
 

   

 

 

 
 

 

 

 

الي ـمـام الــعــلل لس االدارةـر مجـريـقـت
ي ـالم

 
   2018سمبر ــدي 31نتهي ف



 

 

  1 
ي تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية الثالثة واأل   

كة للعام المالي المنتهي ف 
2018ديسمبر  31ربعون عن أعمال الشر  

 

 

 

كة الوطنية السعودية للنقل البحري مي    السادة مساهمي الشر  المحبر

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

 

كة الوطنية السعودية للنقل  البحري أن يقدم للسادة المساهمي   الكرام تقريره السنوي يش مجلس إدارة الشر

، عن أعمال  كة األساسي كات وقواعد التسجيل واإلدراج ونظام الشر المعد وفقا لمتطلبات الئحة حوكمة الشر

ي 
 
كة للسنة المنتهية ف ، مصحوبا بالقوائم المالية المدققة واإليضاحات المرفقة 2018ديسمبر  31وأداء الشر

 بها، ومتضم
 
:  نا كة وذلك كما يلي  أداء ونشاط الشر

 

 أوال: التكوين والنشاط: 

 

كة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم  كة الوطـنية السعودية للنقل البحري )البحري( هي شر الشر

م( وتم قيدها بالسجل التجاري رقم 1978يناير  21ـه )الموافق 1398صفر  12بتاريــــخ  5الملكي رقم م/ 

يتكون  م( الصادر بمدينة الرياض. 1979أكتوبر  22ـه )الموافق 1399ذو الحجة  1يــــخ بتار  1010026026

كة من  ي  393,750,000رأس مال الشر
 
 م2018ديسمبر  31سهم كما ف

 

اء وبيع البواخر والسفن ي شر
 
كات التابعة ف كة والشر وتشغيلها لنقل البضائع واألشخاص  يتمثل نشاط الشر

ي عمليات النقل الب
 
كات المالحة البحرية وتخليص البضائع وتنسيقها عل ظهر والمشاركة ف حري ووكاالت شر

كة نشاطها من  البواخر ووسائل النقل والتخزين وجميع العمليات المرتبطة بالنقل البحري، وتمارس الشر

خالل أربــع قطاعات مختلفة هي نقل النفط الخام ونقل الكيماويات ونقل البضائع العامة ونقل البضائع 

:  كما السائبة  ة الجاف  يلي

 

 قطاع نقل النفط الخام

ي السوق الفوريمن خالل عقود شحن وتعمل  ناقلة نفط خام عمالقة 45يتكون أسطول القطاع من  
 
 ،ف

كة أرامكو للتجارة ناقالت أخرى لمنتجات النفط المكررة 5باإلضافة ال   . مؤجرة لشر

 

 قطاع نقل الكيماويات

كة تابعة مملوكة   كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة )شر يتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق الشر

 :ناقلة كيماويات تعمل كما يلي  31%( وتمتلك  80بنسبة

كة أودجفل بموجب عقد تأجب  تمويلي  Bareboat)) مؤجرة عل هيئة حديد عار   ناقالتثالث  • -مع شر

ويــــج يك تجاري( الب   )شر

ي السوق الفوري ستة عشر •
 
 ف
 
كة التابعة بتشغيلها ذاتيا  .ناقلة تعمل الشر

كة السعودية للصناعات  ستة• كة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة للشر ناقالت مؤجرة إل الشر

كة أرامك  و للتجارة. األساسية )سابك(، وخمس ناقالت مؤجرة إل شر

كة أودجفلناقلة واحدة تعمل مع • ويــــج-شر  الب 
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 قطاع الخدمات اللوجستية

ق األوسط  ستةيتكون من   سفن للشحن، تعمل عل الخطوط التجارية بي   أمريكا الشمالية وأوروبا والشر

ي النقل البحري والجوي للبضائع والسلع و ويعمل القطاع   .وشبه القارة الهندية
 
وكيل بحري وجوي كف

كة البحري بولوريه لوجيستكسعن طريق شحن بحري وجوي وتأجب  السفن والطائرات  ووسيط كة  شر )شر

 %(60تابعة مملوكة بنسبة 

     

 قطاع نقل البضائع السائبة 

كة تابعة مملوكة بنسبة  كة البحري للبضائع السائبة )شر %( 60يتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق شر

ي تمتلك 
كة العربية للخدمات سفن متخصصة  5والتر ي نقل البضائع الجافة السائبة، مؤجرة جميعها إل الشر

 
ف

 الزراعية )أراسكو(. 

 

ي اجما 
 
كة وفق القوائم المالية المراجعة: لي وفيما يلي بيان بمساهمة كل قطاع عل حدة ف   مبيعات الشر

 
قطاع نقل النفط  بآالف الرياالت 

 الخام
الخدمات قطاع  قطاع نقل الكيماويات

 اللوجستية
قطاع نقل البضائع 
 السائبة وأخرى

 اإلجمالي 

 6,129,910 407,164 1,158,022 872,174 3,692,550 اإليرادات 

 %100 %7 %19 %14 %60 النسبة

 

ي لإليرادات: 
 
ــع الجغراف  ثانيا: التوزيــ

 

ي لإليرادات حيث 
 
كة ال يوجد توزيــــع جغراف كاتها التابعة  إننظرا لطبيعة أعمال الشر كة وشر سفن وناقالت الشر

ي أعالي البحار وتنقل
 
ئ المحلية والعالمية تعمل ف  .شحناتها بي   كثب  من الموان 

 

وعات الجديدة   ثالثا: الخطط والتوقعات المستقبلية والمشر

 

 لخطط والتوقعات المستقبلية: ا (أ 

كة عل تطوير اعمالها وتخطط دوما لتحسي   أعمالها وتطويرها مما يؤدي بمشيئة هللا ال نمو  تحرص الشر

اعمالها وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لقطاع الشحن فانه يتعذر التنبؤ بها بدقة الرتباطاتها بعدد من 

كة.  ي تخضع لمؤثرات اقتصادية خارجة عن سيطرة الشر
ات التر  المتغب 

 

وعات الجديدة  (ب ات الهيكلية والمشر  التغيبر

كة حيث تم دمج الخدمات    كة بإعادة هيكلة القطاعات المشبر ي إطار مبادرات تحسي   األداء قامت الشر
 
ف

كة(، مما يعزز  يات وتقنية المعلومات )الخدمات المشبر ية والمشبر ي تشتمل عل المالية والموارد البشر
التر

ي ويزيد من  يات لخدمة من األثر اإليجانر كة التنظيمية والتفاوضية، خصوصا توحيد وحدة المشبر قدرات الشر
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كة بتقديم  جميع ي تقليل التكاليف. وتستمر الشر
 
كات التابعة مما يزيد من القدرة عل التفاوض ويسهم ف الشر

ي من المتوقع أن تزيد من قدراتها عل مواجهة أي 
ة القادمة والتر تحديات المزيد من المبادرات خالل الفبر

 .مستقبلية

 

يك  كة البحري شر ي تنوع أعمالها ومصادر دخلها، أصبحت شر
 
اتيجية ف كة وخططها االسبر  لريادة الشر

 
واستمرارا

كة العالمية للصناعات البحرية بحصة مقدارها  ي الشر
 
ي تهدف إل بناء وتطوير وتشغيل حوض 19.9ف

%. والتر

ي رأس 
 
ي مجمع الملك سلمان ف

 
كة بصناعة وصيانة مختلف بحري عالمي ف ، حيث ستقوم هذه الشر الخب 

ي ذلك سفن النفط العمالقة. ويستمر العمل عل استكمال االنشاءات وسوف يستكمل 
 
أنواع السفن بما ف

 . 2022عل عدة مراحل ومن المتوقع ان تكتمل القدرة اإلنتاجية للمجمع بحلول عام 

 

كة تم خالل العا استالم خمسة سفن نفط عمالقة تساعد عل  2018م وفيما يخص تحديث اساطيل الشر

ي 
 
كات المشغلة لناقالت النفط ف كة البحري من أكبر الشر كة البحري مما يجعل شر تحسي   كفاءة اسطول شر

ي مجال نقل البضائع السائبة حيث من المقرر استالم أربعة 
 
كة عل زيادة حصتها ف العالم. كما تعمل الشر

 . 2020سفن جديدة خالل العام 

 

ي ادارتها ومراقبتها:  رابعا: 
 
كة ف  المخاطر وسياسة الشر

 

كة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات  يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة مستمرة لسياسات الشر

كة  كة. كذلك تقوم اإلدارة العليا بالشر ي يمكن أن تواجه الشر
امج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التر والبر

كة.  ي الشر
 
  بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر واألنظمة المتبعة تعمل بكفاءة عل جميع المستويات ف

ي جميع اعمالها، والعمل عل درء مخاطر الحوادث 
 
ي تقديم السالمة ف

 
كة ف كز مفهوم إدارة المخاطر بالشر يبر

اتيجية والضوابط ال كة. فمجال الرئيسية والفرعية وذلك ضمن إطار األهداف االسبر ي الشر
 
داخلية التنظيمية ف

النقل البحري ال يخلو من المخاطر؛ خاصة التشغيلية منها، مثل تهديدات الهجمات اإلرهابية والحروب 

ها.  لذا، فقد أولت  والقرصنة، باإلضافة ال حوادث السفن وتلف البضائع المنقولة وإصابات البحارة وغب 

 لتجنب وتقليل
 
 بالغا

 
كة اهتماما ي إدارة المخاطر، باإلضافة  الشر

 
المخاطر من خالل استخدام النظم السليمة ف

ي 
 
ي مجال السالمة؛ مما يسهم ف

 
إل إصدار الشهادات وتصنيف المعدات واإلجراءات وتوفب  التدريب ف

ي ضمان الجودة وتحقيق 
 
المحافظة عل سالمة العاملي   وسالمة البضائع المنقولة، وكذلك المساهمة ف

كة من المخاطر استخدام أفض كة بتوفب  التغطية التأمينية لحماية الشر ل للموارد المتاحة. وتقوم الشر

المحيطة بناقالتها والبضائع المنقولة عن طريقها، وأطقم سفنها والعاملي   بها. ويتم اختيار مقدمي خدمة 

امات قبل وخ ة المؤمن عليها التأمي   من خالل رصد وتقييم المالءة المالية والقدرة التقنية وااللبر  الل الفبر

   للتأكد من الحصول عل أفضل العروض بأفضل المنافع التأمينية. 

 

ي تتضمن مخاطر السيولة واالئتمان ويتم  كما
كة بعض المخاطر المالية المختلفة التر تنتج عن أنشطة الشر

كة للحد من آثارها بطرق مخت لفة من ضمنها ادارتها من خالل خطوات قياس ورقابة مستمرة وتسىع الشر

كة بشكل مستمر  المشتقات المالية الالزمة للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة عل القروض. وتعمل الشر

كة.  ها عل أعمال الشر  للحد من تأثب  مجمل المخاطر المحيطة بأعمالها تقليل من تأثب 
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 وجدول الحضور خامسا: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

البحري من تسعة أعضاء، وفيما يلي جدول يوضح تكوين مجلس اإلدارة خالل عام يتكون مجلس إدارة   (أ 

 : م، وتصنيف أعضائه2018

 تنفيذي الصفة االسم
غبر 
 تنفيذي

 إيضاح مستقل

ي 
     الرئيس األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفض 

     نائب الرئيس األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشحان

  عبدهللا الدباسي األستاذ/ صالح بن 
 
     عضوا

  المهندس/ أحمد بن علي السبيىعي 
 
     عضوا

  المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعيني   
 
     عضوا

  األستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم
 
     عضوا

  الدكتور/ عبدالملك بن عبدهللا الحقيل
 
     عضوا

ي 
  األستاذ/ خالد بن محمد العريف 

 
     عضوا

  األستاذ/ ياش بن عبدهللا السلمان
 
    عضوا

لعضوية مجلس اإلدارة بتاريــــخ  انضم
 م27/3/2018

  الدكتور/ غسان بن عبدالرحمن الشبل
 
    عضوا

ي مجلس اإلدارة بتاريــــخ  انتهت
عضويته ف 

 م26/3/2018

 

 مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع اجتماعاتعدد    (ب

 الصفة االسم
 1االجتماع 

28/2/2018
 م

 2االجتماع 
29/4/2018

 م

 3االجتماع 
29/7/2018

 م

 4االجتماع 
25/10/2018

 م

 5االجتماع 
10/12/2018

 م

 6االجتماع 
11/12/2018

 م

األستاذ/ عبدالرحمن بن 
ي 
 محمد المفض 

       الرئيس

بن األستاذ/ محمد 
 عبدالعزيز الشحان

نائب 
 الرئيس

      

األستاذ/ صالح بن 
 عبدهللا الدباسي 

 
 
       عضوا

المهندس/ أحمد بن 
 علي السبيىعي 

 
 
       عضوا

المهندس/ إبراهيم بن 
 قاسم البوعيني   

 
 
       عضوا

األستاذ/ خليفه بن 
 عبداللطيف الملحم

 
 
       عضوا

الدكتور/ عبدالملك بن 
 عبدهللا الحقيل

 
 
       عضوا

األستاذ/ خالد بن 
ي 
 محمد العريف 

 
 
       عضوا

األستاذ/ ياش بن 
 عبدهللا السلمان

 
 
      عضوا

الدكتور/ غسان بن 
 عبدالرحمن الشبل

 
 
       عضوا
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 :
ً
كاتاإلدارة ومؤهالتهم  أعضاء مجلسأسماء سادسا اتهم والشر ي يكون عضو مجلس اإلدارة  وخبر

الت 
ي مجالس إداراتها

 
 ف
ً
 عضوا

ي  أ. 
 عبدالرحمن بن محمد المفض 

ي االقتصاد بجامعة الملك 
 
ودرجة الماجستب  من جامعة ميشيغان  سعود،حاصل عل شهادة البكالوريوس ف

ي إدارة األعمال )
 
ي عدة مجاالت وظيفية  (. MBAاالمريكية ف

 
 ف
 
  منها: كما عمل سابقا

 . (PIF) العامة االستثماراتصندوق لاألمي   العام باإلنابة  •

 نائب المحافظ لمجلس )أوفيد( صندوق األوبك للتنمية الدولية.  •
(. المدير التنفيذي لمجموعة  •  البنك الدولي للمملكة العربية السعودية )مجموعة البنك الدولي

كة ي  الشر
 
 العضوية الموقع الكيان القانون

كة السوق المالية السعودية )تداول(   داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر
 
 حاليا

كة دار التمليك   داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر
 
 حاليا

كة العقارية    داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة السعودية للتعمب  الشر
 
 حاليا

كة بوسكو إي آند سي العربية السعودية   داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر
 
 حاليا

كة الوديان العقارية السعودية   داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر
 
 حاليا

  داخل المملكة مساهمة مدرجة البنك األهلي التجاري
 
 سابقا

كة العقارية السعودية   داخل المملكة مساهمة مدرجة الشر
 
 سابقا

 

 محمد بن عبدالعزيز الشحان أ. 

ي العلوم تخصص رياضيات وحاسب آلي من جامعة والية أوريغون 
 
أمريكا  –حاصل عل شهادة البكالوريوس ف

ي جامعة  من جامعات عالمية مثل المتخصصةالعديد من الدورات  ولديه
 
، أمريكا -در هارفا كلية ادارة األعمال ف

:  . كمالندن-IMDمعهد و  ي
ي عدة مجاالت وظيفية وهي كاالنر

 
 ف
 
 عمل سابقا

ي دانون. مس •
 
 تشار لمجموعة الفيصلية ورئيس مجلس إدارة الصاف

 نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفيصلية القابضة.  •

ي دانون المحدودة.  •
 
كة الصاف  العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشر

•  . ي
 
 العضو المنتدب لمؤسسة أغذية الصاف

كة سمارك  •  للتسويق. نائب الرئيس لشر

ي الرياض. مدير عام إدارة مصفاة  •
 
" ف ومي    "ببر

كة ي  الشر
 العضوية الموقع الكيان القانون 

ي دانون المحدودة
كة الصاف    داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر

 
 حاليا

  داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة مجموعة الفيصلية القابضة
 
 حاليا

ي 
ان المدن  كة الطب    داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر

 
 حاليا

كة    داخل المملكة مساهمة مدرجة الخطوط السعودية للتموينشر
 
 حاليا

كة الوطنية لنقل الكيماويات   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة الشر
 
 حاليا

كة جوكب  للعصائر   خارج المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 حاليا

  خارج المملكة ذات مسؤولية محدودة فنتشر كابيتال
 
 حاليا

كة    داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة إيكياشر
 
 حاليا

كة بيان العقارية   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 سابقا

كة السعودية للنقل الجماعي    داخل المملكة مساهمة مدرجة الشر
 
 سابقا

كة البحري للبضائع السائبة   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 سابقا
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 عبدهللا الدباسي صالح بن  أ. 

جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية، ودرجة الماجستب  إدارة  -حاصل عل شهادة البكالوريوس جغرافيا 

ج  -عامة متخصصة  :  أمريكا.  –جامعة بتسبر ي
ي عدة مجاالت وظيفية وهي كاالنر

 
 ف
 
 وقد عمل سابقا

ي وزارة رئيس  •
 
انية والتنظيم ف  المالية. القطاع العسكري بوكالة الوزارة لشؤون المب  

انية  وكيل •  والتنظيم. وزارة المالية المساعد لشؤون المب  
 

كة ي  الشر
 
 العضوية الموقع الكيان القانون

كة البحري للبضائع السائبة   داخل المملكة  ذات مسؤولية محدودة شر
 
 حاليا

كة تطوير    داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة التعليمشر
 
 حاليا

كة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات    داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة الشر
 
 حاليا

كة    داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة المعمر ألنظمة المعلوماتشر
 
 حاليا

كة مرافق للخدمات   داخل المملكة  مساهمة غب  مدرجة شر
 
 سابقا

كة السعودية المغربية لالستثمار   خارج المملكة ذات مسؤولية محدودة الشر
 
 سابقا

 

 أحمد بن علي السبيعي  م. 

ي الهندسة الكهربائية جامعة والية أريزونا 
 
، وعل درجة الماجستب  أمريكا  -حاصل عل شهادة البكالوريوس ف

ي الهندسة الكهربائية جامعة والية أريزونا
 
ي إدارة األعمال لإلداريي     ،أمريكا -ف

 
كما نال درجة الماجستب  ف

 نائب الرئيس للتسويق والمبيعات كما يعمل المهندس حال  ،أمريكا -التنفيذيي   من جامعة ستانفورد
 
يا

ي أرامكو السعودية. 
 
:  كما وتخطيط التوريدات ف ي

ي عدة مجاالت وظيفية وهي كاالنر
 
 ف
 
 عمل سابقا

ول السعودي المحدودة  • كة الببر  مدينة طوكيو –رئيس شر

ول السعودي العالمية  • كة الببر  مدينة نيويورك.  –رئيس وكبب  اإلداريي   التنفيذيي   لشر

كة )كبب  اإل  •  كوريا الجنوبية.   –( S-Oilداريي   التنفيذيي   والمدير الممثل لشر
 

كة ي  الشر
 العضوية الموقع الكيان القانون 

كة الوطنية لنقل الكيماويات   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة الشر
 
 حاليا

كة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 حاليا

ول  كة العربية ألنابيب الببر   خارج المملكة غب  مدرجة سوميد -الشر
 
 حاليا

كة    خارج المملكة مدرجةغب   والبناء  بوسكو للهندسةشر
 
 حاليا

كة أرامكو للتجارة   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 حاليا

كة أرامكو آسيا   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 حاليا

ول السعودي لما وراء البحار المحدودة كة الببر  حاليا خارج المملكة ذات مسؤولية محدودة شر

ول السعودي  كة الببر  حاليا خارج المملكة ذات مسؤولية محدودة العالميةشر
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 نير  يإبراهيم بن قاسم البوع م. 

ي الهندسة بحاصل عل شهادة ال
 
ي إدارة األعمال  الميكانيكية،كالوريوس ف

 
كما   العالمية،ودرجة الماجستب  ف

ي 
 
كما حاز عل شهادة   أمريكا، -(MIT)والقيادة من معهد ماساتشوستس للتقنية  االبتكار نال الماجستب  ف

كة أرامكو للتجارة.  سويشا، - (MIT) برنامج تطوير التنفيذيي   من معهد   الرئيس التنفيذي لشر
 
 ويعمل حاليا

:  اكم ي
ي عدة مجاالت وظيفية وهي كاالنر

 
 ف
 
 عمل سابقا

كة التابعة ألرامكو السعودية  • كة المشاريــــع المشبر ي شر
 
  الجنوبية. كوريا   –مدير عام ف

كة أرامكو السعودية.  • ي شر
 
كة الدولية ف  مدير االستثمار لجميع المشاريــــع المشبر

كة أرامكو  • ي آسيا التابعة لشر
 
كة ف  ة. السعوديمدير المشاريــــع المشبر

كة أرامكو السعودية.  • ي شر
 
ي تطوير األعمال الجديدة ف

 
كة ف  مدير الهيكلة وإدارة المشاريــــع المشبر

كة أرامكو السعودية.  • ي شر
 
 رئيس تطوير العمليات ف

 

كة ي  الشر
 
 العضوية الموقع الكيان القانون

كة أرامكو للتجارة   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 حاليا

كة أرامكو    خارج المملكة ذات مسؤولية محدودة السنغافورية للتجارةشر
 
 حاليا

كة    خارج المملكة مساهمة مدرجة  S-Oilشر
 
 حاليا

 

 

 خليفة بن عبداللطيف الملحم أ. 

ي  حاصل عل شهادة البكالوريوس
 
 رئيس ،ا مريكأ-إدارة المال األعمال جامعة كولورادو بولدر  ف

 
 ويعمل حاليا

 
 ا

ي صندوق التنمية الصناعية السعودي.  عبداللطيف الملحم المحدودة. مؤسسة خليفة ل
 
 ف
 
 كما عمل سابقا

 

كة ي  الشر
 العضوية الموقع الكيان القانون 

وكيماويات كة المتقدمة للببر   داخل المملكة مساهمة مدرجة شر
 
 حاليا

كة االسمنت األبيض السعودي   داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر
 
 حاليا

كة    داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة الجزيرة للخدمات المساندةشر
 
 حاليا

ي 
يطان    داخل المملكة مساهمة مدرجة البنك السعودي البر

 
 سابقا

ي 
  خارج المملكة مساهمة مدرجة البنك السعودي االسبان 

 
 سابقا

كة نماء للكيماويات   داخل المملكة مساهمة مدرجة شر
 
 سابقا

  داخل المملكة مساهمة مدرجة بنك الجزيرة
 
 سابقا

كة االتفاق للحديد   داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر
 
 سابقا
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 الحقيل عبدهللابن  كعبدالمل. د 

ي المحاسبة 
 
، وحاصل عل درجة بالرياض جامعة الملك سعود من حاصل عل شهادة البكالوريوس ف

ي المحاسبة من جامعة كيس 
 
ن ريزيرفالماجستب  ف ي المحاسبة   ،أمريكا -ويسبر

 
كما حاز عل شهادة الدكتوراه ف

ن ريزيرف  . SOCPAو CPAباإلضافة لعدد من الشهادات المهنية مثل  أمريكا  -من جامعة كيس ويسبر

ي قطاعات متعددة شملت: 
 
ات متعددة ف  لديه خبر

 نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمالية لمجموعة الفيصليةعمل  •

ي المؤسسة العامة للتقاعد عضو  •
 
 . مجلس اإلدارة ف

ي معهد اإلدارة.  •
 
 عمل عضو بهيئة التدريس ف

 
كة ي  الشر

 
 العضوية الموقع الكيان القانون

كة الكهرباء السعودية   داخل المملكة مساهمة مدرجة شر
 
 حاليا

كة االنماء لالستثمار   داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر
 
 حاليا

كة الطبية    داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة العالمية القابضةالشر
 
 حاليا

كة الوطنية لنقل الكيماويات   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة الشر
 
 حاليا

  خارج المملكة مساهمة غب  مدرجة مجموعة أمريكانا
 
 حاليا

كة الدولية للدواء   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة الشر
 
 سابقا

كة  ونيات واألنظمة القابضةشر   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة اإللكبر
 
 سابقا

كة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 سابقا

كة أكسنشر السعودية   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 سابقا

 

 

ي  أ. 
 خالد بن محمد العريف 

ي ال ودرجة الماجستب  حاصل عل شهادة البكالوريوس 
 
بجدة، ويعمل  ز عبد العزيمن جامعة الملك  محاسبةف

ي المؤسسة العامة للتقاعد. 
 
 مساعد المحافظ لشؤون المالية ف

 
ي عدة مجاالت وظيفية   حاليا

 
 ف
 
كما عمل سابقا

 : ي
 وهي كاالنر

ف العام عل اإل   •  وزارة الخدمة المدنية. بدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة المستشار والمشر
 مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.  •

 
 

كة ي  الشر
 العضوية الموقع الكيان القانون 

كة البحري للبضائع السائبة   داخل المملكة ذات مسؤولية محدودة شر
 
 حاليا
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 السلمان عبد هللايارس بن  أ. 

ي المحاسبة من جامعة الملك سعود الحاصل عل شهادة 
 
ي  الرياض،ببكالوريوس ف

 
وعل درجة الماجستب  ف

 المدير التنفيذي لإلدارة المالية  ،أمريكا -المحاسبة ونظم المعلومات من جامعة وسط تنيسي 
 
ويعمل حاليا

ي صندوق االستثمارات العامة
 
  .ف

 
: كما عمل سابقا ي

ي عدة مجاالت وظيفية وهي كاالنر
 
 ف

•  . ي
كة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيوان  ي الشر

 
 المدير التنفيذي لإلدارة المالية ف

كة ب عام االستثمار مدير  • . شر  موبايلي

كة المملكة القابضة. بالمدير التنفيذي لإلدارة المالية  •  شر
 

كة ي  الشر
 
 العضوية الموقع الكيان القانون

كة المياه الوطنية   داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر
 
 حاليا

كة السعودية للخطوط الحديدية   داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة الشر
 
 حاليا

كة مركز الملك عبدهللا المالي    داخل المملكة مساهمة غب  مدرجة شر
 
 حاليا

 

: االدارة التنفيذية
ً
 سابعا

ي  عبد هللام. 
 بن علي الدبيخ 

ول  ي الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للببر
 
ي عل درجة البكالوريوس ف

حصل المهندس الدبيخ 
ي الظهران والمعادن
 
ي إدارة األعمال من  ،السعوديةبالمملكة العربية  ف

 
وحصل عل شهادة الماجستب  ف

  بريطانيا.  -جامعة أوكسفورد 
 

كات والجهات الحالية والسابقة ة أسماء الشر ي  الموقع الفب 
 الكيان القانون 

كةالرئيس    البحري التنفيذي بشر
 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

كة السعودية لالستثمار  ي الرئيس التنفيذي للشر
  سالك-الزراعي واإلنتاج الحيوان 

 
 غب  مدرجة داخل المملكة سابقا

كة    فواف لالستثمارأالرئيس التنفيذي لشر
 
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة سابقا

كة أول نت   الرئيس التنفيذي لشر
 
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة سابقا

كة  يك المؤسس لشر   الدوالج للتقنيةالرئيس التنفيذي والشر
 
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة سابقا

  بصندوق التنمية الصناعية السعودي ائتمانمستشار 
 
 جهة حكومية داخل المملكة سابقا

كة صناعات العيس  غب  مدرجة داخل المملكة حاليا عضو مجلس ادارة شر

كة أسواق العثيم  مدرجةغب   داخل المملكة حاليا عضو مجلس ادارة شر

كة العالمية للصناعات البحرية   عضو مجلس إدارة الشر
 
 غب  مدرجة داخل المملكة حاليا

يدك كة ببر   عضو مجلس إدارة شر
 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة حاليا

ي السعودي القابضة
ان المدن  كة الطب    عضو مجلس إدارة شر

 
 شبه حكومية داخل المملكة حاليا

كة ملكية لالستثمارعضو مجلس إدارة    شر
 
 غب  مدرجة داخل المملكة حاليا

كة بحري بولوريه لوجيستكس رئيس   مجلس إدارة شر
 
 ذات مسؤولية محدودة مختلطة داخل المملكة حاليا

ي للبضائع السائبة رئيس
كة بحري بونفر   مجلس إدارة شر

 
 ذات مسؤولية محدودة مختلطة خارج المملكة حاليا

كة البحري    للبضائع السائبةشر
 
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة حاليا
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 أ. نارص بن محمد العبدالكريم
ي إدارة األعمال من جامعة الملك فهد 

 
ي اإلدارة الصناعية، وماجستب  ف

 
حاصل شهادة بكالوريوس العلوم ف

ول  ي الظهرانللببر
 
ي برنامج اإلدارة التنفيذية من جامعة بالمملكة العربية السعودية ف  من خريخر

 
. وهو أيضا

  . بريطانيا - أوكسفورد 

كات والجهات الحالية  ة والسابقةأسماء الشر ي  الموقع الفب 
 
 الكيان القانون

  رئيس البحري للنفط
 
 مدرجة داخل المملكة *حاليا

كة أرامكو السعودية   شر
 
 شبه حكومية داخل المملكة حاليا

كة    الصناعات الحديثةشر
 
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة سابقا

كة السعودية للكهرباء   الشر
 
 مدرجة داخل المملكة سابقا

كة ارامكو *   السعودية معار من شر

 
 أ. أحمد بن محمد الغيث

ي 
 
ي إدارة األعمال باإلضافة ال شهادة برنامج إدارة السفن من أكاديمية أكومريت ف

 
حاصل عل شهادة ف

.  إسكتلندا، وانه  برامج تنفيذية من المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للمعايب 
 

كات والجهات الحالية والسابقة ة أسماء الشر ي  الموقع الفب 
 
 الكيان القانون

  رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية
 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

كة بحري بولوريه لوجيستكس   عضو مجلس إدارة شر
 
 ذات مسؤولية محدودة مختلطة داخل المملكة حاليا

كة الوطنية السعودية للنقل البحري    أمريكا –عضو مجلس إدارة الشر
 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة حاليا

 

 االسمري عبدهللام. فايز بن 

ي الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود  كالوريوسحاصل عل درجة الب 
 
ي ف

 
العربية  بالمملكة الرياضف

االئتمان من مرصف تشيس مانهاتن نيويورك، الواليات المتحدة  جصل عل شهادة برناماحو  السعودية

 االمريكية. 

 

 

 

 

 

 

كات والجهات الحالية والسابقة ة أسماء الشر ي  الموقع الفب 
 الكيان القانون 

كة البحريرئيس المالية    بشر
 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

ي للبضائع السائبةعضو مجلس إدارة 
كة بحري بونفر   شر

 
 ذات مسؤولية محدودة مختلطة خارج المملكة حاليا

كة المعمر ألنظمة المعلومات   عضو لجنة المراجعة بشر
 
 غب  مدرجة داخل المملكة حاليا

كة العربية لتنمية  والطاقة  المياهالرئيس التنفيذي للعمليات للشر
 )أكوا القابضة(

 
 
 غب  مدرجة داخل المملكة سابقا

كة التصنيع الوطنية   نائب الرئيس للمالية لشر
 
 مدرجة داخل المملكة سابقا

  مدير أول بمجموعة سامبا المالية
 
 مدرجة داخل المملكة سابقا

  بصندوق التنمية الصناعية السعودي ائتمانمستشار 
 
 جهة حكومية داخل المملكة سابقا

كة مالذ للتأمي    ي شر
  عضو لجنة المراجعة ف 

 
 مدرجة داخل المملكة سابقا

كة وطن لالستثمار ي شر
  عضو لجنة المراجعة ف 

 
 غب  مدرجة  داخل المملكة سابقا
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ي عبدالعزيز م.   بن عبد الرحمن صبر

ي الظهران حاصل عل 
 
ول والمعادن ف ي الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للببر

 
درجة البكالوريوس ف

 بالمملكة العربية السعودية. 

كات والجهات الحالية والسابقة ة أسماء الشر ي  الموقع الفب 
 
 الكيان القانون

  رئيس قطاع البحري إلدارة السفن
 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

كة الوطنية السعودية للنقل البحري عضو مجلس    أمريكا –إدارة الشر
 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة حاليا

  مجمع الملك سلمان البحري األكاديمية البحرية الوطنيةعضو مجلس إدارة 
 
 شبه حكومية داخل المملكة حاليا

كة أرامكو السعودية ي شر
 
 حكوميةشبه  داخل المملكة سابقا مهندس صيانة ف

ي 
 
كة فيال البحرية العالمية المحدودةناظر أعل ف  شبه حكومية خارج المملكة سابقا  عمليات االسطول شر

ي كوريا الجنوبية  مدير 
 
 شبه حكومية خارج المملكة سابقا فيال البحرية العالمية المحدودةموقع بناء السفن ف

كة فيال البحرية    العالمية المحدودةمدير عمليات االسطول شر
 
 شبه حكومية خارج المملكة سابقا

 

 أ. هشام بن حسير  الخالدي

ي مجال القيادة )المستوى 
 
ي إدارة األعمال، وهو حاصل عل شهادة اعتماد ف

 
حاصل عل درجة البكالوريوس ف

ي للقيادة واإلدارة )
يطان   (. ILMالخامس( من المعهد البر

كات والجهات  ة الحالية والسابقةأسماء الشر ي  الموقع الفب 
 الكيان القانون 

كة البحري   رئيس دعم االعمال بشر
 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

كة الشايع الدولية للتجارة ية شر   مدير أول للموارد البشر
 
 ذات مسؤولية محدودة  داخل المملكة سابقا

شيحات والمكافآت.  كة لجام للرياضة ورئيس لجنة البر ي شر
  عضو مجلس إدارة ف 

 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

ية وسوق العمل ي الغرفة التجارية بالرياض  نائب رئيس لجنة الموارد البشر
  ف 

 
 شبه حكومية داخل المملكة حاليا

ي لجنة توطي   الصناعة البحرية 
  العام. هيئة النقل  -عضو ف 

 
 حكومية داخل المملكة حاليا

 

 

 الخاطر عبدهللام. مبارك بن 

ول والمعادن  الماجستب  و بكالوريوس ال درجة حاصل عل ي الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للببر
 
ف

ي 
 
ي اإلدارة من المعهد الدولي للتطوير بالمملكة العربية السعودية الظهران ف

 
نامج المتقدم ف . كما أكمل البر

ي لوزان بسويشا 
 
ي فرنسا.  وبرنامجاإلداري ف

 
 التحليل المالي للتنفيذيي   من جامعة إنسياد ف

كات والجهات الحالية والسابقة ة أسماء الشر ي  الموقع الفب 
 الكيان القانون 

كة البحري اتيجية بشر   رئيس االسبر
 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

كة السعودية للكهرباء رئيس   قطاع تطوير األعمال الجديدة بالشر
 
 مدرجة داخل المملكة سابقا

كة السعودية لصناعة الورق   الرئيس التنفيذي للشر
 
 مدرجة داخل المملكة سابقا

كة أرامكو السعودية   مهندس بشر
 
 شبه حكومية داخل المملكة سابقا

كة  وكيماوياتمهندس بشر   )سابك( الجبيل للببر
 
 ذات مسؤولية محدودة داخل المملكة سابقا
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 م. نزار بن حسير  بانبيلة 

ي المملكة العربية  
 
ي الهندسة الكهربائية والحاسوب من جامعة أم القرى ف

 
حاصل عل درجة البكالوريوس ف

نامج السعودية، ويحمل  العديد من شهادات التطوير ، وكذلك التنفيذيي    المدراءشهادة جامعة هارفرد لبر

ي جامعة بنسلفانيا بالواليات المتحدة األ 
 
ي من كل من كلية وارتون ف

دج، وكلية المهت  مريكية، وجامعة كامبر

ي المملكة المتحدة. 
 
  لندن لألعمال ف

 

 

 كالوس بريتينباوخأ.  

كة حاصل عل شهادة   AP Moller-Maersk من أكاديمية الشحن الخاصة بشر

 
كات والجهات الحالية والسابقة ة أسماء الشر ي  الموقع الفب 

 الكيان القانون 

   الكيماوياترئيس قطاع البحري لنقل 
 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

  SEAناقالت  التنفيذي،المدير 
 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة سابقا

كة    للشحن Tominiشر
 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة سابقا

  Eships التنفيذي،المدير 
 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة سابقا

  Nordic Tankersالمدير التنفيذي 
 
 مدرجة خارج المملكة سابقا

  Wrist Europe B.Vالرئيس التنفيذي / المدير العام 
 
 مدرجة خارج المملكة سابقا

  Ove Wrist & Co. Ltd مدير العمليات
 
 مدرجة خارج المملكة سابقا

  Falck Rescue Corpsالمدير اإلقليمي 
 
 مدرجة خارج المملكة سابقا

  Neptunمدير العمليات مجموعة فنادق 
 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة سابقا

 

: وصف مخترص للجان مجلس اإلدارة ومهامها: 
ً
 ثامنا

 لجنة المراجعة 

 المهام والمسؤوليات: 

ي  •
 
شأنها، ودراسة دراسة القوائم المالية األولية والسنوية الموحدة للمجموعة، وإبداء الرأي والتوصية ف

ي تم اتخاذها لمعالجة تلك 
، ومتابعة اإلجراءات التصحيحية التر ي مالحظات مراجع الحسابات الخارجر

 المالحظات. 
التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية، والسياسات واإلجراءات المطبقة، ومهام وأعمال وتقارير إدارة  •

حيحية للمالحظات الواردة فيها بما يحقق أهداف المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التص
 . كة ويحمي مصالح المساهمي    الشر

 االطالع عل نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اإلجراءات المتخذة من اإلدارة لمعالجتها.  •

كات والجهات الحالية والسابقة ة أسماء الشر ي  الموقع الفب 
 
 الكيان القانون

  رئيس قطاع البحري للبضائع السائبة
 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

ي للبضائع السائبةعضو مجلس إدارة 
كة بحري بونفر   شر

 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة حاليا

 مختلطة

كة الوطنية السعودية للنقل البحري    أمريكا –عضو مجلس إدارة الشر
 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة حاليا

كة اتحاد اتصاالت بدارة المحافظ إعام تنفيذي لتخطيط التحالفات و  مدير  -شر
 موبايلي 

 مدرجة داخل المملكة سابقا

كة فيفا البحرين لقطاعرئيس نائب ال ي شر
 
  مبيعات الجملة وقطاع األعمال ف

 
 ذات مسؤولية محدودة خارج المملكة سابقا
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، وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم والتحقق  • ي من التوصية لمجلس اإلدارة بتعيي   مراجع الحسابات الخارجر
وط التعاقد معهم.   استقاللهم، ومراجعة نطاق عملهم وشر

 متابعة أعمال وأنشطة إدارة المخاطر.  •
 

 عدد اجتماعات لجنة المراجعة وسجل الحضور لكل اجتماع

 الصفة االسم
 6االجتماع  5االجتماع  4االجتماع  3االجتماع  2االجتماع  1االجتماع 

28/1/2018
 م

25/2/2018
 م

25/4/2018
 م

24/7/2018
 م

24/10/2018
 م

 م23/12/2018

الدكتور/ عبدالملك 
 بن عبدهللا الحقيل

       الرئيس

األستاذ/ صالح بن 
 عبدهللا الدباسي 

 
 
    X   عضوا

األستاذ/ خالد بن 
ي 
 محمد العريف 

 
 
     X  عضوا

الدكتور/ سعد بن 
 صالح الرويتع *

 
 
  عضوا

 
  X  

 

الدكتور / سعد بن صالح الرويتع )عضو اللجنة من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية *
ي المحاسبة من كلية العلوم االدارية بجامعة الملك سعود بالرياض  (: والمحاسبية

 
حاصل عل بكالوريوس ف
ي المحاسبة من جامعة ميامي 

 
 . أمريكا  -ة من جامعة كولورادو اودكتور  أمريكا  -وماجستب  ف

 

كات والجهات الحالية والسابقة ة أسماء الشر ي  الموقع الفب 
 الكيان القانون 

  البنك األهلي التجاري رئيس لجنة المراجعة
 
 مدرجة داخل المملكة سابقا

  جامعة األمب  سلطان عضو مجلس أمناء 
 
 جامعة خاصة داخل المملكة حاليا

كة العقارية السعوديةرئيس لجنة  ي الشر
  المراجعة ف 

 
 مدرجة داخل المملكة حاليا

  ادارة الهيئة السعودية للمحاسبي   القانونيي    رئيس لجنة االختبارات 
 
 هيئة سعودية مهنية داخل المملكة سابقا

يبية  ساب وزارة المالية                              ب عضو اللجنة االستئنافية الزكوية الرص 
 
 حكومية داخل المملكة قا

  رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية لألبحاث والتسويق                         
 
 مدرجة داخل المملكة سابقا

 حكومية داخل المملكة حاليا عضو لجنة المراجعة بالمؤسسة العامة للتقاعد                                           

ي هيئة تقويم التعليم                                               
 حكومية داخل المملكة حاليا رئيس لجنة المراجعة ف 

 

 

شيحات    والمكافآتلجنة الب 

ي منها: 
 تمارس اللجنة مهامها المعتمدة والتر

التأكد من تشكيل المجلس من أفراد قادرين عل االضطالع بمسؤولياتهم عل أكمل وجه، مع مراعاة  •
 األنظمة وأعل معايب  الحوكمة. 

ي تهدف إل تقييم مستويات المكافآت ألعضاء مجلس  •
اإلدارة وكبار ضمان تطبيق اإلجراءات المناسبة التر

 .  التنفيذيي  
 إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية، واعتمادها من مجلس اإلدارة.  •
ي تحقيق أهدافها.  •

 
 إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت وتقييم فاعليتها ف

ات األداء الرئيسية لكل أعضاء المجلس واللجان، وإجراء التقيي • م السنوي لألداء مقارنة تحديد مؤشر
ات.   بهذه المؤشر
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•  .  ضبط ومراقبة عملية اختيار كبار التنفيذيي  
، ومن تحديث تلك الخطة بصورة دورية.  • ي

 التأكد من وجود خطة لعملية اإلحالل الوظيف 
ي تحدد الممارسات الرئيسية للمجلس ولجانه، وكذلك مراجعة  •

وضع مجموعة من معايب  الحوكمة التر
ية، وتقديم التوصيات إل المجلس بشأن ذلك األعمال والسيا امج المتعلقة بالموارد البشر سات والبر

 والعمل عل تنفيذها. 
كات واللوائح التنظيمية الصادرة عن مختلف الهيئات والجهات  • ام بإرشادات حوكمة الشر ضمان االلبر 

 التنظيمية والرقابية. 

 

شيحات والمكافآت وسجل الحضور   لكل اجتماع عدد اجتماعات لجنة الب 

 الصفة اإلسم

 6االجتماع  5االجتماع  4االجتماع  3االجتماع  2االجتماع  1االجتماع 

 م25/7/2018 م29/4/2018 م19/3/2018 م28/2/2018
10/12/2018

 م
27/12/2018

 م

األستاذ/ محمد بن 
 عبدالعزيز الشحان

       الرئيس

األستاذ/ صالح بن 
 عبدهللا الدباسي 

 
 
       عضوا

المهندس/ إبراهيم 
 بن قاسم البوعيني   

 
 
       عضوا

األستاذ/ خليفه بن 
 عبداللطيف الملحم

 
 
     X X عضوا

 

 :
ً
 م2018الجمعيات المنعقدة خالل عام  تاسعا

 

ها 17/4/2018ـه الموافق 1439 / 1/8( بتاريــــخ 42تم عقد الجمعية العامة العادية رقم ) م، وحرص 

 أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم: 

ي  •
 األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفض 

 األستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم •

 الدكتور/ عبدالملك بن عبدهللا الحقيل •

ي  •
 األستاذ/ خالد بن محمد العريف 

 

 :
ً
ا ي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه  عارسر

 -وبخاصة غبر التنفيذيير   –اإلجراءات الت 
ً
علما

كة وأدائها حات المساهمير  وملحوظاتهم حيال الشر  .بمقب 

 

عضاء مجلس اإلدارة عل حضور اجتماعات الجمعية العامة لإلجابة عل استفسارات المساهمي   أيحرص 

كة وأدائها.  حاتهم وملحوظاتهم حيال الشر ي مقبر
ي باإلضافة ال  وتلفر

 
التواصل مع إدارة عالقات المستثمرين ف

كة  حات المساهمي   الشر ي مقبر
ي )لتلفر

ون  يد االلكبر ( investorrelations@bahri.saمن خالل البر

كة.   باإلضافة ال هواتف الشر
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: حادي  كات التابعة والشقيقة:  عشر  الشر

 
كة كة  اسم الشر كة مقر الشر  الملكية نوعها رأس المال نشاط الشر

كة الوطنية السعودية للنقل البحري   –الشر

 أمريكا

ي 
 
ي  بالتيمور مدينة مقرها ف

 
ف

يالند والية  الواليات  ،مب 

المتحدة االمريكية ومقر 

عملياتها الواليات المتحدة 

 االمريكية

وكيل لسفن 

كة  الشر
3,750,000 

ذات مسؤولية 

 محدودة
100٪ 

ق األوسط إلدارة السفن  كة الشر شر

 المحدودة 

  ، ي ي مدينة دنر
 
مقرها ف

المتحدة اإلمارات العربية 

 العالم عملياتها حول وتمارس

اإلدارة الفنية 

 للسفن
307,000 

ذات مسؤولية 

 محدودة
100٪ 

كة الوطنية لنقل الكيماويات  الشر

 المحدودة

ي  مقرها 
 
الرياض، المملكة  ف

العربية السعودية وتمارس 

 العالم عملياتها حول

نقل 

وكيماويات  الببر
610,000,000 

ذات مسؤولية 

 محدودة
80٪ 

كة البحري للبضائع السائبة المحدودة  شر

، المملكة مقرها الرياض

العربية السعودية وتمارس 

 عملياتها حول العالم

نقل البضائع 

 السائبة
200,000,000 

ذات مسؤولية 

 محدودة
60٪ 

كة بحري بولوريه لوجيستكس   شر

مقرها الرياض، المملكة 

العربية السعودية وتمارس 

 العالم عملياتها حول

الخدمات 

 اللوجستية
30,000,000 

ذات مسؤولية 

محدودة 

 مختلطة

60٪ 

ي للبضائع السائبة*
كة البحري بونفر  شر

ي 
، اإلمارات  مقرها ف  ي مدينة دنر

العربية المتحدة وتمارس 

 العالم عملياتها حول

نقل البضائع 

 السائبة
18,750,000 

ذات مسؤولية 

 محدودة
36٪ 

ديك المحدودة  كة ببر  شر
مقرها سنغافورة وتمارس 

 عملياتها حول العالم
 22,917,000 نقل الغاز المسال

ذات مسؤولية 

 محدودة
30.3٪ 

كة   العالمية للصناعات البحريةالشر

مقرها ومقر عملياتها رأس 

، المملكة العربية  الخب 

 السعودية

 1,107,000,000 الصناعات البحرية

ذات مسؤولية 

محدودة 

 مختلطة

19.9٪ 

ة عن طريق  ي للبضائع السائبة من خالل ملكية غب  مباشر
كة البحري بونفر ي شر

كة *تمتلك المجموعة حصص ملكية مسيطرة ف  شر

 البحري للبضائع السائبة المحدودة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  16 
ي تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية الثالثة واأل   

كة للعام المالي المنتهي ف 
2018ديسمبر  31ربعون عن أعمال الشر  

 

 

كاتها التابعة حسب القوائم المالية  كة ورسر ي حصلت عليها الشر
: القروض والصكوك الت  ي عشر

 
ثان

 المراجعة: 
 

  بآالف الرياالت  

كة أصل مبلغ  إيضاح الشر
 القرض

رصيد بداية 
 العام

رصيد 
مضاف 
 خالل العام

المدفوع 
 خالل السنة

نهاية رصيد 
 العام

مدة 
 القرض
 )سنة(

الجهة 
 المانحة

 البحري
 

 طرح عام 7 3,900,000 0 0 3,900,000 3,900,000 صكوك

قروض 
ة  قصبر
 االجل

1,012,500* 0 580,000 
 

بنوك محلية  - 90,000 490,000
 ودولية

قروض 
طويلة 
 االجل

محلية بنوك  10 4,196,3912 800,342 806,825 4,189,908 6,918,535
صندوق ، ودولية

االستثمارات 
 العامة

   8,186,391 1,290,342 1,386,825 8,089,908 11,831,035 المجموع

البحري 
 للكيماويات

قروض 
طويلة 
 االجل

بنوك محلية  10 1,672,176 245,547 0 1,917,724 3,001,900
صندوق ، ودولية

االستثمارات 
  العامة

  10 1,672,176 245,547 0 1,917,724 3,001,900 المجموع

البحري 
للبضائع 
 السائبة

قروض 
ة  قصبر
 االجل

 محلي  بنك 1 6,000 0 6,000 0 *75,000
 

قروض 
طويلة 
 االجل

 محلي بنك  10 403,050 29,400 108,000 324,450 528,000

   409,050 29,400 114,000 324,450 603,000 المجموع
ة األجل*يمثل مجموع   الحدود االئتمانية المتاحة للقروض قصب 

 

: وصف انشطة أدوات الدين:   ثالث عشر

 

 أدوات دين القابلة للتحويل 

كة خالل عام  أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو  منح ايبإصدار أو  2018لم تقم الشر

 مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 

 بموجب أدوات الدين تتاباالكحقوق التحويل أو 

كة خالل عام  بموجب أدوات دين قابلة  اكتتابتحويل أو  منح حقوقبإصدار أو  2018لم تقم الشر

 للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 
 

داد  أدوات دين القابلة لالسب 

اء أو الغاء من جانبل كة يس هناك أي شر داد. دين قابلة أدوات  ألية الشر  لالسبر
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ي تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية الثالثة واأل   

كة للعام المالي المنتهي ف 
2018ديسمبر  31ربعون عن أعمال الشر  

 

 

: النتائج التشغيلية:   رابع عشر

 

ي عام 
 
، وذلك بسبب إضافة سفن جديدة ال أسطول 2017مقارنة بعام  2018شهدت اإليرادات ارتفاعا ف

كة وتحسن أداء وحدات األعمال. وعل الرغم من انخفاض معدالت أسعار النقل وارتفاع تكلفة الوقود  الشر

ة  ة المماثلة من عام خالل الفبر كة  م، فقد 2017الحالية مقارنة مع الفبر ي أسطول الشر
 
ساهمت الزيادة ف

ة الحالية. بينما تعود  ي األرباح التشغيلية وربحية الفبر
 
ي الحد من أثر هذا االنخفاض ف

 
وتحسن أداء قطاعاتها ف

ة ال ة الحالية مقارنة مع الفبر ي الربــح للفبر
 
ي انخفاض صاف

 
مماثلة من العام السابق إل أثر األسباب الرئيسة ف

كات الزميلة خالل العام الحالي بنحو  ي الشر
 
ي تحقيق خسائر ف

 
مليون  119البنود غب  التشغيلية المتمثلة ف

ي بقيمة 
مليون ريال، إضافة إل ارتفاع مصاريف التمويل  82ريال مقابل تحقيق ارباح خالل العام الماض 

ي النتائج التشغيلية  عام لمال. وبشكل مليون ري 81خالل العام الحالي بنحو 
 
يكن هناك فروقات جوهرية ف

كة  2017مقارنة بالعام  2018للعام  ي أسطول الشر
 
ي الحد من  والتحسنفقد ساهمت الزيادة ف

 
ي األداء ف

 
ف

 عل أداء  انخفاضتأثب  
 
كة حيث فاقت النتائج المالية التوقعات قياسا أسعار النقل البحري عل أداء الشر

كا كات  وعلت النقل والشحن العالمية شر ي واجهت شر
هبوط أسعار النقل نتيجة الصعوبات والتحديات التر

  النقل والشحن العالمية. 

 

ة:  أصول وخصوم: خامس عشر  ي السنوات المالية الخمس األخبر
 
كة ونتائج أعمالها ف  الشر

 

ي استطاعت 
كة البحري بوضع مالي متمب   يعكس أداءها المالي القوي والمالءة المالية العالية التر

تتمتع شر

كة تحقيقها  ي  والمحافظةالشر
 
كة ف عليها ويوضح الجدول أدناه ملخص االعمال وأصول وخصوم الشر

ة:   السنوات المالية الخمس األخب 

 
 

كة الب  م )بآالف الرياالت(2018-م2014حري البيانات المالية ونتائج األعمال لشر

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البند 

 3,626,412 7,502,120 6,788,484 6,045,835 6,129,910 اإليرادات

ي ربــح السنة
 533,840 1,817,583 1,717,871 800,313 481,238 صاف 

 17,144,411 19,096,651 20,837,255 21,182,583 21,197,644 جمالي الموجودات

 8,959,142 9,397,573 10,750,158 11,264,552 11,378,343 إجمالي المطلوبات
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ي تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية الثالثة واأل   

كة للعام المالي المنتهي ف 
2018ديسمبر  31ربعون عن أعمال الشر  

 

 

: إيضاح ألي اختالف عن معايبر المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبير   سادس عشر

 القانونيير  

 

كة  والمعتمدة من الهيئة    IFRSقوائمها المالية بما يتوافق مع المعايب  الدولية للتقرير المالي  بإعداد تقوم الشر

 .  السعودية للمحاسبي   القانونيي  

 

: سابع   سياسة توزيــــع االرباح  عشر

 

عل توصية مجلس االدارة وتعتمد عملية  توزيــــع االرباح من صالحيات الجمعية العامة للمساهمي   بناء  
كة عل األرباح الصافية المحققةتوزيــــع األرب ي الشر

 
والتدفقات النقدية والتوقعات المستقبلية  اح ف

ي االعتبار أهمية المحافظة عل وضع مالي قوي لمقابلة أي لالستثمارات الرئيسية مع
 
ي  األخذ ف

 
ات ف تغب 

ات جوهرية قد تؤثر عل حالة .  يتم توزيــــع السوق والمناخ االقتصادي بشكل عام الوضع العام أو أي تغب 

كة بشكل سنوي كة توزيــــع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربــع سنوي و  األرباح الصافية للشر يجوز للشر
 لإلجراءات 

 
 وفقا

 
بقرار من مجلس اإلدارة بناء  عل تفويض من قبل الجمعية العامة العادية يجدد سنويا

جميع المرصوفات العمومية والتكاليف ، وذلك بعد خصم يةالتنظيمية الصادرة من هيئة السوق المال
 :  األخرى عل الوجه التالي

كة، ويجوز للجمعية العامة  10تجنيب نسبة  -أ  % من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي للشر

 % من رأس المال المدفوع.  30العادية وقف هذا التجنيب متر بلغ االحتياطي المذكور 

ي األرباح لتكوين للجمعية العامة العادية ب -ب
 
اح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صاف ناء  عل اقبر

ي يخصص لغرض أو أغراض معينة 
ر
 الجمعية العامة العادية.  توافق عليها احتياطي اتفاف

ي بعد ذلك دفعة أول من األرباح عل المساهمي    -ج
ر
ط أن ال يقل عنيوزع من الباف مال  ٪( من رأس1) بشر

كة المدفوع  . الشر

مقطوعة  دارة بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة باإلضافة إل مكافأة سنويةيستحق أعضاء مجلس اال  -د

 للقواعد المنظمة لذلك
 
كة 34حسب المادة  وفقا  . من النظام األساسي للشر

 

ي اجتماعه المنعقد بتاريــــخ 
 
كة ف م التوصية للجمعية العمومية  2018ديسمبر  10قرر مجلس ادارة الشر

كة بتوزيــــع أرباح نقدية للمساهمي   قدرها  لمساهمي  مليون ريال سعودي عن السنة المالية  590.63الشر
ي 
 
من القيمة االسمية للسهم.  15يمثل %ريال للسهم، والذي  1.5م بواقع  2018ديسمبر  31المنتهية ف

ي حال 
 
عليها بعد  الموافقةوسوف يتم تحديد موعد توزيــــع األرباح الموض بها من قبل مجلس اإلدارة ف

ي اجتماعها المنعقد بتاريــــخ  عية العمومية العادية. ماجتماع الج
 
كة ف وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الشر

ريال  1.5مليون ريال سعودي بواقع  590.63للمساهمي   بقيمة م عل توزيــــع أرباح نقدية  2018أبريل  17
ي 
 
مايو  3م. تم رصف هذه األرباح بتاريــــخ  2017ديسمبر  31سعودي للسهم عن السنة المالية المنتهية ف

 م.  2018
 

: ثامن  ي أسهم  عشر
 
كة: مصالح األشخاص ف  الشر

 

ي 
 
ي م  2018ديسمبر  31ال يوجد خالل العام المالي المنتهي ف

 
ي فئة األسهم ذات األحقية ف

 
أية مصلحة ف

 التصويت ألي أشخاص. 
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ي تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية الثالثة واأل   

كة للعام المالي المنتهي ف 
2018ديسمبر  31ربعون عن أعمال الشر  

 

 

: وصفتاسع  كة وطرف ذي عالقة عشر  ألي صفقة بير  الشر

 

كاتها التابعة ال مختلف  كة شحن منتجات شر نحاء العالم من خالل اتفاقيات يتم توقيعها مع أتتول الشر
كة  كة أثناء ممارساتها ألعمالها االعتيادية بالتعامل مع أطراف ذات عالقة مثل شر كات. كما تقوم الشر تلك الشر

كة أرامكو  أرامكو  ي تمتلك بدورها ) السعودية للتجارة والمملوكة لشر
كةأ%( من ر 20والتر كة  ،س مال الشر والشر

ي تمتلك ما نسبته )العالمية ل
كة سابك والتر %( من رأس مال  20لشحن والنقل المحدودة المملوكة لشر

كة الوطنية لنقل الكيماويات والمملوكة بنسبة ) كة البحري80الشر ي تمتلك ما   ،%( لشر
كة أراسكو  التر وشر

كة البحري للبضائع السائبة المحدودة والمملوكة بنسبة ) %( من رأس40نسبته ) كة %60مال شر ( لشر
ي القوائم المالية المنشورة. 

 
 البحري ويتم اإلفصاح عن التفاصيل المالية ف

 

ون:  كة وأدوات  التنفيذيير  واقربائهمالمصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار  عشر ي أسهم الشر
 
ف

 : 2018الدين والتغبر خالل عام 

 

 الصفة أعضاء المجلس
  نهاية العام بداية العام 

ي 
 
 التغبر صاف

 عدد االسهم عدد االسهم

ي 
 0 0 0 رئيس مجلس االدارة األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد المفض 

 األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشحان
 369,053 نائب رئيس مجلس االدارة

 
369,053 

 
0 

 األستاذ/ صالح بن عبدهللا الدباسي 
 10,500 عضو مجلس االدارة

 
10,500 

 
0 

 المهندس/ أحمد بن علي السبيىعي 
 0 عضو مجلس االدارة

 
0 

 
0 

 المهندس/ إبراهيم بن قاسم البوعيني   
 0 عضو مجلس االدارة

 
0 

 
0 

 األستاذ/ خليفه بن عبداللطيف الملحم
 2,508,956 عضو مجلس االدارة

 
2,508,956 

 
0 

 0 120,000 120,000 عضو مجلس االدارة الدكتور/ عبدالملك بن عبدهللا الحقيل

ي 
 0 0 0 عضو مجلس االدارة األستاذ/ خالد بن محمد العريف 

 0 0 0 عضو مجلس االدارة األستاذ/ ياش بن عبدهللا السلمان

     كبار التنفيذيير  

ي 
 0 0 0 الرئيس التنفيذي  المهندس/ عبد هللا بن علي الدبيخ 

 0 0 0 البحري للنفطرئيس  األستاذ نارص بن محمد العبدالكريم

 0 0 0 رئيس المالية المهندس / فايز بن عبد هللا األسمري

 0 0 0 رئيس دعم االعمال االستاذ / هشام بن حسي   الخالدي

 0 0 0 رئيس البحري للخدمات اللوجستية عبد العزيز الغيث بن  االستاذ/ أحمد 

 0 0 0 للبضائع السائبة قطاع البحريرئيس  حسي   بانبيلةبن االستاذ/نزار 

وكيماويات قطاع البحريرئيس  كالوس بريتينباوخ  0 0 0 لنقل الببر

ي بن عبدالرحمن األستاذ عبد العزيز   0 0 0 إلدارة السفن  قطاع البحريرئيس  صبر

اتيجية مبارك بن عبدهللا الخاطر  0 0 0 رئيس االسبر

كة وكبار التنفيذيي   وأقربائهمأو أدوات دين ال يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب   تعود ألعضاء مجلس إدارة الشر
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ي تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية الثالثة واأل   

كة للعام المالي المنتهي ف 
2018ديسمبر  31ربعون عن أعمال الشر  

 

 

ون: سياسةواحد  المكافآت المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة وتفاصيل  وعشر
 م 2018لعام  واإلدارة التنفيذية

 
ا
 :مكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية : سياسةأول

ي االعالن المنشور عل موقع تداول بتاريــــخ 
 
شيحات والمكافآت ف مارس  28تم اإلفصاح عن الئحة لجنة البر

كة 2018 كة لحضور الجمعية العامة العادية رقم )الثانية واالربعون( للشر م والخاص بدعوة مساهمي الشر
ي نصت عل أن تقوم لجنة 2018أبريل  18ن قبل الجمعية المنعقدة بتاريــــخ وتمت الموافقة عليها م

م، والتر
شيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية، وعرض  البر

ك ،النهائيةهذه السياسة عل مجلس اإلدارة للحصول عل الموافقة  ات مع عدم اإلخالل بأحكام نظام الشر
كات  . 2018ابريل  29وقد اعتمد مجلس اإلدارة الئحة سياسة المكافآت بتاريــــخ  .ولوائح حوكمة الشر

 
ً
 مكافآت مجلس اإلدارة : ثانيا

 ريال سعودي

ة المكافآت الثابتة    المكافآت المتغبر
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: األعضاء المستقلير  
ا
 أول

 - 460,000 - - - - - - - 460,000 - - - 30,000 30,000 400,000 محمد بن عبدالعزيز الشحان .1

 - 390,000 - - - - - - - 390,000 - - - 15,000 25,000 350,000 بن عبداللطيف الملحم خليفه  .2

 - 460,000 - - - - - - - 460,000 - - - 30,000 30,000 400,000 لك بن عبدهللا الحقيل عبدالم .3

ي خال. 4
 - 455,000 - - - - - - - 455,000 - - - 25,000 30,000 400,000 د بن محمد العريف 

 - 1,765,000 - - - - - - - 1,765,000 - - - 100,000 115,000 1,550,000 المجموع

 
ً
 : األعضاء غبر التنفيذيير  ثانيا

ي  .1
 - 330,000 - - - - - - - 330,000 - - - - 30,000 300,000 عبدالرحمن بن محمد المفض 

 - 572,500 - - - - - - - 572,500 - - - 45,000 27,500 500,000 ن عبدهللا الدباسي صالح ب .2

 - 330,000 - - - - - - - 330,000 - - - - 30,000 300,000 أحمد بن علي السبيىعي  .3

 - 455,000 - - - - - - - 455,000 - - - 25,000 30,000 400,000 قاسم البوعيني    م بنإبراهي .4

 - 275,000 - - - - - - - 275,000 - - - - 25,000 250,000 ن عبدهللا السلمانياش ب .5

 - 55,000 - - - - - - - 55,000 - - - - 5,000 50,000 غسان بن عبدالرحمن الشبل .6

 - 2,017,500 - - - - - - - 2,017,500 - - - 70,000 147,500 1,800,000 المجموع
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ي تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية الثالثة واأل   

كة للعام المالي المنتهي ف 
2018ديسمبر  31ربعون عن أعمال الشر  

 

 

 

 ثا
ً
 : مكافآت أعضاء اللجانلثا

 المجموع بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة )عدا بدل حضور الجلسات( ريال سعودي

 أعضاء لجنة المراجعة

 130,000 30,000 100,000  عبدالملك بن عبدهللا الحقيل .1

 120,000 20,000 100,000 صالح بن عبدهللا الدباسي  .2

ي  .3
 125,000 25,000 100,000  خالد بن محمد العريف 

 122,500 22,500 100,000 سعد بن صالح الرويتع .4

 497,5000 97,500 400,000 المجموع

شيحات والمكافآت  أعضاء لجنة الب 

 130,000 30,000 100,000 محمد بن عبدالعزيز الشحان .1

 125,000 25,000 100,000 صالح بن عبدهللا الدباسي  .2

 125,000 25,000 100,000 إبراهيم قاسم البوعيني    .3

 65,000 15,000 50,000 خليفه بن عبداللطيف الملحم .4

 445,000 95,000 350,000 المجموع

 

 
ً
 : تعويضات كبار التنفيذيير  رابعا

 

 :  فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيي  

 

 ريال سعودي والمدير المالي خمسة من كبار التنفيذيير  بما فيهم المدير التنفيذي 

 الرواتب والتعويضات 7,648,942

 المكافآت الدورية والسنوية  775,758

 تعويضات ومزايا عينية -

 مكافأة نهاية الخدمة 564,654

 المجموع 8,989,354

 

 

ون  : التنازالت عن المكافآت: اثنان وعشر
 

كة أو أحد كبار التنفيذيي   عن تم بموجبه تنازل أحد  ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق أعضاء مجلس إدارة الشر

 . أي مكافآت

 

 

 



 

 

  22 
ي تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية الثالثة واأل   

كة للعام المالي المنتهي ف 
2018ديسمبر  31ربعون عن أعمال الشر  

 

 

ونثالثة  ي األرباح:  : وعشر
 
 تنازالت المساهمير  عن الحقوق ف

 

ي األرباح
 
 ال يوجد ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمي   عن حقوقه ف

 

ون كة: بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت أربعة وعشر ي الشر
 . لمصلحة موظف 

 

 ال يوجد

 

ون كة، إضافة إل رأي خمسة وعشر : نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشر

كة.  ي الشر
 
ي مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية ف

 
 لجنة المراجعة ف

 

ي حدود المها
 
م واألعمال المخططة بعد اطالع لجنة المراجعة عل إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي ف

ي  ي تم اختيارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية. وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجر
والمحدودة التر

واإلدارة التنفيذية عل نتائج األعمال األولية والسنوية والنهائية. فإن اللجنة يمكنها إعطاء تطمينات عل 

كة، حيث ي الشر
 
ي اإلشارة إليها أو يعتقد معه  أنظمة الرقابة الداخلية ف

لم يتبي   لها وجود أمور جوهرية ينبىع 

 بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر 
 
ي أنظمة الرقابة الداخلية، علما

 
وجود أي ضعف أو خلل جوهري ف

 .
 
 مطلقا

 
 عن سالمة تصميمه وفعالية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدا

 

ون كة لسجل المسا : ستة وعشر  همير  وتواريــــخ تلك الطلبات وأسبابها: طلبات الشر

  
 تاريــــخ ملف الملكيات تاريــــخ الطلب عدد الطلبات

 
 أسباب الطلب

 أخرى 31/12/2018 17/12/2018 1

 أخرى 13/08/2018 14/08/2018 2

كات 30/06/2018 31/07/2018 3  اجراءات الشر

 أخرى 31/07/2018 31/07/2018 4

 الجمعية العامة 19/04/2018 18/04/2018 5

 أخرى 29/03/2018 01/04/2018 6

 أخرى 05/02/2018 05/02/2018 7

 أخرى 01/01/2018 28/01/2018 8

 أخرى 17/01/2017 28/01/2018 9

 أخرى 28/12/2017 08/01/2018 10
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ونسبعة  ي يوجد تعارض بينها وبير  قرارات مجلس  : وعشر
ي  اإلدارة،توصيات لجنة المراجعة الت 

أو الت 

كة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو  رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيير  مراجع حسابات الشر

،تعيير  المراجع   وأسباب عدم األخذ بها.  التوصيات،ومسوغات تلك  الداخلي

 

 لجنة المراجعة وبي   قرارات مجلس اإلدارةال يوجد أي تعارض بي   

 

 

ونثمانية  ي حال وعشر
 
كة ف ي الشر

 
: توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إل تعيير  مراجع داخلي ف

 عدم وجوده. 

 

ي المراجعة الداخلية. 
 
كة إدارة متخصصة ف  يوجد لدى الشر

 

 

ون  : المدفوعات النظاميةتسعة وعشر
 

كة الوطـنية السعو  م الشر دارات المعنية بالحكومة دية للنقل البحري بدفع رسوم ومصاريف محددة اال تلبر 

ي تعتبر بطبيعتها مصاريف تحمل عل نتائج العمليات. 
وط واللوائح المعمول بها والتر السعودية وفقا للشر

ي دفعت أو استحقت الدفع خالل العام 
م مع وصف 2018الجدول التالي يوضح المدفوعات النظامية التر

 ها وبيان أسبابها. موجز ل
 

 

 م 2018بيان بقيمة المدفوعات النظامية خالل  ريال سعودي

 السبب الوصف 2017 2018 المؤسسة النظامية

يبة وفقا  76,049,149 98,036,576 الهيئة العامة للزكاة والدخل مبالغ مفروضة عبارة عن نفقات زكاة ورص 
يبة  ألحكام وقواعد الزكاة والرص 

 متطلب حكومي 

الهيئة العامة للتأمينات 
 االجتماعية

 اتتأمين مبالغ مدفوعة أو مفروضة عبارة عن 5,031,165 5,945,672
   النظامحسب  ةاجتماعي

 متطلب حكومي 

 

 

 الجزاءات والعقوبات : ثالثون
 

كة الوطـنية السعودية للنقل البحري ألي جزاءات أو عقوبات خالل العام  م من قبل 2018لم تتعرض شر

افية أو تنظيمية أو قضائية. أي   وحدة اشر
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بق : ما واحد وثالثون
ُ
كات حوكمة الئحة أحكام من ط  :ذلك وأسباب يطَبق لم وما  الشر

 

كة تطبق ي  الواردة األحكام جميع الشر
 
كات حوكمة الئحة ف  باستثناء المالية، السوق هيئة عن الصادرة الشر

 :أدناه األحكام الواردة

 

رقم 

 المادة/الفقرة

 أسباب عدم التطبيق المادة / الفقرةنص 

شادية تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 39  .هذه الفقرة اسبر

كة علتحرص    ي االدارة التنفيذية التدريب الالزم  الشر
تلفر

 ضمن خططها لتطوير العاملي   بشكل عام. 

شادية واإلدارة التنفيذيةتقييم أعضاء مجلس اإلدارة  41  .هذه الفقرة اسبر

شيحات باستخدام بعض الوسائل  تقوم لجنة المكافآت والبر

ي 
 
 تقييمهم.  ف

شادية.  تشكيل لجنة إدارة المخاطر 70  هذه الفقرات اسبر

كة كة بمراجعة مستمرة لسياسات الشر  تقوم إدارة الشر

ام  جالمتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبر

ي يمكن أن تواجه
 المعتمدة وذلك للحد من المخاطر التر

كة بالتأكد من أن كة. كذلك تقوم الجنة المراجعة بالشر  الشر

 عمليات إدارة المخاطر واألنظمة المتبعة تعمل بكفاءة عل

كة ي الشر
 
 جميع المستويات ف

 اجتماعات لجنة إدارة المخاطر 71

 اختصاصات لجنة إدارة المخاطر 72

شادية تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح 83  .هذه الفقرة اسبر

كة والسياسات واللوائح المعتمدة  يكفل النظام األساسي للشر

 من الجمعية العامة ومجلس اإلدارة واألنظمة واللوائح ذات

 العالقة حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح. 

شادية تحفب   العاملي    85  .هذه الفقرة اسبر

كة ضمن سياساتها العديد من برامج تطوير تعتمد  الشر

.  وتحفب     العاملي  

 المسؤولية االجتماعية 87
شادية  هذه الفقرة اسبر

 مبادرة العمل المجتمىعي  88

كة جميع  89/3 ي للشر
ون  أن يتضمن الموقع اإللكبر

المطلوب اإلفصاح عنها، وأي بيانات أو  المعلومات

من خالل  نشر
ُ
وسائل اإلفصاح معلومات أخرى ت

 األخرى. 

شادية  .هذه الفقرة اسبر

كة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب اإلفصاح  تقوم الشر

ي تحددها هيئة  عنها 
حسب األنظمة واللوائح بالطريقة التر

 المالية.  السوق

كات 95 شادية تشكيل لجنة حوكمة الشر  .هذه الفقرة اسبر

كة بتطوير قواعد حوكمة  كات ومراقبةتقوم الشر تطبيقها  الشر

 والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة. 

شادية مكافآت كبار التنفيذيي    1ملحق رقم   .هذه الفقرة اسبر

 

 



 

 

  25 
ي تقرير مجلس اإلدارة للجمعية العامة العادية الثالثة واأل   

كة للعام المالي المنتهي ف 
2018ديسمبر  31ربعون عن أعمال الشر  

 

 

 اإلقرارات واإلفصاحات: : وثالثوناثنان 

  

: المجلس يقر -1 ي
 باآلنر

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  •

 عل أسس سليمة ونفذ بفاعلية. أن نظام الرقابة الداخلية أعد  •

كة عل مواصلة نشاطها • ي قدرة الشر
 
 أنه ال يوجد أي شك يذكر ف

 

 تعارض المصالح -2

 فيها وكانت فيها مصلحة ألحد أعضاء 
 
كة طرفا يقر المجلس بانه ال يوجد أي أعمال أو عقود تكون الشر

كة أو لكبار التنفيذيي   فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأ  ي منهم. مجلس إدارة الشر

 

 

 الخاتمة

كة بخالــص الشــكر والتقديــر للمســاهمي   الكــرام علــى دعمهــم  وأعضــاء مجلسيتقــدم رئيــس  إدارة الشر

وثقتهــم الغاليــة وكافــة العامليــن بالشــركة علــى جهودهــم المخلصــة وحرصهــم علــى اســتمرار تقــدم الشــركة 

 وازدهارها. 

 

 

 


