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الوطنية السعودية للنقل البحري شركة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بال") النشرة("تقدم نشرة اإلصدار هذه 
د تقديم طلب االكتتاب في األسهم عنو.  المعروضة لالكتتابولويةاأل حقوق وبأسهم") النقل البحري" أو "الشركة("

 على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي المكتتبينم معاملة  سيت،المعروضة
 أو عن طريق زيارة ن المقر الرئيسي للشركة ومن مدير االكتتاب والبنوك المستلمةيمكن الحصول على نسخ منها م

 ).sa.org.cma.www( ةـاليـوموقع هيئة السوق الم) com.nscsa.www( موقع الشركة اإللكتروني

العربية السعودية المحدودة  إتش إس بي سيمجموعة  الوطنية السعودية للنقل البحري بتعيين شركةلقد قامت ال
فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم حقوق أولوية   لهامدير لإلكتتابكمستشار مالي و) "مدير االكتتاب" أو "المستشار المالي("

واليتصرف المستشار المالي فيما يتعلق بهذه العملية لحساب أي شخص آخر أو "). كتتاباال ("شركةلزيادة رأس مال ال
  .شركة أخرى

تم الحصول على معلومات السوق والقطاع من تقرير الدراسة السوقية الذي قامت بتحضيره شركة مكويلنج سيرفيسيز 
تقاد بأن أياً من تلك المعلومات تعتبر في مايدعوهما إلى اإلعشركة وبينما ال يوجد لدى ساب أو ال. لصالح الشركة

ومع أن الشركة قد اتخذت الحيطة . جوهرها غير دقيقة، غير أن المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير
المعقولة في إعداد نشرة اإلصدار هذه وتعتقد أن المعلومات الواردة فيها صحيحة كما في تاريخ تحريرها، فإن تحرير 

وال يعتبر . صدار هذه ال يدل بأن أياً من المعلومات التي تحتوي عليها سوف تبقى صحيحة بعد هذا التاريخنشرة اإل
تحرير هذه النشرة أو أي إتصاالت شفهية أو كتابية أو مطبوعة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية، أو يفسر على 

على أنه وعد أو إقرار فيما يتعلق بالنتائج أو األرباح أو أنه يعتبر أو يمكن االعتماد عليه بأي شكل من األشكال 
 .األحداث المستقبلية

ال تعتبر هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو أي من مستشاريهم للمشاركة في اكتتاب أسهم 
ستقلة خاصة به وإلجراء ويكون كل مستلم لهذه النشرة مسؤوالً عن الحصول على مشورة مهنية م. حقوق األولوية

تقييمه الخاص المستقل فيما يتعلق باالكتتاب، واإلستثمار في األسهم، والمعلومات واالفتراضات الواردة في هذه النشرة، 
 .باستخدام أي تحاليل أو توقعات يراها ضرورية من اجل اتخاذ قراره االستثماري

هم بأنه ال يمكن إعطاء أي ضمان بصحة االفتراضات الواردة في يتم إبالغ المستثمرين الراغبين في االستثمار في األس
هذه النشرة، أو أن التأثيرات الفعلية لالفتراضات حتى ولو كانت صحيحة، سوف تكون هي نفس التأثيرات المتوقعة أو 

قيمة األسهم وبشكل خاص، يمكن أن يتأثر المركز المالي الفعلي للشركة و. أن أياً من تلك الفروقات لن تكون جوهرية
تأثراً سلبياً نتيجة المستجدات المستقبلية من حيث التضخم وأسعار الفائدة والضرائب أو العوامل اإلقتصادية أو السياسية 

 .أو المسائل األخرى والتي ال تملك الشركة أي سيطرة عليها

ولة أخرى سوى المملكة العربية  أي إجراء لتأهيل أو تسجيل هذه النشرة أو األسهم بموجب قوانين أي د إتخاذلم يتم
 وتطلب الشركة ومدير االكتتاب. ويمنع صراحة استخدام هذه النشرة وبيع األسهم في أي دولة أخرى. السعودية

 يقوم بإبالغهم فيما يتعلق بأي قيود قانونية تسري على النشرة وأن يلتزم  هذه النشرة أن يستلم من كل منوالمساهمون
 . بتلك القيود
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  المستقبليةواإلفاداتعات التوق
ظروف التشغيل وقد تختلف .  التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنةالتوقعاتلقد تم إعداد 

 أي من هذه اكتمالالمستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو 
 .التوقعات

فادات المستقبلية عن طريق إلويستدل على هذه ا". فادات مستقبليةإ"صدار إلقعات الواردة في نشرة اتمثل بعض التو
أو " ينبغي"أو " سوف"أو " من الممكن"أو " توقعت"أو " تعتقد" أو "تنوي" أو "تقدر"أو " تعتزم"استخدام بعض الكلمات مثل 

. ردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنىأو الصيغ النافية لهذه المف" يعتقد"أو  "قد" أو "متوقع"
. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضماناً لألداء المستقبلي

 الشركة وتؤدي إلى  أو النتائج التي تحققهااإلنجازاتوهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو 
 بعض المخاطر أو استعراضوقد تم .  في اإلفادات المذكورة صراحة أو ضمنياً بشكل كبير عما كان متوقعاًاختالفها

عوامل "راجع قسم (خر من هذه النشرة آالعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال في قسم 
 غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي األمورحد أو أكثر من هذه المخاطر أو  وا أيوفيما لو تحقق"). ةالمخاطر

 .من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة

القطاع  تعديل أي معلومات متعلقة ب ال تعتزم تحديث أوالشركة فإن ،ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم
 كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو  أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواءقأو السو

حداث والظروف األ فإن توقعات ،مور غير المتيقنة واالفتراضاتألخرى واأل وللمخاطر ا،ونتيجة لما تقدم. خالف ذلك
وعليه فإنه يجب . تحدث إطالقاً لية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد الالمستقب

 االعتماد على اإلفادات فادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدمإلعلى المستثمرين المحتملين فحص جميع ا
.المستقبلية بشكل أساسي
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 مقدمة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري هي شركة مساهمة سعودية تأسست في الرياض بالمملكة العربية 

م وتم قيدها ٢١/١/١٩٧٨هـ الموافق ١٢/٢/١٣٩٨ بتاريخ ٥/السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م
دين وعنوانها البريدي هو ، ويقع مقرها الرئيسي في طريق صالح ال)١٠١٠٠٢٦٠٢٦(بالسجل التجاري رقم 

 . ١١٤٩٢ الرياض ٨٩٣١. ب.ص

معلومات تتعلق بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وأسهم حقوق ") النشرة("تقدم نشرة اإلصدار هذه 
مل مع المستثمرين المتقدمين لالكتتاب على أساس المعلومات سيتم التعا. األولوية المطروحة لالكتتاب

 .شرة والتي يمكن الحصول على نسخة منها من الشركة ومن مدير االكتتابالمضمنة في هذه الن

من أسهم حقوق أولوية لزيادة  اً عادياًسهم ٩٠,٠٠٠,٠٠٠طرح يتمثل اكتتاب أسهم حقوق األولوية هذا في 
 ريال سعودي ١٦بسعر  سهم ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠العادية المدفوعة بالكامل والبالغ عددها  رأس مال الشركة

 ٦و  للسهمسميةاإلقيمة ال ة سعوديت رياال١٠وهو يتكون من  ")أسهم حقوق األولويةسعر ("واحد  الللسهم
 .هم س٣١٥,٠٠٠,٠٠٠وبذلك يصبح إجمالي عدد أسهم الشركة عالوة إصدار تمثل  اً سعوديرياالً

 تاريخ فيالمقيدين في سجالت الشركة للسادة المساهمين ولوية األأسهم حقوق سيكون الطرح لالكتتاب في 
وكل منها " مطروحة لالكتتاباألسهم ال(" سهماً عادياً ٩٠,٠٠٠,٠٠٠لعدد لعادية إنعقاد الجمعية العمومية غير ا

 ٦ للسهم يضاف لها عالوة إصدار قدرها ة سعوديترياال ١٠بقيمة اسمية قدرها ") السهم المطروح لالكتتاب"
وفي حال لم تتم . لمال المصدر والمدفوع للشركةمن إجمالي أسهم رأس ا) %٤٠( للسهم تمثل ت سعوديةرياال

نعقاد في تاريخ االمقيدين في سجالت الشركة تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كلياً من قبل المساهمين 
، يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على المساهمين ")تاريخ األحقية ("الجمعية العمومية غير العادية

ة بهم وفق مبدأ النسبة والذين اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصألحقية  تاريخ االمقيدين في
 التغطية و وفي حال بقاء أسهم لم يكتتب بها المساهمون من أسهم حقوق األولوية فسوف يقوم متعهدوالتناسب

 .بشراء األسهم التي لم يكتتب بها

) م٣٠/١/٢٠٠٦الموافق  (هـ٣٠/١٢/١٤٢٦ بتاريخ قدفي اجتماعه المنعمجلس إدارة الشركة وقد أوصى 
 عن طريق وذلك  مليون ريال سعودي٢,٢٥٠ مليون ريال سعودي إلى ٢,٠٠٠بزيادة رأس مال الشركة من 

من % ١٢,٥بما يعادل (من رصيد األرباح المبقاة ) خمسة ماليين سهم( مليون ريال سعودي ٢٥٠رسملة 
صدرت الجهات المختصة بعد ذلك قراراً بتجزئة أسهم جميع  وقد أ،)م٣٠/١/٢٠٠٦رأس المال كما في 

 ١٠ ريال سعودي إلى ٥٠الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي وتخفيض القيمة االسمية للسهم من 
 ٢٠٠م إلى ٣١/١/٢٠٠٥ي  مليون سهم كما ف٤٠ريال سعودي مما نتج عنه زيادة عدد أسهم الشركة من 

 مليون ريال من رصيد األرباح المبقاة من ٢٥٠دد األسهم الناتجة عن رسملة مليون سهم، وبالتالي ستزيد ع
 هذا وقد وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة والتي انعقدت . مليون سهم٢٥خمسة ماليين سهم إلى 

 باإلضافة إلى ذلك، . مليون ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة٢٥٠م على رسملة ١٠/٤/٢٠٠٦بتاريخ 
 )م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٥ (هـ٤/١١/١٤٢٧فقد أقرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي انعقدت في 

مليون ) ٩٠(طريق إصدار   مليون ريال عن٣,١٥٠ مليون ريال إلى ٢,٢٥٠زيادة رأس مال الشركة من 
جمعية العامة غير تداول يوم إنعقاد ال سهم حقوق أولوية مقتصرة على مساهمي الشركة المقيدين في نهاية

، حيث كان %) ٤٠( بنسبة تغير مقدراهـا )م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٥ الموافق(هـ ٤/١١/١٤٢٧العادية بتاريخ 
. مليون سهم٣١٥لتصبح بعد الموافقة واالكتتاب ,  مليون سهم ٢٢٥التغير  مجموع األسهم قبل



 

 د 

القائمة الرسمية، كما تم استيفاء كافة ولقد تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل األسهم العادية في 
ومن المتوقع أن يبدأ التداول . متطلبات الهيئة من موافقات متعلقة بهذه النشرة وغيرها من المستندات الالزمة

من ) ي(صفحة " تواريخ مهمة للمساهمين"راجع قسم (في األسهم الجديدة بعد انتهاء التخصيص النهائي لها 
 ).هذه النشرة

الواردة في الفصل األول من هذه النشرة والتي " عوامل المخاطرة"باه كافة المتقدمين لالكتتاب إلى ونلفت إنت
 .تتناول عوامل معينة يتوجب أخذها بعين االعتبار فيما يتعلق باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب



 
 ه  

 א

م ويستمر ٢٠٠٧ أبريل ٢هـ الموافق ١٤٢٨ ربيع األول ١٤اإلثنين  يوم قوق األولوية أسهم ح اكتتابأسيبد
يمكن . ")فترة االكتتاب(" م٢٠٠٧ أبريل ١١هـ الموافق ١٤٢٨ ربيع األول ٢٣ يوم األربعاء  عملحتى نهاية

 .تابكتخالل فترة اال") البنوك المستلمة("تقديم طلبات االكتتاب في أي من فروع البنوك المستلمة 

א א
  نهاية تداول يومفيفي سجالت الشركة حق األولوية في االكتتاب على حملة األسهم المقيدين يقتصر  

 .األحقيةتاريخ 
 أسهم يمتلكها كما في تاريخ خمسة لكل نييحق لكل مكتتب أن يمارس حق األولوية بنسبة توازي سهم 

 .ة األسهم االكتتاب بأقل أو أكثر من نسبته في حق األولويةاألحقية، كما يحق لكل مكتتب من حمل
تاريخ األحقية، المقيدين في في حال لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كليا من قبل المساهمين  

الذين  تاريخ األحقية سوف يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على المساهمين المقيدين في
 . عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب في نسبة تزيدااكتتبو

 التغطية ووفي حال بقاء أسهم لم يكتتب بها المساهمون من أسهم حقوق األولوية فسوف يقوم متعهد 
 .بشراء األسهم التي لم يكتتب بها

א
من قبل المساهمين المقيدين في  أسهم من األسهم المملوكة خمسة كحد أدنى لكل ينسهم) ٢(سيخصص عدد 

على النحو الموضح (سجالت الشركة في تاريخ األحقية ممن يكملون إجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صحيح 
المقيدين في ، وإذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كلياً من قبل المساهمين ")االكتتاب"في قسم 

والذين  تاريخ األحقية هم غير المخصصة على المساهمين المقيدين فيتاريخ أألحقية، يتم توزيع حصص األس
 وفي حال بقاء أسهم لم .اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق مبدأ النسبة والتناسب

 .ب بها التغطية  بشراء األسهم التي لم يكتتويكتتب بها المساهمون من أسهم حقوق األولوية فسوف يقوم متعهد

 موعد الطرح، بعد ذلك تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طلب زيادة رأس المال وتحديد
 .سيتم طرح األسهم اإلضافية

للشركة فئة واحدة من األسهم وليس ألي مساهم حقوق تصويت تفضيلية، وستكون لألسهم المطروحة لالكتتاب 
 .م أو أي سنوات مالية الحقة٢٠٠٧ها عن السنة المالية للشركة لعام أحقية في األرباح التي يعتمد توزيع

يستطيع المكتتبون االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب من خالل فروع البنوك المستلمة في المملكة 
 .  من هذه النشرة)ح( و )ز (تينالعربية السعودية والتي ورد ذكرها في الصفح



 
 و  

 دليل الشركة

  اإلدارةأعضاء مجلس 

 الصفة االسم

 رئيس مجلس اإلدارة.......................................... عبداهللا بن صالح النجيدي/المهندس
 نائب رئيس مجلس اإلدارة............................................... فهد بن عبداهللا الدكان/األستاذ
 عضواً....................................... عبدالرحمن بن عبداهللا الزامل/الدكتور
 عضواً........................................... أحمد بن يوسف التركي/المهندس
 عضواً...........................................فيصل بن سعود الصالح/ المهندس
 عضواً................................................فهد الدغيثرزياد بن / األستاذ
 عضواً...........................................ناصر بن محمد القحطاني/ األستاذ
 عضواًً............................................. عصام بن حمد المبارك/األستاذ
 عضواً...................................... علي بن عبدالعزيز الخضيري/الدكتور

 

 

 الشرآة الوطنية السعودية للنقل البحري
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 ١١٤٩٢الرياض 
 طريق صالح الدين

 ديةالمملكة العربية السعو
 +٩٦٦-١-٤٧٨-٥٤٥٤: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٧٧-٨٠٣٦: فاكس

 مسجل األسهم

 
 تـداول

 أبراج التعاونية
  طريق الملك فهد٧٠٠

 ٦٠٦١٢ص ب 
 ١١٥٥٥الرياض 

المملكة العربية السعودية



 
 ز  

 الكتتابفي ااألطراف الرئيسية 

 المصدر

 

 الشرآة الوطنية السعودية للنقل البحري
 حمود العجالن/ األستاذ:  المعتمدل الشركةممث

 ٨٩٣١ص ب 
 ١١٤٩٢الرياض 

 طريق صالح الدين
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦-١-٤٧٨-٥٤٥٤: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٧٧-٨٠٣٦: فاكس

 الشرآةمجلس إدارة سكرتير 
 ن سليمان العيدان أحمد ب/األستاذ

 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
 ٨٩٣١ص ب 
 ١١٤٩٢ الرياض

 طريق صالح الدين
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦-١-٤٧٨-٥٤٥٤: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٧٧-٨٠٣٦: فاكس

  ومدير االآتتابالمستشار المالي

 
  المحدودة العربية السعوديةمجموعة إتش إس بي سي

 ٩٠٨٤. ب. ص
 طريق الملك عبداهللا

 ١١٤١٣الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦-١-٤٧٠-٣١٢٨: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٧٠-٦٩٣٠: فاكس



 األطراف الرئيسية في اإلكتتاب

 

 ح   

 متعهد التغطية الرئيسي

 
 البنك السعودي البريطاني

 ٩٠٨٤. ب. ص
 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

  المملكة العربية السعودية– ١١٤١٣الرياض 
 +٩٦٦-١-٤٠٥-٠٦٧٧: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٠٥-٠٦٦٠: فاكس

 متعهدو التغطية المساعدون

 

 بنك الرياض
 ك عبدالعزيزطريق المل

 ٢٢٦٢٢. ب. ص
  المملكة العربية السعودية - ١١٦١٤الرياض 
 +٩٦٦-١-٤٠١-٣٠٣٠: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٠٤-٢٦١٨: فاكس

 

 البنك األهلي التجاري
 طريق الملك عبدالعزيز

 ٣٥٥٥. ب.ص
  المملكة العربية السعودية– ٢١٤٨١جدة 
 +٩٦٦-٢-٦٤٦-٤٠٠٩: هاتف
 +٩٦٦-٢-٦٤٣-٧١١٨: فاكس

 
 با الماليةمجموعة سام

 طريق الملك عبدالعزيز
 ٨٣٣ص ب 

 ١١٤٢١الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦-١-٢١١-٧٤٠٠: هاتف
 +٩٦٦-١-٢١١-٧٤٢٩: فاكس

 البنوك المستلمة

 
 البنك السعودي البريطاني

 ٩٠٨٤. ب. ص
 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي

  المملكة العربية السعودية– ١١٤١٣الرياض 
 +٩٦٦-١-٤٠٥-٠٦٧٧: تفها

 +٩٦٦-١-٤٠٥-٠٦٦٠: فاكس



 األطراف الرئيسية في اإلكتتاب

 

 ط   

 

 بنك الرياض
 طريق الملك عبدالعزيز

 ٢٢٦٢٢. ب. ص
  المملكة العربية السعودية - ١١٦١٤الرياض 
 +٩٦٦-١-٤٠١-٣٠٣٠: هاتف
 +٩٦٦-١-٤٠٤-٢٦١٨: فاكس

 
 

 البنك األهلي التجاري
 ٣٥٥٥. ب.ص

  المملكة العربية السعودية– ٢١٤٨١جدة 
 +٩٦٦-٢-٦٤٦-٤٠٠٩: هاتف
 +٩٦٦-٢-٦٤٣-٧١١٨: فاكس

 

 مجموعة سامبا المالية
 ٨٣٣ص ب 

 ١١٤٢١الرياض 
 المملكة العربية السعودية

 +٩٦٦-١-٢١١ ٧٤٠٠ :هاتف
 +٩٦٦-١-٢١١ ٧٤٢٩: فاكس

 مستشار الدراسة االستراتيجية والسوقية

QMc McQuilling Services, LLC
Marine Transport Advisors
QMc McQuilling Services, LLC

Marine Transport Advisors
Mc McQuilling Services, LLC

Marine Transport Advisors

 
 شركة مكويلنج سيرفيسيز المحدودة

 أوشين هاوس
  ستيوارت أفينيو١٠٣٥

 جاردن سيتي
 ١١٥٣٠نيويورك 

 +٥١٦-٢٢٧٥٧٠٠: هاتف
 +٥١٦-٧٤٥٦١٩٨: فاكس



 األطراف الرئيسية في اإلكتتاب

 

 ي   

 المستشار القانوني
 
 
 

 ٥٥٥١١. ب.ص
 ١١٥٤٤الرياض 

  تقاطع طريق الملك فهد مع شارع التحلية–عمارة التوفيق 
 المملكة العربية السعودية

 ٤٦٤٠٢٠٢: هاتف 
 ٤٦٥٤٦٦٨: فاكس

  تغطية االآتتابينيون لمتعهدالمستشارون القانو

 
 لينكالترز

 مركز دبي المالي العالمي
 ، الطابق الثالث٤الجناح رقم 
 ٣مبنى رقم 

 ٥٠٦٥١٦. ب. ص
 دبي

 اإلمارات العربية المتحدة
 +٩٧١-٤-٣٦٩-٥٨٠٠: هاتف
 +٩٧١-٤-٣٦٩-٥٨٠١: فاكس

 المحاسبون القانونيون

 
 ٩٢٨٧٦ .ب .ص

 ١١٦٦٣الرياض 
 طريق األحساء

 المملكة العربية السعودية
 ٢٩١٤٣٥٠: هاتف
 ٢٩١٤٣٥١: فاكس

 
 

  وشركاهم الخيربوأبكر ديلويت آند توش 
 ٢١٣. ب .ص

 ١١٤١١الرياض 
 لياالعع شار

 المملكة العربية السعودية
 

حمامون ومستشارون قانونيون
 الفريح



 األطراف الرئيسية في اإلكتتاب

 

 ك   

 مستشار اإلعالم

 
 ليو بورنتتارجت 

 ٢٩٥٧٩٧ .ب .ص
 ١١٣٥١الرياض 

 برج الفيصيلية
 المملكة العربية السعودية

 ٢٧٣٧٠٧٠: هاتف
 ٢٧٣٧٠٧١: فاكس

 

 مستشار العالقات العامة

 
 مانينج سيلفج أند لي

 ٢٩٥٧٩٧ .ب .ص
 ١١٣٥١الرياض 

 برج الفيصيلية
 المملكة العربية السعودية

 ٢٧٣٧٠٧٠: هاتف
 ٢٧٣٧٠٧١: فاكس

 
 
 

 :تنويه
 الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة إلى اسمها وعلى نشر إفادتها في هذه النشرة جميع

 .وفي هذا السياق ولم يتم سحب هذه الموافقة
 
 
 
 



 

 
 ل  

 ملخص الطرح

 .ريال سعودي للسهم الواحد ١٦................................ولويةاألسعر أسهم حقوق 
 . ريال سعودي١٠..................................... االسمية للسهمالقيمة

 . ريال سعودي للسهم الواحد٦............................................عالوة اإلصدار
  .اً عادياً سهم٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠............القائمة والمصدرة قبل االكتتاب األسهم مجموع
  .اً عادياً سهم٩٠,٠٠٠,٠٠٠.......................المطروحة لالكتتاب األسهم مجموع
  .اً عادياً سهم٣١٥,٠٠٠,٠٠٠............................... بعد االكتتاب األسهممجموع

 .من رأس المال% ٤٠..............................................نسبة الزيادة
 . ريال سعودي١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠...................................دارإجمالي حصيلة اإلص

 . ريال سعودي١,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠..........إجمالي حصيلة اإلصدار بعد خصم تكاليف الطرح
 . ريال سعودي٣,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠...........................إجمالي رأس المال بعد االكتتاب

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية المعنية بالموافقة .............................................تاريخ األحقية
 على اصدار أسهم حقوق األولوية

 .ان سهم)٢(................لحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحةا
 . ريال سعودي٣٢.................................الحد األدنى لمبلغ االكتتاب

 .ال يوجد..............الحد األقصى لالكتتاب في األسهم المطروحة
 .ال يوجد...............................الحد األقصى لمبلغ االكتتاب

 استخدام متحصالت االكتتاب
 ١,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ حوالي المتعلقة به يبلغ صافي متحصالت الشركة بعد خصم رسوم الطرح والمصروفات

 ةوتنوي الشركة استخدام المتحصالت التي ستحصل عليها من زيادة رأس المال لتنفيذ خط. ريال سعودي
 وفيما يلي "). االكتتاباستخدام متحصالت"راجع قسم  (الشركة بشراء ناقالت جديدة والتوسع في أعمالها

 :خطة توسع الشركةملخص يوضح التكاليف التقديرية المرتبطة ب

 التكلفة اإلجمالية بالريال السعودي التكلفة اإلجمالية بالدوالر األمريكي نوع الناقلة
 ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢١٣,٣٣٣,٣٣٣ بناء ناقلتي نفط عمالقتين

 ١,٧٩٨,٥٠٠,٠٠٠ ٤٧٩,٦٠٠,٠٠٠  ناقالت نفط عمالقة٤بناء 
 ٩٠٠,٧٥٠,٠٠٠ ٢٤٠,٢٠٠,٠٠٠ عمالقتينبناء ناقلتي نفط 

 ١,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ناقالت نفط عمالقة٣شراء /بناء
 ٥٣٦,٢٥٠,٠٠٠ ١٤٣,٠٠٠,٠٠٠  سفن رورو٤

 ٥,١٦٠,٥٠٠,٠٠٠ ١,٣٧٦,١٣٣,٣٣٣ اإلجمالي
 الشركة: المصدر

عن )  ريال سعودي٣,٤٧٠,٥٠٠,٠٠٠(من تكلفة الناقالت المذكورة أعاله % ٦٧,٣تعتزم الشركة تأمين 
 الشركة على موافقة صندوق االستثمارات العامة لتمويل جزء من تكلفة طريق أدوات الدين، وقد حصلت

 . مليون ريال سعودي١,٥٠٠الناقالت عن طريق أدوات الدين وبحد أقصى يبلغ 

 ريال سعودي منه عن ١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠فسيتم تأمين )  ريال سعودي١,٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠(وأما المبلغ المتبقي 
 ريال سعودي للسهم الواحد، وستتكفل ١٦قوق أولوية بقيمة  سهم كأسهم ح٩٠,٠٠٠,٠٠٠طريق إصدار 

عودي عن طريق النقد المتوفر داخلياً للشركة لتغطية باقي المبلغ  ريال س٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠الشركة بدفع مبلغ 
 .بناء السفن/المطلوب لشراء



 الطرحملخص 

 م   

 تخصيصال
اهمين المقيدين في  أسهم من األسهم المملوكة من قبل المسخمسة كحد أدنى لكل ينسهم) ٢(سيخصص عدد 

على النحو الواضح (األحقية ممن يكملون إجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صحيح سجالت الشركة في تاريخ
، وإذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة )ونموذج االكتتاب المرفق بهذه النشرة" االكتتاب"في قسم 

حقية، يتم توزيع حصص األسهم غير المخصصة على تاريخ األالمقيدين في كلياً من قبل المساهمين 
والذين اكتتبوا في نسبة تزيد عن نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم وفق  تاريخ األحقية المساهمين المقيدين في

 وفي حال بقاء أسهم لم يكتتب بها المساهمون من أسهم حقوق األولوية فسوف يقوم .ناسبمبدأ النسبة والت
 .شراء األسهم التي لم يكتتب بها التغطية  بومتعهد

 شروط اكتتاب أسهم حقوق األولوية
وتحتفظ الشركة . عقاد الجمعية العمومية غير العادية تاريخ انفياهمي الشركة المقيدين يقتصر الطرح على مس

  مالم يستوف النموذج كافة شروط- كلياً أو جزئياً–بحقها في رفض أي نموذج اكتتاب في األسهم المطروحة 
وال يجوز تعديل أو سحب أي نموذج اكتتاب في األسهم المطروحة بعد تقديمه، ويشكل . االكتتاب ومتطلباته

  يرجى قراءة شروط اإلكتتاب في صفحة –قبول النموذج من قبل الشركة إتفاقاً ملزماً بين المكتتب والشركة 
 .من هذه النشرة) ٧(

 تداول األسهم
يبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب على نظام تداول عند استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم 

 .المطروحة وتخصيصها

 أسهم التصويت
 أسهم ١٠ولكل مساهم يمتلك . للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وليس ألي مساهم حقوق تصويت تفضيلية

 .ويحمل كل سهم من األسهم المطروحة حق التصويت. لعموميةعلى األقل الحق في حضور الجمعية ا

 أرباح األسهم
سياسة "راجع قسم (لحاملي األسهم الحق في استالم أرباح عن األسهم تسددها لهم الشركة عند اإلعالن عنها 

 ).من هذه النشرة) ٩(صفحة " توزيع األرباح



 

 
 ن  

 تواريخ مهمة للمكتتبين

تدل التواريخ الواردة أدناه والتي ترد كذلك في أماكن أخرى من هذه النشرة فيما يخص التواريخ المهمة 
للمكتتبين على التوقيت ألحداث رئيسية معينة تتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية وقد تخضع للتغيير، وسوف 

 .يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل الصحف المطبوعة

 التاريخ الكتتاب أسهم حقوق األولوية المتوقع الزمني الجدول

 )م٢/٤/٢٠٠٧ افقالمو (هـ١٤/٣/١٤٢٨وم ي............................................ترة االكتتابفابتداء 

 )م١١/٤/٢٠٠٧ افقالمو (هـ٢٣/٣/١٤٢٨وم ي............................................فترة االكتتابانتهاء 

 )م١٥/٤/٢٠٠٧ افقالمو (هـ٢٧/٣/١٤٢٨وم ي........... رأس المال المطروحة لالكتتابتخصيص أسهم زيادة

 )م١٦/٤/٢٠٠٧ افقالمو (هـ٢٨/٣/١٤٢٨وم ي..................................................فائضإعادة ال

سوف يتم تداول األسهم المطروحة لالكتتاب حال االنتهاء ..................... المطروحة لالكتتابسهماألبدء تداول توقع 
مية ذات العالقة، وذلك بعد فترة وجيزة من اإلجراءات النظا

من رد الفائض وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وسيتم 
 .قاًاإلعالن عنه الح

 

نافذاً فقط عن طريق القيد الدفتري اإللكتروني في ) تداول(سيكون تداول األسهم في السوق المالية السعودية 
سجل األسهم في تداول، ويتم البيع والشراء لألسهم عن طريق أرقام متسلسلة يتم تخصيصها في النظام 

طريق شهادات األسهم وقد يطلب المساهمون  ولن يكون أي تداول لألسهم في تداول نافذاً عن .الرقمي لتداول
مع ذلك إصدار شهادات أسهم لهم كدليل على الملكية فقط، إال أن مثل هذه الشهادات ال يمكن استخدامها 

 .ألغراض التداول



 

 
 س  

 ملخص للمعلومات األساسية

مات التي قد يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلو
وقد تم . ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم. تهم المكتتبين

 ".تعريفات واختصارات"تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة  تحت قسم 

 الشركة

هـ ١٢/٢/١٣٩٨ بتاريخ ٥/ رقم متأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب المرسوم الملكي
 هـ الموافق ١/١٢/١٣٩٩ بتاريخ ١٠١٠٠٢٦٠٢٦م وتم قيدها بالسجل التجاري رقم ٢١/١/١٩٧٨الموافق 

 .م الصادر بمدينة الرياض٢٢/١٠/١٩٧٩

ويتمثل نشاط الشركة في شراء وتأجير وتشغيل السفن لنقل البضائع واألشخاص والقيام بجميع األنشطة 
وتمارس الشركة نشاطها من خالل ثالث قطاعات رئيسية مختلفة هي ناقالت النفط . البحريالمرتبطة بالنقل 

 ).الخطوط(العمالقة ونقل الكيماويات ونقل البضائع 

تمتلك الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أربع سفن رورو تعمل على الخطوط التجارية بين أمريكا 
 ثالث ناقالت نفط عمالقة، عشروتمتلك الشركة كذلك . القارة الهنديةالشمالية وأوروبا والشرق األوسط وشبه 

منها مؤجرة لشركة فيال العالمية التابعة ألرامكو السعودية وإثنتان لشركة يوروناف، كما تمتلك الشركة ناقلة 
ة كيماويات واحدة مؤجرة للشركة الدولية للنقل والمالحة التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسي

 ").سابك("

 م الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وتمتلك الشركتان نسبة ١٩٩٠وقد أسست الشركة مع سابك في العام 
 تمتلك الشركة وشركة المالحة العربية المتحدة  كانتكما. على التوالي من حصص رأس مالها% ٢٠و% ٨٠

تقرر النقل البحري بيع حصتها بالكامل  قبل أن مناصفة حصص رأس مال الشركة العربية لناقالت الكيماويات
 .م٢٠٠٧إلى شركة المالحة العربية خالل الربع االول من عام 

 شركة تابعة تمتلكها بالكامل في العام وباإلضافة إلى ذلك، أسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
واليات المتحدة األمريكية ومقرها مدينة بالتيمور في ال) أمريكا(م وهي شركة إن إس سي إس إيه ١٩٩١

) أمريكا(ينحصر نشاط إن إس سي إس إيه . وتعمل كوكيل لسفن الشركة برأس مال يبلغ مليون دوالر أمريكي
 البحرية وتعمل كوكيل عام للشركة األم في الواليات المتحدة األمريكية وكندا، كما أن تفي أعمال الوكاال

 الشركة ةالوكالة مع الشركة األم ويعتمد وجودها على استمراريمصدر إيراداتها هو من المعامالت الخاصة ب
وهذه الشركة التملك أي سفينة أو أصول . األم في اعمال النقل من وإلى الواليات المتحدة األمريكية وكندا

ذات قيمة كبيرة ونتائج عملياتها التعتبر كبيرة أو مؤثرة في نتائج عمليات الشركة الوطنية السعودية للنقل 
باإلضافة إلى ذلك، دخلت الشركة في مشاركة مع شركة أكوماريت وأسستا معاً شركة الشرق .  البحري

األوسط إلدارة السفن المحدودة ومقرها مدينة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة برأس مال يبلغ 
من رأس % ١٠٠عد  دوالر أمريكي، وقد تملكت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري فيما ب١٢,٠٠٠

 سفينة ٢٣وشركة الشرق األوسط إلدارة السفن هي شركة متخصصة في إدارة السفن حيث تدير حالياً . مالها
 سفينة مملوكة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وشركاتها التابعة وسفينتين تابعتين لشركة ٢١منها 
سفينة أو أصول ذات قيمة كبيرة ونتائج عملياتها والتملك شركة الشرق األوسط إلدارة السفن أي .  سابك

 .التعتبر كبيرة أو مؤثرة في نتائج عمليات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

 مليون ريال سعودي وذلك ١٨٧,٥م مع شركة بترديك بمبلغ ٢٠٠٥وقد وقعت الشركة عقداً في شهر فبراير 
لمية المتخصصة في نقل وتجارة غاز البترول المسال من رأس مال شركة بترديك العا% ٣٠,٣شراء قيمة 

م وكان تركيزها في بداية أعمالها على أوروبا، ١٩٨٠تأسست شركة بترديك في عام . ومكتبها في برمودا
خمس سفن تحت  سفينة لنقل الغاز المسال باإلضافة إلى ٦٦ حالياً تديرلكنها توسعت فيما بعد وأصبحت 

 .البناء



 األساسيةملخص للمعلومات 

 ع   

 تها المستقبلية رسالة الشركة ورؤي

 رسالة الشركة 
تسعى الشركة ألن تدير أسطوالً بحرياً بغرض تحقيق أعلى عائد للمساهمين على أساس متوسط استثمار 

 :وستحقق الشركة ذلك من خالل. هؤالء المساهمين على مدى خمس سنوات

 إدارة العمليات الفنية والتجارية للشركة بفعالية وحرفية 
لالستثمار أو الخروج من االستثمار في شركات القطاع البحري وذلك بحسب األداء التخطيط إستراتيجياً  

 التاريخي للشركة وتوقعاتها المستقبلية
 القيام بجميع األنشطة التجارية المتوافقة مع قيم الشركة 

 الرؤية المستقبلية 
ي أدائها ونموها وتعمل في     تهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى أن تكون شركة عالمية مميزة ف            

 .قطاعات مختارة من نشاط النقل البحري

 إصدار أسهم حقوق األولوية

وفي ظل االحتياجات المتزايدة وتماشياً مع خطة توسع الشركة،  االستثماري والتمويلي الشركةانطالقاً من نهج 
ومن أجل ذلك، قررت . ي تملكهاتنوي الشركة زيادة عدد ناقالت النفط العمالقة وسفن الرورو الت، لخدماتها
إلى   سعودي ريالمليار ٢,٢٥من  هامال  من خالل زيادة رأسالتوسعات الجزء األكبر من هذه تمويل الشركة
حقوق أولوية لصالح حملة األسهم المقيدين   مليون سهم٩٠ طرح وذلك من خالل  سعودي ريال مليار٣,١٥٠

 أسهم يملكها حملة األسهم كما في خمسة لكل ين جديدينصدار سهموتتمثل هذه العملية في إ. تاريخ األحقيةفي 
  .تاريخ األحقية

 ريال سعودي كقيمة ١٠ ريال سعودي، حيث أن سعر السهم مقسم إلى ١٦وسيتم طرح هذه  األسهم بسعر 
م وعقب اكتمال عملية اكتتاب أسهم حقوق األولوية، سيزيد عدد األسه.  ريال سعودي كعالوة إصدار٦واسمية 

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي متحصالت .  مليون سهما٣١٥ً مليون سهماً إلى ٢٢٥المصدرة والمدفوعة من 
ويتوقع إيضاً .  ريال سعودي١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠الشركة من عملية االكتتاب في زيادة رأس المال مبلغ قدره 

يصبح صافي المتحصالت  ريال سعودي ل مليون٢٠  حواليقدرهو اًأن يبلغ إجمالي مصاريف الطرح مبلغ
 . سعودي ريال١,٤٢٠,٠٠٠,٠٠٠ قدره اًالمتوقعة من عملية االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مبلغ
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 ملخص القوائم المالية
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 .اإلصدار

 )آالف الرياالت(ملخص النتائج الماليـة 
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 م٢٠٠٥ م٢٠٠٦     

 

 قائمة المركز المالي
 ٦٩٨,٢٢٨..............٥٥٨,٠١١...................................................................................األصول المتداولة

 ٣,٣٤٦,٧٤٢...........٣,٦٥٠,٧٤٤............................................................................... الثابتةاألصولصافي 
 ١١٣,٥٦٦...............١٨٢,١٠٣............................................................................استثمار في شركات شقيقة

 ٤٥١,٤٥٣............١,٣٧١,٤٢٨...................................................................................ناقالت تحت اإلنشاء
 ٢٢٤,٢٠٨...............٢٣٤,٨٢٠....................................................................................... األخرىاألصول

 ٤,٨٣٤,١٩٧............٥,٩٩٧,١٠٦.......................................................................................مجموع األصول
 ٦١٦,٨٢٠............١,٤٧٢,٥٣٦......................................................................................الخصوم المتداولة

 ٢٠,٨٩٩................٢٢,٦١٢..........................................................................مخصص مكافأة نهاية الخدمة
 ١,٤٣٢,٨٩٨............١,٣٣٦,٠٧٨...................................................................................قروض طويلة األجل

 ٢٠,٨٤٢................١٢,٠٠٠......................................................................................الخصوم األخرى
 ٢,٠٩١,٤٥٩............٢,٨٤٣,٢٢٦.......................................................................................مجموع الخصوم

 ١٤١,٩٢١..............١٤٩,٢٦١...........................................................................................حقوق األقلية
 ٢,٦٠٠,٨١٧............٣,٠٠٤,٦١٩......................................................................................حقوق المساهمين

 
 قائمة الدخل

 ١,٦٠٢,٢٧٠...........١,٦٥١,٢٨١.......................................................................................التشغيلإيرادات 
 )١,٠٨١,٠٠٥().........١,١٦١,٠٠٦(....................................................................................مصروفات التشغيل

 ٥٢١,٢٦٥..............٤٩٠,٢٧٥..................................................................................مجمل الدخل التشغيلي
 )٧٠,٨٤٤().............٨١,٣٤٤(.............................................................................مصاريف عمومية وإدارية

 ٤٥٠,٤٢١..............٤٠٨,٩٣١..........................................................................................دخل التشغيل
 ٤٦,٢٤٩...............٩٠,٨١٥...................................................................حصة الشركة في أرباح شركات شقيقة

 )٨١,٥٠١()............١٠٦,٨١٢(......................................................................................مصاريف التمويل
 ٢٢,٨٣٠................٣٠,٠٥٠..................................................................................صافي إيرادات أخرى

 ٤٣٧,٩٩٩.............٤٢٢,٩٨٤..................................................................ألقليةالربح قبل إعانة الوقود والزكاة وحصة ا
 ٣١,٥٣٣...............٤٨,١٥٨...........................................................................................إعانة الوقود

 )١٨,٦٧٧(.............)١٩,٣٠٥(............................................................................مخصص الزكاة والضرائب
 ٤٥٠,٨٥٥..............٤٥١,٨٣٧.............................................................................. األقليـةحصةالربح قبل 

 )١٣,٠١٥().............١٠,٣٤١(................................................................... من صافي أرباح الشركات التابعة األقليةحصة
 ٤٣٧,٨٤٠..............٤٤١,٤٩٦..........................................................................................الدخلصافي 

 
 قائمة التدفقات النقدية

 ٦٤٧,٣٥٣..............٦١٣,٨٧٨....................................................................دي من األنشطة التشغيليةالتدفق النق
 )٧٣٢,٧٦٥()..........١,٤٤٢,٩٤٣(..................................................................ن األنشطة االستثماريةالتدفق النقدي م
 )١٣١,٧٩٠(..............٧٠٠,٨٤٩..................................................................... من األنشطة التمويليةالتدفق النقدي
 )٢١٧,٢٠٢()............١٢٨,٢١٥(...........................................................................ت النقدية للفترةصافي التدفقا
 ٥٠٨,٥٥٤..............٢٩١,٣٥٢................................................................. ومافي حكمها أول الفترةرصيد النقدية
 ٢٩١,٣٥٢..............١٦٣,١٣٧................................................................. ومافي حكمها آخر الفترةرصيد النقدية

 

 والمفحوصةالمالية المراجعة القوائم : المصدر



 

 

 الفهرس

 ١....................................................................................تعريفات واختصارات ١
 ٣........................................................................................عوامل المخاطرة ٢

 ٣...............................................................المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة ١-٢
 ٤.....................................................................المخاطر المتعلقة بالسوق ٢-٢

 ٥........................................................................مخاطر تتعلق باألسهم ٣-٢
 ٦.................................................................................................االكتتاب ٣

 ٦.....................................................أحقية االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال ١-٣
 ٦............................................................................إجراءات االكتتاب ٢-٣
 ٦....................................................................سعر أسهم حقوق األولوية ٣-٣
 ٧............................................................استيفاء المكتتبين لشروط االكتتاب ٤-٣
 ٧............................................................................سياسة التخصيص ٥-٣
 ٧....................................................................تعليمات وشروط اإلكتتاب ٦-٣
 ٧....................................................................................اإلقرارات ٧-٣
 ٨...............................................................................البنوك المستلمة ٨-٣
 ٨..................................................)نظام تداول(شركة تسجيل األسهم السعودية  ٩-٣

 ٩....................................................................................سياسة توزيع األرباح ٤
 ٩................................................................................توزيع األرباح ١-٤

 ١٠.........................................................................................الشـركـــة ٥
 ١٠.......................................................................................مقدمة ١-٥

 ١٠......................................................................وصف ألنشطة الشركة ٢-٥
 ١٢..........................................................................استراتيجية الشركة ٣-٥

 ١٢............................................................رسالة الشركة ورؤيتها المستقبلية ٤-٥
 ١٣..................................................................................ةلهيكل اإلداري للشرك ٦

 ١٣..............................................................مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ١-٦
 ١٨.........................................................................لجان مجلس اإلدارة ٢-٦

 ١٨........................................................................ضوابط إدارة الشركة ٣-٦
 ١٩.........................................................................الموظفون والسعودة ٤-٦

 ٢٠.........................................................................................نبذة عن السوق ٧
 ٢٠..................................................................................نظرة عامة ١-٧
 ٢٠.............................................................................نقل النفط والغاز ٢-٧
 ٢١..............................................................................نقل الكيماويات ٣-٧
 ٢١.................................................................................نقل البضائع ٤-٧

 ٢٢............................................مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال ٨
 ٢٢................................. المعلومات الماليةإقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص ١-٨
 ٢٣.........................................................................قائمة المركز المالي ٢-٨

 ٣١................................................................................نتائج التشغيل ٣-٨
 ٣٤......................................................الوضع المالي والسيولة والبنود األخرى ٤-٨
 ٣٦........................................عالقات الشركة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ٥-٨
 ٣٦..................................................ليتها عن القوائم الماليةإقرار اإلدارة بمسؤو ٦-٨
 ٣٧............................................................................استمرار األنشطة ٧-٨

 ٣٨...................................................................................رأس المال والمديونية ٩
 ٣٨.................................................................المديونية وحقوق المساهمين ١-٩

 ٤٠............................................................................استخدام متحصالت االكتتاب ١٠
 ٤٠..................................................القيمة التقديرية لصافي متحصالت االكتتاب ١-١٠
 ٤٠.................................................................استخدام متحصالت االكتتاب ٢-١٠

 ٤٢..........................................................................................التعهد بالتغطية ١١
 ٤٢..............................................................................التغطيةمتعهدو  ١-١١
 ٤٢......................................................ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب ٢-١١

 ٤٤.......................................................................ملخص النظـام األساسي للشركة ١٢



 الفهرس

  

 ٤٤.............................................................................أغراض الشركة ١-١٢
 ٤٤..................................................................................مدة الشركة ٢-١٢
 ٤٤............................................................................رأس مال الشركة ٣-١٢
 ٤٥...............................................................................مجلس اإلدارة ٤-١٢
 ٤٥....................................................................الجمعية العامة للمساهمين ٥-١٢
 ٤٦.............................................................................حسابات الشركة ٦-١٢

 ٤٧...............................................................................توزيع األرباح ٧-١٢
 ٤٧..........................................................................االحتياطي النظامي ٨-١٢
 ٤٧......................................................................حل الشركة و تصفيتها ٩-١٢

 ٤٨.....................................................................................المعلومات القانونية ١٣
 ٤٨..................................................................................المساهمون ١-١٣
 ٤٨............................................................................رأس مال الشركة ٢-١٣
 ٤٨...................................................................................الممتلكات ٣-١٣
 ٤٩......................................................................................التأمين ٤-١٣
 ٤٩.............................................................................اتفاقيات التمويل ٥-١٣
 ٤٩............................................................االلتزامات المحتملة والرأس مالية ٦-١٣
 ٥٠...........................................العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى ٧-١٣

 ٥١..............................................................................المستندات المتاحة للمعاينة ١٤
 ٥٢.............................................................................. تقرير مراجعي الحسابات- ١الملحق 

 
 

 



 

 
 ١ 

 تعريفات واختصارات ١

 التعريف المصطلح

 .لنقل البحريالوطنية السعودية لشركة الإدارة ...............................دارةاإل

 . من أسهم الشركةاً عاديماً سه٩٠,٠٠٠,٠٠٠.................حقوق األولويةأسهم 

 .األبناء القصرالزوج والزوجة و...............................أقارب

 لصالح حملة األسهم المقيدين  حقوق أولوية سهم٩٠,٠٠٠,٠٠٠ طرح.............................كتتابالا
أو في نظام تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية في سجالت الشركة 
م ٢٥/١١/٢٠٠٦ الموافق هـ٤/١١/١٤٢٧ادية في العمومية غير الع

 .شركةالمن أسهم % ٤٠تمثل و

  ومجموعة سامبا الماليةالبنك األهلي التجاريبنك الرياض وساب و......................البنوك المستلمة
 . لالكتتابةك مستلموبن من قبل الشركة كةالمعين

 .النظام اآللي لتداول األسهم السعودية................................تداول

 .الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعوديةأم القرى، .....................الجريدة الرسمية

 .لمملكة العربية السعوديةحكومة ا.............................الحكومة

 .الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري..............................الشركة

 .حقوق األولويةيال سعودي لكل سهم من أسهم ر ١٦............سعر أسهم حقوق األولوية

 أي لجنة، أو ، وتشمل حيث يسمح سياق النص،السوق المالية السعودية...............................السوق
لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو شخص تابع، أو وكيل يمكن 
أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق، 

تعني أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة التجهيزات " في السوق"وعبارة 
وحتى يتم إنشاء السوق، فإن أي إشارة إليه تعني . التي توفرها السوق

 ".تداول"

 .الشخص الطبيعي......................................الشخص

حصة سيطرة ويتم توحيد قوائمها  فيها الشركةالشركات التي تمتلك هي ......................الشركات التابعة
 .المالية مع الشركة

هي الشركات التي التكون حصة الشركة فيها مسيطرة وبالتالي اليتم .....................الشركات الشقيقة
 .توحيد قوائمها مع الشركة

ويستمر م ٢/٤/٢٠٠٧ الموافق هـ١٤/٣/١٤٢٨ تاريخببدأ دة التي تالم........................فترة االكتتاب
 الموافق هـ٢٣/٣/١٤٢٨  آخر يوم إلغالق االكتتاب وهوحتى
 .م١١/٤/٢٠٠٧

 . المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراجباألوراققائمة .......................القائمة الرسمية

م بما في ذلك ٢٠٠٥م و٢٠٠٦ تيني المالتينللسن القوائم المالية المراجعة.................القوائم المالية للشركة
إدارة الشركة وتمت  من قبل إعدادهااإليضاحات المرفقة بها والتي تم 

 .المحاسبين القانونيين للشركة مراجعتها من قبل

 .شركةالأعضاء مجلس إدارة ....................... اإلدارةمجلس 



 تعريفات واختصارات

 ٢ 

 التعريف المصطلح

عمومية غير المساهمون المسجلة أسماؤهم حتى تاريخ إنعقاد الجمعية ال............................المكتتبون
 .العادية

هم مستشارو الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية والواردة ....................مستشارو الشركة
 .)ي( إلى )و (ات منأسماؤهم في الصفح

 .المملكة العربية السعودية..............................المملكة

 .هذه النشرة المعدة من قبل الشركة والمتعلقة باالكتتاب............. أو النشرةصدارنشرة اإل

 . النظـام األسـاسـي للشركة................سـاسـيالنظـام األ

تاريخ و) ٦/م(هو نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم .......................نظام الشركات
 .هـ وما ورد عليه من تعديالت١٣٨٥ األول ربيع ٢٢

فرعية هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة ................................الهيئة
 ويضه للقيام بأي وظيفة من وظائفأو موظف أو وكيل يمكن أن يتم تف

 .الهيئة

 

 



 

 
 ٣ 

 عوامل المخاطرة ٢

 لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها طروحة االستثمار في األسهم الميتعين على كل من يرغب في
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج .  المبينة أدناهمخاطرةلعوامل ابما فيها بعناية هذه النشرة 

ة التي تعتقد طراخفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل الم جوهريمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وأع
في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو  ")اإلدارة("إدارة الشركة 

 حدوث إحدى أو بعض ؤديقد ي .التي تعتقد أنها غير جوهرية، أو اذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية
أسهم استثماره في المستثمر كامل أو جزءاً من قد يخسر و السوق  فيسهماألانخفاض سعر إلى هذه المخاطر 

 .الشركة

  المخاطر المتعلقة بنشاط الشرآة ١-٢

 قدرة الشرآة على توفير التمويل الالزم من أدوات الدين ١-١-٢
 مليون ريال سعودي، إلى مبلغ ١,٤٤٠والبالغة حوالي الشركة، باإلضافة إلى متحصالت االكتتاب تحتاج 

 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل خططها التوسعية وشراء ناقالت نفط وسفن رورو ٣,٤٧١وقدره حوالي 
 بحكم مركزها المالي القوي –وتؤمن الشركة . جديدة، وتنوي الشركة تأمين هذا المبلغ عن طريق أدوات الدين

تها على تأمين ذلك التمويل، إال أن عدم حدوث ذلك سيؤثر سلبياً على  بقدر–لبنوك وعالقتها المميزة مع ا
 .خطط الشركة التوسعية ونتائجها المستقبلية

 طبيعة نشاط الشرآة ٢-١-٢
تعمل الشركة في مجال النقل البحري والذي يتضمن بطبيعته بعض المخاطر التي من الممكن أن تنتج عن 

، وبالرغم من قيام الشركة بالتغطية التأمينية الالزمة على جميع سفنها غرق السفينة أو تعرضها لهجوم ما
وكذلك الصيانة الفنية الدورية، فإن تعرض سفن الشركة ألي من هذه المخاطر سيؤثر سلباً على نتائج الشركة 

 .المستقبلية

 التقلب في أسواق نقل النفط الفورية ٣-١-٢
نية السعودية للنقل البحري في أسواق نقل النفط الفورية وقت تعمل ثالث من ناقالت النفط التابعة للشركة الوط

في المعدل الفوري إلى خسارة الشركة لفرصة الحصول على ) االنخفاض(إعداد هذه النشرة، وقد يؤدي التغير 
وتقوم الشركة بعمل تحليل كامل وحريص قبل تأجير ناقالتها في أسواق نقل النفط . عائد أعلى إليجار ناقالتها

 .وريةالف

 إعانة الوقود ٤-١-٢
تستحق الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إعانة وقود من قبل الحكومة عند قيامها بشراء الوقود وذلك 
على أساس الكمية المشتراة، وعلى الرغم من قيام الشركة بعمل مخصصات مقابل أي مبالغ مشكوك في 

لمثال ال الحصر، أن يؤدي توقف هذه اإلعانة بسبب تحصيلها من اإلعانة المستحقة، فمن الممكن، على سبيل ا
انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية أو ألي أسباب أخرى إلى حدوث آثاٍر سلبية على 

 .نتائج الشركة

 االستثمار في األوراق المالية المتاحة للبيع ٥-١-٢
حدات صناديق مشتركة تدار من قبل بنوك محلية تمتلك الشركة استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع في و

مشتراة ومحتفظ بها بغرض تحقيق مكاسب في األجل القصير، وال يجب أن يتجاوز حجم هذه االستثمارات 
وبحسب متطلبات هيئة السوق .  مليون ريال سعودي بحسب القرار الصادر عن مجلس إدارة الشركة١٠٠



 عوامل المخاطرة

 ٤ 

ة الراغبة باالستثمار في األوراق المالية بيان ذلك النشاط بشكل المالية، فإنه يجب على الشركات المساهم
 .صريح في نظامها األساسي وهو مالم تقم به الشركة حتى اآلن

إن أي انخفاض في سوق األسهم السعودية قد يؤثر سلبياً على العائد من االستثمار في األوراق المالية التي 
 .ى نتائج الشركةتملكها الشركة وبالتالي قد يؤثر سلبياً عل

 استمرارية العناصر الرئيسية في إدارة الشرآة ٦-١-٢
يعتمد نجاح الشركة وإستراتيجيتها في تحقيق النمو على استمرار خدمات اإلدارة التنفيذية القائمة واألشخاص 

 عدم وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات للحد من فقدان تلك الكوادر أو. الرئيسيين في المستويات اإلدارية العليا
المؤهلة العاملة الكوادر وال تضمن الشركة إمكانية إبقاء  القدرة على إيجاد البدائل المناسبة لها في حال فقدانها،

 على إيرادات الشركة لديها أو إيجاد بدائل على نفس الدرجة من التأهيل في حال فقدانها، مما قد ينعكس سلباً
 .اليونتائج أعمالها ومركزها الم

 يئيةالمخاطر الب ٧-١-٢
يمثل قطاعا نقل النفط والبتروكيماويات أهمية كبيرة للشركة، ولذلك تحرص الشركة على الصيانة الدورية 

وعلى الرغم من ذلك، فإن احتمالية تسرب أي من . لناقالتها كجزء من اهتمامها بسالمة السفن التي تمتلكها
 قد يؤدي إلى أخطار بيئية وبالتالي من الممكن أن المواد النفطية أو البتروكيماوية التي تقوم سفن الشركة بنقلها

 .يؤثر سلباً على الشركة ونتائج عملياتها

 المخاطر المتعلقة بالسوق ٢-٢

 التقلب في عمليات الشرآة والشرآات التابعة ١-٢-٢
إن قدرة الشركة على زيادة اإليرادات والربحية تتوقف على عدة عوامل، الكثير منها خارج عن سيطرتها، 

بسبب التغير في أسعار الشحن من عام آلخر (ير في نتائج التشغيل خالل السنة ومن سنة ألخرى كما أن التغ
يحد من القدرة على توقع النتائج ) وتغير أسعار النفط وتغير معدالت النمو االقتصادي العالمي وازدياد المنافسة

 .بية على نتائج الشركة سلاً آثارنتائج التشغيلوسيكون ألي تغير غير مرغوب به في . المستقبلية

 المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين واألنظمة البيئية ٢-٢-٢
 :تخضع أعمال الشركة للعديد من االتفاقيات النظامية والمعاهدات التي يتوجب عليها اتباعها ومن أهمها

ن التابعة وهذه االتفاقية تنطبق بشكل مباشر على السف: االتفاقية العالمية لسالمة األرواح في البحر •
للشركة وتتضمن جميع وسائل السالمة التي يجب اتباعها واألجهزة التي يجب وجودها في السفينة 

 لضمان سالمة من عليها

وتنطبق هذه االتفاقية بشكل مباشر على : االتفاقية العالمية للوقاية من التلوث الناتج عن السفن •
ضمن سبل الوقاية من تسرب هذه المواد من عمليات الشركة في نقل النفط والغاز والكيماويات وتت

 السفينة

القوانين والتعليمات الصادرة عن المنظمة البحرية العالمية والتي تعنى بشكل أساسي بتأمين سالمة  •
 السفن والناقالت وضمان الحفاظ على نظافة البحار والمحيطات

ة اهتماماً خاصاً بالتقيد بجميع األنظمة وتولي الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وجميع شركاتها التابع
المحلية والعالمية والمتعلقة بنشاط النقل البحري وتتبع أي تعديالت أو تحديثات قد تطرأ عليه، وتقوم بتدريب 

 .جميع مالحيها وطاقم سفنها وتعرفيهم بجميع هذه القوانين للتقيد بها
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من إخالٍل بها ، إال أن أي  هذه األنظمةي خصوصأن الشركة لم تواجه في الماضي أي عقبات فمن وبالرغم 
 يزيد من تكاليف وأعباء الشركة بشكل مادي، قد ينعكس على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها أنشأنه 

 .وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية

 مخاطر تتعلق باألسهم  ٣-٢

 التقلب المحتمل في سعر السهم ١-٣-٢
ال سعودي للسهم وقت إعداد هذه النشرة، إال أنه من  ري٢٢ يزيد على يتم تداول أسهم الشركة في تداول بسعر

غير المؤكد تحقق سوق نشطة لتداول األسهم المطروحة لالكتتاب بعد انتهائه، وإن تحقق ذلك فليس من المؤكد 
ر استمراريته، لذا قد ال يستطيع المستثمرون في أسهم االكتتاب إعادة بيع األسهم المطروحة لالكتتاب بسع

النتائج المالية المتوقعة للشركة  أو بسعر أعلى منه ويعود ذلك لعدة عوامل من بينها أسهم حقوق األولوية
ووضع االقتصاد العام وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة والتغيرات النظامية والظروف العامة للسوق 

 .الشركة

 توزيع األرباح ٢-٣-٢
 عدة عوامل منها تحقيق األرباح والموقف المالي ومتطلبات علىيعتمد قرار توزيع أرباح على حملة األسهم 

ئتمان المتاحة للشركة باإلضافة إلى الوضع االقتصادي إلرأس المال العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود ا
وقد وعليه فإن الشركة ال تضمن ، كما يعتمد ذلك على عدة عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس اإلدارة. العام
 .م بدفع أرباح لحملة األسهم بصفة دائمةال تقو

 



 

 
 ٦ 

 االآتتاب ٣

 في أسهم زيادة رأس المال أحقية االآتتاب ١-٣

 حق يكونلالكتتاب في أسهم حقوق أولوية  اً سهم٩٠,٠٠٠,٠٠٠ اإلصدار هذه سيتم طرحبموجب نشرة 
وإذا لم تتم . ة عن طريق إصدار أسهم جديدتاريخ األحقيةفي  المقيدين في سجالت الشركة شراؤها للمساهمين

يتم توزيع األسهم في تاريخ األحقية، المقيدين سهم المطروحة كلياً من قبل المساهمين تغطية االكتتاب في األ
 وفق مبدأ النسبة الذين طلبوا شراء عدد أكثر من نصيبهموالمتبقية على المساهمين المقيدين في تاريخ األحقية 

 .ب فسيتم رد مبالغ االكتتاب الفائضة بعد التخصيصوفي حال وجود فائض في االكتتا. والتناسب

لقد تم تقديم طلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل األسهم الجديدة للشركة في القائمة الرسمية، وسيتم تقديم 
 .طلب إلى السوق المالية السعودية لتداول األسهم المطروحة لالكتتاب بعد اكتمال الطرح

م ويستمر حتى نهاية يوم ٢٠٠٧ أبريل ٢هـ الموافق ١٤٢٨ ربيع األول ١٤نين  اإلثيوماالكتتاب فترة  تبدأ
 .م٢٠٠٧ أبريل ١١هـ الموافق ١٤٢٨ ربيع األول ٢٣األربعاء 

 إجراءات االآتتاب ٢-٣

تقبل طلبات االكتتاب لشراء األسهم المطروحة عند إتمام كافة اإلجراءات المطلوبة في نماذج االكتتاب بشكل 
راء األسهم المطروحة لالكتتاب يقدم دون التقيد التام بالمتطلبات الواردة في نماذج إن أي طلب لش. صحيح

ويجب على كل مكتتب أن يدفع . االكتتاب سيتم رفضه دون أي حق في التعويض عن أية أضرار أو غير ذلك
جمالي المطلوب من إجمالي مبلغ االكتتاب لألسهم التي اكتتب فيها عند تقديم نماذج االكتتاب، ويكون المبلغ اإل

كما يجب على كل .  ريال سعودي١٦التي تقدم بشرائها بـ كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد أسهم االكتتاب 
 من هذه النشرة عن طريق )ح( و )ز (تيمكتتب دفع المبلغ إلى فروع البنوك المستلمة الوارد ذكرها في صفح

م من الحساب أو عن طريق لك عن طريق خص وذتوجيه أوامر بإجراء قيد على حسابه لدى البنك المستلم
وبمجرد تقديم نموذج االكتتاب، فإنه ال .  مسجالً باسم الشركةشيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المحلية

هـ ٢٨/٣/١٤٢٨ عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه سوف تنتهي و.يجوز سحبه أو تعديله
  ).م١٦/٤/٢٠٠٧الموافق (

 إشعارات للمكتتبين لديه يفيدهم فيها بالعدد النهائي لألسهم المخصصة لهم والمبالغ التي سيرسل البنك المستلم
سيتم ردها، وسترد هذه المبالغ بالكامل دون اقتطاع أي رسوم أو حسم أي مبلغ وذلك بتقييدها في حسابات 

بنك المستلم الذي تم ويجب على المكتتبين اإلتصال بفرع ال. المكتتبين لدى البنك المستلم أو بشيك مصرفي
 .تقديم نموذج االكتتاب إليه للحصول على أية معلومات إضافية

) تداول(سيتم تنفيذ التداول في األسهم على أساس إلكتروني عبر سجل األسهم في السوق المالية السعودية 
 .ويتوقع أن يبدأ التداول في أسهم االكتتاب بعد االنتهاء من كافة اإلجراءات الرسمية

 أسهم حقوق األولوية سعر ٣-٣
 ٦ ريال سعودي لكل سهم مطروح لالكتتاب وذلك بزيادة قدرها ١٦ بمبلغ ولويةأسهم حقوق األحدد سعر 

سعر بناءاً على الوضع السائد ال  هذاتم تحديدوقد .  ريال سعودي١٠ريال سعودي عن القيمة االسمية والبالغة 
، باإلضافة إلى عدة عوامل سوق األسهم السعوديمن سعر السهم في % ٢٩ وبخصم يبلغ حوالي في السوق

 وتوقعات نتائج األعمال الخاصة بها وشركاتها التابعة بالشركةمالية المتعلقة أخرى من ضمنها المعلومات ال
 .ومجال النشاط الذي تنافس فيه



 االكتتاب

 ٧ 

 استيفاء المكتتبين لشروط االآتتاب ٤-٣

 األسهم المطلوبة من قبل المساهمين المقيدين في بمجرد تقديم نموذج االكتتاب مستوفي الشروط وتسديد قيمة
 .تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لممارسة حق األولوية، سيتم تخصيص وإصدار األسهم الجديدة

 تخصيصسياسة ال ٥-٣

 أسهم من األسهم المملوكة من قبل المساهمين المقيدين في خمسة   كحد أدنى لكلينسهم) ٢(عدد سيخصص 
على النحو الموضح (األحقية ممن يكملون إجراءات التقدم لالكتتاب بشكل صحيح ركة في تاريخسجالت الش

المقيدين ، وإذا لم تتم تغطية االكتتاب في األسهم المطروحة كلياً من قبل المساهمين )في هذا القسم من النشرة
الذين طلبوا شراء وي تاريخ األحقية يتم توزيع األسهم المتبقية على المساهمين المقيدين ففي تاريخ األحقية، س
 وفي حال بقاء أسهم لم يكتتب بها المساهمون من أسهم . وفق مبدأ النسبة والتناسبعدد أكثر من نصيبهم

 . التغطية  بشراء األسهم التي لم يكتتب بهاوحقوق األولوية فسوف يقوم متعهد

 تعليمات وشروط اإلآتتاب ٦-٣

 أو السجل تتاب مع أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية أو دفتر العائلةيجب أن يتم تقديم نماذج طلبات االك
وإجمالي مبلغ االكتتاب، وفي  أو صورة اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين )للمكتتب اإلعتباري(التجاري 

  علىيقوم الوكيل بكتابة اسمه والتوقيعيجب أن ، ممن يمكنهم ذلك، حالة تقديم الطلب بالوكالة عن مكتتب
 وإذا كان المكتتب يمتلك شهادة نموذج طلب االكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة االكتتاب سارية المفعول،

في البنك  لؤو الموظف المسعلى وأسهم فعليه إحضار أصل الشهادة وصورة منها إلتمام عملية االكتتاب،
 .إلى المكتتبمع األصول وإعادة األصول المستندات بمطابقة صور أن يقوم المستلم 

 ويعتبر كل مكتتٍب. االكتتاب في نماذج طلب ويقر كل مكتتب بموافقته على طلب االكتتاب في األسهم المحددة
 :الموافقة على اكتتابه بها عند تحقق ما يلي متلك ذلك العدد من األسهم التي تمتا في تاريخ األحقية قد مقيٍد

  للبنك المستلم مكتملةستمارة طلب االكتتابالتقديم المكتتب  .١

 دفع المكتتب للقيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها كاملة للبنك المستلم .٢

 يحدد عدد األسهم التي خصصت للمكتتبوالذي تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص  .٣

األحقية  يذيتم تسديد كامل قيمة األسهم المكتتب بها لدى أحد فروع البنك المستلم خصماً من حساب المكتتب 
ويحق للشركة أن ترفض الطلب كلياً أو  .أوعن طريق شيك مصدق مسحوب على أحد البنوك المحليةنفسه 

المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن  جزئيا إذا لم يستوف شروط االكتتاب ويقبل المكتتب عدد األسهم
اتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى  يمكن االكتتاب من خالل اإلنترنت أو الهكما .كتتب بهاااألسهم التي 

 .البنوك المستلمة التي تتبع إحدى أو كل هذه الخدمات

 قراراتاإل ٧-٣

 :تعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يليب

 الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب 
 محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونهاطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة اأنه قد  
في   على ذلك تم اكتتابه على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار وبناءالموافقة 

 األسهم المذكورة
حتواء  اعدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء 

جوهرية  ومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلوماتنشرة اإلصدار على معل
 تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال إضافتها في النشرة



 االكتتاب

 ٨ 

حالة  أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في أسهم هذا اإلصدار وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في 
 تكرار طلب االكتتاب

الطلب   المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة فيقبوله األسهم 
 وفي نشرة اإلصدار

 عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم 

 ةك المستلموالبن ٨-٣

الم ستال ةف المفوضاطر من هذه النشرة األ)ح( و )ز (تين في الصفحاؤهمسما ة الواردالبنوك المستلمة مثلت
قوم بتوزيع وجمع نماذج طلبات االكتتاب في األسهم وتحصيل األموال تاالكتتاب حيث س نماذج طلبـات

 بالتخصيص النهائي لألسهم المطروحة لالكتتاب وإعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين بعد إقفال واإلشعار
 .االكتتاب

 )نظام تداول(شرآة تسجيل األسهم السعودية  ٩-٣

م ١٩٩٦ففي عام  .ااألوراق المالية اإللكترونيحفظ بيانات م، كبديل لنظام ٢٠٠١ عام تأسس نظام تداول في
 وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة .السعوديةاألسهم طبيق نظام التعامل اإللكتروني الكامل على تبدأ 

لشركات المساهمة م ويبلغ عدد ا١٦/١/٢٠٠٧ ريال سعودي حتى نهاية يوم  تريليون١,٠٩عبر نظام تداول 
 . شركة حتى تاريخه٨٥المدرجة في النظام 

وتتم عملية بيع وشراء األسهم في تداول من خالل نظام متكامل يشمل العملية بأكملها بدء من أمر 
ويجري التعامل يوميا على األسهم بين الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة . لى أن تتم التسويةالشراء إ/البيع

وبعد انتهاء التعامل يمكن . ظهرا، ثم من الساعة الرابعة والنصف حتى السادسة والنصف مساءالثانية عشر 
النظام ال يعمل بين (ومن الساعة الثامنة صباحا . إدخال األوامر أو تعديلها أو إلغائها حتى الساعة الثامنة مساء

التي تبدأ في (بالنسبة لمرحلة الفتح و. ، يمكن قبول أوامر واستفسارات جديدة)الثامنة مساءا والثامنة صباحا
يبدأ النظام إجراءات الفتح، حيث يحدد أسعار الفتح، واألوامر التي سيتم تنفيذها وفقا لقواعد ) العاشرة صباحا

 .التوفيق بين األوامر

لمستوى فكل أمر سليم يتم قبوله وإدخاله وفقا . وتتم عمليات البيع والشراء من خالل التوفيق اآللي بين األوامر
األوامر التي يطلب صاحبها التنفيذ بأفضل سعر في (وبصفة عامة، يتم تنفيذ أوامر سعر السوق أوال . األسعار
، )األوامر التي يطلب صاحبها التنفيذ في حدود نطاق سعري محدد(، يليها أوامر السعر المحدد )السوق

 .ها حسب وقت إدخالهاشريطة أنه إذا تم إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذ

ويقوم التداول بنشر مجموعة شاملة من البيانات عن طريق العديد من القنوات، منها على وجه التحديد موقع 
وتوفر وصلة التداول اإللكترونية للجهات . تداول على شبكة اإلنترنت ووصلة التداول اإلكترونية للمعلومات

 . بيانات عن العمليات التي تجرى في التداول وقت حدوثها- مثل وكالة رويترز–المعنية بنشر المعلومات 

 .وعادة ما تتم تسوية العمليات بصورة فورية، مما يعني أن نقل الملكية يتم بعد تنفيذ العملية مباشرة

وعلى الجهات المصدرة للمعلومات اإلبالغ عن اإلعالنات الهامة عن طريق تداول لضمان نشرها فورا 
اول مسؤولية اإلشراف والمراقبة على السوق بصفتة المسؤول عن تنظيم العمل في هذا ويتولى تد. للجمهور

 .السوق، حيث يضمن بذلك عدالة عمليات البيع والشراء وإنضباط السوق



 

 
 ٩ 

 سياسة توزيع األرباح ٤

 رأسسهم بالتناسب مع النفقات الاألقتناء اإلى توزيع أرباح أسهمها بقصد تحقيق زيادة في قيمة الشركة تتجه 
 أرباح نقدية إلى ةن قرار دفع أي كما أ. وشركاتها التابعةللشركة يةستثماراالمتطلبات المالية المستمرة و

عتبار العوامل المختلفة القائمة حينها االالمساهمين سيكون وفقاً لتقدير وتوصية مجلس اإلدارة بعد األخذ في 
توزيع أرباح األسهم ونتائج العمليات والحاجة الحالية  والتعهدات التي تقيد للشركةبما في ذلك الوضع المالي 

 .والمتوقعة للنقد وخطط الشركة للتوسع

 توزيع األرباح ١-٤

توزع األرباح السنوية الصافية للشركة يعتمد قرار توزيع األرباح على تقدير وتوصية مجلس إدارة الشركة، و
 حيث يتم تجنيب.  الزكاة المفروضة شرعاًبعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى بما فيها

من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ % ١٠
كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية إنشاء إحتياطيات أخرى . اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال

 .ة الشركة مالئماً لمصلحوفق ما تراه

.وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة



 

 
 ١٠ 

 الشـرآـــة ٥

 مقدمة ١-٥

هـ ١٢/٢/١٣٩٨ بتاريخ ٥/ تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب المرسوم الملكي رقم م
 هـ الموافق ١/١٢/١٣٩٩ بتاريخ ١٠١٠٠٢٦٠٢٦ م وتم قيدها بالسجل التجاري رقم٢١/١/١٩٧٨الموافق 

 .م الصادر بمدينة الرياض٢٢/١٠/١٩٧٩

 ريال سعودي مقسم إلى ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل حالياً 
كما بلغ إجمالي .  ريال سعودي١٠ سهم جميعها أسهم عادية تبلغ القيمة اإلسمية لكل منها ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠

 . مليون ريال سعودي٣,٠٠٥م مبلغ ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ المساهمين في حقوق

 وصف ألنشطة الشرآة ٢-٥

 يتمثل نشاط الشركة في شراء وتأجير وتشغيل السفن لنقل البضائع واألشخاص والقيام بجميع األنشطة 
نفط وتمارس الشركة نشاطها من خالل ثالث قطاعات رئيسية مختلفة هي نقل ال. المرتبطة بالنقل البحري

 ).الخطوط(الخام ونقل الكيماويات ونقل البضائع 

سعودية للنقل البحري أربع سفن رورو تعمل على الخطوط التجارية بين أمريكا تمتلك الشركة الوطنية ال
وتمتلك الشركة كذلك عشر ناقالت نفط عمالقة، ثالث . الشمالية وأوروبا والشرق األوسط وشبه القارة الهندية

ة فيال العالمية التابعة ألرامكو السعودية وإثنتان لشركة يوروناف، كما تمتلك الشركة ناقلة منها مؤجرة لشرك
كيماويات واحدة مؤجرة للشركة الدولية للنقل والمالحة التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية 

 ").سابك("

 يات، وتمتلك الشركتان نسبة م الشركة الوطنية لنقل الكيماو١٩٩٠وقد أسست الشركة مع سابك في العام 
كما كانت تمتلك الشركة وشركة المالحة العربية المتحدة . على التوالي من حصص رأس مالها% ٢٠و% ٨٠

مناصفة حصص رأس مال الشركة العربية لناقالت الكيماويات قبل أن تقرر النقل البحري بيع حصتها بالكامل 
 .م٢٠٠٧من عام إلى شركة المالحة العربية خالل الربع االول 

طنية السعودية للنقل البحري شركة تابعة تمتلكها بالكامل في العام وباإلضافة إلى ذلك، أسست الشركة الو
ومقرها مدينة بالتيمور في الواليات المتحدة األمريكية ) أمريكا(م وهي شركة إن إس سي إس إيه ١٩٩١

) أمريكا(ينحصر نشاط إن إس سي إس إيه . يكيوتعمل كوكيل لسفن الشركة برأس مال يبلغ مليون دوالر أمر
 البحرية وتعمل كوكيل عام للشركة األم في الواليات المتحدة األمريكية وكندا، كما أن تفي أعمال الوكاال

 الشركة ةمصدر إيراداتها هو من المعامالت الخاصة بالوكالة مع الشركة األم ويعتمد وجودها على استمراري
وهذه الشركة التملك أي سفينة أو أصول . من وإلى الواليات المتحدة األمريكية وكندااألم في اعمال النقل 

ذات قيمة كبيرة ونتائج عملياتها التعتبر كبيرة أو مؤثرة في نتائج عمليات الشركة الوطنية السعودية للنقل 
ركة الشرق باإلضافة إلى ذلك، دخلت الشركة في مشاركة مع شركة أكوماريت وأسستا معاً ش. البحري

األوسط إلدارة السفن المحدودة ومقرها مدينة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة برأس مال يبلغ 
وشركة الشرق األوسط إلدارة . من رأس مالها% ١٠٠ دوالر أمريكي، وقد تملكت الشركة فيما بعد ١٢,٠٠٠

 مملوكة للشركة الوطنية جميعها سفينة ٢٥السفن هي شركة متخصصة في إدارة السفن حيث تدير حالياً 
والتملك شركة الشرق األوسط إلدارة السفن أي سفينة أو أصول .  السعودية للنقل البحري وشركاتها التابعة

ذات قيمة كبيرة ونتائج عملياتها التعتبر كبيرة أو مؤثرة في نتائج عمليات الشركة الوطنية السعودية للنقل 
 .البحري



 الشـركـــة

 ١١ 

 مليون ريال سعودي وذلك ١٨٧,٥م مع شركة بترديك بمبلغ ٢٠٠٥في شهر فبراير وقد وقعت الشركة عقداً 
من رأس مال شركة بترديك العالمية المتخصصة في نقل وتجارة غاز البترول المسال % ٣٠,٣قيمة شراء 

م وكان تركيزها في بداية أعمالها على أوروبا، ١٩٨٠تأسست شركة بترديك في عام . ومكتبها في برمودا
 سفينة لنقل الغاز المسال باإلضافة إلى خمس سفن تحت ٦٦تدير حالياً  توسعت فيما بعد وأصبحت لكنها
 دوالر أمريكي ولديها مكاتب في كل من لندن وسنغافورة ٦,١٢١,٠٠٠ يبلغ رأس مال بترديك .البناء

 .والبهاما

 قطاع النفط والغاز ١-٢-٥
 مؤجرة وثالثمل في أسواق نقل النفط الفورية،  منها تعخمس ناقالت نفط عمالقة، ١٠تمتلك الشركة حالياً 

لشركة فيال العالمية وهي شركة لنقل النفط تابعة ألرامكو السعودية، واثنتان مؤجرتان لشركة يوروناف وهي 
شركة بلجيكية متخصصة في نقل النفط الخام ومنتجات البترول وإدارة ناقالت النفط المملوكة لشركات النقل 

 . ناقلة نفط عمالقة مملوكة للغير١٢ ناقلة نفط عمالقة وتدير ٣٠ تمتلك حالياً البحري األخرى، وهي

 تم استالم أحدهما في وباإلضافة إلى ذلك، فقد تعاقدت الشركة مع شركة هيونداي لبناء ناقلتي نفط جديدتين
كة مع شركة  كما تعاقدت الشر.م٢٠٠٧م فيما سيتم استالم األخرى خالل الربع الثالث من ٢٠٠٧شهر فبراير 

 .م٢٠٠٩/ م ٢٠٠٨هيونداي لبناء ست ناقالت نفط جديدة يتوقع استالمها خالل عامي 

 مليون ١٨٧,٥من شركة بيترديك بمبلغ وقدره % ٣٠,٣م، قامت الشركة بشراء حصة تبلغ ٢٠٠٥وفي يناير 
لمسال باإلضافة إلى  سفينة لنقل الغاز ا٦٦تدير حالياً وتختص بيترديك بنقل الغاز المسال حيث . ريال سعودي

 .خمس سفن تحت البناء

 لبتروآيماوياتقطاع ا ٢-٢-٥
تمارس الشركة نشاط نقل البتروكيماويات من خالل الشركة الوطنية لنقل الكيماويات والتي تملك الشركة 

 .المتبقية% ٢٠منها، فيما تمتلك سابك الـ% ٨٠السعودية للنقل البحري الوطنية 

تحت إدارة شركة أودفجل بحسب ثالث منها  كيماويات ة ناقل١٢اويات حالياً تملك الشركة الوطنية لنقل الكيم
م، وشركة أودفجل هي من كبريات الشركات العالمية في مجال نقل ١٩٩٠االتفاقية الموقعة معها منذ عام 

 وأما التسع سفن األخرى فهي تحت إدارة شركة الشرق األوسط .الكيماويات ومقرها الرئيسي في النرويج
 .ارة السفن المحدودةإلد

 ى بتروكيماويات أخرطنية السعودية للنقل البحري ناقلة، تملك الشركة الواإلثني عشروباإلضافة إلى الناقالت 
 لسابك وتدار تقنياً من قبل شركة الشرق األوسط إلدارة السفن والتي تملك الشركة الوطنية السعودية ةمؤجر

 .منها% ١٠٠للنقل البحري نسبة 

 ١٠م اتفاقيات مع شركة هيونداي لبناء ٢٠٠٤م و٢٠٠٣ الشركة الوطنية لنقل الكيماويات في عامي وقد وقعت
فيما ، م٢٠٠٦ وأربع في عام م٢٠٠٥ناقالت كيماويات جديدة، حيث تم االنتهاء من اثنتين منها في عام 

ست العلى تأجيرها م، وقد تم االتفاق مع سابك ٢٠٠٨م ومثلهما في عام ٢٠٠٧ اثنتين في عام سيكتمل بناء
 . سنوات١٠لمدة المستلمة ناقالت 

 .م٢٠١٠كما تنوي الشركة الوطنية لنقل الكيماويات كذلك بناء أربع سفن جديدة يتم استالمها في عام 

 )البضائع(قطاع الخطوط  ٣-٢-٥
لخطوط في نقل المواد والشحنات الثقيلة كالمعدات العسكرية والمشاريع يتمثل الغرض الرئيسي لقطاع ا

لحاويات، ويعمل هذا القطاع على الخطوط التجارية بين أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق األوسط وشبه وا
كما تقوم الشركة بتقديم خدمات شحن البضائع إلى أنحاء العالم ونقل الحاويات على سفن .  القارة الهندية

التخزين والنقل /ف وتوفير المستودعاتالغير، وبذلك توفر لعمالئها تغطية شاملة تشمل النقل والتوزيع والتغلي



 الشـركـــة

 ١٢ 

م، ١٩٩٧وفي عام . عبر المحيطات وكذلك النقل الداخلي واإلشراف على المستندات والتخليص الجمركي
بميناء جدة اإلسالمي لتقديم )  متراً مربعا١٢٠,٠٠٠ًبمساحة تبلغ (افتتحت الشركة ساحة تخزين الحاويات 

. ة التحميل والمناولة والتشغيل التي تتعلق بالصادرات والوارداتأفضل الخدمات للعمالء وكذلك لخفض تكلف
 وبحسب –وعلى الرغم من أن أغلب رحالت الشركة هي رحالت مجدولة، إال أن الشركة تقوم عند الحاجة 

 . بتسيير رحالت غير مجدولة–وعوائد الشحنة أهمية 

ولذلك فإن . ي لهذه السفن على االنتهاءتمتلك الشركة حالياً أربع سفن رورو، وقد قارب العمر االفتراض
 إلىالشركة تنوي القيام بعمليات عمرة شاملة للسفن من أجل تمديد عمرها االفتراضي والستمرار تشغيلها 

 .، وهذا سيؤدي إلى زيادة المصروفات الرأس مالية للشركة سنوات خمس

 إدارة السفن ٤-٢-٥
لشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة والمسجلة في تمتلك الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري شركة ا

 .برمودا، والتي يوجد مقرها الرئيسي في مدينة دبي باإلمارات العربية المتحدة

ة للنقل البحري وشركاتها  ناقلة تعود ملكيتها للشركة الوطنية السعودي٢٥وتدير شركة الشرق األوسط حالياً 
ات عالية من الكفاءة الفنية واستطاعت شركة الشرق األوسط ترسيخ ويتسم قطاع إدارة السفن بمتطلب. التابعة

 .مكانتها بكل اقتدار في مجال إدارة السفن

 استراتيجية الشرآة ٣-٥

تتمحور استراتيجية الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري حول التركيز على النمو والتوسع في قطاعات 
 . أعلى عائد لمساهميهااألنشطة البحرية المختلفة بما يتيح لها تحقيق

 رسالة الشرآة ورؤيتها المستقبلية  ٤-٥
 رسالة الشركة 

تسعى الشركة ألن تدير أسطوالً بحرياً بغرض تحقيق أعلى عائد للمساهمين على أساس متوسط استثمار 
 :وستحقق الشركة ذلك من خالل. هؤالء المساهمين على مدى خمس سنوات

 ركة بفعالية وحرفيةإدارة العمليات الفنية والتجارية للش 
التخطيط إستراتيجياً لالستثمار أو الخروج من االستثمار في شركات القطاع البحري وذلك بحسب األداء  

 التاريخي للشركة وتوقعاتها المستقبلية
 القيام بجميع األنشطة التجارية المتوافقة مع قيم الشركة 

 
 الرؤية المستقبلية 

ل البحري إلى أن تكون شركة عالمية مميزة في أدائها ونموها وتعمل في تهدف الشركة الوطنية السعودية للنق
 .قطاعات مختارة من النشاط البحري



 

 
 ١٣ 

 لهيكل اإلداري للشرآة ٦

 التنفيذيةمجلس اإلدارة واإلدارة  ١-٦

 مجلس اإلدارة ١-١-٦
ات تبدأ لقد تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري لمدة ثالث سنو

 .م٢٠٠٥اعتباراً من بداية عام 

 : أعضاء على النحو التاليتسعةمن ")  اإلدارةمجلس("شركة  الحالي للدارةاإلمجلس ويتألف 

 أعضاء مجلس اإلدارة: ١-٦ شكل 
 ١عدد األسهم العمر الجنسية االسم الصفة
 ٢,٠٠٠ ٦٢ سعودي  بن صالح النجيديعبداهللا/ المهندس الرئيس
 --- ٥٢ سعودي فهد بن عبداهللا الدكان/ األستاذ الرئيسنائب 
 ١٣٤,٩٩٩ ٦٤ سعودي عبدالرحمن بن عبداهللا الزامل/ الدكتور   مجلس اإلدارةعضو
 ١٠,٥٣١ ٦٧ سعودي أحمد بن يوسف التركي/ المهندس   مجلس اإلدارةعضو
 ١١,٢٥٠ ٥٣ سعودي صل بن سعود الصالحفي/ المهندس   مجلس اإلدارةعضو
 ٢,٠٠٠ ٤٥ سعودي زياد بن فهد الدغيثر/ األستاذ   مجلس اإلدارةعضو
 --- ٥٠ سعودي ناصر بن محمد القحطاني/ األستاذ   مجلس اإلدارةعضو

 ٢٥,٠٠٠ ٤٥ سعودي عصام بن حمد المبارك/ األستاذ   مجلس اإلدارةعضو
 ٤٠,٠٠٠ ٦١ سعودي بن عبدالعزيز الخضيريعلي / الدكتور   مجلس اإلدارةعضو
 الشركة: المصدر

ناصر بن محمد / فهد بن عبداهللا الدكان واألستاذ/ عبداهللا بن صالح النجيدي واألستاذ/ يعتبر كل من المهندس
عصام بن حمد المبارك ممثلين لصندوق االستثمارات العامة في عضوية مجلس إدارة / القحطاني واألستاذ

/ ينوأما األسهم المملوكة لألستاذ.  سهم نيابة عن ممثليه في المجلس٤٥,٠٠٠ رهن الصندوق الشركة، حيث
 لصندوق ما ممثلين الشخصية وليس بصفتهما بصفتهماعصام بن حمد المبارك فهي تعود إليهعبداهللا النجيدي و
 .االستثمارات العامة

 :ةونقدم أدناه سير ذاتية مختصرة ألعضاء مجلس اإلدار

 : رئيس مجلس اإلدارة،عبداهللا بن صالح النجيدي/ المهندس
يشغل المهندس عبداهللا بن صالح النجيدي حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل 
البحري، باإلضافة إلى كونه مستشاراً لنائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي بالشركة السعودية 

ويشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات ) سابك(للصناعات األساسية 
 .ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية) صدف(

نائب الرئيس للبتروكيماويات بسابك، رئيس شركة : وقبل ذلك، تقلد المهندس النجيدي العديد من المناصب منها
دارة شركة سابك للخدمات المحدودة، رئيس مجلس إدارة شركة سابك سابك للتسويق المحدودة، رئيس مجلس إ

 .لالستثمارات الصناعية وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصل المهندس النجيدي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة كولورادو األمريكية في 
 السعوديين وجمعية المهندسين الكيمائيين األمريكية وجمعية م، وهو عضو في جمعية المهندسين١٩٧٣عام 

 .أبحاث التسويق للكيمائيات وجمعية اإلدارة األمريكية

                                                 
 )م٢٥/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٤/١١/١٤٢٧  تاريخآما في ملكية األسهم  ١



 لهيكل اإلداري للشركة

 ١٤ 

 :  نائب رئيس مجلس اإلدارة،فهد بن عبداهللا الدآان/ األستاذ
عودية يشغل األستاذ فهد بن عبدااهللا الدكان حالياً منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية الس
 .للنقل البحري باإلضافة إلى كونه مدير عام اإلدارة العامة للحسابات بوزارة المالية واالقتصاد الوطني

وقبل ذلك، شغل األستاذ الدكان منصب مدير إدارة الشئون المالية ومساعد مدير عام البرامج اإلعدادية بمعهد 
عاية األسر السعودية بالخارج ومستشار مالي اإلدارة العامة، وهو أمين عام صندوق الجمعية الخيرية لر

 .وإداري للصندوق الخيري الوطني

حصل األستاذ الدكان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة هارتفورد بالواليات المتحدة األمريكية 
 .ودرجة الماجستير في المحاسبة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

 :  عضو مجلس إدارة، الزاملعبدالرحمن بن عبداهللا/ الدآتور
يتقلد الدكتور عبدالرحمن بن عبداهللا الزامل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الزامل 
السعودية، وهو عضو بمجلس الشورى ورئيس مركز تنمية الصادرات وعضو اللجنة االستشارية للمؤسسة 

فني والتدريب المهني وعضو مجلس إدارة صندوق اإلسالمية وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم ال
 .تنمية الموارد البشرية وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات

وفي السابق تولى الدكتور الزامل منصب وكيل وزارة التجارة ونائب محافظ المؤسسة العامة للكهرباء ورئيس 
 .ياتمجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماو

م ودرجة الدكتوراة في العالقات ١٩٦٤حصل الدكتور الزامل على ليسانس القانون من جامعة القاهرة في عام 
 .م١٩٧٢الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية في عام 

 : عضو مجلس إدارة،أحمد بن يوسف الترآي/ المهندس
الياً منصب عضٍو بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الشركة يشغل المهندس أحمد بن يوسف التركي ح

العربية لناقالت الكيماويات، وقبل ذلك كان المهندس التركي رئيساً لمجلس إدارة الشركة السعودية للنقل 
الجماعي ومجلس إدارة شركة المالحة العربية المتحدة وممثل المملكة في المنظمة البحرية العالمية بلندن 

 .زارة في وزارة المواصالتووكيل الو

حصل المهندس التركي على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة تكساس بالواليات المتحدة 
 .م١٩٦٧األمريكية في عام 

 : عضو مجلس إدارة،فيصل بن سعود الصالح/  المهندس
الوطنية لنقل الكيماويات، يشغل المهندس فيصل بن سعود الصالح حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة 

وهو أيضاً عضو مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لمجموعات شركة سابكو والتي تشمل شركة منتجات 
 الدمام وشركة سابكو للمنتجات –البالستيك السعودية المحدودة وشركة منتجات البالستيك السعودية المحدودة 

 .يك المحدودةالعازلة المحدودة والشركة العربية لصناعة البالست

حصل المهندس الصالح على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة أريزونا بالواليات المتحدة األمريكية 
م ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة بتسبرغ بالواليات المتحدة األمريكية في ١٩٧٧في عام 

 .م١٩٧٩عام 

 :س إدارة عضو مجل،زياد بن فهد الدغيثر/ األستاذ
يتولى األستاذ زياد بن فهد الدغيثر حالياً منصب مدير عام مؤسسة زعانف وهو عضو بالشركة الوطنية 

، وقد شغل قبل ذلك منصب )أمريكا(السعودية للنقل البحري ورئيس مجلس ادارة شركة إن إس سي إس إيه 
 .يان االستثماريةمدير عام الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ومدير عام شركة العل

حصل األستاذ الدغيثر على بكالوريوس إدارة األعمال من كلية ويتوورث بوالية واشنطن في الواليات المتحدة 
م ودرجة الماجستير في االستثمار والتمويل من جامعة جولدن جيت بالواليات ١٩٨٤األمريكية في عام 

 .م١٩٨٧المتحدة األمريكية في عام 



 لهيكل اإلداري للشركة

 ١٥ 

 : عضو مجلس إدارة،مد القحطانيناصر بن مح/ األستاذ
يشغل األستاذ القحطاني حالياً منصب مدير عام مكتب وزير النقل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية 

وكان قد شارك في السابق في مؤتمرات القمم العربية واإلسالمية . لضمان االستثمار وإئتمان الصادرات
ومناقشة االتفاقيات االقتصادية والتجارية واالستثمارية والفنية واللجان التحضيرية لها وكذلك شارك في إعداد 

 .التي تبرم بين المملكة وبعض الدول العربية واإلسالمية والصديقة

م كما حصل ١٩٧٨يحمل األستاذ القحطاني شهادة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود في عام 
م ودبلوم في اللغة ١٩٨٦من المعهد العربي للتخطيط في الكويت عام على دبلوم البرنامج العام لتخطيط التنمية 

 .م١٩٨٣اإلنجليزية من معهد اإلدارة العامة بالرياض في عام 

  : عضو مجلس إدارة،عصام بن حمد المبارك/ األستاذ
ريق يشغل األستاذ المبارك حالياً منصب مستشار وزير والتجارة والصناعة، كما يشغل أيضاً منصب رئيس الف

التفاوضي الخاص بتسهيل التجارة مع منظمة التجارة العالمية وهو عضو بالفريق الفني المفاوض وعضو في 
 .اللجنة الوطنية للتجارة والبيئة وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للسكك الحديدية

لرياض في عام يحمل األستاذ المبارك شهادة البكالوريوس في األساليب الكمية من جامعة الملك سعود با
 .م، وقد شغل في السابق منصب الملحق التجاري للمملكة العربية السعودية في جنيف١٩٨٢

  : عضو مجلس إدارة،علي بن عبدالعزيز الخضيري/ الدآتور
يشغل الدكتور الخضيري حالياً منصب عضٍو بمجلس الشورى، وقبل ذلك شغل الدكتور الخضيري العديد من 

الم منها مدير إذاعة القرآن الكريم ومدير إدارة التخطيط والتدريب ومدير عام المناصب في وزارة اإلع
كما شغل الدكتور الخضيري منصب وكيل الرئيس العام . اإلذاعة السعودية ووكيل مساعد لشؤون اإلذاعة

مام محمد بن سعود لتعليم البنات بالرئاسة العامة لتعليم البنات وكان أستاذاً لمادتي األدب وفن اإللقاء بجامعة اإل
 .اإلسالمية

يحمل الدكتور الخضيري شهادة الدكتوراة في األدب العربي من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في 
هـ وشهادة البكالوريوس في اللغة العربية من ١٣٩٤هـ، شهادة الماجستير في األدب والنقد عام ١٤٠٠عام 

 .هـ١٣٩٠كلية اللغة العربية بالرياض عام 

 اإلدارة التنفيذية ٢-١-٦
 . اإلدارةفريق مؤهل يمتلك دراية وخبرة مميزة في التنفيذية للشركة من رئيس الشركة ومن اإلدارةتتألف 
 :سماؤهما من األعضاء التالية التنفيذية للشركة اإلدارة وتتكون

 التنفيذيةأعضاء اإلدارة : ٢-٦ شكل 
 عدد األسهم العمر الجنسية اإلسم فةالص

 --- ٤٥ سعودي األستاذ حمود بن عبدالعزيز العجالن المدير العام
 --- ٥٠ سعودي األستاذ صالح بن عبدالرحمن الشامخ رئيس قطاع النفط والغاز

 --- ٤٦ سعودي األستاذ محمد بن عبداهللا المحمود البضائع العامةرئيس قطاع 
 --- ٤٣ سعودي األستاذ محمد بن عمير العتيبي قطاع المالية لالمدير العامنائب 

 دارة المراجعة الداخليةإل نائب المدير العام
  وسكرتير مجلس اإلدارةوالرقابة

 --- ٥٨ سعودي األستاذ أحمد بن سليمان العيدان

 تطوير ،التخطيطنائب المدير العام إلدارة 
  وتقنية المعلوماتاألعمال

 --- ٥٢ سعودي ز بن خالد الرشيداألستاذ عبد العزي

 --- ٣٩ سعودي  الناصر سعدزياداألستاذ  مدير إدارة الخزينة
 الشركة: المصدر
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 :٢ة مختصرة ألعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركةونقدم أدناه سير ذاتي

 :المدير العام ،حمود بن عبدالعزيز العجالن/ األستاذ
م حيث تدرج في الوظائف المالية واإلدارية إلى أن أصبح ١٩٩٠التحق األستاذ االعجالن بالشركة منذ عام 

م إلى ١٩٩٦م والشئون اإلدارية من عام ١٩٩٤المسئول األول عن الشئون المالية بالشركة ابتداء من عام 
وعمل األستاذ . م٢٠٠٦، وقد أصبح األستاذ العجالن رئيساً للشركة ابتداء من شهر يوليو م٢٠٠٥بداية عام 
محاضراً في جامعة الملك سعود بالرياض قبل التحاقه بالشركة، وهو يشغل حالياً عضوية لجنة العجالن 

 .معايير المحاسبة السعودية

م بالواليات ١٩٨٩يحمل األستاذ العجالن شهادة الماجستير في المحاسبة االحترافية من جامعة ميامي في عام 
 .م١٩٨٤ من جامعة الملك سعود بالرياض في عام المتحدة األمريكية وشهادة البكالوريوس في المحاسبة

 رئيس قطاع النفط والغاز ورئيس الشرآة الوطنية السعودية للنقل ،صالح بن عبدالرحمن الشامخ/ األستاذ
 :)دبي(البحري 

م، وقد عمل األستاذ الشامخ في العديد من اإلدارات بالشركة ١٩٨٨التحق األستاذ الشامخ بالشركة في عام 
كما عمل األستاذ الشامخ في شركة سمامة لإلدارة . طوط وإدارة التخطيط والتطوير وإدارة التسويقكقطاع الخ

م ١٩٩٤م وعاد للعمل بالشركة في عام ١٩٩٣ -م ١٩٩٢والتشغيل كنائباً للرئيس التنفيذي خالل الفترة  
 .كنائب للمدير العام لقطاع الخطوط

دارة األعمال من جامعة مينيسوتا بالواليات المتحدة األمريكية يحمل األستاذ الشامخ شهادة البكالوريوس في إ
 .م١٩٨٥م وشهادة الماجستير في إدارة األعمال من نفس الجامعة في عام ١٩٨١في عام 

 :البضائع العامة رئيس قطاع ،محمد بن عبداهللا المحمود/ األستاذ
 قطاع الخطوط حتى أصبح مدير إدارة م وتدرج في العمل في١٩٨٠التحق األستاذ المحمود بالشركة منذ عام 
 .المعدات ثم نائباً للرئيس لقطاع الخطوط

 .م١٩٨٤األستاذ المحمود خريج اإلدارة البحرية من جامعة كارديف في المملكة المتحدة في عام 

 : لقطاع الماليةالمدير العام نائب ،حمد بن عمير العتيبيم/ األستاذ
م، وقبل ذلك عمل األستاذ العتيبي في مجموعة سامبا المالية في ٢٠٠٥ام التحق األستاذ العتيبي بالشركة في ع

إدارتي تمويل الشركات والخدمات المصرفية اإلسالمية وفي البنك السعودي الهولندي مديراً إلدارة المرابحة 
 .والمشاركة المصرفية

ميتشيجن بالواليات المتحدة يحمل األستاذ العتيبي شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ويستيرن 
م وشهادة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية من جامعة اإلمام محمد بن سعود ١٩٩٣األمريكية في عام 

 .م١٩٨٩اإلسالمية بالرياض في عام 

 وسكرتير مجلس  والرقابة المراجعة الداخليةنائب المدير العام إلدارة ،أحمد بن سليمان العيدان/ األستاذ
 :اإلدارة

م، وهو يشغل حالياً منصب رئيس إدارة التدقيق الداخلي ١٩٩٠انضم األستاذ العيدان إلى الشركة في عام 
وقبل ذلك، شغل األستاذ العيدان منصب المدير اإلقليمي للشركة . رتيراً لمجلس اإلدارةباإلضافة إلى كونه سك

تحاقه بالشركة، عمل األستاذ العيدان وقبل ال. في المنطقة الشرقية ونائب رئيس قطاع إدارة أسطول الشركة
 .لمدة أربع وعشرين عاماً في ديوان المراقبة العامة حيث وصل إلى مرتبة مدير عام

يحمل األستاذ العيدان شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية 
 .م١٩٨٨الدوليين من مكتب المحاسبة األمريكي في عام م وهو حاصل على زمالة المدققين ١٩٨١في عام 

                                                 
 .من هذه النشرة) و( راجع صفحة بالشرآةللحصول على عنوان العمل ألعضاء اإلدارة التنفيذية   ٢
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 : وتقنية المعلومات تطوير األعمال، التخطيطنائب المدير العام إلدارة ،دالعزيز بن خالد الرشيدعب/ األستاذ
م كمدير عام إلدارة التخطيط وتطوير األعمال، وقبل ذلك ٢٠٠٦التحق األستاذ الرشيد بالشركة في بداية عام 

تاذ الرشيد يشغل منصب نائب المدير التنفيذي في مجموعة االستشارات المالية واالقتصادية ومدير كان األس
وسبق أن عمل في الشركة كنائب للمدير . عام إدارة التخطيط اإلستراتيجي والمتابعة في شركة العثيم التجارية

 .العام للناقالت وكذلك نائب للمدير العام للمالية

ستير في إدارة األعمال من كلية نيو هامبشاير بالواليات المتحدة األمريكية  شهادة الماجيحمل األستاذ الرشيد
م وشهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بول ستايت بالواليات المتحدة األمريكية ١٩٨٤في عام 
 .م١٩٨٢في عام 

 : الخزينة مدير إدارة، الناصرسعد زياد/ األستاذ
 يشغل الناصر، وقبل ذلك كان األستاذ إلدارة الخزينةم كمدير ٢٠٠٦ بالشركة في عام اصرالنالتحق األستاذ 
  والمدير المالي إدارة المشتريات ومدير )زجاج(شركة الصناعات الزجاجية الوطنية  في الماليمنصب المدير 

 .في جامعة نايف العربية للعلوم األمنية

 .م١٩٩٣المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام   فيالبكالوريوس شهادة الناصريحمل األستاذ 

  أعضاء مجلس اإلدارةاتتعويض ٣-١-٦
بلغ إجمالي المكافآت والمزايا العينية الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنتين الماليتين السابقتين كما 

 :يلي
 )الف الرياالتآ(مكافآت مجلس اإلدارة : ٣-٦ شكل 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السنة
٣,٨٥٦ ٢٠٠٦ 
٣,٤١٨ ٢٠٠٥ 
 الشرآة: المصدر

  والمدراء والموظفين األساسييناإلدارةعضاء مجلس من أقرار إ ٤-١-٦
 : بالتالي الشركة مجلس إدارة وسكرتيرنواب المدير العاموالشركة  رئيسو اإلدارةمجلس أعضاء يقر 
  إفالسإلجراءات أو خضعوا همقت من األوقات إفالس في أي وشهروابأنهم لم ي 
نه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي في نشرة اإلصدار هذه فإ ما ذكر في موضع آخر باستثناء 

 سواء محررة أو غير محررة د أو ترتيبات سارية المفعولوطرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عق
 نشرةال  هذهأعمال الشركة في وقت إصدارعلى لها تأثير كبير مها مزمع إبراد أو ترتيبات و أو عقكتابة

 أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي تعويض غير نقدي خالل السنتين  الشركةلم تمنح
 ، أو أو المدير المالي أو أي من أقربائهمألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين المنصرمتين
 .رويج أو الخبراء الذين لهم عالقة بعملية بيع أو طرح أي أوراق مالية من قبل الشركةالقائمين بالت

الرئيس  إن نظام الشركة األساسي والقوانين التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو
ت تمنح آمكاف قتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت علىاالتنفيذي حق التصويت على عقد أو 

 .قتراض من الشركةااللهم أو حق 

 عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة ٥-١-٦
 لم يبرم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أي عقد اليوجد أي عقد عمل بين الشركة ورئيس مجلس اإلدارة، كما

 .عمل أو خدمة مع الشركة أو مع أي من شركاتها التابعة
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 لجان مجلس اإلدارة ٢-٦

 اللجنة التنفيذية ١-٢-٦
 :للشركة واللجنة التنفيذية مجلس اإلدارةرئيس دور 
  واللجنة التنفيذية بأسلوب إدارة فعال وأخالقي في تسيير أمور الشركةرئيس مجلس اإلدارةيلتزم  
وليات المحددة ؤ عدداً من المسالتنفيذية واللجنة رئيس مجلس اإلدارةتشمل الوظائف التي يضطلع بها  

ختيار إدارة مؤهلة تؤسس هيكالً ا تشغيل وموازنات سنوية وتتضمن التخطيط اإلستراتيجي وإعداد خطط
 المطلوبةتنظيمياً فعاالً وتحديد وإدارة المخاطر وتقديم التقارير المالية 

 :أعضاء وتقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارةأربعة من حالياً  تنفيذيةجنة الللاتتكون و
 أعضاء اللجنة التنفيذية: ٤-٦ شكل 
 الجنسية اإلسم الصفة

 سعودي عبداهللا بن صالح النجيدي/ المهندس رئيس اللجنة التنفيذية
 سعودي أحمد بن يوسف التركي/ المهندس عضو اللجنة التنفيذية
 سعودي فيصل بن سعود الصالح/ المهندس عضو اللجنة التنفيذية
 سعودي زياد بن فهد الدغيثر/ اذاألست عضو اللجنة التنفيذية

 الشركة : المصدر

 لجنة المراجعة ٢-٢-٦
 بمهام معينة فيما يتعلق بجوانب سياسات وإجراءات الشركة  تقوممراجعةلللجنة قام مجلس اإلدارة بتشكيل 

تتكون لجنة . جتماع الجمعية العمومية العاديةاوتأكيد النتائج المالية قبل  الخاصة بالمراجعة والمحاسبة
 :أعضاء وتقدم تقاريرها مباشرة إلى مجلس اإلدارةة لمراجعة من ثالثا

 مراجعةاللجنة أعضاء : ٥-٦ شكل 
 الجنسية اإلسم الصفة

 سعودي فهد بن عبداهللا الدكان/ األستاذ رئيس لجنة المراجعة
 سعودي  المغامسأحمد بن عبداهللا/ الدكتور عضو لجنة المراجعة
 سعودي ناصر بن محمد القحطاني/ األستاذ عضو لجنة المراجعة

 الشركة: المصدر

 ضوابط إدارة الشرآة ٣-٦

 أسلوباً إلدارة الشركة مستندة في ذلك على قواعد مهنية أخالقية تقوم على مبادئ الشفافية الشركةتتبنى 
 :إلدارة وضبط إدارة الشركة على النحو التالي معنيدوره البيقوم مجلس اإلدارة  كما .والنزاهة والمسئولية

 ومن خالله رئيس الشركة بموجب توجيهات مجلس اإلدارة، ويفوض مجلس اإلدارة الشركةتدار أعمال  
 إدارة العمل اليومي للشركةبلمديرين التنفيذيين اآلخرين ا
ور ويتم حث أعضاء مجلس  بالخبرة والمعرفة والتقدير المتوازن لألمالشركةيتسم عمل مجلس إدارة  

اإلدارة على سلوك النقد الهادف البناء، فهم يتقدمون بأسئلة واضحة واستفسارية ويطلبون إجابات محددة 
  بتطوير الشركة وتقدمهالتزاماً بعيد المدىاوأمينة ويزاولون مهامهم بنزاهة ويظهرون 

مستشارين القانونيين والمحاسبين  على نصائح وتقارير وآراء اإلدارة والالشركةيعتمد مجلس إدارة  
القانونيين والمستشارين الخبراء، ويقوم مجلس اإلدارة بتقييم مؤهالت من يعتمد عليهم ويحمل المسئولية 

 للمدراء والمستشارين

 قياس األداء
 ضوابط قوية لمراجعة وقياس األداء، حيث تعمل آليات الضبط الداخلية والخارجية على مراجعة تمتلك الشركة

 :وضمان التقيد بالقواعد المشروطة وتشمل آليات الضبط المختلفة ما يلي
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 ١٩ 

 الضوابط الداخلية
مالية العالية والتقيد بمتطلبات الجودة، والتوجيه  تتضمن هذه الضوابط لجاناً للموافقة على النفقات الرأس

، مجلس اإلدارة يقوم كما. بتطوير الخدمات الجديدة ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية على أساس منتظم
الشركة وذلك وضبط إدارة مراجعة وتنفيذ أحدث الممارسات اإلدارية السليمة إلدارة ب وعلى نحو مستمر،

 .بتأسيس لجان خاصة إضافية حسبما يتطلب األمر

 الضوابط الخارجية
 ين الخارجية مثلباإلضافة إلى الضوابط الداخلية المذكورة أعاله، تخضع الشركة للعديد من الضوابط والقوان

 ومتطلبات العرض واإلفصاح من  الصحة والسالمةومعايير واآليزو معايير وقوانين الهيئات البحرية العالمية
 سنويربع  وإكمال المراجعة الخارجية للبيانات المالية على أساس قبل الهيئات والجهات النظامية السعودية

 .وسنوي

 الموظفون والسعودة ٤-٦
 موظفاً تحت اإلشراف المباشر لمدير ٢٧٧م ٢٠٠٧ فبراير ٢٨ بتاريخ الشركةعاملين في بلغ عدد الموظفين ال

 . موظفاً سعوديا١٠٢ًالشركة منهم 

نذ تأسيسها برنامجاً قوياً لتوظيف المواطنين السعوديين، حيث تزيد نسبة الموظفين السعوديين اتبعت الشركة وم
قوم الشركة باإلضافة إلى ذلك بتطبيق برنامج للسعودة وت. من القوى العاملة فيها% ٣٦,٨في الشركة على 

والتدريب حيث تبتعث الشركة مواطنين سعوديين للدراسة البحرية في الخارج، كما أنها تساهم في تدريب 
وتوظيف الطالب السعوديين خالل فترات اإلجازات وفترات تدريب الطالب الجامعيين أو من هم دون ذلك 

 .عملي التطبيقي وصقل مواهبهم ومهاراتهم في مجال تخصصاتهم المختلفةلالطالعهم على المنهج ا

 م٢٠٠٧موظفي الشركة كما في فبراير عدد  ٦-٦ شكل 
 نسبة السعودة المجموع غير السعوديين السعوديين 

 %٤٥,٦٥ ٩٢ ٥٠ ٤٢ المركز الرئيسي
 %٤٧,٢٢ ١٠٨ ٥٧ ٥١ قطاع الخطوط

 %١٦,٦٦ ٦ ٥ ١ قطاع النفط والغاز
 %٤٢,٨٥ ١٤ ٨ ٦ قطاع البتروكيماويات

 %٣,٥٠ ٥٧ ٥٥ ٢ إدارة السفنقطاع 
 %٣٦,٨٢ ٢٧٧ ١٧٥ ١٠٢ المجموع

 الشركة: المصدر

 



 

 
 ٢٠ 

 نبذة عن السوق ٧

 وهي من لقد تم استخالص هذا القسم من الدراسة السوقية التي قامت بها شركة مكويلنج سيرفيسيز األمريكية،
 .الشركات العالمية المرموقة والمتخصصة في تقديم االستشارات في نشاط النقل البحري

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة مكويلنج أو أي من العاملين فيها وأقربائهم واألطراف ذات العالقة ال تمتلك 
ادتها ضمن نشرة أسهماً أو مصلحة من أي نوع في الشركة، كما أنها أعطت موافقة خطية على نشر إف

 .اإلصدار هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة

 نظرة عامة ١-٧

يتوقع أن يكون أداء االقتصاد العالمي إيجابياً خالل العشر سنوات القادمة، حيث يقدر أن ينمو االقتصاد 
 دول منطقة الشرق األوسط في وفي المقابل، يقدر نمو اقتصاديات. في المتوسط سنوياً% ٣,٩العالمي بمعدل 

وكون النشاط البحري يرتبط ارتباطاً وثيقاً باالقتصاد . سنوياً خالل تلك الفترة% ٤,٤المتوسط بحوالي 
 .العالمي، فيتوقع استمراره بالنمو خالل السنوات المقبلة

. افية واالحترام الدوليويعتبر القطاع البحري من األنشطة المنظمة بقوانين صارمة، وتتميز هذه القوانين بالشف
 .ومع ذلك، يتمتع النشاط البحري بخصائص ومزايا السوق الحر

 نقل النفط والغاز ٢-٧

سيبقى النفط المصدر الرئيسي للطاقة خالل العشرين سنة القادمة على األقل، وقد استحوذت ناقالت النفط 
 .م٢٠٠٤من حصة نقل النفط خالل العام % ٥٤البحرية على 

وتصنف .  النفط بالمنافسة الشديدة، وأكثر الشركات العاملة فيه من الشركات الصغيرةويتميز قطاع نقل
 .الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في المرتبة السابعة عشر عالمياً من حيث عدد ناقالت النفط المملوكة

ناقلة، وتستحوذ هذه  ٣١٩ شركة في قطاع نقل النفط أكثر من خمس ناقالت لكل منها بإجمالي ٢٧تملك أكبر 
 . من إجمالي سوق نقل النفط في العالم% ٧٠الشركات على حصة تبلغ حوالي 

ويتمثل أعلى معدل . م٢٠١٥وتتوقع أحدث الدراسات أن يزيد معدل استهالك النفط بشكل مضطرد إلى عام 
لشمالية وشرق آسيا وتشهد منطقتا أمريكا ا. الستهالك النفط في وسائل النقل ومن ثم في األغراض الصناعية

 .أعلى معدالت نمو الطلب على النفط في العالم بفضل التقدم الصناعي الكبير الذي تشهده هذه المناطق

وأما قطاع الغاز فقد شهد نمواً قوياً خالل السنوات العشر الماضية نتيجة الستخدام الغاز المسال كوقود 
لنمو خالل الفترة القادمة نتيجة لزيادة الطلب العالمي لألغراض التجارية والسكنية، ويتوقع أن يستمر هذا ا

ومما يعزز الحاجة لوجود ناقالت خاصة بنقل . على الغاز خصوصاً من دول شرق آسيا وأمريكا الشمالية
والدول المستهلكة له، هذا ويبلغ حجم الغاز ) أي الدول المنتجة للغاز(الغاز بعد المسافة بين مصدر الغاز 

 . مليون طن٥٠ سنوياً حوالي المسال المنقول



 نبذة عن السوق

 ٢١ 

 نقل الكيماويات ٣-٧

يعتبر قطاع نقل الكيماويات من أكثر قطاعات النقل البحري تعقيداً لكونه يتطلب ناقالت خاصة وطاقم على 
وتسيطر شركات النقل البحري الكبيرة في العالم على هذا القطاع، حيث تحتكر اثنتان . درجة عالية من الكفاءة

 .من الحمولة المنقولة% ٥٠ عدد الناقالت ومن% ٥٠منهما حوالي 

وتتميز منطقة آسيا بوجود أعلى معدل طلب على خدمات نقل الكيماويات، فاقتصاد كل من الصين والهند في 
 .تطور مستمر وحجم االنتاج فيهما حتى اآلن اليتوازى مع حجم الطلب

 العالم، وبلغ متوسط النمو في قطاع  مليون طن من الكيماويات في جميع أنحاء١٣٠م نقل ٢٠٠٣تم في عام 
ولكون حجم الطلب على الكيماويات في ازدياد مستمر، . م١٩٨٥سنوياً منذ عام % ٤,٥نقل الكيماويات حوالي 

 .فإنه يتوقع أن تحافظ أسعار الشحن على مستوياتها العالية نسبياً

 نقل البضائع ٤-٧

التي تتميز بوجود عدد كبير من العمالء فيها، يتطلب قطاع نقل البضائع تواجد تجاري مستمر في األسواق 
ولذلك، فإن نقل البضائع . كما أنها تتطلب سفناً خاصة وشبكة تشغيل واسعة النطاق وطاقم ذا خبرة كبيرة
 .يتضمن العديد من المصروفات التشغيلية التي تحتم وجود معدل تشغيل عالي للسفن

نوب شرق آسيا والهند في زيادة الطلب على خدمة نقل وسيساهم التطور الكبير في دول الشرق األوسط وج
البضائع على المدى المتوسط والطويل والسيما في مجال نقل البضائع الخاصة بالصناعة والبنية التحتية، فكلما 

ووفقاً ألحدث . زادت أسعار النفط أدى ذلك إلى زيادة اإلنفاق على المشاريع الصناعية ومشاريع البنى التحتية
 ١,٦ات، ستحتاج مشاريع الصناعة والبنى التحتية الضخمة في الشرق األوسط إلى استثمارات تتجاوز الدراس

م، وسيكون للمملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات ٢٠١٠ –م ٢٠٠٥تريليون ريال سعودي خالل الفترة 
ا المرتفعة الحالية للسنوات ويتوقع أن تحافظ أجور الشحن على معدالته. العربية المتحدة النصيب األكبر منها

 .القليلة القادمة

وتواجه الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري منافسة كبيرة في قطاع نقل البضائع وخاصةً من الشركات 
 .التي تركز على هذا القطاع في أعمالها

 

 

 
 
 



 

 
 ٢٢ 

 األعمال للمرآز المالي للشرآة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل  ٨

  مبنية على عمالهاألمركزها المالي ونتائج ودية للنقل البحري  الوطنية السعشركةالدارة إ إن مناقشة وتحليل
، والتي تم م٢٠٠٥و م٢٠٠٦  ديسمبر٣١للسنوات المنتهية في  المراجعة  القوائم المالية- معتقرأ ن أيجب  و-

 وكي بي إم خير وشركاهم ديلويت أند توش بكر أبو ال إدارة الشركة وتم مراجعتها من قبل من قبلإعدادها
 . بكر أبوالخير وشركاهم– الفوزان وبانقا وديلويت أند توش –جي 

 .لمعلومات المالية التاريخية للشركة فقطإن تقرير مراجعي الحسابات المرفق في هذه النشرة يتعلق با

ت ذات طبيعة مستقبلية تشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي ونتائج األعمال بواسطة إدارة الشركة بيانا
وقد تختلف البيانات الختامية بشكل جوهري عن هذه . تحتوي على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدة

البيانات نتيجة لبعض العوامل الواردة ضمن المناقشة أدناه أو في مواضع أخرى من هذه النشرة، خصوصا 
 ".عوامل المخاطرة"في قسم 

 ارة بخصوص المعلومات الماليةإقرارات أعضاء مجلس اإلد ١-٨

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم 
المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم 

 .معايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينلالمالية ومراجعتها وفحصها وفقاً ل

قر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل كما ي
 .دارم وحتى تاريخ نشرة اإلص٢٠٠٥م و٢٠٠٦ ديسمبر ٣١في  تين المنتهيتينسنال



  األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 ٢٣ 

 قائمة المرآز المالي ٢-٨

م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١لتالية بيانات قائمة المركز المالي المراجعة للسنوات المالية المنتهية في تلخص الجداول ا
 :م٢٠٠٥و

 )آالف الرياالت(قائمة المرآز المالي : ١-٨ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

   األصول
   األصول المتداولة

 ١٤٥,١٦٤ ١٤٠,٤٥٦ نقد بالصندوق ولدى البنوك
 ٢٠٤,٢٧٢ ١٠٦,٢٧٧ استثمارات في سندات حكومية وودائع قصيرة األجل

 ١٤٣,٧٧٢ ١٣٧,٠٩٣ صافي مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
 ٣١,٤٧٤ ٣٧,٩٩٤ مصروفات مدفوعة مقدماً
 ١٧,٦١٩ ٦,٥٨١ جاري الوكاالت المدينة

 ٣٢,٥٨٦ ٤٢,٢١٠ المخزون
 ١٠٧,٨٠٧ ٦٤,٦٢٧ استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

 ١٥,٥٣٤ ٢٢,٧٧٣ صافي إعانة الوقود المستحقة
 ٦٩٨,٢٢٨ ٥٥٨,٠١١  المتداولةمجموع األصول

 ٦١,٨٣٢ ١٠,٦٠٤ استثمارات في سندات حكومية
 ١١٣,٥٦٦ ١٨٢,١٠٣ استثمارات في شركات شقيقة وأخرى

 ٤٣,١٩٩ ١٠٥,٠٣٩ صافي مصاريف مؤجلة
 ٣,٣٤٦,٧٤٢ ٣,٦٥٠,٧٤٤ صافي أصول ثابتة

 ١١٩,١٧٧ ١١٩,١٧٧ صافي الشهرة
 ٤٥١,٤٥٣ ١,٣٧١,٤٢٨ ناقالت تحت اإلنشاء

 ٤,٨٣٤,١٩٧ ٥,٩٩٧,١٠٦ مجموع األصول
   الملكية وحقوق الخصوم
    المتداولةالخصوم

 ١٨٤,١٥٨ ٢٦٤,١٠٧ دائنون وأرصدة دائنة أخرى
 ٢٣١,٩١١ ٦٦٥,٩٧٦  األجلاألقساط الجارية من قروض طويلة

 --- ٣٦٩,٧٩٦ قروض قصيرة األجل
 ١٨,٩٧٩ ١٥,٠٧٧ توزيعات أرباح غير مستلمة

 ٧,٠٠١ ٦٢٢ جاري الوكاالت الدائنة
 ١٥٠,٢٩٨ ١٤٥,١٢٥ مخصص زكاة وضرائب

 ٢٤,٤٧٣ ١١,٨٣٣ رحالت غير مكتملة
 ٦١٦,٨٢٠ ١,٤٧٢,٥٣٦  المتداولةمجموع الخصوم

 ١,٤٣٢,٨٩٨ ١,٣٣٦,٠٧٨ قروض طويلة األجل
 ٨٤٢ --- االلتزام الناتج عن تعديالت القيمة العادلة التفاقيات تثبيت عموالت القروض

 ٢٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ التزامات ضريبيةمخصص 
 ٢٠,٨٩٩ ٢٢,٦١٢ مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 ٢,٠٩١,٤٥٩ ٢,٨٤٣,٢٢٦ مجموع الخصوم
   الملكيةحقوق 

 ١,٩٩٩,٢٩٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ رأس المال المدفوع
 ٧٩,٤١٩ ١٢٣,٥٦٩ االحتياطي النظامي

 ٥١٤,٧٦٨ ٦٦٢,١١٤  المبقاةاألرباح
 )٨٤٢( --- احتياطي تثبيت عموالت قروض

 ٨,١٨٢ )٣١,٠٦٤( مكاسب غير محققة من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع) خسائر(
 ٢,٦٠٠,٨١٧ ٣,٠٠٤,٦١٩  حقوق المساهمينمجموع

 ١٤١,٩٢١ ١٤٩,٢٦١ حقوق األقلية
 ٢,٧٤٢,٧٣٨ ٣,١٥٣,٨٨٠ مجموع حقوق الملكية

 ٤,٨٣٤,١٩٧ ٥,٩٩٧,١٠٦ مجموع الخصوم وحقوق الملكية
 مراجعةالقوائم المالية ال: المصدر



  األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 ٢٤ 

 رأس المال العامل ١-٢-٨
م وذلك بسبب حلول الدفعة األخيرة من قرض تمويل ٢٠٠٦ انخفض رأس المال العامل للشركة في عام ا

م وكذلك بسبب زيادة القروض قصيرة األجل ١٩٩٦في حوض ميستوبيشي عام الناقالت الخمس المصنعة 
م، كما انخفضت كذلك األصول المتداولة للشركة ٢٠٠٦نتيجة لتعاقدات الشركة لبناء سفن جديدة خالل عام 

بسبب قرار الشركة تخفيض استثماراتها في السندات الحكومية واألوراق المالية المتاحة للبيع للمساعدة في 
 :.مويل تلك السفنت

 )آالف الرياالت(م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١رأس المال العامل آما في : ٢-٨ شكل 
 ٥٥٨,٠١١ األصول المتداولة 
 )١,٤٧٢,٥٣٦( الخصوم المتداولة
 )٩١٤,٥٢٥( رأس المال العامل

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بأن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر شهراً تلي ويقر أعضاء
 .تاريخ نشرة اإلصدار مباشرة

 سندات حكومية وودائع قصيرة األجل ٢-٢-٨
 ٣١كما في   سعوديريالمليون  ١٠٦,٢٧٧  حواليقصيرة األجلالسندات الحكومية والودائع   قيمةبلغت

 :ت تنمية حكومية سعودية وودائع بعمالت مختلفة على النحو التاليم تشمل سندا٢٠٠٦ديسمبر 

 )آالف الرياالت(استثمارات في سندات حكومية وودائع قصيرة األجل : ٣-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ٤٩,٦٠٢ ٥٠,٠٥٢ سندات حكومية
 ٦١,٧٠٨ ١٨,٧١١ لدوالر األمريكيودائع قصيرة األجل با

 ٢,١٨٩ --- ودائع قصيرة األجل باليورو
 ٩٠,٧٧٣ ٣٧,٥١٤ ودائع قصيرة األجل بالريال السعودي

 ٢٠٤,٢٧٢ ١٠٦,٢٧٧ اإلجمالي
 الشركة والقوائم المالية المراجعة: المصدر

  وبالتالي يظهر عام يعتمد حجم حساب السندات الحكومية والودائع على مدى توفر موارد مالية فائضة،
م وذلك لتمويل تعاقد الشركة لبناء سفن جديدة خالل عام ٢٠٠٦م رصيد أعلى لهذا الحساب من عام ٢٠٠٥
كما أن قرار االستثمار بين السندات الحكومية وأنواع الودائع المختلفة يعتمد على حجم العائد . م٢٠٠٦

 .للسيولةالتي يوفرها كل حساب وكذلك الحاجة اآلنية ) العمولة(

 ة أخرىصافي مدينون تجاريون وأرصدة مدين ٣-٢-٨
 مليون ١٣٧م حوالي ٢٠٠٦  ديسمبر٣١ في كما" مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى" صافي حساب بلغ

 ويوضح الجدول التالي تفصيل .م٢٠٠٥  ديسمبر٣١مليون ريال سعودي في  ١٤٤ريال سعودي مقارنة بـ 
 ": أخرىمدينون تجاريون وأرصدة مدينة"حساب 



  األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 ٢٥ 

 )آالف الرياالت(مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى : ٤-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ٧٧,٥٨١ ٥٧,٤٣٥ أجور شحن مستحقة لقطاع الخطوط
 ٢٠,٠٠٣ ٣١,٧١٩ أجور شحن مستحقة لقطاع ناقالت النفط العمالقة

 ١٨,٢٢٣ ١١,٩٧٦ ستحقة للشركة الوطنية لنقل الكيماوياتأجور شحن م
 ٤,٦٤٣ ١١,٣١٤ رسوم مستحقة لشركة الشرق األوسط إلدارة السفن

 ١٢٠,٤٥٠ ١١٢,٤٤٤ إجمالي مدينون تجاريون
 ٨,٨٩٠ ١٦,٩٠٥ مطالبات تأمين

 ٢٦,٩٨١ ٢٥,٤٦٨ أرصدة مدينة أخرى
 )١٢,٥٤٩( )١٧,٧٢٤( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ١٤٣,٧٧٢ ١٣٧,٠٩٣ إلجماليا
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 مصروفات مدفوعة مقدمًا ٤-٢-٨
يمثل حساب مصروفات مدفوعة مقدماً أقساط التأمين التي تدفعها الشركة لتغطية السنة التالية من العمليات 

كها بحسب مدة وغيرها من المصاريف التي تدفعها الشركة مقدماً كمصروفات التمويل والتي يتم استهال
 مليون ريال ٣١م مقارنة بـ ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في عام ٣٨ وقد بلغ هذا الحساب حوالي .التمويل

 :م٢٠٠٥سعودي في عام 

 )آالف الرياالت(مصروفات مدفوعة مقدمًا : ٥-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ٨,٩٥٢ ٩,٢٦٢ التمويل وإعادة التمويلمصروفات 
 ١٠,٥٠٥ ١٨,١٠٥ أقساط تأمين

 ١٢,٠١٧ ١٠,٦٢٧  أخرى-مصروفات مدفوعة مقدماً 
 ٣١,٤٧٤ ٣٧,٩٩٤ اإلجمالي
 الشركة: المصدر
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 المخزون ٥-٢-٨
وقد . ل مخزون الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في مستلزمات السفن مثل الوقود وزيوت التشحيميتمث

 مليون ريال سعودي ٣٣م مقارنةً بـ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في عام ٤٢صيد هذا الحساب حوالي بلغ ر
إلى الزيادة في % ٢٩,٥م بمقدار ٢٠٠٦ويعود سبب ارتفاع المخزون كما في نهاية عام . م٢٠٠٥في عام 

وقود م، كما ارتفعت كميات ال٢٠٠٥عن معدالتها في عام % ١٥أسعار الوقود والتي ارتفعت بحوالي 
م مقارنة بتلك الكميات الموجودة بنهاية عام ٢٠٠٦الموجودة في خزانات الوقود بالسفن في نهاية عام 

 .م٢٠٠٥

 )آالف الرياالت(المخزون : ٦-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ٦,٩٥٧ ١٠,٥١١  ناقالت النفط العمالقة–زيوت تشحيم 
 ١٥,٩٩٦ ١٨,٨١١  ناقالت النفط العمالقة–وقود 
 ٧,٥٨٥ ٩,٣٨١  سفن الرورو–وقود 

 ٢,٠٤٨ ٣,٥٠٧ المخزون العائد للشركة الوطنية لنقل الكيماويات
 ٣٢,٥٨٦ ٤٢,٢١٠ اإلجمالي
 الشركة: المصدر

  وأخرىاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع ٦-٢-٨
 في وحدات صناديق مشتركة تدار من )استثمارات قصيرة األجل (للبيعمثل حساب استثمارات مالية متاحة تي

قبل بنوك محلية مشتراة ومحتفظ بها بغرض تحقيق مكاسب في األجل القصير، وتدرج المكاسب أو الخسائر 
 . ققة ضمن حقوق المساهمينغير المح

اويات حيث تم إعادة تصنيفها كما يدخل ضمن هذا الحساب استثمار الشركة في الشركة العربية لناقالت الكيم
من أصول غير متداولة إلى أصول متداولة بعد اإلتفاق المبدئي على بيع كامل حصة الشركة في الشركة 

 ).شركة المالحة العربية المتحدة ( العربية لناقالت الكيماويات إلى الشريك اآلخر 

 :"احة للبيع وأخرىاستثمارات في أوراق مالية مت"تفاصيل حساب لتالي ويلخص الجدول ا

 )آالف الرياالت(م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع آما في : ٧-٨ شكل 
 (%)النسبة  )آالف الرياالت(قيمة االستثمار  

 %١١,٩ ٩,٥٣٥  ساب–صندوق األمانة للشركات الصناعية 
 %٢٩,٧ ٢٣,٨٢٥  ساب– لألسهم السعودية صندوق األمانة

 %١٨,٩ ١٧،٩٢٢  البنك السعودي لالستثمار–صندوق الفرص لالكتتابات األولية 
 %٣٩,٥ ٣٧،٤٠١ محفظة خاصة باألسهم السعودية تدار من قبل البنك السعودي لالستثمار

 %١٠٠,٠ ٨٨,٦٨٣ اإلجمالي
  )٣١,٠٦٤( متاحة للبيعغير محققة من إستثمارات في أوراق مالية ) خسائر(

  ٧,٠٠٨ الشركة العربية لناقالت الكيماوياتاالستثمار في 
  ٦٤,٦٢٧  كما يظهر في قائمة المركز المالياإلجمالي
 الشركة: المصدر

 صافي إعانة الوقود المستحقة ٧-٢-٨
مشتراة، ويتم يتم احتساب إعانة الوقود التي تستحق للشركة من قبل الحكومة عند الشراء على أساس الكمية ال

 .تكوين مخصصات مقابل أي مبالغ مشكوك في تحصيلها من اإلعانة المستحقة



  األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 ٢٧ 

  وأخرى٣استثمارات في شرآات شقيقة ٨-٢-٨
يمثل حساب استثمارات في شركات شقيقة وأخرى استثمارات الشركة في الشركات الشقيقة والتي  •

 ١٨٢هذا الحساب حوالي وقد بلغ رصيد . أو أقل% ٥٠تمتلك الشركة حصصاً في رأس مالها تبلغ 
ويعود . م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ١١٤م مقارنة بـ ٢٠٠٦مليون ريال سعودي في عام 

 حصة الشركة في أرباح م إلى٢٠٠٦في هذا الحساب في عام % ٦٠بمقدار حوالي سبب الزيادة 
 :الشركات الشقيقة كما هو موضح بالجدول أدناه

 )آالف الرياالت(استثمارات في شرآات شقيقة وأخرى : ٨-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ١١,١٠٢ ١١٣,٥٦٦ رصيد االستثمار في بداية السنة
 ٣٢,٨٦٢ --- استثمار في شركة بترديك

 ٨٦,٠٤١ ٩٠,٨١٥ حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة
 ٤٠٠ ١٠,٨٠٠ استثمار في الشركة العربية المتحدة للزجاج

 )١٦,٨٣٩( )٢٦,٠٧٠( توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة
تحويل استثمار الشركة في الشركة العربية لناقالت الكيماويات إلى 

 --- )٧,٠٠٨( استثمارات متاحة للبيع
 ١١٣,٥٦٦ ١٨٢,١٠٣ اإلجمالي
 جعةالقوائم المالية المرا: المصدر

 صافي مصاريف مؤجلة ٩-٢-٨
م نتيجة ٢٠٠٦مصاريف مؤجلة بشكل رئيسي من تكاليف التسفين والتي زادت في عام يتكون حساب صافي 
 . ناقالت نفط عمالقة٦الصيانة الدورية لـ 

 )آالف الرياالت(صافي مصاريف مؤجلة : ٩-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ٧١,٧٦٧ ١٤٣,٥٥٥ إحمالي تكاليف التسفين
 )٢٩,٦٩٨( )٣٨,٥١٦( إجمالي إطفاء تكاليف التسفين

 ١,١٣٠ --- منافع ضريبية مؤجلة
 ٤٣,١٩٩ ١٠٥,٠٣٩ اإلجمالي
 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 صافي األصول الثابتة ١٠-٢-٨
 )آالف الرياالت(صافي األصول الثابتة : ١٠-٨ شكل 

مباني  أراضي 
 وتحسينات

األسطول 
 والمعدات

حاويات 
 وجرارات

أثاث 
 ومفروشات

أدوات 
ومعدات 
 مكتبية

 سيارات
أجهزة 
حاسب 
 آلي

ساحة 
 اإلجمالي أخرى الحاويات

            م٢٠٠٦ ديسمبر٣١
 ٦,١٧٧,١٩٢ ١,٤٦٤ ١٠,٢١١ ٣٧,٦٨٣ ١,٧٦٣ ٤,٠١٩ ٤,٦٨٠ ٦٥,٤٩٣ ٦,٠٣٣,٣٣١ ٤,٩٥٥ ١٣,٥٩٣ التكلفة

 )٢,٥٢٦,٤٤٨( )٣٩٦( )٨,٩٤٨( )٣٤,٠٢٤( )٩٢٢( )٣,٤٦١( )٤,١٧٦( )٤٥,٤٩٨( )٢,٤٢٦,٤٦٩( )٢,٥٥٤( --- مجمع االستهالك

 ٣,٦٥٠,٧٤٤ ١,٠٦٨ ١,٢٦٣ ٣,٦٥٩ ٨٤١ ٥٥٨ ٥٠٤ ١٩,٩٩٥ ٣,٦٠٦,٨٦٢ ٢,٤٠١ ١٣,٥٩٣ صافي القيمة الدفترية 
            م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

 ٥,٨٩٠,٧٤١ ١,٤٤٧ ١٠,١٩٧ ٣٥,٧٧٢ ١,٧٠٦ ٣,٦٧٦ ٤,٦٤١ ٧٠,٢٠١ ٥,٧٥١,١٩٢ ٤,٧٥٢ ٧,١٥٧ التكلفة
 ٢,٥٤٣,٩٩٩ ٣٦٠ ٨,٢٠٤ ٣٣,٣٩٦ ١,٢٦١ ٣,٤٢٢ ٤,٠٩٢ ٤٣,٧١٧ ٢,٤٤٧,٣٥٠ ٢,١٩٧ --- مجمع االستهالك

 ٣,٣٤٦,٧٤٢ ١,٠٨٧ ١,٩٩٣ ٢,٣٧٦ ٤٤٥ ٢٥٤ ٥٤٩ ٢٦,٤٨٤ ٣,٣٠٣,٨٤٢ ٢,٥٥٥ ٧,١٥٧ صافي القيمة الدفترية 

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

                                                 
 .تم توحيد قوائمها المالية مع الشرآة الشرآات الشقيقة هي الشرآات التي التملك الشرآة فيها حصة مسيطرة وبالتالي الي ٣
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من أسطول الشركة ناقالت نفط عمالقة وناقالت كيماويات ممولة بقروض بنكية ومرهونة لصالح البنوك يتض
 .المقرضة

 الشهرة ١١-٢-٨
تم إن الشهرة المدفوعة عند شراء االستثمارات والتي تمثل فائض سعر الشراء على صافي األصول المشتراة ي

قياسها في نهاية كل فترة مالية واظهارها بالقوائم المالية وفقا لتكلفتها بعد تعديلها بمقدار االنخفاض في قيمتها 
 ).أن وجد(

 ناقالت تحت اإلنشاء ١٢-٢-٨
م عقداً مع شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة لبناء ناقلتي نفط عمالقتين ٢٠٠٤وقعت الشركة خالل عام 

م، ومن المتوقع استالم ٢٠٠٧اكن وقد تم استالم الناقلة وفرة خالل شهر فبراير  طن س٣١٨,٠٠٠بطاقة 
 مليون دوالر أمريكي ١٠٥,٥وتبلغ قيمة العقد حوالي  .م٢٠٠٧الناقلة األخرى خالل الربع الثالث من العام 

 .لكل سفينة، وسيتم سداد كامل قيمة العقد لشركة هيونداي على أقساط خالل مراحل البناء

م عقدين آخرين مع شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلـة          ٢٠٠٦وقعت الشركة خالل شهر مارس      كذلك  
، ومن المتوقع ) مليون دوالر٧٢١,٨(ريال سعودي  ٢,٧٠٧لبناء ست ناقالت نفط عمالقة بقيمة إجمالية تبلغ 

 .م٢٠٠٩م و ٢٠٠٨أن يتم استالم هذه الناقالت خالل العامين 

الشركة الوطنية لنقل ( اإلنشاء أيضاً تلك المبالغ التي قامت الشركة التابعة ويتضمن رصيد ناقالت تحت
حيث وقعت الشركة التابعة عدة عقود . بسدادها بموجب عقود بناء ناقالت بتروكيماويات جديدة) الكيماويات

 ٣٦٢,٣ ( مليون ريال سعودي١,٣٥٩ ناقالت بتروكيماويات بتكلفة إجمالية بلغت ١٠مع شركة هيونداي لبناء 
م وانضمت ٢٠٠٦م وأربع ناقالت خالل العام ٢٠٠٥، وقد تم استالم ناقلتين خالل العام )مليون دوالر أمريكي

م وأثنتان خالل عام ٢٠٠٧ان خالل عام تثناسوف يتم أستالم فاألربع الباقية أما و. للخدمة مع باقي األسطول
 .م٢٠٠٨

 SLS SHIPBUILDING(عقدا مع شركة م ٢٠٠٦العام كما وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات خالل 
CO. ( ل سعودي  مليون ريا١,٨٣٨ ناقالت بتروكيماويات بتكلفة تصل إلى ١٠لبناء)مليون دوالر ٤٩٠ 

 .م٢٠١٠م و ٢٠٠٩ومن المتوقع استالم الناقالت خالل العامين ) أمريكي

 )آالف الرياالت(ت تحت اإلنشاء ناقال: ١١-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ٢٣٥,٨٤٩ ١,٣٠٧,١٩١ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
 ٢١٥,٦٠٤ ٦٤,٢٣٧ الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 ٤٥١,٤٥٣ ١,٣٧١,٤٢٨ اإلجمالي
 القوائم المالية المراجعة والشركة: المصدر

 رىدائنون وأرصدة دائنة أخ ١٣-٢-٨
 مليون ٢٦٤م إلى ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ١٨٤من " دائنون وأرصدة دائنة أخرى"ارتفع رصيد 

ووجود أرصدة دائنة لبعض حملة م وذلك بسبب زيادة مصاريف تشغيل السفن ٢٠٠٦ريال سعودي في عام 
دائنون " حساب تتكون أرصدة. األسهم ممن بيعت أسهمهم في المزاد ولم يقوموا باستالمها حتى تاريخه

 :مما يلي" وأرصدة دائنة أخرى
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 )آالف الرياالت(دائنون وأرصدة دائنة أخرى : ١٢-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ٩٧,٩٨١ ١٢٩,٠١٢ مصروفات تشغيلية مستحقة
 ١٢,٨٩٣ ١٩,٠٤٧ مصروفات تمويل مستحقة

 ٣٩,٥٠٩ ٣٠,٤٦٤ يوندائنون تجار
 ١٣,٧٨٧ ١٦,٥٢٧ مصروفات تأمين مستحقة

 ١٩,٩٨٨ ٦٩,٠٥٧ أرصدة دائنة أخرى
 ١٨٤,١٥٨ ٢٦٤,١٠٧ اإلجمالي
 القوائم المالية المراجعة والشركة: المصدر

 قروض طويلة األجل ١٤-٢-٨
يلة األجل حصلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والشركة الوطنية لنقل الكيماويات على قروض طو

 :ية لتمويل شراء وبناء ناقالت، وتتكون هذه القروض مما يليمن بنوك محلية وعالم

 )آالف الرياالت(القروض طويلة األجل : ١٣-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ١,٢٥٤,٠٥٦ ١,٣٣٥,٢٦٥ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
 ٤١٠,٧٥٣ ٦٦٦,٧٨٩ الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 )٢٣١,٩١١( )٦٦٥,٩٧٦( األقساط الجارية
 ١,٤٣٢,٨٩٨ ١,٣٣٦,٠٧٨ إجمالي القروض طويلة األجل

 القوائم المالية المراجعة والشركة: المصدر

م على قروض ٢٠٠٦وقد زاد رصيد القروض للشركة الوطنية لنقل الكيماويات وذلك بسبب حصولها في 
 .إضافية لتمويل بناء ناقالت جديدة

 مليون ريال تمثل ٣٤٩ مليون ريال منها ٤٣٤م بمقدار ٢٠٠٦وأما األقساط الجارية فقد ارتفعت في عام 
 .الدفعة االخيرة من قرض تمويل خمس ناقالت نفط عمالقة

ستثمارات العامة وتم  مليون ريال سعودي مقدم من صندوق اال٣٧٥تتضمن قروض الشركة قرضاً بقيمة 
م، علماً بأن الصندوق مساهم في الشركة وممثل في مجلس ٢٠٠٢استالم كامل قيمة القرض خالل عام 

 .إدارتها

يتم سداد هذه القروض على أقساط تبدأ بعد تاريخ استالم السفن والناقالت وتحتسب تكاليف التمويل على 
لى شروط تتعلق بالسيولة والمديونية وشروط أخرى، كما أن أساس اتفاقيات التمويل، وتشتمل هذه االتفاقيات ع

لمزيد من التفاصيل عن (الناقالت والسفن التي تم تمويلها من هذه القروض مرهونة لصالح البنوك المقرضة 
 ).١-١-٩الرهونات، الرجاء قراءة قسم 

 أرباح غير مستلمة ١٥-٢-٨
 :يتكون رصيد أرباح غير مستلمة من قبل المساهمين مما يلي

 )آالف الرياالت(أرباح غير مستلمة : ١٤-٨ كل ش
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ١٨,٩٧٩ ١٥,٠٧٧ توزيعات أرباح غير مستلمة عن سنوات سابقة
 --- --- توزيعات أرباح مقترحة

 ١٨,٩٧٩ ١٥,٠٧٧ اإلجمالي
 اجعة والشركةالقوائم المالية المر: المصدر
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 التزامات ضريبيةمخصص  ١٦-٢-٨
م وتم سداد الزكاة المستحقة ٢٠٠٥ت الزكوية لكافة السنوات المالية حتى عام قامت الشركة بتقديم اإلقرارا

 .م١٩٨٨وفقاً لهذه اإلقرارات وحصلت على الشهادات النهائية حتى نهاية عام 

ل مصلحة الزكاة والدخل على الموقف وقد قامت الشركة بتكوين مخصصات لمقابلة االعتراضات من قب
م وحتى عام ١٩٨٢م وكذلك على الموقف الضريبي من عام ٢٠٠٠م وحتى ١٩٨٩الزكوي للشركة من عام 

لعام ) ١٤،١٢،١١(وقد أصدرت لجنة اإلعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية الثانية القرارات  .م٢٠٠٠
 الزكوي، وقد استأنفت الشركة هذه القرارات م في الجانب٢٠٠٠م وحتى ١٩٨٩هـ عن الفترة من ١٤٢٧

وقدمت ضمانا بنكيا بقيمة تلك المطالبات لغرض قبول استئنافها، ولم يتم تحديد موعد الجلسة للنظر في 
 .استئناف الشركة

 رحالت غير مكتملة ١٧-٢-٨
م تكتمل األرباح والمصاريف التشغيلية المؤجلة الناتجة عن وجود رحالت ل" رحالت غير مكتملة"يمثل حساب 

بعد كما في نهاية العام، حيث يتم إيراد هذه األرباح والمصاريف المؤجلة في قائمة المركز المالي بدالً من 
 . قائمة الدخل

 االلتزام الناتج عن تعديالت القيمة العادلة التفاقيات تثبيت عموالت القروض ١٨-٢-٨
 :فيما يلي بيان حركة احتياطي تثبيت عموالت القروض

 )آالف الرياالت(احتياطي تثبيت عموالت القروض : ١٥-٨ شكل 
  ديسمبر٣١كما في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 )٢٤,٥٠١( )٨٤٢( الرصيد في بداية الفترة
 ١٠,٣٣٥ ٢,٣٠٥ فرق صافي التدفق النقدي بين سعر التثبيت وسعر العموالت السائدة

 ١٣,٣٢٤ )١,٤٦٣( اطي تثبيت عموالت القروضالفرق في إعادة تقييم احتي
 )٨٤٢( --- الرصيد في نهاية الفترة

 القوائم المالية المراجعة والشركة: المصدر

يعود سبب االنخفاض التدريجي في رصيد هذا الحساب إلى انخفاض رصيد القروض القائمة والناتج عن 
يتأثر رصيد هذا الحساب بنسبة العمولة بين البنوك تسديد الشركة اللتزامتها المالية في الوقت المحدد، كما 

 .حيث أن ازدياد هذه النسبة يؤدي إلى انخفاض في رصيد احتياطي تثبيت عموالت القروض

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة ١٩-٢-٨
تقوم الشركة بتجنيب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس مدة الخدمة المتراكمة للعاملين وفقاً 

لشركة وبما يتماشى مع نظام العمل والعمال السعودي واألنظمة واللوائح المطبقة في الشركات التابعة للوائح ا
 .خارج المملكة
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 ٣١ 

 نتائج التشغيل ٣-٨

م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في للسنتين الماليتين المنتهيتينيلخص الجدول التالي بيانات قائمة الدخل المراجعة 
 :م٢٠٠٥و

 )آالف الرياالت(قائمة الدخل : ١٦-٨ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ١,٦٠٢,٢٧٠ ١,٦٥١,٢٨١ إيرادات التشغيل
 )١,٠٨١,٠٠٥( )١,١٦١,٠٠٥( مصروفات التشغيل

 ٥٢١,٢٦٥ ٤٩٠,٢٧٥ مجمل الدخل
 )٧٠,٨٤٤( )٨١,٣٤٤( مصاريف عمومية وإدارية

 ٤٥٠,٤٢١ ٤٠٨,٩٣١ دخل التشغيل
 ٤٦,٢٤٩ ٩٠,٨١٥ إيرادات االستثمار في الشركات الشقيقة

 ٢٢,٨٣٠ ٣٠,٠٥٠ إيرادات أخرى
 )٨١,٥٠١( )١٠٦,٨١٢( مصاريف التمويل

 ٤٣٧,٩٩٩ ٤٢٢,٩٨٤ الدخل قبل إعانة الوقود
 ٣١,٥٣٣ ٤٨,١٥٨ إعانة الوقود

 ٤٦٩,٥٣٢ ٤٧١,١٤٢ الدخل قبل الزكاة والضرائب
 )١٤,٢٥٩( )١٢,٨٧٨( مخصص الزكاة

 )٤,٤١٨( )٦,٤٢٧( مخصص الضرائب
 ٤٥٠,٨٥٥ ٤٥١,٨٣٧ الدخل قبل حصة األقلية

 )١٣,٠١٥( )١٠,٣٤١( حصة األقلية
 ٤٣٧,٨٤٠ ٤٤١,٤٩٦ صافي ربح السنة

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 (%)ن اإليرادات قائمة الدخل آنسبة م: ١٧-٨ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 

 ١٠٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ إيرادات التشغيل
 ٦٧,٤٧ )٧٠,٣١( مصروفات التشغيل

 ٣٢,٥٣ ٢٩,٦٩ مجمل الدخل
 ٤,٤٢ )٤,٩٣( مصاريف عمومية وإدارية

 ٢٨,١١ ٢٤,٧٦ دخل التشغيل
 ٢,٨٩ ٥,٥٠ إيرادات االستثمار في الشركات الشقيقة

 ١,٤٢ ١,٨١ دات أخرىإيرا
 ٥,٠٩ ٦,٤٦ مصاريف التمويل

 ٢٧,٣٤ ٢٥,٦١ الدخل قبل إعانة الوقود
 ١,٩٧ ٢,٩٢ إعانة الوقود

 ٢٩,٣٠ ٢٨,٥٣ الدخل قبل الزكاة والضرائب
 ٠,٨٩ ٠,٠٠ مخصص الزكاة

 ٠,٢٨ ٢٨,٥٣ مخصص الضرائب
 ٢٨,١٤ )٠,٧٨( الدخل قبل حصة األقلية

 ٠,٨١ )٠,٣٩( حصة األقلية
 ٢٧,٣٣ ٢٧,٣٦ في ربح السنةصا

 تم احتسابها من قبل اإلدارة بناء على القوائم المالية المراجعة: المصدر
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 يرادات التشغيلإ ١-٣-٨
 وهو مقارب لما حققته الشركة في  ريال سعوديمليار ١,٦٥م حوالي ٢٠٠٦الشركة في عام ت إيرادات بلغ

 :م٢٠٠٥عام 
 )آالف الرياالت(تحليل اإليرادات : ١٨-٨ شكل 

  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 ٦٥٨,٩١٩ ٧٠٨,٩٧٧ ناقالت النفط العمالقة

 ٤٥٣,٠٦٧ ٤٩٣,٢٥١ الخطوط
 ٤٩٠,٢٨٤ ٤٤٩,٠٥٣ نقل الكيماويات

 ١,٦٠٢,٢٧٠ ١,٦٥١,٢٨١ اإلجمــــــالي

   يراداتاإل  إجمالينسبة منال
 %٤١,١٢ %٤٢,٩٣ النفط العمالقةناقالت 
 %٢٨,٢٨ %٢٩,٨٧ الخطوط

 %٣٠,٦٠ %٢٧,٢٠ نقل الكيماويات
 %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ اإلجمــــــالي

 وتحليل إدارة الشركةالقوائم المالية المراجعة : المصدر

 مصروفات التشغيل ٢-٣-٨
في %) ٧٠(م إلى ٢٠٠٥في العام %) ٦٧(بين )  اإليرادات التشغيليةإلى(ترواحت نسبة مصروفات التشغيل 

 :وتتكون مصروفات التشغيل ممايلي. م٢٠٠٦العام 

 )آالف الرياالت (مصاريف التشغيلتحليل : ١٩-٨ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 ٣٢٥,٤٦٢ ٣٧٢,١٦٩ ناقالت النفط العمالقة

 ٣٤٨,٠٠٤ ٤١١,٠٦٣ الخطوط
 ٤٠٧,٥٣٩ ٣٧٧,٧٧٤ نقل الكيماويات

 ١,٠٨١,٠٠٥ ١,١٦١,٠٠٦ اإلجمــــــالي

   يراداتاإل  إجمالينسبة منال
 %٢٠,٣١ %٢٢,٥٤ ناقالت النفط العمالقة

 %٢١,٧٢ %٢٤,٨٩ الخطوط
 %٢٥,٤٤ %٢٢,٨٨ نقل الكيماويات

 %٦٧,٤٧ %٧٠,٣١ اإلجمــــــالي
 تحليل إدارة الشركةوالقوائم المالية المراجعة : المصدر

 المصاريف العمومية واإلدارية ٣-٣-٨
 حيث السنتين الماضيتينأهم عناصر المصاريف العمومية واإلدارية خالل ) كاألجور( تكاليف الموظفين تمثل

 تتراوح نسبة تكلفة المصاريف العمومية .م٢٠٠٦ في عام من إجمالي هذه المصاريف% ٧٢شكلت ما معدله 
 . م٢٠٠٦م و٢٠٠٥ عامي بين% ٤,٩ و %٤,٤مابين )  من إيرادات التشغيلكنسبة مئوية(واإلدارية 
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 )آالف الرياالت( المصاريف العمومية واإلدارية: ٢٠-٨ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
   المصاريف العمومية واإلدارية

 ٥٣,٥٧٣ ٥٨,٢٥٩ تكاليف الموظفين
 ١١,٦٧٢ ١٦,٧٣٨ عمومية وإدارية أخرى

 ١,٧٤٣ ١,٩٢٩ استهالك
 ٣,٨٥٦ ٤,٤١٨ مصاريف مجلس إدارة الشركة والشركات التابعة

 ٧٠,٨٤٤ ٨١,٣٤٤ اإلجمـــــــــــالي

   كنسبة من إجمالي اإليرادات
 %٣,٣٤ %٣,٥٣ تكاليف الموظفين

 %٠,٧٣ %١,٠١ عمومية وإدارية أخرى
 %٠,١١ %٠,١٢ استهالك

 %٠,٢٤ %٠,٢٧ مصاريف مجلس إدارة الشركة والشركات التابعة
 %٤,٤٢ %٤,٩٣ اإلجمـــــــــــالي

 وتحليل إدارة الشركةالقوائم المالية المراجعة : المصدر

 صافي حصة الشرآة في أرباح شرآات شقيقة ٤-٣-٨
 ٤٦يد هذا الحساب من حوالي وقد ارتفع رص. حساب حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقةال  هذايمثل

م، ويعود سبب هذا ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في عام ٩١م إلى حوالي ٢٠٠٥مليون ريال سعودي في عام 
 .أن زيادة أرباح شركة بترديكاالرتفاع إلى 

 )رياالتآالف ال(إيرادات االستثمار في الشرآات الشقيقة : ٢١-٨ شكل 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في  

 ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ 
 ٢,٩١٠ )٢,٢٠٨( حصة الشركة في أرباح الشركة العربية لناقالت الكيماويات

 ٤٣,٣٣٩ ٩٣,٠٢٣ حصة الشركة في أرباح شركة بيترديك
 ٤٦,٢٤٩ ٩٠,٨١٥ اإلجمـــــــــــالي

   كنسبة من إجمالي اإليرادات
 ٠,١٨ )٠,١٣( ة العربية لناقالت الكيماوياتحصة الشركة في أرباح الشرك

 ٢,٧١ ٥,٦٣ حصة الشركة في أرباح شركة بيترديك
 ٢,٨٩ ٥,٥٠ اإلجمـــــــــــالي

 وتحليل إدارة الشركةالقوائم المالية المراجعة : المصدر

 اإليرادات األخرى ٥-٣-٨
 تقريباً عن عام %٣٢دار ، مرتفعة بمقم٢٠٠٦ مليون ريال سعودي عام ٣٠بلغت اإليرادات األخرى حوالي 

تخص الشركة بيع أصول ثابتة م إلى المكاسب المحققة من ٢٠٠٦ويعود سبب االرتفاع في عام . م٢٠٠٥
 .الوطنية لنقل الكيماويات
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 )آالف الرياالت(اإليرادات األخرى : ٢٢-٨ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 عموالت السندات الحكومية ٣,٩١٩ ٤,٨٤٠
 عموالت ودائع قصيرة األجل ٤,٦٤٥ ٦,١٠٦
 مكاسب استثمار في أوراق مالية متاحة للبيع )١٠,٣٤٥( ٧,٩٤٠
 عموالت شحن --- ١١٣

 عموالت بنكية واستنفاذ عالوات للسندات الحكومية )١,٣٣٨( )١,٧٣٥(
 بتةمكاسب بيع أصول ثا ٣١,٢٩٩ ٣,٤٩٠
 عموالت بنكية ١,٣٩٧ ٩٨٥
 فروقات أسعار صرف عمالت أجنبية )٧٢٤( ٥٧١
 أخرى متنوعة ١,١٩٧ ٥٢٠

 اإلجمـــــــــــــالي ٣٠,٠٥٠ ٢٢,٨٣٠
 والشركةالقوائم المالية المراجعة : المصدر

 حصة األقلية ٦-٣-٨
 ١٠ت، حيث بلغ رصيده يمثل هذا الحساب حصة شركة سابك من صافي أرباح الشركة الوطنية لنقل الكيماويا

ويعود سبب . م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ١٣م مقارنة بـ ٢٠٠٦مليون ريال سعودي في عام 
 .م إلى انخفاض عدد السفن التشغيلية نظرا لبيع بعضها٢٠٠٦انخفاض هذا الحساب في عام 

 صافي الربح ٧-٣-٨
في  مليون ريال سعودي ٤٤١ إلى م٢٠٠٥في عام  مليون ريال سعودي ٤٣٨بح من حوالي زاد صافي الر

 .%٠,٨٤ بنسبة نمو تبلغ م٢٠٠٦عام 

 الوضع المالي والسيولة والبنود األخرى ٤-٨

 التدفقات النقدية ١-٤-٨
إن المصدر األساسي لسيولة الشركة هو النقد من المصادر التشغيلية واالستثمارية والتمويلية والذي يستخدم 

وفيما يلي جدوالً . س مالية ودفعات أرباح األسهمبشكل رئيسي لتمويل مصروفات التشغيل والنفقات الرأ
 :م٢٠٠٣م و٢٠٠٤م و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١المنتهية في للسنوات المالية  الموحدة التدفقات النقديةب

 )آالف الرياالت(التدفقات النقدية : ٢٣-٨ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

 :التدفقات النقدية من ٢٠٠٦ ٢٠٠٥
 األنشطة التشغيلية ٦١٣,٨٧٨ ٦٤٧,٣٥٣

 األنشطة االستثمارية )١,٤٤٢,٩٤٣( )٧٣٢,٧٦٥(
 األنشطة التمويلية   ٧٠٠,٨٤٩ )١٣١,٧٩٠(
 في رصيد النقد) النقص(الزيادة  )١٢٨,٢١٥( )٢١٧,٢٠٢(

 رصيد النقدية ومافي حكمها أول الفترة  ٢٩١,٣٥٢ ٥٠٨,٥٥٤
 رصيد النقدية ومافي حكمها في آخر الفترة  ١٦٣,١٣٧ ٢٩١,٣٥٢

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٢-٤-٨
 إلى م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ٦٤٧ صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من انخفض
شكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف المدفوعة ، ويعود ذلك بم٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في عام ٦١٤

 .مقدما وأنخفاض الدخل من أعانة الوقود

 



  األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 ٣٥ 

 )آالف الرياالت(التدفقات النقدية التشغيلية : ٢٤-٨ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  

 صافي الدخل ٤٤١,٤٩٦ ٤٣٧,٨٤٠
  

 ت للبنود غير النقديةالتعديال

 استهالك ٢٠٠,٧٠٤ ١٩١,٢٥٥
 إطفاء مصاريف مؤجلة ٣٩,٦٤٧ ٤٣,١٩٩

 صافي حصة الشركة في أرباح شركات شقيقة )٩٠,٨١٥( )٤٦,٢٤٩(
 خسائر بيع أصول ثابتة) مكاسب( )٣١,٢٩٩( )٤,٥٩٠(

 حصة األقلية في صافي أرباح شركات تابعة موحدة ١٠,٣٤١ ١٣,٠١٥
 مخصص الزكاة الضرائب ١٩,٣٠٥ ١٨,٦٧٧
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة ١,٧١٣ ٣,٩٥٤

  
 التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية

 صافي مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى ٦,٦٧٩ )٣,٢٦٤(
 مصروفات مدفوعة مقدماً )٦,٥٢٠( ٣,٩٠١
 جاري الوكاالت المدينة ١١,٠٣٨ ٣,٢٣١

 المخزون )٩,٦٢٤( )١٤,٠٦٩(
 صافي إعانة الوقود المستحقة )٧,٢٣٩( ٨٢٤

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى ٧٩,٩٤٩ ٢٢,٩٨٢
 الرحالت غير المكتملة )١٢,٦٤٠( ٤,٢٨٨

 جاري الوكاالت الدائنة )٦,٣٧٩( )٦,٣٠٢(
 الزكاة والضرائب المدفوعة )٣٢,٤٧٨( )٢١,٣٣٩(

 صافي التدفقات النقدية التشغيلية  ٦١٣,٨٧٨ ٦٤٧,٣٥٣
 ائم المالية المراجعة القو: المصدر

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ٣-٤-٨
 مليون ريال سعودي في عام ١,٤٤٣بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية حوالي 

الرئيسي في سبب الويعود . م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي تدفقات مستخدمة في عام ٧٣٣م بالمقارنة مع ٢٠٠٦
 .م٢٠٠٦تعاقد الشركة لبناء ناقالت نفط جديدة خالل عام لنفقات االستثمارية إلى زيادة ا

 )آالف الرياالت(التدفقات النقدية االستثمارية : ٢٥-٨ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 مية الحكومية وودائع قصيرة األجلاستثمارات في سندات التن ٢٥,٧١٥ )٤,٢٣٠(
 استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع ١٠,٩٤٢ )٩٩,٦٢٥(
 استثمارات في شركات شقيقة )١٠,٨٠٠( )٧٣,٠٥٤(

 توزيعات أرباح من شركات شقيقة ٢٦,٠٧٠ ١٦,٨٣٩
 شراء أصول ثابتة )٣١٤,٩٣١( )٢٦٨,٨٨١(

 متحصالت بيع أصول ثابتة ٥٧,١٢٨ ١٢,٤٣٠
 الشهرة، صافي --- )١١٩,١٧٧(
 ناقالت تحت اإلنشاء )١,١٣٥,٥٧٩( )١٥١,٠٦٥(
 مصاريف مؤجلة )١٠١,٤٨٧( )٤٦,٠٠٢(
 صافي التدفقات النقدية االستثمارية  )١,٤٤٢,٩٤٣( )٧٣٢,٧٦٥(

 القوائم المالية المراجعة : المصدر

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ٤-٤-٨
م ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي في عام ٧٠١اتجة من األنشطة التمويلية حوالي بلغ صافي التدفقات النقدية الن

ويعود سبب الزيادة في . م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ١٣٢مقارنة بتدفقات نقدية مستخدمة بلغت 
) طويلة وقصيرة األجل(م إلى حصول الشركة على قروض إضافية ٢٠٠٦التدفقات النقدية التمويلية لعام 

 .اء ناقالت النفط المتعاقد عليهالتمويل شر



  األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 ٣٦ 

 )آالف الرياالت(التدفقات النقدية التمويلية : ٢٦-٨ شكل 
   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 صافي حركة القروض طويلة األجل ٣٣٧,٢٤٥ ٥٩,٩٣٣

 قروض قصيرة األجل ٣٦٩,٧٩٦ ---
 الزيادة في رأس المال المدفوع ٧١٠ ١,١٠١

 توزيعات أرباح مدفوعة )٣,٩٠٢( )١٨٩,٨١٥(
 حصة األقلية في توزيعات األرباح )٣,٠٠٠( )٣,٠٠٩(
 صافي التدفقات النقدية التمويلية  ٧٠٠,٨٤٩ )١٣١,٧٩٠(

 القوائم المالية المراجعة: المصدر

 األرباح الموزعة
، في حين أوصى مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة م٢٠٠٥في العام   نقديةتوزيع أرباحعن   اإلعالنلم يتم
 مليون ريال سعودي تمثل ٢٢٥م إلى الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ ٢٠٠٧ فبراير ٢٥في 
 .من رأس المال بواقع ريال سعودي للسهم الواحد% ١٠

 عالقات الشرآة والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ٥-٨
 ٣١  فيللسنتين الماليتين المنتهيتيناول التالية حركة حسابات الجهات ذات العالقة المدينة والدائنة توضح الجد

 :م٢٠٠٥وم ٢٠٠٦ديسمبر 

 )آالف الرياالت(المدينة  عالقةال للجهات ذات الشرآة حسابات رصيد: ٢٧-٨ شكل 
   ديسمبر٣١كما في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 حساب مع الشركة العربية لناقالت الكيماويات ٢،٩١٦ ---
 حساب مع الشركة الوطنية لناقالت الكيماويات ٧٥ ١١٨
 حساب مع شركة الشرق األوسط إلدارة السفن ١،٢٦٨ ٨٩٩

 )أمريكا(حساب مع شركة إن إس سي إس إيه  ٧،٤٠٧ ٨,٦٩٣
 اإلجمالي ١١،٦٦٦ ٩,٧١٠

 الشركة: المصدر

 )آالف الرياالت( الدائنة عالقةال للجهات ذات الشرآة حسابات رصيد: ٢٨-٨ شكل 
   ديسمبر٣١كما في 

٢٠٠٦ ٢٠٠٥  
 حساب مع الشركة العربية لناقالت الكيماويات --- )١,٨٩٠(

 حساب مع الشركة الوطنية لناقالت الكيماويات --- ---
 حساب مع شركة الشرق األوسط إلدارة السفن --- ---
 )أمريكا(حساب مع شركة إن إس سي إس إيه  --- ---

 اإلجمالي --- )١,٨٩٠(
 الشركة: المصدر

 وال تنوي الشركة القيام بأية وبخالف الوارد في نشرة اإلصدار هذه فإنه ال يوجد حالياًبخالف ما ذكر أعاله، 
أو أكثر من % ٥ء مجلس إدارتها أو مدرائها التنفيذيين أو من يمتلك حصة تعامالت تجارية مع أي من أعضا

 .أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعامالت

 إقرار اإلدارة بمسؤوليتها عن القوائم المالية ٦-٨

دارة الشركة، وتم إمن قبل  "عمالأللشركة ونتائج ادارة للمركز المالي لإلمناقشة وتحليل ا " قسمتم اعداد
 تعتقد بأنه لم يكن هناك اإلدارة فان ، وباستثناء ما نصت عليه نشرة االكتتاب.دارةإله من قبل مجلس اداعتما

وتتحمل . تاريخ نشرة اإلصدار هذهأي تغيرات ذات أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية منذ 
جراءات إل المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤكد قيامها بكل ادارةإلا
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وثائق أخرى قد  كما ال توجد أي معلومات أو. فصاح الكامل والعادل عن هذه البياناتإلالالزمة وأنها قامت با
 .شكالأللة بأي شكل من ايؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات المالية والمعلومات الواردة مضل

. إن جميع الناقالت والسفن التي يتم تمويلها من القروض القائمة حالياً مرهونة لصالح البنوك المقرضة
وبخالف ذلك، تقر اإلدارة أنه ال يوجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ 

 ).١-١-٩قراءة قسم لمزيد من التفاصيل عن الرهونات، الرجاء (النشرة 

 استمرار األنشطة  ٧-٨

وال يزمع .  شهراً التي سبقت تاريخ هذه النشرة١٢لم يحدث أي توقف لعمليات الشركة أو أنشطتها في الـ 
وال يوجد أي . أعضاء مجلس اإلدارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشركة وشركاتها التابعة

أو التجاري للشركة في السنتين الماليتين الماضيتين والسنة المالية تغيير جوهري سلبي في الموقف المالي 
 .خ إعداد هذه النشرةالراهنة حتى تاري

تاريخ إعداد م حتى ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ حدثت في نشاط الشركة للفترة من جوهريةال توجد اختالفات كما أنه 
بي في الموقف المالي أو التجاري  وال يتوقع مجلس إدارة الشركة حدوث أي تغيير جوهري سل.هذه النشرة

للشركة أو في القطاع البحري في وقت إعداد هذه النشرة، كما تتوقع الشركة استمرار النمو في عملياتها 
وسعية التي تنتهجها وللنمو في قطاع النقل م كنتيجة لالستراتيجية الت٢٠٠٧ونتائجها التشغيلية خالل عام 

 .البحري بشكل عام
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 ديونيةال والممأس الر ٩

 المديونية وحقوق المساهمين ١-٩

 ولم يحدث .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في المراجعةمال الشركة كما في القوائم المالية يوضح الجدول أدناه رأس 
 . أي تغيير جوهري في مديونية المجموعة منذ ذلك التاريخ ولغاية تاريخ هذه النشرة 

 رسملة الشرآة الوطنية السعودية للنقل البحري: ١-٩ شكل 
 )بآالف الرياالت(م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 

 قروض
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 الشركة: المصدر

 قروض وإلتزامات الشرآة والشرآات التابعة ١-١-٩
) شركة تابعة(ية للنقل البحري والشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة حصلت الشركة الوطنية السعود

ويبلغ رصيد هذه القروض . على قروض طويلة األجل من بنوك محلية وعالمية لتمويل شراء وبناء ناقالت
 مليون ريال سعودي تمثل ١,٠٣ مليار ريال سعودي منها حوالي ٢,٣٧م حوالي ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في 
 .ط الجارية من هذه القروضاألقسا

 مليون ريال سعودي مقدم من صندوق االستثمارات العامة وتم ٣٧٥تتضمن قروض الشركة قرضاً بقيمة 
، علماً بأن الصندوق مساهم في الشركة وممثل في مجلس م٢٠٠٢استالم كامل قيمة القرض خالل عام 

 .إدارتها

تالم السفن والناقالت وتحتسب تكاليف التمويل على يتم سداد هذه القروض على أقساط تبدأ بعد تاريخ اس
أساس اتفاقيات التمويل، وتشتمل هذه االتفاقيات على شروط تتعلق بالسيولة والمديونية وشروط أخرى، كما أن 

ويلخص الجدول التالي . الناقالت والسفن التي تم تمويلها من هذه القروض مرهونة لصالح البنوك المقرضة
 :وناتتفاصيل هذه الره
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 تفاصيل رهونات الشرآة الوطنية السعودية للنقل البحري والشرآات التابعة: ٢-٩ شكل 
البنك الرئيسي الممول 

 للقرض
م ٣١/١٢/٢٠٠٦رصيد القرض في 

 اسم السفينة النوع )آالف الرياالت(
 لغوار، وطبان، الحوطه والسفانيةرملة، ا ناقالت نفط ٤٤٢,٨٩٥ تشايس منهاتن

 حرض، مرجان، صفوة وبقيق ناقالت نفط ٦٥٤,٣١٤ مجوعة سامبا المالية
 وفرة  نفطةناقل ٢٣٧,٩٣٨ إتش إس بي سي

 الباحة، عسير وعرعر ناقالت كيماويات ٥٠,٤١٧ مجوعة سامبا المالية
 الجبيل ناقلة كيماويات ٤١,٢٥٠ بي إن بي باريبا
 نجد والحجاز ناقالت كيماويات ١٨٩,٤٣٠ اليةمجوعة سامبا الم

 أبها، تهامة، تبوك والقصيم  ناقالت كيماويات ٣٨٥,٦٩٢ مجوعة سامبا المالية
 اإلجمالي  ٢,٠٠١,٩٣٦ 

 الشركة: المصدر

وتتيح هذه الرهونات للبنوك المقرضة حرية تملك السفن والتصرف بها في حال تعثر الشركة عن الوفاء بأحد 
 :قيات التمويل، وتتمثل أهم هذه الشروط فيما يليشروط اتفا

 ١,٠ إلى ١,٨أال تتجاوز نسبة مجموع الخصوم إلى حقوق المساهمين  •

 ١,٠ إلى ١,٥أال تقل نسبة تغطية خدمة الدين عن  •

 ١,٠ إلى ١,٠أال تقل نسبة األصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة عن  •

 السنة المالية عن االلتزامات المالية الواجب دفعها خالل يجب أال يقل التدفق النقدي الحر في نهاية •
 الستة شهور التالية

يجب على الشركة الحصول على موافقة البنوك المقرضة في حال قررت الحكومة تخفيض حصتها  •
 %٢٠في ملكية الشركة إلى أقل من 

الية لتكون متوافقة مع تنوي الشركة ترتيب تمويل مشاريعها المستقبلية والعمل على تحويل قروضها الح
 .الشريعة اإلسالمية

 يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة التمتلك أية أدوات دين أو قروض ستثناء ما تم إيضاحه أعاله،با
 .وال يوجد لديها حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة أية أسهم مصدرة مشمولة بحق خيار. ألجل

 



 

 
 ٤٠ 

  االآتتاباستخدام متحصالت ١٠

 يرية لصافي متحصالت االآتتابلقيمة التقدا ١-١٠
 ريال سعودي، سيدفع منها ١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠بلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االكتتاب ما يقارب ت

 مدير االكتتابالمستشار المالي و ريال سعودي كمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعاب  مليون٢٠حوالي 
 المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع ، كما تشمل مصاريف البنوكومتعهدي تغطية االكتتاب

شراء سفن جديدة لتمويل  متحصالت االكتتابصافي  إستخدام وسيتم. والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار
 .للشركة

 متحصالت االآتتاباستخدام  ٢-١٠

وها وتعمل في تهدف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري إلى أن تكون شركة عالمية مميزة في أدائها ونم
م ٢٠٠٦وألجل ذلك، بنت الشركة خطتها اإلستراتيجية للفترة مابين . قطاعات مختارة من النشاط البحري

 :وتتلخص الخطة اإلستراتيجية للشركة فيما يلي. م لتحقيق تلك األهداف٢٠١٠و

  ناقالت نفط عمالقة٨بناء  •

  ناقالت نفط عمالقة٣) أو بناء(شراء  •

 رورو سفن ٤) أو بناء(شراء  •

 :ويوضح الجدول التالي التكاليف المتوقعة للحصول على الناقالت المذكورة أعاله

 التكاليف المتوقعة للناقالت التي تنوي الشرآة الحصول عليها: ١-١٠ شكل 
 نوع الناقلة مريكيالتكلفة اإلجمالية بالدوالر األ التكلفة اإلجمالية بالريال السعودي

 بناء ناقلتي نفط عمالقتين ٢١٣,٣٣٣,٣٣٣ ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  ناقالت نفط عمالقة٤بناء  ٤٧٩,٦٠٠,٠٠٠ ١,٧٩٨,٥٠٠,٠٠٠
 عمالقتينبناء ناقلتي نفط  ٢٤٠,٢٠٠,٠٠٠ ٩٠٠,٧٥٠,٠٠٠

  ناقالت نفط عمالقة٣بناء /شراء ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
  سفن رورو٤بناء /شراء ١٤٣,٠٠٠,٠٠٠ ٥٣٦,٢٥٠,٠٠٠

 اإلجمالي ١,٣٧٦,١٣٣,٣٣٣ ٥,١٦٠,٥٠٠,٠٠٠
 الشركة: المصدر

عن )  ريال سعودي٣,٤٧٠,٥٠٠,٠٠٠(من تكلفة الناقالت المذكورة أعاله % ٦٧,٣تعتزم الشركة تأمين 
وقد حصلت الشركة على موافقة صندوق االستثمارات العامة لتمويل جزء من تكلفة طريق أدوات الدين، 

 . مليون ريال سعودي١,٥٠٠ت عن طريق أدوات الدين وبحد أقصى يبلغ الناقال

 ريال سعودي منه عن ١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠فسيتم تأمين )  ريال سعودي١,٦٩٠,٠٠٠,٠٠٠(وأما المبلغ المتبقي 
 ريال سعودي للسهم الواحد، وستتكفل ١٦ سهم كأسهم حقوق أولوية بقيمة ٩٠,٠٠٠,٠٠٠طريق إصدار 

 ريال سعودي عن طريق النقد المتوفر داخلياً للشركة لتغطية باقي المبلغ ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠الشركة بدفع مبلغ 
 .بناء السفن/المطلوب لشراء



  االكتتاباستخدام متحصالت

 ٤١ 

 ناقالت النفط العمالقة ١-٢-١٠
يعتبر قطاع نقل النفط من أكثر القطاعات ربحية وهو يمثل قيمة كبيرة للشركة الوطنية السعودية للنقل 

 .عالقات قوية مع عمالئها في قطاع نقل النفطالبحري، وتتميز الشركة بسمعة ممتازة و

وحيث أنه يتوقع زيادة حجم الطلب على النفط وبالتالي الحاجة إلى مزيد من الناقالت لنقله بين دول العالم 
المختلفة، فقد قررت الشركة التوسع في هذا القطاع بصورة رئيسية حيث أنه يمثل أكثر القطاعات جاذبية من 

 .وقعةناحية العوائد المت

 ناقالت نفط عمالقة بحسب المواصفات ٨وقد وقعت الشركة عقوداً مع شركة هيونداي الكورية للبدء في بناء 
 :التالية

 تفاصيل ناقالت النفط العمالقة التي تعاقدت الشرآة لبنائها: ٢-١٠ شكل 

 )عقدة(السرعة 
قوة المحرك 

 )حصان(
طن (لوزن ا

 )ساكن
ريال (التكلفة 

 تاريخ االستالم المتوقع )سعودي
 

 الناقلة األولى م٢٠٠٧تم استالمها في فبراير  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣١٨,٠٠٠ ٤٥,٧٢٠ ١٦,٧
 الناقلة الثانية ٢٠٠٧ ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣١٨,٠٠٠ ٤٥,٧٢٠ ١٦,٧
 الناقلة الثالثة ٢٠٠٨ ٤٤٩,٦٢٥,٠٠٠ ٣١٨,٠٠٠ ٤٥,٧٢٠ ١٦,٧
 الناقلة الرابعة ٢٠٠٩ ٤٤٩,٦٢٥,٠٠٠ ٣١٨,٠٠٠ ٤٥,٧٢٠ ١٦,٧
 الناقلة الخامسة ٢٠٠٩ ٤٤٩,٦٢٥,٠٠٠ ٣١٨,٠٠٠ ٤٥,٧٢٠ ١٦,٧
 الناقلة السادسة ٢٠٠٩ ٤٤٩,٦٢٥,٠٠٠ ٣١٨,٠٠٠ ٤٥,٧٢٠ ١٦,٧
 الناقلة السابعة ٢٠٠٩ ٤٥٠,٣٧٥,٠٠٠ ٣١٨,٠٠٠ ٤٥,٧٢٠ ١٦,٧
 ةالناقلة الثامن ٢٠٠٩ ٤٥٠,٣٧٥,٠٠٠ ٣١٨,٠٠٠ ٤٥,٧٢٠ ١٦,٧

 الشركة: المصدر

ثالث ناقالت نفط أخرى، حيث ) شراء(وباإلضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة خالل السنوات القليلة القادمة ببناء 
تنوي الشركة تشغيل جميع ناقالت النفط الجديدة في سوق نقل النفط الفوري على الخطوط مابين الخليج 

 .العربي وأمريكا والشرق األقصى

 سفن الرورو ٢-٢-١٠
 الدراسة االستراتيجية التي قامت بها مكويلنج سيرفيسيز استمرار نمو الطلب على خدمات قطاع تتوقع

 باإلضافة إلى سمعة الشركة –وسيساعد ذلك . الخطوط مع المحافظة على أجور شحن في مستويات ممتازة
 . على تحقيق الشركة لعوائد مجزية في هذا القطاع–القوية في قطاع الخطوط 

 سفن رورو جديدة خالل الخمس سنوات القادمة لتشغيلها على خط ٤) أو بناء(ركة تخطط لشراء لذا فإن الش
منطقة الخليج العربي، شبه القارة الهندية، البحر األحمر، إيطاليا، أمريكا وكندا مع إضافة خط جديد لمنطقة 

كها الشركة حالياً والتي وستكون سفن الرورو الجديدة هذه أصغر حجماً من السفن التي تمل. الشرق األقصى
 :تتميز بما يلي

 مواصفات سفن الرورو التي تملكها الشرآة حاليًا: ٣-١٠ شكل 
 السعة  حاوية٢,٣١٠
 الطول  متر٢٤٨,٧٢
 العرض  متر٣٢,٢٩
 العمق  متر١١,١١
 الوزن  طن ساكن٤٢,٣٠٠
 القوة  حصان٢٧,٠٠٠

 السرعة قدة ع١٨
 الشركة: المصدر

 



 

 
 ٤٢ 

 التعهد بالتغطية ١١

  التغطيةومتعهد ١-١١

")  تغطية االكتتابومتعهد("قام كل من ساب وبنك الرياض والبنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية 
 من مجموع أسهم حقوق األولوية المطروحة لالكتتاب والبالغة )اً سهم٦٤,٨٠٠,٠٠٠(% ٧٢بالتعهد بتغطية 
  على حصول الشركة على خطاب ريال للسهم الواحد، وذلك بناء١٦ سهم بسعر طرح يبلغ ٩٠,٠٠٠,٠٠٠

 سهم من األسهم المعروضة والتي ٢٥,٢٠٠,٠٠٠باالكتتاب بـ   صندوق االستثمارات العامة من قبلالتزام
 .%٢٨تمثل نصيب صندوق االستثمارات العامة في أسهم حقوق األولوية المعروضة لالكتتاب بنسبة 

 ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االآتتاب ٢-١١

 بيع أسهم االآتتاب والتعهد بتغطيتها ١-٢-١١
 : تغطية االكتتابي الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين الشركة ومتعهدواألحكامبموجب الشروط 

ص  التغطية بأن تقوم في تاريخ التخصيص بإصدار أسهم االكتتاب وتخصييتتعهد الشركة لمتعهد )أ
 . التغطيةيإلى متعهدين لتي لم يتم االكتتاب فيها من المساهماجميع أسهم االكتتاب 

 في تاريخ التخصيص جميع أسهم االكتتاب التي لم منفسهأ بوا التغطية للشركة بأن يشترويتعهد متعهد )ب
 ، إن وجدت، بسعر االكتتابونيكتتب فيها المساهم

 آتتاب إنهاء اتفاقية التعهد بتغطية االمسوغات ٢-٢-١١

تغطية إنهاء اتفاقية تغطية االكتتاب وذلك في حالة وقوع أي من الظروف المحددة التالية قبل ال ييجوز لمتعهد
 :قبول األسهم وتسجيلها في القائمة الرسمية

 وتاريخ التخصيص، أو أي وقٍت آخر يحدده متعهدفي إذا وقع في أو قبل الساعة العاشرة صباحا  )أ
 :داث التاليةالتغطية، أي من األح

أو فرض قيود جوهرية " تداول"تعليق التعامل باألسهم ككل في سوق األسهم السعودية المعروف بـ  
 . عليه

صدور مذكرة تعليق رسمية لألنشطة البنكية في الرياض من قبل الجهات الرسمية المختصة أو توقف  
لمقاصة في المملكة العربية جوهري في عمل البنوك التجارية أو خدمات تسوية عمليات األسهم أو ا

 . السعودية
تغيير أو تطور يتضمن تغييرا محتمال في األنظمة أو القوانين أو اللوائح أو الضرائب ويؤثر سلبا على  

 . الشركة أو األسهم أو نقل ملكية األسهم أو عملية االكتتاب
عودية أو إعالن المملكة نشوب أو تصاعد أية اعتداءات أو أعمال إرهابية تشمل المملكة العربية الس 

 . حالة الطوارئ في البالد أو الحرب
أي تغيير جوهري سلبي في أسواق المال أو الدين أو األوراق المالية أو أية أسواق مالية أخرى في  

المملكة العربية السعودية أو وقف التعامل فيها، بما في ذلك ودون حصر أي تغير سلبي جوهري في 
 . هممؤشر تداول لجميع األس

أية كارثة أو أزمة أو أي تغيير سلبي في األوضاع المالية أو السياسية أو حكومي أو اقتصادي أو في  
أسعار الصرف أو في اإلجراءات الرقابية في المملكة العربية السعودية أو في بلدان أخرى وتؤثر على 

 .المملكة العربية السعودية



 التعهد بالتغطية

 ٤٣ 

تاريخ في رف بها في أو قبل الساعة العاشرة صباحا إذا قامت هيئة تصنيف ائتماني عالمية معت )ب
التخصيص، أو أي وقت آخر يحدده متعهد التغطية، بإصدار أي تقييم حول أية أوراق مالية حكومية 

 :تتعلق بالمملكة العربية السعودية وكان ذلك التقييم
 . يخفض التصنيف االئتماني لتلك األوراق المالية 
االئتماني تنوي خفض التصنيف االئتماني لتلك األوراق المالية أو تنظر يشير إلى أن وكالة التصنيف  

 . في احتمال فعل ذلك
يشير إلى أن وكالة التصنيف االئتماني تعيد النظر في تصنيفها االئتماني لتلك األوراق دون أن تذكر أن  

 ذلك من أجل رفع درجة التصنيف االئتماني لتلك األوراق المالية، 

 التغطية أن يجعل عملية يثل هذا اإلجراء من قبل وكالة التصنيف االئتماني في رأي متعهدوكان من شأن م
االكتتاب مسألة مشكوك في نجاحها أو يجعل من غير العملي أو غير المجدي أو غير المستحسن مواصلتها أو 

حد العملي المعقول  التغطية بالتشاور مع الشركة وبالوالمضي في طرح أسهم لالكتتاب، فعندئذ سيقوم متعهد
 المطلق م في إنهائها بناء على تقديرهم بحقهمبخصوص إنهاء اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، مع احتفاظه

 . إلى الشركةونهبموجب إشعار يرسل

  والمصاريفالعموالت ٣-٢-١١
شركة فع الدت كما قيمة التعهد بالتغطية التغطية أتعابا يتم تحديدها بناء على إجمالي يلمتعهدشركة دفع الت

 . التغطيةيبعملية االكتتاب لمتعهدالمتعلقة ) المعقولة(الرسوم والمصاريف 



 

 
 ٤٤ 

  للشرآةيسالنظـام األساملخص  ١٢

 أغراض الشرآة ١-١٢

شراء البواخر واألدوات ووسائل النقل العائمة وبيعها واستغاللها لإلسهام في نقل البضائع وتأمين  •
 نقل متطلبات األمن الوطني في جميع الظروف

  الصادرات إلى خارج المملكةنقل •

 نقل األشخاص واألمتعة والبضائع والمواشي من وإلى المملكة بحراً •

القيام بجميع األعمال التي تسهل عملية السياحة والحج واستيراد وتصدير المعدات البحرية الالزمة  •
 لسفنها أو لسفن الغير

موجوداتها وذلك فيما له عالقة االشتراك في تأسيس أي شركة أخرى أو المساهمة فيها أو شراء  •
 بأعمال الشركة سواء داخل حدود المملكة أو خارجها

امتالك كل ماترى له لزوماً من األموال غير المنقولة لتنفيذ أي غرض من أغراضها في أي جهة  •
 في المملكة أو في الخارج

 مدة الشرآة ٢-١٢
 .ن تأسيسهاغير محددة المدة وتبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعال

 رآةشمال ال رأس ٣-١٢

رأس مال الشركة المصرح به هو خمسمائة مليون ريال سعودي موزع على خمسة ماليين سهماً قيمة كل 
من رأس المال ويعرض على رجال األعمال وأصحاب % ٢٥منها مائة ريال سعودي وتكتتب الحكومة بنسبة 

وبناء على . طرح ماتبقى من األسهم لالكتتاب العامالبواخر السعوديين كمؤسسين في حدود ثالثين في المائة وي
هـ، تمت زيادة رأس ٢/٦/١٩٨٢هـ الموافق ١٠/٨/١٤٠٢قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 

المال المصرح به ليصبح ألفي مليون ريال سعودي مقسمة إلى عشرين مليون سهم قيمة السهم الواحدة مائة 
 هـ الموافق ٢٩/١/١٤١٩رار الجمعية العامة غير العادية المنعقد في وبناء على ق. ريال سعودي

 .م، تم تقسيم رأس المال إلى أربعين مليون سهم قيمة السهم الواحد خمسون رياال٢٥/٥/١٩٩٨ً

 األسهم ١-٣-١٢
.  إال في حالة اإلرث وتعطى األسهم أرقاماً متسلسلة٤أسهم الشركة اسمية واليجوز لغير السعوديين تملكها

 غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، وتتداول األسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة السهم
وترتب األسهم حقوقاً . إلثبات أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل إقامتهم وأرقام األسهم والمدفوع من قيمتها

يقيد اسمه في سجل الشركة ويكون له والتزامات متساوية، ولما كانت أسهم الشركة اسمية فإن آخر مالك لها 
 .وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم

                                                 
 قامت هيئة السوق المالية بالسماح لغير السعوديين باالستثمار المباشر وتملك أسهم الشرآات المساهمة السعودية ابتداًء من تاريخ  ٤
 م مما سينتج عنه الحاجة إلى تعديل هذه الفقرة من النظام األساسي للشرآة٢٥/٣/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٥/٢/١٤٢٧



  للشركةيسالنظـام األساملخص 

 ٤٥ 

تتداول األسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة إلثبات أسماء المساهمين وجنسياتهم ومحل إقامتهم 
ته في مواجهة الشركة أو وأرقام األسهم والمدفوع من قيمتها، ويؤشر بهذا القيد على السهم واليعتد بنقل ملكي

الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور، وتترتب على ملكية السهم قبول النظام األساسي للشركة 
 .وقرارات جمعيتها العامة

 زيادة رأس المال ٢-٣-١٢
التجوز زيادة رأس المال إال إذا كانت أقساط األسهم األصلية قد دفعت كاملة واليجوز إصدار األسهم الجديدة 

وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى اإلحتياطي النظامي بعد الوفاء . بأقل من قيمتها اإلسمية
 .بمصروفات اإلصدار

ويصدر القرار بالزيادة من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ويبين 
هم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية االكتتاب في هذه القرار المذكور مقدار الزيادة وسعر إصدار الس

 .الزيادة

 تخفيض رأس المال ٣-٣-١٢
تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة ويبين يجوز 

 .القرار المذكور مقدار هذا التخفيض وكيفيته

 مجلس اإلدارة ٤-١٢

مكون من تسعة أعضاء تعين الحكومة أربعة منهم بما فيهم الرئيس ونائبه وتنتخب يدير الشركة مجلس إدارة 
الجمعية العامة بالتصويت الخمسة الباقين ومدة عضوية األعضاء ثالث سنوات كما يجوز دائماً إعادة انتخاب 

 .العضو

لمعنوي الذي يشترط في عضو مجلس اإلدارة المنتخب أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص ا
يمثله مالكاً لعدد من األسهم اليقل عن ألفي سهم، واليلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بأي التزام شخصي فيما 

 .يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود صالحياتهم

 العامة ويجوز له ولمجلس اإلدارة أوسع سلطة في إدارة الشركة فيما عدا مااحتفظ به صراحة نظامها للجمعية
. من رأس مال الشركة المصرح به% ١٠رهن أصول الشركة بشرط أال تزيد القيمة الدفترية لكل عملية عن 

وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية األعضاء الحاضرين فإذا تساوت األصوات رجح الجانب الذي فيه 
عن حضور ثالث جلسات متتالية بدون عذر وإذا تخلف أحد األعضاء المنتخبين . الرئيس أو من يقوم مقامه

 .مشروع جاز اعتباره مستقيالً بقرار من مجلس اإلدارة

يمثل رئيس مجلس اإلدارة الشركة في عالقتها مع الغير وله حق المرافعة والمدافعة والتوقيع وتمثيل الشركة 
 .هأمام الدوائر اإلدارية والقضائية وله حق توكيل الغير في بعض أو كل صالحيات

 الجمعية العامة للمساهمين ٥-١٢

تتكون الجمعية العامة من جميع المساهمين في الشركة، وتكون قراراتها الصادرة في حدود اختصاصاتها 
ووفقاً لهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين، ولكل مساهم يمتلك عشرة أسهم الحق في حضور اجتماعاتها وله 

 .يابة ثابتة بالكتابةأن ينيب غيره في الحضور بشرط أن تكون الن

لكل مساهم صوت لكل عشرة أسهم التي يمتلكها أو يمثلها مالم تقرر الجمعية العامة غير ذلك في مناسبة 
إصدار نوع معين من األسهم كاألسهم الممتازة التي ترتب ألصحابها أولوية في قبض ربح معين أو أولوية في 

 .استرداد مادفع من رأس المال بعد التصفية
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 ٤٦ 

 عية العمومية العاديةالجم ١-٥-١٢
تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة ولها بذلك أوسع الصالحيات والسلطات ويرأسها 
رئيس مجلس اإلدارة أو من يقوم مقامه ويعين الرئيس سكرتيراً تقر الجمعية العامة تعيينه وتنعقد الجمعية مرة 

ة التالية لنهاية السنة المالية في المركز الرئيسي للشركة أو في المكان على األقل كل سنة خالل الشهور الست
 .والزمان المعينين في إعالن الدعوة لالجتماع

لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة كلما رأى ذلك ويتعين عليه دعوتها كلما طلب إليه ذلك مراقب الحسابات 
تتم الدعوة إلى الجمعية العامة بنشرها في . ى األقلمن رأس المال عل% ٥أو عدد من المساهمين يمثلون 

الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة 
وعشرين يوماً على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال ومع ذلك يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في 

 .ت مسجلةالميعاد المذكور بخطابا

يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة على األقل ممثالً فيها فإذا لم يتوفر هذا 
النصاب في االجتماع األول وانعقدت بناء على دعوة ثانية في خالل الثالثين يوماً التالية اعتبر اجتماعها 

 واليجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة الثاني صحيحاً مهما كان عدد األسهم الممثلة فيه،
في جدول األعمال المبين في الدعوة أو المرفق بها وتصدر القرارات بأغلبية األصوات وفي حالة التساوي 

 .يرجح صوت رئيس الجمعية

 الجمعية العمومية غير العادية ٢-٥-١٢
 الجمعية العامة غير العادية بتعديل أحكام هذا مع مراعاة القيود المنصوص عليها في نظام الشركات، تختص

النظام ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط 
 .واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

 إذا كان القرار متعلقاً تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال
بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة لها في هذا 
النظام أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة 

يما عدا ذلك تسري على اجتماعات الجمعية العامة غير العادية سائر وف. أرباع األسهم الممثلة في االجتماع
 .القواعد المنظمة الجتماعات الجمعية العامة العادية

 :المسائل اآلتية ال تنظرها إال الجمعية العامة المنعقدة بصورة غير عادية

 تعديل النظام األساسي للشركة •

  بأي وجه آخربيع كل المشروع الذي قامت به الشركة والتصرف فيه •

 حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى •

 تخفيض رأس مال الشركة •

 حسابات الشرآة ٦-١٢

 مراقب الحسابات ١-٦-١٢
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية 

 .ي عين لها داخل وخارج المملكةالعامة وتقدر أتعابه، وعليه مراجعة حسابات السنة الت
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 ٤٧ 

  السنة المالية ٢-٦-١٢
للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة واستثناء من ذلك تشمل السنة تبدأ السنة المالية 

 . ديسمبر من السنة التالية٣١األولى المدة التي تنقضي من تاريخ تسجيل الشركة حتى 

 ميزانية الشرآة ٣-٦-١٢
نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد يعد مجلس اإلدارة في 

ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية 
 العادية السنوية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة

نعقاد ال ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد ،بستين يوماً على األقل
الجمعية العامة بخمسة وخمسين يوماً على األقل ويوقع رئيس مجلس اإلدارة الوثائق المشار إليها وتودع نسخ 

نعقاد الجمعية العامة بخمسة الاهمين قبل الموعد المحدد منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المس
وعشرين يوماً على األقل وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة 
الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصة وافية عن تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب 

ل صورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة الحسابات وأن يرس
 .بخمسة وعشرين يوماً على األقل

 توزيع األرباح ٧-١٢

توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد حسم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى واالحتياطي 
دل حضور جلسات مجلس اإلدارة باإلضافة إلى مكافأة سنوية النظامي ويستحق أعضاء مجلس اإلدارة ب

 .مقطوعة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك

 االحتياطي النظامي ٨-١٢
من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويوقف % ١٠يجب على الشركة أن تقتطع سنوياً جزءاً يساوي 

ركة المدفوع ومتى انخفض االحتياطي من رأس مال الش% ٥٠هذا االقتطاع متى بلغ االحتياطي المذكور 
 .وجبت العودة إلى االقتطاع

 حل الشرآة و تصفيتها ٩-١٢
تحل الشركة في حالة خسارة نصف رأس المال إال إذا قررت الجمعية العامة العادية خالف ذلك باألغلبية 

 .الالزمة لصدور قراراتها

س اإلدارة طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو وفي حالة حلها تعين الجمعية العامة العادية بناء على طلب مجل
أما سلطة الجمعية فتبقى قائمة طوال مدة . أكثر وتحدد سلطته وتنتهي وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفي

 .التصفية إلى أن يتم إبراء ذمة المصفي



 

 ٤٨ 

 المعلومات القانونية ١٣

 المساهمون ١-١٣

 نية السعودية للنقل البحري عند التأسيس بلغ عدد المساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة الوط
 . مساهماً يمثلون نخبة من رجال األعمال والجهات الحكومية والشخصيات االعتبارية واألفراد٣٩

 :م مايلي٢٠٠٦ نوفمبر ٢٥وتبلغ نسبة المساهمة في رأس مال الشركة كما في 

 الشرآةلمساهمة في رأس مال  نسبة ا:١-١٣ شكل 
 %٢٨٫١٩................................................................صندوق االستثمارات العامة

 %١٢٫٤٨............................................................الشركات والمؤسسات
 %٥٩٫٣٣.......................................................................األفــراد
 %١٠٠٫٠٠.................................................................................... اإلجمالي

 

 الشرآة: المصدر

من أسهم الشركة، اليملك أي فرد أو شركة % ٢٨  حواليوباستثناء صندوق االستثمارات العامة والذي يملك
 . الشركةمن أسهم% ٥أو مؤسسة أكثر من 

 رأس مال الشرآة ٢-١٣

 ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مبلغ  م٣١/١٢/٢٠٠٥بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع كما في 
 وجميعها اً سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها خمسون رياالً سعودي٤٠,٠٠٠,٠٠٠يال سعودي مقسم إلى ر
مالية على زيادة رأس المال المصدر للشركة إلى  وقد صدرت أخيراً موافقة هيئة السوق ال.سهم عادية ونقديةأ

 مليون ريال سعودي من حساب األرباح ٢٥٠ ريال سعودي وذلك عن طريق رسملة ٢,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
المبقاة حيث سيتم توزيع سهم واحد لكل ثمانية أسهم مملوكة للمساهمين المقيدين بسجالت المساهمين كما في 

كما أصدرت الجهات المختصة مؤخراً قراراً يقضي . عامة غير العاديةنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ال
 ريال ٥٠بتجزئة أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي وتخفيض القيمة االسمية لألسهم من 

إلى ماقبل االكتتاب في أسهم حقوق ( ريال سعودي مما سينتج عنه زيادة عدد أسهم الشركة ١٠سعودي إلى 
 . مليون سهم٢٢٥ مليون سهم إلى ٤٥ن م) األولوية

ال تخضع الشركة ألي إتفاقية خيار قد تتطلب إصدار أسهم إضافية كما أن أسهم االكتتاب ليست خاضعة ألي 
 . إتفاقية خيار

 الممتلكات ٣-١٣
تمتلك الشركة حالياً قطعتي أرض أحدهما تحوي المركز الرئيسي الحالي للشركة في طريق الستين بالرياض 

طريق التخصصي تنوي الشركة استخدامها لبناء مركز رئيسي جديد لها، ويبلغ صافي القيمة في واألخرى 
كما تمتلك الشركة .  مليون ريال سعودي١٣,٦م حوالي ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الدفترية ألراضي الشركة كما في 

 ٣,٦٢٧الي أسطوالً من الناقالت والسفن والحاويات والجرارات والمعدات بصافي قيمة دفترية بلغت حو
 .م٢٠٠٦ ديسمبر٣١مليون ريال سعودي كما في 

 . مليون ريال سعودي٣,٦٥١م حوالي ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١وقد بلغ صافي األصول الثابتة للشركة كما في 
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 التأمين ٤-١٣

تقوم الشركة بالتأمين ضد جميع المخاطر المتصلة بالناقالت وسفن الرورو وناقالت البتروكيماويات وكـذلك              
 .نوعة وتتأكد من أن هذه الممتلكات مؤمن عليها حسب معايير التأمين العالميةممتلكاتها المت

إن جميع سفن الشركة مؤمن عليها تحت تأمين أجسام السفن والمعدات مع شركات تأمين معترف بها وحسب                 
 .والجزئيةالمعايير العالمية، و يشمل هذا التأمين التغطية ضد مخاطر الحروب، وإنقاذ السفن، والخسارة الكلية 

 جميع سفنها مع أحد أندية الحماية والتعويض المعروفة من ضمن           ةوبالنسبة للمسئولية تجاه الغير تؤمن الشرك     
 تشمل تلف البضائع، والتصادم، و التلوث النفطي بمبلغ مليار دوالر           ةالمجموعة العالمية، هذه التغطية التأميني    

حماية والتعويض جزءاً من مصاريف النزاعات القانونية التـي  كذلك تغطي الشركة مع أندية ال. للحالة الواحدة 
 . تنتج عن أي تعاقدات مع أطراف آخرين

 اتفاقيات التمويل ٥-١٣

) شركة تابعة(حصلت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري والشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة 
 ديسمبر ٣١الت، وتتكون هذه القروض كما في على قروض من بنوك محلية وعالمية لتمويل شراء وبناء ناق

 :مما يلي

 ) آالف الرياالت(القروض المستحقة على الشرآة : ٢-١٣ شكل 
  م٢٠٠٦ م٢٠٠٥

 قروض الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ١,٣٣٥,٢٦٥ ١,٢٥٤,٠٥٦
 وطنية لنقل الكيماوياتقروض الشركة ال ٦٦٦,٧٨٩ ٤١٠,٧٥٣

 اإلجمالي ٢,٠٠٢,٠٥٤ ١,٦٦٤,٨٠٩
 الشركة: المصدر

 مليون ريال سعودي مقدم من صندوق االستثمارات العامة وتم ٣٧٥تتضمن قروض الشركة قرضاً بقيمة 
 .م، علماً بأن الصندوق مساهم وممثل في مجلس إدارة الشركة٢٠٠٢استالم كامل قيمة القرض خالل العام 

د هذه القروض على أقساط تبدأ بعد تاريخ استالم السفن والناقالت وتحتسب تكاليف التمويل على يتم سدا
أساس اتفاقيات التمويل، وتشتمل تلك االتفاقيات على شروط تتعلق بالسيولة والمديونية وشروط أخرى، كما أن 

 .رضةي تم تمويلها من هذه القروض مرهونة لصالح البنوك المقالناقالت والسفن الت

 االلتزامات المحتملة والرأس مالية ٦-١٣

م وتم سداد الزكاة المستحقة ٢٠٠٥قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات المالية حتى عام 
 .م١٩٨٨وفقاً لهذه اإلقرارات وحصلت على الشهادات النهائية حتى نهاية عام 

ن قبل مصلحة الزكاة والدخل على الموقف وقد قامت الشركة بتكوين مخصصات لمقابلة االعتراضات م
م وحتى عام ١٩٨٢م وكذلك على الموقف الضريبي من عام ٢٠٠٠م وحتى ١٩٨٩الزكوي للشركة من عام 

لعام ) ١٤،١٢،١١(وقد أصدرت لجنة اإلعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية الثانية القرارات  .م٢٠٠٠
جانب الزكوي، وقد استأنفت الشركة هذه القرارات م في ال٢٠٠٠م وحتى ١٩٨٩هـ عن الفترة من ١٤٢٧

وقدمت ضمانا بنكيا بقيمة تلك المطالبات لغرض قبول استئنافها، ولم يتم تحديد موعد الجلسة للنظر في 
 .استئناف الشركة

بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات حتى عام ) الشركة الوطنية لنقل الكيماويات(قامت الشركة التابعة 
م، وتم بموجبها سداد المستحقات الزكوية والضريبية للمصلحة وقد تسلمت الشركة الربوط من مصلحة ٢٠٠٥

 مليون ريال ١١,٦م، متضمنة مطالبات إضافية بمبلغ ١٩٩٦م وحتى ١٩٩١الزكاة والدخل للسنوات من 
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 المراجعة لدى سعودي وقد اعترضت الشركة لدى لجنة اإلعتراض على تلك الربوط وال زال اإلعتراض قيد
 من جهة أخرى، لم تستلم الشركة الوطنية لنقل الكيماويات حتى تاريخ القوائم المالية أية ربوط .المصلحة

هذا وقد قامت الشركة الوطنية لنقل . م٢٠٠٥م وحتى ١٩٩٧زكوية أو ضريبية من المصلحة للسنوات من 
 المحتملة للزكاة والضريبة حتى عام الكيماويات بتكوين مخصصات تقديرية لمقابلة مطالبات المصلحة

 . مليون ريال سعودي حسب ما تراه الشركة٤٤,٧م بمبلغ ٢٠٠٦

 موضوع  التزامات رأسمالية مستقبلية لبناء ناقالت النفط العمالقة والسفنفعلى الشركةوباإلضافة إلى ذلك، 
 .هذا االكتتاب

ر فيها ضمن نشاط الشركة االعتيادي وفي كما أن لدى الشركة بعض القضايا القانونية والتي يجري النظ
الوقت الذي لم تتقرر النتائج النهائية لهذه القضايا، فإن اإلدارة ال تتوقع أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على 

ركزها المالي حيث تقوم الشركة بعمل المخصصات الالزمة لذلك على الرغم نتائج عمليات الشركة أو على م
وخالفاً لذلك، اليوجد على الشركة أي دعاوي قضائية .  المتضمنة في هذه القضايامن صغر حجم المطالبات

 .جوهرية يمكن أن تؤثر على أعمال الشركة أو وضعها المالي

 العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى ٧-١٣

.ال تمتلك الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أي عالمة تجارية أو حقوق ملكية فكرية



 

 ٥١ 

 للمعاينةالمستندات المتاحة  ١٤

الرياض في مركز الشركة الرئيسي في ) من قبل أي مستثمر(المذكرات التالية متاحة للمعانية أو المراجعة 
 ٣:٣٠ إلى الساعة  صباحا٧:٣٠ً ، خالل الدوام الرسمي لإلدارة العامة، من الساعة)صالح الدينأول طريق (

 : قبل أسبوع من بداية االكتتاب وطوال فترة االكتتاب، وذلك)األربعاءمن السبت إلى (عصراً 

 النظام األساسي للشركة  - ١
قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم   - ٢

 م٢٠٠٦ نوفمبر ٢٥حقوق أولوية وذلك بتاريخ 
 م٢٠٠٥م و٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في تين المنتهيتين الماليتينالمراجعة للسنالقوائم المالية   - ٣
 أي موافقات صادرة فيما يتعلق باالكتتاب من الهيئة أو وزارة التجارة والصناعة  - ٤
 رها شركة مكويلنج سيرفيسيزالدراسات االستراتيجية والسوقية التي قامت بتحضي  - ٥
  ناقالت نفط عمالقة جديدة٨العقود الموقعة مع شركة هيونداي لبناء   - ٦
مستشار الدراسة والمستشار القانوني الحسابات، مدير االكتتاب، خطابات الموافقة من مراجع   - ٧

 االستراتيجية والسوقية



 

 ٥٢ 

 اتباحسمراجعي التقرير  - ١الملحق 

المدرجة في وضاحات المتعلقة بها اإلي وم٢٠٠٦  ديسمبر٣١كما في لمالية للشركة اقوائم ال مراجعةتم قد ل
ومكتب كي بي ام جي د توش بكر أبو الخير وشركاهم ديلويت أنالسادة مكتب من قبل اإلصدار هذه نشرة 

 .الفوزان وبانقا

 .الية التاريخية للشركة فقطة يتعلق بالمعلومات المإن تقرير مراجعي الحسابات المرفق في هذه النشر

وتجدر اإلشارة إلى أن المكاتب المذكورة أعاله وأقربائهم واألطراف ذات العالقة ال يملكون أسهماً أو مصلحة 
من أي نوع في الشركة، كما أن هذه المكاتب أعطت موافقة خطية على نشر إفادتها ضمن نشرة اإلصدار هذه 

 .بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة



 

 ٥٣ 

 

 
 
 
 
 

السعودية للنقل البحريالوطنية الشرآة   
 )مساهمة سعوديةشرآة (

  الموحدة القوائم المالية

 م٢٠٠٦ رديسمب ٣١للسنة المنتهية في 

 مع تقرير مراجعي الحسابات



 

 ٥٤ 

 

 
 



 

 ٥٥ 

 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
 )شركة مساهمة سعودية(

  قائمة المركزالمالي الموحدة
 م٢٠٠٦رديسمب ٣١كما في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

م٢٠٠٦  م٢٠٠٥ إيضاح   

 صـــــــــــــــــــــــولاأل     

 المتداولـــــــــة األصـــــــــول     

٣  ١٤٠,٤٥٦  ١٤٥,١٦٤ نقــــد بالــــصندوق ولــــدى البنــــوك

٤  ١٠٦,٢٧٧  ٢٠٤,٢٧٢ استثمارات في سندات حكومية وودائع قصيرة األجـل       

٥  ١٣٧,٠٩٣  ١٤٣,٧٧٢ صافي مدينون تجاريون وأرصدة مدينـة أخـرى       

ــدماً    ٣٧,٩٩٤  ٣١,٤٧٤ ــة مقـــ ــصروفات مدفوعـــ مـــ

جـــــاري الوكـــــاالت المدينـــــة     ٦,٥٨١  ١٧,٦١٩

المخـــــــــــــــــــــــزون   ٤٢,٢١٠  ٣٢,٥٨٦

٦  ٦٤,٦٢٧  ١٠٧,٨٠٧ ع وأخـرى  إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبي     

٧  ٢٢,٧٧٣  ١٥,٥٣٤ ــستحقة    ــود المـ ــة الوقـ ــافي إعانـ صـ

ــوع    ٥٥٨,٠١١  ٦٩٨,٢٢٨ ــولمجمـــ ــة األصـــ  المتداولـــ

المتداولــــــةغيــــــر األصــــــول     

ــة     ١٠,٦٠٤  ٦١,٨٣٢ ــندات حكوميـ ــي سـ ــتثمارات فـ إسـ

٨  ١٨٢,١٠٣  ١١٣,٥٦٦ ــرى   ــقيقة وأخ ــركات ش ــي ش ــتثمارات ف إس

٩  ١٠٥,٠٣٩  ٤٣,١٩٩ صـــــافي مـــــصاريف مؤجلـــــة  

٣,٦٥٠,٧٤٤  ٣,٣٤٦,٧٤٢  ١٠ ــة   ــول ثابتــــ ــافي أصــــ صــــ

أ/٨  ١١٩,١٧٧  ١١٩,١٧٧ الــــــــــــــــــــــــشهرة

١,٣٧١,٤٢٨  ٤٥١,٤٥٣ ــشاء  ١١  ــت اإلنــــ ــاقالت تحــــ نــــ

ــر المتدا     ٥,٤٣٩,٠٩٥  ٤,١٣٥,٩٦٩ ــول غيـ ــوع األصـ ــةمجمـ ولـ

ــول   ٥,٩٩٧,١٠٦  ٤,٨٣٤,١٩٧ ــوع األصــــــــ مجمــــــــ

      

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة) ٢٦(الى رقم ) ١( اإليضاحات المرفقة من رقم تعتبر

 



 

 ٥٦ 

 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
 )شركة مساهمة سعودية(

 قائمة المركز المالي الموحدة
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(
  إيضاح  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

ــة       ــوق الملكيـــ ــصوم وحقـــ  الخـــ

ــة      ــصوم المتداولـــــــ  الخـــــــ
١٢  ٢٦٤,١٠٧  ١٨٤,١٥٨ ــرى    ــة أخـ ــدة دائنـ ــون وأرصـ  دائنـ

١٣  ٦٦٥,٩٧٦  ٢٣١,٩١١  األقساط الجارية مـن قـروض طويلـة األجـل         

 صيرة األجــــــلقــــــقــــــروض    ٣٦٩,٧٩٦  ---

ــستلمة      ١٥,٠٧٧  ١٨,٩٧٩ ــر مـ ــاح غيـ ــات أربـ  توزيعـ

ــة     ٦٢٢  ٧,٠٠١ ــاالت الدائنـــ ــاري الوكـــ  جـــ

١٥  ١٤٥,١٢٥  ١٥٠,٢٩٨ ــرائب  ــاة وضـــ ــصص زكـــ  مخـــ

ــة   ١١,٨٣٣  ٢٤,٤٧٣ ــر مكتملــــ ــالت غيــــ  رحــــ

١,٤٧٢,٥٣٦  ٦١٦,٨٢٠  مجمـــــوع الخـــــصوم المتداولـــــة  

ــة       ــر المتداولـــ ــصوم غيـــ  الخـــ

١,٣٣٦,٠٧٨  ١,٤٣٢,٨٩٨  ١٣  قــــــروض طويلــــــة األجــــــل
اإللتزام الناتج عـن تعـديالت القيمـة العادلـة               

 تفاقيـــات تثبيـــت عمـــوالت القـــروضا ١٤  ---  ٨٤٢

١٥  ١٢,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠  مخـــــصص إلتزامـــــات ضـــــريبية

ــة     ٢٢,٦١٢  ٢٠,٨٩٩ ــة الخدمـ ــأة نهايـ ــصص مكافـ  مخـ

١,٣٧٠,٦٩٠  ١,٤٧٤,٦٣٩ ــة    ــر المتداولـ ــصوم غيـ ــوع الخـ  مجمـ

٢,٨٤٣,٢٢٦  ٢,٠٩١,٤٥٩ ــصوم    ــوع الخـــــــ  مجمـــــــ

ــة ــوق الملكيــــــــ حقــــــــ

 الحقـــوق العائـــدة لمـــساهمي الـــشركة     
٢,٢٥٠,٠٠٠  ١,٩٩٩,٢٩٠  ١٦  رأس المــــــــال المــــــــدفوع 

 احتيـــــــــاطي نظـــــــــامي  ١٧  ١٢٣,٥٦٩  ٧٩,٤١٩
بقـــــــــــاةمأربـــــــــــاح ٦٦٢,١١٤  ٥١٤,٧٦٨

)١٤  ---  )٨٤٢ ــو  ــت عمـ ــاطي تثبيـ ــروضاحتيـ  الت قـ

مكاسب غير محققة من إستثمارات فـي      ) خسائر(     
ــع ــة للبيـــ ــة متاحـــ أوراق ماليـــ

٣,٠٠٤,٦١٩  ٢,٦٠٠,٨١٧  مجمـــــوع حقـــــوق المـــــساهمين  
ــة    ١٤٩,٢٦١  ١٤١,٩٢١ ــوق األقليــــــــ  حقــــــــ

٣,١٥٣,٨٨٠  ٢,٧٤٢,٧٣٨ ــة     ــوق الملكيـــ ــوع حقـــ  مجمـــ

ــصو   ٥,٩٩٧,١٠٦  ٤,٨٣٤,١٩٧ ــوع الخـ ــةمجمـ ــوق الملكيـ  م وحقـ

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية) ٢٦(الى رقم ) ١( اإليضاحات المرفقة من رقم تعتبر



 

 ٥٧ 

 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة قائمة الدخل 
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في المنتهية للسنة

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

إيضاح  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥  

ــشغيل ١٨  ١,٦٥١,٢٨١  ١,٦٠٢,٢٧٠ ــرادات التـــــــ  إيـــــــ

)١,١٦١,٠٠٦(  )١,٠٨١,٠٠٥(  ١٨ ــشغيل  ــصروفات التــــــ  مــــــ

ــشغيلي    ٤٩٠,٢٧٥  ٥٢١,٢٦٥ ــدخل التـــ ــل الـــ  مجمـــ

)١٩  )٨١,٣٤٤(  )٧٠,٨٤٤ ــة   ــة وإداريــ ــصاريف عموميــ  مــ

 دخــــــــــل التــــــــــشغيل   ٤٠٨,٩٣١  ٤٥٠,٤٢١

٨  ٩٠,٨١٥  ٤٦,٢٤٩  في أرباح شركات شقيقة    صافي حصة الشركة    

٢٠  ٣٠,٠٥٠  ٢٢,٨٣٠ ــرادات  ــصاريف(إي ــرى) م ــافي , أخ  ص

)١٤  )١٠٦,٨١٢(  )٨١,٥٠١  مــــــــصاريف التمويــــــــل 

ــ   ٤٢٢,٩٨٤  ٤٣٧,٩٩٩ ــلربح ال ــود  قب ــة الوق ــاة   إعان  والزك
 والــــضرائب وحــــصة األقليــــة  

 إعانــــــــــة الوقــــــــــود   ٤٨,١٥٨  ٣١,٥٣٣

 ئب وحـصة األقليـة    الزكاة والضرا ربح قبل   ال   ٤٧١,١٤٢  ٤٦٩,٥٣٢

)١٥  )١٢,٨٧٨(  )١٤,٢٥٩ ــاةم ــصص الزكـــــــ  خـــــــ

)١٥  )٦,٤٢٧(  )٤,٤١٨ ــضرائب  ــصص الــــــ  مخــــــ

 قبــــل حــــصة األقليــــة ربحالــــ   ٤٥١,٨٣٧  ٤٥٠,٨٥٥

 حصة األقلية من صافي أرباح الشركات التابعة          )١٠,٣٤١(  )١٣,٠١٥(

 الــــــسنة دخــــــل صــــــافي   ٤٤١,٤٩٦  ٤٣٧,٨٤٠
 

ــهم   ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ــدد األســــــــ  عــــــــ

١,٩٦   ١,٩٥  
ــح ٢١  ــس ربـ ــعودي (همالـ ــال سـ  )ريـ

 

  الموحدةاجزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية ) ٢٦(الى رقم ) ١( اإليضاحات المرفقة من رقم تعتبر 

 

 

 



 

 ٥٨ 

 ركة الوطنية السعودية للنقل البحريالش
 )شركة مساهمة سعودية(

   المساهمين الموحدةالتغيرات في حقوققائمة 
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 اإلجمالي

مكاسب ) خسائر (
غير محققة من 

استثمارات متاحة 
 للبيع 

احتياطي تثبيت 
  أرباح مبقاة  عموالت قروض

احتياطي 
  نظامي

رأس المال 
 ـــانـــالبيـ  مدفوعال

 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الرصيد كما في  ١,٩٩٨,١٨٩  ٣٥،٦٣٥  ١٢٠,٧١٢  )٢٤,٥٠١(  ---  ٢,١٣٠,٠٣٥
الزيادة في رأس المال المدفوع  ١,١٠١  ---  ---  ---  ---  ١,١٠١
 صافي ربح السنة  ---  ---  ٤٣٧,٨٤٠  ---  ---  ٤٣٧,٨٤٠

 احتياطي نظامي  ---  ٤٣,٧٨٤  )٤٣,٧٨٤(  ---  ---  ---
١٠,٣٣٥  ---  ١٠,٣٣٥  ---  ---  ---  احتياطي تثبيت عموالت قروض 
١٣,٣٢٤  --- إعادة تقييم احتياطي تثبيت عموالت القروض  ---  ---  ---  ١٣,٣٢٤ 
 مكاسب غير محققة  ---  ---  ---  ---  ٨,١٨٢  ٨,١٨٢

 م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١كما في الرصيد  ١,٩٩٩,٢٩٠  ٧٩,٤١٩  ٥١٤,٧٦٨  )٨٤٢(  ٨,١٨٢  ٢,٦٠٠,٨١٧
٧١٠  --- --- --- --- ٧١٠ الزيادة في رأس المال المدفوع 
 الزيادة في رأس المال من األرباح المبقاة  ٢٥٠,٠٠٠  ---  )٢٥٠,٠٠٠(  --- ---  ---

٤٤١,٤٩٦  --- ---  ٤٤١,٤٩٦  ---  صافي ربح السنة  --- 
 احتياطي نظامي  ---  ٤٤,١٥٠  )٤٤,١٥٠(  --- ---  ---
٢,٣٠٥ ---  ٢,٣٠٥  ---  ---  ---  احتياطي تثبيت عموالت قروض 

إعادة تقييم احتياطي تثبيت عموالت القروض ---  ---  ---  )١,٤٦٣( ---  )١,٤٦٣(
)٣٩,٢٤٦(  )٣٩,٢٤٦(   ---  --- غير محققة من استثمارات متاحة للبيع) خسائر(  --- 

٣١,٠٦٤( ٣,٠٠٤,٦١٩( --- ٦٦٢,١١٤ ١٢٣,٥٦٩  ٢,٢٥٠,٠٠٠  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في الرصيد

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة) ٢٦(الى رقم ) ١( اإليضاحات المرفقة من رقم تعتبر



 

 ٥٩ 

 دية للنقل البحريعولشرآة الوطنية السا
 )شرآة مساهمة سعودية(

 قائمة التدفق النقدي الموحدة
 م٢٠٠٦  ديسمبر٣١ في  المنتهيةسنةلل

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 

 إيضاح م٢٠٠٦  م٢٠٠٥
     

 الـــــــــسنةصـــــــــافي دخـــــــــل   ٤٤١,٤٩٦  ٤٣٧,٨٤٠

تعديالت لتسوية صـافي الـدخل مـع صـافي التـدفقات     
ــشغيلية   ــشطة التــ ــن األنــ ــة مــ :النقديــ

اســـــــــــــــــــــــــــــتهالك   ٢٠٠,٧٠٤  ١٩١,٢٥٥

إطفــــــــاء مــــــــصاريف مؤجلــــــــة ٩ ٣٩,٦٤٧  ٤٣,١٩٩

ــقيقة    )٩٠,٨١٥(  )٤٦,٢٤٩( ــركات ش ــاح ش ــي أرب ــشركة ف ــصة ال ــافي ح ص

مكاســــــب بيــــــع أصــــــول ثابتــــــة  )٣١,٢٩٩(  )٤,٥٩٠(

حصة األقلية فـي صـافي اربـاح شـركات تابعـة موحـدة               ١٠,٣٤١  ١٣,٠١٥

ــ  ١٩,٣٠٥  ١٨,٦٧٧ ــصص الزكـــــ ــضرائبمخـــــ اة والـــــ

ــة   ١,٧١٣  ٣,٩٥٤ ــة الخدمـــ ــأة نهايـــ ــصص مكافـــ مخـــ

ــي األ      ــرات ف ــشغيليةالتغي ــصوم الت ــول والخ ص

ــرى      ٦,٦٧٩  )٣,٢٦٤( ــة أخ ــدة مدين ــاريون وأرص ــدينون تج ــافي م ص

ــدماً   )٦,٥٢٠(  ٣,٩٠١ ــة مقـــــ ــصروفات مدفوعـــــ مـــــ

جــــــــاري الوكــــــــاالت المدينــــــــة  ١١,٠٣٨  ٣,٢٣١

ــزون  )٩,٦٢٤(  )١٤,٠٦٩( المخـــــــــــــــــــــــــــ

ــستحقة    )٧,٢٣٩(  ٨٢٤ ــود المـــ ــة الوقـــ ــافي إعانـــ صـــ

ــون   ٧٩,٩٤٩  ٢٢,٩٨٢ ــرى دائنـــ ــة أخـــ ــدة دائنـــ وأرصـــ

الــــــــرحالت غيــــــــر المكتملــــــــة  )١٢,٦٤٠(  ٤,٢٨٨

جــــــــاري الوكــــــــاالت الدائنــــــــة  )٦,٣٧٩(  )٦,٣٠٢(

ــة   )٣٢,٤٧٨(  )٢١,٣٣٩( ــضرائب المدفوعـــــ ــاة والـــــ الزكـــــ

صافي التدفق النقدي النـاتج مـن األنـشطة التـشغيلية            ٦١٣,٨٧٨  ٦٤٧,٣٥٣
 

 يتبع

 



 

 ٦٠ 

 بحريالوطنية السعودية للنقل الالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

إيضا م٢٠٠٦  م٢٠٠٥
ــتثمارية     ــشطة اإلس ــن األن ــة م ــدفقات النقدي :الت
األجـل استثمارات في سندات التنمية الحكومية وودائع قصيرة          ٢٥,٧١٥  )٤,٢٣٠(

 اســـتثمارات فـــي أوراق ماليـــة متاحـــة للبيـــع  ١٠,٩٤٢  )٩٩,٦٢٥(

اســــتثمارات فــــي شــــركات شــــقيقة     )١٠,٨٠٠(  )٧٣,٠٥٤(

ــرك    ٢٦,٠٧٠  ١٦,٨٣٩ ــن شـ ــاح مـ ــات أربـ ــقيقةتوزيعـ ات شـ

شــــــــراء أصــــــــول ثابتــــــــة  )٣١٤,٩٣١(  )٢٦٨,٨٨١(

ــة  ٥٧,١٢٨  ١٢,٤٣٠ متحـــــصالت بيـــــع أصـــــول ثابتـــ

 الــــــــــــــــــــــــــــشهرة  ---  )١١٩,١٧٧(

ــشاء    )١,١٣٥,٥٧٩(  )١٥١,٠٦٥( ــت اإلنـــــ ــاقالت تحـــــ نـــــ

مــــــــــــصاريف مؤجلــــــــــــة  )١٠١,٤٨٧(  )٤٦,٠٠٢(

صافي النقد المـستخدم فـي األنـشطة اإلسـتثمارية )١,٤٤٢,٩٤٣(  )٧٣٢,٧٦٥(
     

ــة     ــشطة التمويلي ــن األن ــة م ــدفقات النقدي :الت
ــة األجـــ    ٣٣٧,٢٤٥  ٥٩,٩٣٣ ــروض طويلـ ــة القـ ــافي حركـ لصـ

ــل   ٣٦٩,٧٩٦  --- ــصيرة األجـــــ ــروض قـــــ قـــــ

ــدفوع    ٧١٠  ١,١٠١ ــال المــ ــي رأس المــ ــادة فــ الزيــ

توزيعـــــــات أربـــــــاح مدفوعـــــــة  )٣,٩٠٢(  )١٨٩,٨١٥(

ــاح     )٣,٠٠٠(  )٣,٠٠٩( ــات األربـ ــي توزيعـ ــة فـ ــصة األقليـ حـ

األنشطة التمويليـة)المستخدم في(صافي النقد الناتج من ٧٠٠,٨٤٩  )١٣١,٧٩٠(

)١٢٨,٢١٥(  )٢١٧,٢٠٢( ــه ــا يماثلـ ــد ومـ ــي النقـ ــر فـ ــافي التغيـ صـ

ــه أول ٢٩١,٣٥٢  ٥٠٨,٥٥٤ ــا يماثلـ ــد ومـ ــيد النقـ ــسنةرصـ الـ

٤ ١٦٣,١٣٧  ٢٩١,٣٥٢ ــر ــه آخـ ــا يماثلـ ــد ومـ ــيد النقـ سنةرصـ ال
 عمليـــــــات غيـــــــر نقديـــــــة

---  ١٦ ٢٥٠,٠٠٠ زيــــــــــادة رأس المـــــــــــــال

صـول الثابتـة   ناقالت تحت اإلنـشاء محولـه إلـى األ          ٢١٥,٦٠٤  ---

خسائر غير محققة من استثمارات في أوراق مالية متاحة        )٣٩,٢٤٦(  ---
ــع للبيــــــــــــــــــــــــــ

استثمارات في شركات شقيقة محولة إلى أوراق ماليـة           )٧,٠٠٨(  ---
ع للببي ة تاح

 

 ة القوائم المالية الموحدال يتجزأ من هذهجزءاً ) ٢٦(الى رقم ) ١( اإليضاحات المرفقة من رقم تعتبر

 



 

 ٦١ 

 الوطنية السعودية للنقل البحري
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 التنظيم والنشاط .١

 ")الشركة ("- شركة مساهمة سعودية -نية السعودية للنقل البحري ـتأسست الشركة الوط
ا ـ وتم قيدهم٢١/١/١٩٧٨ هـ الموافق ١٢/٢/١٣٩٨ بتاريخ ٥/وم الملكي رقم مبموجب المرس

الموافـق هـ ١/١٢/١٣٩٩خ ـ بتاري١٠١٠٠٢٦٠٢٦م ـاري رقـل التجـبالسج
 .الصادر بمدينة الرياضم ٢٢/١٠/١٩٧٩

ويتمثل نشاط الشركة في شراء وتأجير وتشغيل السفن لنقل البضائع واألشخاص والقيام بجميع 
 وتمارس الشركة نشاطها من خالل ثالث قطاعات مختلفة هي .لمرتبطة بالنقل البحرياألنشطة ا

 ).الخطوط(ناقالت النفط العمالقة ونقل الكيماويات ونقل البضائع 

منها مؤجرة لشركة فيال العالمية التابعة ألرامكو ثالث ،  عمالقةتسع ناقالت نفطتمتلك الشركة 
لك الشركة ألربع األخرى تعمل في السوق الفوري، وتمتوا واثنتان لشركة يورونافالسعودية 

تعمل على الخطوط التجارية بين أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق ) رورو(كذلك أربع سفن 
لشركة الدولية لتمتلك الشركة ناقلة كيماويات واحدة مؤجرة كما . األوسط وشبه القارة الهندية

 ".سابك"للصناعات األساسية للنقل والمالحة التابعة للشركة السعودية 

التي تمتلك ، لهاالتابعة الموحدة المرفقة تتضمن نشاطات الشركة والشركات  إن القوائم المالية
أو لها حق السيطرة على تلك الشركات / و من حقوق الملكية٪٥٠الشركة فيها حصة أكثر من
 :لشقيقة التاليةأو ساهمت في الشركات التابعة وا/وأسست التابعة ، وكانت الشركة قد 

تاريخ  المقر النشاط االسم

 التأسيس
نسبة 

الملكية 

٢٠٠٦ 

نسبة 

الملكية 

٢٠٠٥ 

     :شركات تابعة موحدة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

  أمريكا–
 %١٠٠ %١٠٠ ١٩٩١ أمريكا وكيل لسفن الشركة

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن 
 المحدودة

 %١٠٠ %١٠٠ ١٩٩٦ دبي فناإلدارة الفنية للس

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات 
 المحدودة

 %٨٠ %٨٠ ١٩٩٠ الرياض نقل البتروكيماويات

     :شركات شقيقة غير موحدة

الشركة العربية لناقالت الكيماويات 
 %٥٠ --- ١٩٨٦ الرياض نقل البتروكيماويات )٦إيضاح(

 %٣٠,٣ %٣٠,٣ ١٩٨٠ مودابر نقل الغاز المسال شركة بترديك   المحدودة

 



 

 ٦٢ 

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 الهامةالسياسات المحاسبية  .٢

 العرف المحاسبي -أ

للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية المرفقة وفقا الموحدة  تم إعداد القوائم المالية
، باستثناء االستثمارات بناء على مفهوم التكلفة التاريخيةللمحاسبين القانونيين و

المتاحة للبيع والمشتقات المالية والتي تدرج التغيرات في قيمتها العادلة ضمن حقوق 
 تسجيل إيراداتها  وتتبع الشركة قاعدة اإلستحقاق المحاسبي فيالمساهمين،

 .ومصروفاتها، مع افتراض استمرارية النشاط

 فترة القوائم المالية -ب

وفقاً للنظام األساسي للشركة تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير من كل عام 
 .ميالدي وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس العام

 القوائم المالية الموحدة -ج

وحدة القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة لها تتضمن القوائم المالية الم
أو لها حق /من حقوق الملكية و % ٥٠والتي تمتلك الشركة فيها حصة أكثر من 

وألغراض إعداد هذه القوائم المالية الموحدة، . السيطرة على تلك الشركات التابعة
 .شركاتها التابعةتم استبعاد األرصدة الناتجة عن المعامالت بين الشركة األم و

 إستخدام التقديرات -د

إعداد القوائم المالية من قبل اإلدارة يتطلب القيام ببعض التقديرات واالفتراضات إن 
 .والتي لها تأثير على المركز المالي وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات

 التغيرات في السياسات المحاسبية هـ

م بتعديل معيار ٢٠٠٥سبين القانونيين خالل العام قامت الهيئة السعودية للمحا
م ، إن هذا ٢٠٠٦األصول غير الملموسة والذي سرى مفعوله ابتداء من عام 

التعديل يشتمل على بعض التغييرات في طرق المحاسبة عن األصول غير الملموسة 
س عند اإلقتناء وخالل الفترات التالية لإلقتناء ، حيث نص المعيار على وجوب قيا

األصول غير الملموسة التي ليس لها عمر انتاجي محدد أو ال يمكن تحديدها 
كالشهرة في هذه الحالة في نهاية كل فترة مالية وإظهارها في القوائم المالية وفقا 

علما بأنه ليس لهذا التغير ) إن وجد(لتكلفتها بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها 
 يناير ١تم إيقاف إطفاء الشهرة اعتبارا من . م٢٠٠٥أي أثر على حسابات العام 

م هي كلفة ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١م واعتبار صافي القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٦
 .م٢٠٠٦ يناير ١الشهرة وبدأ العمل بتطبيق التعديل على المعيار الجديد اعتبارا من 
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 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةول القوائم المالية إيضاحات ح
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 نقد وما يماثله -و

 يتكون النقد وما يماثله من النقدية الموحدةألغراض اعداد قائمة التدفقات النقدية 
ويل بالصندوق واألرصدة البنكية والودائع قصيرة األجل، واإلستثمارات القابلة للتح
 .إلى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها

 اإلستثمارات -ز

 : اإلستثمارات في شركات شقيقة وأخرى -١

التي تمتلك الشركة حصصا تظهر إستثمارات الشركة في الشركات الشقيقة 
. بطريقة حقوق الملكية% ٥٠إلى % ٢٠بنسب تتراوح من في رأسمالها 

 إلختالف نهاية السنة المالية لشركة بترديك المحدودة عن السنة المالية نظراً
للشركة، فإن حصة الشركة في أرباح وخسائر شركة بترديك تدرج في 

إن الفترة . السجالت المحاسبية حسب آخر قوائم مالية معدة لشركة بترديك
تى تاريخ الزمنية التي تلي آخر قوائم مالية معدة لشركة بترديك المحدودة ح

 .القوائم للشركة هي شهرين

تظهر استثمارات في شركات أخرى التي تمتلك حصصا في رأسمالها بنسبة 
 .بطريقة التكلفة% ٢٠أقل من 

 :استثمارات في سندات التنمية الحكومية -٢

يظهر اإلستثمار في سندات التنمية الحكومية السعودية التي يحتفظ بها لتاريخ 
. لفة المعدلة بمقدار اإلستنفاذ بالعالوة أو الخصمإستحقاقها على أساس التك

وفي حالة اإلنخفاض غير المؤقت يتم إثبات الخسائر غير المحققة ضمن 
 .قائمة الدخل الموحدة

 :استثمارات في اوراق مالية متاحة للبيع وأخرى -٣

تتمثل اإلستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع في وحدات صناديق مشتركة 
ارية تدار من قبل بنوك محلية، صنفت كإستثمارات متاحة ومحافظ استثم

بينما , تدرج المكاسب أوالخسائر غير المحققة ضمن حقوق المساهمين. للبيع
يتم قيد المكاسب أو الخسائر المحققة من استرداد الوحدات ضمن قائمة الدخل 

اض الموحدة للفترة التي يتم فيها استرداد هذه الوحدات وفي حالة حدوث إنخف
دائم في قيمة تلك اإلستثمارات أو وجود دليل موضوعي على ذلك اإلنخفاض 

 .يتم تحويل الخسائر غير المحققة إلى قائمة الدخل الموحدة

 المخزون -ح

يتمثل المخزون في مستلزمات السفن ، حيث يتم تحميل تكاليف قطع الغيار 
اريف التشغيل على مص للشركة األخرى الموجودة على ظهر السفنوالمستلزمات 
، أما الوقود وزيوت التشحيم على متن السفن فيظهر كرصيد مخزون عند الشراء

 ويتم تحديد تكلفتها على أساس الوارد أوال صادر أوال، في تاريخ المركز المالي
إن الفروقات الناتجة بين تكلفة . وهذه الطريقة تعتبر أكثر مالئمة ألعمال الشركة

 لوارد أوال صادر أوال غير جوهريةط التكلفة وطريقة االمخزون وفقا لطريقة متوس
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 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 صافي أصول غير ملموسة -ط

 مصاريف مؤجلة -١

على , طفاء مصاريف التسفين المؤجلة، حسب انواع الناقالتتقوم الشركة بإ
فترة من سنتين إلى خمس سنوات وذلك إعتباراً من تاريخ نهاية عملية 

، وفي حالة القيام بعملية تسفين أخرى خالل فترة اإلطفاء المحددة يتم التسفين
على إطفاء رصيد مصاريف التسفين المؤجلة للسفن المعنية في قائمة الدخل 

 .الفترة المتبقية

 :الشهرة  -٢
إن الشهرة المدفوعة عند شراء اإلستثمارات والتي تمثل فائض سعر الشراء 
على صافي األصول المشتراه يتم قياسها في نهاية كل فترة مالية وإظهارها 

إن (بالقوائم المالية وفقا لتكلفتها بعد تعديلها بمقدار اإلنخفاض في قيمتها 
 ).وجد

 بتةصافي أصول ثا  -ي

 :تسجل األصول الثابتة بالتكلفة الفعلية ويتم إستهالكها بطريقة القسط الثابت كما يلي

على مدة عشرين عاماً ، أما الناقالت ) رورو(تستهلك السفن الصغيرة  -١
الكبيرة فتستهلك على مدة خمسة وعشرين عاماً ، كما تستهلك السفن 

% ١٠في اإلعتبار نسبة المستعملة حسب عمرها التقديري المتبقي بعد األخذ 
 .من قيمة السفن كقيمة خردة

تستهلك باقي عناصر األصول الثابتة طبقاً لنسب اإلستهالك المالئمة  -٢
 .ألعمارها اإلنتاجية المقدرة

 انخفاض قيمة األصول -ك

بتاريخ كل قائمة مركز مالي، تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول الملموسة وغير 
د أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة هذه األصول، الملموسة للتأكد من وجو

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لألصول 
 .لتحديد قيمة الخسارة الناتجة عن تدني قيمتها، ان وجدت

يمة إذا قدرت قيمة األصول القابلة لالسترداد بأقل من قيمتها الدفترية، يتم تخفيض الق
الدفترية إلى القيمة القابلة لالسترداد وتحميل فرق تدني قيمة األصول على قائمة 

 .الدخل الموحدة
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 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 ص مكافأة نهاية الخدمةمخص -ل

على أساس مدة للموظفين مخصص مكافأة نهاية الخدمة تقوم الشركة بتجنيب 
مع نظام العمل السعودي بما يتماشى الخدمة المتراكمة للعاملين وفقاً للوائح الشركة و

 .واألنظمة واللوائح المطبقة في الشركات التابعة خارج المملكة

  تحقق اإليراد -م

سياسة الرحالت المكتملة للخطوط لتحديد إيرادات ومصروفات هذه تتبع الشركة 
الرحالت والتي تخص السنة وتكون الرحلة مكتملة عندما تبحر من آخر ميناء تفريغ 
لكل رحلة ، ويتم تأجيل إيرادات الشحن ومصروفات التشغيل المباشرة وغير 

لرحالت غير المكتملة المباشرة للرحالت غير المكتملة لحين إكتمالها، ويتم إظهار ا
 ."رحالت غير مكتملة"بقيمتها الصافية في قائمة المركز المالي الموحدة 

أما إيرادات التأجير واألنشطة األخرى المرتبطة فيتم قيدها عند تقديم الخدمة وبما 
يتالءم مع فترات العقود ومدد الرحالت وتقديم الخدمات المتفق عليها ، ويتم قيد 

 . عند تحقيقهااإليرادات األخرى

 إعانة الوقود -ن

يتم إحتساب إعانة الوقود عند الشراء على أساس الكمية المشتراة وتسجل في قائمة 
 أي مبالغ مشكوك في تحصيلها منمقابل الدخل الموحدة، ويتم تكوين مخصصات 

 .اإلعانة المستحقة

 المصاريف -ص

يل، ويتم تصنيف تصنف مصاريف النشاط المباشرة وغير المباشرة كمصاريف تشغ
 .كافة المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية

  تكلفة اإلقتراض -ع

 للشركة حتى تصبح هذه ناقالتيتم رسملة تكلفة اإلقتراض الخاصة بتمويل إنشاء 
 . جاهزة لإلستخدام والتشغيلالناقالت
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 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة القوائم المالية إيضاحات حول
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 المعامالت بالعمالت األجنبية -ف

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بإستخدام أسعار 
الصرف السائدة عند حدوث تلك المعامالت ، أما األصول والخصوم النقدية 

لعمالت اإلجنبية في تاريخ المركز المالي فيتم تحويلها إلى الريال السعودي وفقاً با
ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المركز المالي وتدرج فروقات أسعار الصرف 

 .الموحدةفي قائمة الدخل 

 الزكاة والضرائب -س

ات الزكاة يتم تجنيب مخصص للزكاة وفقاً لمعيار الزكاة السعودي ويتم تحميل إلتزام
على قائمة الدخل الموحدة على أساس الوعاء الزكوي المستقل لكل شركة ، كما يتم 
تجنيب مخصص لضرائب اإلستقطاع المستحقة على جهات غير مقيمة وتحمل على 
التزامات الضرائب في قائمة الدخل الموحدة، وبالنسبة للشركات التابعة خارج 

 .فقاً لألنظمة المتبعة في تلك البلدانالمملكة فيتم تجنيب مخصصات الضرائب و

 احتياطي تثبيت عموالت قروض -ق

تستخدم الشركة اتفاقيات تثبيت عموالت القروض وكذلك إتفاقيات تحديد السقف 
األعلى لعموالت القروض لتجنب مخاطر التقلبات في أسعار العموالت لقروضها 

تفاقيات تثبيت عموالت طويلة األجل ، وتم إظهار التغير في القيمة السوقية إل
القروض في إحتياطي تثبيت عموالت القروض ضمن حقوق المساهمين ، كما يتم 
تعديل قيمة هذا اإلحتياطي بناءاً على التقييم الدوري إلتفاقيات تثبيت عموالت 

 .القروض

 ربح السهم واألرباح المقترح توزيعها -ر

د األسهم القائمة خالل العام يتم احتساب ربح السهم على اساس المتوسط المرجح لعد
وتعامل األرباح النقدية المقترح توزيعها بعد نهاية السنة كجزء من األرباح المستبقاة 
وليست كخصوم، ما لم يتم اتخاذ قرار توزيع األرباح من قبل الجمعية العمومية قبل 

 .نهاية السنة

 حسابات المدينون التجاريون -ض

جاريون بصافي القيمة القابلة للتحقق بعد طرح يظهر رصيد حسابات المدينون الت
 .مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
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 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 :النقدية ومايماثلها .٣

مبالغ خاضعة لقيود بنكية   وودائع قصيرة األجلالصندوق ولدى البنوكبالنقد يتضمن 
وذلك مقابل )  مليون ريال سعودي٣,٣٨:م ٢٠٠٥(  مليون ريال سعودي٦,٩١بمبلغ

 .استصدار خطابات ضمان لمصلحة الزكاة والدخل وجهات أخرى

 ٢٧ مبلغ ٢٠٠٦ ديسمبر٣١كما تتضمن أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في 
تمثل أرصدة بنكية تستخدم فقط )  مليون ريال سعودي٢٧: م ٢٠٠٥(مليون ريال سعودي 

 . يوما من تاريخ المركز المالي١٨٠لسداد أقساط القروض المستحقة خالل مدة 

 ديسمبر ٣١كما في ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون رصيد النقدية وما يماثلها 
 :مما يلي

 م٢٠٠٦ م٢٠٠٥

نقـــد بالـــصندوق ولـــدى البنـــوك ١١٢,٨٤٨  ١٤٣,٨٣٦

سندات حكومية وودائـع قـصيرة األجـل         ٥٠,٢٨٩  ١٤٧,٥١٦

١٦٣,١٣٧  ٢٩١,٣٥٢   

 :)مرابحة (ندات حكومية وودائع قصيرة األجلاستثمارات في س .٤

 : ديسمبر مما يلي٣١كما في  يتكون رصيد سندات حكومية وودائع قصيرة األجل

   م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

ســــــــندات حكوميــــــــة   ٥٠,٠٥٢ ٤٩,٦٠٢

ودائع قصيرة األجل  بالدوالر األمريكـي        ١٨,٧١١  ٦١,٧٠٨

ودائــع قــصيرة األجــل بــاليورو    --- ٢,١٨٩

ودائع قصيرة األجـل بالريـال الـسعودي         ٣٧,٥١٤  ٩٠,٧٧٣

١٠٦,٢٧٧  ٢٠٤,٢٧٢ 

 : دينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرىصافي م .٥

 ديسمبر مما ٣١رصيد المدينون التجاريون واألرصدة المدينة األخرى كما في صافي  يتكون
 :يلي

  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥
ــاريون ١١٢,٤٤٤  ١٢٠,٤٥٠ ــدينون تجـــــ مـــــ

مطالبـــــــات تـــــــأمين  ١٦,٩٠٥  ٨,٨٩٠

ــرى   ٢٥,٤٦٨  ٢٦,٩٨١ ــة أخــ ــدة مدينــ أرصــ

١٥٤,٨١٧  ١٥٦,٣٢١  

وك فـي تحـصيلها    مخصص ديون مشك    )١٧,٧٢٤(  )١٢,٥٤٩(

١٣٧,٠٩٣  ١٤٣,٧٧٢  
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 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 :مالية متاحة للبيع وأخرىفي أوراق استثمارات  .٦

ر الشركة في الشركة العربية لناقالت الكيماويات من أصول غير تم إعادة تصنيف استثما
متداولة إلى أصول متداولة بعد اإلتفاق المبدئي على بيع كامل حصة الشركة في الشركة 

، ويتضمن )شركة المالحة العربية المتحدة ( العربية لناقالت الكيماويات إلى الشريك اآلخر 
 ٩,٧٣م مبلغ ٢٠٠٦ة للبيع وأخرى في نهاية العام رصيد اإلستثمار في أوراق مالية متاح

مليون ريال سعودي هو مجموع حقوق الشركة في الشركة العربية لناقالت الكيماويات التي 
 .م١٩٨٦وتم شراؤها في العام " الفارابي" تمتلك سفينة واحدة 

 :صافي إعانة الوقود المستحقة  .٧

 : ديسمبر مما يلي٣١يتكون صافي رصيد إعانة الوقود المستحقة كما في 

 م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

ــستحقة   ٤٣,٨٨٩  ٤١,٣٩٤ ــود مـــ ــة وقـــ إعانـــ

مخصص إعانـة مـشكوك فـي تحـصيلها          )٢١,١١٦(  )٢٥,٨٦٠(
 

٢٢,٧٧٣ ١٥,٥٣٤  

 :وأخرىات شقيقة  في شركاتاستثمار .٨

 ٣١فيما يلي ملخص لحركة حساب االستثمارات في شركات شقيقة خالل السنة المنتهيـة فـي                
 :ديسمبر

 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ١١,١٠٢  ١١٣,٥٦٦  رصيد االستثمارات كما في بداية السنة

 ٣٢,٨٦٢  ---  استثمار في شركة بترديك

 ٨٦,٠٤١  ٩٠,٨١٥  حصة الشركة في أرباح الشركات الشقيقة

 ٤٠٠  ١٠,٨٠٠  استثمار في الشركة العربية المتحدة للزجاج

 )١٦,٨٣٩(  )٢٦,٠٧٠(  توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

تحويل استثمار الشركة في الـشركة العربيـة        

 لناقالت الكيماويات إلى استثمارات متاحة للبيع
 ---  )٧,٠٠٨( )٦إيضاح (

  ١١٣,٥٦٦  ١٨٢,١٠٣ 
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 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ة في للسنة المنتهي

 )يةسعودت الرياالبآالف ال( 

 شركة بترديك المحدودة )أ

م بموجب قوانين برمـودا، وهـي       ١٩٨٠ فبراير   ٢٠تأسست شركة بترديك بتاريخ     
 ومكتبها في (LPG) شركة عالمية متخصصة في نقل وتجارة غاز البترول المسال 

 فبرايـر   ٢٢وفـي   . لبهامابرمودا ، ولها مكاتب في كل من موناكو وسنغافورة وا         
من رأس مال شركة    % ٣٠,٣م دخلت الشركة في إتفاقية لشراء حصة تمثل         ٢٠٠٥

 مليون ريال سعودي أي ما      ١٨٧,٥بترديك المحدودة مقابل دفع مبلغ إجمالي وقدره        
 ). مليون دوالرامريكي٥٠(يعادل 

كـشهرة  تم اعتبار الفرق بين مبلغ اإلستثمار الصافي و صافي األصول المـشتراه             
 .)٢-ط-٢أنظر اإليضاح (

 أغسطس من كل عام     ٣١ سبتمبر وينتهي في     ١يبدأ العام المالي لشركة بترديك في       
ميالدي، لقد بلغت حصة الشركة في صافي أرباح شركة بترديك المحدودة المحققة            

ــوبر  ــة أكت ــى نهاي ــغ ٢٠٠٦حت ــعودي ٨٦,١٩م مبل ــال س ــون ري  ٣١( ملي
 .، تم ادراجها في قائمة الدخل الموحدة)عودي مليون ريال س٤٣,٣٤:م٢٠٠٥ديسمبر

 الشركة العربية لناقالت الكيماويات )ب

بلغت حصة الشركة في خسائر الشركة العربية لناقالت الكيماويات مبلغ وقدره 
 مليون ريال سعودي ٢,٩١: م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١(مليون ريال سعودي ) ٢,٠٧(

 .حدة المرفقةتم إدراجها في قائمة الدخل المو) صافي أرباح

 الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح )ج

قامت الشركة بتوقيع عقد للمساهمة بإنشاء الشركة العربية المتحدة للزجاج كعضو 
 مليون ريال سعودي مقابل امتالكها ٢٠مؤسس، وسوف يتم اإلستثمار بمبلغ وقدره 

تم دفع مبلغ  من رأس المال، و% ٥٠ويمثل ذلك ما نسبته .  سهم٢,٠٠٠,٠٠٠عدد 
من قيمة % ٥٦م  تمثل ٢٠٠٦ ديسمبر٣١ مليون ريال سعودي حتى ١١,٢

 .المساهمة

 :  مؤجلةاريفمصصافي  .٩

 :ا يليمم ديسمبر ٣١المصاريف المؤجلة كما في صافي  رصيد يتكون

   م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

 إجمالي تكاليف التسفين  ١٤٣,٥٥٥  ٧١,٧٦٧

  التسفينإجمالي إطفاء تكاليف  )٣٨,٥١٦(  )٢٩,٦٩٨(

 منافع ضريبية مؤجلة  ---  ١,١٣٠

١٠٥,٠٣٩ ٤٣,١٩٩ 



 

  ٧٠

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

  :صافي موجودات ثابتة .١٠

 :م كما يلي٢٠٠٦ت الثابتة خالل عام تظهر حركة الموجودا

 صافي القيمة الدفترية مجمع االستهالك التكلفــة 

 البيــــــان
الرصيد كما في 

 م١/١/٢٠٠٦

إضافات 

 خالل العام
 إستبعادات

الرصيد كما في 

 م٣١/١٢/٢٠٠٦

الرصيد كما في 

 م١/١/٢٠٠٦
 إستبعادات إستهالك العام

 الرصيد كما في

 م٣١/١٢/٢٠٠٦
 م٣١/١٢/٢٠٠٥ م٣١/١٢/٢٠٠٦

نسب 

 االستهالك ٪

 - ٧,١٥٧ ١٣,٥٩٣ --- --- ---  --- ١٣,٥٩٣ --- ٦,٤٣٦ ٧,١٥٧ أراضي

 ٪٣٣، ٣-٥ ٢,٥٥٣ ٢,٤٠١ )٢,٥٥٤( --- )٣٥٥( )٢,١٩٩( ٤,٩٥٥ --- ٢٠٣ ٤,٧٥٢ مباني وتحسينات

 )٢١٣,٨٥٦( )١٩٢,٩٧٤( )٢,٤٤٧,٣٥١( ٦,٠٣٣,٣٣١ )٢٣٧,٨٥٦( ٥١٩,٩٩٥ ٥,٧٥١,١٩٢ األسطول والمعدات
 

)١٥-٤ ٣,٣٠٣,٨٤٢ ٣,٦٠٦,٨٦٢ )٢,٤٢٦,٤٦٩٪ 

 ٪٢٠-٨,٣٣ ٢٦,٤٨٥ ١٩,٩٩٥ )٤٥,٤٩٨( )٢,٨٩٣( )٤,٦٧٤( )٤٣,٧١٧( ٦٥,٤٩٣ )٤,٧٠٩( --- ٧٠,٢٠٢ حاويات وجرارات

 ٪١٠ ٥٥٠ ٥٠٤ )٤,١٧٦( )٦١( )١٤٦( )٤,٠٩١( ٤,٦٨٠ )٦١( ١٠٠ ٤,٦٤١ أثاث ومفروشات

 أدوات ومعدات

   مكتبية

٢٥-٢,٥ ٢٥٥ ٥٥٨ )٣,٤٦١( )١٩٠( )٢٣٠( )٣,٤٢١( ٤,٠١٩ )١٩٠( ٥٣٣ ٣,٦٧٦٪ 

 ٪٢٥-٢٠ ٤٤٣ ٨٤١ )٩٢٢( )٦٩٧( )٣٥٨( )١,٢٦١( ١,٧٦٣ )٧٠٤( ٧٦٣ ١,٧٠٤ سيارات

 ٪٢٥-١٥ ٢,٣٧٦ ٣٦٥٩ )٣٤,٠٢٤( )٥٥٧( )١,١٨٦( )٣٣,٣٩٥( ٣٧,٦٨٣ )٥٦٣( ٢,٤٧٥ ٣٥,٧٧١ أجهزة حاسب آلي

 ٪٢٥-١٠ ١,٩٩٤ ١,٢٦٣ )٨,٩٤٨( --- )٧٤٤( )٨,٢٠٤( ١٠,٢١١ --- ١٣ ١٠,١٩٨ ساحة الحاويات

 ٪١٥-٧ ١,٠٨٨ ١,٠٦٨ )٣٩٦( --- )٣٧( )٣٥٩( ١,٤٦٤ --- ١٧ ١,٤٤٧ أخرى

  ٣,٣٤٦,٧٤٢ ٣,٦٥٠,٧٤٤ )٢,٥٢٦,٤٤٨( )٢١٨,٢٥٤( )٢٠٠,٧٠٤( )٢,٥٤٣,٩٩٨( ٦,١٧٧,١٩٢ )٢٤٤,٠٨٣( ٥٣٠,٥٣٥ ٥,٨٩٠,٧٤٠ اإلجمالي
 

 ).١٣(وناقالت كيماويات ممولة بقروض بنكية ومرهونة لصالح البنوك المقرضة كما هو مشار إليه في اإليضاح رقم يتضمن األسطول ناقالت نفط عمالقة * 



 

 ٧١

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 :ناقالت تحت اإلنشاء .١١
 عقدا مع شركة هيونداي سـامهو للـصناعات         ٢٠٠٤وقعت الشركة خالل شهر أكتوبر      

 طن ساكن وقد تم استالم الناقلة وفـرة         ٣١٨,٠٠٠الثقيلة لبناء ناقلتي نفط عمالقتين بطاقة       
م، ومن المتوقع استالم الناقلة األخرى خالل الربع الثالث مـن           ٢٠٠٧خالل شهر فبراير    

 . م٢٠٠٧ العام
م عقدين آخرين مع شركة هيونداي سامهو       ٢٠٠٦كذلك وقعت الشركة خالل شهر مارس       

ريال سعودي  ٢,٧٠٧للصناعات الثقيلة لبناء ست ناقالت نفط عمالقة بقيمة إجمالية تبلغ 
م ٢٠٠٨، ومن المتوقع أن يتم استالم هذه الناقالت خالل العامين           ) مليون دوالر  ٧٢١,٨(

 .م٢٠٠٩و 
الشركة (أيضا تلك المبالغ التي قامت الشركة التابعة         ناقالت تحت اإلنشاء     صيدويتضمن ر 

حيـث  . بسدادها بموجب عقود بناء ناقالت بتروكيماويات جديدة      ) الوطنية لنقل الكيماويات  
 نـاقالت   ١٠وقعت الشركة التابعة عدة عقود مـع شـركة هيونـداي الكوريـة لبنـاء                

 مليـون دوالر    ٣٦٢,٣( مليون ريال سعودي     ١,٣٥٩بتروكيماويات بتكلفة إجمالية بلغت     
م ٢٠٠٦م  وأربع ناقالت خالل العام       ٢٠٠٥، وقد تم استالم  ناقلتين خالل العام         )أمريكي

 . وانضمت للخدمة مع باقي األسطول
 SLS(عقدا مـع شـركة   ٢٠٠٦كما وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات خالل العام 

SHIPBUILDING CO. ( مليون ١,٨٣٨الت بتروكيماويات بتكلفة تصل إلى  ناق١٠لبناء 
ومن المتوقع استالم الناقالت خالل العـامين   )  مليون دوالر أمريكي     ٤٩٠(ريال سعودي   

 .م٢٠١٠م و ٢٠٠٩
 حساب بناء ناقالت تحت اإلنشاء كما فـي         علىويوضح الجدول التالي المبالغ المدفوعة      

 : ديسمبر٣١
  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ١,٣٠٧,١٩١  ٢٣٥,٨٤٩
 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات ٦٤,٢٣٧  ٢١٥,٦٠٤

١,٣٧١,٤٢٨  ٤٥١,٤٥٣ 

 :دائنون وأرصدة دائنة أخرى  .١٢
 :ا يليم ديسمبر م٣١ كما في تتكون أرصدة الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى

 م٢٠٠٦ م٢٠٠٥
 ستحقةمصروفات تشغيلية م ١٢٩,٠١٢  ٩٧,٩٨١
 مصروفات تمويل مستحقة ١٩,٠٤٧  ١٢,٨٩٣
 دائنون تجاريون ٣٠,٤٦٤  ٣٩,٥٠٩
 مصروفات تأمين مستحقة ١٦,٥٢٧ ١٣,٧٨٧
 أرصدة دائنة أخرى ٦٩,٠٥٧  ١٩,٩٨٨

 
٢٦٤,١٠٧  ١٨٤,١٥٨  

 



 

 ٧٢

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةة إيضاحات حول القوائم المالي
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 :قروض طويلة األجل  .١٣

والـشركة الوطنيـة لنقـل الكيماويـات        الوطنية السعودية للنقل البحري     حصلت الشركة   
على قروض طويلة األجل من بنوك محلية وعالمية لتمويل شراء          ) شركة تابعة (المحدودة  

 :ما يليم ديسمبر ٣١ هذه القروض كما في كونوتتوبناء ناقالت 

 م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

قروض الشركة الوطنية السعودية للنقـل البحـري        ١,٣٣٥,٢٦٥  ١,٢٥٤,٠٥٦
 

ــة  ٦٦٦,٧٨٩  ٤١٠,٧٥٣ ــشركة التابعـ ــود للـ ــروض تعـ قـ

٢,٠٠٢,٠٥٤  ١,٦٦٤,٨٠٩  
األقساط الجارية من القروض طويلـة األجـل         )٦٦٥,٩٧٦(  )٢٣١,٩١١(

١,٣٣٦,٠٧٨ ١,٤٣٢,٨٩٨  

 مقـدم مـن صـندوق        مليون ريال سـعودي    ٣٧٥ بقيمة   ا قرض الشركةتتضمن قروض   
ن الصندوق أعلما ب. م٢٠٠٢اإلستثمارات العامة وتم استالم كامل قيمة القرض خالل العام     

 .وممثل في مجلس إدارة الشركةفي الشركة مساهم 

 مليـون   ٢٣٨والبالغ     ) WAFRAH (كما تضمن تمويل المرابحة الخاص بالناقلة وفرة        
م مـن مجمـل     ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في   )  مليون دوالر أمريكي   ٦٣,٤٥(ريال سعودي   
 . مليون دوالر أمريكي٨٤,٤التمويل البالغ 

يتم سداد هذه القروض على أقساط تبدأ بعد تاريخ استالم السفن والناقالت وتحتسب تكاليف              
 .التمويل على أساس إتفاقيات التمويل

تمل هذه اإلتفاقيات على شروط تتعلق بالسيولة والمديونية وشروط أخرى كمـا هـي              تش
رهونـة  من هذه القروض مكما أن الناقالت والسفن التي تم تمويلها . محددة في اإلتفاقيات 

 .لصالح البنوك المقرضة
: م  ٢٠٠٥( مليون ريال سعودي     ١٠٦,٨هذا وقد بلغت مصاريف التمويل على القروض        

  ). ريال سعودي مليون٨١,٥

 :احتياطي تثبيت عموالت قروض .١٤

 : ديسمبر٣١فيما يلي بيان حركة إحتياطي تثبيت عموالت قروض للفترة المنتهية في 

   م٢٠٠٦ م٢٠٠٥

 يناير ١رصيد إحتياطي تثبيت عموالت قروض كما في         )٨٤٢( )٢٤,٥٠١(
 فرق صافي التدفق النقدي بين سـعر التثبيـت وسـعر            ٢,٣٠٤ ١٠,٣٣٥

العمــــــــــوالت الــــــــــسائدة 

الفرق في إعادة تقييم احتياطي تثبيت عموالت القروض         )١,٤٦٢( ١٣,٣٢٤

ــي   --- )٨٤٢( ــا فــ ــيد كمــ ــسمبر٣١الرصــ  ديــ
 



 

 ٧٣

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 :الزكاة والضرائب .١٥

م وتم سداد ٢٠٠٥قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات المالية حتى عام 
الزكاة المستحقة وفقاً لهذه اإلقرارات وأنهت الشركة موقفها الزكوي للسنوات حتى 

١٩٨٨ . 

 الموقف الزكوي للشركة
مت الشركة ربوط المصلحة الزكوية  متضمنة  استل- م٢٠٠٠م وحتى ١٩٨٩عام 

 مليون ريال سعودي تمثل فروقات ٦٨,٢مطالبات بمبالغ إضافية للزكاة الشرعية قدرها 
 مليون ريال سعودي لمقابلة هذه ٥٤,٤تم تكوين مخصص بمبلغ . احتساب الزكاة

 وقد أصدرت لجنة. المطالبات، واعترضت الشركة على ربوط المصلحة لتلك األعوام
هـ ١٤٢٧لعام ) ١٤،١٢،١١(اإلعتراض الزكوية الضريبية اإلبتدائية الثانية القرارات 

م في الجانب الزكوي، وقد استأنفت الشركة هذه ٢٠٠٠م وحتى ١٩٨٩عن الفترة من 
القرارات ، وقدمت ضمانا بنكيا بقيمة تلك المطالبات لغرض قبول استئنافها ، ولم يتم 

 .ستئناف الشركةتحديد موعد الجلسة للنظر في ا

 الضريبة على الدفعات لجهات أجنبية غير مقيمة 
 استلمت الشركة مطالبات المصلحة المتعلقة بتلك الجهات -م ١٩٩٥م وحتى ١٩٨٢عام 

 مليون ريال سعودي، وحيث أنه تم ٣٣,٨وقد تضمنت هذه الربوط مطالبات بمبالغ قدرها 
المصلحة فقد تم تكوين البت في اعتراض الشركة على هذه المطالبات لصالح 

المخصصات الالزمة لذلك، وتم االتفاق مع المصلحة على سداد تلك المطالبات الضريبية 
 .م٢٠٠٣على فترة سبع سنوات ابتداء من العام 

 تضمنت ربوط المصلحة مطالبات ضريبية بمبالغ قدرها – م٢٠٠٠م وحتى ١٩٩٦عام 
ها وقامت الشركة بتجنيب  مليون ريال سعودي، وقد اعترضت الشركة علي١٨,٨

وأصدرت لجنة اإلعتراض اإلبتدائية الزكوية . مخصص لمقابلة تلك المطالبات الضريبية
م وحتى ١٩٨٩هـ عن الفترة من ١٤٢٧لعام ) ١٣،١٥(الضريبية اإلبتدائية القرارات 

 .م ، وقد استأنفت الشركة هذه القرارات٢٠٠٠

 مخصص للضرائب مقابل الدفعات  قامت الشركة بتجنيب- م٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠١عام  
 مليون ريال ٨م، بمبلغ ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٠١لجهات أجنبية غير مقيمة للسنوات من عام 

 .سعودي

 الموقف الزكوي والضريبي للشركة التابعة
بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة ) الشركة الوطنية لنقل الكيماويات(قامت الشركة التابعة 

تم بموجبها سداد المستحقات الزكوية والضريبية للمصلحة م، و٢٠٠٥السنوات حتى عام 
م وحتى ١٩٩١وقد تسلمت الشركة الربوط من مصلحة الزكاة والدخل للسنوات من 

 مليون ريال سعودي وقد اعترضت ١١,٦م، متضمنة مطالبات إضافية بمبلغ ١٩٩٦
عة لدى الشركة لدى لجنة اإلعتراض على تلك الربوط وال زال اإلعتراض قيد المراج

 .المصلحة



 

 ٧٤

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

من جهة أخرى، لم تستلم الشركة الوطنية لنقل الكيماويات حتى تاريخ القوائم المالية أية 
هذا وقد . م٢٠٠٥م وحتى ١٩٩٧وط زكوية أو ضريبية من المصلحة للسنوات من رب

قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بتكوين مخصصات تقديرية لمقابلة مطالبات 
 مليون ريال سعودي ٤٤,٧م بمبلغ ٢٠٠٦المصلحة المحتملة للزكاة والضريبة حتى عام 

 .حسب ما تراه الشركة

  :مخصص الزكاة والضرائب

 : كما يلي ديسمبر٣١في ة المنتهية  خالل السنوالضرائب حركة مخصص الزكاة كانت

   م٢٠٠٦  م٢٠٠٥
  

١٧٠,٢٩٨  ١٧٢,٩٦٠  رصيد أول السنة
)٣٢,٤٧٨(  )٢١,٣٣٩(  مبالغ مدفوعة خالل السنة

 مخصص مكون خالل السنة ١٩,٣٠٥  ١٨,٦٧٧ 

كاة والضرائب  إجمالي إلتزامات الز  ١٥٧,١٢٥  ١٧٠,٢٩٨

 إلتزامات ضريبية طويلة األجل   )١٢,٠٠٠(  )٢٠,٠٠٠(

 مخصص زكاة وضرائب   ١٤٥,١٢٥  ١٥٠,٢٩٨
 

تحتسب الزكاة المستحقة على الشركة وشركتها التابعة على أساس الوعاء الزكوي الخاص 

 .لكل شركة على حدة

 : المدفوع رأس المال .١٦

م ١٠/٤/٢٠٠٦هـ الموافق ١٢/٣/١٤٢٧منعقدة في قررت الجمعية العامة غير العادية ال
 مليون ريال سعودي من رصيد األرباح المبقاة ٢٥٠زيادة رأس المال المصرح به بمبلغ 

 مليون ريال سعودي مقسم إلى ٢,٢٥٠وذلك بتوزيع سهم مجاني لكل ثمانية أسهم ليصبح 
 ٢,٠٠٠:  ٢٠٠٥ ديسمبر٣١( رياالت للسهم الواحد ١٠ مليون سهم بقيمة إسمية ٢٢٥

 مليون سهم قيمة كل سهم عشرة رياالت سعودية بعد ٢٠٠مليون ريال سعودي مقسم إلى 
 ).التجزئة بأثر رجعي

هـ ١٤٢٧ صفر ٢٧وتاريخ ) ٢٠٠٦-١٥٤-٤(بناء على قرار هيئة السوق المالية رقم 
م المستند على قرار مجلس الوزراء الخاص بتجزئة أسهم ٢٠٠٦ مارس ٢٧الموافق 

مساهمة ، تم تجزئة القيمة اإلسمية للسهم لتصبح عشرة رياالت سعودية بدل الشركات ال
 ربيع األول ١٠تم تداول األسهم بعد التجزئة اعتبارا من . خمسون رياال سعودياً

 .م٢٠٠٦ ابريل ٨هـ الموافق ١٤٢٧

 



 

 ٧٥

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةلية إيضاحات حول القوائم الما
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  )يةسعودت الرياالبآالف ال( 

 : ديسمبر ٣١رأس المال المدفوع كما في وفيما يلي بيان ب

م٢٠٠٦ م٢٠٠٥  
ة ــالقيم
 لمدفوعةا

ة ــالقيم  عدد األسـهم 
 لمدفوعة

  عدد األسـهم

 عة بالكاملمدفو ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٣٩,٨٤٧,٤٦٠  ١,٩٩٢,٣٧٣

أسهم مدفوعة  ---  ---  ١٥٢,٥٤٠  ٦,٩١٧
 جزئيـاً

 زيادة رأس المال ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥٠,٠٠٠ ---  ---
*

٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٢٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  ١,٩٩٩,٢٩٠  

 .جاري اتخاذ إجراءات إثبات الزيادة الجديدة في رأس مال الشركة بالسجل التجاري *

 : إحتياطي نظامي .١٧

من دخل السنة إلى اإلحتياطي % ١٠حكام نظام الشركات السعودي ، يتم تحويل طبقاً أل
النظامي، ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ اإلحتياطي 

 .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. نصف رأس المال 

 :معلومات القطاعات .١٨

 للـسنة    الشركة طبقا للقطاعـات التـشغيلية      يوضح الجدول التالي توزيع نشاط     - أ
 : ديسمبر ٣١المنتهية في 

  م٢٠٠٦

 الدخلمجمل 
 يالتشغيل

    التشغيل إيرادات  مصروفات التشغيل 

ــة    ٧٠٨,٩٧٧  )٣٧٢,١٦٩(  ٣٣٦,٨٠٨ ــنفط العمالق ــاقالت ال ن

الخطــــــــــــوط  ٤٩٣,٢٥١  )٤١١,٠٦٣(  ٨٢,١٨٨
 

ويـــــاتنقـــــل الكيما  ٤٤٩,٠٥٣  )٣٧٧,٧٧٤(  ٧١,٢٧٩

١,٦٥١,٢٨١  )١,١٦١,٠٠٦(  ٤٩٠,٢٧٥   

 



 

 ٧٦

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

  م٢٠٠٥

 الدخلمجمل 
 يالتشغيل

  شغيل الت إيرادات  مصروفات التشغيل 
 

ــة   ٦٥٨,٩١٩  )٣٢٥,٤٦٢(  ٣٣٣,٤٥٧ ــنفط العمالق ــاقالت ال ن
 

ــوط  ٤٥٣,٠٦٧  )٣٤٨,٠٠٤(  ١٠٥,٠٦٣ الخطــــــــــ
 

نقـــــل الكيماويـــــات  ٤٩٠,٢٨٤  )٤٠٧,٥٣٩(  ٨٢,٧٤٥
 

١,٦٠٢,٢٧٠  )١,٠٨١,٠٠٥(  ٥٢١,٢٦٥   

 للسنة   التشغيلية األصول والخصوم حسب القطاعات   يوضح الجدول التالي توزيع      -ب 
 : ديسمبر٣١تهية في المن

 م٢٠٠٦

األصول والخصوم  المجمـوع
 المشتركة

ناقالت النفط  نقل الكيماويات الخطوط
  العمالقة

 األصول ٣,٧٩٦,٢٣٤ ١,٥١٠,٧٣٠ ٢١٣,٦٠٨ ٤٧٦,٥٣٤ ٥,٩٩٧,١٠٦

٢١٠,٨٠٠ ٢,٨٤٣,٢٢٦ ٧٨,٩٨٨ ٧٤٤,٧٤٢ ١,٨٠٨,٦٩٦  الخصوم
 

 م٢٠٠٥

األصول  المجمـوع
والخصوم 
 المشتركة

ناقالت النفط  نقل الكيماويات طوطالخ
  العمالقة

 األصول ٢,٧٢٠,٥٨٤ ١,٢٢٣,١٦٣ ٢٤٧,٧٥٣ ٦٤٢,٦٩٧ ٤,٨٣٤,١٩٧

 الخصوم ١,٣٢٤,١٧٧ ٤٩٢,٥٧٢ ٩٩,٩٣٤ ١٧٤,٧٧٦ ٢,٠٩١,٤٥٩

تمثل األصول والخصوم المشتركة  تلك المبالغ التي ال يمكن تحديدها لقطاع معين مثل 

 .مية الحكومية واألرباح غير الموزعة والمدفوعات وغيرهاالنقدية واإليداعات وسندات التن

 



 

 ٧٧

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 :مصاريف عمومية وإدارية  .١٩

 : ديسمبر مما يلي ٣١ واإلدارية للسنة المنتهية في تتكون المصاريف العمومية

  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

  
ــوظفين  ٥٨,٢٥٩  ٥٣,٥٧٣ ــاليف المـــــــ تكـــــــ

ــرى   ١٦,٧٣٨  ١١,٦٧٢ ــة أخـــ ــة وإداريـــ عموميـــ

إســــــــــــــــــــــتهالك  ١,٩٢٩  ١,٧٤٣

مصاريف مجالس اإلدارة للشركة والشركات التابعـة        ٤,٤١٨  ٣,٨٥٦

٨١,٣٤٤ ٧٠,٨٤٤  

 :أخرى صافي) مصاريف(ات إيراد .٢٠

 : ديسمبر مما يلي ٣١األخرى للسنة المنتهية في ) المصاريف(يتكون صافي اإليرادات 

  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

 
عمـــــوالت الـــــسندات الحكوميـــــة   ٣,٩١٩  ٤,٨٤٠

ــل  ٤,٦٤٥  ٦,١٠٦  ــصيرة األجــ ــع قــ ــوالت ودائــ عمــ
ق ماليـة متاحـة للبيـع      مكاسب اسـتثمارات فـي أورا     ) خسائر(  )١٠,٣٤٥(  ٧,٩٤٠ 
 

ــحن ---  ١١٣ ــوالت شـــــــــ عمـــــــــ
ــة   )١,٣٣٨( )١,٧٣٥(  ــسندات الحكومي ــالوات ال ــتنفاذ ع ــة وإس ــوالت بنكي عم
 

مكاســـــب بيـــــع أصـــــول ثابتـــــة ٣١,٢٩٩  ٣,٤٩٠
 

ــة  ١,٣٩٧  ٩٨٥ ــوالت بنكيـــــــــ عمـــــــــ
 

فروقــات أســعار صــرف عمــالت أجنبيــة     )٧٢٤(  ٥٧١
 

ــة  ١,١٩٧  ٥٢٠ ــرى متنوعـــــــــ أخـــــــــ
 

٣٠,٠٥٠ ٢٢,٨٣٠  

 مليون ريال ٦مكاسب استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع مبلغ ) خسائر(يتضمن بند 
 .سعودي يمثل انخفاض غير مؤقت في قيمة المحفظة اإلستثمارية



 

 ٧٨

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ي للسنة المنتهية ف

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 :ربح السهم  .٢١

تم احتساب ربح السهم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة 

وبأثر رجعي وذلك إلظهار أثر التغير في عدد األسهم نتيجة األسهم المجانية وتجزئة 

 .ليون سهم م٢٢٥م والبالغة ٢٠٠٦ ابريل ٨األسهم التي تمت في 

 :توحيد الشركات التابعة .٢٢

 حسابات الشركة وشركاتها التابعة وذلك بعد استبعاد  الموحدةتتضمن القوائم المالية
أرصدة الحسابات فيما بينها، وفيما يلي ملخص للمركز المالي ونتائج األعمال لهذه 

 : ديسمبر٣١ في للسنة المنتهيةالشركات 

 م٢٠٠٦

صافي 

 الربح

مجمل 

الدخل 

إجمالي 

 الخصوم

إجمالي

األصول

اسم الشركة

 )أمريكا(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  ٢٣,١٠٥ )١٩,٠٠٦( ٢٢,٢٠٨ ٢,٥٣٥
  إلدارة لسفن المحدودة شركة الشرق األوسط ٢٥,٩٢٧ )٧,٤٢١( ٣١,٢٢٨ ١١,٣٠١

 المحدودة   الكيماوياتالشركة الوطنية لنقل ١,٤٨٨,٠٣٩ )٧٤١,٧٣٣( ٥٨,٤٥٠ ٥١,٧٠٣

 م٢٠٠٥
صافي 

 الربح

مجمل 

الدخل 

إجمالي 

 الخصوم

إجمالي 

 األصول

 اسم الشركة

 
 )أمريكا(الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  ١٧,٥١٧ )١٥,٩٥٣( ٢٣,٠١٥ ٥,١٢٧
  إلدارة لسفن المحدودة شركة الشرق األوسط ١٥,٩٩٦ )٥,٠٤١( ٢٤,٢٢٠ ٦,٥١٢

 المحدودة  الكيماويات الشركة الوطنية لنقل ١,١٩٦,٨٦٤ )٤٨٧,٢٦٠( ٧٦,٩٩٠ ٦٥,٠٧٤

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة .٢٣

 الشركات الشقيقة

تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية بالتعامل مع الشركة العربية لناقالت الكيماويات 
) ٦اح إيض(٪ من قبل الشركة ٥٠وهي تعتبر طرف ذو عالقة، حيث أنها مملوكة بنسبة 

 :وقد بلغت أرقام المعامالت والتي تمت على أسس تجارية، ما يلي

 م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

 ديـسمبر  ٣١كما في   ) مدين(رصيد دائن    ٢,٩١٦  )١,٨٩٠( 
 

أتعاب خـدمات مـستلمة خـالل العـام         ١٣١  ١٣١
 
 



 

 ٧٩

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةالقوائم المالية إيضاحات حول 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 االلتزامات المحتملة والرأسمالية .٢٤

 منها خطابي  مليون ريال سعودي٥٨,٧أصدرت الشركة خطابات ضمان بنكية  بمبلغ 
الح   لص مليون ريال سعودي٤١,٦ ومبلغ  مليون ريال سعودي١٦ضمان بنكيين بمبلغ 

والتي صدر بها قرارات اللجنة وغراماتها مصلحة الزكاة والدخل وذلك مقابل الضرائب 
مقابل رهن مبالغ ت هذه الخطابات  ولقد أصدر).١٥( االستئنافية المشار إليهما في إيضاح

 . مليون ريال سعودي٧٦,٣ودائع قصيرة األجل بمبلغ ونقدية 

والتي يجري النظر فيها ضمن نشاط الشركة كما أن لدى الشركة بعض القضايا القانونية 
اإلعتيادي وفي الوقت الذي لم تتقرر النتائج النهائية لهذه القضايا، فإن اإلدارة ال تتوقع أن 

 .يكون لها تأثير سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة أو على مركزها المالي

 من التزامات رأسمالية )١١(وباإلضافة إلى ذلك ما تمت اإلشارة إليه في اإليضاح رقم 
 .مستقبلية لبناء ناقالت النفط العمالقة والسفن

 األحداث الالحقة .٢٥

م بيع ١٧/١٢/٢٠٠٦ المنعقدة بتاريخ ٥/٠٦قرر مجلس إدارة الشركة في جلسته رقم 
من رأسمال الشركة العربية لناقالت الكيماويات لشركة % ٥٠حصة الشركة البالغة 

في نفس الشركة وقد تم توقيع إتفاقية البيع بتاريخ % ٥٠ة المالحة العربية الشريك بنسب
 .م٢٠٠٧ يناير ١٥

التي تم التعاقد ) وفرة(م ناقلة النفط العمالقة ٢٠٠٧تسلمت الشركة خالل شهر فبراير 
 ).١١إيضاح (م ٢٠٠٤على بنائها مع شركة هيونداي سامهو في العام 

م إلى ٢٠٠٧ فبراير ٢٥اريخ  المنعقدة بت١/٠٧أوصى مجلس اإلدارة في جلسته رقم 
من % ١٠ مليون ريال سعودي تمثل ٢٢٥الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 
 .رأس المال بواقع ريال سعودي للسهم الواحد

 األدوات المالية وإدارة المخاطر .٢٦

تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل رئيسي من النقد  
 .لودائع وسندات التنمية الحكومية والذمم المدينة والدائنة وبعض المصروفات المستحقةوا

 مخاطر االئتمان

هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة 
يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات . ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر اإلئتمان . مالية

تظهر الذمم المدينة بعد حسم مخصص الديون المشكوك في . تصنيف إئتماني مرتفع 
 .تحصيلها 



 

 ٨٠

 الوطنية السعودية للنقل البحريالشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 )يةسعودت الرياالبآالف ال(

 تمخاطر أسعار العموال

هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العموالت في السوق على المركز 
تستخدم الشركة إتفاقيات تثبيت عموالت القروض وكذلك . المالي للشركة وتدفقاتها النقدية 

إتفاقيات تحديد السقف األعلى لعموالت القروض لتجنب مخاطر التقلبات في أسعار عموالت 
تراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار . طويلة األجل قروضها 

 .العموالت ليس جوهريا

 مخاطر العمالت

. هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية               
تراقب اإلدارة تقلبـات    . مريكي  إن معامالت الشركة األساسية هي بالريال السعودي والدوالر اال        
 .أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العمالت ليس جوهريا 

 مخاطر السيولة

وتمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتهـا المتعلقـة بـاألدوات               
غ يقارب قيمتـه    تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبل           . المالية  
تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأيـة              . العادلة  

 .التزامات مستقبلية 

 القيمة العادلة

هي المبلغ الذي يتم مقابله تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك، 
وحيث يتم إعداد األدوات المالية للشركة على . ع األطراف األخرى وتتم بنفس شروط التعامل م

أساس طريقة التكلفة التاريخية ماعدا ، قد تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة 
تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة لتلك األصول والخصوم المالية ال تختلف بشكل جوهري . العادلة 

 .ةعن قيمتها الدفتري



 

  

 هذه الصفحة فارغة عن قصد




