتها العامة.
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1 111 11زيادة رأس المال

يجوز للجمعية العامة غري العادية �إ�صدار قرارها (بناء على تو�صية املجل�س) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية
كالأ�سهم الأ�صلية ،ب�شرط �أن تكون �أق�ساط الأ�سهم الأ�صلية قد دفعت بالكامل .و�إذا �صدرت الأ�سهم ب�أكرث من قيمتها الأ�سمية �أ�ضيف الفرق حتم ًا �إلى االحتياطي
النظامي بعد الوفاء مب�صروفات الإ�صدار .ويبني القرار املذكور مقدار الزيادة و�سعر �إ�صدار ال�سهم ومدى حق امل�ساهمني القدامى يف �أولوية االكتتاب يف هذه
الزيادة.
1 111 11خفض رأس المال

يجوز تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة ويبني القرار املذكور مقدار هذا التخفي�ض وكيفيته.
1 1111 11تشكيل مجلس اإلدارة

يت�ألف جمل�س الإدارة من �سبعة �أع�ضاء ،تُعني احلكومة (ممثلة ب�صندوق اال�ستثمارات العامة) ثالثة منهم .وتنتخب اجلمعية العامة بالت�صويت الأربعة الباقني.
1 1111 11أسهم الضمان

ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س الإدارة املنتخب �أن يكون مالك ًا لعدد من الأ�سهم ال يقل عن �ألفي �سهم تودع يف البنك الذي يحدده وزير التجارة وال�صناعة خالل ثالثني
 30يوم ًا من تاريخ تعيني الع�ضو .و�إذا �أخفق الع�ضو يف تقدمي �أ�سهم ال�ضمان هذه خالل الفرتة الزمنية املحددة� ،سقطت ع�ضويته.
1 1111 11الوظائف الشاغرة

تنتهي ع�ضوية ع�ضو جمل�س الإدارة بانتهاء مدة املجل�س� ،أو با�ستقالته من املجل�س �أو وفاته� ،أو فقدانه الأهلية التي متكنه من �أن ي�صبح ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة
�شركة مدرجة يف ال�سوق وفقا للأنظمة �أو اللوائح ال�سارية يف اململكة .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز ملجل�س الإدارة �أن يعني م�ؤقت ًا ع�ضو ًا �آخر يف املركز
ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها .ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه.
و�إذا نق�ص عدد �أع�ضاء املجل�س عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.
1 1111 11صالحيات مجلس اإلدارة

ملجل�س الإدارة �أو�سع �سلطة يف �إدارة ال�شركة فيما عدا ما احتفظ به �صراحة نظامها للجمعية العامة ويجوز له رهن موجودات ال�شركة ك�ضمان مقابل للقرو�ض التي
حت�صل عليها كما يجوز له بيع موجودات ال�شركة ب�شرط �أن ال تزيد القيمة الدفرتية لكل عملية عن ( )%10من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به.
1 1111 11رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير

يعني جمل�س الإدارة رئي�س ًا للمجل�س ونائب رئي�س من بني �أع�ضاءه .كما يعني املجل�س ع�ضو ًا منتدب ًا ("الع�ضو املنتدب") من بني �أع�ضائه �أو مدير ًا تنفيذي ًا لل�شركة.
لرئي�س املجل�س �صالحية دعوة املجل�س لالنعقاد ،وتر�أ�س جل�ساته ومتثيل ال�شركة.
كذلك يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا للمجل�س من بني �أع�ضائه �أو من خارج الأع�ضاء ويحدد واجباته ،وتعوي�ضاته ومدة خدمته.
1 1111 11اجتماعات المجلس

ينعقد جمل�س الإدارة بدعوة من الرئي�س �أو نائب الرئي�س ،ويقوم الرئي�س بدعوة املجل�س لالنعقاد �إذا طلب ذلك كتابي ًا ع�ضوين على الأقل ،ويجب �أن ينعقد املجل�س
�ست مرات على الأقل يف ال�سنة.
1 1111 11النصاب والتمثيل

يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إذا ح�ضره ( )%50من الأع�ضاء على الأقل (ب�شرط �أال يقل عدد الأع�ضاء احلا�ضرين عن خم�سة �أع�ضاء) .ولع�ضو جمل�س الإدارة
�أن ينيب عنه كتابة عند ال�ضرورة �أحد زمالئه يف املجل�س ويف هذه احلالة يكون لهذا الع�ضو �صوتان وال جتوز الإنابة عن �أكرث من ع�ضو واحد.
وت�صدر قرارات جمل�س الإدارة ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين .ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي فيه الرئي�س �أو من يقوم مقامه ،يف حال غيابه.
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1 1111 11محاضر االجتماعات

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقع عليه رئي�س املجل�س وال�سكرتري وللع�ضو املعار�ض �أن يطلب ت�سجيل ر�أيه يف
هذا ال�سجل.
1 1111 11لجان المجلس

ي�شكل جمل�س الإدارة العدد املنا�سب من اللجان ح�سب حاجة ال�شركة وظروفها ،ويحدد املجل�س مهمة كل جلنة ي�شكلها ومدة عملها وال�صالحيات املمنوحة لها
خالل هذه املدة وكيفية رقابة املجل�س عليها.
1 1111 11الجمعية العامة

تتكون اجلمعية العامة من جميع امل�ساهمني يف ال�شركة .وتكون قراراتها ال�صادرة يف حدود اخت�صا�صاتها ووفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ملزمة جلميع امل�ساهمني.
ولكل م�ساهم ميتلك ع�شرة �أ�سهم احلق يف ح�ضور اجتماعاتها وله �أن ينيب غريه يف احل�ضور ب�شرط �أن تكون النيابة ثابتة بالكتابة.
1 1111 11الجمعية العامة العادية

مع مراعاة اخت�صا�صات اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ولها بذلك �أو�سع ال�صالحيات وال�سلطات
وير�أ�سها رئي�س جمل�س الإدارة �أو من يقوم مقامه ويعني الرئي�س �سكرتري ًا تقر اجلمعية العامة تعيينه وتنعقد اجلمعية مرة على الأقل كل �سنة خالل ال�شهور ال�ستة
التالية لنهاية ال�سنة املالية لل�شركة يف املركز الرئي�سي لل�شركة �أو يف املكان والزمان املعينني يف �إعالن الدعوة لالجتماع.
1 1111 11الجمعية العامة غير العادية

مع مراعاة القيود املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات ،تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بـ:






تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
بيع كل امل�شروع الذي قامت به ال�شركة والت�صرف فيه ب�أي وجه �آخر.
حل ال�شركة �أو اندماجها يف �شركة �أو هيئة �أخرى.
زيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة.
ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.

1 1111 11كيفية انعقاد الجمعيات العامة

تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني
ميثلون  %5من ر�أ�س املال على الأقل .و تُن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية تُوزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س
لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة و ع�شرين ( )25يوما على الأقل و ت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال .ويجوز االكتفاء بد ًال عن ذلك ب�إر�سال �إخطار
ي�ضم دعوة امل�ساهمني حل�ضور اجلمعية العامة بوا�سطة الربيد امل�سجل يف الفرتة املحددة يف هذه الفقرة .وتُر�سل �صورة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة
العامة لل�شركات بوزارة التجارة و ال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.
1 1111 11نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ( )%50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة .ف�إذا تعذر ح�ضور هذه الن�سبة يف
االجتماع الأول للجمعية ،ينعقد اجتماع �آخر خالل  30يوم ًا من تاريخ انعقاد االجتماع الأول ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا مهما كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
1 1111 11نصاب الجمعية العامة غير العادية

تنعقد اجلمعية العامة غري العادية بح�ضور م�ساهمني ميثلون  50يف املائة على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة ،ف�إذا تعذر ح�ضور هذه الن�سبة خالل االجتماع الأول،
يعقد اجتماع �آخر بنف�س الأ�سلوب املو�ضح يف الق�سم � 22-11أعاله .وين�ص نظام ال�شركات على وجوب ح�ضور م�ساهمني ميثلون  25يف املائة على الأقل من ر�أ�س
مال ال�شركة لتحقق الن�صاب يف االجتماع الثاين.
1 1111 11حقوق التصويت

لكل م�ساهم �صوت عن كل � 10أ�سهم ميلكها �أو ميثلها يف اجلمعية العامة.
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1 1111 11التصويت باألغلبية

ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة من الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي ( )3/2الأ�سهم
املمثلة يف االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو حل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة لها يف النظام الأ�سا�سي �أو ب�إدماج ال�شركة
يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى ،فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
1 1111 11إجراءات انعقاد الجمعية العامة

ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س املجل�س �أو من يفو�ضه يف حالة غيابه .و ُيعني الرئي�س �سكرتري ًا تقر اجلمعية العامة تعيينه .ويحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء
امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني ومكان �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لها ويكون لكل ذي م�صلحة
االطالع على هذا الك�شف.
1 1111 11تعيين مراقب حسابات

يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من املحا�سبني القانونيني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة وتقدر �أتعابه .وعليه مراجعة ح�سابات ال�سنة
التي عني لها داخل وخارج اململكة.
1 1111 11السنة المالية للشركة

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من  1يناير وتنتهي يف  31دي�سمرب من كل �سنة ميالدية.
1 1111 11الحسابات السنوية

يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور ،كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح واخل�سائر وتقدير ًا
عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية
ب�ستني يوم ًا على الأقل .وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وخم�سني يوم ًا على الأقل من
تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية .يوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار �إليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني
قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل ،وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة
امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وخال�صة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى
الإدارة العامة لل�شركات قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل.
1 1111 11توزيع األرباح السنوية

توزع الأرباح ال�صافية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على النحو التايل:
 تجُ نب  10يف املائة من �صايف الأرباح ال�سنوية لبناء االحتياطي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب عند بلوغ االحتياطي النظامي ن�صف
( )1/2ر�أ�س مال ال�شركة.
 يوزع الباقي على امل�ساهمني.
1 1111 11توزيع األرباح

يتم �سداد الأرباح التي �سيتم توزيعها يف املكان والزمان الذي يحدده جمل�س الإدارة وفق ًا للتعليمات ال�صادرة عن وزارة التجارة وال�صناعة.
1 1111 11حل الشركة وتصفيتها

حتل ال�شركة يف حالة خ�سارة ن�صف ر�أ�س املال �إال �إذا قررت اجلمعية العامة العادية خالف ذلك .ويف حال حلها ،تعني اجلمعية العامة العادية طريقة الت�صفية
وتُعني م�صفيا .وتنتهي مهمة جمل�س الإدارة بتعيني امل�صفي� ،أما �سلطة اجلمعية العامة فتبقى قائمة طوال مدة الت�صفية.
1 1111 11نظام الشركات

تنطبق �أحكام نظام ال�شركات ال�سعودية فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا النظام.
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1212معلومات قانونية
1 112 12ملخص االتفاقيات الجوهرية

�أبرمت ال�شركة عدد من االتفاقيات اجلوهرية لعدة �أغرا�ض مبا يف ذلك االتفاقيات اخلا�صة بال�صفقة واتفاقيات مع املمولني وكذلك مع العمالء .كما �أن ال�شركة
هي طرف �أي�ض ًا يف عدد من عقود الإيجار اخلا�صة باملرافق التي ت�شغلها جمموعة البحري .وقد تكون هذه االتفاقيات و�/أو عقود الإيجار (امللخ�صة �أدناه) جوهرية
�أو غري جوهرية .وقد لخُ �صت االتفاقيات اجلوهرية اخلا�صة بال�صفقة �أدناه يف الق�سم "( 1-1-12ملخ�ص م�ستندات ال�صفقة") يف حني �أن االتفاقيات اجلوهرية
وعقود الإيجار الأخرى� ،ضمن �أمور �أخرى ،ملخ�صة يف الفقرة "( 2-12املعلومات القانونية املتعلقة بال�شركة").
1 112 112 12ملخص مستندات الصفقة

�أبرمت ال�شركة عدد من االتفاقيات الرئي�سية لغر�ض الدخول يف ال�صفقة ،وفيما يلي ملخ�ص لكل منها:
1 112 112 112 12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول

�أبرمت ال�شركة وفيال بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م) ("تاريخ التوقيع") اتفاقية ت�ستحوذ ال�شركة مبوجبها على كامل �أ�سطول ناقالت وعمليات
�شركة فيال ذات العالقة بتلك الناقالت واملعدلة بتاريخ 1434/9/3ﻫ (املوافق 2013/7/11م) وتاريخ 1434/12/25ﻫ (املوافق 2013/10/30م) و تاريخ
1435/2/28ﻫ (املوافق 2013/12/31م) وتاريخ 1435/5/30ﻫ (املوافق 2014/3/31م) وتاريخ 1435/6/14هـ (املوافق 2014/4/14م) .ومبوجب االتفاقية
امل�ؤرخة يف 1434/9/3هـ (املوافق 2013/7/11م) بني كل من �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير وال�شركة و�شركة فيال� ،أ�صبحت �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير
�أي�ض ًا طرف ًا يف اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول وبالتايل �أ�صبح لها حقوق والتزامات معينة مبوجبها.
بح�سب بنود اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،تدفع ال�شركة عو�ض ًا قدره  4.875.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) مقابل
الأ�صول امل�ستهدفة (والذي يعك�س �أي�ض ًا تقييم ال�شركة لقيمة عقود النقل بالن�سبة لل�شركة) .ويت�ألف العو�ض الذي �ستدفعه ال�شركة من ما يلي:
 �إ�صدار �أ�سهم العو�ض ل�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير بال�سعر املتفق عليه البالغ  22.25ريال �سعودي لل�سهم بحيث تكون قيمة الأ�سهم الإجمالية
 1.752.187.500ريال �سعودي (ما يعادل  467.250.000دوالر �أمريكي).
 دفع مبلغ نقدي لفيال قيمته  3.122.812.500ريال �سعودي (ما يعادل  832.750.000دوالر �أمريكي).
وي�شار �إلى �أن فيال طلبت من ال�شركة �إ�صدار �أ�سهم العو�ض ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (وهي �شركة �سعودية مملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية).
�إن عملية نقل امللكية القانونية لكل من الأ�صول امل�ستهدفة من قبل فيال �إلى ال�شركة تخ�ضع لإجراءات مطولة وتتطلب دقة يف التنفيذ وتخطيط م�سبق .ويخ�ضع
�إمتام �أي مرحلة من مراحل ال�صفقة �إلى عدة اعتبارات جتارية وعملية مبا فيها -على �سبيل املثال ال احل�صر� -إمتام عدد من عمليات الفح�ص الأ�سا�سية قبل نقل
ملكية �أي ناقلة و�أن تكون الناقلة يف ميناء �آمن وخالية من احلمولة عند وقت الت�سليم الفعلي لل�شركة .وبنا ًء على ذلك ،اتفقت ال�شركة وفيال على �أنّ تتم عملية نقل
امللكية القانونية لناقالت فيال على مراحل متعددة على مدى فرتة تقارب �ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ �إمتام املرحلة الأّولى لل�صفقة.
ويف احلاالت التي ال يتم فيها نقل امللكية القانونية لأي من ناقالت فيال �إلى ال�شركة خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر امل�شار �إليها �أعاله نتيجة لوجود �ضرر ي�ؤثر على ت�صنيف
تلك الناقلة (ملزيد من التفا�صيل يرجى مراجعة الق�سم " ،1-2-1-12ملخ�ص البنود الأ�سا�سية لنماذج البيع الرنويجية املعدّلة")� ،ستلتزم فيال �إما ب�إزالة ال�ضرر
مبا يتوافق مع معايري م�ؤ�س�سة الت�صنيف �أو الدخول يف مفاو�ضات مع ال�شركة لالتفاق على تخفي�ض قيمة الناقلة املت�ضررة بحيث يعك�س تكاليف �إ�صالح ال�ضرر
الواقع عليها .ويف احلاالت التي ال يتم فيها نقل امللكية القانونية لأي من ناقالت فيال �إلى ال�شركة خالل فرتة ال�ستة �أ�شهر امل�شار �إليها �أعاله نتيجة للخ�سارة الكاملة
لتلك الناقلة ،ف�إن فيال لن تكون ملزمة بت�سليم الناقلة و�إمنا �س ُيخف�ض العو�ض مببلغ م�سا ٍو للقيمة املتفق عليها للناقلة التي مل تُ�سلم� .ستقوم البحري �أي�ض ًا عند
�إمتام �أي مرحلة ب�سداد قيمة وقود الناقالت (يف حالة ناقالت النفط العمالقة ،با�ستثناء ناقلة النفط العمالقة العائمة للتخزين) وزيوت الت�شحيم (فيما يتعلق
بكل ناقلة من ناقالت فيال) والتي تكون على منت ناقلة فيال املعنية عند نقلها لل�شركة ،وذلك على �أ�سا�س معدالت مرجعية متفق عليها بني فيال وال�شركة .وال
ي�شمل العو�ض �سعر الوقود وزيوت الت�شحيم املذكورة .وعليه ،على ال�شركة �سداد الدفعات املتعلقة بهم نقد ًا لفيال عند انتقال ملكية ناقلة فيال ذات ال�صلة لل�شركة.
يف حال قامت البحري ( )1باملوافقة على �أو �إجراء �أي عملية ت�شكل �إعادة تعديل لر�أ�س املال بني تاريخ التوقيع وتاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض لأي �سبب ،ف�إن ال�شركة
�ستكون ملزمة ب�إ�صدار عدد �إ�ضايف من الأ�سهم با�سم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير يف تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض ل�ضمان �أن احل�صة التي �ستملكها �شركة
�أرامكو ال�سعودية للتطوير ،يف ذلك التاريخ ،متثل  20يف املائة من كامل ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر (يف ذلك التاريخ)؛ �أو (� )2إجراء �أي �إعادة تعديل لر�أ�س املال
بني تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض وتاريخ �إمتام املرحلة النهائية لل�صفقة لغر�ض متويل �سداد العو�ض النقدي ،ف�إن ال�شركة �ستكون ملزمة ب�إ�صدار ما يلزم من �أ�سهم
�إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (دون �أن تقوم اي من �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير �أو فيال ب�سداد �أي مبالغ �إ�ضافية) بحيث تكون الأ�سهم اململوكة ل�شركة
�أرامكو ال�سعودية للتطوير بعد عملية تعديل ر�أ�س املال متثل ما ن�سبته  20يف املائة من �إجمايل ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة (يف ذلك التاريخ).
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العوض

�ستقوم ال�شركة بدفع العو�ض من خالل �إ�صدار �أ�سهم العو�ض �أو ًال ومن ثم دفع العو�ض النقدي ،وذلك بح�سب التف�صيل الوارد �أدناه.
( )1أسهم العوض

متا�شي ًا مع الطريقة التدريجية املتفق عليها لت�سليم ناقالت فيال (املذكورة �أعاله) ،فقد اتفقت ال�شركة وفيال على قيام مراجع احل�سابات ب�إ�صدار �شهادة مراجع
احل�سابات املرحلية (التي �سيتم توفري ن�سخة منها �إلى فيال) لل�شركة بعد انتقال ملكية كل من ناقالت �أ�سهم العو�ض �إلى ال�شركة (با�ستثناء ناقلة �أ�سهم العو�ض
النهائية) وقيام ال�شركة ب�إر�سال خطاب رئي�س جمل�س �إدارة البحري (كما هو معرف) �إلى فيال فيما يتعلق بناقلة �أ�سهم العو�ض التي مت نقل ملكيتها .وبالن�سبة
لتاريخ ت�سليم ناقلة �أ�سهم العو�ض النهائية� ،سيقوم مراجع احل�سابات ب�إ�صدار �شهادة مراجع احل�سابات النهائية لل�شركة (التي �سيتم توفري ن�سخة منها �إلى فيال)
و�ستقوم ال�شركة بتقدمي خطاب رئي�س جمل�س �إدارة البحري بخ�صو�ص تلك الناقلة ،وبعد ذلك �ستقوم ال�شركة بالتقدم �إلى وزارة التجارة وال�صناعة لتحديث
�سجلها التجاري لعك�س زيادة ر�أ�س املال ،واتخاذ كافة الإجراءات ال�ضرورية لإ�صدار �أ�سهم العو�ض با�سم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير وت�سجيل تلك الأ�سهم يف
�سجل الأ�سهم الآيل اخلا�ص بال�شركة لدى تداول قبل تاريخ التنفيذ النهائي لت�سليم �أ�سهم العو�ض.
متنح �أ�سهم العو�ض نف�س احلقوق وااللتزامات (مبا يف ذلك حقوق الت�صويت والأرباح) التي متنحها �أ�سهم ال�شركة الأخرى ح�سب نظام ال�شركات والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة .يوجد �شرح مف�صل عن احلقوق املرتبطة بالأ�سهم يف الق�سم " 5-9ملحة عن احلقوق املرتبطة بالأ�سهم".
( )2العوض النقدي

فيما يتعلق بالعو�ض النقدي الواجب على ال�شركة دفعه �إلى فيال مقابل الأ�صول امل�ستهدفة� ،ستقوم ال�شركة وفيال ووكيل ح�ساب ال�ضمان النقدي ب�إبرام اتفاقية
ال�ضمان النقدي والتي مبوجبها� ،ستقوم ال�شركة بتحويل مبلغ من العو�ض النقدي ي�ساوي قيمة الناقلة املعنية �إلى ح�ساب م�صريف لل�شركة مدار من قبل وكيل
ال�ضمان النقدي ،خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة �أيام عمل من تاريخ تقدمي فيال �إ�شعار ًا �إلى ال�شركة قبل خم�سة �أيام من التاريخ الذي تتو ّقع فيه في ّال نقل ملكية ناقلة
فيال املعنية �إلى ال�شركة .وعند نقل ملكية ناقلة فيال املعنية �إلى ال�شركة ،تطلب ال�شركة وفيال مع ًا من وكيل ال�ضمان النقدي ت�سديد هذا املبلغ �إلى فيال.
شروط إتمام المرحلة األولى من الصفقة

يعتمد �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة (وبالتايل ال�صفقة ككل) على ا�ستيفاء �-أو التنازل عن� -شروط �إمتام املرحلة الأولى .ويف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،مت
ا�ستيفاء ال�شروط التالية من �شروط �إمتام املرحلة الأولى (�أو التنازل عنها بح�سب احلال):
 توقيع اتفاقيات ال�صفقة من قبل �أطرافها.
ً
 �أال يقل تقييم الأ�صول امل�ستهدفة  -والذي يعك�س �أي�ضا تقدير ال�شركة لقيمة عقود النقل -الوارد يف تقرير التقييم الذي �أعده امل�ست�شار املايل عن
العو�ض .يعك�س �أي�ض ًا تقدير ال�شركة للقيمة املتوقعة من الدخول يف عقود النقل -الوارد يف تقرير التقييم الذي �أعده امل�ست�شار املايل عن العو�ض.
 احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية لن�شر هذه الن�شرة.
 اتفاق كل من فيال وال�شركة على هوية  90يف املائة على الأقل من املوظفني الذين �سيتم نقلهم �إلى ال�شركة وفق اتفاقية اخلدمات.
 موافقة جمل�س حماية املناف�سة املتعلقة بال�صفقة.
 ا�ستالم موافقة وتنازل من قبل هايدوك هولدنغز ليمتد (�شركة م�ؤ�س�سة يف جزر فريجن الربيطانية) التي يلزم احل�صول على موافقتها عند وجود
تغري يف ال�سيطرة على ال�شركة وذلك مبوجب اتفاقية ال�شركاء املربمة مع ال�شركة فيما يتعلق ب�شركة برتديك املحدودة وهي �إحدى �شركات جمموعة
البحري (للمزيد من التفا�صيل ،يرجى االطالع على الق�سم " 4-8-5برتديك").
 ا�ستالم تنازل ودليل على الإنهاء من وكيل الت�سهيالت بخ�صو�ص اتفاقية ت�سهيالت قامت ال�شركة ب�إبرامها يف � 3سبتمرب 2002م وانتهت يف دي�سمرب
2013م.
 احل�صول على موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن على ال�صفقة.
بالإ�ضافة �إلى �شروط �إمتام املرحلة الأولى الأخرى التي يجب توافرها بحلول تاريخ �إمتام املرحلة الأولى (ومبا ال يتجاوز تاريخ التنفيذ النهائي �أو �أي تاريخ الحق
�آخر تتفق عليه ال�شركة وفيال) ما يلي:






اقتناع فيال بقدرة ال�شركة على متويل العو�ض النقدي وذلك من خالل توقيع االتفاقيت النهائية للتمويل اجل�سري (للمزيد من املعلومات ،يرجى
االطالع على الق�سم �" 8-1شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة").
موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على عقد اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة وجدول �أعمال االجتماع الذي �سيت�ضمن القرار اخلا�ص بال�صفقة مبا
يف فيها املوافقة على التعديالت املقرتحة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
موافقة امل�ساهمني على القراراخلا�ص بال�صفقة �أثناء اجلمعية العامة غري العادية (للمزيد من املعلومات ،يرجى االطالع على الق�سم  " 15-1اجلمعية
العامة غري العادية").
عدم حدوث �أي تغيري جوهري �سلبي.
عدم �إعالن �أي طرف �أو �شخ�ص عن نية جدية يف تقدمي عر�ض من �ش�أنه اال�ستحواذ على ح�صة �سيطرة يف ال�شركة.
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 عدم وقوع حادثة تلوث بيئي منذ تاريخ التوقيع� ،أو يف حال وقوع حادثة تلوث بيئي وكان �أثرها فقط توقف �أعمال الطرف املت�سبب باحلادثة �أو ع�ضو
من جمموعته� ،أن تتم معاجلة تلك احلالة عند امتام املرحلة الأولى بحيث ال يكون هناك وجود لأي �أعباء نا�شئة عن مثل تلك احلادثة بالن�سبة للناقلة
اخلا�صة بالطرف املت�سبب باحلادثة.
ً
 عدم حتقق �أي واقعة �أو �أمر �أو ظرف من �ش�أنه �أن ي�شكل جتاوزا لتعهدات �أ�سا�سية معينة والتي مت تقدميها من قبل فيال �أو من قبل ال�شركة مبوجب
اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول والتي ت�شكل يف كلتا احلالتني تغيري ًا �سلبي ًا جوهري ًا ،دون �أن يتم معاجلته �أو ت�سويته من قبل الطرف املعني خالل 30
يوم ًا (�إذا كان بالإمكان معاجلتها) بال�شكل املعقول املر�ضي للطرف الآخر.
مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،يحق لل�شركة و�/أو فيال التنازل عن �أي من �شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة امل�شار �إليها يف القائمة �أعاله
(با�ستثناء املوافقة على القرار اخلا�ص بال�صفقة من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة) .ومن املمكن التنازل عن بع�ض من تلك
ال�شروط كالتايل:
 يحق لل�شركة ،بناء على رغبتها املطلقة ،التنازل عن �أي تغيري �سلبي جوهري يحدث للأ�صول امل�ستهدفة يف حني �أنها مازالت مملوكة من فيال �أو �أي
جتاوز لبع�ض التعهدات الأ�سا�سية التي قدمتها فيال متى ما كان ي�شكل تغيري ًا �سلبي ًا جوهري ًا ومل تتم معاجلته من قبل فيال خالل  30يوم ًا (�إذا كان
بالإمكان معاجلته ب�شكل ير�ضي ال�شركة على نحو معقول) .من املتوقع �أال تقدم ال�شركة مثل هذا التنازل �إال بعد �أن ت�أخذ بعني االعتبار كافة العوامل
ذات ال�صلة ومن بينها ت�أثري مثل ذلك التنازل على الفوائد واملخاطر املتوقع �أن تتعر�ض لها ال�شركة نتيجة لل�صفقة.
 يحق لفيال ،بناء على رغبتها املطلقة ،التنازل عن �أي تغيري �سلبي جوهري يقع بخ�صو�ص جمموعة البحري �أو �أي جتاوز لبع�ض التعهدات اجلوهرية
التي قدمتها البحري متى ما كان ي�شكل تغيري ًا �سلبي ًا جوهري ًا ومل تتم معاجلته من قبل البحري خالل  30يوم ًا (�إذا كان بالإمكان معاجلته ب�شكل
ير�ضي ال�شركة على نحو معقول) .من املتوقع �أال تقدم فيال مثل هذا التنازل �إال بعد �أن ت�أخذ بعني االعتبار كافة العوامل ذات ال�صلة ومن بينها ت�أثري
مثل ذلك التنازل على الفوائد واملخاطر املتوقع �أن تتعر�ض لها فيال نتيجة لل�صفقة.
 �إذا تعر�ضت �إحدى الناقالت املدارة من قبل جمموعة البحري �أو جمموعة فيال حلادث تلوث بيئي ،يحق للطرف الآخر التنازل عن هذا ال�شرط من
�شروط �إمتام املرحلة الأولى لل�صفقة .من املتوقع �أن يتم تقدمي مثل هذا التنازل فقط يف احلاالت التي لن ي�ؤثر فيها ب�شكل جوهري على مزايا ال�صفقة
التي �سيح�صل عليها الطرف املتنازل.
الموافقة من المجلس األعلى لشؤون البترول والمعادن

�إن �أحد ال�شروط الرئي�سية لإمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة هو احل�صول على موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن على ال�صفقة .ويتمثل دور املجل�س
الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن يف حتديد �سيا�سات وا�سرتاتيجيات اململكة املتعلقة بالبرتول والغاز وغريها من املواد الهيدروكربونية يف �ضوء امل�صالح الوطنية
للمملكة مبا يف ذلك حاالت الطوارئ الوطنية .علم ًا ب�أن موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن مطلوبة ب�سبب �أن ال�شركة �ستكون هي الناقل الوطني
امل�س�ؤول  -مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول -عن التزامات الناقل الوطني البحري.
ومت احل�صول على موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن يف تاريخ 1435/6/10هـ (املوافق 2014/4/10م) على نقل ملكية �أ�سطول فيال �إلى ال�شركة و�أن
تتولى ال�شركة التزامات الناقل الوطني.
االلتزامات الرئيسية للشركة

مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،متتلك �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير احلق يف تعيني ع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س الإدارة من تاريخ متلكها  20يف املائة
من ر�أ�س مال ال�شركة (ملزيد من التفا�صيل حول التغيريات يف املجل�س ،يرجى مراجعة الق�سم " 14-1التغيريات يف جمل�س الإدارة بعد ال�صفقة") .وحتى حلول
التاريخ الذي يتم فيه تعيني الع�ضوين يف جمل�س الإدارة من قبل �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ،ف�إن ال�شركة �ستخ�ضع لعدد من القيود بح�سب اتفاقية �شراء
الأعمال والأ�صول ،ت�شمل:
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االمتناع عن تعديل ا�سم �أي من ال�شركات يف جمموعة البحري �أو اتخاذ �أية خطوات �أخرى قد ت�شكل نوع ًا من تغيري العالمة التجارية لتلك ال�شركات.
با�ستثناء ما يتم لغر�ض دفع العو�ض النقدي (كما هو مو�ضح يف الوثائق املتعلقة بتمويل ال�شركة للعو�ض النقدي وامل�شار �إليها يف اتفاقية �شراء الأعمال
والأ�صول) ،االمتناع عن زيادة �أي من قرو�ض ال�شركة ب�شكل جوهري ،وعن الدخول يف �أي اتفاقية قر�ض جديدة �أو اتفاقية �ضمان مع �أي م�صرف �أو
م�ؤ�س�سة مالية ،بالإ�ضافة �إلى االمتناع عن �إعادة متويل �أية اتفاقية متويل ملجموعة البحري تتعلق بال�صفقة ،وعن �إ�صدار �أدوات دين ،با�ستثناء ما يتم
يف �سبيل ت�سيري العمل االعتيادي لل�شركة �أو لغر�ض تنفيذ ا�ستثمارات حمددة يف خطة عمل ال�شركة قبل تاريخ التوقيع.
االمتناع عن ت�سديد �أي مديونية لأي من �شركات جمموعة البحري �أو تعجيل �سدادها �أو تعديل �أي من �شروطها بخالف ما يتم كجزء من العمل
االعتيادي ،واالمتناع عن �إلغاء �أي من الت�سهيالت املتاحة لأي من تلك ال�شركات.
االمتناع عن �إعالن توزيع �أرباح �أو �أي توزيعات �أخرى للم�ساهمني با�ستثناء توزيع الأرباح (�إن وجدت) عن ال�سنوات املالية املنتهية بتاريخ 1434/2/18هـ
(املوافق 2012/12/31م) و1435/2/28هـ (املوافق 2013/12/31م).
االمتناع عن �إعادة تعديل ر�أ�س مال �أي �شركة يف جمموعة البحري (با�ستثناء زيادة ر�أ�س املال املرتبطة بال�صفقة)� ،سواء كان ذلك يتعلق ( )1بـتمويل
ال�شركة اللتزامها بدفع العو�ض النقدي� ،أو ( )2ب�إعادة متويل �أي متويل ح�صلت عليه ال�شركة لغر�ض متويل العو�ض النقدي� ،أو ( )3بتخ�صي�ص �أو
�إ�صدار �أي �أوراق مالية قابلة للتحويل �إلى �أ�سهم (با�ستثناء ما يتم تنفيذ ًا ملمار�سة حق خيار �أو مكاف�أة مبوجب برنامج �أ�سهم خا�ص باملوظفني والتي
مت منحها قبل تاريخ التوقيع).

 االمتناع عن ا�سرتداد �أو �إعادة �شراء �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة �أو �أي من �شركات جمموعة البحري.
 االمتناع عن تعديل الوثائق الت�أ�سي�سية لل�شركة بخالف ما يتعلق باحل�صول على موافقة امل�ساهمني على ال�صفقة.
 االمتناع عن اتخاذ �أي فعل� ،أو عدم اتخاذ �أي فعل ،من �ش�أنه �أن ي�شكل خمالفة ل�شروط �أي من الت�صاريح �أو الرخ�ص اجلوهرية اخلا�صة بال�شركة �أو
ما قد ي�ؤدي �إلى �إلغائها.
 االمتناع عن اتخاذ �أي فعل �أو �إجراء تعلم ال�شركة �-أو تعتقد �أنه -قد يعيق �إمتام املرحلة النهائية من ال�صفقة �أو قد ي�ؤدي �إلى منع �أو ت�أخري ا�ستيفاء
�أي من �شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة واملطلوب �إمتامها قبل حلول تاريخ التنفيذ النهائي ،مع مراعاة واجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والتزاماتهم املن�صو�ص عليها يف الأنظمة ذات العالقة.
 االمتناع عن �إ�صدار �أي قرار جمل�س �إدارة باملوافقة على �-أو ب�إ�شعار اجلمهور �أو �أي طرف ثالث عن النية باملوافقة على�-أي من الأمور الواردة �أعاله
(�سواء كان ذلك الأمر �سيتم قبل تعيني الع�ضوين من قبل �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير يف املجل�س �أو بعد ذلك(.
ً
وبخالف القيود على ال�شركة وعلى جمموعة البحري املذكورة �أعاله ،كجزء من موافقة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول وطاملا �أن عقد ال�شحن ال يزال �ساريا ،ف�سوف
تكون ال�شركة �أي�ض ًا هي الناقل الوطني و�سوف تخ�ضع اللتزامات الناقل الوطني البحري والتي �ستتطلب من ال�شركة ت�أمني �أ�سطول من الناقالت بحد �أدنى من
احلمولة لغر�ض نقل النفط اخلام ودعم �أولويات النقل الوطني يف �أوقات الطوارئ الوطنية يف اململكة العربية ال�سعودية.
االلتزامات الرئيسية لفيال

تفر�ض اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول على فيال عدد ًا من القيود بخ�صو�ص كل من الأ�صول امل�ستهدفة خالل الفرتة املمتدة من تاريخ التوقيع حتى تاريخ الت�سليم
املعني الذي تنتقل فيه امللكية القانونية للأ�صل ذي العالقة �إلى ال�شركة .وت�شمل هذه القيود ما يلي:






االمتناع عن ت�شغيل الأ�صول امل�ستهدفة بطريقة خارجة عن العمل االعتيادي لدى فيال.
االمتناع عن تكوين �أو تعديل �أو ا�سرتداد �-أو املوافقة على تكوين �أو تعديل �أو ا�سرتداد� -أي ت�أجري �أو رهن �أو حجز �أو �أي حق �آخر على �أي من الأ�صول
امل�ستهدفة (باحلد الذي ينطبق) ،والذي قد ي�ؤدي �إلى منع �أو ت�أخري ال�صفقة.
االمتناع عن التنازل عن �أو عقد ت�سوية فيما يتعلق بالدعاوى الق�ضائية �أو التحكيمية �أو �أي دعاوى �أو مطالبات �أو نزاعات� ،أو التنازل عن �أي حق فيما
يتعلق بتلك الدعاوى� ،إذا كانت تتعلق ب�أي من الأ�صول امل�ستهدفة ،ب�شكل قد ي�ؤدي �إلى منع �أو ت�أخري ال�صفقة.
ت�سيري �أعمالها املتعلقة بالأ�صول امل�ستهدفة وفق ًا لكافة املتطلبات القانونية والإدارية النافذة يف �أي دولة ذات عالقة.
االمتناع عن اتخاذ �أي فعل �أو �إجراء تعلم فيال �أنه �-أو تعتقد �أنه -قد يعيق �إمتام ال�صفقة �أو قد ي�ؤدي �إلى منع �أو ت�أخري ا�ستيفاء �أي من �شروط �إمتام
املرحلة الأولى من ال�صفقة واملطلوب �إمتامها قبل �إمتام املرحلة النهائية لل�صفقة ،مع مراعاة واجبات �أع�ضاء جمل�س �إدارتها والتزاماتهم املن�صو�ص
عليها يف الأنظمة ذات العالقة.

التعهدات المق ّدمة من الشركة

قدّمت ال�شركة تعهدات متعددة لفيال و�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير كما يف تاريخ التوقيع ،و�سوف تقدم تعهدات �أي�ض ًا لفيال و�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير
عند كل تاريخ لنقل ملكية ناقالت �أ�سهم العو�ض .وتتعلق هذه التعهدات� ،ضمن �أمور �أخرى ،بالأمور املو�ضحة �أدناه (علم ًا ب�أن عدد ًا من تلك التعهدات مت تقدميها
بنا ًء على فر�ضيات وا�ستثناءات حمددة):
 امتالك ال�شركة للملكية القانونية والنفعية لناقالتها ،دون �أن تكون حمملة ب�أي �ضمانات لأطراف ثالثة با�ستثناء ما �أُف�صح عنه لفيال.
 ت�أثري ال�صفقة على بع�ض العقود الرئي�سية التي تكون ال�شركة طرف ًا فيها.
 املوافقة على �إ�صدار �أ�سهم العو�ض و�أن الإ�صدار �سيكون بال�شكل ال�سليم و�أن الأ�سهم �ستكون مدفوعة القيمة بالكامل عند تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض.
 ح�صول �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير على كافة احلقوق القانونية والنفعية املرتبطة ب�أ�سهم العو�ض ،عند تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض.
 ح�سابات ال�شركة وال�شركات الأخرى يف جمموعة البحري تعك�س الو�ضع احلقيقي والعادل لأعمال جمموعة البحري.
 امتالك جمموعة البحري لر�أ�س مال كايف لفرتة اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ التوقيع.
 �سريان الأعمال يف جمموعة البحري ب�شكل اعتيادي منذ تاريخ 1433/2/6هـ (املوافق 2011/11/31م).
 �صحة العقود اجلوهرية ملجموعة البحري و�إلزاميتها.
 خالل فرتة االثني ع�شر �شهر ًا التي �سبقت تاريخ التوقيع ،مل يتوقف �أي مزود �أو عميل هام عن التعامل مع �أي �شركة من جمموعة البحري ومل يظهر
النية للقيام بذلك.
 �صحة ودقة املعلومات الواردة يف اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول واخلا�صة بهيكل جمموعة البحري والناقالت واملمتلكات الأخرى احلالية العائدة لها
�أو امل�ست�أجرة من قبلها.
 ت�سديد جمموعة البحري لكافة ال�ضرائب ذات العالقة ،مبا يف ذلك (دون ح�صر) �أي �ضريبة دخل مطبقة بح�سب الأنظمة ذات العالقة يف اململكة.
 ح�صول جمموعة البحري على كافة الرخ�ص واملوافقات املطلوبة مبوجب القوانني البيئية ذات ال�صلة.
 �صحة جميع الطلبات التي �سبق و�أن قدمتها ال�شركة لأ�سباب تنظيمية وجميع املعلومات التي �سبق الإف�صاح عنها ،و�أن جميع املعلومات التي تتعلق
بوقائع مادية مذكورة يف الطلبات التنظيمية �صحيحة ودقيقة ،و�أن تلك الطلبات كانت م�ستوفية للمتطلبات النظامية للأوراق املالية ال�سارية يف وقت
تقدمي الطلب ،و�أن جميع املعلومات املف�صح عنها للجمهور مل تفتقد ملعلومات جوهرية من �ش�أنها الت�أثري ب�شكل جوهري على �سعر �سهم ال�شركة �أو
تتطلب �إعالن للجمهور.
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التعهدات المق ّدمة من فيال

قدّمت فيال تعهدات متعددة لل�شركة كما يف تاريخ التوقيع و�سوف تقدم تعهدات �أي�ض ًا عند تاريخ �إمتام كل مرحلة .وتتعلق هذه التعهدات� ،ضمن �أمور �أخرى ،مبا
يلي:
 امتالكها للملكية القانونية والنفعية لناقالت فيال ،دون �أن تكون حمملة ب�أي �ضمانات لأطراف ثالثة.
 امتالكها للملكية القانونية والنفعية لأنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة والتي ت�شكل جزء ًا من ناقالت فيال ،وكونها يف حالة جيدة و�صاحلة للعمل.
 �أن كافة الدفاتر وال�سجالت املتعلقة بكل ناقلة من ناقالت فيال حمدثة ومكتملة ب�شكل �سليم.
 تقيد فيال بكافة متطلبات املعايري ذات ال�صلة ال�صادرة عن املنظمة البحرية الدولية (منظمة دولية تابعة للأمم املتحدة م�س�ؤولة عن �سالمة و�أمن
النقل البحري) فيما يتعلق بالأ�صول امل�ستهدفة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن فيال قدمت تعهدات لل�شركة يف تاريخ التوقيع (علم ًا �أن عدد ًا من تلك التعهدات مت تقدميها بنا ًء على فر�ضيات وا�ستثناءات حمددة)
تت�ضمن ما يلي:
 ت�سديد فيال لكافة ال�ضرائب اجلوهرية املتعلقة بالأ�صول امل�ستهدفة.
 �أحقية فيال بنقل كافة املعلومات امل�شمولة يف الأ�صول امل�ستهدفة لل�شركة دون الإخالل ب�أي قوانني �أو �أنظمة تتعلق بحماية املعلومات يف الإمارات العربية
املتحدة ويف اململكة العربية ال�سعودية.
 �أن ال�شروط والأحكام املوحدة لعمل موظفي فيال الذين �سوف ينتقلون �إلى ال�شركة بح�سب اتفاقية اخلدمات ،والتي مت توفريها لل�شركة ،مكتملة
ودقيقة من كافة النواحي اجلوهرية.
التعهدات اإلضافية من طرف فيال

بح�سب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،تلتزم فيال �أي�ض ًا بعدم قيام �أي من �شركات جمموعة فيال بالتناف�س مع جمموعة البحري يف امتالك وت�شغيل و�/أو ت�أجري
ناقالت النفط العمالقة بغر�ض نقل النفط اخلام املنتج يف اململكة وذلك يف الفرتة ما بني �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة وحتى �إنهاء عقد ال�شحن ،با�ستثناء
حاالت الطوارئ الوطنية.
كما �أن هناك بع�ض احلاالت املحددة (�إلى جانب ح�صول حالة طوارئ وطنية) ُي�سمح فيها لإحدى ال�شركات الأع�ضاء يف جمموعة فيال بتنفيذ �أعمال مناف�سة
مثل الدخول يف عمليات الدمج واال�ستحواذ وامل�شاريع امل�شرتكة بعد ا�ستكمال �إجراءات معينة� ،أو ت�أجري ناقالت النفط العمالقة لنقل زيت الوقود� ،أو نقل �أي منتج
�أو م�شتق هيدروكربوين ما عدا النفط اخلام و�صيانة الناقالت .كما ال يوجد ما مينع �أي من ال�شركات الأع�ضاء يف جمموعة فيال  ،وال �أي م�شروع م�شرتك متلك
فيه �أي من �شركات جمموعة فيال �أي م�صلحة ،من �أداء �أعمال مناف�سة �إذا كانت تلك ال�شركة التابعة ملجموعة فيال �أو امل�شروع امل�شرتك قامت ب�أدائها قبل تاريخ
التوقيع .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يوجد ما مينع �أي من �شركات جمموعة فيال من (� )1أداء �أعمال مناف�سة تُ�شكل �إيراداتها ال�سنوية  15باملائة �أو �أقل من �إجمايل
الإيرادات ال�سنوية لل�شركة التابعة ملجموعة فيال �أو امل�شروع امل�شرتك الذي تتحكم به ال�شركة التابعة ملجموعة فيال القائمة بتلك الأعمال؛ �أو ( )2اال�ستحواذ على
�شركة م�ستهدفة ت�ش ّكل الأعمال املناف�سة ما ن�سبته  15يف املائة �أو �أقل من �إيراداتها ال�سنوية .ويف حال قامت �أي من �شركات جمموعة فيال ب�أداء �أعمال مناف�سة
ذات �إيرادات �سنوية تزيد عن  15يف املائة من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لل�شركة التابعة ملجموعة فيال � ،أو �إذا اقرتحت �إحدى �شركات جمموعة فيال اال�ستحواذ
على كامل �أو ح�صة م�سيطرة يف �أعمال مناف�سة ذات �إيرادات �سنوية تزيد عن  15يف املائة من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لل�شركة التي يتم اال�ستحواذ عليها ،ف�إن
ال�شركة املعنية يف جمموعة فيال �ستقوم ب�إبالغ ال�شركة و�ستمنح ال�شركة حق �أولوية يف اال�ستحواذ على �أو امل�شاركة يف تلك الأعمال املناف�سة بال�شروط التي يتم
االتفاق عليها بني ال�شركة املعنية التابعة ملجموعة فيال وال�شركة.
وقد قدمت �أرامكو ال�سعودية �أي�ض ًا تعهد ًا م�شابه ًا بعدم التناف�س مع جمموعة البحري مبوجب اتفاقية العالقة .ملزيد من التفا�صيل يرجى االطالع على الق�سم
"1 112 112 112 12ملخ�ص البنود الرئي�سية التفاقية العالقة".

كما التزمت فيال �أي�ض ًا ب�أن ال تقوم �أو ت�سمح ب�أن تقوم �أي �شركة �أخرى خا�ضعة ل�سيطرتها �سواء من خالل ع�ضويتها يف جمل�س الإدارة �أو امتالكها لأ�سهم فيها
�أو حلقوق ت�صويت (�أو �أي حقوق م�شابهة يف م�شروع م�شرتك تعاقدي) مبفاو�ضة �أو تقدمي عرو�ض عمل �أي من املوظفني الذين انتقلوا �إلى جمموعة البحري وفق
اتفاقية اخلدمات وذلك ملدة �سنتني من تاريخ انتقال ه�ؤالء املوظفني �إلى جمموعة البحري.
توزيع األرباح

مبوجب اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول ،فقد اتفقت كل من ال�شركة وفيال على �أنه بالن�سبة لأي �سنة مالية يتم فيها نقل امللكية القانونية لأي من ناقالت �أ�سهم
العو�ض �إلى ال�شركة� ،س ُيعترب �أنه مت ت�سليم عدد من �أ�سهم العو�ض (ت�ساوي قيمتها قيمة الناقلة التي مت نقل ملكيتها) �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير .و�إذا
�أعلنت ال�شركة عن �أرباح نقدية لتلك ال�سنة املالية (وكان تاريخ ت�سليم �أ�سهم العو�ض قد وقع قبل تاريخ �سجل الأرباح لتلك ال�سنة) ،ف�سيحق لأرامكو ال�سعودية
للتطوير ا�ستالم واالحتفاظ بجزء فقط من الأرباح النقدية املعلن عنها ("الأرباح املبقاة الإجمالية") .ويتم ح�ساب الأرباح املبقاة بالن�سبة لكل من ناقالت �أ�سهم
العو�ض بنا ًء على ( )1كل جمموعة من �أ�سهم العو�ض مت اعتبارها م�س ّلمة �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير خالل ال�سنة املالية فيما يتعلق بتلك الناقلة ،و()2
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عدد الأيام يف ال�سنة املالية التي اعتُربت فيها �أرامكو ال�سعودية للتطوير مالك ًا لأ�سهم العو�ض تلك مق�سمة على جمموع عدد الأيام يف تلك ال�سنة املالية .وتكون
الأرباح املبقاة الإجمالية هي جمموع كافة الأرباح املبقاة جلميع ناقالت �أ�سهم العو�ض .وعليه ،وبالن�سبة لتلك ال�سنة املالية ،تقوم ال�شركة ب�سداد جمموع الأرباح
املتعلقة ب�أ�سهم العو�ض �إلى �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير التي تقوم ب�إعادة �أي مبالغ فائ�ضة عن الأرباح املبقاة الإجمالية �إلى ال�شركة (والتي مت ح�سابها كما
هو مذكور �أعاله).
حدود المسؤولية

�إن امل�س�ؤولية الق�صوى لكل من ( )1فيال و�شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير و( )2ال�شركة فيما يتعلق بالإخالل ببع�ض التعهدات الرئي�سية هو 4.875.000.000
ريال �سعودي (ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) .وفيما يتعلق بامل�س�ؤولية املرتبطة بالإخالل بالتعهدات الأخرى الواردة يف اتفاقية �شراء الأعمال
والأ�صول ،ف�إن احلد الأق�صى لها هو مبلغ  562.500.000ريال �سعودي (ما يعادل  150.000.000دوالر �أمريكي) وذلك لكل من ( )1فيال و�شركة �أرامكو
ال�سعودية للتطوير و( )2ال�شركة ،على حده.
وت�شري اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول �أن �أي ًا من فيال �أو �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير لن تكونا م�س�ؤولتني جتاه ال�شركة ،كما �أن ال�شركة لن تكون م�س�ؤولة جتاه
فيال �أو �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ،بخ�صو�ص �أي مطالبات ناجتة عن الإخالل ب�أي من التعهدات �إال يف حال حتقق ال�شرطني التاليني مع ًا:
 جتاوزت قيمة املطالبة مبلغ  7.500.000ريال �سعودي (ما يعادل  2.000.000دوالر �أمريكي).
 جتاوزت القيمة الإجمالية لكافة املطالبات مبلغ  75.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  20.000.000دوالر �أمريكي).
ويف حال رغبت فيال �أو �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير يف رفع مثل تلك املطالبات �ضد ال�شركة� ،أو رغبت ال�شركة يف رفعها جتاه فيال �أو �شركة �أرامكو ال�سعودية
للتطوير ،يجب على الطرف املتقدم باملطالبة �أن يبلغ الطرف الآخر �إما خالل:
 فرتة �ستة �أ�شهر من تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة� ،أو
 فرتة �ستة �أ�شهر من التاريخ الذي مت فيه تقدمي التعهد الذي مت الإخالل به وذلك يف حال كان تاريخ تقدمي التعهد بعد تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من
ال�صفقة.
المدة واإلنهاء

ميكن �إنهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول يف حاالت حمدودة قبل تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة ،والتي ت�شمل:
 اتفاق مكتوب بني ال�شركة وفيال على �إنهاء االتفاقية.
 الإنهاء ب�شكل تلقائي يف حال عدم �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة بتاريخ التنفيذ النهائي الذي يقع يف 1435/10/4هـ (املوافق 2014/7/31م) �أو
�أي تاريخ الحق تتفق عليه فيال وال�شركة.
 امكانية الإنهاء من قبل في ًال يف حال واجهت ال�شركة تغيري جوهري ذو �أثر �سلبي يف �-أو ي�ؤثر �إما على -و�ضع �أعمال جمموعة البحري (ككل) �أو �أي
�شركة يف جمموعة البحري �أو �أ�صولها �أو التزاماتها �أو و�ضعها املايل �أو قدرتها على النجاح �أو نتائج عملياتها.
 الإنهاء من قبل ال�شركة يف حال ح�صول �أي تغيري جوهري ذو �أثر �سلبي يف �-أو ي�ؤثر على -الأعمال �أو الأ�صول �أو االلتزامات املرتبطة بالأ�صول
امل�ستهدفة �أو حالتها.
 الإنهاء ب�شكل تلقائي ،يف حال ح�صول حدث قوة قاهرة وا�ستمراره ملدة �أكرث من  90يوم ًا ،بعد �إ�شعار �إما ال�شركة �أو فيال الطرف الآخر بهذا احلدث.
 بطلب �إما من ال�شركة �أو فيال ،يف حال عدم التو�صل �إلى اتفاق حول قيمة التعوي�ض الواجب دفعه لل�شركة نتيجة حتملها التزامات �إ�ضافية مت فر�ضها
على ال�شركة من قبل املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن )او �أي جهة حكومية �أخرى ذات عالقة) فيما يتعلق ب�أ�سطول الطوارئ ،وذلك خالل 60
يوم ًا من تاريخ �إ�شعار املجل�س بفر�ض مثل تلك االلتزامات الإ�ضافية.
ً
 بطلب �إما من ال�شركة �أو فيال ،يف حال عدم �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة خالل �ستني يوما من تاريخ ا�ستيفاء �شروط �إمتام املرحلة الأولى كنتيجة
ملخالفة جوهرية من قبل الطرف الآخر التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول �أو �أحد مناذج البيع الرنويجية املعدلة.
وبعد �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة ،ميكن �إنهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول فقط يف حال ا�ستمرار حدث قوة قاهرة لفرتة تزيد عن  90يوم ًا من تاريخ
�إ�شعار ال�شركة لفيال بوقوع ذلك احلدث (�أو العك�س).
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�أبرمت جمموعة �أرامكو ال�سعودية وال�شركة اتفاقية العالقة بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م) ،والتي حتكم العالقة واحلقوق وااللتزامات
املتبادلة بني ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية .وتت�ضمن اتفاقية العالقة التزام ًا من قبل �أرامكو ال�سعودية با�ستخدام ال�شركة كمزود ح�صري خلدمات نقل النفط اخلام
املنتج يف اململكة بوا�سطة ناقالت النفط العمالقة واملباع من طرف �أي ع�ضو يف جمموعة �أرامكو ال�سعودية على �أ�سا�س الت�سليم للعميل يف ظروف حمددة (كما
هو مبني �أدناه)� ،إ�ضافة �إلى التزام بعدم مناف�سة من قبل �أع�ضاء جمموعة �أرامكو ال�سعودية مبوجب اتفاقية العالقة كما هو مو�ضح مبزيد من التف�صيل �أدناه.
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الحصرية

تن�ص اتفاقية العالقة على �أن ال�شركة �ست�صبح –مبوجب �أحكام عقد ال�شحن -املزود احل�صري خلدمات النقل البحري بوا�سطة ناقالت النفط العمالقة للنفط
اخلام املنتج يف اململكة واملباع من �أرامكو ال�سعودية �أو �أي ع�ضو يف جمموعة �أرامكو ال�سعودية على �أ�سا�س الت�سليم للعميل ،والذي يتم نقله من موانئ يف اململكة� ،أو
من ميناء �سيدي كرير (وهو ميناء يقع خارج اململكة يف جمهورية م�صر العربية مربوط بخط �أنابيب �سوميد) �أو من مواقع تخزين معينة� ،شريطة �أن يكون لأرامكو
ال�سعودية �أو من ميثلها احلق يف اختيار الناقلة التي �ستنفذ عملية النقل.
التزام بعدم المنافسة من مجموعة أرامكو السعودية

مبوجب اتفاقية العالقة ،تلتزم �أرامكو ال�سعودية �أمام ال�شركة بعدم قيام �أرامكو ال�سعودية وال�شركات التي ت�سيطر عليها (�سوا ًء عن طريق حقوق الت�صويت على
م�ستوى ال�شركاء �أو التمثيل يف جمل�س الإدارة �أو حقوق مماثلة مبوجب اتفاقية �شراكة) بالتناف�س مع جمموعة البحري يف امتالك وت�شغيل و�/أو ت�أجري ناقالت
النفط العمالقة بغر�ض نقل النفط اخلام املنتج يف اململكة.
�إال �أن هناك عدد من احلاالت املحددة (�إلى جانب حالة الطوارئ الوطنية) ُي�سمح فيها لإحدى �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية ب�إجراء �أعمال مناف�سة مثل
الدخول يف �صفقات دمج وا�ستحواذ وامل�شاريع امل�شرتكة �شريطة ا�ستيفاء بع�ض املتطلبات ،وعدم تقييد ت�أجري ناقالت النفط العمالقة لنقل حموالت زيت الوقود �أو
�أي من منتج �أو م�شتق هيدروكربوين �آخر غري النفط اخلام و�صيانة الناقالت .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يوجد ما مينع �أي من ال�شركات الأع�ضاء يف جمموعة �أرامكو
ال�سعودية ،وال �أي م�شروع م�شرتك متلك فيه �أي من �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية �أي م�صلحة من �أداء �أعمال مناف�سة �إذا كانت تلك ال�شركة التابعة ملجموعة
�أرامكو ال�سعودية �أو امل�شروع امل�شرتك قامت ب�أدائها قبل تاريخ التوقيع .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يوجد ما مينع �أي من �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية من ()1
�أداء �أعمال مناف�سة تُ�شكل �إيراداتها ال�سنوية  15باملائة �أو �أقل من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لل�شركة التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية �أو امل�شروع امل�شرتك الذي
تتحكم به ال�شركة التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية القائمة بتلك الأعمال� ،أو ( )2اال�ستحواذ على �شركة م�ستهدفة ت�ش ّكل الأعمال املناف�سة ما ن�سبته  15يف املائة
�أو �أقل من �إيراداتها ال�سنوية� .إال �أنه ،ويف حال قامت �أي من �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية ب�أداء �أعمال مناف�سة ذات �إيرادات �سنوية تزيد عن  15يف املائة
من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لل�شركة التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية� ،أو �إذا اقرتحت �إحدى �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية اال�ستحواذ على كامل �أو ح�صة
م�سيطرة يف �أعمال مناف�سة ذات �إيرادات �سنوية تزيد عن  15يف املائة من �إجمايل الإيرادات ال�سنوية لل�شركة التي يتم اال�ستحواذ عليها ،ف�إن ال�شركة املعنية يف
جمموعة ارامكو ال�سعودية �ستقوم ب�إبالغ ال�شركة و�ستمنح ال�شركة حق �أولوية يف اال�ستحواذ على �أو امل�شاركة يف تلك الأعمال املناف�سة بال�شروط التي يتم االتفاق
عليها بني ال�شركة املعنية التابعة ملجموعة �أرامكو ال�سعودية وال�شركة.
تزويد السفن بالوقود

تتعهد جمموعة �أرامكو ال�سعودية مبوجب هذه االتفاقية -من تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة وطوال فرتة �سريان عقد ال�شحن -با�ستخدام جهودها
املعقولة جتاري ًا يف توفري وقود ال�سفن لأي ناقلة تعود ملكيتها الكاملة ملجموعة البحري �أو مت ا�ستئجارها على �أ�سا�س هيكلها (حديد عاري) من قبل جمموعة
البحري ،وذلك يف موانئ �أو نقاط يتم حتديدها على نحو معقول من قبل �أرامكو ال�سعودية ،ب�أولوية على م�شغلي ال�سفن التجاريني الآخرين� .إال �أنه لي�س من �ش�أن
هذا االلتزام قيام �أي من �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية بتزويد �أي من �شركات جمموعة البحري بوقود ال�سفن �إذا كان القيام بذلك �سي�ؤدي �إلى عدم متكني
�شركة جمموعة �أرامكو ال�سعودية املعنية من الوفاء بالتزاماتها جتاه �-أو تلبية احتياجات� -أي من �شركات جمموعة �أرامكو ال�سعودية الأخرى� ،أو �إذا كان ذلك
�سي�ؤدي �إلى خمالفة �أرامكو ال�سعودية �أو �شركة جمموعة �أرامكو ال�سعودية املعنية لأي من التزاماتهما وفق ًا لأي ترتيبات تعاقدية قائمة مع طرف ثالث �أو وفق ًا لأي
قانون ذي عالقة .كما �أن �أرامكو ال�سعودية غري ملتزمة ب�ضمان توفر وقود ال�سفن لأي من �شركات جمموعة البحري� ،أو توفريه ب�سعر حمدد �أو جودة حمددة.
التعاون المستقبلي بين أرامكو السعودية والشركة

اتفقت ال�شركة �أي�ض ًا مع �أرامكو ال�سعودية على مناق�شة فر�ص التعاون امل�ستقبلي متى ما كان ذلك جمدي ًا جتاري ًا يف جماالت �أخرى مبا يف ذلك جمال الكيماويات،
ّ
واملحطات وخطوط النقل اللوج�ستية اخلا�صة بالأعمال التجارية وخدمات الدعم البحري ،وذلك يف �سبيل تعزيز الهدف الذي تطمح �إليه
والب�ضائع ال�سائبة،
ال�شركة واملتمثل يف �أن تكون الناقل الوطني البحري لتخدم احتياجات النقل البحري املتنامية للمملكة وتطوير قطاع ال�صناعة البحرية يف اململكة.
المدة واإلنهاء

ت�سري اتفاقية العالقة منذ تاريخ ا�ستيفاء �شروط �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة (�أو التنازل عنه من قبل ال�شركة �أو فيال) بح�سب اتفاقية �شراء الأعمال
والأ�صول .وتنتهي اتفاقية العالقة تلقائي ًا �إما بانتهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول قبل تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة �أو�إنهاء عقد ال�شحن� ،أيهما
يحدث �أو ًال.
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بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م) �أبرمت ال�شركة وفيال اتفاقية خدمات واملعدلة بتاريخ 1435/6/14هـ (املوافق 2014/4/14م) ،هدفها حتديد
ونقل عدد من املوظفني (�سوا ًء العاملني يف املكاتب �أو على منت الناقالت) العاملني لدى جمموعة فيال �إلى جمموعة البحري ("املوظفون املنتقلون") ل�ضمان دمج
الأ�صول امل�ستهدفة على نحو �سل�س ومبا�شر يف �أ�سطول ال�سفن احلايل لل�شركة.
وبح�سب اتفاقية اخلدمات ،تلتزم ال�شركة بتقدمي عر�ض توظيف لكل من املوظفني املنتقلني بنف�س ال�شروط والظروف (مبا فيها الرواتب واملزايا الإ�ضافية مثل
ال�سكن) التي كانت توفرها فيال .ويف حال مل يوافق �أي من املوظفني املنتقلني على عر�ض التوظيف املقدم من ال�شركة ،ف�سيبقى موظف ًا يف فيال .ويف احلاالت التي
يوجد فيها فرق بني الراتب الذي يتلقاه موظف فيال مبا�شرة قبل االنتقال ،والراتب الذي يتلقاه موظف يف نف�س املن�صب والدرجة وم�ستوى اخلربة والأقدمية (مبا
يف ذلك مدة اخلدمة) يف ال�شركة ،تقوم فيال بدفع تعوي�ض لل�شركة عن هذا الفارق يوازي قيمته منذ تاريخ انتقال املوظف للعمل مع ال�شركة وحتى مرور  365يوم ًا
من تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة .وبعد مرور هذه املدة ميكن لل�شركة �أن تعدل �شروط عمل موظفي فيال ممن يوافقون على عر�ض التوظيف الذي تقدمه
لهم ال�شركة ،وت�سري تلك التعديالت بعد الـ  365يوم ًا من تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة.
كما يف تاريخ هذه الن�شرة قدمت ال�شركة عرو�ض للعمل لـ ّ 409
موظف ًا من �شركة فيال ( 317من العاملني على منت ال�سفن و 92من العاملني باملكاتب) منهم 387
موظف ًا ( 296من العاملني على منت ال�سفن و 91من العاملني باملكاتب) قبلوا العر�ض و 22موظف ( 21من العاملني على منت ال�سفن و 1من العاملني باملكاتب)
رف�ضوا العرو�ض املقدمة لهم.
وعند املوافقة على عرو�ض التوظيف املقدمة من ال�شركة ،ينتقل املوظفون العاملون على منت الناقلة �إلى ال�شركة بتاريخ انتقال الناقلة التي يعملون عليها� .أما
املوظفون العاملون يف املكاتب ف�سينتقلون �إما عند امتام املرحلة الأولى �أو بح�سب ما يتم االتفاق عليه بني ال�شركة وفيال ،بحيث ال يت�سبب ذلك يف تعطيل �أي من
�أعمال ال�شركة �أو فيال.
وبح�سب اتفاقية اخلدمات ،تقوم فيال وال�شركة بتعوي�ض بع�ضهما البع�ض بحيث �أن �أي ًا منهما ال يتحمل �أي التزام جتاه �أحد املوظفني املنتقلني بخ�صو�ص فرتة
عمله مع الطرف الآخر� ،أو جتاه �أي موظفني �آخرين عاملني لدى الطرف الآخر .و�ستقوم ال�شركة باحل�صول على جميع الت�صاريح والرتاخي�ص الالزمة للموظفني
املنتقلني متى ما كان ذلك الزم ًا.
المدة واإلنهاء

ت�سري اتفاقية اخلدمات من تاريخ توقيعها (لتمكني الأطراف من و�ضع الرتتيبات اخلا�صة بانتقال املوظفني املنتقلني) وحتى �إنهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول
�أو تاريخ �إمتام املرحلة النهائية �أو تاريخ مرور  365يوم ًا على تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة (�أيهما يتحقق �أو ًال) .كما ميكن لفيال وال�شركة �أن يقوما
باالتفاق على �إنهاء االتفاقية ب�أثر فوري يف �أي وقت.
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�أبرمت ال�شركة مع �أرامكو ال�سعودية اتفاقية بتاريخ 1434/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م) ،يتم مبوجبها �إعارة موظفني حمددين من جمموعة �أرامكو
ال�سعودية من املوظفني العاملني يف مكاتبها �إلى جمموعة البحري لأداء مهام معينة تتعلق بالأ�صول امل�ستهدفة وكذلك ب�أعمال جمموعة البحري (مبا يف ذلك
الت�أجري واجلدولة والعمليات والتخطيط البحري) .ويحق �إما لل�شركة �أو لأرامكو ال�سعودية اقرتاح الإعارة بنا ًء على متطلباتهم ذات العالقة ،ويف حال االتفاق
على مالئمة الإعارة ،يتم االتفاق على املوظفني املعارين ،واخلدمات التي �سوف يقدمونها وفرتة الإعارة ومكان العمل ومعدل الأجر الذي �سوف تدفعه ال�شركة
�إلى �أرامكو ال�سعودية .ويتم احت�ساب معدل الأجر للموظف املعار على �أ�سا�س الأجر الذي يتلقاه موظف يف ال�شركة بنف�س املن�صب والرتبة واخلربة والأقدمية.
مع عدم الإخالل بالتزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح ذات العالقة ،ومع عدم اتخاذها �أي خطوة من �ش�أنها �أن تت�سبب بقيام املوظف املعار ب�إنهاء عقده مع �أرامكو
ال�سعودية ،تقوم �أرامكو ال�سعودية بتعوي�ض ال�شركة عن �أي التزامات تن�ش�أ عن حقوق العمل لكل موظف معار (بح�سب عقود عملهم والأنظمة ذات العالقة) خالل
فرتة �إعارته لل�شركة .واحلد الأق�صى مل�س�ؤولية �أرامكو ال�سعودية عن املطالبات النا�شئة عن هذه االتفاقية (با�ستثناء املطالبات الناجتة من عقود عمل املوظفني
املعارين مع �أرامكو ال�سعودية) هو �إجمايل �أتعاب املوظف املعار التي تلقتها �أرامكو ال�سعودية فعلي ًا من ال�شركة .تت�ضمن اتفاقية الإعارة �ضمانات حلماية �أرامكو
ال�سعودية يف حال �أنهى �أحد املوظفني املعارين عمله مع �أرامكو ال�سعودية ب�سبب التجربة التي مر بها �أثناء �إعارته لدى جمموعة البحري.
المدة واإلنهاء

ت�سري اتفاقية الإعارة بتاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة ،وتبقى �سارية لفرتة خم�س �سنوات من ذلك التاريخ (�إال يف حال اتفقت �أرامكو ال�سعودية وال�شركة
على متديدها) �أو حتى �إنهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول �إذا وقع ذلك �أو ًال .وميكن �أي�ض ًا لأرامكو ال�سعودية وال�شركة االتفاق على �إنهاء اتفاقية الإعارة ب�أثر
فوري يف �أي وقت .كما �أنه ميكن لأي من ال�شركة �أو �أرامكو ال�سعودية �إنهاء اتفاقية الإعارة يف حال ارتكب الطرف الآخر خمالفة جوهرية ومل يتمكن من معاجلتها
خالل فرتة ثالثني يوم ًا.
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�ستربم كل من ال�شركة وفيال ووكيل ال�ضمان النقدي اتفاقية لتعيني وكيل ال�ضمان النقدي لغر�ض �إدارة احل�ساب امل�صريف الذي �ستقوم ال�شركة ب�إيداع كل ق�سط
من العو�ض النقدي الواجب �سداده وفق ًا التفاقية �شراء الأعمال والأ�صول فيه وذلك خالل فرتة ال تتجاوز � 3أيام عمل من تاريخ �إر�سال فيال �إ�شعار بالتاريخ الذي
تتوقع فيال نقل ملكية �إحدى ناقالتها فيه والذي يتعني على فيال �إر�ساله قبل خم�سة من تاريخ نقل الناقلة املعنية .يقوم وكيل ال�ضمان النقدي بالإفراج عن الق�سط
املعني �إلى فيال بعد ا�ستالم تعليمات كتابية من ال�شركة وفيال بالقيام بذلك.
تت�ضمن اتفاقية ال�ضمان النقدي واجبات وكيل ال�ضمان النقدي والتي هي تعد ذات طبيعة �إدارية فيما يتعلق بح�ساب ال�ضمان ،مبا يف ذلك الإفراج عن الأموال من
احل�ساب وحتويلها �إلى فيال .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم كل من ال�شركة و�أرامكو ال�سعودية بحماية وكيل ال�ضمان النقدي من ن�صف اخل�سائر وااللتزامات التي قد
يتكبدها وكيل ال�ضمان النقدي �أو �أي من م�س�ؤوليه �أو موظفيه �أو وكالءه نتيجة لأداءهم واجباتهم مبوجب االتفاقية �إال �إذا كانت ب�سبب الإهمال �أو �سوء الت�صرف
املتعمد �أو االحتيال من طرف وكيل ال�ضمان النقدي �أو �أي من م�س�ؤوليه �أو موظفيه �أو وكالءه .يحق لوكيل ال�ضمان مقا�صة �أي مبالغ موجودة يف ح�ساب ال�ضمان
مقابل �أي مبالغ م�ستحقة له مبوجب اتفاقية ال�ضمان النقدي.
يف حال ن�شوء نزاع بني �أرامكو ال�سعودية وال�شركة �أو بني �أي منهما و�أي �شخ�ص �آخر فيما يتعلق باملبالغ النقدية املوجودة يف ح�ساب ال�ضمان �أو ح�ساب ال�ضمان
نف�سه ،يحق لوكيل ال�ضمان النقدي �أن يتقدم لأي حمكمة خمت�صة لت�سوية ذلك النزاع .و�إلى �أن ( )1تتم ت�سوية ذلك النزاع ب�شكل نهائي من قبل املحكمة املخت�صة
�أو ( )2تتم ت�سويته عن طريق قيام فيال وال�شركة بتوقيع وت�سليم تعليمات مكتوبة �إلى وكيل ال�ضمان النقدي تفيد بت�سوية النزاع ،يحق لوكيل ال�ضمان النقدي �أن
يرف�ض ،بناء على تقديره املطلق ،اال�ستجابة لأي تعليمات تتعلق بالنقد املوجود يف ح�ساب ال�ضمان.
المدة واإلنهاء

ت�سري اتفاقية ال�ضمان النقدي مبجرد توقيعها وميكن �إلغا�ؤها مبوجب �إ�شعار كتابي من ال�شركة وفيال� ،أو مبوجب �إ�شعار من وكيل ال�ضمان النقدي �إذا �أ�صبحت
الرتتيبات املن�صو�ص عليها يف االتفاقية خمالفة للنظام املطبق .كما تنتهي اتفاقية ال�ضمان النقدي ب�إنتهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
تنتهي االتفاقية عند �سداد �آخر ق�سط من العو�ض النقدي �إلى فيال من قبل وكيل ال�ضمان النقدي والذي من املتوقع حدوثه عند امتام املرحلة النهائية من ال�صفقة.
عند انتهاء اتفاقية ال�ضمان النقدي ،يكون من حق وكيل ال�ضمان النقدي اقتطاع �أي مبالغ م�ستحقة له مبوجب اتفاقية ال�ضمان النقدي من املبالغ املوجودة يف
ح�ساب ال�ضمان وحتويل الباقي �إلى ال�شخ�ص املعينّ لذلك الغر�ض من قبل ال�شركة وفيال.
كما يحق لوكيل ال�ضمان النقدي التوقف عن تقدمي خدماته مبوجب االتفاقية ،ويف تلك احلالة ،تقوم ال�شركة وفيال بتعيني من يحل حمله ،ويتعهد وكيل ال�ضمان
النقدي بتحويل �أي مبالغ نقدية باقية يف ح�ساب ال�ضمان (بعد اقتطاع �أي مبالغ م�ستحقة له) �إلى الوكيل البديل.
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�أبرمت ال�شركة وفيال اتفاقية م�ستقلة لكل ناقلة من ناقالت فيال ،والتي �أُعدت بنا ًء على منوذج مذ ّكرة االتفاق ل�شراء وبيع ال�سفن اخلا�صة بجمعية و�سطاء
ال�سفن الرنويجية (واملعروف با�سم منوذج البيع الرنويجي للعام 2012م وهو م�ستند منوذجي مت اعتماده كمعيار لنقل ملكية ال�سفن امل�ستخدمة) وذلك بتاريخ
1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/04م) والتي وافقت فيال مبوجبها على نقل امللكية القانونية لكل من ناقالتها �إلى ال�شركة .وعليه فقد قامت ال�شركة وفيال
ب�إبرام  20منوذج ًا من مناذج البيع الرنويجية املعدلة.
سعر الشراء

يتم �سداد مبلغ العو�ض اخلا�ص بكل ناقلة من ناقالت فيال (كما هو مو�ضح ب�شكل مف�صل يف الق�سم " 4-1الأ�صول امل�ستهدفة") �إلى فيال مبوجب اتفاقية �شراء
الأعمال والأ�صول .وعند نقل ملكية �أي من ناقالت فيال ،ت�سدد ال�شركة دفعة نقدية ل�صالح فيال ت�ساوي قيمة وقود ال�سفن (فيما يتعلق بناقالت فيال التي ال تخ�ضع
التفاقيات الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية) وزيوت الت�شحيم (فيما يتعلق بجميع ناقالت فيال) التي تكون على منت الناقلة عند نقل ملكيتها .ويدفع هذا املبلغ
بالإ�ضافة �إلى العو�ض وهو م�ستحق بغ�ض النظر عن الكيفية التي �سوف يتم بها دفع العو�ض عن ناقلة فيال املعينة.
يف حال وجود �أي عيب يف ناقالت فيال �سواء يف دفة القيادة �أو الدفع �أو قطعها ال�سفلية �أو التي حتت املاء دون خط التحميل الأكرث عمق ًا مما قد ي�ؤثر على ت�صنيف
تلك الناقلة (كما حتدده م�ؤ�س�سة الت�صنيف) ،ي�ستوجب كل منوذج بيع نرويجي معدل من فيال االلتزام ب�إ�صالح هذه العيوب �أو االتفاق مع ال�شركة على تخفي�ض
العو�ض الذي �سوف يدفع عن الناقلة املعنية.
تعهدات والتزامات فيال

من �ضمن �أمور �أخرى ،تتعهد فيال �أن كل من ناقالت فيال ،عند تاريخ ت�سليمها ،خالية من �أي �أعباء ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر� ،أي �إيجار �أو رهن �أو
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�ضمان �أو حقوق �ضمانات من �أي نوع ،و�أنها غري خا�ضعة لأي حجز �إداري مبا فيها حجز املوانئ.
وتلتزم فيال �أي�ض ًا بتعوي�ض ال�شركة عن كافة التبعات املرتتبة عن مطالبات قدمت بحق �أي من ناقالت فيال والتي ن�شئت قبل تاريخ ت�سليم الناقلة املعنية �إلى ال�شركة
من قبل فيال .وال يحدد منوذج البيع الرنويجي املعدل �أي حد �أق�صى مل�س�ؤولية فيال فيما يتعلق بهذه التعوي�ضات.
الحالة عند التسليم

بنا ًء على منوذج البيع الرنويجي املعدل املذكور ،يجب �أن يتم ت�سليم ناقلة فيال املعنية خالية من �أي حمولة �أو مواد خمزنة وبحيث تتمتع الناقلة بت�صنيفها دون �أي
�شروط �أو تو�صيات بالإ�ضافة �إلى �شهادة ت�صنيف �صاحلة لفرتة ال تقل عن �ستة �أ�شهر من تاريخ الت�سليم (با�ستثناء حاالت معينة) .ويحدد منوذج البيع الرنويجي
املعدل �آلية �إجراءات التقييم من قبل خبري م�ستقل يف حال ن�شوء �أي نزاع حول مدى مطابقة الناقلة حلالة الت�سليم املطلوبة.
 1 112 112 12ملخص البنود الرئيسية لعقد الشحن

�أبرمت ال�شركة مع بوالنتري عقد ال�شحن بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م) واملعدل بتاريخ 1435/6/14هـ (املوافق 2014/4/14م) ،والذي
وافقت ال�شركة مبوجبه على توفري خدمات ال�شحن والنقل على �أ�سا�س ح�صري لبوالنتري لنقل كافة �شحنات النفط اخلام املنتج يف اململكة العربية ال�سعودية الذي
ينقل بناقالت النفط العمالقة على �أ�سا�س الت�سليم للعميل كما هو مبني ب�شكل �أكرث تف�صي ًال �أدناه .وتُنفذ كافة الرحالت �ضمن هذه االتفاقية مبوجب منوذج ت�أجري
كما هو معدل ح�سب بنود عقد ال�شحن.
الحصرية

ي�شرتط عقد ال�شحن على بوالنتري االلتزام بدعم ترتيبات احل�صرية بحيث:
 تتمتع ال�شركة باحلق احل�صري يف �شحن كافة حموالت النفط اخلام بوا�سطة ناقالت النفط العمالقة للنفط اخلام املنتج يف اململكة واملباع من قبل
�أي ع�ضو يف جمموعة �أرامكو ال�سعودية (تتمثل يف �شركة بوالنتري كما يف تاريخ هذه الن�شرة) على �أ�سا�س الت�سليم للعميل ،والذي يتم نقله من موانئ يف
اململكة� ،أو من ميناء �سيدي كرير (وهو ميناء يقع خارج اململكة يف جمهورية م�صر العربية مربوط بخط �أنابيب �سوميد) �أو من مواقع تخزين معينة،
�شريطة �أن يكون لأرامكو ال�سعودية �أو من ميثلها احلق يف اختيار الناقلة التي �ستنفذ عملية النقل.
ً
 بالن�سبة حلموالت النفط اخلام املنتج يف اململكة التي ال ت�صل حلجم حموالت ناقالت النفط العمالقة وتلبي �شروطا معينة ،يقوم ممثل �أرامكو
ال�سعودية املعني ب�إبالغ ال�شركة مبثل تلك احلموالت بحيث ميكن لل�شركة �أن تقدم عر�ض ًا لنقلها.
تسمية الناقالت

مبوجب عقد ال�شحن ،تقوم بوالنتري بتزويد ال�شركة بجدول للحموالت التي �سيتم �شحنها قبل  20يوم ًا من بداية كل �شهر تقوميي ،بحيث ت�شمل بيانات ميناء
التحميل (من قائمة حمددة يف عقد ال�شحن) ،وكميات احلمولة وفئاتها ،وموانئ الت�سليم والتواريخ املتوقعة للتحميل .وتقوم ال�شركة بت�سمية الناقالت التي �سوف
ت�ستخدم يف �شحن هذه احلموالت بالتوافق مع الأطر الزمنية املحددة يف عقد ال�شحن .ميكن لل�شركة �أن تطلب من بوالنتري متديد ًا ملدة � 10أيام بالإ�ضافة �إلى
الفرتة الزمنية املخ�ص�صة للت�سمية يف عقد ال�شحن من �أجل ت�سمية ناقلة منا�سبة .يت�ضمن عقد ال�شحن عدة معايري ال بد �أن تتوافر يف الناقالت التي تتم ت�سميتها
وت�شمل احل�صول على موافقة موانئ التحميل والتفريغ ومالئمة الناقالت للحمولة امل�سماة وموافقة ق�سم امل�صادقة لدى �شركة بوالنتري ،و�أن تكون الناقلة غري
حمتجزة ،و�أن تكون مملوكة �أو مدارة �أو م�شغّلة من قبل طرف ال يخ�ضع لأي عقوبات مفرو�ضة �إما من االحتاد الأوروبي �أو من اي دولة تطبق قرارات الأمم املتحدة
�أو مكتب �إدارة الأ�صول الأجنبية التابع حلكومة الواليات املتحدة الأمريكية ،و �إذا �أخفقت ال�شركة يف ت�سمية ناقلة تتوافق مع تلك املعايري ،ومن ثم �أخفقت ال�شركة
يف ت�سمية ناقلة بديلة �أخرى ،ال تكون بوالنتري ملزمة ب�شحن تلك احلمولة وفق عقد ال�شحن وي�صبح لها اخليار يف اتخاذ ترتيبات بديلة لنقل تلك احلمولة.
أجور الشحن وغرامات التأخير

يتم حتديد غرامة الت�أخري (وهو البدل املرتتب يف حال ف�شلت بوالنتري يف حتميل �أو تفريغ ناقلة وفق عقد ال�شحن خالل فرتة متفق عليها) و�سعر ال�شحن لكل
رحلة بالرجوع �إلى تقييم �أ�سعار ال�سوق الذي توفره جلنة لندن لو�سطاء ناقالت النفط (وهي هيئة م�ستقلة توفر تقييم للأ�سعار يف قطاع النقل) بنا ًء على �آلية يتم
حتديدها واالتفاق عليها يف عقد ال�شحن .تخ�ضع الرحالت طويلة املدى حلد �أدنى لت�سعرية ال�شحن وغرامة ت�أخري وذلك �إذا كانت الرحلة �ستنفذ من قبل ناقلة
مملوكة لل�شركة.
أسعار الحد األدنى والتعويض

ومبوجب عقد ال�شحن ،تلتزم بوالنتري ب�ضمان حد �أدنى لت�سعرية ال�شحن التي حت�صل عليها ال�شركة مقابل توفري خدمات ال�شحن للرحالت الطويلة والتي يتم
تنفيذها با�ستخدام الناقالت اململوكة لل�شركة ،مما �سيحد من تع ّر�ض ال�شركة لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية ال�سيما يف حال انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن عن
الت�سعرية امل�ضمونة لل�شركة مبوجب العقد.
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ويف حال انخف�ضت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون وبالتايل التزمت بوالنتري بدفع احلد الأدنى �إلى ال�شركة بالرغم من زيادته عن �سعر ال�سوق
ال�سائد يف ذلك الوقت ومن ثم ارتفعت �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية الحق ًا وجتاوزت �سعر ًا متّفق عليه يف عقد ال�شحن ،تلتزم ال�شركة بت�سديد ن�سبة متفق عليها من تلك
الزيادة لبوالنتري وذلك تعوي�ض ًا عن املبالغ اال�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة وقت انخفا�ض �أ�سعار ال�شحن ال�سوقية عن احلد الأدنى امل�ضمون على �أال يتجاوز ما
ت�سدده ال�شركة لبوالنتري �إجمايل املبالغ الإ�ضافية التي ا�ستلمتها ال�شركة يف ال�سابق عم ًال بت�سعرية ال�شحن امل�ضمونة.
حدود المسؤولية

يف حال �إنهاء عقد ال�شحن نتيجة ملخالفته من قبل بوالنتري �أو ال�شركة ،ين�ص عقد ال�شحن على �أال يتجاوز �إجمايل اخل�سائر التي ميكن للطرف الآخر تغطيتها مبلغ
 3.937.500.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.050.000.000دوالر �أمريكي).
المدة واإلنهاء

عقد ال�شحن اتفاقية طويلة الأجل ملدة ال تقل عن � 10سنوات كحد �أدنى حيث ميكن لأي طرف طلب �إنهاء العقد بعد مرور خم�س �سنوات من تاريخ �سريان عقد
ال�شحن والذي �سيكون بتاريخ نقل �أولى ناقالت فيال �إلى ال�شركة بناء على اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول.
وميكن لل�شركة �أن تلج�أ �إلى خيار �إنهاء عقد ال�شحن يف حال ف�شلت بوالنتري يف ت�سمية �أي حموالت وفق عقد ال�شحن لثالثة �أ�شهر متتالية (با�ستثناء �إذا كان ذلك
ب�سبب ظرف خارج عن �إرادتها �أو ب�سبب �إجراء �أو �إخالل من قبل البحري) .كما ميكن لبوالنتري �أن تلج�أ �إلى خيار �إنهاء عقد ال�شحن يف حال م�ضي �شهر كامل من
تاريخ ا�صدار بوالنتري لطلب حمولة دون متكن ال�شركة من ت�سمية ناقلة منا�سبة ا�ستجابة لذلك الطلب� ،أو يف حال تكرر عدم متكن ال�شركة من ت�سمية ناقلة منا�سبة
خالل فرتة �ستة �أ�شهر (با�ستثناء �إذا كان ذلك ب�سبب ظرف خارج عن �إرادة ال�شركة �أو ب�سبب �إجراء �أو �إخالل من بوالنتري� ،أو �إذا كانت ال�شركة قد قامت بت�سمية
ناقلة منا�سبة ولكن بوالنتري رف�ضتها) .ويف حال الرغبة يف الإنهاء ،يجب تقدمي �إ�شعار كتابي للطرف الآخر خالل فرتة ال تتجاوز  14يوم ًا من تاريخ احلدث املعني.
عالوة على ما تقدم ،ميكن لبوالنتري وال�شركة االتفاق على �إنهاء العقد.
عقد الشحن المؤقت

�أبرمت ال�شركة وفيال �أي�ض ًا عقد �شحن م�ؤقت بتاريخ 1434/2/6هـ (املوافق 2012/12/19م) واملعدل بتاريخ 1435/6/14هـ (املوافق 2014/4/14م) ،والذي
�أ�صبح �ساري املفعول بتاريخ 1434/2/19هـ (املوافق 2013/1/1م) ("عقد ال�شحن امل�ؤقت") و�سيبقى �ساري ًا حتى تاريخ �إمتام املرحلة الأولى من ال�صفقة �أو
تاريخ �إنهاء اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول من قبل فيال �أو ال�شركة� ،أيهما يحدث �أو ًال .وقد دخلت ال�شركة يف عقد ال�شحن امل�ؤقت ك�إجراء انتقايل لتوفري الناقالت
ملجموعة �أرامكو ال�سعودية حلني بدء �سريان عقد ال�شحن .ومبوجب عقد ال�شحن امل�ؤقت ،تقوم فيال باختيار ناقالت ال�شركة للقيام ب�شحن حموالت النفط اخلام
املنتجة يف اململكة والتي يتم نقلها من موانئ يف اململكة� ،أو ميناء �سيدي كرير (وهو ميناء يقع خارج اململكة يف جمهورية م�صر العربية مربوط بخط انابيب
�سوميد) �أو مواقع تخزين معينة� ،شريطة ان يكون لفيال �أو من تر�شحه احلق يف اختيار الناقلة التي �ستنفذ عملية النقل .كما ميكن لفيال طلب �أن يتم نقل حموالت
معينة بناقالت ال�شركة وهي يف طريق عودتها من رحالتها من اململكة �إلى خليج الواليات املتحدة �أو �شمال غرب �أوروبا .ومبوجب عقد ال�شحن امل�ؤقت ،ال ميكن
لل�شركة �إدخال الناقالت -التي ر�شحتها ومت املوافقة عليها من قبل فيال لتحميل ال�شحنة -يف �أي عمل �آخر �إال عند توافر �شروط معينة وبعد �إ�شعار فيال كتابي ًا
بذلك .وي�شمل عقد ال�شحن امل�ؤقت �آليات م�شابهة لتلك الواردة يف عقد ال�شحن فيما يتعلق باحل ّد من تع ّر�ض ال�شركة لتق ّلبات �أ�سعار ال�شحن عرب �ضمان فيال حلد
�أدنى لت�سعرية ال�شحن التي حت�صل عليها ال�شركة ،وكذلك تعوي�ض فيال عن ذلك يف حال ارتفاع الأ�سعار عن حد معني (علم ًا ب�أنه ال يوجد بنود تتعلق باحلقوق
احل�صرية).
1 112 112 12ملخص البنود الرئيسية التفاقية اإليجار على أساس الفترة الزمنية

بتاريخ 1433/12/19هـ (املوافق 2012/11/4م)� ،أبرمت ال�شركة و�أرامكو للتجارة اتفاقية �إيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية والتي تعد �إطار عمل متفق عليه
تلتزم مبوجبه �أرامكو للتجارة با�ستئجار جزء ًا من الأ�صول امل�ستهدفة يتمثل يف  5ناقالت للمنتجات البرتولية املكررة وناقلة النفط العمالقة امل�ستخدمة ك�سفينة
للتخزين العائم .و�سوف ت�ستخدم هذه الناقالت من قبل جمموعة �أرامكو ال�سعودية يف نقل (�أو تخزين ،يف حالة ناقلة النفط العمالقة امل�ستخدمة ك�سفينة للتخزين
العائم) النفط اخلام واحلموالت ذات ال�صلة لفرتة مبدئية مدتها خم�س �سنوات (با�ستثناء ناقلة النفط العمالقة التي ت�ستخدم للتخزين العائم حيث �إن �إيجارها
اخلا�صة بها� ،إال �أنه من املتو ّقع �أن ميت ّد حتّى 1437/03/20هـ (املوافق 2016/12/31م) �أو لفرتة �أطول،
على �أ�سا�س الفرتة الزمنية يخ�ضع ملتط ّلبات الت�سفني
ّ
كما هو مو�ضح بتف�صيل �أكرث �أدناه) .وبح�سب اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية ،ف�إن كل من ناقالت فيال اخلا�ضعة التفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة
الزمنية �سيتم ت�أجريها زمني ًا وفق ًا لنموذج العقد الذي مت االتفاق على بنوده من قبل ال�شركة و�أرامكو للتجارة.
أسعار التأجير

يتم حتديد ال�سعر اليومي للإيجار بالرجوع �إلى تقييم �أ�سعار ال�سوق الذي توفره جلنة لندن لو�سطاء ناقالت النفط (وهي هيئة م�ستقلة توفر تقييم للأ�سعار لقطاع
النقل البحري) ،بنا ًء على �آلية حمددة يف اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية.
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حدود المسؤولية

اتفقت كل من ال�شركة و�أرامكو للتجارة على �أال تتجاوز م�س�ؤولية كل طرف مبلغ �إجمايل قدره  937.500.000ريال �سعودي (ما يعادل  250.000.000دوالر
�أمريكي) يف حال �إنهاء اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية نتيجة ملخالفتها من قبل �أي من �أرامكو للتجارة �أو ال�شركة.
المدة واإلنهاء

ي�سري الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية لكل من ناقالت املنتجات البرتولية املكررة عند تاريخ �إدخال الناقلة يف الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية ،وي�ستمر
ملدة خم�س �سنوات من ذلك التاريخ.
يتم متديد اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية لكل من ناقالت املنتجات البرتولية املكررة تلقائي ًا لفرتة خم�س �سنوات �أخرى �إال �إذا مت �إنها�ؤها من قبل �أحد
الأطراف عرب �إ�شعار كتابي يوجه قبل فرتة ال تقل عن ت�سعة �أ�شهر من تاريخ انتهاء املدة الأ�صلية.
فيما يخ�ص ناقلة النفط العمالقة �أحادية الهيكل امل�ستخدمة ك�سفينة للتخزين العائم ،ف�إن �إيجارها ينتهي يف  31دي�سمرب 2016م .ولكن ،يف حال كان الت�سفني
مطلوب ًا بح�سب م�ؤ�س�سة الت�صنيف ،ميكن تعديل تاريخ االنتهاء كما يلي:
 يف حال كان الت�سفني قبل تاريخ  31دي�سمرب 2015م� ،سيكون لأرامكو للتجارة احلق يف متديد اتفاقية الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية حتى 31
دي�سمرب 2020م (و�ستتحمل فيال تكاليف الت�سفني) .و�إذا مت �إجراء ت�سفني ثاين خالل فرتة الت�أجري الزمني املمددة ،ميكن انهاء الإيجار بنا ًء على
طلب ال�شركة بتاريخ موعد الت�سفني الأخري.
 يف حال كان الت�سفني بعد  31دي�سمرب 2015م ،ف�إن الإيجار على �أ�سا�س الفرتة الزمنية ي�ستمر حتى حلول تاريخ الت�سفني.
1 112 12المعلومات القانونية المتعلّقة بالشركة
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كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،متتلك ال�شركة العقارين التاليني:
لودجلالااالاالعقارين اململوكني من ال�شركة
الفرع

املالك

العنوان

مكتب الريا�ض

البحري

املبنى رقم � ،569شارع ال�ستني ،حي امللز� ،ص.ب  ،8931الريا�ض
 ،11492اململكة العربية ال�سعودية

ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن

�شركة ال�شرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة – جي �إل تي

برج جمريا � -أرمادا  ،2الطابق رقم ( )37و (� ،)38ص.ب .رقم
 ،32890دبي – الأمارات العربية املتحدة

امل�صدر :ال�شركة
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بالإ�ضافة �إلى العقارين اململوكني ،ت�ست�أجر ال�شركة العقارات التالية ،واملو�ضحة تفا�صيلها يف اجلدول �أدناه.
لودجلالااالاالعقارات امل�ست�أجرة من قبل ال�شركة
املوقع

مدّة الإيجار

مدّة العقد

بدء العقد

العنوان

مكتب مطار امللك
خالد

�سنوي ًا

 29فرباير 2012م

� 3سنوات

املكتب رقم  ،1688مطار امللك خالد ،الريا�ض،
اململكة العربية ال�سعودية

امليناء اجلاف

�سنوي ًا

� 3أغ�سط�س 2011م

� 5سنوات

امليناء اجلاف ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

مكتب جدة

�سنوي ًا

 15نوفمرب 2013م

�سنة واحدة/قابلة للتجديد
على �أ�سا�س �سنوي

�شارع فل�سطني ،احلمراء� ،ص.ب  ،9598جدّة،
 ،21423اململكة العربية ال�سعودية
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املوقع

مدّة الإيجار

مدّة العقد

بدء العقد

العنوان

�ساحة احلاويات

�سنوي ًا

 2نوفمرب 2006م

� 10سنوات قابلة للتجديد ملدة
� 5سنوات

ميناء جدّة الإ�سالمي ،جدة ،اململكة العربية
ال�سعودية

مكتب الدمام

�سنوي ًا

 5نوفمرب 2013م

�سنة واحدة/قابلة للتجديد
على �أ�سا�س �سنوي

�شارع امللك �سعود ،حي ال�صفا  ،الدمام

مكتب اجلبيل

�سنوي ًا

 1مار�س 2014م

�سنوي

مبنى اخلنيني �شارع جدة ،اجلبيل

البحري  -الهند

�شهري ًا

� 1سبتمرب 2007م

م�ستمرة

(مكتب ات�صال تابع لل�شركة الوطنية ال�سعودية
للنقل البحري) ،مومباي الطابق � ،4أورينت هاو�س
مومباي� ،شارع ادي مارزبان ،مقاطعة باالرد،
مومباي  ،400001الهند

�إن �إ�س �سي �إ�س �إيه
(�أمريكا)

�شهري ًا

� 1أغ�سط�س 2011

خم�س �سنوات ،وثالثة �أ�شهر

جناح � ،400شارع برات ،بالتيمور-21202 MIF ،
 ،3117الواليات املتّحدة الأمريكية

امل�صدر :ال�شركة
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كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م � ،أبرمت ال�شركة اتفاقيات للح�صول على الت�سهيالت املالية التالية:












136

مذكرة ال�شروط غري امللزمة اخلا�صة بتمويل مرابحة ج�سري مببلغ  3.182.812.500ريال �سعودي تقريب ًا ،بتاريخ 1434/4/9هـ (املوافق
2013/02/19م) مع ثالثة بنوك ("ت�سهيالت املرابحة اجل�سرية 2013م").
ت�سهيالت مرابحة ق�صرية الأجل بقيمة  125.000.000ريال �سعودي تقريب ًا ،بتاريخ � 21أغ�سط�س 2013م مع بنك جتاري ("ت�سهيالت مرابحة 2
ق�صرية الأجل 2013م").
ً
ت�سهيالت مرابحة ق�صرية الأجل بقيمة  200.000.000ريال �سعودي تقريبا ،بتاريخ  20مار�س 2013م مع بنك جتاري ("ت�سهيالت مرابحة 1
ق�صرية الأجل 2013م").
ً
ت�سهيالت مرابحة بقيمة  120.000.000دوالر �أمريكي تقريبا ،بتاريخ  3يوليو 2012م مع �صندوق اال�ستثمارات العامة ("ت�سهيالت مرابحة مع
�صندوق اال�ستثمارات العامة 2012م").
ت�سهيالت مرابحة ق�صرية الأجل بقيمة  200.000.000ريال �سعودي تقريب ًا ،بتاريخ � 30سبتمرب 2013م مع بنك جتاري ("ت�سهيالت مرابحة 4
ق�صرية الأجل 2013م").
ت�سهيالت مرابحة ق�صرية الأجل بقيمة  50.000.000دوالر �أمريكي تقريب ًا ،بتاريخ � 28أغ�سط�س 2013م مع بنك جتاري ("ت�سهيالت مرابحة 3
ق�صرية الأجل 2013م").
ت�سهيالت مرابحة بقيمة  822.600.000ريال �سعودي تقريبا ً ،بتاريخ  22يونيو 2011م مع اثنني من البنوك التجارية ("ت�سهيالت مرابحة 2011م").
ت�سهيالت مرابحة بقيمة  280.000.000دوالر �أمريكي تقريب ًا ،بتاريخ � 21أبريل 2009م مع �صندوق اال�ستثمارات العامة ("ت�سهيالت مرابحة مع
�صندوق اال�ستثمارات العامة 2009م").
ت�سهيالت مرابحة بقيمة  437.878.000دوالر �أمريكي تقريب ًا ،بتاريخ  25يونيو 2007م مع �أربعة بنوك جتارية ("ت�سهيالت مرابحة 2007م").
ت�سهيالت مرابحة بقيمة  84.400.000دوالر �أمريكي تقريب ًا ،بتاريخ  18مار�س 2007م مع ثالثة بنوك جتارية ("ت�سهيالت مرابحة مع ثالثة بنوك
جتارية 2007م").
وت�سهيالت مرابحة بقيمة  100.000.000دوالر �أمريكي تقريب ًا ،بتاريخ � 3سبتمرب 2002م مع �صندوق اال�ستثمارات العامة ("ت�سهيالت �صندوق
اال�ستثمارات العامة 2002م").

ّ
يلخ�ص اجلدول التايل ال�شروط الرئي�سية لبع�ض الت�سهيالت املذكورة �أعاله:
لودجلالااالاملخّ �ص عن الرتتيبات املالية
ملحة عن الت�سهيالت وتاريخها

الهدف

املبلغ الأ�صلي

املبلغ امل�سدّد

املبلغ القائم
بتاريخ
2013/12/31م

حزمة ال�ضمان

املدّة/تاريخ
ا�ستحقاق �آخر ق�سط

ت�سهيالت مرابحة مع �صندوق
اال�ستثمارات العامة 2002م
بتاريخ � 3سبتمرب 2002م

امل�ساهمة يف جزء من
تكاليف بناء �أربع ناقالت
نفط عمالقة �ضمن عملية
تو�سيع �أ�سطول ال�شركة
وامل�سماة :حر�ض ،ومرجان،
و�صفوى ،وبقيق

100.000.000
دوالر �أمريكي

93.800.000
دوالر �أمريكي

16.200.000
دوالر �أمريكي

�ضمانات ما قبل
الت�سليم ،ورهونات
الأ�صول.

� 16أبريل 2014م

ت�سهيالت مرابحة مع �صندوق
اال�ستثمارات العامة 2012م
بتاريخ  3يوليو 2012م

امل�ساهمة يف جزء من
تكاليف بناء �سفينتني
 RoConوهما هيكل
 8087وهيكل  8088بحري
تبوك وبحري جازان

120.000.000
دوالر �أمريكي

1.500.000
دوالر �أمريكي

118.500.000

�ضمانات ما قبل
الت�سليم ،ورهونات
الأ�صول.

� 2أكتوبر 2025م

ت�سهيالت مرابحة مع اثنني من
البنوك التجارية بتاريخ  22يونيو
2011م

امل�ساهمة يف جزء من
تكاليف بناء �أربع �سفن
 RoConوهي بحري
�أبها وبحري هفوف ،وبحري
جدة ،وبحري ينبع

822.600.000
ريال �سعودي

18.455.769
ريال �سعودي

721.884.231
ريال �سعودي

�ضمانات ما قبل
الت�سليم ،ورهونات
الأ�صول.

� 30أبريل 2024م

ت�سهيالت مرابحة مع ثالثة بنوك
جتارية 2009م بتاريخ � 21أبريل
2009م

�إعادة متويل الدين املرتبط
بالناقلة وفره و�إعادة
متويل/متويل تكاليف بناء
 3ناقالت نفط عمالقة وهي
دره ،وغزال ،و�سهباء

280.000.000
دوالر �أمريكي

60.000.000
دوالر �أمريكي

220.000000
دوالر �أمريكي

�ضمانات ما قبل
الت�سليم ،ورهونات
الأ�صول.

 2مار�س 2019م

ت�سهيالت مرابحة مع �أربعة بنوك
جتارية 2007م بتاريخ  25يونيو
2007م

امل�ساهمة يف جزء من
تكاليف بناء �ست ناقالت
نفط عمالقة وامل�سماة :جنا،
وحباري ،وكحلى ،ودره،
وغزال ،و�سهباء

437.878.000
دوالر �أمريكي

311.245.462
دوالر �أمريكي

126.632.538
دوالر �أمريكي

�ضمانات ما قبل
الت�سليم ،ورهونات
الأ�صول.

 2مار�س 2019م

ت�سهيالت مرابحة مع ثالثة بنوك
جتارية بتاريخ  18مار�س 2007م

متويل جزء من تكاليف بناء
الناقلة امل�س ّماة ليلى

84.400.000
دوالر �أمريكي

35.166.667
دوالر �أمريكي

49.233.333
دوالر �أمريكي

�ضمانات ما قبل
الت�سليم ،ورهونات
الأ�صول.

� 8أغ�سط�س 2017م

ت�سهيالت مرابحة مع البنك
التجاري بتاريخ � 30سبتمرب
2013م

متويل متط ّلبات ر�أ�س املال
الت�شغيلي

200.000.000
ريال �سعودي

100.000.000
ريال �سعودي

�ضمان ال�شركة

� 30سبتمرب 2014م

ت�سهيالت مرابحة مع البنك
التجاري
بتاريخ  20مار�س 2013م

متويل متط ّلبات ر�أ�س املال
الت�شغيلي

200.000.000
ريال �سعودي

200.000.000
ريال �سعودي

�ضمان ال�شركة

 5مار�س 2015م

ت�سهيالت مرابحة مع البنك
التجاري
بتاريخ � 21أغ�سط�س 2013م

متويل متط ّلبات ر�أ�س املال
الت�شغيلي

125.000.000
ريال �سعودي

37.000.000
ريال �سعودي

�ضمان ال�شركة

� 21أغ�سط�س 2014م

ت�سهيالت مرابحة مع البنك
التجاري
بتاريخ � 28أغ�سط�س 2013م

متويل متط ّلبات ر�أ�س املال
الت�شغيلي

50.000.000
دوالر �أمريكي

�ضمان ال�شركة

� 28أغ�سط�س 2014م

دوالر �أمريكي
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1 112 112 12التراخيص والتصاريح

اخلا�صة بها .و ّمت �إ�صدار هذا الرتخي�ص بتاريخ
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،متلك ال�شركة ترخي�ص ًا من وزارة النقل فيما يتع ّلق ب�أن�شطة النقل البحري الدولية
ّ
1434/05/6هـ (املوافق 2013/3/18م) ،ومن املق ّرر �أن ينتهي يف 1437/05/5ﻫ (املوافق 2016/2/14م) .وتعتقد ال�شركة �أنها لي�ست بحاجة للح�صول على
اخلا�صة بها.
�أية تراخي�ص �أو ت�صاريح �أخرى فيما يتع ّلق ب�أن�شطة النقل البحري الدولية
ّ
1 112 112 12أصول الشركة الجوهرية والرهونات المرتبطة بها

ترتكز الأ�صول اجلوهرية لل�شركة يف ال�سفن التي متتلكها ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،والتي يخ�ضع بع�ضها للرهن كما هو مذكو ٌر �أدناه:
لودجلالااالا�أ�صول ال�شركة اجلوهرية والرهونات املرتبطة بها
الناقالت/ال�سفن

النوع

العلم

مرهونة ح ّتى (ال�سنة)

مرهونة/غري مرهونة

بحري تبوك

اململكة العربية
ال�سعودية

روكون

مرهونة – ات�ش ا�س بي �سي العربية
ال�سعودية املحدود

2023م

بحري هفوف

اململكة العربية
ال�سعودية

روكون

مرهونة – ات�ش ا�س بي �سي
ال�سعودية املحدود

2023م

بحري �أبها

اململكة العربية
ال�سعودية

روكون

مرهونة – ات�ش ا�س بي �سي
ال�سعودية املحدود

2023م

بحري جازان

اململكة العربية
ال�سعودية

روكون

مرهونة – ات�ش ا�س بي �سي
ال�سعودية املحدود

2023م

بحري جدة

اململكة العربية
ال�سعودية

روكون

مرهونة – ات�ش ا�س بي �سي
ال�سعودية املحدود

2024م

بحري ينبع

اململكة العربية
ال�سعودية

روكون

مرهونة – ات�ش ا�س بي �سي
ال�سعودية املحدود

2024م

رملة

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

غوار

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

وطبان

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

حوطة

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

�سفانية

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

غزال

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

�سهباء

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

حر�ض

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

مرجان

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

�صفوى

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

�أبقيق

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

غري مرهونة

-

ليلى

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

مرهونة  -بنك ات�ش ا�س بي �سي
بي �أل �سي

2017م
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الناقالت/ال�سفن

النوع

العلم

مرهونة ح ّتى (ال�سنة)

مرهونة/غري مرهونة

جنا

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

مرهونة  -بنك بي ان بي باريبا
�سوي�س ا�س ايه

2018م

حباري

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

مرهونة  -بنك بي ان بي باريبا
�سوي�س ا�س ايه

2018م

كحالء

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

مرهونة  -بنك بي ان بي باريبا
�سوي�س ا�س ايه

2019م

وفرة

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

مرهونة – �سامبا

2019م

درة

جزر الباهاما

ناقلة نفط عمالقة

مرهونة – �سامبا

2019م

�إن �سي �سي مكة*

الرنويج

ناقلة كيماويات

غري مرهونة

-

�إن �سي �سي الريا�ض*

الرنويج

ناقلة كيماويات

غري مرهونة

-

�إن �سي �سي اجلبيل*

الرنويج

ناقلة كيماويات

غري مرهونة

-

�إن �سي �سي جند

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2017م

�إن �سي �سي احلجاز

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2017م

�إن �سي �سي تهامة

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2017م

�إن �سي �سي �أبها

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2017م

�إن �سي �سي تبوك

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2017م

�إن �سي �سي الق�صيم

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2017م

�إن �سي �سي �أمل

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة – �سامبا

2020م

�إن �سي �سي �صفا

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة – �سامبا

2020م

�إن �سي �سي دانة

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة – �سامبا

2020م

�إن �سي �سي نور

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة � -سامبا

2021م

�إن �سي �سي هدى

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة � -سامبا

2021م

�إن �سي �سي رابغ

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة

15
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الناقالت/ال�سفن

النوع

العلم

مرهونة/غري مرهونة

مرهونة ح ّتى (ال�سنة)

13

تتو ّقع ال�شركة �أن تبقى هذه
الناقلة مرهونة حتّى العام
2022م

14

تتو ّقع ال�شركة �أن تبقى هذه
الناقلة مرهونة حتّى العام
2022م

15

تتو ّقع ال�شركة �أن تبقى هذه
الناقلة مرهونة حتّى العام
2022م

�إن �سي �سي �سدير

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة

�إن �سي �سي الدمام

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة

�إن �سي �سي حائل

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة

�إن �سي �سي ن�سمة

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2022م

�إن �سي �سي �شم�س

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2022م

�إن �سي �سي جنم

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2022م

�إن �سي �سي رمي

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2022م

�إن �سي �سي �سما

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة  -بنك الريا�ض

2022م

�إن �سي �سي فجر

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة كيماويات

مرهونة

بحري �أرا�سكو

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة ب�ضائع �سائبة

مرهونة – بنك البالد

2024م

بحري قرين

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة ب�ضائع �سائبة

مرهونة – بنك البالد

2024م

بحري وايف

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة ب�ضائع �سائبة

مرهونة – بنك البالد

2024م

بحري تريدر

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة ب�ضائع �سائبة

مرهونة – بنك البالد

2024م

بحري بلك

اململكة العربية
ال�سعودية

ناقلة ب�ضائع �سائبة

مرهونة – بنك البالد

2024م

16
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 ال يوجد �أية �أعباء �أو رهونات على هذه الناقلة حالي ًا ،ولكن ال�شركة تعمل على رهن هذه الناقلة وفق ًا التفاقية الت�سهيالت ذات ال�صلة.
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 ال يوجد �أية �أعباء �أو رهونات على هذه الناقلة حالي ًا ،ولكن ال�شركة تعمل على رهن هذه الناقلة وفق ًا التفاقية الت�سهيالت ذات ال�صلة.
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تتو ّقع ال�شركة �أن تبقى هذه
الناقلة مرهونة حتّى العام
2023م

1 112 112 12االتفاقيات الجوهرية
1 112 112 112 12ملخ�ص ال�شروط الأ�سا�سية التفاقية خدمات النقل وال�شحن مع وزارة الدفاع يف اململكة العربية ال�سعودية ("اتفاقية خدمات
النقل وال�شحن")

قامت ال�شركة ووزارة الدفاع ب�إبرام اتفاقية خدمات النقل وال�شحن امل�ؤرخة يف 1432/11/17هـ (املوافق 2011/10/15م) تقوم ال�شركة مبوجبها ب�شحن املعدات
الع�سكرية .وتلقت ال�شركة خطاب ًا من وزارة الدفاع بتاريخ 1435/2/7هـ (املوافق 2013/12/10م) يفيد مبوافقة املقام ال�سامي على جتديد عقد خدمات النقل
وال�شحن مع وزارة الدفاع ملدة خم�س �سنوات �إ�ضافية.
القيمة

تبلغ القيمة الكلية التفاقية خدمات النقل وال�شحن  230.000.000ريا ًال �سعودي ًا (ما يعادل حوايل  61.325.430دوالر �أمريكي) لل�سنوات الثالثة الأولى ،و
 383.335.000ريال (ما يعادل حوايل  102.222.667دوالر �أمريكي) ،لل�سنوات اخلم�س التي تلي الثالث �سنوات الأولى.
المدة واإلنهاء

�أ�صبحت االتفاقية �سارية بتاريخ 1432/10/13هـ (املوافق 2011/09/11م) و�ستبقى �سارية بعد �أن يتم جتديد االتفاقية من قبل وزارة الدفاع حتى 1441/1/12هـ
(املوافق 2019/09/11م).
يحق لوزارة الدفاع �إنهاء االتفاقية يف حال:





قيام ال�شركة (�سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) بعر�ض ر�شوة على �أحد موظفي وزارة الدفاع.
ت�أخري البدء بالعمل من قبل ال�شركة �أو البطء يف التنفيذ �أو الإخفاق يف الوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاقية دون ت�صحيح ذلك الو�ضع خالل  15يوماً.
تنازل ال�شركة عن االتفاقية والتعاقد عليها من الباطن دون احل�صول على موافقة م�سبقة من وزارة الدفاع.
دخول ال�شركة يف �إجراءات الت�صفية �أو الإفال�س.

شروط رئيسية أخرى

 تعترب ال�شركة م�س�ؤولة عن ت�أمني كافة املعدات التي يتم �شحنها مبوجب اتفاقية خدمات النقل وال�شحن.
 ال يحق لل�شركة التنازل عن اتفاقية خدمات النقل وال�شحن دون موافقة خطية م�سبقة من وزارة الدفاع.
يف حال حدوث ت�أخري ،يحق لوزارة الدفاع خ�صم ن�سبة  1يف املائة من تكلفة نقل املعدات التي يتم �شحنها ب�شكل �أ�سبوعي وذلك بحد �أق�صى ال يتجاوز  10يف املائة
من �إجمايل قيمة اتفاقية خدمات النقل وال�شحن.
ملخ�ص ال�شروط الرئي�سية التفاقية �شراء الوقود البحري على �أ�سا�س الت�سليم على ظهر ال�سفينة مع �شركة �أرامكو ال�سعودية ("اتفاقية بيع الوقود البحري على
�أ�سا�س الت�سليم على ظهر ال�سفينة")
قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقية �شراء الوقود البحري على �أ�سا�س الت�سليم على ظهر ال�سفينة مع �شركة �أرامكو ال�سعودية بتاريخ 1432/1/15هـ (املوافق
2011/1/9م) لتنظيم ال�شروط التي تقوم �شركة �أرامكو ال�سعودية مبوجبها ببيع الوقود البحري لل�شركة .قام الطرفان بتجديد االتفاقية من خالل الدخول يف
اتفاقية تعديل م�ؤرخة يف 1433/2/5هـ (املوافق 2011/12/31م) ("اتفاقية تعديل عقد الت�سليم على ظهر ال�سفينة") .كما قام الطرفان يف الدخول يف اتفاقية
تعديل �أخرى م�ؤرخة يف 1434/2/18هـ (املوافق 2012/12/31م).
اتفاقية البيع والشراء

مبوجب االتفاقية ،تقوم ال�شركة ب�شراء وا�ستالم  150.000طن مرتي من الوقود البحري �سنوي ًا من �أرامكو ال�سعودية .يتفاوت �سعر الطن املرتي ويتم حتديده
عن طريق �آلية للخ�صم مذكورة يف االتفاقية (ويتم احت�سابها بالرجوع �إلى قائمة �أرامكو ال�سعودية الأ�سبوعية التي تت�ضمن �أ�سعار الوقود البحري يف �أي تاريخ
للت�سليم) .ومت تعديلها �إلى �شراء وا�ستالم  240.000طن مرتي �سنوي ًا يف 1434/2/18هـ (املوافق 2012/12/31م).
المدة واإلنهاء

�أ�صبحت اتفاقية بيع الوقود البحري على ا�سا�س الت�سليم على ظهر ال�سفينة �سارية بتاريخ 1432/1/4هـ (املوافق 2011/1/1م) حتى 1433/2/5هـ (املوافق
2011/12/31م) .مبوجب هذه االتفاقية ،مت جتديد هذه االتفاقية (وتعديالتها) ملدة �12شهر ًا ب�شكل مبدئي تنتهي يف 1434/2/17هـ (املوافق 2012/12/31م)،
كما مت جتديد هذه االتفاقية (وتعديالتها) ملدة �12شهر ًا ب�شكل مبدئي تنتهي يف 1435/2/28هـ (املوافق 2013/12/31م) وبعدها يتم متديد بنود االتفاقية
(وتعديالتها) ملدة � 12شهر ًا ب�شكل تلقائي .ي�ستمر جتديد االتفاقية تلقائي ًا ب�شكل �سنوي �إال �إذا مت �إلغا�ؤها من قبل الأطراف.
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يحق للطرفني �إنهاء االتفاقية دون �سبب من خالل �إر�سال �إ�شعار خطي للطرف الآخر قبل  30يوم ًا على الأقل من تاريخ انتهاء االتفاقية.
1 112 112 12االتفاقيات مع األطراف ذوي العالقة
1 112 112 112 12ملخ�ص ال�شروط الرئي�سية التفاقية �إدارة ال�سفن بني ال�شركة و�شركة ال�شرق الأو�سط ("اتفاقية �إدارة ال�سفن")

قامت ال�شركة ب�إبرام اتفاقية �إدارة ال�سفن مع �شركة ال�شرق الأو�سط بتاريخ 1432/1/4هـ (املوافق 2011/1/1م) لتنظيم ال�شروط التي �ستقوم �شركة ال�شرق
الأو�سط مبوجبها بتقدمي خدمات �إدارة الناقالت التابعة لل�شركة .قام الطرفان بتعديل اتفاقية �إدارة ال�سفن بتاريخ 1432/12/4هـ (املوافق 2011/11/1م).
الخدمات

مبوجب االتفاقية ،تقوم �شركة ال�شرق الأو�سط بتقدمي خدمات فنية وخدمات �إدارة الطاقم لل�شركة .يف مقابل تلك اخلدمات ،تقوم ال�شركة ب�سداد �أتعاب دعم فني
بقيمة  10.000دوالر �شهري ًا ل�صالح �شركة ال�شرق الأو�سط.
المدة واإلنهاء

�أ�صبحت اتفاقية �إدارة ال�سفن �سارية منذ تاريخ 1432/1/4هـ (املوافق 2011/1/1م) و�ست�ستمر بال�سريان حتى يتم �إلغا�ؤها من قبل �أحد الطرفني .يحق للطرفني
�إنهاء االتفاقية دون �سبب من خالل �إر�سال �إ�شعار خطي للطرف الآخر قبل �شهرين على الأقل من تاريخ الإنهاء املقرتح.
ملخ�ص ال�شروط الرئي�سية التفاقية �إدارة ال�سفن بني ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات و�شركة ال�شرق الأو�سط ("اتفاقية �إدارة ال�سفن لل�شركة الوطنية لنقل
الكيماويات")
قامت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات ب�إبرام اتفاقية �إدارة ال�سفن مع �شركة ال�شرق الأو�سط بتاريخ 1428/8/10هـ (املوافق 2007/8/24م) لتحديد ال�شروط
التي �ستقوم �شركة ال�شرق الأو�سط مبوجبها بتقدمي خدمات لل�شركة الوطنية لنقل الكيماويات .قام الطرفان بتعديل اتفاقية �إدارة ال�سفن بتاريخ 1432/4/26هـ
(املوافق 2011/4/1م) و(1432/10/11 )2هـ (املوافق 2011/9/10م).
الخدمات

مبوجب االتفاقية ،تقوم �شركة ال�شرق الأو�سط بتقدمي خدمات فنية وخدمات �إدارة الطاقم لناقالت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات .يف مقابل تلك اخلدمات،
تقوم ال�شركة ب�سداد �أتعاب �شهرية ل�صالح �شركة ال�شرق الأو�سط.
المدة واإلنهاء

�أ�صبحت اتفاقية �إدارة ال�سفن �سارية منذ تاريخ 1428/8/10هـ (املوافق 2007/8/24م) و�ست�ستمر بال�سريان حتى يتم �إلغا�ؤها من قبل �أحد الطرفني .يحق
للطرفني �إنهاء االتفاقية دون �سبب من خالل �إر�سال �إ�شعار خطي للطرف الآخر قبل � 3أ�شهر على الأقل من تاريخ الإنهاء املقرتح.
تقر ال�شركة وجمل�س الإدارة �أنه -وبح�سب علمهم واعتقادهم -وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،بعدم وجود اتفاقيات جوهرية �أخرى لل�صفقة �أو اتفاقيات �أخرى ذات
عالقة بها �أو معلومات جوهرية تتعلق بال�صفقة والتي من املمكن �أن ت�ؤثر على قرار امل�ساهمني يف املوافقة على زيادة ر�أ�س املال دون �أن يتم ذكرها يف هذا الق�سم
( -12معلومات قانونية).
1 112 112 12الملكية الفكرية

�سجلت ال�شركة عالمتها التجارية �ضمن الفئة  39با�سمها لدى �إدارة العالمات التجارية يف وزارة التجارة وال�صناعة.
يف 1433/4/28هـ (املوافق 2012/3/21م)ّ ،
ً
وت�ضم العالمة التجارية ،باللون الأزرق والرمادي ،كلمة "البحري" باحلروف العربية وكلمة " "Bahriباحلروف الرومانية جنبا �إلى جنب مع �شكل هند�سي
ّ
ي�شبه اجلزء الأمامي من ال�سفينة ("ال�شكل الهند�سي") .وتعترب كلمة "البحري" حممي ًة فقط مبوجب هذه العالمة التجارية �إذا ا�ستخدمت مع ال�شكل الهند�سي.
ال متلك ال�شركة �أي حقوق �أو تراخي�ص ملكية فكرية �أخرى.
بتاريخ 1428/6/15هـ (املوافق 2007/7/1م) ،قامت ال�شركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة بت�سجيل عالمتها التجارية حتت الفئة  39با�سمها لدى مكتب
العالمات التجارية يف وزارة التجارة وال�صناعة .تت�ألف العالمة التجارية من ر�سم ل�صاري �سفينة عليه الأحرف  NCCبالأحرف الرومانية.
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1 112 112 12التأمين

ت�ستفيد ال�شركة من عدة بوال�ص ت�أمني مرتبطة بال�سفن التي متلكها واملوظفني الذين يعملون لديها .ويرد يف اجلدول �أدناه ّ
ملخ�ص عن بوال�ص الت�أمني املختلفة
التي ح�صلت عليها ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة:
لودجلالااالاملخّ �ص عن بوال�ص الت�أمني التي ح�صلت عليها ال�شركة
نوع البولي�صة/التغطية

�شركة الت�أمني/املز ّود

طبيعة التغطية

حدود امل�س�ؤولية

احلماية والتعوي�ض ("احلماية
والتعوي�ض")

عدد من �أندية احلماية والتعوي�ض
�ضمن "املجموعة الدولية لأندية
احلماية والتعوي�ض" ،والتي
ت�ؤ ّمن البحري من خاللها �سفنها
("جمموعة �أندية احلماية
والتعوي�ض")

�ضد الغري وم�صروفات مالكي/
م�شغّلي ال�سفن املرتبطة بها.

 7مليار دوالر �أمريكي وفق ًا
للحدود الفرعية التالية:
م�س�ؤولية التل ّوث النفطي –  1مليار دوالر لكلّ
حادث
م�س�ؤوليات الطاقم –  3مليار دوالر �أمريكي
لكل حادث
الركاب –  2مليار دوالر �أمريكي لكل حادث

م�صروفات ال�شحن وغرامات
الت�أخري وم�صروفات الدفاع
("ال�شحن وغرامات الت�أخري
والدفاع")

جمموعة �أندية احلماية والتعوي�ض

التكاليف القانونية التي يتك ّبدها
مالك ال�سفينة �أو م�ست�أجرها
لإ�سرتداد الأجور �أو للدفاع عن
النزاعات املرتبطة بال�شحن
وغرامات الت�أخري.

 5مليون دوالر كحد �أدنى للمطالبه
خم�ص�ص ا�ضايف بحد اعلى  2مليون دوالر
فيما يتعلق باال�صالح او االهمال او التغيري
لعدد (� )2سفينة

م�صروفات ال�شحن وغرامات
الت�أخري وم�صروفات الدفاع/
خماطر  MOAاملتعلقة ببناء
ال�سفن اجلديدة

جمموعة �أندية احلماية والتعوي�ض

الدعم القانوين لأية نزاعات مع
�صناع ال�سفن فيما يتع ّلق ببناء �سفن
جديدة.

 2مليون دوالر �أمريكي لكل �سفينة نقل �سائب
� 250ألف دوالر �أمريكي ل�سفينة دحرجة 1
مليون دوالر �أمريكي لناقلة نفط

تغطية الهيكل واملحركات

التعاونية � +سوق لندن واعادة
الت�أمني ال�سوق الدويل

تغطية ال�سفن �ض ّد �أي �ضرر يف
هيكلها �أو حمركاتها ،وم�س�ؤوليات
تع ّر�ضها لال�صطدام ،و�أية خماطر
بحرية �أخرى.

�أنّ املبلغ امل�ؤ ّمن لكل �سفينة حالي ًا هو التايل:
�سفن الدحرجة 79.010.378 :دوالر �أمريكي
ناقالت النفط العمالقة
1.292.325.726:دوالر �أمريكي
وناقالت الكيماويات739.065.036 :دوالر
�أمريكي

�شهادة تغطية امل�س�ؤولية املالية
من جراء التلوث النفطي

�شب �أونرز �إن�شورن�س �أند غارنتي
كومباين ليميتد

ال�ضمانات املالية لتلبية متط ّلبات
قانون منع التلوث النفطي لعام
 1990يف الواليات املتّحدة وقانون
اال�ستجابة والتعوي�ضات وامل�س�ؤولية
البيئية ال�شاملة.

املخ�ص�ص لكل ناقلة هو  2.000دوالر
احلد
ّ
�أمريكي للطن �أو  22.088.000دوالر �أمريكي
�أيهما �أعلى
املخ�ص�ص لل�سفينة فيما يتع ّلق بال�سفن
احلد
ّ
الأخرى هو  1.300دوالر �أمريكي للطن �أو
 5.854.400دوالر �أمريكي �أيهما �أعلى

النقل بغري �سفن ال�شركة/ت�أمني
خدمات ال�شحن

تي تي كلوب ،لندن

ال�شحنات التي ّمت نقلها على غري
�سفن البحري مقابل م�س�ؤوليات
الطرف الثالث.

 2.000.000دوالر �أمريكي (لأي حادث واحد
من دون �أي حد لعدد احلوادث يف �سنة بولي�صة
الت�أمني)
الب�ضائع الثمينة مبخ�ص�ص ا�ضايف 100.000
دوالر على ا�سا�س االجمايل ال�سنوي
وتتم تغطية املخاطر مثل اخلط�أ وال�سهو
ّ
حتّى ح ّد  50.000دوالر �أمريكي على �أ�سا�س
�إجمايل �سنوي
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طبيعة التغطية

حدود امل�س�ؤولية

نوع البولي�صة/التغطية
معدات املناولة لل�سفن

تي تي كلوب – لندن

 -1معدّات قيادة ال�سفن مثل
الرافعات ومناوالت احلاويات،
وامل�س�ؤول عن قيادة �سفن ال�سحب،
و�آالت تنظيف �سطح ال�سفينة
 -2املعدات بقيمة 1.500.755دوالر
 -3باال�ضافة الى تغطية امل�س�ؤولية
العامة خالل ا�ستخدام املعدات

-1ي�ش ّكل احلد العام لهذه التغطية  7.5مليون
دوالر �أمريكي لكل حادث
-2خم�ص�ص ا�ضايف بقيمة  1مليون دوالر
كمجموع �سنوي فيما يتعلق بالتلوث
� 50-3ألف دوالر لكل حادث للب�ضائع الثمينة
-4خم�ص�ص ا�ضايف بقيمة  1مليون دوالر فيما
يخ�ص الأرهاب  /وامل�سو�ؤلية العامه لكل حادث

رهونات خماطر الت�أمني الإ�ضايف/
رهونات تغطية ت�أمني الفوائد

مرتتّب من قبل البنوك الرئي�سة يف
�إطار اتفاقيات الت�سهيالت املختلفة
لل�شركة

املبالغ امل�ستحقّة من القرو�ض غري
امل�سدّدة للبنك ذي ال�صلة.
تدفع البحري ق�سط الت�أمني �إلى
�شركة الت�أمني بالتن�سيق مع البنك
الرئي�س.

ح�سب اتفاقية الت�سهيالت ذات ال�صلة

بولي�صة مفتوحة لعمليات ال�شحن
اخلا�صة بوزارة الدفاع يف كافة
�أنحاء العامل

التعاونية

ال�شحنات الربية ،واجلوية ،والبحرية
املرتبطة بوزارة الدفاع يف كافة
�أنحاء العامل باحلد الأق�صى لأي
�شحنة .وت�صدر �شهادات الت�أمني
على �أ�سا�س الإعالنات ن�صف
ال�شهرية املر�سلة من قبل البحري
�إلى التعاونية.

 187.5مليون ريال �سعودي

الت�أمني غري البحري

مز ّودون خمتلفون

الأ�صول غري البحرية مثل املعدّات
الإلكرتونية واملمتلكات.

متغيرّ وفق ًا لنوع البولي�صة

ت�أمني جماعي على حياة املدراء
ّ
واملوظفني (التكافل)

ميدغلف

تغطية يف جميع �أنحاء العامل
للمدراء واملوظفني العاملني يف
مكاتب ال�شركة يف الريا�ض ،وجدة،
والدمام ،واجلبيل.

راتب � 24شهر ًا ي�صل �إلى ح ّد �أق�صى قدره 2
مليون ريال �سعودي

الت�أمني ال�صحي ّ
للموظفني

التعاونية للت�أمني

الت�أمني ال�صحي لكامل موظفي
ال�شركة وعائالتهم.

يبلغ احلد الأق�صى ال�سنوي  250.000ريال
�سعودي لل�شخ�ص الواحد

ت�أمني مبنى ال�شركة الرئي�سي

التعاونية للت�أمني

الت�أمني على مبنى ال�شركة الرئي�سي
�ضد احلريق

 3.258.025ريال �سعودي

ت�أمني ال�سطحات املنقولة حلمل
الب�ضائع العامة

تي تي كلوب ،لندن

-1احلاويات اململوكة و امل�ست�أجرة
-2معدات بقيمة 10.854.000
دوالر �أمريكي
-3امل�س�ؤولية العامة
-4معدات الت�شغيل

-1ي�ش ّكل احلد العام لهذه التغطية  7.5مليون
دوالر �أمريكي لكل حادث
-2خم�ص�ص ا�ضايف بقيمة  1مليون دوالر
�أمريكي كمجموع �سنوي فيما يتعلق بالتلوث
� 50-3ألف دوالر �أمريكي لكل حادث للب�ضائع
الثمني
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�شركة الت�أمني/املز ّود

طبيعة التغطية

حدود امل�س�ؤولية

�شركة الت�أمني/املز ّود

نوع البولي�صة/التغطية
ت�أمني � 172سطحة وتريلة خا�ص
بامريكا وكندا

تي تي كلوب،لندن

امل�س�ؤولية القانونية يف امريكا و كندا
التي تنطوي على هيكل ال�سيارة او
املقطورة � 172شا�سيه /مقطورة مت
الت�صريح بها يف يناير  2013امل�ؤمنة
مببد�أ اخل�سارة الكلية.

30مليون دوالر لكل حادث.ولكن  7.5مليوندوالر جلميع املطالبات االخرى مبا يف ذلك
اخل�سائراملادية للهيكل الذي مت الت�صريح به
•خم�ص�ص ا�ضايف مببلغ 1مليون دوالر
كمجموع �سنوي فيما يتعلق بالتلوث
 50.000-3دوالر خم�ص�ص الي حادث فيما
يخ�ص الب�ضائع الثمينة

الت�أمني على احلواالت الإلكرتونية

�سايكو

الت�أمني على �سوء الإ�ستخدام لأي
من الو�سائل املعتمدة لتحويل
الأموال عرب البنوك

 5.000.000ريال �سعودي لكل
موظف مفو�ض من قبل ال�شركة

امل�صدر :ال�شركة

كما تعتزم ال�شركة احل�صول على بوال�ص ت�أمني فيما يتعلق بالأ�صول امل�ستهدفة واملوظفني املنقولني حيث �إنه بنا ًء على بنود ال�صفقة لن يتم حتويل الت�أمني املتعلق
بهم من فيال �إلى ال�شركة.
1 112 112 12الدعاوى القضائية والنزاعات

ي�ؤ ّكد جمل�س الإدارة �أنّ ال�شركة و�أع�ضاء جمموعة البحري لي�سوا طرف ًا يف �أي نزاعات �أو دعاوى ق�ضائية (�سواء قائمة �أو حمتملة) من �ش�أنها �أن يكون لها �أثر �سلبي
جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة �أو جمموعة البحري.
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1313اإلعفاءات
قامت الهيئة –بنا ًء على طلب ال�شركة -ب�إعفاء ال�شركة من متطلبات الفقرة (-3د) من املادة ( )32من قواعد الت�سجيل والإدراج والتي تتطلب �أن تت�ضمن ن�شرة
الإ�صدار ف�ص ًال ي�شتمل على مناق�شة وحتليل الإدارة للأ�صول امل�ستهدفة.
وقد �أُعفيت ال�شركة من املتطلب امل�شار �إليه نظر ًا لأنها ترى �أن ت�ضمني ن�شرة الإ�صدار لق�سم يحتوي على مناق�شة وحتليل الإدارة للأ�صول امل�ستهدفة قد يكون
م�ضل ًال للم�ساهمني �إذ �أن �أي معلومات �سيت�ضمنها هذا الق�سم �ستكون مبنية على �أداء الأ�صول امل�ستهدفة حتت �إدارة وملكية �شركة فيال ،يف حني �أن الأ�صول
امل�ستهدفة بعد دجمها يف �أ�سطول وعمليات ال�شركة �ستخ�ضع لطريقة ت�شغيل خمتلفة وبالتايل ف�إن �أدائها ال�سابق ال ُيعد م�ؤ�شر ًا معقو ًال لأدائها املتوقع حتت �إدارة
ال�شركة .كما �أن �إدارة ال�شركة مل تطلع على القوائم املالية ل�شركة فيال (باعتبار �أن ال�صفقة تتعلق ب�أ�صول فيال ولي�س ال�شركة ذاتها) ،وبالتايل ف�إن املعلومات
املتوفرة لديها (والتي ميكن بناء املناق�شة والتحليل عليها) حمدودة.
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1414المستندات المتاحة للمعاينة
�سوف تكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�شركة ،مبنى رقم ،569 :حي امللز� ،شارع ال�ستني� ،ص.ب  ،8931الريا�ض  ،11492اململكة العربية
ال�سعودية من ال�ساعة � 9صباح ًا حتى  3م�سا ًء �أيام الأحد �إلى اخلمي�س (با�ستثناء �أيام العطل الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية) من تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه
حتى اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�صفقة.
الوثائق التأسيسية

 النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،و�أي تعديالت عليه.
 عقد الت�أ�سي�س.
 �شهادة ال�سجل التجاري.
الوثائق المالية

 القوائم املالية املوحدة املراجعة ملجموعة البحري لل�سنوات املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
 القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�شركات التابعة للبحري ،وهي:
 �شركة ال�شرق االو�سط الدارة ال�سفن املحدودة لل�سنوات املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب2011م و2012م و2013م.
 ال�شركة ال�سعودية لنقل الكيماويات لل�سنوات املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م و2012م و013م.
 �شركة البحري للب�ضائع ال�سائبة لل�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2012م و2013م.
وثائق صادرة عن أطراف ثالثة

 درا�سة ال�سوق فيما يتعلق بقطاع ال�شحن عرب ناقالت النفط ،امل�ؤرخة يف نوفمرب 2012م ،واملعدة من قبل مكويلينغ (( )McQuilling LLCباللغة
الإجنليزية).
 تقرير التقييم املعد من قبل جيه بي مورجان ال�سعودية.
خطابات الموافقة

خطابات املوافقة من الأطراف التالية (باللغة الإجنليزية):









كليفورد ت�شان�س حمامون وم�ست�شارون قانونيون املت�ضمن املوافقة على ا�ضافة ا�سمهم و�شعارهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
كليفورد ت�شان�س �إل �إل بي املت�ضمن املوافقة على ا�ضافة ا�سمهم و�شعارهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
براي�س ووتر هاو�س كوبرز ،مبا فيها املوافقة على ن�شر مراجعتهم للقوائم املالية لل�شركة لل�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2011م ،وعلى �إ�ضافة
ا�سمهم و�شعارهم يف ن�شرة الإ�صدار.
�شركة الدكتور حممد العمري و�شركاه  -حما�سبون قانونيون ،واملت�ضمنة املوافقة على ن�شر مراجعتهم للقوائم املالية لل�شركة لل�سنة املنتهية بتاريخ 31
دي�سمرب 2012م وعلى �إ�ضافة ا�سمهم و�شعارهم يف ن�شرة الإ�صدار.
�إرن�ست و يونغ ،مبا فيها املوافقة على ن�شر مراجعتهم للقوائم املالية لل�شركة لل�سنوات املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2013م ،وعلى �إ�ضافة ا�سمهم
و�شعارهم يف ن�شرة الإ�صدار.
جي.بي.مورجان ال�سعودية املحدودة املت�ضمن املوافقة على ا�ضافة ا�سمهم و�شعارهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
خدمات ماكويلنج ذات امل�س�ؤولية املحدودة مبا فيها املوافقة على ن�شر اقتبا�سات من درا�سة ال�سوق اخلا�صة بهم حول قطاع ال�شحن عرب ناقالت النفط
امل�ؤرخة يف نوفمرب 2012م وعلى ا�ضافة ا�سمهم و�شعارهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
كي.بي�.أم.جي الفوزان وال�سدحان املت�ضمن املوافقة على ا�ضافة ا�سمهم و�شعارهم يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
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1515القوائم المالية

)الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر1031م
مع تقرير مراجعي الحسابات
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 3131م
وتقرير مراجعي الحسابات
فهــرس

صفحـة

تقرير مراجعي الحسابات

1

قائمة المركز المالي الموحدة

3-2

قائمة الدخل الموحدة

4

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

6-5

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة

7

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

33 - 8
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركزالمالي الموحدة
كما في  13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)
إيضاح

3131م

2312م

األصول
األصول المتداولة
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

3

31.6030

135.651

مرابحات وودائع قصيرة األجل

4،3

3196731

252.656

مدينون تجاريون ،صافي

5

.166.31

252.765

مدينو عقود ايجار سفن ،صافي

6

30630.

13.143

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى

7

976.3.

141.733

396031

27.814

مخزون

8

3316131

132.368

إعانة وقود مستحقة ،صافي

5

3316661

132.553

رحالت غير مكتملة

3630.

21.375

إستثمارات لالتجار

-

26.384

جاري الوكالء

3633.6633

مجموع األصول المتداولة

1.143.135

األصول غير المتداولة
1976331

354.675

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ األستحقاق

316069

43.587

إستثمارات متاحة للبيع

336177

57.834

إستثمارات في شركات زميلة

13

6336760

651.582

تكاليف تسفين مؤجلة ،صافي

11

3136.93

58.675

أصول ثابتة ،صافي

12

660336303

7.533.731

ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى

13

.9.63.6

1.171.551

مجموع األصول غير المتداولة

3160.76.6.

5.515.445

مجموع األصول

33677.6036

11.362.558

مدينو عقود ايجار سفن ،صافي

6

يتبع
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة المركزالمالي الموحدة  -تتمة
كما في  13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)
إيضاح

3131م

2312م

الخصوم وحقوق الملكية
الخصوم المتداولة
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
األقساط المتداولة من تمويل المرابحة وقروض طويلة األجل
تمويل مرابحة قصير األجل

14
15
15

36369.0
0.36373
1196111

233.313
466.385
163.333

توزيعات أرباح غير مطالب بها

16

136166

33.541

مخصص زكاة وضرائب

17

مجموع الخصوم المتداولة
الخصوم غير المتداولة
تمويل المرابحة وقروض طويلة األجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
خصوم اخرى

3166719
361006103

118.778
1.336.117

15

3619.6067
3.69.1
116913

4.253.733
43.213
36.753

مجموع الخصوم غير المتداولة

363036101

4.333.656

مجموع الخصوم

066176310

5.336.813

18

حقوق الملكية
حقوق المساهمين
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة

163016111
77661.1
36.796963

3.153.333
522.834
1.335.748

(خسائر) مكاسب غير محققـة من استثمـارات متاحة للبيع

()330

2.332

مجموع حقوق المساهمين
حقوق الملكية غير المسيطرة

066306937
1336.73

5.413.514
314.831

مجموع حقوق الملكية

.63696331

5.725.745

مجموع الخصوم وحقوق الملكية

33677.6036

11.362.558

1
16

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )72جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 3131م
(بآالف الرياالت السعودية)
إيضاح

3131م

2312م

إيرادات التشغيل

23

3663.6.76

2.464.628

تكلفة الوقود

23

()731631.

()875.357

مصاريف التشغيل األخرى

23

()363996709

()1.253.254

إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة الوقود

3306110
3936316

336.277
233.572

إجمالي دخل التشغيل

07.6331

536.845

()736301

()83.363

0136371

453.786

الحصة في نتائج الشركات الزميلة

13

3736310

147.663

مصاريف التمويل

15

().16313

()55.772

إيرادات أخرى ،صافي

21

3106609

23.135

الدخل قبل الزكاة والضرائب وحقوق الملكية غير
المسيطرة
الزكاة والضرائب ،صافي

17

6166761
()376606

561.835
()36.255

الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

9676330

525.513

حقوق الملكية غير المسيطرة من صافي دخل الشركات
التابعة الموحدة

()1.66.1

()21.517

صافي دخل السنة

90363.3

533.553

إعانة الوقود
23

مصاريف عمومية وإدارية
دخل التشغيل

ربح السهم باللاير السعودي:
المتعلق بدخل التشغيل

16

3607

1.44

المتعلق بصافي دخل السنة

16

3617

1.63

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )27جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1031م
(بآالف الرياالت السعودية)
إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

3131م

2312م

صافي دخل السنة
تعديالت لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج من األنشطة
التشغيلية:
استهالك
إطفاء تكاليف تسفين مؤجلة
مكاسب غير محققة من إستثمارت لالتجار
مكاسب غير محققة من إستثمارت متاحة للبيع
الحصة في نتائج الشركات الزميلة

90363.3

533.553

12
11

13

3316031
3.6133
()360.3
()3736310

352.175
38.358
()6.372
()147.663

مكاسب بيع أصول ثابتة

21

()90637.

()12.537

1.66.1
376606
.6039
7306993

21.517
36.255
12.155
837.562

حقوق الملكية غير المسيطرة من صافي دخل الشركات التابعة
الموحدة
الزكاة والضرائب ،صافي
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ،صافي

17

التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية:
مدينون تجاريون ،صافي

()1006606

()1.823

مدينو عقود ايجار سفن ،صافي
مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
جاري الوكالء
مخزون
إعانة وقود مستحقة ،صافي
رحالت غير مكتملة
إستثمارت لالتجار
دائنون ومبالغ مستحقة الدفع
زكاة وضرائب مدفوعة

17

316331
.36163
373
()716700
66.91
3.6737
3.6163
036303
()376937

7.538
()64.653
()5.536
12.581
()44.773
()5.273
()63.448
()22.357

خصوم اخرى

18

().613.

36.753

.316311

686.554

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

يتبع
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة -تتمة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 3131م
(بآالف الرياالت السعودية)
إيضاح

3131م

2312م

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:
36733
316001
36.33
7.6073
()336399
3961.3
33669.6
()7906019
()036117

()43.355
()13.333
()7.533
35.513
()23.512
44.583
()584.157
()65.533

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()9.06331

()658.474

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
متحصالت من تمويل مرابحة قصير األجل
متحصالت من تمويل المرابحة وقروض طويلة األجل
سداد تمويل المرابحة وقروض طويلة األجل
توزيعات أرباح مدفوعة
حقوق الملكية غير المسيطرة
صافي النقد الناتج من (المستخدم في) األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما يماثله خالل السنة
النقد وما يماثله أول السنة
النقد وما يماثله آخر السنة

3996111
6196610
()06.6993
()1316601
()316111
936331
()016711
13163..
3.760..

مرابحات وودائع قصيرة األجل
استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
استثمارات متاحة للبيع
شركة زميلة محولة الى شركة تابعة
توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
إضافات أصول ثابتة
خصم اضافي على سفن مستلمة
متحصالت بيع أصول ثابتة
ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى ،صافي
تكاليف تسفين مؤجلة

31
13
12

13
11

3

56.333
657.583
()688.778
()157.275
()52.474
()64.354
384.823
323.466

معامالت غير نقدية هامة:
13،12

ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى حولت إلى األصول الثابتة
(خسائر) مكاسب غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

363936111
()330

645.336
1.758

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )27جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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الرصيد كما في  13ديسمبر 3131م

163016111

3.153.333
-

77661.1

522.834
75.226
-

1.335.748
752.262
()75.226
()315.333
36.796963

5.413.514
752.262
()315.333
()2.447
066306937

1.758

اإلجمالي
5.362.623
533.553
()157.533

()2.447
()330

2.332
-

1.758

(خسائر) مكاسب غير
محققة من استثمارات
متاحة للبيع
534
-
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم ( )1الى رقم ( )72جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

الرصيد كما في  31ديسمبر 2312م
صافي دخل السنة
المحول الى االحتياطي النظامي
توزيعات أرباح (ايضاح )16
خسائر غير محققة من استثمارات متاحة للبيع ،صافي

مكاسب غير محققة من استثمارات متاحة للبيع ،صافي

الرصيد كما في  31ديسمبر 2311م
صافي دخل السنة
المحول الى االحتياطي النظامي
توزيعات أرباح

رأس المال
3.153.333
-

احتياطي
نظامي
872.435
53.355
-

أرباح مبقاة
1.335.654
533.553
()53.355
()157.533
-

(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر 3131م
(بآالف الرياالت السعودية)
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

 .3التنظيم والنشاط
تأسست الشركة الوطـنية السعودية للنقل البحري  -شركة مساهمة سعودية – "الشركة" بموجب المرسوم الملكي
رقم م 5/بتاريخ  12صفر  1358هـ الموافق  21يناير 1578م وتم قيدها بالسجل التجاري رقم 1313326326
بتاريخ  1ذي الحجة 1355هـ الموافق  22أكتوبر 1575م الصادر بمدينة الرياض.
ويتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لها "المجموعة" المبينة ادناه في شراء وتأجير وتشغيل البواخر والسفن
لنقل البضائع واألشخاص والقيام بجميع األنشطة المرتبطة بالنقل البحري .وتمارس المجموعة نشاطها من خالل
اربع قطاعات مختلفة هي نقل النفط الخام ونقل الكيماويات ونقل البضائع العامة ونقل البضائع الجافة .باإلضافة
الى تملك األراضي والعقارات داخل المملكة او خارجها وتملك الحصص في شركات اخرى قائمة او األندماج
معها واإلشتراك مع الغير في تأسيس شركات لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها.
يبلغ رأس مال الشركة  3.153مليون لاير سعودي مكون من  315مليون سهم عادي ،قيمة كل سهم  13لاير
سعودي كما في  31ديسمبر 2313م و2312م.
فيما يلي بيانا بالشركات التابعة الموحدة في هذه القوائم المالية:

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا

وكيل لسفن الشركة

أمريكا

1551م

نسبة
الملكية
3131م
٪311

٪133

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة (جيه ال تي)

اإلدارة الفنية للسفن

دبي

2313م

٪311

٪133

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة وشركتها التابعة *

نقل البتروكيماويات

الرياض

1553م

٪61

٪83

شركة البحري للبضائع السائبة

نقل البضائع السائبة

الرياض

2313م

٪.1

٪63

النشاط

اإلسم

المقر

تاريخ
التأسيس

وفيما يلي بيانا بالشركات الزميلة غير الموحدة في هذه القوائم المالية (ايضاح :)13
اإلسم

الطريقة
المحاسبية

تاريخ
التأسيس

النشاط

المقر

ناشيونال كيميكالز كاريرز جيه إل تي *

حقوق الملكية

نقل البتروكيماويات

دبي

2335م

شركة بترديك المحدودة **

حقوق الملكية

نقل الغاز المسال

برمودا

1583م

*

نسبة
الملكية
3133م

نسبة
الملكية
3133م

نسبة
الملكية
3131م
-

٪43

٪11611

٪33.33

قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (شركة تابعة) بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة "أودجفل"
بتاريخ  22جمادى األخرة 1433هـ (الموافق  15يونيو 2335م) يتم بموجبها إنشاء شركة مناصفة في
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة باسم إن سي سي – اودجفل كيميكال تانكرز جيه إل تي (يشار إليها " إن
سي سي – اودجفل") لتشغيل أسطول الشركتين تجاريا من سفن نقل الكيماويات في تجمع واحد للعمل في
نقل البتروكيماويات والزيوت النباتية والمواد البترولية المكررة حول العالم مع التركيز على نمو اإلنتاج
والتصدير من منطقة الخليج العربي .بتاريخ  1يونيو 2313م ،استحوذت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات
على حصة شركة اودجفل البالغة  %53من شركة أن سي سي -اودجفل لتصبح المالك الوحيد لهذه الشركة،
حيث اصبحت هذه الشركة مسجلة بإسم " ناشيونال كيميكالز كاريرز جيه إل تي".

** نظرا إلختالف نهاية السنة المالية لشركة بترديك المحدودة عن السنة المالية للشركة ،فإن حصة الشركة في
صافي أرباح أو خسائر شركة بترديك تدرج في السجالت المحاسبية للشركة حسب آخر قوائم مالية معدة من
قبل شركة بترديك .إن الفترة الزمنية التي تلي آخر قوائم مالية معدة من قبل شركة بترديك المحدودة حتى
تاريخ القوائم المالية الموحدة للشركة هي شهرين .حيث يبدأ العام المالي لشركة بترديك في  1سبتمبر
وينتهي في  31أغسطس من كل عام ميالدي.
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)

.1

التنظيم والنشاط  -تتمة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

تمتلك الشركة سبعة عشر ناقلة نفط عمالقة ،إثنتان منها مؤجرة لشركة هنجن الكورية وخمس عشرة ناقلة تعمل
في السوق الفوري ،كما تمتلك اربع سفن دحرجة تعمل على الخطوط التجارية بين أمريكا الشمالية وأوروبا
والشرق األوسط وشبه القارة الهندية.
كما تمتلك الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة أربع وعشرون ناقلة كيماويات متخصصة ،ثالث منها
مؤجرة على هيئة حديد بموجب عقد تأجير تمويلي تم توقيعه بتاريخ  33يناير 2335م مع شركة "أودجفل" أس
أي النرويجية "أودجفل" وإثنى عشر ناقلة تعمل قي السوق الفورية من خالل شركتها التابعة في دبي ،وثمان
ناقالت أخرى مؤجرة للشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية
"سابك" ،وواحدة تعمل في تجمع تجاري مع شركة اودجفل بدبي ،حيث يدار هذا التجمع من قبل شركة ناشيونال
كيميكالز كاريرز جيه إل تي.
قامت الشركة في  28أغسطس 2313م بتأسيس شركة البحري للبضائع السائبة مع الشركة العربية للخدمات
الزراعية (أراسكو) لنقل البضائع الجافة السائبة برأس مال قدره  233مليون لاير سعودي .تمتلك الشركة نسبة
 ٪63من هذه الشركة بينما تمتلك شركة أراسكو نسبة  ٪43المتبقية .وقد بدأت هذه الشركة نشاطها التجاري في
الربع الثاني من عام 2312م.
 .3السياسات المحاسبية الهامة
أ  -العرف المحاسبي
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين وعلى أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات في االوراق المالية لغرض االتجار والمتاحة
للبيع ،حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة .وتتبع المجموعة أساس اإلستحقاق المحاسبي في اعداد قوائمها المالية
الموحدة.
ب  -فترة القوائم المالية
وفقا للنظام األساسي للشركة تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير من كل عام ميالدي وتنتهي بنهاية شهر
ديسمبر من نفس العام الميالدي.
ج  -أسس توحيد القوائم المالية
-

تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة والشركات التابعة لها
المذكورة في اإليضاح ( )1أعاله.

-

الشركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،إستثمارا طويل األجل
يزيد عن  ٪ 53من رأس المال الذي يحق له التصويت أو تمارس عليها سيطرة عملية .يتم توحيد القوائم
للشركات التابعة إعتبارا من تاريخ سيطرة الشركة على تلك الشركات ولحين التوقف عن ممارسة مثل
هذه السيطرة.

-

يتم أستبعاد كافة الحسابات والمعامالت الهامة المتداخلة وكذلك مكاسب وخسائر محققة ناجمة عن
المعامالت مع الشركات التابعة عند توحيد هذه القوائم المالية.

-

تمثل حقوق الملكية غير المسيطرة الحصة في الربح أو الخسارة وكذلك في صافي الموجودات غير
المملوكة من قبل الشركة ،ويتم إظهارها بصورة مستقلة في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل
الموحدة.
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)

.3

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

السياسات المحاسبية الهامة -تتمة
د  -إستخدام التقديرات

إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام تقديرات وافتراضات
تؤثر على مبالغ األصول والخصوم ،وإيضاحات األصول وااللتزامات المحتملة بتاريخ القوائم المالية
الموحدة ،وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل تلك الفترة المالية .وبالرغم من أن هذه التقديرات
مبنيّة على أفضل المعلومات واألحداث الحالية المتوفرة لدى اإلدارة ،إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف
عن هذه التقديرات.
هـ  -النقد وما يماثله
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة يتكون النقد وما يماثله من أرصدة لدى البنوك ونقد في
الصندوق ومرابحات وودائع قصيرة األجل ،باإلضافة الى اإلستثمارات القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية وفترة
استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها والتي تكون متاحة للمجموعة دون أية قيود.
و  -المدينون التجاريون
يظهر رصيد المدينين التجاريي ن بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد طرح مخصص الديون المشكوك في
تحصيلها .ويتم احتساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عند وجود دليل موضوعي بأن المجموعة
لن تكون قادرة على تحصيل جميع المبالغ بناء على الشروط األصلية للمدينين .ويتم تحميل هذا المخصص
على قائمة الدخل الموحدة ضمن بند المصاريف العمومية واإلدارية .وعندما يصبح حساب المدينين غير قابل
للتحصيل يتم شطبه مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .ويتم عكس أي مبالغ محصلة تم شطبها
سابقا مقابل المصاريف العمومية واإلدارية في قائمة الدخل الموحدة.
ز  -محاسبة عقود التأجير التمويلي
إن القيمة الحالية لمقبوضات التأجير لألصول المباعة بموجب التأجير التمويلي وقيمة الخردة غير المضمونة
في نهاية مدة العقد يتم أعتبارها كحساب مدين صافي من األيرادات التمويلية غير المحققة ويتم االعتراف
بإيرادات التأجير على مدى فترة اإليجار باستخدام طريقة صافي االستثمار ،مما يعكس معدل عائد دوري
ثابت.
ح  -المخزون
يتمثل المخزون في قيمة الوقود وزيوت التشحيم على متن السفن والتي تظهر كرصيد مخزون في تاريخ
قائمة المركز المالي الموحدة ،ويتم تحديد تكلفتها على أساس الوارد أوال صادر أوال ،وهذه الطريقة تعتبر
أكثر مالئمة ألعمال المجموعة .إن الفروقات الناتجة بين تكلفة المخزون وفقا لطريقة المتوسط المرجح
وطريقة الوارد أوال صادر أوال غير جوهرية على قائمة الدخل الموحدة .بينما يتم تحميل تكاليف قطع الغيار
والمستلزمات األخرى الموجودة على ظهر سفن المجموعة على مصاريف التشغيل عند الشراء.
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

السياسات المحاسبية الهامة -تتمة
ط  -تكاليف تسفين مؤجلة

تقوم المجموعة بإطفاء تكاليف التسفين المؤجلة ،حسب أنواع الناقالت ،على فترة سنتين إلى خمس سنوات
وذلك إعتبارا من تاريخ نهاية عملية التسفين .وفي حالة القيام بعملية تسفين أخرى خالل فترة اإلطفاء
المحددة ،يتم إطفاء رصيد تكاليف التسفين المؤجلة السابقة للسفن المعنية كامال في قائمة الدخل الموحدة في
الفترة التي تبدأ فيه عملية التسفين الجديدة.
ي -اإلستثمارات
 -3إستثمارات في شركات زميلة
تظهر استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة التي يكون للمجموعة تأثيرا هاما وليس لها سيطرة
على سياساتها المالية والتشغيلية والتي عادة ما تكون حصة المجموعة في رأسمالها بنسب تتراوح من
 ٪23إلى  ٪53بطريقة حقوق الملكية والتي بموجبها تعدل التكلفة األصلية لإلستثمار بالحصة في
األرباح المبقاة (الخسائر المتراكمة) واإلحتياطيات للشركات الزميلة لفترة ما بعد الشراء بناءا على آخر
قوائم مالية لهذه الشركات .وعند شراء حصة في شركة زميلة بسعر يزيد عن القيمة السوقية لصافي
أصول تلك الشركة ،يتم تسجيل الفرق كشهرة وتسجل ضمن حساب االستثمار .ويتم تخفيض الشهرة
بمبلغ خسارة الهبوط (إن وجدت).
 -3إستثمارات في أوراق مالية
تم تصنيف اإلستثمارات في األوراق المالية الى ثالثة بنود هي:


إستثمارات لألتجار
يتم تصنيف بعض األستثمارات الى استثمارات لألتجار بناءا على نية اإلدارة فى ذلك .يتم قياس تلك
االستثمارات على أساس القيمة العادلة ،ويتم إثبات المكاسب أو الخسائر غير المحققة ضمن قائمة الدخل
الموحدة.



إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
يتم تصنيف بعض األستثمارات إلى استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بناءا على نية اإلدارة
فى ذلك .يتم قياس تلك األستثمارات على أساس التكلفة المعدلة بمقدار اإلستنفاد فى العالوة أو الخصم ،إن
وجدت.



إستثمارات متاحة للبيع
يتم تصنيف بعض االستثمارات كاستثمارات متاحة للبيع إذا لم تستوفي شروط التصنيف كاستثمارت
لإلتجار أو استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق .يتم قياس االستثمارات المتاحة للبيع على أساس
القيمة العادلة وتدرج المكاسب أوالخسائر غير المحققة من تلك االستثمارات ضمن حقوق المساهمين،
بينما يتم قيد المكاسب أو الخسائر المحققة من استرداد الوحدات ضمن قائمة الدخل الموحدة للفترة التي
يتم فيها استرداد هذه الوحدات .وفي حال حدوث انخفاض غير مؤقت في قيمة تلك االستثمارات أو وجود
دليل موضوعي على ذلك اإلنخفاض يتم تحويل الخسائر غير المحققة إلى قائمة الدخل الموحدة .ويتم
تصنيف تلك االستثمارات ضمن األصول المتداولة في حالة وجود نية لبيعها خالل اثنى عشر شهرا من
تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وإال تدرج ضمن األصول غير المتداولة.



فاذا لم تتوافر القيمة العادلة لالستثمارات المذكورة اعاله تكون التكلفة البديل للقيمة العادلة لألوراق
المالية.
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.3

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

السياسات المحاسبية الهامة -تتمة
ك  -أصول ثابتة

تسجل األصول الثابتة بالتكلفة الفعلية ويتم استهالكها بطريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة األصول المتعلقة
على األعمار اإلنتاجية المقدرة بأستخدام نسب األستهالك التالية:
نسبة االستهالك
االصول
نسبة االستهالك
االصول
من  72الى ٪72
سيارات
من  2إلى ٪3333
مباني وتحسينات
من 12الى ٪72
أجهزة حاسب آلي
من  4إلى ٪12
أسطول ومعدات*
تجهيزات ساحة الحاويات من  12الى ٪72
من  3333إلى ٪72
حاويات وجرارات
من  2الى ٪12
أخرى
٪12
أثاث وتجهيزات
من  732إلى ٪72
أدوات ومعدات مكتبية
* تستهلك سفن الدحرجة والناقالت العمالقة على مدة خمسة وعشرين عاما .كما تستهلك السفن المستعملة حسب
عمرها التقديري المتبقي .يتم احتساب مانسبتة  ٪13من تكلفة الناقالت والسفن كقيمة خردة .بينما تستهلك
معدات سفن الدحرجة على مدة خمسة عشر عاما.
تظهر الناقالت تحت اإلنشاء بالتكلفة مضافا إليها أية مصاريف أخرى مرتبطة بها الى أن تصبح جاهزة
لإلستخدام .وعند إكتمال الناقالت تحت اإلنشاء ،يتم تحويلها إلى األصول الثابتة بحيث تخضع لإلستهالك
حسب أعمارها اإلنتاجية المقدرة لها.
تحدد األرباح والخسائر الناتجة عن األستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد في قائمة الدخل
الموحدة.
تقيد مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر األنتاجي المقدر لألصل ،في قائمة
الدخل الموحدة عند تكبدها .تتم رسملة التجديدات والتحسينات الهامة ،إن وجدت ويتم استبعاد األصل الذي تم
استبداله.
ل  -الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة
يتم إجراء مراجعة للقيمة الدفترية لألصول غير المتداولة للتأكد من عدم وجود أي دليل على وجود خسارة
ناتجة من الهبوط في قيمة األصول .وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد والتي
هي القيمة العادلة لألصل مخصوما منها تكاليف البيع أو القيمة الحالية ،أيهما أعلى ،لتحديد حجم هذه
الخسارة .وفي الحاالت التي ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل ،تقوم المجموعة بتقدير
القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي إليها ذلك األصل.
وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لإلسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته
الدفترية ،عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة القابلة لإلسترداد
لها ،ويتم إثبات خسائر الهبوط في قيمة األصل فورا كمصاريف في قائمة الدخل الموحدة.
وإذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة الهبوط في القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المدرّة
للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لإلسترداد ،على أال تزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة
الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرّة للنقد في السنوات السابقة .يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في
القيمة فورا كإيرادات في قائمة الدخل الموحدة.
م  -الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة ،سواء قدمت أم لم
تقدم بها فواتير من قبل الموردين.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

 .3السياسات المحاسبية الهامة -تتمة

ن  -المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأن
تكون تكاليف سداد هذه اإللتزامات محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق به.
س  -الزكاة والضرائب
يتم تجنيب مخصص للزكاة وفقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل (المصلحة) ويتم تحميل مخصصات الزكاة
على قائمة الدخل الموحدة على أساس الوعاء الزكوي المستقل أو صافي الربح المعدّل لكل شركة على حدة،
أيهما أعلى .كما يتم تجنيب مخصص لضرائب اإلستقطاع المستحقة على جهات غير مقيمة وتحمل على
قائمة الدخل الموحدة .وبالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية فيتم تجنيب مخصصات
الضرائب وفقا لألنظمة المتبعة في تلك البلدان .ويتم تحميلها على قائمة الدخل الموحدة.
ع  -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بتجنيب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس مدة الخدمة المتراكمة للموظفين
وفقا للوائح المجموعة وبما يتماشى مع نظام العمل السعودي واألنظمة واللوائح المطبقة على الشركات التابعة
خارج المملكة.
ف  -االحتياطي النظامي
طبقا ألحكام المادة ( )125من نظام الشركات السعودي ،يتم تجنيب  ٪13من صافي دخل السنة إلى
االحتياطي النظامي .ويجوز للشركة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ االحتياطي نصف رأس المال .ان
هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.
ص  -إثبات اإليرادات
يتم إثبات االيرادات على النحو التالي:







نقل النفط الخام والبتروكيماويات والبضائع السائبة:
يتم أثبات إيرادات نقل النفط الخام والبتروكيماويات والبضائع السائبة عند تحققها بما يتالئم مع فترات
العقود والمدة الزمنية للرحالت والخدمات المتفق عليها.
نقل البضائع العامة:
تتبع المجموعة سياسة الرحلة المكتملة في تحديد إيرادات ومصروفات الفترة للرحالت التى تخص سفن
نقل البضائع العامة .وتعتبر الرحلة مكتملة عندما تبحر الناقلة من آخر ميناء تفريغ لكل رحلة .ويتم تأجيل
إيرادات الشحن ومصروفات التشغيل المباشرة وغير المباشرة للرحالت غير المكتملة لحين إكتمالها .ويتم
إظهار الرحالت غير المكتملة بقيتمها الصافية في قائمة المركز المالي الموحدة "رحالت غير مكتملة".
إيرادات التأجير واألنشطة األخرى المرتبطة بها ،فيتم تسجيلها عند تقديم الخدمات وذلك بالتوافق مع
فترات العقود والخدمات المرتبطة بها.
يتم تسجيل اإليرادات األخرى عند تحققها.

ق  -إعانة الوقود
يتم إحتساب إعانة الوقود على أساس الكمية المشتراة والمستخدمة من قبل المجموعة ،وتسجل في قائمة
الدخل الموحدة .ويتم تكوين مخصصات مقابل أي مبالغ مشكوك في تحصيلها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

 .3السياسات المحاسبية الهامة -تتمة

ر  -المصاريف
تصنف مصاريف النشاط المباشرة وغير المباشرة كمصاريف تشغيل ،ويتم تصنيف كافة المصاريف األخرى
كمصاريف عمومية وإدارية.
ش  -تكلفة التمويل
يتم تسجيل مبلغ التمويل بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف العمليات المتكبدة .ويتم رسملة تكلفة التمويل
الخاصة بتمويل إنشاء أو انتاج األصول كجزء من تلك األصول ،بينما تحمل تكاليف التمويل األخرى على
قائمة الدخل الموحدة.
ت  -المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي بإستخدام أسعار الصرف السائدة عند حدوث تلك
المعامالت .أما األصول والخصوم النقدية بالعمالت اإلجنبية في تاريخ المركز المالي ،فيتم تحويلها إلى اللاير
السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة وتدرج فروقات أسعار
الصرف في قائمة الدخل الموحدة.
كما يتم تحويل أرصدة األصول والخصوم الظاهرة في القوائم المالية للشركات التابعة الموحدة والمسجلة
بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ويتم
تحويل إيرادات ومصاريف الشركات التابعة الموحدة والمسجلة بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي وفقا
لمتوسط أسعار الصرف السائدة خالل الفترة .كما تحول عناصر حقوق المساهمين ،فيما عدا األرباح المبقاة
(الخسائر المتراكمة) باستخدام أسعار الصرف السائدة في التواريخ التي تعود لكل عنصر عند حدوثه .وتدرج
فروقات العملة الناجمة عن التحويل ،إن كانت جوهرية ،كبند مستقل ضمن حقوق المساهمين.
ث  -االيجارات التشغيلية
تحمل اإليجارات المتعلقة بعقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل الموحدة باستخدام طريقة القسط الثابت
على مدى فترات عقود اإليجار التشغيلي.
خ  -ربح السهم واألرباح المقترح توزيعها
يتم احتساب ربح السهم من دخل التشغيل واألعمال الفرعية وصافي دخل السنة على أساس المتوسط المرجح
لعدد األسهم القائمة خالل العام .وتعامل األرباح المقترح توزيعها ،بعد نهاية السنة كجزء من األرباح المبقاة
وليس كخصوم ،ما لم يتم الموافقة على توزيعها من قبل الجمعية العمومية قبل نهاية السنة ،ثم تسجل ضمن
اإللتزامات في السنة التي تقرها الجمعية العمومية الى حين توزيعها.
ض  -التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي
القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:
 تعمل في أنشطة تدر إيرادات.
 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر
وتقييم األداء.
 تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.
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.1

النقد وما يماثله

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

يتكون النقد وما يماثله من ارصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق ومرابحات وودائع قصيرة األجل ،حيث
توجد مبالغ خاضعة لقيود بنكية بمبلغ  74.53مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2313م (2312م:
 77.84مليون لاير سعودي) مقيّدة لسداد األقساط الجارية للقروض المستحقة خالل مدة  183يوما من تاريخ
قائمة المركز المالي الموحدة.
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يتكون رصيد النقد وما يماثله كما في  31ديسمبر مما يلي:
2312م
3131م
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
135.651
31.6030
مبالغ خاضعة لقيود بنكية
()13.657
()76336

.4

796179

54.554

مرابحات وودائع قصيرة األجل
مبالغ خاضعة لقيود بنكية

3196731

252.656

().06393

()67.184

رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة

39363.7
3.760..

225.472
323.466

المرابحات والودائع القصيرة األجل
يتكون رصيد المرابحات والودائع القصيرة األجل كما في  31ديسمبر مما يلي:
3131م
906301
مرابحات وودائع باللاير السعودي
3.36.71
3196731

مرابحات وودائع بالدوالر األمريكي
مرابحات وودائع بالدرهم اإلماراتي
.5

المدينون التجاريون ،صافي
يتكون هذا البند كما في  31ديسمبر مما يلي:

3131م
.3.66.3
()66333
.166.31

مدينون تجاريون
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

2312م
86.533
233.684
2.342
252.656

2312م
265.542
()13.177
252.765

فيما يلي ملخص لحركة حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:
3131م
316399
00
()36773
66333

الرصيد في بداية السنة
مكون خالل السنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة
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7.633
()7.335
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.6

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

مدينو عقود إيجار سفن ،صافي

وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة في  33يناير 2335م اتفاقية مع شركة أودجفل لتأجير ثالث
سفن بموجب عقد تأجير على هيئة حديد لمدة عشر سنوات مع خيار الشراء بعد ثالث سنوات .وتم تسليم هذه
السفن لشركة أودجفل في  1فبراير 2335م .ويعتبر هذا العقد اتفاقية تأجير تمويلي يحوّ ل جميع المنافع والمخاطر
لشركة أودجفل ويعطيها حق الشراء حسب العقد .ويتلخص صافي رصيد الحساب المدين من تأجير سفن على
هيئة حديد كما في  31ديسمبر بما يلي:
الوصف
الحد األدنى للمقبوضات المستقبلية المترتبة على عقد اإليجار
قيمة الخردة غير المضمونة في نهاية مدة العقد
مكاسب غير محققة
صافي حساب مدين من تأجير سفن على هيئة حديد
تم تصنيف المبلغ أعاله كما في  13ديسمبر كما يلي:
الجزء المتداول
الجزء غير المتداول
صافي حساب مدين من تأجير سفن على هيئة حديد

3131م
1036310
3396690
.136761
()3196113
1736.97

2312م
411.418
247.875
655.253
()254.471
434.822

30630.
1976331
1736.97

13.143
354.675
434.822

تتلخص دفعات الحد األدنى للمقبوضات المستقبلية المترتبة على عقد اإليجار وقيمة الخردة غير المضمونة في
نهاية مدة العقد للخمس سنوات القادمة وما بعدها مما يلي للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
3131م
.36330
.06103
.76.37
9160.3
996.91
3036013
.136761

مستحقة خالل سنة
مستحقة خالل سنة الى سنتان
مستحقة خالل  1-3سنوات
مستحقة خالل  3-1سنوات
مستحقة خالل  0-3سنوات
المستحق بعد ذلك

2312م
57.313
61.245
65.351
65.645
73.564
332.171
655.253

إن الدخل المتعلق باالتفاقية أعاله للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2313م يبلغ  47.11مليون لاير سعودي
(2312م 48.35:مليون لاير سعودي) تم إدراجها ضمن إيرادات التشغيل في قائمة الدخل الموحدة.
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.7

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة األرخر

تتكون المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة االخرى كما في  31ديسمبر مما يلي:
مصاريف مدفوعة مقدما
دفعات مقدمة للموردين
مطالبات تأمين
سلف للموظفين
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (ايضاح )15
أخرى
.8

3131م
096737
76097
36111
16313
36.01
976.3.

2312م
58.557
7.453
15.465
5.267
53.366
4.448
141.733

المرخزون
يتكون رصيد المخزون على متن السفن كما في  31ديسمبر مما يلي:
3131م
37663.3
336103
36016
3316131

وقود
زيوت التشحيم
اخرى
.9

2312م
138.133
23.565
132.368

إعانة الوقود المستحقة ،صافي
يتكون صافي رصيد إعانة الوقود المستحقة كما في  31ديسمبر مما يلي:
إعانة وقود مستحقة
مخصص إعانة وقود مشكوك في تحصيلها

.30

3131م
33.6373
()336133

2312م
171.387
()38.534

3316661

132.553

االستثمارات في الشركات الزميلة
فيما يلي ملخص لحركة حساب االستثمارات في الشركات الزميلة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر:

*

الرصيد كما في بداية السنة
الحصة في أرباح الشركات الزميلة *

3131م
.036763
3736310

2312م
543.232
147.663

توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

()7.6073

()35.513

محولة الى شركة تابعة (ايضاح )1

()36.33

-

الرصيد كما في نهاية السنة

6336760

651.582

تمثل الحصة في أرباح الشركات الزميلة حصة الشركة في صافي أرباح شركة بترديك المحدودة بمبلغ 251.2
مليون لاير سعودي (2312م 143.5 :مليون لاير سعودي) ،والتي تتضمن حصة الشركة في مكاسب غير
محققة بمبلغ ال شئ (2312م :خسائر غير محققة بمبلغ  22.5مليون لاير سعودي) من عقود مبادلة بضائع.
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.33

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

تكاليف التسفين المؤجلة ،صافي

يتكون صافي رصيد تكاليف التسفين المؤجلة كما في  31ديسمبر مما يلي:
إجمالي تكاليف التسفين
إطفاء متراكم

فيما يلي ملخص حركة تكاليف التسفين كما يلي:
الرصيد كما في بداية السنة
إضافات خالل السنة
إطفاء خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة

3131م
1636.66
()399613.

2312م
325.675
()231.334

3136.93

58.675

3131م
766.90
036117
()3.6133

2312م
67.233
65.533
()38.358

3136.93

58.675
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167

.31

52.376
6.756
4.367
1.686
54.327
12.513
452
3363336730

1.854
43.515
13.546.858

الرصيد كما في
3131/3/3م

2.843
3
246
36390633.

657
165

-

1.844
1.465.451

-

إضافات/
تحويالت خالل
العام

()1.284
()14
()125
()342
()633
()71961.9

()534.572

إستبعادات

036173
96317
36313
360.3
0.6030
336361
916
336..36633

36603
3069.1
3363636119

الرصيد كما في
3131/33/13م

()7،324
( )3.456.266
)(52.331
)(5.134
)(3.854
)(1.425
)(43.818
)(13.653
)(472
)(16.336333

الرصيد كما في
3131/3/3م

()437
()111
()153
()3.565
()233
()15
()3316031

()2.118
()416.851

إستهالك
العام

1.343
14
115
334
552
6736170

851.743

إستبعادات

االستهالك المتراكم

()0167.3
()06009
()167.0
()363.1
()396137
()316113
()369
()163016.93

()76333
()161336339

الرصيد كما في
3131/33/13م

313
36663
3.9
76
7639.
36703
303
660336303

36603
1.6133
663076731

3131/33/13م

75
1.622
213
261
13.235
2.263
23
7.533.731

1.854
36.555
7.453.552
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صافي القيمة الدفترية

2312/12/31م

* يتضمن بند أسطول ومعدات أعاله ناقالت نفط عمالقة وناقالت كيماويات مرهونة لصالح البنوك الممولة كما هو مشار إليه في اإليضاح رقم (.)15

أراضي
مباني وتحسينات
أسطول ومعدات *
حاويات وجرارات
أثاث وتجهيزات
أدوات ومعدات مكتبية
سيارات
أجهزة حاسب آلي
تجهيزات ساحة الحاويات
أخرى
اإلجمالي

البيــــــان

التكلفــة

فيما يلي ملخصا لحركة صافي األصول الثابتة خالل السنة:

األصول الثابتة ،صافي

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)

168

(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)
.31

ناقالت تحت اإلنشاء وأرخر
فيما يلي ملخصا لحركة حساب ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر:

الرصيد كما في بداية السنة
اإلضافات
استبعادات
المحول الى أصول الثابتة
الرصيد كما في نهاية السنة

3131م
الشركة الوطنية
الشركة
لنقل الكيماويات
322.588
657.565
132.338
818.744
()184.854
()273.142( )1.376.433
3316131

الشركة
الرصيد كما في بداية السنة
اإلضافات
استبعادات
المحول الى أصول الثابتة

316.836
382.583
()1.847

2312م
الشركة الوطنية
لنقل الكيماويات
515.832
132.345
()51.753
()647.135

شركة البحري للبضائع
السائبة
151.334
235.635
()124.488

1.171.551
1.163.361
()184.854
()1.471.333

31.6300

.9.63.6

شركة البحري للبضائع
السائبة
462
153.522
()353

المجموع

المجموع
1.237.133
635.547
()51.753
()645.336

1.171.551
151.334
322.588
657.565
الرصيد كما في نهاية السنة
تم رسملة مصاريف التمويل خالل سنة 2313م بمبلغ  13.14مليون لاير سعودي (  2312م  13.35 :مليون
لاير سعودي).
قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (شركة تابعة) في  24ديسمبر 2312م بإلغاء عقد بناء الناقلة
المتبقية بسبب تأخر شركة شينا لبناء السفن بتسليم هذه الناقلة عن الموعد المحدد حسب العقد الموقع في عام
2337م ومالحق التعديل الموقعة في عام 2312م والذي ينص على إنه يحق للشركة الوطنية لنقل الكيماويات إلغاء
عقد البناء إذا تجاوزت مدة التأخير المدة المسموح بها حسب العقد .وفي شهر فبراير 2313م تم استرداد جميع
األقساط المالية المدفوعة والبالغة  41.6مليون دوالر أمريكي باإلضافة إلى التعويضات المترتبة عليها ،حيث نتج
عن هذه التسوية مبلغ  16.32مليون لاير سعودي تم اثباته ضمن األيرادات االخرى (إيضاح .)21
إستلمت الشركة بتاريخ  5يناير2314م ،سفينة جديدة متخصصة في نقل البضائع العامة ،تم بناءها من قبل شركة
هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية ،علما بأن هذه السفينة هي الخامسة من ضمن ست سفن تم التعاقد على بنائها مع هذا
الحوض في عام 2311م بقيمة إجمالية مقدارها  1.543مليون ريـال ،وسيظهر األثر المالي لهذه السفينة ابتداء من
الربع األول من العام 2314م .وبهذا يتبقى للشركة سفينة أخرى تحت االنشاء مع حوض شركة هيونداي ميبو
بكوريا الجنوبية ،حيث سيتم إستالمها خالل النصف األول من العام 2314م.
كما قامت شركة البحري للبضائع السائبة (شركة تابعة) بتاريخ  25نوفمبر 2313م ،باستالم أول سفينة متخصصة
في نقل البضائع السائبة من ضمن خمس سفن تم التعاقد لبنائها في عام 2312م مع إحد أحواض البناء العالمية
الرائدة في مجال بناء السفن في اليابان .كما قامت باستالم سفينة اخرى بتاريخ  27يناير  ،2314وبهذا يتبقى
للشركة التابعة ثالث سفن تحت االنشاء ،والمتوقع إستالمها تباعا خالل النصف األول من العام 2314م .
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.34

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتكون هذا البند كما في  31ديسمبر من اآلتي:
3131م
333633.
336113
396066
36139
36369.0

دائنون تجاريون
قيمة أسهم مباعة تتعلق بمساهمين سابقين
مصروفات مستحقة
أخرى

.35

2312م
176.287
22.134
28.513
2.582
233.313

تمويل المرابحة والقروض طويلة األجل
قامت المجموعة بتوقيع اتفاقيات تمويل مرابحة قصيرة األجل وذلك لغرض تعزيز رأس المال العامل للمجموعة.
كما قامت المجموعة بتوقيع العديد من اتفاقيات تمويل مرابحة وقروض طويلة األجل وذلك لغرض رئيسي وهو
تمويل بناء ناقالت نفط عمالقة جديدة وناقالت بتروكيماويات والمكتب الجديد في دبي .يوضح الجدول التالي
تفاصيل تمويل المرابحة والقروض طويلة األجل كما في  31ديسمبر:
3131م
الشركة

التمويل

المجموع

تمويل مرابحة

36630690.

36706636.

169616733

٪9.

قروض تجارية

13

-

13

٪1

تمويل صندوق االستثمارات العامة "مرابحة"

6306111

-

6306111

٪39

1166.09

1136719

٪9

36.936116

363..6631

367316663

٪311

()1316073

()3316911

()0.36373

-

36111633.

3613.6331

3619.6067

-

قروض تجارية من صندوق االستثمارات العامة 316301

إجمالي عقود تمويل المرابحة والقروض
طويلة األجل
األقساط المتداولة من عقود تمويل المرابحة
والقروض طويلة األجل
الجزء غير المتداول من عقود تمويل المرابحة
والقروض طويلة األجل
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.35

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

تمويل المرابحة والقروض طويلة األجل -تتمة

2312م
الشركة

التمويل

الشركات التابعة

٪

المجموع

تمويل مرابحة

1.137.317

2.352.351

3.155.368

٪67

قروض تجارية

32

344.568

345.333

٪7

تمويل صندوق االستثمارات العامة "مرابحة"

1.155.333

-

1.155.333

٪25

قروض تجارية من صندوق االستثمارات العامة

63.753

-

63.753

٪1

إجمالي عقود تمويل المرابحة والقروض طويلة األجل
األقساط المتداولة من عقود تمويل المرابحة والقروض
طويلة األجل
الجزء غير المتداول من عقود تمويل المرابحة والقروض
طويلة األجل

٪133

2.322.755

2.357.315

4.715.818

()264.858

()231.227

()466.385

-

2.357.541

2.155.752

4.253.733

-

 تحتسب تكاليف التمويل على أساس إتفاقيات التمويل ،باألسعار الجارية في السوق.
 إن رصيد أسطول ومعدات الشركة يتضمن بعض من ناقالت النفط العمالقة وناقالت الكيماويات ممولة
ومرهونة لصالح البنوك الممولة (إيضاح .)12
يتلخص جدول استحقاقات التمويل القائم كما في  31ديسمبر بما يلي:
3131م
0.36373
363.16130
3673.6393
367316663

خالل سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
.36

2312م
466.385
3.145.118
1.138.615
4.715.818

ربح السهم وتوزيعات األرباح:
تم احتساب ربح السهم على أساس عدد األسهم القائمة خالل السنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2313م و2312م
والبالغة  315مليون سهم .بلغ ربح السهم من أرباح األعمال الفرعية  3.83لاير سعودي للسنة المنتهية في 31
ديسمبر 2313م (2312م  3.16 :لاير سعودي).
وافقت الجمعية العمومية في  33مارس 2313م على توزيع أرباح بنسبة  ٪13من رأس المال ،أي ما يعادل
 315مليون لاير سعودي بواقع ( )1لاير سعودي للسهم الواحد عن عام 2312م .هذا وقد بلغ رصيد توزيعات
األرباح غير المطالب بها كما في  31ديسمبر 2313م مبلغ  32.35مليون لاير سعودي (2312م 33.54 :
مليون لاير سعودي).
اوصى مجلس اإلدارة فى اجتماعه المنعقد بتاريخ  15صفر 1435هـ (الموافق  18ديسمبر 2313م) ،بتوزيع
أرباح نقدية للمساهمين قدرها  315مليون لاير تمثل  %13من رأس مال الشركة بواقع ( )1لاير سعودي للسهم
الواحد عن عام 2313م ،حيث يخضع ذلك لموافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
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.37

الزكاة والضرائب

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

تتكون أهم عناصر الوعاء الزكوي للمجموعة بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل بشكل أساسي من حقوق
المساهمين والمخصصات كما في بداية السنة والقروض طويلة األجل وصافي الدخل المعدل ،مخصوما منه
صافي القيمة الدفترية لألصول الثابته واالستثمارات وبعض البنود األخرى ،حيث تحمل الزكاة على قائمة الدخل
الموحدة.
تقدم الشركة وشركاتها التابعة اقراراتها الزكوية بشكل منفصل لكل شركة على حدة.
مخصص الزكاة والضرائب :
كانت حركة مخصص الزكاة والضرائب خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر كما يلي:
3131م
مخصص الزكاة والضرائب كما في بداية السنة
3366996
316071
.63.0

مخصص الزكاة للسنة
مخصص ضريبة األستقطاع للسنة
مبالغ مدفوعة خالل السنة
مخصص الزكاة والضرائب كما في نهاية السنة

2312م
134.576
32.545
3.354

()376937

()22.357

3166719

118.778

الموقف الزكوي والضريبي للشركة
قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات حتى عام 2312م ،كما قامت بتقديم اقرارات ضريبة
االستقطاع حتى شهر اكتوبر 2313م .تمت الموافقة على الربوط الزكوية للشركة من قبل مصلحة الزكاة والدخل
(المصلحة) عن جميع السنوات حتى عام 2333م ،كما قامت المصلحة بإجراء الربوط الزكوية وضريبة االستقطاع
للشركة من عام 2331م حتى عام 2337م ،وطالبت فيها الشركة بسداد التزامات اضافية قدرها  22مليون لاير
سعودي ،حيث قامت الشركة باالعتراض لدى المصلحة على بعض بنود تلك الربوط وطريقة أحتسابها ،وقد وافقت
المصلحة على هذا االعتراض من الناحية الشكلية ،حيث ناقشت الشركة االعتراض مع اللجنة االبتدائية الثانية .ولم
تستلم الشركة الربوط الزكوية من المصلحة عن السنوات المتبقية من عام 2338م حتى عام 2312م . .وتعتقد
كونت مخصصا كافيا للزكاة وضريبة االستقطاع كما في  31ديسمبر 2313م.
الشركة بأنها قد َّ
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الزكاة والضرائب  -تتمة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

الموقف الزكوي والضريبي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة
قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات حتى عام 2312م،
وضريبة االستقطاع حتى نوفمبر 7213م ،وتم سداد الزكاة المستحقة وضريبة االستقطاع وفقا لهذه اإلقرارات.
استلمت الشركة التابعة الربوط الزكوية وربوط ضريبة االستقطاع للسنوات من 1991م وحتى 7224م .قامت
الشركة التابعة بتقديـم اعتراض لدى مصلحة الزكاة والدخل على بعض البنود في هذه الربوط ومعالجتها وتم
التوصل في أبريل 7212م إلى تسوية مع مصلحة الزكاة والدخل بخصوص الربوطات المذكورة أعاله بمبلغ وقدره
 24مليون لاير .دفعت الشركة التابعة  72مليون لاير في 7211م وتم تقسيط الباقي على خمس سنوات أبتداء من
يوليو 7217م .كما استلمت الشركة التابعة الربوط الزكوية وربوط ضريبة االستقطاع للسنوات من 7222م وحتى
7223م .قامت الشركة التابعة بتقديـم اعتراض لدى مصلحة الزكاة والدخل على بعض البنود في هذه الربوط
ومعالجتها ،واالعتراض مايزال منظورا لدى مصلحة الزكاة والدخل .تعتقد إدارة الشركة التابعة بأن المخصص
المكون للزكاة وضريبة االستقطاع يُع ُّد كافيا كما في  31ديسمبر 7213م.
الموقف الزكوي والضريبي لشركة البحري للبضائع السائبة
خالل عام 3102م ،قامت شركة البحري للبضائع السائبة بتسديد الزكاة المستحقة عن عام 7217م ،وستقوم بتقديم
اقراراتها الزكوية وضريبة االستقطاع عن االعوام حتى عام 7213م خالل عام 7214م .وتعتقد الشركة التابعة
كونت مخصصا كافيا للزكاة وضريبة االستقطاع كما في  31ديسمبر 7213م.
بأنها قد َّ
.38

الرخصوم األرخر
يمثل هذا البند رصيد المبالغ المستلمة من احدى شركات بناء السفن كما في  31ديسمبر 2313م و2312م نظير
تحملها لإل صالحات التي تتعلق بالخزانات الخاصة بست سفن قامت ببنائها للشركة الوطنية لنقل الكيماويات
المحدودة (شركة تابعة) ،حيث تم االتفاق على تحملها مبلغ  5.8مليون دوالر امريكي ( 36.753مليون لاير
سعودي) بواقع  1.7مليون دوالر امريكي ( 6.1مليون لاير سعودي) عن كل سفينة .خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر 2313م ،تم إجراء اصالحات إلحدى هذه السفن أثناء فترة صيانتها ،نتج عنه وفر بمبلغ  5.2مليون لاير
سعودي (2312م :ال شئ) ،تم أثباته ضمن اإليرادات األخرى (إيضاح  .)21وحيث انه اليوجد لدى الشركة التابعة
خطة لصيانة السفن المتبقية خالل ال  12شهرا القادمة ،فقد تم تصنيف هذا البند ضمن الخصوم غير المتداولة.
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.39

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

المعامالت الهامة مع األطراف ذوي العالقة

تقوم المجموعة أثناء ممارستها ألعمالها االعتيادية بالتعامل مع اطراف ذوي عالقة بنفس احكام وشروط
التعامالت مع اطراف خارجية.
وفيما يلي تفصيل بهذه التعامالت الهامة خالل العام:
إيرادات
رسوم إدارة السفن
مصاريف تأمين متكبدة

3131م
3736760
96.01
366161

2312م
182.522
6.632
23.353

كما بلغت أرصدة هذه التعامالت كما في  13ديسمبر فيما يلي:
منها أرصدة مستحقة من أطراف ذوي العالقة مسجلة ضمن المدينين التجاريين:
الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة (جهة منتسبة)
.10

3131م
116396

2312م
12.148

المصاريف العمومية واإلدارية
تتكون المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي:
3131م
916.31
16.33
3606.
336377
736301

رواتب ومزايا موظفين
إستهالك
مصاريف مجلس اإلدارة
أخرى
.13

2312م
66.526
3.315
4.673
8.545
83.363

اإليرادات األرخر  ،صافي
تتكون اإليرادات األخرى بالصافي للسنة المنتهية في  31ديسمبر مما يلي :
مكاسب بيع أصول ثابتة
صافي ربح االستثمارات
تسوية الغاء بناء سفينة تحت األنشاء (ايضاح )13
زيادة مستردات من مطالبات تأمين
تسوية أصالح سفينة (أيضاح )18
انخفاض غير مؤقت في قيمة استثمار متاح للبيع
أخرى
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3131م
90637.
366303
3.613.
.6.37
06333
()396..9
361.7

2312م
12.537
7.337
1.485
()1.154

3106609
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.11

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

اإللتزامات المحتملة والرأسمالية

يوجد على المجموعة التزامات رأسمالية ألحواض بناء السفن تبلغ  3.367مليار لاير سعودي متعلقة ببناء سفن
دحرجة كما في  31ديسمبر 2313م (2312م 3.87 :مليار لاير سعودي) .وبلغت االلتزامات الرأسمالية على
الشركة التابعة لبناء ناقالت الكيماويات الشئ كما في  31ديسمبر 2313م (2312م 3.358 :مليار لاير سعودي).
كما بلغت االلتزامات الرأسمالية على الشركة التابعة لبناء سفن متخصصة بنقل البضائع السائبة مبلغ  3.327مليار
لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2313م (2312م 3.45 :مليار لاير سعودي).
كما يوجد لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية بمبلغ  236.53مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2313م
( 238.85 :2312مليون لاير سعودي) ،قد أصدرت في سياق األعمال اإلعتيادية للمجموعة.
باإلضافة لذلك فإن لدى المجموعة بعض القضايا القانونية والتي يجري النظر فيها ضمن نشاط المجموعة
اإلعتيادي وفي الوقت الذي لم تتقرّر النتائج النهائية لهذه القضايا ،فإن اإلدارة ال تتوقع أن يكون لها تأثير سلبي
جوهري على نتائج عمليات المجموعة أو على مركزها المالي.
.11

المعلومات القطاعية
أ)

يوضح الجدول التالي توزيع نشاط الشركة وشركاتها التابعة طبقا للقطاعات التشغيلية كما في  31ديسمبر:
3131م
نقل
البتروكيماويات*

نقل النفط

إيرادات التشغيل
تكلفة الوقود
مصاريف التشغيل األخرى:
مصاريف السفن
مصاريف الشحنات
مصاريف الرحالت
إستهالك وإطفاء
أخرى
مجموع مصاريف التشغيل األخرى
مجموع مصاريف التشغيل
إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة الوقود
إعانة الوقود
إجمالي دخل التشغيل
-

نقل البضائع
العامة

3601.690.

..16693

0.363.3

نقل البضائع
السائبة
331671.

المجمـوع
3663.6.76

()91360..

()3176037

()3136133

-

()731631.

()3.96113
()636103
()3636360
()3369.3

()366631.
().36.13
()3096119
()0616.

()3.63.3
()3336.37
().16073
()316693
-

()916133
()191
-

()0936.3.
()3336.37
()3136397
()30760..
()3.6639

().336177

()3336671

()1016396

()916169

()363996709

()3613367.0

()0336333

()3636067

()916169

()3633361.1

316037

3306110

3.16973

3336303

976091

3316731

.6379

316..6

1196913

3396737

3116333

316037

3936316
07.6331

ان سفن المجموعة منتشرة في عدة أنحاء حول العالم.
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المعلومات القطاعية -تتمة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)
2312م
نقل النفط
1.474.477

نقل البضائع
العامة

نقل
البتروكيماويات*
443.873

نقل البضائع
السائبة

513.136

35.172

2.464.628

()153.466

-

()875.357

()53.111
()184.873
()54.127
()12.273
-

()33.518
-

()485.533
()184.873
()142.387
()423.135
()13.262

()33.518

()1.253.254

()33.518

()2.128.351

إيرادات التشغيل
تكلفة الوقود

()724.631

مصاريف التشغيل األخرى:
مصاريف السفن
مصاريف الشحنات
مصاريف الرحالت
إستهالك وإطفاء
أخرى

()246.611
()87.563
()278.472
()5.556

()162.263
()132.353
()3.336

مجموع مصاريف التشغيل األخرى

()622.555

()257.556

()331.381

مجموع مصاريف التشغيل

()1347.633

()257.556

()451.847

-

المجمـوع

إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة الوقود

126.847

142.517

58.255

8.254

336.277

إعانة الوقود

157.468

2.164

43.543

-

233.572

إجمالي دخل التشغيل

284.315

145.381

55.155

8.254

536.845

* تم توحيد البيانات المالية للشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة وشركتها التابعة إعتبارا من  1يونيو
2313م ،مما نتج عنه تسجيل االيرادات وتكلفة الوقود ومصاريف التشغيل االخرى باالجمالي.

األصول
الخصوم

ب) يوضح الجدول التالي توزيع األصول والخصوم للشركة وشركاتها التابعة حسب القطاعات التشغيلية كما في
 31ديسمبر:
3131م
أصول
نقل البضائع
نقل البضائع
نقل
المجمـوع
وخصوم
نقل النفط
السائبة
العامة
البتروكيماويات
مشتركة *
33677.6036 361716379
3336963 3691161.3 1637161.7 063916133
066176310
0316331
3636191 363336776 363196317 36.036996
2312م
نقل النفط

األصول
الخصوم

5.243.417
1.875.631

نقل
البتروكيماويات

نقل البضائع
العامة

نقل البضائع
السائبة

3.735.371
2.528.353

572.714
613.112

238.565
7.556

أصول
وخصوم
مشتركة *
535.387
338.451

المجمـوع
11.362.558
5.336.813

* تمثل األصول والخصوم المشتركة تلك المبالغ التي ال يمكن تحديدها لقطاع معين مثل النقدية والودائع
واالستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق وتوزيعات األرباح غير المطالب بها وغيرها.
- 27 -

176

(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)

.14

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

األدوات المالية وإدارة المرخاطر

إن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة ،وتتضمن هذه المخاطر :مخاطر السوق (تشمل مخاطر
العملة ،مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر العمولة ومخاطر األسعار) ،مخاطر االئتمان ومخاطر
السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى
التقليل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة.
تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي من النقد وما يماثله و األستثمارات والذمم
المدينة والتمويل والذمم الدائنة وبعض المصاريف المستحقة .
يتم إجراء المقاصة بين األصول والخصوم المالية وإثبات الصافي بالقوائم المالية عندما يكون لدى المجموعة
حقا قانونيا في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات األصول والخصوم في نفس
الوقت .وتقوم اإلدارة العليا بإدارة برنامج إدارة المخاطر .تتلخص أنواع المخاطر الهامة بما يلي:

مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت
الخاصة السائدة في السوق .تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة
بعمولة ،بما في ذلك الودائع البنكية ،والقروض .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار العموالت وذلك بالمتابعة
المستمرة للتغيرات في أسعار العموالت.

مخاطر اإلئتمان

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان الخاصة بها وذلك بالتعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة ،وبالنسبة للعمالء
بوضع حدود إئتمان لكل عميل ،ومراقبة الذمم المدينة القائمة وضمان المتابعة عن كثب .كما في  31ديسمبر
 ،2313تشتمل أرصدة الذمم المدينة التجارية على مبالغ قدرها  353مليون لاير سعودي ( 65 :2312مليون
لاير سعودي) مستحقة من مؤسسات حكومية وشبة حكومية .

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات
المالية .تنشا مخاطر السيولة عن عدم المقدرة عن بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم
المجموعة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية .

مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف
األجنبي .تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية .
ال تتعرض المجموعة لمخاطر عمالالت هامالة ،حالين أن معظالم تعامالتهالا تالتم بالاللاير السالعودي والالدوالر األمريكالي
والالالدرهم االمالالاراتي .أن عملتالالي الالالدوالر األمريكالالي والالالدرهم االمالالاراتي ال تمثالالل مخالالاطر عمالالالت هامالالة ألن سالالعر
صرفهما مثبت تقريبا مقابل اللاير السعودي.

مخاطر األسعار

إن مخاطر األسعار هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت
تلك التغيرات ناتجة عن عوامل متعلقة باألداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في
السوق .تقوم المجموعة بتنويع محفظتها اإلستثمارية وذلك إلدارة مخاطر السعر الناتجة عن إستثماراتها في أسهم
حقوق الملكية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

األدوات المالية وإدارة المرخاطر -تتمة

القيمة العادلة

هي المبلغ الذي يتم مقابله تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف لديها المعرفة والنية ،وتتم بنفس شروط التعامل
مع األطراف األخرى .وحيث يتم تجميع القوائم المالية للمجموعة على أساس طريقة التكلفة التاريخية ماعدا
األستثمارات في األوراق المالية لغرض اإلتجار والمتاحة للبيع ،حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة ،وقد تنتج فروقات
بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة .تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لتلك األصول والخصوم المالية ال
تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.
.15

االتفاقيات المبرمة مع شركتي ارامكو وفيال
بتاريخ  4نوفمبر 2312م ،وقعت الشركة اتفاقية مع أرامكو السعودية يتم بموجبها نقل ملكية كامل أسطول شركة
فيال البحرية العالمية المحدودة (فيال) الى الشركة بعد الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة .ويضم اسطول
فيال  14ناقلة نفط عمالقة ،وناقلة نفط عمالقة تستخدم كسفينة للتخزين العائم باإلضافة إلى خمس ناقالت منتجات
نفط مكررة .وستدفع الشركة لفيال ،بموجب اتفاقيات عملية الدمج ،عوضا إجماليا تقريبيا مقداره  4.88مليار لاير
سعودي (ما يعادل  1.3مليار دوالر أمريكي) عبارة عن مدفوعات نقدية مقدارها  3.12مليار لاير سعودي (ما
يعادل  832.75مليون دوالر أمريكي) ،باإلضافة إلى إصدار  78.75مليون سهم جديد من أسهم الشركة بسعر
متفق عليه يبلغ  22.25لاير سعودي للسهم الواحد ،وسيبلغ إجمالي أسهم الشركة المصدرة بعد إتمام عملية الدمج
 353.75مليون سهم وتمثل األسهم الجديدة المصدرة لشركة فيال المملوكة بالكامل ألرامكو السعودية نسبة ٪23
من رأس مال الشركة (البحري) وسيكون لها تمثيل عادل في مجلس إدارة الشركة (البحري) .وتزمع الشركة
تمويل المدفوعات النقدية من خالل عقود تمويل متوافقة مع الشريعة.
وبموجب أحكام عقد شحن طويل األجل تبلغ مدته  13سنوات كحد أدنى ،ستصبح الشركة الناقل الحصري
ألرامكو السعودية لنقل النفط الخام المباع من قبل أرامكو السعودية على أساس التسليم للعميل .وبموجب هذا العقد
ولتلبية احتياجات أرامكو السعودية المستقبلية المقدرة بما يقارب  53ناقلة نفط خام عمالقة ،تعتزم الشركة القيام
بتوظيف أمثل ألسطولها المملوك بعد االنتهاء من عملية الدمج والذي سيبلغ  31ناقلة نفط خام عمالقة باإلضافة
إلى استئجار ناقالت أخرى حسب الحاجة.
ويستند عقد الشحن طويل األجل على شروط متفق عليها تتمتع بموجبها الشركة بالحماية عند هبوط أسعار الشحن
عن حد أدنى متفق عليه (الحد األدنى) أما إذا ارتفعت أسعار الشحن فوق حد معين آخر متفق عليه (حد التعويض)
فستقوم الشركة بتعويض أرامكو السعودية عن المبالغ التي قد يكون سبق ان دفعتها للشركة عند انخفاض أسعار
الشحن عن الحد األدنى .كما اتفقت البحري وفيال على ترتيبات مؤقتة لتشغيل ناقالت النفط الخام العمالقة التي
تملكها البحري حاليا ضمن برنامج أرامكو السعودية لنقل النفط عبر ناقالت النفط الخام العمالقة ،وتم العمل بهذه
الترتيبات المؤقتة اعتبارا من  15صفر 1434هـ الموافق  1يناير2313م حتى يبدأ العمل بعقد الشحن البحري
طويل األجل وفقا لشروط اتفاقيات عملية الدمج.
تخضع عملية الدمج لعدد من الشروط ،منها الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على عملية
الدمج وزيادة رأس المال وكذلك الحصول على الموافقات النظامية االخرى كموافقة هيئة السوق المالية في
المملكة والمجلس األعلى لشؤون البترول والمعادن التي يجري العمل على الحصول عليها ،علما بانه تم
الحصول على موافقة مجلس حماية المنافسة في المملكة العربية السعودية.
- 25 -
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(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري)
(شركة مساهمة سعودية)
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 13ديسمبر3131م
(بآالف الرياالت السعودية)

إعتماد القوائم المالية الموحدة

اعتمد مجلس االدارة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2313م خالل اجتماعه الذي عقد
بتاريخ  23ربيع الثاني 1435هـ (الموافق  23فبراير 2314م).
.17

إعادة التبويب
تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة الخاصة بالقوائم المالية الموحدة لسنة 2312م ،لتتوافق مع طريقة العرض
للسنة الحالية.
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
�� ��ر�ر �را�� ا������ت
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

��ــرس

���ـ�

��ر�ر �را�� ا������ت

١

����� ا��ر�ز ا����� ا��و�دة

٣-٢

����� ا�د�ل ا��و�دة

٤

����� ا��د���ت ا���د�� ا��و�دة

٦-٥

����� ا����رات �� ��وق ا����ھ��ن ا��و�دة

٧

إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة

٣٣ - ٨
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الدكتور محمد العمري وشركاه

١١٤٩٢  الرياض٨٧٣٦ ب.ص
+٩٦٦ ١ ٢٧٨ -٠٦٠٨ : تلفون
+٩٦٦ ١ ٢٧٨ -٢٨٨٣ : فاكس

محاسبون قانونيون ومستشارون
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(٣٦٢)  جھاد محمد العمري، (٣٣١)  جمال محمد العمري، (٦٠)  الدكتور محمد العمري:الشركاء
٨٣٣٨٥٥٣ : فاكس٨٣٤٤٣١١  تلفون: الدمام٦٣٩٤٠٥٨ . فاكس٦٣٩٤٤٧٧  تلفون:جده
٢٥٨٢٧  وعضو غرفة تجارة الرياض رقم٦٦/١١/٣٢٣  شركة مھنية سعودية مسجلة برقم،شركة الدكتور محمد العمري وشركاه
 وتشكل جزءأ من مكاتب األعضاء المستقلين في شبكة بي دي أو العالمية، شركة تضامن محدودة بريطانية،عضو في بي دي أو انترناشيونال ليمتد
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا��ر�زا����� ا��و�دة
��� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

إ���ح

٢٠١٢م

٢٠١١م

ا��ول
ا��ول ا���داو��
��د �����دوق و�دى ا���وك

٣

٩٩٫٦٠٥

١٤٤٫٧٩٨

ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل
���� �د��ون ���ر�ون وأر�دة �د��� أ�رى
���ر�ف �د�و�� ��د�� ً

٤،٣

٢٩٢٫٦٥٦

٢٧٤٫٤٦٩

٥

٣٥٠٫٨١٠

٢٨٨٫٤٩٦

١٩٫٣٤٠

٤٠٫٤٥٧

١٠٫١٤٣

٧٫٥٣٨

٣٣٫٨٦٠
١٣٢٫٠٦٨
٢٦٫٣٨٤
١٣٠٫٩٤٦
٢١٫٣٧٥

٢١٫٢٧٨
١٤٥٫٠٤٩
٢٠٫٣١٢
٨٧٫٧٧٩
١٢٫١٠٤

���وع ا��ول ا���داو��

١٫١١٧٫١٨٧

١٫٠٤٢٫٢٨٠

إ�����رات �� ا�ول �����

٤٠٫٥٨٧

٣٠٫٥٨٧

٣٩٤٫٦٧٩

٤٠٤٫٨٢٢

٢٦٫٦٣٤

٢٦٫٩٠٣

إ�����رات �� �ر��ت �����
���� �����ف ا�����ن ا��ؤ���

٩

٦٨٣٫١٨٢

٥٦١٫٤٣٢

١٠

٩٨٫٦٧٥

٦٧٫٢٠٣

���� أ�ول �����

١١

٧٫٥١٨٫٣٩٦

٧٫٢٥٢٫٨٥٤

����ت ��ت ا����ء وأ�رى

١٢

١٫١٨٤٫٢٦٩

١٫٢٣٧٫١٣٠

���وع ا��ول ��ر ا���داو��

٩٫٩٤٦٫٤٢٢

٩٫٥٨٠٫٩٣١

���وع ا��ول

١١٫٠٦٣٫٦٠٩

١٠٫٦٢٣٫٢١١

���� ���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري
��ري ا�و���ت

٦

ا���زون

٧

إ�����رات �����ر
���� إ���� ا�و�ود ا�������

٨

ر��ت ��ر ������

ا��ول ��ر ا���داو��

���� ���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري

٦

إ�����رات ����� �����

����
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا��ر�زا����� ا��و�دة
��� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

إ���ح

٢٠١١م

٢٠١٢م

ا���وم و��وق ا������
ا���وم ا���داو��
دا��ون وأر�دة دا��� أ�رى

١٣

٢٣١٫٣٦٤

٢٨٨٫٩٠٧

ا����ط ا���ر�� �ن ��و�ل ا��را��� و�روض طو���
ا��ل
��و�ل �را��� ���ر ا��ل
�وز���ت أر��ح ��ر �ط��ب ���

١٤

٤٦٦٫٠٨٥
١٦٠٫٠٠٠

٤٥٦٫٠٤٥
٦٤٫٠٠٠

١٥

٣٠٫٩٤١

٣٠٫٧٢٠

���ص ز��ة و�را�ب

١٦

١١٨٫٧٧٨
١٫٠٠٧٫١٦٨

١٠٤٫٥٧٦
٩٤٤٫٢٤٨

���وع ا���وم ا���داو��
ا���وم ��ر ا���داو��
��و�ل ا��را��� و�روض طو��� ا��ل
���ص �����ة ����� ا��د�� ���وظ��ن

٤٫٢٥٣٫٧٣٣

٤٫٢٩٤٫٩٦٨

١٤

٤٠٫٢١٣

٢٨٫٠٥٨

��وم ا�رى

٣٦٫٧٥٠

-

���وع ا���وم ��ر ا���داو��
���وع ا���وم

٤٫٣٣٠٫٦٩٦

٤٫٣٢٣٫٠٢٦

٥٫٣٣٧٫٨٦٤

٥٫٢٦٧٫٢٧٤

��وق ا������
��وق ا����ھ��ن
رأس ا���ل ا��د�وع
ا����ط� �ظ���
أر��ح ����ة
أر��ح ���رح �وز����
أر��ح ��ر ����ـ� �ن ا����ـ�رات ����� �����

 /٢ر
١٥

���وع ��وق ا����ھ��ن
��وق ا������ ��ر ا����طرة

���وع ��وق ا������
���وع ا���وم و��وق ا������

٣٫١٥٠٫٠٠٠
٩٢٢٫٨٣٤
١٫٠٢٠٫٧٤٨
٣١٥٫٠٠٠
٢٫٣٣٢

٣٫١٥٠٫٠٠٠
٨٧٢٫٤٣٥
٨٨٢٫١٥٤
١٥٧٫٥٠٠
٥٣٤

٥٫٤١٠٫٩١٤
٣١٤٫٨٣١

٥٫٠٦٢٫٦٢٣
٢٩٣٫٣١٤

٥٫٧٢٥٫٧٤٥

٥٫٣٥٥٫٩٣٧

١١٫٠٦٣٫٦٠٩

١٠٫٦٢٣٫٢١١

����ر ا������ت ا��ر��� �ن ر�م ) (١ا�� ر�م )� (٢٥زءاً � ���زأ �ن ھذه ا��وا�م ا������ ا��و�دة
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا�د�ل ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

إ���ح

٢٠١٢م

٢٠١١م

إ�رادات ا�����ل

١٧

٢٫٤٦٤٫٦٢٨

١٫٩٩١٫٠٨٤

����� ا�و�ود

١٧

)(٨٧٥٫٠٩٧

)(٨٠١٫١٦٣

���ر�ف ا�����ل ا��رى

١٧

)(١٫٢١٥٫٦٠٠

)(١٫٠٢٧٫٢١٤

إ����� د�ل ا�����ل ��ل إ���� ا�و�ود

٣٧٣٫٩٣١
٢٠٠٫٥٧٢

١٦٢٫٧٠٧
١٧٦٫٤٦٥

إ����� د�ل ا�����ل

٥٧٤٫٥٠٣

٣٣٩٫١٧٢

)(١٢٠٫٧١٧

)(١٠٩٫٦٦٠

٤٥٣٫٧٨٦

٢٢٩٫٥١٢

��� ا��ر�� �� ���� أر��ح ا��ر��ت ا������

٩

١٤٧٫٦٦٠

١٣٩٫٧٢٣

���ر�ف ا���و�ل

١٤

)(٥٩٫٧٧٢

)(٥١٫٩٠١

إ�رادات ) ���ر�ف( أ�رى���� ،

٢٠

٢٠٫١٣٥

٢٠٫٥٥٣

ا�ر�� ��ل ا�ز��ة وا��را�ب و و��وق ا������ ��ر
ا����طرة
���ص ا�ز��ة

١٦

٥٦١٫٨٠٩
)(٣٢٫٩٤٥

٣٣٧٫٨٨٧
)(٢١٫٥٩٤

���ص ا��را�ب���� ،

١٦

)(٣٫٣٥٤

)(٣٫٩٠٣

ا�ر�� ��ل ��وق ا������ ��ر ا����طرة

٥٢٥٫٥١٠

٣١٢٫٣٩٠

��وق ا������ ��ر ا����طرة �ن ���� أر��ح ا��ر��ت
ا������ ا��و�دة

)(٢١٫٥١٧

)(٢٤٫٦٢٢

���� ر�� ا����

٥٠٣٫٩٩٣

٢٨٧٫٧٦٨

ر�� ا���م �ن د�ل ا�����ل )� ��ودي(

١٥

١٫٤٤

٠٫٧٣

ر�� ا���م �ن ���� ا�ر�� )� ��ودي(

١٥

١٫٦٠

٠٫٩١

إ���� ا�و�ود

١٩

���ر�ف ��و��� وإدار��
د�ل ا�����ل

����ر ا������ت ا��ر��� �ن ر�م ) (١ا�� ر�م )� (٢٥زءاً � ���زأ �ن ھذه ا��وا�م ا������ ا��و�دة
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا��د���ت ا���د�� ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

إ���ح

٢٠١٢م

٢٠١١م

ا��د���ت ا���د�� �ن ا���ط� ا��������:
٥٠٣٫٩٩٣

���� ر�� ا����

٢٨٧٫٧٦٨

��د��ت ���و�� ���� ا�ر�� �� ���� ا��د���ت ا���د�� �ن
ا���ط� ا��������:
ا����ك
إط��ء ���ر�ف ����ن �ؤ���
أر��ح ��ر ����� �ن إ�����رت �����ر
��� ا��ر�� �� ���� أر��ح ا��ر��ت ا������
����ب ��� أ�ول �����
��وق ا������ ��ر ا����طرة �ن ���� أر��ح ا��ر��ت ا������
ا��و�دة
���ص ا�ز��ة
���� ���ص ا��را�ب
���� ���ص �����ة ����� ا��د�� ���وظ��ن
ا����رات �� ا��ول وا���وم ا��������:
���� �د��ون ���ر�ون وأر�دة �د��� أ�رى
���ر�ف �د�و�� ��د�� ً
���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري
��ري ا�و���ت
ا���زون
���� إ���� ا�و�ود ا�������
دا��ون وأر�دة دا��� أ�رى
ا�ز��ة وا��را�ب ا��د�و��
�را�ب ���ردة ����ق ��ر�� �����
ر��ت ��ر ������

١١
١٠
٩
٢٠

١٦
١٦

١٦
١٦

���� ا���د ا����� �ن ا���ط� ا��������

٣٩٢٫١٧٩
٣٨٫٠٥٨
)(٦٫٠٧٢
)(١٤٧٫٦٦٠
)(١٢٫٥٠٧

٣٥٢٫٣٠٨
٢٨٫٢٦٤
)(١٫٤٨٥
)(١٣٩٫٧٢٣
)(٩٩

٢١٫٥١٧
٣٢٫٩٤٥
٣٫٣٥٤
١٢٫١٥٥

٢٤٫٦٢٢
٢١٫٥٩٤
٣٫٩٠٣
)(٣٫٥٣٤

)(٦٢٫٣١٤
٢١٫١١٧
٧٫٥٣٨
)(١٢٫٥٨٢
١٢٫٩٨١
)(٤٣٫١٦٧
)(٥٧٫٥٤٣
)(٢٢٫٨٥٨
٧٦١
)(٩٫٢٧٠

)(١١٣٫٢٥٣
)(٣٥٨
٦٫٦١٤
)(٦٫١٣١
)(١١٫٦٨٣
)(٢١٫٨٨٤
٣٤٫٥٥٠
)(٥١٫٢٧٢
٩٢٢
)(١٢٫٨٠٤

٦٧٢٫٦٢٥

٣٩٨٫٣١٩
����
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا��د���ت ا���د�� ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
٢٠١٢م

إ���ح

٢٠١١م

ا��د���ت ا���د�� �ن ا���ط� ا������ر��:
ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل
ا�����رات �� ��دات ��و���
ا�����رات ���ظ ا�� ��ر�� ا������ق
ا�����رات ����� �����
ا�����رات �� �ر��ت �����
�وز���ت أر��ح ������ �ن �ر�� �����
إ����ت أ�ول �����
�����ت ��� أ�ول �����
����ت ��ت ا����ء وأ�رى���� ،
���ر�ف ����ن �ؤ���
���� ا���د )ا�����دم ��( ا����� �ن ا���ط� ا������ر��

٩
٩
١١
١٢
١٠

ا��د���ت ا���د�� �ن ا���ط� ا���و����:
��و�ل �را��� ���ر ا��ل
��و�ل ا��را��� و�روض طو��� ا��ل
�داد ��و�ل ا��را��� و�روض طو��� ا��ل
��وم ا�رى
�وز���ت أر��ح �د�و��
����رات �� ��وق ا������ ��ر ا����طرة
���� ا���د ا����� �ن )ا�����دم ��( ا���ط� ا���و����

���� ا����ر �� ا���د و�� ������ ��ل ا����
ر��د ا���د و�� ������ أول ا����

ر��د ا���د و�� ������ آ�ر ا����
�����ت ��ر ��د��:
����ت ��ت ا����ء وأ�رى �و�ت إ�� ا��ول ا������
�����ف ����ن �ؤ��� �و�ت إ�� ا��ول ا������
)أر��ح( ����ر ��ر ����� �ن ا�����رات ����� �����

)(٤٣٫٣٩٥
)(١٠٫٠٠٠
٢٫٠٦٧
)(١٠٫٠٠٠
٣٥٫٩١٠
)(٢٣٫٩١٢
٢٨٫٠٣٤
)(٥٩٦٫٤٧٥
)(٦٩٫٥٣٠
)(٦٨٧٫٣٠١

٣٫٤٧٦
١٧
١٫١٠٤
٣٤٫٠٨٧
)(٣٩٠٫٩٥٧
٢٩٦
)(١٫٠٢٥٫٧٧٥
)(٦١٫٧٤٥
)(١٫٤٣٩٫٤٩٧

٩٦٫٠٠٠
٦٥٧٫٥٨٣
)(٦٨٨٫٧٧٨
٣٦٫٧٥٠
)(١٥٧٫٢٧٩

٦٤٫٠٠٠
٩٣٤٫٥٦٥
)(٣٢٦٫٧٤٠
)(٣١١٫١٧٦

)(٥٥٫٧٢٤
)(٧٠٫٤٠٠
٣٨٤٫٨٢٠
٣١٤٫٤٢٠

)(٢٠٫٠٠٠
٣٤٠٫٦٤٩
)(٧٠٠٫٥٢٩
١٫٠٨٥٫٣٤٩
٣٨٤٫٨٢٠

١٢،١١

٦٤٩٫٣٣٦

٨٠٠٫١١١

١٠

-

٦٫٦٦١

)(١٫٧٩٨

١٫٥٧٠

����ر ا������ت ا��ر��� �ن ر�م ) (١ا�� ر�م )� (٢٥زءاً � ���زأ �ن ھذه ا��وا�م ا������ ا��و�دة
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ا�ر��د ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م
���� ر�� ا����
ا����ط� �ظ���
أر��ح �وز�� �ن ا���م ٢٠١١م
أر��ح ���رح �وز���� �ن ا���م ٢٠١٢م
����ب ��ر ����� �ن ا�����رات ����� �����
ا�ر��د ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م

����ر ��ر ����� �ن ا�����رات ����� �����

٣٫١٥٠٫٠٠٠

٣٫١٥٠٫٠٠٠
-----------

---

-------

٣٫١٥٠٫٠٠٠
-----

٩٢٢٫٨٣٤

٨٧٢٫٤٣٥
--٥٠٫٣٩٩
-------

---

-------

٨٤٣٫٦٥٨
--٢٨٫٧٧٧

١٫٠٢٠٫٧٤٨

٨٨٢٫١٥٤
٥٠٣٫٩٩٣
)(٥٠٫٣٩٩
--)(٣١٥٫٠٠٠
---

---

--)(٣١٥٫٠٠٠
)(١٥٧٫٥٠٠

١٫٠٩٥٫٦٦٣
٢٨٧٫٧٦٨
)(٢٨٫٧٧٧

٢٫٣٣٢

٥٣٤
--------١٫٧٩٨

)(١٫٥٧٠

-------

٥٫٤١٠٫٩١٤

٥٫٠٦٢٫٦٢٣
٥٠٣٫٩٩٣
--)(١٥٧٫٥٠٠
--١٫٧٩٨

)(١٫٥٧٠

١٫٧٣٤
)(٣١٥٫٠٠٠
---

٣١٥٫٠٠٠

١٥٧٫٥٠٠
----)(١٥٧٫٥٠٠
٣١٥٫٠٠٠
---

---

---

١٫٧٣٤
-----

)(١٫٧٣٤
-----

-٧-

ا������

٢٫١٠٤
-----

����ب ��ر �����
�ن ا�����رات
����� �����

٥٫٠٨٩٫٦٩١
٢٨٧٫٧٦٨
---

-------------

--١٥٧٫٥٠٠
---

---

-------

أر��ح ���رح
�وز����

ا����ط�
����ت

����ر ا������ت ا��ر��� �ن ر�م ) (١ا�� ر�م )� (٢٥زءاً � ���زأ �ن ھذه ا��وا�م ا������ ا��و�دة

ا�ر��د ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٠م
���� ر�� ا����
ا����ط� �ظ���
ا���زام ا����� �ن ��د��ت ا����� ا���د�� �������ت
����ت ��و�ت ا��روض
أر��ح �وز�� �ن ا���م ٢٠١٠م
أر��ح ���رح �وز���� �ن ا���م ٢٠١١م

ا���ـــــــ�ن

رأس ا���ل
ا��د�وع

ا����ط�
�ظ���

أر��ح ����ة

)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م

)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا����رات �� ��وق ا����ھ��ن ا��و�دة
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
 .١ا���ظ�م وا����ط
����ت ا��ر�� ا�وطـ��� ا���ود�� ����ل ا���ري � -ر�� ���ھ�� ��ود�� ) -ا��ر��( ��و�ب ا��ر�وم
ا����� ر�م م��� ٥/ر��  ١٣٩٨/٢/١٢ھـ ا��وا�ق ١٩٧٨/١/٢١م و�م ��دھ� �����ل ا����ري ر�م
��� ١٠١٠٠٢٦٠٢٦ر�� ١٣٩٩/١٢/١ھـ ا��وا�ق ١٩٧٩/١٠/٢٢م ا���در ��د��� ا�ر��ض.
و����ل ���ط ا��ر�� �� �راء و����ر و����ل ا���ن ���ل ا������ وا����م ����� ا���ط� ا��ر��ط�
�����ل ا���ري .و���رس ا��ر�� ���ط�� �ن ��ل ار�� �ط���ت ������ ھ� ��ل ا���ط ا���م و��ل
ا�����و��ت و��ل ا������ ا����� )ا��طوط( و��ل ا������ ا�����.
���� رأس ��ل ا��ر�� ��� ٣٫١٥٠ون � ��ودي ��ون �ن ��� ٣١٥ون ��م ��دي� ���� ،ل ��م ١٠
� ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م و٢٠١١م.
����ك ا��ر�� ���� ��ر ����� ��ط ����� ،إ����ن ���� �ؤ�رة ��ر�� ھ��ن ا��ور�� و��س ��رة
����� ���ل �� ا��وق ا��وري ،و����ك ا��ر�� �ذ�ك أر�� ��ن د�ر�� )رورو( ���ل ��� ا��طوط
ا����ر�� ��ن أ�ر��� ا������� وأورو�� وا��رق ا�و�ط و��� ا���رة ا���د��.
����ك ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة )�ر�� ����� ���و�� ����� ��� %٨٠ر�� و%٢٠
��ر�� ���ك( ��ث و��رون ����� ����و��ت �������� ،ث ���� �ؤ�رة ��� ھ��� �د�د ��ري
��و�ب ��د ����ر رأ����� �م �و���� ���ر�� ���� ٣٠ر ٢٠٠٩م �� �ر�� "أود��ل" أس أي ا��رو����
"أود��ل" ��� ھو ���ر إ���� �� إ���ح ) (٦وإ�دى ��ر ����� ���ل �� ���� ���ري �� �ر�� إن
�� �� – اود��ل ������ل ����رز �� إل �� ،و����� ����ت أ�رى �ؤ�رة ���ر�� ا������� ����ن
وا���ل ا���دودة ا������ ���ر�� ا���ود�� �������ت ا������ "���ك" و����� وا�دة �ؤ�رة ���ر��
ا���ود�� ا������� ����رو����و��ت )����م(.
ھذا و�د ���ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ��و��� ا������ �را�� �� �ر�� "أود��ل" ���ر�� ٢٢
���دى ا��رة ١٤٣٠ھـ )ا��وا�ق � ١٥و��و ٢٠٠٩م( ��م ��و���� إ���ء �ر�� ������ �� د��،
ا���رات ا��ر��� ا����دة ���م إن �� �� – اود��ل ������ل ����رز �� إل �� ) ���ر إ���� " إن ��
�� – اود��ل" ( �����ل أ�طول ا��ر���ن ���ر�� �ن ��ن ��ل ا�����و��ت �� ���� وا�د ����ل ��
��ل ا���رو����و��ت وا�ز�وت ا������� وا��واد ا���رو��� ا���ررة �ول ا����م �� ا��ر��ز ��� ��و ا����ج
وا���د�ر �ن ��ط�� ا����� ا��ر�� .و��د �دأت ا��ر�� ا��د�دة ���ط�� �� ��م ٢٠١٠م.
���ت ا��ر�� ��  ٢٨أ��طس ٢٠١٠م �����س �ر�� ����� �د�دة )�ر�� ا���ري ������� ا������( ��
ا��ر�� ا��ر��� ���د��ت ا�زرا��� )أرا��و( ���ل ا������ ا����� ا������ �رأس ��ل �دره ��� ٢٠٠ون
� ��ودي���� .ك ا��ر�� ���� � ٪٦٠ن ھذه ا��ر�� ����� ����ك �ر�� أرا��و ����  ٪٤٠ا�������.
�م �داد ���ھ�� رأس ا���ل ������ل �ن ��ل ا��ر��ء ��� �� �� ٣١رس ٢٠١١م .و�د �دأت ھذه ا��ر��
ا��د�دة ���ط�� ا����ري �� ا�ر�� ا����� �ن ��م ٢٠١٢م.
إن ا��وا�م ا������ ا��و�دة ا��ر��� ����ن ���ط�ت ا��ر�� وا��ر��ت ا������ ��� ،ا��� ����ك ا��ر��
���� ��� �ز�د �ن � %٥٠ن ��وق ا������ و/او ��� �ق ا���طرة ��� ��ك ا��ر��ت ا������ ،و���ت
ا��ر�� �د أ��ت و/او ��ھ�ت �� ا��ر��ت ا������ وا������ ا������:
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

ا����ط

ا���ر

��ر��
ا�����س

����
ا������
٢٠١٢م

����
ا������
٢٠١١م

ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري – أ�ر���

و��ل ���ن ��ر��

أ�ر���

١٩٩١م

%١٠٠

%١٠٠

�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )�ر�ودا(*

ا�دارة ا����� ����ن

د��

١٩٩٦م

---

%١٠٠

ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة

��ل ا���رو����و��ت

ا�ر��ض

١٩٩٠م

%٨٠

%٨٠

�ر�� ا���ري ������� ا������

��ل ا������ ا������

ا�ر��ض

٢٠١٠م

%٦٠

%٦٠

�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )��� ال ��(*

ا�دارة ا����� ����ن

د��

٢٠١٠م

%١٠٠

%١٠٠

ا�طر���
ا��������

ا����ط

ا���ر

��ر��
ا�����س

����
ا������
٢٠١٢م

����
ا������
٢٠١١م

�ر�� ��رد�ك ا���دودة

��وق ا������

��ل ا���ز ا����ل

�ر�ودا

١٩٨٠م

% ٣٠٫٣٠

%٣٠٫٣٠

إن �� ��– اود��ل ������ل ����رز �� إل ��**

��وق ا������

��ل ا���رو����و��ت

د��

٢٠٠٩م

%٤٠

%٤٠

ا��ر�� ا��ر��� ا����دة ��ز��ج ا���ط�

طر��� ا������

����� و���رة
ا�ز��ج

ا�ر��ض

٢٠٠٦م

%١٠

%١٠

ا��م

�ر��ت ����� �و�دة

ا��م

�ر��ت ����� ��ر �و�دة

*

��رض ا���ظ�م وا������ ���ت ا��ر�� �����س �ر�� ����� �د�دة )�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة��� -
ال ��( و�م ������� ���ر��  ٣١ا��و�ر ٢٠١٠م �� ا���ط�� ا��رة �� د�� ،ا���رات ا��ر��� ا����دة �رأس ��ل �دره
 ٣٠٠٫٠٠٠درھم إ��را�� .وا��دف �ن ذ�ك ھو ��ل �����ت �ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )�ر�ودا(
ا�� ا��ر�� ا��د�دة .و���ت ھ���ن ا��ر���ن ا�������ن ��و��� ا������ ��ل أ���ل ������ ���ر�� � ٧و��و ٢٠١١م� .م
ا�����ء �� ا���ف ا����� �ن ��م ٢٠١١م �ن ا��راءات ا��ظ���� ���ل ���� أ�ول و��وم �ر�� ا��رق ا�و�ط
�دارة ا���ن ا���دودة )�ر�ودا( ا�� �ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )��� ال ��( و�م ا���ء �ر��ص
�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )�ر�ودا( ��  ١٢د����ر ٢٠١١م.
�م ��ن ��ذه ا������ أي ����ر ��� ا��وا�م ا������ ا��و�دة ���ر��.

** �ر�� ���و�� ����� ��� %٥٠ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت و������� ����� ا��ر�� ��ر ا�����رة ھ� .%٤٠

 .٢ا������ت ا�������� ا�����
أ -ا��رف ا�������
�م إ�داد ا��وا�م ا������ ا��و�دة ا��ر��� و��� ً �������ر ا�������� ا���درة �ن ا����� ا���ود��
��������ن ا����و���ن و��� أ��س ا������ ا���ر����������� ،ء ����م ا������رات ا������ �����
وا�دوات ا������ ا������ ������� ا���د�� .و���� ا��ر�� أ��س ا������ق ا������� �� ����ل
إ�رادا��� و���ر����.
ب�� -رة ا��وا�م ا������
و��� ً ���ظ�م ا����� ���ر�� ��دأ ا���� ا������ ���ر�� �� أول ����ر �ن �ل ��م ���دي و�����
������ ��ر د����ر �ن ��س ا���م ا����دي.
ج -أ�س �و��د ا������ت
��راض �و��د ا������ت �م ا�����د ا�ر�دة ا������ �ن ا������ت ��ن ا��ر�� ا�م و�ر�����
ا������� ��� .م ا����ب ��� ��وق ا������ ��ر ا����طرة )وھم ا��ر��ء ا��ر�ن �� ا��ر�� ��
ا��ر��ت ا������( �� ���� أ�ول ا��ر��ت ا������ و����م �ن ���� أر�����.
-٩-
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د -إ���دام ا���د�رات
ً
إن إ�داد ا��وا�م ا������ ا��و�دة و��� �����دئ ا�������� ا�����رف ����� ��ط�ب ا���دام ��د�رات
وا��را��ت �ؤ�ر ��� ����� ا��ول وا���وم ،وإ�����ت ا��ول وا���زا��ت ا������� ���ر��
ا��وا�م ا������ ،و�ذ�ك ��د�ر ����� ا��رادات وا����ر�ف ��ل ��ك ا���رة ا������ .و���ر�م �ن أن
ھذه ا���د�رات ����ّ� ��� أ��ل ا����و��ت وا��داث ا������ ا���و�رة �دى ا�دارة ،إ� أن ا������
ا������ ا������� �د ����ف �ن ھذه ا���د�رات.
ھـ�� ������ -ود ا�����ر ا���و���
إن ا����� ا������ ��د�و��ت ا�����ر ���ول ا��ؤ�رة ��و�ب ا�����ر ا���و��� و���� ا��ردة ��ر
ا����و�� �� ����� �دة ا���د ��م أ����رھ� ����ب �د�ن ���� �ن ا��رادات ا���و���� ��ر ا������
و��م ا���راف ���رادات ا�����ر ��� �دى ��رة ا����ر �����دام طر��� ���� ا������ر��� ،
���س ��دل ���د دوري ���ت.
��وم ا��ر�� ��������� �ن ا��ول ا��� ���ل ����� ��و�ب ��ود ا�����ر ���ود ����ر ��و����
��د�� ��ول ��د ا�����ر ��ظم ا����طر وا������ ا������� ������ ا��ول ا�� ا������ر
)"ا��ر��"(.
و -ا���د و�� ������
��راض إ�داد ����� ا��د���ت ا���د�� ا��و�دة ���ون ا���د و�� ������ �ن ا���د�� �����دوق
وا�ر�دة ا������ وا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل ،وا������رات ا������ ����و�ل إ��
����� ��د�� و��رة ا�������� ���� أ��ر أو أ�ل �ن ��ر�� �را��� وا��� ��ون ����� ���ر��
و�ر����� ا������ دون أي ��ود.
ز -ا������رات

 -١إ�����رات �� �ر��ت ����� وأ�رى
�ظ�ر ا�����رات ا��ر�� �� ا��ر��ت ا������ ا��� ��ون ���ر�� ����راً ھ��� ً و��س ��� ��طرة
��� �������� ا������ و ا�������� وا��� ��دة �� ��ون ��� ا��ر�� �� رأ������ ���ب ��راوح
�ن  %٢٠إ�� � %٥٠طر��� ��وق ا�������� .د �راء ��� �� �ر�� ����� ���ر �ز�د �ن
ا����� ا��و��� ����� أ�ول ��ك ا��ر���� ،م ����ل ا��رق ���رة و���ل ��ن ���ب
ا������ر .و�ظ�ر ھذه ا���رة ������� ��د ��م ���رة ا���وط )إن و�دت(.
 -٢إ�����رات �� أوراق �����
���ل ا������رات �� ا�وراق ا������ ا�����رات �� و�دات ���د�ق ا�����ر�� و����ظ
ا�����ر�� �دار �ن ��ل ��وك �������� ،ت ا�� ���� ��ود ��� ���:
• إ�����رات ���ظ ا�� ��ر�� ا������ق
��م ����ف ��ض ا������رات إ�� ا�����رات ���ظ ا�� ��ر�� ا������ق ���ءاً ��� ��� ا�دارة
�� ذ�ك�� .م ���س ��ك ا������رات ��� أ��س ا������ ا���د�� ���دار ا������د �� ا���وة أو
ا���م ،إن و�دت.
• إ�����رات �����ر
��م ����ف ��ض ا������رات ا�� ا�����رات �����ر ���ءاً ��� ��� ا�دارة �� ذ�ك�� .م ���س
��ك ا������رات ��� أ��س ا����� ا���د�� ،و��م إ���ت ا�����ب أو ا�����ر ��ر ا������ ��ن
����� ا�د�ل ا��و�دة.
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• إ�����رات ����� �����
��م ����ف ��ض ا������رات �������رات ����� ����� إذا �م ���و�� �روط ا�����ف
�������رت ���ظ ا�� ��ر�� ا������ق أو ا�����رات �����ر�� .م ���س ا������رات ا������
����� ��� أ��س ا����� ا���د�� و�درج ا�����ب أوا�����ر ��ر ا������ �ن ��ك ا������رات
��ن ��وق ا����ھ��ن�� ����� ،م ��د ا�����ب أو ا�����ر ا������ �ن ا��رداد ا�و�دات ��ن
����� ا�د�ل ا��و�دة ����رة ا��� ��م ���� ا��رداد ھذه ا�و�دات .و�� ��ل �دوث ا����ض دا�م
�� ���� ��ك ا������رات أو و�ود د��ل �و�و�� ��� ذ�ك ا�����ض ��م ��و�ل ا�����ر ��ر
ا������ إ�� ����� ا�د�ل ا��و�دة .و��م ����ف ��ك ا������رات ��ن ا��ول ا���داو�� ��
���� و�ود ��� ������ ��ل ا��� ��ر ��راً �ن ��ر�� ا��ر�ز ا����� وإ� �درج ��ن ا��ول
��ر ا���داو��.
��ذا �م ��وا�ر ا����� ا���د�� �������رات ا��ذ�ورة ا��ه ��ون ا������ ا��د�ل ا���ب ������
ا���د�� ��وراق ا������.
ح -ا���زون
����ل ا���زون �� ���� ا�و�ود وز�وت ا�����م ��� ��ن ا���ن وا��� �ظ�ر �ر��د ��زون ��
��ر�� ا��ر�ز ا����� و��م ��د�د ������� ��� أ��س ا�وارد أو� ��در أو� ،وھذه ا�طر��� ����ر
أ��ر ����� ����ل ا��ر�� .إن ا��رو��ت ا������ ��ن ����� ا���زون و��� �طر��� ا���و�ط ا��ر��
وطر��� ا�وارد أو� ��در أو� ��ر �وھر�� ��� ����� ا�د�ل ا��و�دة�� ����� .م ����ل �����ف
�ط� ا����ر وا�����ز��ت ا��رى ا��و�ودة ��� ظ�ر ��ن ا��ر�� ��� ���ر�ف ا�����ل ��د
ا��راء.
ط����� -ف ����ن �ؤ���
��وم ا��ر�� ��ط��ء ���ر�ف ا�����ن ا��ؤ����� ،ب أ�واع ا�����ت�� ��� ،رة ����ن و��ف إ��
��س ��وات وذ�ك إ����راً �ن ��ر�� ����� ����� ا�����ن .و�� ���� ا����م ������ ����ن أ�رى
��د ا���ن ��ل ��رة ا�ط��ء ا���ددة ��م ا�ط��ء ��ر��د ا������ ����ر�ف ا�����ن ا��ؤ���
ا������ ����ن ا������ �� ����� ا�د�ل ا��و�دة ��ل ا���رة ا��� ����� ��د �دا�� ����� ا�����ن
ا��د�دة.
ي ���� -أ�ول �����
���ل ا��ول ا������ �������� ا������ و��م ا������� �طر��� ا���ط ا����ت ��وز�� ����� ا��ول
ا������� ��� ا����ر ا������� ا���درة �����دام ��ب ا�����ك ا������-:
ا��ول
����� و������ت
ا��طول وا���دات*
��و��ت و�رارات
أ��ث و����زات
أدوات و��دات ������

���� ا�����ك
�ن  ٥إ�� %٣٣٫٣
�ن  ٤إ�� %١٥
�ن  ٨٫٣٣إ�� %٢٠
%١٠
�ن  ٢٫٥إ�� %٢٥

ا��ول
���رات
أ��زة ���ب آ��
����زات ���� ا���و��ت
أ�رى

���� ا�����ك
�ن  ٢٠ا�� %٢٥
�ن ١٥ا�� %٢٥
�ن  ١٠ا�� %٢٥
�ن  ٧ا�� %١٥

* �����ك ��ن ا�د�ر�� )رورو( ��� �دة ��ر�ن ����ً ،أ�� ا�����ت ا������ ������ك ��� �دة ����
و��ر�ن ����ً����� ��� .ك ا���ن ا�������� ��ب ��رھ� ا���د�ري ا������ .و�ؤ�ذ �� ا�����ر ���� %١٠
�ن ����� ا�����ت او ا���ن ����� �ردة����� ����� .ك ��دات ��ن ا�د�ر�� )رورو( ��� �دة ���� ��ر
����َ.
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��دد ا�ر��ح وا�����ر ا������ �ن ا������د ����ر�� ا������ت �� ا����� ا�د��ر�� و���د �� �����
ا�د�ل ا��و�دة.
ً
���د ���ر�ف ا������ وا�����ت ا���د�� ا��� � �ز�د �وھر�� �ن ا���ر ا������ ا���در
���ل ����� �� ،ا�د�ل ا��و�دة ��د ���دھ��� .م ر���� ا���د�دات وا�������ت ا����� ،إن و�دت
و��م ا�����د ا��ل ا�ذي �م ا���دا��.
ك -ا���وط �� ���� ا��ول ��ر ا���داو��
��م إ�راء �را��� ������ ا�د��ر�� ���ول ��ر ا���داو�� �����د �ن �دم و�ود أي �ؤ�رات ���
و�ود ���رة ����� �ن ا���وط �� ���� ا��ول .و�� ���� و�ود ��ل ھذا ا��ؤ�رات ��م ��ل
ا����ر ا���وط .و�� ���� ��وت و�ود ا���وط ��م ��د�ر ا����� ا������ ����رداد وا��� ھ� ا�����
ا���د�� ���ل ���و��ً ���� �����ف ا���� أو ا����� ا��د���ت ا���د�� ا��������� ا����و�� ،أ����
أ������ ،د�د ��م ھذه ا����رة .و�� ا����ت ا��� � ���ن ���� ��د�ر ا����� ا������ ����رداد �ذ�ك
ا��ل�� ،وم ا��ر�� ���د�ر ا����� ا������ ����رداد ��و�دة ا������ ��و��د ا���د ا��� ����� إ���� ذ�ك
ا��ل.
و�� ا����ت ا��� ��در ���� ا����� ا����ل ����رداد ���ل أو ا�و�دة ا������ ��و��د ا���د ���ل �ن
����� ا�د��ر���� ،د�ذ ���ض ا����� ا�د��ر�� �ذ�ك ا��ل أو ا�و�دة ا������ ��و��د ا���د إ�� ا�����
ا������ ����رداد ��� ،و��م إ���ت ����ر ا���وط �� ���� ا��ل �وراً ����ر�ف �� ����� ا�د�ل
ا��و�دة.
وإذا �� �م ���� ً ��س ��د ���رة ا���وط �� ا������� ،د�ذ ��م ز��دة ا����� ا�د��ر�� ���ل أو
ا�و�دة ا��درّ ة ����د إ�� ا���د�ر ا���دل ������� ا������ ����رداد ��� ،أ� �ز�د �ن ا����� ا�د��ر�� ����
�و �م ��م إ���ت ���رة ا���وط �� ���� ذ�ك ا��ل أو ا�و�دة ا��درّ ة ����د �� ا���وات ا�������� .م
إ���ت ��س ���رة ا���وط �� ا����� �وراً ���رادات �� ����� ا�د�ل ا��و�دة .و� ��م ��س ���رة
ا���وط �� ���� ا��ول ��ر ا����و��.
ل��� -ص �����ة ����� ا��د�� ���وظ��ن
��وم ا��ر�� �����ب ���ص �����ة ����� ا��د�� ���وظ��ن ��� أ��س �دة ا��د�� ا���را���
���وظ��ن و��� ً ��وا�� ا��ر�� و��� ������ �� �ظ�م ا���ل ا���ودي وا��ظ�� وا��وا�� ا��ط��� ���
ا��ر��ت ا������ ��رج ا������.
م��� -ق ا��راد
���� ا��ر�� أ��س ا������ق ����راف ����رادات وا���رو��ت ا��� ��ص ا���رة ��ر��ت
ا������� و��ر ا�������:
• ��ل ا������ ا����� ���� :ا��ر�� ����� ا�ر��� ا������� �� ��د�د إ�رادات و��رو��ت ا���رة
��ر��ت ا��� ��ص ��ن ��ل ا������ ا����� )ا�رورو( .و����ر ا�ر��� ������ ��د�� ���ر
ا������ �ن آ�ر����ء ��ر�� ��ل ر��� .و��م ����ل إ�رادات ا���ن و��رو��ت ا�����ل ا�����رة
و��ر ا�����رة ��ر��ت ��ر ا������� ���ن إ������� .و��م إظ��ر ا�ر��ت ��ر ا������� �������
ا������ �� ����� ا��ر�ز ا����� ا��و�دة "ر��ت ��ر ������" .أ�� إ�رادات ا�����روا���ط�
ا��رى ا��ر��ط� ������ ،م ������� ��د ��د�م ا��د��ت وذ�ك ����وا�ق �� ��رات ا���ود وا��دة
ا�ز���� ��ر��ت وا��د��ت ا����ق ����� .و��م ����ل ا��رادات ا��رى ��د ������ .
• ��ل ا���ط ا���م ���� :ا��ر�� ����� ا�ر��� ا������� �� ��د�د إ�رادات و��رو��ت ا���رة
��ر��ت ا��� ��ص ��ن ��ل ا���ط ا���م ��ث ����ر��رة ا�ر��� �ن �دا�� ��ر�� ��ر�� ا���و��
�ن ا�ر��� ا������ ��� ��ر�� ��ر���� �ن ا�ر��� ا������ �� ����ء ا���ر�� ا���ر.
- ١٢ -

193

)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(

ن -إ���� ا�و�ود

إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
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��م إ����ب إ���� ا�و�ود ��د ا��راء ��� أ��س ا����� ا����راة و���ل �� ����� ا�د�ل ا��و�دة،
و��م ��و�ن �����ت ����ل أي ����� ���وك �� �������.
س -ا����ر�ف
���ف ���ر�ف ا����ط ا�����رة و��ر ا�����رة ����ر�ف ����ل ،و��م ����ف ���� ا����ر�ف
ا��رى ����ر�ف ��و��� وإدار��.
ع ����� -ا���و�ل
��م ����ل ���� ا���و�ل �������� ا������� ��د ��م �����ف ا������ت ا�����دة .و��م ر���� �����
ا���و�ل ا����� ���و�ل �راء أو إ���ء أو ا���ج ا��ول ��زء �ن ��ك ا��ول��� ����� .ل �����ف
ا���و�ل ا��رى ��� ����� ا�د�ل ا��و�دة.
ف -ا������ت ������ت ا������
��م ��و�ل ا������ت ������ت ا������ إ�� ا�� ا���ودي �����دام أ���ر ا��رف ا����دة ��د
�دوث ��ك ا������ت .أ�� ا��ول وا���وم ا���د�� ������ت ا������ �� ��ر�� ا��ر�ز ا�����،
���م ��و���� إ�� ا�� ا���ودي و��� ً ����ر ا��رف ا����دة �� ��ر�� ا��ر�ز ا����� و�درج
�رو��ت أ���ر ا��رف وا��� �م ��ن �وھر�� �� ٢٠١٢م و ٢٠١١م �� ����� ا�د�ل ا��و�دة.
��� ��م ��و�ل أر�دة ا��ول وا���وم ا�ظ�ھرة �� ا��وا�م ا������ ���ر��ت ا������ ا��و�دة
وا������ ������ت ا������ إ�� ا�� ا���ودي و��� ����ر ا��رف ا����دة ���ر�� ����� ا��ر�ز
ا����� ا��و�دة و��م ��و�ل إ�رادات و���ر�ف ا��ر��ت ا������ ا��و�دة وا������ ������ت
ا������ إ�� ا�� ا���ودي و��� ���و�ط أ���ر ا��رف ا����دة ��ل ا���رة�� ��� .ول ����ر
��وق ا����ھ��ن� ���� ،دا ا�ر��ح )ا�����ر( ا�����ة �����دام أ���ر ا��رف ا����دة �� ا��وار��
ا��� ��ود ��ل ���ر ��د �دو�� .و�درج �رو��ت ا����� ا������ �ن ا���و�ل ،إن ���ت �وھر��،
���د ����ل ��ن ��وق ا����ھ��ن.
ص� -وا��� ����ق ���ز��ة وا��را�ب
��م ����ب ���ص ��ز��ة و��� ً ��ظ�� ����� ا�ز��ة وا�د�ل )"ا������"( و��م ����ل
�����ت ا�ز��ة ��� ����� ا�د�ل ا��و�دة ��� أ��س ا�و��ء ا�ز�وي ا�����ل أو ���� ا�ر��
ا���دّل ��ل �ر�� ��� �دة ،أ���� أ����� ��� .م ����ب ���ص ��را�ب ا����ط�ع ا�������
��� ���ت ��ر ����� و���ل ��� ����� ا�د�ل ا��و�دة .و������� ���ر��ت ا������ ��رج ا������
ا��ر��� ا���ود�� ���م ����ب �����ت ا��را�ب و��� ً ���ظ�� ا������ �� ��ك ا���دان .و��م �������
��� ����� ا�د�ل ا��و�دة.
ق -إ����ط� ����ت ��و�ت ا��روض
����دم ا��ر�� إ������ت ����ت ��و�ت ا��روض و�ذ�ك إ������ت ��د�د ا���ف ا���� ���و�ت
ا��روض طو��� ا��ل ����ب ���طر �����ت أ���ر ا���و�ت �� ا��وق .و��م إظ��ر ا����ر ��
ا����� ا��و��� �������ت ����ت ��و�ت ا��روض )إن و�دت( �� إ����ط� ����ت ��و�ت ا��روض
��ن ��وق ا����ھ��ن�� ��� .م ��د�ل ���� ھذا ا�����ط� ���ءاً ��� ا�����م ا�دوري �������ت ����ت
��و�ت ا��روض.
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

ر  -ا����ط� �ظ���
ط��� ً ����م ا���دة )� (١٢٥ن �ظ�م ا��ر��ت ا���ودي�� ،م ����ب � ٪١٠ن ���� ا�ر��ح ا���و��
إ�� ا�����ط� ا��ظ��� .و��وز ���ر�� ا��و�ف �ن ھذا ا�����ب ��د�� ���� ا�����ط� ��ف رأس
ا���ل .وذ�ك ا�����ط� ��ر ���ل ���وز�� ��� ا����ھ��ن ط��� ً ����دة ر�م )� (١٢٦ن �ظ�م ا��ر��ت
ا���ودي.
ش -ر�� ا���م وا�ر��ح ا����رح �وز����
��م ا����ب ر�� ا���م �ن د�ل ا�����ل وا����ل ا��ر��� و���� ر�� ا���� ��� أ��س ا���و�ط
ا��ر�� ��دد ا���م ا������ ��ل ا���م .و����ل ا�ر��ح ا����رح �وز������ ،د ����� ا���� ��زء �ن
ا�ر��ح ا�����ة و��س ���وم� �� ،م ��م ا��وا��� ��� �وز���� �ن ��ل ا������ ا���و��� ��ل �����
ا����� .م ���ل ��ن ا���زا��ت �� ا���� ا��� ��رھ� ا������ ا���و��� ا�� ��ن �وز����.
ت����� -ت ا��د��ون ا����ر�ون
�ظ�ر ر��د �����ت ا��د��ون ا����ر�ون ����� ا����� ا������ �����ق ��د طرح ���ص ا�د�ون
ا����وك �� ������� .و��م ا����ب ���ص ا�د�ون ا����وك �� ������� ��د و�ود د��ل
�و�و�� ��ن ا��ر�� �ن ��ون ��درة ��� ����ل ���� ا������ ��� ًء ��� ا��روط ا�����
���د��ون .و��م ����ل ھذه ا������ت ��� ����� ا�د�ل ا��و�دة ��ن ��د ا����ر�ف ا���و���
وا�دار�� .و��د�� ���� ���ب ا��د���ن ��ر ���ل ������ل ��م �ط�� ����ل ���ص ا�د�ون
ا����وك �� ������� .و��م ��س أي ����� ����� �م �ط��� ����� ً ����ل ا����ر�ف ا���و���
وا�دار�� �� ����� ا�د�ل ا��و�دة.
ث -ا����ر�ر ا��ط����
ا��ط�ع ا�������
ا��ط�ع ا������� ھو ���و�� �ن ا��و�ودات أو ا������ت أو ا�����ت ا���:
• ���ل �� أ��ط� �در إ�رادات.
• ��وم ا�دارة �����رار �����ل ����� �������� �ن أ�ل ا���ذ ا��رارات ا��� ����ق ��وز��
ا����در و����م ا�داء.
• ��و�ر ���� ���و��ت ����� ���ل ����ل.

.٣

ا���د و�� ������
����ن ا���د و�� ������ ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م ا���د �����دوق و�دى ا���وك وا��را���ت
وا�ودا�� ���رة ا��ل و���� ����� ����� ���ود ����� وذ�ك ����ل ا���دار �ط���ت ���ن �����
����ء �دة ا�����٢٠١٢ ) .م �� � :ء و٢٠١١م��� ٠٫٠٣ :ون � ��ودي(
��� ����ن أ��� ً ���� ��� ٧٦٫٧٣ون � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م )٢٠١١م ٣٣٫٣ :
���ون � ��ودي( ���ّد ��داد ا����ط ا���ر�� ���روض ا������� ��ل �دة � ١٨٠و�� �ن ��ر��
����� ا��ر�ز ا�����.
��� ����ن أ��� ً ���� ��� ٠٫٥٧ون � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م )٢٠١١م ٠٫٥٧ :
���ون � ��ودي( ���ل أر�دة ����� ���ود ����� ��ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ،و����
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
��� ٠٫٥٤ون � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م )٢٠١١م ��� ٠٫٥٤ :ون � ��ودي( ���ل
أر�دة ����� ���ود ����� ���ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري – أ�ر���.
��راض إ�داد ����� ا��د���ت ا���د�� ���ون ر��د ا���د و�� ������ ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١٢م
٩٩٫٦٠٥
)(١٠٫٦٥٧

٢٠١١م
١٤٤٫٧٩٨
)(١٦٫٥٦٣

٨٨٫٩٤٨

١٢٨٫٢٣٥

ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل

٢٩٢٫٦٥٦

٢٧٤٫٤٦٩

����� ����� ���ود �����

)(٦٧٫١٨٤

)(١٧٫٨٨٤

ر��د ا���د و�� ������ �� ����� ا����

٢٢٥٫٤٧٢
٣١٤٫٤٢٠

٢٥٦٫٥٨٥
٣٨٤٫٨٢٠

��د �����دوق و�دى ا���وك
����� ����� ���ود �����

.٤

ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل
���ون ر��د ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:

.٥

ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���� ا���ودي

٢٠١٢م
٨٦٫٩٣٠

٢٠١١م
٢٠٠٫٠٣١

ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���دو�ر ا��ر���
ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���درھم ا���را��

٢٠٣٫٦٨٤
٢٫٠٤٢

٣٤٫٦٩١
٣٩٫٧٤٧

٢٩٢٫٦٥٦

٢٧٤٫٤٦٩

���� �د��ون ���ر�ون وأر�دة �د��� ��داو�� أ�رى
���ون ���� ر��د ا��د��ون ا����ر�ون وا�ر�دة ا��د��� ا���داو�� ا��رى ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١٢م
٣٢٢٫٥٨٤
١٥٫٢٢٣
١٢٫٤١٢
١٣٫٧٦٨
٣٦٣٫٩٨٧
)(١٣٫١٧٧
٣٥٠٫٨١٠

�د��ون ���ر�ون
�ط����ت ����ن
��ف ���وظ��ن
أر�دة �د��� أ�رى
���ص د�ون ���وك �� �������

٢٠١١م
٢٤٣٫١٨٥
٣٥٫٠٥٣
١٠٫٤٦٩
١٢٫٣٧٥
٣٠١٫٠٨٢
)(١٢٫٥٨٦
٢٨٨٫٤٩٦

���� ��� ���ص ��ر�� ���ب ���ص ا�د�ون ا����وك �� �������:
٢٠١٢م
١٢٫٥٨٦
٧٫٦٠٠
)(٧٫٠٠٩
١٣٫١٧٧

ا�ر��د �� �دا�� ا����
ا�����ت
��و��
ا�ر��د ��� �� ����� ا����
- ١٥ -
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٢٠١١م
١٩٫٤١٨
٥٫٢٩٠
)(١٢٫١٢٢
١٢٫٥٨٦

)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

��� ���� .٦ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري
و��ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة �� ���� ٣٠ر ٢٠٠٩م ا������ �� �ر�� أود��ل �����ر
��ث ��ن ��و�ب ��د ����ر ��� ھ��� �د�د ��ري ��دة ��ر ��وات �� ���ر ا��راء ��د ��ث
��وات .و�م ����م ھذه ا���ن ��ر�� أود��ل �� �� ١را�ر ٢٠٠٩م .و����ر ھذا ا���د ا������ ����ر
رأ����� ��وّ ل ���� ا������ وا����طر ��ر�� أود��ل و��ط��� �ق ا��راء ��ب ا���د .و����ص
���� ر��د ا����ب ا��د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
ا�و�ف
ا��د ا�د�� ���د�و��ت ا��������� ا���ر��� ��� ��د ا����ر
���� ا��ردة ��ر ا����و�� �� ����� �دة ا���د
����ب ��ر �����
���� ���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري
�م ����ف ا����� أ��ه ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
ا��زء ا���داول
ا��زء ��ر ا���داول
���� ���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري

٢٠١٢م
٤١١٫٤١٨
٢٤٧٫٨٧٥
٦٥٩٫٢٩٣
)(٢٥٤٫٤٧١
٤٠٤٫٨٢٢

١٠٫١٤٣
٣٩٤٫٦٧٩
٤٠٤٫٨٢٢

٢٠١١م
٤٦٧٫٠٠٥
٢٤٧٫٨٧٥
٧١٤٫٨٨٠
)(٣٠٢٫٥٢٠
٤١٢٫٣٦

٧٫٥٣٨
٤٠٤٫٨٢٢
٤١٢٫٣٦٠

����ص د���ت ا��د ا�د�� ��د���ت ا��������� ا���ر��� ��� ��د ا����ر و���� ا��ردة ��ر ا����و��
�� ����� �دة ا���د ����س ��وات ا���د�� و�� ��ده ��� ��� ����� ا������� ��  ٣١د����ر:
٢٠١٢م
٥٧٫٣١٣
٦١٫٢٤٥
٦٥٫٣٥١
٦٩٫٦٤٩
٧٣٫٥٦٤
٣٣٢٫١٧١
٦٥٩٫٢٩٣

������ ��ل أ�����ر ��را ً
������ ��ل �� ٢-١وات
������ ��ل �� ٣-٢وات
������ ��ل �� ٤-٣وات
������ ��ل �� ٥-٤وات
ا�����ق ��د ذ�ك

٢٠١١م
٥٥٫٥٨٦
٥٧٫٣١٣
٦١٫٢٤٥
٦٥٫٣٥١
٦٩٫٦٤٩
٤٠٥٫٧٣٦
٧١٤٫٨٨٠

إن ا�د�ل ا�����ق ��������� أ��ه ����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م ���� ��� ٤٨٫٠٥ون �
��ودي )٢٠١١م��� ٤٨٫٨٢:ون � ��ودي( �م إدرا��� �� إ�رادات ا�����ل �� ����� ا�د�ل
ا��و�دة ا��ر���.

.٧

ا���زون
���ون ر��د ا���زون ��� ��ن ا���ن ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١٢م
١٠٨٫١٠٣
٢٣٫٩٦٥
١٣٢٫٠٦٨

و�ود
ز�وت ا�����م

٢٠١١م
١٢٢٫٨٣٥
٢٢٫٢١٤
١٤٥٫٠٤٩
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

.٨

���� إ���� ا�و�ود ا�������
���ون ���� ر��د إ���� ا�و�ود ا������� ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:

إ���� و�ود ������
���ص إ���� و�ود ���وك �� �������

.٩

٢٠١٢م
١٦٩٫٤٨٠
)(٣٨٫٥٣٤

٢٠١١م
١٣٠٫٣٧٤
)(٤٢٫٥٩٥

١٣٠٫٩٤٦

٨٧٫٧٧٩

ا�����رات �� �ر��ت �����
���� ��� ���ص ��ر�� ���ب ا������رات �� �ر��ت ����� ��ل ا���� ا������� ��  ٣١د����ر :
ا�ر��د ��� �� �دا�� ا����
��� ا��ر�� �� ���� أر��ح �ر�� �����

٢٠١٢م
٥٦١٫٤٣٢
١٤٧٫٦٦٠

٢٠١١م
٤٥٥٫٧٩٦
١٣٩٫٧٢٣

ا�����ر إ���� �� ا��ر�� ا��ر��� ا����دة ��ز��ج ا���ط�

١٠٫٠٠٠

-

�وز���ت أر��ح ������ ��ل ا����
ا�ر��د ��� �� ����� ا����

)(٣٥٫٩١٠
٦٨٣٫١٨٢

)(٣٤٫٠٨٧
٥٦١٫٤٣٢

و����ل ا������رات �� ا��ر��ت اا������ ����ر��ت ا������:
أ( �ر�� ��رد�ك ا���دودة
����ت �ر�� ��رد�ك ���ر�� �� ٢٠را�ر ١٩٨٠م ��و�ب �وا��ن �ر�ودا ،وھ� �ر�� ������
������ �� ��ل و���رة ��ز ا���رول ا����ل ) (LPGو������ �� �ر�ودا  ،و��� ����ب ��
�ل �ن �و���و و�����ورة وا������ .و�� �� ٢٢را�ر ٢٠٠٥م د��ت ا��ر�� �� إ������ ��راء
��� ���ل � %٣٠٫٣ن رأس ��ل �ر�� ��رد�ك ا���دودة ����ل د�� ���� إ����� و�دره ١٨٧٫٥
���ون � ��ودي أي �� ���دل )��� ٥٠ون دو�رأ�ر���(.
�م ا����ر ا��رق ��ن ���� ���� ا������ر و���� ا��ول ا����راه وا����� ��� ١١٩٫١٨ون �
��ودي ���رة وا��� �م إدرا��� ��زء �ن ���� ا������ر.
�ظرا ����ف ����� ا���� ا������ ��ر�� ��رد�ك ا���دودة �ن ا���� ا������ ���ر���� ،ن ���
ا��ر�� �� ���� أر��ح أو ����ر �ر�� ��رد�ك �درج �� ا����ت ا�������� ���ر�� ��ب
آ�ر �وا�م ����� ��دة �ن ��ل �ر�� ��رد�ك .إن ا���رة ا�ز���� ا��� ��� آ�ر �وا�م ����� ��دة �ن
��ل �ر�� ��رد�ك ا���دودة ��� ��ر�� ا��وا�م ا������ ا��و�دة ���ر�� ھ� ��ر�ن�� .ث ��دأ ا���م
ا����� ��ر�� ��رد�ك �� ����� ١ر و����� ��  ٣١أ��طس �ن �ل ��م ���دي.
��د ���ت ��� ا��ر�� �� ���� أر��ح �ر�� ��رد�ك ا���دودة ���  ٣١أ��و�ر ٢٠١٢م���� ،
��� ١٤٣٫٨٧ون � ��ودي ) ٣١أ��و�ر ٢٠١١م ��� ١٣٥٫٣٨ :ون � ��ودي( .و����ن
��� ا��ر�� �� أر��ح �ر�� ��رد�ك ����� ���ل ��� ا��ر�� �ن ����ر ��ر ����� �����
��� ١٩٫٧٧ون � ��ودي و����ب ��ر ����� ����� ��� ٤٦٫٦٩ون � ��ودي �ن ��ود
���د�� ����� ��� ��  ٣١أ��و�ر ٢٠١٢م و٢٠١١م ��� ا��وا��.
- ١٧ -
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
ب( ا��ر�� ا��ر��� ا����دة ��ز��ج ا���ط�
���ت ا��ر�� ��و��� ��د �����ھ�� �����ء ا��ر�� ا��ر��� ا����دة ��ز��ج ا���ط� ���و
�ؤ�س�� ،ث ��ت ا��وا��� ��� ������� ��و�ب ا��رار ا�وزاري ر�م ) (١٢٩٩و��ر�� ١١
���دى ا�و�� ١٤٢٧ھـ) ،ا��وا�ق � ٨و��و ٢٠٠٦م( و�م ا������ر ����� ��� ٢٠ون � ��ودي
�م د��� ������ل ����ل ا���ك �� ٢٫٠٠٠٫٠٠٠م��� ،ل ذ�ك �� ����� � %١٠ن رأس ا���ل��� .
�م د�� ���� ��� ١٫٢ون � ��ودي ��� �� ٣١رس ٢٠١٢م ����ل ��� ا��ر�� �ن �����ف
ا�����س وا��طو�ر���� .ل ���ط ا��ر�� �� ����� ا�ز��ج ا���ط� و�د �دأت ا��ر�� ا����ج
ا����ري �� أ�ر�ل ٢٠٠٩م.
��� �م ا�����ب �� ا��م ��وق او�و�� ����� ��� ١٠ون � ��ودي ����ل ا���ك ١٫٠٠٠٫٠٠٠
��م إ����� ����� ���وع �� �م ا�����ره ���� ��� ٣٠ون � ��ودي ����� ���ك � %١٠ن
راس ا���ل.
ج( إن �� ��– اود��ل ������ل ����رز �� إل �� ) ���ر إ���� "��روع ���رك"(
���ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ��و��� ا������ �را�� �� �ر�� "أود��ل" ���ر�� ٢٢
���دى ا��رة ١٤٣٠ھـ )ا��وا�ق � ١٥و��و ٢٠٠٩م( ��م ��و���� إ���ء �ر�� ������ �� د��،
ا���رات ا��ر��� ا����دة ���م إن �� ��– اود��ل ������ل ����رز �� إل �� �����ل أ�طول
ا��ر���ن ���ر�� �ن ��ن ��ل ا�����و��ت �� ���� وا�د ����ل �� ���رة ��ل ا���رو����و��ت
وا�ز�وت ا������� وا��واد ا���رو��� ا���ررة �ول ا����م �� ا��ر��ز ��� ��و ا����ج وا���د�ر �ن
��ط�� ا����� ا��ر�� .و��د �داء ا���روع ا����رك ���ط� �� ��م ٢٠١٠م.
���ت ��� ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت �� ���� ر�� ا���روع ا����رك ����� ا������� ��
 ٣١د����ر ٢٠١٢م��� ٣٫٧٩ ���� ،ون � ��ودي )٢٠١١م��� ٤٫٣٤ :ون � ��ودي(
وا��� �م ادرا��� �� ����� ا�د�ل ا��و�دة.

����� ���� .١٠ف ا�����ن ا��ؤ���
���ون ر��د ���� �����ف ا�����ن ا��ؤ��� ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١٢م
٣٢٩٫٦٧٩
)(٢٣١٫٠٠٤

٢٠١١م
٢٦٠٫١٤٩
)(١٩٢٫٩٤٦

٩٨٫٦٧٥

٦٧٫٢٠٣

ا�ر��د ��� �� �دا�� ا����
إ���� �����ف ا�����ن
�����ف ����ن �ؤ��� �و�ت إ�� ا��ول ا������
��روف إط��ء

٢٠١٢م
٦٧٫٢٠٣
٦٩٫٥٣٠
--)(٣٨٫٠٥٨

٢٠١١م
٤٠٫٣٨٣
٦١٫٧٤٥
)(٦٫٦٦١
)(٢٨٫٢٦٤

ا�ر��د ��� �� ����� ا����

٩٨٫٦٧٥

٦٧٫٢٠٣

إ����� �����ف ا�����ن
��روف إط��ء ��را�م

���� ��� ���ص �ر�� ���� �����ف ا�����ن ��� ���:

- ١٨ -
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.١١

١٠٫٤٨٤٫٨١٢

٤٩٢

١٢،٢٧٦

٥٢،٨٨٦

١٫٥٥٩

٤،٠٣٥

٦،٦٩٤

٥٤،٩٩٢

١٠،٢٩٤،٨٩١

٦٧٣،٢٤٨

-

٨٢٤

١،١٧٧

٢٦٤

-

)(١٨،٤٢٠

-

)(١٩٠

)(٣٦

)(١٣٧

٣٢

٦٣

)(١

-

٦٦٨،٥١٦

)(٢،٦١٦

٥٢٥

١،٨٤٧

-

)(١٥،٤٤٠

١١،١٣٩،٦٤٠

٤٩٢

١٢،٩١٠

٥٤،٠٢٧

١،٦٨٦

٤،٠٦٧

٦،٧٥٦

٥٢،٣٧٦

١٠،٩٦٣،٤٠٧

٤٣،٩١٩

-

ا�ر��د ��� ��
٢٠١٢/١٢/٣١م
-

)(٣٫٢٣١٫٩٥٨

)(٤٥٧

)(١٠،٥٣٣

)(٤٠،٢٦٤

)(١،٣١٧

)(٣،٧٥١

)(٤،٧١٥

)(٥٤،٨٥٨

)(٣،١١٠،٨٣٦

)(٥،٢٢٧

ا�ر��د ��� ��
٢٠١٢/١/١م

)(٣٩٢،١٧٩

)(١٥

)(٣٠٦

)(٣،٥٩٠

)(٢١٨

)(١٠٣

)(٤٢٠

-

٧،٥١٨،٣٩٦

٢٠

٧،٢٥٢،٨٥٤

٣٥

١،٧٤٣

١٢،٦٢٢

٢٤٢

٢٨٤

١،٩٧٩

 ٧ا�� ٪١٥

 ١٠ا�� ٪٢٥

 ١٥ا�� ٪٢٥

 ٢٠ا�� ٪٢٥

 ٢٫٥ا�� ٪٢٥

٪١٠

 ٤ا�� ٪١٥

٢،٨٩٣

-

١٨٩

٣٦

١١٠

-

١

٢،٥٥٧

-

)(٣،٦٢١،٢٤٤

)(٤٧٢

)(١٠،٦٥٠

)(٤٣،٨١٨

)(١،٤٢٥

)(٣،٨٥٤

)(٥،١٣٤

)(٣٨٥،٤٣٠

١٣٤

٧،١٨٤،٠٥٥

 ٢ا�� ٪٨٫٣٣

٢،٢٦٠

١٠،٢٠٩

٢٦١

٢١٣

١،٦٢٢

٧٥

٧،٤٦٧،١٤١

-

-

)(٥٢،٣٠١

-

-

٣٦،٥٩٥

٣٨،١٦٧

١٣٫٥٩٣

 ٥ا�� ٪٣٣٫٣

)(٧،٣٢٤

ا�ر��د ��� ��
٢٠١٢/١٢/٣١م

٢٠١٢/١٢/٣١م

- ٢٠ -

��ب
ا�����ك
٪

٢٠١١/١٢/٣١م

) (٣،٤٩٦،٢٦٦

)(٢،٠٩٧

-

-

إ����ك
ا���م

إ�����دات

���� ا�����ك

���� ا����� ا�د��ر��

* ����ن ر��د ا��طول وا���دات أ��ه ����ت ��ط ����� و����ت ����و��ت ��و�� و�رھو�� ����� ا���وك ا���و�� ��� ھو ���ر إ��� �� ا����ح ر�م ).(١٤

أرا��
����� و������ت
ا��طول وا���دات *
��و��ت و�رارات
أ��ث و����زات
أدوات و��دات ������
���رات
أ��زة ���ب آ��
����زات ����
ا���و��ت
أ�رى
ا������
٤٣،٣٩٤

١٣،٥٩٣

ا�ر��د ��� ��
٢٠١٢/١/١م

إ����ت/
��و��ت ��ل
ا���م

إ�����دات

�ظ�ر �ر�� ا��ول ا������ ��ل ��م ٢٠١٢م ��� ���:
ا�����ــ�
ا���ــــــ�ن

���� أ�ول ����� :

إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

���� .١٢ت ��ت ا����ء وأ�رى
����ن ر��د ����ت ��ت ا����ء وا��رى ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م ���ل ر��س ا������ ا������رة �ن ��ل
ا��ر�� و�ر����� ا������ ،وذ�ك ��� ���:

ا��ر��
���ت ا��ر�� �� �� ٦رس ٢٠١١م �� ،و��� ��ود ����ء أر�� ��ن د�ر�� )رو�ون( �� �ر�� ھو�داي ���و ��
�ور�� ا���و��� ������ ا������ �درھ� ���� ١٫٠٣ر � ��ودي )��� ٢٧٤٫٢ون دو�ر أ�ر���(��� ��� .ت
ا��ر�� �� ����� ١٢ر ٢٠١١م ����ر�� ���� �� ���ر ���ء ������ن إ������ن ���ل ا������ ا����� ��ب
ا����ق ا����ق أ��ه ���س ا��وا���ت وا����ر ا����ق ����� ������ ا������ �درھ� ���� ٠٫٥١ر � ��ودي
)��� ١٣٧٫١ون دو�ر أ�ر���(� ����� ،دد ��ن ��ل ا������ ا����� ��ت ا����ء ��� ��ن و������ إ������
�درھ� ���� ١٫٥٤ر � ��ودي )��� ٤١١٫٣ون دو�ر أ�ر���(.
و�د ���ت ا��ر�� ��داد ا����ط ا������� ��� ھذه ا���ود ��� ����� ا���م ٢٠١٢م وا������ ��� ٦٦٨٫٣٦ون
� ��ودي )��� ١٧٨٫٢٣ون دو�ر أ�ر���( .و�ن ا���و�� إ���م أر�� ��ن �ن ھذه ا���ن ا��ت �� ��م
٢٠١٣م��� ��� ،م ا���م ا�������ن ا��������ن �� ��م ٢٠١٤م.

ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة )ا������(
و��ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة )�ر�� ����� ���و�� ����� �� (%٨٠داً �� ��م ٢٠٠٧م ��
�ر�� ���� )اس ال اس( ����ء ا���ن ا���دودة ،و��رھ� �ور�� ا���و������� ،ء �ت ����ت ��رو����و��ت ������
���� ١٫٢ر � ��ودي )��� ٣١٢ون دو�ر أ�ر���( .و�م �دو�� ����م ھذه ا���ن ��ل ا���رة �ن ٢٠١٠م إ��
٢٠١٢م .و�د �م ا���م ����� �� �����ر ٢٠١١م � ��� ،م ا���م أر�� ��ن ��ل ��م ٢٠١٢م  ،و�م إ���ق ھذه
ا���ن ���د�� �� ا����� ا����ري �� �ر�� ان �� �� اود��ل.
���ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة )ا������( ��  ٢٤د����ر ٢٠١٢م �����ء ��د ���ء ا������ ا�������
���ب ���ر �ر�� ���� ����ء ا���ن �����م ھذه ا������ �ن ا��و�د ا���دد ��ب ا���د ا��و�� �� ��م ٢٠٠٧م
و���ق ا���د�ل ا��و��� �� ��م ٢٠١٢م وا�ذي ��ص ��� إ�� ��ق ���ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت إ���ء ��د
ا����ء إذا ���وزت �دة ا�����ر �ن ا��دة ا����وح ��� ��ب ا���د��� ��� ،ظ ا���د ��وق ا��ر�� ا�وط��� ���ل
ا�����و��ت �� ا��رداد ���� ا����ط ا������ ا��د�و�� وا������ ��� ٤١٫٦ون دو�ر أ�ر��� وا����و�� �ن ��ل
��ك ا���درات وا�واردات ا��وري ������� إ�� ا���و���ت ا���ر��� �����.
��� و��ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة �� � ٤و��و ٢٠١٠م إ������ �� �ر�� دا�و ����ء ا���ن
وا���د�� ا���ر�� ا���دودة �� �ور�� ا���و��� ����ء ����� ����و��ت ������ ������ إ������ ���رب ��� ٢٤٥ون
� ��ودي )��� ٦٥٫٣ون دو�ر أ�ر���( .و�ن ا���و�� أن ��م ا���م ا������ ��ل ��م ٢٠١٣م.
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
�ر�� ا���ري ������� ا������ )ا������(
و��ت �ر�� ا���ري ������� ا������ )�ر�� ����� ���و�� ����� �� (%٦٠داً �� ا�ر�ل ٢٠١٢م ��
إ�دى ا�واض ا����ء ا������� ا�را�دة �� ���ل ���ء ا���ن ���� ،ء ��س ��ن ������ ���ل ا������
ا������ ������ ��� ٦٠٠٫٤٢ون � ��ودي ) ��� ١٦٠٫١١ون دو�ر أ�ر���( .و�وف ��م ا���م
����� �� ا�ر�� ا�را�� �ن ا���م ٢٠١٣م .وا����� �وف ��م إ������ ��ل ا���ف ا�ول �ن ا���م
٢٠١٤م.
���� ��� ���ص ��ر�� ر��د ا�����ت ��ت ا����ء وأ�رى:

٢٠١٢م

٢٠١١م

ا�ر��د ��� �� �دا�� ا����

١٫٢٣٧٫١٣٠

١٫٠١١٫٤٦٦

ا�����ت
ا���ول ���ول ا������

٥٩٦٫٤٧٥
)(٦٤٩٫٣٣٦

١٫٠٢٥٫٧٧٥
)(٨٠٠٫١١١

ا�ر��د ��� �� ����� ا����

١٫١٨٤٫٢٦٩

١٫٢٣٧٫١٣٠

ا���زا��ت ا�رأ������
�و�د ��� ا��ر�� ا��زا��ت رأ������ ��واض ���ء ا���ن ���� ���� ٠٫٨٧ر � ��ودي ������ ����ء ��ن
ا�د�ر�� )رو�ون( ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م )٢٠١١م���� ١٫٢٣ :ر � ��ودي( و���ت ا���زا��ت
ا�رأ������ ��� ا��ر�� ا������ ����ء ����ت ا�����و��ت ��� ٩٨ون � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر
٢٠١٢م )٢٠١١م��� ٣٤٢ :ون � ��ودي(��� ��� .ت ا���زا��ت ا�رأ������ ��� ا��ر�� ا������ ����ء
��ن ������ ���ل ا������ ا������ ���� ��� ٤٥٠٫٤٢ون � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م
)٢٠١١م.(�� � :

 .١٣دا��ون وأر�دة دا��� ��داو�� أ�رى
���ون أر�دة ا�دا��ون وا�ر�دة ا�دا��� ا���داو�� ا��رى ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١٢م
١٫٥٤٣
١٧٧٫٦٤٩
١٤٫٨٩٧
١٤٫٠١٣
٢٢٫١٣٤
١٫١٢٨
٢٣١٫٣٦٤

دا��ون ���ر�ون
��رو��ت ������� ������
��رو��ت ����ن ������
��رو��ت ��و�ل ������
���� أ��م ����� ��ص ���ھ��ن �����ن
أر�دة دا��� أ�رى

- ٢٢ -
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٢٠١١م
٩٫١٥٥
٢٢٦٫٠٢٥
١٩٫٩٢١
١١٫٥٠١
٢٢٫٣٠٥
٢٨٨٫٩٠٧

)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

�� .١٤و�ل ا��را��� و�روض طو��� ا��ل
���ت ا��ر�� و�ر����� ا������ ��و��� ا��د�د �ن ا������ت ��و�ل ا��را��� وا��روض طو��� ا��ل وذ�ك ��رض
ر��س وھو ��و�ل ���ء ����ت ��ط ����� �د�دة و����ت ��رو����و��ت و����ب ا��ر�� �� د��.
و���ون ر��د ��ود ا���و�ل ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١١م

٢٠١٢م
��ود ��و�ل ا��ر��

٢٫٣٢٢٫٧٩٩

٢٫٢٤٩٫٩٥٩

��ود ��و�ل ا��ر��ت ا������
إ����� ��ود ��و�ل ا��را��� وا��روض طو��� ا��ل
ا����ط ا���ر�� �ن ��ود ��و�ل ا��را��� وا��روض طو��� ا��ل

٢٫٣٩٧٫٠١٩
٤٫٧١٩٫٨١٨
)(٤٦٦٫٠٨٥

٢٫٥٠١٫٠٥٤
٤٫٧٥١٫٠١٣
)(٤٥٦٫٠٤٥

ا��زء ��ر ا���داول �ن ��ود ا���و�ل طو��� ا��ل

٤٫٢٥٣٫٧٣٣

٤٫٢٩٤٫٩٦٨

�و�� ا��دول ا����� �����ل ��و�ل ا��را��� وا��روض طو��� ا��ل ��� ��  ٣١د����ر:
٢٠١٢م
ا���و�ل

ا��ر��

��و�ل �را���

١٫١٠٧٫٠١٧

%٤٨

�روض ���ر��
��و�ل ��دوق ا������رات
ا����� "�را���"
�روض ���ر�� �ن ��دوق
ا������رات ا�����

٣٫١٥٩٫٠٦٨

%٦٧

٦٠٫٧٥٠

%٣

---

---

٦٠٫٧٥٠

%١

١٫١٥٥٫٠٠٠

%٤٩

---

---

١٫١٥٥٫٠٠٠

%٢٥

٣٢

%٠

٣٤٤٫٩٦٨

٣٤٥٫٠٠٠

%٧

٢٫٣٢٢٫٧٩٩

ا����وع

%

ا��ر��ت ا������
٢٫٠٥٢٫٠٥١

%

٢٫٣٩٧٫٠١٩ %١٠٠

%٨٦

ا����وع

%

%١٤

٤٫٧١٩٫٨١٨ %١٠٠

%١٠٠

٢٠١١م
ا���و�ل

ا��ر��

%

ا��ر��ت ا������

��و�ل �را���

٩٨٠٫١٢٤

%٤٤

�روض ���ر��

١٢١٫٥٨٥

%٥

---

١٫٠٥٠٫٠٠٠

%٤٧

---

٩٨٫٢٥٠

%٤

٣٨١٫٢٨١

��و�ل ��دوق ا������رات
ا����� "�را���"
�روض ���ر�� �ن ��دوق
ا������رات ا�����
ا����وع

٢٫٢٤٩٫٩٥٩

٢٫١١٩٫٧٧٣

٢٫٥٠١٫٠٥٤ %١٠٠

%
%٨٥

ا����وع

%

٣٫٠٩٩٫٨٩٧

%٦٥

---

١٢١٫٥٨٥

%٣

---

١٫٠٥٠٫٠٠٠

%٢٢

٤٧٩٫٥٣١

%١٠

%١٥

٤٫٧٥١٫٠١٣ %١٠٠

%١٠٠
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
����ب �����ف ا���و�ل ��� أ��س إ������ت ا���و�ل .و����ص �دول ا�������ت ا���و�ل ا����م ��� �� ٣١
د����ر ٢٠١٢م ��� ���:
٢٠١٣م
٢٠١٤م
٢٠١٥م
٢٠١٦م
٢٠١٧م
�� ��ده
إ������ت � �زال ��د ا����وض

٤٦٦٫٠٨٥
٤٩٨٫٢١٦
٤٧٠٫١٧٩
٤٥٨٫٨٩٩
٥٥٧٫٨٣٠
١٫٣٥٢٫٦٣٤
٩١٥٫٩٧٥
٤٫٧١٩٫٨١٨

������ل إ��������ت ��و���ل ا��را����� وا����روض طو����� ا����ل ����� ����ود ������� ������ق �������و�� وا��د�و����� و���روط
أ�رى ��� ،أن ��ض ����ت ا���ط ا������ و����ت ا�����و��ت ا��� �م ��و���� �رھو�� ����� ا����ت ا���و��.
����� إ������� �������ت ��و���ل ا��را����� وا����روض طو����� ا����ل �����ر�� و���ر����� ا�������� ������ ٤٫٧٢ر �
����ودي����� ٧٩٫٤ ������ ،ون � ����ودي ���م ������دم ����د ����� ����  ٣١د������ر٢٠١٢م ،وھ��و ����ص ������ر��
ا�وط��� ���ل ا�����و��ت.
����� ����� إ������� �������ف ��و���ل ا��را����� وا����روض طو����� ا����ل ������م ٢٠١٢م����� ٨٥٫٢٥ ،ون � ����ودي
)٢٠١١م ����� ٦١٫٧ :ون � ����ودي(����� ٣٤٫٧٢ ������ ������ ،ون � ����ودي ����ص ا����ر�� ا�وط����� �����ل
ا�����و��ت )ا��������( �����م ٢٠١٢م ) ٢٠١١م ����� ٢٦٫٦٨ :ون � ����ودي( و ������ ����� ١٫٠٤ون � ����ودي
���م ٢٠١٢م ��ص �ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن )ا������( )٢٠١١م��� ١٫١ :ون � ��ودي( .و�م ��ل
����م ٢٠١٢م ر������ ������ ����� ٢٥٫٤٨ون � ����ودي )٢٠١١م����� ٩٫٧١ :ون � ����ودي( ،أ�ظ��ر إ�����ح
).(١٢

 .١٥ر�� ا���م و�وز���ت ا�ر��ح:
�م ا����ب ر�� ا���م ��� أ��س �دد ا���م ا������ ��ل ا�����ن ا��������ن ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م
و٢٠١١م وا������ ��� ٣١٥ون ��م.
وا��ت ا������ ا���و��� ��  ٢٢ا�ر�ل ٢٠١٢م ��� �وز�� أر��ح ����� � ٪٥ن رأس ا���ل ،أي ��
���دل ��� ١٥٧٫٥ون � ��ودي أو ��ف � ��ودي ����م ا�وا�د �ن ��م ٢٠١١م .و��د �م �وز��
ھذه ا�ر��ح �� ��� ٩و ٢٠١٢م .ھذا و�د ��� ر��د �وز���ت ا�ر��ح ��ر ا��ط��ب ��� ��� �� ٣١
د����ر ٢٠١٢م ���� ��� ٣٠٫٩٤ون � ��ودي )٢٠١١م��� ٣٠٫٧٢ :ون � ��ودي(.
��� �رر ���س ا�داره �� ا������ ا�ذي ��د ���ر�� �� ٧ر ١٤٣٤ھـ ا��وا�ق  ٢٠د����ر ٢٠١٢م.
ر�� �و��� ������� ا����� �ط�ب ا��وا��� ��� �وز�� أر��ح ��د�� �����ھ��ن ��دارھ� ��� ٣١٥ون �
�ن ا���� ا������ ا������� �� ٢٠١٢/١٢/٣١م �وا�� )� � (١ن �ل ��م و���ل ذ�ك � ٪١٠ن رأس
ا���ل.
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
��� ر�� ا���م �ن أر��ح ا����ل ا��ر��� �� � ٠٫١٦ودي ���م ٢٠١٢م )٢٠١١م� ٠٫١٨ :
��ودي(.

 .١٦ا�ز��ة وا��را�ب
���ون أھم ��و��ت ا�و��ء ا�ز�وي ���ر�� ��و�ب أ�ظ�� ا�ز��ة و�ر��� ا�د�ل ���ل أ��س �ن
��وق ا����ھ��ن وا������ت ��� �� �دا�� ا���� وا��روض طو��� ا��ل و���� ا�د�ل ا���دل،
���و�� ��� ���� ا����� ا�د��ر�� ���ول ا������ وا������رات و��ض ا���ود ا��رى.
ا��و�ف ا�ز�وي وا��ر��� ���ر��
���ت ا��ر�� ���د�م ا��رارات ا�ز�و�� ����� ا���وات ��� ��م ٢٠١١م��� ��� ،ت ���د�م إ�رارات �ر���
ا����ط�ع ��� ��ر �و���ر٢٠١٢م ،و�ددت ���� ا�������ت ا�ز�و�� و�ر��� ا����ط�ع و��� ً ���ك
ا��رارات .وا����ت ا��ر�� ر�وط� ً إ����� ��ز��ة و�ر��� ا����ط�ع ���� �����وات �ن ��م ٢٠٠١م ���
��م ٢٠٠٧م��� ،ت ��� ٢٢ون � ��ودي .و�د ���ت ا��ر�� �����راض �دى ا������ ��� ���� ا���ود ���ك
ا�ر�وط وطر��� �������� .و�م ����م ا��ر�� ا�ر�وط ا�ز�و�� ا������� �ن ا������ �ن ا���وات ا������� �ن ��م
٢٠٠٨م ��� ��م ٢٠١١م .و��ذ ا��دء ��ط��ق ا��ظ�م ا��ر��� ا��د�د ��وم ا��ر�� ��داد �ر��� ا����ط�ع �ن
أي �د�و��ت ����ت ��ر ����� �� �وا��دھ����� ��� .د ا��ر�� ����� �وّ �ت ����� ����� ��� ��  ٣١د����ر
٢٠١٢م ��وا��� أي �ط����ت ز�و�� أو �ر���� ������ �ن ��ل ا������ �ن ��ك ا���وات.

ا��و�ف ا�ز�وي وا��ر��� ���ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا������
���ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ���د�م ا��رارات ا�ز�و�� ����� ا���وات ��� ��م ٢٠١١م��� ��� ،ت
���د�م إ�رارات �ر��� ا����ط�ع ��� ��ر �و���ر ٢٠١٢م  ،و�ددت ���� ا�������ت ا�ز�و�� و �ر���
ا����ط�ع و��� ً ���ك ا��رارات .وأ����ت ا��ر�� ا������ ر�وط� ً إ����� ��ز��ة و�ر��� ا����ط�ع ����
�����وات �ن ١٩٩١م ��� ٢٠٠٤م ���ت ��� ٥٩ون � ��ودي .و�د ���ت ا��ر�� ا������ �����راض ���
��ض ا���ود ���ك ا�ر�وط وطر��� �������� ،و�� ��ر ا�ر�ل ٢٠١٠م �م ا��و�ل إ�� ��و�� ������ �� ا������
�ن ��ك ا��وام ���ت ��� ٥٣ون � ��ودي .و�د ���ت ا��ر�� ا������ ��داد ��� ٢٦ون � ��ل ��م
٢٠١١م و�م ����ط ا����� ��� ��س ��وات أ��داءاً �ن �و��و ٢٠١٢م .و����د ا��ر�� ا������ ����� �د �وَّ �ت
ف ��ز��ة و�ر��� ا����ط�ع ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م.
���ص �� ٍ
��م ا�داد ا��رارات ا�ز�و�� ���ر�� وا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ��� أ��س ا�و��ء ا�ز�وي ا���ص ��ل
�ر�� ��� �دة.

ا��و�ف ا�ز�وي وا��ر��� ��ر�� ا���ري ������� ا������ ا������
�م ����ل �ر�� ا���ري ������� ا������ �� ����� ا�ز��ة وا�د�ل ��د ا�����ء ���� �روط ا�����ل و�م
ا���ول ��� ا�ر�م ا�ز�وي ا����ز .و���ل ا��ر�� ا������ ��� ا�داد ا��رارات ا�ز�و�� ���د���� �������.
ف ��ز��ة و� �و�د اي ا��زا��ت �ر��� ��� ��  ٣١د����ر
و����د ا��ر�� ا������ ����� �د �وَّ �ت ���ص �� ٍ
٢٠١٢م.
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
���ص ا�ز��ة وا��را�ب :
���ت �ر�� ���ص ا�ز��ة وا��را�ب ��ل ا���� ا������� ��  ٣١د����ر ��� ���:

٢٠١٢م

٢٠١١م

���ص ا�ز��ة وا��را�ب ��� �� �دا�� ا����
����� �د�و�� ��ل ا����

١٠٤٫٥٧٦
)(٢٢٫٨٥٨

١٢٩٫٤٢٩
)(٥١٫٢٧٢

�را�ب ���ردة ����ق ��ر�� �����

٧٦١

٩٢٢

ا������ت �����:

���ص ا�ز��ة �����:
•���ص ا��را�ب �����:



�را�ب ا����ط�ع
�ر��� ا�د�ل )�����( ����ق ��ر�� �����

���ص ا�ز��ة وا��را�ب ��� �� ����� ا����

٣٢٫٩٤٥

٢١٫٥٩٤

٣٫٣٥٤

٣٫٩٠٤
)(١

١١٨٫٧٧٨

١٠٤٫٥٧٦

---

��� .١٧و��ت ا��ط���ت
أ(

�و�� ا��دول ا����� �وز�� ���ط ا��ر�� و�ر����� ا������ ط��� ���ط���ت ا�������� ��� ��  ٣١د����ر:
٢٠١٢م
��ل
ا���رو����و��ت

��ل ا������
ا����� )ا��طوط(

إ�رادات ا�����ل
����� ا�و�ود

١٫٤٧٤٫٤٧٧

٤٤٠٫٨٧٣

٥١٠٫١٠٦

٣٩٫١٧٢

٧٢٤٫٦٣١

���ر�ف ا�����ل ا��رى:
���ر�ف ا���ن
���ر�ف ا�����ت
���ر�ف ا�ر��ت
إ������ت وإط��ءات
أ�رى

---

١٥٠٫٤٦٦

---

٨٧٥٫٠٩٧

٢١٦٫١٢٩
--٨٧٫٩٦٠
٢٧٨٫٤٧٢
٩٫٩٥٦

١٦٥٫٥٦٦
----١٣٢٫٣٩٠
---

٤٢٫٩٣٩
١٨٤٫٨٧٠
٥٤٫١٢٧
١٢٫٢٧٣
---

٣٠٫٩١٨
---------

٤٥٥٫٥٥٢
١٨٤٫٨٧٠
١٤٢٫٠٨٧
٤٢٣٫١٣٥
٩٫٩٥٦

���وع ���ر�ف ا�����ل ا��رى

٥٩٢٫٥١٧

٢٩٧٫٩٥٦

٢٩٤٫٢٠٩

٣٠٫٩١٨

١٫٢١٥٫٦٠٠

���وع ���ر�ف ا�����ل

١٫٣١٧٫١٤٨

٢٩٧٫٩٥٦

٤٤٤٫٦٧٥

٣٠٫٩١٨

٢٫٠٩٠٫٦٩٧

إ����� د�ل ا�����ل ��ل إ���� ا�و�ود

١٥٧٫٣٢٩

١٤٢٫٩١٧

٦٥٫٤٣١

٨٫٢٥٤

٣٧٣٫٩٣١

إ���� ا�و�ود

١٥٧٫٤٦٨

٢٫١٦٤

٤٠٫٩٤٠

---

٢٠٠٫٥٧٢

إ����� د�ل ا�����ل

٣١٤٫٧٩٧

١٤٥٫٠٨١

١٠٦٫٣٧١

٨٫٢٥٤

٥٧٤٫٥٠٣

��ل ا���ط
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��ل ا������
ا������

ا����ـوع
٢٫٤٦٤٫٦٢٨

)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
٢٠١١م
��ل
ا���رو����و��ت

��ل ا������
ا����� )ا��طوط(

إ�رادات ا�����ل

١٫٢٢٧٫٤٢٣

٣٦٢٫٥٣٩

٤٠١٫١٢٢

---

����� ا�و�ود

٦٦١٫٥٠٩

---

١٣٩٫٦٥٤

---

٨٠١٫١٦٣

���ر�ف ا�����ل ا��رى:
���ر�ف ا���ن
���ر�ف ا�����ت
���ر�ف ا�ر��ت
إ������ت وإط��ءات
أ�رى

٢٠٩٫٣٢٩
--٧٤٫٢٣١
٢٦٧٫٧٦٠
٨٫٧٣٧

١١٦٫٦٩٨
----٩٢٫٨١٨
١٫٢٦٩

٤٧٫٠٣٩
١٣٧٫٩٥٤
٥٧٫٧٩٨
١٣٫٥٨١
-

-----------

٣٧٣٫٠٦٦
١٣٧٫٩٥٤
١٣٢٫٠٢٩
٣٧٤٫١٥٩
١٠٫٠٠٦

���وع ���ر�ف ا�����ل ا��رى

٥٦٠٫٠٥٧

٢١٠٫٧٨٥

٢٥٦٫٣٧٢

���وع ���ر�ف ا�����ل

١٫٢٢١٫٥٦٦

٢١٠٫٧٨٥

٣٩٦٫٠٢٦

��ل ا���ط

��ل ا������
ا������

ا����ـوع
١٫٩٩١٫٠٨٤

---

---

---

إ����� د�ل ا�����ل ��ل إ���� ا�و�ود

٥٫٨٥٧

١٥١٫٧٥٤

٥٫٠٩٦

إ���� ا�و�ود

١٣٧٫٤٤٩

---

٣٩٫٠١٦

إ����� د�ل ا�����ل

١٤٣٫٣٠٦

١٥١٫٧٥٤

٤٤٫١١٢

١٫٠٢٧٫٢١٤
١٫٨٢٨٫٣٧٧
١٦٢٫٧٠٧
١٧٦٫٤٦٥

---

٣٣٩٫١٧٢

ب( �و�� ا��دول ا����� �وز�� ا��ول وا���وم ���ر�� و�ر����� ا������ ��ب ا��ط���ت ا��������
��� ��  ٣١د����ر:
٢٠١٢م
��ل ا���ط
ا��ول
ا���وم

٥٫٢٤٠٫٤١٧
١٫٨٧٩٫٦٠١

��ل
ا���رو����و��ت

��ل ا������
ا�����
)ا��طوط(

��ل ا������
ا������

٣٫٧٠٥٫٠٧١
٢٫٥٢٨٫٠٩٣

٩٧٢٫٧١٤
٦١٣٫١١٢

٢٠٨٫٩٦٩
٧٫٥٥٦

��ل
ا���رو����و��ت

��ل ا������
ا�����
)ا��طوط(

��ل ا������
ا������

٣٫٦٤٧٫٣٧٥
٢٫٥٦٨٫٤٧٩

٥٤٢٫٣١٦
٢١٣٫٦٩٢

١٩٩٫١٢٤
٥٫٢٨٨

أ�ول
و��وم
���ر�� *
٩٣٦٫٤٣٨
٣٠٩٫٥٠٢

ا����ـوع
١١٫٠٦٣٫٦٠٩
٥٫٣٣٧٫٨٦٤

٢٠١١م
��ل ا���ط
ا��ول
ا���وم

٥٫٤١٥٫٢٨٦
٢٫٣٣٧٫٧٧٧

أ�ول
و��وم
���ر�� *
٨١٩٫١١٠
١٤٢٫٠٣٨

ا����ـوع
١٠٫٦٢٣٫٢١١
٥٫٢٦٧٫٢٧٤

* ���ل ا��ول وا���وم ا����ر�� ��ك ا������ ا��� � ���ن ��د�دھ� ��ط�ع ���ن ��ل ا���د�� وا�ودا�� وا���دات
ا���و��� و�وز���ت ا�ر��ح ��ر ا��ط��ب ��� و��رھ�.
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

 .١٨ا������ت �� ا�طراف ذوي ا�����
��وم ا��ر�� أ���ء ���ر���� ������� ا�����د�� �������ل �� اطراف ذوي ���� ���س ا���م و�روط ا������ت
�� اطراف ��ر���.
و���� ��� ����ل ھذه ا������ت ��ل ا���م:

إ�رادات
ر�وم إدارة ا���ن
���ر�ف ����ن ����دة

٢٠١٢م

٢٠١١م

١٤٣٫٧٥٠
٦٫٦٣٢
٢٠٫٠٩٠

١٢٨٫٧٥٠
٥٫٠٢٨
١٨٫٣٧٥

��� ���ت أر�دة ھذه ا������ت ��� ��  ٣١د����ر ���� ���:
أر�دة �ط�و�� �ن أطراف ذوي ا����� ����� ��ن ا��د��ون:
ا��ر�� ا������� ����ن وا���ل ا���دودة
�ر�� إن �� �� – اود��ل ������ل ����رز �� إل ��

٢٠١٢م

٢٠١١م

١٦٫٤٤٥
٥٠٫٠٦٦
٦٦٫٥١١

١٥٫٩٣٥
٣٥٫١١٩
٥١٫٠٥٤

أر�دة �ط�و�� �طراف ذوي ا����� ����� ��ن ا�دا��ون:
ا��ر�� ا������� ����ن وا���ل ا���دودة
�ر�� إن �� �� – اود��ل ������ل ����رز �� إل ��

٢٠١٢م

٢٠١١م

٤٫٢٩٧
--٤٫٢٩٧

٥٫٢٠٠
--٥٫٢٠٠

��� .١٩ر�ف ��و��� وإدار��
���ون ا����ر�ف ا���و��� وا�دار�� ����� ا������� ��  ٣١د����ر ��� ���:
�����ف ا��وظ��ن
��و��� وإدار�� أ�رى
إ����ك
���ر�ف ���س إدارة ا��ر�� وا��ر��ت ا������
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٢٠١٢م

٢٠١١م

٩٩٫٧٣٨
١٠٫١٩٣
٦٫١١٣
٤٫٦٧٣
١٢٠٫٧١٧

٨٦٫٨٤٥
١٢٫٦٦٩
٥٫٧٧٤
٤٫٣٧٢
١٠٩٫٦٦٠

)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

 ���� .٢٠إ�رادات )���ر�ف( أ�رى
���ون ���� إ�رادات )���ر�ف( أ�رى ����� ا������� ��  ٣١د����ر ��� ��� :
��و�ت ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل
���� ر�� ا������رات
��و�ت �����
����ب ��� أ�ول �����
�رو��ت أ���ر �رف ���ت أ�����
��و�ض �ن �ط����ت ����ن
���� ������ ا��ر��
أ�رى

٢٠١٢م

٢٠١١م

٥٩٠
٦٫٧٤٧
)(٤٧٥
١٢٫٥٠٧
)(١٫٣٥١
٢٫١١٧

٤٫٣٣٦
٢٫٠٣٥
)(١٥٢
٩٩
)(١٫٤٦٩
٧٫٥٣٥
٦٫١٨٣
١٫٩٨٦

٢٠٫١٣٥

٢٠٫٥٥٣

� .٢١و��د ا��ر��ت ا������
����ن ا��وا�م ا������ ا��و�دة �����ت ا��ر�� و�ر����� ا������ وذ�ك ��د ا�����د أر�دة ا������ت ���� �����،
و���� ��� ���ص ���را�ز ا������ و����� ا����ل ��ذه ا��ر��ت ��� �� و����� ا������� ��  ٣١د����ر:

٢٠١٢م
إﺠﻤﺎﻝﻲ
اﺴم اﻝﺸرﻜﺔ

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﺼول

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺼوم

ﺼﺎﻓﻲ اﻝرﺒﺢ

اﻝدﺨل
ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة
�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ���ن ا���دودة
ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري )أ�ر���(
�ر�� ا���ري ������� ا������

٣٫٧٠٥٫٠٧١
٥٩٫٤٥٥
١٨٫٠٤٦
٢٠٦٫١٤٣

)(٢٫٥٢٨٫٠٩٣
)(٥٥٫٦٠٣
)(٩٫٧٦٨
)(٧٫٥٥٦

١٤٥٫٠٨٢
٤١٫٢٤٨
١٧٫٣٥٩
٨٫٢٥٤

٩٨٫٠٨٢
٢٫٠٦٨
٧٩٦
٤٫٧٥١

٢٠١١م
اﺴم اﻝﺸرﻜﺔ
ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة
�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ���ن ا���دودة
ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري )أ�ر���(
�ر�� ا���ري ������� ا������

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﺼول

إﺠﻤﺎﻝﻲ

ﺼﺎﻓﻲ اﻝرﺒﺢ

اﻝدﺨل

)اﻝﺨﺴﺎرة(

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺼوم

٣٫٦٤٧٫٣٧٥

)(٢٫٥٦٨٫٤٧٩

١٥١٫٧٥٤

١٣٥٫٤٣٥

٥٩٫٩٠٤
١٠٫٩٧٢
١٩٩٫١٢٤

)(٥٨٫١٢٠
)(٣٫٤٩٠
)(٥٫٢٨٨

٤٠٫٦٦٥
١٦٫٨٦٤
---

١٫٦٠٨
٢٣٨
)(٦٫١٦٤
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

 .٢٢ا���زا��ت ا�������
�دى ا��ر�� �ط���ت ���ن ����� ����� ��� ٢٣٨٫٨٥ون � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٢م� ،د اُ�درت
�� ���ق ا����ل ا�����د�� ���ر��.
��� أن �دى ا��ر�� ��ض ا������ ا����و��� وا��� ��ري ا��ظر ���� ��ن ���ط ا��ر�� ا�����دي و�� ا�و�ت
ا�ذي �م ���رّ ر ا������ ا������� ��ذه ا�������� ،ن ا�دارة � ��و�� أن ��ون ��� ����ر ���� �وھري ��� �����
�����ت ا��ر�� أو ��� �ر�زھ� ا�����.

 .٢٣ا�دوات ا������ وإدارة ا����طر
إن أ��ط� ا��ر�� و�ر����� ا������ ��ر��� إ�� ���طر ����� ������ ،و����ن ھذه ا����طر��� :طر ا��وق
)���ل ���طر ا�������� ،طر ا����� ا���د�� وا��د���ت ا���د�� ���ر ا���و�� و���طر ا����ر(��� ،طر ا�����ن
و���طر ا���و��� .ر�ز �ر���� إدارة ا����طر ا���م ���ر�� ��ـ� �دم إ������ ا����ؤ ��و��ع ا��واق ا������
و���� إ�� ا�����ل �ن ا�����رات ا������ ا������� ��ـ� ا�داء ا����� ���ر��.
����ن ا�دوات ا������ ا����دة �� ����� ا��ر�ز ا����� ���ل ر���� �ن ا���د و�� ������ و ا������رات وا�ذ�م
ا��د��� وا���و�ل وا�دوات ا������ ا������ وا�ذ�م ا�دا��� و��ض ا����ر�ف ا������� .
��م إ�راء ا������ ��ن ا��ول وا���وم ا������ وإ���ت ا����� ����وا�م ا������ ��د�� ��ون �دى ا��ر�� ��� ً
���و��� ً �� إ�راء ا������ وا���� إ�� ����و�� ��� أ��س ا����� أو إ���ت ا��ول وا���وم �� ��س ا�و�ت.
و ��وم ا�دارة ا����� ��دارة �ر���� إدارة ا����طر���� .ص أ�واع ا����طر ا����� ��� ���:

• ���طر ا�����ن
ھ� �دم ��درة طرف �� ��� ا�و��ء ����زا���� ��� �ؤدي إ�� ���د ا�طرف ا��ر ����رة ����� .إن ���� %٢١
��ر��� ً �ن أر�دة ا�ذ�م ا��د��� ا����ر�� ھ� �ن أطراف ذوي ���� .و��س �دى ا��ر�� و�ر����� ا������ �ر��ز
�وھري ����طر ا�����ن�� .م إ�داع ا���د �دى ��وك ذات ����ف إ������ �ر���� .ظ�ر ا�ذ�م ا��د��� ��د ��م
���ص ا�د�ون ا����وك �� �������.

• ���طر أ���ر ا���و�ت
ھ� ا���رض ����طر ���ددة ����ق �����را������ت �� أ���ر ا���و�ت �� ا��وق ��� ا��ر�ز ا����� ا��و�د
وا��د������ ا���د�� ���ر�� و�ر����� ا������ ��ث ��ر�ز ���طر أ���ر ا���و�ت ���ر�� و�ر����� ا������ ��
ا�ودا�� ���رة ا��ل وا���و�ل���� .دم ا��ر�� إ������ت ����ت ��و�ت ا��روض ��د�� ��ون ������ و�ذ�ك
إ������ت ��د�د ا���ف ا���� ���و�ت ا��روض ����ب ���طر ا������ت �� أ���ر ��و�ت �رو��� ا�طو���
ا��ل�� .ث �را�ب ا��ر�� �����ت أ���ر ا���و�ت و����د أن ����ر ���طر أ���ر ا���و�ت ��س �وھر�� ً.
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
• ���طر ا����ت
ھ� ���طر ا����ر �� ���� ا�دوات ا������ ���ب ا����رات �� أ���ر �رف ا����ت ا������ .إن �����ت
ا��ر�� و�ر����� ا������ ا������ ھ� ���� ا���ودي وا�درھم ا���را�� وا�دو�ر ا��ر���� .را�ب ا�دارة
�����ت أ���ر �رف ا����ت و���ذ ا��راءات ا�������.

• ���طر ا����ر
إن ���طر ا����ر ھ� ���طر ��رض ���� ا�داة ا������ �������ت ����� �����رات �� أ���ر ا��وق �واء ���ت
��ك ا����رات ����� �ن �وا�ل ������ ���داة أو �ُ�درھ� أو �وا�ل �ؤ�ر ��� ���� ا�دوات ا���داو�� ��
ا��وق�� .وم ا��ر�� ���و�� ���ظ��� ا������ر�� وذ�ك �دارة ���طر ا���ر ا������ �ن إ�����را��� �� أ��م
��وق ا������.

• ���طر ا���و��
و���ل ا����طر ا��� �وا���� ا��ر�� و�ر����� ا������ �� �و��ر ا��وال ��و��ء ����زا����� ا������� ���دوات
ا�������� .دث ���طر ا���و�� ��د �دم ا����ن �ن ��� أ�ل ���� ��ر�� ����� ���رب ����� ا���د��� .دار
���طر ا���و�� وذ�ك ��را����� ����ظ�م �����د �ن �و�ر ا���و�� ا������ ��و��ء ���� ا��زا��ت ��������.

• ا����� ا���د��
ھ� ا����� ا�ذي ��م ������ ���دل أ�ل أو ��و�� ا��زام ��ن أطراف �د��� ا���ر�� وا���� ،و��م ���س �روط
ا�����ل �� ا�طراف ا��رى  .و��ث ��م ����� ا��وا�م ا������ ���ر�� ��� أ��س طر��� ا������ ا���ر����
���دا ا������رات �� ا������رات �� ا�وراق ا������ و�����ت ا�دوات ا������ ������� ا���د��� ،د ���� �رو��ت
��ن ا����� ا�د��ر�� و��د�رات ا����� ا���د������ .د ا�دارة أن ا����� ا���د�� ���ك ا��ول وا���وم ا������ �
����ف ���ل �وھري �ن ������ ا�د��ر��.

 .٢٤ا��داث ا����� وا�����
أ( و��ت ا��ر�� ���ر�� � ٤و���ر ٢٠١٢م ا������ �� أرا��و ا���ود�� ��م ��و���� ��ل ����� ���ل
أ�طول �ر�� ��� ا���ر�� ا������� ا���دودة )���( ا�� ا��ر�� ��د ا���ول ��� ا��وا���ت
ا��ظ���� ا��ط�و�� .و��م ا�طول ��� �� ����� ١٤ط ����� ،و����� ��ط ����� ����دم ������
����ز�ن ا����م ������� إ�� ��س ����ت �����ت ��ط ��ررة.
و��د�� ا��ر�� ������ ،و�ب ا������ت ����� ا�د��� ،و�� ً إ������ ً ��ر���� ً ��داره
�� � ٤،٨٧٥،٠٠٠،٠٠٠ودي )�� ���دل ���� ١٫٣ر دو�ر أ�ر���( ���رة �ن �د�و��ت ��د��
��دارھ� �� � ٣،١٢٢،٨١٢،٥٠٠ودي )�� ���دل ��� ٨٣٢٫٧٥ون دو�ر أ�ر���(������� ،
إ�� إ�دار �� ٧٨،٧٥٠،٠٠٠م �د�د �ن أ��م ا��ر�� ���ر ���ق ���� ���� �� � ٢٢٫٢٥ودي
����م ا�وا�د ،و����� إ����� أ��م ا��ر�� ا���درة ��د إ���م ����� ا�د�� �� ٣٩٣،٧٥٠،٠٠٠م
و���ل ا���م ا��د�دة ا���درة ��ر�� ���� ���و�� ������ل �را��و ا���ود�� ���� � %٢٠ن رأس
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
��ل ا��ر�� )ا���ري( و���ون ��� ����ل ��دل �� ���س إدارة ا��ر�� )ا���ري( .و�ز�� ا��ر��
��و�ل ا��د�و��ت ا���د�� �ن ��ل ��ود ��و�ل ��وا��� �� ا��ر���.
و��و�ب أ���م ��د ��ن طو�ل ا��ل ���� �د�� �� ١٠وات ��د أد�� ����� ،ا��ر�� ا����ل
ا���ري �را��و ا���ود�� ���ل ا���ط ا���م ا����ع �ن ��ل أرا��و ا���ود�� ��� أ��س ا�����م
�����ل .و��و�ب ھذا ا���د و������ ا������ت أرا��و ا���ود�� ا��������� ا���درة ��� ���رب ����� ٥٠
��ط ��م �������� ،زم ا��ر�� ا����م ��وظ�ف أ��ل ��طو��� ا����وك ��د ا�����ء �ن ����� ا�د��
وا�ذي ����� �� ����� ٣١ط ��م ����� ������� إ�� ا�����ر ����ت أ�رى ��ب ا�����.
و����د ��د ا���ن طو�ل ا��ل ��� �روط ���ق ����� ����� ��و���� ا��ر�� �������� ��د ھ�وط
أ���ر ا���ن �ن �د أد�� ���ق ���� )ا��د ا�د��( أ�� إذا ار���ت أ���ر ا���ن �وق �د ���ن
آ�ر ���ق ���� )�د ا���و�ض( ����وم ا��ر�� ���و�ض أرا��و ا���ود�� �ن ا������ ا��� �د ��ون
��ق ان د����� ���ر�� ��د ا����ض أ���ر ا���ن �ن ا��د ا�د��.
��� ا���ت ا���ري و��� ��� �ر����ت �ؤ��� �����ل ����ت ا���ط ا���م ا������ ا��� ������ ا���ري
����� ً ��ن �ر���� أرا��و ا���ود�� ���ل ا���ط ��ر ����ت ا���ط ا���م ا������ ،و�م ا���ل ��ذه
ا��ر����ت ا��ؤ��� ا����رً ا �ن �� ١٩ر ١٤٣٤ھـ ا��وا�ق ���� ١ر٢٠١٣م ��� ��دأ ا���ل ���د
ا���ن ا���ري طو�ل ا��ل و� ً�� ��روط ا������ت ����� ا�د��.
���� ����� ا�د�� ��دد �ن ا��روط ���� ،ا���ول ��� �وا��� ا������ ا����� ��ر ا���د��
���ر�� ��� ����� ا�د�� وز��دة رأس ا���ل و�ذ�ك ا���ول ��� ا��وا���ت ا��ظ���� ا��رى
��وا��� ھ��� ا��وق ا������ �� ا������ وا����س ا���� ��ؤون ا���رول وا����دن ا��� ��ري
ا���ل ��� ا���ول ������ ���� ً ���� ،م ا���ول ��� �وا��� ���س ����� ا������� �� ا������
ا��ر��� ا���ود��.
ب( ا��داداً ��ر���� ا���ل ا�����د �ن ���س إدارة ا��ر�� ���ن ��ل ا������ ا����� ��د ���ت ا��ر��
�� ��ر�� ���� ١٦ر ٢٠١٣م ���� ����� ��ل ا������ ا����� )��ودي أ���( ��ردة ��د إ����ء ��رھ�
ا���را�� و��و�� ان ���ق ا��ر�� ر��� ً ����� ً �ن ��� ھذا ا��ل ���رب ��� ٢١ون � ��د
��م ا����� ا�د��ر�� و���� ا����ر�ف ا��رى ا������� ��ذه ا������ �� ���,ظ�ر ا��ر ا�����
������ ا���� ھذه �� ا�ر�� ا�ول �ن ا���م ٢٠١٣م.
ج( ا����ت ا��ر�� ���ر��  ٢٤ر��� ا�ول ١٤٣٤ھـ ا��وا�ق �� ٥را�ر ٢٠١٣م �� �ور�� ا���و���،
����� �د�دة ������ �� ��ل ا������ ا����� ���م )  (٢٦،٠٠٠طن ���ن�� ،ت ������� )��ري
أ���( ،و�د �م ���ءھ� �ن ��ل �ر�� ھ�و�داي ���و ��ور�� ا���و����� ً ���� ،ن ھذه ا������ ھ� ا�و��
�ن ��ن �ت ��ن �م ا�����د ��� ������ �� ھذا ا��وض �� ��م ٢٠١١م ����� إ������ ��دارھ�
)��� (١،٥٤٣ون  -أ�ف و������� و���� وأر��ون ���ون � ،و��ظ�ر ا��ر ا����� ��ذه ا������
��ل ا�ر�� ا�ول �ن ا���م ٢٠١٣م.
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)ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري(
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١٢م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

 .٢٥إ��دة ا���و�ب
�م إ��دة ��و�ب ��ض أر��م ا����ر�� ا����� ����وا�م ا������ ا�و��� ا��و�دة ���م ٢٠١١م��� ،وا�ق ��
طر��� ا��رض ����� ا������.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
�� ��ر�ر �را��� ا������ت

214

ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
ا��وا�م ا������ ا��و�دة و��ر�ر �را��� ا������ت

����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م

��ــرس

���ـ�

��ر�ر �را��� ا������ت

١

����� ا��ر�ز ا����� ا��و�دة

٣-٢

����� ا�د�ل ا��و�دة

٤

����� ا��د���ت ا���د�� ا��و�دة

٦-٥

����� ا����رات �� ��وق ا����ھ��ن ا��و�دة

٧

إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة

٣٢ - ٨
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا��ر�زا����� ا��و�دة
كما في  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

إ���ح

٢٠١١م

٢٠١٠م

ا��ول
ا��ول ا���داو��
��د �����دوق و�دى ا���وك

٣

١٤٤.٧٩٨

١٠٨.٧١٣

٤/٣

٢٧٤.٤٦٩

١.٠١٤.٥٥٩

٥

٢٨٨.٤٩٦

١٧٥.٢٤٣

٤٠.٤٥٧

٤٠.٠٩٩

٧.٥٣٨

٦.٦١٥

٢١.٢٧٨
١٤٥.٠٤٩
٢٠.٣١٢
٨٧.٧٧٩
١٢.١٠٤

١٥.١٤٧
١٣٣.٣٦٦
١٨.٨٢٧
٦٥.٨٩٥
-

���وع ا��ول ا���داو��

١.٠٤٢.٢٨٠

١.٥٧٨.٤٦٤

إ�����رات �� ��دات ��و���

٥٨٧

٦٠٤

٤٠٤.٨٢٢

٤١٢.٣٥٩

إ�����رات ���ظ ا�� ��ر�� ا������ق )��وك(

٣٠.٠٠٠

٣٠.٠٠٠

إ�����رات ����� �����

٢٦.٩٠٣

٢٩.٥٧٧

إ�����رات �� �ر��ت ����� وأ�رى
صافي �����ف ا�����ن ا��ؤ���

٩

٥٦١.٤٣٢

٤٥٥.٧٩٦

١٠

٦٧.٢٠٣

٤٠.٣٨٣

���� أ�ول �����

١١

٧.٢٥٢.٨٥٤

٦.٤٠٧.٦٣٠

����ت ��ت ا����ء وأ�رى

١٢

١.٢٣٧.١٣٠

١.٠١١.٤٦٦

���وع ا��ول ��ر ا���داو��

٩.٥٨٠.٩٣١

٨.٣٨٧.٨١٥

���وع ا��ول

١٠.٦٢٣.٢١١

٩.٩٦٦.٢٧٩

ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل
���� �د��ون ���ر�ون وأر�دة �د��� أ�رى
���ر�ف �د�و�� ��د�� ً
���� ���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري
��ري ا�و���ت

٦

ا���زون

٧

إ�����رات �����ر
���� إ���� ا�و�ود ا�������

٨

ر��ت ��ر ������

ا��ول ��ر ا���داو��

���� ���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري

٦

����
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
قائمة ا��ر�زا����� ا��و�دة
كما في  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

إ���ح

٢٠١١م

٢٠١٠م

ا���وم و��وق ا������
ا���وم ا���داو��
دا��ون وأر�دة دا��� أ�رى

١٣

٢٨٨.٩٠٧

٢٥٤.٣٥٧

ا����ط ا���ر�� �ن ��و�ل ا��را��� و�روض طو���
ا��ل
��و�ل �را��� ���ر ا��ل
�وز���ت أر��ح ��ر �ط��ب ���

١٤

٤٥٦.٠٤٥
٦٤.٠٠٠

٣٢٤.٦٤٨
-

١٥

٣٠.٧٢٠

٢٦.٨٩٦

���ص ز��ة و�را�ب

١٦

١٠٤.٥٧٦

١٢٩.٤٢٩

٩٤٤.٢٤٨

٧٠٠
٧٣٦.٠٣٠

ر��ت ��ر ������

���وع ا���وم ا���داو��
ا���وم ��ر ا���داو��
��و�ل ا��را��� و�روض طو��� ا��ل

١٤

٤.٢٩٤.٩٦٨

٣.٨١٨.٥٤٠

ا���زام ا����� �ن ��د��ت في ا����� ا��و��� ا���د��
�������ت ����ت ��و�ت ا��روض
���ص �����ة ����� ا��د�� ���وظ��ن

١٧

٢٨.٠٥٨

١.٧٣٤
٣١.٥٩٢

٤.٣٢٣.٠٢٦

٣.٨٥١.٨٦٦

٥.٢٦٧.٢٧٤

٤.٥٨٧.٨٩٦

���وع ا���وم ��ر ا���داو��
���وع ا���وم
��وق ا������
��وق ا����ھ��ن
رأس ا���ل ا��د�وع
ا����ط� �ظ���
أر��ح م���ة
ا����ط� ����ت ��و�ت ا��روض
أر��ح ��ر ����ـ� �ن ا����ـ�رات ����� �����

٣.١٥٠.٠٠٠
٨٧٢.٤٣٥
١.٠٣٩.٦٥٤
٥٣٤

٣.١٥٠.٠٠٠
٨٤٣.٦٥٨
١.٠٩٥.٦٦٣
)(١.٧٣٤
٢.١٠٤

���وع ��وق ا����ھ��ن

٥.٠٦٢.٦٢٣
٢٩٣.٣١٤

٥.٠٨٩.٦٩١
٢٨٨.٦٩٢

���وع ��وق ا������
���وع ا���وم و��وق ا������

٥.٣٥٥.٩٣٧

٥.٣٧٨.٣٨٣

١٠.٦٢٣.٢١١

٩.٩٦٦.٢٧٩

١٨
١٧

��وق ا�����

����ر ا������ت ا��ر��� �ن ر�م ) (١ا�� ر�م )� (٢٦زءاً � ���زأ �ن ھذه ا��وا�م ا������ ا��و�دة
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا�د�ل ا��و�دة
للسنة ا������� في  ٣١د����ر ٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

٢٠١١م

٢٠١٠م

إ���ح
إ�رادات ا�����ل

١٩

١.٩٩١.٠٨٤

٢.٠٤٩.٨٣٠

����� ا�و�ود

١٩

)(٨٠١.١٦٣

)(٦٢٥.٦٩٢

���ر�ف ا�����ل ا��رى

١٩

)(١.٠٢٧.٢١٤

)(٩٧٦.٢٥٣

إ����� د�ل ا�����ل ��ل إ���� ا�و�ود

١٦٢.٧٠٧
١٧٦.٤٦٥

٤٤٧.٨٨٥
١٠٩.٤٩٨

إ����� د�ل ا�����ل

٣٣٩.١٧٢

٥٥٧.٣٨٣

)(١٠٩.٦٦٠

)(١٠٣.٨٠١

٢٢٩.٥١٢

٤٥٣.٥٨٢

��� ا��ر�� �� ���� أر��ح �ر�� �����

٩

١٣٩.٧٢٣

٤٠.٧٨٨

���ر�ف ا���و�ل

١٤

)(٥١.٩٠١

)(٥٠.١٧٩

إ�رادات ) ���ر�ف( أ�رى���� ،

٢٢

٢٠.٥٥٣

٢٥.٦٢٥

٣٣٧.٨٨٧

٤٦٩.٨١٦

���ص ا�ز��ة

١٦

)(٢١.٥٩٤

)(٣٥.١٠٤

���ص ا��را�ب���� ،

١٦

)(٣.٩٠٣

)(١.٢٦١

ا�ر�� ��ل ��� ا�����

٣١٢.٣٩٠

٤٣٣.٤٥١

��وق ا����� �ن ���� أر��ح ا��ر��ت ا������ ا��و�دة

)(٢٤.٦٢٢

)(١٨.٥٧٣

���� ر�� ا����

٢٨٧.٧٦٨

٤١٤.٨٧٨

ر�� ا���م �ن د�ل ا�����ل )� ��ودي(

١٥

٠.٧٣

١.٤٤

ر�� ا���م �ن ���� ا�ر�� )� ��ودي(

١٥

٠.٩١

١.٣٢

إ���� ا�و�ود

٢١

���ر�ف ��و��� وإدار��
د�ل ا�����ل

ا�ر�� ��ل ا�ز��ة وا��را�ب و��� ا�����

����ر ا������ت ا��ر��� �ن ر�م ) (١ا�� ر�م )� (٢٦زءاً � ���زأ �ن ھذه ا��وا�م ا������ ا��و�دة
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا��د���ت ا���د�ة ا��و�دة
للسنة ا������� في  ٣١د����ر ٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

إ���ح

٢٠١١م

٢٠١٠م

ا��د���ت ا���د�� �ن ا���ط� ا��������:
٢٨٧.٧٦٨

���� ر�� ا����

٤١٤.٨٧٨

��د��ت ���و�� ���� ا�ر�� �� ���� ا��د���ت ا���د�� �ن
ا���ط� ا��������:
ا����ك

١١

٣٥٢.٣٠٨

٣٢٧.١٥١

إط��ء �����ف ����ن �ؤ���
أر��ح ��ر ����� �ن إ�����رت �����ر

١٠

٢٨.٢٦٤
)(١.٤٨٥

٣٣.٥٤٥
)(٢.٥١٠

��� ا��ر�� �� ���� أر��ح �ر�� �����
����ب ��� أ�ول �����
���� ��و�ض �ن إ���ء ��ود ���ء ��ن
��وق ا����� �ن ���� أر��ح ا��ر��ت ا������ ا��و�دة

٩
٢٢
١٢

)(١٣٩.٧٢٣
)(٩٩
٢٤.٦٢٢

)(٤٠.٧٨٨
)(١٥٢
)(١٥.١٢٢
١٨.٥٧٣

���ص ا�ز��ة

١٦

٢١.٥٩٤

٣٥.١٠٤

���� ���ص ا��را�ب

١٦

٣.٩٠٤

١.٢٦١

)(٣.٥٣٣

١٤٨

���� ���ص �����ة ����� ا��د�� ���وظ��ن
ا����رات �� ا��ول وا���وم ا��������:

���� �د��ون ���ر�ون وأر�دة �د��� أ�رى
���ر�ف �د�و�� ��د�� ً
���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري
��ري ا�و���ت

)(١١٣.٢٥٣
)(٣٥٨
٦.٦١٤
)(٦.١٣١

٢٨.٧١٨
٣.٨٩٥
٥.٩٢٥
)(٥٢١

ا���زون
���� إ���� ا�و�ود ا�������
دا��ون وأر�دة دا��� أ�رى
ا�ز��ة وا��را�ب ا��د�و��
�را�ب ���ردة ����ق ��ر�� �����

)(١١.٦٨٣
)(٢١.٨٨٤
٣٤.٥٥٠
)(٥١.٢٧٢
٩٢٢

)(١٦.٥٦٥
)(٣٤.٦٤٣
٤٠.٩٣٧
)(٢٦.٩٨٦
١.٤١١

ر��ت ��ر ������

)(١٢.٨٠٤

٧.٣١٣

���� ا���د ا����� �ن ا���ط� ا��������

٣٩٨.٣١٩

٧٨١.٥٧٢

١٦
١٦

����
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
����� ا��د���ت ا���د�ة ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
٢٠١١م

إ���ح

٢٠١٠م

ا��د���ت ا���د�� �ن ا���ط� ا������ر��:
ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل
ا�����رات �� ��دات ��و���
ا�����رات ����� �����
�وز���ت أر��ح ������ �ن �ر�� �����

٩

٣.٤٧٦
١٧
١.١٠٤
٣٤.٠٨٧

)(١٣.٨٨٤
٦٥٩
٣.٥١١

إ����ت أ�ول �����

١١

)(٣٩٠.٩٥٧

)(٤.٥٥٥

�����ت �ن ا���ء ��ود ���ء ��ن

١٢

�����ت ��� أ�ول �����
١٢

����ت ��ت ا����ء وأ�رى���� ،
�����ف ا�����ن ا��ؤ���

١٠

-

٧٠١.٦٥٤

٢٩٦

٦٩٢

)(١.٠٢٥.٧٧٥

)(٢٦٦.٣٠٠

)(٦١.٧٤٥

)(٢٢.٥٤٠

)(١.٤٣٩.٤٩٧

٣٩٩.٢٣٧

��و�ل ا��را��� ���ر ا��ل

٦٤.٠٠٠

-

��و�ل ا��را��� و�روض طو��� ا��ل

٩٣٤.٥٦٥

١٤٠.٠٠٠

�داد ��و�ل ا��را��� و�روض طو��� ا��ل

)(٣٢٦.٧٤٠

)(٧٥٩.٧٨٥

���� ا���د )ا�����دم ��( ا����� �ن ا���ط� ا������ر��

ا��د���ت ا���د�� �ن ا���ط� ا���و����:

�وز���ت أر��ح �د�و��

)(٣١١.١٧٦

ا����ر �� ��وق ا�����

)(٢٠.٠٠٠

���� ا���د ا����� �ن )ا�����دم ��( ا���ط� ا���و����

٣٤٠.٦٤٩

���� ا����ر �� ا���د و�� ������ ��ل ا����

)(٧٠٠.٥٢٩

٣٢٣.٧٣١

ر��د ا���د و�� ������ أول ا����

١.٠٨٥.٣٤٩

٧٦١.٦١٨

٣٨٤.٨٢٠

١.٠٨٥.٣٤٩

ر��د ا���د و�� ������ آ�ر ا����

٣

)(٣١٧.٢٩٣
٨٠.٠٠٠

)(٨٥٧.٠٧٨

�����ت ��ر ��د��:
٨٠٠.١١١

-

١٢/١١

�����ف ����ن �ؤ��� �و�ت إ�� ا��ول ا������

٦.٦٦١

-

����ر )أر��ح( ��ر ����� �ن ا�����رات ����� �����

١.٥٧٠

)(٤٩٧

����ت ��ت ا����ء وأ�رى �و�ت إ�� ا��ول ا������

����ر ا������ت ا��ر��� �ن ر�م ) (١ا�� ر�م )� (٢٦زءاً � ���زأ �ن ھذه ا��وا�م ا������ ا��و�دة
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٣.١٥٠.٠٠٠

-------

٣.١٥٠.٠٠٠
-----

---

-----

٨٧٢.٤٣٥

-------

٨٤٣.٦٥٨
--٢٨.٧٧٧

---

-----

١.٠٣٩.٦٥٤

--)(٣١٥.٠٠٠
---

١.٠٩٥.٦٦٣
٢٨٧.٧٦٨
)(٢٨.٧٧٧

---

--)(٣١٥.٠٠٠

١.٧٣٤
-----

)(١.٧٣٤
-----

٥٣٤

----)(١.٥٧٠

٢.١٠٤
-----

٤٩٧

٥.٠٦٢.٦٢٣

١.٧٣٤
)(٣١٥.٠٠٠
)(١.٥٧٠

٥.٠٨٩.٦٩١
٢٨٧.٧٦٨
---

٤٩٧

-

---

١.٧٩٦
---

-----

١.٧٩٦
)(٣١٥.٠٠٠

١.٠٣٧.٢٧٣
٤١٤.٨٧٨
)(٤١.٤٨٨

)(٣.٥٣٠
-----

١.٦٠٧
-----
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����ب ��ر �����
�ن ا�����رات �����
�����

ا������

٤.٩٨٧.٥٢٠
٤١٤.٨٧٨
---

����ر ا������ت ا��ر��� �ن ر�م ) (١ا�� ر�م )� (٢٦زءاً � ���زأ �ن ھذه ا��وا�م ا������ ا��و�دة

ا�ر��د ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١٠م
���� ر�� ا����
ا����ط� �ظ���
ا���زام ا����� �ن ��د��ت ا����� ا���د�� �������ت
����ت ��و�ت ا��روض
أر��ح �وز��
����ر ��ر ����� �ن ا�����رات ����� �����
ا�ر��د ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م

����ب ��ر ����� �ن ا�����رات ����� �����

ا�ر��د ��� ��  ٣١د����ر ٢٠٠٩م
���� ر�� ا����
ا����ط� �ظ���
ا���زام ا����� �ن ��د��ت ا����� ا���د�� �������ت
����ت ��و�ت ا��روض
أر��ح �وز��

ا���ـــــــ�ن

رأس ا���ل
ا��د�وع
٣.١٥٠.٠٠٠
-----

ا����ط�
�ظ���
٨٠٢.١٧٠
--٤١.٤٨٨

أر��ح ����ة

ا����ط� ����ت

)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م

ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
قائمة ا����رات �� ��وق ا����ھ��ن ا��و�دة
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
 .١ا���ظ�م وا����ط
����ت ا��ر�� ا�وطـ��� ا���ود�� ����ل ا���ري � -ر�� ���ھ�� ��ود�� ) -ا��ر��( ��و�ب ا��ر�وم
ا����� ر�م م��� ٥/ر��  ١٣٩٨/٢/١٢ھـ ا��وا�ق ١٩٧٨/١/٢١م و�م ��دھ� �����ل ا����ري ر�م
��� ١٠١٠٠٢٦٠٢٦ر�� ١٣٩٩/١٢/١ھـ ا��وا�ق ١٩٧٩/١٠/٢٢م ا���در ��د��� ا�ر��ض.
و����ل ���ط ا��ر�� �� �راء و����ر و����ل ا���ن ���ل ا������ وا����ص وا����م ����� ا���ط�
ا��ر��ط� �����ل ا���ري .و���رس ا��ر�� ���ط�� �ن ��ل ��ث �ط���ت ������ ھ� ��ل ا���ط ا���م
و��ل ا�����و��ت و��ل ا������ ا����� )ا��طوط(.
���� رأس ��ل ا��ر�� ��� ٣.١٥٠ون � ��ودي ��ون �ن ��� ٣١٥ون ��م ��دي� ���� ،ل ��م ١٠
� ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م و٢٠١٠م.
����ك ا��ر�� ���� ��ر ����� ��ط ����� ،وا�دة ���� �ؤ�رة ��ر�� ار د���و إي ) (RWEا�������
وإ����ن ��ر�� ھ��ن ا��ور�� وأر�� ��رة ����� ���ل �� ا��وق ا��وري ،و����ك ا��ر�� �ذ�ك أر��
��ن د�ر�� )رورو( ���ل ��� ا��طوط ا����ر�� ��ن أ�ر��� ا������� وأورو�� وا��رق ا�و�ط و���
ا���رة ا���د��.
����ك ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة )ا������ ���ر��( ���� ��ر ����� ����و��ت�� ،ث ����
�ؤ�رة ��� ھ��� �د�د ��ري ��و�ب ��د ����ر رأ����� �م �و���� ���ر�� ���� ٣٠ر ٢٠٠٩م ��
�ر�� "أود��ل" أس أي ا��رو���� "أود��ل" ��� ھو ���ر إ���� �� إ���ح ) (٦و��� ����ت ���ل ��
���� ���ري �� �ر�� إن �� �� – اود��ل ������ل ����رز �� إل �� ،و�ت ����ت أ�رى �ؤ�رة
���ر�� ا������� ����ن وا���ل ا���دودة ا������ ���ر�� ا���ود�� �������ت ا������ "���ك" و�����
وا�دة �ؤ�رة ���ر�� ا���ود�� ا������� ����رو����و��ت )����م(.
ھذا و�د ���ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ��و��� ا������ �را�� �� �ر�� "أود��ل" ���ر�� ٢٢
���دى ا��رة ١٤٣٠ھـ )ا��وا�ق � ١٥و��و ٢٠٠٩م( ��م ��و���� إ���ء �ر�� ������ �� د��،
ا���رات ا��ر��� ا����دة ���م إن �� �� – اود��ل ������ل ����رز �� إل �� ) ���ر إ���� "��روع
���رك" ( �����ل أ�طول ا��ر���ن ���ر�� �ن ��ن ��ل ا�����و��ت �� ���� وا�د ����ل �� ��ل
ا���رو����و��ت وا�ز�وت ا������� وا��واد ا���رو��� ا���ررة �ول ا����م �� ا��ر��ز ��� ��و ا����ج
وا���د�ر �ن ��ط�� ا����� ا��ر�� .و��د �دأت ا��ر�� ا��د�دة ���ط�� �� ��م ٢٠١٠م.
���ت ا��ر�� ��  ٢٨أ��طس ٢٠١٠م �����س �ر�� ����� �د�دة )�ر�� ا���ري ������� ا������( ��
ا��ر�� ا��ر��� ���د��ت ا�زرا��� )أرا��و( ���ل ا������ ا����� ا������ �رأس ��ل �دره ��� ٢٠٠ون
� ��ودي���� .ك ا��ر�� ����� ٪٦٠ن ھذه ا��ر�� ����� ����ك �ر�� أرا��و ����  ٪٤٠ا�������� .م
�داد ���ھ�� رأس ا���ل ������ل �ن ��ل ا��ر��ء ��� �� �� ٣١رس ٢٠١١م .و�ن ا���و�� أن ��دأ ھذه
ا��ر�� ا��د�دة ���ط�� ا����ري �� ا�ر�� ا����� �ن ��م ٢٠١٢م.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
إن ا��وا�م ا������ ا��و�دة ا��ر��� ����ن ���ط�ت ا��ر�� وا��ر��ت ا������ ��� ،ا��� ����ك ا��ر��
���� ��� أ��ر �ن � %٥٠ن ��وق ا������ و/أو ��� �ق ا���طرة ��� ��ك ا��ر��ت ا������ ،و���ت
ا��ر�� �د أ��ت و/أو ��ھ�ت �� ا��ر��ت ا������ وا������ ا������:
ا����ط

ا���ر

ا��م

��ر��
ا�����س

نسبة
ا������
٢٠١١م

نسبة
ا������
٢٠١٠م

�ر��ت ����� �و�دة:
ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري – أ�ر���

و��ل ���ن ا��ر��

أ�ر���

١٩٩١م

%١٠٠

%١٠٠

�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )�ر�ودا(*

ا�دارة ا����� ����ن

د��

١٩٩٦م

%١٠٠

%١٠٠

ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة

��ل ا���رو����و��ت

ا�ر��ض

١٩٩٠م

%٨٠

%٨٠

�ر�� ا���ري ������� ا������

��ل ا������ ا������

ا�ر��ض

٢٠١٠م

%٦٠

%٦٠

�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )��� ال تي(*

ا�دارة ا����� ����ن

د��

٢٠١١م

%١٠٠

-

��ل ا���ز ا����ل

�ر�ودا

١٩٨٠م

%٣٠.٣

%٣٠.٣

����� و���رة ا�ز��ج

ا�ر��ض

٢٠٠٦م

%١٠

%١٠

�ر��ت ����� ��ر �و�دة:
�ر�� ��رد�ك ا���دودة

ا��ر�� ا��ر��� ا����دة ��ز��ج ا���ط�

* ��رض ا���ظ�م وا������ ���ت ا��ر�� �����س �ر�� ����� �د�دة )�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن
ا���دودة ��� -ال ��( و�م ������� ���ر�� ��  ٣١ا��و�ر ٢٠١٠م �� ا���ط�� ا��رة �� د�� ،ا���رات
ا��ر��� ا����دة �رأس ��ل �دره  ٣٠٠.٠٠٠درھم إ��را�� .وا��دف �ن ذ�ك ھو ��ل �����ت �ر��
ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )�ر�ودا( ا�� ا��ر�� ا��د�دة .و���ت ھ���ن ا��ر���ن ا�������ن
��و��� ا������ ��ل أ���ل ������ ���ر�� � ٧و��و ٢٠١١م وا��� ��ت ��� أن ��م ��ل ا��ول وا���وم
ا�� �ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )��� ال ��( ����� ا����� ا�د��ر�� ��� �� �� ٣١رس
٢٠١١م� .م ا�����ء �� ا���ف ا����� �ن ��م ٢٠١١م �ن ا��راءات ا��ظ���� ���ل ���� ا��ول
وا���وم و�م ا���ء �ر��ص �ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ا���دودة )�ر�ودا( في  ١٢د����ر
٢٠١١م.
�م ��ن ��ذه ا������ أي ����ر ��� ا��وا�م ا������ ا��و�دة ���ر��.
 .٢ا������ت ا�������� ا�����
أ -ا��رف ا�������

�م إ�داد ا��وا�م ا������ ا��و�دة ا��ر��� و��� �������ر ا���درة �ن ا����� ا���ود�� ��������ن
ا����و���ن و���ء ��� ���وم ا������ ا���ر����������� ،ء ����م ا������رات ا������ ����� وا�دوات
ا������ ا������ ������� ا���د�� .و���� ا��ر�� أ��س ا������ق ا������� �� ����ل إ�رادا���
و��ار����.

ب�� -رة ا��وا�م ا������
و��� ً ���ظ�م ا����� ���ر�� ��دأ ا���� ا������ ���ر�� �� أول ����ر �ن �ل ��م ���دي و�����
������ ��ر د����ر �ن ��س ا���م ا����دي.
ج -أ�س �و��د ا������ت
��راض �و��د ا������ت �م ا�����د ا�ر�دة ا������ �ن ا������ت ��ن ا��ر�� ا�م و�ر�����
ا������� ��� .م ا����ب ��� ��وق ا����� ��ر ا����طرة )وھم ا��ر��ء ا��ر�ن �� ا��ر�� �ي
ا��ر��ت ا������( �� ���� أ�ول ا��ر��ت ا������ و����م �ن ���� أر�����.
-٩-
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
د -إ���دام ا���د�رات
إن إ�داد ا��وا�م ا������ ا��و�دة و���ً �����دئ ا�������� ا�����رف ����� ��ط�ب ا���دام ��د�رات
وا��را��ت �ؤ�ر ��� ����� ا��ول وا���وم ،وإ�����ت ا��ول وا���زا��ت ا������� ���ر��
ا��وا�م ا������ ،و�ذ�ك ��د�ر ����� ا��رادات وا����ر�ف ��ل ��ك ا���رة ا������ .و���ر�م �ن أن
ھذه ا���د�رات ����ّ� ��� أ��ل ا����و��ت وا��داث ا������ ا���و�رة �دى ا�دارة ،إ� أن ا������
ا������ ا������� �د ����ف �ن ھذه ا���د�رات.
ھـ�� ������ -ود ا�����ر ا���و���
إن ا����� ا������ ��د�و��ت ا�����ر ���ول ا������ ��و�ب ا�����ر ا���و��� و���� ا��ردة ��ر
ا����و�� في ����� �دة ا���د ��م أ����رھ� ����ب �د�ن صافي �ن ا��رادات ا���و���� ��ر ا������
و��م ا���راف ���رادات ا�����ر ��� �دى ��رة ا����ر �����دام طر��� صافي ا������ر ،مما
���س ��دل ���د دوري ���ت.
��وم ا��ر�� بالمحاسبة �ن ا��ول ا��� ���ل ����� ��و�ب ��ود ا�����ر ���ود ����ر ��و����
��د�� ��ول ��د ا�����ر ��ظم ا����طر وا������ ا������� ������ ا��ول ا�� ا������ر
)"ا��ر��"(.
و -ا���د و�� ������
��راض إ�داد ����� ا��د���ت ا���د�� ا��و�دة ���ون ا���د و�� ������ �ن ا���د�� �����دوق
وا�ر�دة ا������ وإ�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل ،وا������رات ا������ ����و�ل إ��
����� ��د�� و��رة ا�������� ���� أ��ر أو أ�ل �ن ��ر�� �را��� وا��� ��ون ����� ���ر��
و�ر����� ا������ دون أي ��ود.
ز -ا������رات

 -١إ�����رات �� �ر��ت ����� وأ�رى
�ظ�ر ا�����رات ا��ر�� في ا��ر��ت ا������ ا��� ��ون ���ر�� ����راً ھ��� ً و��س ��� ��طرة
على �������� ا������ و ا�������� أو ا��� ����ك ا��ر�� حصصا في رأ������ ���ب ��راوح �ن
 %٢٠إ�� � %٥٠طر��� ��وق ا���������� .ن ا�����ر ا��ر�� في ا��ر�� ا������ ���ب
ا���رة ا������ في ��ر�� ا��راء وا��� ���ل ز��دة ��ر ا��راء �ن ���� صافي ا��ول
ا����راه و�ظ�ر ھذه ا���رة بالصافي ��د ��م ا�ط��ء ا���را�م و ���رة ا���وط ،إن و�دت.
�ظرا ����ف ����� ا���� ا������ ��ر�� ��رد�ك ا���دودة �ن ا���� ا������ ���ر���� ،ن حصة
ا��ر�� في صافي أر��ح أو ����ر �ر�� ��رد�ك �درج في ا����ت ا�������� ���ر�� ��ب
آ�ر �وا�م ����� ��دة �ن ��ل �ر�� ��رد�ك .إن ا���رة ا�ز���� ا��� تلي آ�ر �وا�م ����� ��دة �ن
��ل �ر�� ��رد�ك ا���دودة حتى ��ر�� ا��وا�م ا������ ا��و�دة ���ر�� ھ� ��ر�ن.
�ظ�ر ا������رات �� ا��ر��ت ا��رى ��ر ا���داول أ����� ����وق وا��� ����ك ا��ر��
���� �� رأ������ ����� أ�ل �ن � %٢٠طر��� ا������.
 -٢ا�����رات �� ��دات ��و���
�ظ�ر ا������ر �� ا���دات ا���و��� ا��� ����ظ ��� ���ر�� إ�������� ��� أ��س ا������
ا���د�� ���دار ا������ذ �� ا���وة أو ا���م .و�� ���� ا�����ض ��ر ا��ؤ�ت �� ا����� ����
��م إ���ت ا�����ر ��ر ا������ ��ن ����� ا�د�ل ا��و�دة.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
 -٣إ�����رات �� أوراق �����
���ل ا������رات �� ا�وراق ا������ ا�����رات �� و�دات ���د�ق ا�����ر�� و����ظ
ا�����ر�� �دار �ن ��ل ��وك �������� ،ت ا�� ���� ��ود ��� ���:
• إ�����رات ���ظ ا�� ��ر�� ا������ق
��م ����ف ��ض ا������رات إ�� ا�����رات ���ظ ا�� ��ر�� ا������ق ���ءاً ��� ��� ا�دارة
�� ذ�ك�� .م ���س ��ك ا������رات ��� أ��س ا������ ا���د�� ���دار ا������د �� ا���وة أو
ا���م ،إن و�دت.
• إ�����رات �����ر
��م ����ف ��ض ا������رات ا�� ا�����رات �����ر ���ءاً ��� ��� ا�دارة �� ذ�ك�� .م ���س
��ك ا������رات ��� أ��س ا����� ا���د�� ،و��م إ���ت ا�����ب أو ا�����ر ��ر ا������ ��ن
����� ا�د�ل ا��و�دة.
• إ�����رات ����� �����
��م ����ف ��ض ا������رات �������رات متاحة ����� إذا �م ���و�� �روط ا�����ف
�������رت ���ظ ا�� ��ر�� ا������ق أو ا�����رات �����ر�� .م ���س ا������رات ا������
����� على أ��س ا����� ا���د�� و�درج ا�����ب أوا�����ر ��ر ا������ �ن ��ك ا������رات
��ن ��وق ا����ھ��ن�� ����� ،م ��د ا�����ب أو ا�����ر ا������ �ن ا��رداد ا�و�دات ��ن
قائمة ا�د�ل ا��و�دة ����رة ا��� ��م ���� ا��رداد ھذه ا�و�دات .و�� ��ل �دوث ا����ض دا�م
في ���� ��ك ا������رات أو و�ود د��ل �و�و�� على ذ�ك ا�����ض ��م ��و�ل ا�����ر ��ر
ا������ إ�� قائمة ا�د�ل ا��و�دة .و��م ����ف ��ك ا������رات ��ن ا��ول ا���داو�� في
حالة و�ود ��� ������ ��ل ا��� ��ر ��راً �ن ��ر�� ا��ر�ز ا����� وإ� �درج ��ن ا��ول
��ر ا���داو��.
ح -ا���زون
����ل ا���زون في ���� ا�و�ود وز�وت ا�����م على ��ن ا���ن وا��� �ظ�ر �ر��د ��زون في
��ر�� ا��ر�ز ا����� و��م ��د�د ������� على أ��س ا�وارد أو� ��در أو� ،وھذه ا�طر��� ����ر
أ��ر مالئمة ����ل ا��ر�� .إن ا��رو��ت ا������ ��ن تكلفة ا���زون و��� �طر��� ا���و�ط ا��ر��
وطر��� ا�وارد أو� ��در أو� ��ر �وھر�� على قائمة ا�د�ل ا��و�دة�� ����� .م ����ل �����ف
�ط� ا����ر وا�����ز��ت ا��رى ا��و�ودة على ظ�ر ��ن ا��ر�� على ���ر�ف ا�����ل ��د
ا��راء.
ط����� -ف ����ن �ؤ���
��وم ا��ر�� ��ط��ء �����ف ا�����ن ا��ؤ����� ،ب أ�واع ا�����ت ،على ��رة ����ن إ�� ��س
��وات وذ�ك إ����راً �ن ��ر�� ����� ����� ا�����ن .و�� حالة ا����م ������ ����ن أ�رى ��ل ��رة
ا�ط��ء ا���ددة ��م إط��ء ر��د �����ف ا�����ن ا��ؤ��� ا������ ����ن ا������ في قائمة ا�د�ل
ا��و�دة ��ل ا���رة ا��� ����� ��د �دا�� ����� ا�����ن ا��د�دة.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
ي ���� -أ�ول �����
���ل ا��ول ا������ �������� ا������ و��م ا������� �طر��� ا���ط ا����ت ��وز�� ����� ا��ول
ا������� ��� ا����ر ا������� ا���درة �����دام ��ب ا�����ك ا������-:
ا��ول
����� و������ت
ا��طول وا���دات*
��و��ت و�رارات
أ��ث و����زات
أدوات و��دات ������
���رات
أ��زة ���ب آ��
����زات ���� ا���و��ت
أ�رى

���� ا�����ك
�ن  ٥إ�� %٣٣.٣
�ن  ٤إ�� %١٥
�ن  ٨.٣٣إ�� %٢٠
%١٠
�ن  ٢.٥إ�� %٢٥
�ن  ٢٠ا�� %٢٥
�ن ١٥ا�� %٢٥
�ن  ١٠ا�� %٢٥
�ن  ٧ا�� %١٥

* �����ك ��ن ا�د�ر�� )رورو( ��� �دة ��ر�ن ����ً ،أ�� ا�����ت ا������ ������ك ��� �دة ����
و��ر�ن ����ً����� ��� .ك ا���ن ا�������� ��ب ��رھ� ا���د�ري ا������ ��د ا��ذ �� ا�����ر ����
� %١٠ن ����� ا���ن ����� �ردة����� ����� .ك ��دات ��ن ا�د�ر�� )رورو( ��� �دة ���� ��ر
���� َ.

��دد ا�ر��ح وا�����ر ا������ �ن ا������د ����ر�� ا������ت �� ا����� ا�د��ر�� و���د �� �����
ا�د�ل ا��و�دة.
���د ���ر�ف ا������ وا�����ت ا���د�� ا��� � �ز�د �وھر�� ً �ن ا���ر ا������ ا���در
���ل ����� �� ،ا�د�ل ا��و�دة ��د ���دھ��� .م ر���� ا���د�دات وا�������ت ا����� ،إن و�دت
و��م ا�����د ا��ل ا�ذي �م ا���دا��.
ك -ا���وط �� ���� ا��ول ��ر ا���داو��
��م إ�راء �را��� ������ ا�د��ر�� ���ول ��ر ا���داو�� �����د �ن �دم و�ود أي د��ل ��� و�ود
���رة ����� �ن ا���وط �� ���� ا��ول .و�� ���� و�ود ��ل ھذا ا�د��ل�� ،م ��د�ر ا����� ا������
����رداد وا��� ھ� ا����� ا���د�� ���ل ���و�� ً ���� �����ف ا���� أو ���� ا����دام ،أ����
أ������ ،د�د ��م ھذه ا����رة .و�� ا����ت ا��� � ���ن ���� ��د�ر ا����� ا������ ����رداد �ذ�ك
ا��ل�� ،وم ا��ر�� ���د�ر ا����� ا������ ����رداد ��و�دة ا������ ��و��د ا���د ا��� ����� إ���� ذ�ك
ا��ل.
و�� ا����ت ا��� ��در ���� ا����� ا����ل ����رداد ���ل أو ا�و�دة ا������ ��و��د ا���د ���ل �ن
����� ا�د��ر���� ،د�ذ ���ض ا����� ا�د��ر�� �ذ�ك ا��ل أو ا�و�دة ا������ ��و��د ا���د إ�� ا�����
ا������ ����رداد ��� ،و��م إ���ت ����ر ا���وط �� ���� ا��ل �وراً ����ر�ف �� ����� ا�د�ل
ا��و�دة.
وإذا �� �م ���� ً ��س ��د ���رة ا���وط �� ا������� ،د�ذ ��م ز��دة ا����� ا�د��ر�� ���ل أو
ا�و�دة ا��درّ ة ����د إ�� ا���د�ر ا���دل ������� ا������ ����رداد ��� ،أ� �ز�د �ن ا����� ا�د��ر�� ����
�و �م ��م إ���ت ���رة ا���وط �� ���� ذ�ك ا��ل أو ا�و�دة ا��درّ ة ����د �� ا���وات ا�������� .م
إ���ت ��س ���رة ا���وط �� ا����� �وراً ���رادات �� ����� ا�د�ل ا��و�دة .و� ��م ��س ���رة
ا���وط �� ���� ا��ول ��ر ا����و��.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
ل��� -ص �����ة ����� ا��د�� ���وظ��ن
��وم ا��ر�� �����ب ���ص �����ة ����� ا��د�� ���وظ��ن ��� أ��س �دة ا��د�� ا���را���
���وظ��ن و��� ً ��وا�� ا��ر�� و��� ������ �� �ظ�م ا���ل ا���ودي وا��ظ�� وا��وا�� ا��ط��� ���
ا��ر��ت ا������ ��رج ا������.
م��� -ق ا��راد
���� ا��ر�� ����� ا�ر��ت ا������� ���طوط ���د�د إ�رادات و��رو��ت ھذه ا�ر��ت وا���
��ص ا���رة و��ون ا�ر��� ������ ��د�� ���ر ا������ �ن آ�ر ����ء ��ر�� ��ل ر��� ،و��م ����ل
إ�رادات ا���ن و��رو��ت ا�����ل ا�����رة و��ر ا�����رة ��ر��ت ��ر ا������� ���ن إ�������.
و��م إظ��ر ا�ر��ت ��ر ا������� ������� ا������ �� ����� ا��ر�ز ا����� ا��و�دة "ر��ت ��ر
مكتملة".
أ�� إ�رادات ا�����ر وا���ط� ا��رى ا��ر��ط� ������ ،م ��دھ� ��د ��د�م ا��د�� و��� ����م ��
��رات ا���ود و�دد ا�ر��ت و��د�م ا��د��ت ا����ق ����� .و��م ��د ا��رادات ا��رى ��د ������.
ن -إ���� ا�و�ود
��م إ����ب إ���� ا�و�ود ��د ا��راء ��� أ��س ا����� ا����راة و���ل �� ����� ا�د�ل ا��و�دة،
و��م ��و�ن �����ت ����ل أي ����� ���وك �� �������.
س -ا����ر�ف
���ف ���ر�ف ا����ط ا�����رة و��ر ا�����رة ����ر�ف ����ل ،و��م ����ف ���� ا����ر�ف
ا��رى ����ر�ف ��و��� وإدار��.
ع -تكلفة ا���و�ل
��م ����ل ���� ا���و�ل �������� ا������� ��د ��م �����ف ا������ت ا�����دة .و��م ر���� �����
ا���و�ل ا����� ���و�ل �راء أو إ���ء أو ا���ج ا��ول ��زء �ن ��ك ا��ول��� ����� .ل �����ف
ا���و�ل ا��رى ��� ����� ا�د�ل ا��و�دة.
ف -ا������ت ������ت ا������
��م ��و�ل ا������ت ������ت ا������ إ�� ا�� ا���ودي �����دام أ���ر ا��رف ا����دة ��د
�دوث ��ك ا������ت .أ�� ا��ول وا���وم ا���د�� ������ت ا������ �� ��ر�� ا��ر�ز ا�����،
���م ��و���� إ�� ا�� ا���ودي و��� ً ����ر ا��رف ا����دة �� ��ر�� ا��ر�ز ا����� و�درج
�رو��ت أ���ر ا��رف وا��� �م ��ن �وھر�� ���م ٢٠١١م و ٢٠١٠م �� ����� ا�د�ل ا��و�دة.
��� ��م ��و�ل أر�دة ا��ول وا���وم ا�ظ�ھرة �� ا��وا�م ا������ ���ر��ت ا������ ا��و�دة
وا������ ������ت ا������ إ�� ا�� ا���ودي و��� ����ر ا���و�ل ا����دة ���ر�� ����� ا��ر�ز
ا����� ا��و�دة ��� ��م ��و�ل إ�رادات و���ر�ف ا��ر��ت ا������ ا��و�دة وا������ ������ت
ا������ إ�� ا�� ا���ودي و��� ���و�ط أ���ر ا���و�ل ا����دة ��ل ا���رة�� ��� .ول ����ر
��وق ا����ھ��ن� ���� ،دا ا�ر��ح )ا�����ر( ا�����ة �����دام أ���ر ا��رف ا����دة �� ا��وار��
ا��� ��ود ��ل ���ر ��د �دو�� .و�درج �رو��ت ا����� ا������ �ن ا���و�ل ،إن ���ت �وھر��،
���د ����ل ��ن ��وق ا����ھ��ن.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
ص -ا�ز��ة وا��را�ب
��م ����ب ���ص ��ز��ة و��� ً ��ظ�� مصلحة ا�ز��ة وا�د�ل )"ا������"( و��م ����ل
�����ت ا�ز��ة على قائمة ا�د�ل ا��و�دة على أ��س ا�و��ء ا�ز�وي ا�����ل أو صافي ا�ر��
ا���دّل ��ل �ر�� على �دة ،أ���� أ��� .كما ��م ����ب ���ص ��را�ب ا����ط�ع ا�������
على ���ت ��ر ����� و���ل على قائمة ا�د�ل ا��و�دة .و������� ���ر��ت ا������ ��رج ا������
ا��ر��� ا���ود�� ���م ����ب �����ت ا��را�ب و��� ً ���ظ�� ا������ في ��ك ا���دان .و��م �������
على قائمة ا�د�ل ا��و�دة.
ق -إ����ط� ����ت ��و�ت ا��روض
����دم ا��ر�� ا������ت ����ت ��و�ت ا��روض و�ذ�ك ا������ت ��د�د ا���ف ا���� ���و�ت
ا��روض ����ب ���طر �����ت أ���ر ا���و�ت �� ا��وق ،و�م إظ��ر ا����ر �� ا����� ا��و���
�������ت ����ت ��و�ت ا��روض �� إ����ط� ����ت ��و�ت ا��روض ��ن ��وق ا����ھ��ن،
��� ��م ��د�ل ���� ھذا ا�����ط� ���ءاً ��� ا�����م ا�دوري �������ت ����ت ��و�ت ا��روض.
ر -ر�� ا���م وا�ر��ح ا����رح �وز����
��م ا����ب ر�� ا���م �ن د�ل ا�����ل وا����ل ا��ر��� و���� ر�� ا���� ��� أ��س ا���و�ط
ا��ر�� ��دد ا���م ا������ ��ل ا���م .و����ل ا�ر��ح ا����رح �وز������ ،د ����� ا���� ��زء �ن
ا�ر��ح ا�����ة و���ت ���وم� �� ،م ��م ا��وا��� ��� �وز�� ا�ر��ح �ن ��ل ا������ ا���و��� ��ل
����� ا����.
ش����� -ت ا��د��ون ا����ر�ون
�ظ�ر ر��د �����ت ا��د��ون ا����ر�ون ����� ا����� ا������ �����ق ��د طرح ���ص ا�د�ون
ا����وك �� ������� .و��م ا����ب ���ص ا�د�ون ا����وك �� ������� ��د و�ود د��ل
�و�و�� ��ن ا��ر�� �ن ��ون ��درة ��� ����ل ���� ا������ ��� ًء ��� ا��روط ا�����
���د��ون .و��م ����ل ھذه ا������ت ��� ����� ا�د�ل ا��و�دة ��ن ��د ا����ر�ف ا���و���
وا�دار�� .و��د�� ���� ���ب ا��د���ن ��ر ���ل ������ل ��م �ط�� ����ل ���ص ا�د�ون
ا����وك �� ������� .و��م ��س أي ����� ����� �م �ط��� ����� ً ����ل ا����ر�ف ا���و���
وا�دار�� �� ����� ا�د�ل ا��و�دة.
ت -ا����ر�ر ا��ط����
ا��ط�ع ا�������
ا��ط�ع ا������� ھو ���و�� �ن ا��و�ودات أو ا������ت أو ا�����ت ا���:
• ���ل �� أ��ط� �در إ�رادات.
• ��وم ا�دارة �����رار �����ل ����� �������� �ن أ�ل ا���ذ ا��رارات ا��� ����ق ��وز��
ا����در و����م ا�داء.
• ��و�ر ���� ���و��ت ����� ���ل ����ل.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

.٣

ا���د و�� ������
����ن ا���د و�� ������ ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م ا���د �����دوق و�دى ا���وك وا��را���ت
وا�ودا�� ���رة ا��ل و���� ����� ����� ���ود ����� ����� ��� ٠.٠٣ون � ��ودي )٢٠١٠م:
��� ٠.٠٣ون � ��ودي( وذ�ك ����ل ا���دار �ط���ت ���ن ����� ����ء �دة ا����� .
��� ����ن أ��� ً ���� ��� ٣٣.٣ون � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م )٢٠١٠م ٣٦.٧٧ :
���ون � ��ودي( ���ّد ��داد ا����ط ا���ر�� ���روض ا������� ��ل �دة � ١٨٠و�� �ن ��ر��
����� ا��ر�ز ا�����.
��� ����ن أ��� ً ���� ��� ٠.٥٧ون � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م )٢٠١٠م ٠.٦١ :
���ون � ��ودي( ���ل أر�دة ����� ���ود ����� ��ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن ،و����
��� ٠.٥٤ون � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م )٢٠١٠م ��� ٠.٥٤ :ون � ��ودي( ���ل
أر�دة ����� ���ود ����� ���ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري – أ�ر���.
��راض إ�داد ����� ا��د���ت ا���د�� ���ون ر��د ا���د و�� ������ ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١١م
١٤٤.٧٩٨
)(١٦.٥٦٣

٢٠١٠م
١٠٨.٧١٣
)(١٨.٢٢٦

١٢٨.٢٣٥

٩٠.٤٨٧

ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل

٢٧٤.٤٦٩

١.٠١٤.٥٥٩

����� ����� ���ود �����

)(١٧.٨٨٤

)(١٩.٦٩٧

ر��د ا���د و�� ������ �� ����� ا����

٢٥٦.٥٨٥
٣٨٤.٨٢٠

٩٩٤.٨٦٢
١.٠٨٥.٣٤٩

��د �����دوق و�دى ا���وك
����� ����� ���ود �����

.٤

ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل
���ون ر��د ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���� ا���ودي
ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���دو�ر ا��ر���
ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���درھم ا���را��
ا�����رات �� �را���ت وودا�� ����ورو
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٢٠١١م
٢٠٠.٠٣١

٢٠١٠م
٥٥٩.١٦٣

٣٤.٦٩١
٣٩.٧٤٧
٢٧٤.٤٦٩

٣٧٦.٢٥٤
٧٥.٣٦٥
٣.٧٧٧
١.٠١٤.٥٥٩

ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

.٥

���� �د��ون ���ر�ون وأر�دة �د��� ��داو�� أ�رى
���ون صافي ر��د ا��د��ون ا����ر�ون وا�ر�دة ا��د��� ا���داو�� ا��رى ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١١م
٢٤٣.١٨٥
٣٥.٠٥٣
١٠.٤٦٩
١٢.٣٧٥
٣٠١.٠٨٢
)(١٢.٥٨٦
٢٨٨.٤٩٦

�د��ون ���ر�ون
�ط����ت ����ن
��ف ���وظ��ن
أر�دة �د��� أ�رى
���ص د�ون ���وك �� �������

٢٠١٠م
١٣٤.٣٨٦
٤١.٨٢١
١١.١٣٧
٧.٣١٧
١٩٤.٦٦١
)(١٩.٤١٨
١٧٥.٢٤٣

���� ��� ���ص ��ر�� ���ب ���ص ا�د�ون ا����وك �� �������:
٢٠١١م
١٩.٤١٨
٥.٢٩٠
)(١٢.١٢٢
١٢.٥٨٦

ا�ر��د �� �دا�� ا����
ا�����ت
��و��
ا�ر��د ��� �� ����� ا����

٢٠١٠م
١٨.٢٣٧
٢.٣٩٧
)(١.٢١٦
١٩.٤١٨

��� ���� .٦ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري
و��ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة في ���� ٣٠ر ٢٠٠٩م ا������ مع �ر�� أود��ل �����ر
��ث ��ن ��و�ب ��د ����ر على ھ��� �د�د ��ري ��دة ��ر ��وات مع ���ر ا��راء ��د ��ث
��وات .و�م ����م ھذه ا���ن ��ر�� أود��ل في �� ١را�ر ٢٠٠٩م .و����ر ھذا ا���د ا������ ����ر
رأ����� ��وّ ل ���� ا������ وا����طر ��ر�� أود��ل و��ط��� �ق ا��راء ��ب ا���د .و����ص
صافي ر��د ا����ب ا��د�ن �ن ����ر ��ن على ھ��� �د�د ��ري كما في  ٣١د����ر بما ���:
ا�و�ف
ا��د ا�د�� ���د�و��ت ا��������� ا���ر��� ��� ��د ا����ر
���� ا��ردة ��ر ا����و�� �� ����� �دة ا���د
����ب ��ر �����
���� ���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري
�م ����ف ا����� أ��ه كما في  ٣١د����ر ��� ���:
ا��زء ا���داول
ا��زء ��ر ا���داول
���� ���ب �د�ن �ن ����ر ��ن ��� ھ��� �د�د ��ري

٢٠١١م
٤٦٧.٠٠٥
٢٤٧.٨٧٥
٧١٤.٨٨٠
)(٣٠٢.٥٢٠
٤١٢.٣٦٠

٢٠١٠م
٥٢٢.٤٣٩
٢٤٧.٨٧٥
٧٧٠.٣١٤
)(٣٥١.٣٤٠
٤١٨.٩٧٤

٧.٥٣٨
٤٠٤.٨٢٢
٤١٢.٣٦٠

٦.٦١٥
٤١٢.٣٥٩
٤١٨.٩٧٤
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
����ص د���ت ا��د ا�د�� ��د���ت ا��������� ا���ر��� ��� ��د ا����ر و���� ا��ردة ��ر ا����و��
�� ����� �دة ا���د ����س ��وات ا���د�� و�� ��ده ��� ��� ����� ا������� ��  ٣١د����ر:
٢٠١١م
٥٥.٥٨٦
٥٧.٣١٣
٦١.٢٤٥
٦٥.٣٥١
٧٩.٦٤٩
٤٠٥.٧٣٦
٧١٤.٨٨٠

������ ��ل أ�����ر ��را ً
������ ��ل �� ٢-١وات
������ ��ل �� ٣-٢وات
������ ��ل �� ٤-٣وات
������ ��ل �� ٥-٤وات
ا�����ق ��د ذ�ك

٢٠١٠م
٥٥.٤٣٥
٥٥.٥٨٦
٥٧.٣١٣
٦١.٢٤٥
٦٥.٣٥١
٤٧٥.٣٨٤
٧٧٠.٣١٤

إن ا�د�ل ا�����ق ��������� أ��ه ����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م ���� ��� ٤٨.٨٢ون �
��ودي )٢٠١٠م��� ٤٩.٥١:ون � ��ودي( �م إدرا��� �� إ�رادات ا�����ل �� ����� ا�د�ل
ا��و�دة ا��ر���.

.٧

ا���زون
���ون ر��د ا���زون ��� ��ن ا���ن ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١١م
١٢٢.٨٣٥
٢٢.٢١٤
١٤٥.٠٤٩

و�ود
ز�وت ا�����م
أ�رى

.٨

٢٠١٠م
١٠٩.٨٨٠
٢١.٥٠٢
١.٩٨٤
١٣٣.٣٦٦

���� إ���� ا�و�ود ا�������
���ون ���� ر��د إ���� ا�و�ود ا������� ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:

إ���� و�ود ������
���ص إ���� و�ود ���وك �� �������
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٢٠١١م
١٣٠.٣٧٤
)(٤٢.٥٩٥

٢٠١٠م
٩٠.٧٥٣
)(٢٤.٨٥٨

٨٧.٧٧٩

٦٥.٨٩٥

ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

.٩

ا�����رات �� �ر��ت ����� وأ�رى
���� ��� ���ص ��ر�� ���ب ا������رات �� �ر��ت ����� ��ل ا���� ا������� ��  ٣١د����ر :
ا�ر��د ��� �� �دا�� ا����
��� ا��ر�� �� ���� أر��ح �ر�� �����

٢٠١١م
٤٥٥.٧٩٦
١٣٩.٧٢٣

٢٠١٠م
٤١٨.٥١٩
٤٠.٧٨٨

�وز���ت أر��ح ������ ��ل ا����
ا�ر��د ��� �� ����� ا����

)(٣٤.٠٨٧
٥٦١.٤٣٢

)(٣.٥١١
٤٥٥.٧٩٦

أ( �ر�� ��رد�ك ا���دودة
����ت �ر�� ��رد�ك ���ر�� �� ٢٠را�ر ١٩٨٠م ��و�ب �وا��ن �ر�ودا ،وھ� �ر�� ������
������ �� ��ل و���رة ��ز ا���رول ا����ل ) (LPGو������ �� �ر�ودا  ،و��� ����ب ��
�ل �ن �و���و و�����ورة وا������ .و�� �� ٢٢را�ر ٢٠٠٥م د��ت ا��ر�� �� إ������ ��راء
��� ���ل � %٣٠.٣ن رأس ��ل �ر�� ��رد�ك ا���دودة ����ل د�� ���� إ����� و�دره ١٨٧.٥
���ون � ��ودي أي �� ���دل )��� ٥٠ون دو�رأ�ر���(.
�م ا����ر ا��رق ��ن ���� ���� ا������ر و���� ا��ول ا����راه وا����� ��� ١١٩.١٨ون �
��ودي ���رة وا��� �م إدرا��� ��زء �ن ���� ا������ر.
��دأ ا���م ا����� ��ر�� ��رد�ك �� ����� ١ر و����� ��  ٣١أ��طس �ن �ل ��م ���دي�� .د
���ت ��� ا��ر�� �� ���� أر��ح �ر�� ��رد�ك ا���دودة ���  ٣١أ��و�ر ٢٠١١م���� ،
��� ١٣٥.٣٨ون � ��ودي ) ٣١أ��و�ر ٢٠١٠م ��� ٣٦.٩٣ :ون � ��ودي( ،و����ن
��� ا��ر�� ��  ٣١أ��و�ر ٢٠١١م ���� ��� ٤٦.٦٩ون � ��ودي ���ل ��� ا��ر�� �ن
����ب ��ر ����� �ن ��ود ���د�� ����� ) ٣١أ��و�ر ٢٠١٠م ����ر ��ر �������� ٢.٠٩ :ون
� ��ودي(.
ب( ا��ر�� ا��ر��� ا����دة ��ز��ج ا���ط�
���ت ا��ر�� ��و��� ��د �����ھ�� �����ء ا��ر�� ا��ر��� ا����دة ��ز��ج ا���ط� ���و
�ؤ�س�� ،ث ��ت ا��وا��� ��� ������� ��و�ب ا��رار ا�وزاري ر�م ) (١٢٩٩و��ر�� ١١
���دى ا�و�� ١٤٢٧ھـ) ،ا��وا�ق � ٨و��و ٢٠٠٦م( و�م ا������ر ����� ��� ٢٠ون � ��ودي
�م د��� ������ل ����ل ا���ك �� ٢.٠٠٠.٠٠٠م��� ،ل ذ�ك �� ����� � %١٠ن رأس ا���ل��� .
�م د�� ���� ��� ١.٢ون � ��ودي ���  ٣١د����ر ٢٠١١م ����ل ��� ا��ر�� �ن �����ف
ا�����س وا��طو�ر���� .ل ���ط ا��ر�� �� ����� ا�ز��ج ا���ط� و�د �دأت ا��ر�� ا����ج
ا����ري �� أ�ر�ل ٢٠٠٩م.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
ج( إن �� ��– اود��ل ������ل ����رز �� إل �� ) ���ر إ���� "��روع ���رك"(
���ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ��و��� ا������ �را�� مع �ر�� "أود��ل" ���ر�� ٢٢
���دى ا��رة ١٤٣٠ھـ )ا��وا�ق � ١٥و��و ٢٠٠٩م( ��م ��و���� إ���ء �ر�� ���و�� مناصفة
في د�� ،ا���رات ا��ر��� ا����دة ���م إن سي سي– اود��ل ������ل ����رز جي إل تي �����ل
أ�طول ا��ر���ن ���ر�� �ن ��ن ��ل ا�����و��ت في تجمع وا�د ����ل في ���رة ��ل
ا���رو����و��ت وا�ز�وت ا������� وا��واد ا���رو��� ا���ررة �ول ا����م مع ا��ر��ز على ��و
ا����ج وا���د�ر �ن ��ط�� ا����� ا��ر�� .و��د �داء ا���روع ا����رك ���ط� في ��م ٢٠١٠م.
���ت حصة ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت في صافي ر�� ا���روع ا����رك للسنة ا������� في
��ودي(
��ودي )٢٠١٠م��� ٣.٨٦ :ون
 ٣١د����ر ٢٠١١م ،مبلغ ��� ٤.٣٤ون
وا��� �م ادرا��� في قائمة ا�د�ل ا��و�دة.

����� ���� .١٠ف ا�����ن ا��ؤ���
���ون ر��د ���� �����ف ا�����ن ا��ؤ��� كما في  ٣١د����ر مم� ���:
٢٠١١م
٢٦٠.١٤٩
)(١٩٢.٩٤٦

٢٠١٠م
٢٠٥.٠٦٥
)(١٦٤.٦٨٢

٦٧.٢٠٣

٤٠.٣٨٣

ا�ر��د ��� �� �دا�� ا����
إ���� �����ف ا�����ن
�����ف ����ن �ؤ��� �و�ت إ�� ا��ول ا������

٢٠١١م
٤٠.٣٨٣
٦١.٧٤٥
)(٦.٦٦١

��روف إط��ء

)(٢٨.٢٦٤

٢٠١٠م
٥١.٣٨٨
٢٢.٥٤٠
-

ا�ر��د ��� ف� ����� ا����

٦٧.٢٠٣

٤٠.٣٨٣

إ����� �����ف ا�����ن
��روف إط��ء ��را�م

���� ��� ���ص �ر�� ���� �����ف ا�����ن ��� ���:
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.١١

���� أ�ول ����� :

�ظ�ر �ر�� ا��ول ا������ ��ل ��م ٢٠١١م ��� ���:

ا���ــــــ�ن

أرا��
����� و������ت
ا��طول وا���دات *
��و��ت و�رارات
أ��ث و����زات
أدوات و��دات ������
���رات
أ��زة ���ب آ��
����زات ���� ا���و��ت
أ�رى

ا������

ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

إ�����دات
١٨٦
١٠١
٨١٧
٥٦
٣٨
٣.٤٦٠
-

إ����ك ا���م
)(١.٩١٣
)(٣٤٤.٤٧٩
)(١.٦٤٢
)(٤١٢
)(١٢٥
)(١٤٥
)(٣.٤٤٣
)(١٣٢
)(١٧
)(٣٥٢.٣٠٨

ا�ر��د ��� ��
٢٠١١/١/١م
--)(٣.٥٠٠
)(٢.٧٦٦.٣٥٧
)(٥٣.٢١٧
)(٤.٨٨٦
)(٣.٩١٦
)(١.٢١٠
)(٤٠.٢٨٠
)(١٠.٥٠٣
)(٤٣٩
)(٢.٨٨٤.٣٠٨

ا�ر��د ��� ��
٢٠١١/١٢/٣١م
١٣.٥٩٣
٥.٣٠١
١٠.٣٣٢.٩٨٣
٥٤.٨٩١
٦.٢٨٢
٤.٤٢٣
١.٥٥٩
٥١.٩٠٠
١٢.٣٧٧
١.٥٠٣
١٠.٤٨٤.٨١٢

)(٣١١
)(١٠١
)(٨٢٤
)(٤٥
)(٣٨
)(٣.٤٩٥
)(٤١
)(٤.٨٥٥

���� ا�����ك
ا�ر��د ��� ��
٢٠١١/١٢/٣١م
--)(٥.٢٢٧
)(٣.١١٠.٨٣٥
)(٥٤.٧٥٨
)(٤.٤٨١
)(٣.٩٨٥
)(١.٣١٧
)(٤٠.٢٦٣
)(١٠.٦٣٦
)(٤٥٦
٤.٦٥٨

���� ا����� ا�د��ر��
٢٠١١/١٢/٣١م

١٣.٥٩٣
٧٤
٧.٢٢٢.١٤٨
١٣٣
١.٨٠١
٤٣٨
٢٤٢
١١.٦٣٧
١.٧٤١
١.٠٤٧
)(٣.٢٣١.٩٥٨

إ�����دات

٢٠١٠/١٢/٣١م

١٣.٥٩٣
١.٤٥٠
٦.٣٨٥.٨٤٧
١.٧٧٥
٦٣٥
٥١٥
٣٨٧
١.٢٣٧
١.٠٩٤
١.٠٩٧
٧.٢٥٢.٨٥٤

ا�����ــ�

١٣.٥٩٣
٤.٩٥٠
٩.١٥٢.٢٠٤
٥٤.٩٩٢
٥.٥٢١
٤.٤٣١
١.٥٩٧
٤١.٥١٧
١١.٥٩٧
١.٥٣٦

٩.٢٩١.٩٣٨

ا�ر��د ��� ��
٢٠١١/١/١م

إ����ت/
��و��ت ��ل
ا���م
٣٥١
١.١٨١.٠٩٠
١.٥٨٥
٣٧
١٣.٨٧٨
٧٨٠
٨
١.١٩٧.٧٢٩

٦.٤٠٧.٦٣٠

��ب
ا�����ك ٪
 ٥ا�� ٪٣٣.٣
 ٤ا�� ٪١٥
 ٨.٣٣ا�� ٪٢٠
٪١٠
 ٢.٥ا�� ٪٢٥
 ٢٠ا�� ٪٢٥
 ١٥ا�� ٪٢٥
 ١٠ا�� ٪٢٥
 ٧ا�� ٪١٥

* ����ن ر��د ا��طول وا���دات أ��ه ����ت ��ط ����� و����ت ����و��ت ��و�� و�رھو�� ����� ا���وك ا���و�� ��� ھو ���ر إ��� �� ا����ح ر�م )� ��� .(١٤م ��و�ل �����ف ����ن �ؤ��� �����
��� ٦.٦٦ون � ��ودي إ�� ا��ول ا������ أ�ظر ا����ح ر�م ).(١٠
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

���� .١٢ت ��ت ا����ء وأ�رى
����ن ر��د ����ت ��ت ا����ء وا��رى ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م ���ل ر���� ا������ف ا������رة �ن
��ل ا��ر�� وا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة )ا������( ��ن ����دھ�� ��� ���ء ��ن د�ر�� )رورو(

و����ت ��رو����و��ت �د�دة���� ��� .ن �ذ�ك مبلغ ��� ٥.٤٠ون � ��ودي ) ٢٠١٠م  :مبلغ ١٢.٥٣
���ون � ��ودي( ���ل �� �م إ����� ��� ���� ا��ر�� و�طو�ر �را�� ا����ب ا���.
ا��ر��

���ت ا��ر�� �� �� ٦رس ٢٠١١م �� ،و��� ��ود ����ء أر�� ��ن د�ر�� )رورو( �� �ر�� ھو�داي ���و ��
�ور�� ا���و��� ������ ا������ �درھ� ���� ١.٠٣ر � ��ودي )��� ٢٧٤.٢ون دو�ر أ�ر���(��� ��� .ت
ا��ر�� �� ����� ١٢ر ٢٠١١م ����ر�� ���� �� ���ر ���ء ������ن إ������ن ���ل ا������ ا����� ��ب
ا����ق ا����ق أ��ه ���س ا��وا���ت وا����ر ا����ق ����� ������ ا������ �درھ� ���� ٠.٥١ر � ��ودي
)��� ١٣٧.١ون دو�ر أ�ر���(� ����� ،دد ��ن ��ل ا������ ا����� ��ت ا����ء ��� ��ن و������ إ������
�درھ� ���� ١.٥٤ر � ��ودي )��� ٤١١.٣ون دو�ر أ�ر���(.
و�د ���ت ا��ر�� ��ل ��م ٢٠١١م ��داد ا���ط ا�ول ا�����ق ��� ھذه ا���ود وا����� ��� ٣٠٨.٤٨ون �
��ودي )��� ٨٢.٢٦ون دو�ر أ�ر���( .و�ن ا���و�� إ���م أر�� ��ن �ن ھذه ا���ن ا��ت �� ��م ٢٠١٣م،
��� ���م ا���م ا�������ن ا��������ن �� ��م ٢٠١٤م.

ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة )ا������(
•

•

و��ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة )ا������( �� ��م ٢٠٠٦م ��داً �� �ر�� )اس ال اس(
����ء ا���ن ا���دودة �� �ور�� ا���و��� ����ء ��رة ����ت ����و��ت و��داً آ�ر ��ل ��م ٢٠٠٧م ����ء
�ت ����ت ����و��ت إ����� ������ إ������ �درھ� ���� ٣.٠١ر � ��ودي )��� ٨٠٢ون دو�ر أ�ر���(.
و�م �دو�� ����م ھذه ا���ن ��ل ا���رة �ن ٢٠١١م إ�� ٢٠١٢م.
���ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة �����ء ��ود ���ء ��� ����ت ��ب ا�������ت ا��و��� ��
�ر�� )اس ال اس( ����ء ا���ن ا���دودة ،وذ�ك ��دم ��در��� ��� ا���زام ������ء وا�����م �� ا���رات
ا���ددة ��ب ا�������ت .و��� ًء ������ ،د ���ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة ��� �� ٣١
د����ر ٢٠١٠م ����ر��ع ���� ��� ٧٠١.٦ون � ��ودي وا�ذي ����ن ���� ا����ط ا��� �دد���
��ر�� )اس ال اس( ����ء ا���ن �ن ا���ود ا�����ة وا����� إ������� ��� ٦٤١.٣ون � ��ودي )��� ١٧١ون
دو�ر ا�ر���( ��ودي و���� ا����ر�ف ا��رى ا��� ���د��� وا������ ��� ٤٥.٢ون � ��ودي ،ا��� �م
ا����ق ����� ��ن ا�طر��ن ،و�ذ�ك ����ن ���ض ��و�ض �دره ��� ١٥.١ون � ��ودي وا�ذي �م ادرا��
��ن ا��رادات ا��رى ��ل ا���� ا������� ��  ٣١د����ر ٢٠١٠م �� ��� .إ���ح ).(٢٢
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
• ا���ت �ر�� )اس ال اس( �ن ���ء أر�� ����ت ����و��ت �ن أ�ل ا���� ����ت ا������د �����
وا������� ��د ا���ء ا���ود ا��ذ�ورة ا��ه .و�م اد����� ���د�� �� ا���روع ا����رك �� ��ر �و��و
وا��طس و�����ر وا��و�ر ٢٠١١م ��� ،ا��وا�� ������ إ������ ��دارھ� ��� ٧٤٨.٧ون �
��ودي .و�ن ا���و�� ا���م ا���س ����ت ا������� ��ل ��م ٢٠١٢م.
• ��� و��ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة �� � ٤و��و ٢٠١٠م إ������ �� �ر�� دا�و
����ء ا���ن وا���د�� ا���ر�� ا���دودة �� �ور�� ا���و��� ����ء ����� ����و��ت ������ ������
إ������ ���رب ��� ٢٤٥ون � ��ودي )��� ٦٥.٣ون دو�ر أ�ر���( .و�ن ا���و�� أن ��م ا���م
ا������ ��ل ��م ٢٠١٣م.
• ��� و��ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة ��  ٢١د����ر ٢٠١٠م ��وداً �� �ر��
)اس ال اس( ����ء ا���ن ا���دودة ��راء ������ن ����رو����و��ت ����� إ������ �درھ� ��� ٣٢٢,٥ون
� ��ودي )��� ٨٦ون دو�ر أ�ر���(� ،م ا������� ���ر�� �� ١٦رس ٢٠١١م و  ١٥ا�ر�ل
٢٠١١م ��� ،ا��وا�� .و�م اد����� ���د�� �� ا���روع ا����رك .و�م ادراج ھذه ا�����ت ����رة
��زء �ن ا�����ت ا�� ا��ول ا������.
���� ��� ���ص ��ر�� ر��د ا�����ت ��ت ا����ء وأ�رى:

٢٠١١م

٢٠١٠م

ا�ر��د ��� �� �دا�� ا����

١.٠١١.٤٦٦

١.٤٣١.٦٩٨

ا�����ت
ا���ول ���ول ا������

١.٠٢٥.٧٧٥
)(٨٠٠.١١١

٢٦٦.٣٠٠
-

����� ��ود ا���ن ��ت ا����ء ا�����ة

-

)(٦٨٦.٥٣٢

ا�ر��د ��� �� ����� ا����

١.٢٣٧.١٣٠

١.٠١١.٤٦٦

ا���زا��ت ا�رأ������
�و�د ��� ا��ر�� ا��زا��ت رأ������ ��واض ���ء ا���ن ���� ���� ١.٢٣ر � ��ودي ������ ���ء ��ن
د�ر�� )رورو( ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م )٢٠١٠م (�� � :و���ت ا���زا��ت ا�رأ������ ���
ا��ر�� ا������ ����ء ����ت ا�����و��ت ���� ٠.٣٤ر � ��ودي ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م )٢٠١٠م:
���� ١.٠٥ر � ��ودي(.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

 .١٣دا��ون وأر�دة دا��� ��داو�� أ�رى
���ون أر�دة ا�دا��ون وا�ر�دة ا�دا��� ا���داو�� ا��رى ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١١م
٩.١٥٥
٢٢٦.٠٢٥
١٩.٩٢١
١١.٥٠١
٢٢.٣٠٥
٢٨٨.٩٠٧

دا��ون ���ر�ون
��رو��ت ������� ������
��رو��ت ����ن ������
��رو��ت ��و�ل ������
���� أ��م ����� ��ص ���ھ��ن �����ن
أر�دة دا��� أ�رى

٢٠١٠م
١٤.٨٦٨
١٧٣.٢٥٤
١٨.١٠٤
١١.٦٢١
٢٢.٤٤٦
١٤.٠٦٤
٢٥٤.٣٥٧

�� .١٤و�ل ا��را��� و�روض طو��� ا��ل
���ت ا��ر�� و�ر����� ا������ ��و��� ا��د�د �ن ا������ت ��و�ل ا��را��� وا��روض طو��� ا��ل وذ�ك ��رض
ر��س وھو ��و�ل ���ء ����ت ��ط ����� �د�دة و����ت ��رو����و��ت و����ب ا��ر�� �� د��.
و���ون ر��د ��ود ا���و�ل ��� ��  ٣١د����ر ��� ���:
٢٠١٠م

٢٠١١م
��ود ��و�ل ا��ر��

٢.٢٤٩.٩٥٩

٢.٣١٣.٧٦٣

��ود ��و�ل ا��ر��ت ا������
إ����� ��ود ��و�ل ا��را��� وا��روض طو��� ا��ل
ا����ط ا���ر�� �ن ��ود ��و�ل ا��را��� وا��روض طو��� ا��ل

٢.٥٠١.٠٥٤
٤.٧٥١.٠١٣
)(٤٥٦.٠٤٥

١.٨٢٩.٤٢٥
٤.١٤٣.١٨٨
)(٣٢٤.٦٤٨

ا��زء ��ر ا���داول �ن ��ود ا���و�ل طو��� ا��ل

٤.٢٩٤.٩٦٨

٣.٨١٨.٥٤٠

و�� ا��دول ا����� �����ل ��و�ل ا��را��� وا��روض طو��� ا��ل ��� ��  ٣١د����ر:
٢٠١١م
%

ا���و�ل

ا��ر��

��و�ل �را���

٩٨٠.١٢٤

%٤٤

�روض ���ر��
��و�ل ��دوق ا������رات
ا����� "�را���"
�روض ���ر�� �ن ��دوق
ا������رات ا�����
ا����وع

٣.٠٩٩.٨٩٧

%٦٥

١٢١.٥٨٥

%٥

---

---

١٢١.٥٨٥

%٣

١.٠٥٠.٠٠٠

%٤٧

---

---

١.٠٥٠.٠٠٠

%٢٢

٩٨.٢٥٠

%٤

٣٨١.٢٨١

٤٧٩.٥٣١

%١٠

٢.٢٤٩.٩٥٩

٢.١١٩.٧٧٣

٢.٥٠١.٠٥٤ %١٠٠
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ا��ر��ت ا������

%
%٨٥

ا����وع

%

%١٥

٤.٧٥١.٠١٣ %١٠٠

%١٠٠

ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
٢٠١٠م
ا���و�ل

ا��ر��

%

ا��ر��ت ا������

��و�ل �را���

٩٠٧.٠١٦

%٣٩

�روض ���ر��

٢٢٠.٩٩٧

%١٠

---

١.٠٥٠.٠٠٠

%٤٥

---

١٣٥.٧٥٠

%٦

٤١٧.٥٩٤

��و�ل ��دوق ا������رات
ا����� "�را���"
�روض ���ر�� �ن ��دوق
ا������رات ا�����

٢.٣١٣.٧٦٣

ا����وع

١.٤١١.٨٣١

١.٨٢٩.٤٢٥ %١٠٠

%
%٧٧

ا����وع

%

٢.٣١٨.٨٤٧

%٥٦

---

٢٢٠.٩٩٧

%٥

---

١.٠٥٠.٠٠٠

%٢٦

٥٥٣.٣٤٤

%١٣

%٢٣

٤.١٤٣.١٨٨ %١٠٠

%١٠٠

����ب �����ف ا���و�ل ��� أ��س إ������ت ا���و�ل .و����ص �دول ا�������ت ا���و�ل ا����م ��� �� ٣١
د����ر ٢٠١١م ��� ���:
٢٠١٢م
٢٠١٣م
٢٠١٤م
٢٠١٥م
٢٠١٦م
�� ��ده

٤٥٦.٠٤٥
٤٩١.٥٢١
٥٣١.٩٢٢
٥٠٣.٨٨٥
٥٢١.٩٨٣
٢.٢٤٥.٦٥٧
٤.٧٥١.٠١٣

������ل إ��������ت ��و���ل ا��را����� وا����روض طو����� ا����ل ����� ����ود ������� ������ق �������و�� وا��د�و����� و���روط
أ�رى ��� ،أن ��ض ا�����ت ا��� �م ��و���� �رھو�� ����� ا����ت ا���و��.
����� إ������� �������ت ��و���ل ا��را����� وا����روض طو����� ا����ل �����ر�� و���ر����� ا�������� ������ ٤.٧٥ر �
��ودي���� ٠.٣٥ ���� ،ر � ��ودي �م ����دم ��د ��� ��  ٣١د����ر٢٠١١م ،وھو ��ص ����ر�� ا�وط���
���ل ا�����و��ت.
إن ا���و�ل ا����وح ���ر��ت ا������ ھو ��رض إ��دة ��و�ل ��ض ا��روض و��و���ل �����ء ������ت ��رو����و����ت
و����ب ا��ر�� �� د��.
����� ����� إ������� �������ف ��و���ل ا��را����� وا����روض طو����� ا����ل ������م ٢٠١١م����� ٦١.٧ ،ون � ����ودي
)٢٠١٠م ����� ٦٢.٥٤ :ون � ����ودي(����� ٢٦.٦٨ ������ ������ ،ون � ����ودي ����ص ا����ر�� ا�وط����� �����ل
ا�����و��ت )ا������( ���م ٢٠١١م ) ٢٠١٠م ��� ٢٤.٣١ :ون � ��ودي( و ���� ��� ١.١ون � ��ودي �����م
٢٠١١م ��ص �ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ا���ن )ا������( )٢٠١٠م��� ١.٢ :ون � ��ودي( .و�م ��ل ����م
٢٠١١م ر���� ���� ��� ٩.٧١ون � ��ودي )٢٠١٠م��� ١٢.٣٦ :ون � ��ودي( ،أ�ظر إ���ح ).(١٢
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

 .١٥ر�� ا���م و�وز���ت ا�ر��ح:
�م ا����ب ر�� ا���م ��� أ��س �دد ا���م ا������ ��ل ا�����ن ا��������ن ��  ٣١د����ر ٢٠١١م
و٢٠١٠م وا������ ��� ٣١٥ون ��م.
وا��ت ا������ ا���و��� �� �� ٢٩رس ٢٠١١م ��� �وز�� أر��ح ����� � ٪١٠ن رأس ا���ل ،أي ��
���دل ��� ٣١٥ون � ��ودي أو � وا�د ��ودي ����م ا�وا�د �ن ��م ٢٠١٠م .و��د �م �وز��
ھذه ا�ر��ح ��  ١٣ا�ر�ل ٢٠١١م .ھذا و�د ��� ر��د �وز���ت أر��ح ��ر �ط��ب ��� ��� �� ٣١
د����ر ٢٠١١م ���� ��� ٣٠,٧٢ون � ��ودي )٢٠١٠م��� ٢٦,٩٠ :ون � ��ودي(.
��� ر�� ا���م �ن أر��ح ا����ل ا��ر��� �� � ٠.١٨ودي ���م ٢٠١١م )٢٠١٠م� ٠.١٢ :
��ودي(.

 .١٦ا�ز��ة وا��را�ب
���ون أھم ��و��ت ا�و��ء ا�ز�وي ���ر�� ��و�ب أ�ظ�� ا�ز��ة و�ر��� ا�د�ل ���ل أ���� �ن
��وق ا����ھ��ن وا������ت ��� �� �دا�� ا���� وا��روض طو��� ا��ل و���� ا�د�ل ا���دل.
���و�� ��� ���� ا����� ا�د��ر�� ���ول ا������ وا������رات و��ض ا���ود ا��رى.
ا��و�ف ا�ز�وي ���ر��
أ��ت ا��ر�� �و���� ا�ز�وي وا��ر��� �� ا������ ��ذ ا�����س ��� ��م ٢٠٠٠م .و���ت ا��ر�� ���د�م
ا��رارات ا�ز�و�� �ن ا��وام �ن ٢٠٠١م ��� ٢٠١٠م .و�م �داد ا�ز��ة ا������� و��� ً ��ذه ا��رارات .و�م
����م ا��ر�� ا�ر�وط ا�ز�و�� �ن ا������ �ن ھذه ا���وات� .ذ�ك �م ����م ا��ر�� ر�وط �ر��� ا����ط�ع
ا������� �ن ا���وات ٢٠٠١م و��� ����� ��ر �و��و �ن ��م ٢٠٠٤م وھو ��ر�� �دور ا��ظ�م ا��ر���
ا��د�د .و��ذ ذ�ك ا���ر�� ��وم ا��ر�� ��داد �ر��� ا����ط�ع ��� أي �د�و��ت ����ت أ����� ��ر ����� ��
ف ��� ��  ٣١د����ر �� ٢٠١١وا��� أي �ط����ت ز�و�� أو
�وا��دھ� .و����د ا��ر�� ����� �وّ �ت ���ص �� ٍ
�ر���� ������ �ن ��ل ا������ �ن ��ك ا���وات.

ا��و�ف ا�ز�وي وا��ر��� ���ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا������
���ت ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ���د�م ا��رارات ا�ز�و�� ����� ا���وات ��� ��م ٢٠١٠م��� ��� ،ت
���د�م إ�رارات �ر��� ا����ط�ع ��� ��ر �و���ر ٢٠١١م  ،و�ددت ���� ا�������ت ا�ز�و�� و �ر���
ا����ط�ع و��� ً ���ك ا��رارات.و����ت ا��ر�� ا������ ر�وط� ً إ����� ��ز��ة و�ر��� ا����ط�ع ����
�����وات �ن ١٩٩١م ��� ٢٠٠٤م ���ت ��� ٥٩ون � ��ودي .و�د ���ت ا��ر�� ا������ �����راض ���
��ض ا���ود ���ك ا�ر�وط وطر��� �������� ،و�� ��ر ا�ر�ل ٢٠١٠م �م ا��و�ل إ�� ��و�� ������ �� ا������
�ن ��ك ا��وام ���ت ��� ٥٣ون � ��ودي .و�د ���ت ا��ر�� ا������ ��داد )��� (٢٦ون � ��ل ��م
٢٠١١م و��د�ت �ط�ب ا�� ا������ �����ط ا����� ا������ .و����د ا��ر�� ا������ ����� �د �وَّ �ت ���ص ��فٍ
��ز��ة و�ر��� ا����ط�ع ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م.
��م ا�داد ا��رارات ا�ز�و�� ���ر�� وا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ��� أ��س ا�و��ء ا�ز�وي ا���ص ��ل
�ر�� ��� �دة.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
���ص ا�ز��ة وا��را�ب :
���ت �ر�� ���ص ا�ز��ة وا��را�ب ��ل ا���� ا������� ��  ٣١د����ر ��� ���:
���ص ا�ز��ة وا��را�ب ��� �� �دا�� ا����
����� �د�و�� ��ل ا����
�را�ب ���ردة ����ق ��ر�� �����

٢٠١١م

٢٠١٠م

١٢٩.٤٢٩
)(٥١.٢٧٢
٩٢٢

١١٨.٦٣٩
)(٢٦.٩٨٦
١.٤١١

ا������ت �����:

���ص ا�ز��ة �����:
•���ص ا��را�ب �����:



�را�ب ا����ط�ع
�ر��� ا�د�ل )�����( ����ق ��ر�� �����

���ص ا�ز��ة وا��را�ب ��� �� ����� ا����

٢١.٥٩٤

٣٥.١٠٤

٣.٩٠٤
)(١

٢.١٣٧
)(٨٧٦

١٠٤.٥٧٦

١٢٩.٤٢٩

 .١٧إ����ط� ����ت ��و�ت ا��روض
����دم ا��ر�� ا������ت ����ت ��و�ت ا��روض و�ذ�ك ا������ت ��د�د ا���ف ا���� ���و�ت
ا��روض طو��� ا��ل ����ب ���طر �����ت أ���ر ا���و�ت �� ا��وق ،و�م إظ��ر ا����ر �� ا�����
ا��و��� �������ت ����ت ��و�ت ا��روض �� إ����ط� ����ت ��و�ت ا��روض ��ن ��وق
ا����ھ��ن ����� ً.

 .١٨إ����ط� �ظ���
ط��� ً ����م �ظ�م ا��ر��ت ا���ودي�� ،م ��و�ل � %١٠ن ���� ا�ر��ح ا���و�� إ�� ا�����ط� ا��ظ���،
و��وز ���ر�� ا��و�ف �ن ھذا ا���و�ل ��د�� ���� ا�����ط� ��ف رأس ا���ل .إن ھذا ا�����ط� ��ر ���ل
���وز�� ��� ا����ھ��ن �����ً.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

��� .١٩و��ت ا��ط���ت
أ-

�و�� ا��دول ا����� �وز�� ���ط ا��ر�� و�ر����� ا������ ط��� ���ط���ت ا�������� كما في  ٣١د����ر:
٢٠١١م
��ل
ا���رو����و��ت

��ل ا������
ا����� )ا��طوط(

١.٢٢٧.٤٢٣

٣٦٢.٥٣٩

٤٠١.١٢٢

��ل ا���ط

��ل ا������
ا������

ا����ـوع

---

١.٩٩١.٠٨٤

إ�رادات ا�����ل
����� ا�و�ود

٦٦١.٥٠٩

���ر�ف ا�����ل ا��رى:
���ر�ف ا���ن
���ر�ف ا�����ت
���ر�ف ا�ر��ت
إ������ت وإط��ءات
أ�رى

---

١٣٩.٦٥٤

---

٨٠١.١٦٣

٢٠٩.٣٢٩
--٧٤.٢٣١
٢٦٧.٧٦٠
٨.٧٣٧

١١٦.٦٩٨
----٩٢.٨١٨
١.٢٦٩

٤٧.٠٣٩
١٣٧.٩٥٤
٥٧.٧٩٨
١٣.٥٨١
-

-----------

٣٧٣.٠٦٦
١٣٧.٩٥٤
١٣٢.٠٢٩
٣٧٤.١٥٩
١٠.٠٠٦

���وع ���ر�ف ا�����ل ا��رى

٥٦٠.٠٥٧

٢١٠.٧٨٥

٢٥٦.٣٧٢

���وع ���ر�ف ا�����ل

١.٢٢١.٥٦٦

٢١٠.٧٨٥

٣٩٦.٠٢٦

إ����� د�ل ا�����ل ��ل إ���� ا�و�ود

٥.٨٥٧

١٥١.٧٥٤

٥.٠٩٦

إ���� ا�و�ود

١٣٧.٤٤٩

---

٣٩.٠١٦

إ����� د�ل ا�����ل

١٤٣.٣٠٦

١٥١.٧٥٤

٤٤.١١٢

---

---

---

١.٠٢٧.٢١٤
١.٨٢٨.٣٧٧
١٦٢.٧٠٧
١٧٦.٤٦٥

---

٣٣٩.١٧٢

٢٠١٠م
��ل
ا���رو����و��ت

��ل ا������
ا����� )ا��طوط(

إ�رادات ا�����ل

١.٤٤٥.٥٣٢

٢٦٦.٧٤٤

٣٣٧.٥٥٤

---

����� ا�و�ود

٥١٣.١٩٣

---

١١٢.٤٩٩

---

٦٢٥.٦٩٢

���ر�ف ا�����ل ا��رى:
���ر�ف ا���ن
���ر�ف ا�����ت
���ر�ف ا�ر��ت
إ������ت وإط��ءات
أ�رى

٢١٢.٩٣٣
--٦٧.٩١٢
٢٦٦.٦٧٩
٩.٧٠٤

٨٦.٦٩٢
----٦٥.٠٣٦
٢.١٢٧

٤٩.٩٠٣
١٣٤.٩٩٥
٥٧.١٧٣
٢٣.٠٩٩
---

-----------

٣٤٩.٥٢٨
١٣٤.٩٩٥
١٢٥.٠٨٥
٣٥٤.٨١٤
١١.٨٣١

���وع ���ر�ف ا�����ل ا��رى

٥٥٧.٢٢٨

١٥٣.٨٥٥

٢٦٥.١٧٠

��ل ا���ط

٢.٠٤٩.٨٣٠

---

٩٧٦.٢٥٣

���وع ���ر�ف ا�����ل

١.٠٧٠.٤٢١

١٥٣.٨٥٥

٣٧٧.٦٦٩

---

١.٦٠١.٩٤٥

إ����� د�ل )���رة( ا�����ل ��ل إ���� ا�و�ود

٣٧٥.١١١

١١٢.٨٨٩

)(٤٠.١١٥

---

٤٤٧.٨٨٥

إ���� ا�و�ود

٧٩.٥١٠

---

٢٩.٩٨٨

إ����� د�ل )���رة( ا�����ل

٤٥٤.٦٢١

١١٢.٨٨٩

)(١٠.١٢٧
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��ل ا������
ا������

ا����ـوع

١٠٩.٤٩٨
---

٥٥٧.٣٨٣

ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
ب � -و�� ا��دول ا����� �وز�� ا��ول وا���وم ���ر�� و�ر����� ا������ ����ب ا��ط�����ت ا����������
كما في  ٣١د����ر:
٢٠١١م
��ل ا���ط

ا��ول
ا���وم

٥.٤١٥.٢٨٦
٢.٣٣٧.٧٧٧

��ل
ا���رو����و��ت

��ل ا������ ا�����
)ا��طوط(

��ل ا������
ا������

أ�ول و��وم
���ر�� *

٣.٦٤٧.٣٧٥
٢.٥٦٨.٤٧٩

٥٤٢.٣١٦
٢١٣.٦٩٢

١٩٩.١٢٤
٥.٢٨٨

٨١٩.١١٠
١٤٢.٠٣٨

ا����ـوع
١٠.٦٢٣.٢١١
٥.٢٦٧.٢٧٤

٢٠١٠م
��ل ا���ط

ا��ول
ا���وم

٥.٥١٩.١٦٣
٢.٤٦٠.٣١٩

��ل
ا���رو����و��ت

��ل ا������ ا�����
)ا��طوط(

��ل ا������
ا������

أ�ول و��وم
���ر�� *

٢.٩٦١.٢٨٥
١.٩١٧.٨٢٣

٢٠٧.٤٨٨
٦١.٧٢٤

٢٠٠.٠٠٠
---

١.٠٧٨.٣٤٣
١٤٨.٠٣٠

ا����ـوع
٩.٩٦٦.٢٧٩
٤.٥٨٧.٨٩٦

* ���ل ا��ول وا���وم ا����ر�� ��ك ا������ ا��� ال ���ن ��د�دھ� ��ط�ع ���ن ��ل ا���د�� وا�ودا�� وا���دات
ا���و��� و�وز���ت ا�ر��ح ��ر ا��ط��ب ��� و��رھ�.

 .٢٠أ�ور ����ق ��طراف ذوي ا�عالقة
���ت ا��ر�� ��ل ا���� ������ت �� ا�طراف ذوي ا����� ا������ .إن ا���م و�روط ھذه ا������ت ������
���ك ا����� ��������ت ا���د��.
ا�طرف
ا��ر�� ا������� ����ن وا���ل ا���دودة
�ر�� إن سي سي – اود��ل ������ل ����رز جي إل تي

ا�����
�ر�� �����
�ر�� �����

أ( ا������ت �� ا�طراف ذوي ا�����
����ن ا������ت ا��وھر�� �� ا�طراف ذوي ا����� �ن ��ل ا����م ������ل ا���د�� وا��در�� �� ھذه
ا��وا�م ا������ ا��و�دة ��� ���:

إ�رادات ا�����ل
���ر�ف د�م ��� ���ر�ة ����دة
���ر�ف ����ن ����دة

٢٠١١م

٢٠١٠م

٢٨١.٥٥٤
٢.١٧٥

١٨٥.٠٦٨
١.٠٨٠

١٦١

١٣٥
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
ب( أر�دة �� ا�طراف ذوي ا�����
����ص ا�ر�دة �� ا�طراف ذوي ا����� ��� ��  ٣١د����ر ٢٠١١م ���� ���:
•

•

أر�دة �ط�و�� �ن أطراف ذوي ا�����:
٢٠١١م

٢٠١٠م

ا��ر�� ا������� ����ن وا���ل ا���دودة

١٥.٩٣٥

١٦.٢٩١

�ر�� إن سي سي – اود��ل ������ل ����رز جي إل تي

٣٥.١١٩

٥.٩٤٦

٥١.٠٥٤

٢٢.٢٣٧

٢٠١١م

٢٠١٠م

٥.٢٠٠
-

١.٨٨٦
٣.٢٠٧

٥.٢٠٠

٥.٠٩٣

أر�دة �ط�و�� �طراف ذوي ا�����:
ا��ر�� ا������� ����ن وا���ل ا���دودة
�ر�� إن سي سي – اود��ل ������ل ����رز جي إل تي

��� .٢١ر�ف ��و��� وإدار��

���ون ا����ر�ف ا���و��� وا�دار�� ����� ا������� ��  ٣١د����ر ��� ���:
�����ف ا��وظ��ن
��و��� وإدار�� أ�رى
إ����ك
���ر�ف ���س إدارة ا��ر�� وا��ر��ت ا������

٢٠١١م

٢٠١٠م

٨٦.٨٤٥
١٢.٦٦٩
٥.٧٧٤
٤.٣٧٢
١٠٩.٦٦٠

٨٠.١٨٠
١٧.٦٠٤
١.٨٨٤
٤.١٣٣
١٠٣.٨٠١

 ���� .٢٢إ�رادات )���ر�ف( أ�رى

���ون ���� إ�رادات )���ر�ف( أ�رى ����� ا������� ��  ٣١د����ر ��� ��� :
��و�ت ا�����رات �� �را���ت وودا�� ���رة ا��ل
���� ر�� ا������رات
��و�ت �����
����ب ��� أ�ول �����
���� ��و�ض �ن ا���ء ��ود ���ء ��ن ا���ح )(١٢
�رو��ت أ���ر �رف ���ت أ�����
��و�ض �ن �ط����ت ����ن
���� ������ ا��ر��
أ�رى

٢٠١١م

٢٠١٠م

٤.٣٣٦
٢.٠٣٥
)(١٥٢
٩٩
)(١.٤٦٩

٥.٧٨٤
٣.٢٦٧
)(١٧٣
١٥٢
١٥.١٢٢
)(١٨١

٧.٥٣٥
٦.١٨٣
١.٩٨٦
٢٠.٥٥٣
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١.٦٥٤

٢٥.٦٢٥

ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

� .٢٣و��د ا��ر��ت ا������
����ن ا��وا�م ا������ ا��و�دة �����ت ا��ر�� و�ر����� ا������ وذ�ك ��د ا�����د أر�دة ا������ت ���� �����،
و���� ��� ���ص ���را�ز ا�����ة و����� ا����ل ��ذه ا��ر��ت ��� �� و����� ا������� في  ٣١د����ر:

٢٠١١م
اﺴم اﻝﺸرﻜﺔ
ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة
�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ���ن ا���دودة
ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري )أ�ر���(
�ر�� ا���ري ������� ا������

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﺼول
٣.٦٤٧.٣٧٥
٥٩.٩٠٤
١٠.٩٧٢
١٩٩.١٢٤

إﺠﻤﺎﻝﻲ

ﺼﺎﻓﻲ اﻝرﺒﺢ

اﻝدﺨل

)اﻝﺨﺴﺎرة(

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺼوم
)(٢.٥٦٨.٤٧٩
)(٥٨.١٢٠
)(٣.٤٩٠
)(٥.٢٨٨

١٥١.٧٥٤
٤٠.٦٦٥
١٦.٨٦٤
---

١٣٥.٤٣٥
١.٦٠٨
٢٣٨
)(٦.١٦٤

٢٠١٠م
اﺴم اﻝﺸرﻜﺔ
ا��ر�� ا�وط��� ���ل ا�����و��ت ا���دودة
�ر�� ا��رق ا�و�ط �دارة ���ن ا���دودة
ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري )أ�ر���(
�ر�� ا���ري ������� ا������

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻷﺼول
٢.٩٦١.٢٨٥
٥٦.٦١٥
١٢.٩٦٩
٢٠٠.٠٠٠

إﺠﻤﺎﻝﻲ

ﺼﺎﻓﻲ اﻝرﺒﺢ

اﻝدﺨل

)اﻝﺨﺴﺎرة(

إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﺨﺼوم
)(١.٩١٧.٨٢٣

)(٤٠.٢٩٨
)(٥.٧٢٥
---

١١٢.٨٨٩

٩٢.٨٦٨

٣٤.٦٥٨
١٦.٩٥٥
---

٢٦٨
)(١.٥٥٦
---

 .٢٤ا���زا��ت ا������� و ا�رأ������
�دى ا��ر�� �ط���ت ���ن ����� بمبلغ ��� ٨٩.٦ون  ��ودي كما في  ٣١د����ر ٢٠١١م� ،د اُ�درت في
���ق ا����ل ا�����د�� ���ر��.
كما أن �دى ا��ر�� ��ض ا������ ا����و��� وا��� ��ري ا��ظر ���� ��ن ���ط ا��ر�� ا�����دي و�� ا�و�ت
ا�ذي �م ���رّ ر ا������ ا������� ��ذه ا�������� ،ن ا�دارة ال ��و�� أن ��ون ��� ����ر سلبي �وھري على نتائج
�����ت ا��ر�� أو على �ر�زھ� ا�����.
و������� إ�� ذ�ك �� ��ت ا���رة إ��� �� ا����ح ر�م )� (١٢ن ا��زا��ت رأ������ �������� ����ء ��ن
ا�د�ر�� )رورو( و����ت ا�����و��ت و����ب ا��ر�� �� د��.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(

 .٢٥ا�دوات ا������ وإدارة ا����طر
إن أ��ط� ا��ر�� و�ر����� ا������ ��ر��� إ�� ���طر ����� ������ ،و����ن ھذه ا����طر��� :طر ا��وق
)���ل ���طر ا�������� ،طر ا����� ا���د�� وا��د���ت ا���د�� ���ر ا���و�� و���طر ا����ر(��� ،طر ا�����ن
و���طر ا���و��� .ر�ز �ر���� إدارة ا����طر ا���م ���ر�� ��ـ� �دم إ������ ا����ؤ ��و��ع ا��واق ا������
و���� إ�� ا�����ل �ن ا�����رات ا������ ا������� ��ـ� ا�داء ا����� ���ر��.
����ن ا�دوات ا������ ا����دة �� ����� ا��ر�ز ا����� ���ل ر���� �ن ا���د و�� ������ و ا������رات وا�ذ�م
ا��د��� وا���و�ل وا�دوات ا������ ا������ وا�ذ�م ا�دا��� و��ض ا���ار�ف ا������� .
��م إ�راء ا������ ��ن ا��ول وا���وم ا������ وإ���ت ا����� ����وا�م ا������ ��د�� ��ون �دى ا��ر�� ��� ً
���و��� ً �� إ�راء ا������ وا���� إ�� ����و�� ��� أ��س ا����� أو إ���ت ا��ول وا���وم �� ��س ا�و�ت.
و ��وم ا�دارة ا����� ��دارة �ر���� إدارة ا����طر���� .ص أ�واع ا����طر ا����� ��� ���:

���طر ا�����ن
ھ� �دم ��درة طرف �� ��� ا�و��ء ����زا���� ��� �ؤدي إ�� ���د ا�طرف ا��ر ����رة ����� .إن ���� %٢١
��ر��� ً �ن أر�دة ا�ذ�م ا��د��� ا����ر�� ھ� �ن أطراف ذوي ���� .و��س �دى ا��ر�� و�ر����� ا������ �ر��ز
�وھري ����طر ا�����ن�� .م إ�داع ا���د �دى ��وك ذات ����ف إ������ �ر��� .تظ�ر ا�ذ�م ا��د��� ��د ��م
���ص ا�د�ون ا����وك �� �������.

���طر أ���ر ا���و�ت
ھ� ا���رض ����طر ���ددة ����ق �����را������ت �� أ���ر ا���و�ت �� ا��وق ��� ا��ر�ز ا����� ا��و�د
وا��د������ ا���د�� ���ر�� و�ر����� ا������ ��ث ��ر�ز ���طر أ���ر ا���و�ت ���ر�� و�ر����� ا������ ��
ا�ودا�� ���رة ا��ل وا���و�ل���� .دم ا��ر�� إ������ت ����ت ��و�ت ا��روض ��د�� ��ون ������ و�ذ�ك
إ������ت ��د�د ا���ف ا���� ���و�ت ا��روض ����ب ���طر ا������ت �� أ���ر ��و�ت �رو��� ا�طو���
ا��ل�� .ث �را�ب ا��ر�� �����ت أ���ر ا���و�ت و����د أن ����ر ���طر أ���ر ا���و�ت ��س �وھر��ً.

���طر ا����ت
ھ� ���طر ا����ر �� ���� ا�دوات ا������ ���ب ا����رات �� أ���ر �رف ا����ت ا������ .إن �����ت
ا��ر�� و�ر����� ا������ ا������ ھ� ���� ا���ودي وا�درھم ا���را�� وا�دو�ر ا��ر���� .را�ب ا�دارة
�����ت أ���ر �رف ا����ت و���ذ ا��راءات ا�������.
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ا��ر�� ا�وط��� ا���ود�� ����ل ا���ري
)�ر�� ���ھ�� ��ود��(
إ�����ت �ول ا��وا�م ا������ ا��و�دة
����� ا������� ��  ٣١د����ر٢٠١١م
)���ف ا�ر���ت ا���ود��(
���طر ا����ر
إن ���طر ا����ر ھ� ���طر ��رض ���� ا�داة ا������ �������ت ����� �����رات �� أ���ر ا��وق �واء ���ت
��ك ا����رات ����� �ن �وا�ل ������ ���داة أو �ُ�درھ� أو �وا�ل �ؤ�ر ��� ���� ا�دوات ا���داو�� ��
ا��وق�� .وم ا��ر�� ���و�� ���ظ��� ا������ر�� وذ�ك �دارة ���طر ا���ر ا������ �ن إ�����را��� �� أ��م
��وق ا������.

���طر ا���و��
و���ل ا����طر ا��� �وا���� ا��ر�� و�ر����� ا������ �� �و��ر ا��وال ��و��ء ����زا����� ا������� ���دوات
ا�������� .دث ���طر ا���و�� ��د �دم ا����ن �ن ��� أ�ل ���� ��ر�� ����� ���رب ����� ا���د��� .دار
���طر ا���و�� وذ�ك ��را����� ����ظ�م �����د �ن �و�ر ا���و�� ا������ ��و��ء ���� ا��زا��ت ��������.

ا����� ا���د��
ھ� ا����� ا�ذي ��م ������ ���دل أ�ل أو ��و�� ا��زام ��ن أطراف �د��� ا���ر�� وا���� ،و��م ���س �روط
ا�����ل �� ا�طراف ا��رى  .و��ث ��م ����� ا��وا�م ا������ ���ر�� ��� أ��س طر��� ا������ ا���ر����
���دا ا������رات �� ا������رات �� ا�وراق ا������ و�����ت ا�دوات ا������ ������� ا���د��� ،د ���� �رو��ت
��ن ا����� ا�د��ر�� و��د�رات ا����� ا���د������ .د ا�دارة أن ا����� ا���د�� ���ك ا��ول وا���وم ا������ �
����ف ���ل �وھري �ن ������ ا�د��ر��.

 .٢٦إ��دة ا���و�ب
�م إ��دة ��و�ب ��ض أر��م ا����ر�� ا����� ����وا�م ا������ ا�و��� ا��و�دة ���م ٢٠١٠م��� ،وا�ق ��
طر��� ا��رض للسنة ا������.
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1616قائمة المركز المالي االفتراضية الموحدة لمجموعة البحري
مت حت�ضري قائمة املركز املايل االفرتا�ضية غري املراجعة ملجموعة البحري بهدف �إظهار �آثار ال�صفقة كما لو متت ال�صفقة بتاريخ  1يناير 2014م .وقد مت �إعدادها
وفق ًا ملعايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،لأهداف تو�ضيحية فقط .وتتعامل هذه القائمة –نظر ًا لطبيعتها -مع مو�ضوع افرتا�ضي وبالتايل ال متثل
الو�ضع احلقيقي ما بعد ال�صفقة.
قائمة المركز المالي االفتراضية الموحدة كما بتاريخ  1يناير 2014م
التعديالت (�ألف ريال �سعودي)

البحري

العو�ض

فيال

�صايف العائد
من التمويل
اجل�سري

�صايف الأ�صول
االفرتا�ضية غري
املراجعة

الأ�صول
الأ�صول املتداولة
نقد بال�صندوق ولدى
البنوك

106.525

--

()3.122.812

3.122.812

106.525

ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع ق�صرية الأجل

237.940

--

--

--

237.940

�صايف مدينون جتاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى

608.623

--

--

--

608.623

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

79.616

--

--

--

79.616

�صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة
حديد عاري

15.256

--

--

--

15.256

جاري الوكاالت

27.523

--

--

--

27.523

املخزون

223.023

--

--

--

223.023

--

--

--

�صايف �إعانة الوقود امل�ستحقة

123.880

--

--

--

123.880

رحالت غري املكتملة

4.456

--

--

--

4.456

جمموع الأ�صول املتداولة

1.426.842

--

()3.122.812

3.122.812

1.426.842

الأ�صول غري املتداولة
ا�ستثمارات يف ا�صول مالية

40.587

--

--

--

40.587

�صايف ح�ساب مدين من ت�أجري �سفن على هيئة
حديد عاري

379.423

--

--

--

379.423

ا�ستثمارات متاحة للبيع

14.399

--

--

--

14.399

ا�ستثمارات يف �شركات �شقيقة

841.985

--

--

--

841.985

�صايف تكاليف الت�سفني امل�ؤجلة

104.672

--

--

--

104.672

�صايف �أ�صول ثابتة

8.512.152

3.652.500

--

--

12.164.652
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التعديالت (�ألف ريال �سعودي)

البحري

العو�ض

فيال

�صايف العائد
من التمويل
اجل�سري

�صايف الأ�صول
االفرتا�ضية غري
املراجعة

ناقالت حتت الإن�شاء و�أخرى

676.468

--

--

--

676.468

�أ�صول غري ملمو�سة

--

1.222.500

--

--

1.222.500

جمموع الأ�صول غري املتداولة

10.569.686

4.875.000

--

--

15.444.686

جمموع الأ�صول

11.996.528

4.875.000

()3.122.812

3.122.812

16.871.528

اخل�صوم وحقوق امللكية
اخل�صوم املتداولة
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

282.765

--

--

--

282.765

الأق�ساط اجلارية من متويل املرابحة وقرو�ض
طويلة الأجل

564.292

--

--

--

564.292

متويل مرابحة ق�صري الأجل

337.000

--

--

3.122.812

3.459.812

توزيعات �أرباح غري مطالب بها

32.088

--

--

--

32.088

خم�ص�ص زكاة و�ضرائب

138.907

--

--

--

138.907

جمموع اخل�صوم املتداولة

1.355.052

--

--

3.122.812

4.477.864

اخل�صوم غري املتداولة
متويل املرابحة وقرو�ض طويلة الأجل

4.376.589

--

--

--

4.376.589

خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

46.760

--

--

--

46.760

خ�صوم �أخرى

30.704

--

--

--

30.704

جمموع اخل�صوم غري املتداولة

4.454.053

--

--

--

4.454.053

جمموع اخل�صوم

5.809.105

--

--

3.122.812

8.931.917

ر�أ�س املال املدفوع

3.150.000

--

787.500

--

3.937.500

عالوة �إ�صدار

--

--

964.688

--

964.688

احتياطي نظامي

998.060

--

--

--

998.060

�أرباح مبقاة

1.697.784

--

--

--

1.697.784

�أرباح مقرتح توزيعها

-

--

--

--

-

�أرباح (خ�سائر) غري حمققـة من ا�ستثمـارات
متاحة للبيع

()115

--

--

--

()115
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التعديالت (�ألف ريال �سعودي)

البحري

العو�ض

فيال

�صايف العائد
من التمويل
اجل�سري

�صايف الأ�صول
االفرتا�ضية غري
املراجعة

جمموع حقوق امل�ساهمني

5.845.729

--

1.752.188

--

7.597.917

حقوق امللكية غري امل�سيطرة

341.694

--

--

--

341.694

جمموع حقوق امللكية

6.187.423

--

1.752.188

--

7.939.611

جمموع اخل�صوم وحقوق امللكية

11.996.528

--

1.752.188

3.122.812

16.871.528

مالحظات

1.1مت ا�ستخراج �صايف �أ�صول ال�شركة من دون �إدخال تعديالت جوهرية على القوائم املالية التاريخية املبينة يف الق�سم " 15القوائم املالية" من هذه
الن�شرة ،كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م.
2.2مت �شراء �أعمال و�أ�صول فيال مقابل  4.875.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) .ويت�ألف العو�ض من عدد
� 78.750.000سهم يف ال�شركة والتي متثل �أ�سهم العو�ض وعو�ض نقدي يبلغ  3.122.812.500ريال �سعودي (ما يعادل  832.750.000دوالر
�أمريكي) .مت احت�ساب القيمة العادلة لأ�سهم العو�ض مببلغ �إجمايل قدره  1.752.187.500ريال �سعودي (ما يعادل  467.250.0000دوالر
�أمريكي)� ،أي ما يعادل  22.25ريال �سعودي لكل �سهم من �أ�سهم العو�ض .وبنا ًء على القيمة الإ�سمية التي تبلغ  10رياالت �سعودي لكل �سهم من �أ�سهم
العو�ض� ،سيبلغ جمموع عالوة الإ�صدار مبلغ  964.688.500ريال �سعودي
3.3تبلغ القيمة الكلية للعو�ض  4.875.000.000ريال �سعودي (ما يعادل  1.300.000.000دوالر �أمريكي) ،وقد مت تخ�صي�ص جزء من هذا املبلغ
بقيمة  3.652.500.000ريال �سعودي (ما يعادل  974.000.000دوالر �أمريكي) للأ�صول امللمو�سة ومبلغ قيمته  1.222.500.000ريال �سعودي
(ما يعادل  326.000.000دوالر �أمريكي) للأ�صول غري امللمو�سة .تعترب العنا�صر الأ�سا�سية يف الأ�صول امل�شرتاة هي ناقالت فيال وعقد نقل النفط
اخلام طويل الأجل.
�4.4أبرمت ال�شركة مذكرة �شروط متويل غري ملزمة للح�صول على ت�سهيالت مرابحة ج�سرية ("ت�سهيالت املرابحة اجل�سري") بتاريخ 1434/4/9
هـ (املوافق 2013/02/19م) مع كل من بنك جي بي مورجان ت�شي�س ،ان .ايه ،.فرع الريا�ض ،وجمموعة �سامبا املالية والبنك ال�سعودي الربيطاين
لتمويل العو�ض النقدي وامل�صاريف املتعلقة بال�صفقة ("مذكرة ال�شروط") .راجع الق�سم " 7-1العو�ض النقدي" والق�سم " 13-1ترتيبات التمويل"
من ن�شرة الإ�صدار هذه ملزيد من املعلومات .بلغت �صايف مبالغ ت�سهيالت املرابحة اجل�سرية التي ا�ستلمتها ال�شركة ما قيمته  3.122.812.500ريال
�سعودي.
5.5مل ي�ؤخذ يف االعتبار �أي تغيريات يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة منذ تاريخ  31دي�سمرب 2013م.

250

1717الملحق رقم  – 1نموذج الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية الخاصة
بالصفقة
ي�سر جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري �أن يدعوا م�ساهمي ال�شركة الذين ميلكون (� )10أ�سهم ف�أكرث ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري
العادية املزمع عقدها ب�إذن اهلل يف () وذلك يف ال�ساعة () بتاريخ () املوافق() ،وذلك للنظر يف جدول الأعمال الذي ينح�صر يف البند التايل:
 املوافقة على عملية دمج �أ�سطول وعمليات �شركة فيال البحرية العاملية املحدودة (وهي �شركة مملوكة بالكامل ل�شركة الزيت العربية ال�سعودية "�شركة
�أرامكو ال�سعودية") مع ال�شركة بح�سب ما مت بيانه يف ن�شرة الإ�صدار املن�شورة من قبل ال�شركة بتاريخ ()(وي�شار �إليها فيما بعد بـ"ن�شرة الإ�صدار")
والرتتيبات املتعلقة بذلك (وي�شار �إليها فيما بعد بـ" بال�صفقة") ،مبا يف ذلك -على وجه اخل�صو�ص -املوافقة على جميع الفقرات الواردة �أدناه:
أو ً
ال:

املوافقة على دفع العو�ض املتفق عليه مبوجب �شروط ال�صفقة والبالغ  4.875.000.000ريال �سعودي (ما يعادل 1.300.000.000دوالر �أمريكي) (مع مراعاة
ما قد يتم �إجراءه من تعديالت معينة وفق ًا لأحكام اتفاقية �شراء الأعمال والأ�صول) ،والذي �سيتم دفعه على النحو التايل:
�أ.

مبلغ نقدي وقدره  3.122.812.500ريال �سعودي) ما يعادل  832.750.000دوالر �أمريكي (�إلى �شركة فيال البحرية العاملية املحدودة
بح�سب التف�صيل الوارد يف ن�شرة الإ�صدار.

ب�	.إ�صدار عدد � 78.750.000سهم بح�سب ما هو مو�ضح يف الفقرة ثاني ًا �أدناه.
ثاني ًا:

زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  3.150.000.000ريال �سعودي �إلى  3.937.500.000ريال �سعودي (�أي بن�سبة زيادة تبلغ  %25من ر�أ�س املال احلايل) عن طريق
�إ�صدار � 78.750.000سهم عادي بقيمة ا�سمية تبلغ  10رياالت �سعودي لل�سهم الواحد ("�أ�سهم زيادة ر�أ�س املال") ،ومت تقييم �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال – بح�سب
ما مت االتفاق عليه مبوجب بنود ال�صفقة -ب�سعر  22.25ريال �سعودي لل�سهم الواحد (�أي بقيمة م�ضافة على القيمة الأ�سمية تبلغ  )12.25وبحيث تكون قيمتها
الإجمالية مبلغ قدره  1.752.187.500ريال �سعودي (ما يعادل 467.250.000دوالر �أمريكي) ،ل�صالح �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير (وهي �شركة مملوكة
بالكامل ل�شركة �أرامكو ال�سعودية) وذلك ال�ستيفاء جزء من القيمة الالزم دفعها من ال�شركة مقابل �إمتام ال�صفقة ،على �أن يتم �إ�صدار �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال بعد
اكتمال نقل ملكية عدد من ناقالت �شركة فيال (والتي �ستنتقل �إلى ال�شركة مبوجب ال�صفقة) ت�ساوي قيمتها �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال .و�إذا �أوقف تنفيذ ال�صفقة
ب�سبب وقوع حدث قوة قاهرة (وفق ًا للتف�صل الوارد يف ن�شرة الإ�صدار) بعد نقل ملكية �أي من ناقالت �شركة فيال �إلى ال�شركة دون �أن يكتمل نقل ملكية عدد من
الناقالت ت�ساوي قيمتها �أ�سهم زيادة ر�أ�س املال ،ف ُيكتفى بزيادة ر�أ�س املال عن طريق �إ�صدار العدد الالزم من الأ�سهم (ب�سعر  22.25لل�سهم الواحد) للوفاء بقيمة
الناقالت التي مت نقل ملكيتها �إلى ال�شركة قبل وقوع حدث القوة القاهرة الذي ت�سبب يف �إلغاء ال�صفقة.
ثالث ًا:

تفوي�ض الأ�ستاذ /عبدالرحمن بن حممد املف�ضي  ،رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة واملهند�س� /صالح بن نا�صر اجلا�سر ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،جمتمعني �أو
منفردين ،بتنفيذ جميع �أحكام وبنود االتفاقيات اخلا�صة بال�صفقة ،و�أي وثائق �أخرى ذات عالقة والقيام بالنيابة عن ال�شركة بتوقيع و�/أو �إجراء �أي تعديالت
على تلك االتفاقيات �أو الوثائق ،و�أن يكون لهما احلق يف تفوي�ض كامل �أو جزء من �صالحياتهما لأي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو لأي م�سئول يف ال�شركة �أو
طرف ثالث.
رابع ًا:

املوافقة على تعديل املادة ( )37-36-35-34-33-30-24-22-21-20-18-17-16-15-14-10-8-7-6-4من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
خامس ًا:

�إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأ�سا�سي لل�شركة مبا يتفق مع التعديل.
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قائمة بالتعديالت على النظام األساسي
الرقم

التعديل

1

تعديل املادة
()4

2

تعديل املادة
()6

الن�ص احلايل
مادة ()4

مادة ()4

الأغرا�ض التي من �أجلها ت�أ�س�ست ال�شركة هي ما يلي :

الأغرا�ض التي من �أجلها ت�أ�س�ست ال�شركة هي ما يلي:

�-1شراء البواخر واالدوات وو�سائل النقل العائمة وبيعها وا�ستغاللها
للإ�سهام يف نقل الب�ضائع املتجهة �إلى اململكة ب�شكل منتظم واملحافظة
على انتظام �أ�سعار ال�شحن وت�أمني نقل متطلبات الأمن الوطني يف جميع
الظروف.

�-1شراء البواخر واالدوات وو�سائل النقل العائمة وبيعها وا�ستغاللها للإ�سهام يف نقل الب�ضائع املتجهة �إلى اململكة ب�شكل
منتظم واملحافظة على انتظام �أ�سعار ال�شحن وت�أمني نقل متطلبات الأمن الوطني يف جميع الظروف.

-2نقل ال�صادرات �إلى خارج اململكة.
-3نقل الأ�شخا�ص والأ�شياء والأمتعة والب�ضائع واملوا�شي من و�إلى اململكة
بحر ًا.
�-4إيجاد طواقم فنية �سعودية مدربة من املهند�سني وال�ضباط والبحارة
لت�شغيل البواخر وتنمية الور�ش ال�صناعية والعمل يف �أحوا�ض �إ�صالح
ال�سفن واملجاالت الأخ��رى املت�صلة بالنقل البحري وتدريب املواطنني
ال�سعوديني يف هذا املجال.
-5امل�شاركة يف جميع العمليات املتعلقة بالنقل البحري ك�أعمال الإنقاذ
ووكالة �شركات املالحة البحرية وال�سم�سرة وتخلي�ص الب�ضائع وتن�سيقها
على ظهر البواخر وو�سائل النقل والتخزين وغري ذلك من العمليات التي
ترتبط لأي �سبب كان بالنقل البحري.
-6احل�صول على �أي��ة �إمتيازات �أو مزايا �أو حقوق �أي�� ًا ك��ان نوعها من
احلكومات املختلفة لأي غر�ض قد يعود على ال�شركة بالنفع.
-7القيام بجميع الأعمال التي ت�سهل عملية ال�سياحة واحلج وتوفري و�سائل
الراحة للم�سافرين وا�سترياد وت�صدير املعدات البحرية الالزمة ل�سفنها
�أو ل�سفن الغري.
�-8إجراء جميع املعامالت والعقود والقيام بجميع الت�صرفات التي ترتبط
�أو لها عالقة لأي �سبب كان ب�أغرا�ضها والتي تراها ال�شركة الزمة ومنا�سبة
لتنفيذ هذه الأغرا�ض �أو بع�ضها �أو لت�سهيل تنفيذها.
-9الإ���ش�تراك يف ت�أ�سي�س �أي �شركة �أخ��رى �أو امل�ساهمة فيها �أو �شراء
موجوداتها و�أخذ �أ�شغالها �أو �أعمالها وذلك فيما له عالقة ب�أعمال ال�شركة
�سواء داخل حدود اململكة �أو خارجها.
�-10إمتالك كل ما ترى له لزوم ًا من الأموال غري املنقولة لتنفيذ �أي غر�ض
من �أغرا�ضها يف �أي جهة يف اململكة �أو يف اخلارج وت�سجيل ذلك ب�إ�سمها
يف ال��وزارات والدوائر الر�سمية املخت�صة وا�ستثمارها مبا�شرة �أو بطرق
الإيجار �أو ب�أي وجه �آخر.
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الن�ص املعدل

-2نقل ال�صادرات �إلى خارج اململكة.
-3نقل الأ�شخا�ص والأ�شياء والأمتعة والب�ضائع واملوا�شي من و�إلى اململكة بحر ًا.
�-4إيجاد طواقم فنية �سعودية مدربة من املهند�سني وال�ضباط والبحارة لت�شغيل البواخر وتنمية الور�ش ال�صناعية والعمل
يف �أحوا�ض �إ�صالح ال�سفن واملجاالت الأخرى املت�صلة بالنقل البحري وتدريب املواطنني ال�سعوديني يف هذا املجال.
-5امل�شاركة يف جميع العمليات املتعلقة بالنقل البحري ك�أعمال الإنقاذ ووكالة �شركات املالحة البحرية وال�سم�سرة
وتخلي�ص الب�ضائع وتن�سيقها على ظهر البواخر وو�سائل النقل والتخزين وغري ذلك من العمليات التي ترتبط لأي �سبب
كان بالنقل البحري.
-6احل�صول على �أية امتيازات �أو مزايا �أو حقوق �أي ًا كان نوعها من احلكومات املختلفة لأي غر�ض قد يعود على ال�شركة
بالنفع.
-7القيام بجميع الأعمال التي ت�سهل عملية ال�سياحة واحلج وتوفري و�سائل الراحة للم�سافرين وا�سترياد وت�صدير املعدات
البحرية الالزمة ل�سفنها �أو ل�سفن الغري.
�-8إجراء جميع املعامالت والعقود والقيام بجميع الت�صرفات التي ترتبط �أو لها عالقة لأي �سبب كان ب�أغرا�ضها والتي
تراها ال�شركة الزمة ومنا�سبة لتنفيذ هذه الأغرا�ض �أو بع�ضها �أو لت�سهيل تنفيذها.
-9الإ�شرتاك يف ت�أ�سي�س �أي �شركة �أخرى �أو امل�ساهمة فيها �أو �شراء موجوداتها و�أخذ �أ�شغالها �أو �أعمالها وذلك فيما له
عالقة ب�أعمال ال�شركة �سواء داخل حدود اململكة �أو خارجها.
�-10إمتالك كل ما ترى له لزوم ًا من الأموال غري املنقولة لتنفيذ �أي غر�ض من �أغرا�ضها يف �أي جهة يف اململكة �أو يف
اخلارج وت�سجيل ذلك ب�إ�سمها يف الوزارات والدوائر الر�سمية املخت�صة وا�ستثمارها مبا�شرة �أو بطرق الإيجار �أو ب�أي
وجه �آخر.
لل�شركة يف �سبيل حتقيق �أهدافها و�أغرا�ضها العمل على دعم توطني الوظائف (ال�سعودة) يف �أو�ساط املوظفني العاملني
على منت بواخرها ودعم �أن�شطة التعليم يف جمال املالحة البحرية يف اململكة وتطوير �سجل وطني خا�ص بت�سجيل ال�سفن
يف اململكة و�إن�شاء جمعية وطنية للمالحة البحرية وا�ستخدام من�ش�آت الإ�صالح وال�صيانة املوجودة يف اململكة.

مادة ()6

مادة ()6

ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به خم�سمائة مليون ريال �سعودي موزع على
خم�سة ماليني �سهم ًا قيمة كل منها مائة ريال �سعودي وتكتتب احلكومة
بن�سبة  ٪25من ر�أ�س املال ويعر�ض على رجال الأعمال و�أ�صحاب البواخر
ال�سعوديني كم�ؤ�س�سني يف ح��دود ثالثني يف املائة ويطرح ما تبقى من
الأ�سهم للإكتتاب العام .ويجب �أن يكون ر�أ�س مال ال�شركة كافي ًا دائم ًا
لتحقيق �أغرا�ضها وبناء على قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف
1402/8/10هـ (املوافق 1982/6/2م) .متت زيادة ر�أ�س املال امل�صرح
به لي�صبح الفي مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى ع�شرين مليون �سهم قيمة
ال�سهم الواحد مائة ريال �سعودي .وبناء على قرار اجلمعية العامة الغري
عادية املنعقدة يف  1419/1/29هـ (املوافق 1998/5/25م) .مت تق�سيم
ر�أ���س املال �إلى �أربعني مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد خم�سون ريا ًال.
وبناء على قرار اجلمعية العامة الغري عادية املنعقدة يف 1427/3/12هـ
(املوافق 2006/4/10م) .متت املوافقة على زيادة ر�أ�س املال امل�صرح به
لي�صبح �ألفني ومائتني وخم�سني مليون ريال �سعودي مق�سمة �إلى خم�سة
و�أرب��ع�ين مليون �سهم قيمة ال�سهم ال��واح��د خم�سون ري���ا ًال .وبناء على
قرار اجلمعية العامة الغري عادية املنعقدة يف 1427/11/4ه��ـ (املوافق
2006/11/25م) .متت املوافقة على زيادة ر�أ�س املال امل�صرح به لي�صبح
ثالثة �آالف ومائة وخم�سني مليون ري��ال �سعودي مق�سمة �إل��ى ثالثمائة
وخم�سة ع�شر مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد ع�شرة رياالت.

حدد ر�أ�س مال ال�شركة بـ ( )3.937.500.000ثالثة مليارات وت�سعمائة و�سبعة وثالثون مليون وخم�سمائة �ألف ريال
�سعودي مق�سمة �إلى ( )393.750.000ثالثمائة وثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون �ألف �سهم عادي مت�ساوية
القيمة تبلغ القيمة اال�سمية لكل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية.
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مادة ()7

مادة ()7

يتم دفع ن�صف قيمة الأ�سهم عند الإكتتاب العام ويودع املبلغ بهذه القيمة
يف بنك �سعودي �أو �أك�ثر با�سم ال�شركة وحتت ت�صرف جمل�س �إدارتها
ويحدد جمل�س الإدارة البنوك التي يتم الإيداع فيها على �أنه يتعني الوفاء
بباقي قيمة الأ�سهم خ�لال خم�س �سنوات على الأك�ثر من تاريخ نفاذ
املر�سوم امللكي ال�صادر بالت�أ�سي�س وذل��ك يف املواعيد وبالطريقة التي
يعينها جمل�س الإدارة .و�إذا تخلف امل�ساهم عن الوفاء بباقي القيمة يحق
ملجل�س الإدارة بعد �إنذار هذا امل�ساهم �أن يقوم ببيع الأ�سهم املت�أخر �أداء
امل�ستحق من قيمتها حل�سابه يف مزاد علني وعلى ذمته وحتت م�سئوليته
دون حاجة �إلى اتخاذ �أية �إجراءات �أخرى ويلزم �أن يكون بيع الأ�سهم على
هذا النحو م�سبوق ًا بالن�شر يف جريدة حملية �أو �أكرث عن �أرقام الأ�سهم
املراد بيعها و�إلغاء �صكوكها .ومع ذلك يجوز للم�ساهم املتخلف حتى اليوم
املحدد للمزايدة �أن يدفع القيمة امل�ستحقة عليه م�ضاف ًا �إليها امل�صروفات
التي �أنفقتها ال�شركة وت�ستويف ال�شركة من ح�صيلة البيع املبالغ امل�ستحقة
لها وترد الباقي �إلى �صاحب ال�سهم و�إذا مل تكف هذه احل�صيلة للوفاء
باملبالغ املذكورة جاز لل�شركة �أن ت�ستويف الباقي من جميع �أموال امل�ساهم
وتلغي ال�شركة ال�سهم الذي بيع وتعطي امل�شرتي �سهم ًا جديد ًا يحمل رقم
ال�سهم امللغي وت�ؤ�شر بذلك يف �سجل الأ�سهم .والتنفيذ بهذه الطريقة ال
مينع ال�شركة من �أن ت�ستعمل يف مواجهة امل�ساهم املتخلف عن الوفاء يف
الوقت ذاته �أو يف �أي وقت �آخر جميع احلقوق التي ترتبها لها الأنظمة
املعمول بها.

اكتتب امل�ساهمون يف ( )393.750.000ثالثمائة وثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون �ألف �سهم والبالغة قيمتها
( )3.937.500.000ثالثة مليارات وت�سعمائة و�سبعة وثالثون مليون وخم�سمائة �ألف ريال �سعودي.

مادة ()8

مادة ()8

�أ�سهم ال�شركة �إ�سمية وال يجوز لغري ال�سعوديني متلكها �إال يف حالة الإرث
وتعطى الأ�سهم �أرقام ًا مت�سل�سلة ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة و�أحد �أع�ضاء
املجل�س وتختم بخامت ال�شركة ،ويذكر يف ال�سهم بالأخ�ص �إ�سم ال�شركة
واملر�سوم امللكي ال�صادر بالرتخي�ص بت�أ�سي�سها وتاريخ ن�شره يف اجلريدة
الر�سمية وقيمة ر�أ�س املال امل�صرح به وعدد الأ�سهم وخ�صائ�صها وغر�ض
ال�شركة ومركزها ومدتها ويكون للأ�سهم كوبونات ذات �أرقام مت�سل�سلة
م�شتملة على رقم ال�سهم.

�أ�سهم ال�شركة �إ�سمية وال يجوز لغري ال�سعوديني متلكها �إال يف حالة الإرث.

مادة ()10

مادة ()10

تتداول الأ�سهم بالقيد يف �سجل امل�ساهمني ال��ذي تعده ال�شركة لإثبات
�أ�سماء امل�ساهمني وجن�سياتهم وحمل �إقامتهم و�أرقام الأ�سهم واملدفوع من
قيمتها .وي�ؤ�شر بهذا القيد على ال�سهم وال يعتد بنقل ملكيته يف مواجهة
ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور ،وترتتب علي ملكية
ال�سهم قبول النظام الأ�سا�سي لل�شركة وقرارات جمعيتها العامة.

تتداول الأ�سهم بالقيد يف ال�سجل الآيل للم�ساهمني وفق نظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية .وال يعتد بنقل ملكية
الأ�سهم يف مواجهة ال�شركاء �أو الغري �إال من تاريخ قيدها يف ال�سجل املذكور مبوجب الأنظمة والتعليمات املنظمة لتداول
الأ�سهم .وترتتب علي ملكية ال�سهم قبول النظام الأ�سا�سي لل�شركة وقرارات جمعيتها العامة.

مادة ()14

مادة ()14

يجوز لل�شركة يف �أي وقت �أن تعقد قرو�ضا �أو ت�صدر �سندات القرو�ض �أو
ت�صدر �صكوك الدين وغريها من الأوراق املالية �سواء بالريال ال�سعودي �أو
غريها من العمالت ولأي مدة من الزمن� ،سواء يف جزء �أو عدة �أجزاء �أو
من خالل �سل�سلة من الإ�صدارات مبوجب برنامج �أو �أكرث تن�شئه ال�شركة
من وقت لآخ��ر .ويف حال �إ�صدار ال�سندات �أو ال�صكوك يجب �أن تكون
املبالغ واملدد وال�شروط يف الأوقات التي يقرها جمل�س الإدارة ،ب�شرط �أن
ال تزيد �إجمايل القرو�ض و�أدوات الدين الأخرى غري امل�سددة عن ثالثة
�أ�ضعاف ر�أ�س املال ،وللمجل�س كامل ال�صالحيات يف القيام بالتوقيع على
جميع الإتفاقيات املتعلقة واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة وله حق القيام
بتفوي�ض ج��زء �أو كل من ال�صالحيات املمنوحة �أع�لاه لأي �شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص ،و�إعطائهم حق تفوي�ض الغري.

يجوز لل�شركة يف �أي وقت �أن تعقد قرو�ضا �أو ت�صدر �سندات القرو�ض �أو ت�صدر �صكوك الدين وغريها من الأوراق املالية
�سواء بالريال ال�سعودي �أو غريها من العمالت ولأي مدة من الزمن� ،سواء يف جزء �أو عدة �أجزاء �أو من خالل �سل�سلة من
الإ�صدارات مبوجب برنامج �أو �أكرث تن�شئه ال�شركة من وقت لآخر .ويف حال �إ�صدار ال�سندات �أو ال�صكوك يجب �أن تكون
املبالغ واملدد وال�شروط يف الأوقات التي يقرها جمل�س الإدارة ،ب�شرط �أن ال تزيد �إجمايل القرو�ض و�أدوات الدين الأخرى
غري امل�سددة عن ثالثة �أ�ضعاف حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة وفقا لآخر قوائم مالية مراجعة لل�شركة ،وللمجل�س كامل
ال�صالحيات يف القيام بالتوقيع على جميع الإتفاقيات املتعلقة واتخاذ جميع الإجراءات الالزمة وله حق القيام بتفوي�ض
جزء �أو كل من ال�صالحيات املمنوحة �أعاله لأي �شخ�ص �أو �أ�شخا�ص ،و�إعطائهم حق تفوي�ض الغري.
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مادة ()15

مادة ()15

يدير ال�شركة جمل�س �إدارة مكون من �سبعة �أع�ضاء تعني احلكومة
(�صندوق الإ�ستثمارات العامة) ثالثة منهم وتنتخب اجلمعية العامة
بالت�صويت الأربعة الباقني ويعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا
ونائب ًا للرئي�س ومدة ع�ضوية املجل�س ثالث �سنوات كما يجوز دائم ًا
�إعادة انتخاب الع�ضو ويقوم نائب الرئي�س مقام الرئي�س عند غيابه.
ويعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا له من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ويحدد
اخت�صا�صاته ومكاف�أته وال تزيد مدة رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
وال�سكرتري ع�ضو جمل�س الإدارة عن ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ويجوز
�إعادة تعيينهم �أو انتخابهم وتنتهي ع�ضوية ع�ضو املجل�س بانتهاء مدته �أو
وفاته �أو �إذا �أ�صبح غري �صالح وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة.
و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز ملجل�س الإدارة �أن يعني م�ؤقت ًا
ع�ضو ًا �آخر يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية
العامة العادية يف �أول اجتماع لها .ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه و�إذا
نق�ص عدد �أع�ضاء املجل�س عن الن�صاب الالزم ل�صحة �إجتماعاته وجبت
دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم
من الأع�ضاء .كما ي�شكل جمل�س الإدارة العدد املنا�سب من اللجان ح�سب
حاجة ال�شركة وظروفها ،ويحدد املجل�س مهمة كل جلنة ي�شكلها ومدة
عملها وال�صالحيات املمنوحة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة املجل�س
عليها ،وعلى اللجنة �أن تبلغ جمل�س الإدارة علم ًا مبا يقوم به �أو تتو�صل
�إليه من نتائج وتتخذه من قرارات ب�شفافية مطلقة وعلى جمل�س الإدارة �أن
يتابع عمل اللجان التي ي�شكلها ب�شكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال
املوكلة �إليها.

يدير ال�شركة جمل�س �إدارة مكون من ت�سعة �أع�ضاء .وتعني احلكومة (�صندوق الإ�ستثمارات العامة) ثالثة منهم ويعني
امل�ساهم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير ع�ضوين اثنني ،وتنتخب اجلمعية العامة بقية الأع�ضاء على �أال ي�شارك يف
الت�صويت عليهم احلكومة (�صندوق الإ�ستثمارات العامة) وامل�ساهم �شركة �أرامكو ال�سعودية للتطوير .وبعد انتهاء
دورة جمل�س بتاريخ الإدارة بتاريخ 2016/12/31م  ،تقوم اجلمعية العامة بانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة الت�سعة كافة
بطريقة الت�صويت الرتاكمي وفق ًا لالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية و�أي تعديالت جتري عليها
من وقت لآخر .ويعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا ونائب ًا للرئي�س ومدة ع�ضوية املجل�س ثالث �سنوات كما يجوز
دائم ًا �إعادة انتخاب الع�ضو ويقوم نائب الرئي�س مقام الرئي�س عند غيابه .ويعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا له من بني
�أع�ضائه �أو من غريهم ويحدد اخت�صا�صاته ومكاف�أته وال تزيد مدة رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب وال�سكرتري
ع�ضو جمل�س الإدارة عن ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ويجوز �إعادة تعيينهم �أو انتخابهم .وتنتهي ع�ضوية ع�ضو املجل�س
بانتهاء مدة ع�ضويته �أو وفاته �أو �إذا ر�أى املجل�س ب�أنه �أ�صبح غري قادر على القيام مبهامه وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات
�سارية يف اململكة .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز ملجل�س الإدارة �أن يعني م�ؤقت ًا ع�ضو ًا �آخر يف املركز ال�شاغر
على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها .ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه و�إذا نق�ص
عدد �أع�ضاء املجل�س عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن
لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء .كما ي�شكل جمل�س الإدارة العدد املنا�سب من اللجان ح�سب حاجة ال�شركة وظروفها،
ويحدد املجل�س مهمة كل جلنة ي�شكلها ومدة عملها وال�صالحيات املمنوحة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة املجل�س
عليها ،وعلى اللجنة �أن تبلغ جمل�س الإدارة علم ًا مبا يقوم به �أو تتو�صل �إليه من نتائج وتتخذه من قرارات ب�شفافية
مطلقة وعلى جمل�س الإدارة �أن يتابع عمل اللجان التي ي�شكلها ب�شكل دوري للتحقق من قيامها بالأعمال املوكلة �إليها.

مادة ()16
ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س الإدارة املنتخب �أن يكون مالك ًا ب�صفته ال�شخ�صية
�أو يكون ال�شخ�ص املعنوي الذي ميثله مالك ًا لعدد من الأ�سهم ال يقل عن
(�ألفي �سهم) وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س
الإدارة و�إذا كان الع�ضو وقت انتخابه ال ميلك هذا العدد من الأ�سهم وجب
عليه خالل �شهر من تاريخ انتخابه �أن يكون مالك ًا له و�إال �سقطت ع�ضويته
وعلى مراقب احل�سابات �أن يتحقق من مراعاة هذا ال�شرط و�أن ي�ضمن
تقريره �إلى اجلمعية العامة �أية خمالفة يف هذا ال�ش�أن .وال يلتزم �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ب�أي التزام �شخ�صي فيما يتعلق بتعهدات ال�شركة ب�سبب
قيامهم مبهام وظائفهم �ضمن حدود �صالحياتهم.

مادة ()16
ي�شرتط يف ع�ضو جمل�س الإدارة املنتخب �أن يكون مالك ًا ب�صفته ال�شخ�صية �أو يكون ال�شخ�ص املعنوي الذي ميثله مالك ًا
لعدد من الأ�سهم ال يقل عن (�ألف �سهم) وتخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�س�ؤولية �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إذا كان
الع�ضو وقت انتخابه ال ميلك هذا العدد من الأ�سهم وجب عليه خالل �شهر من تاريخ انتخابه �أن يكون مالك ًا له و�إال
�سقطت ع�ضويته وعلى مراقب احل�سابات �أن يتحقق من مراعاة هذا ال�شرط و�أن ي�ضمن تقريره �إلى اجلمعية العامة �أية
خمالفة يف هذا ال�ش�أن .وال يلتزم �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أي التزام �شخ�صي فيما يتعلق بتعهدات ال�شركة ب�سبب قيامهم
مبهام وظائفهم �ضمن حدود �صالحياتهم.
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()18

الن�ص املعدل

الن�ص احلايل
مادة ()17

مادة ()17

ملجل�س الإدارة �أو�سع �سلطة يف �إدارة ال�شركة فيما ع��دا ما احتفظ به
�صراحة نظامها للجمعية العامة ويجوز له رهن موجودات ال�شركة ك�ضمان
مقابل للقرو�ض التي حت�صل عليها كما يجوز له بيع موجودات ال�شركة
ب�شرط �أن ال تزيد القيمة الدفرتية لكل عملية عن ( )%10من ر�أ�س مال
ال�شركة امل�صرح به ويجتمع جمل�س الإدارة �ست مرات يف ال�سنة على الأقل
بنا ًء على دعوة من رئي�سه �أو من يقوم مقامه ويجتمع �أي�ض ًا �إذا طلب ذلك
كتابة اثنان من �أع�ضائه على الأقل وتكون الإجتماعات باملركز الرئي�سي
�أو خارجه �إذا اقت�ضت الظروف ذلك ويكون الإجتماع �صحيح ًا بح�ضور
�أغلبية �أع�ضائه ولع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينيب عنه كتابة عند ال�ضرورة
�أحد زمالئه يف املجل�س ويف هذه احلالة يكون لهذا الع�ضو �صوتان وال جتوز
الإنابة عن �أكرث من ع�ضو واحد وعلى جمل�س الإدارة �أن يعني ع�ضو ًا منتدب ًا
من بني �أع�ضائه �أو مدير ًا عام ًا لل�شركة كما له �أن يعني مدير ًا �أو �أكرث
ووكي ًال مفو�ض ًا وله �أن يخولهم �أي�ض ًا حق التوقيع عن ال�شركة

مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة وت�صريف
�أمورها داخل اململكة وخارجها ،وله على �سبيل املثال ال احل�صر:
.1

متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�صة.

.2

متثيل ال�شركة �أمام املحاكم ال�شرعية والهيئات الق�ضائية وديوان املظامل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا
واالبتدائية لف�ض النزاعات العمالية وجلان الأوراق التجارية وجلنة الف�صل يف منازعات الأوراق املالية جلنة
ت�سوية املنازعات امل�صرفية و جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات الت�أمينية وكافة اللجان الق�ضائية الأخرى
وهيئات التحكيم واحلقوق املدنية و�أق�سام ال�شرطة والغرف التجارية وال�صناعية والهيئات اخلا�صة وال�شركات
وامل�ؤ�س�سات على اختالف �أنواعها وبيوت املال وكافة �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي مبختلف م�سمياتها
واخت�صا�صاتها وامل�ؤ�س�سات املالية بكافة �أنواعها.

.3

القب�ض والت�سديد والإقرار واملطالبة واملدافعة واملرافعة واملخا�صمة واملخال�صة نيابة عن ال�شركة و قبول الأحكام
�أو اال�ستئناف �ضدها ،واملطالبة بتنفيذ الأحكام ،وقب�ض ما يُح�صل من تنفيذ الأحكام.

.4

الدخول يف املناق�صات والتوقيع نيابة عن ال�شركة ،على كافة �أنواع العقود واالتفاقيات والوثائق وامل�ستندات مبا
يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة مع كافة تعديالت عقود ت�أ�سي�س ال�شركات
التي تكون ال�شركة �شريكة فيها وقرارات التعديل ،والتوقيع على القرارات التي تعدل تلك الإتفاقيات وعقود
الت�أ�سي�س وال�صكوك �أمام كتاب العدل واجلهات الر�سمية

.5

التوقيع على اتفاقيات القرو�ض والتنازل عن الأولوية يف �سداد ديون ال�شركة ،و�إ�صدار الكفاالت ومنح كافة
ال�ضمانات والتعوي�ضات و�إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة.

.6

البيع وال�شراء والإفراغ وقبوله واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والت�أجري.

.7

فتح و�إدارة وت�شغيل و�إغالق احل�سابات البنكية ،وفتح خطابات االعتماد ،والقب�ض والدفع وال�سحب والإيداع
لدى البنوك و�إ�صدار ال�ضمانات امل�صرفية والتوقيع على كافة الأوراق وامل�ستندات وال�شيكات وكافة املعامالت
امل�صرفية.

 .8تعيني املوظفني والعمال وعزلهم وا�ستقدام الأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد معهم وحتديد واجباتهم
ومرتباتهم.
�	.9أن يوكل  -يف حدود اخت�صا�صه -واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة بع�ض �أعماله.
�	.10إقرار خطة عمل ال�شركة واملوافقة على خططها الت�شغيلية وميزانياتها ال�سنوية.
 .11بيع �أو رهن عقارات ال�شركة و�أ�صولها على �أن يراعي حم�ضر جمل�س الإدارة وحيثيات قراره الت�صرف يف عقارات
ال�شركة ال�شروط التالية:
�أ�	.أن يحدد املجل�س يف قرار البيع الأ�سباب واملربرات له
ب�	.أن يكون �سعر البيع مقارب ًا لثمن املثل
ج�	.أن يكون البيع يف احلال وب�ضمانات كافية
د�	.أن ال يرتتب على هذا الت�صرف توقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة �أو حتميلها بالتزامات �أخرى
�	.12إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم متى ما كان ذلك يف �صالح ال�شركة ،وعلى �أن يت�ضمن حم�ضر
جمل�س الإدارة وحيثيات قراره الأ�سباب التي بنا ًء عليها مت اتخاذ القرار وعلى �أن تتوفر يف �إبراء الذمة
ال�شروط التالية:
�أ�	.أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة من حلول ميعاد ا�ستيفاء الدين كحد �أدنى.
ب�	.أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد.
علم ًا ب�أن ال�صالحية املن�صو�ص عليها يف هذه الفقرة واملتعلقة ب�إبراء ذمة مديني ال�شركة حق ملجل�س الإدارة ال يجوز
التفوي�ض فيه لأي �شخ�ص.
 .13عقد القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية مع �صناديق وم�ؤ�س�سات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها ،وله عقد
القرو�ض التجارية حتى لو جتاوزت مدتها ثالث �سنوات ولكن ال يتجاوز �آجالها نهاية مدة ال�شركة (يف حال
وجد) ،مع مراعاة ال�شروط التالية لعقد القرو�ض التي تتجاوز �آجالها ثالث �سنوات:
�أ�	.أن يحدد جمل�س الإدارة يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض وكيفية �سداده.
ب.

ب�أن يراعي يف �شروط القر�ض وال�ضمانات املقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وال�ضمانات العامة للدائنني.

 .14يكون ملجل�س الإدارة يف حدود اخت�صا�صه �أن يفو�ض واحد �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو مدير عام ال�شركة �أو واحد �أو
�أكرث موظفي ال�شركة �أو من الغري يف مبا�شرة عمل معني �أو �أعمال معينة.
ويجتمع جمل�س الإدارة �أربع مرات يف ال�سنة على الأقل بنا ًء على دعوة من رئي�سه �أو من يقوم مقامه ويجتمع �أي�ض ًا �إذا
طلب ذلك كتابة اثنان من �أع�ضائه على الأقل .وتكون اجتماعات جمل�س الإدارة باملركز الرئي�سي �أو خارجه �إذا اقت�ضت
الظروف ذلك ولع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينيب عنه كتابة عند ال�ضرورة �أحد زمالئه يف املجل�س ويف هذه احلالة يكون
لهذا الع�ضو �صوتان وال جتوز الإنابة عن �أكرث من ع�ضو واحد وعلى جمل�س الإدارة �أن يعني ع�ضو ًا منتدب ًا من بني �أع�ضائه
�أو مدير ًا عام ًا لل�شركة كما له �أن يعني مدير ًا �أو �أكرث ووكي ًال مفو�ض ًا وله �أن يخولهم �أي�ض ًا حق التوقيع عن ال�شركة.
مادة ()18
ً
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال �إذا ح�ضره ن�صف الأع�ضاء ()%50
على الأق��ل ب�شرط �أال يقل عدد احلا�ضرين عن خم�سة �أع�ضاء وت�صدر
قرارات جمل�س الإدارة ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات
رجح اجلانب ال��ذي فيه الرئي�س �أو من يقوم مقامه .و�إذا تخلف �أحد
الأع�ضاء عن ح�ضور ثالث جل�سات متتالية بدون عذر م�شروع جاز اعتباره
م�ستقي ًال بقرار من جمل�س الإدارة .وتثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف
حما�ضر وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقع عليها رئي�س املجل�س
وال�سكرتري وللع�ضو املعار�ض �أن يطلب ت�سجيل ر�أيه يف هذا ال�سجل.

مادة ()18
ً
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال �إذا ح�ضره ن�صف (� )%50أع�ضاء جمل�س الإدارة على الأقل وت�صدر قرارات جمل�س
الإدارة ب�أغلبية الأع�ضاء احلا�ضرين ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي فيه الرئي�س �أو من يقوم مقامه .و�إذا
تخلف �أحد الأع�ضاء عن ح�ضور ثالث جل�سات متتالية بدون عذر م�شروع جاز اعتباره م�ستقي ًال بقرار من جمل�س الإدارة.
وتثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�ضر وتدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقع عليها رئي�س املجل�س وال�سكرتري
وللع�ضو املعار�ض �أن يطلب ت�سجيل ر�أيه يف هذا ال�سجل.
وملجل�س الإدارة ،متى ما ر�أى ذلك �ضروري ًا ،ا�صدار قرارات بطريق عر�ضها على الأع�ضاء متفرقني مامل يطلب �أحد
الأع�ضاء كتاب ًة عقد اجتماع للمجل�س للمداولة يف تلك القرارات .وتعر�ض هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول
اجتماع له بعد �إ�صدار تلك القرارات.
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مادة ()20

مادة ()20

تتكون اجلمعية العامة من جميع امل�ساهمني يف ال�شركة .وتكون قراراتها
ال�صادرة يف حدود �إخت�صا�صاتها ووفق ًا لهذا النظام ملزمة جلميع
امل�ساهمني .ولكل م�ساهم ميتلك ع�شرة �أ�سهم له حق ح�ضور اجتماعاتها
وله �أن ينيب غريه يف احل�ضور ب�شرط �أن تكون النيابة ثابتة بالكتابة.

تتكون اجلمعية العامة من جميع امل�ساهمني يف ال�شركة .وتكون قراراتها ال�صادرة يف حدود اخت�صا�صاتها ووفق ًا لهذا
النظام ملزمة جلميع امل�ساهمني .ولكل م�ساهم ميتلك ع�شرة �أ�سهم له حق ح�ضور اجتماعاتها وله �أن ينيب غريه يف
احل�ضور ب�شرط �أن تكون النيابة ثابتة بالكتابة .ويجوز للم�ساهمني امل�شاركة يف اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت
على قراراتها من خالل الو�سائل االلكرتونية وفقا لل�ضوابط و القواعد ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة.

مادة ()21

مادة ()21

ي�سجل امل�ساهمون �أ�سماءهم يف �سجل خا�ص يعد لذلك يف مركز ال�شركة
ابتداء من تاريخ توجيه الدعوة �إلى الوقت املحدد لإنعقاد اجلمعية،
ويحرر عند �إنعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين
واملمثلني ومكان �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة
�أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لها ويكون لكل ذي م�صلحة
الإطالع على هذا الك�شف.

يحرر عند انعقاد اجلمعية ك�شف ب�أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين واملمثلني ومكان �إقامتهم مع بيان عدد الأ�سهم التي
يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالوكالة وعدد الأ�صوات املخ�ص�صة لها ويكون لكل ذي م�صلحة االطالع على هذا الك�شف.

مادة ()22

مادة ()22

لكل م�ساهم �صوت لكل ع�شرة �أ�سهم ميتلكها �أو ميثلها ما مل تقرر
اجلمعية العامة غري ذلك يف منا�سبة �إ�صدار نوع معني من الأ�سهم
املمتازة التي ترتب لأ�صحابها �أولوية يف قب�ض ربح معني �أو �أولوية يف
�إ�سرتداد ما دفع من ر�أ�س املال بعد الت�صفية.

لكل م�ساهم �صوت لكل �سهم ميتلكه �أو ميثله ما مل تقرر اجلمعية العامة غري ذلك يف منا�سبة �إ�صدار نوع معني من
الأ�سهم املمتازة التي ترتب لأ�صحابها �أولوية يف قب�ض ربح معني �أو �أولوية يف ا�سرتداد ما دفع من ر�أ�س املال بعد الت�صفية.

مادة ()24

مادة ()24

ملجل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة كلما ر�أي ذلك ويتعني عليه دعوتها
كلما طلب �إليه ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد من امل�ساهمني ميثلون
( )%5خم�سة باملائة من ر�أ�س املال على الأقل .ويف احلالة الأخرية
يجب على ه�ؤالء امل�ساهمني �أن يثبتوا قبل �إر�سال �أية دعوة �أنهم �أودعوا
�أ�سهمهم يف املركز الرئي�سي لل�شركة .وال يجوز له�ؤالء امل�ساهمني �سحب
الأ�سهم التي �أودعوها على هذا النحو �إال بعد �إنف�ضا�ض اجلمعية العامة
وتر�سل �صورة من هذه الأوراق �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة
التجارة يف نف�س الوقت الذي يتم فيه ن�شر الدعوة �أو �إر�سالها �إلى
امل�ساهمني.

ملجل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة كلما ر�أي ذلك ويتعني عليه دعوتها كلما طلب �إليه ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد
من امل�ساهمني ميثلون ( )%5خم�سة باملائة من ر�أ�س املال على الأق��ل .وتر�سل �صورة من الدعوة �إلى الإدارة العامة
لل�شركات بوزارة التجارة يف نف�س الوقت الذي يتم فيه ن�شر الدعوة �أو �إر�سالها �إلى امل�ساهمني.

مادة ()30

حتذف.

يكون ملجل�س �إدارة ال�شركة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة العادية
وذلك حتى �إنعقاد �أو اجتماع للجمعية املذكورة.
مادة ()33

مادة ()32

يعد جمل�س الإدارة يف كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة
وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة وح�ساب الأرباح
واخل�سائر وتقدير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية
املنق�ضية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية وذلك قبل
انعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ب�ستني يوم ًا على الأقل ،وي�ضع
املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد
النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وخم�سني يوم ًا على الأقل ،ويوقع رئي�س
جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار �إليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي
لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية
العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن
ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة امليزانية وح�ساب
الأرباح واخل�سائر وخال�صة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص
الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق
�إلى الإدارة العامة لل�شركات قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة
وع�شرين يوم ًا على الأقل.

يعد جمل�س الإدارة يف كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة
وح�ساب الأرب��اح واخل�سائر وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية والطريقة التي
يقرتحها لتوزيع الأرب��اح ال�صافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ب�ستني يوم ًا على الأق��ل ،وي�ضع
املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وخم�سني يوم ًا
على الأقل ،ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق امل�شار �إليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف
امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن
ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر وخال�صة وافية من تقرير جمل�س
الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات و�أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات قبل
تاريخ انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل.

مادة ()34

مادة ()33

يجب على ال�شركة �أن تقتطع �سنوي ًا جزء ًا ي�ساوي ( )%10من الأرباح
ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ويوقف هذا االقتطاع متى بلغ
الإحتياطي املذكور من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع ومتى انخف�ض
الإحتياطي وجبت العودة �إلى الإقتطاع.

توزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية ،بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية وغريها من امل�صروفات ،على النحو
التايل-:
.1
.2
.3
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يُجنب ع�شرة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين االحتياطي النظامي .ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور مبلغ ًا م�ساوي ًا لن�صف ر�أ�س املال.
للجمعية العامة العادية ،بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة� ،أن تجُ نب ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية لتكوين
احتياطي اتفاقي يُخ�ص�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة توافق عليها اجلمعية العامة العادية.
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ك�أرباح ب�شرط �أال يقل عن ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة.

مادة ()35

مادة ()34

يتم الت�صرف يف املال الإحتياطي بناء على قرار جمل�س الإدارة فيما
يكون �أويف م�صالح ال�شركة.

يتم الت�صرف يف املال االحتياطي بناء على قرار جمل�س الإدارة فيما يكون يف م�صالح ال�شركة.

الرقم

التعديل

19

تعديل املادة
()36

20

تعديل املادة
()37

الن�ص املعدل

الن�ص احلايل
مادة ()36

مادة ()35

توزع الأرباح ال�صافية على امل�ساهمني بعد خ�صم جميع امل�صروفات
العمومية والتكاليف الأخرى والإحتياطي النظامي ح�سب املادة ()34
من هذا النظام وي�ستحق �أع�ضاء جمل�س الإدارة بدل ح�ضور جل�سات
جمل�س الإدارة بالإ�ضافة �إلى مكاف�أة �سنوية مقطوعة وفق ًا للقواعد
املنظمة لذلك.

ي�ستحق �أع�ضاء جمل�س الإدارة بدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة بالإ�ضافة �إلى مكاف�أة �سنوية مقطوعة وفق ًا للقواعد
املنظمة لذلك.

مادة ()37

مادة ()36

حتل ال�شركة يف حالة خ�سارة ن�صف ر�أ�س املال �إال �إذا قررت اجلمعية
العامة العادية خالف ذلك بالأغلبية الالزمة ل�صدور قراراتها ،ويف حالة
حلها تعني اجلمعية العامة العادية بناء على طلب جمل�س الإدارة طريقة
الت�صفية وتُعني م�صفي ًا �أو �أكرث وحتدد �سلطته وتنتهي وكالة جمل�س
الإدارة بتعيني امل�صفى� .أما �سلطة اجلمعية فتبقى قائمة طوال مدة
الت�صفية �إلى �أن يتم �إبراء ذمة امل�صفى.

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال ،وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية
للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
ويف حال قررت اجلمعية العامة غري العادية حل ال�شركة تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س
الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي �أو �أكرث وحتدد �صالحياتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء
ال�شركة .ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة
اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.

 وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الن�صاب الالزم النعقاد هذه اجلمعية يتمثل يف ح�ضور م�ساهمني ميلكون على الأقل ما ن�سبته  50يف املائة من الأ�سهم امل�صدرة
لل�شركة ،ويكون احل�ضور �إما �شخ�صي ًا �أو بالوكالة �أو عن طريق خدمة الت�صويت الإلكرتوين عن بعد .ويف حال عدم اكتمال الن�صاب� ،سيتم الدعوة
الجتماع �آخر ،ويتحقق الن�صاب لالجتماع الثاين بح�ضور م�ساهمني ميلكون على الأقل ما ن�سبته  25يف املائة من الأ�سهم امل�صدرة لل�شركة ،ويكون
احل�ضور �إما �شخ�صي ًا �أو بالوكالة �أو عن طريق خدمة الت�صويت الإلكرتوين عن بعد.
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1818الملحق رقم  – 2نموذج الوكالة المتعلق بالجمعية العامة غير العادية
الخاصة بالصفقة
�أ ن��ا امل�ساهم ( ي��درج ا�سم امل�ساهم رباعي ًا �أو ا�سم ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة كما ه��و يف �سجلها ا ل��ت��ج��اري) امل��و ق��ع �أد ن���اه ،مبوجب ال�سجل ا مل��دين/
ه��ـ .وب�صفتي �أ ح��د م�ساهمي ال�شركة الوطنية
/
/
�سجل جت��اري ر ق��م _____________________________ و ت���ار ي���خ
ال�سعودية للنقل البحري وا مل��ا ل��ك لعدد _____________________________ �سهم ًا قد وكلت امل�ساهم ( ي��درج ا�سم امل�ساهم رباعي ًا)
_____________________________ �سجل مدين رقم ____________________ (وهو من غري �أع�ضاء جمل�س ا لإدارة �أو من موظفي
ال�شركة او املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني او اداري حل�سابها) لينوب عني يف ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املقرر
) والت�صويت على بنود جدول �أعمال اجلمعية نيابة عني والتوقيع على كل امل�ستندات
) تاريخ (
عقده يف يوم (
املطلوبة وال�ضرورية والالزمة لإجراءات االجتماع .كما ي�سرى هذا التوكيل لالجتماع الثاين للجمعية يف حال ت�أجيل االجتماع امل�شار �إليه �أعاله .
واهلل املوفق...
حرر يف

/

/

هـ (املوافق

/

/

م)

ت�صديق التوقيع:
التوقيع اال�سم :
ال�صفة:
التوقيع :
مالحظات :
يرجى كتابة اال�سم الكامل مع التوقيع على التوكيل والت�صديق عليه من �أحد البنوك �أو الغرفة التجارية �أو جهة العمل احلكومي .
ال يحق توكيل �أحد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري �أو موظفي ال�شركة �أو املكلفني بالقيام ب�صفة دائمة بعمل فني �أو �إداري
حل�سابها.
ال يحق توكيل �أحد من غري م�ساهمي ال�شركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري.
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1919الملحق رقم  – 3نموذج بطاقة التصويت المتعلق بالجمعية العامة غير
العادية الخاصة بالصفقة
اجتماع اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ال�سعودية الوطنية للنقل البحري
املنعقدة يف يوم (

) بتاريخ

/

1435/هـ (املوافق

/

2014/م)

ا�سم امل�ساهم__________________________________ :
الرقم امل�سل�سل بك�شف ح�ضور امل�ساهمني____________________________ :
عدد الأ�سهم بالأ�صالة________________________________ :
عدد الأ�سهم بالوكالة________________________________ :
�إجمايل عدد الأ�سهم ( :عدد الأ�صوات) ____________________________
البند محل التصويت:

املوافقة على عملية دمج �أ�سطول وعمليات �شركة فيال البحرية العاملية املحدودة مع ال�شركة بح�سب ما مت بيانه يف ن�شرة الإ�صدار املن�شورة من قبل ال�شركة بتاريخ
() وجميع االتفاقيات وامل�ستندات والرتتيبات املتعلقة بها مبا يف ذلك املوافقة �أو امل�صادقة (بح�سب احلال) على جميع الفقرات التي وردت يف جدول االعمال.

 موافق

 غري موافق

ا�سم امل�ساهم ____________ التوقيع____________ :
مالحظة  .:يرجى عدم الت�صويت يف البطاقة �إال بعد الإعالن عن بدء الت�صويت يف اجلمعية ،يرجى الت�أ�شري بعالمة (✓) يف املربع الذي تختاره باملوافقة �أو بغري
املوافقة.
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