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رسالة الرئيس

ال�سادة امل�ساهمني،

ي�سرين باإ�سم زمالئي اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن اأقدم لكم التقرير ال�سنوي للعام املايل 2008م، 
والذي يحتوي على اأهم النتائج والأهداف التي حتققت وامل�ساريع والدرا�سات التي ا�ستكملت اأو 
�سوف ت�ستكمل يف القريب العاجل، اإ�سافة اإىل القوائم املالية للعام املايل 2008م، والتي تو�سح 
حتقيق ال�سركة لأرباح �سافية بلغت )750( مليون ريال مقارنة مبا مت حتقيقه يف العام 2007م ، 

اأي بزيادة بلغت )77%( عن العام ال�سابق.

مت خالل العام 2008م حتقيق العديد من الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�سركة، والتي كان من اأهمهما 
اعتماد جمل�س الإدارة اخلطة الإ�سرتاتيجية ال�ساملة والتي مت البدء يف تنفيذها اعتبارًا من نهاية 
العام 2008م، حيث �سملت مراجعة اإ�سرتاتيجية ال�سركة ال�سابقة والتي مت العمل بها يف م�ستهل 
العام 2006م، وقد اأكدت هذه الإ�سرتاتيجية على الإ�ستمرار يف التو�سع والنمو يف جميع اأن�سطة 
ال�سركة املختلفة )نقل النفط اخلام ، نقل الكيماويات ، نقل الب�سائع العامة( وذلك يف الوقت 
الإعتبار  بعني   الأخذ  مع  لل�سركة،  والإداري  التنظيمي  الهيكل  تطوير  كما ركزت على  املنا�سب، 
اأن  اأ�سا�س  وعلى  املختلفة،  ال�سركة  اأن�سطة  على  تاأثـريه  ومدى  العاملي  املايل  الإقت�سادي  الو�سع 
الو�سع  تراقب  ال�سركة  واإدارة  الإدارة  جمل�س  فاإن  لذا  الأزمة،  هذه  عن  مبناأى  لي�ست  ال�سركة 
اأن�سطة  يف  الدخول  وكذلك  املنا�سب،  الوقت  يف  املختلفة  اأن�سطتها  يف  للتو�سع  الفر�س  وتتحني 
اإ�ستثمارية اأخرى يف جمال النقل البحري واخلدمات املكملة واإ�ستغالل الفر�س املتاحة بعد اإعداد 
العائد  منها   العوامل  من  عدد  على  بناًء  الإقت�سادية  اجلدوى  من  والتاأكد  الالزمة  الدرا�سات 
الربحي املجزيء والنمو املتوقع للن�ساط وكذلك قدرة ال�سركة على الدخول فيها ب�سكل قوي يالئم 

قدراتها التناف�سية.

يف ن�ساط نقل النفط اخلام وح�سب خطتها  الإ�سرتاتيجية، فقد مت اإ�ستالم ناقلتي نفط عمالقتني  
لي�سبح  2009م،  العام  خالل  املتبقية  الأربع  الناقالت  ا�ستالم  و�سيتم  2008م،  العام  خالل 
قدرها  ا�ستيعابية  وبطاقة  ناقلة   )17( من  مكونًا  العمالقة  النفط  ناقالت  من  ال�سركة  اأ�سطول 

)5،26( مليون طن �ساكن.

ال�سركة  )متتلك  الكيماويات  لنقل  الوطنية  ال�سركة  قامت  فقد  الكيماويات،  نقل  جمال  يف  اأما 
ما ن�سبته 80% منها( باإ�ستالم ناقلتي كيماويات جديدة خالل العام 2008م، اإ�سافة اإىل ما مت 

التعاقد عليه لبناء )16( ناقلة �سوف يتم اإ�ستالمهن  حتى العام 2012م.

اأو  اأو�ست ببناء  ال�ساملة لل�سركة قد  ويف جمال نقل الب�سائع العامة، فاإن اخلطة الإ�سرتاتيجية 
�سراء عدد من �سفن نقل الب�سائع العامة لتحل حمل الأ�سطول احلايل اأو لت�ساف اإليه، بعد اإعداد 

درا�سات اجلدوى الإقت�سادية وفقًا ملعايري الإ�ستثمار املعتمدة. 

هيكلة  باإعادة  الإ�سرتاتيجية  اأو�ست اخلطة  فقد  والإدارية،  التنظيمية  الهيكلة  لإعادة  وبالن�سبة 
اإ�سافة  اأعمال م�ستقلة،  اأن�سطة ال�سركة املختلفة وحدات  بع�س قطاعات ال�سركة، بحيث ت�سبح 
اإىل اأهمية الإعتناء والإهتمام بالكفاءات الب�سرية املوجودة يف ال�سركة وا�ستثمارها وذلك بتنمية 
وتطوير قدراتها عن طريق التدريب امل�ستمر وحتديث معلوماتها بكافة ما ي�ستجد يف جمال عملها، 

من اأجل �سمان اأعلى درجات الكفاءة الت�سغيلية واملالية والإدارية.

واإحتياجاتها  التقنية  اأنظمتها  وتقييم  درا�سة  ال�سركة  اأمتت  فقد   ، املعلومات  تقنية  جمال  ويف 
اإىل  يهدف  والذي   )ERP( نظام  لتطبيق  عقودًا  ووقعت  احلديثة،  املعلومات  تقنية  من  امل�ستقبلية 
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حتديث وتطوير اأنظمة املعلومات لربط عمليات ال�سركة داخليًا وخارجيًا.

لئحة حوكمة  واإعداد  ال�سفافية  م�ستوى  من  للرفع  متقدمة  باإتخاذ خطوات  ال�سركة  قامت  كما 
جديدة خا�سة بها تتفق وتتما�سى مع اأف�سل املمار�سات العاملية والأنظمة والتعليمات ال�سادرة من 

اجلهات ذات الخت�سا�س باململكة.

اأن تكون اأحد اأكرب واأهم  اإ�ستمرار ال�سركة يف  اأما بالن�سبة لنظرة ال�سركة امل�ستقبلية فتتمثل يف 
�سركات النقل البحري العاملية، وذلك عن طريق النمو والتو�سع املدرو�س يف عدد اأ�سطولها وتنويع 

ا�ستثماراتها.

وت�ساهم ال�سركة بدورها الفعال يف امل�سئولية الجتماعية، حيث تقوم برعاية العديد من الأن�سطة 
الإجتماعية وامل�ساركة يف املوؤمترات والندوات التوعوية املحلية والعاملية، كما ترعى وت�سارك يف 

العديد من املوؤمترات التوعوية للمحافظة على البيئة البحرية.

وختامًا ل ي�سعنى اإل اأن اأتقدم بال�سكر اجلزيل حلكومة خادم احلرمني ال�سريفني ومالك ال�سركة 
وعمالئها على دعمهم لل�سركة، كما اأ�سكر الزمالء اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اللجان املنبثقة 
عن املجل�س واإدارة ال�سركة ومن�سوبيها على ما بذلوه من جهد مقدر لالإرتقاء بال�سركة وتطويرها 

نحو الأف�سل باإذن اهلل. 

متمنيًا التوفيق وال�سداد واهلل من وراء الق�سد.

م. عبداهلل بن �سليمان الربيعان
                   رئي�س جمل�س الإدارة

رسالة الرئيس
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تقرير مجلس اإلدارة



تقرير مجلس اإلدارة12

الشركة في سطور

مرت ثالثة عقود على تاأ�سي�س ال�سركة الوطنية 
ال�سعودية للنقل البحري حفلت خالل م�سريتها 
واإنتماءها  هويتها  عك�ست  كبرية  بنجاحات 
�سمات  اأبرز  جتلت  و  العاملية،  ب�سماتها  للوطن 
هذه النجاحات يف روؤيتها الإ�سرتاتيجية يف هذه 
ال�سناعة الواعدة من خالل الدخول يف جمالت 
النقل املتعددة، وكانت �سباقة يف تقدمي خدماتها 
يف  نوعية  نقلة  لها  �سكل  الذي  الأمر  املتميزة، 
مراحل  من  بانتقالها  البحري  النقل  �سناعة 
والتو�سع  النمو  مراحل  اإىل  والإن�ساء  التاأ�سي�س 
ملوا�سلة  اإمكاناتها  ح�سد  توايل  حيث  احلالية، 
الوطني،  الإقت�ساد  يف  التنمية  م�سرية  دعم 
املنطقة،  يف  ال�سناعة  هذه  رواد  من  واأ�سحت 
كربيات  بني  متقدمًا  مركزًا  بذلك  وتبواأت 

�سركات النقل البحري على م�ستوى العامل.

متتلك ال�سركة و�سركاتها التابعة حاليًا اأ�سطوًل 
والغاز  العمالقة  النفط  ناقالت  من  �سخمًا 
امل�سال وناقالت الكيماويات و�سفن نقل الب�سائع 
وتعمل  )الرورو(،  الأغرا�س  متعددة  العامة 
اأن لديها �سركة  يف جمال و�ساطة ال�سحن كما 

مملوكة بالكامل لإدارة ال�سفن.

حققت ال�سركة تقدمًا ملمو�سًا على مدى الأعوام 
ال�سابقة �سواء كان ذلك على �سعيد التو�سع يف 
بتحقيق  اأو  اأ�سطولها  حجم  وزيادة  اخلدمات 
تتويجها  مت  التي  املتوالية  املتميزة  الأرباح 

بالأرباح القيا�سية للعام 2008م.

ونظرًا للدور الهام لقطاع النقل يف دفع عجلة 
التنمية يف اململكة، ولكونه اأحد املحاور الأ�سا�سية 
يف هذا املجال، فاإن ال�سركة من خالل ن�ساطها 
الوطني  الإقت�ساد  دعائم  اأحد  ت�سكل  املميز 
وت�سهم يف دعم وتطوير برامج التنمية الوطنية 
الوطنية  القيم  ظل  يف  البيئة  على  واملحافظة 
جهدها  ق�سارى  ال�سركة  وتبذل  والإ�سالمية، 
طريق  عن  مل�ساهميها  جمدية  عوائد  لتحقيق 
ا�ستثمار اأ�سولها باأف�سل ال�سبل وتفادي املخاطر 
مبا ل يوؤثر �سلبًا على ر�سالتها، حيث يعد ذلك 
تاأ�س�ست  التي  والأغرا�س  الأهداف  من  جزءًا 
بناء  على  ال�سركة  وتعمل  اأجلها،  من  ال�سركة 
عمالئها  مع  الأمد  طويلة  العالقات  يف  الثقة 
و�سركائها، كما اإن انتماء ال�سركة لعدة هيئات 
ح�سورًا  اأعطاها  عاملية  وجتمعات  ومنظمات 

مميزًا ومكانة مرموقة يف ال�ساحة الدولية.

محطات تاريخية

19701980199020002010

1979م
تاأ�سي�س ال�سركة مبوجب 
مر�سوم ملكي وبدء العمليات 
ب�سفن م�ستاأجرة

1990م
تاأ�سي�س ال�سركة الوطنية لنقل 
الكيماويات ب�سراكة ا�سرتاتيجية 
مع �سركة �سابك

1995م
الدخول يف جمال نقل 
النفط اخلام وا�ستالم 
اأول ناقلة نفط عمالقة 

2005م
الدخول يف جمال نقل غاز 
البرتول امل�سال ب�سراء ح�سة 
يف �سركة برتيديك العاملية 

1983م
امتالك اأول �سفينة �سحن
ب�سائع وهي »�سعودي اأبها« �سمن 
اأ�سطول من اأربع �سفن

1986م
الدخول يف ن�ساط نقل 
الكيماويات يف املرحلة 
الإبتدائية

1993م
تاأ�سي�س ال�سركة 
الوطنية ال�سعودية للنقل 
البحري )اأمريكا(

1997م
تاأ�سي�س �سركة ال�سرق 
الأو�سط لإدارة ال�سفن 
املحدودة

2008م
حتقيق نتائج مالية 
تاريخية



13 الشركة الوطنية السعودية
للنقل البحري

 التقرير السنوي 2008

لمحة عن التطورات اإلقتصادية 

2008م  العام  اأواخر  العاملي  الإقت�ساد  �سهد 
معظم  �سملت  النمو  معدلت  يف  كبريًا  تراجعًا 
الأزمة  اأعقاب  يف  الإقت�سادية  القطاعات 
املالية العاملية التي تف�ست يف معظم دول العامل 
الرتاجع  هذا  �ساحب  وقد  متفاوتة،  مبعدلت 
اأ�سعار  وانخفا�س  املال  اأ�سواق  يف  ا�سطراب 
واإقفال  البطالة  وارتفاع معدلت  النفط اخلام 
العديد من املوؤ�س�سات وخا�سة يف اأمريكا والدول 
الغربية وتقلي�س الكثري من ال�سركات لأعمالها 
وتوقف العديد من امل�ساريع الإن�سائية ال�سخمة.

ويف ظل هذا الرتاجع احلاد ومرحلة الركود التي 
دخل فيها الإقت�ساد العاملي، اتبعت معظم الدول 
�سيا�سات حتفيزية ملواجهة الركود الإقت�سادي 
ومن  الك�ساد،  مرحلة  اىل  الو�سول  ولتفادي 
الإنفاق احلكومي ودعم  ال�سيا�سات زيادة  هذه 
الفائدة،  اأ�سعار  وخف�س  الأ�سا�سية  ال�سناعات 

الركود  حالة  ا�ستمرار  اإىل  التوقعات  وت�سري 
الإقت�سادي هذه خالل العام 2009م.

الأزمة، حيث  هذه  ال�سركة مبناأى عن  تكن  مل 
وبالتايل  العامليًة  التجارة  حركة  تراجعت 
هذا  تاأثري  اأن  اإل  النقل،  اأ�سعار  انخف�ست 
ب�سبب  حمدودًا  كان  ال�سركة  على  النخفا�س 
يف  ال�سركة  تتبعها  التي  املتوازنة  ال�سيا�سات 
تاأجري وت�سغيل �سفنها. والتنوع يف اأن�سطتها وعلى 
الرغم من هذه التذبذبات احلا�سلة يف الأ�سواق 
اأن  اإل  الراهن،  الوقت  يف  العاملية  الإقت�سادية 
واعد،  مب�ستقبل  تب�سر  البحري  النقل  �سناعة 
وخ�سو�سا مع التو�سع احلايل يف م�ساريع البنى 

التحتية و�سناعات الكيماويات.

اإلستراتيجية واألهداف المستقبلية والمشاريع 

بتطبيق  2006م  العام  يف  ال�سركة  قامت 
خطتها ال�سرتاتيجية التى ركزت على التو�سع 
امل�سال  والغاز  اخلام  النفط  نقل  جمالت  يف 
والتو�سع يف نقل الكيماويات وقد متثل ذلك يف 
عمالقة  نفط  ناقالت  �ست  بناء  على  التعاقد 

اإ�سافة اإىل �ستة ع�سر ناقلة كيماويات.

ويف نهاية العام 2008م اإعتمد جمل�س الإدارة 
 2013  –  2009 اجلديدة  اخلم�سية  اخلطة 
بيوت  اأحد  مع  بالتن�سيق  اإعدادها  مت  والتى 

اخلربة العاملية.

و�سع  متانة  على  اخلطة  هذه  نتائج  اأكدت 
قدرتها  ومدى  والت�سغيلي  املايل  ال�سركة 
بعد  خا�سة  العاملية  الأ�سواق  يف  التناف�سية 
بزيادة  املا�سية  �سنوات  الثالث  خالل  قيامها 
العمالقة  النفط  ناقالت  من  اأ�سطولها  عدد 
ا�ستالمها  ي�ستمر  والتى  الكيماويات  وناقالت 

حتى نهاية عام 2012م.

وقد اأو�ست ا�سرتاتيجية ال�سركة احلالية على 
ال�ستمرار يف الأن�سطة الرئي�سة احلالية لل�سركة 

متمثلة يف نقل النفط اخلام، ونقل الكيماويات، 
ونقل الب�سائع العامة مع ال�ستمرار يف مراقبة 
متهيدًا  وحر�س  بدقة  البحري  النقل  �سناعة 
للدخول يف اأن�سطة ا�ستثمارية اأخرى يف جمال 
وا�ستغالل  املكملة،  واخلدمات  البحري  النقل 
بعد  املنا�سب وذلك  الوقت  املتاحة يف  الفر�س 
اإجراء الدرا�سات الإقت�سادية الالزمة والتاأكد 
من  عدد  على  بناء  الإقت�سادية  اجلدوى  من 
والنمو  املجزئ،  الربحي  العائد  منها  العوامل 
املتوقع للن�ساط اإ�سافة اإىل قدرة ال�سركة على 
الدخول فيها ب�سكل يالئم قدراتها التناف�سية.

كما ا�ستملت تو�سيات هذه اخلطة على اإعادة 
مبا  لل�سركة  والتنظيمية  الإدارية  الهيكلة 
ي�سمن حتقيق اأعلى درجات الكفاءة الت�سغيلية 
واملالية والإدارية ومبا ميكن ال�سركة من زيادة 
مقدرتها على مقابلة املتغريات العاملية املتوقعة 
مت  كما  املتاحة  للموارد  الأمثل  والإ�ستغالل 
و�سع �سوابط واأنظمة احلوكمة مبا يتوافق مع 
املمار�سات العاملية والأنظمة املتبعة باململكة يف 

هذا ال�ساأن.
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البيانات المالية ونتائج األعمال

النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية* 

وقد اأ�سهمت كافة قطاعات ال�سركة و�سركاتها التابعة ب�سكل فعال يف حتقيق هذه النتائج.

2008 مالسنة

2008 م

2.594.530
)1.633.882(

960.648
)105.718(
)50.491(
)54.471(
749.968

2.38

1.703.294
)1.251.958(

451.336
)87.301(

76.960
)18.419(
422.576

1.48

1.651.281
)1.161.006(

490.275
)81.344(

51.870
)19.305(
441.496

1.96

1.602.270
)1.081.005(

521.265
)70.844(

6.096
)18.677(
437.840

2.19

1.646.221
)1.080.813(

565.408
)66.914(
)50.669(
)19.985(
427.840

2.14

2007 م

2007 م

2006 م

2006 م

2005 م

2005 م

2004 م

2004 م

اإيرادات الت�سغيل
م�ساريف الت�سغيل

دخل الت�سغيل
امل�ساريف الإدارية والعمومية

)م�سروفات( اإيرادات اأخرى، �سايف
الزكاة وال�سرائب

�سايف الربح
ربح ال�سهم )ريال �سعودي(

اإيرادات الت�سغيل

دي
سعو

ل �
ريا

ار 
ملي

امل�ساريف الإدارية والعمومية
�سايف الربحم�ساريف الت�سغيل

ونتائج  نوعية  قفزة  ال�سركة  عمليات  �سهدت 
من  الرغم  على  2008م  العام  خالل  متميزة 
نتيجة  العاملي  الإقت�ساد  �سادت  التي  التقلبات 
العامل  دول  معظم  يف  النمو  معدلت  لرتاجع 
خالل الن�سف الثاين من العام 2008م، فقد 
اأرباحا �سافية بلغت 749.97  حققت ال�سركة 
 422.58 مببلغ  )مقارنة  �سعودي  ريال  مليون 
مليون ريال �سعودي يف العام 2007م ( بزيادة 
بلغت 327.39 مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة 
77.47% ويعود حتقيق هذه النتائج القيا�سية 

اإىل عدة عوامل من اأهمها:

اأ�سعار  معدلت  على  طراأ  الذي  التح�سن 
تاأجري الناقالت ونقل الب�سائع العامة خالل 

الت�سعة اأ�سهر الأوىل من العام 2008م،

لل�سركة  الدخل  وم�سادر  الأن�سطة  تنويع 
الذي اأدى اإىل الإ�ستقرار ومنو الأرباح،

خالل  للخدمة  جديدة  نفط  ناقالت  دخول 
العام 2008م،

عملية  يف  متوازنه  ل�سيا�سة  ال�سركة  اإتباع 
طويلة  بعقود  التاأجري  بني  الناقالت  تاأجري 

الأجل والتاأجري عن طريق ال�سوق الفوري.

* )000( ريال �سعودي

الرسم البياني للنتائج المالية للسنوات الخمس الماضية

تقرير مجلس اإلدارة

3

2.5

2

1.5

1

0.5

.



15 الشركة الوطنية السعودية
للنقل البحري

 التقرير السنوي 2008

بيان بأهم األصول والخصوم* 

النمو في حقوق المساهمين* 

حقوق المساهمين لألصول * 

البند

السنة

السنة

2008 م

حقوق المساهمين

حقوق المساهمين

1.579.185
817.726
761.459

2.581.331
5.658.910
9.819.426
3.709.941
4.565.555
3.150.000
1.940.796

163.075
5.253.871
9.819.426

5.090.796
4.659.793
3.004.619
2.600.817
2.130.035

5.090.796
4.659.793
3.004.619
2.600.817
2.130.035

1.400.642
717.011
683.631

1.761.709
4.634.435
7.796.786
2.229.291
2.983.304
3.150.000
1.509.793

153.689
4.813.482
7.796.786

558.011
1.472.536
)914.525(
1.788.351
3.650.744
5.997.106
1.336.078
2.843.226
2.250.000

754.619
149.261

3.153.880
5.997.106

431.003
1.655.174

403.802
470.782
260.622

9.819.426
7.796.786
5.997.106
4.834.197
4.479.808

698.228
616.820
81.408

789.227
3.346.742
4.834.197
1.432.898
2.091.459
1.999.290

601.527
141.921

2.742.738
4.834.197

790.221
786.642

3.579
412.631

3.276.956
4.479.808
1.367.770
2.217.858
1.998.189

131.846
131.915

2.261.950
4.479.808

 %9
 %55
 %16
 %22
 %14

   %52
 %60
 %50
 %54
%48

2006 م2007 م

الزيادة

مجموع األصول

2004 م2005 م

%

%

اأ�سول متداولة
خ�سوم متداولة

راأ�س املال العامل
الأ�سول الأخرى طويلة الأجل

الأ�سول الثابتة
جمموع الأ�سول

قرو�س طويلة الأجل
جمموع اخل�سوم
راأ�س املال املدفوع

الإحتياطيات والأرباح املبقاة
حقوق الأقلية
حقوق امللكية

جمموع اخل�سوم وحقوق امللكية

2008م
2007م
2006م
2005م
2004م

2008م
2007م
2006م
2005م
2004م

* )000( ريال �سعودي

* )000( ريال �سعودي

* )000( ريال �سعودي

التي  اإيجابًا على حقوق امل�ساهمني  ال�سابقة  ال�سنوات  النتائج املالية لل�سركة على مدار  انعك�ست 
تنامت ب�سورة ملحوظة. 

بيان النمو يف حقوق امل�ساهمني

 ن�سبة حقوق امل�ساهمني للأ�سول

6

5

4

3

2

1

. دي
سعو

ل �
ريا

ار 
ملي
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الشركات التابعة والقطاعات 

ال�سعودية  العربية  ال�سركات يف داخل وخارج اململكة  ت�ساهم يف جمموعة من  اأو  ال�سركة  متتلك 
وفقًا للتايل:

إسم الشركة

إسم الشركة

المقرالنشاط

النطاق 
الجغرافي 

للنشاط

مصاريف 
عمومية 

وإدارية
مصاريف 
التشغيل

إيرادات 
التشغيل

)مصاريف( 
إيرادات 

أخرى
صافي الربح 

)الخسارة(

نسبة 
مساهمتها 
في صافي 

أرباح الشركة

نسبة 
الملكية 

2008م 

نسبة 
الملكية 

2007م 
تاريخ 

التأسيس
1991
1996
1990
1980
2006

%100
%100
%80

%30.3
%10

%100
%100
%80

%30.3
%10

عاملي
عاملي
عاملي
عاملي

اإقليمي

)23.218(
)30.787(
)6.997(

41.209
22.542

618.937

)12.143(
-

)502.843(

%0.48
-

%6

3.625
)7.976(
46.927

)2.223(
269

)62.170(

اأمريكا
دبي

الريا�س
برمودا
الريا�س

وكيل ل�سفن ال�سركة
الإدارة الفنية لل�سفن

نقل الكيماويات
نقل وجتارة الغاز امل�سال
�سناعة وجتارة الزجاج

ال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري ) اأمريكا(
�سركة ال�سرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة

ال�سركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة
�سركة برتيديك املحدودة

ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح

ال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري )اأمريكا()1(
�سركة ال�سرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة)1(

ال�سركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة 
)1( تعتمد يف دخلها بالكامل على ال�سركة الأم

ملخص النتائج المالية للشركات التابعة للعام المالي 2008م* 

* )000( ريال �سعودي

توزيعات األصول والخصوم على قطاعات 
الشركة للعام المالي 2008 م* 

نقل النفط 
الخام

5.032.373
%51

1.995.025
%44

3.072.196
%31

2.256.403
%49

292.065
%3

99.804
%2

1.422.792
%15

214.323
%5

9.819.426
%100

4.565.555
%100

نقل 
الكيماويات

نقل البضائع 
المجموعالمشتركةالعامة

الأ�سول
الن�سبة 

اخل�سوم
الن�سبة 

* )000( ريال �سعودي

%51%44

%5
%15

%31%49 %3

%2
الخصوماألصول

نقل النفط اخلام والغاز امل�سال

نقل الب�سائع العامة
نقل الكيماويات

امل�سرتكة

نقل النفط اخلام والغاز امل�سال

نقل الب�سائع العامة
نقل الكيماويات

امل�سرتكة

تقرير مجلس اإلدارة

ل يوجد اأية اأ�سهم م�سدرة اأو اأدوات دين تخ�س ال�سركات التابعة.



17 الشركة الوطنية السعودية
للنقل البحري

 التقرير السنوي 2008

إيرادات قطاعات الشركة الرئيسة للعام المالي 2008م* 

القطاع
اإيرادات الت�سغيل

م�ساريف الت�سغيل
دخل الت�سغيل

  الن�سبة للمجموع

1.352.448
)666.829(

685.619
%71

618.937
)502.843(

116.094
%12

623.145
)464.210(

158.935
%17

2.594.530
)1.633.882(

960.648
%100

قطاع نقل 
النفط الخام

قطاع نقل 
الكيماويات

قطاع نقل 
المجموعالبضائع العامة

* )000( ريال �سعودي

%41
%52

%71

%12

%28 %24

%31
%24

%17

مصاريف 
التشغيل

إيرادات 
التشغيل

دخل 
التشغيل

قطاع نقل النفط اخلامقطاع نقل النفط اخلامقطاع نقل النفط اخلام

قطاع نقل الب�سائع العامةقطاع نقل الب�سائع العامةقطاع نقل الب�سائع العامة
قطاع نقل الكيماوياتقطاع نقل الكيماوياتقطاع نقل الكيماويات
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نقل النفط الخام والغاز المسال

نقل النفط الخام

اإىل  الت�سعينات  عقد  خالل  ال�سركة  توجه  اإن 
كان  اخلام  النفط  نقل  جمال  يف  الدخول 
اخلطط  لرتكيز  وكان  املقايي�س،  بكل  ناجحًاً 
هذا  يف  التو�سع  على  املتعاقبة  الإ�سرتاتيجية 
الن�ساط مردودًا جيدًا على حقوق امل�ساهمني، 
ومن خالله تبواأت ال�سركة مركزًا رياديًا على 
م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط، وقد انتهجت 
بعناية  مدرو�سة  ت�سغيلية  �سيا�سة  ال�سركة 
 ،)VLCC( اخلام  النفط  ناقالت  لتوظيف 
تهدف اإىل حتقيق التوازن بني عائدات الت�سغيل 

وخماطر ال�سوق وذلك عن طريق:

الأجل  طويلة  بعقود  ناقالتها  بع�س  تاأجري 
)Time Charter(، وذلك من اأجل �سمان 
دخل ثابت. ويف نهاية العام 2008م بلغ عدد 
�ست  الأجل  بعقود طويلة  املوؤجرة  الناقالت 
ت�ستطيع  اثنتان  منها  عمالقة  نفط  ناقالت 
وفق  الإيجار  عوائد  يف  امل�ساركة  ال�سركة 
وتعطي  لالإيجار  اأدنى  حد  ت�سمن  معادلة 
ارتفاع  اأي  لالإ�ستفادة من  الفر�سة  ال�سركة 

يف ال�سوق الفوري.

الفــــوري                           ال�ســــوق  يف  الت�سغيـــل 
من  لالإ�ستفادة  وذلك   )Spot Market(
نهاية  ، ويف  ال�سوق  تلك  املتاحة يف  الفر�س 
العام 2008م بلغ عدد الناقالت العاملة يف 

ال�سوق الفوري �سبع ناقالت نفط عمالقة.

نفط  ناقلة   )13( حاليًا  ال�سركة  ومتتلك 
مت  اثنتان  منها   ، اخلدمة  يف  تعمل  عمالقة 
اأربع  العام 2008م، وهناك  ا�ستالمهما خالل 
بنائها  على  التعاقد  مت  الإن�ساء  حتت  ناقالت 
العام  خالل  ا�ستالمها  املتوقع  ومن  �سابقًا 
ال�سركة  خطة  اإطار  يف  ذلك  وياأتي  2009م، 
للتو�سع  الطموحة  اخلم�سية  الإ�سرتاتيجية 
والنمو يف قطاع نقل النفط اخلام حيث �ست�سل 
طاقة الأ�سطول الإ�ستيعابية اإىل نحو )5.25( 

مليون طن �ساكن.

امل�سال  والغاز  اخلام  النفط  نقل  ن�ساط  حقق 
اأرباحًا ت�سغيلية عن العام 2008م بلغت 685.6 
 260.7 مببلغ  مقارنة  �سعودي،  ريال  مليون 
وميثل  2007م،  العام  يف  �سعودي  ريال  مليون 
ال�سركة  اأرباح  اإجمايل  من   %71 ن�سبته  ما 

الت�سغيلية.

سنة الصنعإسم الناقلة
1996
1996
1996
1996
1996
2001
2002
2002
2002
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2009
2009

15
15
15
15
15

17.1
17.1
17.1
17.1
16.7
16.7
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1
16.1

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

56
56
56
56
56
58
58
58
58
60
60
60
60
60
60
60
60

340
340
340
340
340
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333
333

300.361
300.361
300.361
300.361
300.361
302.700
302.700
302.700
302.700
318.000
318.000
318.000
318.000
318.000
318.000
318.000
318.000

5.256.605

ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج

1996/01/31
1996/04/30
1996/08/30
1996/10/31
1997/01/14
2001/10/12
2002/02/11
2002/06/17
2002/11/07
2007/02/26
2007/09/24
2008/09/03
2008/10/14
مار�س / 2009
اإبريل / 2009
يوليو / 2009

�سبتمرب / 2009

السرعة )عقدة( عدد الخزانات العرض )متر( الطول )متر(
الوزن الطني 

)طن ساكن( النوع تاريخ اإلستالم
رملة
غوار

وطبان
حوطة

�سفانية
حر�س

مرجان
�سفوى

اأبقيق
وفره
ليلى
جنا

حباري
كحلء 

دره 
غزال 
�سهباء

جممــوع الطاقة الإ�ستيعابية

أسطول ناقالت النفط العمالقة العاملة والتى تحت اإلنشاء 

تقرير مجلس اإلدارة



19 الشركة الوطنية السعودية
للنقل البحري

 التقرير السنوي 2008

نمو أسطول ناقالت النفط العمالقة

البيان
الأ�سطول يف بداية العام 2008م

ناقلت ا�ستلمت خلل العام 2008م
الأ�سطول كما يف 31 دي�سمرب2008م 

 ناقلت حتت الإن�ساء متوقع ا�ستلمها خلل العام 2009م
  املجموع

11
2

13
4

17

3.348.605
636.000

3.984.605
1.272.000
5.256.605

عدد الناقالت

 )LPG( نقل غاز النفط المسال

 وفقًا لأهداف ال�سركة املمثلة يف تنويع م�سادر 
الدخل، قامت يف العام 2005م بالإ�ستثمار يف 
الغاز  ونقل  لتجارة  املحدودة  برتديك  �سركة 
طريق  عن  وذلك  برمودا،  يف  ومقرها  امل�سال 
�سراء ح�سة بلغت 30.3% من راأ�سمالها مببلغ 
) 187.5 ( مليون ريال �سعودي، وتعمل �سركة 
النفط  غاز  ونقل  جتارة  جمال  يف  برتديك 
 64 تعداده  يبلغ  اأ�سطوًل  ت�سغل  حيث  امل�سال، 
مملوكة   19 منها  الأحجام  متعددة  ناقلة 
م�ستاأجرة  والباقي  املحدودة  برتديك  ل�سركة 
ووفقًا  الأجل،  وطويلة  فورية  ت�سغيلية  بعقود 

تعاقدت  فقد  التو�سعية  برتديك  �سركة  خلطة 
ا�ستالم  م�سال مت  غاز  ناقالت  �ست  بناء  على 
املتوقع  ومن  2008م،  العام  خالل  منه  اأربعة 
الن�سف  خالل  املتبقيتني  الناقلتني  ا�ستالم 

الأول من العام 2009م.  

املا�سية  ال�سنوات  مدى  على  ال�سركة  حققت 
بلغ  حيث  الإ�ستثمار،  هذا  من  متميزة  اأرباحًا 
عليها  ال�سركة  ح�سلت  التي  الأرباح  اإجمايل 
مليون  مبلغ 220.7  العام 2008م  نهاية  حتى 

ريال �سعودي.

الطاقـة اإلستيعابية
)طن ساكن(
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قطاع نقل الكيماويات

قامت ال�سركة بتاأ�سي�س ال�سركة الوطنية لنقل 
الكيماويات يف العام1990م م�ساركة مع �سركة 

»�سابك« بن�سبة 80% و20% على التوايل.

وتعترب ال�سركة الوطنية لنقل الكيماويات حاليًا 
من كربيات ال�سركات العاملية املتخ�س�سة يف 
يف  راأ�سمالها  يبلغ  اإذ  الكيماويات،  نقل  جمال 

الوقت احلا�سر )610( مليون ريال �سعودي.
لنقل  الوطنية  ال�سركة  خطة  اإطار  ويف 
اإىل  تهدف  التي  الإ�سرتاتيجية  الكيماويات 

 1.3 اإىل  لت�سل  الأ�سطول  طاقة  زيادة 
عدد  ولي�سبح  تقريبا،  �ساكن  طن  مليون 
قامت  ناقلة،   )29( متتلكها  التي  الناقالت 
العامني  خالل  جديدة  ناقالت  اأربع  باإ�ستالم 
�سركة  مع  تعاقدت  كما  2008م،  و   2007م 
لبناء   )SLS SHIPBUILDING CO(
�ست ع�سرة )16( ناقلة يتوقع ا�ستالمها خالل 

الأعوام من 2009م وحتى 2012م.

سنة الصنعإسم الناقلة
1982
1982
1988
1995
1995
1996
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012

16
16

14.5
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

28
28
25
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

23.1
23.1
27.7
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2
32.2

32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20
32.20

158.95
158.9
172.4
183.1
183.1
183.1

183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183
183

ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج
ت�سفيح مزدوج

يونيو  1982
اأكتوبر 1982
يناير  1988
يناير  1995
مايو  1995

اأكتوبر  1996
اأكتوبر  2005
اأكتوبر  2005
اإبريل  2006
يونيو   2006
يوليو  2007

اأغ�سط�س   2006
اأغ�سط�س  2007
نوفمرب  2007
يناير   2008
مار�س   2008

�سبتمرب   2009
يناير  2010
يناير  2010
اإبريل  2010
يونيو  2010

اأغ�سط�س  2010
يناير 2011

مار�س  2011
مايو  2011
يوليو  2011
يوليو  2011

اأغ�سط�س  2011
اأكتوبر  2011

دي�سمرب  2011
يناير  2012
مار�س  2012

السرعة )عقدة( عدد الخزانات العرض )متر( الطول )متر(
الوزن الطني 

)طن ساكن( النوع تاريخ اإلستالم
اأن �سي �سي ع�سري )1(
اأن �سي �سي عرعر )1(

اأن �سي �سي باحة )1(
اأن �سي �سي ريا�س

اأن �سي �سي مكة
اأن �سي �سي جبيل
اأن �سي �سي جند

اأن �سي �سي حجاز
اأن �سي �سي تهامة

اأن �سي �سي اأبها
اأن �سي �سي تبوك

اأن �سي �سي ق�سيم
اأن �سي �سي رابغ

اأن �سي �سي �سدير
اأن �سي �سي دمام

اأن �سي �سي حائل
هيكل رقم 490
هيكل رقم 491
هيكل رقم 492
هيكل رقم 493
هيكل رقم 494
هيكل رقم 495
هيكل رقم 500
هيكل رقم 501
هيكل رقم 508
هيكل رقم 509
هيكل رقم 536
هيكل رقم 537
هيكل رقم 538
هيكل رقم 539
هيكل رقم 540
هيكل رقم 541

أسطول ناقالت الكيماويات العاملة والتى تحت اإلنشاء

 )1(   مت بيع هذه الناقالت وت�سليمها للم�سرتي خالل  �سهر يناير 2009م. كما مت تاأجري الناقالت اإن �سي �سي الريا�س و اإن �سي �سي مكة و اإن �سي �سي 

       جبيل تاأجريًا عاريًا )Bareboat( على »اأودفجل« ملدة ع�سر �سنوات مع خيار ممار�سة حق ال�سراء بعد ال�سنة الثالثة.

تقرير مجلس اإلدارة

املجمــوع

23.000
23.000
24.700
37.500
37.500
37.500
46.200
46.200
46.200
46.200
46.200
46.200
46.200
46.200
46.200
46.200
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000

1.365.200
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 التقرير السنوي 2008

الكيماويات  لناقالت  الوطنية  ال�سركة  ت�سغل 
�ستًا من ناقالتها يف جتمع عاملي تديره �سركة 
نف�س  على  موؤجرة  ناقالت  وثالث  »اأودجفل« 
ال�سركة ، كما اأن ال�سركة لديها عقود تاأجريية 

طويلة الأجل حيث مت تاأجري �ست من ناقالتها 
الأ�سا�سية  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  على 
»�سابك« وناقلة واحدة موؤجرة ل�سركة �سبكيم.

نمو أسطول نقل الكيماويات

البيان
الأ�سطول يف بداية العام 2008م

ناقلت ا�ستلمت خلل العام 2008م
الأ�سطول كما يف 31 دي�سمرب2008م 

ناقلت ا�ستبعدت خلل �سهر يناير 2009
ناقلت حتت الإن�ساء متوقع ا�ستلمها خلل الأعوام 2009 - 2012

  املجموع

14
2

16
)3(
16
29

552.800
92.400

645.200
)70.700(
720.000

1.294.500

عدد الناقالت
الطاقـة اإلستيعابية

)طن ساكن(

ريال  مليون   116.09 بلغ  2008م  العام  يف  ت�سغيلي  ربح  اإجمايل  الكيماويات  نقل  ن�ساط  حقق 
من   %12 ن�سبته  ما  وي�سكل  2007م،  العام  يف  �سعودي  ريال  مليون  مببلغ 81.8  مقارنة  �سعودي 

اإجمايل اأرباح ال�سركة الت�سغيلية للعام 2008م.
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قطاع نقل البضائع العامة

)اخلطوط(  العامة  الب�سائع  نقل  قطاع  �سهد 
الثالث من  الربع  نهاية  انتعا�سًا ملحوظًا حتى 
العام 2008م، وعلى الرغم من تراجع اأ�سعار 
2008م  العام  من  الرابع  الربع  خالل  النقل 
ومت  اإيجابيًا  كان  ال�سنوي  الأداء  معدل  اأن  اإل 
املايل  ال�سعيدين  على  جيدة  نتائج  حتقيق 
والت�سغيلي، ومت الإنتهاء من تنفيذ خطة اإطالة 

العامة.  الب�سائع  نقل  ل�سفن  العمرالت�سغيلي 
اإجمايل  وقد حقق ن�ساط نقل الب�سائع العامة 
ربح ت�سغيلي يف العام 2008م بلغ 158.9مليون 
ريال �سعودي مقارنة مببلغ 108.9 مليون ريال 
�سعودي يف العام  2007م، ت�سكل ن�سبة 17% من 
اإجمايل الربح الت�سغيلي لل�سركة للعام 2008م.

وكذلك  ال�سفن  واإىل  من  احلاويات  مناولة 
ال�سرعة يف تخلي�س �سحنات العمالء.

أسطول نقل البضائع العامة

الحاويات والمقطورات التي تمتلكها الشركة

اسم السفينة

الكميةالكمية النوعالنوع

عدد الوحدات )TEUS(عدد الحاويات

�سعودي اأبها
�سعودي درعية
�سعودي هفوف
�سعودي تبوك

236.95م
236.95م
236.95م
236.95م

32.29م
32.29م
32.29م
32.29م

11.12
11.12
11.12
11.12

2.050
2.050
2.050
2.050

18
18
18
18

42.600
42.600
42.600
42.600

الغاطسالعرضالطول
حمولة 
السرعةالحاويات

الوزن الطني 
الساكن

ساحة الحاويات
 

يف  للحاويات  وا�سعة  �ساحة  ال�سركة  متتلك 
تخزين  يف  ت�ستخدم  الإ�سالمي  جدة  ميناء 
�سرعة  يف  ذلك  وي�سهم  واملعدات،  احلاويات 

78155568

حاوية 20 قدم عادية
حاوية 20 قدم �سقف مفتوح

حاوية 20 قدم مفتوح اجلانبني
حاوية 40 قدم عادية

حاوية 40 قدم  مكعب
حاوية 40 قدم �سقف مفتوح

حاوية 40 قدم مفتوح اجلانبني
مقطورات 40 قدم
مقطورات 20 قدم

مقطورات �سا�سي 62 قدم
مقطورات �سا�سي40 قدم

مقطورات �سا�سي 20 قدم

2841
376
104
561

1351
157

178
255
229
15

289
4

تقرير مجلس اإلدارة
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اإلدارة الفنية للسفن

التخطيط وتطوير األعمال

خدمات العمالء  والعالقات العامة

ال�سفن  لإدارة  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  تتوىل 
املحدودة الإدارة الفنية لناقالت ال�سركة طبقا 
بوا�سطة  العاملية  البحرية  املنظمات  ملتطلبات 
واملهند�سني  الربابنة  من  متخ�س�س  فريق 
عالية  فنية  بكفاءة  يتمتعون  الذين  والفنيني 
ال�سفن  وت�سغيل  اإدارة  بعمليات  وا�سعة  وخربة 
من الناحية الفنية والإدارية. كما تقدم �سركة 
ال�سرق الأو�سط التقارير الفنية املت�سمنة لأداء 

قامت ال�سركة باإن�ساء اإدارة التخطيط وتطوير 
لغر�س  وذلك  2006م  عام  بداية  يف  الأعمال 
اخلطة  واأهداف  مبادرات  تنفيذ  متابعة 

الإ�سرتاتيجية العامة لل�سركة.

الإ�سرتاتيجي  التخطيط  مهام  الإدارة  وتتوىل 
والإدارات  الأعمال  وحدات  بني  والتن�سيق 
الأهداف  ح�سب  الأداء  ومتابعة  امل�ساندة 

املعتمدة يف اخلطط ال�سرتاتيجية.

التطور  للتميز يف مواكبة  ال�سركة دوما  ت�سعى 
تو�سيع  على  والعمل  البحري  النقل  جمال  يف 
الأن�سطة الإ�ستثمارية يف املنطقة وحول العامل، 
وبرهنت على قدرتها على املناف�سة من خالل 
والدولية  املحلية  بالأ�سواق  اجليدة  املعرفة 
الإهتمام  تزايد  اأن  كما  املرتاكمة،  واخلربات 
العامل  يف  البحري  النقل  �سناعة  ن�ساط  يف 
وعلى م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط واخلليج 
ا�ستغالل  ال�سروري  من  يجعل  خا�س  ب�سكل 
النقل  �سركات  لدى  التناف�سية  القدرات  كافة 
وتركز  العمالء،  حاجات  لتلبية  البحري 
البحري  للنقل  ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة 
وتعمل  بها  تتمتع  التي  قدراتها  ا�ستغالل  على 
على تنميتها للحفاظ على املوقع املتقدم الذي 
ودوليًا  حمليًا  املناف�سة  ال�سركات  بني  تتبواأه 
لعمالئها.  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  اأجل  من 
تتميز  تناف�سية خلدماتها  وت�سعى خللق مزايا 
يف  اأكرب  ح�سة  على  لالإ�ستحواذ  غريها  عن 

الأ�سواق املحلية والإقليمية والعاملية. 

وتو�سياتها  الوقود  وا�ستهالك  ال�سفن  وحالة 
لل�سركة بهذا اخل�سو�س، اإ�سافة اإىل التقارير 
املالية الدورية مب�ساريف الت�سغيل واملوازنات 
تتوىل  كما  متعددة  اأخرى  وتقارير  التقديرية 
التدريب  عمليات  الأو�سط  ال�سرق  �سركة 
للم�ستجدين من البحارة ال�سعوديني على منت 

ناقالت ال�سركة.

ومن مهام هذه الإدارة متابعة عمليات التغيري 
قطاعات  كافة  يف  تتم  التى  الهيكلة  واإعادة 
الفر�س  عن  البحث  اإىل  اإ�سافة  ال�سركة 
الإ�سرتاتيجية  ومبادرات  تتفق  التى  املنا�سبة 
العامة. كما تقوم باإ�سدار التقارير املعلوماتية 
ب�سفة  البحري  النقل  باأ�سواق  اخلا�سة 
لأداء  املقارنة  املالية  التقارير  واإعداد  دورية، 
ال�سركات املماثلة يف  باأداء  القطاعات مقارنة 

املنطقة وحول العامل. 

ويف ظل هذا التناف�س، ت�سعى ال�سركة لإر�ساء 
يف  فاعل  ب�سكل  اأ�سهموا  الذين  عمالئها 
وتعتربهم  اهتمامها  جوهر  وميثلون  جناحها 
تغطية  طريق  عن  احلقيقي،  ا�ستثمارها 
بالأداء  اإر�سائهم  اإىل  وال�سعي  احتياجاتهم 
املتميز وامل�سداقية واجلودة واللتزام، وتتمتع 
البحري  للنقل  ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة 
على  املتميزين  العمالء  من  عري�سة  بقاعدة 
ال�سعيدين املحلي والدويل. وتربطها عالقات 
واإقليمية  حملية  جهات  عدة  مع  اإ�سرتاتيجية 
ودولية ، وتعمل اإدارة ال�سركة دوما على تعزيز 
الإرتفاع  من  الرغم  وعلى  العالقات.  هذه 
الذي طراأ على تكاليف النقل خالل ال�سنوات 
الت�سغيلية  التكاليف  زيادة  وبالتايل  ال�سابقة، 
ق�سارى  بذلت  ال�سركة  اأن  اإل  ال�سركة،  على 
هذه  بارتفاع  العمالء  تاأثر  من  للحد  جهدها 
ال�سركة  بعائدات  الإ�سرار  دون  التكاليف، 
م�ستوى  تطوير  اإىل  الوقت  ذات  يف  �سعيها  مع 

اخلدمات املقدمة لهوؤلء العمالء.
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عالقتها  تعزيز  اإىل  ال�سركة  توجه  �سبيل  ويف 
البحري  النقل  ب�سناعة  الإهتمام  ذوي  مع 
قامت  ال�ساحة  على  لها  متميز  ح�سور  وخلق 
بامل�ساركة يف العديد من الأن�سطة والفعاليات، 
ال�سركة  التي �ساركت  الأن�سطة  اأبرز  وكان من 

فيها خالل العام 2008م ما يلي:

اليوم البحري العاملي لعام 2008م،
لدول  ع�سر  احلادي  ال�سناعيني  موؤمتر 

جمل�س التعاون،
للمواينء  الأول  الدويل  ال�سعودي  املنتدى 

والنقل،
املنتدى اخلليجي الرابع لتمويل ال�سفن،

املعر�س ال�سعودي الأول للمعادن،
ح�سور منتديات  ا�ستثمارية متعددة،

معر�س وموؤمتر البرتول والغاز،

لويدز لي�ست )اأف�سل �سركة نقل برتول 
للعام 2008م(،

موؤمتر املال وال�سفن – ال�سرق الأو�سط،
موؤمتر النقل البحري الهندي – مومباي،

رعاية منتدى املبيعات الوطني – يف اأمريكا.

للنقل  ال�سعودية  الوطنية  ال�سركة  ح�سلت 
2008م  لعام  )�سكاتا(  جائزة  على  البحري 
من  البحري«  النقل  يف  العام  »�سركة  فئة  من 
قبل املنظم »اآي تي بي بزن�س« ومتنح اجلائزة 
لل�سركة التي حتقق اأداء عاليًا يف ن�ساطها، حيث 
عديدة  معطيات  على  بناء  ال�سركة  اختيار  مت 
كافة  يف  املتميز  اأدائها  اإىل  بالإ�سافة  متتلكها 
املجالت التي تعمل بها وخا�سة يف جمال نقل 

النفط والغاز والكيماويات والب�سائع العامة.

اإلستثمار والتمويل

�سعت ال�سركة خالل الأربع �سنوات املا�سية على 
ال�سريعة،  مع  متوافقة  ا�ستثماراتها  تكون  اأن 
حيث حققت هذا الهدف واأ�سبحت ا�ستثماراتها 
خالل  ال�سركة  ح�سلت  كما  �سرعية،  احلالية 
العقدين املا�سيني على جمموعة من القرو�س 
موؤ�س�سات  عدة  من  املرابحة  ومتويل  التجارية 
متويل  بهدف  ودولية  حملية  كربى  مالية 
م�ساريعها الإ�سرتاتيجية الطموحة التي تتو�سع 
عامًا بعد اآخر، وحتظى ال�سركة بثقة املوؤ�س�سات 

ليوجد لدى ال�سركة اأي اأدوات دين مطلقة اأو قابلة للتحويل اإىل اأ�سهم اأو حقوق خيار اأو حق اإكتتاب 
اأو حقوق م�سابهة اأ�سدرتها اأو منحتها ال�سركة خالل ال�سنة املالية.

املالية نظرًا لإلتزامها التام بالإتفاقيات املربمة 
مع تلك املوؤ�س�سات وتتمتع ال�سركة بو�سع مايل 
الثالث  ال�سنوات  خالل  ال�سركة  وعملت  قوي. 
توفري  على  املالية  املوؤ�س�سات  مع  املا�سية 
حيث  �سرعية  لتكون  التمويلية  اإحتياجاتها 
جنحت ال�سركة يف رفع ن�سبة التمويل ال�سرعي 
لي�سل اإىل 77% يف نهاية العام 2008م وت�سعى 
عند   %100 اإىل  الن�سبة  هذه  لت�سل  باإجتهاد 

اإنتهاء القرو�س التجارية القائمة.

التمويل خالل العام 2008م* 

تفاصيل التمويل كما في 31 ديسمبر  2008م* 

اسم الشركة

المجموعالشركات التابعةالشركةالتمويل

رصيد القرض
بداية السنة

1.234.328
1.176.461

23.351
2.434.140

1.359.167
294.797
210.750

1.864.714

%73
%16
%11

%100

%80
-

%20
%100

%77
%7

%16
%100

607.035
965.378

-
1.572.413

1.706.089
-

435.750
2.141.839

1.841.363
2.141.839

23.351
4.006.553

3.065.256
294.797
646.500

4.006.553

التغير
خالل السنة

رصيد القرض
 نهاية السنة

ال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري
ال�سركة الوطنية لنقل الكيماويات

�سركة ال�سرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة
  املجموع 

متويل مرابحة
قرو�س جتارية

قرو�س �سندوق ال�ستثمارات العامة
  املجموع

* )000( ريال �سعودي

* )000( ريال �سعودي

%%%

تقرير مجلس اإلدارة
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الموارد البشرية

تقنية المعلومات

منا�سبة  عمل  بيئة  توفري  على  ال�سركة  تركز 
لرفع الإنتاجية وتطوير كوادرها الب�سرية، ويف 
العام 2008م بالعمل  �سبيل ذلك قامت خالل 
على مراجعة وحتديث اللوائح الداخلية بهدف 
تعتمد  التي  املتميزة  التناف�سية  تعزيز قدراتها 
عقدت  كما  املتميزة  الكفاءات  على  بالأ�سا�س 
يف  للموظفني  التدريبية  الدورات  من  العديد 
اأو خارجها يف جمالت التقنيات  مقر ال�سركة 
املتقدمة والتخ�س�سات التي تتطلبها اأعمالها. 

�سعودة  باأن  ال�سركة  قناعة  من  وانطالقًا 
�سعودة  اأكملت  فقد  وطني،  خيار  الوظائف 
وفروعها،  ال�سركة  يف  القيادية  املواقع  معظم 

ال�سعودية  ال�سركة الوطنية  من منطلق حر�س 
واأن�سب  اأحدث  توفري  على  البحري  للنقل 
الدعم  لتقدمي  املتطورة  والأنظمة  التقنيات 
ال�سركة  قطاعات  جلميع  الالزمة  وامل�ساندة 
جمالتها  يف  التو�سعية  توجهاتها  ومواكبة 
اخلدمات  مب�ستوى  للرقى  وذلك  املتنوعة، 
املقدمة لعمالئها، فقد مت الإنتهاء من تطوير 
خطة اإ�سرتاتيجية لتقنية املعلومات بالإ�ستعانة 
لر�سم   ، متخ�س�سة  عاملية  اإ�ست�سارية  ب�سركة 
اإىل  تهدف  منا�سبة  ومنهجية  علميه  طرق 
امل�ستقبلية  واحتياجاتها  ال�سركة  حتديد م�سار 
خطة  ومواكبة  احلديثة،  املعلومات  تقنية  من 

ال�سركة الإ�سرتاتيجية. 

روؤية  فاإن  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  علي  وبناًء 
ال�سركة يف تقنية املعلومات ترتكز علي تقدمي 
الإلكرتونية  اخلدمات  من  متكاملة  جمموعة 
اأحدث  توفري  مع  ال�سركة  قطاعات  جلميع 
وتعزيز  ال�سركة  م�ساعي  لدعم  التقنيات 

قدراتها التناف�سية.

تدريجيًا،  الأخرى  الوظائف  ب�سـعودة  وتقوم 
بتدريب  خاللها  من  تلتزم  خطة  مبوجب 

الكوادر ال�سـعودية.

املوؤهلة  ال�سعودية  الب�سرية  القوى  لقلة  نظرًا 
قامت  فقد  البحري  النقل  �سناعة  يف  العاملة 
الكلية  مع  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  ال�سركة 
جدة  يف  عبدالعزيز  امللك  بجامعة  البحرية 
العملي  للتطبيق  الكلية  لطالب  الفر�سة  ملنح 
قدراتهم  تنمية  اأجل  من  ال�سركة  �سفن  على 
الوظيفية بهدف زيادة عدد  الفر�س  ومنحهم 

الكوادر ال�سعودية يف هذا املجال. 

بتطبيق  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  اأو�ست  وقد 
ال�سركة  موارد  وتخطيط  لإدارة  موحد  نظام 
)ERP( كاأحد ال�سروريات امل�ستقبلية ملواكبة 
النظام  هذا  ويعتمد  بال�سركة،  والتطور  النمو 
على تطبيق اأف�سل املمار�سات والطرق املعمول 
قيا�س  اإمكانية  يوفر  كما  عامليًا،  واملتبعة  بها 
لأن�سطة   )KPI( الأداء  موؤ�سرات  وحتديد 
تقدمي  مع  قطاعاتها،  بكافة  املختلفة  ال�سركة 
التقارير الذكية للم�ساعدة يف اإتخاذ القرارات، 
و�سمان تطبيق احلوكمة وغريها من اخلدمات 

الإلكرتونية الأخرى.

ال�سركة  جاهزية  ملدى  درا�سة  اإعداد  مت  ولقد 
الحتياجات  حتديد  مع  النظام  هذا  لتطبيق 
الأعمال  باأداء  املتعلقة  امل�ستقبلية  واملتطلبات 
البدء  و�سيتم  لها،  امل�ساعدة  والعوامل  اليومية 
يف التنفيذ باإذن اهلل خالل الربع الأول من عام 

2009م وملدة عام.
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الجودة وسالمة البيئة

الت�سغيلية  اأن�سطتها  كافة  يف  ال�سركة  تعتمد 
لعمالئها  املقدمة  وخدماتها  وتعامالتها 
قيمة  تعك�س  عالية  جودة  ذات  مميزة  معايري 
على  عالوة  عمالئها،  م�سالح  على  م�سافة 
مكانتها  من  تعزز  اخلدمات  تلك  جودة  اأن 
ذلك  �سبيل  يف  وتقوم  ال�سوق،  يف  املرموقة 
مبتابعة وتطوير نوعية الأداء وم�ستوى اخلدمة 
كافة  وتطبق  معها،  للمتعاملني  املقدمة 
املقايي�س واملعايري العاملية للجودة والنوعية يف 
عملها من اأجل تقدمي خدمات متميزة يف ظل 

املناف�سة القوية يف �سوق النقل البحري. 

القوانني  كافة  بتطبيق  ال�سركة  تلتزم  كما 
الت�سريعية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  تفر�سها  التي 
�سالمة  على  للحفاظ  العامل،  حول  البيئية 
ال�سركة  وتراعي  واملناخ،  البحرية  البيئة 

الغر�س  لهذا  ال�سرورية  املتطلبات  كافة 
بعمل  وتقوم  اأ�سطولها،  بناء  موا�سفات  يف 
بوا�سطة  لالأ�سطول  الدورية  الفحو�سات 
�سالمة  من  للتاأكد  عاملية  ا�ست�سارية  مكاتب 
الفنية  للموا�سفات  ومطابقته  الأ�سطول 
ال�سركة  وح�سلت   ، عامليًا  املعتمدة  واملقايي�س 
مقايي�س  �سهادات  على  2006م  العام  خالل 
 )ISO 9001-2000( العاملية   اجلودة 
منظمة  و�سهادة   )ISO 14001-2004( و 
املالحة الدولية )ISM( و�سهادة لويدز، وتقوم 
�سركة ال�سرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة 
)وهي �سركة مملوكة بالكامل لل�سركة الوطنية 
الفنية  بالإدارة  البحري(  للنقل  ال�سعودية 
بدورها  وهي  ال�سركة  وناقالت  �سفن  ملعظم 
.)ISO 9001-2000( حا�سلة على �سهادة

المراجعة الداخلية والرقابة

نخبة  والرقابة  الداخلية  املراجعة  اإدارة  ت�سم 
من املراجعني املهنيني وذوي الكفاءات العالية، 
كفاءة  تطوير  على  الإدارة  هذه  تعمل  حيث 
ا�ستخدام  طريق  عن  فيها  العاملني  ومهارة 
التقنية يف عملها وذلك بتطبيق برامج تطوير 
املتعلقة  وم�ساريعها  خططها  وت�سع  املراجعة، 
ملراجعة اإدارة املخاطر ملواكبة معايري املراجعة 
املراجعة  اإدارة  تقوم  كما  عليها.  املتعارف 
اإجراءات الرقابة  بالتاأكد من �سحة  الداخلية 
اأ�سول  حماية  تتم  خاللها  من  التي  الداخلية 
الهدف  غري  يف  ا�ستخدام  اأي  من  ال�سركة 
امل�سروع، واملحافظة على ال�سجالت املحا�سبية 
املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  من  والتاأكد 

واللوائح والإجراءات الداخلية لل�سركة.

اأمتت اإدارة املراجعة الداخلية والرقابة تنفيذ 
اجلودة  لنظام  التمهيدية  التدريبية  الدورات 
املراجعني  من  بكل  واخلا�سة   )ISO( العاملي 
)امل�سرفني(  القياديني  واملراجعني  الداخليني 
اجلودة  اإدارة  نظام  وتقوية  تعزيز  بهدف 
)QMS( حيث نفذت اإدارة املراجعة الداخلية 
للفح�س  داخلي  برنامج  من  اأكرث  والرقابة 

.)ISO( والتحقق من عملية تطبيقات
 

وهامة  متنوعة  ا�ستخدام خيارات  اإىل  اإ�سافة 
تنفيذها  على  تعمل  حيث   )SIS( نظام  يف 
املكاتب  متطلبات  مع  يتنا�سب  ومبا  بالكامل 
الإقليمية لل�سركة وفروعها وذلك بالتن�سيق مع 

.)ITD( اإدارة تقنية املعلومات

تقرير مجلس اإلدارة
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المسؤولية اإلجتماعية

الزكاة الشرعية والضرائب

من  الكثري  يف  امل�ساركة  على  ال�سركة  حتر�س 
العالقة  ذات  واملعار�س  واملوؤمترات  الفعاليات 
بهدف اإيجاد ح�سور فاعل لل�سركة يف الأن�سطة 
ال�سرعية  بالقيم  ال�سركة  وتلتزم  الإجتماعية، 
بالأعمال  خا�سًا  اهنمامًا  وتويل  والأخالقية 
الإجتماعية والإن�سانية والتوعوية على ال�سعيد 
املحلي اإىل جانب دورها الإقت�سادي والتنموي، 
موازنتها  يف  خا�سًا  بندا  خ�س�ست  حيث 
التوعوية  والأعمال  الإجتماعية  لالأن�سطة 
العديد  وامل�ساهمة يف  العامة  التنمية  وم�ساريع 

من الأن�سطة يف هذه املجالت.
وكان من اأبرز الأن�سطة الإجتماعية التي �ساركت 

ال�سركة فيها خالل العام 2008م ما يلي:

)ال�سركة  التابعة  و�سركتها  ال�سركة  تقوم 
الوطنية لنقل الكيماويات( باإعداد الإقرارات 
ما  �سداد  ويتم  عام،  كل  نهاية  يف  الزكوية 
هذه  مبوجب  �سرعية  زكاة  من  عليها  يرتتب 
الإقرارات يف الفرتات املحددة نظامًا ، كذلك 
ال�سريبية  الإ�ستقطاعات  كافة  ب�سداد  تقوم 
املفرو�سة على املدفوعات جلهات اأجنبية غري 
مقيمة ب�سكل دوري مبوجب النظام. ومل تت�سلم 
الزكاة  م�سلحة  من  الزكوية  الربوط  ال�سركة 

اإقامة حفل اإفطار جلمعية اإن�سان،
للحر�س  التابعة  املجتمع  �سحة  جملة  دعم 

الوطني، 
 الإ�سرتاك يف دليل مكافحة املخدرات،

الريا�س  مركز  دليل  يف  الإ�سرتاك 
التخ�س�سي للمعاقني،

دعم اجلمعية اخلريية ملتالزمة داون »د�سكا« 
)ن�ساط جتماعي(.

2007م،  وحتى  2001م  الأعوام  عن  والدخل 
و�سركتها التابعة عن الفرتة من العام 2005م 

وحتى 2007م.
  

الظاهر  وال�سرائب  الزكاة  يت�سمن خم�س�س 
يف قائمة املركز املايل مطالبات زكوية و�سريبية 
من قبل م�سلحة الزكاة والدخل مل يتم البت 

فيها من قبل اللجنة الإ�ستئنافية.

مطالبات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري* 

مطالبات الشركة الوطنبة لنقل الكيماويات* 

الفترة

الفترة

مطالبات زكوية

مطالبات زكوية

مطالبات ضريبية

مطالبات ضريبية

مالحظات

مالحظات

6.000
-

2.198
9.678

17.876

12.585
12.218
24.718
49.521

-
37.687
19.225
4.176

61.088

15.825
7.236

12.035
35.096

الق�سية مقفلة وجاري الت�سديد على اأق�ساط ن�سف �سنوية
رقم  القرارات  البتدائية  الإعرتا�س  جلنة  اأ�سدرت 
القرارات  تلك  ال�سركة  وا�ستاأنفت   )15،14،13،12،11(
ومتت مناق�سة الق�سية لدى اللجنة الإ�ستئنافية ومل ي�سدر 

قرار ب�ساأنها.

ومل  قائمة  امل�سلحة  لدى  ال�سركة  اعرتا�سات  زالت  ل 
ي�سدر قرارات ب�ساأنها.

1982م-1995م
1989م-1995م
1996م-1998م
1999م-2000م

املجموع

1991م-1993م
1994م- 1996م
1997م- 2004م

املجموع

* )000( ريال �سعودي

* )000( ريال �سعودي
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توزيع األرباح

يتم احت�ساب ربح ال�سهم على اأ�سا�س املتو�سط 
املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل العام وتعامل 
الأرباح املقرتح توزيعها بعد نهاية ال�سنة كجزء 
من الأرباح املبقاة ولي�ست كمطلوبات، ما مل يتم 
اتخاذ قرار توزيع الأرباح قبل نهاية ال�سنة، وقد 

مت اإعادة احت�ساب ربح ال�سهم لل�سنوات 2004م 
بعد  الأ�سهم  عدد  مع  ليتنا�سب  2006م  وحتى 
العام  يف  الوزراء  جمل�س  اأقرها  التي  التجزئة 

2006م وذلك لغر�س املقارنة.

بيان ربح ال�سهم

ربح السهم

ربح السهمالسنة

2.38
1.48
1.96
2.19
2.14

2008م
2007م
2006م
2005م
2004م

إدارة المخاطر

كربى  اأهمية  املخاطر  اإدارة  ال�سركة  تويل 
التي  التقلبات  من  الكثري  ظل  يف  وخا�سة 
العاملي يف الوقت الراهن،  ي�سهدها الإقت�ساد 
وتعتمد ال�سركة �سيا�سة مواجهة املخاطر عرب 
التقليل  بغر�س  وذلك  الذاتية  للرقابة  نظام 
التحوط  ويتم  العمليات،   خماطر  تفادي  اأو 
تقلبات  يف  �سواء  امل�ستقبلية  التوقعات  لكافة 
الإدارة  خالل  من  املحلية  اأو  الدولية  ال�سوق 

الداخلية  واملراجعة  اخلزينة  واإدارة  املالية 
ال�سركة  ت�سعها  التي  املخاطر  ومن  والرقابة، 
الإئتمان،  خماطر  امل�ستمرة  املراقبة  حتت 
خماطر التقلبات يف اأ�سعار العمالت الأجنبية، 
خماطر الت�سخم )القوة ال�سرائية(، خماطر 
الفائدة،  اأ�سعار  وخماطر  النقدية  ال�سيولة 
والنظم  التقنية  املخاطر  اإىل  بالإ�سافة  هذا 

الإلكرتونية.

اعتمدت اجلمعية العمومية العادية يف اجتماعها 
املنعقد بتاريخ 2008/4/7م توزيع اأرباح نقدية 
مليون   315 مببلغ  2007م  ل�سنة  للم�ساهمني 
ريال �سعودي بواقع ريال �سعودي واحد لل�سهم 

متثل 10% من راأ�س املال.

ونتيجة لالأداء املايل املتميز للعام 2008م، فقد 
قرر جمل�س الإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ 
29 نوفمرب 2008م التو�سية للجمعية العمومية 
للموافقة على توزيع اأرباح نقدية قدرها 472.5 
�سعودي  ريال   1.5 بواقع  �سعودي  ريال  مليون 

لكل �سهم بن�سبة 15% من راأ�س املال.

تقرير مجلس اإلدارة
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حقوق المساهمين

اإلفصاح والحوكمة

احلقوق  بكافة  ال�سركة  م�ساهموا  يتمتع 
التاأ�سي�س  عقد  عليها  ن�س  التي  والإمتيازات 
ونظامها الأ�سا�سي والتي تتما�سى مع مواد نظام 
عن  ال�سادرة  ال�سركات  وحوكمة  ال�سركات 
هيئة ال�سوق املالية، ول يوجد اأية اأ�سهم ممتازة 
بالت�سويت،  خا�سة  باأولوية  تتمتع  اأ�سهم  اأو 
ويحر�س جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على 
تهيئة البيئة املنا�سبة للم�ساهمني للتمتع بكافة 
تلك احلقوق بكل ي�سر و�سهولة وذلك مبراجعة 
اإدارة ال�سركة وق�سم امل�ساهمني بالإ�سافة اإىل 
جمل�س  لع�سوية  الرت�سح  يف  بحقهم  التمتع 
النظامية  ال�سروط  عليه  تنطبق  ملن  الإدارة 
العمومية،  الت�سويت يف اجلمعيات  وحقهم يف 

تلتزم ال�سركة بدرجة عالية من ال�سفافية من 
تعامالتها  يف  املعامل  وا�سحة  �سيا�سات  خالل 
وتعر�س  العالقة،  ذات  الأطراف  كافة  مع 
عن  وتف�سح  املالية  ونتائجها  بياناتها  كافة 
كافة اأن�سطتها وتطلعاتها امل�ستقبلية والأحداث 
بن�سر  ال�سركة  وتقوم  اجلوهرية،  الأثار  ذات 
تقاريرها ال�سنوية والقرارات املتعلقة باأعمالها 
تفا�سيلها  عر�س  ويتم  املحلية،  ال�سحف  يف 
الإلكرتوين  ال�سركة  وموقع  تداول  موقع  على 
لكافة  متاحة  وهي   )www.nscsa.com(

وامل�ستثمرين  امل�ساهمني  من  العالقة  اأ�سحاب 
التقارير  وتت�سمن  وجدوا.  اأينما  املتوقعني 
الت�سغيلية  بالأن�سطة  املتعلقة  التوجهات  كافة 
وحتليل القوائم املالية، كما اأن البيانات املالية 
والإي�ساحات ذات ال�سلة املو�سحة يف التقرير 
املعمول  املحا�سبية  املعايري  تتوافق مع  ال�سنوي 
بها يف اململكة العربية ال�سعودية ومع متطلبات 
العر�س والإف�ساح وال�سفافية املن�سو�س عليها 
ال�سركة  قامت  ال�سركات،  حوكمة  لئحة  يف 
بها  خا�سة  جديدة  حوكمة  لئحة  باإعداد 
العاملية  املمار�سات  اأف�سل  مع  وتتما�سى  تتفق 
اجلهات  من  ال�سادرة  والتعليمات  والأنظمة 
يف  الالئحة  وهذة  باململكة  الأخت�سا�س  ذات 

مراحلها النهائية لالإعتماد.

ال�سركة حتتفظ  باأن  الإدارة  يوؤكد جمل�س  كما 
الآيل،  باحلا�سب  نظامية  حما�سبية  ب�سجالت 
امل�سمنة  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  واأن 
يف هذا التقرير والإي�ساحات التي ت�سكل جزءا 
ال�سركة  اإدارة  قبل  من  واملعدة  منها  يتجزاأ  ل 

املناق�سات  يف  امل�ساهمني  من  الكثري  وي�سارك 
واخلطط  ال�سركة  اأن�سطة  بكافة  املتعلقة 
للجمعيات  ح�سورهم  خالل  من  امل�ستقبلية 
العامة  اجلمعية  اعتماد  وعند  العمومية، 
والعمل  عنها  الإعالن  يتم  الأرباح  لتوزيعات 
امل�سجلني  للم�ساهمني  الأرباح  دفع  على  فورًا 
نهاية  املالية يف  الأوراق  اإيداع  ب�سجالت مركز 
تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة يف حمافظهم 
عن طريق البنوك املحلية خالل فرتة ل تزيد 
عن ثالثون يومًا من تاريخ اعتماد اجلمعية لها، 
علمًا باأنه مل يتم اأي اإتفاق تنازل مبوجبه اأي من 

م�ساهمي ال�سركة عن اأي حقوق يف الأرباح.

وبعد اطالعه عليها واعتمادها قد مت اإعدادها 
املعمول  الأ�سول  مع  يتوافق  مبا  �سحيح  ب�سكل 
الهيئة  عن  ال�سادرة  املحا�سبية  واملعايري  بها 
وتعك�س  القانونيني،  للمحا�سبني  ال�سعودية 
عادلة،  ب�سورة  ال�سركة  وخ�سوم  اأ�سول  واقع 
الإ�ستمرارية  من  ميكنها  بو�سع  ال�سركة  واأن 
يف ن�ساطها وا�ستكمال تنفيذ خططها التو�سعية 
امل�ستقبلية. كما اأن نظم الرقابة الداخلية تعمل 
ب�سكل فعال من خالل اإدارات ال�سركة املختلفة 
يف  واملخت�سني  الأكفاء  املراجعني  من  وفريق 
دائما  ويحر�س  والنوعية  واجلودة  املخاطر 
وت�سغيل  ال�سركة  ملوارد  الأمثل  الإ�ستغالل  على 
وي�ستخدم  امل�ساهمني  فيه م�سلحة  ملا  اأ�سولها 
ذات  والنظم  الو�سائل  اأحدث  ذلك  �سبيل  يف 
للعام  ال�سنوي  التقرير  باأن  علما  العالقة. 
2008م يت�سمن كل ما ينطبق على و�سع ال�سركة 
من بنود العر�س والإف�ساح التي ن�ست عليها 
والع�سرون  ال�سابعة  املادة  من  )ب(  الفقرة 
)ج(  والفقرة  والإدراج،  الت�سجيل  قواعد  من 
ال�سركات  حوكمة  لئحة  من  الأوىل  املادة  من 
با�ستثناء  املالية،  ال�سوق  هيئة  عن  ال�سادرة 
وم�سروفات  لإيرادات  اجلغرايف  التوزيع  بند 
ال�سركة حيث ل ينطبق ذلك على طبيعة عمل 
ال�سركة.والت�سويت الرتاكمي حيث اأن ال�سركة 
التجارة  وزارة  من  ال�سادرة  اللوائح  تطبق 
نظام  بخ�سو�س  ال�سركات  نظام  على  املبنية 
يوؤكد  كما  العمومية،  باجلمعيات  الت�سويت 
جمل�س الإدارة باأنه ل يوجد اأي عقوبة اأو جزاء 
من  ال�سركة  على  مفرو�س  اإحتياطي  قيد  اأو 

الهيئة اأو من اأي جهة اأخرى. 
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مجلس اإلدارة

يتاألف جمل�س اإدارة ال�سركة يف دورته احلالية 
ويتوىل  اأع�ساء،  ت�سعة  من   2010-2008
بقيادة  املتمثلة  م�سوؤولياته  الإدارة  جمل�س 
ور�سم  والرقابي  التوجيهي  بدوره  ال�سركة 
الإدارة  تتوىل  بينما  لل�سركة،  الإ�سرتاتيجيات 
ال�سيا�سات  �سمن  الأعمال  ت�سيري  التنفيذية 

اأ�سهم  با�ستثناء  باأنه  الإدارة  جمل�س  يقر 
الإدارة  جمل�س  لأع�ساء  اململوكة  ال�سركة 
م�سالح  يوجد  ل  اجلدول،  هذا  يف  واملو�سحة 
كبار  اأو  املجل�س  لأع�ساء  ارتباطات  اأو  خا�سة 
الق�سر  اأولدهم  اأو  زوجاتهم  اأو  التنفيذيني 
اأو  ال�سركة  اأ�سهم  يف  اأكانت  �سواء  ال�سركة  يف 
حقوق خيار اأو اأكتتاب اأو ارتباطات بعقود عمل 
ال�سركة  مع  وخالفه  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة 

الأم اأو اأي من �سركاتها التابعة.

واخلطط وال�سوابط املعتمدة من قبل املجل�س 
واجلمعية العمومية.

خالل  اجتماعًا   11 الإدارة  جمل�س  عقد  وقد 
اجتماعني  اإىل  بالإ�سافة  2008م  العام 

للجمعية العامة.

تتعلق  ال�سركة  مع  مربمة  عقود  ليوجد  كما 
اأو  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  اأي  مب�سلحة 
املدير العام اأو املدير املايل اأو لأي �سخ�س ذو 

عالقة باأي منهم.

اأحد  مبوجبها  تنازل  اإتفاقية  اأي  عقد  يتم  مل 
كبار  اأحد  اأو  ال�سركة  اإدراة  جمل�س  اأع�ساء 

التنفيذيني عن اأي راتب اأو عو�س.

أعضاء مجلس اإلدارة 

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ألسهم الشركة

اإلسم

اإلسم

عبداهلل بن �سليمان الربيعان
حممد بن عبدالعزيزال�سرحان

ع�سام بن حمد املبارك
نا�سر بن حممد القحطاين
�سالح بن عبداهلل الدبا�سي

عبدالكرمي بن اإبراهيم النافع
فراج بن من�سور اأبو اثنني

بندر بن برج�س العبدالكرمي
�سامي بن عبداهلل ال�سعيد

عبداهلل بن �سليمان الربيعان
حممد بن عبدالعزيزال�سرحان

ع�سام بن حمد املبارك
نا�سر بن حممد القحطاين
�سالح بن عبداهلل الدبا�سي

عبدالكرمي بن اإبراهيم النافع
فراج بن من�سور اأبو اثنني

بندر بن برج�س العبدالكرمي
�سامي بن عبداهلل ال�سعيد

13
11
13
12
11
12
9

13
13

81.805
219.060

-
13.000
6.000

25.000
2.000
4.000

65.000

م�ستقل/غري تنفيذي
م�ستقل/غري تنفيذي
م�ستقل/غري تنفيذي
م�ستقل/غري تنفيذي
م�ستقل/غري تنفيذي
م�ستقل/غري تنفيذي
م�ستقل/غري تنفيذي
م�ستقل/غري تنفيذي
م�ستقل/غري تنفيذي

رئي�س جمل�س الإدارة
ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جمل�س الإدارة
ع�سو جمل�س الإدارة

التصنيف

الصفة

عدد األجتماعات

عدد األسهم

تقرير مجلس اإلدارة
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بيان بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة بالشركات المساهمة األخرى

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

اإلسم

البيان

عبداهلل بن �سليمان الربيعان
حممد بن عبدالعزيزال�سرحان

ع�سام بن حمد املبارك
نا�سر بن حممد القحطاين
�سالح بن عبداهلل الدبا�سي

عبدالكرمي بن اإبراهيم النافع
فراج بن من�سور اأبو اثنني

بندر بن برج�س العبدالكرمي
�سامي بن عبداهلل ال�سعيد

الرواتب والتعوي�سات
البدلت

املكافاآت الدورية وال�سنوية
تعوي�سات ومزايا عينية اأخرى

املجموع

ع�سو جمل�س اإدارة - �سركة الدرع العربي للتاأمني 
ع�سو جمل�س اإدارة – ال�سركة ال�سعودية للنقل اجلماعي )�سابتكو(

ل يوجد
ل يوجد
ل يوجد
ل يوجد

ع�سو جمل�س اإدارة – ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن 
ع�سو جمل�س اإدارة – جمموعة اإ�سرتا ال�سناعية 

ل يوجد
ل يوجد

-
-
-
-
-

-
513.000

1.800.000
1.400.000
3.713.000

4.891.317
1.423.208
2.207.763

-
8.522.288

العضوية في مجالس إدارات الشركات األخرى

أعضاء المجلس 
التنفيذيين

أعضاء المجلس 
كبار التنفيذيين)1(غيرالتنفيذيين

)1(  ت�سمل القائمة خم�سة من كبار التنفيذيني بالإ�سافة اإىل املدير املايل. 
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لجان مجلس اإلدارة

اإلستراتيجية  لجنة  وهي  لجان  ثالث  اإلدارة  مجلس  عن  ينبثق 
والمكافآت  الترشيحات  ولجنة  المراجعة  ولجنة  والمتابعة 

بصالحيات محددة من قبل مجلس اإلدارة.

لجنة اإلستراتيجية والمتابعة

املبدئية  الأ�س�س  بو�سع  اللجنة  هذه  تخت�س 
ب�سكل  ومراجعتها  ال�سركة،  لإ�سرتاتيجيات 
ال�سركة  ملوارد  الأمثل  الإ�ستغالل  مع  دوري، 
يف  والنظر  الإ�ستثمار.  على  العائد  وتعظيم 

لجنة الترشيحات والمكافآت

تخت�س هذه اللجنة بالرت�سيح لع�سوية جمل�س 
واملراجعة  للمجل�س  القادمة  للدورة  الإدارة 
املطلوبة  واملهارات  لالإحتياجات  ال�سنوية 
جمل�س  هيكل  مراجعة  مع  املجل�س،  لع�سوية 
ترى  التى  بالتغيريات  والتو�سية  الإدارة 
والقوة  ال�سعف  جوانب  وحتديد  �سرورتها، 

لجنة المراجعة

كفاية  من  بالتحقق  اللجنة  هذه  تخت�س 
اأهداف  يحقق  مبا  الداخلية  الرقابة  نظام 
ويحق  امل�ساهمني،  م�سالح  ويحمي  ال�سركة 
والبيانات  املعلومات  كافة  على  الإطالع  لها 
الأمور  اأو غري ذلك من  وال�سجالت  والتقارير 
درا�سة  مع  عليها،  الإطالع  اأهمية  ترى  التى 
وال�سيا�سات  وال�سنوية  الأولية  املالية  القوائم 

املوا�سيع التى حتال اإليها من جمل�س الإدارة. 
العام  خالل  اإجتماعات   )8( عقدت  وقد 

2008م وتتكون اللجنة من:

معاجلتها  واإقرتاح  احلايل  الإدارة  جمل�س  يف 
وا�سحة  �سيا�سات  وو�سع  الالحقة،  الدورة  يف 
الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ومكافاآت  لتعوي�سات 
عقدت  وقد  بالأداء،  ترتبط  التنفيذيني  وكبار 
وتتكون  2008م  العام  خالل  واحدًا  اإجتماعًا 

اللجنة من:

لل�سنة  القانوين  املحا�سب  واإقرتاح  املحا�سبية، 
املراجعني  اإ�ستقاللية  من  والتحقق  املالية، 
الداخليني، كما يتم اإختيار املحا�سب القانوين 
من قبل اجلمعية العمومية �سنويًا، وقد عقدت 
وتتكون  2008م  العام  خالل  اإجتماعات   )7(

اللجنة من:

عبداهلل بن �سليمان الربيعان
حممد بن عبدالعزيز ال�سرحان

�سالح بن عبداهلل الدبا�سي
عبدالكرمي بن اإبراهيم النافع

فراج بن من�سور اأبو اثنني

عبداهلل بن �سليمان الربيعان
حممد بن عبدالعزيز ال�سرحان

نا�سر بن حممد القحطاين
�سامي بن عبداهلل ال�سعيد

نا�سر بن حممد القحطاين
اأحمد بن عبداهلل املغام�س

�سالح بن عبداهلل الدبا�سي

رئي�سـًا
ع�سـوًا
ع�سـوًا
ع�سـوًا
ع�سـوًا

رئي�سـًا
ع�سـوًا
ع�سـوًا

رئي�سـًا
ع�سـوًا
ع�سـوًا
ع�سـوًا

تقرير مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

تتمثل اإدارة ال�سركة التنفيذية العليا املفو�سة 
ال�سركة  اأعمال  باإدارة  الإدارة  جمل�س  من 
املدير  نواب  يعاونه  الذي  العام  باملدير 
التابعة  القطاعات/ال�سركات  وروؤ�ساء  العام 
عن  امل�سوؤولية  الإدارة  هذه  وتتوىل  املختلفة، 
والت�سغيلية  والفنية  والإدارية  املالية  الأمور 
الأن�سطة  وكافة  املخاطر  واإدارة  واملعلوماتية 
وي�ساعد  ال�سركة.  باأعمال  العالقة  ذات 
واملهام  الأعمال  بع�س  وتنفيذ  متابعة  يف 
الإدارة  من  ت�سكيلها  يتم  جلان  ال�ستثنائية 

التنفيذية يف ال�سركة عند احلاجة.

وتلتزم الإدارة التنفيذية بال�سالحيات املخولة 
لها من قبل جمل�س الإدارة بتطبيق ال�سيا�سات 
املعتمدة والعمل على تنفيذ القرارات املتخذة 
والإ�سرتاتيجية  الت�سغيلية  اخلطط  وتنفيذ 
فيه  ملا  ال�سركة  اأعمال  وتنمية  تطوير  بهدف 
م�سلحة امل�ساهمني. كما ليوجد اأي ا�ستثمارات 
موظفي  مل�سلحة  اإن�ساءها  مت  احتياطيات  اأو 
ال�سركة عدا م�ستحقاتهم النظامية، علمًا باأن 
كبار التنفيذيني مبا فيهم املدير العام واملدير 
يف    كما  ال�سركة  يف  اأ�سهم  ميتلكون  ل  املايل 

31-12-2008م.
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م

مع تقرير مراجعي الحسابات
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 تقرير مراجعي الحسابات
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(

األصول

إيضاحاألصول المتداولة 

إيضاح

3

4

5

6

6

6

7

8

9

10

8/اأ

11

225.545

882.847

181.406

65.123

17.815

66.916

77.149

12.413

-

49.971

1.579.185

604

29.160

239.756

115.031

5.658.910

119.177

2.077.603

8.240.241

9.819.426

190.481

686.392

191.766

48.846

14.167

88.629

-

-

138.509

41.852

1.400.642

604

---

233.595

146.246

4.634.435

119.177

1.262.087

6.396.144

7.796.786

2008م

2008م

2007م

2007م

نقد بال�سندوق ولدى البنوك

ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع ق�سرية الأجل

�سايف مدينون جتاريون واأر�سدة مدينة اأخرى

م�سروفات مدفوعة مقدماً

جاري الوكالت املدينة

املخزون

اإ�ستثمارات يف اوراق مالية حتفظ اىل تاريخ الأ�ستحقاق

اإ�ستثمارات يف اوراق مالية للأجتار

اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

�سايف اإعانة الوقود امل�ستحقة

جمموع الأ�سول املتداولة 

األصول غير المتداولة 

اإ�ستثمارات يف �سندات التنمية احلكومية

اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

اإ�ستثمارات يف �سركات �سقيقة واخرى 

�سايف م�ساريف موؤجلة

�سايف اأ�سول ثابتة

ال�سهرة

ناقلت حتت الإن�ساء واأخرى

جمموع الأ�سول غري املتداولة

جمموع الأ�سول

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اىل رقم )26( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة 
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الخصوم وحقوق الملكية

إيضاحالخصوم المتداولة

إيضاح

إيضاح

12
13

21

14

13

16

14

15

16

6

303.779
225.362
71.250
23.430
3.435

183.086
7.384

817.726

3.709.941

5.024
4.000

28.864
3.747.829
4.565.555

3.150.000
524.416
240.824

1.177.403
)5.024(

3.177
5.090.796
163.075
5.253.871

9.819.426

319.610
204.849

-
18.437
2.759

142.951
28.405

717.011

2.229.291

-
10.000
27.002

2.266.293
2.983.304

3.150.000
524.416
165.827
817.432

-
2.118

4.659.793
153.689
4.813.482

7.796.786

2008م

2008م

2008م

2007م

2007م

2007م

دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى
الأق�ساط اجلارية من متويل املرابحة وقرو�س طويلة الأجل

قرو�س ق�سرية الأجل
توزيعات اأرباح غري مدفوعة

جاري الوكالت الدائنة
خم�س�س زكاة و�سرائب

رحلت غري مكتملة
جمموع اخل�سوم املتداولة

الخصوم غير المتداولة
متويل باملرابحة وقرو�س طويلة الأجل

الإلتزام الناجت عن تعديلت القيمة العادلة لإتفاقيات 
تثبيت عمولت القرو�س

خم�س�س اإلتزامات �سريبية
خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة
جمموع اخل�سوم غري املتداولة

جمموع اخل�سوم

حقوق الملكية / حقوق المساهمين
راأ�س املال املدفوع

علوة اإ�سدار
احتياطي نظامي

اأرباح مبقاة
احتياطي تثبيت عمولت قرو�س

�سايف مكا�سب غري حمققـة من ا�ستثمـارات يف اأوراق مالية
جمموع حقوق امل�ساهمني

حقوق الأقلية
جمموع حقوق امللكية

جمموع اخل�سوم وحقوق امللكية

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اىل رقم )26( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة 

القوائم المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(

إيضاح
17

18/17

19

8
20
13

14
14

21
21

2.594.530
)1.633.882(

960.648
)105.718(

854.930
)3.840(
)4.292(

)105.833(
740.965
72.859

813.824
)40.211(
)14.260(
759.353
)9.385(
749.968

2.71
2.38

1.703.294
)1.251.958(

451.336
)87.301(
364.035
81.210
71.648

)128.110(
388.783
56.640

445.423
)12.224(
)6.195(
427.004
)4.428(
422.576

1.28
1.48

2007م2008م
اإيرادات الت�سغيل

م�سروفات الت�سغيل
جممل الدخل الت�سغيلي

م�ساريف عمومية واإدارية
دخل الت�سغيل

ح�سة ال�سركة يف )خ�سائر( اأرباح �سركات �سقيقة، �سايف
)م�ساريف( اإيرادات اأخرى، �سايف

م�ساريف التمويل
الربح قبل اإعانة الوقود والزكاة وال�سرائب وح�سة الأقلية

اإعانة الوقود
الربح قبل الزكاة وال�سرائب وح�سة الأقلية

خم�س�س الزكاة
خم�س�س ال�سرائب

الربح قبل ح�سة الأقلية
ح�سة الأقلية من �سايف اأرباح ال�سركات التابعة املوحدة

�سايف ربح ال�سنة
ربح ال�سهم من دخل الت�سغيل )ريال �سعودي(

ربح ال�سهم من �سايف ربح ال�سنة )ريال �سعودي(

البيان
3.004.619

900.000
524.416
422.576

-
)225.000(

33.182
4.659.793

749.968
-

)5.024(
)315.000(

1.059

5.090.796

)31.064(
-
-
-
-
-

33.182
2.118

-
-

-
-

1.059

3.177

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

)5.024(
-
-

)5.024(

662.114
-
-

422.576
)42.258(

)225.000(

-
817.432
749.968

)74.997(

-
)315.000(

-

1.177.403

-
-

524.416
-
-
-

-
524.416

-
-

-
-
-

524.416

2.250.000
900.000

-
-
-
-

-
3.150.000

-
-

-
-
-

3.150.000

اإلجمالي

مكاسب 
)خسائر( غير 
محققة من 
استثمارات  

في أوراق 
مالية 

احتياطي 
تثبيت 

عموالت 
قروض أرباح مبقاة

احتياطي 
نظامي

عالوة 
إصدار

رأس المال 
المدفوع

الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2006م
الزيادة يف راأ�س املال املدفوع

علوة اإ�سدار
�سايف ربح ال�سنة

احتياطي نظامي
اأرباح موزعة

مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات يف 
اأوراق مالية متاحة للبيع

الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2007م
�سايف ربح ال�سنة

احتياطي نظامي
الإلتزام الناجت عن تعديلت القيمة 

العادلة لإتفاقيات تثبيت عمولت القرو�س
اأرباح موزعة

مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات
 يف اأوراق مالية

الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2008م

123.569
-
-
-

42.258
-

-
165.827

-
74.997

-
-
-

240.824

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اىل رقم )26( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة 
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قائمة  التدفق النقدي الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(

إيضاحالتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

9

8
20

14

8

3

749.968

266.208
66.443
42.667
3.840
)70(

9.385
54.471
1.862

10.360
)16.277(
)3.648(
21.713

)8.119(
)15.831(

676
)20.336(
)21.021(

1.142.291

)23.655(
)21.821(
)10.000(

-
)28.374(

371
)2.078.126(

)35.228(
)2.196.833(

1.572.413
---
---

)310.007(
1.262.406

207.864
851.297

1.059.161

1.262.610
)1.059(

422.576

220.773
49.112

-
)81.210(
)34.221(

4.428
18.419
4.390

)54.673(
)10.852(
)7.586(

)46.419(
)19.079(

55.503
2.137

)22.593(
16.572

517.277

68.020
)40.700(

14.752
14.966

)51.115(
43.437

)1.053.224(
)90.319(

)1.094.183(

62.290
900.000
524.416

)221.640(
1.265.066

688.160
163.137
851.297

1.162.565
)33.182(

2007م2008م
�سايف ربح ال�سنة 

تعديلت لت�سوية �سايف الربح مع �سايف التدفقات         
النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية:

ا�ستهلك
اإطفاء م�ساريف موؤجلة 

خ�سارة الهبوط غري املوؤقت يف ا�ستثمارات الوراق املالية 
ح�سة ال�سركة يف خ�سائر )اأرباح( �سركات �سقيقة، �سايف

مكا�سب بيع اأ�سول ثابتة
ح�سة الأقلية من �سايف اأرباح ال�سركات التابعة املوحدة

خم�س�س الزكاة وال�سرائب
خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

التغيرات في األصول والخصوم التشغيلية 
�سايف مدينون جتاريون واأر�سدة مدينة اأخرى

م�سروفات مدفوعة مقدماً
جاري الوكالت املدينة

املخزون
�سايف اإعانة الوقود امل�ستحقة 
دائنون واأر�سدة دائنة اأخرى

جاري الوكالت الدائنة
الزكاة وال�سرائب املدفوعة 

رحلت غري مكتملة
�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع ق�سرية الأجل

ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع 
ا�ستثمارات يف �سركات �سقيقة واأخرى

توزيعات اأرباح من �سركات �سقيقة
اإ�سافات اأ�سول ثابتة

متح�سلت بيع اأ�سول ثابتة
ناقلت حتت الإن�ساء واأخرى

م�ساريف موؤجلة
�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الإ�ستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متويل باملرابحة وقرو�س طويلة الأجل

الزيادة يف راأ�س املال املدفوع
علوة اإ�سدار

توزيعات اأرباح مدفوعة
�سايف النقد الناجت من الأن�سطة التمويلية

�سايف التغري يف النقد وما مياثله خلل ال�سنة
ر�سيد النقد وما مياثله اأول ال�سنة
ر�سيد النقد وما مياثله اآخر ال�سنة

عمليات غير نقدية
ناقلت حتت الإن�ساء حموله اإىل الأ�سول الثابتة

مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات يف اأوراق مالية

تعترب الإي�ساحات املرفقة من رقم )1( اىل رقم )26( جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة 

القوائم المالية الموحدة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(

1. التنظيم والنشاط

للنقل  ال�سعودية  الوطـنية  ال�سركة  تاأ�س�ست 
)  - �سعودية  م�ساهمة  �سركة   - البحري 

رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  ال�سركة) 
املوافق  هـ   1398/2/12 بتاريخ  م/5 
التجاري  بال�سجل  قيدها  ومت  1978/1/21م 
1399/12/1هـ  بتاريخ   1010026026 رقم 
مبدينة  ال�سادر  1979/10/22م  املوافق 

الريا�س.
 

وتاأجري  �سراء  يف  ال�سركة  ن�ساط  ويتمثل 
والأ�سخا�س  الب�سائع  لنقل  ال�سفن  وت�سغيل 
بالنقل  املرتبطة  الأن�سطة  بجميع  والقيام 
من  ن�ساطها  ال�سركة  ومتار�س  البحري. 
خالل ثالث قطاعات خمتلفة هي نقل النفط 
اخلام ونقل الكيماويات ونقل الب�سائع العامة 

)اخلطوط(.

ريال  مليون   3.150 ال�سركة  مال  راأ�س  يبلغ 
�سعودي مكون من 315 مليون �سهم عادي قيمة 
كل �سهم 10 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 

2008م و2007م.
 

متتلك ال�سركة ثالثة ع�سر ناقلة نفط عمالقة، 
ثالث منها موؤجرة ل�سركة فيال العاملية التابعة 

يوروناف  ل�سركة  واثنتان  ال�سعودية  لأرامكو 
ناقالت  و�سبع  الكورية  هنجن  ل�سركة  وواحدة 
النفط  ناقلتي  منها  الفوري،  ال�سوق  يف  تعمل 
مت  اللتان  »حباري«  و  »جنا«  العمالقتني 
 14 و  2008م  �سبتمرب   3 بتاريخ  ا�ستالمهما 
ال�سركة  ومتتلك  التوايل،  على  2008م  اأكتوبر 
على  تعمل  )رورو(  دحرجة  �سفن  اأربع  كذلك 
اخلطوط التجارية بني اأمريكا ال�سمالية واأوروبا 

وال�سرق الأو�سط و�سبه القارة الهندية.

الكيماويات  لنقل  الوطنية  ال�سركة  كما متتلك 
ناقلة  ع�سر  �ستة  لل�سركة  التابعة  املحدودة 
عاملي  جتمع  يف  م�سغلة  منها  �ست  كيماويات، 
»اأودجفل« وثالث موؤجرة ل�سركة  تديره �سركة 
»اأودجفل«، و�ست ناقالت اأخرى موؤجرة لل�سركة 
ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية »�سابك« وناقلة 

واحدة موؤجرة ل�سركة �سبكيم.

تت�سمن  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  اإن 
التي  لها،  التابعة  وال�سركات  ال�سركة  ن�ساطات 
من  من %50  اأكرث  ح�سة  فيها  ال�سركة  متتلك 
ال�سيطرة على تلك  حقوق امللكية و/اأو لها حق 
ال�سركات التابعة، وكانت ال�سركة قد اأ�س�ست و/اأو 

�ساهمت يف ال�سركات التابعة وال�سقيقة التالية:

إسم الشركة

شركات 
تابعة 

موحدة

شركات 
شقيقة غير 

موحدة

المقرالنشاط

نسبة 
الملكية 

2008م 

نسبة 
الملكية 

2007م 
تاريخ 

التأسيس
1991
1996
1990
1980
2006

%100
%100
%80

%30.3
%10

%100
%100
%80

%30.3
%10

اأمريكا
دبي

الريا�س
برمودا
الريا�س

وكيل ل�سفن ال�سركة
الإدارة الفنية لل�سفن

نقل الكيماويات
نقل الغاز امل�سال

�سناعة وجتارة الزجاج

ال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري ) اأمريكا(
�سركة ال�سرق الأو�سط لإدارة ال�سفن املحدودة

ال�سركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة
�سركة برتيديك املحدودة

ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح
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اأ . العرف املحا�سبي
املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  اإعداد  مت 
ال�سعودية  الهيئة  عن  ال�سادرة  للمعايري  وفقا 
مفهوم  على  وبناء  القانونيني  للمحا�سبني 
يف  ال�ستثمارات  با�ستثناء  التاريخية،  التكلفة 
اوراق  يف  والإ�ستثمارات  ال�سقيقة  ال�سركات 
مالية  اوراق  يف  والإ�ستثمارات  لالأجتار  مالية 
متاحة للبيع، وتتبع ال�سركة قاعدة الإ�ستحقاق 
املحا�سبي يف ت�سجيل اإيراداتها وم�سروفاتها، 

مع افرتا�س ا�ستمرارية الن�ساط.

ب-فرتة القوائم املالية
ال�سنة  تبداأ  لل�سركة  الأ�سا�سي  للنظام  وفقًا 
املالية لل�سركة يف اأول يناير من كل عام ميالدي 

وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من نف�س العام.

ج- اأ�س�س توحيد احل�سابات
ا�ستبعاد  مت  احل�سابات  توحيد  لأغرا�س 
ال�سركة  بني  املعامالت  عن  الناجتة  الأر�سدة 
الأم و�سركاتها التابعة. كما مت احت�ساب ح�سة 
ال�سركاء  وهم   ( امل�سيطرة  غري  الأقلية  حقوق 
التابعة(        ال�سركات  يف  ال�سركة  مع  الآخرين 
وح�ستهم    التابعة  ال�سركات  اأ�سول  �سايف  يف 

من اأرباحها.

د-اإ�ستخدام التقديرات
اإن اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمبادئ 
ا�ستخدام  يتطلب  عليها  املتعارف  املحا�سبية 
على  توؤثر  قد  التي  والإفرتا�سات  التقديرات 
مبالغ الأ�سول واخل�سوم، واإي�ساحات الأ�سول 
املالية،  القوائم  بتاريخ  املحتملة  واخل�سوم 
اإ�سافة اإىل مبالغ الإيرادات وامل�سروفات خالل 
التقديرات  اأن هذه  وبالرغم من  الفرتة.  تلك 
مبنّية على اأف�سل املعلومات والأحداث احلالية 
الفعلية  النتائج  اأن  اإل  الإدارة،  لدى  املتوفرة 

النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.
 

هـ-النقد وما مياثله
النقدية  التدفقات  قائمة  اإعداد  لأغرا�س 
النقدية  من  مياثله  وما  النقد  يتكون  املوحدة 

والودائع  البنكية  والأر�سدة  بال�سندوق 
ق�سرية الأجل، والإ�ستثمارات القابلة للتحويل 
ا�ستحقاقها  وفرتة  معروفة  نقدية  مبالغ  اإىل 
والتي  �سرائها  تاريخ  من  اأقل  اأو  اأ�سهر  ثالثة 

تكون متاحة لل�سركة دون اأي قيود.
و-الإ�ستثمارات

1- الإ�ستثمارات يف �سركات �سقيقة واأخرى
ال�سركات  يف  ال�سركة  ا�ستثمارات  تظهر 
على  هامًا  تاأثريًا  لل�سركة  التي  ال�سقيقة 
التي  اأو  الت�سغيلية  و  املالية  �سيا�ساتها 
راأ�سمالها  يف  ح�س�سا  ال�سركة  متتلك 
بن�سب ترتاوح من 20% اإىل 50% بطريقة 
حقوق امللكية. نظرا لإختالف نهاية ال�سنة 
املالية ل�سركة برتديك املحدودة عن ال�سنة 
يف  ال�سركة  ح�سة  فاإن  لل�سركة،  املالية 
يف  تدرج  برتديك  �سركة  وخ�سائر  اأرباح 
قوائم  اآخر  ح�سب  املحا�سبية  ال�سجالت 
اإن  برتديك.  �سركة  قبل  من  معدة  مالية 
الفرتة الزمنية التي تلي اآخر قوائم مالية 
املحدودة  برتديك  �سركة  قبل  من  معدة 
حتى تاريخ القوائم املالية املوحدة لل�سركة 

هي �سهرين.
الأخرى  ال�سركات  يف  الإ�ستثمارات  تظهر 
والتي  بال�سوق  اأ�سهمها  املتداول  وغري 
راأ�سمالها  يف  ح�س�سا  ال�سركة  متتلك 

بن�سبة اأقل من 20% بطريقة التكلفة.

2- ا�ستثمارات يف �سندات التنمية احلكومية
التنمية  �سندات  يف  الإ�ستثمار  يظهر 
بها  يحتفظ  التي  ال�سعودية  احلكومية 
التكلفة  اأ�سا�س  على  اإ�ستحقاقها  لتاريخ 
اأو  بالعالوة  الإ�ستنفاذ  مبقدار  املعدلة 
اخل�سم. ويف حالة الإنخفا�س غري املوؤقت 
�سمن  املحققة  غري  اخل�سائر  اإثبات  يتم 

قائمة الدخل املوحدة.

3- اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية
املالية  الأوراق  يف  الإ�ستثمارات  متثل 
م�سرتكة  �سناديق  وحدات  يف  ا�ستثمارات 
بنوك  قبل  من  تدار  ا�ستثمارية  وحمافظ 

حملية، �سنفت اىل ثالثة ا�سناف هي:

القوائم المالية الموحدة

2. السياسات المحاسبية الهامة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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اىل  حتفظ  مالية  اأوراق  يف  اإ�ستثمارات 
تاريخ الإ�ستحقاق

يف  الأ�ستثمارات  بع�س  ت�سنيف  يتم 
اوراق  يف  ا�ستثمارات  اإىل  املالية  الأوراق 
بناءًا  الأ�ستحقاق  تاريخ  اىل  مالية حتفظ 
على نية الإدارة فى ذلك. يتم قيا�س تلك 
الأوراق املالية على اأ�سا�س التكلفة املعدلة 
مبقدار الإ�ستنفاد فى العالوة اأو اخل�سم، 
ت�سنيف  اإعادة  تاريخ  فى  وجدت.  اإن 
اأوراق  اإىل  للبيع  املالية من متاحة  الأوراق 
الإحتفاظ  يتم   ، الإ�ستحقاق  لتاريخ  مالية 
باملكا�سب واخل�سائر غري املحققة امل�سجلة 
�سمن حقوق امل�ساهمني ويتم اإطفاوؤها على 
عن  املالية  الورقة  عمر  من  املتبقية  املدة 
طريق ت�سوية العائد على الإ�ستثمار بطريقة 

تت�سق مع تخفي�س اخل�سم اأو العالوة .
اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية لالأجتار

يف  الأ�ستثمارات  بع�س  ت�سنيف  يتم 
اأوراق  يف  ا�ستثمارات  اىل  املالية  الأوراق 
الإدارة  نية  على  بناءًا  لالأجتار  مالية 
املالية  الأوراق  تلك  قيا�س  يتم  ذلك.  فى 
اإثبات  ويتم   ، العادلة  القيمة  اأ�سا�س  على 
�سمن  املحققة  غري  واخل�سائر  املكا�سب 
ت�سنيف  اإعادة  تاريخ  فى  الدخل.  قائمة 
الأوراق املالية من متاحة للبيع اإىل اأوراق 
املكا�سب  ت�سجيل  يتم   ، لالإجتار  مالية 
بتلك  املتعلقة  املحققة  غري  اخل�سائر  اأو 

الإ�ستثمارات يف قائمة الدخل املوحدة .
اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع

الأ�ستثمارات  بع�س  ت�سنيف  يتم  كذلك 
متاحة  مالية  اوراق  يف  كاإ�ستثمارات 
الت�سنيفني  �سروط  ت�ستويف  مل  اإذا  للبيع 
املالية  الأوراق  قيا�س  يتم  ال�سابقني 
العادلة  القيمة  اأ�سا�س  على  للبيع  املتاحة 
املحققة  غري  اأواخل�سائر  املكا�سب  وتدرج 
حقوق  �سمن  الأ�ستثمارات  تلك  من 
اأو  املكا�سب  قيد  يتم  بينما  امل�ساهمني، 
الوحدات  ا�سرتداد  من  املحققة  اخل�سائر 
التي  للفرتة  املوحدة  الدخل  قائمة  �سمن 
ويف  الوحدات،  هذه  ا�سرتداد  فيها  يتم 
تلك  قيمة  دائم يف  انخفا�س  حال حدوث 
الإ�ستثمارات اأو وجود دليل مو�سوعي على 

ذلك الإنخفا�س يتم حتويل اخل�سائر غري 
ويتم  املوحدة.  الدخل  قائمة  اإىل  املحققة 
ت�سنيف تلك الإ�ستثمارات �سمن الأ�سول 
لبيعها خالل  نية  وجود  املتداولة يف حالة 
املايل  املركز  تاريخ  من  �سهرًا  ع�سر  اثنى 

واإل تدرج �سمن الأ�سول غري املتداولة.

ز-املخزون
حيث  ال�سفن،  م�ستلزمات  يف  املخزون  يتمثل 
وامل�ستلزمات  الغيار  قطع  تكاليف  حتميل  يتم 
ال�سركة  �سفن  منت  على  املوجودة  الأخرى 
اأما  ال�سراء،  عند  الت�سغيل  م�ساريف  على 
قيمة الوقود وزيوت الت�سحيم على منت ال�سفن 
فيظهر كر�سيد خمزون يف تاريخ املركز املايل 
اأول  الوارد  اأ�سا�س  على  تكلفتها  حتديد  ويتم 
�سادر اأول، وهذه الطريقة تعترب اأكرث مالئمة 
بني  الناجتة  الفروقات  اإن  ال�سركة.  لأعمال 
التكلفة  متو�سط  لطريقة  وفقا  املخزون  تكلفة 
جوهرية  غري  اأول  �سادر  اأول  الوارد  وطريقة 

على قائمة الدخل املوحدة.

ح- اأ�سول غري ملمو�سة
1- م�ساريف موؤجلة

الت�سفني  م�ساريف  باإطفاء  ال�سركة  تقوم 
املوؤجلة، ح�سب اأنواع الناقالت، على فرتة 
اإعتبارًا  وذلك  �سنوات  خم�س  اإىل  �سنتني 
ويف  الت�سفني،  عملية  نهاية  تاريخ  من 
خالل  اأخرى  ت�سفني  بعملية  القيام  حالة 
ر�سيد  اإطفاء  يتم  املحددة  الإطفاء  فرتة 
املعنية  لل�سفن  املوؤجلة  الت�سفني  م�ساريف 
يف قائمة الدخل املوحدة على الفرتة التي 
تنتهي عند بداية عملية الت�سفني اجلديدة.

2- ال�سهرة
�سراء  عند  املدفوعة  ال�سهرة  اإن 
�سعر  فائ�س  متثل  والتي  الإ�ستثمارات 
يتم  امل�سرتاه  الأ�سول  �سايف  على  ال�سراء 
قيا�سها يف نهاية كل �سنة مالية واإظهارها 
بالقوائم املالية وفقا لتكلفتها بعد تعديلها 
مبقدار الإنخفا�س يف قيمتها )اإن وجد(.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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5 اىل %33.3
8.33 اىل %20

%10
2.5 اىل %25

20 اىل %25
15 اىل %25
10 اىل %25

7 اىل %15

مباين وحت�سينات
حاويات وجرارات
اأثاث ومفرو�سات

اأدوات ومعدات مكتبية
�سيارات

اأجهزة حا�سب اآيل
جتهيزات �ساحة احلاويات

اأخرى

ي-الهبوط يف قيمة الأ�سول غري املتداولة
اإجراء  مايل،  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  يتم 
غري  لالأ�سول  الدفرتية  للقيمة  مراجعة 
وقوع  على  دليل  اأي  وجود  للتاأكد من  املتداولة 
اأي خ�سارة ناجتة عن الهبوط يف قيمة الأ�سول 
غري املتداولة. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل 
لذلك  لالإ�سرتداد  القابلة  القيمة  تقدير  يتم   ،
ويف  اخل�سارة.  هذه  حجم  لتحديد  الأ�سل 
القيمة  تقدير  فيها  ميكن  ل  التي  احلالت 
القابلة لالإ�سرتداد لذلك الأ�سل، تقوم ال�سركة 
للوحدة  لالإ�سرتداد  القابلة  القيمة  بتقدير 
ذلك  اإليها  ينتمي  التي  النقد  لتوليد  القابلة 

الأ�سل.

القابل  املبلغ  فيها  يقدر  التي  احلالت  ويف 
لتوليد  القابلة  الوحدة  اأو  لالأ�سل  لالإ�سرتداد 
عندئذ  الدفرتية،  قيمته  من  باأقل  النقد 
اأو  الأ�سل  لذلك  الدفرتية  القيمة  تخف�س 
الوحدة القابلة لتوليد النقد اإىل القيمة القابلة 
لالإ�سرتداد لها، ويتم اإثبات خ�سائر الإنخفا�س 
قائمة  يف  فورًا  م�سروفات  الأ�سل  قيمة  يف 

الدخل املوحدة. 

الهبوط  خ�سارة  قيد  عك�س  لحقًا  مت  ما  واإذا 
يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية 
اإىل  النقد  لتوليد  القابلة  الوحدة  اأو  لالأ�سل 
على  له،  لالإ�سرتداد  القابلة  املعدلة  القيمة 
زيادتها  يتم  التي  الدفرتية  القيمة  تزيد  األ 
املفرت�س  من  كان  التي  الدفرتية  القيمة  عن 

ط- اأ�سول ثابتة
ويتم  الفعلية  بالتكلفة  الثابتة  الأ�سول  ت�سجل 

ا�ستهالكها بطريقة الق�سط الثابت كما يلي:
1- ت�ستهلك �سفن الدحرجة )رورو( على مدة 
ع�سرين عامًا ، اأما الناقالت الكبرية فت�ستهلك 
على مدة خم�سة وع�سرين عامًا، كما ت�ستهلك 

التقديري  عمرها  ح�سب  امل�ستعملة  ال�سفن 
ن�سبة 10% من  الإعتبار  الأخذ يف  املتبقي بعد 

تكلفة ال�سفن كقيمة خردة.
2- ت�ستهلك باقي عنا�سر الأ�سول الثابتة طبقًا 
لن�سب الإ�ستهالك املالئمة لأعمارها الإنتاجية 

املقدرة وهي كما يلي:

حتديدها فيما لو مل يتم اإثبات خ�سارة الهبوط 
يف قيمة ذلك الأ�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد 
اإثبات عك�س  يتم  ال�سابقة.  ال�سنوات  النقد يف 
قيد خ�سارة الهبوط يف القيمة كاإيرادات فورًا 

يف قائمة الدخل املوحدة.

ك-خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة
تقوم ال�سركة بتجنيب خم�س�س مكافاأة نهاية 
املرتاكمة  اخلدمة  مدة  اأ�سا�س  على  اخلدمة 
يتما�سى  ومبا  ال�سركة  للوائح  وفقًا  للموظفني 
واللوائح  والأنظمة  ال�سعودي  العمل  نظام  مع 

املطبقة يف ال�سركات التابعة خارج اململكة.

ل-حتقق الإيراد
تتبع ال�سركة �سيا�سة الرحالت املكتملة للخطوط 
الرحالت  هذه  وم�سروفات  اإيرادات  لتحديد 
مكتملة  الرحلة  وتكون  الفرتة  تخ�س  والتي 
عندما تبحر من اآخر ميناء تفريغ لكل رحلة، 
وم�سروفات  ال�سحن  اإيرادات  تاأجيل  ويتم 
الت�سغيل املبا�سرة وغري املبا�سرة للرحالت غري 
املكتملة حلني اإكتمالها، ويتم اإظهار الرحالت 
غري املكتملة بقيمتها ال�سافية يف قائمة املركز 

املايل املوحدة »رحالت غري مكتملة«.

الأخرى  والأن�سطة  التاأجري  اإيرادات  اأما 
املرتبطة بها فيتم قيدها عند تقدمي اخلدمة 
ومبا يتالئم مع فرتات العقود ومدد الرحالت 
قيد  ويتم  عليها،  املتفق  اخلدمات  وتقدمي 

الإيرادات الأخرى عند حتقيقها.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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م-اإعانة الوقود
على  ال�سراء  عند  الوقود  اإعانة  اإحت�ساب  يتم 
قائمة  يف  وت�سجل  امل�سرتاة  الكمية  اأ�سا�س 
خم�س�سات  تكوين  ويتم  املوحدة،  الدخل 
من  حت�سيلها  يف  م�سكوك  مبالغ  اأي  مقابل 

الإعانة امل�ستحقة.

ن-امل�ساريف
وغري  املبا�سرة  الن�ساط  م�ساريف  ت�سنف 
ت�سنيف  ويتم  ت�سغيل،  كم�ساريف  املبا�سرة 
عمومية  كم�ساريف  الأخرى  امل�ساريف  كافة 

واإدارية.

�س-تكلفة الإقرتا�س
بتمويل  اخلا�سة  الإقرتا�س  تكلفة  ر�سملة  يتم 
هذه  ت�سبح  حتى  لل�سركة  ناقالت  اإن�ساء 

الناقالت جاهزة لالإ�ستخدام والت�سغيل.

 ع-املعاملت بالعملت الأجنبية
اإىل  الأجنبية  بالعمالت  املعامالت  يتم حتويل 
ال�سرف  اأ�سعار  باإ�ستخدام  ال�سعودي  الريال 
اأما   ، املعامالت  تلك  حدوث  عند  ال�سائدة 
الأ�سول واخل�سوم النقدية بالعمالت الإجنبية 
يف تاريخ املركز املايل فيتم حتويلها اإىل الريال 
يف  ال�سائدة  ال�سرف  لأ�سعار  وفقًا  ال�سعودي 
اأ�سعار  فروقات  وتدرج  املايل  املركز  تاريخ 

ال�سرف يف قائمة الدخل املوحدة.

ول اأر�سدة الأ�سول واخل�سوم الظاهرة  كما حتحُ
املوحدة  التابعة  لل�سركات  املالية  القوائم  يف 
الريال  اإىل  الأجنبية  بالعمالت  وامل�سجلة 
ال�سائدة  التحويل  لأ�سعار  وفقا  ال�سعودي 
يتم  كما  املوحدة،  املايل  املركز  قائمة  بتاريخ 
التابعة  ال�سركات  وم�ساريف  اإيرادات  حتويل 
اإىل  الأجنبية  بالعمالت  وامل�سجلة  املوحدة 
الريال ال�سعودي وفقا ملتو�سط اأ�سعار التحويل 
حقوق  عنا�سر  حتول  الفرتة.  خالل  ال�سائدة 
)اخل�سائر(  الأرباح  عدا  فيما  امل�ساهمني 
ال�سائدة  ال�سرف  اأ�سعار  با�ستخدام  املبقاة 
فروقات  وتظهر  املعامالت.  تلك  حدوث  عند 
اإن  التحويل،  هذا  مثل  عن  الناجمة  العملة 
حقوق  �سمن  م�ستقل  كبند  جوهرية،  كانت 

امل�ساهمني.

ف-الزكاة وال�سرائب 
ملعيار  وفقًا  للزكاة  خم�س�س  جتنيب  يتم 
الزكاة ال�سعودي ويتم حتميل اإلتزامات الزكاة 
على قائمة الدخل املوحدة على اأ�سا�س الوعاء 
جتنيب  يتم  كما  �سركة،  لكل  امل�ستقل  الزكوي 
امل�ستحقة  الإ�ستقطاع  ل�سرائب  خم�س�س 
على جهات غري مقيمة وحتمل على اإلتزامات 
حالة  يف  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  ال�سرائب 
حتمل ال�سركة لها نيابة عن اجلهة غري املقيمة 
ويف حالة عدم اإرتباطها بخدمات تخ�س اأ�سول 
حتت الأن�ساء، وبالن�سبة لل�سركات التابعة خارج 
ال�سرائب  خم�س�سات  جتنيب  فيتم  اململكة 

وفقًا لالأنظمة املتبعة يف تلك البلدان.

�س-اإحتياطي تثبيت عمولت قرو�س
عمولت  تثبيت  اتفاقيات  ال�سركة  ت�ستخدم 
ال�سقف  حتديد  اتفاقيات  وكذلك  القرو�س 
خماطر  لتجنب  القرو�س  لعمولت  الأعلى 
لقرو�سها  عمولت  اأ�سعار  يف  التقلبات 
القيمة  يف  التغري  اإظهار  ومت  الأجل،  طويلة 
القرو�س  عمولت  تثبيت  لتفاقيات  ال�سوقية 
�سمن  القرو�س  عمولت  تثبيت  اإحتياطي  يف 
قيمة  تعديل  يتم  كما  امل�ساهمني،  حقوق 
الدوري  التقييم  على  بناءًا  الإحتياطي  هذا 

لإتفاقيات تثبيت عمولت القرو�س.

ق-ربح ال�سهم والأرباح املقرتح توزيعها
الت�سغيل  دخل  من  ال�سهم  ربح  احت�ساب  يتم 
اأ�سا�س  على  الربح  و�سايف  الأخرى  والأن�سطة 
خالل  القائمة  الأ�سهم  لعدد  املرجح  املتو�سط 
العام. تعامل الأرباح النقدية املقرتح توزيعها 
املبقاة  الأرباح  من  كجزء  ال�سنة  نهاية  بعد 
ولي�ست كخ�سوم، ما مل يتم اتخاذ قرار توزيع 
نهاية  قبل  العمومية  قبل اجلمعية  الأرباح من 

ال�سنة.

ر-ح�سابات املدينون التجاريون 
التجاريون  املدينون  ح�سابات  ر�سيد  يظهر 
طرح  بعد  للتحقق  القابلة  القيمة  ب�سايف 

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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يتكون ر�سيد ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع 
ق�سرية الأجل كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

التجاريون  املدينون  ر�سيد  �سايف  يتكون 
والأر�سدة املدينة املتداولة الأخرى كما يف 31 

دي�سمرب مما يلي:

القوائم المالية الموحدة

225.545
)17.905(

207.640
882.847

)31.326(
851.521

1.059.161

437.020
441.740

4.087
882.847

98.622
25.978
78.708

203.308
)21.902(

181.406

190.481
)21.063(

169.418
686.392
)4.513(
681.879
851.297

627.026
58.340
1.026

686.392

142.635
19.709
39.617

201.961
)10.195(

191.766

2008م

2008م

2008م

2007م

2007م

2007م

نقد بال�سندوق ولدى البنوك
مبالغ خا�سعة لقيود بنكية

 
ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع ق�سرية الأجل

مبالغ خا�سعة لقيود بنكية 

ر�سيد النقد وما مياثله اآخر ال�سنة

ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع بالريال ال�سعودي
ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع بالدولر الأمريكي

ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع باليورو

مدينون جتاريون
مطالبات تاأمني

اأر�سدة مدينة اأخرى

خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

4. استثمارات في مرابحات وودائع قصيرة األجل 

5.صافي مدينون تجاريون وأرصدة مدينة متداولة أخرى

3. النقد وما يماثله

دي�سمرب  كما يف 31  وما مياثله  النقد  يت�سمن 
البنوك  ولدى  بال�سندوق  النقد  2008م 
مبالغ  منها  الأجل  ق�سرية  وودائع  ومرابحات 
ريال  مليون  بنكية مببلغ 5.84  لقيود  خا�سعة 
�سعودي )2007م :5.71 مليون ريال �سعودي( 
وذلك مقابل ا�ست�سدار خطابات �سمان ل�سالح 

م�سلحة الزكاة والدخل وجهات اأخرى.

ريال  مليون   42.36 مبلغ  اأي�سًا  تت�سمن  كما 
ريال  مليون   18.84  : )2007م  �سعودي 
فقط  ت�ستخدم  بنكية  اأر�سدة  متثل  �سعودي( 

امل�ستحقة خالل مدة  القرو�س  اأق�ساط  ل�سداد 
180 يوما من تاريخ املركز املايل.

ريال  مليون   0.48 مبلغ   اأي�سًا  تت�سمن  كما 
�سعودي )2007م : 0.48 مليون ريال �سعودي( 
ل�سركة  بنكية  لقيود  خا�سعة  اأر�سدة  متثل 
مبلغ   اأي�سًا  ال�سفن،  لإدارة  الأو�سط  ال�سرق 
 0.54  : )2007م  �سعودي  ريال  مليون   0.54
خا�سعة  اأر�سدة  متثل  �سعودي(  ريال  مليون 
للنقل  ال�سعودية  الوطنية  لل�سركة  بنكية  لقيود 

البحري – اأمريكا.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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 التقرير السنوي 2008

233.596
)3.840(

-
10.000

-
239.756

182.103
81.210

)14.752(
-

)14.966(
233.595

2007م2008م
ر�سيد ال�ستثمارات كما يف بداية ال�سنة

ح�سة ال�سركة يف )خ�سائر( اأرباح ال�سركات ال�سقيقة
تعديلت اأرباح م�ستلمة

ا�ستثمار يف ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح
توزيعات اأرباح م�ستلمة خلل ال�سنة

املالية  الأوراق  يف  الأ�ستثمارات  ت�سنيف  مت 
ال�سيا�سات  ح�سب  على  2008م  العام  خالل 

املحا�سبية لل�سركة ونية الأدارة اىل:
اىل  حتفظ  مالية  اأوراق  يف  اإ�ستثمارات 

تاريخ الإ�ستحقاق،

اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية لالأجتار،
اإ�ستثمار فى اأوراق مالية متاحة للبيع.

2007م  العام  يف  املقارنة  رقم  �سنف  بينما 
كاإ�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع لعدم 

و�سوح نية الأدارة يف ذلك الوقت.

6. إستثمارات في أوراق مالية

يتكون �سايف ر�سيد اإعانة الوقود امل�ستحقة كما 
يف 31 دي�سمرب مما يلي:

فيما يلي ملخ�س حلركة ح�ساب ال�ستثمارات 
يف �سركات �سقيقة خالل ال�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب:

اأ- �سركة برتديك املحدودة

فرباير   20 بتاريخ  برتديك  �سركة  تاأ�س�ست 
�سركة  وهي  برمودا،  قوانني  مبوجب  1980م 
عاملية متخ�س�سة يف نقل وجتارة غاز البرتول 
ولها   ، برمودا  يف  ومكتبها   )LPG( امل�سال 
مكاتب يف كل من موناكو و�سنغافورة والبهاما. 
يف  ال�سركة  دخلت  2005م  فرباير   22 ويف 
راأ�س  من   %30.3 متثل  ح�سة  ل�سراء  اإتفاقية 
مال �سركة برتديك املحدودة مقابل دفع مبلغ 
اإجمايل وقدره 187.5 مليون ريال �سعودي اأي 

ما يعادل )50 مليون دولراأمريكي(.

ال�سايف  الإ�ستثمار  مبلغ  بني  الفرق  اعتبار  مت 
و�سايف الأ�سول امل�سرتاه ك�سهرة )1(.

يبداأ العام املايل ل�سركة برتديك يف 1 �سبتمرب 
وينتهي يف 31 اأغ�سط�س من كل عام ميالدي، 
خ�سائر  �سايف  يف  ال�سركة  ح�سة  بلغت  لقد 
 31 حتى  املحققة  املحدودة  برتديك  �سركة 
اأكتوبر 2008م مبلغ 3.84 مليون ريال �سعودي 
 81.21 ارباح:  �سايف  اأكتوبر2007م   31(
قائمة  يف  اإدراجها  مت  �سعودي(،  ريال  مليون 

الدخل املوحدة.

69.853
)19.882(

49.971

53.376
)11.524(

41.852

2007م2008م
اإعانة وقود م�ستحقة 

خم�س�س اإعانة م�سكوك يف حت�سيلها

7. صافي إعانة الوقود المستحقة

8. استثمارات في شركات شقيقة وأخرى 

)1(  اأنظر الإي�ساح 2-ح-2

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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مجمع االستهالك

يتكون ر�سيد �سايف امل�ساريف املوؤجلة كما يف 
31 دي�سمرب مما يلي:

تظهر حركة الأ�سول الثابتة خالل عام 2008م 
كما يلي:

181.404
)66.443(

70
115.031

195.308
)49.112(

50
146.246

2007م2008م
اإجمايل تكاليف الت�سفني

اإجمايل اإطفاء تكاليف الت�سفني
منافع �سريبية موؤجلة

9. صافي مصاريف مؤجلة

10. صافي أصول ثابتة

البيان

الرصيد كما 
في 2008/1/1م

الرصيد كما 
في 2008/12/31م

الرصيد كما 
في 2008/1/1م

إضافات خالل 
إستبعاداتالعام

13.593
31.014

7.149.528
57.028
4.973
4.179
1.397

39.554
10.211
1.480

7.312.957

-
1.398

1.286.778
-

196
109

-
1.757

523
3

1.290.764

-
-
-

)470(
-

)98(
)49(

)167(
-
-

)784(

13.593
32.412

8.436.306
56.558
5.169
4.190
1.348

41.144
10.734
1.483

8.602.937

-
)2.792(

)2.577.138(
)43.721(
)4.362(
)3.621(

)776(
)36.061(
)9.648(

)403(
)2.678.522(

اأرا�سي
مباين وحت�سينات

الأ�سطول واملعدات)1(
حاويات وجرارات
اأثاث ومفرو�سات

اأدوات ومعدات مكتبية
�سيارات

اأجهزة حا�سب اآيل
جتهيزات �ساحة احلاويات

اأخرى
الإجمايل

)1(  يت�سمن ر�سيد الأ�سطول واملعدات اأعاله ناقالت نفط عمالقة وناقالت كيماويات ممولة بقرو�س بنكية

      ومرهونة ل�سالح البنوك املقر�سة كما هو م�سار اإليه يف الإي�ساح رقم )13(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدةالقوائم المالية الموحدة

التكلفـة

ب- ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح

باإن�ساء  للم�ساهمة  عقد  بتوقيع  ال�سركة  قامت 
ال�سركة العربية املتحدة للزجاج امل�سطح كع�سو 
تاأ�سي�سها  على  املوافقة  متت  حيث  موؤ�س�س، 
وتاريخ  الوزاري رقم )1299(  القرار  مبوجب 
2006/6/8م(،  )املوافق  1427/5/11هـ 
ريال  مليون   20 وقدره  مببلغ  الإ�ستثمار  ومت 
�سعودي مت دفعها بالكامل مقابل امتالك عدد 
ن�سبته  ما  ذلك  وميثل  �سهم،   2.000.000

 1.2 مبلغ  دفع  مت  كما  املال،  راأ�س  من   %10
مليون ريال �سعودي حتى 31 دي�سمرب 2008م 
التاأ�سي�س  تكاليف  من  ال�سركة  ح�سة  مقابل 

والتطوير.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(

مجمع االستهالك
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 التقرير السنوي 2008

الرصيد كما 
في 2008/12/31م إستهالك العام

نسب االستهالك ٪

2007/12/31م2008/12/31مإستبعادات
-

)254(
)260.115(

)3.685(
)92(

)158(
)245(

)1.127(
)525(

)7(
)266.208(

-
-
-

363
-
98
48

194
-
-

703

-
)3.046(

)2.837.253(
)47.043(
)4.454(
)3.681(

)973(
)36.994(
)10.173(

)410(
)2.944.027(

13.593
29.366

5.599.053
9.515

715
509
375

4.150
561

1.073
5.658.910

13.593
28.222

4.572.390
13.307

611
558
621

3.493
563

1.077
4.634.435

-
5 اىل 3، %33

4 اىل %15
8.33 اىل %20

%10
2.5 اىل %25
20 اىل %25
15 اىل %25
10 اىل %25
7 اىل %15

صافي القيمة الدفتريةمجمع االستهالك

الرصيد كما 
في 2008/12/31م إستهالك العام

نسب االستهالك ٪

2007/12/31م2008/12/31مإستبعادات
-

)254(
)260.115(

)3.685(
)92(

)158(
)245(

)1.127(
)525(

)7(
)266.208(

-
-
-

363
-
98
48

194
-
-

703

-
)3.046(

)2.837.253(
)47.043(
)4.454(
)3.681(

)973(
)36.994(
)10.173(

)410(
)2.944.027(

13.593
29.366

5.599.053
9.515

715
509
375

4.150
561

1.073
5.658.910

13.593
28.222

4.572.390
13.307

611
558
621

3.493
563

1.077
4.634.435

-
5 اىل 3، %33

4 اىل %15
8.33 اىل %20

%10
2.5 اىل %25
20 اىل %25
15 اىل %25
10 اىل %25
7 اىل %15

صافي القيمة الدفتريةمجمع االستهالك



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدةالقوائم المالية الموحدة50

العام  من  اأكتوبر  �سهر  خالل  ال�سركة  وقعت 
�سامهو  هيونداي  �سركة  مع  عقدين  2006م 
نفط  ناقالت  �ست  لبناء  الثقيلة  لل�سناعات 
ريال  مليار   2.7 اإىل  ت�سل  بتكلفة  عمالقة 
�سعودي )719،8 مليون دولر اأمريكي( ا�ستلمت 
الناقلتني  ال�ست  الناقالت  هذه  من  ال�سركة 
اأكتوبر  و 14  �سبتمرب  و)حباري( يف 3  )جنا( 
ال�سوق  ت�سغيلهما يف  التوايل، ومت  2008م على 
الفوري، و�سيتم ا�ستالم الناقالت الأربع الأخرى 

خالل العام 2009م.

كذلك وقعت ال�سركة الوطنية لنقل الكيماويات 
�سامهو  هيونداي  �سركة  مع  عقدًا  )التابعة( 
لل�سناعات الثقيلة لبناء ع�سر ناقالت كيماويات 
�ست  لبناء  2007م  العام  خالل  اآخر  وعقدًا 
ناقالت كيماويات اإ�سافية بتكلفة اإجمالية بلغت 
دولر  مليون   802( �سعودي  ريال  مليار   3.01

اأمريكي( ويتوقع ا�ستالم هذه الناقالت مبواعيد 
خمتلفة خالل الأعوام 2009م وحتى 2012م.

كذلك ا�ستلمت ال�سركة الوطنية لنقل الكيماويات 
الن�سف  خالل  كيماويات  ناقلتي  )التابعة( 
نقل  يف  ت�سغيلهما  ومت  العام 2008م  من  الأول 
املذكور  العقد  من  جزءًا  وتعتربان  الكيماويات 

اأعاله.

ميثل ر�سيد ناقالت حتت الإن�ساء كافة املبالغ 
ناقالت  بناء  عقود  بخ�سو�س  دفعها  مت  التي 
النفط العمالقة و ناقالت الكيماويات لل�سركة 
وال�سركة التابعة، على التوايل بال�سافة مل�سروع 

مبنى ال�سركة اجلديد، قيد الإن�ساء.
على  املدفوعة  املبالغ  التايل  اجلدول  ويو�سح 
ح�ساب بناء ناقالت حتت الإن�ساء واأخرى كما 

يف 31 دي�سمرب:

11. ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى 

واأخرى  الإن�ساء  حتت  ناقالت  ر�سيد  يت�سمن 
مت  ما  متثل  �سعودي  ريال  مليون   1.66 مبلغ 
اإنفاقه على مبنى ال�سركة الذي يتم اإن�ساوؤه حاليا 

) 2007م: مبلغ 1.64 مليون ريال �سعودي(.
  

بناء  لأحوا�س  الراأ�سمالية  الإرتباطات  تبلغ 
 0.81 العمالقة  النفط  ناقالت  عن  ال�سفن 
مليار ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008م 
وعن  �سعودي(  ريال  مليار   1.80 )2007م: 

ناقالت الكيماويات 1.98 مليار ريال �سعودي كما 
يف 31 دي�سمرب 2008م )2007م: 2.99 مليار 
ل�سركة  �سراء مقر جديد  �سعودي(، وعن  ريال 
ريال  مليون   23.35 دبي  يف  الأو�سط  ال�سرق 
�سعودي )2007: 25.34 مليون ريال �سعودي(. 
بناء  بقرو�س  الإقرتا�س اخلا�سة  تكلفة  وبلغت 
الناقالت و �سراء املقر اجلديد التي مت ر�سملتها 
خالل العام 2008م مبلغ 58 مليون ريال �سعودي 

)2007م: 27 مليون ريال �سعودي(.

1.008.269
1.069.334
2.077.603

922.079
340.008
1.262.087

2007م2008م
ال�سركة

ال�سركة الوطنية لنقل الكيماويات )التابعة(

37.153
173.031
23.270
25.295
45.030
303.779

22.079
220.967
16.013
11.533
49.018
319.610

2007م2008م
دائنون جتاريون

م�سروفات ت�سغيلية م�ستحقة
م�سروفات تاأمني م�ستحقة
م�سروفات متويل م�ستحقة

اأر�سدة دائنة اأخرى

تتكون اأر�سدة الدائنون والأر�سدة الدائنة املتداولة الأخرى كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

12. دائنون وأرصدة دائنة متداولة أخرى

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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املرابحة  متويل  ال�سركة  قرو�س  تت�سمن 
والبالغ  ليلى(  و  )وفرة  بالناقلتني  اخلا�س 
مليون   151.92( �سعودي  ريال  مليون   570
دولر اأمريكي( كما يف 31 دي�سمرب2008م من 
جممل التمويل البالغ 633 مليون ريال �سعودي 
كذلك  اأمريكي(.  دولر  مليون   168.8(
جديدة  ناقالت  ل�ست  مرابحة  متويل  تت�سمن 
 210.5( �سعودي  ريال  مليون   789.5 مببلغ 
دولر اأمريكي( وقد مت ا�ستالم اثنتني من هذه 
الناقالت ال�ست يف عام 2008م وهما )الناقلة 

جنا والناقلة حباري(. 

تبداأ  اأق�ساط  على  القرو�س  هذه  �سداد  يتم 
بعد تاريخ ا�ستالم ال�سفن والناقالت وحتت�سب 
تكاليف التمويل على اأ�سا�س اإتفاقيات التمويل.

مالية  قيود  على  الإتفاقيات  هذه  ت�ستمل 
بال�سيولة واملديونية  تتعلق  ت�ستمل على �سروط 
و�سروط اأخرى كما اأن الناقالت وال�سفن التي 
مت متويلها من هذه القرو�س مرهونة ل�سالح 

البنوك املقر�سة.

ال�سركة  عليها  ح�سلت  قرو�س  تت�سمن  كما 
خالل  )التابعة(  الكيماويات  لنقل  الوطنية 
كيماويات  ناقالت  بناء  لتمويل  2007م  العام 

جديدة كما يلي:
اتفاقية مرابحة ا�سالمية مع بنك الريا�س 
ما  �سعودي  ريال  مليون   787.5 بقيمة 
يعادل )210 مليون دولر اأمريكي( لإعادة 

متويل جميع القرو�س.
ال�ستثمارات  �سندوق  مع  قر�س  اتفاقية 
العامة بقيمة 435.8 مليون ريال �سعودي 

ما يعادل )116.2 مليون دولر اأمريكي( 
مت  قد  باأنه  علمًا  ناقالت  اأربع  لتمويل 
ا�ستالم ناقلتني منهم خالل عام 2007م.

جمموعة  مع  ا�سالمية  مرابحة  اتفاقية 
ريال  مليار   1.5 بقيمة  املالية  �سامبا 
دولر  مليون   392( يعادل  ما  �سعودي 
حتت  ناقالت  ع�سر  لتمويل  اأمريكي( 

الإن�ساء. 
اتفاقية مرابحة ا�سالمية مع بنك الريا�س 
ما  �سعودي  ريال  مليون   937.5 بقيمة 
يعادل )250 مليون دولر اأمريكي( لتمويل 

�ست ناقالت حتت الإن�ساء.

ويت�سمن ر�سيد القرو�س متويل مرابحة بقيمة 
23.3مليون ريال �سعودي ح�سلت عليه �سركة 
ال�سرق الأو�سط لإدارة ال�سفن لتمويل امتالك 

مقر جديد لها يف مدينة دبي.

قرو�س  على  التمويل  تكاليف  اإجمايل  بلغ 
ريال  مليون   163.64 2008م  لعام  ال�سركة 
�سعودي )2007م : 155 مليون ريال �سعودي(، 
�سعودي  ريال  مليون   90.41 مبلغ  منها 
2008م                           لعام  التابعة  ال�سركة  قرو�س  تخ�س 
�سعودي(.          ريال  مليون   44.96 )2007م: 
2008م  لعام  �سعودي  ريال  مليون   1.4 ومبلغ 
ال�سفن  لإدارة  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  تخ�س 
خالل  مت  وقد  �سيء(  ل  )2007م:  )التابعة( 
ريال  مليون   58 مبلغ  ر�سملة  2008م  عام 
�سعودي(  ريال  مليون   27 )2007م:  �سعودي 
النفط  ناقالت  بناء  متويل  تكاليف  جملة  من 
�سركة  الكيماويات ومقر  نقل  و�سفن  العمالقة 

ال�سرق الأو�سط يف دبي، اأنظر اإي�ساح )11(.

1.864.714
2.070.589
3.935.303

)225.362(
3.709.941

1.234.328
1.199.812
2.434.140

)204.849(
2.229.291

2007م2008م
قرو�س ال�سركة

قرو�س تعود لل�سركات التابعة

الأق�ساط اجلارية من القرو�س طويلة الأجل

على  التابعة  وال�سركات  ال�سركة  ح�سلت 
قرو�س طويلة الأجل من بنوك حملية وعاملية 

لتمويل �سراء وبناء ناقالت وتتكون ر�سيد هذه 
القرو�س كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:

13. تمويل بالمرابحة وقروض طويلة األجل

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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املوقف الزكوي لل�سركة
الزكوية  الإقرارات  بتقدمي  ال�سركة  قامت 
ومت  2007م  عام  حتى  املالية  ال�سنوات  لكافة 
الإقرارات  لهذه  وفقًا  امل�ستحقة  الزكاة  �سداد 
واأنهت ال�سركة موقفها الزكوي لل�سنوات حتى 
1995م  العام  حتى  وال�سريبي  1988م  العام 
لالأعوام  الزكوية  الربوط  ال�سركة  ت�ستلم  ومل 

من 2001م وحتى 2007م.

الإ�ستقطاعات  كافة  ب�سداد  ال�سركة  تقوم 
اأجنبية  جلهات  املدفوعات  على  ال�سريبية 
ح�سب  والدخل  الزكاة  مل�سلحة  مقيمة  غري 
النظام، ومل تت�سلم ال�سركة الربوط ال�سريبية 
عن الأعوام من 2001م وحتى 2004م، وقد مت 
جتنيب خم�س�سات كافية ملقابلة اأية مطالبات 
يتم  مل  التي  ال�سنوات  عن  تن�ساأ  قد  �سريبية 

ا�ستالم الربوط ال�سربية ب�ساأنها.

 )14،12،11( القرارات  ال�سركة  ا�ستاأنفات 
1989م                      من  الفرتة  عن  1427هـ  لعام 
زكوية  مبطالبات  املتعلقة  2000م  وحتى 
�سعودي،  ريال  مليون   61.1 مببلغ  اإ�سافية 
وقد كونت ال�سركة خم�س�سات كافية ملواجهة 
بقيمة  بنكيا  �سمانا  وقدمت  املطالبات،  هذه 
ومل  ا�ستئنافها،  قبول  لغر�س  املطالبات  تلك 
اإعداد  تاريخ  حتى  ال�ساأن  بهذا  قرار  ي�سدر 

هذه القوائم املالية املوحدة.

 )15،13( القرارات  ال�سركة  ا�ستاأنفات  كما 
وحتى  1996م  من  الفرتة  عن  1427هـ  لعام 

اإ�سافية  �سريبية  مبطالبات  املتعلقة  2000م 
كونت  وقد  �سعودي،  ريال  مليون   11.9 مببلغ 
هذه  ملواجهة  كافية  خم�س�سات  ال�سركة 
تلك  بقيمة  بنكيا  �سمانا  وقدمت  املطالبات، 
املطالبات لغر�س قبول ا�ستئنافها، ومل ي�سدر 
هذه  اإعداد  تاريخ  حتى  ال�ساأن  بهذا  قرار 

القوائم املالية املوحدة.

املوقف الزكوي وال�سريبي لل�سركة التابعة
الكيماويات  لنقل  الوطنية  ال�سركة  قامت 
لكافة  الزكوية  الإقرارات  بتقدمي  )التابعة( 
كافة  و�سددت  2007م،  عام  حتى  ال�سنوات 
الإقرارات،  لتلك  وفقًا  الزكوية  امل�ستحقات 
الزكويه  الربوط  التابعة  ال�سركة  ت�سلمت  وقد 
وحتى  1991م  من  لل�سنوات  وال�سريبيه 
اإ�سافية  مطالبات  ت�سمنت  والتي  2004م 
�سدد  �سعودي  ريال  مليون   )84.6( مببلغ 
وقامت  �سعودي.  ريال  مليون   )28.4( منها 
ول  الربوط،  هذه  على  بالإعرتا�س  ال�سركة 
زالت الإعرتا�سات لدى امل�سلحة. وقد جنبت 
ال�سركة خم�س�سات زكوية و�سريبية كافية يف 

اعتقادها حتى 31 دي�سمرب 2008م. 

حتت�سب الزكاة لل�سركة و�سركتها التابعة على 
اأ�سا�س الوعاء الزكوي اخلا�س لكل �سركة على 

حدة.
خم�س�س الزكاة وال�سرائب

وال�سرائب  الزكاة  خم�س�س  حركة  كانت 
خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب كما يلي:

14. الزكاة والضرائب

152.951
)20.336(

54.471
187.086
)4.000(
183.086

157.125
)22.593(

18.419
152.951

)10.000(
142.951

2007م2008م
ر�سيد اأول ال�سنة

مبالغ مدفوعة خلل ال�سنة
خم�س�س مكون خلل ال�سنة

اإجمايل اإلتزامات الزكاة وال�سرائب  
اإلتزامات �سريبية طويلة الأجل 

خم�س�س زكاة و�سرائب

يتم  ال�سعودي،  ال�سركات  نظام  لأحكام  طبقًا 
الإحتياطي  اإىل  ال�سنة  دخل  من   %10 حتويل 
اإجراء  عن  التوقف  لل�سركة  ويجوز  النظامي، 

الإحتياطي  يبلغ  عندما  التحويل  هذا  مثل 
غري  الإحتياطي  هذا  اإن  املال.  راأ�س  ن�سف 

قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

15. إحتياطي نظامي

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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)1(  متثل الأ�سول واخل�سوم امل�سرتكة  تلك املبالغ التي ل ميكن حتديدها لقطاع معني مثل النقدية 

       والإيداعات و�سندات التنمية احلكومية والأرباح غري املوزعة واملدفوعات وغريها

عمولت  تثبيت  اتفاقيات  ال�سركة  ت�ستخدم 
ال�سقف  حتديد  اتفاقيات  وكذلك  القرو�س 
خماطر  لتجنب  القرو�س  لعمولت  الأعلى 
لقرو�سها  عمولت  اأ�سعار  يف  التقلبات 
القيمة  يف  التغري  اإظهار  ومت  الأجل،  طويلة 

للقطاعات  ال�سركة طبقا  ن�ساط  توزيع  التايل  يو�سح اجلدول  اأ . 
الت�سغيلية لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب:

ح�سب  واخل�سوم  الأ�سول  توزيع  التايل  اجلدول  يو�سح  ب. 
القطاعات الت�سغيلية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

القرو�س  عمولت  تثبيت  لتفاقيات  ال�سوقية 
�سمن  القرو�س  عمولت  تثبيت  اإحتياطي  يف 
حقوق امل�ساهمني، وقد بلغ الفرق بني الأ�سعار 
املثبتة يف الإتفاقيات و�سعر ال�سوق كما يف 31 

دي�سمرب2008م )5( مليون ريال �سعودي.

16. إحتياطي تثبيت عموالت قروض

17. معلومات القطاعات

)666.829(
)502.843(
)464.210(
)1.633.882(

5.032.373
3.072.196

292.065
     1.422.792 

9.819.426

4.204.666
     2.060.345 

301.816
1.229.959
7.796.786

1.352.448
618.937
623.145
2.594.530

685.619
116.094
158.935
960.648

 4.565.555
214.323
99.804

 2.256.403
1.995.025

1.359.585 
    1.291.641

  139.283
192.795
 2.983.304

مصروفات 
التشغيل

األصول

األصول

إيرادات  
التشغيل

مجمل الدخل 
التشغيلي

الخصوم

الخصوم

نقل النفط 
نقل الكيماويات

نقل الب�سائع العامة )اخلطوط(

نقل النفط
نقل الكيماويات

نقل الب�سائع العامة )اخلطوط(
)1( اأ�سول وخ�سوم م�سرتكة 

املجمـوع

نقل النفط
نقل الكيماويات

نقل الب�سائع العامة )اخلطوط(
)1( اأ�سول وخ�سوم م�سرتكة 

املجمـوع

2008م

2008م

2007م

)479.871(
)392.562(
)379.525(
)1.251.958(

740.527
474.370
488.397
1.703.294

260.656
81.808

108.872
451.336

مصروفات 
التشغيل

إيرادات  
التشغيل

مجمل الدخل 
التشغيلي

نقل النفط 
نقل الكيماويات

نقل الب�سائع العامة )اخلطوط(
* باآلف الريالت ال�سعودية

2007م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(
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82.042
19.335
1.298
3.043

105.718

69.458
10.090
2.200
5.553
87.301

2007م2008م
تكاليف املوظفني

عمومية واإدارية اأخرى
اإ�ستهلك

م�ساريف جمل�س اإدارة ال�سركة وال�سركات التابعة

تتكون امل�ساريف العمومية والإدارية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب مما يلي:

19. مصاريف عمومية وإدارية 

27.976
)32.629(

902
70

)1.850(
-
-

1.239
)4.292(

31.063
)13.807(

1.111
34.221

406
15.539

502
2.613
71.648

2007م2008م
عمولت ا�ستثمارات يف مرابحات وودائع ق�سرية الأجل

�سايف خ�سائر ا�ستثمارات يف اأوراق مالية متاحة للبيع واأخرى)1( 
عمولت بنكية واإ�ستنفاذ علوات �سندات التنمية احلكومية

مكا�سب بيع اأ�سول ثابتة
فروقات اأ�سعار �سرف عملت اأجنبية

مكا�سب بيع ا�ستثمار ال�سركة العربية لناقلت الكيماويات
عمولت �سندات التنمية احلكومية

اأخرى متنوعة

يتكون �سايف )امل�ساريف( الإيرادات الأخرى لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب مما يلي:

20. )مصاريف( إيرادات أخرى، صافي

539.592
414.437
172.407
170.061
324.562
12.823

1.633.882

327.217
346.581
153.641
155.918
261.128

7.473
1.251.958

2007م2008م
تكلفة الوقود

م�ساريف ال�سفن
م�ساريف ال�سحنات
م�ساريف الرحلت

اإ�ستهلكات واإطفاءات
اأخرى

تتكون م�ساريف الت�سغيل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب مما يلي:

18. مصاريف التشغيل

)1(  يت�سمن بند خ�سائر ا�ستثمارات يف اأوراق مالية واأخرى مبلغ 43 مليون ريال �سعودي 

      )2007م: 9 مليون ريال �سعودي( ميثل الهبوط غري موؤقت يف قيمة املحفظة الإ�ستثمارية.

املتو�سط  اأ�سا�س  ال�سهم على  ربح  احت�ساب  مت 
ال�سنة  خالل  القائمة  الأ�سهم  لعدد  املرجح 
�سهم  مليون   315 والبالغة  2008م  املالية 

)2007م: 285مليون �سهم(.

قرر جمل�س الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد يوم 
1429/12/1هـ املوافق 2008/11/29م، رفع 
على  املوافقة  بطلب  العامة  للجمعية  تو�سية 
توزيع اأرباح بن�سبة ) 15 %( من راأ�س املال، اأي 

15. إحتياطي نظامي

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدةالقوائم المالية الموحدة
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ما يعادل )1.5( ريال �سعودي لل�سهم الواحد 
عن عام 2008م. هذا وقد بلغ ر�سيد الأرباح 
دي�سمرب   31 يف  كما  امل�ستلمة  غري  املوزعة 
�سعودي )2007م:  ريال  مليون  2008م 23.4 

18.4 مليون ريال �سعودي(.

)خ�سائر(  من  ال�سهم  ربح  )خ�سارة(  بلغت 
اأرباح الأعمال الفرعية )0.33( ريال �سعودي 
لعام 2008م )2007م: 0.20 ريال �سعودي(.

ح�سابات  املوحدة  املالية  القوائم  تت�سمن 
ال�سركة و�سركاتها التابعة وذلك بعد ا�ستبعاد 
يلي  وفيما  بينها،  فيما  احل�سابات  اأر�سدة 

اأ�سدرت ال�سركة خطابات �سمان بنكية  مببلغ 
52.2 مليون ريال �سعودي منها خطابي �سمان 
بنكيني مببلغ 8 مليون ريال �سعودي ومبلغ 41.6 
الزكاة  م�سلحة  ل�سالح  �سعودي   ريال  مليون 
وغراماتها  ال�سرائب  مقابل  وذلك  والدخل 
ال�ستئنافية  اللجنة  قرارات  بها  �سدر  والتي 
امل�سار اإليهما يف اإي�ساح )14(، ولقد اأ�سدرت 
نقدية  مبالغ  اإيداع  مقابل  اخلطابات  هذه 
وودائع ق�سرية الأجل )مرابحة( مببلغ 5.82 

مليون ريال �سعودي.

لهذه  الأعمال  ونتائج  املالية  للمراكز  ملخ�س 
ال�سركات لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب:

القانونية  الق�سايا  بع�س  ال�سركة  لدى  اأن  كما 
والتي يجري النظر فيها �سمن ن�ساط ال�سركة 
النتائج  تتقرر  مل  الذي  الوقت  ويف  الإعتيادي 
تتوقع  ل  الإدارة  فاإن  الق�سايا،  لهذه  النهائية 
نتائج  على  جوهري  �سلبي  تاأثري  لها  يكون  اأن 

عمليات ال�سركة اأو على مركزها املايل.

اإليه يف  الإ�سارة  اإىل ذلك ما متت  وبالإ�سافة 
راأ�سمالية  التزامات  من   )11( رقم  الإي�ساح 
العمالقة  النفط  ناقالت  لبناء  م�ستقبلية 

وناقالت الكيماويات.

22. توحيد الشركات التابعة

23. اإللتزامات المحتملة والرأسمالية

)9.609(

)39.658(

)2.255.890(

)16.261(

)40.636(

)1.286.541(

20.811

50.992

3.071.264

23.839

59.945

2.054.988

29.066

22.542

116.094

24.816

26.165

75.339

3.625

)7.976(

46.927

3.478

803

22.140

مجمل 
الدخل 

مجمل 
الدخل 

إجمالي 
الخصوم

إجمالي 
الخصوم

إجمالي 
األصول

إجمالي 
األصول

صافي الربح 
)خسائر( 

صافي الربح 

2008م

2007م

ال�سركة الوطنية ال�سعودية 
للنقل البحري )اأمريكا(
 �سركة ال�سرق الأو�سط 

لإدارة ل�سفن املحدودة
ال�سركة الوطنية لنقل 

الكيماويات املحدودة 

ال�سركة الوطنية ال�سعودية 
للنقل البحري )اأمريكا(
 �سركة ال�سرق الأو�سط 

لإدارة ل�سفن املحدودة
ال�سركة الوطنية لنقل 

الكيماويات املحدودة 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م )بآالف الرياالت السعودية(



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدةالقوائم المالية الموحدة56

الكيماويات  لنقل  الوطنيـة  ال�سركـة  قامـت 
)التابعة( بتاريخ 2009/1/9م بتوقيع اتفاقيات 
ثالث  لبيع  الرنويجيـة  ال�سركات  اإحدى  مع 
ناقالت قدمية وهي )عرعر وع�سـري والباحة( 
لقرب انتهاء عمرها الفرتا�سي وذلك بقيمـة 
اإجماليـة قدرها )99.4( مليون ريال �سعودي 
 )27( قدرها  مكا�سب  حتقيق  ال�سركة  وتتوقع 
ومت  ال�سفقة،  هذه  من  �سعودي  ريال  مليون 
خالل  امل�سرتي  اإىل  الناقالت  هذه  ت�سليم 
علما  يناير 2009م،  �سهر  من  الثاين  الن�سف 
تعمل يف جتمع  الثـالث كانت  ال�سفن  باأن هذه 
جتاري مع �سركة اأودجفل منذ عام 1990م مع 

�سفن م�سابهة لها يف نقل الكيماويات.

25. إعادة التبويب 

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة اخلا�سة 
بال�سنة ااملنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م لتتوافق 

مع طريقة العر�س لل�سنة احلالية.

26. األدوات المالية وإدارة المخاطر

تت�سمن الأدوات املالية املقيدة يف قائمة املركز 
املايل املوحدة ب�سكل رئي�سي من النقد والودائع 
املدينة  والذمم  احلكومية  التنمية  و�سندات 

والدائنة وبع�س امل�سروفات امل�ستحقة.

خماطر الئتمان
الوفاء  على  ما  طرف  مقدرة  عدم  هي 
الطرف  تكبد  اإىل  يوؤدي  مما  بالتزاماته 
ال�سركة  لدى  لي�س  مالية.  خل�سارة  الآخر 
تركيز جوهري ملخاطر الإئتمان. يتم اإيداع 
اإئتماين  ت�سنيف  ذات  بنوك  لدى  النقد 
ح�سم  بعد  املدينة  الذمم  تظهر  مرتفع. 

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

خماطر اأ�سعار العمولت
هي التعر�س ملخاطر متعددة تتعلق بتاأثري 
التغريات يف اأ�سعار العمولت يف ال�سوق على 

النقدية.  وتدفقاتها  لل�سركة  املايل  املركز 
ت�ستخدم ال�سركة اإتفاقيات تثبيت عمولت 
القرو�س وكذلك اإتفاقيات حتديد ال�سقف 
الأعلى لعمولت القرو�س لتجنب خماطر 
قرو�سها  عمولت  اأ�سعار  يف  التقلبات 
تقلبات  ال�سركة  تراقب   . الأجل  طويلة 
تاأثري خماطر  اأن  اأ�سعار العمولت وتعتقد 

اأ�سعار العمولت لي�س جوهريًا.

خماطر العملت 
هي خماطر التغري يف قيمة الأدوات املالية 
ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت 
الأجنبية. اإن معامالت ال�سركة الأ�سا�سية 
هي بالريال ال�سعودي والدولر المريكي. 
�سرف  اأ�سعار  تقلبات  الإدارة  تراقب 
العمالت    خماطر  اأن  وتعتقد  العمالت 

لي�س جوهريًا.

خماطر ال�سيولة
يف  ال�سركة  تواجهها  التي  املخاطر  ومتثل 
املتعلقة  بالتزاماتها  للوفاء  الأموال  توفري 
ال�سيولة  خماطر  حتدث  املالية.  بالأدوات 
مايل  اأ�سل  بيع  من  التمكن  عدم  عند 
تدار  العادلة.  يقارب قيمته  ب�سرعة مببلغ 
خماطر ال�سيولة وذلك مبراقبتها بانتظام 
للوفاء  الكافية  ال�سيولة  توفر  من  للتاأكد 

باأية التزامات م�ستقبلية.

القيمة العادلة
اأو  اأ�سل  هي املبلغ الذي يتم مقابله تبادل 
معرفة  لديها  اأطراف  بني  التزام  ت�سوية 
ورغبة يف ذلك، وتتم بنف�س �سروط التعامل 
اإعداد  يتم  وحيث   . الأخرى  الأطراف  مع 
الأدوات املالية لل�سركة على اأ�سا�س طريقة 
الأ�ستثمارات  ماعدا  التاريخية  التكلفة 
يف  الإ�ستثمارات  و  ال�سقيقة  ال�سركات  يف 
الأوراق املالية، قد تنتج فروقات بني القيمة 
الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد 
الأ�سول  لتلك  العادلة  القيمة  اأن  الإدارة 
واخل�سوم املالية ل تختلف ب�سكل جوهري 

عن قيمتها الدفرتية.

24. األحداث الالحقة 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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المركز الرئيسي – الرياض  
ت: 5454 478 1 966+

 فاكس:8036 477 1 966+
 info@nscsa.com.sa

جدة
ت: 4695 667 2 966+

فاكس: 4695 667 2 966+
 rmm@nscsajed.com.sa 

الدمام
ت: 8553 834 3 966+

فاكس: 8655 834 3 966+ 
  mailbox@nscsadam.com.sa

 
الجبيل

ت: 3482 362 3 966+ 
فاكس: 2495 362 3 966+ 

 nscsajubail@nscsadam.com.sa

دبي
ت: 4777 309 4 971+

فاكس:3049 397 4 971+
 oil.gas@nscsadubai.com

بالتيمور )الواليات المتحدة(
ت: 7000 625 410+

فاكس: 7035 625 410+
 info@nscsaamerica.com

مومباي )الهند(
ت:7200 4063 22 91+

فاكس:7235 4063 22 91+
 captain_nscsa@osapl.com

 
الشركات التابعة    

الشركة الوطنية لنقل 
الكيماويات المحدودة - الرياض

ت: 3934 477 1 966+
فاكس:4328 476 1 966+

info@ncc.sa.com

شركة الشرق األوسط إلدارة 
السفن المحدودة  - دبي

ت: 4777 397 4 971+
فاكس: 4477 397 4 971+

administration@msml.com
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