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لمحة ســريعة

8.6 مليار ريال ســعودي.
اإليرادات

 البحــري للخدمات اللوجســتية

 275 رحلــة مالحية
إلــى 47 مينــاًء مختلف

 البحــري للبضائع الســائبة

864,500 طن ســاكن 
سعة األســطول اإلجمالية 

 3 مالييــن طن
ســعة الحمولــة اإلجمالية

البحــري للكيماويات

 35 ناقلة
بطاقة استيعابية تبلغ 1.73 مليون طن ساكن

البحــري للنفط

 412 رحلة
 مشغلة

 2.31 مليــون برميــل يوميًا
مــن النفــط تم نقلهــا حول العالم

23 مليار ريال ســعودي.
قيمة األصول

1.04 مليار ريال ســعودي.
صافــي الدخــل للمجموعة

2.9 مليار ريال ســعودي.

األربــاح قبل الــزكاة والضريبة 
SRواالستهالك
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)TMS( للعام 2022م

جائزة اإلفصاح عن تقارير 
ممارسات االستدامة 

 جوائز الحوكمة الرشيدة 
العالمية للعام 2022م

 جائزة الشحن البحري 
 األخضر 

 
 جوائز شيب-تيك العالمية 

للعام 2022م

جائزة أفضل مزود للحلول 
 اللوجستية في المملكة 

العربية السعودية 

 جوائز مجلة األعمال 
الدولية للعام 2022م

 جائزة أفضل 
شركة شحن للعام 

 جوائز ذا ماريتايم ستاندرد 
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 المركز الثالث في جائزة 
 أفضل تقرير سنوي مطبوع

 الجوائز السنوية لجمعية 
عالقات المستثمرين بالشرق 

األوسط )ميرا(

 جائزة أفضل خط 
شحن للعام 

 مشغل السفن متعددة 
 األغراض، جوائز إنديا ماريتايم 

للعام 2022م

 جائزة الريادة في 
تنمية الموارد البشرية
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 وزارة الموارد البشرية 
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سبتمبر 2022م

الجـوائــز 
والتكـريمــــات
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الرؤية

نهــدف لخلــق القيمــة ونشــر االزدهار، من خالل ربــط االقتصادات حول 
العالــم وقيــادة التميــز فــي الخدمات اللوجســتية العالمية.

الرسالة

أن نكــون أفضــل مــزود للخدمــات، ونواصــل تقديــم خدماتنا وفقًا ألرقى 
المعاييــر العالميــة. كمــا نســعى بشــكل مســتمر إلى تطبيق األســس التجارية 

المســؤولة، وسنســتمر فــي تبنــي القــدرات المســتدامة لتقديم حلول 
تناســب احتياجــات شــركائنا ومســاهمينا وتحقيــق المنفعــة المتبادلــة بما 

يتماشــى مع قيمنا.

القيم
لتفهم	  ا

اإلقدام	 

المثابرة	 

الشفافية	 

الرؤية والرســالة والقيم

البحري عن 
الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحــري “البحــري”، هي شــركة 
مســاهمة ســعودية تأسســت بموجــب المرســوم الملكــي رقم م/5 

بتاريــخ 12 صفــر 1398هـــ “الموافــق 21 ينايــر 1978م”، وتــم قيدها 
بالســجل التجــاري رقــم 1010026026 بتاريــخ 1 ذو الحجــة 1399هـــ 

“الموافــق 22 أكتوبــر 1979م” الصــادر بمدينــة الريــاض، ويتكــون رأس 
مال الشــركة من 492,187,500 ســهم كما في 31 ديســمبر2022م، 

وتعــد البحــري اليــوم أحــد أبــرز الشــركات الرائدة فــي مجال النقــل البحري 
فــي المملكــة العربية الســعودية.

 تعــد البحــري اليوم أحد أبرز الشــركات 
الرائــدة فــي مجال النقــل البحري في 

المملكــة العربية الســعودية.

وتلتــزم البحــري بتطبيــق اســتراتيجيٍة تهــدف إلــى النمو المســتمر من خالل 
بنــاِء قاعــدة عمــالء قويــٍة داخل المملكــة وخارجها، وتحقيِق ســمعٍة دوليٍة 

راســخٍة فيمــا يتعلــق بالجــودة والموثوقية والســالمة، ويتمثل نشــاط 
الشــركة في شــراء البواخر والســفن وبيعها وتشــغيلها لنقل البضائع 

والبتــرول والكيماويــات والمشــتقات البتروليــة والبضائع الســائبة، 
باإلضافــة إلــى الخدمــات اللوجســتية، وتخليص البضائع وتنســيقها 

علــى ظهــر البواخــر ووســائل النقــل والتخزين األخرى وجميــع العمليات 
المرتبطــة بالنقــل البحري.

وتمــارس الشــركة نشــاطها مــن خــالل أربعة قطاعــاٍت مختلفٍة هي نقل 
النفــط الخــام، ونقــل الكيماويــات، ونقــل البضائع العامة، ونقــل البضائع 

الجافة الســائبة.

قطــاع نقــل النفط الخام
42 ناقلة

38 ناقلــة نفــط عمالقــة تعمل في ســوق التســليم 	 
الفوري

4 ناقــالت للمنتجــات النفطيــة النظيفة	 

قطاع نقــل الكيماويات

تديــره الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويات المحدودة، 
وهــي شــركة تابعــة للبحري التــي تمتلك 80% من 

أســهمها. وبنهاية عام 2022م، وصل األســطول الذي 
تديــره الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحدودة إلى 

57 ناقلــة، إضافــًة إلــى 35 ناقلــة تمتلكهــا مــن بينها 9 
تــم االنتهــاء مــن بنائهــا خالل العــام 2022م، وتعمل على 

النحــو التالي:
 	 IMO2 MR 20 ناقلــة مــن فئة
 	 IMO2 MR 9 ناقــالت جديــدة مــن فئة
 	IMO2 LR ناقلــة كيماويــات مــن فئة
 	MR 5 ناقــالت للبضائــع مــن فئة

عــالوة علــى ذلــك، تمتلك البحــري للكيماويات 13 
ناقلــة بموجــب اتفاقيــات إيجار طويلــة وقصيرة األجل 
)تضــم 9 ناقــالت مــن فئــة IMO2 MR وناقلة واحدة 

مــن فئــة LR2 و 3 ناقــالت مــن فئــة J19 مصنعة 
مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ( و 9 ناقالت أخرى تحت 
اإلدارة التشــغيلية لشــريكها الرئيســي “الشــركة الدولية 

للشــحن والنقل”، وهي شــركة تابعة للشــركة الســعودية 
للصناعات األساســية )ســابك(.

وتكفلــت تدابيــر رفــع كفاءة اإلدارة التجارية ألســطول 
البحــري للكيماويــات بضمــان االســتفادة المثلى من 

النمــو القــوي في أرباح الســوق الفورية، واســتكمال 
ترتيبــات اتفاقيــات التأجيــر لتأميــن التدفقــات النقدية على 

المــدى المتوســط، وكانــت ثمــرة تلك التدابيــر في نهاية 
عــام 2022م كالتالي:

تأجيــر ناقلــة مــن فئــة IMO2 LR وناقلتيــن من فئة 	 
IMO2 MR و 5 ناقالت بضائع لشــركات ســعودية 

شــريكة هي ســابك وشــركة أرامكو الســعودية للتجارة.

تأجيــر 4 ناقــالت مــن فئــة IMO2 MRs لعمالء 	 
دوليين

قطــاع الخدمات اللوجســتية
6 سفن	 

تعمــل علــى طــرق التجــارة بين أمريكا الشــمالية وأوروبا 	 
والشــرق األوســط وشــبه القارة الهندية في الشــحن 

البحــري والجــوي ونقــل البضائــع. باإلضافة إلى ذلك، 
فإننــا نقــدم خدمــات ونعمــل كوكيل بحري وجوي 

ووســيط للشــحن وإيجار الســفن والطائرات عبر 
شــركة البحــري بولوريــه للخدمات اللوجســتية، والتي 

اســتحوذنا عليهــا بالكامل )بشــراء الحصــة المتبقية 
منهــا والتــي بلغــت 40%( خــالل العام 2022م، ومن 

ثــم تــم تغييــر هويتهــا التجارية لتنضــم تحت قطاع 
الخدمــات اللوجســتية بالبحري.

قطــاع نقل البضائع الســائبة

تديره شــركة البحري للبضائع الســائبة وهي شــركة تابعة 
لشــركة البحري التي تمتلك نســبة 60% من أســهمها، 

وتمتلــك 9 ناقــالت للبضائــع الســائبة الجافــة وتعمل على 
النحــو التالي:

4 ناقــالت للبضائــع الســائبة الجافة في الســوق 	 
الفوري

5 ناقــالت للبضائــع الســائبة الجافة مؤجرة للشــركة 	 
العربيــة للخدمات الزراعية )أراســكو(
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نســبة الملكية عدد األسهمكبار المســتثمرين 

22.55%111,010,252صندوق االســتثمارات العامة 

20%98,437,500شــركة أرامكو السعودية 

نســبة الملكية عدد األســهم المملوكةعدد المســاهمين تصنيــف مســاهمي البحري حســب الفئة

62.72%118308,691,876شــركات / مؤسسات 

37.28%34,969183,495,624أفراد 

100%35,087492,187,500المجموع 

التزامنــا تجاه المســتثمرين
فــي العــام 2022م، جــّدد فريــق عالقات المســتثمرين فــي البحري التزامه 

بتزويــد المســتثمرين بمســتوى عــاٍل مــن الوضــوح والتفاني نحــو تعزيز أدائه 
وتحقيــق أهدافــه ومبادراتــه اســتنادًا إلى قيم الشــفافية واالنفتاح وســهولة 
التواصــل التــي تتحلــى بهــا الشــركة. وال يــزال التزام البحري تجاه مســاهميها 

راســخًا وقــد حافظــت علــى قنوات اتصال مفتوحــة معهم، ويحرص 
الفريــق دائمــًا علــى تقييــم أدائــه ويتطلع إلى االســتمرار فــي االرتقاء به بما 
يلبــي توقعــات المســتثمرين، مــع الحــرص الدائم على اإلفصــاح عن جميع 

المعلومــات ذات الصلــة في الوقت المناســب.

وتواصــل البحــري اإلفصــاح عــن المعلومات ذات الصلــة وإتاحتها 
للمســتثمرين والمحلليــن اإلقليمييــن، حرصــًا علــى تعزيز الشــفافية ومد جســور 

تواصــل مســتمرة بيــن اإلدارة العليا والمســتثمرين. 

وتحــرص البحــري علــى تحديــث صفحة عالقات المســتثمرين فــي موقعها 
اإللكترونــي بآخــر المســتجدات والمعلومــات ذات الصلــة، وقد أطلقت 

تطبيقــًا مخصصــًا لعالقــات المســتثمرين والــذي يعمــل على نظامي التشــغيل 
أندرويــد وآبــل لضمــان المحافظــة علــى تواصل دائم مع المســتثمرين.

 تصنيــف مســاهمي البحري 
حســب حجم الملكية

نســبة الملكيةعدد األســهم المملوكةعدد المســاهمين

71.57%352,279,975  28 أكثر من 1,000,000

999,999 – 500,000 29  18,521,007%3.76

499,999 – 100,000 219 40,998,533%8.33

99,999 – 50,000 227 15,348,379%3.12

49,999 – 10,000 1,693 33,887,867%6.89

9,999 – 5,000 1,587 10,720,889%2.18

4,999 – 1,000 7,148 15,184,685%3.09

1.07%5,246,165 24,156 أقل من 1,000 

100%492,187,500 35,087 المجموع

تصنيــف ملكيــة مســاهمي البحري حســب الفئة بيـانـات 
المسـاهمين

 تواصــل البحري اإلفصاح 
 عــن المعلومــات ذات الصلة 

وإتاحتهــا للمســتثمرين والمحلليــن 
اإلقليميين. 

%37.28

%62.72

األفراد

الشركات / 
المؤسسات
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الشــركات التابعة 
والشقيقة

نشــاطها الرئيسمقرهااسم الشركة
 رأس المال

لملكيةنوعها)ريال سعودي( ا

الشــركة الوطنية الســعودية 
للنقــل البحري- الواليات 

المتحــدة األمريكية

مقرهــا فــي مدينة هيوســتن في 
والية تكســاس، الواليــات المتحدة 

األمريكيــة ومقــر عملياتها في 
الواليــات المتحــدة األمريكية

100%ذات مســؤولية محدودة 3,750,000وكيل لســفن الشركة

شــركة الشرق األوسط 
إلدارة الســفن المحدودة

مقرهــا في دبي، اإلمــارات العربية 
المتحــدة وتمــارس عملياتها حول 

العالم
100%ذات مســؤولية محدودة 306,540اإلدارة الفنية للســفن

الشــركة الوطنيــة لنقل 
الكيماويــات المحدودة

مقرهــا في الريــاض، المملكة 
العربيــة الســعودية وتمارس 

عملياتهــا حــول العالم
80%ذات مســؤولية محدودة 610,000,000نقــل البتروكيماويات

شــركة البحــري للبضائع 
الســائبة المحدودة

مقرهــا في الريــاض، المملكة 
العربيــة الســعودية وتمارس 

عملياتهــا حــول العالم
60%ذات مســؤولية محدودة 200,000,000نقــل البضائع الســائبة 

شــركة بحري لوجيســتكس
مقرهــا في الريــاض، المملكة 

العربيــة الســعودية وتمارس 
عملياتهــا حــول العالم

100%شــركة الشخص الواحد30,000,000الخدمات اللوجســتية

مقرها ســنغافورة وتمارس شــركة بترديك المحدودة
30.30%ذات مســؤولية محدودة 131,250,000نقل الغاز المســالعملياتهــا حــول العالم

 الشــركة العالمية
ذات مســؤولية محدودة 1,590,750,000الصناعــات البحرية المملكــة العربية الســعوديةللصناعــات البحرية

19.9%مختلطة

50%ذات مســؤولية محدودة90,000,000تعبئــة وتخزيــن الحبوبالمملكــة العربية الســعوديةالشــركة الوطنيــة للحبوب
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2022م   عــام 
في سطـور

مارس 
البحــري تحصل على شــهادة 

أيزو 22301:2019
حصلــت البحري على شــهادة 

اآليــزو 22301:2019 من 
المعهــد البريطانــي للمعايير 

تقديــرًا لصالبة نموذج 
األعمــال الذي تعتمده الشــركة 

واســتراتيجياتها المرنــة في 
االســتجابة لألزمات.

أبريل
توفيــر الدعم اللوجســتي 

لمطــوري الفنادق 
وقعت شــركة البحــري اتفاقية 

شــراكة مع شــركة تي كيه إتش 
إس )TKHS( لتقديــم خدمات 

فريدة وشــاملة لقطــاع الضيافة 
المتنامــي فــي المملكــة العربية 

السعودية.

مايو
البحــري تحصــد جائزتيــن عن فئتي 

التنمية البشــرية واالســتدامة 
خــالل حفل توزيع جوائــز الحوكمة 

الرشــيدة العالمية
حصدت البحــري جائزتين 

مرموقتيــن ضمــن حفل توزيع 
جوائــز الحوكمــة الرشــيدة العالمية 

للعــام 2022م تقديــرًا اللتزامها 
فــي إنشــاء ثقافة عمــل تتمحور 

حــول الموظفين واعتماد 
ممارســات أعمال مسؤولة 

ومستدامة.

يونيو
بــدء طرح صكوك

أصــدرت البحري صكــوكًا مقومة 
بالريــال الســعودي من خالل طرح 

خــاص بقيمة 3,900,000,000 
ريال سعودي. 

سبتمبر 
توقيــع مذكــرة تفاهم مع الشــركة 

العالميــة للصناعــات البحرية 
تســتهدف االتفاقيــة تعزيــز وتطوير 

البنيــة التحتيــة لسلســلة اإلمداد في 
قطــاع النقــل البحــري من خالل حلول 

مبتكــرة للتخزيــن والخدمات اللوجســتية 
تســهم فــي تقليــل المخاطر وخفض 

التكاليــف وتقليــل فترات التســليم 
واالستجابة.

إطالق مركز رصد أداء األســطول
مــن المرتقــب أن يســهم المركز في 
تعزيــز كفــاءة العمليــات في مجاالت 

الســرعة واالســتهالك وكفاءة استخدام 
الطاقــة وأداء هيكل الســفينة.

نوفمبر 
البحــري للخدمــات اللوجســتية توقع 

اتفاقيــة اســتحواذ على الحصة 
المتبقيــة من مشــروعها المشــترك مع 

بولوريه لوجســتيك 
تصبــح “البحري بولوريــه للخدمات 

اللوجســتية” شــركة تابعــة ومملوكة 
بالكامــل إلحــدى قطاعــات أعمال البحري 

عقب االســتحواذ على نســبة 40% من 
رأس المال. 

البحــري تواصــل مســيرة النجاح وتحصد 
جائزتيــن مرموقتيــن خــالل حفل توزيع 
جوائــز “ذا ماريتايم ســتاندرد” 2022م

تلقــي هــذه الجوائز الضــوء على نجاح 
البحــري في الحفــاظ على أدائها 

المتميــز وتقديــم خدمــات وحلول عالية 
المســتوى، فضاًل عن إســهامها في 

دفــع عجلــة تطور ونمــو القطاع البحري.

البحــري للكيماويــات والبحري 
للخدمــات اللوجســتية توقعــان مذكرتي 

تفاهــم لتعزيــز التعاون مع شــركة 
أرامكو الســعودية لزيوت األســاس 

)لوبريف(
تنــص شــروط المذكرة علــى قيام البحري 

للكيماويــات بتقديــم حلــول وخدمات 
لوجســتية متميــزة لشــركة لوبريف، التي 

ســتقوم مــن جانبها بتوفيــر تفاصيل 
الشــحنات المتاحــة التــي تتوافق مع 

تواريــخ إبحــار الناقالت في موانئ 
التحميل. 

أغسطس
توقيــع مذكرتــي تفاهــم مع دايناكوم 

و سيتريدرز 
وقعــت البحــري مذكرتــي تفاهم مع 

شــركتي “دايناكوم” و”ســيتريدرز” 
للنقــل البحــري اليونانيتيــن، بهــدف تعزيز 
الجهود المشــتركة ومســاعدة “البحري” 

فــي عمليــات التطوير والتحســين 
المســتمرة ألســطولها البحري الرائد. 

توقيــع مذكــرة تفاهم مع “تبادل” 
للتعــاون فــي تطوير حلول لوجســتية 

مبتكرة 
تســتهدف مذكــرة التفاهــم تعزيز وتطوير 

حلــول متبادلــة بيــن قطاع الخدمات 
اللوجســتية وقطاع إدارة الســفن 

التابعيــن للبحــري وشــركة “تبادل”، إلى 
جانــب إيجــاد حلول مبتكرة لمشــاركة 

البيانــات بيــن القطاعين.

يوليو
إطــالق خدمة مالحيــة منتظمة 

جديدة إلى إندونيســيا 
قطــاع البحري للخطــوط المالحية 

ُيوّقــع عقــدًا مع شــركة كاتربيلر 
إلطــالق خدمة مالحيــة منتظمة 

جديــدة إلى العاصمة اإلندونيســية 
جاكرتا. 

يناير 
 توقيــع مذكرة تفاهم 

مع شــركة معادن 
تأتــي االتفاقيــة في إطار جهود 

شــركة البحري المســتمرة لتعزيز 
العالقــات فــي قطاع الخدمات 

اللوجســتية، بمــا في ذلك 
اســتئجار سفن الشــحن لنقل 

غــاز األمونيــا، واحتياجات النقل 
المــواد الجافة.

فبراير 
إنشــاء منطقة لوجســتية 

متكاملــة في جدة 
تتولى شــركة البحــري والهيئة 

العامــة للموانئ “موانئ” 
إنشــاء وتشــغيل منطقة 

لوجســتية متكاملــة على أرض 
مؤجــرة بميناء جدة اإلســالمي 

أكتوبر 
توقيــع مذكــرة تفاهم مع 

الشــركة الســعودية للكهرباء 
تشــكل االتفاقيــة حلقًة جديدة 

ضمــن الجهود االســتراتيجية 
المســتمرة لشــركة البحــري لتطوير 
قدراتهــا الحاليــة وتنويع عروضها 
فــي قطاع الخدمات اللوجســتية.

ديسمبر 
البحــري توقع اتفاقية مشــروع 
مشــترك مــع مجموعة عجالن 

وإخوانــه القابضة
تتولــى البحــري، بموجب بنود 

المذكــرة، العمــل بصفة المدير 
التجــاري والفني للشــركة الجديدة، 
بما يشــمل إدارة أســطول سفنها، 

فضــاًل عن تولــي المهام اإلدارية 
والتشــغيلية والتجاريــة اليومية 

وفقــًا ألعلــى المعاييــر المتبعة في 
القطاع.  هذا 
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التواجد 
الجغرافي

أســلوب عملنا
تفخــر البحــري بمســاهمتها فــي االقتصــاد الســعودي مــن خالل 

تمكيــن النقــل الســريع والفعــال للنفــط، الكيماويــات، الخدمــات 
اللوجســتية، والبضائــع الســائبة، لتصــل بيــن مجموعــة واســعٍة 
مــن الصناعــات داخــل المملكــة إلــى األســواق العالميــة، وتبذل 

جهــدًا كبيــرًا كل عــاٍم لتعزيــز نجاحاتهــا وإتاحــة الفرصــة لمزيــٍد 
مــن النمــو فــي أســواقها الرئيســية، باحثــة عــن أســاليب مبتكرة 

لتنويــع خدماتهــا. 

ويعــد برنامــج فحــص الســفن )SIRE( أداة فريدة وقيمــة لتقييم 
مخاطر الناقالت وســفن الشــحن حول العالم، وهي تســتخدم 

على نطاق واســع من قبل مؤجري الســفن ومشــغلي المحطات 
والجهــات الحكوميــة المختصــة للمســاعدة في ضمــان تطبيق 

معاييــر ســالمة الســفن. وتتــم عمليــات فحص الســفن في جميع 
أنحــاء العالــم وباتــت تحظــى باعتراف على نطاق واســع كأداة ال 

تقــدر بثمــن لرفع معايير ســالمة الســفن. 

وتؤمن البحري بضرورة وضع أســس موحدة وموضوعية 
ومنهجية إلجراءات تفتيش وفحص الناقالت ومشــاركة النتائج 
بين أعضاء “المنتدى المالحي الدولي لشــركات النفط” وغيرهم 

مــن األطــراف ذات العالقــة. وقد قام برنامج فحص وتقييم 
الســفن )SIRE( التابع للمنتدى المالحي الدولي لشــركات النفط 

بدوٍر محوري في رفع ســقف التوقعات وتحســين الســلوكيات 
المتعلقة بمعايير التشــغيل والســالمة على مســتوى القطاع. وقد 

انضمــت البحــري إلــى هــذا البرنامج المهم في عام 2004م، وتتمتع 
اليوم بمكانٍة بارزة بفضل تصدرها للقطاع على صعيد المشــاركة 
فيه حيث جاء تصنيف الشــركة كواحدة من أفضل الشــركات أداًء 

.)SIRE( خــالل عمليــات التفتيش وفقا لبرنامج تقرير

كمــا أن ضمــان الجــودة هو أحد أهم 
عوامــل التقــدم في البحــري، حيث تفخر 

الشــركة بحصولها على شــهادة األيزو 
9001:2015 فــي خدمــات نقل النفط، 

وأعمــال النقل الجوي.

التقـريـــر السنـــوي 2022

أفريقيا الجنوبيةالشرق األوسط

شمال أفريقيا

أستراليا

أوروبا أمريكا الشماليةآسيا

جزر الكاريبيأمريكا الجنوبية
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كلمــة رئيــس مجلس اإلدارة
 نغتنــم فــرص النمو لنزدهر.. 

ونحقــق أفضــل قيمة لمســاهمينا وعمالئنا 

بينمــا كنــا نتهيــأ لدخــول عام 2022م، كان 
قطــاع الشــحن يــرزح بالفعل تحت وطأة 
عــاٍم كامــل من عدم اليقيــن والضبابية 

 الناجمــة عــن تداعيات جائحــة كورونا التي 
ال تــزال تتوالــى فصواًل، مزلزلًة أركان ســوق 

عالميــة فقــدت بوصلتهــا في خضــم بحثها 
الحثيــث الســتعادة الثقة في مســتقبلها. 

ومــع ذلــك، مضت البحري في اســتثماراتها 
الجريئــة وأهدافهــا الطموحــة للنمو بخطى 

واثقــة وفــق اســتراتيجية واضحة كانت 
نتائجهــا برهانــًا ناصعــًا على صحــة موقفنا 

وصــواب اختياراتنا.

Mohammed bin Abdulaziz Al Sarhan
Chairman

نبتكــر القيمــة لصالــح مســاهمينا وعمالئنا   
تنســجم رؤيــة البحــري المســتقبلية وأولوياتهــا اإلســتراتيجية تمامًا مع 

رؤيــة المملكــة 2030، ويتجلــى ذلــك مــن خالل اســتثماراتنا القوية في 
قطــاع الخدمــات اللوجســتية إضافــًة إلــى قدراتنــا الحيوية في مجال 

نقــل النفــط والبضائــع الســائبة والكيماويــات. ونســعى من خالل تلك 
المقومــات إلــى المســاهمة فــي دعــم برنامج تطوير الصناعــة الوطنية 
والخدمــات اللوجســتية، الــذي يســتهدف تحويــل المملكــة إلى منصة 

لوجســتية عالمية تنافســية. 

نؤمــن بــأن لدينــا دورًا حيويــًا في ســياق جهود تحســين البنيــة التحتية 
الوطنيــة، وشــبكات النقــل وخطــوط الشــحن المحليــة والدولية، من أجل 
زيــادة حصــة الصــادرات غيــر النفطيــة وتحقيــق قفزة في ترتيــب المملكة 

على مؤشــر أداء الخدمات اللوجســتية، وهي مســؤولية تتصدر دومًا 
أولويــات عملياتنــا الحاليــة واســتراتيجياتنا المســتقبلية. 

مســيرة نوعيــة من التطويــر التقني 
يبــرز التطــور التقنــي المســتمر اليــوم بوصفه أحــد مقومات النمو 

األساســية للقطــاع، ومحفــزَا رئيســيًا لميزاتنــا التنافســية ، وهذا ليس 
مســتغربًا فتحســين الكفــاءة وخفــض التكاليــف وزيادة الربحيــة كلها أمور 

تتأثــر باالبتــكار الرقمــي والقــدرة علــى تطبيق حلوله واالســتفادة من 
إمكاناتــه. كمــا أصبحــت حلــول تكنولوجيــا المعلومات والــذكاء االصطناعي 

أساســية لنجــاح المشــغلين فــي قطاعــات النقــل البحري والخدمات 
اللوجســتية بفضــل قدراتهــا التنبؤيــة واســتجابتها التفاعليــة المعتمدة 

علــى البيانات.

وفــي عــام 2022، شــرعنا فــي تنفيــذ خطتنا للتحول الرقمــي، بالتعاون 
مع نخبة مختارة من الشــركاء من أجل توســيع حجم األســطول الذي 

نتولــى تشــغيله وابتــكار مصــادر جديــدة لإيــرادات. كما حرصنــا على ترقية 
بنيتنــا التحتيــة التكنولوجيــة وتزويــد فــرق عملنــا بــأدوات تمهد الطريق 

لتقديــم خدمــات جديــدٍة ومشــاركة جهاٍت إقليميــة وعالمية عديدٍة.

فخورون بفريــق عملنا 
بوصفهــا واحــدة مــن أكبر مالك ومشــغلي الناقالت والســفن في 

المنطقــة، تعتبــر البحــري موظفيهــا الدعامة األساســية لنجــاح أعمالها، 
وهــي ملتزمــة بضمــان رفاهيتهــم، وتوفيــر مــا يحتاجونه من خدمات 
التدريــب والتطويــر، لمســاعدتهم على اســتثمار مواهبهــم ومهاراتهم 

بالشــكل األمثل وتعزيز مســاهمتهم في نجاح الشــركة.

واصلنــا أيضــًا اســتقطاب الكــوادر الوطنية الشــابة التــي تمتلك المهارات 
والقــدرات المناســبة مــن خــالل برنامــج تطويــر الخريجين، ونفخــر بتصنيفنا 

ضمــن أفضــل وجهــات العمــل على مســتوى القطــاع، ونجاحنا في رفع 
إجمالــي عــدد الموظفيــن البحريين الســعوديين بنســبة 37% خالل 
العــام. وبالتــوازي مــع تلــك الجهود، نواصل االســتثمار في تطوير 

معــارف ومهــارات وقــدرات موظفينــا في إطار مســاعينا لترســيخ مكانتنا 
كوجهــة جاذبــة للمواهــب علــى امتداد سلســلة التوريــد وقطاع الخدمات 

اللوجســتية فــي المملكة. 

التزامنــا بممارســات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعية والمؤسســية  
 نــدرك أهميــة حمايــة البيئــة ونؤكــد التزامنــا وواجبنــا للعمــل على 
النهــوض بمســؤولياتنا فــي هــذا الصــدد.  وتحقيقــًا لهــذه الغاية، 

فإننــا نحــرص علــى اعتمــاد تقنيــات صديقــة للبيئــة، ونطبــق أفضل 
الممارســات التــي تكفــل تخفيــف بصمتنــا الكربونيــة والحــد مــن انبعاثــات 
غــازات الدفيئــة المســببة لالحتبــاس الحــراري الناجمــة عــن عملياتنــا. وقد 
حظيــت جهودنــا تلــك بتكريــم رفيــع المســتوى ضمــن حفــل توزيع جوائز 

الحوكمــة الرشــيدة العالميــة الــذي حصدنــا خاللــه جائزًة أخــرى تقديرًا 
لممارســاتنا المســؤولة والمســتدامة. 

نحــن ملتزمــون أيضــًا باالســتدامة ضمــن إطار عمٍل متكامل يتماشــى مع 
الهــدف الســابع مــن أهــداف األمم المتحــدة للتنمية المســتدامة، والذي 

ُيْعَنــى بضمــان حصــول الجميــع على خدمــات الطاقة الحديثــة بتكلفة 
معقولــة والعمــل علــى رفــع كفاءة اســتهالك الطاقة وزيــادة حصة الطاقة 

دة فــي مزيج الطاقــة العالمي. المتجــدِّ

نضــع الجــودة والصحــة والســالمة والبيئة فــي صميــم عملياتنا، ونعمل 
جاهديــن للحفــاظ علــى أعلــى معاييــر الجودة ومراعــاة اعتبارات الصحة 

والســالمة فــي كافــة مشــاريعنا لضمــان حمايــة موظفينا. وعالوة على 
ذلــك، فإننــا نمتثــل لكافــة اشــتراطات قانون ســالمة األرواح في البحار 

ومدونة إدارة الســالمة الدولية مع تحديث الشــهادات بما يتماشــى مع 
المعاييــر الدولية. 

شكر وعرفان 
يطيــب لــي أن أعــرب، بالنيابــة عــن مجلس اإلدارة، عن شــكرنا لمســاهمينا 

علــى ثقتهــم المســتمرة فــي الشــركة، ولحكومة المملكــة العربية 
الســعودية علــى دعمهــا لقطاع الشــحن البحــري واالقتصاد عمومًا. 

وختامــًا، فقــد برهنــا علــى نجاح مســارنا االســتراتيجي، رغــم البداية 
الصعبــة فــي مســتهل العــام، وقدمنــا أداًء اســتثنائيًا حقــق مصالح 

مســاهمينا ووضــع البحــري علــى الطريــق الصحيــح نحو مســتقبل أكثر 
إشراقًا وازدهارًا. 

واللــه مــن وراء القصد.

األســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان
رئيــس مجلس اإلدارة

حصــدت البحــري جائــزة مرموقة ضمن حفل توزيع 
جوائــز الحوكمة الرشــيدة العالمية للعام 2022م 
تقديــرًا اللتزامهــا بتهيئــة ثقافة عمل تتمحور حول 

الموظفين. 

تسترشــد البحري برؤية الســعودية 2030 من خالل 
التزامهــا الراســخ بتطبيــق البحري مبــدأ تكافؤ الفرص 
فــي تعاملهــا مــع الموظفيــن والمتدربيــن بغض النظر 

عــن العــرق أو الجنســية أو الجنــس أو المعتقد. 
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شــعارنا لهذا العام
 نغتنــم فــرص النمو لنزدهر.. 

ونحقــق أفضــل قيمة لمســاهمينا وعمالئنا 

نجحــت “البحــري” علــى مــدار العــام فــي التغلب على تقلبات الســوق وظروفه 
غيــر المواتيــة، وحققــت أداًء اســتثنائيًا ونمــوًا قويًا وأرباحًا قياســية. ولم 

يكــن لتلــك النجاحــات أن تتحقــق لــوال قراراتنا الجســورة وحرصنــا الدائم على 
التخطيــط الفعــال واســتثماراتنا المدروســة فــي تحديــث أســطولنا وتجديده بما 
يضمن شــراء األصول المناســبة في األوقات الصحيحة وفي أســواق مختارٍة 

بعنايــة وفــق اســتراتيجيٍة متكاملــة تســتهدف جذب تعاقــدات أكبر وخدمة 
عمالئنــا علــى نحٍو أمثل.

قــت لمســتوياٍت لم تشــهدها المجموعة في  ســجلت عائداتنــا نمــوًا كبيــرًا وَحلَّ
تاريخهــا إال نــادرًا، كمــا قفــزت األرباح بشــكل كبيــر، األمر الذي يبرز اســتراتيجيتنا 

الذكيــة ومكانتنــا الرائــدة كإحــدى الشــركات الوطنيــة العمالقة في مجالهــا بالمملكة. 
وبجانــب ذلــك، فإننــا نحــث الخطــى علــى طريق تنويــع أعمالنا من خالل إبرام 

الشــراكات القويــة، واســتحداث قطاعــات أعمــال جديدة، واالســتثمار في االرتقاء 
بمهــارات موظفينــا وتطويــر إمكاناتنــا التقنيــة بمــا يمكننا مــن امتالك القدرات 

الالزمــة لدعــم النمــو المســتقبلي لمجمــل عملياتنا وأنشــطتنا. 

نتطلــع إلــى مواصلــة خططنــا التوســعية واســتقطاب مزيٍد من العمــالء المرموقين، 
فيمــا نستكشــف مســاراٍت جديــدة للنهــوض بدورنــا على أكمل وجه فــي خدمتهم 
والمســاهمة فــي تحقيــق هــدف رؤيــة المملكــة 2030 لتحويــل المملكة إلى مركز 

لوجســتي عالمي رائد.

نأمــل أن يمدنــا التطويــر غيــر المســبوق لقدراتنــا وحضورنا الجغرافــي الممتد بكافة 
المقومــات الضروريــة لتحقيــق نمــو قوي ومســتدام في الســنوات المقبلة وتحقيق 

أعلــى قيمــة ممكنــة لعمالئنــا ومســاهمينا وغيرهــم من األطراف ذات العالقة.
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 كلمة 
الرئيــس التنفيذي

 تعزيز اتصال المملكة باقتصادات 
العالم من حولها

ارتكــزت نجاحاتنــا خالل العام 2022م 
فــي المقــام األول علــى مزيٍج فريد من 

المرونــة والتنويــع والنمو االســتراتيجي، 
وكانــت النتائــج المبهرة التــي حققناها 

خــالل الفتــرة رغم التقلبــات الحادة، خير 
برهــان علــى قوة اســتراتيجيتنا وذكاء 

استثماراتنا.

نغتنــم فــرص النمو لنزدهر
بالرغــم مــن التحديــات المســتمرة للصــراع الجيوسياســي، وتفاقــم 

التضخــم العالمــي، وارتفــاع تكاليــف االســتيراد، وزيــادة أســعار الفائدة، 
تمكنــا مــن تحقيــق معــدالت نمــٍو متميــزة مــن حيث وفرة األصول 

وجــودة الخدمــات وتوســيع قاعــدة العمــالء بفضــل نجاحنا في شــراء 
األصــول فــي االوقــات المناســبة وعملهــا لخدمــة الوجهات األعلــى ربحية.

لــم تكتــف البحــري بالحفــاظ على مســتوى أداءها المتميــز في مواجهة 
المصاعــب، بــل تمكنــت أيضــًا مــن زيادة حجم أســطولها، ورفــع حصتها في 
األســواق الجديدة، وفق اســتراتيجية تتوجت بإيراداٍت ســنوية بلغت 8.6 

مليــار ريــال ســعودي، وصافــي دخل تجاوز المليار ريال ســعودي، وهي 
نتائــج ماليــة غيــر مســبوقة في مســيرة الشــركة الممتــدة ألربعة عقود. 

وفــي خطــوٍة تؤكد التزام الشــركة بتعزيــز حضورها في قطاع نقل 
الكيماويات، شــهد أســطول البحري نقلًة نوعية خالل العام تمثلت في 

شــراء مزيد من ســفن الكيماويات الجديدة، وهو ما رفع إجمالي عدد 
الســفن المملوكة للشــركة من 28 إلى 35 ســفينة، ومن المرتقب أن 

تصــل ألكثــر مــن 36 ســفينة بحلــول الربع األول من عام 2023م، فيما تدير 
البحري للكيماويات 22 ســفينة أخرى بموجب عقود تأجير أو تشــغيل.

وال يفوتنــي أن أعبــر بفخــر عــن عميــق امتنانــي لجهــود كوادرنا وأطقم 
عملنــا التــي كانــت عزيمتهــا القويــة وخبرتها االســتثنائية وعملهــا الجماعي 

األســاس الذي حصدنا بفضله جائزتي “أفضل مالك/مشــغل ســفن 
للعــام” و “أفضــل شــركة شــحن للعــام” ضمن حفــل توزيع جوائز ذا 

ماريتايــم ســتاندرد TMS للعام 2022م. 

استكشــاف أسواق جديدة
نجحــت شــركة البحــري فــي تحقيــق أقصى اســتفادة من شــبكاتها القائمة 
وإبــرام عقــود محليــة وأجنبيــة جديدة اســتثمارًا النتعاش الطلــب العالمي 

علــى منتجــات النفــط والبتروكيماويــات خالل النصــف الثاني من 
العــام. وشــملت إنجازاتنــا فــي هذا الصدد أيضًا إنشــاء وتشــغيل منطقة 
لوجســتية متكاملــة بمينــاء جدة اإلســالمي بالشــراكة مــع الهيئة العامة 

للموانــئ “موانــئ”، بالتــوازي مــع تعزيز شــراكاتنا االســتراتيجية مع أرامكو 
الســعودية عبــر مختلــف قطاعــات أعمالنــا األساســية، وخاصًة “البحري 

للنفــط” و “البحــري للكيماويــات” و “البحــري للخدمــات اللوجســتية”.

واســتمرارًا لهدفنــا االســتراتيجي المتمثــل فــي تنويــع أعمالنــا ومصــادر 
دخلنــا وتنميتهــا، واصلــت البحــري مســيرة تطويــر أعمالهــا وتعزيزهــا، 
حيــث أنشــأنا الشــركة الوطنيــة للحبــوب، وهــي مشــروع مشــترك بين 

البحــري والشــركة الســعودية لالســتثمار الزراعــي واإلنتــاج الحيوانــي 
)ســالك(. كمــا نواصــل النهــوض بالتزامنــا بتشــغيل محطــات تحليــة الميــاه 

العائمــة لتوفيــر إمــدادات الميــاه لشــبكة ميــاه الشــرب المحليــة للعــام 
العشــرين علــى التوالي.

موظفونــا قاطــرة تقدمنا
يزخــر فريــق عملنــا بأكثــر مــن 3,000 مهنيًا وخبيرًا يجســدون أرفع 

مســتويات الكفــاءة والخبــرة، وتتضافــر جهودهــم لتحقيــق أهداف البحري 
المتمثلــة فــي االنطــالق نحــو التوســع المدروس عبــر بوابة االبتكار 

واإلبــداع. وال شــك أن كثيــرًا مــن نجاحــات وإنجــازات عام 2022م لم تكن 
لتــرى النــور لــوال المســاهمات القيمــة لكل موظــف وكل إدارة وكل قطاع 

من قطاعات الشــركة.

يتجســد التزامنــا تجــاه موظفينــا فــي العمــل علــى تهيئة بيئــة عمل تحترم 
جهودهــم وتكافئهــا، وتثنــي علــى إنجازاتهــم وتقدرهــا، وتوفر تدريبًا 

وتطويــرًا منهجيــًا يســاعدهم علــى االرتقاء بمســيرتهم المهنيــة. ونتعهد 
بالعمــل معهــم يــدا بيــد حتــى نصل إلى غاياتنا المشــتركة فــي تحقيق 

النجــاح الداخلي والمؤسســي.

بالمثــل، واصلنــا االســتثمار فــي تطويــر العديد من البرامــج التكنولوجية 
المتقدمــة ألنظمــة التنبــؤ ومراقبة الســفن اســتكمااًل لخطتنــا للتحول 
الرقمــي والتــي نجحــت فــي إحــداث نقلة نوعية عــززت مختلف جوانب 

الكفــاءة التشــغيلية. حيــث أطلقنــا “مركــز رصد أداء األســطول” ونتطلع 
إلــى اعتمــاده كنظــام دعم مركزي يوفر إرشــادات وتوصيــات وتحليالت 
من شــأنها مســاعدة فرق العمليات الفنية والســالمة وأطقم الســفن 

فــي اتخــاذ قــرارات تعتمــد علــى بيانات عاليــة التردد يتم جمعهــا من أنظمة 
رصد الســرعة ومعدالت االســتهالك وكفاءة الطاقة على متن الســفن 
مــن أجــل اســتباق األعطــال وتعزيــز الصيانة التنبؤيــة ومراقبة االمتثال 

لألنظمــة البحرية.

نحو مســتقبل مســتدام
تنســجم خططنــا االســتراتيجية مــع مســتهدفات رؤية 2030 الخاصة 

بتحويــل المملكــة إلــى منصــة لوجســتية عالمية، تعــزز بدورها االقتصاد 
الوطنــي وتوطــد ارتباطــه الوثيــق باالقتصــادات العالميــة الرائدة. وتعطي 
البحــري األولويــة فــي تعامالتهــا للمورديــن المحلييــن بهدف تعزيــز القيمة 

المحليــة ألنشــطتها داخــل المملكــة، كمــا اتخذت خطــوات مهمة إلقرار 
مزيــٍد مــن التدابيــر الهادفــة لحمايــة البيئة، والســيما فــي مجال الحد من 

االنبعاثــات الضــارة وزيادة كفاءة اســتهالك الطاقة.

وتماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، تلقينا أول 
ناقلة نفط خام عمالقة صديقة للبيئة وموفرة للوقود 

ومجهزة للعمل بالغاز. باإلضافة إلى ذلك، تلتزم 
البحري بمبادرة “رحلة إزالة الكربون”، وتخضع لها 

لضمان امتثال أسطولها للوائح االنبعاثات المترقب 
أن تدخل حيز التنفيذ في المدى المنظور، والتي 

تشمل الوقود المستقبلي.

وعلــى صعيــٍد متصــل، تتخــذ البحــري تدابير عــدة لضمان لتقليــل بصمتها 
الكربونيــة، شــملت تقليــل انبعاثــات ثاني أكســيد الكربــون الناتجة عن 

أنشــطتها عبــر تزويــد أســطولها بأنظمــة حديثــة لمراقبة أداء طــالء الهيكل 
والحفــاظ عليه.

وننــوي كذلــك مواصلــة التعــاون البناء مــع مصنعي المحــركات وجمعيات 
التصنيف والمؤسســات األخرى ذات الرؤى المشــتركة لدراســة أنواع 

الوقــود البديلــة وتقنيــات الحــد مــن االنبعاثات. وال تقتصــر المنافع 
المرجــوة جــراء هــذه  الجهــود التعاونيــة على مواجهــة التحديات ذات الصلة 

باالنبعاثــات الضــارة وغــازات الدفيئــة المســببة لالحتباس الحراري في 
الســنوات القادمة فحســب، بل تســاهم أيضًا في دعم األهداف األوســع 

لمبــادرات االســتدامة التــي أقرتها رؤية الســعودية 2030.

شكر وعرفان
يطيــب لــي أن أعــرب عــن امتنانــي لزمالئي أعضاء فريــق اإلدارة التنفيذية، 

وجميــع موظفينــا وكوادرنــا، لدعمهم المســتمر والتزامهم بترســيخ 
ريــادة البحــري العالميــة فــي قطاع النقــل البحري والخدمات اللوجســتية، 

ومســاهماتهم القيمــة فــي النجاحــات الماليــة والتشــغيلية البارزة التي 
حققتهــا البحــري خالل العام 2022م.

كمــا أتقــدم بالشــكر الجزيــل إلــى إخواني أعضــاء مجلس اإلدارة على ما 
بذلــوه جهــود ومــا قدمــوه مــن خبرة إلدارة دفة الشــركة بحنكة خالل فترة 

متميــزة مــن النمو واالزدهار.

وختامــًا، أتوجــه بخالــص التقديــر إلــى عمالئنــا األعزاء على ثقتهم المســتمرة 
فــي البحــري ونعدهــم بمواصلــة الليــل والنهــار لنظل محل ثقتهــم الغالية 

اليوم وغدًا.

المهنــدس/ أحمــد بن علي الســبيعي
الرئيــس التنفيذي
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نمـوذج 
األعمـــــال

ــَم نمــوذج األعمال الخاص  ُصمِّ
بالبحــري لتحقيــق رؤيتهــا الهادفــة 

إلــى ربــط االقتصادات حــول العالم، 
ونشــر االزدهــار، وقيــادة التميز في 

الخدمــات اللوجســتية العالميــة. وقــد 
وضــع خصيصــًا ليتناســب مــع االلتزام 
ــرات المتواصلــة التــي  المســتمر والتغيُّ

تعمــل الشــركة جاهــدة لتحقيقهــا كل 
عــام، وذلــك لضمــان العمل وفقًا 

ألحــدث اإلجراءات وأكثرهــا فعالية، 
بالتماشــي مــع األهداف االســتراتيجية 
الكليــة لشــركة البحــري، ويبيــن نموذج 

أعمــال البحــري بوضــوٍح كيفيــَة عمل 
 فريــق اإلدارة العليــا وفريــق العمل 

 فــي الشــركة، وفقــًا إلطار عمٍل 
واضــح المعالــم، وإجراءات إدخاٍل 

وإخراٍج محددة.

التقـريـــر السنـــوي 2022

المدخالت
•  مــوارد رأس ماليــة في صورة نقد وتســهيالت 

وحقــوق ملكية

•  المعــدات المملوكــة، بمــا في ذلــك ناقالت النفط 
العمالقــة، ومنافــذ الخدمــات اللوجســتية، والبنية 

التحتيــة إجمااًل

•  فريــق عمــل مكــون من 500 موظف مباشــر، وأكثر 
مــن 2,500 مــن المالحيــن والبحارة الذيــن يعملون 

على أســاٍس تعاقدي

آليات ابتــكار القيمة 
العقود: • أنواع 

-  تأجيــر الســفن لعمالئنــا بعقــوٍد طويلة األجل

-  عقــود تأجيــر الســفن بالرحلــة، والتــي نتيحهــا لفترات زمنية 
طويلــة األجــل وقصيرة األجل حســب متطلبــات العميل

-  العقــود الفوريــة للبضائــع أو رحــالت الربط، والتي 
تســتخدم بصفــة أساســية لناقــالت الكيماويات، والنفط، 

وســفن نقــل البضائــع العامة، والســفن متعددة 
االستخدامات

-  عقــود مختلفــة لحركــة البضائع

•  عوامــل تحريك الطلب:

-  تتحكــم الرحــالت الُمغــاِدرة للعمــالء المحلييــن في الطلب، 
وتمثــل جــزءًا كبيــرًا من قاعدة اإليــرادات العامة، أما 

بالنســبة للعمــالء الدولييــن فــإن الرحــالت العائدة هي التي 
تحــرك الطلب

• أعمــال الصيانة الدوريــة والحماية:

- اإلرســاء الجاف للسفن

- صيانة الســفن

- التأمين

- خدمــات تنظيف الناقالت

- خدمــات التنظيــف الخاصة

المخرجات 
•  مخرجــات خدميــة بصفة أساســية ناتجة عــن عمليات 

اإلدخال وأســاليب خلــق القيمة

•  تدفقــات نقديــة وموارد رأس مالية مســتمرة

•  المعــدات المملوكــة، بمــا في ذلــك ناقالت النفط 
العمالقــة، ومنافــذ الخدمــات اللوجســتية، والبنية 

التحتيــة إجمااًل

•  العالقــات المبنيــة مــع العمالء وِفــرق اإلدارات العليا 
الرئيســية ذات الصلة

•  الخبــرة والمعرفــة المكتســبة من خــالل العمل في 
العديد من األســواق
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 اســتراتيجية البحري 
ورؤية 2030 

األســس الرئيســية الســتراتيجية البحري:

تنميــة وتطوير أعمال 
الشــركة من أجل زيادة 

اإليرادات

تنويــع قاعــدة إيرادات البحري 
من خالل التوســع في 
العمليات اللوجســتية

تطويــر الشــركة لتصبح مزودًا 
عالميــًا للخدمات اللوجســتية

التقـريـــر السنـــوي 2022

خلــق قيمة مضافــة للمملكة 
وللمســاهمين في الشــركة 

وللعامليــن بها

تحقيــق مركــز قيادي بقطاع 
 توفيــر الخدمات اللوجســتية 

فــي المملكة

حققــت البحــري قفــزاٍت حقيقيــًة فــي إطــار أهدافهــا االســتراتيجية 
طويلــة األجــل خــالل عــام 2022م. وُيعــد النمــو والتنــوع ركنان رئيســيان 

يحــركان أعمــال الشــركة وعملياتهــا، وقــد حققــت تقدمــًا ملحوظــًا 
خــالل العــام الماضــي فــي إحــداث تغييــٍر ملمــوٍس فــي عــدد العمليات 
وفــي توجــه قاعــدة اإليــرادات. وعبــر منح األولويــة لقطاعــات األعمال 

األساســية فــي مجموعتنــا، مثــل شــركة البحــري للنفــط وشــركة البحــري 
ــا مــن تعزيــز  للكيماويــات وشــركة البحــري للخدمــات اللوجســتية، تمكنَّ

عالقاتنــا مــع شــركائنا الرئيســيين، بمــا فــي ذلــك شــركتي أرامكــو 
الســعودية وســابك، وهــو مــا ســاعد فــي دعــم اســتقرار العمليــات في 

الشــرق األوسط. 

واســتمرارًا لهدفنــا االســتراتيجي المتمثــل فــي تنويــع أعمالنــا ومصــادر 
دخلنــا وتنميتهــا، تواصــل البحــري مســيرة تطويــر أعمالهــا وتعزيزهــا، 

حيــث أنشــأنا رســميًا الشــركة الوطنيــة للحبــوب، وهــي مشــروع مشــترك 
بيــن البحــري والشــركة الســعودية لالســتثمار الزراعــي واإلنتــاج الحيوانــي 

)ســالك(. ويهــدف هــذا المشــروع المشــترك إلــى بنــاء وإنشــاء محطة 
لمناولــة الحبــوب فــي مينــاء ينبــع التجــاري مــن بيــن األنشــطة األخرى 

التــي ســتؤدي دورًا رئيســيًا فــي تجــارة الحبــوب واســتيرادها فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتدخل البحــري 

نشــاطًا تجاريــًا جديــدًا فــي عــام 2022م، حيــث ســتقوم بتشــغيل 
محطــات عائمــة لتحليــة الميــاه بهــدف تزويــد شــبكة الميــاه العذبــة 

المحليــة بالميــاه لمــدة 20 عامــًا )بموجــب اتفاقيــة شــراء(. 

ويواصــل برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية 
)ندلــب( تحديــث ونشــر مشــاريع تحســين الخدمــات اللوجســتية 

للمملكــة، فــي إطــار رؤيــة المملكــة 2030، وقــد اســتفادت البحــري 
مــن البرنامــج وســتواصل تحقيــق فوائــد ماليــة منــه خــالل الفتــرة 

المقبلــة. وُتعــدُّ رؤيــة المملكــة 2030 ومشــاريع الخدمــات اللوجســتية 
المنبثقــة عنهــا حيويــًة ومهمــًة الســتمرار نمــو البحــري، ممــا ُينشــُئ 

عالقــَة اســتفادٍة متبادلــٍة مــن شــأنها تحســين اتصــال المملكــة العربيــة 
الســعودية بأســواٍق عالميــٍة مهمــة. 

وتماشــيًا مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 التــي تطمــح إلــى زيادة 
ما صناعــة  مســاهمة المحتــوى المحلــي فــي قطــاع الصناعــة، وال ســيَّ

بنــاء الســفن، تلقينــا أول ناقلــة نفــط خــام عمالقــة “مجهــزة للعمــل 
 ،)IMI بالغــاز”، قدمهــا مجمــع الملــك ســلمان للصناعــات البحريــة )
HHI(. وتتميــز  بالتعــاون مــع شــركة هيونــداي للصناعــات الثقيلــة )
الناقلــة العمالقــة الجديــدة بأنهــا موفــرة للوقــود وصديقــة للبيئــة 

وتلبــي أعلــى المعاييــر التــي تنــدرج ضمــن خططنــا لتحديــث أســطولنا 
وتعزيــز كفاءتــه. باإلضافــة إلــى ذلــك، تلتــزم البحــري بمبــادرة “رحلــة 
إزالــة الكربــون” مســاهمًة منهــا فــي المبــادرة الســعودية الخضــراء، 

وتخضــع لهــا لضمــان امتثــال أســطولها للوائــح االنبعاثــات المقبلــة، 
التــي تشــمل الوقــود المســتقبلي.

وإذ نتطلــع إلــى المســتقبل، فإننــا نفخــر بكوننــا قــد شــرعنا فــي رحلتنــا 
نحــو التحــول الرقمــي، حيــث نعمــل بالتعــاون مــع شــركاء مختاريــن 

لتحقيــق التحــول المنشــود، وُيذَكــُر هنــا أن عــام 2022م قــد شــهد تحــواًل 
كبيــرًا فــي ديناميكيــات الســوق، وهــو مــا قــد يســتمر تأثيــره إلــى أجل 
غيــر مســمى، لــذا نأخــذ فــي البحــري بزمــام المبــادرة لنســتثمر ونبتكــر 

أســاليب جديــدة ألداء األعمــال وتحســين العمليــات. كمــا أننــا نــزود 
فريــق العمــل بــاألدوات واإلمكانيــات التــي مــن شــأنها تقديــم خدمات 

وفــرص جديــدٍة لمشــاركة جهــاٍت عديــدٍة فــي المنطقــة عبــر تعزيــز البنيــة 
التحتيــة الفنيــة لتقنيــة المعلومــات، وشــيئًا فشــيئًا ننمــو لنصــل إلــى 

جهــات أخــرى فــي األســواق العالميــة. وبفضــل الجهــود المبذولــة 
العــام الماضــي، ولتحســين نمــوذج أعمالنــا مــن الناحيــة الهيكليــة 

والمؤسســية، فإننــا نتطلــع بحمــاس إلــى دخــول أســواٍق جديــدة، ومن 
َثــمَّ إيجــاد مصادر إيــراداٍت إضافية.

ُتعــدُّ رؤية المملكة 2030 ومشــاريع 
الخدمــات اللوجســتية المنبثقــة عنها 

حيويــًة ومهمــًة الســتمرار نمــو البحري، مما 
ُينشــُئ عالقَة اســتفادٍة متبادلٍة من شــأنها 

تحســين اتصــال المملكــة العربية الســعودية 
بأســواٍق عالميٍة مهمة.
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مؤشرات األداء 
الرئيسية

	 المراقبــة والتحســين الفعــال للميزانية
	 تعظيــم العائــد علــى رأس المال الُمســَتثَمر

 	  تحقيــق صافــي الدخل المســتهدف من خالل 
أداء مرتفــع لألعمال

المالية

	 التدريــب والتطويــر المنهجــي لرأس المال البشــري
	 التوطيــن وتأهيل المواهب الشــابة

	 االمتثال للوائح الســارية
	 تعزيــز الهيــكل التنظيمي

فريق العمــل والبيئة

تســتخدم البحــري مقيــاس “ســجل األداء المتــوازن” لتحقيــق أهداف اســتراتيجيتها، حيث 
تعمــل علــى تصميــم مؤشــرات األداء الرئيســية ومراقبتهــا بصفٍة ســنويٍة لضمــان تنفيذ 

المبــادرات االســتراتيجية األساســية، وتهــدف البحــري إلــى ضمان اســتدامة أعمالها ونموها 
فــي نطاقهــا الحالي والتوســع إلى األســواق المجــاورة، وتعزيز التنوع.

وعلى هذا األســاس، فقد َصنفت مؤشــرات األداء الرئيســية وفقًا لفئاٍت 
رئيســية تشــمل الماليــة، والعمــالء، وفريــق العمــل، والعمليات الخاصة 

بــكل وحــدة أعمــال، وبــكل وحدٍة تنفيذية. وتشــتمل تلك المؤشــرات على 
مقاييــس مــن شــأنها ضمــان الفعالية والتنافســية على مســتوى خطوط 

الخدمــات الخاصــة بالبحــري، حيــث تتــم مراقبتها خالل العــام لضمان جودة 
األداء. كمــا تواصــل البحــري التوســع فــي عملياتها من خــالل التنويع، 

والمحافظــة علــى صحــة األصــول، ومراقبــة أداء عمليات البيئة والســالمة. 

ومثــااًل علــى ذلــك، فالمقاييس الرئيســية الخاصة بمؤشــرات األداء 
الرئيســية الماليــة تشــمل المراقبــة والتحســين الفعــال للميزانيــة، وتعظيم 
العائــد علــى رأس المــال الُمســَتثَمر، وتحقيــق صافي الدخل المســتهدف 

مــن خــالل أداٍء عملــيٍّ مرتفــٍع للوحــدات التشــغيلية. وفيما يخص رضا 
العميــل، تســتهدف البحــري تحقيــق ذلك مــن خالل إجراءات الجودة، 

وتقيســه مــن خــالل اســتبيانات تجريهــا بصفــٍة منتظمة لــرأي العميل حول 
كافــة خدماتها ووحــدات أعمالها. 

ومــن األمثلــة علــى مؤشــرات األداء الرئيســية للعمليــات ضمان االلتزام 
ببرنامــج تجديــد األســطول فــي إطار اســتهداف البحــري لتقديم خدماٍت 
موثوقــة. وأخيــرًا، فقــد تــم تصميم مؤشــرات األداء الرئيســية المتعلقة 
بفريــق العمــل لضمــان إجــراء التدريــب والتطوير المنهجي على مســتوى 
وحــدات األعمــال، مــن أجــل أن يكــون لدى البحري رأس ماٍل بشــريٍّ ذو 

إمكانيــة تنافســيٍة عاليــة فــي مختلــف إداراتهــا وعلى مســتوى القطاع ككل.

وقد تم اعتماد مؤشــرات األداء الرئيســية لشــركة البحري ومواءمتها 
لتشــمل كافة المســتويات في الشــركة بدءًا من مجلس اإلدارة، مرورًا 

باإلدارييــن، وانتهــاًء بأفــراد فريق العمل.

1

3

	 إجراءات الجودة
 	  اســتطالعات لــرأي العميل في 

الخدمــات والوحدات

العميل

	 ضمــان االلتــزام ببرنامج تجديد األســطول 
	 تحســين نفقات التشــغيل

	 التحــول الرقمي

العمليات 4
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مراجعــة الرئيــس التنفيذي 
لــإدارة المالية

ملخــص النتائــج المالية
حققــت البحــري نمــوًا قويــًا خــالل عام 2022م، وال ســيما في النصف 
الثانــي مــن الســنة الماليــة، نتيجــة ارتفــاع الطلب العالمــي على النفط 

الــذي تجــاوز مســتويات مــا قبــل الجائحة، وهو ما أدى إلــى زيادة كبيرة 
فــي الطلــب علــى الناقــالت، ومن ثم نمو متوســط صافي اإليرادات 

اليوميــة للســفينة وارتفــاع مجمــل اإليــرادات واألرباح خالل العام. 
باإلضافــة إلــى ذلك، ســاهم التوســع في المســارات المالحيــة المنتظمة 

ألســطول ناقالتنــا، والزيــادة المطــردة في مشــاريع التأجيــر، في تعزيز 
أربــاح المجموعــة. وركــزت البحــري أيضًا على ترشــيد التكاليف وتحســين 

التدفقــات النقديــة عبــر بيــع وحدات األســطول القديمة في اوقات 
مدروســة بعنايــة لتحقيــق أربــاح مجزيــة. من جهٍة أخرى، شــكلت زيادة 

تكاليــف الوقــود نتيجــة االرتفــاع العالمــي في أســعار النفط الخام خالل 
العــام تحديــًا مهمــًا أمــام البحــري تجلى تحديدًا في ارتفــاع تكاليف 

اســتهالك الوقود. حيث ارتفع متوســط ســعر اســتهالك الوقود )لكل 
مليــون طــن( فــي قطــاع النفــط إلــى 758 دوالرًا أمريكيًا في عام 

2022م مقابــل 467 دوالرًا أمريكيــًا فــي عــام 2021م، وبالنســبة لقطاع 
الكيماويات، ارتفع متوســط ســعر الوقود المســتهلك إلى 815 دوالرًا 

أمريكيــًا فــي عــام 2022م مقابــل 498 دوالرًا أمريكيــًا في 2021م.

األداء المالــي لمجموعــة البحري
بلــغ صافــي األربــاح الســنوية لمجموعة البحــري 1,041 مليون ريال 
ســعودي فــي العــام المالــي 2022م، مقارنَة مــع 192 مليون ريال 

ســعودي فــي العــام المالــي 2021م. وســجلت البحري للنفــط أرباحًا قبل 
الــزكاة والضريبــة قدرهــا 772 مليــون ريــال ســعودي، مقابل 227 مليون 

ريــال ســعودي فــي العــام المالي 2021م. وتعزى هــذه التقلبات في 
النتائج بشــكل أساســي إلى زيادة متوســط صافي اإليرادات اليومية 

للســفينة الــذي قفــز مــن 27.5 ألــف دوالر أمريكــي يوميًا في عام 
2021م إلــى 35.3 ألــف دوالر أمريكــي يوميــًا في عام 2022م. 

واختتمــت البحــري للكيماويــات العــام بنمــو كبيــر في األربــاح قبل الزكاة 
والضريبة مســجلًة 385 مليون ريال ســعودي مقارنة بصافي خســارة 

بقيمــة 5 مالييــن ريــال ســعودي في عــام 2021م، ويرجع ذلك في 
المقــام األول إلــى تحســن متوســط صافــي اإليرادات اليومية للســفينة 
وزيــادة عــدد وحــدات األســطول. حيث ارتفع متوســط صافي اإليرادات 

اليوميــة للســفينة بشــكل ملحــوظ إلــى 25.2 ألــف دوالر أمريكي في عام 
2022م مقابــل 15.3 ألــف دوالر أمريكــي فــي عام 2021م. 

وبالمثــل، بلــغ صافــي أربــاح قطــاع الخدمات اللوجســتية )بما في ذلك 
البحــري للخدمــات اللوجســتية( قبــل الــزكاة والضريبــة 48 مليون ريال 

ســعودي فــي عــام 2022م، مقابــل 14 مليون ريال ســعودي في عام 
2021م، وهــو مــا يعــزى أساســًا إلــى رفع القيود التــي كانت مفروضة 

علــى الموانــئ ضمــن تدابيــر مواجهــة جائحة كورونــا، إلى جانب زيادة 
الطلــب العالمــي علــى خدمات سالســل التوريد.

وســجلت البحــري للبضائــع الســائبة أرباحــًا قبل الــزكاة والضريبة قدرها 
122 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 115 مليون ريال ســعودي في 

عــام 2021م، حيــث ســاهمت االتجاهــات الســوقية المواتية في ارتفاع 
متوســط صافي اإليرادات اليومية للســفينة في الســوق الفوري بنســبة 
%20. حيــث ارتفــع متوســط صافــي اإليرادات اليومية للســفينة بشــكل 
ملحــوظ إلــى 25.6 ألــف دوالر أمريكــي فــي عــام 2022م مقارنة بـ 21.3 

ألــف دوالر أمريكــي في عام 2021م. 

وبلغــت أربــاح البحــري مــن حصتها من االســتثمارات في الشــركات الزميلة 
والمشــاريع المشــتركة إلى 60 مليون ريال ســعودي خالل العام 2022م 

)مقابــل 47 مليــون ريــال ســعودي في عام 2021م(. حيث ســجلت 
“مجموعــة بترديــك” أرباحــًا قدرهــا 183 مليــون ريال ســعودي، في حين 

ســجلت كل مــن “الشــركة العالميــة للصناعــات البحرية” و “الشــركة 
الوطنيــة للحبــوب” خســائر بقيمــة 123 مليون ريال ســعودي و0.3 

مليــون ريال ســعودي على التوالي.

النتائج التشــغيلية:

نســبة التغيير قيمــة التغير 2021م2022م)بآالف الرياالت الســعودية(

60%8,582,5805,351,0753,231,505اإليرادات 

48%)2,316,867()4,794,580()7,111,447(تكاليــف اإليرادات بعــد إعانة الوقود 

164%1,471,133556,495914,638مجمــل الربح 

440%197,01736,465160,552إيــرادات )مصروفات( تشــغيلية أخــرى بالصافي

4%)6,728()168,132()174,860(مصروفــات عموميــة وإدارية أخــرى بالصافي

245%1,493,290424,8281,068,462الربح التشــغيلي 

تأثير األنشــطة الرئيســية في حجم أعمال الشــركة وإســهامها في النتائج:

النشاط األنشطة إيرادات 
)بآالف الرياالت الســعودية(

لنسبة ا
%

60%5,119,215قطــاع نقــل النفط الخام 

24%2,058,097قطاع نقــل الكيماويات 

13%1,099,161قطــاع الخدمات اللوجســتية

قطــاع نقل البضائع الســائبة 
وأخرى 

306,107%3

100%8,582,580اإلجمالي 

أصــول الشــركة وخصومهــا ونتائــج أعمالها في الســنوات الماليــة الخمس األخيرة:
تتمتــع شــركة البحــري بوضــع مالــي متميــز يعكــس أدائهــا المالــي القــوي والمــالءة الماليــة العالية التي اســتطاعت الشــركة تحقيقها والمحافظــة عليها. 

ويوضــح الجــدول أدنــاه ملخــص نتائــج األعمــال وأصول وخصوم الشــركة في الســنوات الماليــة الخمس األخيرة: 

نتائــج األعمال:

2018م2019م2020م2021م2022م)بآالف الرياالت الســعودية(

8,582,5805,351,0758,393,0016,567,0156,129,910اإليرادات 

)4,882,927()5,140,018()6,271,131()4,794,580()7,111,447(تكاليــف اإليرادات بعــد إعانة الوقود 

1,471,133556,4952,121,8701,426,9971,246,983مجمــل الربح

1,040,909192,4331,571,112620,702481,238صافي ربــح المجموعة

%60%24

%13
%3

 قطــاع نقــل النفط الخام 
 قطاع نقــل الكيماويات 

 قطــاع الخدمات اللوجســتية 
 قطــاع نقــل البضائع الســائبة وأخرى

20222021202020192018

 صافي الدخل  اإليرادات  

8,582,580

1,040,909

5,351,075

192,433

8,393,001

1,571,112

6,567,015

620,702

6,129,910

481,238
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األصول والخصوم:

2018م2019م2020م2021م2022م)بآالف الرياالت الســعودية(

5,568,5333,891,7403,907,2123,737,7633,320,796األصــول المتداولة

17,329,56417,757,87817,198,09616,938,83317,876,848األصول غيــر المتداولة 

22,898,09721,649,61821,105,30820,676,59621,197,644إجمالي األصول

2,819,6946,664,5812,371,9312,456,1532,072,058الخصــوم المتداولة

8,963,0535,025,0408,234,9418,543,5729,306,285الخصوم غيــر المتداولة

11,782,74711,689,62110,606,87210,999,72511,378,343إجمالــي الخصوم

القــروض: )بآالف الرياالت الســعودية(

 الشركة
 الجهــة المانحة 

للقرض 
 مبلغ أصل 

الَقرض 
 مدة 

القرض 

المبالــغ المدفوعة 
للقرض   سدادًا 

السنة خالل 
 المبلــغ المتبقي 

من القرض

المديونيــة اإلجمالية 
للشــركة وشركاتها 

التابعة

البحري

3,900,000-3,900,0007طرح عام

9,570,575

بنــوك محلية وبنوك 
دولية 

6,392,10010549,5433,136,017

 بنــوك محلية 
وبنوك دولية 

*812,500---

البحــري للكيماويات 
بنــوك محلية وبنوك 

دولية
3,871,65710486,8292,010,231

-97,500-100,000*بنــوك محلية 

 البحــري للبضائع 
السائبة

810,0001056,530524,327بنــوك محلية

---30,000*بنــوك محلية

* يمثــل مجمــوع الحــدود االئتمانيــة المتاحــة للقــروض قصيرة األجل.

20222021202020192018

 إجمالي الخصوم  إجمالي األصول  

22,898,097

11,782,747

21,649,618

11,689,621

21,105,308

10,606,872

20,676,596

10,999,725

21,197,644

11,378,343
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حالة االســتثمار
نتمتــع بإمكانــات فريــدة كمشــغل رائــد فــي الصناعة البحرية ولدينــا الدافع والقدرة 

علــى تقديــم خدمــة متميــزة ترقــى إلى مســتوى توقعــات قاعدة عمالئنــا العالمية مع 
إيجــاد قيمة كبيرة ومســتدامة لمســاهمينا.

	  نحــن أحــد أكبــر مالكــي ومشــغلي ناقــالت النفــط الخــام العمالقة فــي العالم وأكبر مالك ومشــغل لناقالت 
الكيماويــات فــي الشــرق األوســط بفضــل أســطولنا المكــون من 92 ســفينة متعددة األغــراض، بما في ذلك 

ناقــالت النفــط الخــام العمالقــة وناقــالت الكيماويــات والمنتجات وســفن الشــحن العامة وناقــالت البضائع 
الســائبة الجافة. 

	  وقــد حصــدت البحــري جائــزة أفضــل شــركة شــحن للعام المرموقــة ضمن حفل توزيع جوائــز “ذا ماريتايم 
ســتاندرد” TMS فــي نوفمبر 2022م.

رواد الســوق فــي الخدمــات اللوجســتية المتميزة

التقـريـــر السنـــوي 2022

	  علــى الرغــم مــن التقلبــات فــي الســوق، حققــت البحــري عائدات وأرباح قوية، مع الحفــاظ على هوامش 
أربــاح أعلــى مــن متوســط األربــاح التــي تحققهــا الشــركات العاملة فــي القطاع قبل احتســاب قيمة الفوائد 

والضرائب واإلهالك واالســتهالك. 

	  أربعــة عقــود مــن النمو القــوي وخلق القيمة لمســاهمينا.

أداء متميــز ونمــو طويل األجل

	  تضعنــا اســتراتيجيتنا فــي موقــع يمكننــا مــن دعــم رؤيــة المملكة واالســتفادة منها لتحويــل المملكة إلى 
مركــز تنافســي عالمــي للخدمات اللوجســتية.

	  نحــن الشــريك المفضــل للعديــد مــن األطــراف المعنية بما في ذلك شــركة أرامكو، وشــركة ســابك، 
والشــركة الســعودية للكهربــاء، ووزارة الدفــاع، والمؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحة، ووزارة 

الصحــة وغيرها من المؤسســات.

جهــود منســجمة تمامــًا مــع رؤيــة المملكة 2030 وأهــداف برنامج )ندلب(

	  االلتــزام بتحقيــق االســتدامة مــن خــالل إطــار عمــل مخصــص يتوافق مع 7 من أهداف األمــم المتحدة 
للتنمية المســتدامة.

	  نحــن نضــع الجــودة والصحــة والســالمة والبيئــة فــي صميــم عملياتنا، مــع الحفاظ على أعلــى معايير الصحة 
والســالمة لحمايــة موظفينــا وعملياتنا. 

	  التوافــق التــام مــع قانــون ســالمة األرواح فــي البحــار ومدونة إدارة الســالمة الدولية مع تحديث الشــهادات 
بمــا يتماشــى مــع المعايير الدولية.

ريــادة القطــاع في مجــاالت المســؤولية البيئية واالجتماعيــة والحوكمة

	  بفضــل امتالكنــا ألكثــر مــن 3,000 موظــف مــن المهنييــن الموهوبين والمتمرســين الذين يعززون 
بصمتنــا العالميــة وثقافــة األداء واالبتــكار القويــة، فإننــا ندفــع باســتمرار الكفاءة والتميز التشــغيلي. 

	  ســوف تقــود اســتراتيجيتنا الرقميــة عمليــة التحــول وتعزيــز الكفــاءة فــي جميع عملياتنــا إليجاد ميزة 
تنافســية مســتدامة ألعمالنا.

االســتثمار فــي رأس المــال البشــري والتركيز علــى الرقمنة
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قصة نجاح
البحــري تتعــاون مــع األكاديمية الوطنيــة البحرية 

لتدريــب الكــوادر الوطنية فــي القطاع البحري

 توســيع قاعــدة المواهب الســعودية العاملة 
فــي قطاع المالحــة البحرية

ال يحظــى العمــل فــي قطــاع المالحــة البحريــة تقليديــًا بجاذبية كبيرة 
لــدى الخريجيــن الســعوديين الجــدد، وهــو ما يعني نــدرة المواهب التي 
يمكــن لشــركة البحــري اســتقطابها. وقد شــكل هــذا النقص في أعداد 

الموظفيــن المحتمليــن عقبــة كبيــرة عرقلــت كثيــرًا جهــود “البحري” لدعم 
نمــو القطاع فــي المملكة.

وفــي ضــوء ذلــك، بادرت “البحــري” بتوقيع اتفاقية مــع األكاديمية 
الوطنيــة البحريــة، بهــدف تدريب الشــباب الســعودي وصقل مهاراته 

وتطويــر خبراتــه فــي قطــاع المالحــة البحريــة، في خطوٍة مهمة من شــأنها 
تعزيــز دور الشــركة فــي االرتقــاء بمســتوى التدريب والتأهيــل العلمي 

والمهنــي والمهــاري للشــباب الســعودي، وترســيخ ثقافة التدريب 
والتأهيل والتعليم المســتمر بين قطاعات الشــباب ومنســوبي الشــركات.

تأتــي الشــراكة مــع األكاديميــة الوطنيــة البحرية منســجمًة مع دور الشــركة 
البــارز والراســخ فــي النهــوض بالقطــاع على مســتوى المملكة وتطوير 

المواهــب المحليــة بمــا يتماشــى مــع أهداف رؤيــة المملكة 2030. ويعد 
هــذا التعــاون جــزءًا أساســيًا من اســتراتيجية “البحري” لترســيخ ريادتها 

للقطــاع، ومــا يســتتبعه ذلــك مــن تأثيــر إيجابي دائم يعزز قدرة الشــركة 
علــى جــذب الموظفين األكفــاء واالحتفاظ بهم.

وبحســب االتفاقيــة، تلتــزم األكاديميــة الوطنيــة البحريــة بتوفير التدريب 
فــي منشــأة التدريــب التابعــة لألكاديميــة في مدينــة الجبيل، أو أي 
أكاديميــة أو معهــد تدريــب معتمــد مــن ِقَبِلهــا في المملكــة العربية 

الســعودية، والتــي تســتخدم جميــع المناهج الدراســية، والتكنولوجيا 
التعليميــة، والمعــدات الالزمــة، بمــا يضمــن تنفيذ البرامج بشــكٍل فّعال 

طــوال فتــرة التدريــب، التــي ستســتمر لمدة 3 ســنوات في مجاالت 
التدريــب األكاديمــي والمهنــي للمهــن البحريــة، وذلك وفق فئات 

التخصــص المحددة فــي االتفاقية.

بنــاء القدرات للحاضر والمســتقبل
أكــدت االتفاقيــة علــى التــزام شــركة “البحــري” بتوقيــع عقــود عمل بدوام 

كامــل مــع المتدربيــن قبــل بــدء البرنامــج، علــى أن يكون إكمــال البرامج 
بنجــاح مــن متطلبــات عقــد العمــل بيــن شــركة “البحــري” والمتدربين. 

وقــد قامــت الشــركة بالفعــل بتمويــل 10 متدربيــن وتخطــط لمواصلــة 
البرنامــج خــالل العــام المقبــل، مــع تغطيــة كامــل تكاليــف التدريب 

باإلضافــة إلــى النفقــات اإلضافيــة مثــل البــدالت الشــهرية والتأمين 
الطبــي. ويتوقــع أن يواصــل البرنامــج التدريبــي مســتقباًل قبــول دفعــاٍت 

جديدة من الشــباب الســعودي.

حرصــت البحــري طــوال مــدة البرنامــج علــى التواصــل عــن قــرب مع 
المتدربيــن، ومتابعــة مســتوى تقدمهــم األكاديمــي وتحصيلهــم 
المهنــي والفنــي بإشــراف لصيــق مــن قبــل مديــر شــؤون طاقــم 

األســطول فــي البحري.

وبعــد فتــرة مــن انطالقــة البرنامج، زار ممثالن عن إدارة شــؤون 
طاقــم األســطول فــي البحــري لدى “البحري إلدارة الســفن” - وهما 

الكابتــن ياســر هاشــم والكابتــن معاذ قشــقري - مقــر األكاديمية 
الوطنيــة البحريــة فــي الجبيــل لمتابعة تقــدم المتدربيــن الملتحقين 

اِري  بالبرنامــج الــذي تموله الشــركة ومناقشــة فــرص تدريب ِبحَّ
الشــركة عمومًا، وذلك ضمن جهود إدارة شــؤون طاقم األســطول 

فــي البحــري لضمــان حصــول جميع بحارتنا علــى أفضل الفرص 
التدريبيــة المتاحة.

تمحــورت اهتمامــات ممثلــي الشــركة خالل زيارتهما إلــى األكاديمية 
الوطنيــة البحريــة حــول أمريــن رئيســيين هما االطــالع على تقدم 

الطــالب الذيــن تمــول الشــركة برنامجهــم التدريبي وتقييــم عملهم، 
باإلضافة إلى مناقشــة فرص تدريب بحارة الشــركة واســتغالل 

الزيــارة فــي تجربــة مرافق األكاديمية ومواردهــا ميدانيًا. 

وســيواصل البرنامــج خــالل العــام المقبــل إتاحــة الفرصة أمام 
الشــباب الســعودي للتعــرف علــى قطــاع المالحــة البحريــة، بعد 

نجاحــه بالفعــل فــي إثــارة اهتمــام خريجيــن جدد آخريــن في تطوٍر 
يبشــر بنجاحــه فــي تعزيــز نمــو القطــاع محليــًا. وتبرهن هذه الشــراكة 
المثمــرة علــى اهتمــام “البحــري” بموائمــة أهدافهــا وحشــد مواردها 
لترســيخ مكانــة المملكــة القويــة علــى خارطــة قطــاع النقــل البحري 

بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 بجعــل المملكة 
مركــزًا لوجســتيًا عالميًا.
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إدارة االتصال 
المؤسسي

تلعـــب إدارة االتصـــال المؤسســي بشــركة 
البحــري دورًا رئيســيًا فــي ضمــان إمداد 

عمــالء الشــركة ومســاهميها وموظفيهــا 
بمعلومــات دقيقــة وال تنقصهــا الشــفافية 

مــن خالل قنــوات التواصــل الداخلية 
والخارجية.

كمــا تعمــل إدارة االتصــال المؤسســي على تعزيز ســمعة الشــركة وتدعيم 
مكانتهــا والنظــرة العامــة إليهــا بهــدف تقويــة وتوطيد مكانتهــا القيادية 

فــي قطــاع النقــل البحــري، إلــى جانب إبراز هوية الشــركة ودورها الوطني 
المتميــز وإنجازاتهــا أمــام األطــراف المعنيــة بأعمالها علــى مختلف 

األصعــدة المحليــة واإلقليميــة والعالميــة. وتســتعين إدارة االتصال 
المؤسســي في ســبيل إنجاز مهمتها بالقدرات الراســخة لدى الشــركة 

وكفاءاتهــا المحليــة وتميزهــا الفني. 

تنظــر شــركة البحــري إلــى الشــفافية باعتبارهــا القيمة األهــم عند التواصل 
مــع األطــراف المعنيــة، وبالتالــي فإنهــا تحرص على تقديــم معلومات 

حديثــة ودقيقــة عبــر جميــع قنــوات التواصل التابعــة لها من مواقع 
إلكترونيــة ومواقــع تواصــل اجتماعــي وخالفه. وعالوة علــى ذلك، تتخذ 
البحــري خطــوات مدروســة لتحســين العالــم من حولها في إطــار التزامها 
تجــاه البيئــة والمجتمعــات المحليــة التــي تعمــل فيهــا، فتحرص على بذل 
كل مــا بوســعها للتواصــل بمســؤولية مــن أجل توضيح األمــور المهمة. 

مبــادرات االتصاالت الداخليــة والخارجية
وكمــا هــي الحــال دائمــًا وأبــدًا عمــل فريقنا على خدمــة جميع قطاعات 

شــركة البحــري ودعمهــا فــي القيــام بمهامهــا الوظيفية في 2022م من 
خــالل توفيــر أفضــل خدمــات االتصــال، فقد أتيحت لنــا فرصة إدارة العديد 

مــن الفعاليــات الداخليــة والخارجيــة إلــى جانــب اجتماعات مجلس اإلدارة 
واالجتماعــات العموميــة والزيارات رفيعة المســتوى.

وشــملت أبرز أنشــطة االتصاالت الداخلية خالل العام إجراء اســتطالعات 
الــرأي وتنظيــم حمــالٍت لتعزيز مشــاركة الموظفيــن. وأصدرنا أيضا 

أكثــر مــن 125 رســالة داخليــة حــول الموضوعــات المختلفة ذات الصلة 
بموظفينــا مثــل لقاءات الشــركة وأنشــطتها وإنجازاتهــا والموضوعات 

التوعويــة المختلفــة وغيرهــا. كمــا نظمنــا أكثــر مــن 23 فعالية داخلية 
لالحتفــال بالمناســبات الهامــة شــملت لقاءات الموظفين الســنوية، 

واليــوم العالمــي للمــرأة، وعيــد الفطــر، وعيد األضحــى، واليوم الوطني 
الســعودي، واليــوم الوطنــي لدولة اإلمارات العربيــة المتحدة. 

لعبت إدارة االتصال المؤسســي دورًا هامًا في نشــر التقرير الســنوي 
لســنة 2021م لشــركة البحــري، إلــى جانب التحديث الــدوري لمحتويات 

الموقــع اإللكترونــي للشــركة وشــبكة اإلنترانــت الداخلية وصفحات 
الشــركة علــى مواقــع التواصــل االجتماعي. كما دشــنت اإلدارة مجموعة 
متنوعــة مــن الحمــالت واألنشــطة الراميــة إلى إثراء بيئة العمل بالشــركة.

الحمــالت علــى مواقع التواصــل االجتماعي
اســتفادت اإلدارة مــن قنــوات البحــري على مواقع التواصــل االجتماعي 
لتعزيــز التواصــل المســتمر مــع الفئــات المختلفة من األطــراف المعنية 
والجمهــور العــام مكرســة فــي ذلك الخبــرات التراكمية القويــة لفريقها. 

فأطلقــت إدارة االتصــال المؤسســي العديــد من الحمــالت على موقعي 
تويتــر ولينكــد إن لتســليط الضــوء علــى أبرز أنشــطة الشــركة واالحتفاء بأبرز 
مراحــل اإلنجــاز التــي حققتهــا علــى مختلف األصعدة، والتوعيــة بمجموعة 

واســعة مــن القضايــا الهامــة. كمــا تنامت قاعــدة المتابعين لقنوات 
البحــري علــى مواقــع التواصــل االجتماعي وازدادت معــدالت تفاعلهم في 

ســنة 2022م، حيــث حققــت قناتنــا علــى موقــع لينكد إن زيــادة ملحوظة 
بمعــدل 30% في أعــداد المتابعين.

العالقــات اإلعالمية
شــهد العــام المنصــرم زيــادة ملحوظــة في تفاعالتنــا اإلعالمية، وهو األمر 
الــذي زاد مــن معــدالت التغطيــة الصحفيــة لفعالياتنــا واإلعالنات الصادرة 

عــن الشــركة وحّســن مــن الصــورة العامة للعالمة التجارية وســمعة 
الشــركة. فنشــرنا مــا مجموعــه 49 بيانــًا صحفيــًا، منهــا 25 إعالنًا في 
“تــداول الســعودية”، هــذا بخــالف الكتيبات المطبوعة عن الشــركة.
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 المخاطر وسياســة الشــركة 
في إدارتهــا ومراقبتها

يراجع مجلس اإلدارة سياســات الشــركة 
المتعلقــة بــإدارة المخاطر باســتمرار، لضمان 
تنفيــذ السياســات والبرامــج المعتمدة وذلك 

للحــد مــن المخاطــر التــي يمكن أن تتعرض 
لها الشــركة.

كمــا تقــوم اإلدارة العليــا فــي الشــركة بالتأكــد من أن نظــام إدارة المخاطر، 
ــُذ بكفــاءٍة وفعاليــة جنبــًا إلــى جنــب مع إجراءاٍت خاصــٍة للحد من  ُينفَّ

المخاطــر، وذلــك على جميع المســتويات في الشــركة. 

ويأخــذ مفهــوم إدارة المخاطــر بالشــركة فــي اعتباره كلَّ أنــواع المخاطر، 
بمــا فــي ذلــك المخاطــر ذات األثــر المالــي وتلك التي ليــس لها أثٌر ماليٌّ 

علــى الشــركة )كالمتعلقــة بالســالمة، والبيئــة، والســمعة، وجودة الخدمة(. 

وكغيرهــا مــن الشــركات علــى مســتوى العالم، خضع نظــام إدارة المخاطر 
الخــاص بالبحــري الختبــارات عــدة خالل عــام 2022م واكبتها البحري 

بمراجعــٍة شــاملة للمخاطــر القائمــة، وحصــٍر للمخاطــر الجديدة، في حين 
زادت اإلدارة التنفيذيــة مــن كثافــة عمليــات حوكمــة المخاطــر، لضمان 

تحديــد وتخفيف تلــك المخاطر. 

فكمــا هــو معــروف أن مجــال النقــل البحــري ال يخلو مــن المخاطر، وبصفة 
رئيســية المخاطــر التشــغيلية، حيــث تشــمل الهجمــات اإلرهابية، والحروب، 

والقرصنــة، وحــوادث الســفن، وتلــف البضائــع المنقولة، وإصابات 
البحــارة. مــن أجــل ذلــك، فقــد أولت الشــركة أهميًة بالغــًة لتجنب تلك 
المخاطــر وتقليلهــا إلــى الحــد األدنــى. وتفعل الشــركة ذلك من خالل 
اســتخدام النظم الســليمة في إدارة المخاطر، وإصدار الشــهادات، 

وتصنيــف المعــدات واإلجــراءات، وتوفيــر التدريب في مجال الســالمة؛ 
ممــا يســهم فــي المحافظــة على ســالمة فريق العمل وســالمة البضائع 

المنقولــة، كمــا تضــع البحــري ضمــان الجودة ضمــن أولوياتها، وتعمل 
علــى ضمــان تحقيق أفضل اســتخدام للمــوارد المتاحة. 

وتعتمــد الشــركة كذلــك علــى التغطيــة التأمينيــة، لحماية الشــركة من 
المخاطــر المحيطــة بناقالتهــا والبضائــع المنقولــة عــن طريقها، وأطقم 
ســفنها وفريــق عملهــا، ويتــم اختيــار مقدمي خدمــة التأمين من خالل 

رصــد وتقييــم المــالءة الماليــة، والقــدرة التقنية، وااللتزامــات قبل الفترة 
التأمينيــة وخاللهــا، لضمــان الحصــول على أفضــل العروض بأفضل 

المنافــع التأمينية.

كمــا َتنُتــج عــن أنشــطة الشــركة بعــض المخاطر الماليــة المختلفة، من 
بينهــا مخاطــر الســيولة واالئتمــان، حيــث ُتدار من خــالل خطوات قياٍس 

ورقابــٍة مســتمرٍة، وتســعى الشــركة للحــد من آثارها بطــرٍق مختلفة، من 
ضمنهــا المشــتقات الماليــة الالزمــة للتحــوط من مخاطر أســعار الفائدة 

القروض.  على 

وتعمــل الشــركة بصفــٍة مســتمرٍة دؤوبــة للحد مــن تأثير المخاطــر المحيطة 
بأعمالهــا إجمــااًل للتقليــل مــن تأثيرهــا علــى العمليــات إلى الحد األدنى.

تخفيــف المخاطــر خالل عام 2022م
ال تــزال عمليــة تحديــد الفــرص ومعالجتهــا بشــكل اســتباقي فور ظهورها 

والعمــل علــى التخفيــف مــن التداعيــات المتواصلة جائحــة فيروس كورونا 
المســتجد تحظــى بأهميــٍة قصوى لدى شــركة البحري. 

حيــث واصلنــا التخفيــف مــن بعــض المخاطر الســلبية الناجمة عــن الجائحة 
عبــر تنويــع أنشــطتنا. ورغــم معاناتنــا من بعض اآلثار الســلبية بســبب 

االرتبــاك فــي الموانــئ، مثــل حاالت تأخــر تغيير أطقم الســفن، واصلنا 
توســيع أعمالنــا اللوجســتية فــي قطاع األدوية. 

وفــي إطــار خطــة البحــري لمواصلة تطوير وتنســيق عمليــة إدارة المخاطر 
فــي جميــع األعمــال، منحت الشــركة األولويــة للتوعيــة بالمخاطر والتدريب 

لتقليــل هــذه الفجــوة فــي إطــار العمل الخاص بــإدارة المخاطر في 
الشــركة، ومنــذ ذلــك الحيــن قمنــا بتدريب أكثــر من 500 موظف من 

فريــق عملنــا العاملين فــي المكاتب. 

ومنــذ طــرح البحــري لتقريرهــا الســنوي عــن المخاطر الــذي تطور منذ ذلك 
الحيــن إلــى مبــادرة مهمــة إلعــداد التقارير الخاصة بالشــركة، أصبح هذا 

التقريــر أكثــر توســعًا وشــمواًل فــي عام 2022م. لقد غرس تقريــر المخاطر 
الســنوي الخــاص بالشــركة الثقــة في جميــع األجزاء المتعلقــة بأعمالنا، 

وهــو مــا يبرهــن علــى أن البحــري قد حددت مجــاالت الخطر التي قد 
تتعــرض لهــا وإدارتهــا ومنحتهــا األولويــة. وقد عززنا مــن إجراءات حوكمة 
الشــركات فــي البحــري، مــن خالل هــذه المبادرة، ومنذ ذلــك الحين نفذنا 

ســجاًل وإجــراءات للتعامــل مــع المخاطــر، باإلضافة إلى إجراءات إلعداد 
التقاريــر والتدريــب علــى التعامــل مــع المخاطر على مســتوى المجموعة. 

وعلــى هــذا النحــو، وصلــت إدارة المخاطــر في البحري إلى مســتوى أفضل 
مــن النضــج في عام 2022م.

تطويــر قدراتنــا في اســتمرارية األعمال
لقد ســعينا كذلك إلى تســجيل الدروس التي تعلمناها وأفضل 

الممارســات التي طبقناها خالل اســتجابتنا ألزمة جائحة فيروس كورونا 
المســتجد، عبر تطوير نظام إلدارة اســتمرارية األعمال على مســتوى 

المؤسســة يغطــي جميــع مواقــع عمــل البحري في دول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة. وخــالل عام 2022م قمنا بما يلي:

راجعنــا وطورنــا أكثــر من 50 خطة الســتمرارية األعمال.	 

أجرينــا أكثــر مــن 40 اختبــارًا ومراجعًة الســتمرارية األعمال.	 

قدمنــا تدريبــات علــى اســتمرارية األعمال ألكثــر من 200 موظفًا.	 

 	ISO22301:2019 بدأنــا خطــوات الحصول على شــهادة

مجــاالت التعــرض للمخاطر
تعــد الجوانــب التــي تنطــوي على تعريــض البحري للمخاطــر ذاَت طبيعٍة 

اقتصاديــٍة بصفــٍة أساســية، يليهــا المخاطر السياســية، واألمنية، 
وأخيــرًا التشــغيلية. وال يتــم تقييــم هــذه المخاطــر من حيــث التكلفة 

والتأثيــر وحســب، بــل يتــم تقييمها على أســاس مجموعة واســعٍة أيضًا 
مــن التأثيــرات علــى األمن، والســالمة، والجودة، والبيئة، وســمعتها 

الســوقية بوجــه عــام، وتواصــل البحري تعزيز الوعي باألحوال الســائدة، 
والحــد مــن التهــاون فــي تحديــد المخاطر الجديدة بصفٍة شــهرية.

المخاطــر فــي العام 2023م
تــدرك البحــري أن تعــرض االقتصــاد العام واقتصاد الشــركة للمخاطر 
سيســتمران فــي 2023م إذا مــا أخذت في الحســبان األزمــة الصحية 
العالميــة الجاريــة متمثلــة فــي جائحــة فيروس كورونا المســتجد. وال 

يمكــن للشــركة التنبــؤ فــي هــذه المرحلــة بالديناميكيات األخرى التي 
قــد تعرضهــا إلــى مخاطــر إضافية، كوقوع مشــاكل سياســية أو أمنية، 
أو حــدوث تقلبــاٍت اقتصاديــة غيــر متوقعــٍة في مناطــق معينة. وفي 

المقابــل، تظــل البحــري محافظــًة علــى يقظتها وتأهبها لالســتفادة من 
أي فرصــٍة وقتمــا ظهــرت. وفــي الوقت ذاته، تحافظ الشــركة على 

إطــار قــويٍّ إلدارة المخاطــر بهــدف التخفيــف من اآلثار الســلبية لمخاطر 
الهبــوط الســوقي. وفــي حيــن يكتنــف الغموض اآلفــاق المرتقبة لعام 

2023م، تواصــل البحــري تقييــم إطــار المخاطر الخــاص بها، وتعمل 
علــى تعزيــز اســتعدادها للتعــرف علــى فرص الســوق واقتناصها، إلى 

جانــب إدارة المخاطــر المحتملة.
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 نظــرة عامة على 
الســوق والتوقعات

قطــاع النفط
شــهد العــام 2022م تباينــًا في أداء ســوق ناقالت النفــط العمالقة 

بيــن النصفيــن األول والثانــي. حيــث شــهد النصــف األول تدني األرباح 
ألقــل مســتوى لهــا منــذ أكثــر من 30 عامًا، مدفوعًا باألســاس بفائض 

المعــروض مــن الســفن، إضافــًة إلى قرارات خفــض إنتاج أوبك وارتفاع 
أســعار الوقــود التــي شــكلت عوامــل إضافية أدت إلــى تفاقم الوضع. 

وتســببت األزمــة الجيوسياســية التــي اندلعــت فــي الربع األول من العام 
فــي ارتفــاع طفيــف تحــت تأثيــر تقلبات المزاج العام لألســواق، لكنها 

اقتصــرت فــي المقــام األول علــى الناقالت األصغــر حجمًا )“أفراماكس” 
و “ســويزماكس”(. وفــي المقابــل، شــهد النصف الثانــي تحواًل نوعيًا 

صاحبــه تحســن كبيــر فــي هوامــش الربحيــة وزيادة في حجــم الطلب على 
النفــط الخــام، إلــى جانــب التأثير غير المباشــر الختــالالت إمدادات النفط 

الخــام علــى خلفيــة الصــراع فــي أوكرانيــا، وهو ما يعنــي أن وفورات الحجم 
كانــت فــي صالح ســوق ناقالت النفــط العمالقة.

 
مــن المتوقــع أن يشــهد ســوق ناقــالت النفط العمالقــة تعافيًا قويًا 

على أســاس ســنوي مقارنة بأدنى مســتوياته القياســية المســجلة خالل 
عام 2022م. وســتميل المؤشــرات األساســية للســوق عمومًا لصالح 

المالكيــن مــع زيــادة الطلــب علــى حمولــة النفط الخام، ومــا يرافقها من 
تشــديد للقيــود علــى جانــب العرض. وتشــير أحــدث التوقعات إلى أن 
اســتهالك النفــط الخــام سيســجل نموًا تدريجيــًا خالل النصف األول 

مــن عــام 2023م، يعقبــه انتعــاش كبيــر في النصــف الثاني يؤدي 
إلــى زيــادة الطلــب إلــى 1.5 مليــون برميل في اليوم فوق مســتويات 
مــا قبــل الجائحــة. وقــد تراجعــت مخزونات النفــط التجارية لدى بلدان 
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية لمســتوى أقل من متوســط 

الســنوات الخمس األخيرة بســبب عمليات الســحب واإلصدار المنســقة 
مــن احتياطيــات البتــرول االســتراتيجية خالل عــام 2022م ضمن تدابير 

مواجهــة ارتفــاع أســعار النفــط الخــام. وســيكون الخيار األقرب غالبــًا لتلبية 
أي طلــب إضافــي هــو الــواردات المنقولــة بحرًا، وهو ما ســينعكس إيجابًا 

علــى أحجــام الحمــوالت المتوقعــة خاصــًة في ظل وجود توجه لشــراء 
النفــط لمــلء االحتياطيــات البترولية االســتراتيجية. 

المؤشــرات الحاليــة علــى جانــب العــرض في صالح المالكيــن على المدى 
المتوســط، مــن المتوقــع أن يشــهد العــام المقبل زيادة فــي عمليات 

تفكيــك الســفن مــع اقتــراب حمولــة الناقــالت التي يزيــد عمرها عن 20 
عامــًا ضمــن أســطولنا مــن الوصــول إلى حاجز الـــ ~ 130 بحلول نهاية 
عــام 2023م. وســيكون التخريــد خيــارًا محبــذًا في ضوء التحســن الجيد 

نســبيًا فــي أســعار الخــردة والقدرة التنافســية المحدودة للغايــة للناقالت 
القديمــة التــي ال تســتوفي المعاييــر البيئيــة الحديثــة أو غيــر المزودة 

بأجهــزة تنظيــف غاز العادم. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن المقــرر أن يبدأ ســريان لوائح المنظمــة البحرية 
الدوليــة الخاصــة بمعيــاري المؤشــر المحقق لفعالية اســتهالك الســفن 
الموجــودة للطاقــة الحالــي )EEXI( ومؤشــر كثافــة الكربون )CII( على 
جميــع أنــواع الســفن اعتبــارًا مــن يناير 2023م. وبالطبع، ســوف تحفز 

تلــك العوامــل بشــكل أكبــر على ســحب الناقالت القديمة من األســواق 
بأعــداد يتوقــع أن تســاوي أو تتجــاوز أعــداد الناقالت الجديــدة المرتقب 

تســليمها للعــام المقبــل، وهــو مــا يوفــر ظروفًا مواتيــة على صعيد 
العــرض لقطاع الناقالت.

قطــاع الكيماويات
شــهد العام 2022م تحســنًا كبيرًا في أســعار الشــحن بســبب التطورات 
المتالحقــة للوضــع السياســي واالقتصــادي العالمــي فــي أعقاب جائحة 

فيــروس كورونــا المســتجد التــي انطلقت شــراراتها في عام 2019م 
وتواصلــت حتــى أوائــل عــام 2022م. وبالتزامن مــع التعافي البطيء 

لالقتصــاد العالمــي فــي مســتهل العام، جاءت الحــرب في أوكرانيا 
لتعميــق حالــة عــدم التــوازن بيــن العــرض والطلب علــى المنتجات المكررة 

فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد تســببت تلك العوامــل مجتمعًة في دفع 
الطلــب علــى الناقــالت إلــى مســتوياٍت تتجاوز معــدالت نمو العرض األمر 
الــذي أدى إلــى ارتفــاع األســعار بســرعة بدايًة مــن يونيو 2022م فصاعدًا. 

ديسمبر 2022نوفمبر 2022أكتوبر 2022سبتمبر 2022أغسطس 2022يوليو 2022يونيو 2022مايو 2022أبريل 2022مارس 2022فبراير 2022يناير 2022

14 ألف دوالر

41 ألف دوالر

 متوسط 
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أربــاح VLCC BITR TD3C )دوالر/يوم(
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تشــير التوقعــات إلــى اســتمرار الطلــب القوي على ناقــالت المنتجات 
النفطيــة النظيفــة فــي المســتقبل المنظــور. ويضــاف إلى ذلك وصول 
أحــواض بنــاء الســفن لطاقتهــا االســتيعابية القصوى وعــدم قدرتها على 

قبــول طلبــات لبنــاء ناقــالت منتجــات جديــدة، وهو أمر ســيعيق أي فرصة 
لحــدوث زيــادة ســريعة فــي جانــب العرض. وعليه، مــن المتوقع أن تظل 

األســعار مرتفعــة علــى األقــل خــالل النصف األول من عام 2023م، ومن 
المتوقــع أيضــًا أن تســتمر الضغــوط الســوقية الداعمة الرتفاع األســعار 

فــي ضــوء توجــه الصين نحو تخفيف سياســاتها األشــد صرامــة لمكافحة 
انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيد-19( والمعروفة بسياســة 

“صفــر كوفيــد” وإعــادة فتــح األنشــطة االقتصادية، مما ســيعزز الطلب 
علــى المنتجــات النفطيــة النظيفــة والكيماويات. 

بالمثــل، تتجــه نفقــات الوقــود التــي مزيٍد من االرتفــاع نتيجًة لالرتفاع 
المتواصــل فــي أســعار النفــط مدفوعــة بقلة االســتثمارات على مدى 

الســنتين إلــى الخمــس ســنوات الماضية، واالنخفــاض الكبير في 
المخزونــات، والزيــادة المطــردة في الطلب.

وتســببت الزيــادات المتالحقــة ألســعار الفائدة بموجب قــرارات االحتياطي 
الفيدرالــي األمريكــي فــي إثــارة المخــاوف من أن يخيم شــبح الركود على 

العــام 2023م علــى الرغــم من المؤشــرات االقتصاديــة القوية حاليًا 
)وخاصــًة اإلنفــاق االســتهالكي فــي الواليــات المتحدة(، وهو مــا يقلل من 

اآلمــال المعلقــة علــى التعافي االقتصــادي المتوقع.

قطــاع الخدمات اللوجســتية
يتواصــل التعافــي االقتصــادي المرتقــب بقــوة، ومــن المتوقع أن يرتفع 
الطلــب علــى سلســلة التوريــد بنســبة 6% إلــى 8% على مســتوى العالم. 

كمــا ُيتوقــع أن يواصــل قطــاع الشــحن نموه مع ارتفاع أســعار بضائع 
المشــاريع والشــحن بالحاويــات خــالل عــام 2023م، وقد أدت الزيادة 

الســريعة فــي الطلــب ومــا رافقها من اســتئناٍف لألنشــطة االقتصادية 
إلى ارتفاع أســعار الســلع األساســية مثل النفط والمعادن. كما أن 

أســعار المــواد الغذائيــة آخــذة فــي االرتفاع، األمر الذي ترتــب عليه ارتفاع 
األســعار، وال ســيما في األســواق الناشــئة. وفي الوقت نفســه، تســببت 

األوضــاع المتوتــرة التي تشــهدها سالســل التوريد جــراء أزمة جائحة 
فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( في زيادة كبيــرة على صعيد 

ضغــوط التكلفــة وتكاليف الشــحن.

قطــاع البضائع الســائبة
واجــه االقتصــاد العالمــي بمختلــف قطاعاتــه ظروفًا غيــر مواتية خالل 

العــام 2022م شــكلت فــي مجملهــا ديناميكيــات أثرت بقــوة في توجيه 
دفــة قطــاع الشــحن البحــري. كما أدت اضطرابات سالســل توريد إمدادات 

الغــذاء والطاقــة إلــى تقلبــات حــادة وتداعيات ســلبية بعيدة األثر على 
العديــد مــن أنشــطة التجارة واألعمــال حول العالم. 

كمــا شــهدت تجــارة البضائــع الجافــة الســائبة المنقولة بحــرًا تراجعًا كبيرًا 
على أســاس ســنوي بنســبة 2.8% خالل عام 2022م. وتســبب التفاوت 

الكبيــر بيــن حجــم العــرض والطلــب علــى العديد من الســلع، مثل خام 
الحديــد والحبــوب والبضائــع الســائبة الصغيــرة، إلى تراجــع الطلب، غير أن 

االنتعــاش الكبيــر لتجــارة الفحــم خفــف كثيرًا من تداعيــات هذا التراجع. 

واستشــرافًا للمســتقبل، انتعشــت تجارة الحبوب بشــكل كبير مســتفيدًة 
مــن تجديــد اتفــاق “مبــادرة البحر األســود لنقل الحبــوب”، التي خففت 
كثيرًا من تفاقم ارتفاع أســعار الســلع الزراعية ومؤشــر أســعار الغذاء. 

كمــا أن أي تدابيــر تحفيزيــة صينيــة ســيكون لهــا تأثيــر كبيــر على انتعاش 
مؤشــرات العرض والطلب في ســوق المواد الســائبة الجافة. عالوة على 

ذلــك، تزايــد اإلقبــال علــى الفحــم على خلفية ارتفاع أســعار الغاز بســبب 
الضغــوط التضخميــة الناجمــة عــن زيادة أســعاره. وقــد ُترجم ذلك االرتفاع 

فــي الطلــب علــى الفحــم المنقــول بحــرًا خالل النصــف الثاني من عام 
2022م إلــى زيــادة هائلــة في األســعار على مدار العام. 

وبنظــرة مســتقبلية، فرغــم تراجــع حجــم تجــارة البضائع الســائبة المنقولة 
بحــرًا فــي عــام 2022م، فقــد حققــت عمليات نقلهــا نموًا بلغ %0.7 

طن/ميــل نتيجــًة للتغيــرات التــي طــرأت على أنمــاط التجارة في أعقاب 
االضطرابــات األخيــرة التــي طالــت سلســلة التوريد. وأخيرًا، مــن المتوقع 

أن يحــد بــدء ســريان اللوائــح البيئيــة من حجم أســطول ناقــالت البضائع 
الســائبة، الــذي ســيحرص بالمقابــل علــى الحفاظ على مســتويات أداء 

جيــدة مقارنــًة بالمعايير الســابقة.
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 الخطــط والقرارات 
المســتقبلية

تحرص شــركة البحري باســتمرار على تحســين 
عملياتهــا وتعزيــز مبادراتها االســتراتيجية 

وتبنــي حلــول مبتكــرة، علــى النحو الذي يؤدي 
إلــى تطويــر ونمو أعمالها ويســاهم في 

تحقيــق هــدف رؤيــة المملكة 2030 الرامي 
إلــى تحويــل المملكة إلى مركز لوجســتي 

عالمــي رائــد. وتماشــيا مع هذا الهدف 
واســتغالاًل لموقــع المملكــة الجغرافي 

المتميز، تؤدي شــركة البحري دورًا رئيســًا 
بوصفهــا الناقــل الحصــري لصادرات أرامكو 

الســعودية إلــى الواليــات المتحدة وأوروبا 
والشرق األقصى.

وفــي عــام 2022م، وقعــت شــركة الحبوب الوطنية، التابعة لشــركة 
البحــري والشــركة الســعودية لالســتثمار الزراعي واإلنتــاج الحيواني 

“ســالك”، عقــد إنشــاء محطــة لمناولــة الحبوب في مينــاء ينبع التجاري 
مــن المرتقــب أن تتولــى مناولــة وتخزيــن وتوزيع مــا يقارب 3 مليون 

طــن مــن الحبــوب ســنويًا. حيــث تقدر الطاقــة االســتيعابية للمحطة بــ 
156,000 ألــف طــن فــي المرحلــة األولى والتي تشــمل على إنشــاء عدد 
12 صومعــة بســعة إجماليــة 96,000 ألــف طــن باإلضافة إلــى منطقة 

خاصــة لتحميــل الشــاحنات والتغليــف مجهــزة بأحــدث المواصفات وآخر ما 
توصلــت إليــه التقنيــة فــي هــذا المجال. وتشــكل المحطة جزًء من مشــروع 
أكبــر مــن المتوقــع أن يكتمــل بحلــول النصــف الثانــي من عام 2023م على 
مســاحة 313,000 متــر مربــع، بســعٍة تخزينيــة تبلــغ 280 ألف طن وطاقة 

إنتاجيــة تتــراوح بيــن 3-5 ماليين طن ســنويًا.

قامــت البحــري بتوســيع نطــاق أعمالهــا لتشــمل قطاعات جديدة، وذلك 
مــن خــالل توقيــع اتفاقيــة مع المؤسســة العامــة لتحلية الميــاه المالحة 
ســارية لمــدة 20 عامــًا، تتضمــن إنشــاء 3 محطــات عائمــة لتحلية المياه 

المالحــة، قــادرة علــى معالجــة 150 ألــف متــر مكعب من ميــاه البحر يوميًا 
باســتخدام عمليــات المعالجــة المتطــورة. وتعتمــد المحطات على وســائل 
مبتكــرة ورائــدة فــي القطــاع، تشــمل معالجة التناضح العكســي، وإعادة 

التمعــدن، والترشــيح الفائــق المتكامــل، إذ ستســهم فــي توفير مياه 
الشــرب عاليــة الجــودة لالســتخدام في جميع أنحــاء المملكة. 

عــالوُة علــى ذلــك، وقعــت البحري مذكرة تفاهم مع شــركة الغاز 
والتصنيــع األهليــة )غازكــو( إلنشــاء شــركة تعمل في نشــاط النقل البري 

والخدمــات اللوجســتية. يمّثــل توقيــع االتفاقيــة مع غازكو خطــوة متقّدمة 
لتقديــم خدمــات رائــدة على مســتوى القطاع تجّســد التميز التشــغيلي 

وتســهم فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي للمملكة العربية الســعودية على 
المــدى الطويــل والمســاهمة فــي تحقيق أهداف رؤيــة المملكة 2030.

ووقعــت البحــري أيضــًا اتفاقيــة مع مجموعة موزولــف األلمانية 
إلنشــاء وتطوير إطار عمل لوجســتي يســهم في تعزيز سلســلة التوريد 

اللوجســتية الحاليــة لقطــاع الســيارات فــي المملكــة. ومع مواصلة 
المملكــة العربيــة الســعودية جهودهــا الدؤوبــة لتنويــع قطاعها التجاري 

ووضع األســاس لتصنيع 300,000 ســيارة ســنويًا بحلول عام 2030م، 
تفخــر البحــري بالمســاهمة بمواردهــا الواســعة وخبراتها الفريــدة لتحقيق 
التميــز التشــغيلي المنشــود علــى الصعيــد الوطنــي. إذ مــن المرتقب أن 

تســاعد هذه الشــراكة القّيمة في تطوير ســوق الخدمات اللوجســتية 
الموجهــة لقطــاع الســيارات بالتــوازي مع دعم مســاعينا لالرتقــاء بخدماتنا. 

وانســجامًا مــع هدفنــا االســتراتيجي المتمثــل في تنويع أعمالنا، ســتواصل 
البحــري استكشــاف الفــرص الجديــدة وفقــًا لخطــة أعمالنا واإلعالن عن أي 

تطــورات جديــدة في حينه.

مــع مواصلــة المملكــة العربية الســعودية جهودها 
الدؤوبــة لتنويــع قطاعها التجاري ووضع األســاس 

لتصنيع 300,000 ســيارة ســنويًا بحلول عام 
2030م، تفخــر البحــري بالمســاهمة بمواردها 

الواســعة وخبراتهــا الفريــدة لتحقيــق التميز 
التشــغيلي المنشــود علــى الصعيــد الوطني.
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تتميــز شــركة البحــري للنفــط بأنها أحد مالك ومشــغلي 
ناقــالت النفــط الخــام العمالقة الرائديــن في العالم.

البحــري للنفط

 حمولة ســاكنة تبلغ 
11.8 مليــون طن

صافــي نقــاط ترويج بلغت 
9.2 مــن 10 للعمليــات
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“جائزة أفضل مالك/مشــغل ســفن للعام”
و“جائزة أفضل شــركة شــحن للعام”

 )TMS( فــي جوائــز ذا ماريتايم ســتاندرد 
2022م للعام 

بعــد أن ســجل أســطول البحــري مــن ناقــالت النفط الخــام العمالقة نموًا بمعدل ســنوي بلغت 
نســبته 4% منــذ عــام 2015م، تحــول تركيزنــا خــالل عام 2022م إلى التخارج من األســطول 

المتقــادم وإنهــاء خدمــة الســفن القديمــة لالســتفادة مــن االرتفاع الكبير فــي قيمة األصول.

التطــورات في عام 2022م
اســتمرارًا إلســتراتيجية البحــري طويلــة المــدى التي تطبقها الشــركة 

للحفاظ على أســطول حديث وذو قدرات تنافســية عالية، اســتفادت 
البحــري مــن االرتفــاع الســوقي القياســي لقيمة األصــول وقامت ببيع 4 

ناقــالت نفــط عمالقــة إضافــًة إلــى ناقلة من فئة أفراماكــس في النصف 
الثانــي مــن عــام 2022م. وواصلنــا أيضــًا برنامج تجديد أســطولنا عبر إبرام 

صفقــة لشــراء ناقلتــي نفــط عمالقتيــن حديثتيــن تــم بناؤهما في عام 
2020م وتســتوفيان المعاييــر البيئيــة الحديثــة ومجهزتــان بأجهــزة تنظيف 

غــاز العــادم، ومــن المقــرر أن تتســلمهما الشــركة فــي أوائل الربع األول من 
عام 2023م. 

وحتــى نهايــة عــام 2022م، كان أســطول الشــركة يتكــون مــن 38 ناقلة 
بحمولــة ســاكنة تبلــغ 11.8 مليــون طــن، وهــو مــا يمثــل حوالي 4% من 

الســعة العالميــة ويحجــز للشــركة موقعــًا متميــزًا ضمــن أكبــر 5 مالك 
 للناقــالت فــي العالــم. وســيرتفع العــدد اإلجمالــي ألســطول البحري 

مــن ناقــالت النفــط العمالقــة إلــى 40 ناقلــة بمجــرد انضمــام ناقلتي 
النفــط العمالقتيــن المقــرر أن تتســلمهما الشــركة فــي الربــع األول مــن 

2023م.  عام 

قامــت البحــري أيضــًا بتحســين متوســط عمــر أســطولها بنحــو 7% وهو 
مــا ســاهم فــي تقليــل حجــم االنبعاثــات الناتجــة عــن عملياتها بشــكٍل 

عــام. بالتــوازي مــع ذلــك، أبرمــت البحري صفقــة لشــراء ناقلتي نفط 
عمالقتيــن مجهزتيــن بأجهــزة تنظيــف غــاز العــادم، ويعــود تصنيعهمــا 

إلــى عــام 2020م، ومــن المقــرر تســليمهما بحلــول الربــع األول من 
عــام 2023م. ســتعمل هاتيــن الناقلتيــن الحديثتيــن علــى تعزيــز األداء 

التشــغيلي لألســطول بفضــل مواصفاتهمــا الرائــدة واســتيفائهما 
ألفضــل المعاييــر البيئيــة المعتمــدة. وقــد حقــق برنامــج تحديث 

األســطول نتائــج إيجابيــة للغايــة وكان بمثابــة نقلــًة نوعيــة وفــرت للشــركة 
كافــة المقومــات الالزمــة لالســتفادة مــن المؤشــرات الســوقية القوية 

علــى المدييــن القصير والمتوســط.

يعطــي نمــوذج أعمــال “البحــري للنفط” األولوية دومًا للشــحنات 
المتعاقــد عليهــا، مــع االهتمــام باتخــاذ التدابيــر الكفيلــة بتعزيز كفاءة 

العمليــات واالســتفادة القصــوى مــن القــدرات المتاحة عبر النشــر الفعال 
ألســطولنا. واشــتملت التدابيــر التــي تــم اتخاذها ما يلي:

اســتئجار ســفن مــن خــارج منطقــة الخليج العربــي عندما يكون هذا 	 
اإلجــراء مجديــًا من الناحيــة التجارية 

إبحــار الناقــالت فارغــة علــى الصابورة إلى غرب أفريقيــا/ الخليج 	 
األمريكــي/ القــارة البريطانيــة – لنقــل شــحنات الشــرق عندما تكون 

الظــروف االقتصادية مواتية 

اســتهداف رحــالت الربــط مــن الخليج األمريكي ممــا يوفر أعلى 	 
اســتغالل للحــد األدنــى مــن الصابــورة المطلوبة للرحــالت العائدة من 

الخليــج األمريكي

إعــادة تحديــد مواقــع عمــل ســفن الخليج العربــي – البحر األحمر 	 
بشــكل طبيعــي إلــى شــحنات ســيدي كرير – القــارة البريطانية ورحالت 

الربــط الالحقة إلى الشــرق

كمــا أحرزنــا تقدمــًا علــى صعيد اســتراتيجيتنا الخاصــة بتنويع الطرق 
التجاريــة، وحققنــا نمــوًا بنســبة ناهــزت 95% في الرحالت المتجهة شــرقًا 

انطالقــًا مــن الخليــج العربــي، إلــى جانب نجاحنا في توســيع الحضور 
الجغرافــي ضمــن حصتنــا الســوقية الحاليــة من حيث طــرق التجارة طوال 
عام 2022م الذي شــهد امتداد نطاق رحالتنا لتشــمل أويتا وميزوشــيما 

ورابــغ وميانمار. 

وخــالل عــام 2022م، قامــت شــركة البحري للنفــط بإتمام 412 رحلة، 
ونقلــت يوميــًا 2.31 مليــون برميــل مــن النفط حــول العالم. ومثلت 

الرحــالت التــي توفرهــا الشــركة مــن الخليج العربي إلــى الخليج األمريكي، 
مة  إلــى جانــب مثلــث خطــوط النقــل البحــري األخرى، التي توفــر إضافة قيَّ
للســوق بســبب اســتخدامها المتزايد، حصة كبيرة من أيام نشــاط شــركة 

البحــري للنفــط. ويميــل تقســيم الرحالت نســبيًا لصالح ســوق الخليج 
العربــي الرئيســي والــذي اســتأثر بـــ 64% تقريبًا من الشــحنات، بينما 

توزعــت النســبة المتبقيــة علــى المراكــز العالميــة الرئيســية األخرى لناقالت 
النفط الخــام العمالقة.

وقــد ســاعد نمــوذج األعمــال القوي والمرن للشــركة فــي التغلب على 
تحديــات الســوق الــذي يعانــي مــن انخفاٍض تاريخــي، خاصًة مع بقاء 
األربــاح ســلبية خــالل النصــف األول من العــام. باإلضافة إلى ذلك، 

تبنــت الشــركة تدابيــر عــدة، على رأســها الجدولة االســتباقية، لمواكبة 
المتطلبــات المســتقبلية وتحســين الكفــاءة وضمــان االســتخدام األمثل 
لألســطول، وهو ما ســاعد على تعويض تأثير انخفاض األســعار خالل 

ــن من وضع الشــركة اســتعدادًا لالنتعاش  النصف األول من العام وحسَّ
المتوقع في الســوق. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم التركيــز بشــكٍل أساســي علــى تحســين العمليات 
عبــر تقليــل الوقــت المهــدر وفتــرات االنتظــار، وخفض متوســط 

اســتهالك الوقــود عبــر ضمــان التــزود بأكبــر كميــة ممكنــة مــن الوقود 
مــن داخــل المملكــة مــع األخــذ باالعتبــار جميــع العوامــل التجارية 

والتشــغيلية ذات الصلــة. 

يظــل رضــا العمــالء علــى رأس قائمة أولويات شــركة البحــري للنفط، 
والتــي تواصــل خدمــة عمالءهــا وتلبيــة احتياجاتهم بأفضــل الطرق اآلمنة 
والموثوقــة فــي المواعيــد المقــررة ودون أي تأخيــر. وفي عام 2022م، 

حققنــا صافــي نقــاط ترويــج بلغــت 9.2 مــن 10 للعمليات، في حين 
حققنــا 9 نقــاط مــن 10 فــي اســتبيان المديريــن التنفيذييــن. وتعتبر تلك 
النتائــج شــهادًة علــى التــزام البحــري بضمــان تحقيق مســتويات عالية من 

رضا العمالء بشــكل مســتمر.

 التي ســتنضم لألســطول فــي بدايــة العــام 2023م  الُمســتبعدة   الُمضافة   الحالية 
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استكملنا خطط تزويد أسطولنا من ناقالت النفط 
 ،)BWMS( العمالقة بنظام إدارة مياه الصابورة
ووصلت نسبة الوحدات التي تم تجهيزها بنهاية 

2022م إلى 70% من إجمالي حجم األسطول، ونحن 
اآلن على المسار الصحيح لتنفيذ خططنا الرامية 

للوصول بهذه النسبة إلى 90% في 2023م.

التكنولوجيــا والتطوير
تواصــل البحــري للنفــط تعاونهــا مع البحري إلدارة الســفن في ســبيل 

أتمتــة وتحديــث أســطولنا وتجهيــزه بأحــدث التقنيات. حيث عززنا أســطولنا 
بنظــام ذكــي ومتطــور يوفــر قــدراٍت عملية اعتمادًا علــى تقنيات الوعي 

الظرفــي والتشــخيصات التنبؤيــة، ويمكــن للنظــام دمج البيانــات اللحظية 
للمحــركات والبــث الحــي مــع الصــور والبيانات والعمليات الســابقة 

إلتاحــة خيــارات واســعة فــي مجــال اإلدارة الفنية والتشــغيلية عن ُبعد 
فضــاًل عــن االســتفادة منهــا في وضع نمــاذج اســتباقية للتنبؤ باألعطال. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تجهيز ســفننا بأحدث األنظمــة لمراقبة أداء 
طــالء الهيــكل والحفــاظ عليــه فــي إطــار الجهود المبذولــة لتقليل معدل 
اســتهالك الســفن وبالتالــي توفيــر تكاليــف الوقود. كما شــرعت البحري 

للنفــط بالتعــاون مــع البحــري إلدارة الســفن فــي تنفيذ حزمة مــن التدابير 
لضمــان اســتيفاء األســطول لمتطلبــات معياري المؤشــر المحقــق لفعالية 

اســتهالك الســفن الموجودة للطاقة الحالي )EEXI( ومؤشــر كثافة 
الكربــون )CII( المقــرر أن يدخــال حيــز التنفيــذ قريبًا، وذلك دون المســاس 

بالمزايــا التشــغيلية واعتبــارات كفاءة اإلنفاق ألســطولنا.

التركيز على االســتدامة
قامــت البحــري للنفــط فــي إطار مبادراتها المســتمرة لتعزيــز الحوكمة 

البيئيــة واالجتماعيــة والمؤسســية بتجديــد أســطول الشــركة من ناقالت 
النفــط العمالقــة خــالل العام 2022م، حيث تم اســتبدال الســفن 

القديمــة بأخــرى حديثــة أكثــر كفاءة ســاهمت في خفض إجمالي اســتهالك 
األســطول مــن الوقــود وتقليــل انبعاثات غازات الدفيئة المســببة 

لالحتبــاس الحــراري الناتجــة عــن عملياتــه. كما اســتكملنا خطط تزويد 
أســطولنا مــن ناقــالت النفــط العمالقة بنظــام إدارة مياه الصابورة 

)BWMS(، ووصلــت نســبة الوحــدات التــي تم تجهيزهــا بنهاية 2022م 
إلــى 70% مــن إجمالــي حجــم األســطول، ونحن اآلن على المســار الصحيح 

لتنفيــذ خططنــا الراميــة للوصــول بهــذه النســبة إلى 90% في 2023م. 

علــى صعيــٍد متصــل، اتخــذت البحــري تدابير مبكــرة لضمان االمتثال 
لالشــتراطات التــي تنــص عليهــا لوائــح خفض االنبعاثــات التي أقرتها 
المنظمــة البحريــة الدوليــة لعــام 2030م وفــق آلية منظمة وسلســة 

تتضمــن تقييــم واعتمــاد خطــوات شــتى لتقليــل بصمتنــا الكربونية. فعلى 
ســبيل المثــال، عملنــا علــى تقليــل انبعاثات ثاني أكســيد الكربــون الناتجة 

عــن أنشــطتنا عبــر تزويــد أســطولنا بأنظمة حديثــة لمراقبة أداء طالء 
الهيــكل والحفــاظ عليه. 

تلتــزم البحــري للنفــط بمفهــوم االســتدامة، وتعمل على ترســيخها وفق 
رؤيــٍة شــاملة تعتبرهــا الضمانــة األقــوى على المدى الطويــل لتحقيق 
الرفاهيــة والتنميــة لموظفيهــا وعمالئهــا والمجتمعــات التــي تخدمها. 
وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، تطبــق الشــركة نهجًا اســتباقيًا ومبتكــرًا يعتمد 

علــى البيانــات لضمــان ســالمة فريــق العمــل وحماية البيئــة. كما تطبق 
شــركتا البحــري للنفــط والبحــري إلدارة الســفن نهجــًا ديناميــكًا الختبار جميع 

التقنيــات والحلــول المتقدمــة لترشــيد اســتهالك الوقــود، مع األخذ في 
االعتبــار مزاياهــا التجاريــة وآثارهــا البيئيــة المحتملــة قبــل تنفيذها على 

نطاق واسع.

واصلــت شــركة البحــري للنفــط أيضًا جهودها الســتقطاب الكوادر 
الوطنيــة التــي تمتلــك المهــارات والقدرات المناســبة مــن خالل برنامج 

تطويــر الخريجيــن الــذي تقدمــه الشــركة فــي إطار التزامهــا بتنمية مواردها 
البشــرية. يســتهدف البرنامــج الخريجيــن الجــدد، وهــو معد بعنايــة لتعزيز 

المواهــب اإلبداعيــة ومعــدالت اإلنجاز والكفاءة، وُيوزع المرشــحون 
المختــارون بالتنــاوب علــى أقســام متعددة فــي عملية منظمــة مصممة 

لتزويــد المتدربيــن بالمعــارف والمهــارات الضروريــة لتســريع عملية تطوير 
مســارهم المهني. وخالل عام 2022م، اســتقطبنا 3 من المشــاركين 
ضمــن النســخة الســابقة مــن برنامــج تطويــر الخريجيــن لدينا إضافة إلى 

مشــارَكْيِن جديَدْين، وهو ما أدى إلى تحســين نســبة التوطين في شــركة 
البحــري للنفــط إلى %38.

نظرة مســتقبلية
تمضــي البحــري للنفــط بخطــواٍت حثيثــة نحــو تعزيز جهودهــا الرامية إلى 

التحســين التشــغيلي، وتنفيــذ المبــادرات اإلســتراتيجية، وتطبيــق الحلول 
اإلبداعيــة لدعــم خططهــا التوســعية. ويشــمل ذلك موائمــة جدول صيانة 
ســفننا، ومراقبة ســرعة األســطول ومعدالت االســتهالك. ومن الناحية 

التجاريــة، ســتواصل شــركة البحــري للنفط مســاعيها لتنويــع محفظة 
إيراداتهــا عبــر مراقبــة فــرص تأجير الســفن، باإلضافة إلى ضمــان تعظيم 
ما في المســارات التي تحقق مكاســب  االســتفادة من األســطول، ال ســيَّ
مرتفعــة. وســنواصل أيضــًا الســعي لتحقيــق رضــا العمالء وإدارة الجودة، 

وهــي أمــور تحظــى بأولوية قصوى لدى الشــركة.
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ُتعــد البحــري للكيماويــات أكبــر مالك وُمشــغل لناقالت 
الكيماويات في الشــرق األوســط.

البحــري للكيماويات

عدد أيام نشــاط 
وحدات األسطول 

8084

يظــل تركيزنــا منصبــًا على االهتمام 
القــوي بإجراءات الســالمة واختيار 

المســارات البحرية اآلمنة
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تأسســت عام 1990م كمشــروع مشــترك تمتلك فيه شــركة البحري الحصة 
الرئيســية بنســبة 80% والشــركة الســعودية للصناعات األساســية )ســابك( بنسبة 

20%. وتشــمل عملياتهــا التشــغيلية الشــحن والمناولــة اللوجســتية للكيماويــات 
الســائلة والمنتجــات النفطيــة النظيفــة والزيــوت النباتيــة، بمــا في ذلك الوقود 

الحيــوي والمواد الخام.

وتخــدم البحــري للكيماويــات أكثــر مــن 150 ميناًء حول العالم ســنويًا، 
وتديــر منــذ عــام 2014م أســطواًل تجاريــًا من ناقــالت الكيماويات التي 

ســيرت فــي رحــالٍت إلــى مــا يزيد علــى 200 ميناٍء عالمي. كمــا تتمتع 
الشــركة بحضــور تجــاري مــن خــالل مكاتبهــا المحلية في الريــاض بالمملكة 
العربيــة الســعودية، ودبــي باإلمــارات العربيــة المتحدة، ومدينة هيوســتن 

بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. ويتميز أســطول البحــري للكيماويات 
البالــغ قوامــه 35 ناقلــة بتصاميــم تلبــي أعلى المواصفــات الفنية 

ومعاييــر الســالمة العالميــة، فضــاًل عــن كونهــا مزودة بأنظمــة طالء عالية 
األداء. ويمكــن لمجموعــة الســفن الجديــدة الصديقــة للبيئــة ذات العرض 
الكبيــر والتــي انضمــت مؤخــرًا ألســطولنا )بإجمالي حمولة ســاكنة يصل 

إلــى 55,000 طــن( نقــل مــا يصــل إلى 22 نوعًا من البضائع الســائلة 
الســائبة باســتخدام تقنيــة العــزل النيتروجينــي للحفــاظ علــى الجودة. ومع 

احتســاب الســعة اإلضافية للســفن العشــر الجديدة، يصل إجمالي الطاقة 
االســتيعابية ألســطولنا إلــى 1.8 مليــون طــن مــن الحمولة الســاكنة تقريبًا.

وبالتوازي مع مســاعينا الحثيثة لتوســيع حجم أســطولنا من الســفن 
المملوكــة والمســتأجرة والتــي نتولــى تشــغيلها، يظــل تركيزنــا منصبًا على 
االرتقــاء بمســتوى أداءنــا علــى صعيــد اعتبارات الصحة والســالمة والبيئة 

ورضــا العمــالء، مــن خــالل االهتمام القوي بإجراءات الســالمة واختيار 
المســارات البحريــة اآلمنــة والتنظيف الموثــوق لخزاناتنا.

التطــورات في عام 2022م
ُتشــّغل البحــري للكيماويــات أســطواُل تجاريــًا من ناقــالت الكيماويات 

متوســطة المــدى مــن فئــة IMO2 بإجمالــي حمولــة ســاكنة يصل إلى 46 
ألــف طــن. وفــي عــام 2022م، تســلمنا 9 ســفن جديدة )بإجمالــي حمولة 

ســاكنة 54.5 ألــف طــن( لتعزيــز أســطولنا بســفن حديثــة ذات تصاميم 
فريــة، كمــا قمنــا ببيــع ســفينتين قديمتين )“إن ســي ســي رابغ” - ســنة 

الصنع 2006م و “إن ســي ســي ســدير” - ســنة الصنع 2007م(. 
وحرصنــا كذلــك علــى تنويــع خدماتنــا عبر اســتئجار ناقــالت كيماويات 

مصنوعــة مــن الفــوالذ المقــاوم للصــدأ مــن فئة J19 )بإجمالــي حمولة 
ســاكنة 20,000 طــن( وناقلــة بضائــع مــن فئة LR2 )بإجمالــي حمولة 

ســاكنة 119,000 طن(. 

بلغ حجم أســطولنا بنهاية العام 2022م 35 ســفينة )باســتثناء ســفينة 
واحــدة مــن المقــرر انضمامهــا فــي الربع األول من عام 2023م(، إذ 

نمتلــك حاليــًا 13 ناقلــة بموجــب اتفاقيــات إيجار طويلــة وقصيرة األجل 
 LR2 وناقلــة واحــدة من فئة IMO2 MR تضــم 9 ناقــالت مــن فئــة(

و 3 ناقــالت مــن فئــة J19 مصنعــة مــن الفــوالذ المقاوم للصدأ( و 9 
ناقالت أخرى تحت اإلدارة التشــغيلية لشــريكنا الرئيســي “الشــركة الدولية 

للشــحن والنقل”، وهي شــركة تابعة للشــركة الســعودية للصناعات 
األساســية )ســابك(. ويشــكل أســطولنا الجديد من ناقالت الكيمياويات 

مــن فئــة IMO2 MR إضافــًة نوعيــة تعــزز مكانــة البحــري للكيماويات على 
مســتوى القطــاع وتتيــح لهــا خدمــة موانئ أكثر بفضــل مواصفات هذه 

الســفن األعــرض واألكبــر حجمــًا، مما يســمح لهــا بحمولة أعلى دون زيادة 
الغاطــس. وجديــر بالذكــر أن ســفننا الجديدة تســتخدم أيضًا أحــدث تقنيات 

المحــركات وأكثرهــا كفــاءًة واقتصــادا من حيث اســتهالك الوقود.

وفي إطار مســاعينا للحفاظ على مجمل أداء أســطولها، أرســلنا 3 ســفن 
ألحــواض جافــة مــن أجل إجــراء أعمال اإلصالح والصيانــة والتحديث، بما 

فــي ذلــك أعمــال الطــالء وأنظمــة معالجة مياه الصابــورة الجديدة التي 
تلبــي المعاييــر البحريــة الدولية. 

تمكنا أيضًا من توســيع حضورنا في الســوق بعد تســلم الســفن الجديدة 
وتوســيع حجــم أســطولنا عبــر عقــود التأجير. ومع انضمــام دفعة جديدة 

مــن الســفن المصنوعــة مــن الفــوالذ المقاوم للصــدأ وتأجير ناقالت من 
فئــة LR2، توســعت عملياتنــا أيضــًا عبــر قطاعي الكيمياويــات والمنتجات 

النفطيــة النظيفة. 

وقــد واكبنــا هــذا التوســع بإنشــاء مكتب جديد في العاصمة الســعودية 
الريــاض لتقديــم الدعــم الــالزم لكبار العمالء فــي المملكة. 

إضافــة إلــى ذلــك، واجهــت البحري للكيماويــات عوامل ذات تأثيرات 
متباينــة، حيــث اســتفادت الشــركة إيجابــًا من زيادة الطلب وارتفاع أســعار 

الشــحن، فيمــا تأثــرت ســلبًا بالزيــادة الكبيرة في أســعار الوقــود وتكلفة 
التمويــل فــي النصــف الثانــي من 2022م. وارتفع عدد أيام نشــاط 

وحدات األســطول المملوك للشــركة في الســوق الفوري من 6،216 
إلــى 8،084 يــوم خــالل العــام الماضي. حققنا أيضًا مســتويات قياســية 

مــن اإليــرادات وصافــي الدخــل في عام 2022م، حيــث بلغ إجمالي 
اإليــرادات 2,058 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة ب 1,175 مليون ريال 

ســعودي فــي 2021م، بينمــا بلــغ صافــي الدخل 375 مليــون ريال مقارنة 
بخســارة 13 مليون ريال في العام الســابق. 

تســعى البحــري للكيماويــات باســتمرار إلى تحســين التدفقــات النقدية 
بالتركيــز علــى تحصيــل المديونيــات الُمســتحقة،  وقد شــهدنا اتجاهًا 

إيجابيــًا علــى صعيــد انخفــاض صافي المديونيات المســتحقة للشــركة 
بشــكل كبيــر خــالل األربــاع القليلــة الماضية رافقه تحســن في هامش 

الربــح الصافــي لدينــا. كمــا نجحنــا في اســتثمار االرتفاع الملحوظ ألســعار 
األصــول ببيــع ســفينتين قديمتيــن خــالل العــام 2022م، وهو ما كان له 

تأثيــر إيجابــي علــى تدفقاتنــا النقديــة، وتقليــل حجم ديوننــا قصيرة األجل، 
ودعــم خططنــا لتوســيع أســطولنا مســتقباًل لضمــان الحفاظ علــى ميزاتنا 

التنافســية كأكبــر مالــك ومشــغل للناقــالت مــن فئة IMO2 MR على 
مســتوى العالــم. وتتيــح لنــا هــذه الميزة التنافســية المرونة الالزمة إلدارة 
التوازن في أنشــطة ســفننا وتوظيفها بالشــكل األمثل ســواًء عبر العقود 
الفوريــة أو عقــود تأجيــر الســفن بالرحلــة أو عقــود التأجير متوســطة األجل.

المســتجدات حــول تأثير جائحــة فيروس كورونا 
المســتجد )كوفيد-19(

ســاهم تراجــع جائحــة فيــروس كورونا المســتجد )كوفيد-19( في زيادة 
الطلــب علــى المنتجــات البتروليــة النظيفة )الديــزل والبنزين ووقود 
الطائرات وأنواع أخرى( فضاًل عن زيادة أســعار الشــحن. كما تحســن 

إجمالــي التأخيــرات بالموانــئ العالميــة الناجمة عن تداعيــات الجائحة إلى 
حــٍد كبيــر بالرغــم من اســتمراٍر ســريان بعض القيــود المحلية المحدودة 

فــي الصيــن. وبعــد رفع قيود الســفر التي ســبق إقراراهــا في إطار تدابير 
مواجهــة الجائحــة، يمكــن ألطقمنا اآلن االســتفادة بشــكٍل كامل من 

البرامــج التدريبيــة المســتمرة التي توفرها الشــركة علــى متن ناقالتها 
وســفنها بإشــراف نخبٍة من الخبــراء والمتخصصين.

 
نظرة مســتقبلية

ترقــب البحــري للكيماويــات التطــورات المســتقبلية خــالل عامي 2023م 
و 2024م بتفــاؤل حــذٍر تعــززه ظروف الســوق على المــدى المنظور. 

إذ نستشــرف فرصًة ســانحة لالســتفادة من االرتفاع القياســي ألســعار 
األصــول عبــر بيــع أســطولنا القديــم واســتثمار العوائد في تقويــة تدفقاتنا 
النقديــة وتعزيــز ميزانيتــا العموميــة والمضــي قدمــا في خططنا لتوســيع 

أســطول ناقــالت الشــركة. ونعتــزم أيضًا توســيع دور مكتبنا فــي المملكة 
العربيــة الســعودية وفتــح مكتــب لنــا فــي منطقة آســيا والمحيط الهادئ 

لدعــم عمالئنا اآلســيويين.

وســينصب اهتمامنــا خــالل الفتــرة المقبلــة على الحفاظ علــى ميزاتنا 
التنافســية وتحديــث أســطولنا مــن ناقــالت الكيماويات من فئة 

ImIMO2 MR ورفــع مســتوى كفاءتــه التشــغيلية، لتلبيــة متطلبات 
العمــالء مهمــا كانت درجة صرامتها، واســتيفاء االشــتراطات 

والمواصفــات التــي تنــص عليهــا اللوائح والتشــريعات البحريــة الداخلية. 
وبالتــوازي مــع ذلــك، تتواصل جهودنا لتحســين عــروض خدماتنا في 

مجــال نقــل الكيماويــات المتخصصة عبر تنويع أســطول الشــركة وشــراء 
ناقــالت الكيمياويــات المصنوعــة مــن الفوالذ المقــاوم للصدأ بهدف 

تعزيــز مكانتنــا فــي هذا القطاع.

وتركــز البحــري أيضــًا علــى تحقيــق أفضل العوائــد الممكنة للمســاهمين عبر 
استكشــاف صفقــات البيــع والشــراء الواعــدة في ظل الوضع االســتثنائي 
الذي يشــهده الســوق حاليًا لجهة ارتفاع أســعار األصول، وهو ما يغري 
بالنظــر فــي إمكانيــة بيــع الناقــالت األقــدم ضمن أســطولنا لتقليل حجم 

المديونيــة وتحســين صافــي الربــح وتعزيــز التدفقات النقدية. وتسترشــد 
البحــري للكيماويــات بأهــداف المجموعة في رســم مالمــح خططها 

المســتقبلية الخاصة بتوســيع أســطولها.
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االســتحواذ على الحصــة المتبقية 
من المشــروع المشــترك مع 

“بولوريــه لوجســتيك” والبالغة %40

توقيــع اتفاقيــة مدتها 15 
عاًمــا مع الشــركة العالمية 

للصناعــات البحرية 

 تأسســت البحــري للخدمــات اللوجســتية عام 1979م كأول 
شــركة اســتراتيجية فــي مجموعة البحري.

البحــري للخدمات 
اللوجستية
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وتمتلك الشركة إرثًا عريقًا يمتد ألكثر من 40 عامًا شهدت خاللها تطبيق نهج فريد، وركزت 
على توفير  خدمات ذات كفاءة عالية لمجموعة متنوعة من الشحنات، كما تخصصت في 

الوقت ذاته بقدرات  التخزين “تحت السطح”.
وُتعــد المــزود الرائــد لخدمــات النقل عبر خطوط مباشــرة من شــرق 

الواليــات  المتحــدة وســاحل الخليــج األمريكي إلــى جدة ودبي والدمام 
ومومبــاي، ويشــمل ذلــك إرســائها فــي موانئ  منطقة البحر المتوســط 

وأوروبــا التــي تقــع فــي مســارها. وتحتل البحــري ترتيبًا متقدمــًا في قائمة 
أهــم 10  ناقــالت للبضائــع عالميــًا وأفضل 5 شــركات تعمل في األســواق 

األوروبيــة، إلــى جانــب تمتعهــا بشــبكة  متكاملة مــن المكاتب والوكالء 
حــول العالــم بمــا يمكنهــا مــن تقديم خدمــات متنوعة لعمالئهــا، متبعة 

إجــراءات  التقيــد الكامــل بسياســات مكافحة الفســاد وااللتزام بأعلى 
المعاييــر األخالقيــة.     وتعتبــر البحــري للخدمــات  اللوجســتية “رؤيــة المملكة 
2030” بوصلــة اتجاههــا الصحيــح نحــو تحقيــق المســتهدفات الرامية إلى 
تعزيــز  مكانــة المملكــة كأهــم وأكبــر مركز لوجســتي عالمي بالتوســع دوليًا 

وتعظيم قدراتها اللوجســتية الشــاملة  مســتقباًل.  

ل الشــركة ســفنها المصممة بشــكل فريد عبر موانئ البحر  كما ُتشــغِّ
األحمــر والخليــج العربــي. وتعــد الشــركة أيضًا المــزود الوحيد لخدمة 
الخــوط المالحيــة المنتظمــة لســفن شــحن البضائع “روكون بلس” 

  ) RoCon plus ( بيــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والمملكــة العربية 
الســعودية، فهي تمتلك أســطواًل  متطورًا متعدد االســتخدامات 

متوســط عمره ال يتجاوز الـ 5 ســنوات. 

إلــى جانــب ذلــك، تقدم الشــركة خدماتهــا للعديد من الشــركات العالمية 
والجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربية  الســعودية عبــر عقود طويلة 

األجــل، حيــث أنهــا الناقــل الحصري لــكل من وزارة الدفاع ووزارة 
الداخليــة فــي  المملكــة، كمــا تديــر ســاحة حاويات خاصة بهــا في ميناء 

جدة اإلســالمي. وتعتبر البحري الشــركة الرائدة  على مســتوى الســوق 
فــي مجــال شــحنات الدحرجــة ونقــل البضائع العامة مــن الموانئ في 

الواليــات المتحــدة  األمريكيــة وأوروبــا والخليج إلى منطقة الشــرق 
األوســط، وتتمتــع الشــركة بقــدرات تكفــي لتأمين المزيد مــن  البضائع 

وتحســين حصتهــا في الســوق إلــى حٍد كبير.

يمكننا الســجل الحافل لشــركة 
البحــري للخدمــات اللوجســتية من 

تقديــم حلول لوجســتية خاصة 
تلبــي احتياجــات قطاع الطيران.

البحــري للخدمات اللوجســتية 
واحدة من أكبر مســتوردي 

المنتجــات والبضائــع ســريعة التلف 
والمــواد الغذائية فــي المملكة، 

بفضــل عالقاتهــا القوية مع 
أفضــل المــزارع وموردي اللحوم 

العالم.  حول 

تقدم البحــري للخدمات 
اللوجســتية حلواًل لوجســتية 

متكاملــة إلمــداد المنازل والمرافق 
التجاريــة بمنتجــات النفــط والغاز 
)بــرًا وبحرُا(، فضاًل عــن حلولها 

ذات الصلــة والموجهــة لقطاعات 
البتروكيماويــات والتعدين، 
والمعــادن، والطاقة والمياه.

تقدم البحــري للخدمات 
اللوجســتية حلواًل لوجســتية 

خاصــة لتجــار ومصنعي المعدات، 
ومقاولــي األعمال الهندســية 

والمشــتريات والبنــاء، باإلضافة 
إلــى المنشــآت الصناعية 

ومشــروعات البنيــة التحتية 
)شــبكات الطرق والسكك 

الحديديــة وتوســعات الموانئ 
والمطارات(.

المنتجــات والبضائع قطــاع الطيران
المشــاريع الصناعية النفــط والغازســريعة التلف

قطاعــات أعمالنا 

 جوائــز مجلــة األعمال الدولية 
2022م للعام 

•  جائــزة أفضل مــزود للحلول 
 اللوجســتية فــي المملكة 

العربية الســعودية 2022م

 •  جائزة شــركة إدارة 
 األســطول األكثر استدامة 

 فــي المملكــة العربية 
2022م السعودية 
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شــكل حرصنــا علــى مواكبة التغييرات المســتمرة 
فــي القطــاع وتعزيــز مكانتنا الريادية في الســوق، 

وتحديــث أســطولنا، وتخطيــط حركة الشــحن لضمان 
الكفــاءة التشــغيلية، والتعــاون مع شــركائنا ووكالئنا 

لاللتزام بالتشــريعات واالشــتراطات المحلية، أساســًا 
متينــًا مكننــا مــن تحقيق عائــدات تتجاوز األرقام 

المدرجــة فــي ميزانيتنا. 

التطــورات في عام 2022م
حققــت البحــري للخدمــات اللوجســتية عــدة إنجازات في عام 2022م، 

تصدرتهــا صفقــة االســتحواذ علــى الحصــة المتبقية من مشــروعها 
المشــترك مــع “بولوريــه لوجســتيك” والبالغــة 40%، التي كانــت مملوكة 

ســابقًا لمجموعــة بولوريــه الفرنســية. يقدم المشــروع حلــواًل عالمية 
متكاملــة فــي مجــال الخدمات اللوجســتية، وإدارة سالســل التوريد 

للشــركات المحليــة والعالميــة العاملــة فــي المملكة العربية الســعودية، 
ويســعى لإســهام بــدور فعــال في تحقيق أهداف “رؤيــة المملكة 
2030”، ورفــع وتحســين تصنيفهــا العالمــي على مســتوى قطاع 

الخدمــات اللوجســتية. وســتواصل “البحــري للخدمات اللوجســتية” 
وشــركة “بولوريــه لوجســتيك” شــراكتهما بموجــب اتفاقية وكالــة عالمية 

لالســتمرار فــي خدمــة العمــالء الحالييــن والمســتقبليين. وتهدف هذه 
االتفاقيــة إلــى االســتفادة مــن نقاط القــوة لدى الشــركتين لتطوير حلول 

وخدمــات للعمــالء المحلييــن والدوليين. 

وقعنــا أيضــًا عقــدًا لتقديــم الخدمــات مــع وزارة الحــرس الوطني، إضافًة 
إلــى مذكــرة تفاهــم مــع “موزولــف” األلمانية إلنشــاء وتطوير إطار 

عمــل لوجســتي متكامــل لدعــم قطــاع الســيارات فــي المملكــة العربية 
الســعودية. ووقعــت كذلــك الشــركة العالميــة للصناعــات البحريــة 

اتفاقيــة مدتهــا 15 عامــًا مــع البحــري للخدمــات اللوجســتية لتوســيع 
حلولهــا للتخزيــن وخدماتهــا اللوجســتية. وتعزيــزًا لقدراتنــا الرقميــة، 

أطلقنــا ونفذنــا نظــام “cargo wise 1” الجديــد، والــذي يشــكل حجــر 
األســاس لمنصــة تنفيذيــة لوجســتية عالميــة متكاملــة لدعــم مقدمــي 

الخدمــات اللوجســتية فــي إدارة ومواكبــة التغيــرات الجذريــة التــي 
يشــهدها قطــاع التجــارة العالمية. 

وعلــى صعيــٍد متصــل، أعلنــت البحري للخدمات اللوجســتية تدشــين 
مشــروع “المنطقــة الجمركيــة”، والتــي تتيــح إعفاًء مؤقتًا من الرســوم 
الجمركيــة واســتثناًء مــن اللوائــح واإلجراءات المقيــدة المفروضة على 
البضائــع داخــل مســتودعها تحــت إشــراف الجهات الجمركيــة المختصة 

وإدارة الشــركة المشــغلة للمنطقــة. كمــا تقــدم المنطقــة خدمات 
التخليــص الجمركــي للبضائــع والمنتجــات العامــة والمتخصصــة )الهيئة 
العامــة للغــذاء والــدواء / الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييس / 

الكيماويــات( في المواقــع التالية:

	 ميناء جدة اإلســالمي 
	 الموانــئ البحريــة بالجبيل 

	 مينــاء الملــك عبدالعزيــز بالدمام 
	 مطــار الملــك عبدالعزيــز الدولي بجدة 

	 مطــار الملــك خالــد الدولي بالرياض
	 مطــار الملــك فهــد الدولي بالدمام

صمــم المســتودع بنظــام الممــرات الضيقــة )VNA( من أجل زيادة الســعة 
التخزينيــة رأســيًا وتوفيــر مســاحة أكبــر لخدمات القيمــة المضافة. 

أطلقنــا خــالل العــام 2022م “خــط البحــري” المالحي الذي يمــر عبر قناة 
بنمــا بعــد أن ســمحت الصيــن ألســطولها بمزيــٍد من التغلغل في أســواق 

أمريــكا الوســطى والجنوبيــة. واعتبــارًا مــن الربع الثالــث من العام، بدأ 
الخــط الجديــد فــي ربــط الهند وإندونيســيا وفيتنام والصين بالســاحل 

الشــرقي للواليــات المتحــدة األمريكيــة، في خطــوٍة نوعية حققت 
معدالت إبحار جيدة وأســعار شــحن أكثر تنافســية من شــأنها توســيع 

حصتنــا الســوقية وإتاحــة وصــول أســطولنا إلى كٍل من بنمــا وكولومبيا 
والمكســيك. وســاهمت تلــك العوامــل مجتمعــة في النجــاح الذي حققه 

الخــط المالحــي واســتقطابه لمجموعــة جديــدة من كبــار العمالء، مثل 
“جيلــي” و “دايملــر”، األمــر الــذي شــجعنا لوضع خطــة لتطوير األعمال 

تســتهدف توســيع قاعدة عمالئنا.

 وفــر خــط المالحــي أيضًا الدعــم للعمالء الحاليين مثل “ســاني” 
و “هانســن” وســاعدهم علــى تصديــر المزيــد مــن البضائع إلى وجهات 
خــارج الواليــات المتحــدة األمريكية. وشــملت إنجازاتنــا في هذا الصدد 

 GE أيضــًا تأميــن عقــود جديــدة مــع عدد من أبرز عمالئنا، وعلى رأســهم 
و CAT، إلــى وجهــات جديدة مثل إندونيســيا والمكســيك. 

واســتكماال لهــذه المنجــزات، تمكــن الخــط المالحي مــن نقل كمياٍت 
أكبــر مــن البضائــع مســتفيدًا مــن التوجــه العالمي نحــو تخفيف القيود 
المتعلقــة بجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيد-19(. وتتواصل 

إيــرادات هــذا الخــط المالحــي فــي النمو بمعدالت واعدة ســاهمت بقوة 
فــي مجمــل نجاحاتنــا التجاريــة والتشــغيلية للعام 2022م. 

نظرة مســتقبلية
اختطــت البحــري للخدمات اللوجســتية لنفســها مســارًا واضحــًا لتحقيق 

النمــو عبــر مختلــف القطاعــات والمنتجات والخدمــات والمناطق 
الجغرافيــة. فعلــى صعيــد المنتجــات، ســيركز قطاع الشــحن الجوي على 
الحصــول ترخيــص االتحــاد الدولــي للنقل الجــوي )اياتا( وإطالق خدمة 

“Bahri Logistics Console Service”، فيمــا ســيتوجه قطــاع 
الشــحن البحــري بقــوة نحــو بناء حاويات مناســبة ألغراض الشــحن الجزئي 

)LCL( والحاويــات التــي تلبــي مواصفــات اآليزو )Tanks-ISO(. كما 
سيســعى قطاع الشــحن البري إلى زيادة حجم األســطول المدار بشــاحنات 

متخصصــة. وأخيــرًا، يســتهدف قطــاع الخدمات اللوجســتية التعاقدية 
إنشــاء 3 مســتودعات رئيســية في 3 مدن كبرى بالمملكة هي جدة 

والريــاض والدمــام توفــر الخدمــات التاليــة على مســتوى الطبليات أو 
القطــع المفردة:

	 التخزيــن المبــرد والجــاف وفي درجــة الحرارة العادية 
	 المناولــة علــى مســتوى الطبليــة أو الكرتــون أو القطعة

	 خدمــات القيمــة المضافة

نستشــرف فرصــًا كبيــرة للنمــو عبــر كافــة قطاعات أعمالنا خالل الســنوات 
القادمــة. فعلــى ســبيل المثــال، تقدم شــركة البحري للخدمات اللوجســتية 

خدمــات متكاملــة ومتخصصــة لقطــاع الدفاع، تشــمل خدمات نقل 
 ،)D2D( الشــحنات والبضائــع العســكرية مــن المصــدر إلى مقــرات العميل

وتبــذل جهــودًا حثيثــة لالســتفادة من شــراكاتها الحالية فــي هذا القطاع 
مــن أجــل توســيع حصتنــا الســوقية. وأخيــرًا، تعتزم الشــركة تعزيز حضورها 

الجغرافــي فــي البلــدان التــي تتمتع بمســتويات طلــب قوية وخدمات 
لوجســتية مزدهــرة، مثــل الهنــد والصيــن والواليات المتحــدة األمريكية، 

لالســتفادة مــن الفــرص الواعدة في تلك األســواق لجهــة تحقيق 
معــدالت النمو المســتهدفة.

اتجــاه اإليــرادات )خط البحري(:
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تأسســت البحري للبضائع الســائبة عام 2010م كمشــروع مشــترك 
بيــن شــركة البحــري والشــركة العربية  للخدمات الزراعية )أراســكو( 
لتكــون الناقــل الوطنــي للمملكــة، والمالك والُمشــغل المتكامل 

للســفن فــي النقــل  اإلقليمــي والعالمي للبضائع الســائبة. 

البحــري للبضائع الســائبة

حمولــة إجماليــة تصل إلى 
3.0 مليــون طن

 ارتفاع نســبة 
التوطين
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تتولــى البحــري للبضائــع الســائبة، مــن خالل مقرها الرئيســي في الريــاض ومكتبها 
اإلقليمــي فــي دبــي،  اإلدارة التجاريــة والتشــغيلية لنقــل البضائع الســائبة، وخاصة 

الحبــوب والفحــم وخــام الحديد، عبر مســارات  الشــحن العالميــة لتزويد العالم 
باحتياجاتــه مــن الغذاء والطاقة. 

التطــورات في عام 2022م
بنهاية عام 2022م، كانت الشــركة تمتلك أســطواًل يضم 9 ســفن 

مــن نــوع كامســارماكس )باإلضافــة إلى ســفينتين من فئــة ألتراماكس 
ســتنضمان إلــى األســطول بنهايــة الربــع األول من عام 2023م( تم 

بناؤهــا كلهــا فــي أحــواض عالميــة المســتوى، وبذلك تصل الســعة إجمالية 
لألســطول إلى 864,500 ألف طن ســاكن. 

وقــد حافظــت البحــري للبضائــع الســائبة على أداء قــوي على صعيد 
عمليــات النقــل بحمولــة إجماليــة تبلــغ 3 مالييــن خالل عام 2022م، 

وتســعى الشــركة إلى مواصلة توســيع أســطولها وتنويعه في المســتقبل 
لتعزيــز مكانتهــا االســتراتيجية فــي القطاع. 

تزامــن هــذا العــام مــع تحدياٍت غير مســبوقة واجهها ســوق البضائع 
الجافــة الســائبة علــى عــدة مســتويات. ونظــرًا للمرونة التــي تتمتع بها 
البحــري للبضائــع الســائبة كمالــك للســفن، فإنهــا تقــوم بتوجيه خطة 

تشــغيل أســطولها لالســتفادة من ظروف الســوق المواتية بما يســهم 
فــي تنويــع اســتراتيجياتها التجاريــة والتشــغيلية وتعزيــز أدائها المالي. 

وبفضــل قدرتنــا علــى تطبيــق أفضل الممارســات الدوليــة الرائدة بكفاءة، 
نجحنــا فــي االرتقــاء بأدائنــا لمســتوياٍت غير مســبوقة مكنتنا مــن تحقيق 
معــدالت نمــٍو واعــدة علــى المدى الطويل وضمان اســتمرارية األعمال.

علــى الصعيــد التجــاري والتشــغيلي، حققنــا مســتويات جيدة من اإليرادات 
اليومية للســفينة )TCE( تجاوزت متوســط المؤشــر الســوقي بنســبة 
22% بفضــل نهجنــا المــدروس فــي التعامل مــع تقلبات واضطرابات 

سلســلة التوريــد. وتتبنــى الشــركة اســتراتيجية تشــغيلية صممــت بعناية 
لضمــان تحقيــق عمليــات األســطول أعلى إيــرادات ممكنة من خالل 
الموازنــة الفعالــة بيــن تعاقــدات القصيــرة والطويلة األجــل على نحٍو 

يســمح لنــا باالســتفادة مــن الكفاءات التشــغيلية والحفــاظ على مكانة 
الشــركة القوية في الســوق. 

ونعمــل دومــًا بحكــم موقعنــا كمالك ومشــغل رائد على مســتوى القطاع 
لضمــان االســتفادة المثلــى مــن فروق األســعار من خــالل مراجحة مراكز 

الحموالت والســفن، ســواًء عبر تأجير ســفن إضافية أو إعادة تأجير 
التزامات الشــحن على أســاس الرحلة. 

ومنــذ إنشــائها، رســمت البحــري للبضائع الســائبة تطلعــات طموحة على 
رأســها ترســيخ وتعزيــز الهويــة الوطنيــة للمملكة، وتحــرص دائمًا على 
المســاهمة فــي تعزيــز منظومــة قطــاع النقل البحــري الوطني كأحد 

أولوياتهــا االســتراتيجية. كمــا نســعى جاهديــن لالســتفادة من قدراتنا 
اإلداريــة وتخصيــص المــوارد الالزمــة لخدمة سلســلة التوريــد الغذائي في 

المملكــة والحفــاظ علــى أمنهــا عبــر توفيــر خدمات نقل اإلمــدادات الغذائية 
بالموانئ الســعودية الرئيســية. 

ورغــم التحديــات التــي ألقــت بظاللها على أرباح ســوق البضائع الســائبة، 
تمكنــت البحــري للبضائــع الســائبة مــن تســجيل معدالت أداء قياســية غير 

مســبوقة فــي تاريخهــا تحققــت بفضــل حزمٍة من المبادرات االســتراتيجية 
التــي أثمــرت عــن تحقيــق صافــي إيرادات بقيمــة 294 مليون ريال 

ســعودي بنهايــة عــام 2022م، بزيــادة نســبتها 16% مقارنة بعام 2021م، 
وصافــي دخــل قــدره 126 مليون ريال ســعودي، بزيادة نســبتها %18 

مقارنــة بعام 2021م.

 تعاقدات الشــحنات الواردة 
والصادرة مــن المملكة

لطالمــا شــكل توطيــن قطاعــات النقــل البحري والخدمات اللوجســتية حجر 
الزاويــة فــي طموحاتنــا المؤسســية انطالقــًا مــن حرصنا الدائــم على تطوير 
منظومــٍة عالميــة المســتوى بالمملكــة لقطــاع الخدمــات اللوجســتية تتميز 

بالتنــوع واالســتدامة والتنافســية، إلــى جانــب تعزيز أمن سالســل توريد 
قطــاع النقــل البحــري وضمــان نجاحها. وعليه، فإننا نســعى باســتمرار 

لزيــادة حصتنــا مــن الشــحنات الواردة إلــى المملكة والصــادرة منها عبر 
التعــاون البنــاء مــع أبــرز الجهات والمؤسســات ذات الصلة. 

وتحقيقــًا لهــذا الهــدف، وقعــت البحري مذكرة تفاهم مع شــركة 
“معادن”، إحدى أســرع شــركات التعدين نموًا على مســتوى العالم 

وأكبر شــركة تعدين ومعادن متعددة الســلع في الشــرق األوســط. وتأتي 
االتفاقيــة فــي إطــار جهود شــركة البحري المســتمرة لتعزيــز فرص التعاون 

بيــن الجانبيــن فــي مختلــف المجــاالت، وتمثــل خطوة أساســية نحو تعزيز 
تجــارة المــواد الخــام فــي المملكــة. وبموجب االتفاقيــة، احتفلت البحري 

للبضائــع الســائبة بتنفيــذ عقــد تأجيــر الســفن بالرحلــة المبرم فبراير 
الماضــي مــع “معــادن” لنقل شــحنات أســمدة من المملكــة العربية 

الســعودية إلى كٍل من الهند وباكســتان. 
 

عــالوة علــى ذلــك، تعاونــت البحري للبضائع الســائبة مع المؤسســة 
العامــة للحبــوب، إحــدى المؤسســات الوطنيــة الرائدة المنــوط بها توفير 
الســلع االســتراتيجية وتحقيق اســتدامة االحتياطي والخزن االســتراتيجي 

مــن الســلع الغذائيــة، إذ توفــر الشــركة حلواًل لوجســتية متكاملــة لتلبية 
احتياجــات الشــحن الخاصــة بالمؤسســة فــي خطوٍة من شــأنها دعم 

واردات الحبــوب والمســاهمة فــي أمــن سالســل التوريد الغذائي 
بالمملكــة. وبموجــب هــذا التعــاون المشــترك، نجحت البحــري للبضائع 

الســائبة خــالل العــام 2022م فــي تيســير نقل واردات القمح إلــى المملكة 
العربية الســعودية. 

تبــذل البحــري للبضائــع الســائبة جهــودًا دؤوبة في ســبيل توطيد 
العالقــات بالتعــاون مــع المؤسســات الوطنية الرائدة، مثل الشــركة 
الســعودية لالســتثمار الزراعــي واإلنتــاج الحيواني )ســالك( ومجموعة 

منصور المســاعد، حيث وفرت الشــركة ناقلة البضائع الســائبة “ســارة” 
مــن نــوع كامســارماكس التــي تحمل العلم الســعودي لنقل شــحنات 

الشــعير مــن أســتراليا إلــى المملكــة. وتفخر الشــركة بعالقتها وشــراكتها 
التجاريــة واللوجســتية مــع هــذه المؤسســات الوطنيــة البارزة في قطاع 

واردات الحبــوب، وتتعهــد بالعمــل المســتمر لتقديــم أفضل تجربــة ممكنة 
لعمالئهــا داخــل المملكــة وحــول العالم الســيما فيما يتصــل بتوفير 

المــوارد األساســية الالزمــة للنمو االقتصــادي العالمي.

 %100

نسبة وحدات األسطول 
التي تحمل العلم السعودي

864,500 طن 

الطاقة االستيعابية لألسطول: 
حمولة ساكنة بإجمالي 

الرياض ودبي
المكاتب التجارية

~650,000 ميــل بحري 
مسافة اإلبحار

 %55
 %90

)مزودة بأنظمــة تنظيف 
غــاز العادم EGCS( و 
)ُمجهــزة بنظام إدارة 

 )BWM ميــاه الصابورة

IMO فئة

100% اســتفادة كاملة
أيام النشاط: 

3,000,000 طــن متري 
الحمولة المنقولة

+180 في 2022م
الرحالت المالحية

DWT
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التعــاون االســتراتيجي اإلقليمــي والعالمي
وفــي إطــار جهــود تعزيــز وتطويــر التعاون مع األطــراف اإلقليمية 

والدوليــة الرئيســية، وقعــت البحــري للبضائــع الســائبة مذكــرة تفاهم 
مــع مجموعــة أســياد )الشــركة العمانيــة للنقــل البحري(، المــزود العالمي 

للخدمــات اللوجســتية المتكاملــة فــي ســلطنة ُعمــان، لتعزيــز العالقات 
بيــن الجانبيــن واالســتفادة مــن الخبــرات البحريــة العريقــة لكليهمــا والعمل 

علــى تحقيــق األهــداف المشــتركة في مجــال الخدمات اللوجســتية 
والنقــل البحري. 

وخــالل عــام 2022م، وقعــت “البحــري” مذكرة تفاهم مع شــركة 
“ســيتريدرز” اليونانيــة العمالقــة فــي مجــال النقــل البحري، وذلك خالل 
“ملتقــى االســتثمار الســعودي – اليونانــي” الــذي ُعِقَد فــي مدينة أثينا 

علــى هامــش زيــارة ولــي العهــد صاحب الســمو الملكي األميــر محمد بن 
ســلمان )حفظــه اللــه( إلــى اليونان. وستســاعد بنود مذكرتــي التفاهم 

علــى االســتفادة مــن القــدرات الحاليــة للجانبين، وإيجاد الســبل الالزمة 
لنقــل التقنيــة والخدمــات بشــكل فّعــال، ودعم تعزيــز االزدهار االقتصادي 
الوطنــي لــكال البلديــن. وتدعــم هذه االتفاقية مســاعينا لتوســيع حضورنا 

نــا عن طريق الشــراكات مــع الجهات الرائدة  فــي الســوق، وتعزيــز نموِّ
عالميــًا فــي مجــال شــحن البضائــع الســائبة، وُتؤّكد التزامنا بتزويــد عمالئنا 

بخدمــات تســتوفي أفضــل المعايير الدولية.

وفــي ســياق جهودنــا لتعزيــز مكانــة المملكــة في قطــاع النقل البحري، 
نواصــل العمــل علــى تنويــع مصــادر االقتصاد الوطني بما يتماشــى مع 

مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. وتحقيقــًا لهــذه الغايــة، أصبحت كافة 
ســفن أســطولنا تحمــل علــم المملكــة العربية الســعودية اعتبــارًا من يوليو 

2022م، وتواصــل العمــل بــال كلــل لتلبيــة الطلب العالمــي المتنامي 
علــى الغــذاء والطاقــة نهوضــًا بدورهــا الرائد في ضمان اســتدامة مجمل 
سلســلة التوريد. وال شــك أن انضمام أســطولنا إلى األســطول البحري 
الوطنــي للمملكــة العربيــة الســعودية يمثــل خطــوًة مهمة من شــأنها أن 
تعــزز تصنيــف البحــري العالمــي لــدى المنظمــة البحرية الدوليــة، جنبًا إلى 

جنــب مــع زيــادة حجم وكفاءة األســطول البحري الســعودي إجمااًل.

صفقات الشــراء واالســتثمار المتعلقة باألســطول

أســطولنا الجديد ينضم إلى األســطول البحري الوطني الســعودي

مينــاء روتردام، هولندامينــاء العقبة، األردنمينــاء كاندال، الهندميناء ينبع، المملكة العربية السعودية

 مرحبــًا بكم على 
 متــن الناقلة ‘غادة’ 

والناقلــة ‘منيرة’

62,625
الحمولة بالطن الساكن )مليون( 

13.36
الغاطــس )متر( 

32.26
)متر( العرض 

2019م
ســنة الصنع

199.98
)متر(  الطول 

7,220
قــدرة المحرك )كيلوواط( 

14
الســرعة )عقدة( 

الناقلــة ‘غادة’

الناقلــة ‘منيرة’

64,499
الحمولة بالطن الساكن )مليون( 

13.54
الغاطــس )متر(

32.26
)متر( العرض 

2020م
ســنة الصنع

199.95
)متر(  الطول 

7,220
قــدرة المحرك )كيلوواط( 

14.5
الســرعة )عقدة( 
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اشــترت البحــري للبضائــع الســائبة ســفينتين حديثتيــن من فئة 
“ألتراماكــس” اســتكمااًل لخططهــا الرامية لتوســيع أســطولها وتطوير 
عملياتهــا. تــم بنــاء الســفينتين عامــي 2019م و 2020م فــي حوض 

“أوشــيما” لبنــاء الســفن باليابــان، وتبلــغ حمولتهما الســاكنة 62،625 
طنــًا و 64،499 طنــًا علــى التوالــي، وهمــا مجهزتــان بمقابض ورافعات 
لمناولــة البضائــع والحمــوالت. كمــا تم أيضــًا تزويد الســفينتين بأنظمة 
تنظيــف غــاز العــادم )EGCS( وإدارة ميــاه الصابورة )BWMs(، ومن 

المقــرر أن تتســلمهما الشــركة فــي النصــف األول من عام 2023م. 

يرفــع انضمــام الســفينتين حجــم أســطول البحري للبضائع الســائبة إلى 
11 ســفينة، بســعة إجماليــة تناهــز 864،500 طــن متــري. وتمثل هذه 

الصفقــة إضافــًة نوعيــة ألســطولنا نظــرًا ألنها تصنف ضمــن أكثر فئات 
ناقــالت البضائــع الجافــة الســائبة تنوعــًا في اإلمكانات بفضــل حجهما 

المناســب ومواصفاتهــا المثلــى وقدرتهــا علــى تحميل وتفريغ الشــحنات 
دون تجهيــزات أو بنيــة تحتيــة شــاطئية. وتنقــل هــذه الفئة من الســفن 
بشــكٍل أساســي الحبــوب والبضائــع الصغيــرة وهي تعمــل على امتداد 
العديــد مــن طــرق التجــارة في مختلــف المناطق حول العالــم، وتتميز 
بتعــدد اســتخداماتها ومرونتهــا الكبيــرة التــي ُتَترجم إلــى عوائد أفضل 

أقل. ومخاطر 

التكنولوجيــا واالبتكار
بالنظــر إلــى ما يشــهده الســوق مــن تطورات متالحقة وقدرات تنافســية 

عاليــة، تعــد الرقمنــة وتحليــالت البيانــات أحد محاور التركيز الرئيســية، 
كمقومــات لتأميــن الطموحــات المســتقبلية للشــركة. وفــي إطار جهودنا 

للمســاهمة فــي دفــع خطــة البحــري للتحول الرقمــي قدمًا، خصصت 
البحــري للبضائــع الســائبة مواردهــا لالســتثمار في التقنيــات المبتكرة 

لتعزيــز أداءهــا التشــغيلي. فعلــى ســبيل المثال، اســتثمرت البحري 
للبضائــع الســائبة فــي برنامــج “ Smartship” المصمم هندســيًا 

الســتيعاب أنظمــة المراقبــة المتقدمة للســفن وغــرف المحركات، 
ومراقبــة بــدن الســفينة والتنبــؤات، وذلك في إطار ســعيها لتحســين أداء 

األســطول. وقــد أتاحــت لنــا تلــك الجهود جمع البيانات حول أســطولنا 
بشــكل مســتمر وســريع، واالســتفادة منها في مراقبة وتقييم التدابير 

التــي تــم إقرارهــا لترشــيد اســتهالك الطاقة وضمــان األداء األمثل واألكثر 
ربحيــة واألعلى كفاءة. 

طورنــا أيضــًا العديــد مــن اللوحــات المعلوماتية التــي أثمرت عنها 
“مبــادرة مشــروع تنســيق البيانــات” لدى “البحري”. حيــث تعرض تلك 

اللوحــات أهــم المعلومــات ذات الصلة بمســارات الرحــالت اليومية 
لســفننا والبيانــات الخاصــة بــأداء المحــركات والمعدات األخرى على 

متــن أســطولنا، األمــر الــذي يوفر تحليالت موســعة تغطــي العديد من 
مؤشــرات األداء الرئيسية.

مواردنا البشــرية
واصلــت البحــري للبضائــع الســائبة جهودها الســتقطاب الكفاءات 

والكوادر الســعودية ضمن قطاعات األعمال على مســتوى الشــركة من 
خــالل برنامــج تطويــر الخريجيــن، الــذي يمثل فرصة لشــباب الخريجين 

الســعوديين المشــاركين فيــه لتطويــر معارفهــم ومهاراتهــم في قطاعات 
األعمــال والعمليــات إلــى جانــب تعريفهم بالمهام واألنشــطة خارج 

وحــدات األعمــال. ونحــن فخــورون بهذه المســاهمة القوية في رفع نســب 
التوطين بالشــركة.

االســتدامة البيئية
تعمــل البحــري للبضائــع الســائبة باســتمرار علــى تعزيز حمايــة البيئة، 

وتشــجع علــى ضمــان تفــادي وقوع أي حوادث، وخفــض االنبعاثات، 
ومنــع التســربات، وضمــان الخدمــات المتميزة للمســتأجرين والقيمة 
القصــوى للمســاهمين. وكجــزء مــن ثقافة الشــركة، فإنهــا تحث على 

اإلبــالغ عــن أي أخطــاء محتملــة أو عــدم الكفــاءة وتنفيذ حلــول فعالة من 
حيــث التكلفــة للتخفيــف مــن المخاطــر المرتبطة بها. 

وفــي إطــار جهودهــا لدعــم المحافظة علــى البيئة، وفقًا للمرفق الســادس 
 Marpol Annex لالتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث الناجم عن الســفن
VI الصــادرة عــن المنظمــة البحريــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بتنظيم الحد 

األقصــى للكبريــت، اســتثمرت الشــركة فــي تركيب أنظمــة تنظيف غاز 
العــادم )EGCS( علــى متــن 4 مــن ســفنها. وإلى جانب ذلــك، فإن جميع 

الســفن الجديدة التي تعاقدت الشــركة على شــرائها أو االســتثمار فيها 
مؤخــرُا مجهــزة بأجهــزة تنظيــف غــاز العادم انســجامًا مــع التزامنا باتخاذ 

تدابيــر اســتباقية لالمتثــال لالعتبــارات البيئيــة ومواكبــة أي تحديثــات تطرأ 
علــى اللوائــح البحريــة. وقــد أثمــرت تلك الجهود عن رفع نســبة وحدات 

أســطولنا المــزودة بأجهــزة تنظيــف غاز العادم إلى %55.

كمــا تــم تجهيــز 90% مــن ســفن أســطولنا بنظام معالجــة مياه الصابورة 
)BWTS( امتثــااًل التفاقيــة إدارة ميــاه الصابــورة الصادرة عــن المنظمة 

البحريــة الدوليــة، وتســتهدف الشــركة االمتثــال التام للوائح على مســتوى 
األســطول بالكامــل خالل العام 2023م. 

وتعتــزم البحــري للبضائــع الســائبة مواصلــة التزامهــا البيئي وتأهيل 
كوادرهــا وأطقــم عملهــا لضمــان تقليــل التأثيرات الســلبية الناتجة عن 

أنشــطتها البحريــة إلى أدنــى حٍد ممكن.

نظرٌة مســتقبلية
نتطلــع إلــى المرحلــة المقبلــة وكلنــا عزُم وإصراٌر علــى الحفاظ على 

منظومــٍة قــادرٍة علــى المنافســة العالميــة في ربوع المملكة وترســيخ 
أواصرهــا، متكئيــن علــى جهودنــا الحثيثــة الرامية إلى توطيــن الصناعات 

اللوجســتية والبحريــة - ركيــزة مــا نطمــح إليــه من إنجازات. وعلــى الصعيد 
العالمــي، نحــاول جاهديــن تســريع وتيــرة تنفيذ مهمتنــا في الحفاظ 

علــى دورنــا الحيــوي الفاعــل في سلســلة توريد البضائع الســائبة، مع 
تطبيــق أفضــل الممارســات واإلجراءات لرفع مســتوى وصولنــا عالمًيا 

لنتمكــن تحقيــق مســتهدفات اســتراتيجيات نمونــا بمــا يتواءم مع ظروف 
االقتصــاد العالمي ككل.

يرفــع انضمــام الســفينتين حجم 
أســطول البحري للبضائع الســائبة 

إلى 11 ســفينة، بســعة إجمالية 
تناهــز 864،500 طن متري.
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تأسســت البحري إلدارة الســفن في العام 1996م كشــركة إلدارة 
الســفن مملوكــة بالكامــل لمجموعــة البحــري، بهــدف تقديم جميع 

خدمــات إدارة الســفن وتوفيــر الدعم والمســاندة للمجموعة.

البحري إلدارة الســفن

 تحســن األداء عبــر العديد 
المؤشرات  من 

إطالق منصــة تدريبية 
إلكترونية 
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ويشمل ذلك تقديم الخدمات الفنية للسفن وتوفير أطقم العمل وعمليات البناء وأمن 
السفن والمشتريات والتعاقدات والتزويد بالوقود إلى جانب العمليات التشغيلية. وتلتزم 

الشركة في جميع أنشطتها بأعلى المعايير الدولية للسالمة والجودة، حيث نجحت في تحقيق 
أدنى المعدالت في الحوادث واإلصابات على متن السفن.

تعــد شــركة البحــري إلدارة الســفن واحدة مــن أبرز المشــغلين العاملين 
فــي موانــئ المملكــة العربيــة الســعودية والواليات المتحــدة األمريكية 

ومنطقــة الشــرق األقصــى. وتطبق الشــركة األطــر التنظيمية األكثر 
صرامــة، كالمدونــة الدوليــة إلدارة الســالمة )ISM( وقانون األمم 

المتحــدة للبحــار ونظــام المراقبــة مــن قبل دولة المينــاء باإلضافة إلى 
قواعــد جمعيــات التصنيف.

التطــورات في عام 2022م
حققــت البحــري إلدارة الســفن باقــٍة مــن اإلنجــازات المهمة خالل عام 

2022م، حيث دعمت الشــركة توســيع أســطول البحري عبر اســتكمال 
بنــاء وتســليم 9 ناقــالت كيماويــات متطــورة، في خطوٌة نوعية حســنت 

متوســط عمــر أســطولنا وعززت عملياتنــا التجارية. 

وداللــًة علــى مــدى النجــاح الذي حققناه خالل 2022م من التحســن 
الملحــوظ الــذي أحرزنــاه عبــر العديد من المؤشــرات الهامــة. فعلى صعيد 
عمليــات المراقبــة والفحــص مــن قبــل دولــة الميناء، قمنا بتحســين أدائنا 

الخــاص بمعــدل القصــور لــكل معدل فحــص ليصبح 0.57 مالحظة 
لــكل عمليــة فحــص مقارنــة بمتوســط القطاع الــذي يبلغ 2.34 وفق 
مذكــرة تفاهــم باريــس و 1.96 وفقــًا لمذكــرة تفاهــم طوكيو. وفيما 

يتعلــق ببرنامــج فحــص وتقييــم الســفن )SIRE(، بلغ متوســط مالحظات 
المراقبــة والتفتيــش الخــاص بأســطولنا 2.32 مالحظــة مقارنة بمتوســط 

 ،)CDI( القطــاع عنــد 2.33. وبالنســبة لتقييــم معهــد التوزيــع الكيميائي
فقــد ســجلنا 1.89 مالحظــة )فــي فئــة المتطلبــات التنظيمية( لــكل عملية 

فحــص، فيمــا تحســن المعــدل اإلجمالــي لكافة الفئــات إلى 3.52 مالحظة 
مقارنــًة بـــ 3.86 مالحظــة فــي عــام 2021م وهو دليل واضــح على اتجاه 

إيجابــي على مســتوى األداء.

انتهــت البحــري إلدارة الســفن خــالل عام 2022م من دراســة معيار 
المؤشــر المحقــق لفعاليــة اســتهالك الســفن الموجــودة للطاقة الحالي 

)EEXI( لتحديــد متطلبــات االمتثــال ذات الصلــة وإجراء الحســابات 
الخاصــة بالمعــدالت التاريخيــة لمؤشــر كثافــة الكربون. ونعكــف حاليًا على 
تطويــر لوحــة معلوماتيــة رقميــة توفــر تحديثات دورية لمســتويات كثافة 

الكربــون بنــاًء علــى تقاريــر تصــدر ظهــر كل يوم، مع إتاحة تلــك المعلومات 
لفــرق إدارة الســفن والمشــغلين التجارييــن لالســتفادة منهــا في أغراض 

التخطيــط. قمنــا أيضــًا بتوحيــد آليــات مراقبة اســتهالك الطاقــة على متن 
ســفننا لترشــيد اســتهالك الوقــود وتقليــل االنبعاثات الضــارة للحد األدنى. 

ختامــًا، نســجل فخرنــا بالجهــود البطوليــة التــي بذلهــا قبطان وطاقم إحدى 
ناقالتنــا للكيماويــات مــن أجــل إنقــاذ 35 شــخصًا كانوا على متن ســفينة 

غارقــة في ميــاه مضيق ملقا.

مواردنا البشــرية
اســتمرارًا لجهودنــا الحثيثــة مــن أجل اســتقطاب وتطويــر أفضل المواهب 

والكفــاءات، شــهد عــام 2022م تدريــب 180 طالبــًا ســعوديًا و 58 طالبًا 
من جنســيات أخرى على متن ســفننا. 

أطلقنــا أيضــًا منصــة تدريبيــة عبــر اإلنترنت، كما طورنــا دورة تدريبية 
داخليــة اســتفاد منهــا 100 مــن أفــراد طواقمنا. وبالمثل، نســقنا حضور 
110 مــن أفــراد أطقــم عملنــا لمؤتمــر بحــري متخصص في مانيــال يعتبر 
بمثابــة ملتقــًى عالميــًا مهمــًا لمجتمــع البحــارة ويعنى بقضايا االســتدامة 

وإدارة الطاقــم والتدريــب والســالمة ورفاهيــة البحارة بشــكل عام.

كرمــت الهيئــة العامــة للموانئ )موانئ( 
ســفينتي “بحري ينبع” و “ان ســي ســي 

غــزال” اللتزامهمــا بأنظمة الســالمة والبيئة 
وحصلتــا علــى شــهادات تقدير من قبل 

مديــر التفتيــش البحــري بمينــاء الملك فهد 
الصناعــي بينبع.

وجهــت هيئة تســجيل الســفن الليبيرية 
)Liberian Registry( خطاب شــكر إلى 

البحــري إلدارة الســفن تقديرًا لــألداء المتميز 
الــذي حققتــه خالل عمليــات المراقبة من 

قبــل دولــة الميناء على مــدار العامين 
الماضيين. 

تمتلك شــركة الشــرق األوسط إلدارة 
الســفن 64 ســفينة معتمــدة ضمــن برنامج 

QUALSHIP 21 التابــع لخفر الســواحل 
األمريكــي، بينهــا 40 ســفينة تحمــل العلم 

الســعودي و 3 ســفن تحمــل العلــم الليبيري.
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التكنولوجيــا والتطوير
انتهــت البحــري إلدارة الســفن هــذا العام من تركيب وتشــغيل أنظمة 
SmartShip على متن 40 ســفينة ضمن أســطولها. تشــكل أنظمة 

SmartShip منصــة شــاملة ومتكاملــة لرصد وتحليل وتشــخيص 
واستكشــاف األخطــاء وإصالحهــا لمختلــف أنظمة الســفن. يقوم النظام 

بإنشــاء نســخٍة افتراضية مطابقة من الســفينة عبر تســجيل بيانات أنظمة 
رصــد اإلنــذارات والمالحــة وأنظمة الشــحن الخاصة بكل ســفينة لرصد 

االتجاهــات لحظيــًا وتوفيــر إنــذار مبكر في حاالت االنحراف أو المشــاكل 
أو األعطــال المحتملــة. ويمكــن االســتفادة من النظــام أيضًا لمراقبة أداء 

الهيــكل واســتهالك الطاقــة، كمــا أنــه يحتوي على وحدات مهمتها تحســين 
اســتهالك الوقــود خــالل الرحــالت البحرية ومراقبة امتثال المســتأجرين. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، أطلقنــا “مركز رصد أداء األســطول” ونتطلع إلى 
اعتمــاده كنظــام دعــم مركزي يوفر إرشــادات وتوصيات اســتنادًا إلى 

بيانــات وتحليــالت من شــأنها مســاعدة فــرق العمليات الفنية والســالمة 
وأطقــم الســفن فــي اتخــاذ القرارات. وســيتم تطوير مركز رصد أداء 

األســطول الــذي يســتخدم البيانــات عاليــة التردد يتم جمعهــا من أنظمة 
رصد الســرعة ومعدالت االســتهالك وكفاءة الطاقة على متن الســفن 
مــن أجــل اســتباق األعطــال وتعزيــز الصيانة التنبؤيــة ومراقبة االمتثال 

لألنظمــة البحرية. 

انتهــت البحــري إلدارة الســفن أيضــًا مــن تركيب نظام مالحــي بتقنية 
الواقــع المعــزز فــي جميــع ســفن الكيماويات الجديدة ضمن أســطولها 

والتــي تــم بناؤهــا فــي عــام 2022م. ويوفر النظام دعمًا قويًا من شــأنه 
تعزيــز تدابيــر الســالمة واألمــن للرحــالت البحريــة عبر توفيــر بيانات مرئية 

يتــم االسترشــاد بهــا في عمليــات المالحة والمناورة. 

ــَزت جميــع الســفن التــي تم االنتهاء مــن بنائها حديثًا وتســلمتها  وأخيــرًا، ُجهِّ
الشــركة مؤخــرًا بــرادارات تعتمــد على هوائيــات مصنوعة من مواد 

صلبــة )State-Solid( لتحســين الكفــاءة وتعزيــز األداء. حيــث تقلل تلك 
الــرادارات مــن حجــم نبضــات الطاقــة الصادرة عنهــا، وتنتج صورًا أوضح 

حتــى للســفن والمعــدات البحريــة الصغيــرة، ممــا يعزز إلى حــد كبير من 
وضــوح الصــور الرادارية المســتخدمة لألغــراض المالحية.

الصحة والســالمة والبيئة واالســتدامة
أجــرت البحــري إلدارة الســفن  اســتطالع مراقبــة وتقييم ثقافة الســالمة 

)SCORA( علــى متــن الســفينة وفــي مكتــب إدارة الســفن لتقييم ثقافة 
الســالمة على مســتوى الشــركة، وشــكلت لجنة متخصصة لمعالجة نقاط 
الضعــف التــي كشــف عنها االســتطالع. شــرعنًا أيضًا فــي وضع حزمًة من 

السياســات واإلجراءات التي تتناول العوامل البشــرية في ضوء إرشــادات 
المنتــدى المالحــي الدولــي لشــركات النفط )OCIMF(، آخذيــن في االعتبار 

جوانــب متباينــة لقيــاس مدى تأثيرها على الســلوك البشــري.

باإلضافــة إلــى ذلــك، نفــذت البحري إلدارة الســفن مبادرة جديــدة لتفريغ 
طاقــم كبــار المهندســين لدينــا من أجل العمل بمســمى “مســؤولي 

التدريــب علــى الســالمة” )STO(. ويبحر المهندســون بموجــب مهامهم 
التدريبيــة الجديــدة علــى متــن الســفن لفترة تناهز 3 أســابيع لوضــع وتنفيذ 

البرامــج التدريبيــة المناســبة علــى متــن كل ســفينة بعــد تقييم ثقافة 
الســالمة لدى طاقهما.

نظرة مســتقبلية
تستشــرف البحــري إلدارة الســفن العــام المقبل بتوقعــاٍت إيجابية، 

ومبــادرات طموحــة تتصدرهــا مبــادرة ترقيــة النظام الداخلــي للمعلومات 
والتخطيط لشــركة الشــرق األوســط إلدارة الســفن )MIPS(، والذي 

يتضمــن مجموعــة مــن الوحــدات المعلوماتيــة التي ترصد وتســجل كافة 
البيانــات المتعلقــة بأنشــطة شــراء الســفن والتعاقــد عليها، وتقارير 

الحــوادث، وأنظمــة التوثيــق، وأنظمــة الوقود، وأنظمــة الصيانة الدورية، 
والتقاريــر اليوميــة، وقطــع الغيــار والمخزون، والميزانية، ومشــاريع 

اإلرســاء الجاف، وتقارير االنبعاثات، وشــهادات الســفن، وغيرها الكثير.

وباإلضافــة إلــى االرتقــاء بكفــاءة عملياتنــا، فإننــا نركز أيضًا على تحســين 
ثقافــة الســالمة علــى متــن أســطولنا، ونعتزم توفيــر التدريب لكل 

موظفــي الســفن والمكاتــب لضمــان جاهزيــة فرقنــا للتعامل مع أي 
تحديــاٍت قــد تواجــه أنشــطتنا وعملياتنــا. كمــا نخطط أيضــًا لتنظيم 4 

اجتماعــات تضــم كبــار مســؤولينا علــى مــدار العام، ليجتمــع خاللها فريق 
عمــل الشــركة لمناقشــة القضايــا المهمــة المتعلقة بالســالمة والجوانب 

التشــغيلية لســفن أسطولنا.

ننــوي كذلــك مواصلــة التعــاون الفعال مــع مصنعي المحــركات وجمعيات 
التصنيف والمؤسســات األخرى ذات الرؤى المشــتركة لدراســة أنواع 

الوقــود البديلــة وتقنيــات الحــد مــن االنبعاثات. وال تقتصــر المنافع 
المرجــوة جــراء هــذه  الجهــود التعاونيــة على مواجهــة التحديات ذات الصلة 

باالنبعاثــات الضــارة وغــازات الدفيئــة المســببة لالحتباس الحراري في 
الســنوات القادمة فحســب، بل تســاهم أيضًا في دعم األهداف األوســع 

لمبــادرات االســتدامة التــي أقرتها رؤية الســعودية 2030. 

وأخيــرًا، ســنعمل علــى رقمنــة النمــاذج وقوائم المراجعــة الخاصة بنا، 
وتوحيــد عملياتنــا، وتســهيل وصــول فرقنــا إلى المعلومــات المهمة 

والمهــام الكاملــة. ونحــن واثقــون عمومــًا أن هذه المبادرات ستســاعدنا 
علــى مواصلــة تقديــم خدمــاٍت متميــزة لعمالئنــا وضمان نجــاح أعمالنا في 

عام 2023م.

نعتــزم توفيــر التدريب لــكل موظفي 
الســفن والمكاتــب لضمان جاهزية 
فرقنــا للتعامــل مــع أي تحدياٍت قد 

تواجــه أنشــطتنا وعملياتنا.
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نأخــذ فــي البحــري بزمــام المبادرة لنســتثمر ونبتكر 
أســاليب جديــدة ألداء األعمــال وتحســين العمليات 

وتطوير األســطول.

أســطول البحري
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)متر( ســنة الصنع اســم السفينة )متر( الطول  الخزانات صافي الــوزن المحمل العرض  الســرعة )عقدة( عدد 

200133358303,1161717حرض 

200233358302,9771717مرجان 

200233358303,1391717صفوى 

200333360316,5071715لولو 

200733360317,7881717وفرة 

200733360317,8211717ليلى 

200833360317,6931717جنا 

200833360317,6641717حباري 

200833360319,4291716شيبه 

200833360319,4281716منيفة 

200833360319,4301716جهام 

200833360319,4641716جالدي 

200833360319,4231716خزامى 

200933360319,4111716كران 

200933360317,5211717كحالء 

200933360317,4581717درة 

200933360317,3881717غزال 

أســطول ناقــالت النفــط العمالقــة لشــركة البحري لعام 2022م

)متر( ســنة الصنع اســم السفينة )متر( الطول  الخزانات صافي الــوزن المحمل العرض  الســرعة )عقدة( عدد 

200933360317,5631717شهبا 

201033360319,3021716فرحة 

201033360319,1411716غينة 

201033360319,2861716نيبان 

201033360319,2881716نسلة 

201033360321,2341715كيدان 

201033360321,2341715وديان 

201033360314,0001715أرسان 

201033360314,0001715دلم 

201133360309,9881715أوتاد 

201733360299,7721715أمجاد 

201733360299,7721715محارة 

201733360299,7721715أسالف 

201733360299,7721715رمثان 

201733360299,7721715شادن 

201733360299,7721715عمد 

201733360299,7721715كّساب 

201733360299,7721715خريص

201733360299,7721715لوهة 

201733360299,7721715قمران 

202133360318,9361715راية

11,857,349

إجمالــي حمولة الناقالت 
بالطن الســاكن 
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صافي الوزن ســنة الصنع اســم السفينة
المحمل 

صافي الوزن 
المحمل

)متر(  )متر( العرض   السعةالطول 
)حاويــة نمطية(

الســرعة )عقدة( 

أبها  201326,00010322252,50017بحري 

201326,00010322252,50017بحــري الهفوف 

تبوك  201326,00010322252,50017بحري 

201326,00010322252,50017بحري جازان 

201426,00010322252,50017بحري جدة 

201426,00010322252,50017بحــري ينبع 

أســطول ســفن الدحرجة لشــركة البحري لعام 2022م

صافي الوزن ســنة الصنع اســم السفينة
المحمل 

صافي الوزن 
المحمل

)متر(  )متر( العرض   السعةالطول 
)حاويــة نمطية(

الســرعة )عقدة( 

أراسكو 201381,85514322299,84015بحري 

201481,85514322299,84015بحري قرين 

بلك  201481,85514322299,84015بحري 

201481,85514322299,84015بحري وافي 

تريدر  201481,85514322299,84015بحري 

202080,72914322299,66515ساره 

202080,72914322299,66515العنود

202080,72914322299,66515الجازي

202080,72914322299,66515حصة

أســطول ســفن نقل البضائع الســائبة لشــركة البحري لعام 2022م

صافي الوزن ســنة الصنع اســم السفينة
المحمل 

صافي الوزن 
المحمل

)متر(  )متر( العرض   السعةالطول 
)حاويــة نمطية(

الســرعة )عقدة( 

أيريس  2003249,0001414ناقلة2005بحري 

2003249,0001414ناقلة2005بحري ياســمين 

2003249,0001414ناقلة2006بحري روز 

2003249,0001414ناقلة2006بحــري توليب 

أســطول ناقــالت المنتجــات النفطيــة النظيفــة لشــركة البحري لعام 2022م 

)متر( ســنة الصنع اســم السفينة )متر( الطول  الخزانات صافي الــوزن المحمل العرض  الســرعة )عقدة( عدد 

20061833246,0002214.5إن ســي سي أبها

20121833245,5002214.5إن ســي سي أمل

20081833246,0002214.5إن ســي سي الدمام

20131833245,5002214.5إن ســي سي دانة

20081833246,0002214.5إن ســي سي حائل

20051833246,0002214.5إن ســي سي الحجاز

20111833245,5002214.5إن ســي سي هدى

20091833246,2002214.5إن ســي سي مها

20051833246,0002214.5إن ســي سي نجد

20121833245,5002214.5إن ســي سي نجم

20111833245,5002214.5إن ســي سي نسمة

20111833245,5002214.5إن ســي سي نور

20061833246,0002214.5إن سي ســي القصيم

20091833246,2002214.5إن ســي سي قمر

20121833245,5002214.5إن ســي سي ريم

20111833245,5002214.5إن ســي سي صفا

20121833245,5002214.5إن ســي سي سما

20121833245,5002214.5إن ســي سي شمس

20061833246,0002214.5إن ســي سي تبوك

20061833246,0002214.5إن ســي سي تهامة

20141833249,9902214.5إن ســي سي بدر

20141833249,9902214.5إن ســي سي غزال

20141833249,9902214.5إن ســي سي جود

20141833249,9902214.5إن ســي سي ماسا

20141833249,9902214.5إن ســي سي وفاء

20132283775,0003014إن ســي سي فجر

20221833555,0002214.5لورا

20221833555,0002214.5ريناد

20221833555,0002214.5ماريا

20221833555,0002214.5فاطمه

20221833555,0002214.5أميرا

20221833555,0002214.5حياة

20221833555,0002214.5زهرة

20221833555,0002214.5ياقوت 

20221833555,0002214.5منى

أســطول ناقــالت الكيماويــات لشــركة البحري لعام 2022م

1,735,350
إجمالــي حمولــة الناقالت بالطن الســاكن 
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أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا العمالء الموظفون

المستثمرون 
والمساهمون

المجتمعات
المحلية

الحكومات والجهات 
التنظيمية 

الموردون
وشركاء األعمال

مجال الخدمات 
اللوجستية والنقل

وسائل اإلعالم

االســتدامة في البحري

  نســعى في شــركة البحري إلى تنمية 
شــركة مســؤولة ومزدهرة بمرونتها؛ كي 

تفيــد اقتصــاد المملكــة وتثري من حياة 
شــعبها ومجتمعهــا المحلــي دون تعريض 

صحــة بيئتنــا للخطر.
ُيطلــب مــن شــركات الشــحن علــى نحــو متزايد االلتزام بمجموعــة متنوعة 
ومتطــورة مــن المتطلبــات والتشــريعات المتعلقــة بالممارســات البيئية 

واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات )ESG(، وإظهــار كيفيــة تعاملها مع 
مختلــف نتائــج هــذه الممارســات مــن عوامل ومخاطر باســتمرار. فنحن 

فــي البحــري نهــدف أن نكــون مثــااًل يحتذى به كشــركة مســؤولة وملتزمة 
مــن خــالل دمــج الممارســات المســتدامة في جميع مجــاالت أعمالها، ومن 
 )ESG( خــالل ترســيخ الممارســات البيئيــة واالجتماعية وحوكمة الشــركات

في نســيج ثقافتنا.

منهجيتنــا في إدارة االســتدامة 
نــدرك نحــن فــي شــركة البحــري أهميــة قطاع النقل البحــري في الحد من 
آثــار التغيــر المناخــي، وأهميــة اعتماد الممارســات المســتدامة على نطاق 

أوســع والتشــجيع علــى ذلــك. حيــث يهدف نهجنــا اإلداري معًا مع إطار 
االســتدامة لدينــا إلــى جعلنــا مرنيــن في التكيف مع توجهات االســتدامة 

الناشــئة واالســتجابة للتحديــات والتعــرف علــى الفرص المســتقبلية 
واغتنامهــا. لمعرفــة المزيــد عــن جهودنــا ونهجنــا في إدارة االســتدامة لعــام 2022م، يمكنكم 

الرجــوع إلــى تقرير االســتدامة المســتقل الخاص بنا.

يتمحــور إطــار عمــل االســتدامة لدينــا حول أربعة أركان رئيســية: حماية 
البيئــة – األعمــال المســؤولة – األفــراد والســالمة – خلــق القيمة. حيث 

تشــمل هــذه األركان الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمة الشــركات 
)ESG( الرئيســية ذات األهميــة ألعمالنــا، وبمــا يتماشــى مع اســتراتيجية 

وأهداف البحري الشــاملة.

إشــراك أصحــاب المصلحة واألهمية النســبية
ينبغــي علــى تقاريــر االســتدامة أن تتطــرق الى اإلفصاح عمــا يحتاجه 

العمــالء والمســتثمرين وشــركاء األعمــال والموظفين والمجتمع بشــكل 
عــام. باإلضافــة إلــى تقديــم لمحــة عامة عن األداء الحالي لهذه الممارســات 
فــي الشــركة بشــفافية مطلقــة؛ وذلــك إلعــادة التأكيد على مكانة وســمعة 

الشــركة فــي نظرالجمهــور. ولهــذا يلعــب أصحاب المصلحــة في البحري 
دورًا أساســيًا. حيــث نهــدف إلــى إبقائهــم منخرطيــن معنــا ومطلعين على 

أفضــل الممارســات وأحــدث توجهات االســتدامة تطبيقًا فــي قطاعنا؛ 
مما يضمن ســير أعمالنا بمســؤولية واســتدامة.

إطار عمل االستدامة

األعمال المسؤولة
الحوكمة واالمتثال	 
إدارة المخاطر ورضا العمالء عن 	 

االستجابة للحوادث والكوارث 
رضا العمالء

الرقمنة 	 
االبتكار والبحث والتطوير	 

حماية البيئة

التغير المناخي	 
التنوع البيولوجي والتأثير البيئي	 
إعادة تدوير السفن	 
إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات	 

األفراد والسالمة
الصحة المهنية	 
تدريب وتطوير القوى العاملة	 
التنوع والشمول	 
حقوق اإلنسان 	 

خلق القيمة

سلسلة التوريد المستدامة	 
االستثمار المجتمعي واإلغاثة 	 

اإلنسانية
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 مواكبــة األولويــات الوطنيــة والدولية
يجســد إطــار االســتدامة لدينــا جوانب الممارســات البيئيــة والمجتمعية 

وحوكمــة الشــركات )ESG(المتعلقــة بأنشــطة أعمالنا، والتي تســهم 
فــي األولويــات الوطنيــة والدوليــة لالســتدامة؛ وبهذا نضمــن أن نهجنا 

فــي إدارة االســتدامة يقــدم القيمــة مــع مرور الزمن. حيث توجــه معايير 
االســتدامة المرموقــة واألهــداف الوطنيــة نهجنــا وفكرنا فــي البحري. كما 

نســعى دومــًا إلــى إثبــات التزامنا تجــاه التنمية المســتدامة للمملكــة العربية 
الســعودية؛ وذلــك مــن خــالل تبنــي ومواكبة رؤيــة 2030. وأيضًا من خالل 

اعتمــاد المعاييــر العالميــة ومــوازاة التزاماتنــا مع األهداف الدوليــة لتنمية 
االســتدامة فــي األمــم المتحــدة)UN SDGs( . باإلضافــة إلى ذلك، نركز 
نحــن فــي البحــري علــى تقديــم قيمة ألهــداف التنمية االســتدامة الثمانية 

التــي يمكــن أن تســاعدنا فــي تحقيــق أقصى قدر مــن األثر اإليجابي.

األهميــة النســبية: القضايــا األكثر أهمية
نتحــرى فــي البحــري بانتظــام عــن ماهية تحديات االســتدامة وعالقتها 
بأعمالنــا. حيــث يســاعدنا ذلــك علــى تحديد الفرص والمخاطر الرئيســية 

للممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات، وتخطيط اإلجراءات 
االســتراتيجية حــول هــذه القضايــا كونها تســاعدنا علــى تحديد األهداف 

واالســتعداد للمســتقبل بأكثــر الطــرق كفاءًة. تتكــون مصفوفتنا 
لالســتدامة مــن 15 موضوعــًا جوهريــًا والتــي نؤمن نحــن في البحري 

وأصحــاب المصلحــة لدينــا بأهميتهــا، وبإمكانيتهــا لجلــب أرقى الفرص 
حتــى مــع تشــكيلها أيضًا لبعــض المخاطر.

األهمية لشركة البحري

حة
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7
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1

الموضوعالترتيبالفئة

األكثــر أهمية

تغّيــر المناخ 1
الحوكمــة واالمتثال2
الســالمة والصحــة المهنية 3
التنــّوع البيولوجــي والتأثيــر البيئي4
سلســلة التوريد المســتدامة 5

مهم جًدا

اإلنسان 6 حقوق 
التنّوع والشــمول 7
تدريــب القوى العاملــة وتطويرها 8

إدارة ميــاه الصــرف الصحي 9
والنفايات 

العمالء 10 رضا 

إدارة المخاطــر واالســتجابة للحوادث 11
والكوارث

مهم

إعادة تدوير الســفن12
التحــول الرقمي 13
االبتــكار البيئــي والبحــث والتطوير14

االســتثمار المجتمعــي واإلغاثة 15
اإلنسانية 
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الحمايــة البيئية

 نلتــزم نحــن في البحــري على خفض 
االنبعاثــات بمقــدار 50% بحلــول عام 2050م، 

وعلــى تقليــل أثرنــا البيئي الســلبي على 
المــوارد الطبيعيــة من خــالل العمل بكفاءة 

وأخالقية.
 تتيــح لنــا سياســتنا البيئيــة )اقــرأ المزيــد( بجانب نظامنــا إلدارة البيئة 

)EMS( بتتبــع وقيــاس المؤشــرات البيئيــة ذات األهمية، واالســتجابة 
بوقــت قياســي عنــد الضــرورة أليــة مخاطر وتحديــات. وعالوة على ذلك، 

فــإن ممثلنــا التقنــي، مكتــب البحري إلدارة الســفن، وجميع ســفننا 
حاصلــة علــى شــهادة )ISO14001(، ونحــن على أتــم االلتزام بمدرجات 
االتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث البحــري الناجم عن الســفن )ماربول – 

MARPOL(. كمــا نقــوم دومــًا بمراجعــة وتحســين نظــام اإلدارة لدينا عبر 
وضع أهداف ملموســة ونشــر برامج التحســين أينما أمكن.

التغيــر المناخــي والطاقة
َعِملنــا فــي البحــري علــى تطويــر خطــة إدارة كفاءة الطاقة في الســفن 

)إس إي إي إم بــي – SEEMP( لــكل ســفينة، وذلــك بنــاء علــى متطلبات 
المنظمــة البحريــة الدوليــة )آي إم أو – IMO(. ويســتند الجــزء الثالــث 

المعتمــد مــن هــذه الخطــة على طلب حســابات مؤشــر كثافة الكربون 
وتقديمهــا إلــى المنظمــة البحريــة الدوليــة، والتي ســيتم مراجعتها 

وتحديثهــا ســنويًا. حيــث تــم وصف أهــداف ومتطلبات البحــري لكثافة 
الكربــون لــكل ســفينة فــي خطــة إدارة كفــاءة الطاقة في الســفن. وحاليًا 
نعمــل نحــن فــي البحــري مع مــزودي خدمة كطرف ثالث للمســاعدة في 

تطويــر لوحــة تحكــم داخليــة لمراقبــة االنبعاثــات اليومية، ومســاعدتنا أيضًا 
فــي التنبــؤ والتخطيــط، وتنفيــذ اســتراتيجيات للتقليل مــن االنبعاثات، 

والتحســين مــن اســتخدامنا للطاقة.

وعالوة على ذلك، تم تركيب آداة مراقبة آداء الســفن )ســمارت شــيب 
- Smartship®( وتشــغيلها علــى متــن 40 ســفينة. ويأتــي هــذا النظام 

ليــؤازر بيــن أنظمتنــا المختلفــة ومعداتنــا علــى متن الســفينة، وبالتالي 
يوفــر إمكانيــات تحليليــة ممتــازة. وباســتخدام هــذا النظام، قمنــا بمراقبة 

وتحليــل اســتهالك الطاقــة علــى متــن الســفن، وقمنا بتحديــد المناطق أو 
العمليــات التــي مــن الممكــن تحســينها لتقليل اســتهالك الوقــود؛ وبالتالي 

تقليــل انبعاثــات الكربــون. ونتيجــة لذلــك، تمكنــا هذا العام مــن تقليل 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة المباشــرة )جــي إتش جي – GHG( بشــكل 

طفيف.

ســفننا مجهــزة بمولــدات كهربائيــة خاصــة بها تعمــل عن طريق حرق 
الوقــود أو الزيــت الغــازي. وكجــزء مــن التزامنا بتقليل اســتهالك الطاقة 

علــى متــن الســفن، قمنــا في العام الماضي بإنشــاء خطة الســتبدال 
مصابيــح الفلورســنت بُأخــرى ليــد )LED( علــى العديد من الســفن في 
أســطولنا. وجــاء هــذا بعــد مراجعــة األداء على الســفن التجريبية األربعة 
التــي اكتملــت عــام 2021م. كمــا أطلقنــا مؤخــرًا مبادرات أخرى لرصد 

اســتهالك الطاقة من أجل الشــروع في إجراء تغييرات تشــغيلية. 
 )Power BI – ونســتخدم لهــذه المبــادرات برنامــج )بــاور بي آي

للتحليــالت، حيــث يســاعدنا علــى مراقبــة وتقييم كفاءة اســتهالك الطاقة. 
ويقــوم أيضــًا بعمــل مقارنــات بيــن مجموعــات مختلفة من الســفن، وبين 
األهــداف المعياريــة المختلفــة مــن أجــل مراقبة عملياتنا باســتمرار. وهذا 

يوجــه ويدعــم ســفننا فــي تقليل وتحســين اســتهالكها للطاقة. إضافة 
إلــى ذلــك، و مــن خــالل مراقبــة معاييــر آداء الهيكل وقياســها، بإمكاننا 
التخطيــط لتنظيــف هيــاكل الســفن فــي حال تــردي أوضاعها، حيث قد 

يعــزى ذلــك للترســبات الحيويــة عليهــا. وأيضــًا، تقدم شــركة البحري تقارير 
ربــع ســنوية ويتــم مشــاركتها مــع فريــق العمليات الفنيــة لضمان مراقبة 
مالئمــة الســتهالك الطاقــة. وفــي هــذا العام، تم مشــاركة بعض األفكار 
مــع فريــق العمليــات وتــم اتخــاذ تدابير تصويبية للمســاعدة في تحســين 

االستهالك.

نظــرًا لزيــادة عــدد الســفن التــي نقوم بتشــغيلها، ازداد اســتهالكنا للكهرباء، 
لذلــك بدأنــا فــي اإلبــالغ عن كثافــة الكهرباء المولدة لكل ســفينة.

إدارة المياه
قمنــا فــي شــركة البحــري باعتمــاد العديــد من مناهج اإلدارة خــالل عملياتنا 

اليوميــة لضمــان اســتخدامنا للميــاه بكفــاءة، وهذا جــزء من هدفنا 
المتمثل في اســتخدام المياه بشــكل واٍع ومســتدام. وبذلك يكون 

مصــدر الميــاه العذبــة علــى جميــع ســفننا تقريبًا من مولــدات المياه العذبة 
الموجــودة علــى الســفن، والتــي تســتخدم الطاقة المســتردة لهذا الغرض. 

وعــالوة علــى ذلــك، ســفننا مجهزة بأنظمة شــفط لتدفــق المراحيض؛ 
وذلك لترشــيد اســتهالك المياه.

 شــاركت شــركة البحري عام 2022م في المنتدى الثالث لمشــاريع 
تحليــة الميــاه لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا، وهــذا المنتدى 
يعــد األكبــر مــن نوعــه فــي المنطقــة. حيث تم عرض أحدث حلول شــركة 

البحــري فــي مجــال تحليــة الميــاه، مما ســاعدنا على تعزيز شــراكاتنا 
واكتســاب رؤى قِيمة.

الزيــادة فــي اســتهالكنا للميــاه كان بســبب زيــادة عدد الســفن التي نقوم 
. بتشغيلها

النفايات إدارة 
تعتبــر إدارة النفايــات عنصــرًا حاســمًا فــي اســتراتيجيتنا التي تســعى الى 

تحقيــق تأثيــر إيجابــي علــى البيئــة. حيث يمكن أن يســهم ســوء إدارة 
النفايــات بتلــوث الهــواء والتغيــر المناخــي الذي يؤثر ســلبًا علــى العديد من 
النظــم اإليكولوجيــة والكائنــات الحيــة. فمــن خالل تتبع اســتهالك النفايات 

والتخلــص منهــا، يمكننــا توليــد نفايــات أقــل بالتزامن مــع البحث عن 
الفــرص التــي تمكننــا مــن تحســين أنظمــة إدارة النفايات فــي مكاتبنا وفي 

أســطولنا البحري.

فــي عــام 2022م، وأثنــاء نقــل حمولــة نفطية من ســفينة إلى أخرى، 
حــدث تســرب نفطــي طفيــف ال يتجــاوز 200مــل. وعلى الرغم من أن 

التســريب كان طفيفــًا، إال أننــا نقــدر حجــم المســؤولية المترتبــة علينا في 
مثــل هــذه الحــاالت، ولذلــك قمنا باتخاذ إجراءات الطوارئ القياســية، 

حيــث تــم إبــالغ جميــع األطــراف المعنية. باإلضافــة إلى ذلك، تم إجراء 
تحقيــق شــامل لتحديــد األســباب الجذريــة للحادثة واتخاذ التدابيــر والوقائية 

والتصحيحية المناســبة.

التنــوع البيولوجي واألثــر البيئي
تمتثــل جميــع ســفننا للوائــح اتفاقيــة هونــغ كونــغ الدولية التابعــة للمنظمة 
البحريــة الدوليــة لعــام 2020م التــي تحكــم اســتخدام الكبريت في الوقود، 

كمــا خضعــت ســفننا لالســتقصاء، وثُبــت توافقها مــع اتفاقيات هونغ 
كونــغ واالتحــاد األوروبــي بشــأن قائمــة حصر المواد الخطرة المســتخدمة 

.)IHM(

نتبــع فــي شــركة البحــري إرشــادات المنظمة البحرية الدولية عند إنشــاء 
تصاميــم بنــاء الســفن الجديــدة؛ وذلــك للحد من التلــوث الضوضائي 

تحــت المــاء. وتشــمل هذه اإلرشــادات: تحســين تصميم الهيــكل الخارجي 
وطــرازه، واختبــارات تجويــف المروحــة. وهذا على ســبيل المثال وليس 
للحصــر. وتجــري شــركة البحــري عمليــات تفتيش على الهيــكل والمروحة 

لــكل ســفينة فــي الخدمــة مــرة واحــدة على األقل في كل عــام. حيث يتم 
تنظيــف هيــكل الســفينة وتلميــع المروحــة بنــاء على عمليــات التفتيش 
هــذه وتقاريــر تحليــل آداء الهيــكل. وتســاعد هذه اإلجــراءات على ضمان 
أن الهيــكل والمروحــة يعمــالن فــي أفضــل حالة، وبالتالــي التقليل من 

تجويــف المروحــة ومــن مقاومــة الهيكل والتــي تعتبرمن مســببات التلوث 
الضوضائي.

وكجــزء مــن جهودنــا المســتمرة للحــد مــن التأثير الســلبي على الحياة 
البحريــة، تتبــع جميع الســفن في أســطول شــركة البحــري التوجيهات 
الصارمــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة عنــد اإلبحار فــي مناطق مراقبة 

االنبعاثــات أو المناطــق الخاصــة كمــا هــي محددة فــي االتفاقية الدولية 
لمنــع التلــوث الناجــم عــن الســفن )ماربول – MARPOL(. كمــا نتجنب 

اإلبحــار فــي المناطــق البحرية الحساســة بشــكل خاص، ونلتــزم بالقوانين 
واألنظمــة المحليــة بهــذا الشــأن. باإلضافة إلى ذلــك، نتخذ إجراءات 

وقائيــة للحــد مــن التصريفــات العرضيــة والتشــغيلية. فعلى ســبيل المثال: 
يتــم بشــكل مؤقــت تحويــل الخزانــات علــى متن ناقالت المــواد الكيميائية 

وناقــالت المنتجــات التــي ال تســتخدم عــادة إلى خزانــات يمكن تخزين 
ميــاه الصــرف الصحــي فيهــا. وهــذا أثناء إبحارها في الميــاه المزدحمة؛ 
ممــا يغنــي عــن الحاجــة إلــى تصريف مياه الصــرف الصحي أثناء زيارات 

الموانــئ. كمــا نســتخدم أنــواع الوقــود المتوافقة وأنظمة تنظيــف وتنقية 
غــاز العــادم، إضافــة إلــى الحــد من التخلص مــن النفايات الصلبة والســائلة 

البحر. في 

لــدى شــركة البحــري سياســة رســمية للحد من التلــوث البحري والتنوع 
البيولوجــي، وتــم مراجعــة أهدافنــا في عام 2022م.

تمتثــل معظــم ناقــالت شــركة البحــري لمعاييــر )دي D2 – 2( الواردة 
فــي متطلبــات اتفاقيــة إدارة ميــاه الصابــورة التابعة للمنظمــة البحرية 

الدوليــة، والتــي تنــص علــى أن ال يتــم تصريــف المياه إال بعــد معالجتها. 
 )D2 – 2 باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتمتثل باقــي الناقــالت لدينــا لمعيار )دي

بعــد تزويدهــا بنظــام معالجــة ميــاه الصابورة وفقًا لتاريــخ امتثال كل 
ناقلــة. وهــذا يعنــي أننــا ال نصــرف ميــاه الصابورة إال بعــد معالجتها، أو 

نقــوم بصرفهــا فــي الميــاه المفتوحــة وبعيــدًا عن أية مناطق ســاحلية.
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لــم يكــن لدى شــركة البحري أية 
انتهــاكات ألمــن البيانات في الســنوات 

الثــالث الماضيــة على التوالي. 

األعمال المســؤولة

مــا زلنــا ملتزميــن بأعلــى معايير االلتزام 
وحوكمــة الشــركات، وتبنينــا نهجًا صارمًا 

المخاطر. إلدارة 
تعريفنــا لألعمــال المســؤولة يمتــد إلــى مــا هو أبعد مــن الحوكمة وااللتزام 

والمخاطــر لشــمول خلــق القيمــة، وهذه هي الرؤية األســمى للشــركة 
والقــوة المحركــة لــآداء المســتدام. وقطاع الشــحن البحري معرض بشــدة 

للعديــد مــن األخطــاء الماليــة وأخطــاء الحوكمة المحتملــة. لذلك نعمل 
علــى قــدم وســاق لمعالجــة كيفيــة إدارتنا لمخاطر الفســاد، ونهدف إلى 

تعزيــز شــفافيتنا مــن خــالل اتباع نهــج حوكمة قوي.

الحوكمــة واالمتثال
شــركة البحري عضو رســمي في شــبكة مكافحة الفســاد البحري 

)MACN(. وهــي شــبكة عالميــة تضــم أكثــر من 182 شــركة تعمل معًا 
لمكافحــة الفســاد في الصناعــة البحرية.

َتعتبــر شــركة البحــري التواصــل الســليم والشــفاف القيمة التــي تؤمن بها 
الشــركة وتعتبرهــا األهــم لتنفيــذ العمليــات بسالســة ولخلــق التناغم بين 
القــوى العاملــة لديهــا. لذلــك قمنــا بتطويرعدة سياســات مــن أجل تعزيز 

نظــام الحوكمــة لدينــا. حيــث تناصر شــركتنا التواصل الشــفاف والمفتوح 
فــي جميــع أقســام الشــركة، وتعبر عــن المبادئ والثقافــة األخالقية التي 

تســعى الشــركة إلى غرســها في مكان العمل. وفي هذا الصدد، يتم 
تبليــغ جميــع الموظفيــن الجــدد لدينــا بهذه السياســات واالجراءات كجزء 
مــن تعريفهــم علــى الشــركة، ويخضــع الموظفين لدينا لجلســات تدريب 
تذكيريــة منتظمــة علــى مــدار العــام لضمان فهمهم الكامــل والتزامهم.

 ISO( في عام 2021م، حصلت شــركة البحري على شــهادة
 ،)BSI – 22301:2019( مــن مؤسســة المعاييــر البريطانيــة )بــي إس آي

وذلــك تقديــرًا اللتزامهــا بأحــدث معاييرنظام إدارة اســتمرارية األعمال 
)BCMS(، ولوضعهــا اســتراتيجيات قويــة الســتمرارية األعمال.

وفــي هــذا العــام، أجــرت شــركة البحري تقييمــًا آلداء مجلس اإلدارة، مما 
يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة. كمــا يتيح هــذا التقييم ألعضاء 

مجلــس اإلدارة تقييــم أقرانهــم )األعضــاء اآلخريــن( وكذلك تقييم أنفســهم 
)التقييــم الذاتــي(. وباإلضافــة إلى ذلــك، ووفقًا لممارســاتنا االعتيادية، 

أجــرت شــركة البحــري مراجعــة ألنظمــة الحوكمة لديهــا وآلداء أمناء مجلس 
اإلدارة لتحديــد أي ثغــرات، وإلقصــاء المخاطــر، ولتعزيزضوابــط الحوكمة 

ولتحديــد الفــرص اإليجابيــة المحتملة.

المخاطر  إدارة 
يتماشــى إطــار عمــل إدارة مخاطــر المؤسســات )ERM( لدينا مــع متطلبات 
ISO 31000:2018 ، ويأخــذ بعيــن االعتبــار نطــاق مصــادر المخاطر واآلثار 

التــي تؤثــر على األعمال.

تنظــر شــركة البحــري فــي اتخــاذ تدابيــر تخفيفية مناســبة. مثل وضع 
وتطويــر وتنفيــذ سياســات وإجــراءات ذات صلة بــإدارة المخاطر المحددة، 

والحــد مــن حدوثهــا فــي المســتقبل حيثما أمكن ذلك.

جميــع الموظفيــن الجــدد لدينــا يتــم تدريبهــم على الوعــي بالمخاطر بما في 
ذلــك حمــالت التوعيــة بالمخاطــر لتحديــث نظام إدارة المخاطر المؤسســية 

)ERM( وترســيخه في جميع أنحاء الشــركة.

الرقمنــة واالبتكار 
نعمــل نحــن فــي البحــري علــى رقمنــة عملياتنا وإجراءاتنا وتبســيطها قدر 

المســتطاع، ومــع األخــذ بعيــن االعتبــار الطبيعــة المعقدة لسلســلة التوريد 
البحريــة. وفــي هــذا العــام، أطلقت شــركة البحري بنجــاح المرحلة األولى 
مــن مركــز مراقبــة آداء األســطول )FPMC(. وتهدف شــركة البحري إلى 

تطويــر المركــز وجعلــه نظــام دعم مركــزي يعمل على توفيــر البيانات 
وإرشــادات وتوصيــات تعتمــد علــى تحليــل البيانات الســتخدامها في صنع 

القــرار مــن قبــل موظفــي العمليــات الفنية والســالمة وأفراد الطاقم. 
ــن النظــام أيضــًا أفــراد طاقم الســفينة وفريــق العمليات على  ويمكِّ

اليابســة مــن مراقبــة حالــة األنظمة والمعــدات المختلفة. كما ستســاعد 
هــذه التدخــالت الســريعة القائمــة علــى التحليالت واألدوات اآللية 

للكشــف عــن كل ماهــو غيــر مألــوف على منع األعطــال، وتقليل وقت 
التعطــل، وتعزيــز الصيانــة التنبؤيــة، ومراقبــة االمتثال للوائــح التنظيمية.

تعمــل شــركة البحــري علــى تعزيــز أنظمة خصوصيــة البيانات الخاصة 
بهــا، كمــا طــورت إجــراءات األمن الســيبراني جنبًا إلى جنب مع سياســة 
شــاملة تتماشــى مــع أفضــل الممارســات ولوائح الهيئــة الوطنية لألمن 

.)NCA( الســيبراني

العمالء رضا 
يعــد رضــا العمــالء فــي شــركة البحري مقياس آداء رئيســي وأحد أهم 
عناصــر العمــل فــي الشــركة. فالعمــالء فــي غاية األهمية بالنســبة لنا؛ 
لذلــك نجري دراســات اســتقصائية دوريــة لتقييم ســعادتهم وتحديد 

المجــاالت المحتملــة القابلة للتحســين. ســوف نشــارك المزيــد بهذا الصدد 
فــي تقريــر البحري المســتقل لعام 2022م. 

دخلت شــركة البحري عام 2022م في شــراكة مع )إس تي ســي تشــانلز 
STC Channels -( لتقديم خدمات لوجســتية محســنة على مســتوى 

عالمــي لعمالئنــا، مــن خــالل مجموعــة كاملــة من الحلول اللوجســتية التي 
ستشــمل المســاعدة فــي التخليــص الجمركــي وتوفيــر المخازن. ويؤكد هذا 

العقــد مكانتنــا الرائــدة فــي الســوق ويســلط الضوء على التزام الشــركتين 
بتطويــر اقتصــاد المملكة.

2022م2021م2020مالوحدةمؤشــرات األداء الرئيسية 

000#عــدد انتهاكات أمــن البيانات
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األفراد والسالمة

نؤمــن فــي شــركة البحري بأن نجاح 
مســاعينا التجاريــة يبــدأ من أناســنا كونهم 
عمــاد عملياتنــا والقوة المحركــة إلنجازاتنا 

المستمرة. 
نأخــذ فــي شــركتنا الســالمة الذهنيــة والبدنية لموظفينــا على محمل 

الجــد - ســواء علــى اليابســة أو فــي البحــر - ونعتبرها من أولويات 
عملنــا. كمــا نتفانــى بإنشــاء بيئــة ترحيبيــة وجذابــة التي مــن خاللها نتيح 
ألفرادنــا التفــوق فــي أعمالهــم المختــارة. وينعكس هــذا االلتزام على 

شــكل إجــراءات ملموســة أتاحــت لشــركة البحري الحصول علــى جائزتين 
مرموقتيــن مــن جوائــز الحوكمــة الجيــدة العالميــة )3 جي – 3G( عام 

2022م. وتمثلــت هاتيــن الجائزتيــن ِب: جائــزة بطولــة )3 جي( فــي تنمية 
المــوارد البشــرية. وجائــزة )3 جــي( لتقارير االســتدامة مــن ضمن برنامج 

الجوائــز الممتازة.

إدارة رأس المال البشــري
تتماشــى جهودنا في مجال إدارة رأس المال البشــري بشــكل وثيق مع 
رؤيــة الســعودية 2030، والتــي تطمــح إلــى خلق مجتمع نابــض بالحياة 

حيــث يمكــن لجميــع المواطنيــن النجاح. وتشــكل مجموعة من السياســات 
والمبــادرات المتمثلــة بحــزم األجــور التنافســية، وخيــارات العمل المرنة، 
والتدريــب والتقــدم الوظيفــي. وبذلــك نضمن أن نكــون أصحاب عمل 

مفضلين ســواء في الشــرق األوســط وخارجه.

نمــت قوتنــا العاملــة بنحــو 3% فــي عــام 2022م. وباإلضافة إلى ذلك، 
نفخرأيضــًا بالكشــف عــن زيــادة نســبة المواطنين الســعوديين بين إجمالي 

القــوى العاملــة بنحــو 6% خــالل نفس العام.

تطويــر رأس المال البشــري
تلتــزم شــركة البحــري بتوفيــر الفــرص للموظفين للنمــو والتطور ويأتي 

ذلــك تماشــيًا مــع نهجنــا اإلداري الــذي يتوافق مع اللوائــح الوطنية 
والدولية.

نحــن نحــرص علــى أن تتلقــى إدارتنــا العليــا التدريب الــالزم الذي يحفز 
التعلــم المســتمر ومهــارات اإلدارة الحديثــة. وطورت شــركة البحري 

برنامــج “القيــادة التنفيذيــة” بالتعــاون مــع جامعــة )ثاندر بيرد( لإدارة 
الدوليــة المشــهورة عالميــًا. وكجــزء مــن تنفيــذ البرنامج لهــذا العام، تلقت 

إدارتنــا 48 ســاعة مــن التدريــب حــول موضوعات مثل القيــادة للتأثير.

كجــزء مــن مســاهمتنا فــي رؤيــة 2030، ندير في شــركة البحري مبادرات 
تقــوم برعايــة المواهــب المحليــة وتدعــم تطور قطاع صناعتنــا واقتصادنا. 

ففــي عــام 2022م، ســاعد برنامــج بحري التدريبــي )BTP(، أحد البرامج 
التدريبيــة للشــركة، علــى تدريــب مــا مجموعه 29 من المشــاركين منذ 

بداية المشــروع في 2022م. 

أمــا بالنســبة ألفــراد طاقمنــا، فقــد خضعــوا لـ 11 دورة تدريبيــة مختلفة ، 
بإجمالي 127,104 ســاعة تدريب وما متوســطه 31.8 ســاعة تدريب لكل 

فرد مــن أفراد الطاقم.

عــالوة علــى ذلــك، أجرى فريــق تطوير المواهــب لدينا تحليــاًل تفصيلًيا 
ودراســة للوضــع الحالــي الحتياجــات العمل والفجــوات والعديد من األمور 

األخــرى للمســاعدة فــي تطويــر خطــط تنمية فردية فعالــة لموظفينا. 
ويمكــن أن يعــزى انخفــاض عدد التدريبات وســاعات التدريــب المقدمة 

لذلك.

2022م2021م2020مالوحدةمؤشــرات األداء الرئيسية

24.628.320ساعةمتوســط مدة التدريــب لكل موظف

340264347#عــدد المتدربيــن من الذكور

949485#عــدد المتدربيــن من اإلناث

10,65820,1127,305ساعةإجمالــي عدد ســاعات التدريب

المتدربين

9719629#عــدد المتدربين الذكور

191413#عــدد المتدربين اإلناث

919088%نســبة الموظفيــن الذيــن حصلــوا علــى مراجعة بشــأن األداء والتطــور الوظيفي

2022م2021م2020مالوحدةمؤشــرات األداء الرئيسية 

)FTEs( 562567583#معــادل الموظــف بدوام كامل

القــوى العاملة حســب الفئــة الوظيفية

545758#موظفــي اإلدارة العليا

133140156#موظفي اإلدارة الوســطى

375370369#الموظفيــن غير إداريين

الموظفيــن المتعاقدين

دائمة 562567583#عقود 

2310#عقــود مؤقتة

القــوى العاملــة: على البــر وفي البحر

البحر* 4,1424,3764,387#في 

البر 562567583#على 

الموظفيــن حســب الجنس

108113131#إناث

454454452#ذكور

التوطين/السعودة

424344%نســبة الســعوديين مــن إجمالــي القــوى العاملة بدوام كامــل عالميًا

706973%نســبة الســعوديين مــن إجمالــي القــوى العاملة بدوام كامل في الســعودية

تبديــل الموظفين

121515%إجمالــي نســبة تبديــل الموظفين

* ُأعيــد بيــان القيــم بســبب ترقيات النظام.
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التنوع والشــمول
تقــدر شــركة البحــري التنــوع والشــمول بما هو أبعد من السياســات 

وأعــداد الموظفيــن. وهــذا ليــس إال جــزء ال يتجزأ من فلســفة البحري 
اإلداريــة وثقافــة الشــركة. ونحــن علــى يقيــن تام أن بيئة العمــل المتنوعة 

والشــاملة تعــزز ثقــة الموظفيــن ووالئهــم، مما يؤدي إلى تحســين نتائج 
األعمــال وزيــادة اإلبــداع. ففــي عام 2022م، رحبنــا ب92 عضو جديدًا في 

الفريــق. و44 منهــم كانــت أعمارهــم تتــراوح ما بين 18-30 عام.

)OH&S( الســالمة والصحــة المهنية
يتضمــن دليــل شــركة البحــري للصحة والســالمة والبيئة والجودة 

)HSEQ( معاييــر عاليــة تؤكــد كل مــا يتعلق بالصحة والســالمة 
واالســتدامة البيئيــة. وتطبــق هــذه المعاييــر في جميــع مواقعنا ومجاالت 

أعمالنــا. كمــا يســلط دليــل )HSEQ( الضــوء علــى نهجنــا التفصيلي تجاه 
الســالمة البيئية، وإجراءات ومؤشــرات الســالمة، وسياســات تنفيذها.

 ISO( إدارة الســفن لدى شــركة البحري حاصلة على شــهادة
45001:2018( للســالمة والصحــة المهنيــة. كمــا تتماشــى القواعد 

والمبــادئ التوجيهيــة لــدى إدارتنــا مــع المعاييــر الدوليــة والوطنية. بما في 
ذلــك اتفاقيــة العمــل البحــري )MLC(، واالتفاقيــة الدولية لســالمة الحياة 

فــي البحــر )SOLAS(، والقانــون الدولــي إلدارة الســالمة )ISM(، واللوائح 
الفيدراليــة لإمــارات العربيــة المتحــدة للعمــال فيما يتعلق بالســالمة 

والصحــة المهنيــة، باإلضافــة إلــى اتفاقيات أخرى.

باإلضافــة إلــى مــا ذكــر، يوجــد لدينا لجنــة للصحة والســالمة المهنية تضم 
ممثليــن عــن كل وحــدة مــن وحدات أعمال شــركة البحــري. حيث يتم 

انتخابهــم كل عــام، وهــم مســؤولون عــن التحقيق في الحــوادث، وتنفيذ 
إجــراءات الوقايــة، وتقييم ســجل مخاطر الســالمة والصحــة المهنية، 

وإدارة صحــة وســالمة الموظفيــن ومخاوفهــم المتعلقــة بذلك. وأيضًا، 

تعقــد هــذه اللجنــة اجتماعات ربع ســنوية وجلســات توعيــة متعلقة 
بالعديــد مــن قضايــا الســالمة، والتــي يتم رفعهــا بعد ذلك إلى اإلدارة. 
كمــا واصلــت شــركة البحــري هــذا العام أيضــًا برنامجها للصحــة العقلية، 

حيــث تــم تفعيــل برامــج توعيــة للموظفيــن في البحــر، وامتدت هذا العام 
لتشــمل جميــع الموظفيــن علــى البــر، وذلــك كنقطة ارتكاز للمســاعدة في 

كســر وصمــة العــار حــول قضايا الصحــة العقلية فــي المجتمعات. 

لســوء حظنــا فــي عــام 2022م، فقدنا في شــركة البحري أحــد موظفينا 
بســبب حــادث أثنــاء العمــل. كان هــذا وقتــًا صعبًا للغاية علــى الجميع في 

البحــري، حيــث بدأنــا خاللــه باستكشــاف خطوات إضافيــة لتجنب مثل 
هــذه المآســي فــي المســتقبل. ونتيجــة لذلك، بدأت الشــركة بإطالق 

عدة مشــاريع تســعى لرفع مســتوى الســالمة بهدف تشــجيع الســلوكيات 
اآلمنــة للعمــل، ودمجهــا بشــكل أكبــر فــي ثقافتنا. كمــا أردنا أن نفهم 

العمليــات اليوميــة لشــركتنا علــى المســتوى اإلنســاني، وأردنا أيضًا 
تحســين تحليــل بياناتنــا وتوجيــه طاقتنــا إلــى المجاالت التــي تتطلب مزيدًا 

مــن االهتمــام، ومنــع وقــوع حوادث كبرى. وفي هــذه الصدد، بدأنا 
العمل على صياغة سياســة العوامل البشــرية، والتي ســتصبح ســارية 

المفعــول اعتبــارًا مــن ينايــر 2023م، والتــي تهــدف إلى تعزيز ودعــم التميز 
فــي جميع عمليات الســفن.

حقوق اإلنسان
بصفتنــا شــركة بحريــة مســؤولة، نعتــرف بواجبنا فــي حماية واحترام 

حقــوق اإلنســان. كمــا نؤمــن نحن في شــركة البحري أن التواصــل المفتوح 
والتغذيــة الراجعــة عنصــران حيويــان لبيئــة عمل صحيــة ومنتجة. ولذلك، 

تشــجع الشــركة جميــع الموظفيــن علــى اإلبالغ عن أية شــكاوي واإلفصاح 
عــن أيــة صعوبات أو مخاوف في أســرع وقت.

 )QLE( باإلضافــة إلــى ذلــك، تقف سياســة األحداث الحياتيــة المؤهلة
لدينــا، والسياســات األخــرى ذات الصلــة كحصــن للدفاع عن حقوق 

اإلنســان مــن خــالل اللوائــح والتدابيــر الصارمة. ويأتي ذلــك لمنع وقوع 
أي نــوع مــن اإلســاءة والمضايقــة والتمييز وعمالة األطفــال والعبودية، 

ســواء فــي مكاتبنــا علــى البــر، أو على متن ســفننا في البحر.

ولضمــان حمايــة حقــوق اإلنســان عبر سلســلة التوريد بأكملهــا، تتعامل 
شــركة البحــري مــع المورديــن ذوي الســمعة الطيبــة عالميًا، والذيــن يتبنون 

أفضــل الممارســات فيمــا يتعلــق بحقوق اإلنســان، وخاصة فيمــا يتعلق 
باألطفال واألعمال القســرية.

2022م2021م2020مالوحدةمؤشــرات األداء الرئيسية 

737992#إجمالــي عــدد الموظفين الجدد

نســبة الموظفين الجدد حســب الجنس

313033%إناث

697067%ذكور

نســبة الموظفين الجدد حســب العمر

30 – 18%325144

50 – 31%603853

8113%51 فمــا فوق

535252#عدد الجنســيات

2022م2021م2020مالوحدةمؤشــرات األداء الرئيسية 

001#الوفيات مــن الموظفين

000#الوفيات مــن المقاولين

)TRCF( 0.731.410.54#إجمالــي معــدل تكرار اإلصابات المســجلة

)LTIF( 0.420.520.29#معــدل تكــرار اإلصابــات المضيعة للوقت

113114118#إجمالــي عــدد عمليــات تدقيق الصحة والســالمة

138210320ساعةإجمالــي عــدد ســاعات التدريــب المقدمــة عن الصحة والســالمة البيئية

100100100%نســبة الموظفيــن الذيــن تلقــوا تدريبــًا على الصحة والســالمة والبيئة
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خلــق القيمة

تلتــزم شــركة البحري بخلــق قيمة ألصحاب 
المصلحــة واالقتصــاد المحلــي. وهذا من 

خــالل االســتمرار بتعزيز األداء االقتصادي 
للشــركة، واالســتثمار في مشــاريع ذات تأثير 

مفيــد ليــس على الشــركة فحســب، بل على 
سلســلة التوريــد الخاصــة بنــا والمجتمع أيضًا.

يرتبــط أســلوب خلــق القيمــة فــي القيادة الذي تتبنــاه البحري برؤية 
الشــركة وأهدافهــا، وهــذا ينعكــس فــي كل ما نقوم بــه. كما نكرس 

جهودنــا إلحــداث تأثيــر إيجابــي، وتغييــر طويل األمد فــي مجتمعنا 
وصناعتنــا البحريــة وكوكبنــا أيضــًا. وللقيــام بذلك، توظف شــركة البحري 

اســتراتيجية تنميــة المجتمــع القائمــة علــى األصول )ABCD(. حيث نشــكل 
تعاونــًا مــع مجموعــة متنوعــة مــن المؤسســات لتنمية المواهــب المحلية 

وتطويرهــا بمــدى أوســع، حتــى يشــمل جميع التركيبة الســكانية في 
المملكة.

سلســلة التوريد المســتدامة
تــدرك شــركة البحــري أنــه تقــع علينا جميعًا مســؤولية تشــجيع التنمية 
المســتدامة فــي مجتمعاتنــا. كمــا نؤمــن أنه من خــالل اختيار موردينا 

بعنايــة، يمكننــا المســاهمة بشــكل كبيــر فــي تطوير سلســلة توريد 
مســتدامة، وهــذا بالتزامــن مــع خلــق قيمة طويلة األجل للشــركة، 

وأصحــاب المصلحــة فيهــا، وللمجتمــع المحلي.

كمــا نــدرك أيضــًا أنــه ليــس لدينا ســيطرة على أفعال أصحــاب المصلحة 
اآلخريــن فــي سلســلة توريدنــا، إال أننا نحاول دومــًا ضمان احترام 

معتقداتنــا ومعاييرنــا كلمــا تعاملنــا مــع أصحــاب المصلحة في سلســلة 
التوريــد. وهــذا يتضمــن إعــالم أصحــاب المصلحة بآرائنــا حول قضايا 
مختلفة مثل حقوق اإلنســان والفســاد واإلشــراف البيئي. وبذلك 

يتوجــب علــى المورديــن قراءة وتوقيع شــروط وأحكام عقود الشــراء 
الخاصــة بنــا، والتــي تشــتمل علــى بند يتعلق بتضــارب المصالح 

وتدابيرمكافحــة الفســاد، وباإلضافــة إلــى قــدرة البحري علــى إنهاء العقود 
في حال اكتشــاف أيــة انتهاكات.

ومــن أجــل ضــم مــورد جديد إلى قائمــة المورديــن المعتمدين لدينا، 
يتوجــب عليــه أواًل أن يســتوفي معاييــر مؤهــالت المورديــن الخاصة بنا. 
حيــث تشــمل معظــم لوائــح ومبــادئ القواعد والســلوك، بما في ذلك 

سياســتنا لألعمــال األخالقيــة واالمتثــال لقواعد الســالمة والصحــة المهنية 
بمــا يتماشــى مــع أنظمــة إدارة الجــودة لدينا. وباإلضافــة إلى ذلك، يتم 

تقييــم عــروض المورديــن مــن خــالل مراعاة اآلثار البيئية وآثــار الطاقة من 
المشــاريع حالما تــم تأكيدها.

تتطلــب إجراءاتنــا الحاليــة تدقيقــًا ســنويًا للمورديــن ذوي األهمية 
ممــن لديهــم تأثيــر كبيــر علــى الســالمة والبيئة والجــودة، بما في ذلك 

االعتبــارات الماليــة ذات الصلــة بمعاييرنــا المحــددة. كما تطابــق معايير 
التدقيــق الخاصــة بنــا معاييــر المنظمــة الدوليــة للتوحيد القياســي )آيزو – 

ISO( فــي إدارة الجــودة والبيئــة وإدارة الطاقــة، وإدارة الصحة والســالمة 
المهنيــة، وذلــك باالعتمــاد علــى طبيعــة الموردين. وفي 2022م، تمت 

معاينــة 31 مــورد مــن ذوي األهميــة لدينــا وفقــًا لمعايير بيئيــة واجتماعية 
مختلفــة، ولــم يتــم تحديــد أن أي منهــم لديــه أية آثار ســلبية محتملة.

االســتثمار المجتمعــي واإلغاثة اإلنســانية
كشــركة مواطنة ومســؤولة، تعرف شــركة البحري الدور الذي يمكن أن 

تلعبــه فــي دعــم المجتمــع المحلــي، وكيــف بإمكان هــذا النهج أن يفيد 
النــاس والبيئة واالقتصاد.

يعــود االنخفــاض فــي حجــم االســتثمار المجتمعي في عام 2022م 
مقارنــة بعــام 2021م إلــى انخفــاض عدد المتدربين المشــاركين في 
برامجنــا التدريبيــة المختلفــة. الجديــر بالذكــر أننــا اتحنــا البرامج لنفس 

العــدد مــن المشــاركين كمــا فعلنــا فــي التكرارات الســابقة ، إال أن بعض 
المتدربيــن انســحبوا مــن البرنامج طوعًيا.

حالة دراسية 

عمليــة إنقــاذ فــي مضيــق ملقــا من قبل الناقلة )إن ســي ســي نجم( 
فــي ليلــة الثامــن مــن أغســطس عــام 2022م، أجرى طاقم )إن ســي ســي نجــم( عملية إنقاذ بعــد تلقيهم 

نــداء اســتغاثة يفيــد بوجــود 35 شــخصًا فــي الميــاه ويحتاجــون لإنقاذ. وفــور تلقيهم للمكالمة، بــدأت الناقلة 
منــاورة فوريــة لإنقــاذ عبــر الميــاه المعتدلــة والهائجــة أحيانــًا. وبعد إتمــام العملية وجلــب الناس لبر األمان، 

تــم تزويدهــم بالبطانيات والوجبات الســاخنة.

تمكنــا فــي هــذا العــام مــن ضــم 9 موردين محليين جــدد، كما قمنا 
باالنخــراط مــع المزيــد مــن المورديــن الدوليين بشــكل عام. وعالوة على 
ذلــك، يعــود االنخفــاض بنســبة 8% مــن إنفاقنا الكلي على المشــتريات 

إلــى بيــع واحــدة مــن ناقــالت البضاعــة لدينا وتغيير أنمــاط اإلبحار ألربعة 
أخريــات، حيــث حولــت مــن منطقــة البحر األحمر إلى اإلبحــار حول العالم. 

2022م2021م2020مالوحدةمؤشــرات األداء الرئيسية 

1,502,4422,633,4342,000,293.88ريال سعوديمبلــغ االســتثمار المجتمعي

2022م2021م2020مالوحدةمؤشــرات األداء الرئيســية – المملكة العربية الســعودية

679677729#إجمالــي عــدد الموردين المســتخدمين

202938#إجمالــي عــدد المورديــن المحليين المســتخدمين

ريال إجمالــي اإلنفاق على المشــتريات مليون 
سعودي

1,9212,5182,308

ريال إنفــاق المشــتريات على المورديــن المحليين مليون 
سعودي

260.9444.9414

141818%نســبة اإلنفــاق على المورديــن المحليين

2022م2021م2020مالوحدةمؤشــرات األداء الرئيسية 

132531#عــدد المورديــن الذين خضعــوا للتدقيق

000#عــدد المورديــن الذيــن تــم التعريــف عنهم كأصحاب أثر ســلبي وفعلي
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 وصــف مختصــر للجان مجلس 
اإلدارة ومهامها

لجنــة المراجعة
المهام والمســؤوليات

دراســة القوائــم الماليــة األولية والســنوية الموحــدة للمجموعة، 	 
وإبــداء الــرأي والتوصية في شــأنها، ودراســة مالحظات مراجع 
الحســابات الخارجــي، ومتابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة التي تم 

اتخاذهــا لمعالجــة تلــك المالحظات.

التحقــق مــن كفايــة نظــام الرقابة الداخلية، والسياســات واإلجراءات 	 
المطبقــة، ومهــام وأعمــال وتقاريــر إدارة المراجعة الداخليــة، ومتابعة 

تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات الــواردة فيهــا بما يحقق 
أهــداف الشــركة ويحمي مصالح المســاهمين.

االطــالع علــى نتائــج تقاريــر الجهات الرقابيــة والتحقق من اإلجراءات 	 
المتخــذة مــن اإلدارة لمعالجتها.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات الخارجيين، 	 
وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم والتحقق من اســتقاللهم، 

ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقد معهم.

متابعــة أعمــال وأنشــطة إدارة المخاطر.	 

عــدد اجتماعــات لجنــة المراجعة وســجل الحضور لــكل اجتماع
عــدد االجتماعات: 5

األول طبيعــة العضويةاالسم
االجتماع

2022/2/6

الثاني 
االجتماع

2022/3/2

الثالث 
االجتماع

2022/4/24

الرابع 
االجتماع

2022/7/31

 الخامس 
االجتماع

2022/10/23

اإلجمالي

5حضرحضرحضرحضرحضرالرئيسالدكتــور/ عبدالملــك بن عبداللــه الحقيل

5حضرحضرحضرحضرحضرعضوًااألســتاذ/ ياســر بن عبدالعزيز القاضي
5حضرحضرحضرحضرحضرعضوًااألســتاذ/ صالح بن عبدالله الدباســي1

5حضرحضرحضرحضرحضرعضوًاالدكتور/ ســعد بــن صالح الرويتع2

1  األســتاذ/ صالــح بــن عبداللــه الدباســي )عضــو اللجنــة مــن غيــر أعضــاء المجلس( حاصل على شــهادة الماجســتير إدارة عامــة متخصصة - جامعة بتســبرج 
– أمريــكا – 1987م، وشــهادة ُعليــا بــاإلدارة العلمية.

وقــد عمــل فــي عدة مجــاالت وظيفية وهي كاآلتي:
	  وكيــل رئيــس أمــن الدولــة للشــؤون الماليــة والخدمات المســاندة برئاســة أمن الدولة )حاليــًا على رأس العمل(.

	 وكيــل وزارة الماليــة لشــؤون الميزانيــة والتنظيم )ســابقًا(.

عضويــات مجالس اإلدارة
العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةالشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحري "البحري" 

سابقًاداخــل المملكة ذات مســؤولية محدودةشــركة البحري للبضائع الســائبة

سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة تطويــر التعليــم القابضة

ليًاداخــل المملكة ذات مســؤولية محدودةشــركة تطويــر التعليــم لخدمات النقل حا

سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةالشــركة الســعودية الكوريــة للصيانــة وإدارة الممتلكات 

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةشــركة المعمــر ألنظمــة المعلومات

سابقًاداخــل المملكة مســاهمة غير مدرجة شــركة مرافق للخدمات

سابقًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةالشــركة الســعودية المغربية لالســتثمار

2  الدكتــور/ ســعد بــن صالــح الرويتــع )عضــو اللجنــة مــن غيــر أعضــاء المجلس ومختص بالشــؤون المالية والمحاســبية(: حاصل علــى بكالوريوس في 
المحاســبة مــن كليــة العلــوم اإلداريــة بجامعــة الملــك ســعود بالريــاض وماجســتير فــي المحاســبة من جامعــة ميامي - أمريكا ودكتــوراة من جامعة 

كولــورادو - أمريــكا، ويعمــل حاليــًا نائــب رئيــس جامعــة األميــر ســلطان األهليــة للشــؤون اإلداريــة والمالية، كما عمل ســابقًا في عدة مجــاالت وظيفية 
وهي كرئيس قســم المحاســبة بجامعة الملك ســعود.

هيــكل الحوكمة
تلتــزم البحــري بأعلــى معاييــر حوكمة الشــركات وتطبــق جميع األحكام 

واجبــة التطبيــق الــواردة فــي الئحة حوكمة الشــركات الصادرة عن 
هيئــة الســوق الماليــة )مــع مراعاة بعض االســتثناءات المســموح بها( 

فضــاًل عــن مبــادئ الحوكمــة الدوليــة وأفضل الممارســات، حيثما كانت 
تنطبــق. كمــا وضعــت الشــركة إطــار حوكمة يتضمن اللوائح والسياســات 

التــي تعــزز الشــفافية والمســاءلة واالختصاص. يتكــون الهيكل اإلداري 
لشــركة البحــري مــن مجلــس إدارة الشــركة و3 لجــان منبثقــة عن مجلس 

اإلدارة وفريــق مــن المســؤولين التنفيذييــن. يقــع علــى عاتق مجلس 
اإلدارة المســؤولية العامــة عــن وضــع مبادئ حوكمة الشــركة وسياســاتها 

واإلشــراف عليهــا ومراجعتهــا للتأكــد مــن امتثال الشــركة للوائح ذات 
الصلــة، وفــي الوقــت ذاته تعزيز نمو شــركة البحري واســتدامتها.

شــكل المجلــس 3 لجــان لتســاعده فــي أداء مهامــه، وهي لجنة 
الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة المراجعــة ولجنة االســتراتيجية واالســتثمار 
ويخضــع أداء هــذه اللجــان لمراجعــة دوريــة وفقا لعدة عوامل، مــن بينها 

حاجــة اللجنــة المعنيــة لمواصلــة دعمهــا لمجلس اإلدارة.

ويعتبــر المســاهمون مــن بيــن أكثر الشــرائح أهمية فــي إطار حوكمة 
الشــركة وتتمثــل فــي حضــور عضــو مجلس اإلدارة في اجتماعــات الجمعية 

العامــة للمجلــس واالجتماع بالمســاهمين واالســتماع إلــى اقتراحاتهم 
ومالحظاتهــم حول الشــركة وأدائها.

تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائه
يتكــون مجلــس إدارة البحــري مــن 9 أعضــاء، وفيمــا يلــي جــدول يوضــح تكويــن المجلس وتصنيــف أعضائه خالل العام 2022م:

تصنيــف العضويةاالسم

غيــر تنفيذياألســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان
مستقلالدكتــور/ عبدالملــك بن عبداللــه الحقيل

تنفيذيالمهنــدس/ أحمــد بن علي الســبيعي
غيــر تنفيذيالمهنــدس/ إبراهيــم بن قاســم البوعينين
مستقلاألســتاذ/ خليفــه بن عبداللطيــف الملحم

غيــر تنفيذياألســتاذ/ ياســر بن عبدالله الســلمان
غيــر تنفيذياألســتاذ/ رائد بن عبدالله اســماعيل

مستقلاألســتاذ/ عبدالرحمــن بن محمد الســحيباني
مستقلاألســتاذ/ ياســر بن عبدالعزيز القاضي

 عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقدت خالل الســنة المالية 
لعــام 2022م وســجل الحضور لــكل اجتماع

عــدد االجتماعات: 6

االجتماع طبيعــة العضويةاالسم
األول 

2022/2/6

االجتماع 
الثاني 

2022/3/28

االجتماع 
الثالث 

2022/6/13

االجتماع 
الرابع 

2022/9/19

االجتماع 
الخامس 

2022/12/6

السادس 
االجتماع 

2022/12/7

اإلجمالي

6حضرحضرحضرحضرحضرحضربصفته الشــخصيةاألســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان

6حضرحضرحضرحضرحضرحضربصفته الشــخصيةالدكتــور/ عبدالملــك بن عبداللــه الحقيل

5حضرحضرحضرحضرحضرلم يحضربصفته الشــخصيةالمهنــدس/ أحمــد بن علي الســبيعي

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرممثل جهــة اعتباريةالمهنــدس/ إبراهيــم بن قاســم البوعينين

4لم يحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضربصفته الشــخصية األســتاذ/ خليفــه بن عبداللطيــف الملحم

6حضرحضرحضرحضرحضرحضرممثل جهــة اعتبارية األســتاذ/ ياســر بن عبدالله الســلمان

4حضرحضرحضرلم يحضرحضرلم يحضرممثل جهــة اعتباريةاألســتاذ/ رائد بن عبدالله اســماعيل

6حضرحضرحضرحضرحضرحضربصفته الشــخصيةاألستاذ/ عبدالرحمن بن محمد السحيباني

6حضرحضرحضرحضرحضرحضربصفته الشــخصيةاألســتاذ/ ياســر بن عبدالعزيز القاضي
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لجنة االســتراتيجية واالســتثمار
المهام والمســؤوليات

العمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة لوضع اســتراتيجية وسياســة االســتثمار 	 
الخاصــة بالشــركة وذلــك بمــا يتناســب مع طبيعة أعمالها واألنشــطة 

التــي تزاولهــا والمخاطــر التــي تتعرض لها، والتوصية بشــأنها 
للحصــول علــى موافقــة مجلــس اإلدارة عليها.

مراجعة اســتراتيجية سياســة االســتثمار بشــكل دوري للتأكد من 	 
مالءمتهــا للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى البيئة التي تعمل بها الشــركة 

أو التشــريعات المنظمــة ألعمالهــا أو أهدافهــا االســتراتيجية.

ضمــان االمتثــال لألحــكام الواردة في النظام األساســي للشــركة 	 
وكذلــك األحــكام الســارية للقوانيــن والقواعد واللوائح الســائدة في 

جميع األنشــطة االســتثمارية التي تقوم بها الشــركة.

الحــرص علــى بــذل العنايــة الواجبة وإجراء دراســات الجدوى 	 
المناســبة للفــرص االســتثمارية بغــرض اتخــاذ القــرارات االســتثمارية 

الســليمة والفعالــة.

الموافقة على اســتثمار وإعادة اســتثمار أموال الشــركة ضمن 	 
الحــدود المقــررة وفقــا لالئحــة الصالحيــات المعمول بها في الشــركة.

وضــع معاييــر االختيــار لتحديــد واختيار مدراء/مستشــاري االســتثمار 	 
فــي الشــركة، ومراجعــة أدائهــم بشــكل دوري وكذلــك الموافقة على 

إنهــاء خدماتهم.

اإلشــراف العام على األنشــطة االســتثمارية للشــركة ووضع 	 
إجــراءات مالئمــة لقيــاس األداء االســتثماري وتقييمــه، لضمــان 
االلتــزام بالسياســات واإلرشــادات االســتثمارية، وكذلــك تلبية 

األهــداف المرجوة.

مراقبــة اســتثمارات الشــركة مــن خالل مراجعــة التقارير الدورية من 	 
اإلدارة التنفيذيــة.

تقييــم أداء االســتثمار بنــاء علــى مقارنــة العوائــد الفعلية مع أهداف 	 
العوائد االســتثمارية للشــركة.

دراســة وتقييم الفرص االســتثمارية المقترحة من قبل إدارة الشــركة.	 

عــدد اجتماعــات لجنة االســتراتيجية واالســتثمار وســجل الحضور لــكل اجتماع
عــدد االجتماعات: 3

االجتماع األول طبيعــة العضويةاالسم

2022/2/24

االجتمــاع الثاني

2022/3/3

االجتمــاع الثالث 

2022/9/7

اإلجمالي

3حضرحضرحضررئيساألســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان

3حضرحضرحضرعضوالدكتــور/ عبدالملــك بن عبداللــه الحقيل

2حضر حضرلم يحضرعضوالمهنــدس/ أحمــد بن علي الســبيعي

2حضرلم يحضرحضرعضواألســتاذ/ ياســر بن عبدالله الســلمان

3 حضرحضرحضرعضواألســتاذ/ ياســر بن عبدالعزيز القاضي

عضويــات مجالس اإلدارة
العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةعضــو لجنــة المراجعــة الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقل البحري حا

عضو مجلس إدارة شــركة المجموعة الســعودية لالســتثمار 
الصناعــي - رئيــس لجنــة المراجعة شــركة المجموعة الســعودية 
لالســتثمار الصناعــي - رئيــس لجنــة الحوكمــة شــركة المجموعة 

الســعودية لالســتثمار الصناعي

ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجة حا

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةعضــو مجلــس إدارة البنك األهلي

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةعضــو مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للطباعــة والتغليف

لجنــة الترشــيحات والمكافآت
المهام والمســؤوليات

التأكــد مــن تشــكيل المجلــس من أفراد قادريــن على االضطالع 	 
 بمســؤولياتهم علــى أكمــل وجــه، مع مراعــاة األنظمة وأعلى 

معاييــر الحوكمة.

ضمــان تطبيــق اإلجــراءات المناســبة التي تهدف إلــى تقييم 	 
مســتويات المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين.

إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء المجلس ولجانه واإلدارة 	 
التنفيذيــة، واعتمادهــا مــن مجلس اإلدارة.

إجــراء مراجعــة دوريــة لسياســة المكافآت وتقييــم فاعليتها في 	 
تحقيــق أهدافها.

تحديــد مؤشــرات األداء الرئيســية لــكل أعضــاء المجلس واللجان، 	 
وإجــراء التقييــم الســنوي لألداء مقارنة بهذه المؤشــرات.

ضبــط ومراقبــة عمليــة اختيار كبــار التنفيذيين.	 

التأكــد مــن وجــود خطــة لعمليــة اإلحالل الوظيفي، ومــن تحديث تلك 	 
الخطــة بصورة دورية.

وضــع مجموعــة مــن معاييــر الحوكمة التي تحدد الممارســات 	 
الرئيســية للمجلــس ولجانــه، وكذلــك مراجعة األعمال والسياســات 

والبرامــج المتعلقــة بالمــوارد البشــرية، وتقديــم التوصيات إلى 
المجلــس بشــأن ذلــك والعمل علــى تنفيذها.

ضمــان االلتــزام بإرشــادات حوكمة الشــركات واللوائــح التنظيمية 	 
الصــادرة عــن مختلــف الهيئــات والجهات التنظيميــة والرقابية.

عــدد اجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافآت وســجل الحضور لــكل اجتماع
عــدد االجتماعات: 4

االجتماع األولطبيعــة العضويةاالسم

2022/6/5

االجتمــاع الثاني

2022/9/28

االجتمــاع الثالث

2022/11/5

االجتمــاع الرابع

2022/12/6

اإلجمالي

3لم يحضرحضرحضرحضررئيساألســتاذ/ خليفــه بن عبداللطيــف الملحم

4حضرحضرحضرحضرعضواألســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان

4حضرحضرحضرحضرعضواألســتاذ/ رائد بن عبدالله اســماعيل

4حضرحضرحضرحضرعضواألســتاذ/ عبدالرحمــن بن محمد الســحيباني
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ب( مكافــآت أعضــاء اللجان

 المكافــآت الثابتة 
)عــدا بدل حضور 

الجلسات(

 بدل حضور 
اإلجماليجلسات

أعضاء لجنــة المراجعة

100,00025,000125,000الدكتــور/ عبدالملــك بن عبداللــه الحقيل

100,00025,000125,000األســتاذ/ ياســر بن عبدالعزيز القاضي

100,00025,000125,000األســتاذ/ صالح بن عبدالله الدباســي

100,00025,000125,000الدكتور/ ســعد بــن صالح الرويتع

400,000100,000500,000اإلجمالي

أعضــاء لجنة الترشــيحات والمكافآت

100,00015,000115,000األســتاذ/ خليفــه بن عبداللطيــف الملحم

100,00020,000120,000األســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان

100,00020,000120,000األســتاذ/ رائد بن عبدالله اســماعيل

100,00020,000120,000األســتاذ/ عبدالرحمــن بن محمد الســحيباني

400,00075,000475,000اإلجمالي

أعضاء لجنة االســتراتيجية واالســتثمار

100,00015,000115,000األســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان

100,00015,000115,000الدكتــور/ عبدالملــك بن عبداللــه الحقيل

33,33310,00043,333المهنــدس/ أحمــد بن علي الســبيعي

50,00010,00060,000األســتاذ/ ياســر بن عبدالله الســلمان

100,00015,000115,000األســتاذ/ ياســر بن عبدالعزيز القاضي

383,33365,000448,333اإلجمالي

ج( سياســة مكافــآت أعضــاء المجلــس ولجانــه واإلدارة التنفيذية
تــم اإلفصــاح عــن الئحــة لجنة الترشــيحات والمكافآت في اإلعالن 

المنشــور علــى موقــع تــداول بتاريخ 28 مــارس، 2018م والخاص بدعوة 
مســاهمي الشــركة لحضــور الجمعيــة العامــة العادية رقم )42( للشــركة 
وتمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة المنعقــدة بتاريخ 18 أبريل، 

2018م، والتــي نصــت علــى أن تقــوم لجنة الترشــيحات والمكافآت 

بإعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء المجلس ولجانه واإلدارة 
التنفيذيــة، وعــرض هــذه السياســة علــى مجلــس اإلدارة للحصول على 
الموافقــة النهائيــة، مــع عــدم اإلخالل بأحكام نظام الشــركات ولوائح 

حوكمــة الشــركات، وقــد اعتمــد مجلس اإلدارة الئحة سياســة المكافآت 
بتاريــخ 29 أبريل، 2018م.

المكافــآت المخصصــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعة لعام 2022م
أ( مكافــآت أعضــاء مجلس اإلدارة
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أواًل: األعضاء المســتقلين

الدكتــور/ عبدالملك بن 
عبداللــه الحقيل*

500,00030,00040,000–––570,000–––––––570,000–

األســتاذ/ خليفه بن 
عبداللطيــف الملحم

250,00020,00015,000–––285,000–––––––285,000–

األســتاذ/ عبدالرحمن بن 
محمد الســحيباني

400,00030,00020,000–––450,000–––––––450,000–

 األســتاذ/ ياسر بن 
عبدالعزيــز القاضي*

500,00030,00040,000–––570,000–––––––570,000–

–1,875,000–––––––1,875,000–––1,650,000110,000115,000اإلجمالي

ثانيــًا: األعضاء غيــر التنفيذيين

األســتاذ/ محمد بن 
عبدالعزيز الســرحان

435,00030,00035,000–––500,000–––––––500,000–

المهنــدس/ إبراهيم بن 
قاســم البوعينين

300,00030,000––––330,000–––––––330,000–

األســتاذ/ ياســر بن عبدالله 
السلمان

350,00030,00010,000–––390,000–––––––390,000–

األســتاذ/ رائد بــن عبدالله 
اسماعيل

250,00025,00020,000–––295,000–––––––295,000–

1,515,000–––––––1,515,000–––1,335,000115,00065,000اإلجمالي

ثالثــًا: األعضــاء التنفيذيين

المهنــدس/ أحمــد بن علي 
لسبيعي ا

333,33325,00010,000–––368,333–––––––368,333

–368,333–––––––368,333–––333,33325,00010,000اإلجمالي

*تشــمل مكآفأة لجنــة المراجعة
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المصالــح والحقــوق ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيين وأقربائهم في أســهم 
الشــركة وأدوات الديــن والتغيــر خالل عام 2022م

 عدد األسهمالمنصباألعضاء
العام بداية 

 عدد األسهم
نهايــة العام

صافــي التغير

401,000501,250100,250رئيــس مجلس االدارةاألســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان

180,000225,00045,000نائــب رئيــس مجلس االدارةالدكتــور/ عبدالملــك بن عبداللــه الحقيل

---عضــو مجلس االدارةالمهنــدس/ أحمــد بن علي الســبيعي

---عضــو مجلس االدارةالمهنــدس/ إبراهيــم بن قاســم البوعينين

1,0001,250250عضــو مجلس االدارةاألســتاذ/ خليفــه بن عبداللطيــف الملحم

---عضــو مجلس االدارةاألســتاذ/ ياســر بن عبدالله الســلمان

---عضــو مجلس اإلدارةاألســتاذ/ رائد بن عبدالله اســماعيل

25031262عضــو مجلس اإلدارةاألســتاذ/ عبدالرحمــن بن محمد الســحيباني 

25,00031,2506,250عضــو مجلس اإلدارةاألســتاذ/ ياســر بن عبدالعزيز القاضي 

 عدد األسهمالمنصبكبــار التنفيذيين
العام بداية 

 عدد األسهم
نهايــة العام

صافــي التغير

---الرئيــس التنفيذياألســتاذ/ احمد بن علي الســبيعي

---المديــر الماليالمهنــدس/ فايــز بن عبد الله األســمري

---رئيــس قطاع النفطاألســتاذ/ ناصــر بن محمــد العبدالكريم

2,300-3,000700رئيــس قطــاع دعم األعمالاالســتاذ / هشــام بن حســين الخالدي

---رئيس قطاع إدارة الســفناألســتاذ/ عبــد العزيز صبري

---رئيــس قطاع البضائع الســائبةالمهنــدس/ محمــد بــن عبدالعزيــز بن بتال

---رئيــس قطاع الخدمات اللوجســتيةاألســتاذ/ سرور باسلوم 

---رئيس قطــاع الكيماوياتاألســتاذ/ كالوس بريتينباوخ

ال توجــد أي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب أو أدوات ديــن تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبار التنفيذييــن وأقربائهم.

أعضــاء مجلس اإلدارة

الدكتــور/ عبدالملــك بن عبداللــه الحقيل
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعة الملك ســعود، وحاصل على درجة الماجســتير 

والدكتــوراه فــي المحاســبة مــن جامعــة كيــس ويســترن ريزيــرف األمريكية باإلضافــة لعدد من الشــهادات المهنية مثل 
.CMAو SOCPAو CPA

عمــل ســابقًا فــي عدة مجــاالت وظيفية وهي:
شــغل عضويــة مجالــس إدارة ولجــان فــي عــدد مــن الشــركات تعمل 	 

فــي قطاعــات متنوعــة شــملت البنــوك واالســتثمارات، والطاقــة، 
واألغذيــة والمطاعــم، وصناعــات األدويــة، واإللكترونيــات االســتهالكية، 

والمعــدات الطبيــة

 عمــل نائبــا للرئيــس والمديــر التنفيــذي للمالية في 	 
مجموعــة الفيصلية

عمــل عضــوا بهيئــة التدريــس فــي معهد اإلدارة العامة	 

عضويــات مجالس اإلدارة: 
العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

اإلنماء ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةمصرف  حا
ليًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةالشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويات حا

ليًاخــارج المملكةمســاهمة غير مدرجةالشــركة الكويتيــة لألغذيــة )مجموعــة أمريكانا( حا
سابقاداخــل المملكةجهــة حكوميةالمؤسســة العامــة للتقاعد

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةالشــركة الســعودية للكهرباء
سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةالشــركة الطبيــة العالميــة القابضة

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة اإلنماء لالستثمار
سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةالشــركة الدولية للدواء

سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة اإللكترونيــات واألنظمــة القابضة
سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة فيليبــس العربية الســعودية للرعايــة الصحية

سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أكسنشــر السعودية

األســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم تخصــص رياضيــات وحاســب آلي من جامعة واليــة أوريغون – أمريكا 

عــام 1977م، ولديــه العديــد مــن الــدورات التدريبيــة المتخصصــة مــن جامعــات عالمية مثل هارفــارد، كلية لندن 
لألعمــال وكذلــك معهد IMD في سويســرا.

عمــل ســابقًا فــي عدة مجــاالت وظيفية وهي:
مستشــار لمجموعــة الفيصليــة ورئيــس مجلــس إدارة الصافي دانون.	 
نائــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الفيصليــة القابضة.	 
العضــو المنتــدب والمديــر التنفيــذي لشــركة الصافــي دانون المحدودة.	 
العضــو المنتــدب لمؤسســة أغذية الصافي.	 

نائب الرئيس لشــركة ســمارك للتســويق.	 
مديــر عــام إدارة مصفــاة “بتروميــن” في الرياض.	 
مديــر إدارة مصفــاة “بتروميــن” في الرياض.	 

عضويــات مجالس اإلدارة: 
العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةشــركة الخطوط الســعودية للتموين حا
ليًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةالشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويات حا

سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة الصافــي دانون المحدودة
سابقًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةمجموعــة الفيصليــة القابضة

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة الطيران المدنــي القابضة 
سابقًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشركة جوكنر للعصائر
سابقًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةبنــك فنتشــر كابيتال

IIB سابقًاخــارج المملكةمســاهمة غير مدرجةبنك االســتثمار االوروبي اإلســالمي
سابقًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة إيكيا

سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة بيان العقارية
سابقًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةالشــركة الســعودية للنقــل الجماعي

سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة البحري للبضائع الســائبة
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األســتاذ/ خليفــه بن عبداللطيــف الملحم
 حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس إدارة المــال واألعمــال جامعة كولورادو بولــدر األمريكية، 

 ويعمــل حاليــًا رئيــس شــركة خليفــة عبــد اللطيــف الملحــم القابضة. كما عمل ســابقًا في 
صنــدوق التنميــة الصناعية الســعودي.

عضويــات مجالس اإلدارة: 

العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةشــركة المتقدمــة للبتروكيماويات حا
ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجة بنــك الجزيرة حا

ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةشــركة والء للتأميــن التعاوني حا
ليًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة الجزيرة للخدمات المســاندة حا

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةالبنــك الســعودي البريطاني
سابقًاخــارج المملكةمســاهمة مدرجةالبنك الســعودي االسباني

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةشــركة نمــاء للكيماويات
سابقًاخــارج المملكةمســاهمة مدرجةشــركة اى جى اى األردن

سابقًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة االتفاق للحديد
سابقًاداخــل المملكةمؤسســة حكومية المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية

األســتاذ/ ياســر بن عبدالله الســلمان
حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملك ســعود – الرياض 2001م، وعلى درجة الماجســتير 

فــي المحاســبة ونظــم المعلومــات مــن جامعــة وســط تنيســي األمريكية عــام 2007م، ويعمل حاليًا المديــر التنفيذي 
 لــإدارة الماليــة في صندوق االســتثمارات العامة.

عمــل ســابقًا فــي عدة مجــاالت وظيفية وهي:
 المديــر التنفيــذي لــإدارة المالية في الشــركة الســعودية لالســتثمار 	 

الزراعي واإلنتــاج الحيواني
مدير عام االســتثمار شــركة موبايلي	 
المديــر التنفيــذي لــإدارة المالية شــركة المملكــة القابضة	 

عضويــات مجالس اإلدارة: 

العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

ليًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة المياه الوطنية حا
سابقًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةالشــركة الســعودية للخطــوط الحديدية

ليًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة مركــز الملــك عبدالله المالي حا
ليًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةالشــركة الســعودية لالســتثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني حا

ليًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجة الشــركة الســعودية للصناعات العســكرية حا
ليًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة حلول المياه حا

المهنــدس/ أحمــد بن علي الســبيعي
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة جامعة والية أريزونا، وعلى درجة الماجســتير في الهندســة 

الكهربائيــة جامعــة واليــة أريزونــا، كمــا نــال درجة الماجســتير فــي إدارة األعمال لإدارييــن التنفيذيين من جامعة 
ســتانفورد، كمــا يشــغل المهنــدس حاليــًا منصــب الرئيــس التنفيذي للشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري.

عمــل ســابقًا فــي عدة مجــاالت وظيفية وهي:
 نائــب الرئيــس التســويق والمبيعــات وتخطيط التوريدات 	 

في أرامكو الســعودية
رئيــس شــركة البتــرول الســعودي المحــدودة – مدينة طوكيو	 

رئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن لشــركة البترول الســعودي العالمية – 	 
مدينــة نيويورك

كبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن والمديــر الممثــل لشــركة )إس أويــل – للنفط( – 	 
كوريــا الجنوبية

عضويــات مجالس اإلدارة: 

العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

ليًاخــارج المملكةمســاهمة مدرجةشــركة بوســكو للهندســة والبناء المحدودة حا
ليًاداخــل المملكة ذات مســؤولية محدودةشــركة البحري للبضائع الســائبة حا

ليًاداخــل المملكة ذات مســؤولية محدودةالشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويات  حا
ليًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة بيتريديك حا

ليًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةالشــركة العالميــة للصناعــات البحرية حا
ليًاخــارج المملكةمســاهمة مدرجةشــركة أســتون مارتن الجوندا المحدودة حا

سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةأرامكــو الســعودية لتجــارة المنتجــات الكيمائية
سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكو الســعودية لزيوت األســاس )لوبريف(

سابقًاخــارج المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة خطــوط أنابيــب البترول العربية )ســوميد(
سابقًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكو اآلســيوية المحدودة
سابقًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة البترول الســعودي العالمية

سابقًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة البتــرول الســعودي لمــا وراء البحار المحدودة
سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكــو للتطوير والتجارة

المهنــدس/ إبراهيــم بن قاســم البوعنيين
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة، ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال العالمية، كما 

نــال الماجســتير فــي االبتــكار والقيــادة مــن معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة )MIT( فــي أمريــكا، كما حاز على شــهادة 
برنامــج تطويــر التنفيذييــن مــن معهــد )IMD( فــي سويســرا، ويعمــل حاليــًا نائــب الرئيــس لمبيعات وتجــارة وتخطيط 

إمــدادات النفط.

عمــل ســابقًا فــي عدة مجــاالت وظيفية وهي:
مدير عام في شــركة المشــاريع المشــتركة التابعة ألرامكو الســعودية – 	 

كوريــا الجنوبية
 مدير االســتثمار لجميع المشــاريع المشــتركة الدولية في شــركة 	 

أرامكو الســعودية
مدير المشــاريع المشــتركة في آســيا التابعة لشــركة أرامكو الســعودية	 
مديــر الهيكلــة وإدارة المشــاريع المشــتركة فــي تطوير األعمــال الجديدة في 	 

شــركة أرامكو السعودية

الرئيــس التنفيــذي لشــركة أرامكو الســعودية للطاقة	 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة أرامكــو آســيا التي تدعم األهداف االســتراتيجية 	 

لشــركة أرامكو الســعودية في منطقة آســيا والمحيط الهادئ
رئيــس تطويــر العمليات في شــركة أرامكو الســعودية	 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة أرامكــو للتجارة – الظهران	 

عضويــات مجالس اإلدارة: 

العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةشــركة رابــغ للتكريــر والبتروكيماويات )بترورابغ( حا
ليًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكو للتجارة حا

ليًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة البحــري للكيماويات حا
ليًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة بيتريديك حا

ليًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة لوبريف لزيوت األســاس حا
ليًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكو للخدمات حا

ليًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكــو مــا وراء البحر األوربية  حا
ليًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكو آسيا حا

ليًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة الحلــول الرقميــة المتكاملــة العالمية حا
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األســتاذ/ رائد بن عبدالله إســماعيل
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة مــن جامعــة جورج مايســون - أمريكا، ونال درجة الماجســتير 

إدارة األعمــال بكليــة لنــدن - بريطانيــا، ويعمــل حاليــًا مديــر إدارة االســتثمارات المباشــرة في الشــركات المحلية 
 لصنــدوق االســتثمارات العامــة. كمــا عمــل ســابقًا في عدة مجــاالت وظيفية وهي كاالتي:

عمــل ســابقًا فــي عدة مجــاالت وظيفية وهي:
المدير األول الســتثمارات الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا	 
مديــر عام شــركة مــوارد لألغذية المحدودة	 
المؤســس والمديــر العــام لشــركة دار التجزئة المحدودة	 

المديــر التنفيــذي الرعايــة الصحية الشــركة الســعودية للتداوي	 
مديــر عــام شــركة العليــان للخدمــات الغذائية – الرياض	 

عضويــات مجالس اإلدارة: 

العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

ليًاداخــل المملكةمســاهمة مقفلةشــركة علم ألمــن المعلومات حا
أكواباور ليًاداخــل المملكةمســاهمة مقفلةشركة  حا

ليًاداخــل المملكةمســاهمة مقفلةالشــركة الســعودية لتهيئــة وصيانة الطائرات حا
ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةالشــركة الوطنيــة للتنميــة الزراعية )نادك( حا

األســتاذ/ ياســر بن عبدالعزيز القاضي
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس علــوم الماليــة - جامعــة بورتالنــد عام 2001م، ودرجة الماجســتير إدارة أعمال 
- جامعــة بورتالنــد- أمريــكا عــام 2003م. إضافــة الــى ذلــك، التحــق بعــدد من الدورات التدريبة فــي عدة جامعات 

مختلفــة منهــا ســتانفورد وهارفــرد وINSEAD وكليــة لنــدن لألعمــال )LBS( وكليــة )IMD( لألعمــال في مجال 
المحاســبة وتطويــر األعمــال وهــو حاليــًا شــريك مؤســس في صندوق االســتثمار الجريء )خوارزمي فينتشــرز( والرئيس 

التنفيــذي لمجموعــة القاضــي القابضة.

عضويــات مجالس اإلدارة: 

العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

ليًاداخــل المملكةمســاهمة مدرجةشــركة جبل عمــر للتطوير حا
ليًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجة شــركة زاجل الســريع اللوجستية  حا

ليًاداخــل المملكة مســاهمة غير مدرجة مجموعــة القاضــي القابضة حا
ليًاداخــل المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة دراية المالية  حا

األســتاذ/ عبدالرحمــن بن محمد الســحيباني
حاصــل علــى ماجســتير اقتصــاد – جامعــة دنفــر – كلــورادو – 1977م؛ ودراســات عليــا في االقتصاد واإلدارة الهندســية 
– جامعــة جــورج واشــنطن – واشــنطن 1981 - 1984م؛ والقيــادة اإلداريــة – معهــد اإلدارة؛ واالســتثمارات الدوليــة – 

جامعــة هارفــارد، وإدارة المشــاريع فــي بيئــة منضبطــة – نيوكاســل – المملكــة المتحدة.

عمــل ســابقًا فــي عدة مجــاالت وظيفية وهي:
المديــر العــام لبنك التنميــة االجتماعية	 
األميــن العــام المســاعد للشــؤون االقتصاديــة / ورئيس األمانــة الفنية 	 

لمجلــس وزراء النقــل – جامعــة الــدول العربية
وكيــل الــوزارة المستشــار االقتصــادي – وزارة المالية	 

مســاعد العضــو المنتــدب للتعــاون الدولــي – الصندوق الســعودي للتنمية	 
مديــر تنفيــذي منــاوب – البنك الدولي واشــنطن	 
عضــو مجلــس اإلدارة بغــرف التجــارة األمريكية واأللمانيــة والبريطانية 	 

والفرنســية واإليطاليــة وجمعيــة االقتصاد الســعودي

عضويــات مجالس اإلدارة: 

العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

ليًاداخــل المملكة ذات مســؤولية محدودةشــركة البحري للبضائع الســائبة حا
سابقا داخــل المملكة مســاهمة مدرجةشــركة العقارية

سابقاخــارج المملكةمســاهمة مقفلةشــركة المالحة العربية
سابقا داخــل المملكة مســاهمة مدرجةشــركة التعاونيــة للتأمين
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اإلدارة التنفيذيــة

المهنــدس/ فايــز بن عبدالله األســمري
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعية من جامعة الملك ســعود في الريــاض بالمملكة العربية 

الســعودية وحاصل على شــهادة برنامج االئتمان من مصرف تشــيس مانهاتن نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة:

الكيــان القانونيالموقعالفترةأســماء الشركات

ليًارئيــس المالية بشــركة البحري مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا
ليًاعضــو لجنــة المراجعــة بشــركة المعمر ألنظمــة المعلومات مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا

 الرئيــس التنفيــذي للعمليــات للشــركة العربيــة لتنميــة الميــاه والطاقة 
)أكــوا القابضة(

 مســاهمة غيــر مدرجة داخــل المملكةسابقًا

مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًانائــب الرئيــس للمالية لشــركة التصنيــع الوطنية
مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًامديــر أول بمجموعــة ســامبا المالية

جهــة حكوميةداخــل المملكةسابقًامستشــار ائتمــان بصنــدوق التنمية الصناعية الســعودي
مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًاعضــو لجنــة المراجعة في شــركة مــالذ للتأمين

 غيــر مدرجةداخــل المملكةسابقًاعضــو لجنــة المراجعة في شــركة وطن لالســتثمار

األســتاذ/ ناصــر بن محمــد العبدالكريم
 حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي اإلدارة الصناعية، وماجســتير في إدارة األعمال 

 مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن في الظهــران بالمملكة العربية الســعودية. 
وهــو أيضــًا مــن خريجــي برنامــج اإلدارة التنفيذيــة من جامعة أوكســفورد -بريطانيا.

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة:

الكيــان القانونيالموقعالفترةأســماء الشركات

ليًارئيس البحــري للنفط مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا
مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًاشــركة أرامكو السعودية

ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةسابقًاشــركة فيــال البحريــة العالمية المحدودة
مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًاالشــركة الســعودية للكهرباء

ذات مســؤولية محدودةداخــل المملكةسابقًاشــركة الصناعــات الحديثة
مســاهمة مدرجةخــارج المملكةسابقًاعضــو مجلــس إدارة شــركة المالحة العربيــة المتحدة

مســاهمة مدرجةخــارج المملكةسابقًارئيــس لجنــة المراجعــة بشــركة المالحة العربيــة المتحدة
Britannia P&I ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةسابقًاعضو مجلس إدارة شــركة

األســتاذ/ هشام بن حســين الخالدي
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال، وعلى شــهادة اعتماد فــي مجال القيادة )المســتوى الخامس( 

.)ILM( مــن المعهــد البريطانــي للقيادة واإلدارة

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة:

الكيــان القانونيالموقعالفترةأســماء الشركات

ليًارئيــس دعم األعمال بشــركة البحري مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا
ليًاعضــو مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافآت – شــركة العقارية مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا

ليًاعضــو مجلــس اإلدارة في شــركة لجــام للرياضة  مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا
ليًاعضــو لجنــة المــوارد البشــرية وســوق العمل في الغرفــة التجارية بالرياض حكوميةداخــل المملكةحا

ليًاعضــو فــي لجنــة توطيــن الصناعــة البحرية - هيئــة النقل العام. حكوميةداخــل المملكةحا
ليًاعضــو مجلــس األمناء فــي االكاديمية الوطنيــة البحرية  أكاديميــة تدريب داخــل المملكةحا

عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت – إدارة المرافــق الســعودية – صندوق 
االســتثمارات العامة 

ليًا حكوميةداخــل المملكةحا

ذات مســؤولية محدودة داخــل المملكةسابقًامدير الموارد البشــرية شــركة الشــايع الدولية للتجارة

المهنــدس/ أحمــد بن علي الســبيعي
حاصل على شــهادة البكالوريوس في الهندســة الكهربائية جامعة والية أريزونا، وعلى درجة الماجســتير في الهندســة 

الكهربائيــة جامعــة واليــة أريزونــا، ونــال أيضًا درجة الماجســتير في إدارة األعمال لإدارييــن التنفيذيين من جامعة 
ســتانفورد. كما يشــغل المهندس الســبيعي حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري.

عمــل ســابقًا فــي عدة مجــاالت وظيفية وهي:
 نائــب الرئيــس التســويق والمبيعــات وتخطيط التوريدات 	 

في أرامكو الســعودية
رئيــس شــركة البتــرول الســعودي المحــدودة – مدينة طوكيو	 

رئيــس وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن لشــركة البترول الســعودي العالمية – 	 
مدينــة نيويورك

كبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن والمديــر الممثــل لشــركة )إس أويــل – للنفط( – 	 
كوريــا الجنوبية

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة:

العضويةالموقعالكيــان القانونيالشركة

لياخــارج المملكةمســاهمة مدرجةشــركة بوســكو للهندســة والبناء المحدودة حا
ليًاداخــل المملكة ذات مســؤولية محدودةشــركة البحري للبضائع الســائبة حا

ليًاداخــل المملكة ذات مســؤولية محدودةالشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويات  حا
ليًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة بيتريديك حا

ليًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةالشــركة العالميــة للصناعــات البحرية حا
ليًاخــارج المملكةمســاهمة مدرجةشــركة أســتون مارتن الجوندا المحدودة حا

سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةأرامكــو الســعودية لتجــارة المنتجــات الكيميائية
سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكو الســعودية لزيوت األســاس )لوبريف(

سابقًاخــارج المملكةمســاهمة غير مدرجةشــركة خطــوط أنابيــب البترول العربية )ســوميد(
سابقًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكو اآلســيوية المحدودة
سابقًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة البترول الســعودي العالمية

سابقًاخــارج المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة البتــرول الســعودي لمــا وراء البحار المحدودة
سابقًاداخــل المملكةذات مســؤولية محدودةشــركة أرامكــو للتطوير والتجارة
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المهنــدس/ محمــد بــن عبدالعزيز بن بتال
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعة الملك ســعود بالرياض، المملكــة العربية 

الســعودية، كمــا أتــم البرنامــج التنفيذي في القيادة من شــركة ســابك. 

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة:

الكيــان القانونيالموقعالفترةأســماء الشركات

ليًارئيــس شــركة البحري للبضائع الســائبة  مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا
 مديــر رقمنــة البتروكيماويــات في الشــركة الســعودية للصناعات 

األساســية )سابك( 
مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًا

 مديــر سلســلة اإلمــداد العالميــة في الشــركة الســعودية للصناعات 
األساســية )سابك(

مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًا

ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةسابقًامديــر مبيعــات البوليمــرات في ســابك أمريكا
مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًاأخصائي تســويق في الشــركة الســعودية للصناعات األساســية )ســابك(

ليًاعضــو مجلــس اإلدارة فــي البحري للبضائع الســائبة  مســاهمة مقفلةداخــل المملكةحا
ليًارئيــس مجلــس اإلدارة فــي البحري للخدمات اللوجســتية مســاهمة مقفلةداخــل المملكةحا

 نائــب رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الوطنية للحبوب )مشــروع 
مشــترك بين بحري وســالك(

ليًا مســاهمة مقفلةداخــل المملكةحا

عضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس األعمال الســعودي ودول أمريكا 
الالتينيــة – اتحــاد الغرف الســعودية

ليًا شــبه حكوميةداخــل المملكةحا

عضو مجلس الخدمات المشــتركة )المشــتريات( في الشــركة الســعودية 
للصناعات األساســية )ســابك(

مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًا

عضــو لجنــة سلســلة التوريــد في جمعيــة الخليــج للبتروكيماويات 
)GPCA( والكيماويــات

منظمــة غير ربحيةخــارج المملكةسابقًا

األســتاذ/ كالوس بريتينباوخ
.Maersk-AP Moller حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن أكاديمية الشــحن الخاصة بشــركة 

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة:

الكيــان القانونيالموقعالفترةأســماء الشركات

ليًارئيــس قطــاع البحري لنقــل الكيماويات  مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا
A.P.Moller-Maersk مدرجةخــارج المملكةسابقًاالمديــر العــام لمجموعة شــركات

SEA ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةسابقًاالمديــر التنفيــذي، ناقالت
ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةسابقًامدير في شــركة Tomini للشــحن
Eships ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةسابقًاالمديــر التنفيذي لشــركة

Nordic Tankers مســاهمة مدرجةخــارج المملكةسابقًاالمديــر التنفيذي لشــركة
 Wrist Europe B.V مســاهمة مدرجةخــارج المملكةسابقًاالرئيــس التنفيــذي / المديــر العــام لشــركة

Ove Wrist & Co. Ltd مســاهمة مدرجةخــارج المملكةسابقًا مدير إدارة لشركة
 Falck Rescue Corps مســاهمة مدرجةخــارج المملكةسابقًاالمديــر اإلقليمــي لشــركة

ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةسابقًا مدير إدارة لمجموعة فنادق نيبتون

المهنــدس/ عبدالعزيــز بــن عبــد الرحمن صبري
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة الملــك فهد للبترول والمعــادن في الظهران 

بالمملكــة العربية الســعودية.

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة: 

الكيــان القانونيالموقعالفترةأســماء الشركات

ليًارئيــس قطاع البحري إلدارة الســفن مســاهمة مدرجةخــارج المملكةحا
ليًاعضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحري – أمريكا ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةحا

ليًارئيس لجنة DNV GL الشــرق األوســط ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةحا
ليًاعضــو رئيســي فــي اللجنــة الوطنية للكــوارث البحرية حكوميةداخــل المملكةحا

ليًاعضو اللجنة االستشــارية في شــركة لويدز ريجســتر الشــرق األوســط وأفريقيا وآســيا ذات مســؤولية محدودةخــارج المملكةحا
مســاهمة مدرجةخــارج المملكةسابقًانائــب الرئيــس – الخدمــات الفنيــة في البحري إلدارة الســفن

شــبه حكوميةخــارج المملكةسابقًامديــر عمليات األســطول شــركة فيــال البحريــة العالمية المحدودة
شــبه حكوميةخــارج المملكةسابقًامديــر موقــع بنــاء الســفن في كوريــا الجنوبية فيــال البحريــة العالمية المحدودة

المهندس/ ســرور باسلوم 
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة تخصــص النظــم الصناعية من جامعــة الملك فهــد للبترول والمعادن 

فــي الظهــران بالمملكة العربية الســعودية.

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة: 

الكيــان القانونيالموقعالفترةأســماء الشركات

ليًارئيــس قطــاع البحري للخدمات اللوجســتية مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا
ليًاعضــو مجلــس إدارة البحــري للخدمات اللوجســتية ذات مســؤولية محدودةداخــل المملكةحا

ليًاعضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحري – أمريكا مســاهمة مقفلةخــارج المملكةحا
ليًاعضــو مجلس إدارة شــركة تبادل مســاهمة مقفلةداخــل المملكةحا

ليًارئيــس لجنــة المراجعة في شــركة تبادل مســاهمة مقفلةداخــل المملكةحا
 عضــو فــي لجنــة الخدمات اللوجســتية فــي برنامج تطوير 

الصناعــة الوطنيــة والخدمات اللوجســتية
حكومية داخــل المملكةسابقًا

مســاهمة مقفلةداخــل المملكةسابقًارئيس قســم الشــؤون التجارية في شــركة مطارات
حكوميةداخــل المملكةسابقًامديــر النقــل والخدمات اللوجســتية في وزارة االســتثمار

مســاهمة مقفلةداخــل المملكةسابقًاالمديــر التنفيــذي لتطويــر األعمــال في الخطوط الســعودية للشــحن 
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سياســة توزيع االرباح 
تعتمــد عمليــة توزيــع األربــاح في الشــركة على صافي األربــاح المحققة 
والتدفقــات النقديــة والتوقعات المســتقبلية لإســتثمارات الرئيســية 

مــع األخــذ فــي االعتبــار أهميــة المحافظــة على وضع مالي قــوي لمقابلة 
أي تغيــرات فــي الوضــع العــام أو أي تغيــرات جوهريــة قد تؤثــر على حالة 

الســوق والمنــاخ االقتصــادي بشــكل عام، ووفقًا ألحــكام المادة )32( من 
النظــام األساســي للشــركة التــي وردت كما يلي:

يجوز للشــركة توزيع أرباح مرحلية بشــكل نصف ســنوي أو ربع 	 
ســنوي بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بناًء علــى تفويض من قبل 

الجمعيــة العامــة العاديــة يجــدد ســنويًا وفقًا لإجــراءات التنظيمية 
الصــادرة مــن هيئة الســوق المالية.

تلتــزم الشــركة بتجنيــب )10%( مــن األرباح الصافيــة لتكوين 	 
االحتياطــي النظامــي. ويجــوز للجمعيــة العامــة العادية وقف هذا 
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور مبلغًا مســاويًا )30%( من 

رأس المال.

للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاًء علــى اقتراح مجلس اإلدارة، ان 	 
تجنــب نســبة معينــة مــن األربــاح الصافية لتكويــن احتياطي اتفاقي 

ُيخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة توافــق عليهــا الجمعية العامة 
العاديــة. يــوزع الباقــي بعــد ذلك على المســاهمين كأرباح بشــرط أال 

يقــل عــن )1%( من رأس مال الشــركة.

وافقــت الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا بتاريخ 2021/04/26م على 
سياســة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى حد أدنــى لتوزيع األرباح قدره 2.00 ريال 

ســعودي ســنويًا )1 ريال ســعودي للســهم عن كل نصف ســنة( لألعوام 
2020 و2021 و2022 علمــًا أن سياســة توزيــع االربــاح قابلــة للتغييــر بناًء 

علــى أيــة تغييــرات جوهريــة فــي إســتراتيجية الشــركة أو التقلبات الحادة 
فــي أســعار النقــل العالميــة أو أيــة التزامــات لجهــات تمويلية قد تنشــأ على 

الشــركة مستقباًل.

اقــر مجلــس اإلدارة فــي االجتمــاع الــذي عقد في 2022/02/7م عدم 
توزيــع أربــاح مرحليــة عــن النصــف الثاني من العــام 2021م بينما تمت 

التوصيــة بزيــادة رأس المــال إلــى 4,921,875,000 ريال ســعودي بمنح 
ســهم واحد لكل 4 أســهم مملوكه من خالل رســملة 984,375,000 

ريــال ســعودي مــن االحتياطــي النظامــي. وقد أقرت الجمعيــة العمومية 
للشــركة الرســملة بتاريــخ 1443/10/15 الموافــق 2022/05/16. لم يتم 

توزيــع أي أربــاح نقديــة عن عام 2022م.

اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه – وبخاصة غيــر التنفيذيين – 
علمــًا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيال الشــركة وأدائها

يحــرص أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى حضــور اجتماعــات الجمعية العامة 
لإجابــة علــى استفســارات المســاهمين وتلقــي مقترحاتهــم وملحوظاتهم 

حيــال الشــركة وأدائهــا. باإلضافــة الــى التواصل مع إدارة عالقات 
المســتثمرين فــي الشــركة لتلقــي مقترحــات المســاهمين مــن خالل البريد 

االلكترونــي )IR@bahri.sa( باإلضافــة الى هواتف الشــركة.

وتواصــل البحــري اإلفصــاح عــن المعلومات ذات الصلــة وإتاحتها 
للمســتثمرين والمحلليــن اإلقليمييــن، حرصــًا علــى تعزيــز الشــفافية ومد 

جســور تواصل مســتمرة بين اإلدارة العليا والمســتثمرين.

األســتاذ/ عبدالعزيــز بن محمــد البابطين
 حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة من جامعة الملك ســعود، ودرجة الماجســتير 
 فــي الماليــة مــن جامعــة بورتســموث بالمملكــة المتحــدة. كمــا أنه حاصل على الشــهادة العامة 
 للتعامــل فــي األوراق الماليــة مــن هيئــة الســوق المالية والشــهادة المهنية لحوكمة الشــركات 

مــن جامعــة لندن لألعمــال والمالية.

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة:

الكيــان القانونيالموقعالفترةأســماء الشركات

ليًارئيــس إدارة المراجعــة الداخليــة بشــركة البحري مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا
مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًارئيــس المراجعــة الداخليــة فــي البنك الســعودي الهولندي

مســاهمة مدرجةداخــل المملكةسابقًارئيــس المراجعــة الداخليــة فــي مصرف الراجحي
محاســبون قانونيونداخــل المملكةسابقًامراجــع رئيســي بمكتــب كي بي إم جي الســعودية

األســتاذ/ عبدالله بن علي الموســى
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعة اإلمام محمد بن ســعود اإلســالمية، ودرجة الماجســتير في 

القانــون الدولــي مــن جامعــة ســاوثرن ميثوديســت في الواليات المتحــدة األمريكية.

عضويات مجالس اإلدارة وأســماء الشــركات والجهات الحالية والســابقة:

الكيــان القانونيالموقعالفترةأســماء الشركات

ليًامديــر اإلدارة القانونيــة بشــركة البحري مســاهمة مدرجةداخــل المملكةحا
شــركة مهنية سعوديةداخــل المملكةسابقًامستشــار قانونــي فــي مكتب الجدعان وشــركاؤه
فــرع لمصــرف بــي أن بي باريبا الفرنســيخــارج المملكةسابقًامستشــار قانونــي فــي مصرف بــي أن بي باريبا
فــرع لشــركة كليفورد تشــانس البريطانيةخــارج المملكةسابقًامستشــار قانوني في شــركة كليفورد تشــانس 
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نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخلية بالشــركة، إضافة إلى رأي 
لجنــة المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظام الرقابة الداخلية في الشــركة

قامــت اللجنــة بــأداء مهامهــا خالل العام 2022م والتــي تتضمن:

دراســة القوائــم الماليــة األولية والســنوية الموحــدة للمجموعة، 	 
وإبــداء الــرأي والتوصية في شــأنها، ودراســة مالحظات مراجع 

الحســابات الخارجــي، ومتابعــة اإلجــراءات التصحيحيــة التــي تم اتخاذها 
لمعالجــة تلــك المالحظات.

التحقــق مــن كفايــة نظــام الرقابة الداخلية، والسياســات واإلجراءات 	 
المطبقــة، ومهــام وأعمــال وتقاريــر إدارة المراجعة الداخليــة، ومتابعة 

تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات الــواردة فيهــا بما يحقق 
أهــداف الشــركة ويحمي مصالح المســاهمين.

االطــالع علــى نتائــج تقاريــر الجهات الرقابيــة والتحقق من اإلجراءات 	 
المتخــذة مــن اإلدارة لمعالجتها.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن مراجــع الحســابات الخارجــي، وتحديد 	 
أتعابهــم وتقييــم أدائهــم والتحقــق مــن اســتقاللهم، ومراجعة نطاق 

عملهــم وشــروط التعاقد معهم.

متابعــة أعمــال وأنشــطة إدارة المخاطر.	 

بعــد اطــالع لجنــة المراجعــة علــى إجراءات الضبط والتدقيــق الداخلي في 
حــدود المهــام واألعمــال المخططــة والمحــدودة التي تــم اختيارها من قبل 

إدارة المراجعــة الداخليــة. وبعــد المناقشــة مــع مراجع الحســابات الخارجي 
واإلدارة التنفيذيــة علــى نتائــج األعمــال األولية والســنوية والنهائية. 

فــإن اللجنــة يمكــن إعطاؤهــا تطمينــات علــى أنظمة الرقابــة الداخلية في 
الشــركة. حيــث لــم يتبيــن لهــا وجــود أمور جوهرية ينبغي اإلشــارة إليها 
أو يعتقــد معــه وجــود أي ضعــف أو خلــل جوهري فــي أنظمة الرقابة 
الداخليــة، علمــًا بــأن أي نظــام رقابــة داخلية بغض النظر عن ســالمة 

تصميمــه وفعاليــة تطبيقــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيــدًا مطلقًا.

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذو عالقة
تتولــى الشــركة شــحن منتجــات شــركاتها التابعة إلــى مختلف أنحاء 

العالــم مــن خــالل اتفاقيــات يتــم توقيعهــا مع تلك الشــركات. كما تقوم 
الشــركة أثنــاء ممارســاتها ألعمالهــا االعتياديــة بالتعامــل مع أطراف 

ذات عالقــة مثــل شــركة أرامكــو الســعودية للتجارة والمملوكة لشــركة 
أرامكــو الســعودية والتــم تمتلــك بدورها )20%( من رأس مال الشــركة، 
والشــركة العالمية للشــحن والنقل المحدودة المملوكة لشــركة ســابك 

والتــي تمتلــك مــا نســبته )20%( مــن رأس مال الشــركة الوطنية لنقل 
الكيماويات والمملوكة بنســبة )80%( لشــركة البحري، وشــركة أراســكو 

التــي تمتلــك مــا نســبته )40%( من رأس مال شــركة البحــري للبضائع 
الســائبة المحــدودة والمملوكــة بنســبة )60%( لشــركة البحري. وتم 

اإلفصــاح عــن التفاصيــل الماليــة فــي االيضاح رقــم 28 في القوائم 
الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر، 2022م.

تفاصيــل عــن المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة لخمســة من كبــار التنفيذيين بمن 
فيهــم الرئيــس التنفيــذي والمدير المالي

بآالف الرياالت البند
السعودية

10,537الرواتــب والتعويضات

1,348المكافــآت الدورية والســنوية

484تعويضــات ومزايــا عينية

856مكافــأة نهاية الخدمة

13,225المجموع

التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن مكافــآت التنفيذيين وفقــا للمتطلبات 
النظاميــة الــواردة فــي المــادة )87( من الئحة حوكمة الشــركات وذلك 

فــي ضــوء مــا جــاء فــي الفقرة )ب( من المــادة )78( من قواعد طرح 
األوراق الماليــة وااللتزامات المســتمرة.

تفاصيل األســهم وأدوات الدين لكل شــركة تابعة
أدوات الديناألسهماسم الشــركة التابعة

-1,000 ســهم قيمة كل منها 3,750 ريال ســعودي الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحري- أمريكا

-ســهم واحد بقيمة 306,540 ريال ســعوديشــركة الشــرق األوسط إلدارة الســفن المحدودة

-61,000,000 ســهم قيمة كل منها 10 ريال ســعودي الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويات المحدودة

-200,000 ســهم قيمة كل منها 1,000 ريال ســعودي شــركة البحــري للبضائع الســائبة المحدودة

-300,000 ســهم قيمة كل منها 100 ريال ســعودي شــركة بحري بولوريه لوجيســتكس

-6,111,111 ســهم قيمة كل منها 21.47 ريال ســعودي شــركة بترديك المحدودة

-424,200 ســهم قيمة كل منها 3,750 ريال ســعودي الشــركة العالميــة للصناعــات البحرية

-9,000,000 ســهم قيمة كل منها 10 ريال ســعوديالشــركة الوطنيــة للحبوب

طلبات الشــركة لســجل المســاهمين وتواريخ تلك الطلبات وأســبابها 
األسبابتاريــخ الطلبعــدد مرات الطلب

الشركات22022/03/07 إجراءات 

أخرى12022/04/03

الشركات12022/05/09 إجراءات 

الجمعيــة العامة12022/05/16

الشركات12022/05/23 إجراءات 

الشركات12022/06/06 إجراءات 

أخرى12022/06/14

الجمعيــة العامة12022/07/03

الشركات12022/08/30 إجراءات 

أخرى12022/09/06

الشركات12022/11/03 إجراءات 

أخرى12022/11/06

الشركات12022/12/28 إجراءات 

المدفوعــات النظامية 
المبلــغ )بآالف الرياالت البيان

السعودية(
بيان األسبابوصف موجز

يتــم احتســاب الــزكاة بناًء علــى تقدير مقدم 92,927هيئــة الــزكاة والضريبة والجمارك
مــن االستشــاري لمخصص الزكاة الالزم

متطلب

يتم احتســابها على أســاس المعيار 14,129المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية
للمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعية

متطلب
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مــا ُطبــق مــن أحــكام الئحة حوكمة الشــركات وما لم يطَبق وأســباب ذلك
قامــت الشــركة بعــد االطــالع على الئحة حوكمة الشــركات فــي المملكة 
العربيــة الســعودية الصــادرة عــن هيئة الســوق الماليــة، باعتماد القواعد 

والمعاييــر الخاصــة بالحوكمــة تطبيقــًا لمتطلبــات الئحة حوكمة الشــركات. 

وتفصيــاًل لمــدى التــزام الشــركة بتلــك الالئحــة، فإن الشــركة تطبق جميع 
األحــكام الــواردة فيهــا باســتثناء األحكام الواردة أدناه:

أســباب عدم االلتزامنــص المادة/الفقرةرقــم المادة/الفقرة

تحليــل جغرافــي إلجمالي المــادة 87 – فقــرة 19
ايرادات الشــركة وشركاتها 

التابعة

ال يتوفــر تحليــل جغرافــي إلجمالــي اإليــرادات نظــرًا لطبيعــة أعمال الشــركة وشــركاتها التابعة، حيث إن 
الســفن والناقــالت تعمــل فــي أعالــي البحــار وتنقــل شــحناتها بين كثير مــن الموانئ المحليــة والعالمية 

ممــا يمنــع ارتباط اإليــراد بمنطقة واحدة.

هذه المادة استرشــادية. تشــكيل لجنــة إدارة المخاطرالمادة 67

تقــوم إدارة الشــركة بمراجعــة مســتمرة لسياســات الشــركة المتعلقــة بــإدارة المخاطر لضمــان تنفيذ 
السياســات والبرامــج المعتمــدة وذلــك للحــد مــن المخاطــر التــي يمكن أن تواجه الشــركة. كذلك تقوم 

لجنــة المراجعــة فــي الشــركة بالتأكــد مــن أن عمليــات إدارة المخاطــر واألنظمــة المتبعــة تعمل بكفاءة 
على جميع المســتويات في الشــركة.

اختصاصــات لجنة إدارة المادة 68
المخاطر

اجتماعــات لجنة إدارة المادة 69
المخاطر

تنظيــم العالقــة مع أصحاب المادة 80
المصالح

هذه المادة استرشــادية. 

ال توجــد سياســة مكتوبــة؛ ولكــن يكفل النظام األساســي للشــركة والسياســات واللوائــح المعتمدة 
مــن الجمعيــة العامــة ومجلــس اإلدارة واألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة حماية وحفــظ حقوق أصحاب 

المصالح.

هذه المادة استرشــادية. تحفيــز العاملينالمادة 82

تعتمــد الشــركة ضمــن سياســاتها العديــد مــن البرامج األخــرى لتطوير وتحفيز المشــاركة واألداء 
للعامليــن في الشــركة.

هذه المادة استرشــادية. المســؤولية االجتماعيةالمادة 84

تعمــل الشــركة بشــكل مســتمر علــى المشــاركة فــي األنشــطة االجتماعية المختلفــة، والتي تهدف إلى 
تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمع. 

مبادرات العمــل االجتماعيالمادة 85 

تشــكيل لجنــة حوكمة المادة 92
الشركات

هذه المادة استرشــادية. 

تقــوم الشــركة بااللتــزام بقواعــد حوكمــة الشــركات وتطويرهــا ومراقبــة تطبيقها والتحقق مــن فعاليتها 
وتعديلهــا عنــد الحاجة.

الجمعيــات المنعقــدة خــالل عام 2022م
الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة يــوم اإلثنيــن بتاريــخ 15 شــوال 1443هـــ الموافــق 16 مايــو 2022م وحضرهــا أعضاء مجلس اإلدارة التالية أســماؤهم:

رئيــس المجلــس ورئيس لجنة االســتراتيجية واالســتثماراألســتاذ/ محمد بن عبدالعزيز الســرحان

نائــب رئيــس المجلــس ورئيس لجنــة المراجعةالدكتــور/ عبدالملــك بن عبداللــه الحقيل

عضــو المجلــس والرئيــس التنفيذيالمهنــدس/ أحمــد بن علي الســبيعي

عضــو المجلــس ورئيــس لجنة الترشــيحات والمكافآتاألســتاذ/ خليفــه بن عبداللطيــف الملحم

عضــو المجلساألســتاذ/ ياســر بن عبدالعزيز القاضي

عضــو المجلساألســتاذ/ عبدالرحمــن بن محمد الســحيباني

عضــو المجلساألســتاذ/ ياســر بن عبدالله الســلمان

عضــو المجلساألســتاذ/ رائد بن عبدالله إســماعيل

وتجدر اإلشــارة إلى التالي:

ال توجــد جهــة خارجيــة قامــت بتقييــم أداء مجلــس اإلدارة وأداء لجانه؛ 	 
ويتــم التقييــم داخليــًا باســتخدام بعض وســائل التقييم.

لــم تتعــرض الشــركة ألي جــزاءات أو عقوبــات خالل العام 2022م 	 
مــن قبــل أي وحــدة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائية.

توجــد لــدى الشــركة إدارة مختصة بالمراجعــة الداخلية.	 

ال يوجــد تعــارض بيــن توصيــات لجنة المراجعــة وقرارات مجلس 	 
اإلدارة بشــأن تعيين مراجع حســابات الشــركة وعزله وتحديد أتعابه 

وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجع الداخلي.

تقــوم الشــركة بإعــداد قوائمهــا الماليــة بما يتوافق مــع المعايير 	 
الدوليــة للتقريــر المالــي )IFRS( وال يوجــد بهــا أي اختالف عــن معايير 

المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيين.

ال توجــد أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقية فــي التصويت 	 
تعود ألي شــخص.

لــم يتــم إصدار/منــح أي أدوات ديــن قابلــة للتحويل وأي أوراق 	 
ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقوق مشــابهة من قبل 

الشــركة خالل الســنة المالية.

لــم يتــم إصدار/منــح أي حقــوق تحويــل أو اكتتاب بموجب أدوات 	 
ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حق اكتتاب 

أو حقوق مشــابهة من قبل الشــركة.

لم يتم اســترداد أو شــراء أو إلغاء من جانب الشــركة ألي أدوات دين 	 
قابلة لالســترداد.

ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــاَزل بموجبــه أحــد أعضاء مجلس 	 
اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي مكافآت.

ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــاَزل بموجبه أحد مســاهمي الشــركة 	 
عــن أي حقــوق في األرباح.

لــم يتــم إنشــاء أي اســتثمارات أو احتياطيــات لمصلحــة فريق عمل 	 
الشركة.

لــم يتضمــن تقريــر مراجــع الحســابات أي تحفظــات على القوائم 	 
المالية الســنوية.

لــم يــوِص مجلــس اإلدارة بتغييــر لمراجع الحســابات قبــل انتهاء الفترة 	 
المعيــن من أجلها.

ال توجــد أي أســهم خزينــة محتفــظ بها من قبل الشــركة.	 

ال توجــد أي أعمــال وعقــود تكــون الشــركة طرفًا فيهــا أو كانت فيها 	 
مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو لكبــار التنفيذييــن فيها أو ألي 

شــخص ذي عالقــة بأي منهم.

ال توجــد أي أعمــال منافســة للشــركة أو ألي مــن فــروع النشــاط 	 
الــذي تزاولــه والتــي تزاولــه ال أو كان يزاولهــا أي عضــو مــن أعضاء 

اإلدارة. مجلس 

اإلقرارات واإلفصاحات:
يقــر مجلــس اإلدارة بما يلي:

أن ســجالت الحســابات أعدت بالشــكل الصحيح.	 

ــذ بفاعلية.	  أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعد على أســس ســليمة وُنفِّ

أنه ال يوجد أي شــك يذكر في قدرة الشــركة على مواصلة نشــاطها.	 

مجلس اإلدارة
الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحري “البحري”
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6 القوائــم المالية 
الموحدة

136تقرير مراجع الحســابات المســتقل
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

قائمــة المركــز المالي الموحدة
كما في 31 ديســمبر 2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

2021م 2022م إيضاح
الموجودات

الموجودات غيــر المتداولة
613,960,42113,949,152ممتلــكات ومعدات

7935,5121,298,464مشــاريع تحــت التنفيذ 
19420,412515,721حق اســتخدام األصول

8373,897454,056موجودات غير ملموســة 
91,575,1171,497,605شــركات مســتثمر فيهــا بطريقة حقــوق الملكية

1064,20542,880الموجــودات الماليــة األخرى-غيــر المتداولة
17,329,56417,757,878إجمالــي الموجودات غيــر المتداولة 

الموجــودات المتداولة 
11511,198479,858مخزون

122,069,0251,383,509مدينــون تجاريون وأصــول تعاقدية
13458,952661,648مصروفــات مدفوعــة مقدمًا وموجــودات متداولة أخرى

188,456-14اســتثمار فــي صنــدوق مرابحــة بالقيمــة العادلــة من خالل قائمة الربح أو الخســارة
152,529,3581,178,269النقــد ومافي حكمه

5,568,5333,891,740إجمالــي الموجــودات المتداولة 
22,898,09721,649,618إجمالــي الموجودات 

حقــوق الملكيــة والمطلوبات 
حقــوق الملكية

164,921,8753,937,500رأس المال
16351,7501,232,034إحتياطــي نظامي

1,489,1031,489,103عالوة إصدار أســهم 
34,403186إحتياطيــات أخرى

3,694,0232,754,283أرباح مبقاة
10,491,1549,413,106إجمالــي حقــوق الملكيــة العائدة للمســاهمين بالشــركة األم

32624,196546,891حقــوق الملكيــة غير المســيطرة
11,115,3509,959,997إجمالــي حقــوق الملكية 

المطلوبات
المطلوبــات غيــر المتداولة

178,537,4384,548,020قروض وتمويالت
1879,31570,510منافــع نهايــة الخدمــة للموظفين

19341,298397,906التزامــات إيجار
5,0028,604أدوات مالية مشــتقة

8,963,0535,025,040إجمالــي المطلوبات غيــر المتداولة 
المطلوبــات المتداولة 

17980,6345,060,830قروض وتمويالت
1997,069124,700التزامــات إيجار

201,486,5451,256,584دائنــون تجاريــون وأرصدة دائنة أخرى
21255,446222,467مخصــص الــزكاة وضريبة الدخل
2,819,6946,664,581إجمالــي المطلوبــات المتداولة

11,782,74711,689,621إجمالــي المطلوبات 
22,898,09721,649,618إجمالــي حقــوق الملكيــة والمطلوبات 

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن رقــم 1 إلــى رقــم 34 جــزًء ال يتجــزأ من هذه القوائــم المالية الموحدة 

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن رقــم 1 إلــى رقــم 34 جــزًء ال يتجــزأ من هذه القوائــم المالية الموحدة 

الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

قائمــة الربح أو الخســارة الموحدة 
للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

2021م 2022م إيضاح

228,582,5805,351,075اإليرادات
)4,917,976()7,204,452(23تكلفة التشــغيل

1,378,128433,099إجمالــي الربح قبــل إعانة الوقود 
الوقود  93,005123,396إعانة 

1,471,133556,495إجمالــي الربح 
)166,100()200,469(24مصروفــات عمومية وإدارية 

)2,032(1225,609رد مخصــص/ )مخصــص( اإلنخفــاض فــي مدينون تجاريون وأصــول تعاقدية
25197,01736,465إيرادات أخرى

1,493,290424,828الربح مــن العمليات 
)180,027()297,408(26مصروفــات تمويلة، صافي

959,64246,840الحصــة فــي نتائــج شــركات مســتثمرفيها بطريقة حقــوق الملكية
1,255,524291,641الربــح قبل الــزكاة وضريبة الدخل

)58,009()92,927(21مصــروف الــزكاة وضريبة الدخل 
السنة 1,162,597233,632ربح 

ربــح الســنة المتعلق بـ:
1,040,909192,433مســاهمي الشركة األم

32121,68841,199حقــوق الملكيــة غير المســيطرة
1,162,597233,632

ربحية الســهم )بالريال الســعودي(
272.110.39األساســية والمخفضة
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تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن رقــم 1 إلــى رقــم 34 جــزًء ال يتجــزأ من هذه القوائــم المالية الموحدة 

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن رقــم 1 إلــى رقــم 34 جــزًء ال يتجــزأ من هذه القوائــم المالية الموحدة 

الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

قائمــة الدخل الشــامل الموحدة 
للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

قائمــة التدفقــات النقدية الموحدة 
للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

2021م 2022م إيضاح

السنة 1,162,597233,632ربح 
البنــود التــي لــن يتــم إعــادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخســارة:

)1,215()2,730(18خســائر إعــادة قيــاس منافــع نهاية الخدمــة للموظفين
البنــود التــي مــن الممكــن أن يتــم إعــادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخســارة:
936,88119,451الحصــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر لشــركات مســتثمر فيها بطريقة حقــوق الملكية

1,196,748251,868إجمالي الدخل الشــامل للســنة
إجمالــي الدخــل الشــامل العائد إلى:

1,075,126210,925مســاهمي الشركة األم
121,62240,943حقــوق الملكيــة غير المســيطرة

1,196,748251,868إجمالي الدخل الشــامل للســنة

2021م2022مإيضاح
األنشطة التشــغيلية

السنة 1,162,597233,632ربح 
 التعديــالت لتســوية صافــي دخــل الســنة مع صافــي التدفقات النقديــة الناتجة 

من األنشــطة التشــغيلية
61,122,8421,042,938اســتهالك ممتلــكات ومعدات

19124,499108,493اســتهالك حق إســتخدام األصول 
884,93147,282إطفــاء/ إلغــاء موجودات غير ملموســة

2,032)25,609(12)رد مخصــص(/ مخصــص اإلنخفــاض فــي مدينون تجاريون وأصــول تعاقدية
26297,408180,027مصروفــات تمويلية

)46,840()59,642(9الحصــة فــي نتائــج شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقــوق الملكية
 أربــاح محققــة/ غيــر محققــه من اســتثمار فــي صندوق مرابحــة بالقيمة العادلة 

)956()1,523(14مــن خــالل قائمة الربح او الخســارة

)58()159,840(25أربــاح مــن إســتبعاد ممتلكات ومعدات
2192,92758,009الــزكاة وضريبة الدخل

1814,24611,544منافــع نهايــة الخدمــة للموظفين
2,652,8361,636,103

التغيــرات فــي رأس المال العامل:
)192,137()31,340(مخزون 

)350,191()659,907(مدينــون تجاريون وأصــول تعاقدية
)53,477(203,193مصروفــات مدفوعــة مقدمًا وموجــودات متداولة أخرى 

134,71910,247دائنــون تجاريــون وأرصدة دائنة أخرى
2,299,5011,050,545النقــد الناتج من األنشــطة التشــغيلية

)177,858()227,622(مصروفــات تمويليــة مدفوعة
)59,601()59,948(21الــزكاة وضريبة الدخــل المدفوعة

)7,550()8,171(18منافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن المدفوعة
2,003,760805,536صافــي النقــد الناتج من األنشــطة التشــغيلية

األنشطة االســتثمارية
)222,727()225,496(6إضافــات ممتلكات ومعدات

)924,683()1,080,084(7إضافات مشــاريع تحــت التنفيذ
)3,554()4,772(8اضافــة موجودات غير ملموســة

694,26160متحصــالت مــن إســتبعاد ممتلكات ومعدات
)88,440()94,625(9اســتثمار فــي شــركات مســتثمر فيهــا بطريقة حقــوق الملكية

-9113,636توزيعــات أربــاح مســتلمة مــن شــركة مســتثمر فيها بطريقة حقــوق الملكية
)187,500(14189,979متحصــل مــن بيــع/ )اســتثمار فــي( صنــدوق مرابحــة بالقيمــة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخســارة

14,66118,818موجــودات مالية أخــرى غير متداولة 
)1,408,026()392,440(صافي النقد المســتخدم في األنشــطة االســتثمارية

األنشــطة التمويلية
174,999,1281,450,349متحصــالت مــن قروض وتمويالت 

)742,106()5,090,403(ســداد قروض وتمويالت
)787,500(-31توزيعــات أرباح مدفوعة

)112,391()127,561(مدفوعــات التزامات إيجار 
)2,807()41,395(صافــي التغيــر فــي حصة حقــوق الملكية غير المســيطرة 

)194,455()260,231(صافــي النقــد المســتخدم في األنشــطة التمويلية
)796,945(1,351,089الزيــادة/ )النقــص( في النقــد ومافي حكمه

1,178,2691,975,214النقــد ومــا فــي حكمه في بداية الســنة
152,529,3581,178,269النقــد ومــا فــي حكمه في نهاية الســنة

أهــم المعامالت غيــر النقدية:
61,443,036560,645&7تحويــل مــن مشــاريع تحــت التنفيذ الــى ممتلكات و معدات 

1929,190473,071حق اســتخدام األصول
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تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن رقــم 1 إلــى رقــم 34 جــزًء ال يتجــزأ من هذه القوائــم المالية الموحدة 

الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكية الموحدة 
للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

حقوق حقــوق الملكيــة المتعلقة بمســاهمي الشــركة
الملكيــة غير 

المسيطرة
إجمالــي حقوق 

لملكية ا رأس المال
إحتياطي 

نظامي
عالوة إصدار 

أسهم
االحتياطيات 

إجمالي أرباح مبقاةاألخرى

3,349,3509,989,681508,75510,498,436)18,306(3,937,5001,232,0341,489,103الرصيــد فــي 1 يناير 2021م
السنة 192,433192,43341,199233,632----ربح 

18,236)256(18,492-18,492---الدخل الشــامل ااَلخر
18,492192,433210,92540,943251,868---إجمالي الدخل الشــامل للســنة

صافــي التغير فــي حصة حقوق 
)2,807()2,807(------الملكيــة غير المســيطرة 

)787,500(-)787,500()787,500(----توزيعــات أرباح )إيضاح 31(
3,937,5001,232,0341,489,1031862,754,2839,413,106546,8919,959,997الرصيــد في 31 ديســمبر 2021م

3,937,5001,232,0341,489,1031862,754,2839,413,106546,8919,959,997الرصيــد فــي 1 يناير 2022م
السنة 1,040,9091,040,909121,6881,162,597----ربح 

34,151)66(34,217-34,217---الدخل الشــامل ااَلخر
34,2171,040,9091,075,126121,6221,196,748---إجمالي الدخل الشــامل للســنة

المحــول من االحتياطــي النظامي 
------)984,375(984,375الــي رأس المــال )إيضاح 16(

صافــي التغير فــي حصة حقوق 
 الملكيــة غير المســيطرة 

)إيضاح 32(
----2,9222,922)44,317()41,395(

---)104,091(--104,091-المحــول إلى االحتياطــي النظامي
4,921,875351,7501,489,10334,4033,694,02310,491,154624,19611,115,350الرصيــد في 31 ديســمبر 2022م

الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائــم المالية الموحدة
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

1. الشــركة وشــركاتها التابعة ووصف األعمال
تأسســت الشــركة الوطـــنية الســعودية للنقل البحري - شــركة مســاهمة ســعودية )“الشــركة” أو “البحري” أو “الشــركة األم”( بموجب المرســوم الملكي 

رقــم م/5 بتاريــخ 12 صفــر 1398هـــ )الموافــق 21 ينايــر 1978م( وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري رقم 1010026026 بتاريــخ 1 ذو الحجة 1399هـ 
)الموافــق 22 أكتوبــر 1979م( الصــادر بمدينــة الريــاض. تقــع اإلدارة الرئيســة للشــركة فــي حــي العليــا، أبــراج العليا )البرج ب(، في الطوابــق من الثاني 

عشــر إلــى الخامــس عشــر، ص.ب. 8931 الريــاض 12213 المملكة العربية الســعودية.

تتمثــل أنشــطة الشــركة والشــركات التابعــة لهــا المذكــورة أدنــاه )“المجموعــة”( فــي شــراء وبيع البواخر والســفن وتشــغيلها لنقل البضائع والمشــاركة في 
عمليــات النقــل البحــري ووكاالت شــركات المالحــة البحريــة وتخليــص البضائــع وتنســيق نقلهــا وتخزينهــا علــى متن البواخــر وجميع العمليــات المرتبطة 

بالنقــل البحــري، وتمــارس المجموعــة أنشــطتها مــن خــالل أربعــة قطاعــات مختلفــة هــي نقل النفــط الخام ونقــل الكيماويات ونقل البضائــع العامة ونقل 
البضائــع الجافــة الســائبة، باإلضافــة إلــى تملــك األراضــي والعقــارات داخــل المملكــة أو خارجهــا وتملك الحصص في شــركات أخــرى أو اإلندماج معها 

واإلشــتراك مع الغير في تأســيس شــركات لمزاولة نشــاط مماثل أو متمم لها. 

يتكون رأس مال الشــركة البالغ قدره 4,921,875,000 ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2022م من 492,187,500 ســهم )31 ديســمبر 2021م: 
3,937,500,000 ريال ســعودي يتكون من 393,750,000 ســهم( بقيمة اســمية تبلغ 10 ريال ســعودي للســهم )إيضاح 16(.

وفيمــا يلــي بيــان بالشــركات التابعــة المدرجــة ضمن هذه القوائــم المالية الموحدة:

* فــي 18 أغســطس 2022م، اســتحوذت المجموعــة علــى 40% مــن شــركة البحــري لوجيســتكس )ســابقَا : شــركة بحــري بولوريــه لوجيســتكس( وزيــادة ملكيتهــا الى 100% )إيضاح 32(.

وفيمــا يلــي بيــان بالشــركات المســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة في هذه القوائــم المالية الموحدة:

تاريخ التأســيسالشــركات التابعة
نســبة الملكيــة المؤثرة

المقرالنشــاط األساسي 2021م 2022م 

الواليــات المتحدة وكيل لســفن الشركة100%100%1991مالشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحــري – أمريكا
االمريكية

 شــركة الشــرق األوسط إلدارة الســفن المحدودة 
اإلمــارات العربية اإلدارة الفنية للســفن100%100%2010م)جيــه إل تي(

المتحدة

المملكــة العربية الخدمات اللوجســتية60%100%2017مشــركة بحري لوجيســتكس*
السعودية

المملكــة العربية نقــل البتروكيماويات80%80%1990مالشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويات المحدودة
السعودية

المملكــة العربية نقــل البضائع الســائبة60%60%2010مشــركة البحري للبضائع الســائبة 
السعودية

تاريخ التأســيسشــركات مســتثمر فيهــا بطريقة حقــوق الملكية
نســبة الملكية

المقرالنشــاط األساسي 2021م 2022م 

سنغافورةنقل الغاز المســال30.3%30.3%1980مشــركة بترديــك المحدودة )إيضاح أ(

المملكــة العربية الصناعــات البحرية19.9%19.9%2017مالشــركة العالميــة للصناعــات البحريــة )إيضاح ب( 
السعودية

المملكــة العربية تعبئــة وتخزيــن الحبوب50%50%2021مالشــركة الوطنيــة للحبــوب )إيضاح ج(
السعودية
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

2. أسس اإلعداد

االلتزام 2-1 بيان 
تــم إعــداد ھــذه القوائــم المالیــة الموحــدة للمجموعــة وفقــًا للمعاییرالدولیــة للتقريــر المالــي المعتمــدة في المملكــة العربیة الســعودیة، والمعاییر 

واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الھیئة الســعودیة للمراجعين والمحاســبين.

2-2 إعداد القوائــم المالية

أ( مبــدأ التكلفــة التاريخية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبدأ التكلفــة التاريخية باســتثناء التالي:

قيــاس األدوات الماليــة المشــتقة واالســتثمار فــي صنــدوق مرابحــة بالقيمة العادلة.	 
اإلعتــراف بمســتحقات منافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن بالقيمــة الحاليــة لاللتزامــات المســتقبلية باســتخدام طريقــة وحدة االئتمــان المتوقعة.	 

ب( عملــة العرض والعملــة الوظيفية
تــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي وهــي العملــة الوظيفيــة للشــركة. كمــا تم تقريــب كافة المبالغ إلى أقرب ألــف ما لم يذكر 

خالف ذلك.

3. أســس توحيد القوائــم المالية
يشــار الــى الشــركة وشــركاتها التابعــة مجتمعــة بـــ “المجموعــة”. الشــركات التابعــة هي الشــركات التــي تمارس عليهــا المجموعة الســيطرة. تتحقق 

الســيطرة عندمــا تصبــح المجموعــة عرضــة أو لهــا الحــق فــي الحصــول علــى العوائــد المتغيــرة نتيجة معامالتها في الشــركة المســتثمر بهــا، ويكون لها 
القــدرة علــى التأثيــر فــي تلــك العوائــد مــن خــالل ممارســة ســيطرتها على تلك الشــركات. وبشــكل خاص فإن المجموعة تســيطر على المنشــأة المســثمر 

بهــا إذا – وفقــط إذا – كان لــدى المجموعــة:

نفــوذ علــى المنشــأة المســتثمر بهــا )مثــل: وجــود حقــوق قائمــة تعطــي المجموعــة القــدرة الحاليــة لتوجيه النشــاطات ذات الصلة بالمنشــأة 	 
المســتثمر بها(.

التعــرض لمخاطــر أو لديهــا حقــوق فــي الحصــول علــى عوائــد متغيــرة نتيجة معامالتها مع المنشــأة المســتثمر بها.	 
القــدرة علــى اســتخدام نفوذهــا علــى المنشــأة المســتثمر بها في التأثيــر على عوائدها.	 

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت ال تــزال تمــارس الســيطرة علــى المنشــأة المســتثمر بهــا أم ال عندما تشــير الحقائق والظــروف أن هناك تغيرًا 
فــي عنصــر أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة. يبــدأ توحيــد الشــركة التابعــة اعتبــارًا من تاريخ ســيطرة المجموعة على الشــركة التابعة وتســتمر حتى 

زوال الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. يتــم إدراج الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات الخاصــة بالشــركة التابعــة المقتنــاة أو المباعة خالل 
الفتــرة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ اســتحواذ المجموعــة علــى الســيطرة وحتى تاريخ فقــدان المجموعة للســيطرة على الشــركة التابعة. 

يتــم توزيــع الربــح أو الخســارة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل اآلخــر بيــن المســاهمين في الشــركة األم للمجموعــة والحقوق غير المســيطرة، حتى 
لــو أن هــذا التوزيــع قــد يــؤدي إلى عجز فــي رصيد الحقوق غير المســيطرة. 

إذا تطلــب االمــر، يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة فــي حالــة وجود فروقات جوهرية بين الشــركة األم والشــركة التابعة، 
وذلــك مــن أجــل التوفيــق بيــن سياســاتها المحاســبية والسياســات الماليــة للمجموعــة. يتم اســتبعاد جميع الموجــودات والمطلوبات وحقــوق الملكية 

واإليــرادات والمصروفــات والتدفقــات النقديــة المتعلقــة بالمعامــالت مــا بيــن شــركات المجموعة بالكامل عنــد التوحيد.

يتــم قيــاس حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة بنســبة حصتهــا فــي صافــي الموجــودات القابلــة للتحديد في الشــركة المســتثمر فيها في تاريخ االســتحواذ 
بالقيمــة العادلة. 

يتــم المحاســبة عــن التغيــرات فــي ملكيــة شــركة تابعة بــدون فقدان الســيطرة كمعامالت ضمن حقــوق الملكية.

أ( خــالل ســنة 2022م، قامــت شــركة بترديــك المحــدودة بتغييــر نهايــة الســنة من 31 أغســطس إلى 31 ديســمبر. وتم تســجيل حصــة المجموعة في 
نتائــج شــركة بترديــك المحــدودة للفتــرة الماليــة وفقــًا آلخــر قوائــم ماليــة معــدة مــن قبل شــركة بترديك المحــدودة. إن الفرق بين آخر قوائــم مالية معدة 

مــن قبــل شــركة بترديــك المحــدود والقوائــم الماليــة األولية الموحــدة المختصرة للمجموعة هو شــهرين.

ب( تــم تأســيس الشــركة العالميــة للصناعــات البحريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بــرأس مــال قدره 1,107 مليون ريال ســعودي بين كل من 
الشــركة و شــركة أرامكــو الســعودية وشــركة المبريــل للطاقــة المحــدودة وشــركة كوريــا لبناء الســفن والهندســة البحريــة المحدودة. تبلغ حصــة المجموعة 

في الشــركة المنشــأة %19.9. 

ج( خالل شــهر أغســطس 2020م، وقعت الشــركة إتفاقية مشــروع مشــترك إلنشــاء “الشــركة الوطنية للحبوب” بالمناصفة مع الشــركة المزارعون 
المتحــدون لإســتثمار، ويهــدف إلــى بنــاء وإنشــاء محطــة لمناولــة الحبــوب فــي مينــاء ينبع التجاري، ســعيًا إلى تلبيــة الحاجة المســتقبلية من الغالل 
الرئيســية للمملكــة العربيــة الســعودية. تــم اإلنتهــاء مــن اإلجــراءات القانونيــة لتســجيل الشــركة وإصدار الســجل التجاري بتاريخ 18 شــعبان 1442هـ 

)الموافق 31 مارس 2021م(. لم يبدأ النشــاط بالمشــروع المشــترك بعد.

يتــم تشــغيل الشــركة من خالل الفــروع التالية:

أســطول المجموعة:
كما في 31 ديســمبر 2022م، تمتلك المجموعة أســطواًل مكونًا من 92 ســفينة مملوكة و6 ســفن مســتأجرة )31 ديســمبر 2021م: 90 ســفينة 

مملوكــة و6 ســفن مســتأجرة( تعمــل في القطاعــات التالية:

قطــاع نقــل النفط الخام:
يتكــون مــن 42 ناقلــة )31 ديســمبر2021م: 47 ناقلــة(، منهــا 38 ناقلــة نفــط عمالقــة تعمــل فــي الســوق الفــوري، وتمتلك المجموعــة كذلك 4 ناقالت 

منتجــات نفطيــة مكــررة، تــدار تجاريــآ مــن قبل الشــركة الوطنية لنقــل الكيماويات المحدودة.

قطاع نقــل الكيماويات:
يتــم تشــغيل هــذا القطــاع بالكامــل عــن طريــق الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويات المحدودة التي تمتلك 35 ســفينة و6 ســفن مســتأجرة )31 ديســمبر 

2021م: 28 ســفينة مملوكة و6 ســفن مســتأجرة(، تعمل كما يلي:

34 ســفينة تعمل في الســوق الفوري.	 
ســفينتان مؤجرتان إلى الشــركة العالمية للشــحن والنقل المحدودة التابعة للشــركة الســعودية للصناعات األساســية )ســابك(، و5 ســفن مؤجرة 	 

إلى شــركة أرامكــو للتجارة.

قطــاع الخدمات اللوجســتية:
يتكون من 6 ســفن دحرجة )31 ديســمبر 2021م: 6 ســفن( تعمل على الخطوط التجارية بين أمريكا الشــمالية وأوروبا والشــرق األوســط وشــبه القارة 

الهندية واســيا.

قطــاع نقل البضائع الســائبة:
يتــم تشــغيل هــذا القطــاع عــن طريــق شــركة البحــري للبضائــع الســائبة التــي تمتلــك 9 ســفن متخصصة في نقل البضائع الســائبة )31 ديســمبر 2021م: 

9 ســفن(، 5 منهــا مؤجــرة إلــى الشــركة العربيــة للخدمــات الزراعية )أراســكو(، و4 تعمل في الســوق الفوري. 

التجاري المدينةتاريخ التســجيلرقم التســجيلاالسم 

الرياض1979/10/23م1010026026الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقل البحري 
جدة1982/2/21م4030033402الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقل البحري 
الدمام1983/7/30م2050013881الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقل البحري 
لجبيل1984/7/25م2055001309الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقل البحري ا

دبي2010/12/6مجيــه إل تي - 65807الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقل البحري 
نيودلهي2016/8/26ماف06135الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقل البحري 

 146

القـوائــــم المـاليــــة المـوحــــدةالتقـريـــر السنـــوي 2022

147 



الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

الخطــوة 5 - اثبــات اإليــرادات عندمــا تفــي المجموعــة )أو عنــد الوفاء( بالتزام األداء.

تفــي المجموعــة بالتــزام األداء وتعتــرف باإليــرادات بمــرور الوقــت، في حالة اســتيفاء أحد المعاييــر التالية:

ال ينتــج عــن أداء المجموعــة أصــل لــه اســتخدام بديــل للمجموعــة وللمجموعــة حــق واجــب النفــاذ في الدفــع مقابل األداء المكتمــل حتى تاريخه ؛	 
يــؤدي أداء المجموعــة إنشــاء أو تحســين أصــل يتحكــم بــه العميل عند إنشــاء األصل أو تحســينه ؛	 
يتلقــى العميــل ويســتهلك فــي نفــس الوقــت المزايــا التــي يوفرهــا أداء المجموعة أثنــاء أداء المجموعة.	 

بالنســبة اللتزامــات األداء حيــث ال يتــم اســتيفاء أي مــن الشــروط المذكــورة أعــاله، يتــم إثبــات اإليرادات فــي الوقت الذي يتم فيــه الوفاء بالتزام األداء.

يتــم إثبــات اإليــرادات عنــد حصــول العميل على الســيطرة على الخدمات.

يحــق للمجموعــة فــي بعــض الترتيبــات المتعلقــة باإليــرادات، الحصــول علــى بعــض المزايــا المتغيــرة أو تعهدها بدفــع التزامات معينــة )غرامات تأخير 
كبيــرة( والتــي تكــون مشــروطة بوقــوع أو عــدم وقــوع حــدث معيــن. تقــوم اإلدارة أثنــاء تحديد ســعر المعاملة بتقدير ســعر المعاملة المحتمل اســترداده 
بشــكل كبيــر وال يمكــن إلغــاؤه. ال يتــم إدراج هــذه المزايــا المتغيــرة فــي التقييــم األولــي لســعر المعاملــة حيــث يحــق للمجموعة الحصول عليهــا فقط عند 

وقــوع هذا الحدث.

المالية 4-3 األدوات 

أ( االعتــراف األولي والقياس
يتــم اإلعتــراف مبدئًيــا بالمدينــون التجاريــون المصــدرة عنــد نشــأتها. يتــم اإلعتــراف مبدئًيــا بجميع األصــول وااللتزامات المالية األخــرى عندما تصبح 

المجموعــة طرًفــا فــي األحــكام التعاقدية لألداة.

يتــم قيــاس األصــل المالــي )مــا لــم يكــن ذمــم مدينــة تجاريــة بــدون عنصــر تمويلي هام( أو االلتــزام المالي مبدئًيــا بالقيمــة العادلة زائًدا، بالنســبة لبند غير 
مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، تكاليــف المعاملــة التــي يمكن أن تنســب مباشــرة إلى االســتحواذ أو اإلصدار. يتــم قياس الذمم 

التجاريــة المدينــة التــي ليــس لهــا عنصــر تمويلي هــام مبدئًيا بســعر المعاملة.

ب( تصنيــف وقيــاس الموجــودات المالية والمطلوبــات المالية
عنــد االثبــات األولــي، يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة علــى أنهــا موجــودات ماليــة مقاســة بالتكلفة المطفــأة، أو بالقيمة العادلــة من خالل الدخل 

الشــامل اآلخــر – اســتثمارات فــي أدوات الديــن، أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل اآلخر – اســتثمارات في أدوات حقــوق الملكية، 
أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. إن تصنيــف الموجــودات الماليــة عــادًة مــا يســتند إلــى نموذج األعمال الــذي يتم من خالله إدارة 

الموجــودات الماليــة وكذلــك خصائــص تدفقاتها النقديــة التعاقدية. 

فــي حــال فقــدان المجموعة للســيطرة على شــركة تابعة:

إلغــاء اإلعتــراف بموجــودات ومطلوبات الشــركة التابعة.	 
إلغــاء اإلعتــراف بالقيمــة الدفتريــة ألي حقــوق ملكية غير مســيطرة.	 
إلغــاء اإلعتــراف بفروقــات تحويــل العمــالت المتراكمة المســجلة في حقــوق الملكية.	 
اإلعتــراف للمقابــل المســتلم بالقيمــة العادلة.	 
اإلعتــراف ألي اســتثمار محتفــظ بهــا بالقيمة العادلة.	 
اإلعتــراف بــأي فائــض أو عجــز فــي قائمة الربح أو الخســارة الموحدة.	 

تتبــع الشــركة وشــركاتها التابعــة نفــس فتــرات التقاريــر الماليــة بإســتثناء شــركة بترديــك )شــركة مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكية( كما هــو مبين 
فــي إيضاح 1. 

4. السياســات المحاســبية الهامة
قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســات المحاســبية بإتســاق علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه القوائــم المالية الموحدة. تم إعــادة تبويب بعض 

أرقام المقارنة للســنة الســابقة لتتماشــى مع العرض للســنة الحالية.

4-1 األحــكام والتقديــرات واالفتراضات المحاســبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة مــن اإلدارة إجــراء أحــكام وتقديــرات وافتراضات تؤثــر على المبالــغ المدرجة للموجــودات والمطلوبات واإليرادات 

والمصروفــات. تســتند التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا إلــى الخبــرة وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقــد أنهــا معقولة في ظل الظــروف التي ينتج 
عنهــا أســاس إصــدار األحــكام حــول القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات التــي ال تظهــر بســهولة عن غيرها مــن المصادر. فبالتالي قــد تختلف 

النتائــج الفعليــة عــن تلــك التــي تمت على أساســاها التقديرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات األساســية بشــكل مســتمر. يتــم اثبــات التعديــالت علــى التقديرات المحاســبية فــي الفترة التي يتــم فيها مراجعة 
التقديــرات إذا كان التعديــل يؤثــر فقــط علــى الفتــرة، أو فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات والفترات المســتقبلية إذا كان التعديــل يؤثر على 

كل مــن الفتــرات الحالية والمســتقبلية.

فــي ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، قامــت اإلدارة بوضــع التقديرات واألحــكام التالية التي تعتبر جوهرية فــي القوائم المالية الموحدة:

تقييــم هبوط قيمة للســفن. 	 
قيــاس إلتزامــات المنافــع المحــددة واإلفتراضات اإلكتوارية الرئيســية.	 
 قيــاس مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة للمدينيــن التجارييــن ,واألصــول التعاقديــة وهو إفتراض أساســي لتقدير المتوســط المرجح 	 

لنســب الخسائر.

4-2 اإليــرادات من العقــود مع العمالء
تقــوم المجموعــة باثبــات اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء بنــاًء علــى نمــوذج من خمس خطــوات كما هو موضح فــي المعيار الدولي إلعداد 

التقاريــر الماليــة رقــم 15 ويرد أدناه:

الخطــوة 1 - تحديــد العقــد )العقــود( مــع العميــل: يتــم تعريــف العقــد علــى أنــه اتفــاق بيــن طرفين أو أكثر ينشــئ حقــوق والتزامات قابلــة للتنفيذ ويحدد 
المعاييــر الخاصــة بــكل عقــد يجب الوفاء به؛

الخطــوة 2 - تحديــد التزامــات األداء فــي العقــد: التــزام األداء هــو وعــد فــي عقــد مع عميل لنقل ســلعة أو خدمة إلــى العميل؛

الخطــوة 3 - تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو مقــدار االعتبــار الــذي تتوقــع المجموعــة الحصول عليــه مقابل تحويــل البضائع أو الخدمات 
الموعــودة إلــى العميــل، باســتثناء المبالــغ التــي يتــم تحصيلها نيابة عــن أطراف ثالثة؛

الخطــوة 4 - تخصيــص ســعر المعاملــة اللتزامــات األداء فــي العقــد: بالنســبة للعقــد الــذي يحتــوي علــى أكثــر من التزام أداء واحد، تقــوم المجموعة 
بتخصيــص ســعر المعاملــة لــكل التــزام أداء فــي مبلــغ يحــدد مقــدار االعتبــار إلــى التــي تتوقــع المجموعة الحصــول عليه مقابل الوفــاء بكل التزام أداء.

الخدمة طبيعة وتوقيت اســتيفاء مطلوبات األداء وشــروط الســداد الهامةنوع 

 ترتيــب إيجار ســفن لمدة 
محــدودة )عقود تأجير(

فــي حالــة إيجــار الســفن لمــدة محــدودة، تقيــس المجموعــة مدى إنجازها بشــأن االســتيفاء التام لاللتزام باألداء باســتخدام مقياس 
زمنــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، ونظــرًا إلــى أن المجموعــة تصــدر فواتيــر الخدمــة المقدمة بناءًا على الســعر المحدد لــكل يوم خدمة، 

فلــدى المجموعــة الحــق فــي إصــدار فواتيــر للعميــل بالمبلــغ الــذي يتفــق مباشــرة مع قيمــة أداء المجموعة الذي أنجزتــه حتى تاريخه. 
تتحقــق اإليــرادات بناًء على نســبة اإلنجاز.

إيجار الســفن بالرحلة )الســوق 
الفوري وتأجير الســفن(

فــي حالــة إيجــار الســفن بالرحلــة، بمــا فــي ذلــك خطــوط المالحــة المنتظمة، تقــوم المجموعة بقياس اإلنجاز على أســاس عدد األيام 
المنقضيــة وإســتفادة العميــل مــن الخدمــات المقدمــة خــالل مــدة الرحلــة. تحــدد المجموعة َالية إســتيفاء أداء خدمــة النقل إبتداًء من 

مينــاء التحميــل وإنتهــاء الخدمــة فــي مينــاء اإلفــراغ. وبالتالــي، يتــم اإلعتــراف باإليرادات وفقًا لمبدأ اإلســتحقاق من نقطــة التحميل 
حتــى إكمــال عمليــة اإلفــراغ بنــاًء علــى عــدد أيــام الرحلــة فــي نهاية كل فترة مالية نســبًة إلــى إجمالي عدد أيام الرحلــة المتوقعة.

ايــرادات الخدمات اللوجســتية 
)نقل الشــحنات(

ايــرادات الخدمــات اللوجســتية تشــمل تنفيــذ طلبــات الشــحن وخدمــات النقــل. يتم إثبات ايرادات الخدمات اللوجســتية فــي النقطة 
التــي يتــم فيهــا اكمــال تقديــم الخدمــات للعميــل والعميل يقبل الخدمــة المقدمة.
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفت كال الشــرطين أدنــاه وال يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة من خالل الربح أو الخســارة.

يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يهدف إلى االحتفــاظ بالموجــودات لتحصيل تدفقات نقديــة تعاقدية، و	 
تنشــأ بنودهــا التعاقديــة فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تمثــل فقــط مدفوعات ألصل المبلــغ والفائدة على أصــل المبلغ القائم.	 

يتــم قيــاس االســتثمارات فــي أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخل الشــامل اآلخر إذا اســتوفت كال الشــرطين أدناه وال يتــم تخصيصها 
بالقيمــة العادلــة مــن خالل الربح أو الخســارة:

يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي يتحقــق الهــدف منــه عن طريــق تحصيل تدفقــات نقدية تعاقدية وبيــع موجودات مالية، و	 
تنشــأ بنودهــا التعاقديــة فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تمثــل فقــط مدفوعات ألصل المبلــغ والفائدة على أصــل المبلغ القائم.	 

عنــد االثبــات األولــي لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجرة، يحــق للمجموعة أن تختار بشــكل نهائي عرض 
التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. يتم هذا الخيار على أســاس كل اســتثمار على حدة.

إن جميــع الموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخر وفقًا لما تــم بيانه أعاله، 
يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، وهــذا يتضمــن جميــع الموجــودات المالية المشــتقة. وعند اإلثبات األولي، يحــق للمجموعة 

أن تخصــص بشــكل نهائــي الموجــودات الماليــة التــي بطريقــة أخــرى تســتوفي متطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمة العادلــة من خالل الدخل 
الشــامل اآلخــر، كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة، وإذا قامــت بذلك، تقوم بحــذف عدم التطابق المحاســبي الذي قد 

ينشــأ بطريقــة أخــرى أو تخفيضه بشــكل كبير.

يتــم تطبيــق السياســات المحاســبية التاليــة علــى القيــاس الالحق للموجــودات المالية.

تتكــون الموجــودات الماليــة المثبتــة بالتكلفــة المطفــأة مــن الذمــم المدينــة التجاريــة واألصــول التعاقديــة، والموجودات المالية األخرى غيــر المتداولة، 
والموجــودات الماليــة األخــرى المتادولــة، والنقد ومــا في حكمه.

المطلوبــات الماليــة - التصنيــف والقيــاس الالحــق والربح والخســائر
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة عنــد قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربح أو الخســارة. يتــم تصنيف المطلوبــات المالية 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة إذا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة، وهي مشــتقة أو مخصصة على هــذا النحو عند 
االعتــراف األولــي. المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الربــح أو الخســارة يتم قياســها بالقيمة العادلة وصافي المكاســب أوالخســائر، 

شــاملة أي مصروفــات فائــدة يتــم اثباتهــا فــي الربــح أو الخســارة. يتــم الحًقــا قيــاس المطلوبــات المالية األخــرى بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة 
معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم االعتــراف بمصروفــات الفوائــد وأربــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبية في الربح أو الخســارة. يتــم أيًضا االعتراف بأي 

مكســب أو خســارة من االســتبعاد في الربح أو الخســارة.

إلغاء اإلثبات

األصــول المالية
تقــوم المجموعــة باســتبعاد األصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصل المالــي، أو تقوم بنقل الحقــوق لتلقي 

التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي عمليــة الــى حــد كبيــر تكــون فيهــا جميــع مخاطــر ومنافــع ملكية األصل المالي تــم نقلها أو عدم قيــام المجموعة 
بتحويلهــا أو االحتفــاظ بهــا بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصل المالي.

الموجــودات الماليــة بالقيمة 
العادلــة مــن خالل الربح أو 

الخسارة

يتــم القيــاس الالحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة. يتــم إثبات صافي المكاســب والخســائر، وتشــمل أي فائدة أو دخل 
توزيعــات أربــاح، ضمن الربح أو الخســارة. 

الموجــودات الماليــة بالتكلفة 
المطفأة

يتــم القيــاس الالحــق لهــذه الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلية. يتــم تخفيض التكلفــة المطفأة 
بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم إثبــات إيــرادات الفائدة ومكاســب وخســائر تحويل العمــالت األجنبية واالنخفاض فــي القيمة 

ضمن الربح أو الخســارة. يتم إثبات أي مكســب أو خســارة ضمن الربح أو الخســارة.

االســتثمارات في أدوات حقوق 
الملكيــة بالقيمــة العادلة من 

خالل الدخل الشــامل اآلخر

يتــم القيــاس الالحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة. يتــم إثبــات توزيعــات األرباح كإيرادات ضمن الربح أو الخســارة مــا لم تمثل 
توزيعات األرباح بشــكل واضح اســترداد جزء من تكلفة االســتثمار. يتم إثبات المكاســب والخســائر األخرى ضمن الدخل الشــامل 

اآلخــر وال يتــم إعــادة تصنيفهــا أبًدا إلى الربح أو الخســارة.

تدخــل المجموعــة فــي عمليــات تقــوم بموجبهــا بنقــل األصــول المعتــرف بهــا فــي قائمــة المركــز المالي الخاصة بهــا، ولكنها تحتفظ بكل أو بشــكل 
جوهــري بجميــع مخاطــر ومنافــع األصــول المحولــة. فــي هذه الحاالت، ال يتم اســتبعاد األصــول المحولة.

المطلوبــات المالية
تقــوم المجموعــة بالغــاء االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عنــد الوفــاء بمطلوباتهــا التعاقديــة أو إلغاؤهــا أو انتهــاء صالحيتهــا. تقــوم المجموعــة أيًضا بإلغاء 

المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل شــروطها وتكــون التدفقــات النقديــة للمطلوبــات المعدلــة مختلفــة اختالًفــا جوهرًيا، وفي هذه الحالــة المطلوبات 
الماليــة الجديــدة المســتندة إلــى الشــروط المعدلــة يتــم اإلعتراف بهــا بالقيمة العادلة.

عنــد اســتبعاد المطلوبــات الماليــة، يتــم اإلعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة المطفــأة والمقابــل المدفــوع )بمــا في ذلك أي أصول غيــر نقدية محولة 
أو مطلوبــات محتملــة( فــي الربح أو الخســارة.

المقاصة
تتــم المقاصــة بيــن األصــول الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويتــم عــرض المبلــغ الصافــي فــي قائمة المركــز المالي فقط عندمــا يكون للمجموعــة حالًيا حق 

قابــل للتنفيــذ قانونًيــا فــي تســوية المبالــغ وتنــوي تســويتها علــى أســاس صافــي أو لتحقيــق األصل وتســوية االلتزامات في وقت واحد.

انخفــاض قيمــة األصــول المالية غير المشــتقة
بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9 يتــم قيــاس مخصصــات الخســائر على أي من األســس التالية:

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى 12 شــهرًا: وهــي ناتجــة عــن أحــداث تعّثــر محتملة عن الســداد خالل فترة 12 شــهرًا مــن تاريخ القوائم 	 
المالية؛ و

الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة: وهــي الخســائر االئتمانيــة التــي تنتــج مــن جميع أحــداث التعّثر المحتمل عن الســداد على 	 
مــدى العمــر المتوقع لــألداة المالية.

تقــوم المجموعــة بتكويــن مخصــص للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة وموجودات العقود. تقــوم المجموعة 
بقيــاس مبلــغ مخصصــات الخســارة بنــاًء علــى األعمار االنتاجية لخســائر االئتمــان المتوقعة.

الموجــودات الماليــة المنخفضــة قيمتهــا ائتمانيًا
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل قوائــم ماليــة بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة وأوراق الدين المدرجــة بالقيمة العادلة 

مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر منخفضــة القيمــة ائتمانيــًا. يتــم تقييــم األصــل المالــي على أنــه منخفض القيمــة ائتمانًيا عند وقوع حــدث أو أكثر يكون 
لــه تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقدرة لذلــك األصل المالي.

تشــمل األدلــة التــي تشــير إلــى انخفاض األصــول المالية البيانــات القابلة للمالحظــة التالية:

صعوبــة ماليــة كبيــرة للمدين ؛	 
خــرق العقــد مثــل التقصيــر أو التأخيــر أكثــر مــن 4 ســنوات مــن تاريــخ االســتحقاق مــن الجهــات الحكومية والشــبه حكومية، ومتأخرة أكثر من ســنتين 	 

مــن تاريخ االســتحقاق من الجهــات التجارية.
إعــادة هيكلــة القــرض أو الســلفة مــن قبل المجموعة بشــروط ال تراهــا المجموعة	 
خالف ذلك؛	 
مــن المحتمــل أن يدخــل المديــن فــي حالــة إفالس أو إعــادة تنظيم مالي أخرى؛ أو	 
اختفاء ســوق نشــط لألوراق المالية بســبب الصعوبات المالية	 

عــرض االنخفاض فــي القيمة
يتــم خصــم مخصصــات الخســائر للموجــودات الماليــة التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة مــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة للموجودات. يتم عرض خســائر 

االنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى، بمــا فيهــا األصــول التعاقديــة، بشــكل منفصل فــي قائمة األرباح 
أو الخســائر.
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

4-4 النقــد ومــا في حكمه 
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة مــن النقد لدى البنــوك والودائع قصيرة األجل ومرابحات مســتحقة خالل ثالثة أشــهر 

أو أقــل، والتــي ال تخضــع لمخاطــر جوهريــة للتغير فــي قيمتها.

4-5 المخزون
يتكــون المخــزون مــن وقــود الســفن وزيــوت التشــحيم ومــواد أخــرى. يتــم قيــاس المخزون بالتكلفــة أو صافي القيمــة القابلة للتحقــق، أيهما أقل. 

يتــم قيــاس تكلفــة مخــزون الوقــود المســتخدم باســتخدام طريقــة الــوارد أواًل يصــرف أواًل، بينمــا يتم قيــاس تكلفة زيوت التشــحيم والمواد األخرى 
باســتخدام طريقة المتوســط المرجح.

تتضمــن التكلفــة صافــي ســعر الشــراء )بعــد الخصومــات التجاريــة( وتكاليــف الشــحن والنقــل والتأمين والرســوم الجمركية وأي مصروفات مباشــرة أخرى 
متعلقــة باقتنــاء المخزون.

4-6 الممتلــكات والمعدات
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم و/ أو الخســائر المتراكمــة لالنخفــاض فــي القيمة، إن وجدت. وتشــمل هذه 

التكلفــة تكلفــة اســتبدال أجــزاء مــن الممتلــكات والمعــدات وتكاليــف االقتــراض بالمشــاريع اإلنشــائية طويلــة األجل )الموجودات المؤهلة( إذا اســتوفت 
معاييــر اإلثبات.

عنــد الحاجــة إلــى اســتبدال أجــزاء هامــة مــن الممتلــكات والمعــدات علــى فتــرات، تقــوم المجموعة بإثبات هذه األجزاء بشــكل فردي كموجــودات لها أعمار 
إنتاجيــة محــددة وتســتهلكها وفقًا لذلك. 

وبالمثــل، عندمــا يتــم إجــراء فحــص رئيســي، يتــم إثبــات تكلفتــه فــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعدات في حالة اســتيفاء معايير اإلثبــات. يتم إثبات 
جميــع تكاليــف اإلصــالح والصيانــة األخــرى فــي قائمة الربح أو الخســارة الموحدة عنــد تكبدها. 

يتــم احتســاب االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتوزيــع تكلفتهــا، بعــد خصــم قيمتهــا المتبقية، على مــدى أعمارها اإلنتاجيــة المقدرة على 
النحــو التالي:

إذا كان بنــد الممتلــكات والمعــدات يتكــون مــن مكونــات أجــزاء فرديــة يكــون لهــا تطبيق طرق أو نســب اســتهالك مناســبة أخرى، فإنه يتم اســتهالك كل 
مكــون علــى حــدة. المكــون المنفصــل يكــون جــزًء ماديــًا أو جــزًء غير ماديًا يمثــل فحصًا أو إصالحا رئيســيًا )كتكاليف التســفين(.

لغــرض إثبــات تكاليــف ســفن المجموعــة، فإنــه يتــم تقديــر أول تكاليــف تســفين كجزء رئيســي من تكاليف الســفن وبالتالي رســملته واســتهالكه كبند 
منفصــل. يتــم رســملة تكاليــف التســفين الالحقــة بشــكل منفصــل واســتهالكها خــالل الســنة حتــى تبــدأ عملية التســفين التالية. وفي حالة إجــراء عملية 

تســفين قبــل التاريــخ المحــدد لهــا، يتــم قيــد القيمــة الدفتريــة الحاليــة لتكاليــف التســفين كمصروف فــورًا في قائمة الربح أو الخســارة الموحدة.

يتــم اســتبعاد بنــد الممتلــكات والمعــدات عنــد اســتيفاء األصــل أو عندمــا ال يتوقــع وجــود منافــع اقتصادية مســتقبلية من اســتخدامه. يتم إدراج أي 
مكســب أو خســارة ناتجــة عــن اســتبعاد األصــل )المحتســب بالفــرق بيــن صافــي متحصالت االســتبعاد والقيمــة الدفترية لألصل( فــي قائمة الربح أو 

الخســارة الموحدة عند اســتبعاد األصل.

الممتلــكات والمعدات
األعمــار اإلنتاجية 

)بالسنوات(

3 - 20 مباني وتحســينات
2.5 - 25 أسطول ومعدات
5 - 12 حاويات وجرارات
10 أثــاث وتجهيزات

2 - 4 أدوات ومعــدات مكتبية
2 - 4 سيارات

4 - 6 أجهزة حاســب آلي
5 – 12.5 معدات ســاحة الحاويات

يتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا بأثــر مســتقبلي 
إذا كان ذلــك مالئمــًا. 

يتــم احتســاب قطــع الغيــار واألالت الرأســمالية التــي تســتوفي تعريــف الممتلــكات والمعــدات وفقــًا لمبــادئ معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 16.

4-7 مشــاريع تحــت التنفيذ
تشــمل المشــاريع تحــت التنفيــذ فــي نهايــة الســنة بعــض الموجــدات التــي تــم إقتنائهــا ولكنهــا غير جهازة لإســتخدام المعدة من أجله، ويتــم تحويل هذه 

لموجــودات إلــى فئــات الموجــودات ذات الصلــة ويتــم اســتهالكها عندمــا تصبــح جاهزة لالســتخدام المعدة من أجله.

4-8 الموجــودات غير الملموســة
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة )ماعــدا الشــهرة( بالتكلفــة ناقصــًا اإلطفــاء المتراكم وخســائر االنخفاض فــي القيمــة المتراكمة، إن وجدت. يتم 
إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجية المقدرة. يتم رســملة المصروفــات الالحقة فقط إذا كان 
مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بهــا إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس مبلــغ تلك التدفقات بشــكل موثــوق. يتم مراجعة 

القيمــة المتبقيــة للموجــودات الغيــر الملموســة وأعمارهــا اإلنتاجيــة ومؤشــرات االنخفــاض فــي قيمتهــا فــي نهاية كل ســنة مالية ويتــم تعديلها بأثر 
مســتقبلي إذا كان ذلــك ضروريًا.

تصنــف األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة كمحــددة أو غيــر محــددة المــدة. تطفــأ الموجــودات غير الملموســة التي لها عمــر محدد على مدى 
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لهــا، ويتــم مراجعتهــا للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلك عند وجود دليل يشــير إلى حدوث هــذا االنخفاض. يتم 

مراجعــة العمــر االنتاجــي وطريقــة إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر محدد مرة واحــدة على األقل في نهاية كل ســنة مالية.

يتــم معالجــة التغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو طريقــة اســتنفاذ المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية التــي تضمنها األصل محاســبيًا وذلــك بتغيير 
العمــر االنتاجــي أو طريقــة اإلطفــاء، حســبما هــو مالئــم، ويتــم اعتبارهــا كتغيــرات فــي التقديرات المحاســبية. تدرج مصروفات إطفــاء الموجودات غير 

الملموســة التــي لهــا عمــر محــدد فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة كمصروف وبما يتماشــى مــع وظيفة الموجودات غير الملموســة. 

تمثــل أكثــر الموجــودات غيــر الملموســة برامــج حاســب آلــي والتقويــم المــادي طويل األجــل لعقود النقل، يتــم إطفاء قيمة تلــك الموجودات غير 
الملموســة علــى مــدى أعمارهــا المقدرة بين 4 إلى 17 ســنة.

4-9 شــركات مســتثمر فيهــا بطريقة حقــوق الملكية
الشــركات المســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة هــي تلــك الشــركات التــي تمــارس عليهــا المجموعة تأثيــرًا جوهريًا. التأثيــر الجوهري هو قدرة 

المجموعــة علــى المشــاركة فــي القــرارات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا ولكنهــا ال ُتعد ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة على هذه السياســات. 
المشــروع المشــترك هــو ترتيــب يكــون للمجموعــة فيــه ســيطرة مشــتركة بموجبهــا تمتلــك المجموعــة حقوقًا في صافي موجــودات الترتيب، وليس 

حقوقــًا فــي موجوداتهــا والتزاماتها تجــاه مطلوباتها.

يتــم المحاســبة عــن الحصــص فــي الشــركات الزميلــة والمشــروع المشــترك بإســتخدام طريقــة حقــوق الملكية، يتــم االعتراف بهم مبدئًيــا في قائمة 
المركــز المالــي الموحــدة بالتكلفــة ويتــم تعديلهــا بعــد ذلــك لالعتــراف بحصــة المجموعة في الربح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر للشــركات المســتثمر 

فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة. وعنــد تجــاوز حصــة المجموعــة فــي خســائر الشــركات المســتثمر فيهــا بطريقة حقــوق الملكية إجمالي حصــة المجموعة 
فــي تلــك الشــركات )والتــي تتضمــن أي حصــص طويلــة األجــل تشــكل، فــي جوهرهــا، جزًءا من صافي إســتثمار المجموعة في الشــركات المســتثمر فيها 

بطريقــة حقــوق الملكيــة(، تتوقــف المجموعــة عــن االعتــراف بحصتهــا فــي المزيــد من الخســائر المســتقبلية. ويتــم االعتراف بالخســائر اإلضافية فقط إلى 
الحــد الــذي تتكبــد فيــه المجموعــة التزامــات قانونيــة أو ضمنيــة أو قامــت بســداد مدفوعــات نيابــة عن الشــركات المســتثمر فيها بطريقة حقــوق الملكية. 

وإذا قامــت الشــركات المســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة فــي فتــرة الحقــة بتســجيل أربــاح، تســتأنف المجموعة تســجيل حصتها من هذه األرباح 
فقــط عندمــا تســاوي حصتهــا مــن األربــاح مع حصتها من الخســائر غير المســجلة.

يتــم المحاســبة عــن الحصــص فــي شــركات مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة بإســتخدام طريقــة حقوق الملكيــة إعتبارًا من التاريخ الــذي تصبح فيه 
الشــركة المســتثمر فيها شــركة زميلة. وعند اإلســتحواذ على اإلســتثمار في شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، تســجل أي زيادة في تكلفة 

اإلســتثمار عــن حصــة المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبات المحددة للشــركة المســتثمر فيها كشــهرة وتدرج فــي القيمة 
الدفتريــة لإســتثمار. تســجل أي زيــادة فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبات المحددة للشــركة الزميلة عــن تكلفة 

اإلســتثمار بعــد إعــادة التقييــم مباشــرة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة فــي الفترة التي يتم فيها اإلســتحواذ على اإلســتثمار.

عندمــا تتعامــل إحــدى شــركات المجموعــة مــع شــركة زميلــة للمجموعــة، تســجل األربــاح والخســائر الناتجة عن هــذا التعامل في القوائــم المالية الموحدة 
للمجموعــة فقــط بقــدر ملكيتهــا فــي الشــركة الزميلــة التي ال تتعلــق بالمجموعة.
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

4-10 عقود اإليجار
تقــوم المجموعــة عنــد نشــأة العقــد بتقييــم مــا إذا كان العقــد يعتبرعقــد إيجــار أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار. ويكــون العقد عقد إيجار أو يحتــوي على عقد 

إيجــار إذا كان العقــد ينقــل حــق الســيطرة علــى إســتخدام أصــل محدد لفترة من الزمــن مقابل عوض. 

ومــن أجــل تقييــم مــا إذا كان العقــد ينقــل حــق الســيطرة علــى إســتخدام أصــل محدد، تجــري المجموعــة تقييمًا حول ما إذا كان:

يتضمــن العقــد إســتخدام أصــل محــدد - قــد يتــم تحديــد ذلــك األصــل صراحــة أو ضمنًيــا، ويجب أن يكــون مميًزا مادًيا أو يمثل مــا يقارب جميع 	 
الطاقــة اإلنتاجيــة لألصــل. وإذا كان المــورد لــه حــق أساســي في االســتبدال، عندئِذ ال يتــم تحديد األصل؛

للمجموعــة الحــق فــي الحصــول بشــكل جوهــري علــى جميــع الفوائــد اإلقتصادية من إســتخدام األصل خالل فترة اإلســتخدام؛ و 	 
للمجموعــة الحــق فــي توجيــه إســتخدام األصــل. ويكــون للمجموعــة هــذا الحــق عندمــا يكون لديهــا حقوق إتخاذ القــرارات المتعلقة بتغيــر كيفية 	 

وغــرض إســتخدام األصــل. وفــي الحــاالت النــادرة التــي يتــم فيهــا التحديد المســبق للقرار حول كيفية وغرض إســتخدام األصــل، فانه يكون 
للمجموعــة الحــق فــي توجيه إســتخدام األصل إذا:

للمجموعــة الحــق في تشــغيل األصل؛ أو	 
قامــت المجموعــة بتصميــم األصــل بطريقــة تحــدد مســبقًا كيفية وغرض إســتخدام األصل.	 

المجموعة كمســتأجر
تقــوم المجموعــة بإثبــات أصــل “حــق اإلســتخدام” والتــزام عقــد اإليجــار فــي تاريــخ بداية عقد اإليجــار. يتم مبدئيــًا قياس أصل “حق اإلســتخدام” بالتكلفة 

التــي تتكــون مــن المبلــغ األولــي إللتــزام عقــد اإليجــار المعــدل ألي دفعــات إيجــار تمــت في أو قبل تاريــخ البداية، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشــرة 
مبدئيــة تــم تكبدهــا وتقديــر تكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو إســتعادة األصل األساســي أو الموقــع الذي يوجد عليــه، مخصومًا منه أي 

حوافــز عقد إيجار.

يتــم الحقــًا إســتهالك أصــل “حــق االســتخدام” بإســتخدام طريقــة القســط الثابــت مــن تاريخ بداية عقد اإليجــار إلى نهاية العمــر اإلنتاجي ألصل “حق 
االســتخدام” أو نهايــة مــدة عقــد اإليجــار، أيهمــا أقــرب. يتــم تحديــد األعمــار اإلنتاجية المقدرة لموجودات “حق اإلســتخدام” على نفس األســاس 

المســتخدم للممتلــكات والمعــدات. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم دوريــًا تخفيــض أصل “حق االســتخدام” بخســائر االنخفاض فــي القيمة، إن وجدت، 
وتعديلــه إلجــراء بعــض عمليــات إعادة قياس التــزام عقد اإليجار.

يتــم مبدئيــًا قيــاس التــزام عقــد اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات عقــد اإليجــار التــي لم يتم ســدادها في تاريخ بدايــة عقد اإليجار وخصمها باســتخدام 
معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار، أو إذا كان ذلــك المعــدل يصعــب تحديــده بشــكل موثوق، تســتخدم المجموعة معــدل اإلقتراض اإلضافي. 

وعــادًة مــا تســتخدم المجموعــة معــدل االقتــراض اإلضافي الخاص بهــا كمعدل الخصم.

تتكــون دفعــات عقــد اإليجــار المدرجــة عنــد قياس التزام عقد اإليجــار مما يلي:

الدفعــات الثابتــة )تشــمل الدفعــات الثابتــة في جوهرها( ؛	 
دفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أومعــدل، يتــم قياســها مبدئيــا باســتخدام مؤشــر أو معدل كما في تاريخ بدايــة عقد اإليجار؛	 
المبالــغ المتوقــع أن تكــون مســتحقة الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقية؛ و	 
ســعر ممارســة خيــار الشــراء إذا كانــت المجموعــة متأكــدة بصــورة معقولــة مــن ممارســة هــذا الخيار، ودفعات عقــد اإليجار في فترة التجديــد االختيارية 	 

إذا كانــت المجموعــة متأكــدة بصــورة معقولــة مــن ممارســة خيــار التمديــد، ودفعــات غرامــات اإلنهاء المبكــر لعقد اإليجار ما لم تكــن المجموعة 
متأكــدة بصــورة معقولــة مــن عدم قيامها باإلنهــاء المبكر.

يتــم قيــاس التــزام عقــد اإليجــار بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. ويتــم إعادة قياســه عندما يكون هنــاك تغييرًا في دفعات 
عقــد اإليجــار المســتقبلية الناشــئة عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل، أو إذا كان هنــاك تغييــرًا فــي تقديــر المجموعــة للمبلغ المتوقع أن يكون مســتحق 

الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة، أو إذا غيــرت المجموعــة تقييمهــا حــول مــا إذا كانــت ســتمارس خيار الشــراء أو التمديد أو اإلنهاء.

عندمــا يتــم إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار بهــذه الطريقــة، يتــم إجراء تســوية مقابلة علــى القيمة الدفترية ألصل “حق اإلســتخدام” أو تســجيله في 
الربــح أو الخســارة إذا تــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة ألصــل “حق اإلســتخدام” إلى الصفر.

عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقود إيجــار الموجودات ذات القيمــة المنخفضة
اختــارت المجموعــة عــدم إثبــات موجــودات “حــق اإلســتخدام” وإلتزامــات عقــد اإليجــار لعقــود اإليجار قصيــرة األجل التي تبلغ مدتها 12 شــهرًا أو أقل 
وعقــود إيجــار الموجــودات ذات القيمــة المنخفضــة. تقــوم المجموعــة بإثبــات دفعــات عقــد اإليجــار المرتبطــة بهذه العقود كمصروفات على أســاس 

القســط الثابــت علــى مدى فتــرة عقد اإليجار.

المجموعــة كمؤجر
عندمــا تتصــرف المجموعــة كمؤجــر، فإنهــا تحــدد عنــد نشــأة العقــد مــا إذا كان كل عقــد إيجــار يمثــل عقد تأجيــر تمويلي أو عقــد تأجير تشــغيلي. ولتصنيف 
كل عقــد إيجــار، تجــري المجموعــة تقييمــًا شــاماًل حــول مــا إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل بشــكل جوهري جميــع المخاطــر والمنافع المصاحبــة لملكية األصل 

األساســي. وإذا كان هــذا هــو الحــال، عندئــِذ فــإن عقــد اإليجــار يمثــل عقــد تأجيــر تمويلــي؛ وإذا لم يكــن كذلك، فإنه يمثــل عقد تأجير تشــغيلي. وكجزء من 
هــذا التقييــم، تأخــذ المجموعــة مؤشــرات معينــة بعيــن االعتبــار مثــل مــا إذا كان عقــد اإليجار جزء رئيســي من العمــر االقتصادي لألصل.

تقــوم المجموعــة بإثبــات دفعــات عقــد اإليجــار المســتلمة بموجــب عقــود التأجيــر التشــغيلي كإيراد على أســاس طريقة القســط الثابــت على مدى فترة 
اإليجار. عقد 

4-11 تصنيــف الموجــودات والمطلوبــات إلى “متداولــة” و”غير متداولة”
تقــوم المجموعــة بإظهــار الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالي الموحدة على أســاس متــداول/ غير متداول.

تعتبــر الموجــودات متداولة عندما:

يتوقــع تحققهــا أو ينــوى بيعهــا أو اســتنفاذها خــالل دورة العمليــات العادية	 
فــي حالة اقتناؤها بشــكل أساســي ألغــراض المتاجرة	 
يتوقــع تحققهــا خــالل اثنى عشــر شــهرًا بعد الســنة المالية، أو 	 
 تكــون نقــد ومــا فــي حكمــه مــا لــم تكــن هنــاك قيود على اســتبدالها أو اســتخدامها لســداد أيــة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشــر 	 

شــهرًا بعد الســنة المالية.

تصنــف كافــة الموجودات األخــرى كـ”غير متداولة”.

تعتبــر المطلوبــات متداولة وذلك:

عندمــا يتوقــع ســدادها خــالل دورة العمليات العادية	 
فــي حالة اقتناؤها بشــكل أساســي ألغــراض المتاجرة	 
عندما تســتحق الســداد خالل اثني عشــر شــهرًا بعد الســنة المالية، أو	 
عنــد عــدم وجــود حــق غيــر مشــروط لتأجيــل ســداد المطلوبــات لمدة ال تقل عن اثني عشــر شــهرًا بعد الســنة المالية.	 

تصنــف كافــة المطلوبــات االخرى كـــ “غير متداولة”.

4-12 تحويــل العمــالت األجنبية
تظهــر القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالريــال الســعودي المقربــة الــى أقــرب ألــف. وهي أيضــًا العملة الوظيفية للشــركة األم. بالنســبة لكل 
منشــأة، تقــوم المجموعــة بتحديــد العملــة الوظيفيــة، ويتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي القوائم المالية لكل منشــأة باســتخدام العملــة الوظيفية. 

يتــم، فــي األصــل، تحويــل المعامــالت بالعمــالت االجنبيــة مــن قبل منشــآت المجموعة باألســعار الفوريــة للعملــة الوظيفية المعينــة بالتاريخ الذي 
تصبــح فيــه المعاملــة أوال مؤهلــة لإثبــات. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــالت األجنبية بأســعار التحويل الفوريــة للعملة 

الوظيفيــة بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة. يتــم اثبــات الفروقــات الناتجــة عــن الســداد أو تحويل البنــود النقدية في قائمة الربح أو الخســارة.
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

تحــول البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة – المســجلة بعملــة أجنبيــة بأســعار التحويــل الســائدة بتاريخ المعامــالت األولية وال يتم 
تعديلهــا الحقــًا. تحــول البنــود غيــر النقديــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلة بأســعار التحويل الســائدة بالتاريخ الذي يتم 

فيــه تحديــد القيمة العادلة.

4-13 ترجمــة العمــالت األجنبية
عنــد توحيــد القوائــم الماليــة، تترجــم موجــودات ومطلوبــات العمليــات الخارجيــة إلــى الريال الســعودي بســعر التحويل الســائد بتاريخ إعداد القوائــم المالية 
الموحــدة، وتترجــم قوائــم الربــح أو الخســارة الخاصــة بهــا بأســعار التحويــل الســائد بتاريــخ المعامــالت. يتم اإلعتراف بفروقــات التحويل الناتجــة عن تحويل 

العمــالت ألغــراض التوحيــد فــي الدخــل الشــامل ااَلخــر. وعنــد اســتبعاد أي عمليــة خارجيــة، يتم اإلعتراف بالدخل الشــامل ااَلخــر المتعلق بتلــك العملية 
الخارجيــة فــي قائمــة الربح أو الخســارة الموحدة.

4-14 الــزكاة وضريبة الدخل
تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية للــزكاة وفقــًا لألنظمــة الصــادرة عن هيئة الــزكاة و الضريبة والجمــارك بالمملكة 

العربيــة الســعودية )“الهيئــة”( والتــي تخضــع للتفســيرات. تفــرض الــزكاة بمعــدل ثابــت بواقــع 2.5% من الربــح الزكوي المعدل أو الوعــاء الزكوي، أيهما 
أعلــى. تقــوم اإلدارة بتكويــن المخصصــات المالئمــة علــى أســاس المبالــغ المتوقــع دفعهــا للهيئــة كمــا تقوم بإجراء تقييــم دوري لموقف اإلقرارات 

الزكويــة فــي حــال وجــود أي فروقــات. يتــم تحميــل الــزكاة علــى قائمــة الربح أو الخســارة الموحدة. مطلوبــات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتــي تتعلق 
بالربــط علــى الســنوات الســابقة الصــادرة عــن الهيئــة يتــم إحتســابها فــي الفترة التي يتم فيهــا إنهاء الربوط.

تقــوم الشــركات التابعــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية بإحتســاب ضريبــة دخــل وفقــًا ألنظمــة ضريبة الدخل ذات الصلة فــي تلك الدول. ويتم 
تحميــل المصــروف علــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة. يتــم تكويــن مخصــص لضريبة اإلســتقطاع علــى الدفعات لألطراف غيــر المقيمة داخل 

الممملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تحميلهــا علــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة. كمــا تخضــع ملكية الشــركاء األجانــب في المجموعــة لضريبة الدخل 
وفقــًا لحصصهــم فــي نتائــج المجموعــة ويتــم إدراجهــا كمصروف ضمن قائمة الربح أو الخســارة.

4-15 تكاليــف االقتراض
يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض المتعلقــة مباشــرة بشــراء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل مؤهــل والذي يســتغرق إنشــاؤه أو إعداده وقتًا طويــاًل ليصبح جاهزًا 

للغــرض الــذي أنشــئ مــن أجلــه أو للبيــع كجــزء مــن تكلفــة األصــل المعنــي. يتم تســجيل كافة تكاليــف االقتراض األخرى كمصروف خالل الســنة التي 
تتكبــد فيهــا. تتكــون تكاليــف االقتــراض مــن التكاليــف التمويليــة والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا المجموعة للحصول علــى تلك القروض.

4-16 االنخفــاض فــي قيمة الموجودات غيــر المالية
تقــوم المجموعــة، بتاريــخ إعــداد كل قوائــم ماليــة، بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى إنخفــاض قيمــة أصــل غير مالي. في حالة وجود أي مؤشــر أو 

عندمــا يكــون مطلوبــًا اختبــار إنخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل، تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمة القابلة إلســترداد األصــل. القيمة القابلة لإســترداد هي 
القيمــة العادلــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد ناقصــا تكاليــف اإلســتبعاد والقيمــة المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. يتــم تحديد القيمة القابلة لإســترداد 
لــكل أصــل فــردي علــى حــدة، مــا لــم يكــن األصــل ال ينتــج تدفقات نقدية مســتقلة إلى حــد كبيرعن التدفقــات النقدية من الموجــودات أو مجموعات 

الموجــودات األخــرى. عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد عــن قيمتــه القابلة لالســترداد، يعتبر األصل منخفــض القيمة ويتم 
تخفيضــه إلــى قيمته القابلة لإســترداد.

عنــد تقييــم القيمــة المســتخدمة، يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة بإســتخدام معدل خصم يعكــس تقييمات 
الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة لألصــل. عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصًا تكاليف اإلســتبعاد، تؤخذ معامالت الســوق 

األخيــرة فــي االعتبــار. إذا لــم يتــم تحديــد مثــل هــذه المعامــالت، يتم إســتخدام نموذج تقييم مناســب. يتم اإلعتــراف بهذه العمليات الحســابية 
بمضاعفــات التقييــم وأســعار األســهم المدرجــة للشــركات المتداولــة أو مؤشــرات القيمة العادلة األخــرى المتاحة.

بالنســبة للموجــودات بإســتثناء الشــهرة، يتــم إجــراء تقويــم بتاريــخ كل تقريــر مالــي لتحديــد مــا إذا كان هناك أي مؤشــر على أن خســائر انخفــاض القيمة 
المثبتــة ســابقًا لــم تعــد موجــودة أو قــد انخفضــت. فــي حالــة وجــود مثل هذا المؤشــر، تقــوم المجموعة بتقديــر القيمة القابلة لإســترداد لألصل أو 

الوحــدة المنتجــة للنقــد. يتــم عكــس خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا ســابقا فقــط إذا كان هناك تغيير فــي اإلفتراضات المســتخدمة لتحديد 
القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل منــذ اإلعتــراف بآخــر خســارة انخفــاض فــي القيمــة. يحدد العكــس بحيث ال تتجــاوز القيمة الدفترية لألصــل القيمة 

القابلــة لإســترداد وال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا بالصافــي بعــد االســتهالك فــي حالة عدم الإعتراف بخســارة إنخفاض 
القيمة لألصل في الســنوات الســابقة. 

4-17 توزيعــات أرباح نقدية للمســاهمين
تقــوم المجموعــة بإثبــات توزيعــات أربــاح نقديــة للمســاهمين كمطلوبــات وذلــك عنــد الموافقــة علــى التوزيــع وأن التوزيع لم يعد متوقفــًا على رغبة 

المجموعــة. وطبقــًا لنظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، تتــم الموافقــة علــى توزيعات األربــاح عند المصادقــة عليها من قبل المســاهمين 
أو عندمــا يتــم اعتمــاد التوزيعــات المرحليــة مــن قبــل مجلــس االدارة. يتــم إثبــات المبلغ المقابل مباشــرًة ضمن حقــوق الملكية.

4-18 منافــع نهايــة الخدمــة للموظفين
يتــم إحتســاب التــزام المزايــا المحــددة للموظفيــن مــن قبــل خبيــر اكتواري مؤهل باســتخدام طريقة وحدة اإلئتمــان المتوقعة. 

1( منافــع الموظفيــن قصيرة األجل
يتــم إحتســاب مزايــا الموظفيــن قصيــرة األجــل كمصروفــات عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. يتــم إثبــات اإللتــزام بالمبلــغ المتوقــع دفعــه إذا كان 

لــدى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي أو تعاقــدي لدفــع هــذا المبلــغ كنتيجــة للخدمــة الســابقة التــي قــام الموظفيــن بتقديمهــا، ويمكــن تقديــر اإللتزام 
بشــكل موثوق.

2( خطــط المنافع المحددة
يتــم تكويــن مخصــص بالمبالــغ المســتحقة للموظفيــن بموجــب نظــام العمــل الســعودي وعقــود الموظفيــن. يمثــل هذا اإللتزام غير الممــول المبلغ 

المســتحق لــكل موظــف علــى أســاس اإلســتمرارية. ويتــم تحديــد تكلفــة تقديــم هذه المكآفآت بإســتخدام طريقة وحــدة اإلئتمان المتوقعــة والمعدلة 
وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولي رقم 19. 

إن عمليــات إعــادة القيــاس، والتــي تتكــون مــن المكاســب والخســائر اإلكتواريــة يتــم إدراجهــا مباشــرة في قائمــة المركز المالي الموحدة مــع إدراج المبالغ 
المدينــة أو الدائنــة المقابلــة فــي األربــاح المبقــاة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر فــي الفترة التي تنشــأ فيهــا. ال يتم إعادة تصنيــف عمليات إعادة 

القيــاس إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحدة فــي فترات الحقة.

يتــم إدراج تكاليــف الخدمــات الســابقة فــي قائمــة الربح أو الخســارة الموحدة )أيهما أســبق(:

بتاريــخ تعديــل البرنامــج أو تخفيــض مــدة الخدمة، و	 
تاريــخ تســجيل المجموعــة لتكاليــف إعــادة الهيكلــة ذات الصلة. 	 

يتــم احتســاب الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم علــى اإللتــزام المحــدد. وتقــوم المجموعــة بإثبات التغيــرات التالية ضمــن التزام المنافع المحــددة تحت بند 
“تكاليــف التشــغيل” و”المصروفــات العموميــة واإلداريــة” ضمــن قائمة الربح أو الخســارة: 

تكاليــف الخدمــة المكونــة مــن تكاليــف الخدمــة الحاليــة وتكاليــف الخدمــة الســابقة واألرباح والخســائر من التخفيضات والتســويات غيــر الروتينية. 	 
مصروفــات أو إيــرادات تمويلية. 	 

4-19 المخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات عنــد وجــود التــزام حالــي )قانونــي أو إلزامــي( علــى المجموعــة ناتجــة عن أحداث ســابقة، وأنه من المحتمــل ان يتطلب األمر 

اســتخدام المــوارد التــي تتضمــن المنافــع االقتصاديــة لســداد المطلوبــات وأنــه يمكــن تقديــر مبلغ المطلوبات بشــكل موثوق به. وفــي الحاالت التي 
تتوقــع فيهــا المجموعــة اســترداد بعــض أو كل المخصصــات، علــى ســبيل المثــال بموجــب عقــد تأميــن، فإنه يتــم إثبات المبالغ المســتردة كأصل 

مســتقل وذلــك فقــط عندمــا تكــون عمليــة االســترداد مؤكــدة فعــاًل. يتــم عرض المصــروف المتعلق بالمخصــص في قائمة الربح أو الخســارة الموحدة 
بعــد خصم أية مبالغ مســتردة.

4-20 الموجــودات والمطلوبــات المحتملة
ال يتــم إثبــات الموجــودات المحتملــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، ولكــن يتــم اإلفصــاح عنها عندما يكون مــن المحتمل تحقيق منافــع إقتصادية. ال يتم 

إثبــات المطلوبــات المحتملــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة، ولكــن يتــم اإلفصــاح عنها ما لم يكن التدفق الخــارج للمنافع االقتصادية أمرًا مســتبعدًا.
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

4-21 ربحية الســهم
تحــدد المجموعــة العائــد األساســي للســهم الواحــد بقســمة الربــح أو الخســارة المتعلقــة بحاملــي األســهم العاديــة )البســط( علــى المتوســط المرجح لعدد 

األســهم العاديــة القائمــة )المقــام( خــالل الســنة. إن المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خالل الســنة هو عدد األســهم العاديــة القائمة 
فــي بدايــة الســنة، معدلــة بعــدد األســهم العاديــة المشــتراة أو المصــدرة خــالل الســنة مضروبــة فــي عامل ترجيح الوقــت. عامل ترجيــح الوقت هو عدد 
األيــام التــي تكــون فيهــا األســهم مســتحقة كنســبة مــن إجمالــي عــدد األيــام في الســنة؛ يكــون التقريب المعقــول للمتوســط المرجح كافيًا فــي العديد 

الظروف. من 

يتــم احتســاب صافــي ربــح الســهم المخفــض للســهم عــن طريــق قســمة العائــد على الربح لحقوق الملكية لمســاهمي الشــركة االم على المتوســط 
المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الســنة باإلضافــة إلــی المتوســط المرجح لعدد األســھم التي ســیتم إصدارھــا عند تحویل جميع أســهم حقوق 

الملكيــة المحتملــة إلى أســهم حقــوق الملكية.

4-22 االحتياطــي النظامي
وفقــًا ألحــكام نظــام الشــركات الســعودي، يجــب علــى المجموعــة تحويــل 10% مــن صافــي الربح أو الخســارة في كل ســنة إلى االحتياطــي النظامي حتى 

يبلــغ إجمالــي االحتياطــي 30% مــن رأس المــال. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيع على المســاهمين في الشــركة.

4-23 إعانة وقود
يتــم إحتســاب إعانــة الوقــود علــى أســاس الكميــة المشــتراة والمســتخدمة مــن قبــل المجموعة ومــع اإللتزام بجميع الشــروط المتعلقــة بتقديم اإلعانة. 

يتــم اإلعتــراف بهــا كإيــرادات علــى أســاس منتظــم علــى مــدى الفتــرات التي يتــم فيها تحميــل التكاليف ذات الصلــة، والتي يعتــزم تعويضها، كمصروف. 
تقــوم المجموعــة باإلعتــراف باإلعانــة الحکوميــة المتعلقــة بشــراء الوقــود فــي قائمة األرباح أو الخســائر کإيــرادات إعانة الوقود.

4-24 التقاريــر القطاعية
يعتبــر القطــاع أحــد مكونــات المجموعــة والــذي يشــارك فــي األنشــطة التجاريــة والــذي قــد يحصل منها علــى إيرادات ويتكبد نفقــات، بما في ذلك 

اإليــرادات والمصروفــات التــي تتعلــق بالمعامــالت مــع أي مــن مكونــات المجموعــة األخــرى. يتم مراجعــة النتائج التشــغيلية لكافة قطاعات التشــغيل 
بشــكل منتظــم مــن قبــل صانعــي القــرارات التشــغيلية فــي المجموعــة حــول المــوارد التــي ســيتم تخصيصها للقطــاع وتقييم أدائه، والتي تتوفر بشــأنها 

معلومــات ماليــة منفصلة.

تنقســم المجموعــة إلــى وحــدات أعمــال بنــاء علــى عملياتها ولها القطاعــات التالية:

قطــاع نقــل النفط الخام	 
قطاع نقــل الكيماويات	 
قطــاع الخدمات اللوجســتية 	 
قطــاع نقل البضائع الســائبة 	 
اإلدارة العامــة وأخرى	 

تقــوم إدارة المجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة بمراجعــة تقريــر القطاعــات المذكــورة اعــاله التخــاذ قرارات بشــأن الموارد التــي يتم توزيعها علــى القطاعات 
وكذلــك معاييــر عــرض اإليــرادات والمصروفات والموجــودات والمطلوبات الخاصــة بالقطاعات.

4-25 تعديــالت المعايير والتفســيرات
لــم يكــن لتطبيــق التعديــالت التاليــة علــى المعاييــر الحاليــة أي تأثيــر جوهــري على القوائــم المالية الموحــدة للمجموعة:

كوفيــد 19 - امتيــازات اإليجــار )تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالي رقم 16(	 
العقــود المتوقــع خســارتها - تكلفــة إتمــام العقــد )تعديــالت علــى معيار المحاســبة الدولي 37(	 
التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي دورة 2018م – 2020م	 
الممتلــكات واآلالت والمعــدات: المتحصــالت قبــل االســتخدام المقصــود )تعديــالت علــى معيار المحاســبة الدولي 16(	 
الَمراجــع حــول إطــار المفاهيــم )تعديــالت علــى المعيار الدولــي للتقرير المالي 3(	 

4-26 المعاييــر الصــادرة ولــم تدخل حيــز التنفيذ
يســري عــدد مــن التعديــالت الجديــدة للفتــرات الســنوية التــي تبــدا فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022م ويســمح بالتطبيــق المبكــر ومــع ذلــك، فــإن 

المجموعــة لــم تعتمــد مبكــرا المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة، ومــن المتوقــع أن ال يكــون لهــا تأثيــر جوهــري 
فــي الفتــرات المســتقبلية:

تصنيــف المطلوبــات إلــى متداولــة وغيــر متداولــة )تعديــالت على معيار المحاســبة الدولي 1(	 
اإلفصــاح عــن السياســات المحاســبية )تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي 1 وقائمــة ممارســة المعيار الدولــي للتقرير المالي 2(	 
تعريــف التقديــر المحاســبي )تعديــالت علــى معيار المحاســبة الدولي 8(	 
الضرائــب المؤجلــة المتعلقــة بالموجــودات والمطلوبــات الناتجــة عــن معاملــة واحــدة )تعديــالت على معيار المحاســبة الدولــي 12 ضرائب الدخل(	 
بيــع أو توزيــع األصــول بيــن المســتثمر وشــركاته الزميلــة أو المشــروع المشــترك )تعديــالت علــى المعيــار الدولي للتقاريــر المالية 10 ومعيار المحاســبة 	 

الدولي 28(

5. القطاعات التشــغيلية
لــدى المجموعــة أربعــة قطاعــات اســتراتيجية وهــي القطاعــات التشــغيلية. تقــدم هــذه القطاعــات خدمــات مختلفة وتدار بشــكل منفصل ألن لها 
خصائــص اقتصاديــة مختلفــة - مثــل االتجاهــات فــي نمــو المبيعــات ومعــدالت العائد ومســتوى رأس المال االســتثماري - ولديها اســتراتيجيات 

تســويقية مختلفة.

أ( ألغــراض اإلدارة، تنقســم المجموعــة إلــى وحــدات أعمــال بنــاء علــى عملياتها للســنة المنتهية في 31 ديســمبر:

إن ســفن المجموعــة تعمــل فــي أنحــاء العالــم وال تتركــز علــى منطقــة جغرافيــة معينــة. إن اإلدارة لــدى المجموعــة ال تــرى أن التوزيع الجغرافــي لعمليات 
المجموعــة يعــد مالئمــا للتحليــل اإلداري الداخلــي، وبالتالــي لــم يتــم اإلفصــاح عــن أي معلومات حول القطاعــات الجغرافية.

تتــم مراجعــة كافــة نتائــج القطاعــات التشــغيلية بشــكل منتظــم مــن قبــل إدارة المجموعــة مــن أجل اتخاذ القرارات بشــأن الموارد المحملــة لكل قطاع 
وتقييــم أدائــه، والتأكــد مــن توفــر معلومــات مالية محــددة حول كل قطاع.

تمثــل اإليــرادات مــن كبــار العمــالء )أيضــًا أطــراف ذات العالقــة( حوالــي 49% )31 ديســمبر 2021م: 43%( من إجمالي إيــرادات المجموعة.

31 ديســمبر 2022م
 قطاع نقل 

النفــط الخام
قطاع نقل 
الكيماويات

قطــاع الخدمات 
اللوجستية

 قطاع نقل 
البضائع الســائبة

 اإلدارة العامــة 
اإلجماليوأخرى

5,119,2152,058,0971,099,161296,3889,7198,582,580اإليرادات 
)7,204,452()2,362()153,520()1,051,522()1,615,716()4,381,332(تكاليف التشــغيل

الوقود  93,005- - 76,7173,39012,898إعانة 
814,600445,77160,537142,8687,3571,471,133إجمالــي الربح

)200,469()140,180()10,820()22,153()13,434()13,882(مصروفات إداريــة وعمومية
رد مخصــص/ )مخصــص( اإلنخفاض في 

25,609)16(15,068348)1,038(11,247مدينــون تجاريون وأصــول تعاقدية

157,85222,0089,7911,9185,448197,017إيرادات أخرى
)297,408()3,186()12,255()15,575()68,095()198,297(مصروفــات تمويلية

الحصــة فــي نتائج شــركات مســتثمر فيها 
59,64259,642- -- - بطريقــة حقــوق الملكية

1,255,524)70,935(771,520385,21247,668122,059الربــح/ )الخســارة( قبل الــزكاة وضريبة الدخل
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

6. الممتلــكات والمعدات

* خالل سنة 2022م، تم إستالم 9 ناقالت جديدة ومشاريع أخرى والتي تم تحويلها من مشاريع تحت التنفيذ إلى الممتلكات والمعدات بقيمة إجمالية بلغت 1,443 مليون ريال سعودي )إيضاح 7(.
بعــض الســفن والناقــالت التابعــة للمجموعــة ضمــن أســطول ومعــدات بقيمــة دفتريــة بلغــت 8 مليــار ريــال ســعودي في 31 ديســمبر 2022م، مرهونة مقابل القــروض طويلة األجل.

* خــالل ســنة 2021م، تــم اســتالم ناقلــة جديــدة والتــي تــم تحويلهــا مــن مشــاريع تحــت التنفيــذ الــى الممتلكات والمعــدات بقيمــة إجماليه بلغت 561 مليون ريال ســعودي )إيضاح 7(.

ب( يوضــح الجــدول التالــي توزيــع موجــودات ومطلوبــات المجموعة وفقًا لقطاعات التشــغيل:

31 ديســمبر 2021م
 قطاع نقل 

النفــط الخام
قطاع نقل 
الكيماويات

قطاع 
الخدمات 

اللوجستية
 قطاع نقل 

البضائع الســائبة
 اإلدارة العامــة 

اإلجماليوأخرى

3,102,4591,174,764808,805253,48511,5625,351,075اإليرادات 
)4,917,976()3,721()117,252()782,812()1,138,584()2,875,607(تكاليف التشــغيل

الوقود  123,396--109,7771,67711,942إعانة 
336,62937,85737,935136,2337,841556,495إجمالــي الربح

)166,100()106,163()9,570()21,568()14,760()14,039(مصروفات إداريــة وعمومية
)مخصــص(/ رد مخصــص اإلنخفاض في 

)2,032(-)40(281)1,916()357(مدينــون تجاريون وأصــول تعاقدية

18,5904,6266,0303376,88236,465إيرادات أخرى
)180,027()13,706()12,129()8,806()31,086()114,300(مصروفــات تمويل

الحصــة فــي نتائج شــركات مســتثمر فيها 
46,84046,840----بطريقــة حقــوق الملكية

291,641)58,306(13,872114,831)5,279(226,523الربــح/ )الخســارة( قبل الــزكاة وضريبة الدخل

31 ديســمبر 2022م
 قطاع نقل 

النفــط الخام
قطاع نقل 
الكيماويات

قطاع 
الخدمات 

اللوجستية
قطاع نقل 

البضائع الســائبة
 اإلدارة العامــة 

اإلجماليوأخرى

8,513,4303,435,3071,086,510904,12921,04513,960,421ممتلــكات ومعدات
10,885,7635,507,0612,338,0491,262,8082,904,41622,898,097اجمالــي الموجودات 
5,963,7433,536,470955,261666,500660,77311,782,747اجمالــي المطلوبات 

31 ديســمبر 2021م
 قطاع نقل 

النفــط الخام
قطاع نقل 
الكيماويات

قطاع 
الخدمات 

اللوجستية
قطاع نقل 

البضائع الســائبة
 اإلدارة العامــة 

اإلجماليوأخرى

13,949,152 22,370  947,381 1,151,513  2,307,678  9,520,210 ممتلــكات ومعدات
2,507,23521,649,618 1,139,398 4,080,8552,375,722 11,546,408 اجمالــي الموجودات 
1,001,25011,689,621 644,427 2,485,1031,098,856 6,459,985 اجمالــي المطلوبات 

31 ديســمبر 2022م
المباني 

والتحسينات
أسطول 
ومعدات

حاويات 
وجرارات

أثاث 
وتجهيزات

أدوات 
ومعدات 

سياراتمكتبية
أجهزة 

حاسب آلي
معدات ساحة 

اإلجماليالحاويات

لتكلفة ا

65,35422,393,22010,26512,4024,8783,07630,63614,26422,534,095فــي 1 يناير 2022م

1,668,532- 1,521- 8011,663,8371,79956113إضافــات/ تحويالت*

)1,350,317(- )9,519()160()2,923()3,621()101()1,331,976()2,017(استبعادات

64,13822,725,08111,9639,3421,9682,91622,63814,26422,852,310في 31 ديســمبر 2022م

االســتهالك المتراكم

48,1108,473,0376,8828,7984,4372,16627,32014,1938,584,943فــي 1 يناير 2022م

2,4741,115,6936818182759101,98831,122,842محمل للســنة

)815,896(- )9,518()160()2,923()3,618()101()797,716()1,860(استبعادات

48,7248,791,0147,4625,9981,7892,91619,79014,1968,891,889في 31 ديســمبر 2022م

صافــي القيمــة الدفترية:

2,8486813,960,421-15,41413,934,0674,5013,344179كما في 31 ديســمبر 2022م

31 ديســمبر 2021م
المباني 

والتحسينات
أسطول 
ومعدات

حاويات 
وجرارات

أثاث 
وتجهيزات

أدوات 
ومعدات 

سياراتمكتبية
أجهزة 

حاسب آلي
معدات ساحة 

اإلجماليالحاويات

لتكلفة ا

64,18721,612,25610,38012,4285,0043,20129,67714,43321,751,566فــي 1 يناير 2021م

783,372 - 1,177 -  - 64  -  780,964 1,167 إضافــات/ تحويالت*

)843()169()218()125()126()90()115( -  - استبعادات

65,35422,393,22010,26512,4024,8783,07630,63614,26422,534,095في 31 ديســمبر 2021م

االســتهالك المتراكم

45,2497,438,5616,4588,1074,2531,11725,00114,1007,542,846فــي 1 يناير 2021م

1,042,938 262 2,537 1,174 310 779 539  1,034,476 2,861 محمل للســنة

)841()169()218()125()126()88()115( -  - استبعادات

48,1108,473,0376,8828,7984,4372,16627,32014,1938,584,943في 31 ديســمبر 2021م

صافــي القيمــة الدفترية:

17,24413,920,1833,3833,6044419103,3167113,949,152كما في 31 ديســمبر 2021م
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

تتكــون حصــة المجموعــة فــي نتائــج شــركات مســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة كما في 31 ديســمبر مما يلي: 

9-1 شــركة بترديك المحدودة
فيمــا يلــي حركــة االســتثمار فــي شــركة بترديك المحدودة كما في 31 ديســمبر:

يوضــح الجــدول التالــي البيانــات الماليــة الملخصــة مــع القيمــة الدفتريــة لحصــة المجموعــة في بترديك كمــا في 31 أكتوبر:

7. مشــاريع تحــت التنفيذ
فيمــا يلــي حركة المشــاريع تحــت التنفيذ:

بتاريــخ 17 ديســمبر 2019م، وقعــت الشــركة اتفاقيــة مشــروع جديــد مــع المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة )“توريد المياه المحاله مــن المحطات 
المتنقلــة العائمــة إلــى خزانــات محطــات التحليــة”(، إلنشــاء 3 محطــات عائمــة )بــوارج( لتحليــة الميــاه بتكلفــة إجمالية 760 مليون ريال ســعودي، لنقل 

الميــاه المحــاله مــن المحطــات المتنقلــة العائمــة إلــى خزانــات محطــات التحليــة. وقــد بــدأ التنفيذ في ينايــر 2020م ومن المتوقع أن يبدأ التشــغيل 
الجزئــي خــالل النصــف الثاني من ســنة 2023م.

بتاريــخ 20 أغســطس 2020م، وقعــت الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة )شــركة تابعــة( عقــدا مع شــركة هيونداي ميبــو لألحواض الجافة 
المحــدودة لبنــاء 10 ناقــالت كيماويــات بقيمــة إجماليــة قدرهــا 1,538 مليــون ريــال ســعودي، ومــن المتوقع إســتالم الناقالت على دفعــات بدًأ من الربع 

الثاني لســنة 2022م الى الربع األول لســنة 2023م. حســب الجدول الزمني المتفق عليه تم اســتالم 9 ناقالت خالل ســنة 2022م.

8. الموجــودات الغير ملموســة
تمثــل أكثــر الموجــودات غيــر الملموســة برامــج حاســب آلــي والتقويــم المــادي طويــل األجل لعقود النقل الناتجة عن عملية شــراء ســفن من شــركة فيال 

)شــركة تابعــة لشــركة أرامكــو الســعودية( فــي ســنة 2014م. يتــم إطفــاء قيمــة تلــك الموجودات غير الملموســة على إجمالي مدى متوســط األعمار 
اإلنتاجيــة المقــدرة المتبقية للســفن المشــتراة. 

9. شــركات مســتثمر فيهــا بطريقة حقــوق الملكية
يتكــون رصيــد اســتثمارات أخــرى تشــمل المشــتقات الماليــة كما في 31 ديســمبر مما يلي: 

2021م 2022م 

1,298,464934,426الرصيــد في بداية الســنة
1,080,084924,683إضافات

)560,645()1,443,036(محــول الــى ممتلــكات ومعدات )إيضاح 6(
935,5121,298,464الرصيــد في نهاية الســنة

2021م 2022م 

التكلفة:
830,440827,401الرصيــد في بداية الســنة

4,7723,554إضافات
)515()95,129(إلغاء

740,083830,440الرصيــد في نهاية الســنة
االطفــاء المتراكم:

376,384329,617الرصيــد في بداية الســنة
73,39547,282محمل خالل الســنة

)515()83,593(إلغاء
366,186376,384الرصيــد في نهاية الســنة
373,897454,056صافــي القيمــة الدفترية

2021م 2022م إيضاح

91,421,2841,314,471-1شــركة بترديك المحدودة
9114,989164,551-2الشــركة العالميــة للصناعــات البحرية

938,84418,583-3الشــركة الوطنيــة للحبوب 
1,575,1171,497,605

2021م 2022م إيضاح

9182,760123,753-1الحصــة فــي ربــح من شــركة بترديك المحدودة
)70,496()123,379(9-2الحصــة فــي خســارة الشــركة العالمية للصناعــات البحرية

)6,417(9261-3الحصــة في ربح/ )خســارة( الشــركة الوطنيــة للحبوب
59,64246,840

2021م 2022م 

1,314,4711,169,954الرصيــد في بداية الســنة
-)113,636(توزيعات األرباح المســتلمة خالل الســنة

الحصة في:

182,760123,753الربح للســنة 

37,68920,764الربح/ )الخســارة( الشــاملة األخرى للشــركات الزميلة 
1,421,2841,314,471الرصيــد في نهاية الســنة

31 أكتوبــر 2021م31 أكتوبــر 2022م

3,119,5283,229,163الموجــودات المتداولة
6,475,6656,513,831الموجــودات غيرالمتداولة

)2,003,641()1,704,686(المطلوبــات المتداولة
)3,591,093()3,379,238(المطلوبــات غيرالمتداولة

4,511,2694,148,260صافــي الموجــدات قبــل حقــوق الملكية غير المســيطرة
)72,834()82,005(حقــوق الملكيــة غير المســيطرة

4,429,2644,075,426صافــي الموجودات
1,342,2011,235,388حصــة المجموعــة فــي صافــي الموجودات )30.30 %(

 79,083 79,083الشهرة
1,421,2841,314,471القيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقــوق الملكية

24,309,15016,042,181االيرادات 
755,169496,102ربــح الســنة قبل حقــوق الملكية غير المســيطرة

)19,196()27,687(حقــوق الملكيــة غير المســيطرة
727,482476,906اجمالي الربح الشــامل للســنة

220,449144,517حصــة المجموعــة من اجمالي الربح الشــامل 
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

يوضــح الجــدول التالــي البيانــات الماليــة الملخصــة مــع القيمــة الدفتريــة لحصــة المجموعــة فــي الشــركة الوطنية للحبوب كما في 31 ديســمبر: 

10. الموجــودات الماليــة األخرى - غيــر المتداولة
يتكــون رصيــد الموجــودات الماليــة األخــرى - غير المتداولــة مما يلي:

11. المخزون
يتكــون رصيــد المخــزون والــذي يوجــد على متن الســفن مما يلي: 

12. المدينــون التجاريون وأصــول تعاقدية
يتكــون رصيــد المدينــون التجاريــون واالصول التعاقديــة مما يلي:

9-2 الشــركة العالميــة للصناعــات البحرية
فيمــا يلــي حركــة االســتثمار فــي الشــركة العالميــة للصناعــات البحرية كما في 31 ديســمبر:

يوضــح الجــدول التالــي البيانــات الماليــة الملخصــة مــع القيمــة الدفتريــة لحصــة المجموعــة فــي الشــركة العالميــة للصناعات البحرية كما في 31 ديســمبر: 

9-3 الشــركة الوطنيــة للحبوب
فيمــا يلــي حركــة االســتثمار فــي الشــركة الوطنيــة للحبوب كما في 31 ديســمبر:

2021م 2022م 

164,551172,920الرصيــد في بداية الســنة
74,62563,440رأس مــال إضافي مدفوع 
)70,496()123,379(الحصة في خســارة الســنة 

)1,313()808(الحصة في الخســارة الشــاملة اآلخرى
114,989164,551الرصيــد في نهاية الســنة

2021م 2022م 

1,977,2181,523,505الموجــودات المتداولة
2,152,5601,452,401الموجــودات غيرالمتداولة

)939,656()519,338(المطلوبــات المتداولة
)1,099,020()2,717,565(المطلوبــات غيرالمتداولة

892,875937,230صافــي الموجودات 
114,989164,551حصــة المجموعــة فــي صافــي الموجودات )19,9 %(

114,989164,551القيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقــوق الملكية
284,644673,703االيرادات

)302,123()491,400(اجمالي الخســارة الشــاملة للسنة
)71,809()124,187(حصــة المجموعــة من اجمالي الخســارة الشــاملة 

2021م 2022م 

-18,583الرصيــد في بداية الســنة
20,00025,000رأس مــال إضافي مدفوع 

)6,417(261الحصة في ربح/ )خســارة( الســنة 
38,84418,583الرصيــد في نهاية الســنة

2021م 2022م 

44,88130,163الموجــودات المتداولة
130,61183,703الموجودات غيــر المتداولة

)76,700()20,484(المطلوبــات المتداولة
-)77,321(المطلوبــات غيرالمتداولة

77,68737,166صافــي الموجودات 
38,84418,583حصــة المجموعــة فــي صافــي الموجودات )50 %(

38,84418,583القيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي شــركات مســتثمر فيها بطريقة حقــوق الملكية
141-االيرادات

)12,834()7,022(اجمالي الخســارة الشــاملة للسنة
-7,543التعديــالت على حقــوق الملكية

)6,417(261حصــة المجموعــة من اجمالي الربح/ )الخســارة( الشــاملة 

2021م 2022م 

 46,6917,103المشــتقات المالية 
11,8997,334االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل اآلخر

5,53228,360مدينــون تجاريون -غيــر المتداولة
8383االســتثمار في الســندات الحكومية

64,20542,880

2021م 2022م 

452,144426,091وقود
51,12346,231زيوت التشــحيم

7,9317,536أخرى
511,198479,858

2021م 2022م 

622,340640,668مدينــون تجاريون 
1,352,128689,316مبالــغ مســتحقة مــن أطــراف ذات عالقة )إيضاح 28(

1,974,4681,329,984
263,400247,993أصــول تعاقدية )إيــرادات غير مفوترة(

2,237,8681,577,977
)194,468()168,843(ناقصــًا: مخصــص االنخفــاض فــي مدينــون تجاريون وأصــول تعاقدية )إيضاح أ(

2,069,0251,383,509مدينــون تجاريــون وأصــول تعاقدية، صافي
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

15-1 المرابحــات والودائــع قصيرة األجل
يتكــون رصيــد المرابحــات والودائــع قصيرة األجــل مما يلي:

ينتــج مــن المرابحــات والودائــع قصيــرة االجل ايرادات مالية على أســاس أســعار العمولة الســائدة في الســوق.

16. رأس المال

يتكون رأس مال الشــركة البالغ قدره 4,921,875,000 ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2022م من 492,187,500 ســهم )31 ديســمبر 2021م: 
3,937,500,000 ريال ســعودي يتكون من 393,750,000 ســهم( بقيمة اســمية تبلغ 10 ريال ســعودي للســهم.

بنــاًء علــى القــرار الــذي تــم اتخــاذه فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة المنعقدة في 15 شــوال 1443هـ )الموافــق 16 مايو 2022م(، تم زيادة 
رأس المال من 3,937,500,000 ريال ســعودي إلى 4,921,875,000 ريال ســعودي من خالل تحويل مبلغ 984,375,000 ريال ســعودي من 

حســاب “االحتياطــي النظامــي” إلى حســاب “رأس المال”.

17. قروض وتمويالت

1 الصكوك  -17
فــي 6 ذو الحجــة 1443هـــ )الموافــق 5 يوليــو 2022م(، أتمــت الشــركة إصــدار وطــرح صكــوك محليــة مقومة بالريال الســعودي طرحًا عامــًا بقيمة 

اســمية قدرهــا 3,900 مليــون ريــال ســعودي، وبواقــع 1 مليــون ريــال ســعودي لــكل صك. تحمــل الصكوك معدل عائد متغير بالســعر )ســايبور( زائدًا 
هامــش ربــح محــدد يســتحق الدفــع بشــكل نصــف ســنوي. تســتحق الصكــوك بالقيمــة االســمية عند االســتحقاق بتاريخ انتهــاء الصالحية في 27 من 

صفــر عــام 1451هـــ )الموافــق 5 يوليــو 2029م( كمــا ســددت المجموعــة قيمــة الصكوك الســابقة والمســتحقة فــي تاريخ 31 يوليو 2022م.

أ( فيمــا يلــي حركــة مخصــص االنخفــاض في مدينون تجاريون وأصــول تعاقدية:

تشــتمل أرصــدة المدينــون التجاريــون وأصــول تعاقديــة علــى مبالــغ مســتحقة مــن جهــات حكوميــة قدرها 141 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 
2022م )31 ديســمبر 2021م: 189 مليــون ريــال ســعودي(. تشــكل تلــك المبالــغ مــا نســبته 7% مــن صافــي المدينــون التجاريون كما في 31 ديســمبر 

2022م )31 ديســمبر 2021م: 13%(. 53% )31 ديســمبر 2021م: 52%( مــن المبالــغ المســتحقة ألكثــر مــن 12 شــهر، تمثــل المبالــغ المســتحقة مــن 
جهــات حكوميــة. العمــار المدينــون التجاريــون وأصول تعاقديــة أنظر إيضاح 1-4-29.

13. مصروفــات مدفوعــة مقدمًا وموجــودات متداولة أخرى
تتكــون المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا والموجــودات المتداولة األخــرى مما يلي:

تبلــغ تكلفــة االســتثمار 50 مليــون دوالر أمريكــي )أي مــا يعــادل: 187,5 مليــون ريــال ســعودي( والتــي تمثل شــراء 18,326,094 وحدة في صندوق 
مرابحــة ويبلــغ متوســط ســعر الوحــدة 2,73 دوالر أمريكــي. خــالل ســنة 2022م، قامــت الشــركة ببيــع جميع الوحــدات وتحقيق ربــح بقيمة 1.5 مليون 

ريال سعودي.

15. النقــد ومــا في حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن األرصــدة لــدى البنوك والنقــد في الصندوق واالســتثمارات في المرابحات والودائــع قصيرة األجل. 

ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة، يتكــون النقد وما في حكمــه مما يلي:

14. اســتثمار فــي صنــدوق مرابحــة بالقيمــة العادلــة من خالل قائمة الربح أو الخســارة

2021م 2022م 

194,468195,947الرصيــد في بداية الســنة
2,032)25,609()رد مخصــص(/ إضافــة مخصص خالل الســنة 

)3,511()16(ديون معدومة
168,843194,468الرصيــد في نهاية الســنة

2021م 2022م 

263,837264,115دفعات مقدمــة للموردين
76,609220,657مصروف وقود مســترد

47,48653,572مصروفــات مدفوعة مقدمًا
13,4877,535ودائع مستردة

9,91865,740مطالبــات تأمين
2,74111,351ســلف موظفين

44,87438,678أخرى
458,952661,648

2021م 2022م 

188,456187,500الرصيــد في بداية الســنة
 1,523956أربــاح محققة/ غيــر محققة

-)189,979(بيــع حصــة من اســتثمار قصير األجل
188,456-الرصيــد في نهاية الســنة 

2021م 2022م 

929,414882,815أرصــدة لــدى البنوك ونقــد في الصندوق
1,599,944295,454مرابحــات وودائــع قصيــرة األجل )ايضاح 15- 1(

2,529,3581,178,269النقــد ومــا فــي حكمه فــي قائمة التدفقــات النقدية الموحدة

2021م 2022م 

1,546,87593,762مرابحــات وودائــع بالدوالر األمريكي
37,754201,692مرابحــات وودائع بالريال الســعودي

-15,315مرابحــات وودائــع بالدرهم اإلماراتي 
1,599,944295,454

2021م 2022م إيضاح

173,900,0003,900,000-1صكوك
175,670,5755,646,195-2تمويــل مرابحة 
تجارية  18,156-17-3قروض 

9,570,5759,564,351إجمالي القــروض والتمويالت 
)4,963,330()980,634(ناقــص الجــزء المتداول من القــروض والتمويالت
8,589,9414,601,021الجــزء غيــر المتداول من القــروض والتمويالت

)53,001()52,503(يخصــم: مصروفــات تمويــل مدفوعة مقدمًا
8,537,4384,548,020صافــي الجــزء غيــر المتداول من القــروض والتمويالت

97,500-17-4قــروض قصيرة األجل 
980,6344,963,330الجــزء المتــداول من القــروض طويلة األجل

980,6345,060,830قــروض وتمويــالت - الجزء المتداول
8,537,4384,548,020قــروض وتمويــالت - الجــزء غير المتداول

9,518,0729,608,850
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

فيمــا يلــي تحليــل الحساســية الكميــة لالفتراضــات الهامــة على منافــع الموظفين: 17-2 تمويــل المرابحة
إســتخدمت المجموعــة عقــود تمويــل طويــل األجــل قائمــة للحصــول علــى تمويــل إضافــي بمبلــغ 1,099 مليون ريال ســعودي خالل الســنة المنتهية في 

31 ديســمبر 2022م )31 ديســمبر 2021م: 1,353مليــون ريــال ســعودي(. إن التمويــل القائــم مضمــون بســندات إذنيــة ورهونات مقابل ســفن. يتم 
ســداد هذا التمويل على مدى 10 ســنوات على أســاس ربع ســنوي أو نصف ســنوي وتم ســداد مبلغ 1.075 مليون ريال ســعودي للســنة المنتهية 
فــي 31 ديســمبر 2022م )31 ديســمبر 2021م: 706 مليــون ريــال ســعودي(. يحمــل هــذا التمويــل عمولــة بأســعار تجاريــة عادية. رصيــد التمويل الذي 
يســتحق عليه الربح على أســاس ســعر الليبور 1,522 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2022م )31 ديســمبر 2021م: 2,149 مليون ريال 

ســعودي( ورصيد التمويل الذي يســتحق عليه الربح على أســاس ســعر الســیبور 4,148 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2022م )31 
ديســمبر 2021م: 3,497 مليــون ريــال ســعودي(. إن رصيــد حســاب التمويــل المدفــوع مقدمــا المتعلــق بتمويــل المرابحــة في كما في 31 ديســمبر 

2022م هو 52,5 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2021م: 53 مليون ريال ســعودي(.

17-3 القــروض التجارية
لــم تحصــل المجموعــة علــى أي قــرض تجــاري طويــل األجــل خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022م )31 ديســمبر 2021م: ال شــيء(. تم ســداد 

القــرض بالكامــل وبلــغ إجمالــي الســداد مقابــل القــروض التجاريــة الســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2022م 18 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 
2021م: 36 مليون ريال ســعودي(.

17-4 القــروض قصيرة األجل
لــم تحصــل المجموعــة علــى أي قــرض جديــد قصيــر األجــل خــالل الســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2022م )31 ديســمبر 2021م: 97,5 مليون ريال 

ســعودي(. إجمالي المبالغ المســددة مقابل هذا القرض خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022م هو 97,5 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 
2021م: الشــيء(. هــذا القــرض أســتخدم لتغطيــة احتياجــات رأس المال العامل خالل الســنة.

17-5 التعهدات
تشــمل اتفاقيــات القــروض علــى تعهــدات تتعلــق بشــكل رئيســي بالحفــاظ علــى نســب معينــة من الرفع ونســبة الدين إلى حقــوق الملكية. بموجب 

شــروط هــذه االتفاقيــات، يحــق للمقرضيــن المطالبــة بالســداد الفــوري للقــروض إذا لم يتم الوفاء بهــذه التعهدات.

18. منافــع الموظفين
لــدى المجموعــة خطــة منافــع محــددة بعــد التوظيــف لموظفيهــا. المنافــع مطلوبــة بموجــب قانــون العمل الســعودي. تعتمد المنفعــة على الرواتب 

والبــدالت النهائيــة للموظفيــن وســنوات الخدمــة التراكميــة، كمــا هــو منصــوص عليه فــي قانون العمــل بالمملكة العربية الســعودية.

تــم تحديــد تحليــالت الحساســية أعــاله بنــاء علــى طريقــة تقديــر األثرعلــى التزام المنافــع المحددة نتيجــة للتغيــرات المعقولة في االفتراضات الرئيســية 
التــي تحــدث فــي نهايــة الســنة. وقــد ال تمثــل تحليــالت الحساســية تغيــرا فعليــا فــي التزام االســتحقاقات المحددة ألنه من غيــر المرجح أن تحدث 

تغييــرات فــي االفتراضــات بمعزل عــن بعضها البعض.

19. عقود اإليجار

عقــود اإليجــار التي تكــون فيه المجموعة كمســتأجر
تســتأجر المجموعــة بشــكل رئيســي الســفن والمقــر الرئيســي والمبانــي اإلداريــة. فيمــا يلــي معلومات حول عقود اإليجــار التي تســتأجرها المجموعة:

أ . حق االستخدام

ب . التزامــات إيجار

ج. المبالــغ المعتــرف بهــا فــي قائمة الربح أوالخســارة الموحدة

إن االفتراضــات الهامــة المســتخدمة فــي تحديــد التزامــات منافــع نهاية الخدمــة مبينة أدناه:

2021م 2022م 

معــدل الخصم 
)2,138()2,295(ارتفاع %0.5 

 %0.5 2,4282,267انخفاض 
معدل اإلنســحاب

)1,030()1,020(ارتفاع %10 
 %10 1,1361,078انخفاض 

الزيــادة المســتقبلية في الرواتب 
5,1984,867ارتفاع %1 

 %1 )4,418()4,743(انخفاض 

2021م 2022م 

515,721151,143الرصيــد فــي 1 يناير
48,646473,071االضافات
-)19,456(تعديالت

)108,493()124,499(مصروف االســتهالك المحمل للســنة
420,412515,721الرصيــد في 31 ديســمبر

2021م 2022م 

397,906 341,298 غيــر متداولة
124,700 97,069 متداولة

438,367522,606

2021م 2022م 

15,39513,425عمولــة التزامــات إيجار )إيضاح 26(
3,8783,862المصروفــات المتعلقــة باإليجــارات قصيــرة األجل )إيضاح 24(

2021م 2022م 

70,51065,301الرصيــد في بداية الســنة 
12,65210,818تكلفــة الخدمــات الحالية 

1,594726تكلفــة الفوائد
14,24611,544اجمالــي التكلفــة المحملة خالل الســنة

)7,550()8,171(المنافــع المدفوعة
2,7301,215خســائر إعــادة قياس برامــج المنافع المحددة

79,31570,510الرصيــد في نهاية الســنة 

2021م 2022م 

2.40%4.15%معــدل الخصم 
12.50%12.50%معدل اإلنســحاب - ألول ســنتين خدمة

12.50%12.50%معــدل اإلنســحاب – للســنة الثالثــة مــن الخدمة وأعلى
4.90%6.65%الزيــادة المســتقبلية فــي الرواتــب – للثالث ســنوات القادمة
4.90%6.65%الزيــادة المســتقبلية فــي الرواتــب – للســنة الرابعــة وما بعد
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

الموقــف الزكــوي والضريبــي للشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويات المحدودة
قامــت الشــركة التابعــة بتقديـــم اإلقــرارات الزكويــة عــن كافــة الســنوات حتى عام 2021م وحصلت على شــهادة الزكاة.

أنهــت الشــركة التابعــة موقفهــا الزكــوي والضريبــي مــع الهيئة عن جميع الســنوات حتى ســنة 2012م.

كمــا اســتلمت الشــركة التابعــة الربــوط الزكويــة للســنوات مــن 2015م حتــى 2017م، وطالبــت فيهــا الهيئــة بســداد مبالغ إضافية بمبلــغ 6.1 مليون ريال 
ســعودي. قامــت الشــركة التابعــة بتقديــم إعتــراض علــى الربــوط الزكويــة والــذي تــم قبولــه جزئيا وأصدار ربوط معدلــة من قبل الهيئة. قامت الشــركة 

بتحويــل اإلعتــراض إلــى األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة إلكمــال عملية اإلعتراض والزال األعتراض قيد الدراســة.

أنهــت الشــركة التابعــة موقفهــا الزكــوي والضريبــي مع الهيئة لســنة 2018م.

لــم تســتلم الشــركة التابعــة مــن الهيئــة الربــوط الزكويــة للســنوات 2013م و2014م ومــن 2019م إلــى 2021م. تعتقد اإلدارة أنه تم عمــل مخصصات 
كافيــة لمواجهــة أي التزامــات زكويــة وضريبيــة محتملة.

الموقــف الزكــوي والضريبــي لشــركة البحري للبضائع الســائبة
قامــت الشــركة التابعــة بتقديــم كافــة اإلقــرارات الزكويــة حتــى ســنة 2021م. اســتلمت الشــركة التابعة الربوط الزكوية للســنوات من 2015م إلى 

2018م، وطالبــت فيهــا الهيئــة بســداد مبالــغ إضافيــة بمبلــغ 10.7 مليــون ريــال ســعودي. قامت الشــركة التابعــة بتقديم إعتراض علــى الربوط الزكوية، 
كمــا قامــت الشــركة بتحويــل اإلعتــراض إلــى األمانــة العامــة للجــان الضريبيــة إلكمــال عمليــة اإلعتراض والزال األعتراض قيد الدراســة. تعتقد اإلدارة أنه 

تــم عمــل مخصصــات كافيــة لمواجهــة أي التزامــات زكوية وضريبيــة محتملة.

الموقــف الزكــوي والضريبــي لشــركة بحري بولوريه
قامــت الشــركة التابعــة بتقديــم اإلقــرارات الزكويــة والضريبــة حتــى ســنة 2021م. أنهــت الشــركة التابعــة موقفها الزكوي والضريبي حتى ســنة 2018م 

مــع الهيئة.

22. االيرادات

23. تكلفة التشــغيل

20. الدائنــون التجاريون وأخرى

21. الــزكاة وضريبة الدخل
تســتند زكاة المجموعــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة المملوكــة بالكامــل، وذلــك وفقــًا لألنظمــة الصادرة من قبــل هيئة الزكاة 

والضريبــة و الجمــارك )“الهيئــة”(. تقــدم الشــركة وشــركاتها التابعــة غيــر المملوكــة بالكامــل إقراراتها الزكويــة والضريبية بشــكل منفصل.

يتكــون مبلــغ الــزكاة وضريبــة الدخــل المحمل للســنة مما يلي:

الموقــف الزكــوي والضريبــي للشــركة األم وشــركاتها التابعة المملوكــة بالكامل
تســتند زكاة المجموعــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة المملوكــة بالكامــل، وذلــك وفقــًا لألنظمــة الصادرة من قبــل هيئة الزكاة 

والضريبــة والجمــارك )“الهيئــة”(. تقــدم الشــركة وشــركاتها التابعــة غيــر المملوكــة بالكامــل إقراراتها الزكويــة والضريبية بشــكل منفصل.
 

قامت الشــركة بتقديم اإلقرارات الزكوية حتى ســنة 2021م وحصلت على شــهادة الزكاة لســنة 2021م.
 

أصــدرت الهيئــة الربــوط الزكويــة عــن األعــوام المنتهيــة مــن 2015م إلــى 2017م، وطالبت بســداد فروقــات زكوية إضافية بمبلــغ 67,8 مليون ريال 
ســعودي بالرغــم مــن إنهــاء الشــركة موقفهــا الزكــوي ســابقًا لتلــك األعــوام من خالل مبادرة اإلفصاح. قامت الشــركة باالعتــراض على الربط خالل 

المــدة النظاميــة. وقــد صــدر قــرار مــن الهيئــة برفــض اعتــراض الشــركة. وبموجب ذلك، قامت الشــركة بإحالة االعتــراض لألمانة العامة للجــان الضريبية 
“األمانــة”، وقامــت لجنــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة “لجنــة الفصــل” بإصــدار قرارها حيــال اإلعتراض وقبوله جزئيــا. وبناًء على ذلك، 

تــم تصعيــد االعتــراض إلــى اللجنــة االســتئنافية للمخالفــات والمنازعــات الضريبيــة “اللجنــة االســتئنافية “ والزال االعتراض قيد الدراســة.
 

أصــدرت الهيئــة الربــط الزكــوي لســنة 2018م، وطالبــت بســداد فروقــات زكويــة إضافيــة بمبلغ 27.9 مليون ريال ســعودي. قامت الشــركة بتقديم 
اعتــراض علــى الربــط الزكــوي والــذي تــم قبولــه جزئيــا وإصــدار ربــط معدل مــن قبل الهيئــة. قامت الشــركة بتصعيد اإلعتراض إلى األمانــة، وقامت لجنة 
الفصــل بإصــدار قرارهــا حيــال اإلعتــراض وقبولــه جزئيــا. وبنــاًء علــى ذلــك، تم تصعيــد االعتراض إلى اللجنة االســتئنافية والزال االعتراض قيد الدراســة. 

تعتقــد اإلدارة أنــه تــم عمــل مخصصــات كافيــة لمواجهــة أي التزامات زكوية وضريبيــة محتملة.

2021م 2022م 

723,349365,918مصاريف مســتحقة
418,364789,410 دائنــون تجاريون

-165,227مبالــغ مســتحقة ألطــراف ذات عالقــة )إيضاح 28(
62,77063,926توزيعــات أربــاح غير مدفوعة

19,68719,854قيمة أســهم مباعة
97,14817,476أخرى

1,486,5451,256,584

2021م 2022م 

222,467224,059الرصيــد في بداية الســنة
92,92758,009المحمل للســنة

)59,601()59,948(المدفوع خالل الســنة
255,446222,467الرصيــد في نهاية الســنة

2021م 2022م 

الفوري 6,208,3584,161,403السوق 
1,531,038392,030عقــود تأجير

514,351425,657نقل الشــحنات
310,999340,953تأجير ســفن

17,83431,032أخرى
8,582,5805,351,075

2021م 2022م 

2,594,7571,615,064وقود وزيوت تشــحيم
1,343,620450,809مصاريف تشــغيل الســفن

1,310,6741,190,017االســتهالك واالطفاء
695,819647,794رواتب ومزايــا موظفين

550,441474,750رســوم الموانئ والوكاالت
228,255115,748مصاريف نقل الشــحنات

209,981245,840مصاريــف صيانة واصالحات
270,905177,954مصاريف التشــغيل األخرى

7,204,4524,917,976
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

28. المعامــالت مــع األطراف ذات العالقة
تتعامــل المجموعــة مــع جهــات ذات عالقــة خــالل دورة األعمــال العاديــة لهــا حيــث تتــم العديــد من معامــالت المجموعة وترتيباتهــا مع تلك األطراف 

وفقــًا لعقــود مبرمــة بيــن المجموعــة وهــذه الشــركات. إن الرصيــد القائــم مــع األطــراف ذات عالقة غير مضمون وبدون فوائد ويســتحق الســداد عند 
الطلــب مــا لــم يذكر غير ذلك.

 فيمــا يلــي تفاصيــل المعامــالت الرئيســية مــع الجهــات ذات العالقــة خــالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر:

كانــت أرصــدة المعامــالت مــع األطــراف ذات العالقــة والظاهــرة ضمــن الذمــم المدينة التجارية )إيضــاح 12( كما يلي:

التعويضــات لموظفــي اإلدارة العليا:

قــروض طويلــة األجــل ومبالــغ مســتحقة ألطراف ذات عالقة : 

يتــم احتســاب الربــح األساســي والمخفــض للســهم وذلــك بقســمة ربــح الفتــرة المتعلــق بالمســاهمين العاديين في الشــركة األم على متوســط المرجح 
لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الفتــرة. تــم تعديــل احتســاب الربح األساســي والمخفض للســهم للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022م و31 

ديســمبر 2021م بأثــر رجعــي بنــاء علــى عــدد األســهم المصــدرة بعــد زيادة رأس مال الشــركة والبالغة 492,188 ألف ســهم )إيضاح 16(.

24. المصروفــات العموميــة واإلدارية

25. إيرادات أخرى

26. مصروفــات التمويل، صافي

27. ربحية الســهم

2021م 2022م 

142,114107,224رواتب ومزايــا موظفين
14,60214,673تســويق و اتصال

13,16211,885صيانة
10,0628,696استهالك

9,83016,008أتعاب واستشــارات مهنيــة وقانونية
3,8783,862إيجارات

6,8213,752أخرى
200,469166,100

2021م 2022م 

159,84058أربــاح إســتبعاد ممتلكات ومعدات
17,04519,676مطالبات مســتردة

10,1431,513إيرادات ودائع
1,523956أربــاح محققــة/ غيــر محققــه مــن اســتثمار فــي صندوق مرابحة من خالل الربح او الخســارة

8,46614,262أخرى
197,01736,465

2021م 2022م 

193,05198,055تمويــل مرابحة 
128,51668,613صكــوك مقومة بالريال الســعودي
15,39513,425التزامــات عقــود االيجار )إيضاح 19(

تجارية 34279قروض 
)345()39,588(إعــادة تقييــم المشــتقات المالية 

297,408180,027

2021م 2022م 

1,312,119625,550شــركة أرامكو الســعودية والشــركات التابعة لها 
36,90662,817شــركة ســابك والشــركات التابعة لها 

412949الشــركة العربيــة للخدمات الزراعية )أراســكو( 
-2,691الشــركة العالميــة للصناعــات البحرية

1,352,128689,316

2021م 2022م 

39,375102,531قرض من صندوق االســتثمارات العامة - مســاهم

- 151,152شــركة أرامكو الســعودية والشــركات التابعة لها 
-14,075الشــركة العربيــة للخدمات الزراعية )أراســكو(

-165,227اإلجمالــي )إيضاح 20(

2021م 2022م 

19,18726,035الرواتــب والتعويضــات – متداول
1,6973,031اســتحقاقات نهايــة الخدمــة - غير متداول

20,88429,066إجمالــي التعويضات 
2021م 2022م 

1,040,909192,433ربح الســنة المتعلق بمســاهمي الشــركة األم
492,188492,188متوســط عدد األســهم االساســية القائمة خالل الســنة 
2.110.39ربحية السهم -األساسية والمخفضة بالريال السعودي

2021م 2022م طبيعــة المعاملةالجهــة ذات العالقة

3,529,1521,878,115إيرادات تشــغيليةشــركة أرامكو الســعودية والشــركات التابعة لها – مســاهم 
538,783311,670إيرادات تشــغيليةشــركة ســابك والشــركات التابعة لها – شــقيقة

121,717134,413إيرادات تشــغيليةالشــركة العربية للخدمات الزراعية )أراســكو( – شــقيقة 
-4,908إيرادات تشــغيليةالشــركة العالميــة للصناعــات البحرية - شــقيقة
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

يوجــد لــدى المجموعــة أدوات ماليــة مشــتقة تتمثــل فــي اتفاقيــات خيــارات أســعار عمــوالت للتحوط مــن التذبذب في أســعار العموالت. تم إثبات 
الخســارة الناتجــة عــن إعــادة تقييــم هــذه االتفاقيــات فــي قائمة الربح أو الخســارة الموحدة )إيضاح 26(. 

فيمــا يلــي التسلســل الهرمــي للقيمة العادلة:

تعتقــد إدارة المجموعــة أن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات األخــرى تقــارب قيمتهــا الدفترية.

29-4 إدارة المخاطــر المالية
إن أنشــطة المجموعــة تعرضهــا إلــى مخاطــر ماليــة مختلفــة، مــن ضمنهــا مخاطــر الســوق والتي تشــتمل على مخاطــر العمالت ومخاطر الســعر ومخاطر 
ســعر العمولــة، ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة. يتركــز إدارة المخاطــر للمجموعــة علـــى عــدم إمكانيــة التنبؤ بأوضاع األســواق المالية ويســعى إلى 

التقليــل مــن التأثيــرات العكســية المحتملــة علـــى األداء المالــي للمجموعة.

تتضمــن األدوات الماليــة المقيــدة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بشــكل رئيســي مــن النقــد وما في حكمه واالســتثمارات والذمــم المدينة والذمم 
الدائنــة وبعــض المصاريــف المســتحقة واألدوات الماليــة المشــتقة والصكــوك والقــروض. يتــم إجــراء المقاصة بيــن الموجودات والمطلوبــات المالية 

واإلعتــراف بالصافــي بالقوائــم الماليــة الموحــدة عندمــا يكــون لــدى المجموعــة حقــًا قانونيــًا في إجــراء المقاصة والنية إما للتســوية على أســاس الصافي 
أو اإلعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات فــي نفس الوقت.

وتقــوم اإلدارة العليــا بــإدارة برنامــج إدارة المخاطــر. تتلخــص أنــواع المخاطر الهامــة بما يلي:

1-4-29 مخاطــر اإلئتمان
تمثــل مخاطــر اإلئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يؤدي إلى تكبــد الطرف اآلخر لخســارة مالية. تقوم المجموعــة بإدارة مخاطر 

اإلئتمــان الخاصــة بهــا وذلــك بالتعامــل مــع بنــوك ذات ســمعة جيــدة، وبالنســبة للعمــالء بوضع حــدود إئتمان لكل عميــل، ومراقبة الذمم المدينــة القائمة 
وضمــان المتابعــة عن كثب. 

المالية 29. األدوات 

29-1 الموجــودات المالية

29-3 القيمــة العادلة لــألدوات المالية
القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يتــم بموجبهــا تبــادل موجــودات مــا أو ســداد مطلوبــات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشــروط تعامــل عادل. تتكون 

األدوات الماليــة مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات المالية.

عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام، تســتخدم المجموعــة بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة إلى أقصى حــد ممكن. يتــم تصنيف القيم 
العادلــة إلــى مســتويات مختلفــة فــي تسلســل هرمــي للقيمــة العادلــة اســتناًدا إلــى المدخالت المســتخدمة في أســاليب التقييم علــى النحو التالي:

المســتوى 1: األســعار المعروضــة )غيــر المعدلــة( في األســواق النشــطة لألصول أو االلتزامــات المماثلة.
المســتوى 2: المدخــالت بخــالف األســعار المدرجــة المدرجــة فــي المســتوى 1 والتــي يمكــن مالحظتهــا لألصل أو االلتزام، إما مباشــرة )أي كأســعار( أو 

بشــكل غير مباشــر )أي مشــتقة من األســعار(.
المســتوى 3: مدخــالت لألصــول أو االلتزامــات التــي ال تســتند إلــى بيانــات الســوق التــي يمكــن مالحظتهــا )المدخالت غير القابلــة للمالحظة(.

29-2 المطلوبــات المالية

2021م 2022م إيضاح

الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمة العادلة
المشــتقات غيــر المخصصــة كأدوات تغطية:

1046,6917,103خيارات أســعار العموالت
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خالل الربح أو الخســارة

188,456-14اســتثمار فــي صنــدوق مرابحــة بالقيمــة العادلــة من خالل قائمة الربح أو الخســارة
الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع المدرجــة بالقيمــة العادلــة من خالل الدخل الشــامل ااَلخر

1011,8997,334أســهم غير متداولة
58,590202,893إجمالــي األدوات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلة

الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفأة:
105,61528,443موجــودات غيــر متداولة أخرى

122,069,0251,383,509مدينــون تجاريون واالصــول التعاقدية
100,014293,932موجــودات متداولة أخرى

152,529,3581,178,269النقــد ومافي حكمه
4,704,0122,884,153إجمالــي الموجــودات الماليــة المدرجة بالتكلفــة المطفأة

4,762,6023,087,046إجمالــي الموجــودات المالية

2021م 2022م إيضاح

المطلوبــات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلة
5,0028,604أدوات المشــتقات المالية

المطلوبــات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفأة
179,518,0729,608,850قروض وتمويالت

201,486,5451,256,584دائنــون تجاريون وأخرى
19438,367522,606التزامــات عقود االيجار

11,442,98411,388,040إجمالــي المطلوبــات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفأة
11,447,98611,396,644إجمالــي المطلوبــات المالية

2022م 
األســعار المعلنة في 

الســوق النشطة
)1 )المستوى 

المدخــالت الهامة 
القابلــة للمالحظة

)2 )المستوى 

المدخــالت الهامة الغير 
القابلــة للمالحظة

)3 اإلجمالي)المستوى 

 بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر - 
أداة حقــوق ملكية

11,89911,899--أســهم غير متداولة 
األدوات الماليــة المقاســه بالقيمــة العادلــة مــن خالل قائمة 

الربح والخســارة
خيارات أســعار العموالت

46,691-46,691-الموجودات
5,002-5,002-المطلوبات

2021م 
األســعار المعلنة في 

الســوق النشطة
)1 )المستوى 

المدخــالت الهامة 
القابلــة للمالحظة

)2 )المستوى 

المدخــالت الهامة الغير 
القابلــة للمالحظة

)3 اإلجمالي)المستوى 

 بالقيمــة العادلــة مــن خالل الدخل الشــامل اآلخر - 
أداة حقــوق ملكية

7,3347,334--أســهم غير متداولة 
 المشــتقات المقاســه بالقيمــة العادلــة مــن خالل قائمة 

الربح أو الخســارة
188,456--188,456خيارات أســعار العموالت

7,103-7,103-الموجودات
8,604-8,604-المطلوبات
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

تســتخدم المجموعــة معادلــة المســموحات لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة للمدينيــن التجارييــن مــن الحكومــة والعمالء التجاريون. تحســب معدالت 
الخســائر باســتخدام طريقــة معــدالت التدويــر المعتمــدة علــى متابعــة التحصيــل خــالل مراحــل متعاقبة حتى شــطب تلك المديونيــات. معدالت التدوير 

يتــم احتســابها بطريقــة منفصلــة الختبــار القطاعــات المختلفــة باالعتمــاد علــى معــدالت مخاطــر االئتمان العامــة للحكومة والعمــالء التجاريون.

يتــم احتســاب معــدالت الخســارة باســتخدام طريقــة معــدل التدويــر بنــاًء علــى احتماليــة تقدم الذمــم المدينة خالل مراحــل متتالية من التأخر في الســداد 
للشــطب. يتــم احتســاب معــدالت القوائــم بشــكل منفصــل للتعرضــات فــي قطاعــات مختلفــة بنــاًء على خصائــص مخاطر االئتمان الشــائعة التالية - 

الحكومــات والتجارية.

يوضــح الجــدول التالــي معلومــات حــول التعــرض لمخاطــر االئتمــان والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للذمم المدينــة التجارية واألصــول التعاقدية كما في 
31 ديســمبر 2022م و 2021م:

يوجــد لــدى المجموعــة تســهيالت مصرفيــة غيــر مســتخدمة بمبلــغ 1,329 مليــون ريــال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2022م )2021م: 2,362 مليون 
ريــال ســعودي( للوفاء بمتطلبات الســيولة.

3-4-29 مخاطر الســوق
تمثــل مخاطــر الســوق المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لألدوات المالية بســبب التغيرات في أســعار 

الســوق. تتكــون مخاطــر الســوق مــن ثالثــة أنــواع مــن المخاطــر: مخاطر العمالت ومخاطر أســعار العموالت ومخاطر األســعار األخــرى كما يلي:

مخاطــر العمالت
تمثــل مخاطــر العمــالت المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لألدوات المالية بســبب التغيرات في أســعار 

الصــرف األجنبــي. تتــم معظــم معامــالت المجموعــة بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتــي. تعتقــد إدارة المجموعة أن مخاطر 
العمــالت ليســت جوهريــة حيــث أن ســعر صــرف الريال الســعودي مثبــت تقريبًا مقابــل تلك العمالت. 

مخاطر أســعار العموالت
تمثــل مخاطــر أســعار العمــوالت المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجة للتغيرات في أســعار العموالت الخاصة الســائدة في الســوق. 

تخضــع المجموعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت بشــأن موجوداتهــا ومطلوباتهــا المرتبطــة بعمولــة، بمــا فــي ذلك الودائع البنكيــة، والقروض. تقوم 
المجموعــة بــإدارة مخاطــر أســعار العمــوالت وذلــك بالمتابعــة المســتمرة للتغيــرات فــي أســعار العموالت. قامــت المجموعة بتوقيــع اتفاقيات خيارات 

أســعار عمــوالت للتحــوط مــن التذبذب في اســعار العموالت.

تحليــل الحساســية لــألدوات الماليــة ذات المعــدل المتغير
يوضــح الجــدول التالــي أثــر التغيــرات المحتملــة المعقولــة فــي أســعار العمــوالت المتعلقــة بالصكــوك والقــروض طويلة األجل على الدخل، مــع بقاء كافة 

البنــود األخــرى القابلــة للتغيير ثابتة:

مخاطر األســعار
إن مخاطــر األســعار هــي مخاطــر تعــرض قيمــة األداة الماليــة للتقلبــات نتيجــة للتغيــرات في أســعار الســوق ســواء كانــت تلك التغيــرات ناتجة عن عوامل 
متعلقــة بــاألداة أو مصدرهــا أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع األدوات المتداولــة فــي الســوق. تقــوم المجموعة بتنويــع محفظتها اإلســتثمارية وذلك إلدارة 

مخاطــر الســعر الناتجــة عن إســتثماراتها في أســهم حقــوق الملكية.

4-4-29 إدارة رأس المال
لغــرض إدارة رأس مــال المجموعــة، يتضمــن رأس المــال رأس المــال المصــدر وجميــع اإلحتياطيــات األخــرى المتعلقــة بحقــوق الملكية الخاصة 

بمســاهمي الشــركة األم. يتمثــل الهــدف الرئيســي إلدارة رأس المــال الخــاص بالمجموعــة فــي التأكــد مــن الحفــاظ على تصنيف ائتماني قوي ونســب 
رأس مــال جيــدة مــن أجــل دعــم عملياتها وزيادة حصة المســاهمين.

النقــد ومــا في حكمه
تتــم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن قبــل إدارة الخزينــة بالمجموعة وفقا لسياســة المجموعة. يتم إســتثمار 

األمــوال الفائضــة فقــط مــع األطــراف المقابلــة المعتمــدة وضمــن حــدود االئتمــان المخصصــة لكل طــرف مقابل. تتم مراجعة حــدود ائتمان الطرف 
المقابــل مــن قبــل إدارة المجموعــة علــى أســاس ســنوي. يتــم تحديــد الحــدود لتقليــل تركيــز المخاطر وبالتالــي تخفيف الخســارة المالية من خالل عدم 

قــدرة الطــرف المقابل على تســديد الدفعات. 

2-4-29 مخاطر الســيولة
تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا المجموعــة فــي توفيــر األمــوال للوفــاء بااللتزامات المرتبطة بــاألدوات المالية. إن سياســة المجموعة 

فــي إدارة مخاطــر الســيولة هــو التأكــد مــن توفــر ســيولة نقدية وتمويــل كافي للوفــاء بالتزاماتها عند اســتحقاقها. 

يلخــص الجــدول أدنــاه محفظــة اســتحقاقات المطلوبــات الماليــة الخاصــة بالمجموعــة بنــاء على الدفعــات التعاقدية غيــر المخصومة: 

متوســط معدل 
الخســارة المرجح

إجمالي 
القيمــة الدفترية

مخصص 
انخفــاض القيمة

2021م 2022م 2021م 2022م 2021م 2022م 

81,948,749899,15814,82873,721%1%أقل من 6 أشــهر
782,092584,2804,62638,498%6%من 6 أشــهر إلى 12 شــهر

87207,02794,539149,38982,249%72%أكثر من 12 شــهر
2,237,8681,577,977168,843194,468اإلجمالي

 2022م 
لقيمة  ا

المجموعالدفترية
خالل 

3 أشهر
من 3 إلى 

12 شهرا
من ســنة إلى 

5 سنوات
اكثر من 

5 سنوات

5,618,0727,107,170378,701946,6494,075,7171,706,103قــروض طويلة األجل
3,900,0005,521,309115,808115,808926,4624,363,231الصكوك

438,367481,96033,31075,797296,46276,391التزامــات إيجار
--1,486,545-1,486,5451,486,545دائنــون تجاريون وأخرى

-5,002--5,0025,002أدوات المشــتقات المالية
11,447,98614,601,986527,8192,624,7995,303,6436,145,725

 2021م 
لقيمة  ا

المجموعالدفترية
خالل 

3 أشهر
من 3 إلى 

12 شهرا
من ســنة إلى 

5 سنوات
اكثر من 

5 سنوات

5,708,8506,136,554320,693936,8383,676,5671,202,456قــروض طويلة األجل

--3,900,000-3,900,0003,900,000الصكوك
124,700388,87134,247-522,606547,818التزامــات إيجار

--1,256,584-1,256,5841,256,584دائنــون تجاريون وأخرى
8,6048,6048247806,145855أدوات المشــتقات المالية

11,396,64411,849,560321,5176,218,9024,071,5831,237,558

2021م 2022م 

ســعر الفائدة
95,70695,644الزيــادة بمقدار 100 نقطة أســاس

)95,644()95,706(االنخفــاض بمقدار 100 نقطة أســاس
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية( الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال وإجــراء التعديــالت عليــه فــي ضوء التغيرات فــي الظروف االقتصاديــة والمتطلبات الخاصــة بالتعهدات 
الماليــة. للحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه، قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل دفــع توزيعــات األربــاح إلى المســاهمين أو إعادة رأس المال إلى 

المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة. تقــوم المجموعــة بمراقبــة رأس المــال باســتخدام نســبة المديونيــة، وهــي صافي الدين مقســوما على إجمالي 
رأس المــال زائــدا صافــي الديــن. تــدرج المجموعــة ضمــن صافــي الديــن الصكوك والقروض طويلة األجــل والدائنون التجاريــون والتزامات عقود 

االيجارواألرصــدة الدائنــة األخــرى ناقصــا النقد والودائــع قصيرة األجل. 

30. المطلوبــات الرأســمالية وااللتزامــات المحتملة

المطلوبات الرأســمالية
مطلوبــات المجموعــة الرأســمالية والمتعلقــة بالســفن تحــت اإلنشــاء وشــراء ممتلــكات والمعــدات هــي 199 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 

2022م )31 ديســمبر 2021م: 1,207 مليون ريال ســعودي(.

قامــت المجموعــة بتاريــخ 30 مايــو 2017م بتوقيــع اتفاقيــة مــع كل مــن شــركة الزيــت العربيــة الســعودية )أرامكو الســعودية( وشــركاء آخرين، لتأســيس 
شــركة إنشــاء وتطويــر وتشــغيل مشــروع حــوض بحــري فــي رأس الخيــر بالقــرب مــن مدينة الجبيــل الصناعية تســمى بالشــركة العالميــة للصناعات 

البحريــة. ســيضخ الشــركاء مــا يعــادل 2,625 مليــار ريــال ســعودي )700 مليــون دوالر أمريكــي( مــن تكلفة المشــروع. بلغ رأس المــال المدفوع 
مــن الشــركاء كمــا فــي 31 ديســمبر 2022م مــا يعــادل 2,285 مليــار ريــال ســعودي )609,2 مليــون دوالر أمريكــي(. تتكــون ملكية الشــركة الدولية 
للصناعــات البحريــة مــن التالــي: حصــة أرامكــو 40.1% وحصــة شــركة المبريــل للطاقــة المحــدودة 20% وحصة الشــركة الوطـــنية الســعودية للنقل 

البحــري 19.9% بينمــا حصــة شــركة كوريــا لبنــاء الســفن والهندســة البحريــة المحــدودة هــي 20%. وقعــت المجموعــة اتفاقية شــراء مــا ال يقل عن %75 
مــن احتياجاتهــا مــن الســفن التجاريــة علــى مــدار 10 ســنوات مــن تاريــخ بــدء تشــغيل المشــروع بمــا يعادل 52 ســفينة بما فيهــا ناقالت النفــط العمالقة 

خاضعــة للشــروط واألحــكام التجارية.

االلتزامــات المحتملة
يوجــد لــدى المجموعــة خطابــات ضمــان بنكيــة بمبلــغ 312 مليــون ريــال ســعودي كمــا في 31 ديســمبر 2022م )31 ديســمبر 2021م: 350 مليون ريال 

ســعودي( تــم إصدارهــا في ســياق األعمال االعتياديــة للمجموعة. 

لــدى المجموعــة بعــض القضايــا القانونيــة والتــي يجــري النظــر فيهــا ضمــن نشــاط المجموعــة االعتيادي، وفي الوقت الذي لــم تتقّرر النتائــج النهائية 
لهــذه القضايــا، فــإن اإلدارة ال تتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى نتائــج عمليــات المجموعــة الموحدة أو على مركزهــا المالي الموحد.

التزامــات عقــود التأجيــر التشــغيلي - للمجموعــة كمؤجر
المجموعــة )كمؤجــر( تؤجــر بعــض ســفنها إلــى أطــرف ذات عالقــة بموجب اتفاقية تأجير ســفن )إيضاح 1(. 

فيمــا يلــي المبالــغ المســتقبلية المســتحقة بموجــب اتفاقية اإليجار:
أ( في 18 أغســطس 2022م، اســتحوذت المجموعة على 40% من شــركة البحري لوجيســتكس )ســابقَا : شــركة بحري بولوريه لوجيســتكس( وزيادة 
ملكيتهــا الــى 100%. تــم دفــع مبلــغ 27 مليــون ريــال ســعودي مقابــل حصــة حقــوق الملكيــة غير المســيطرة. يوضح الجدول التالــي الحصة االضافية 

المســتحوذ عليها بشــركة بحري لوجيســتكس:

بلغــت اإليــرادات التشــغيلية مــن عقــود تأجيــر الســفن مبلــغ 311 مليــون ريــال ســعودي للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2022م )31 ديســمبر 2021م: 
341 مليون ريال ســعودي(.

أرباح 31. توزيعات 
أوصــى مجلــس اإلدارة فــي إجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 28 ينايــر 2021م الجمعيــة العموميــة للشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة على المســاهمين بقيمة 394 

مليــون ريــال ســعودي عــن النصــف الثانــي مــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م بواقع ريال ســعودي للســهم الواحد. تم دفع هذه 
األربــاح فــي 9 مايو 2021م.

قــرر مجلــس اإلدارة فــي إجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 21 ســبتمبر 2021م بتوزيــع أربــاح نقديــة على المســاهمين بقيمة 394 مليون ريال ســعودي عن 
النصــف االول مــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م بواقــع ريــال ســعودي للســهم الواحد. تم دفع هــذه األرباح في 24 أكتوبر 2021م.

32. حقــوق الملكيــة الغيــر مســيطرة في الشــركات التابعة
فيمــا يلــي بيــان ملخــص بالبيانــات الماليــة للشــركات التابعــة التــي لهــا حقــوق ملكيــة غير مســيطرة والموضحة في إيضاح 1:

2021م 2022م 

9,570,5759,661,851قروض وتمويالت
1,486,5451,256,584دائنــون تجاريــون وأخرى )إيضاح 20(

438,467522,606التزامــات تأجير)إيضاح 19(
)1,178,269()2,529,358(ناقصــا: النقــد ومــا فــي حكمه )إيضاح 15(

الدين  8,966,22910,262,772صافي 
11,129,4259,959,974حقــوق الملكية 

11,129,4259,959,974إجمالــي رأس المال
20,095,65420,222,746رأس المــال وصافي الدين 

51%45%نســبة المديونية

2021م 2022م 

237,506294,401خالل سنة
548,525777,183من ســنة الى خمســة سنوات

786,0311,071,584

2022م 
الشــركة الوطنيــة لنقل 

الكيماويات

شــركة البحري 
للبضائع الســائبة 
وشــركتها التابعة 

شركة بحري 
جيستكس لو

اجمالي)إيضاح أ (

0%40%20%نســبة حقــوق الملكية غير المســيطرة
4,871,553-3,939,880931,673الموجودات غيــر المتداولة

935,981-669,385266,596الموجــودات المتداولة
)2,501,706(-)471,430()2,030,276(المطلوبــات غيــر المتداولة

)760,043(-)151,645()608,398(المطلوبــات المتداولة
2,545,785-1,970,591575,194صافــي الموجودات

624,196-394,118230,078صافــي الموجــودات العائــدة إلى حقــوق الملكية غير المســيطرة
2,058,097296,388215,0472,569,482اإليرادات

374,989115,5031,225491,717ربح الســنة/ الفترة
74,99746,201490121,688الربــح العائــدة إلى حقــوق الملكية غير المســيطرة

2021م 
الشــركة الوطنيــة لنقل 

الكيماويات

شــركة البحري 
للبضائع الســائبة 
وشــركتها التابعة 

شركة بحري 
جيستكس اجماليلو

40%40%20%نســبة حقــوق الملكية غير المســيطرة
3,494,479950,5265844,445,589الموجودات غيــر المتداولة

586,375188,873160,283935,531الموجــودات المتداولة
)1,844,047()5,811()530,673()1,307,563(المطلوبــات غيــر المتداولة

)1,371,970()80,676()113,754()1,177,540(المطلوبــات المتداولة
1,595,751494,97274,3802,165,103صافــي الموجودات

319,150197,98929,752546,891صافــي الموجــودات العائــدة إلى حقــوق الملكية غير المســيطرة
1,174,764253,485174,8011,603,050اإليرادات

107,2802,15196,562)12,869()خســارة(/ ربح السنة
42,91286041,199)2,573()الخســارة(/ الربــح العائــدة إلى حقــوق الملكية غير المســيطرة
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الشــركة الوطنية الســعودية للنقل البحري )شــركة مســاهمة ســعودية(

إيضاحــات حــول القوائم الماليــة الموحدة )تتمة(
للســنة المنتهيــة في  31 ديســمبر  2022م

)باآلف الرياالت الســعودية(

الالحقة 33. األحداث 
دخــل نظــام الشــركات الجديــد الصــادر بالمرســوم الملكــي م / 132 بتاريــخ 1443/12/1هـــ )الموافــق 30 يونيــو 2022م( )المشــار إليه فيما يلي باســم 

“النظــام”( حيــز التنفيــذ فــي 1444/6/26هـــ )الموافــق 19 ينايــر 2023م(. وفيمــا يتعلــق ببعــض أحــكام النظام، مــن المتوقع االلتــزام الكامل في موعد 
ال يتجــاوز ســنتين اعتبــاًرا مــن 1444/6/26هـــ )الموافــق 19 ينايــر 2023م(. وتعمــل اإلدارة علــى تقييــم تأثيــر نظام الشــركات الجديد وســتقوم بتعديل 

نظامهــا األساســي وفقــًا ألي تغييــرات لمواءمــة المــواد مــع أحــكام النظــام. وبنــاًء عليــه، يتعيــن على الشــركة تقديم النظام األساســي المعدلين إلى 
المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العادية للتصديــق عليها.

تعتقــد اإلدارة إنــه بخــالف الحــدث أعــاله، ليــس هنالــك أي أحــداث الحقــة جوهريــة للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2022م والتي قد يكــون لها أثر هام 
علــى قائمــة المركــز المالــي الموحــدة للمجموعــة كجــزء من هذه القوائــم المالیة الموحدة.

34. اعتمــاد القوائــم المالية الموحدة
اعتمــد مجلــس اإلدارة القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2022م خــالل اجتماعــه المنعقــد بتاريخ 22 شــعبان 1444هـ 

)الموافــق 14 مارس 2023م(.

اإلجمالي

30,242المبلــغ الدفتــري للحصــة اإلضافية
)27,320(المبلــغ المدفــوع للمســاهم الغير مســيطر

2,922الفــرق المســجل في األربــاح المبقاة

 180

التقـريـــر السنـــوي 2022



الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقل البحري
هاتــف: 5454 478 11 966+ فاكــس: 8036 477 11 966+

3074 طريــق األميــر محمــد بــن عبد العزيز
العليــا الريــاض 8022 - 12213، المملكــة العربيــة الســعودية

الرقــم المجاني: 920020007


