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أبرز إنجازات عام 2019م

نفذت البحري للنفط

لنقل

حققت البحري للخدمات اللوجستية إجمالي
ربح من العمليات التشغيلية

ً
نموا
حققت البحري للبضائع السائبة
في األرباح التشغيلية تجاوز

بنسبة نمو

386

784

161

65

%73

مليون برميل من النفط
في جميع أنحاء العالم

مليون ريال

مليون ريال

ً
نموا في
حققت البحري للكيماويات
األرباح التشغيلية تجاوز

بنسبة نمو

ً
نموا
حققت شركة البحري – بولوريه
في عملياتها بزيادة

أعلنت البحري عن تمديد عقد خدمات
نقل وشحن معدات وزارة الدفاع
لمدة عام بزيادة

171

%27

%50

رحلة

مليون ريال

في عدد الشحنات

مع المؤسسة العامة لتحلية
المياه المالحة

ليصبح مبلغ العقد
بعد التمديد

%10
من قيمة العقد
اإلجمالية

االنتهاء من إجراءات ترسية وتوقيع اتفاقية (توريد
المياه المحالة من المحطات المتنقلة العائمة إلى
خزانات محطات التحلية)

421,668,500
ريال

استكملت البحري إجراءات توقيع عقد
لبناء أول ناقلة نفط عمالقة ()VLCC
مع الشركة العالمية للصناعات البحرية
بالتعاون مع شركة هيونداي الكورية
للصناعات الثقيلة ،وسيتم استالم ناقلة
النفط العمالقة خالل العام 2021م
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ً
وطنيا
األولى

أداء
األفضل ً
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SIRE
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عن “البحري”
الشــركة الوطـــنية الســعودية للنقــل البحــري
“البحــري” ،هــي شــركة مســاهمة ســعودية
تأسســت بموجــب المرســوم الملكــي رقــم
م 5/بتاريــخ  12صفــر 1398هـــ “الموافــق 21
ينايــر 1978م” ،وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري
رقــم  1010026026بتاريــخ  1ذو الحجــة
1399هـــ “الموافــق  22أكتوبــر 1979م”
الصــادر بمدينــة الريــاض ،ويتكــون رأس مــال
الشــركة مــن  393,750,000ســهم كمــا فــي
 31ديســمبر 2019م.

الشركات التابعة والشقيقة
إننــا اليــوم ،أول شــركة نقــل وطنــي ألكثــر
ً
عامــا مــن العمليــات ،ومســتمرون
مــن 40
فــي التقــدم نحــو تحقيــق المزيــد مــن النمــو
والنجاحــات ،وإنشــاء قاعــدة عمــاء قويــة داخــل
المملكــة وخارجهــا ،وتحقيــق ســمعة واســعة
فيمــا يتعلــق بالجــودة والموثوقيــة والســامة.
يتمثــل نشــاط الشــركة والشــركات التابعــة فــي
شــراء وبيــع البواخــر والســفن وتشــغيلها لنقــل
البضائــع والبتــرول والكيماويــات والمشــتقات
البتروليــة والبضائــع الســائبة باإلضافــة إلــى

الخدمــات اللوجســتية ،وتخليــص البضائــع
وتنســيقها علــى ظهــر البواخــر ووســائل النقــل
والتخزيــن وجميــع العمليــات المرتبطــة بالنقــل
البحــري ،وتمــارس الشــركة نشــاطها مــن خــال
أربعــة قطاعــات مختلفــة هــي نقــل النفــط
الخــام ونقــل الكيماويــات ونقــل البضائــع
العامــة ونقــل البضائــع الســائبة كمــا يلــي:

6 48
5 30

قطاع نقل النفط الخام

يتكون من  48ناقلة

• 42ناقلة نفط عمالقة تعمل في السوق الفوري

• 1ناقلة واحدة مؤجرة لشركة أرامكو السعودية للتجارة

•تمتلــك الشــركة كذلــك  5ناقــات أخــرى لمنتجــات النفــط المكــررة مؤجــرة
لشــركة أرامكــو الســعودية للتجــارة.

قطاع نقل الكيماويات

يتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق الشركة الوطنية
لنقل الكيماويات المحدودة “شركة تابعة مملوكة بنسبة ”%80
وتمتلك  30ناقلة كيماويات تعمل كما يلي:
• 18ناقلة تعمل في السوق الفوري.

• 7ناقالت مؤجرة إلى الشــركة العالمية للشــحن والنقل المحدودة التابعة
للشــركة الســعودية للصناعات األساســية “ســابك”.
• 5ناقالت مؤجرة إلى شركة أرامكو السعودية للتجارة.

قطاع الخدمات اللوجستية

يتكون من  6سفن للشحن

تعمــل علــى الخطــوط التجاريــة بيــن أمريــكا الشــمالية وأوروبــا والشــرق األوســط
وشــبه القــارة الهنديــة ،ويعمــل القطــاع فــي النقــل البحــري والجــوي للبضائــع
والســلع ،كمــا يعمــل كوكيــل بحــري وجــوي ووســيط شــحن بحــري وجــوي وتأجيــر
الســفن والطائــرات عــن طريــق شــركة البحــري بولوريــه لوجيســتكس “شــركة
تابعــة مملوكــة بنســبة .”%60

قطاع نقل البضائع السائبة

يتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق شركة
البحري للبضائع السائبة

“شــركة تابعــة مملوكــة بنســبة  ”%60تمتلــك  5ســفن متخصصــة فــي نقــل
البضائــع الســائبة ،مؤجــرة جميعهــا إلــى الشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة
“أراســكو”.

اسم الشركة

مقر الشركة

نشاط الشركة

رأس المال
(ريال سعودي)

الشركة الوطنية السعودية
للنقل البحري – أمريكا

مقرها في مدينة بالتيمور في والية
ميريالند ،الواليات المتحدة األمريكية
ومقر عملياتها الواليات المتحدة
األمريكية

وكيل لسفن
الشركة

3,750,000

ذات مسؤولية
محدودة

%100

شركة الشرق األوسط
إلدارة السفن المحدودة

مقرها في مدينة دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة وتمارس عملياتها حول
العالم

اإلدارة الفنية
للسفن

307,000

ذات مسؤولية
محدودة

%100

الشركة الوطنية لنقل
الكيماويات المحدودة

مقرها في الرياض ،المملكة العربية
السعودية وتمارس عملياتها حول
العالم

نقل
البتروكيماويات

610,000,000

ذات مسؤولية
محدودة

%80

شركة البحري للبضائع
السائبة المحدودة

مقرها الرياض ،المملكة العربية
السعودية وتمارس عملياتها حول
العالم

نقل البضائع
السائبة

200,000,000

ذات مسؤولية
محدودة

%60

شركة بحري بولوريه
لوجيستكس

مقرها الرياض ،المملكة العربية
السعودية وتمارس عملياتها حول
العالم

الخدمات
اللوجستية

30,000,000

ذات مسؤولية
محدودة مختلطة

%60

شركة البحري بونقي
للبضائع السائبة*

مقرها في مدينة دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة وتمارس عملياتها حول
العالم

نقل البضائع
السائبة

18,750,000

ذات مسؤولية
محدودة

%36

شركة بترديك المحدودة

مقرها سنغافورة وتمارس عملياتها
حول العالم

نقل الغاز المسال

22,917,000

ذات مسؤولية
محدودة

%30.3

الشركة العالمية للصناعات
البحرية

مقرها ومقر عملياتها رأس الخير،
المملكة العربية السعودية

الصناعات البحرية

ذات مسؤولية
محدودة مختلطة

%19.9

1,107,000,000

نوعها

الملكية

*تمتلك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في شركة البحري بونقي للبضائع السائبة من خالل ملكية غير مباشرة عن طريق شركة البحري للبضائع السائبة المحدودة.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

محمد بن عبد العزيز السرحان

السادة مساهمي شركة البحري،،،
السالم عليكم ورحمة الله
ً
ً
مليئــا بالتحديــات
عامــا
كان عــام 2019م
االقتصاديـــــة علـــــى المستوييـــــن اإلقليمـــــي
والدولــــي ،حيــث تأثـــر حجـــم الطلـــب علــى
خدمــات النقــل ســلبا لعــدة أســباب منهــا
الحــرب االقتصاديــة بيــن الواليــات المتحــدة
األمريكيــــة والصيــــن ،وانخفــــاض مستــــوى
ســابقا
النمــو االقتصــادي فــي مراكــز القــوة
ً
مثــل الصيــن والهنــد وبعــض دول أمريــكا
الجنوبيــــة ،باإلضافــــة إلــى جهــــود المملكــــة
العربيــة الســعودية فــي الحفــاظ علــى أســعار
النفــط مــن خــال تقنيــن اإلنتاج والذي ســاهم
أيضـ ًـا فــي تدنــي الطلــب علــى خدمــات النقــل
وبالتالــي تدنــي األســعار فــي قطــاع النفــط.
وبالرغــم مــن هــذه التحديــات ومــا ســايرها
مــن توقعــات المحلليــن بتراجــع العائــدات،
فقــد حققــت البحــري أداء أفضــل ونمـ ً
ـوا فــي
اإليــرادات التشــغيلية ،مــن خــال االســتغالل
األمثــــل لألسطـــــول والقــدرة الفائقــة علــى
تحديــــد وترتيــــب وجهــــات وخطــــوط سيــــر
الناقــــات ،باإلضافــــة إلــــى التــــزام الشــــركة
بتبنــــي نهــج االبتــكار والمبــادرات التــي تضمــن
المحافظــة علــى مســتوى الريــادة فــي األداء
والحــد مــن التأثيــرات الســلبية علــى النتائــج
الماليــة للفتــرة الحاليــة.
واســتطاعت البحــري بمــا تملكــه مــن إمكانــات
وخبــرات أن تحقــــق التــــوازن بيــــن التحــــول
واالســتدامة الــذي يعــد محــور تحــدٍ أمــام الكثيــر
مــن الشــركات ،إال أن هــذه المفاهيــم تشــكل

الركائــز األساســية فــي نطــاق عملنــا .حيــث
نســعى بشــكل مســتمر إلــى تحســين عملياتنــا
والتكيــف مــع جميــع التغيــرات والتطــورات
التــــي يشهــــدها القطــــاع ،باإلضافــــة إلــى
الحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين بتقنيــن
المصروفــات والمحافظــــة علــــى مســتوى
الربحيــة فــي كافــة القطاعــات.
وانطالقـ ًـا مــن إدراكنــا لحجــم التحــوالت التجارية
وتسارعهـــــا ،وسعينـــــا المستمـــــر لتحقيـــــق
الربحيـــــة ،فقـــــد اتخــذت البحـــــري منهجيـــــة
عمــل تركــز علــى االســتفادة مــن معطيــات
التكنولوجيــا الحديثــه لتقديــم خدمــات مبتكــرة
ذات قيمــة مضافــة عبــر أســطول حديــث
وبنيــة تقنيــة متطــورة .باإلضافــة إلــى الســعي
المســتمر نحــو توطيــد عالقاتنــا التجاريــة مــع
شــركائنا الرئيســيين حيــث نتابــع باهتمــام
احتياجاتهــم فــي الداخــل والخــارج لكــي نســتمر
فــي خدمتهــم بشــكل متميــز.
وتعــــد الجــــودة جـ ً
ـزءا أساسيـــ ًـا مــــن مكنــــون
ً
جهــودا
البحــري المؤسســي الــذي يتطلــب
اســتثنائية وأنظمــة محــددة و معاييــر صارمه ال
ـكل مــن األشــكال  .كمــا
تقبــل التهــاون بــأي شـ ٍ
أننــا نســعى إلــى االســتثمار المســتمر لتطويــر
مــا تملكــه الشــركه مــن طاقــات ســعودية
واعــدة ســوف تســاهم بحــول اللــه فــي
اســتدامة مســتقبل قطــاع النقــل والخدمــات
ـكل
اللوجســتية فــي المملكــة و المنطقــة بشـ ٍ
عــام.
ونحــن بالشــك نعتبــر أنفســنا فــي البحــري
قــوة داعمــة لالقتصــاد الوطنــي ورؤيــة
المملكــة  -2030-والتــي تســتند إلــى مكامــن

قــوة المملكــة مــن حيــث المــوارد الطبيعيــة
ومكانتهــا الجغرافيــة.
ً
ختامــا ،يســرني أن أتقــدم بخالــص الشــكر
واالمتنــان لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين
وولــي عهــده األميــن ،كذلــك األخــوة األفاضــل
فــي مجلــس اإلدارة ،والزمــاء فــي فريــق
العمــل علــى مــا ألمســه منهــم مــن التــزام
ـان فــي دعــم الشــركة واالرتقــاء بخدماتهــا
وتفـ ٍ
إلــى االفضــل .وأنــا علــى ثقــه ،بحــول اللــه،
ـنحدِ ث نقــات نوعيــة
أننــا فــي قــادم األيــام سـ ُ
ـاال
كبيــرة فــي مســيرةِ وأداء الشــركة لتكــون مثـ ً
ً
ً
ودوليــا.
إقليميــا
يحتــذى بــه

والله ولي التوفيق.
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كلمة الرئيس التنفيذي

عبدالله بن علي الدبيخي

السادة مساهمي شركة البحري،،،
السالم عليكم ورحمة الله
اســتهلت البحــري عــام 2019م بطموحــات
عاليــة ،ونجحــت فــي تحقيــق إنجــازات نوعيــة
ســاهمت فــي تعزيــز مكانــة المملكــة العربيــة
الســعودية علـــى الساحــــة البحريــــة العالميــة
وترسيـــخ استدامـــة قطـــاع النقـــل البحـــري،
وذلــــك بفضـــــل الدعـــــم الالمحــــدود الــــذي
تقدمــــه حكومتنــــا الرشيــــدة بقيــــادة سيــــدي
ّ
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
عبدالعزيــز (حفظــه اللــه ورعــاه) والرؤيــة الثاقبــة
لصاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن
ســلمان ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر الدفــاع (حفظــه اللــه).
لقــد نجحــت البحــري خــال الســنوات القليلــة
الماضيــــة فــــي تعزيــــز مكانتهــــا العالميــــة
المرموقــــة فــــي قطــــاع النقـــل والخدمــات
اللوجســتية فــي ظــل تباطــؤ نمــو بعــض
االقتصــادات الكبــرى وتداعيــات حالــة عــدم
االستقــــرار التــــي تعيشهــــا المنطقــــة علــــى
المستوييــــن التجـــاري واالستثمـــاري ،حيـــث
أصبحـــت الحاجــة ملحــة إلــى التطلــع بعمــق
لمواجهــة تحديــات االقتصــاد العالمــي وتأثيرهــا
علــى قطــاع النقــل البحــري .ويأتــي ذلــك فــي
إطــار جهودنــا الراميــة إلــى القيــام بــدور محــوري
فــي تحقيــق أهــداف “رؤيــة المملكــة ”2030
المتمثلــة فــي إنشــاء مركــز إقليمــي لوجســتي،
واالســتفادة مــن موقــع المملكة االســتراتيجي
لجعلهــا بوابــة رائــدة للخدمــات اللوجســتية

تربــط بيــن ثــاث قــارات .ولقــد تمكنــا أن
نختتـــم عــــام 2019م بإنجــــازات استثنائيــــة
لنمضــي قدمـ ًـا فــي مســيرة التنميــة واإلنجــاز
كإحــدى أكبــر شــركات العالــم فــي مجــال النقــل
والخدمـــات اللوجستيــــة ،مســتفيدين بذلــك
مــن مقومــات وقــدرات لوجســتية رائــدة
وبنيـــة تحتيـــة متقدمـــة وأســطول متطــور
يعتمــد أحــدث التقنيــات ،األمــر الــذي مكننــا
مـــن تعزيـــز نمـــو العائـــدات فـــي قطاعــــات
التشــغيل ،وذلــك علــى الرغــم مــن األوضــاع
الجيوسياسيــــة والتحديــــات الخارجيــــة .لقــد
نجحنــا مجـ ً
ـددا خــال العــام 2019م فــي التأكيد
علــى ســامة خططنــا االســتثمارية المتبعــة
واألداء اإليجابــي حيــث شــهد الدخــل التشــغيلي
ً
ً
نظــرا الرتفــاع
ارتفاعــا بنســبة %25
للشــركة
اإليــرادات خــال العــام بنســبة  %7عــن العــام
الماضــي كمــا تحســنت نتائــج االســتثمارات
فــي الشــركات الزميلــة.
هــذا ،وقامــت البحــري بتفعيــل جــزء مــن
سياســتها التوســعية فــي مجــال بنــاء الســفن
وتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع الشــركة العالميــة
للصناعــات البحريــة  IMIوشــركة هيونــداي
للصناعــات الثقيلــة  HHIلبنــاء ناقــات نفــط
خــــام عمالقــــة جديــــدة .ومــــن شــــأن هــذه
الخطــوة أن تســاهم فــي تطويــر البنيــة التحتيــة
لسلســلة اإلمــداد فــي مجــال صناعــة الســفن
وتوطينهــا فــي المملكــة مــن خــال تمكيــن
الشــركة العالميــة للصناعــات البحريــة مــن
بنــاء ناقــات النفــط الخــام العمالقــة بشــكل

ً
داخليــا وفــق أحــدث المواصفــات
مســتقل
والمعاييــر الدوليــة لبنــاء الســفن؛ ممــا يســاهم
فــي تحقيــق “رؤيــة المملكــة  ”2030عــن
طريــق زيــادة نســبة المحتــوى المحلــي فــي
الصناعــة.
وحرصــت البحــري علــى إحــداث التــوازن بيــن
الطاقــات البشــرية واللوجســتية ،فعملنــا علــى
تعزيــز فــرق عملنــا بكــوادر فنيــة وإداريــة فائقــة
الكفــاءة ،ودعــم أنظمــة التدريــب بالمهــارات
والمعــارف الكافيــة لخلــق بيئــة عمــل جاذبــة
ذات فاعليــــة فـــي األداء التشــغيلي وقــادرة
ً
ً
وعالميــا .كمــا تحــرص
محليــا
علــى التنافــس
البحــري علــى تمكيــن المــرأة وتعزيــز دورهــا
الفعــــال ومساهمتهــــا فــــي عمليــــة التنميــة
واالزدهــــار ،إذ شهــــد العــــام 2019م ارتفاعـــ ًـا
كبيـ ً
ـرا فــي معــدل توظيــف العنصــر النســائي
فــي الشــركة بنســبة %10
وختامـ ًـا ،أود أن أتوجــه بخالــص الشــكر للقيــادة
كل مــن
الرشــيدة ،والشــكر موصــول إلــى ٍ
رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ،وفــرق
عملنــــا األكفــــاء ،وعمالئنــــا الكــــرام ،وكل مــن
ســاهم فــي تعزيــز جهــود البحــري والمضــي
ً
ٍ
برؤيــة ملؤهــا التفــاؤل لتحقيــق مزيــد
قدمــا
مــن التطويــر والعطــاء واإلنجــازات .متطلعيــن
والتميــز علــى
إلــى عــام آخــر حافــل بالنجاحــات
ّ
مختلــف األصعــدة.

والله ولي التوفيق.
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البحري ورؤية 2030

الرؤيــة

ربــط االقتصــادات حــول العالــم ،ونشــر االزدهــار وقيــادة التميــز فــي
الخدمــات اللوجســتية العالميــة

الرسالة

مــن خــال التركيــز باســتمرار علــى قيمنــا واألســس التجاريــة المســؤولة ،نحــن نرتقــي
لنصبــح مــزود خدمــة رائــد يطبــق أحــدث طــرق تشــغيل األســاطيل البحريــة المتميــزة
ً
تبعــا للمعاييــر العالميــة ،ونرســي فــي نفــس الوقــت عالقــات عمــل مثمــرة مــع
جميــع شــركائنا مبنيــة علــى الثقــة المتبادلــة.

القيـــم

االتزان
الشفافية
المثابرة
التفهم

استراتيجية البحري
تقوم استراتيجية البحري على خمسة أسس رئيسية هي:

تنميــــــة وتطويــــر األعمـــــال من أجـــــل زيـــــادة اإليــــرادات.
ً
ً
عالميا للخدمات اللوجستية.
مــزودا
تطويــــر الشركــــة لتصبــــح
تحقيق مركز قيادي بقطاع توفير الخدمات اللوجستية في المملكة.
تنويع قاعدة إيرادات البحري من خالل التوسع في العمليات اللوجستية.
خلق قيمة مضافة للمملكة وللمساهمين في الشركة وللعامليــن بهـــا.

تعتمــــد البحــــري استراتيجيــــة تتوافــــق مــــع
محـــددات رؤيـــة المملكـــة  ،2030فـــي ثالثـــة
محـــاور رئيســية ،أولهــا الســعي المســتمر إلــى
تنميــــة األعمـــال وتطويرهـــا فــــي القطاعــــات
الرئيســية الحاليــة فــي الشــركة ،وكذلــك توطيــد
العالقــات التجاريــة مــع العمــاء الرئيســيين
مثــل القطاعــات الحكوميــة وأرامكو الســعودية
أيضــــا متابعــــة احتياجـــات العمـــاء
وسابــــكً .
الخارجييــــن علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي
واالستمـــرار فــي خدمتهـــم بشــكل متميــز.
والمحـــور الثانــي هــو ،االستفـــادة مــن موقـــع
المملكــة ومكانتهــا كمركـ ٍـز رئيســي ٍ للطاقــة ،إذ
تشــير أرقــام التجــارة الدوليــة إلــى أن أكثــر مــن
 % 90مــن حركــة التجــارة العالميــة يتــم نقلهــا

ً
عـــن طريــــق البحــــر ،ممــــا يشــكل سـ ً
عالميا
ـوقا
عميقـ ًـا لشــركة البحــري ويوفر مجــاالت متعددة
للنمــو.
ويتيــح موقــع المملكــة العربيــة الســعودية فــي
منتصــف الكــرة األرضيــة كحلقــة وصــل بيــن
الشــرق والغــرب ،ميــزة نوعيــة غيــر مســبوقة
مــــن الناحيــــة اللوجستيــــة .لذلــــك تمضــــي
“البحري” ُقدمـــ ًـا فــــي تنفيذ خططها التوسعية
االســتراتيجية بتعزيــز أســطولها واالســتمرار فــي
بنــــاء ســفن حديثــة ،إضافــة إلى اعتمــاد تقنيات
وابتــكارات جديــدة فــي عملياتهــا.
ـور ثالــــث،
ـ
محــ
وتسعــــى البحــــري دائمـــ ًـا عبــــر
ٍ
إلــــى استكشــاف الفــرص التوســعية الجديــدة
واالستفـــادة ممــــا يتوفــــر لهــــا مــن إمكانيــات

فنيــة وبشــرية لتقديــم خدمــات جديــدة ذات
قيمــة مضافــة ،وذلــك بالتعــاون مــع كيانــات
ً
انطالقــا
اقتصاديــة وطنيــة داخــل المملكــة،
مــن التزامهــا الراســخ المســتمد مــن رؤيــة
 2030بتعزيــز مكانــة المملكــة كمركــز رئيســي
ً
وعالميا.
للنقــل والخدمــات اللوجســتية إقليميـ ًـا
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األسواق والتوقعات
ً
ً
متذبذبــا بالنســبة
عامــا
كان عــام 2019م
لألســواق االقتصاديــة ،وأدت التوتــرات
التجاريــة المتصاعــدة وتباطــؤ االقتصــاد
العالمــي إلــى انخفــاض حــاد فــي توقعــات
نمــو التجــارة عامــي 2019م و2020م.
ومــن المرجــح اآلن أن يســجل حجــم التجــارة
العالميــة للبضائــع نمـ ً
ـوا بحوالــي  %1.2فقــط
فــي العــام 2019م ،وهــو أبطــأ بكثيــر مــن
توقعــات النمــو التــي كانــت تقــدر بـــ %2.6
فــي بدايــة عــام 2019م .وبحســب منظمــة
التجــارة العالميــة ،فــإن الزيــادة المتوقعــة
فــي العــام 2020م تقــدر بمــا يقــارب ،%2.7
وذلــك بانخفــاض عــن  %3.0المتوقــع سـ ً
ـابقا،
بينمــا يحــذر اقتصاديــو المنظمــة مــن أن
مخاطــر الهبــوط ال تــزال مرتفعــة وأن توقعــات
العــام 2020م تعتمــد علــى عــودة العالــم إلــى
العالقــات التجاريــة العاديــة.
وفــي قطــاع النفــط ،شــهدت أســعار النفــط
تراجعـ ًـا عقــب ارتفاعهــا فــي ســبتمبر؛ نظـ ً
ـرا لتأثر
إنتــاج أوبــك مــن النفــط خــال الربــع الثالــث
بالتراجعــات فــي اإلنتــاج نتيجــة للهجمــات علــى
معامــل شــركة أرامكــو الســعودية ،بينمــا أدت
اســتعادة شــركة أرامكــو الســعودية لطاقتهــا
اإلنتاجيــة مــن النفــط بأســرع ممــا كان متوقعـ ًـا
فــي ســبتمبر إلــى تعافــي متوســط اإلنتــاج
اليومــي وعودتــه لطاقتــه الكاملــة وذلــك
عقــب انقطــاع نصــف اإلنتــاج فــي منتصــف
ذلــك الشــهر.
ً
تحديــا،
هــذا وال تــزال أســواق النفــط تمثــل
حيــث تمثــل التقديــرات الحاليــة ألوبــك
بشــأن الطلــب علــى النفــط فــي عــام 2020م
أدنــى مســتوى مــن النمــو الســنوي؛ إال أن
االتفــاق األمريكــي الصينــي بشــأن تعليــق
الرســوم الجمركيــة األمريكيــة علــى ســلع
اســتهالكية صينيــة ،باإلضافــة إلــى اتفــاق
أوبــك وشــركائها علــى تعميــق خفــض اإلنتــاج
حتــى مــارس 2020م علــى األقــل أديــا إلــى
رفــع أســعار النفــط فــي نهايــة عــام 2019م.
ومــن جهــة أخــرى  -وبســبب كــون الصيــن
مــن أكبــر مشــتري النفــط الخــام  -التــزال
هنــاك بعــض “التوقعــات الســلبية” للتأثيــر
المحتمــل لفيــروس كورونــا فــي الصيــن
علــى االقتصاديــن الصينــي والعالمــي وعلــى
مقومــات ســوق النفــط.
وتتطلــب معاييــر المنظمــة البحريــة الدوليــة
( )IMO 2020المتعلقــة بالحــد مــن انبعاثــات
أكســيد الكبريــت أن يتــم تقليــص نســبة
الكبريــت فــي وقــود الســفن مــن %3.5
ابتــداء مــن  1ينايــر 2020م،
إلــى %0.50
ً
ومــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلــى الحــد مــن
اإلمــدادات والحمــوالت علــى المــدى القصيــر،

حيــث يــؤدي تركيــب معــدات لمعالجــة الوقــود
عالــي الكبريــت ( )scrubberإلــى تخفيــض
الحمولــة الصافيــة للســفن .ومــن جهــة أخــرى،
مــن المتوقــع أن يكــون هنالــك تأخيــر فــي
الرحــات نتيجــة للحاجــة لوقــت أطــول للتــزود
بالوقــود مــن النوعيــة المتوافقــة (منخفــض
الكبريــت) .كمــا أن التوتــرات الجيوسياســية في
المنطقــة قــد تحــد مــن اإلمــدادات مــن وإلــى
المنطقــة ،وقــد تؤثــر علــى تكاليــف الشــحن
بشــكل عــام.
فيمــا يخــص ســوق ناقــات النفــط ،فــإن
التوقعــات العامــة إيجابيــة علــى المــدى
المتوســط حيــث تدخــل فــي اتجــاه دوري
تصاعــدي ،كمــا يظهــر أحــدث تقريــر للوكالــة
الدوليــة للطاقــة ( )IEAنمــو الطلــب علــى
النفــط بمعــدل يتــراوح مــا بيــن  1.2-1مليــون
برميــل فــي اليــوم حتــى عام 2025م .ويســعى
التوســع العالمــي فــي طاقــة التكريــر إلضافــة
حوالــي  3.3مليــون برميــل فــي اليــوم علــى
مــدار العاميــن المقبليــن؛ يكــون معظمهــا
فــي الصيــن ،أكبــر مســتورد للنفــط الخــام فــي
العالــم .وفــي الوقــت نفســه ،مــن المتوقــع أن
تنمــو صــادرات النفــط مــن الواليــات المتحــدة
األمريكيــة إلحــداث مزيــد مــن الطلــب علــى
الناقــات ،مــع توقعــات زيــادة اإلنتــاج إلــى
 13.7مليــون برميــل فــي اليــوم بحلــول العــام
2021م ،حســب البيانــات المنشــورة عــن إدارة
معلومــات الطاقــة األمريكيــة ،باإلضافــة
إلــى تشــغيل بنــى تحتيــة جديــدة للتصديــر.
وبالنســبة للعــرض ،وعلــى المــدى المتوســط،
مــن المتوقــع أن تتراجــع عمليــات تســليم
حاليــا
الســفن الجديــدة مــن معــدل الطلبــات ً
والــذي يبلــغ ( 71وحــدة) علــى مــدى الســنوات
الثــاث المقبلــة ،بينمــا مــن المتوقــع أن ترتفــع
عمليــات اســتبعاد الســفن القديمــة بنســبة
 %20مــن أســطول ناقــات النفــط العمالقــة
والتــي تجــاوزت  20عامـ ًـا خــال نفــس الفتــرة.
وبالنظــر إلــى مقومــات الســوق الواعــدة ،يــرى
محللــو القطــاع بشــكل عــام أن أســواق نقــل
النفــط علــى المــدى القصيــر إلــى متوســط
األجــل ســتظل قويــة.
وفيمــا يخــص قطــاع شــحن البضائــع؛ فقــد
شــهد تقلبــات عديــدة خــال العقــد الماضــي،
ويمكــن اعتبــار العــام 2019/2018م مرحلــة
هبــوط .ومنــذ ذلــك الحيــن ،هنــاك مؤشــرات
تــدل علــى تحســن الربحيــة التشــغيلية بشــكل
ً
هيكليــا
تحــوال
ملحــوظ حيــث يواجــه القطــاع
ً
بالنظــر إلــى آثــار األنظمــة المتعلقــة بالوقــود
( )2020 IMOكمــا تظهــر طلبــات الســفن
ً
تحســنا بالمقارنــة مــع الفتــرات الســابقة،
ونتيجــة لذلــك؛ مــن المنتظــر أن تتحســن
أســعار الشــحن فــي الفتــرة القادمــة ،باإلضافة

إلــى التوقعــات بــأن تتمتــع مســارات الشــحن
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة إلــى الشــرق
األوســط والهنــد ،وتلــك المنطلقــة مــن
ً
مــرورا بجنــوب أفريقيــا
الشــرق األوســط،
ومتجهـ ًـة للواليــات المتحــدة األمريكيــة ،بحركــة
شــحن متزايــدة خــال المــدى القصيــر إلــى
متوســط األجــل.
وبالنســبة إلــى قطــاع نقــل للكيماويــات ،فــإن
عمليــات البحــري للكيماويــات تتضمــن النقــل
والمناولــة اللوجســتية للكيماويــات الســائلة
والمنتجــات البتروليــة النظيفــة والزيــوت
النباتيــة .وتتأثــر معــدالت أســعار النقــل فــي
المنتجــات ذات العالقــة إيجابيـ ًـا بعــدة عوامــل
كالنمــو فــي التجــارة العالميــة ودخــول طاقــات
إنتاجيــة جديــدة؛ والتــي تــؤدي إلــى نمــو الطلب
علــى الشــحنات المنقولــة حــول العالــم .وفــي
نفــس الوقــت ،فــإن دخــول ســفن جديــدة
بمعــدل أقــل مــن معــدل خــروج الســفن
النتهــاء عمرهــا اإلفتراضــي يــؤدي إلــى الزيــادة
ً
ســلبا علــى أســعار
فــي العــرض ممــا يؤثــر
النقــل ،وبالتماشــي مــع النمــو فــي التجــارة
العالميــة ،فمــن المتوقــع أن ينمــو الطلــب
العالمــي علــى نقــل الكيماويــات بمعــدل
ال يقــل عــن  %4خــال عــام 2020م .رغــم
أن األحــداث األخيــرة  ،بمــا فيهــا التوتــر فــي
الشــرق األوســط ووبــاء فيــروس كورونــا فــي
الصيــن ،قــد يكــون لهمــا تأثيــر ســلبي علــى
المــدى القصيــر ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض
اســتهالك والمــواد الكيميائيــة والمنتجــات
البتروليــة النظيفــة والزيــوت النباتيــة بســبب
تباطــؤ االقتصــاد الصينــي وتدابيــر الحجــر
الصحــي التــي تــؤدي إلــى انخفــاض الطلــب
وبالتالــي زيــادة العــرض فــي مجــال النقــل.
وعلــى المســتوى اإلقليمــي ،فــإن دخــول
طاقــات إنتاجيــة كيماويــة جديــدة ،خاصــة
فــي منطقــة الشــرق األوســط ،يعــزز مــن
مســتوى الطلــب .وفيمــا يخــص النمــو فــي
طاقــات النقــل المتوفــرة ،فإنــه مــن المتوقــع
أن يكــون بمعــدل أقــل مــن  ،%3والتــي تــم
تســجيلها خــال العــام 2018م؛ األمــر الــذي
يدعــو للتفــاؤل بارتفــاع معــدالت أســعار النقــل
خــال المــدى المتوســط .وفــي قطــاع ناقــات
الكيماويــات ( ،)MR IMO2والــذي تعتبــر
ً
عالميــا
البحــري أكبــر المــاك والمشــغلين
لهــذا النــوع ،فــإن التوقعــات بــأن يقــل معــدل
تســليم الســفن الجديــدة مقارنــة بمعــدل
خــروج الســفن النتهــاء عمرهــا اإلفتراضــي ممــا
قــد يعــزز الطلــب وأســعار النقــل .وبشــكل
عــام ،فــإن تحســن أســعار نقــل الكيماويــات
والنمــو فــي الطلــب مرهــون بتحقــق التنبــؤات
ً
عالميــا والتغلــب
المســتقبلية بنمــو التجــارة
علــى المعوقــات.

وفــي قطــاع نقــل المــواد الســائبة ،فقــد كان
تأثيــر العوائــق الناتجــة عــن الحــروب التجاريــة
علــى هــذا القطــاع بشــكل أكبــر مقارنــة
بالقطاعــات األخــرى .كمــا مــن المتوقــع أنــه
ســوف يســتمر النمــو الكبيــر فــي العــرض
خــال المــدى القصيــر والمتوســط بأكثــر مــن
الطلــب .إن األثــر التراكمــي لمعــدالت النمــو
هــذه يعنــي أن الفجــوة بيــن الطلــب علــى
الشــحن وإمــدادات الســفن ســوف تســتمر
ً
ضغطــا علــى أســعار
فــي النمــو ،ممــا يشــكل
الشــحن.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التوقعــات
المســتقبلية لقطــاع النقــل البحــري
ومعــدالت أســعار النقــل يتعــذر التنبــؤ
ً
ً
مباشــرا
ارتباطــا
بهــا بدقــة كونهــا ترتبــط
بعــدد مــن المتغيــرات الخاضعــة لمؤثــرات
اقتصاديــة متنوعــة؛ كأســعار النفــط
ومعــدالت التضخــم والنمــو االقتصــادي،
وقــد تتأثــر التوقعــات المســتقبلية حســب
التغيــرات فــي تلــك العوامــل باإلضافــة
لقــدرة الســوق علــى اســتيعاب العوائــق
الناتجــة عــن الحــروب التجاريــة واألوبئــة
واســتقرار األوضــاع الجيوسياســية فــي
ا لمنطقــة .
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الخطط المستقبلية

بنظــرة مســتقبلية للعــام 2020م فــي
البحــري ،تحــرص الشــركة علــى االســتمرار فــي
تحســين عملياتهــا والتزامهــا بتطبيــق مبادراتهــا
االســتراتيجية وتبنــي نهــج االبتــكار مما يســاهم
بشــكل رئيســي فــي تطويــر ونمــو أعمالهــا
ـتيا عالميـ ًـا رائـ ً
ـزا لوجسـ ً
لجعــل المملكــة مركـ ً
ـدا .و
تماشـ ً
ـيا مــع معاييــر المنظمــة البحريــة الدوليــة
لعــام 2020م والمتعلقــة بالحــد مــن انبعاثــات
أكســيد الكبريــت ،حيــث تنــص علــى تقليــص
نســبة الكبريــت فــي وقــود الســفن مــن %3.5
ابتــداء مــن  1ينايــر 2020م؛
إلــى %0.50
ً
نجحــت الشــركة منــذ نهايــة  2019باتخــاذ
اإلجــراءات لالمتثــال لمعاييــر المنظمــة مــن
خــال وضــع خطــة شــاملة لمجمــل األســطول
بحيــث يســتخدم وقــود (منخفــض الكبريــت)
وذلــك شــمل التنســيق مــع مــزودي الوقــود
فــي مختلــف الموانــئ حــول العالــم ،ووضــع
خطــة تطبيقيــة مفصلــة لــكل ســفينة تضمــن
التحــول بســامة وفعاليــة بمــا ال يتعــارض
مــع جــدول تشــغيل الســفينة ،باإلضافــة إلــى
اســتخدام تقنيــة يتــم تركيبهــا علــى بعــض

المخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها

الســفن لمعالجــة الوقــود الحالــي الــذي يحتــوي
علــى نســبة أعلــى مــن الكبريــت وذلــك لتلبيــة
متطلبــات المعاييــر.
وتماشــيا مــع رؤيــة المملكــة  2030لتطويــــر
الخدمــــات اللوجســــتية التــي تهــدف إلــــى
ً
ً
عالميــا
لوجســتيا
جعــــل المملكــــة مركــــزً ا
وقــــادرة علــــى االســــتفادة مــــن موقعهــــا
دورا رئيسـ ً
ً
ـيا
الجغرافــــي ،تــؤدي شــركة البحــري
فــي دعــم متطلبــات الرؤيــة حيــث تعتبــر شــركة
النقــل البحــري الناقــل الحصــري لشــركة أرامكــو
الســعودية إلــى الواليــات المتحــدة وأوروبــا
والشــرق األقصــى .كمــا تعمــل البحــري علــى
توســيع خدماتهــا وفتــح اآلفــاق لمزيــد مــن
خطــوط التجــارة الجديــدة ،بمــا يعــزز موقــع
المملكــة فــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية،
وتنويــع االقتصــاد بمــا يدعــم رؤيــة المملكــة
.2030
وتضــع شــركة البحــري الخطط الالزمــة لتحديث
وتحســين كفــاءة أســاطيل الشــركة كونهــا تعــد

مــن أكبــر الشــركات المشــغلة لناقــات النفــط
فــي العالــم ،ومــن أكبــر مشــغلي وناقلــي
المــواد الكيماويــة فــي الشــرق األوســط .وفــي
هــذا الصــدد ،فقــد تــم توقيــع عقــد لبنــاء أول
ناقلــة نفــط عمالقــة ( )VLCCمــع الشــركة
العالميــة للصناعــات البحريــة بالتعــاون مــع
شــركة هيونــداي الكوريــة للصناعــات الثقيلــة،
وســيتم اســتالم ناقلــة النفــط العمالقــة خــال
العــام 2021م .وفــي مجــال نقــل البضائــع
الســائبة ،فإنــه مــن المقــرر اســتالم أربــع ســفن
جديــدة خــال العــام .2020
ً
واســتمرارا لريــادة الشــركة وخططهــا
االســتراتيجية فــي تنــوع أعمالهــا ومصــادر
دخلهــا ،تقــوم الشــركة بدراســة واستشــراف
الفــرص التــي تتوافــق مــع اســتراتيجية الشــركة
ورؤيــة المملكــة  ،2030وتقــوم باإلعــان عنهــا
فــي الوقــت المناســب .وفيمــا يلــي قائمــة
بأهــم اإلعالنــات الصــادرة عــن الشــركة والتــي
تلقــي الضــوء علــى خططهــا المســتقبلية:

أهم اإلعالنات الصادرة عن البحري
•أعلنــت البحــري عــن االنتهــاء مــن إجــراءات ترســية وتوقيــع اتفاقيــة (توريــد الميــاه المحــاه مــن المحطــات المتنقلــة العائمــة إلــى خزانــات
محطــات التحليــة) مــع المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة فــي إنشــاء  ٣محطــات عائمــة (بــوارج) لتحليــة الميــاه وتوريــد الميــاه المحــاه مــن
البــوارج إلــى خزانــات محطــات التحليــة بمقــدار  ٥٠ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم لــكل محطــة (بســعة إجماليــة  ١٥٠ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم).
ســيتم تشــغيل المشــروع لمــدة  ٢٠عــام ،ابتــداء مــن تاريــخ التشــغيل التجــاري ومــن المتوقــع أن يكــون ذلــك فــي الربــع األول مــن عــام 2021م.
•أعلنــت البحــري أنهــا تلقــت يــوم الخميــس  4صفــر 1441هـــ الموافــق  3أكتوبــر 2019م خطابـ ًـا مــن وزارة الدفــاع يفيــد بالموافقــة علــى تمديــد
عقــد خدمــات نقــل وشــحن معــدات الــوزارة لمــدة عــام مــن تاريــخ  11محــرم 1441هـــ الموافــق  10ســبتمبر 2019م وحتــى  21محــرم 1442هـ
الموافــق  9ســبتمبر 2020م بزيــادة  %10مــن قيمــة العقــد اإلجماليــة ليصبــح مبلــغ العقــد بعــد التمديــد  421,668,500ريــال.
•أعلنــت البحــري فــي يــوم  19محــرم  1441هـــ الموافــق  18ســبتمبر  2019م عــن اســتكمال إجــراءات توقيــع عقــد لبنــاء أول ناقلــة نفــط
عمالقــة ( )VLCCمــع الشــركة العالميــة للصناعــات البحريــة بالتعــاون مــع شــركة هيونــداي الكوريــة للصناعــات الثقيلــة ،وســيتم اســتالم ناقلــة
ـدادا لتوقيــع اتفاقيــة الشــركاء بتاريــخ  07شــعبان 1438هـــ الموافــق  30مايــو
النفــط العمالقــة خــال العــام 2021م ويأتــي هــذا اإلعــان امتـ ً
 2017م بيــن كل مــن شــركة أرامكــو الســعودية وشــركة هيونــداي للصناعــات الثقيلــة المحــدودة (شــركة فــي كوريــا الجنوبيــة) وشــركة المبريــل
للطاقــة المحــدودة (شــركة إماراتيــة) ،وتوقيعهــا عقــد شــراء مــاال يقــل عــن  %75مــن احتياجاتهــا مــن الســفن التجاريــة علــى مــدار  10ســنوات
مــن تاريــخ بــدء تشــغيل المشــروع بمــا يعــادل  52ســفينة بمــا فيهــا ناقــات النفــط العمالقــة.

يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة مســتمرة
لسياســات الشــركة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر
لضمــان تنفيــذ السياســات والبرامــج
المعتمــدة وذلــك للحــد مــن المخاطــر التــي
يمكــن أن تواجــه الشــركة .كذلــك تقــوم اإلدارة
العليــا بالشــركة بالتأكــد مــن أن عمليــات إدارة
المخاطــر واألنظمــة المتبعــة تعمــل بكفــاءة
علــى جميــع المســتويات فــي الشــركة .يتركــز
مفهــوم إدارة المخاطــر بالشــركة فــي تقديــم
الســامة فــي جميــع أعمالهــا ،والعمــل علــى
درء مخاطــر الحــوادث الرئيســية والفرعيــة
وذلــك ضمــن إطــار األهــداف االســتراتيجية
والضوابــط الداخليــة التنظيميــة فــي الشــركة.
فمجــال النقــل البحــري ال يخلــو مــن المخاطــر؛
خاصــة التشــغيلية منهــا ،مثــل تهديــدات
الهجمــات اإلرهابيــة والحــروب والقرصنــة،
باإلضافــة إلــى حوادث الســفن وتلــف البضائع
المنقولــة وإصابــات البحــارة وغيرهــا .لــذا ،فقــد
أولــت الشــركة اهتمامـ ًـا بالغـ ًـا لتجنــب وتقليــل
المخاطــر مــن خــال اســتخدام النظــم الســليمة
فــي إدارة المخاطــر ،باإلضافــة إلــى إصــدار
الشــهادات وتصنيــف المعــدات واإلجــراءات
وتوفيــر التدريــب فــي مجــال الســامة؛ ممــا
يســهم فــي المحافظــة علــى ســامة العامليــن
وســامة البضائــع المنقولــة ،وكذلــك
المســاهمة فــي ضمــان الجــودة وتحقيــق
اســتخدام أفضــل للمــوارد المتاحــة .وتقــوم
الشــركة بتوفيــر التغطيــة التأمينيــة لحمايــة
الشــركة مــن المخاطــر المحيطــة بناقالتهــا
والبضائــع المنقولــة عــن طريقهــا ،وأطقــم
ســفنها والعامليــن بهــا .ويتــم اختيــار مقدمــي
خدمــة التأميــن مــن خــال رصــد وتقييــم
المــاءة الماليــة والقــدرة التقنيــة وااللتزامــات
قبــل وخــال الفتــرة المؤمــن عليهــا للتأكــد
مــن الحصــول علــى أفضــل العــروض بأفضــل
المنافــع التأمينيــة.
كمــا تنتــج عن أنشــطة الشــركة بعــض المخاطر
الماليــة المختلفــة التــي تتضمــن مخاطــر
الســيولة واالئتمــان ويتــم إدارتهــا مــن خــال
خطــوات قيــاس ورقابــة مســتمرة وتســعى
الشــركة للحــد مــن آثارهــا بطــرق مختلفــة مــن
ضمنهــا المشــتقات الماليــة الالزمــة للتحــوط
مــن مخاطــر أســعار الفائــدة علــى القــروض.
وتعمــل الشــركة بشــكل مســتمر للحــد مــن
تأثيــر مجمــل المخاطــر المحيطــة بأعمالهــا
للتقليــل مــن تأثيرهــا علــى أعمــال الشــركة.
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البحري للنفط
تتصــدر البحــري للنفــط مرتبــة متقدمــة فــي
ســوق النقــط العالمــي علــى مــدي عقديــن من
ـطوال ضخمـ ًـا
الزمــن ،فهــي تملــك وتشــغل أسـ
ً
مــن ناقــات النفــط العمالقــة يبلــغ قوامــه
 43ناقلــة ،تبلــغ حمولــة كل منهــا  2.2مليــون
برميــل تقريبـ ًـا ،بينمــا تبلــغ حمولــة األســطول
بالكامــل 13.4مليــون طــن ســاكن ،وهــو مــا
يمثــل  %5.4مــن حجــم الطاقــة العالميــة.
تأسســت البحــري للنفــط عــام 1996م لتلبيــة
احتياجــات المملكــة العربيــة الســعودية والتــي

عالميــا مــن حيــث
تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة
ً
إنتــاج النفــط ،لتصبــح خــال فتــرة وجيــزة
الناقــل الحصــري للنفــط المبــاع مــن شــركة
أرامكــو الســعودية ،إضافــة إلــى امتالكهــا
عقــود طويلــة األجــل مــع مســتأجرين مــن
ً
دائمــا علــى
الدرجــة األولــى ،فهــي تحــرص
حصــول عمالئهــا ومســاهميها قيمــة أعلــى
بفضــل معرفتهــا الكاملــة بأفضــل آليــات
الســوق .كونهــا مالكــة للناقــات ومســتأجرة
لهــا بمــا يضمــن المرونــة التجاريــة والتشــغيلية،

فضـ ًـا عــن القــدرة علــى طــرح نمــاذج تشــغيلية
مبتكــرة تعتمــد علــى البيانــات الضخمــة،
فهــي تتمتــع بنظــام إدارة متطــور للطــرق
البحريــة يســاعد فــي تحقيــق معــدالت عاليــة
لالســتفادة مــن ناقالتهــا .إلــى جانــب اعتمادهــا
علــى كــوادر بشــرية مؤهلــة تتمتــع بالخبــرة
الكبيــرة.

إن الحمــوالت عاليــة الجــودة إلــى جانــب
الخدمــات المهنيــة المتميــزة واألســعار
التنافســية تجعــل مــن البحــري شـ ً
ـريكا مفضـ ًـا
لكبــار العمــاء العالمييــن مــن منتجــي النفــط
ومصافــي التكريــر فــي العالــم ،ولقــد كان عــام
ً
مليئــا بالتحديــات نتيجــة مخاوف
عامــا
2019م ً
زيــادة العــرض وعــدم مواكبــة الطلــب ،لذلــك
فــي ظــل الضغــوط التــي يتعــرض لهــا القطــاع
ً
حاليــا وأثــرت القضايــا الجيوسياســية علــى
نتائــج أعمــال األربــاع الثالثــة األولــى للعــام،
إال أن فــرض الواليــات المتحــدة عقوبــات

علــى أســطول شــركة كوســكو فــي أوائــل
الربــع الرابــع كان لــه أثــره فــي خــروج % 7
مــن حجــم األســطول العالمــي ،كمــا دفعــت
التوتــرات الدوليــة إلــى تســارع ارتفــاع معــدالت
الشــحن إلــى معــدالت تاريخيــة إال أنهــا كانــت
محــدودة حيــث مــا لبثــت أن عــادت األســعار
إلــى مســتويات واقعيــة.
بعــد اســتيعاب الســوق لتلــك المعوقــات،
عملــت تخفيضــات أوبــك علــى زيــادة اإلنتــاج
واتســاع نطــاق الصــادرات فــي الواليــات
المتحــدة ،حيــث زادت الصــادرات األمريكيــة

خــال العــام بمتوســط  2.9مليــون برميــل
ً
يوميــا ،مــع ارتفــاع متوســط اإلنتــاج خــال
النصــف الثانــي مــن  3مليــون برميــل يوميـ ًـا،
باإلضافــة إلــى ذلــك أدت اشــتراطات ()IMO2
إلــى خــروج بعــض الناقــات مــن الخدمــة
مؤقتـ ًـا لتركيــب أجهــزة تنقيــة الوقــود وكذلــك
طــول فتــرة االنتظــار للحصــول علــى الوقــود
المطابــق لألنظمــة ممــا أدى إلــى تحســن
الطلــب علــى النقــل لفتــرة وجيــزة.

معدالت أسعار الشحن من الخليج للشرق األقصى

أسطول البحري للنفط
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نمــا أســطول “البحــري” مــن ناقــات النفــط
العمالقــة علــى مــدار ســنوات عملهــا بنســبة
 ،%43ممــا يــدل علــى االلتــزام الكامــل
باســتمرار ريادتهــا علــى المــدى البعيــد .ففــي
الفتــرة بيــن عامــي 2016م2018-م تــم إضافة
 15ناقلــة نفــط عمالقــة إلــى األســطول ،فيمــا
شــرعت الشــركة فــي التخلــص مــن األســطول
القديــم فــي نهايــة عــام 2018م .وخــال عــام
2019م اســتمرت الشــركة فــي خطــط تجديــد
األســطول بخــروج اثنتيــن مــن ناقــات النفــط
العمالقــة مــن الخدمــة ،وســوف يتــم خــروج
ناقلــة ثالثــة فــي عــام 2020م كجــزء مــن
التــزام البحــري بالحفــاظ علــى أســطول حديــث
عالــي الجــودة فــي إطــار التطــورات التــي
تشــهدها صناعــة النقــل فــي الفتــرة األخيــرة
وإقــرار اتفاقيــات دوليــة تضمــن ضــرورة
الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة كمنــع تلــوث البحــر
مــن الوقــود .كمــا تــم تزويــد  4مــن ناقالتنــا
العمالقــة بأجهــزة تنقيــة الوقــود  -تعمــل
ً
فعليــا  -لحســاب أحــد عمالئنــا الرئيســيين.

إن أســطول البحــري للنفــط يعمــل بوقــود
يتوافــق مــع اشــتراطات المنظمــة البحريــة
تماشــيا مــع اســتراتيجية طويلــة
الدوليــة
ً
األجــل ،تأتــي ضمــن برنامــج تحديــث مســتمر
يهــدف إلــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية
وزيــادة القــدرة التنافســية ،وهــو مــا ســوف
يظهــر فــي الناقــات الجديــدة التــي يتــم بناؤهــا
بالتعــاون مــع الشــركة العالميــة للصناعــات
البحريــة ( )IMIوشــركة هيونــداي  HHIللبنــاء
فــي كوريــا الجنوبيــة.
واســتمرت البحــري للنفــط فــي تعزيــز وجودهــا
فــي ســوق الخليــج العربــي خــال عــام 2019م
بنقــل  16شــحنة لعــدد  7عمــاء ،مســتفيدة
مــن أداء أســطولها العمــاق وتمتعهــا
بالســمعة الطيبــة ،فــي هــذا القطــاع المهــم،
إلــى جانــب عالقتهــا القويــة مــع المســتأجرين
الرئيســيين لتعزيــز اســتخدام الرحــات العائــدة
“ ،”backhualواســتطاعت االســتحواذ علــى
حصــة أكبــر مــن الشــحنات المنطلقــة مــن

الموانــئ األمريكيــة ممــا ســاهم فــي زيــادة
حصتهــا الســوقية لنقــل شــحنات النفــط مــن
أمريــكا إلــى الشــرق “ ”USG-Eastوالــذي
يشــهد كثافــة عاليــة ويعــد المســار المفضــل
ً
حاليــا فهــو يوفــر أقصــى حــد الســتخدام
الناقــات (تقليــل أيــام الرحــات غيــر المحملــة
لحوالــي  7أيــام  ،)ballasting -بالمقارنــة مــع
الرحــات العائــدة مــن منطقــة الكاريبــي ممــا
يســاعد فــي تحســين االســتخدام الكلــي.
ً
ً
ملحوظــا فــي معــدل
نمــوا
وبذلــك تحقــق
الرحــات العائــدة مــن الموانــئ األمريكيــة
( )USGإلــى  %73مــن إجمالــي الرحــات
العائــدة ( )backhualمقارنــة بنســبة %40
خــال عــام 2018م .إضافــة إلــى ذلــك ،وفــي
إطــار فتــح خطــوط نقــل جديــدة نجحــت البحري
للنفــط فــي أن تكــون مــن أوائــل الشــركات
التــي اســتخدمت ناقالتهــا العمالقــة فــي نقــل
شــحنات مــن حقــل النفــط النرويجــي الجديــد
فــي . Jophan Sverdrup
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لقــد نجحــت البحــري للنفــط فــي إدارة الســوق
الصعبــة والظــروف التشــغيلية الداخليــة ،بمــا
فــي ذلــك التوتــرات الجيوسياســية اإلقليميــة
لتخفيــف اآلثــار الســلبية خــال األربــاع الثالثــة
األولــى والدخــول إلــى الربــع الرابــع بنتائــج
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إيجابيــة .واســتطاعت نقــل حوالــي 2.15
ً
يوميــا
مليــون برميــل مــن النفــط الخــام
لعمالئهــا حــول العالــم خــال عــام 2019م،
ممــا عــاد بنتائــج ماليــة قويــة أنعشــت
اســتراتيجياتنا طويلــة األجــل وانعكســت علــى

تحســن العمليــات التشــغيلية حيــث حققــت
البحــري للنفــط نتائــج مميــزة بإجمالــي أربــاح
تشــغيلية تخطــت المليــار ريــال مقارنــة ب 813
مليــون ريــال خــال عــام 2018م.

مقارنة عدد ونسبة رحالت الناقالت العمالقة

VLCC VOYAGES BY ROUTE
2018

2019

100

80

العمليات التجارية للبحري للنفط

60

نفــذت البحــري للنفــط مــا مجموعــه 386
رحلــة خــال العــام ،حيــث نقلــت  784مليــون
برميــل مــن النفــط فــي جميــع أنحــاء العالــم.
واســتمر تنويــع مســار الرحــات لنقــل شــحنات

شــركة أرامكــو الســعودية مــع زيــادة الشــحنات
المتجهــة مــن الخليــج العربــي إلــى ماليزيــا
بســتة أضعــاف ،واســتحداث مســار “الخليــج
العربــي  -جــازان“ ،وخــال عــام 2019م ،تــم

نقــل  3شــحنات مــن البحــر األبيــض المتوســط
إلــى الواليــات المتحــدة ،ونقــل شــحنة واحــدة
مــن البحــر األحمــر إلــى الواليــات المتحــدة التــي
تعبــر قنــاة الســويس.

40
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CBS/WAF-Asia

SK - USA

SK - RTDM

Yanbu - AS

)AG - East (O/C

AG - Jizan

AG - Okinawa

AG - Malaysia

AG - Onsan

AG - Yanbu

%

الرحالت

%

الرحالت

AG - AS

Voyages

Voyages

AG - USA

2019

2018

المسار

0

Route

11%

41

18%

72

مسار الخليج العربي – الواليات المتحدة األمريكية

Arabian Gulf - USA

12%

45

10%

43

مسار الخليج العربي – العين السخنة

Arabian Gulf- Ain Sukhna

19%

72

18%

73

مسار الخليج العربي – ينبع

Arabian Gulf - Yanbu

10%

38

9%

36

مسار الخليج العربي – أونسان ()s-oil

)Arabian Gulf - Onsan (S-Oil

2%

6

0%

1

مسار الخليج العربي – ماليزيا

Arabian Gulf - Malaysia

0%

1

0%

1

مسار الخليج العربي – أوكيناوا

Arabian Gulf - Okinawa

1%

2

مسار الخليج العربي – جازان

Arabian Gulf - Jizan

4%

16

0%

1

مسار الخليج العربي – الشرق األقصى ()Out Charter

)Arabian Gulf - East (Out Charter

23%

88

21%

85

مسار ينبع – العين السخنة

Yanbu - Ain Sukhna

6%

22

6%

24

مسار سيدي كرير – روتردام

Sidi Kerir - Rotterdam

1%

3

مسار سيدي كرير -الواليات المتحدة األمريكية

Sidi Kerir - USA

مسار الكاريبي  /غرب افريقيا – اسيا  /الشرق األقصي

Carribean/WAF-Asia/Far East

13%

52

18%

74

100%

386

100%

410

اإلجمالي

Total
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البحري للخدمات اللوجستية
تأسســت البحــري للخدمــات اللوجســتية
عــام 1979م كأول شــركة اســتراتيجية فــي
ً
ً
عريقــا
إرثــا
مجموعــة البحــري ،فهــي تمتلــك
يمتــد لــــ  40عامـ ًـا شــهدت خاللهــا تطبيــق نهــج
فريــد ،وركــزت علــى توفيــر خدمــات ذات كفاءة
عاليــة لمجموعــة متنوعــة مــن الشــحنات ،كمــا
تخصصــت فــي الوقــت ذاتــه بقــدرات التخزيــن
“تحــت الســطح”.
تأتــي الشــركة ضمــن قائمــة تضــم أول 10
ناقــات للبضائــع العامــة فــي العالــم ،وبيــن
أفضــل  5شــركات فــي أوروبــا ،كونهــا المــزود
الرائــد لخدمــات النقــل عبــر خطــوط مباشــرة
مــن شــرق الواليــات المتحــدة وســاحل الخليــج
األمريكــي وكنــدا إلــى جــدة ودبــي والدمــام
ومومبــاي ،ويشــمل ذلــك إرســائها فــي
موانــئ منطقــة البحــر المتوســط وأوروبــا
التــي تقــع فــي مســارها .كمــا تُ شـ ِّـغل الشــركة
ســفنها المصممــة بشــكل فريــد عبــر موانــئ
البحــر األحمــر والخليــج العربــي.
وتعــد البحــري للخدمــات اللوجســتية المــزود
الوحيــد لخدمــة الخــوط المالحيــة المنتظمــة
لســفن شــحن البضائــع ( )ROCONplusبيــن
الواليــات المتحــدة األمريكيــة والســعودية،

ً
متطــورا متعــدد
أســطوال
فهــي تمتلــك
ً
االســتخدامات متوســط عمــره ال يتجــاوز الـــ 5
ســنو ا ت .
إلــى جانــب ذلــك ،تقــدم الشــركة خدماتهــا
للعديــد مــن الشــركات العالميــة والجهــات
الحكوميــة فــي المملكــة العربية الســعودية عبر
عقــود طويلــة األجــل ،هــي الناقــل الحصــري
لــكل مــن وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة فــي
المملكــة ،كمــا تديــر ســاحة حاويــات خاصــة
بهــا فــي مينــاء جــدة اإلســامي .إلــى جانــب
تمتعهــا بشــبكة متكاملــة مــن المكاتــب
والــوكالء حــول العالــم بمــا يمكنهــا مــن تقديــم
خدمــات متنوعــة لعمالئهــا ،متبعــة إجــراءات
اإلذعــان الكامــل لسياســات مكافحــة الفســاد
وااللتــزام بأعلــى المعاييــر األخالقيــة.
وال تــزال البحــري للخدمــات اللوجســتية إحــدى
العالمــات األكثــر تفضيـ ًـا مــن بيــن الشــركات
العالميــة كناقــل متعــدد األغــراض -تحقــق
قيمــة مضافــة لعمالئهــا ،-علــى الرغــم مــن
تباطــؤ حركــة التجــارة العالميــة ،وتقــدم البحــري
للخدمــات اللوجســتية حزمــة حلــول لوجســتية
مطــورة وشــاملة ،جــاءت جنبـ ًـا إلــى جنــب مــع
قدرتهــا علــى توزيــع ســفنها بفاعليــة علــى

الخطــوط المالحيــة بيــن الشــرق والغــرب.
وتعتبــر البحــري للخدمــات اللوجســتية رؤيــة
 2030بوصلــة اتجاههــا الصحيــح نحــو تحقيــق
األهــداف المرجــوة ،وجعــل المملكــة العربيــة
الســعودية منصــة لوجســتية عالميــة .بالتوســع
ً
دوليــا وتعظيــم قدراتهــا اللوجســتية الشــاملة
مســتقبال.
ً
اتخــذت البحــري للخدمــات اللوجســتية خــال
العــام كافــة اإلجــراءات الالزمــة إلحــراز تقــدم
ملمــوس فــي اتجــاه تحقيــق أهــداف النمــو،
شــأنها شــأن قطاعــات النقــل العالميــة التــي
تأثــرت بتحديــات عــام 2019م االقتصاديــة
وكان لألحــداث السياســية والحــروب التجاريــة
ً
ً
مباشــرا عليهــا فــي تحقيــق النتائــج
تأثيــرا
المخطــط لهــا ،ومــع ذلــك نجــح قطــاع البحــري
للخدمــات اللوجســتية فــي التغلــب علــى
صعوبــة األســواق والظــروف التشــغيلية ،بمــا
فــي ذلــك التوتــرات الجيوسياســية اإلقليميــة،
لتخفيــف اآلثــار الســلبية بإجمالــي ربــح مــن
العمليــات التشــغيلية بلــغ  161مليــون ريــال
مقارنــة ب  242مليــون ريــال خــال عــام
.2018

“البحري – بولوريه” للخدمات اللوجستية
البحــري – بولوريــه :هــو مشــروع اســتراتيجي
مشــترك تمتلــك فيــه شــركة البحــري حصــة
 %60مقابــل  %40لمجموعــة بولوريــه
الفرنســية ،يرســخ آلفــاق عالميــة أوســع،
وفهــم أعمــق للســوق المحليــة .ويقــدم
حلــوال عالميــة متكاملــة فــي
المشــروع
ً
مجــال الخدمــات اللوجســتية ،وإدارة سالســل

التوريــد للشــركات المحليــة والعالميــة العاملــة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ويســعى
لإلســهام بــدور فعــال فــي تحقيــق أهــداف
“رؤيــة المملكــة  ،”2030ورفــع وتحســين
تصنيفهــا العالمــي علــى مســتوى الخدمــات
اللوجســتية.

المشاريع والخدمات المقدمة
•نقل الشحنات لقطاعات حكومية وخاصة في المملكة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.
•خدمــات لوجســتية للمشــاريع الرئيســية :النفــط والغــاز ،البتروكيماويــات ،التعديــن والمعــادن ،الطاقــة ،الطاقــة المتجــددة ،شــبكات الطــرق،
الســكك الحديديــة ،توســعة المطــارات والموانــئ.
•خدمات تتبع الشحنات :الدخول إلى نظام التتبع الخاص بالبحري على مدار الساعة عبر موقع إلكتروني مخصص.
•عمليات وإدارة المستودعات :تشغيل ساحة حاويات مجهزة بالكامل في المنطقتين الشرقية والغربية “الدمام وجدة” بالمملكة.

وقــد حققــت الشــركة نمـ ً
ـوا ملحوظـ ًـا فــي عملياتهــا بزيــادة  %50فــي عــدد الشــحنات خــال
عــام 2019م مقارنــة بعــام 2018م والــذي انعكــس بارتفــاع جوهــري فــي صافــي األربــاح.

45

46

التقريــر السنوي 2019

البحري
للكيماويات

47

48

الباب الثاني :قطاعات األعمال ،البحري للكيماويات

التقريــر السنوي 2019

49

نتائج أعمال البحري للكيماويات

البحري للكيماويات
تعــد البحــري للكيماويــات أكبــر مالــك ومشــغل
لناقــات الكيماويــات فــي الشــرق األوســط،
فمنــذ تأسيســها فــي عــام 1990م كمشــروع
مشــترك تمتلــك فيــه شــركة البحــري الحصــة
الرئيســية بنســبة  %80والشــركة الســعودية
للصناعــات األساســية (ســابك) نســبة ،%20
ـاء
وهــي تقــدم خدماتهــا علــى امتــداد  150مينـ ً
حــول العالــم.
يتميــز أســطول البحــري للكيماويــات البالــغ
قوامــه  30ناقلــة بتصاميــم تتوافــق مــع
أعلــى المواصفــات العالميــة وقــدرة علــى نقــل

مجموعــة واســعة مــن شــحنات الكيماويــات
بطاقــة اســتيعابية تبلــغ 1.3مليــون طــن
ســاكن.
تمكنــت البحــري للكيماويــات علــى مــدار
الســنوات الماضيــة مــن توســيع قائمــة
عمالئهــا فــي كافــة أنحــاء العالــم ،وتشــغيل
 22مــن ناقالتهــا بنظــام عقــود اإليجــار محــددة
المــدة ،ممــا يحقــق لهــا توازنـ ًـا مثاليـ ًـا مــا بيــن
ويــدر
العقــود طويلــة األجــل والعقــود الفوريــةُ ،
لهــا عائــدات مضمونــة تضعهــا فــي المرتبــة
الخامســة عالميـ ًـا فــي مجــال نقــل الكيماويــات

مــن حيــث عــدد األطنــان المنقولــة.
تنطلــق عمليــات البحــري للكيماويــات،
بمميــزات تنافســية وخدمــات فائقــة
الجــودة ،بواســطة ناقــات ُمصممــة وفــق
أعلــى المواصفــات العالميــة ،فهــي تخــدم
قاعــدة عمــاء عالمييــن فــي فئــات مختلفــة
“كيماويــات ،منتجــات نفطيــة مكــررة ،وزيــوت
نباتيــة” فــي مقدمتهــم الشــركة الســعودية
للصناعــات األساســية (ســابك).

أسطول البحري للكيماويات

30
ناقلة

تتضمن ناقالت متوسطة الحجم “ ”3/IMO2بحمولة  46ألف طن ساكن
تضم ناقالت كيماويات متوسطة  2/3بحمولة ألف طن ساكن
بينها أكبر ناقلة كيماويات في العالم  3/2 IMOطويلة الحجم بحمولة تبلغ  81ألف طن ساكن
 3سفن متطورة مصنعة من الفوالذ المقاوم للصدأ تبلغ حمولتها  37ألف طن ساكن

ً
ً
مليئــا بالتحديــات
عامــا
كان عــام 2019م
للبحــري للكيماويــات ،حيــث تأثــرت حركــة
النقــل بالتوتــرات السياســية التــي شــهدتها
المنطقــة وانخفــاض أســعار النقــل عبــر كافــة
ً
عالميــا ،وهــو مــا شــكل
األســواق الرئيســية
ً
ضغطــا علــى النتائــج التشــغيلية والتجاريــة.

ولقــد نجحــت البحــري للكيماويــات فــي
مســاعيها لتطويــر شــراكاتها االســتراتيجية
ً
عالميــا بآليــات
وتوســيع قاعــدة تواجدهــا
تضمــن لهــا تنويــع انتشــار أســطولها وعــروض
منتجاتهــا بخدمــات أفضــل وتكلفــة أقــل
لعمالئهــا .فقــد كانــت الســنة قياســية فــي

نقــل الكيماويــات ،كمــا نجحــت الشــركة
فــي مضاعفــة شــحنات البضائــع عــن العــام
الماضــي وتحقيــق نمــو فــي األربــاح التشــغيلية
إلــى أكثــر مــن  171مليــون ريــال بنســبة نمــو
 %27مقارنــة بالعــام 2018م.
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البحري للبضائع السائبة
تأسســت البحــري للبضائــع الســائبة فــي عــام
2010م كمشــروع مشــترك تمتلــك فيــه
مجموعــة البحــري نســبة  %60إلــى %40
للشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة (أراســكو)،

لنقــل البضائــع الســائبة “الحبــوب ،والشــعير
وغيــر ذلــك” فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
واســتطاعت خــال ســنوات عملهــا أن تكــون
الناقــل الوطنــي الرائــد الحتياجــات المملكــة

البحري  -بونقي
تأسســت “البحــري – بونقــي” عــام 2017م
كمشــروع مشــترك تملــك فيــه البحــري
للبضائــع الســائبة نســبة  %60مقابــل %40
لشــركة “بونجــي لناقــات البضائــع الســائبة
ً
كليــا لشــركة بونقــي المحــدودة،
المملوكــة
بهــدف أن تصبــح المــزود الرائــد فــي

منطقــة الشــرق األوســط لخدمــات الشــحن
والتوريــد للبضائــع الســائبة المســتوردة منهــا
والمصــدرة ،والناقــل المفضــل لجميــع العمــاء
اإلقليمييــن.

نتائج أعمال البحري للبضائع السائبة
رغــم التحديــات التــي مــرت بهــا المنطقــة
والقطــاع بشــكل خــاص ،اســتطاعت البحــري
للبضائــع الســائبة تحقيــق نمــو فــي األربــاح
التشــغيلية التــي بلغــت أكثــر مــن  65مليــون

ريــال خــال العــام 2019م ،بنمــو بلــغ %73
مقارنــة بالعــام 2018م

مــن البضائــع الســائبة ،عبــر خمــس ناقــات
شــحن متطــورة ذات ســعات كبيــرة تعمــل
بكفــاءة فــي اســتهالك الوقــود وصديقــة
للبيئــة.
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البحري إلدارة السفن
تأسســت البحــري إلدارة الســفن فــي عــام
1996م والمعروفــة باســم الشــرق األوســط
لبنــاء الســفن كشــركة إدارة فنيــة مملوكــة
بنســبة  %100لشــركة البحــري ،بهــدف أن
تكــون المــزود الرائــد للخدمــات الفنيــة والتجاريــة
لســفن البحــري “النفــط ،الكيماويــات،
المنتجــات ،البضائــع الســائبة ،وســفن شــحن
البضائــع”
تتمتــع الشــركة بمكانــة رائــدة فــي القطــاع
البحــــري لتحقيقهــــا أدنــــى نســــب للحــــوادث
واإلصابــــات علــــى متــــن السفــــن والحفــاظ

ً
وفقــا ألعلــى معاييــر
علــى أســطول بحــري
الجــودة والســامة ،حيــث انضمــت إلــى نخبــة
مــن المشــغلين الذيــن يعملــون مــع موانــئ
الواليــات المتحــدة لتحــوز ســفنها علــى شــهادة
 ،21 QUALSHIPوهــو البرنامــج األكثــر
صرامــة فيمــا يتعلــق بمتطلبات معاييــر الجودة
والســامة.
تطبــق البحــري إلدارة الســفن األطــر التنظيميــة
األكثــر صرامــة ،بمــا فــي ذلــك قانــون إدارة
الســامة الدوليــة  ،ISMوقانــون الــدول
المرفــوع علمهــا ،والمراقبــة مــن قبــل دولــة

المينــاء ،وقواعــد التصنيــف االجتماعيــة ،وهــي
حاصلــة علــى شــهادتي اآليــزو 9001:2015
و ،14001:2015وتعمــــــل للحصـــــول علــى
شــهادة اآليزو في إدارة الطاقة ،50001:2011
باإلضافــــة إلــــى حصولهــــا علــــى تصنيــــف
“األســطول الكبيــر” مــن قبــل خفــر الســواحل
األمريكــي إذ يأتــي هــذا التصنيــف كتقديــر آخــر
لمــدى التــزام الشــركة بالمحافظــة علــى أعلــى
معاييــر الجــودة والســامة.

نتائج أعمال البحري إلدارة السفن
دفعــت البحــري إلدارة الســفن بنجاحــات
مهمــة خــال عــام 2019م رغــم حالــة عــدم
االســتقرار السياســي الجغرافــي ومتطلبــات
الســامة واالمتثــال اإلضافيــة ،وانتهجــت
ً
ً
اســتراتيجيا إلدارة الســفن ال يفيــد علــى
نهجــا
المــدى القصيــر فحســب ،بــل يســتمر فــي بنــاء
عالمــة تجاريــة قويــة للســامة والجــودة علــى
المــدى الطويــل.
وقــد كانــت نتائــج أعمــال العــام 2019م
قويــة ،ممــا ســاهم فــي أن تكــون البحــري
إلدارة الســفن واحــدة مــن أفضــل الشــركات
وفقــا لبرنامــج تقريــر فحــص الســفن
أداء
ً
ً
( )SIREكمــا جــاء تصنيــف الشــركة كواحــدة
أداء خــال عمليــات
مــن أفضــل الشــركات ً
التفتيــش التــي تقــوم الرقابــة فــي دول المينــاء

“ ”port State controlممــا يؤكــد التــزام
البحــري إلدارة للســفن بالتدريــب األفضــل
والمنتظــم للطاقــم علــى متــن الســفينة
بهــدف تحقيــق أعلــى معايير األمن والســامة.
وكجــزء مــن مبــادرة التميــز التشــغيلي
لألســطول ،قامــت البحــري إلدارة الســفن
بتطويــر مؤشــر صحــة األســطول لتحســين
معيــار الســامة العامــة لالمتثــال والجــودة
القائــم علــى مراجعــة الســفن بصفــة مســتمرة
ومقارنــة األداء الســابق والحالــي لســفنها
فــي جميــع المراحــل الخارجيــة والداخليــة ،مــع
مراعــاة معــدالت تســجيل الحــوادث المســجلة
وانســكابات النفــط إن وجــدت ،ممــا ســاهم
فــي تعزيــز فــرص التعــاون مــع شــركات النفــط
الكبــرى والعمــاء الدولييــن.

ومــن بيــن اإلنجــازات انضمــام الشــركة بنجــاح
إلــى برنامــج االتحــاد األوروبــي لتســجيل
وتقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون ،كمــا
ُ
أيضــا أحــدث
اعتمــدت البحــري إلدارة الســفن
معاييــر  OCIMF VIQ7العالميــة لشــركات
النفــط فيمــا يتعلــق بــإدارة ســامة الجــودة.
وتحافــظ الشــركة علــى تقديــم برنامــج
متكامــل إلدارة ســامة العمليــات علــى جميــع
الســفن وتقليــل اإلصابــات المرتبطــة بالعمــل،
واالحتفــاظ بالمــواد الخطــرة الموجــودة علــى
متــن األســطول فــي أنابيــب وخزانــات الســفن
حتــى ال تكــون سـ ً
ـببا فــي حــدوث أضــرار بشــرية
أو بيئيــة.
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جدول يوضح أسطول ناقالت النفط العمالقة لشركة البحري لعام 2019م
سنة الصنع

نوع السفينة

الطول (متر)

العرض (متر)

صافي الوزن
المحمل

عدد الخزانات

السرعة (عقدة)

غوار

1996

تصفيح مزدوج

340

56

300,361

17

15

غزال

سفانية

1997

تصفيح مزدوج

340

56

300,361

17

15

سهباء

2009

حرض

2001

تصفيح مزدوج

333

58

303,116

17

17

الفرحة

2010

تصفيح مزدوج

مرجان

2002

تصفيح مزدوج

333

58

302,977

17

17

الغنية

2010

تصفيح مزدوج

333

صفوى

2002

تصفيح مزدوج

333

58

303,139

17

17

النبيان

2010

تصفيح مزدوج

333

60

بقيق

2002

تصفيح مزدوج

333

58

302,986

17

17

نسله

2010

تصفيح مزدوج

333

60

319,288

تينات

2002

تصفيح مزدوج

333

60

316,502

17

15

كيدان

2010

تصفيح مزدوج

333

60

321,234

17

الحلوة

2002

تصفيح مزدوج

333

60

316,808

17

15

وديان

2010

تصفيح مزدوج

333

60

321,234

17

15

اللولو

2003

تصفيح مزدوج

333

60

316,507

17

15

شبله

2003

تصفيح مزدوج

أرسان

2010

تصفيح مزدوج

333

60

314,000

17

15

333

60

316,476

17

15

وفرة

2007

تصفيح مزدوج

دلم

2010

تصفيح مزدوج

333

60

314,000

17

15

333

60

317,788

17

17

ليلى

2007

تصفيح مزدوج

333

60

317,821

17

17

جنا

2008

تصفيح مزدوج

333

60

317,693

17

17

حباري

2008

تصفيح مزدوج

333

60

317,664

17

17

شيبه

2008

تصفيح مزدوج

333

60

319,429

17

16

منيفة

2008

تصفيح مزدوج

333

60

319,428

17

16

جهام

2008

تصفيح مزدوج

333

60

319,430

17

16

الجالدي

2008

تصفيح مزدوج

333

60

319,464

17

16

اسم السفينة

اسم السفينة

سنة الصنع

نوع السفينة

الطول (متر)

العرض (متر)

صافي الوزن
المحمل

عدد الخزانات

السرعة (عقدة)

2009

تصفيح مزدوج

333

60

317,388

17

17

تصفيح مزدوج

333

60

317,563

17

17

333

60

319,302

17

16

60

319,141

17

16

319,286

17

16

17

16
15

أوتاد

2011

أمجاد

2017

مهارة

2017

تصفيح مزدوج

333

تصفيح مزدوج

333

60
60

309,988
299,772

17
17

15
15

تصفيح مزدوج

333

60

299,772

17

15

أسالف

2017

تصفيح مزدوج

333

60

299,772

17

15

رمثان

2017

تصفيح مزدوج

333

60

299,772

17

15

شادن

2017

تصفيح مزدوج

333

60

299,772

17

15

عمد

2017

تصفيح مزدوج

333

60

299,772

17

15

الخزامي

2008

تصفيح مزدوج

333

60

319,423

17

16

كساب
ّ

2017

تصفيح مزدوج

333

60

299,772

17

15

كران

2009

تصفيح مزدوج

333

60

319,411

17

16

خريص

2017

تصفيح مزدوج

333

60

299,772

17

15

كحالء

2009

تصفيح مزدوج

333

60

317,521

17

17

لوهة

2017

تصفيح مزدوج

333

60

299,772

17

15

درة

2009

تصفيح مزدوج

333

60

317,458

17

17

قمران

2017

تصفيح مزدوج

333

60

299,772

17

15

إجمالي صافي الوزن الساكن 13,391,906.50
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الباب الثاني :قطاعات األعمال ،البحري إلدارة السفن ,أسطول البحري

جدول يوضح أسطول سفن نقل البضائع العامة لشركة البحري لعام 2019م

جدول يوضح أسطول ناقالت الكيماويات لشركة البحري لعام 2019م

سنة الصنع

حجم السفينة
بالطن الساكن

الغاطس
(متر)

العرض (متر)

الطول (متر)

القوة
بالحصان

السعة
(حاوية
نمطية)

السرعة
(عقدة)

2013

26,000

10

32

225

8,907

2,500

17

26,000

10

32

225

8,907

2,500

17

10

32

225

8,907

2,500

17

32

225

8,907

2,500

17

225

8,907

2,500

17

225

8,907

2,500

17

اسم السفينة

سنة الصنع

الطول (متر)

العرض (متر)

حجم الناقلة
بالطن الساكن

عدد الخزانات

السرعة (عقدة)

إن سي سي مكة

1995

183

32

37,500

52

16

بحري أبها

إن سي سي الرياض

1995

183

32

37,500

52

16

إن سي سي نجد

بحري هفوف

2013

2005

183

32

46,200

22

15

إن سي سي الحجاز

2005

183

32

46,200

22

15

بحري تبوك

2013

26,000

إن سي سي تهامة

2006

183

32

46,200

22

15

بحري جازان

2013

26,000

10

إن سي سي أبها

2006

183

32

46,200

22

15

بحري جدة

2014

26,000

10

32

إن سي سي تبوك

2006

183

32

46,200

22

15

بحري ينبع

2014

26,000

10

32

إن سي سي القصيم

2006

183

32

46,200

22

15

إن سي سي رابغ

2007

183

32

46,200

22

15

إن سي سي سدير

2007

183

32

46,200

22

15

إن سي سي الدمام

2008

183

32

46,200

22

15

إن سي سي حائل

2008

183

32

46,200

22

15

إن سي سي نور

2011

183

32

45,000

22

15

إن سي سي هدى

2011

183

32

45,000

22

15

إن سي سي أمل

2011

183

32

45,000

22

15

إن سي سي صفا

2011

183

32

45,000

22

15

اسم السفينة

جدول يوضح أسطول سفن نقل البضائع السائبة لشركة البحري لعام 2019م
سنة الصنع
وتاريخ االستالم

حجم السفينة
بالطن الساكن

الغاطس (متر)

العرض (متر)

الطول (متر)

القوة بالحصان

السرعة (عقدة)

بحري أراسكو

2013

81,855

14

32

229

9,840

15

بحري قرين

2014

81,855

14

32

229

9,840

15

اسم السفينة

بحري بالك

2014

81,855

14

32

229

9,840

15

إن سي سي دانة

2011

183

32

45,000

22

15

بحري وافي

2014

81,855

14

32

229

9,840

15

إن سي سي نسمة

2011

183

32

45,000

22

15

بحري تريدر

2014

81,855

14

32

229

9,840

15

إن سي سي شمس

2012

183

32

45,000

22

15

إن سي سي نجم

2012

183

32

45,000

22

15

إن سي سي ريم

2012

183

32

45,000

22

15

إن سي سي سما

2012

183

32

45,000

22

15

إن سي سي فجر

2013

228

37

75,000

30

14

إن سي سي قمر

2009

183

32

46,195

22

15

إن سي سي مها

2009

183

32

46,265

22

15

جدول يوضح أسطول ناقالت المنتجات النفطية النظيفة لشركة البحري لعام 2019م
نوع السفينة

الطول (متر)

اسم السفينة

سنة الصنع

خفجي

2003

العرض (متر)

صافي الوزن
المحمل

عدد الخزانات

السرعة (عقدة)

تصفيح مزدوج

248

43

97,000

14

14

إن سي سي بدر

2014

183

32

50,000

14

15

بحري أريس

2005

تصفيح مزدوج

200

32

49,000

14

14

إن سي سي غزال

2014

183

32

50,000

14

15

إن سي سي جود

بحري ياسمين

2005

تصفيح مزدوج

200

32

49,000

14

14

2014

183

32

50,000

14

15

إن سي سي ماسا

2014

183

32

50,000

14

15

بحري روز

2006

تصفيح مزدوج

200

32

49,000

14

14

إن سي سي وفاء

2014

183

32

50,000

14

15

بحري توليب

2006

تصفيح مزدوج

200

32

49,000

14

14

إجمالي حجم الناقالت بالطن الساكن 1,404,390
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البــــــــاب الثالث
قطاع دعم األعمال
والخدمات المساندة

65
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الباب الثالث :دعـــم األعمــــال
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إدارة االتصال المؤسسي

رأس المال البشري والتدريب
يضــم قطــاع الخدمــات المســاندة فــي
البحــري عــدة إدارات منهــا إدارات المــوارد
البشــرية ،تقنيــة المعلومــات ،الخدمــات
اإلداريــة ،مكتــب إدارة المشــاريع المؤسســي،
إلــى جانــب إدارتــي المشــتريات ،واالتصــال
المؤسســي .وتســتهدف االســتراتيجية
ً
فنيــا
الجديــدة تطويــر المنظومــة اإلداريــة
ً
وبشــريا بالتقنيــات الحديثــة ،وتقديــم تجربــة
جديــدة تلبــي المتطلبــات الفرديــة وتدعــم

جهــود تعزيــز القــدرات واســتقطاب الكفــاءات،
كذلــك ضمــان الحوكمــة المتوازنــة واســتمرارية
اإلنتاجيــة بكفــاءة التكاليــف.
وعبــر منظومــة متكاملــة ومتناغمــة تســتند
إلــى طاقــات بشــرية تتمتــع بخبــرات واعــدة،
اســتطاعت البحــري أن تســتقر فــي النطــاق
البالتينــي لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة
بنســبة توطيــن بلغــت  ،%79وارتفعــت نســبة
مشــاركة المــرأة فــي إدارات البحــري إلــى .%10

وتســعى البحــري بصفــة دائمــة ومســتمرة
إلــى تمكيــن ونجــاح األعمــال مــن خــال إدخــال
أفضــل التقنيــات الحديثــة ،والحــرص علــى
أمــن وســرية المعلومــات بدراســة ومواكبــة
التقنيــات الحديثــة وتأميــن قطاعــات األعمــال
لدعــم وتســهيل أعمالهــا ،باإلضافــة إلــى تعزيــز
الشــفافية مــع إنجــاز األعمــال وتقليــل نســبة
األخطــاء فــي محيــط العمــل.

2500

295

238

23

بالمملكة العربية
السعودية

في دولة اإلمارات

مكاتب خارجية

ً
موظفا

ً
موظفا

كمــا تعتــز البحــري بقيمهــا وممارســتها العمليــة
الناجحــة التــي جعلتهــا فــي مقدمــة وجهــات
التوظيــف لــدى الخريجيــن الســعوديين،
باإلضافــة إلــى حرصهــا علــى توفيــر برامــج

موظف من  25جنسية
مختلفة حول العالم

ً
موظفا

تدريــب تطــور الطاقــات وتزيــد مــن إنتاجيــة
العامليــن بالقطاعــات المختلفــة .وقدمــت
البحــري للخريجيــن الجــدد خــال العــام الثالــث
برامــج تدريبيــة تســهم فــي تطويــر مهاراتهــم

على ظهر السفن

وتأهيلهــم للعمــل فــي قطــاع النقــل البحــري
وهــي:

برنامج تطوير حديثي

برنامج التدريب

برنامج التدريب

التدريب

يستهدف حديثي التخرج في
السعودية واإلمارات العربية
المتحدة في برنامج تدريبي يستمر
لمدة  9شهور ،يحصل بعدها
الخريج على فرصة وظيفية داخل
إحدى إدارات قطاع دعم األعمال
والخدمات المساندة.

بالتعاون مع الجامعات السعودية
واإلماراتية قامت البحري خالل
ً
متدربا
عام 2019م بتدريب 22
في مكاتب الشركة بالرياض ودبي
بهدف تأهيلهم وتطويرهم للعمل
في قطاعات البحري المختلفة.

بالتعاون مع صندوق الموارد
البشرية قامت البحري خالل شهور
ً
متدربا على
الصيف بتدريب 15
أعمال النقل البحري والتعريف
بأسس العمل في قطاعات
الشركة.

تقدم البحري لمنسوبيها برامج
تدريب داخلية تستهدف ضمان
تطوير الموظفين والمساهمة في
برنامج اإلحالل الوظيفي ،إضافة
إلى ذلك وبالتعاون مع األكاديمية
الوطنية البحرية بالجبيل – البحري
شريك أساسي  ،-بدأت البحري
خالل عام 2019م بإرسال أول
مجموعة للتدريب في إطار خطة
زيادة التوطين في الوظائف
البحرية.

التخرج “:”GDP

67

التعاوني

الصيفي

اإلضافي

تتولــى إدارة االتصــال المؤسســي فــي شــركة
البحــري تنســيق االتصــاالت الداخليــة والخارجيــة
للشــركة ،واالرتقــاء بســمعتها المؤسســية،
وتعزيــز مكانتهــا والحفــاظ عليها .وتقــوم كذلك
اإلدارة بإبــراز هويــة الشــركة وصورتهــا اإليجابيــة
وتســليط الضــوء علــى دورهــا المتميــز أمــام
أصحــاب المصلحــة والجمهــور علــى مختلــف
األصعــدة المحليــة واإلقليميــة والعالميــة .كمــا
ً
ً
ً
واســتراتيجيا
محوريــا
دورا
تلعــب هــذه اإلدارة
فــي تحقيــق رؤيــة الشــركة المتمثلــة فــي خلــق
القيمــة المضافــة ونشــر االزدهــار وقيــادة التميز
فــي الخدمــات اللوجســتية العالميــة ،والتــي
تتوافــق تمامـ ًـا مــع محــور ربــط القــارات الثــاث
فــي رؤيــة المملكــة  2030وبرنامــج تطويــر
الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية.
وتعمــل اإلدارة وفــق اســتراتيجيات اتصاليــة
واضحــة تنســجم مــع رؤيــة ورســالة وقيــم
الشــركة ،وتحمــل علــى عاتقهــا مهمــة إبــراز
جهودهـــــا ومساعيهـــــا مــــن خــــال تنظيـــــم
الفعاليــات الرئيســية وتوطيــد العالقــة بينهــا
فضــا
وبيــن الجمهوريــن الداخلــي والخارجــي،
ً
عــن تنشــيط وتطويــر التواصــل مــع كافــة
األطــراف المعنيــة مــن القطاعيــن الحكومــي
والخــاص .كمــا وتختــص اإلدارة ببنــاء عالقــات

وثيقــة مــع وســائل اإلعالم المحليــة واإلقليمية
والعالميــة ،باإلضافــة إلــى قيــادة جهــود االبتــكار
والتميــز فــي تطويــر أنظمــة وإجــراءات االتصــال
ّ
على مســتوى الشــركة.
وتمثلـــــت أبـــــرز إنجـــــازات إدارة االتصـــــال
المؤسســي خــال عــام 2019م فــي تنظيــم
أكثــر مــن  25فعاليــة داخليــة ومــا يتجــاوز الـــ
 20فعاليــة خارجيــة .وقامــت كذلــك بنشــر
ً
ً
داخليــا ،و 282قصاصــة صحفيــة
إعالنــا
150
ً
ً
صحفيــا ،و12
خبــرا
داخليــة ،إلــى جانــب 40
ً
صحفيــا تــم نشــرها فــي عــددٍ
ومقــاال
لقــاء
ً
ً
مــن الصحــف والمجــات الدوريــة المحليــة
واإلقليميــة والعالميــة ،كمــا تــم إعــداد ونشــر
 55مــادةً مرئيـ ًـة بيــن الصــور ومقاطــع الفيديــو.
وتشــرف إدارة االتصــال المؤسســي كل عــام
علــى إعــداد التقريــر الســنوي للبحــري ،والــذي
يعــرض فــي طياتــه اإلنجــازات التــي حققتهــا
الشــركة بالتركيز على األهداف واالســتراتيجيات
المؤسســية ،إذ ُي َعــد التقريــر الســنوي وثيقــة
مؤسسيــــة تتســــم باالستمراريــــة .وقدمــــت
ً
أيضــــا  3أعـــداد مــــن مجلــــة “مرســاة”
اإلدارة
واســع مــن قبــل
باهتمــام
حظيــت
التــي
ٍ
الهيئــات والمؤسســات المعنيــة بالقطــاع علــى
الصعيديــن المحلــي واإلقليمــي.

فيسبوك

البحري على منصات
التواصل االجتماعي

 72ألف
متابع

لينكد-إن

 58ألف
متابع

ً
وتأكيــدا علــى نجــاح اســتراتيجية عمــل إدارة
االتصــال المؤسســي ،تــم إجــراء تحليــل شــامل
وقيــاس األثــر للوســائل اإلعالميــة علــى
مــدار العــام المنصــرم ،والــذي كشــف عــن
نشــر  892مــادة خبريــة فــي مختلــف وســائل
اإلعــام مقســمة بيــن  124مــادةً عبــر الوســائل
المطبوعــــة ،و 766مـــــادةً منشـــــورةً علـــــى
اإلنترنــت ،وبرنامجــي بث صوتي “بودكاســت”،
والتــي حصــدت مجتمعــة  646مليــون قــراءة
ومشــاهدة .أمــا المحتــوى اإلعالمــي الموجــه
ً
ً
ً
وعالميــا ،فتنــوع بيــن 238
وإقليميــا
محليــا
نشــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،و461
نشــرة فــي منطقــة الشــرق األوســط ،و193
نشــرة حــول العالــم .هــذا ،وأظهــر التحليــل أيضـ ًـا
اختــاف لغــات الرســائل اإلعالميــة بيــن 331
رســالة باللغــة العربيــة ،و 526رســالة باللغــة
اإلنجليزيــة ،و 35رســالة بلغــات أخــرى.
وتكللــت هــذه اإلنجــازات بحصــول البحــري علــى
 10جوائــز وتقديــرات خــال العــام 2019م،
عكســت ريــادة الشــركة فــي مجــاالت النقــل
والخدمــات اللوجســتية والتميــز اإلداري.

تويتر

 45.1ألف
متابع

يوتيوب

 1.12ألف
متابع
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إيرادات وأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة:

النتائج التشغيلية:
شــهد الدخــل التشــغيلي ارتفاعـ ًـا بنســبة %25
ً
نظــرا الرتفــاع اإليــرادات خــال العــام بنســبة
 %7عــن العــام الماضــي ويعــود ذلــك بســبب
ارتفــاع معــدالت أســعار النقــل  ،وذلــك علــى
الرغــم مــن التراجــع فــي نتائــج قطــاع الخدمــات
اللوجيســتية خــال العــام الحالــي
كمــا ارتفــع الدخــل قبــل الــزكاة والضريبــة
واإلســتهالك بنســبة  %12وذلــك بســبب

زيــادة الدخــل التشــغيلي وزيــادة اإليــرادات
األخــرى وتحســن فــي نتائــج االســتثمارات فــي
الشــركات الزميلــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن
العــام الســابق.
تعــزو الشــركة النمــو فــي أربــاح العــام الحالــي
لعــدة أســباب ومــن أهمهــا اســتحواذ الشــركة
علــى حصــة أكبــر مــن الشــحنات المنطلقــة
مــن الموانــيء األمريكيــة ممــا ســاهم فــي

زيــادة حصتهــا الســوقية لنقــل شــحنات النفــط
مــن أمريــكا إلــى الشــرق ( )USG-Eastوالــذي
يشــهد كثافــة عاليــة ويعــد المســار المفضــل
ً
حاليــا علــى الرغــم مــن تذبــذب األســواق
االقتصاديــة والتوتــرات التجاريــة المتصاعــدة
وتباطــؤ االقتصــاد العالمــي فــي النصــف
األول مــن عــام .2019

مساهمة القطاعات في إجمالي مبيعات الشركة وفق القوائم المالية المراجعة:
بآالف الرياالت
قطاع نقل النفط الخام

قطاع نقل الكيماويات

قطاع الخدمات
اللوجستية

قطاع نقل البضائع
السائبة وأخرى

اإلجمالي

3,959,202

1,105,142

1,069,270

433,401

6,567,015

%60

%17

%16

%7

%100

اإليرادات
النسبة

القروض والصكوك التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة حسب القوائم المالية المراجعة:

البحري

البحري
للكيماويات

البحري
للبضائع
السائبة

إيضاح

أصل مبلغ
القرض

رصيد بداية
العام

رصيد مضاف
خالل العام

المدفوع خالل
السنة

رصيد نهاية
العام

تتمتــع شــركة البحــري بوضــع مالــي متميــز يعكــس أدائهــا المالــي القــوي والمــاءة الماليــة العاليــة التــي اســتطاعت الشــركة تحقيقهــا والمحافظــة
عليهــا ويوضــح الجــدول أدنــاه ملخــص األعمــال وأصــول وخصــوم الشــركة فــي الســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة:
البيانات المالية ونتائج األعمال لشركة البحري 2015م2019-م (بآالف الرياالت)
2019م

2018م

2017م

2016م

2015م

البند
اإليرادات

6,567,015

6,129,910

6,045,835

6,788,484

7,502,120

تكاليف اإليرادات

()5,374,186

()5,176,529

()4,911,018

()5,030,411

()5,485,511

إجمالي الربح

1,426,997

1,246,983

1,320,681

1,892,331

2,196,519

صافي الربح

620,702

481,238

800,313

1,717,871

1,817,583

الموجودات المتداولة

3,621,994

3,320,796

3,561,802

3,812,768

2,840,531

الموجودات غير المتداولة

16,938,833

17,876,848

17,620,781

17,024,487

16,256,120

إجمالي الموجودات

20,560,827

21,197,644

21,182,583

20,837,255

19,096,651

المطلوبات المتداولة

2,337,752

2,072,058

2,002,265

2,021,118

1,837,952

المطلوبات غير المتداولة

8,546,204

9,306,285

9,262,287

8,729,040

7,559,621

إجمالي المطلوبات

10,883,956

11,378,343

11,264,552

10,750,158

9,397,573

اإليرادات والموجودات والخصومات

بآالف الرياالت
الشركة

71

مدة القرض
(سنة)

بآالف الرياالت

8,000,000

الجهة المانحة

صكوك

3,900,000

3,900,000

-

-

3,900,000

7

طرح عام

قروض قصيرة
األجل

*688,000

90,000

535,000

365,000

260,000

-

بنوك محلية ودولية

قروض طويلة
األجل

6,057,100

4,196,391

-

612,869

3,583,522

10

بنوك محلية ودولية،
صندوق االستثمارات
العامة

المجموع

10,645,100

8,186,391

535,000

979,638

7,743,522

قروض طويلة
األجل

3,813,920

1,672,176

-

245,547

1,426,629

10

المجموع

3,813,920

1,672,176

-

245,547

1,426,629

10

قروض قصيرة
األجل

7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000

صافي الربح

2,000,000

اإليرادات
بنوك محلية ودولية،
صندوق االستثمارات
العامة

1,000,000
2019م

2018م

2017م

2016م

2015م

بآالف الرياالت

* 30,000

6,000

-

6,000

-

1

بنك محلي

25,000,000

قروض طويلة
األجل

810,000

403,050

45,000

29,400

418,650

10

بنك محلي

20,000,000

المجموع

840,000

409,050

45,000

35,400

418,650

*يمثل مجموع الحدود االئتمانية المتاحة للقروض قصيرة األجل

15,000,000
إجمالي الموجودات

10,000,000

إجمالي المطلوبات

5,000,000
2019م

2018م

2017م

2016م

2015م
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عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة وسجل الحضور لكل اجتماع:

هيكل الحوكمة:
تلتــزم البحــري بأعلــى معاييــر حوكمــة الشــركات
وتُ طبــق جميــع األحــكام الواجبــة التطبيــق
الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن هيئــة الســوق الماليــة (مــع مراعــاة بعــض
فضال عن مبادئ
االســتثناءات المســموح بها)
ً
الحوكمــة الدوليــة وأفضــل الممارســات ،حيثمــا
كانــت تنطبــق .وكمــا وضعــت الشــركة إطــار
حوكمــة يتضمــن اللوائــح والسياســات التــي
تعــزز الشــفافية والمســاءلة واالختصــاص.
يتكــون الهيــكل اإلداري لشــركة البحــري مــن
مجلــس إدارة الشــركة المجلــس وثــاث لجــان
منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وفريــق مــن
المســؤولين التنفيذييــن .يقــع علــى عاتــق

مجلــس اإلدارة المســؤولية العامــة عــن وضــع
مبادئ حوكمة الشــركة وسياســاتها واإلشراف
عليهــا ومراجعتهــا للتأكــد مــن امتثــال الشــركة
للوائــح ذات الصلــة ،وفــي الوقــت ذاتــه تعزيــز
نمــو شــركة البحــري واســتدامتها.
شـ ّـكل المجلــس ثــاث لجــان لتســاعده فــي أداء
مهامــه ،وهــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت
االســتراتيجية
ولجنــة المراجعــة ولجنــة
واالســتثمار ويخضــع أداء هــذه اللجــان لمراجعــة
وفقــا لعــدة عوامــل ،مــن بينهــا حاجــة
دوريــة
ً
اللجنــة المعنيــة لمواصلــة دعمهــا لمجلــس
اإلدارة.

ويعتبــر المســاهمون مــن بيــن أكثــر الشــرائح
أهميـ ًـة فــي إطــار حوكمــة الشــركة وتتمثــل في
حضــور عضــو مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــات
الجمعيــة العامــة المجلــس واالجتمــاع
بالمســاهمين واالســتماع إلــى اقتراحاتهــم
ومالحظاتهــم حــول الشــركة وأدائهــا.

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه وعدد اجتماعات المجلس
يتكون مجلس إدارة البحري من تسعة أعضاء ،وفيما يلي جدول يوضح تكوين مجلس اإلدارة خالل عام 2019م ،وتصنيف أعضائه:
االسم

الصفة

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد المفضي

الرئيس

تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

√

إيضاح
انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/5/2م

األستاذ /محمد بن عبدالعزيز السرحان

الرئيس

√

ً
ً
اعتبارا من تاريخ 2019/5/2م
رئيسا للمجلس
عين

الدكتور /عبدالملك بن عبدالله الحقيل

نائب الرئيس

√

ً
ً
إعتبارا من تاريخ 2019/5/2م
نائبا للرئيس
عين

األستاذ /صالح بن عبدالله الدباسي

ً
عضوا

√

المهندس /أحمد بن علي السبيعي

ً
عضوا

√

المهندس /إبراهيم بن قاسم البوعينين

ً
عضوا

√

األستاذ /خليفه بن عبداللطيف الملحم

ً
عضوا

√

األستاذ /خالد بن محمد العريفي

ً
عضوا

√

األستاذ /ياسر بن عبدالله السلمان

ً
عضوا

√

األستاذ /رائد بن عبدالله اسماعيل

ً
عضوا

√

االسم

الصفة

االجتماع 1
2019/3/3م

االجتماع 2
2019/4/28م

االجتماع 3
2019/6/23م

االجتماع 4
2019/9/26م

االجتماع 5
2019/12/10م

االجتماع 6
2019/12/11م

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد المفضي*

الرئيس

x

x

-

-

-

-

األستاذ /محمد بن عبدالعزيز السرحان

الرئيس

√

√

√

√

√

√

الدكتور /عبدالملك بن عبدالله الحقيل

نائب الرئيس

√

√

√

√

√

√

األستاذ /صالح بن عبدالله الدباسي

ً
عضوا

√

√

√

√

√

√

المهندس /أحمد بن علي السبيعي

ً
عضوا

√

√

√

√

√

√

المهندس /إبراهيم بن قاسم البوعينين

ً
عضوا

√

√

√

x

√

√

األستاذ /خليفه بن عبداللطيف الملحم

ً
عضوا

√

√

√

x

√

√

األستاذ /خالد بن محمد العريفي

ً
عضوا

√

√

√

√

√

√

األستاذ /ياسر بن عبدالله السلمان

ً
عضوا

√

√

x

√

√

√

األستاذ /رائد بن عبدالله اسماعيل**

ً
عضوا

-

-

√

√

√

x

*انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/5/2م
**انضم لعضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/5/2م

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم وخبراتهم والشركات التي
ً
عضوا في مجالس إداراتها
يكون عضو مجلس اإلدارة
أ .عبدالرحمن بن محمد المفضي
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي االقتصــاد بجامعــة الملــك ســعود عــام 1979م ،ودرجــة الماجســتير مــن جامعــة ميشــيغان األمريكيــة فــي
إدارة األعمــال ( )MBAعــام 1984م .كمــا عمــل سـ ً
ـابقا فــي عــدة مجــاالت وظيفيــة منهــا:
•األمين العام باإلنابة لصندوق االستثمارات العامة (.)PIF
•نائب المحافظ لمجلس (أوفيد) صندوق األوبك للتنمية الدولية.
•المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي للمملكة العربية السعودية (مجموعة البنك الدولي).

انضم لعضوية مجلس اإلدارة بتاريخ 2019/5/2م

الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

شركة السوق المالية السعودية (تداول)

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة دار التمليك

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

الشركة العقارية السعودية للتعمير

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة بوسكو إي آند سي العربية السعودية

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة الوديان العقارية السعودية

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

البنك األهلي التجاري

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
سابقا

الشركة العقارية السعودية

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
سابقا
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أ .محمد بن عبدالعزيز السرحان

م .أحمد بن علي السبيعي

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم تخصــص رياضيــات وحاســب آلــي مــن جامعــة واليــة أوريغــون – أمريــكا ولديــه العديــد مــن الــدورات
المتخصصــة مــن جامعــات عالميــة مثــل كليــة إدارة األعمــال فــي جامعــة هارفارد-أمريــكا ،ومعهــد -IMDلنــدن .كمــا عمــل سـ ً
ـابقا فــي عــدة مجــاالت
وظيفيــة وهــي كاالتــي:

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة جامعــة واليــة أريزونــا  -أمريــكا ،وعلــى درجــة الماجســتير فــي الهندســة الكهربائيــة جامعــة
واليــة أريزونا-أمريــكا ،كمــا نــال درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال لإلدارييــن التنفيذييــن مــن جامعــة ســتانفورد-أمريكا ،كمــا يعمــل المهنــدس حاليـ ًـا
نائــب الرئيــس للتســويق والمبيعــات وتخطيــط التوريــدات فــي أرامكــو الســعودية.

•مستشار لمجموعة الفيصلية ورئيس مجلس إدارة الصافي دانون.
•نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفيصلية القابضة.
•العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة الصافي دانون المحدودة.
•العضو المنتدب لمؤسسة أغذية الصافي.
•نائب الرئيس لشركة سمارك للتسويق.
•مدير عام إدارة مصفاة “بترومين” في الرياض.

الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة أرامكو السعودية لتكرير زيت التشحيم

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

الشركة العربية ألنابيب البترول  -سوميد

مساهمة غير مدرجة

خارج المملكة

ً
حاليا

شركة بوسكو للهندسة والبناء

مساهمة غير مدرجة

خارج المملكة

ً
حاليا

شركة أرامكو السعودية آسيا

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة البترول السعودي لما وراء البحار المحدودة

ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

حاليا

شركة البترول السعودي العالمية

ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

حاليا

الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

شركة الصافي دانون المحدودة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

مجموعة الفيصلية القابضة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة الخطوط السعودية للتموين

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة الطيران المدني

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة جوكنر للعصائر

ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

ً
حاليا

م .إبراهيم بن قاسم البوعينين

فنتشر كابيتال

ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

ً
حاليا

شركة إيكيا

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة بيان العقارية

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
سابقا

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة ،ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال العالميــة ،كمــا نــال الماجســتير فــي االبتــكار
والقيــادة مــن معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة ( -)MITأمريــكا ،كمــا حــاز علــى شــهادة برنامــج تطويــر التنفيذييــن مــن معهــد ( - )IMDسويســرا،
ويعمــل حاليـ ًـا الرئيــس التنفيــذي لشــركة أرامكــو الســعودية للتجــارة .كمــا عمــل سـ ً
ـابقا فــي عــدة مجــاالت وظيفيــة وهــي كاالتــي:

الشركة السعودية للنقل الجماعي

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
سابقا

شركة البحري للبضائع السائبة

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
سابقا

أ .صالح بن عبدالله الدباسي
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس جغرافيــا  -جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،ودرجــة الماجســتير إدارة عامــة متخصصــة  -جامعــة
بتســبرج – أمريــكا .وقــد عمــل سـ ً
ـابقا فــي عــدة مجــاالت وظيفيــة وهــي كاآلتــي:
•وكيل رئيس أمن الدولة للشؤون المالية والخدمات المساندة برئاسة أمن الدولة.
•رئيس القطاع العسكري بوكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم في وزارة المالية.
•وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الميزانية والتنظيم.

الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

شركة تطوير التعليم

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة تطوير التعليم لخدمات النقل

ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

ً
حاليا

شركة البحري للبضائع السائبة

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

الشركة السعودية الكورية للصيانة وإدارة الممتلكات

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة المعمر ألنظمة المعلومات

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة مرافق للخدمات

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
سابقا

الشركة السعودية المغربية لالستثمار

ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

ً
سابقا

•مدير االستثمار لجميع المشاريع المشتركة الدولية في شركة أرامكو السعودية.
•مدير الهيكلة وإدارة المشاريع المشتركة في تطوير األعمال الجديدة في شركة أرامكو السعودية.
•رئيس تطوير العمليات في شركة أرامكو السعودية.

الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

أرامكو السعودية لتجارة المنتجات الكيمائية

ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

ً
حاليا

شركة أرامكو السعودية السنغافورية للتجارة

ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

ً
حاليا

شركة S-Oil

مساهمة مدرجة

خارج المملكة

ً
حاليا
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أ .خليفة بن عبداللطيف الملحم

أ .خالد بن محمد العريفي

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة المــال واألعمــال جامعــة كولــورادو بولــدر -أمريــكا ،ويعمــل حاليـ ًـا رئيسـ ًـا لمؤسســة خليفــة عبداللطيــف
الملحــم المحــدودة.

حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس ودرجــة الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة ،ويعمــل حاليـ ًـا مســاعد المحافــظ لشــؤون
الماليــة فــي المؤسســة العامــة للتقاعــد .كمــا عمــل سـ ً
ـابقا فــي عــدة مجــاالت وظيفيــة وهــي كاآلتــي:

الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

شركة المتقدمة للبتروكيماويات

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة اإلسمنت األبيض السعودي

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة الجزيرة للخدمات المساندة

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة والء للتأمين التعاوني

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

البنك السعودي البريطاني

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
سابقا

البنك السعودي اإلسباني

مساهمة مدرجة

خارج المملكة

ً
سابقا

شركة نماء للكيماويات

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
سابقا

بنك الجزيرة

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
سابقا

شركة االتفاق للحديد

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
سابقا

• المستشار والمشرف العام على اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة بوزارة الخدمة المدنية.
•مدير إدارة المراجعة الداخلية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

شركة البحري للبضائع السائبة

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة المتقدمة للبتروكيماويات

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة رزا

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

أ .ياسر بن عبد الله السلمان
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود بالريــاض ،وعلــى درجــة الماجســتير فــي المحاســبة ونظــم المعلومــات
مــن جامعــة وســط تنيســي-أمريكا ،ويعمــل حاليـ ًـا المديــر التنفيــذي لــإدارة الماليــة فــي صنــدوق االســتثمارات العامــة .كمــا عمــل سـ ً
ـابقا فــي عــدة
مجــاالت وظيفيــة وهــي كاآلتــي:
•المدير التنفيذي لإلدارة المالية في الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني.
•مدير عام االستثمار بشركة موبايلي.
•المدير التنفيذي لإلدارة المالية بشركة المملكة القابضة.

د .عبدالملك بن عبدالله الحقيل
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود بالريــاض ،وحاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة
كيــس ويســترن ريزيرف-أمريــكا ،كمــا حــاز علــى شــهادة الدكتــوراه فــي المحاســبة مــن جامعــة كيــس ويســترن ريزيــرف -أمريــكا باإلضافــة لعــدد مــن
الشــهادات المهنيــة مثــل  CPAو.SOCPA
لديه خبرات متعددة في قطاعات مختلفة شملت:
•عمل نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمالية لمجموعة الفيصلية
•عمل عضو بهيئة التدريس في معهد اإلدارة.

الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

مصرف اإلنماء

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة الكهرباء السعودية

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

مجموعة أمريكانا

مساهمة غير مدرجة

خارج المملكة

ً
حاليا

الشركة الطبية العالمية القابضة

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
حاليا

الشركة الدولية للدواء

ذات مسؤولية محدودة

خارج المملكة

ً
سابقا

شركة اإللكترونيات واألنظمة القابضة

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
سابقا

شركة فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
سابقا

شركة أكسنشر السعودية

ذات مسؤولية محدودة

داخل المملكة

ً
سابقا

الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

شركة المياه الوطنية

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

الشركة السعودية للخطوط الحديدية

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة مركز الملك عبدالله المالي

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

أ .رائد بن عبد الله اسماعيل
حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اإلدارة الماليــة مــن جامعــة جــورج مايســون  -أمريــكا ،ونــال درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة
لنــدن لألعمــال  -بريطانيــا ،ويعمــل حاليـ ًـا مديــر إدارة االســتثمار المباشــرة فــي الشــركات المحليــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة .كمــا عمــل سـ ً
ـابقا
فــي عــدة مجــاالت وظيفيــة وهــي كاآلتــي:
•مدير عام شركة موارد لألغذية المحدودة.
•المؤسس والمدير العام لشركة دار التجزئة المحدودة.
•المدير التنفيذي الرعاية الصحية الشركة السعودية للتداوي.
•مدير عام شركة العليان للخدمات الغذائية – الرياض.

الشركة

الكيان القانوني

الموقع

العضوية

شركة علم ألمن المعلومات

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة أكواباور

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

شركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات

مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا

الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

مساهمة مدرجة

داخل المملكة

ً
حاليا
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أ .أحمد بن محمد الغيث
حاصــل علــى شــهادة فــي إدارة األعمــال باإلضافــة إلــى شــهادة برنامــج إدارة الســفن مــن أكاديميــة أكومريــت فــي إســكتلندا ،وأنهــى برامــج تنفيذيــة
مــن المنظمــة البحريــة الدوليــة والمنظمــة الدوليــة للمعاييــر.

اإلدارة التنفيذية
م .عبد الله بن علي الدبيخي
حصــل المهنــدس الدبيخــي علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي الظهــران بالمملكــة
العربيــة الســعودية ،وحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة أوكســفورد  -بريطانيــا.
أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

الرئيس التنفيذي بشركة البحري

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج
الحيواني-سالك

ً
سابقا

داخل المملكة

غير مدرجة

الرئيس التنفيذي لشركة أفواف لالستثمار

ً
سابقا

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

الرئيس التنفيذي لشركة أول نت

ً
سابقا

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة الدوالج للتقنية

ً
سابقا

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

مستشار ائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي

ً
سابقا

داخل المملكة

جهة حكومية

أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة بحري بولوريه لوجيستكس

ً
حاليا

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة مختلطة

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا

ً
حاليا

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة

م .فايز بن عبدالله االسمري
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن جامعــة الملــك ســعود فــي الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية وحاصــل علــى
شــهادة برنامــج االئتمــان مــن مصــرف تشــيس مانهاتــن نيويــورك ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

عضو مجلس ادارة شركة صناعات العيسى

حاليا

داخل المملكة

مساهمة مغلقة

رئيس المالية بشركة البحري

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

عضو مجلس ادارة شركة أسواق العثيم

حاليا

داخل المملكة

مساهمة عامة

عضو مجلس إدارة شركة بحري بونقي للبضائع السائبة

ً
حاليا

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة مختلطة

عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للصناعات البحرية

ً
حاليا

داخل المملكة

غير مدرجة

عضو لجنة المراجعة بشركة المعمر ألنظمة المعلومات

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة بتريدك

ً
حاليا

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة

ً
سابقا

داخل المملكة

غير مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة الطيران المدني السعودي القابضة

ً
حاليا

الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة العربية لتنمية المياه والطاقة (أكوا
القابضة)

داخل المملكة

شبه حكومية

نائب الرئيس للمالية لشركة التصنيع الوطنية

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

عضو مجلس إدارة شركة ملكية لالستثمار

ً
حاليا

داخل المملكة

مساهمة مغلقة

مدير أول بمجموعة سامبا المالية

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

رئيس مجلس إدارة شركة بحري بولوريه لوجيستكس

ً
حاليا

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة مختلطة

مستشار ائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي

ً
سابقا

داخل المملكة

جهة حكومية

رئيس مجلس إدارة شركة بحري بونقي للبضائع السائبة

ً
حاليا

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة مختلطة

عضو لجنة المراجعة في شركة مالذ للتأمين

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

عضو شركة البحري للبضائع السائبة

ً
حاليا

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

عضو لجنة المراجعة في شركة وطن لالستثمار

ً
سابقا

داخل المملكة

غير مدرجة

أ .ناصر بن محمد العبدالكريم

م .عبدالعزيز بن عبد الرحمن صبري

حاصــل علــى شــهادة بكالوريــوس العلــوم فــي اإلدارة الصناعيــة ،وماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول فــي الظهــران
ً
أيضا من خريجي برنامج اإلدارة التنفيذية من جامعة أوكسفورد -بريطانيا.
بالمملكة العربية السعودية .وهو

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران بالمملكة العربية السعودية.

أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

رئيس البحري للنفط

ً
حاليا*

داخل المملكة

مدرجة

شركة أرامكو السعودية

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

شركة الصناعات الحديثة

ً
سابقا

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

*معار من شركة ارامكو السعودية

أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

رئيس قطاع البحري إلدارة السفن

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا

ً
حاليا

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة األكاديمية البحرية الوطنية مجمع الملك سلمان
البحري

ً
حاليا

داخل المملكة

شبه حكومية

مهندس صيانة في شركة أرامكو السعودية

سابقا

داخل المملكة

مدرجة

ناظر أعلى في عمليات االسطول شركة فيال البحرية العالمية المحدودة

سابقا

خارج المملكة

شبه حكومية

مدير موقع بناء السفن في كوريا الجنوبية فيال البحرية العالمية المحدودة

سابقا

خارج المملكة

شبه حكومية

مدير عمليات األسطول شركة فيال البحرية العالمية المحدودة

ً
سابقا

خارج المملكة

شبه حكومية
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أ .هشام بن حسين الخالدي

أ .عبدالعزيز بن محمد البابطين

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال ،وهــو حاصــل علــى شــهادة اعتمــاد فــي مجــال القيــادة (المســتوى الخامــس) مــن المعهــد
البريطانــي للقيــادة واإلدارة (.)ILM

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك ســعود  ،و درجــة الماجســتير فــي الماليــة مــن جامعــة بورتســموث بالمملكــة
المتحــدة .كمــا أنــه حاصــل علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة مــن هيئــة الســوق الماليــة والشــهادة المهنيــة لحوكمــة الشــركات مــن
جامعــة لنــدن لألعمــال والماليــة.

أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

رئيس دعم االعمال بشركة البحري

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

مدير أول للموارد البشرية شركة الشايع الدولية للتجارة

ً
سابقا

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

عضو مجلس إدارة في شركة لجام للرياضة ورئيس لجنة الترشيحات
والمكافآت.

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في الغرفة التجارية
بالرياض

ً
حاليا

داخل المملكة

شبه حكومية

عضو في لجنة توطين الصناعة البحرية  -هيئة النقل العام.

ً
حاليا

داخل المملكة

حكومية

أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

رئيس إدارة المراجعة الداخلية بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

رئيس بالمراجعة الداخلية في البنك السعودي الهولندي

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

رئيس بالمراجعة الداخلية في مصرف الراجحي

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

مراجع رئيسي بمكتب كي بي إم جي السعودية

ً
سابقا

داخل المملكة

محاسبون قانونيون

أ .عبدالله علي الموسى

م .مبارك بن عبدالله الخاطر
حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس والماجســتير فــي الهندســة الكيميائيــة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي الظهــران بالمملكــة
العربيــة الســعودية .كمــا أكمــل البرنامــج المتقــدم فــي اإلدارة مــن المعهــد الدولــي للتطويــر اإلداري فــي لــوزان بسويســرا وبرنامــج التحليــل المالــي
للتنفيذييــن مــن جامعــة إنســياد فــي فرنســا.

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة مــن جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،و درجــة الماجســتير فــي القانــون الدولــي مــن
جامعــة ســوثرن مثديســت فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

مدير اإلدارة القانونية بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

ً
حاليا

داخل المملكة

شركة سعودية مدرجة

مستشار قانوني في مكتب الجدعان و شركاؤة

ً
سابقا

داخل المملكة

شركة مهنية سعودية

ً
سابقا

خارج المملكة

فرع لمصرف بي أن بي باريبا
الفرنسي

ً
سابقا

خارج المملكة

أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

رئيس االستراتيجية بشركة البحري

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

رئيس قطاع تطوير األعمال الجديدة بالشركة السعودية للكهرباء

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

مستشار قانوني في مصرف بي أن بي باريبا

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

مستشار قانوني في شركة كليفورد تشانس

مهندس بشركة أرامكو السعودية

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

مهندس بشركة الجبيل للبتروكيماويات (سابك)

ً
سابقا

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

أ .كالوس بريتينباوخ
حاصل على شهادة من أكاديمية الشحن الخاصة بشركة AP Moller-Maersk
أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

رئيس قطاع البحري لنقل الكيماويات

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

المدير التنفيذي ،ناقالت SEA

ً
سابقا

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة

شركة  Tominiللشحن

ً
سابقا

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة

المدير التنفيذيEships ،

ً
سابقا

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة

المدير التنفيذي Nordic Tankers

ً
سابقا

خارج المملكة

مدرجة

الرئيس التنفيذي  /المدير العام Wrist Europe B.V

ً
سابقا

خارج المملكة

مدرجة

مدير العمليات Ove Wrist & Co. Ltd

ً
سابقا

خارج المملكة

مدرجة

المدير اإلقليمي Falck Rescue Corps

ً
سابقا

خارج المملكة

مدرجة

مدير العمليات مجموعة فنادق Neptun

ً
سابقا

خارج المملكة

ذات مسؤولية محدودة

فرع لشركة كليفورد تشانس
البريطانية
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وصف مختصر للجان مجلس اإلدارة ومهامها:
لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة المراجعة

تمارس اللجنة مهامها المعتمدة والتي منها:

المهام والمسؤوليات:
•دراسة القوائم المالية األولية والسنوية
الموحدة للمجموعة ،وإبداء الرأي
والتوصية في شأنها ،ودراسة مالحظات
مراجع الحسابات الخارجي ،ومتابعة
اإلجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها
لمعالجة تلك المالحظات.
•التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية،
والسياسات واإلجراءات المطبقة،

ومهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة
الداخلية ،ومتابعة تنفيذ اإلجراءات
التصحيحية للمالحظات الواردة فيها بما
يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح
المساهمين.

•التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجع
الحسابات الخارجي ،وتحديد أتعابهم
وتقييم أدائهم والتحقق من استقاللهم،
ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد
معهم.

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

•متابعة أعمال وأنشطة إدارة المخاطر.

•التأكد من تشكيل المجلس من أفراد
قادرين على االضطالع بمسؤولياتهم على
أكمل وجه ،مع مراعاة األنظمة وأعلى
معايير الحوكمة.
•ضمان تطبيق اإلجراءات المناسبة التي
تهدف إلى تقييم مستويات المكافآت
ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.
•إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء
المجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية،
واعتمادها من مجلس اإلدارة.

عدد اجتماعات لجنة المراجعة وسجل الحضور لكل اجتماع

االجتماع 1

االجتماع 2

االجتماع 3

االسم

الصفة

الدكتور /عبدالملك بن عبدالله الحقيل

الرئيس

√

األستاذ /صالح بن عبدالله الدباسي

ً
عضوا

√

√

األستاذ /خالد بن محمد العريفي

ً
عضوا

√

√

X

الدكتور /سعد بن صالح الرويتع *

ً
عضوا

√

√

√

االجتماع 4

االجتماع 5

االجتماع 6

االجتماع 7

2019/1/30م

2019/2/25م

2019/4/22م

2019/5/15م

2019/7/22م

2019/9/2م

2019/10/21م

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

√

*الدكتور  /سعد بن صالح الرويتع (عضو اللجنة من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية):
حاصــل علــى بكالوريــوس فــي المحاســبة مــن كليــة العلــوم اإلداريــة بجامعــة الملــك ســعود بالريــاض وماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة ميامــي -أمريــكا
ودكتــوراة مــن جامعــة كولــورادو  -أمريــكا.

أسماء الشركات والجهات الحالية والسابقة

الفترة

الموقع

الكيان القانوني

رئيس لجنة المراجعة البنك األهلي التجاري

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

عضو مجلس أمناء جامعة األمير سلطان

ً
حاليا

داخل المملكة

جامعة خاصة

عضو مجلس إدارة شركة وديان العقارية

ً
حاليا

داخل المملكة

شركة مساهمة مقفلة

رئيس لجنة المراجعة في الشركة العقارية السعودية

ً
حاليا

داخل المملكة

مدرجة

رئيس لجنة االختبارات إدارة الهيئةبالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

ً
سابقا

داخل المملكة

هيئة سعودية مهنية

عضو اللجنةلجنة االستئنافية الزكوية الضريبية بوزارة المالية

ً
سابقا

داخل المملكة

حكومية

رئيس لجنة المراجعة بالمجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

ً
سابقا

داخل المملكة

مدرجة

عضو لجنة المراجعة بالمؤسسة العامة للتقاعد

ً
حاليا

داخل المملكة

حكومية

رئيس لجنة المراجعة في هيئة تقويم التعليم

ً
حاليا

داخل المملكة

حكومية

•وضع مجموعة من معايير الحوكمة التي
تحدد الممارسات الرئيسية للمجلس
ولجانه ،وكذلك مراجعة األعمال
والسياسات والبرامج المتعلقة بالموارد
البشرية ،وتقديم التوصيات إلى المجلس
بشأن ذلك والعمل على تنفيذها.

•إجراء مراجعة دورية لسياسة المكافآت
وتقييم فاعليتها في تحقيق أهدافها.
•تحديد مؤشرات األداء الرئيسية لكل أعضاء
المجلس واللجان ،وإجراء التقييم السنوي
لألداء مقارنة بهذه المؤشرات.

•ضمان االلتزام بإرشادات حوكمة الشركات
واللوائح التنظيمية الصادرة عن مختلف
الهيئات والجهات التنظيمية والرقابية.

•ضبط ومراقبة عملية اختيار كبار
التنفيذيين.
•التأكد من وجود خطة لعملية اإلحالل
الوظيفي ،ومن تحديث تلك الخطة
بصورة دورية.

عدد اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل الحضور لكل اجتماع

االسم

الصفة

2019/3/3م

االجتماع 1

2019/5/13م

2019/10/27م

2019/12/1م

2019/12/10م

االجتماع 2

االجتماع 3

االجتماع 4

االجتماع 5

األستاذ /صالح بن عبدالله الدباسي

الرئيس

√

√

√

√

√

األستاذ /محمد بن عبدالعزيز السرحان

ً
عضوا

√

√

√

√

√

المهندس /إبراهيم بن قاسم البوعينين

ً
عضوا

√

√

√

√

√

األستاذ /خليفه بن عبداللطيف الملحم

ً
عضوا

√

√

√

√

√
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لجنة االسترايجية واالستثمار
تمارس اللجنة مهامها المعتمدة والتي منها
االلتزام بالسياسات واإلرشادات
االستثمارية ،وكذلك تلبية األهداف
المرجوة.

•الحرص على بذل العناية الواجبة وإجراء
دراسات الجدوى المناسبة للفرص
االستثمارية بغرض اتخاذ القرارات
االستثمارية السليمة والفعالة.

•العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع
استراتيجية وسياسة لالستثمار في
الشركة بما يتناسب مع طبيعة أعمالها
واألنشطة التي تزاولها والمخاطر التي
تتعرض لها ،والتوصية بشأنها للحصول
على موافقة مجلس اإلدارة عليها.

•مراقبة استثمارات الشركة من خالل
مراجعة التقارير الدورية من اإلدارة
التنفيذية.

•الموافقة على استثمار وإعادة استثمار
أموال الشركة ضمن الحدود المقررة
وفقا لالئحة الصالحيات المعمول بها في
الشركة.

•مراجعة استراتيجية وسياسة االستثمار
بشكل دوري للتأكد من مالءمتها
للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة التي
تعمل بها الشركة أو التشريعات المنظمة
ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية.

•تقييم أداء االستثمار بناء على مقارنة
العوائد الفعلية مع أهداف العوائد
االستثمارية للشركة.

•وضع معايير االختيار لتحديد واختيار
مدراء/مستشاري االستثمار في الشركة،
ومراجعة أدائهم بشكل دوري وكذلك
الموافقة على إنهاء خدماتهم.

•ضمان االمتثال لألحكام الواردة في
النظام األساس للشركة وكذلك األحكام
السارية للقوانين والقواعد واللوائح
السائدة في جميع األنشطة االستثمارية
التي تقوم بها الشركة.

•دراسة وتقييم الفرص االستثمارية
المقترحة من قبل إدارة الشركة.

•اإلشراف العام على األنشطة االستثمارية
للشركة ووضع إجراءات مالئمة لقياس
األداء االستثماري وتقييمه ،لضمان

االسم

الصفة

2019/5/21م

االجتماع 1

2019/9/9م

2019/10/27م

2019/11/3م

االجتماع 2

االجتماع 3

االجتماع 4

األستاذ /محمد بن عبدالعزيز السرحان

الرئيس

√

√

√

√

األستاذ /صالح بن عبدالله الدباسي

ً
عضوا

√

√

√

√

المهندس /إبراهيم بن قاسم البوعينين

ً
عضوا

√

√

√

√

الدكتور /عبدالملك بن عبدالله الحقيل

ً
عضوا

√

√

√

√

األستاذ /ياسر بن عبدالله السلمان

ً
عضوا

√

√

√

√

الجمعيات المنعقدة خالل عام 2019م
تم عقد الجمعية العامة العادية رقم ( )43بتاريخ 1440/8/9هـ الموافق 2019/4/14م وحضرها أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:
•األستاذ /محمد بن عبدالعزيز السرحان
•األستاذ /صالح بن عبدالله الدباسي
•الدكتور /عبدالملك بن عبدالله الحقيل
•األستاذ /ياسر بن عبدالله السلمان.
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ً
علما بمقترحاتاإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
يحــرص أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى حضــور
اجتماعــات الجمعيــة العامــة لإلجابــة علــى
استفســارات المســاهمين وتلقــي مقترحاتهــم

وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا.
باإلضافــة إلــى التواصــل مــع إدارة عالقــات
المســتثمرين فــي الشــركة لتلقــي مقترحــات

المســاهمين مــن خــال البريــد اإللكترونــي
( )investorrelations@bahri.saباإلضافــة
إلــى هواتــف الشــركة.

سياسة توزيع األرباح
توزيــع األربــاح مــن صالحيــات الجمعيــة العامــة
بنــاء علــى توصيــة مجلــس
للمســاهمين
ً
اإلدارة وتعتمــد عمليــة توزيــع األربــاح فــي
الشــركة علــى األربــاح الصافيــة المحققــة
والتدفقــات النقديــة والتوقعــات المســتقبلية
لالســتثمارات الرئيســية مــع األخــذ فــي االعتبــار
أهميــة المحافظــة علــى وضــع مالــي قــوي
.

لمقابلــة أي تغيــرات فــي الوضــع العــام أو أي
تغيــرات جوهريــة قــد تؤثــر علــى حالــة الســوق
والمنــاخ االقتصــادي بشــكل عــام .يتــم توزيــع
األربــاح الصافيــة للشــركة بشــكل ســنوي
ويجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل
نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي بقــرار مــن
ـاء علــى تفويــض مــن قبــل
مجلــس اإلدارة بنـ ً

ً
ً
وفقــا
ســنويا
الجمعيــة العامــة العاديــة يجــدد
لإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة مــن هيئــة
الســوق الماليــة ،وذلــك بعــد خصــم جميــع
المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى
علــى الوجــه التالــي:

أتجنيب نسبة  %10من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور  %30من رأس المال المدفوع.
بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو
.
بللجمعية العامة العادية ً
أغراض معينة توافق عليها الجمعية العامة العادية.
.

جيوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى من األرباح على المساهمين بشرط أن ال يقل عن ( )%1من رأس مال الشركة المدفوع.

فيمــا يخــص توزيعــات العــام 2019م ،فقــد
قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه
المنعقــد بتاريــخ  26ســبتمبر 2019م بتوزيــع
أربــاح نقديــة للمســاهمين قدرهــا 196.875
مليــون ريــال ســعودي عــن النصــف األول مــن
العــام 2019م بواقــع نصــف ريــال للســهم،

والــذي يمثــل  %5مــن رأس المــال؛ فيمــا تــم
الحقـ ًـا تحديــد موعــد توزيــع األربــاح بتاريــخ 31
أكتوبــر مــن العــام .كمــا أوصــى مجلــس اإلدارة
فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ  19يناير 2020م
بتوزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين عــن النصــف
الثانــي مــن العــام 2019م تقــدر قيمتهــا بمبلــغ

 393.750مليــون ريــال ســعودي بواقــع ريــال
واحــد للســهم ،والــذي يمثــل  %10مــن رأس
المــال؛ وســوف يتــم اإلعــان الحقـ ًـا عــن موعد
توزيــع تلــك األربــاح.

والتــي تمتلــك بدورهــا ( )%20مــن رأس
مــال الشــركة ،والشــركة العالميــة للشــحن
والنقــل المحــدودة المملوكــة لشــركة ســابك
والتــي تمتلــك مــا نســبته ( )%20مــن رأس
مــال الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات
والمملوكــة بنســبة ( )%80لشــركة البحــري،
وشــركة أراســكو التــي تمتلــك مــا نســبته

المصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم الشركة
وأدوات الدين والتغير خالل عام 2019م:
عدد األسهم

عدد األسهم
نهاية العام

صافي التغير

األستاذ /عبدالرحمن بن محمد المفضي

رئيس مجلس اإلدارة

-

-

-

األستاذ /محمد بن عبدالعزيز السرحان

رئيس مجلس اإلدارة

369,053

369,053

-

الدكتور /عبدالملك بن عبدالله الحقيل

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

120,000

180,000

60,000

األستاذ /صالح بن عبدالله الدباسي

عضو مجلس اإلدارة

10,500

10,500

-

المهندس /أحمد بن علي السبيعي

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

المهندس /إبراهيم بن قاسم البوعينين

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

األستاذ /خليفه بن عبداللطيف الملحم

عضو مجلس اإلدارة

2,508,956

2,634,183

125,227

األستاذ /خالد بن محمد العريفي

عضو مجلس اإلدارة

-

1,000

1,000

األستاذ /ياسر بن عبدالله السلمان

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

األستاذ /رائد بن عبدالله اسماعيل

عضو مجلس اإلدارة

-

-

-

أعضاء المجلس

الصفة

بداية العام

كبار التنفيذيين
المهندس /عبد الله بن علي الدبيخي

الرئيس التنفيذي

-

-

-

األستاذ ناصر بن محمد العبدالكريم

رئيس البحري للنفط

-

-

-

رئيس المالية

-

-

-

األستاذ  /هشام بن حسين الخالدي

رئيس دعم األعمال

-

-

-

األستاذ /أحمد بن عبد العزيز الغيث

رئيس البحري
للخدمات اللوجستية

-

-

-

-

-

-

المهندس  /عبد العزيز بن عبدالرحمن صبري

رئيس قطاع البحري
إلدارة السفن

-

-

-

المهندس  /مبارك بن عبدالله الخاطر

رئيس االستراتيجية

-

-

-

المهندس  /فايز بن عبد الله األسمري

األستاذ  /كالوس بريتينباوخ

رئيس قطاع البحري
لنقل البتروكيماويات

ال يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب أو أدوات دين تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
تتولــى الشــركة شــحن منتجــات شــركاتها
التابعــة الــى مختلــف أنحــاء العالــم مــن خــال
اتفاقيــات يتــم توقيعهــا مــع تلــك الشــركات.
كمــا تقــوم الشــركة أثنــاء ممارســاتها ألعمالهــا
االعتياديــة بالتعامــل مــع أطــراف ذات عالقــة
مثــل شــركة أرامكــو الســعودية للتجــارة
والمملوكــة لشــركة أرامكــو الســعودية

89

( )%40مــن رأس مــال شــركة البحــري للبضائــع
الســائبة المحــدودة والمملوكــة بنســبة ()%60
لشــركة البحــري ,ويتــم اإلفصاح عــن التفاصيل
الماليــة فــي القوائــم الماليــة المنشــورة.
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المكافآت المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لعام 2019م
تــم اإلفصــاح عــن الئحــة لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت فــي االعــان المنشــور علــى موقع
تــداول بتاريــخ  28مــارس 2018م والخــاص
بدعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور الجمعيــة
العامــة العاديــة رقــم (الثانيــة واالربعــون)
للشــركة وتمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل

اإلخــال بأحــكام نظــام الشــركات ولوائــح
حوكمــة الشــركات .وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة
الئحــة سياســة المكافــآت بتاريــخ  29ابريــل
.2018

الجمعيــة المنعقــدة بتاريــخ  18أبريــل 2018م،
والتــي نصــت علــى أن تقــوم لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت بإعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت
أعضــاء المجلــس ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة،
وعــرض هــذه السياســة علــى مجلــس اإلدارة
للحصــول علــى الموافقــة النهائيــة ،مــع عــدم

أوال  :مكافآت مجلس اإلدارة
ً

ريال سعودي

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات
اللجان

مزايا عينية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية
واالستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو
العضو المنتدب أو أمين السر
إن كان من األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة

المكافآت الثابتة

المجموع

المكافآت المتغيرة

مكافأة نهاية
الخدمة

المجموع الكلي

أوال :األعضاء المستقلين
ً
 .1محمد بن عبدالعزيز السرحان

425,000

30,000

45,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

 .2عبدالملك بن عبدالله الحقيل*

500,000

30,000

55,000

-

-

-

585,000

-

-

-

-

-

-

-

585,000

 .3خليفه بن عبداللطيف الملحم

400,000

25,000

20,000

-

-

-

445,000

-

-

-

-

-

-

-

445,000

 .4خالد بن محمد العريفي

400,000

27,500

30,000

-

-

-

457,500

-

-

-

-

-

-

-

457,500

1,725,000

112,500

150,000

-

-

-

1,987,500

-

-

-

-

-

-

-

1,987,500

المجموع
ً
ثانيا :األعضاء غير التنفيذيين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 .2صالح بن عبدالله الدباسي*

525,000

30,000

77,500

-

-

-

632,500

-

-

-

-

-

-

-

632,500

 .3أحمد بن علي السبيعي

300,000

30,000

-

-

-

-

330,000

-

-

-

-

-

-

-

330,000

 .4إبراهيم بن قاسم البوعينين

435,000

25,000

40,000

-

-

-

500,000

-

-

-

-

-

-

-

500,000

 .5ياسر بن عبدالله السلمان

400,000

25,000

17,500

-

-

-

442,500

-

-

-

-

-

-

-

442,500

 .6رائد بن عبدالله اسماعيل

200,000

15,000

-

-

-

-

215,000

-

-

-

-

-

-

-

215,000

1,860,000

125,000

135,000

-

-

-

2,120,000

-

-

-

-

-

-

-

2,120,000

 .1عبدالرحمن بن محمد المفضي

المجموع

* تشمل مكافآت وتعويضات لجنة المراجعة

بدل
المصروفات
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نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ،إضافة إلى رأي لجنة المراجعة
في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

ً
ثانيا :مكافآت أعضاء اللجان
ريال سعودي

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور جلسات

المجموع

أعضاء لجنة المراجعة
 1-عبدالملك بن عبدالله الحقيل

100,000

35,000

135,000

 2-صالح بن عبدالله الدباسي

100,000

32,500

132,500

 3-خالد بن محمد العريفي

100,000

30,000

130,000

 4-سعد بن صالح الرويتع

100,000

27,500

127,500

المجموع

400,000

125,000

525,000

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
 1-صالح بن عبدالله الدباسي

100,000

25,000

125,000

 2-محمد بن عبدالعزيز السرحان

100,000

25,000

125,000

 3-إبراهيم بن قاسم البوعينين

100,000

22,500

122,500

 4-خليفه بن عبداللطيف الملحم

100,000

20,000

120,000

المجموع

400,000

92,500

492,500

أعضاء لجنة االستراتيجية واالستثمار
 1-محمد بن عبدالعزيز السرحان

100,000

20,000

120,000

 2-صالح بن عبدالله الدباسي

100,000

20,000

120,000

 3-عبدالملك بن عبدالله الحقيل

100,000

20,000

120,000

 4-إبراهيم بن قاسم البوعينين

100,000

17,500

117,500

 5-ياسر بن عبدالله السلمان

100,000

17,500

117,500

المجموع

500,000

95,000

595,000

بعــد اطــاع لجنــة المراجعــة علــى إجــراءات
الضبــط والتدقيــق الداخلــي فــي حــدود المهــام
واألعمــال المخططــة والمحــدودة التــي تــم
اختيارهــا مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة.
وبعــد المناقشــة مــع مراجــع الحســابات

فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين:

الخارجــي واإلدارة التنفيذيــة علــى نتائــج
األعمــال األوليــة والســنوية والنهائيــة .فــإن
اللجنــة يمكنهــا إعطــاء تطمينــات علــى أنظمــة
الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة ،حيــث لــم يتبيــن
لهــا وجــود أمــور جوهريــة ينبغــي اإلشــارة إليهــا

عدد الطلبات

تاريخ الطلب

تاريخ ملف الملكيات

أسباب الطلب

1

2019/02/27

2019/02/26

الجمعية العامة

2

2019/12/23

2019/12/22

إجراءات الشركات

3

2019/04/15

2019/04/15

إجراءات الشركات

4

2019/04/16

2019/04/16

ملف أرباح

5

2019/04/17

2019/04/17

إجراءات الشركات

6

2019/06/19

2019/01/01

إجراءات الشركات

7

2019/06/19

2019/06/18

إجراءات الشركات

8

2019/08/05

2019/01/03

إجراءات الشركات

9

2019/10/08

2019/10/07

إجراءات الشركات

10

2019/10/13

2019/10/15

ملف أرباح

11

2019/12/19

2019/12/31

إجراءات الشركات

المدفوعات النظامية
للشــروط واللوائــح المعمــول بهــا والتــي
تعتبــر بطبيعتهــا مصاريــف تحمــل علــى نتائــج
العمليــات .الجــدول التالــي يوضــح المدفوعات

الرواتب والتعويضات

9,071

المؤسسة النظامية

2019

المكافآت الدورية والسنوية

3,002

الهيئة العامة للزكاة والدخل

100,888,883

98,036,576

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

12,983,839

9,794,683

تعويضات ومزايا عينية
مكافأة نهاية الخدمة

3,278

المجموع

15,351

النظاميــة التــي دفعــت أو اســتحقت الدفــع
خــال العــام 2019م مــع وصــف موجــز لهــا
وبيــان أســبابها (بالريــال الســعودي):

ريال سعودي

خمسة من كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

-

أو يعتقــد معــه وجــود أي ضعــف أو خلــل
ً
علمــا
جوهــري فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة،
بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن
ســامة تصميمــه وفعاليــة تطبيقــه ال يمكــن
ً
ً
مطلقــا.
تأكيــدا
أن يوفــر

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

تلتــزم الشــركة الوطـــنية الســعودية للنقــل
البحــري بدفــع رســوم ومصاريــف محــددة
اإلدارات المعنيــة بالحكومــة الســعودية وفقــا

تعويضات كبار التنفيذيين

باآلالف

93

2018

الوصف
مبالغ مفروضة عبارة عن نفقات زكاة وضريبة
وفقا ألحكام وقواعد الزكاة والضريبة
مبالغ مدفوعة أو مفروضة عبارة عن تأمينات
اجتماعية حسب النظام

السبب
متطلب حكومي
متطلب حكومي
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ما ُ
يطبق وأسباب ذلك:
طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم
َ
قامــت الشــركة بعــد االطــاع علــى الئحــة
حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة
الســعودية الصــادرة عــن هيئــة الســوق المالية،

باعتمــاد القواعــد والمعاييــر الخاصــة بالحوكمــة
تطبيقـ ًـا لمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات.
وتفصيـ ًـا لمــدى التــزام الشــركة بتلــك الالئحــة،

فــإن الشــركة تطبــق جميــع األحــكام الــواردة
فيهــا باســتثناء األحــكام الــواردة أدنــاه:

رقم المادة/الفقرة

نص المادة / /الفقرة

أسباب عدم التطبيق

المادة  – 90فقرة 19

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة

ً
نظرا لطبيعة أعمال الشركة
ال يتوفر تحليل جغرافي إلجمالي اإليرادات
وشركاتها التابعة ،حيث إن السفن والناقالت تعمل في أعالي البحار وتنقل
شحناتها بين كثير من الموانئ المحلية والعالمية مما يمنع ارتباط اإليراد
بمنطقة واحدة.

المادة 39

تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

المادة 41

تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

المادة 70

تشكيل لجنة إدارة المخاطر

المادة 71

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

المادة 72

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

المادة 83

تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح

المادة 85

تحفيز العاملين

المادة 87

المسؤولية االجتماعية

هذه المواد استرشادية.

المادة 88

مبادرات العمل االجتماعي

تعمل الشركة بشكل مستمر على المشاركة في األنشطة االجتماعية
المختلفة ،والتي تهدف إلى تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

المادة  – 89فقرة 3

أن يتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جميع المعلومات
المطلوب اإلفصاح عنها ،وأي بيانات أو معلومات أخرى
تنشر من خالل وسائل اإلفصاح األخرى.

المادة  – 93فقرة  – 4ب

ً
وفقا
اإلفصاح عن مكافآت خمسة من كبار التفيذيين
للجدول المرفق في الئحة حوكمة الشركات

المادة 95

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة
الشركات ،فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة
بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة ،وعلى
هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات
ً
سنويا على األقل ،بالتقارير
الحوكمة ،وتزويد مجلس اإلدارة،
والتوصيات التي تتوصل إليها.

هذه المادة استرشادية.
تحرص الشركة على تلقي االدارة التنفيذية للتدريب الالزم ضمن خططها
لتطوير العاملين بشكل عام.
هذه المادة استرشادية.
تقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييم أعضاء
المجلس والتنفيذيين.
هذه المواد استرشادية.
تقوم إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة
المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة وذلك للحد من المخاطر
التي يمكن أن تواجه الشركة .كذلك تقوم لجنة المراجعة في الشركة بالتأكد
من أن عمليات إدارة المخاطر واألنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع
المستويات في الشركة.
هذه المادة استرشادية.
ال توجد سياسة مكتوبة؛ ولكن يكفل النظام األساسي للشركة والسياسات
واللوائح المعتمدة من الجمعية العامة ومجلس اإلدارة واألنظمة واللوائح
ذات العالقة حماية وحفظ حقوق أصحاب المصالح.
هذه المادة استرشادية.
تعتمد الشركة ضمن سياساتها العديد من البرامج األخرى لتطوير وتحفيز
المشاركة واألداء للعاملين في الشركة.

هذه الفقرة استرشادية.
تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبيانات مطلوب اإلفصاح عنها حسب
األنظمة واللوائح بالطريقة التي تحددها هيئة السوق المالية.
هذه الفقرة استرشادية.
تم اإلفصاح عن مكافآت خمسة من كبار التنفيذيين بشكل إجمالي.
هذه المادة استرشادية.
تقوم الشركة بااللتزام بقواعد حوكمة الشركات وتطويرها ومراقبة تطبيقها
والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند الحاجة.
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وتجدر اإلشارة إلى التالي:
•ال توجد جهة خارجية قامت بتقييم أداء
مجلس اإلدارة وأداء لجانه؛ ويتم التقييم
ً
داخليا باستخدام بعض وسائل التقييم
•لم تتعرض الشركة ألي جزاءات أو
عقوبات خالل العام 2019م من قبل أي
وحدة اشرافية أو تنظيمية أو قضائية.
•توجد لدى الشركة إدارة مختصة بالمراجعة
الداخلية
•ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة
المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة بشأن
تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله
وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين
المراجع الداخلي
•تقوم الشركة بإعداد قوائمها المالية بما
يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي
( ،)IFRSوال يوجد بها أي اختالف عن
معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين

•ال توجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات
األحقية في التصويت تعود ألي شخص
•لم يتم إصدار/منح أي أدوات دين قابلة
للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة
من قبل الشركة خالل السنة المالية

•ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه
أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في
األرباح
•لم يتم إنشاء أي استثمارات أو احتياطيات
لمصلحة موظفي الشركة
•لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي
تحفظات على القوائم المالية السنوية

•لم يتم إصدار/منح أي حقوق تحويل أو
اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل
أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق
اكتتاب أو حقوق مشابهة من قبل
الشركة

•لم يوص مجلس اإلدارة بتغيير لمراجع
الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من
أجلها

•لم يتم استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب
الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد

•ال توجد أي أسهم خزينة محتفظ بها من
قبل الشركة

•ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه
أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار
التنفيذيين عن أي مكافآت

اإلقرارات واإلفصاحات:
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:
•أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
•أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
•أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
ً
طرفا فيها وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص
•ال توجد أي أعمال وعقود تكون الشركة
ذي عالقة بأي منهم

مجلس اإلدارة
الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)
مارس 2020م
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قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
إيضاح

2019م

إيضاح

2018م

الموجودات

المطلوبات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

قروض قصيرة األجل

ممتلكات ومعدات

6

14,738,079

15,614,792

سفن تحت اإلنشاء

7

289,162

138,764

حق استخدام األصول

19

29,440

-

موجودات غير ملموسة

8

622,475

675,765

استثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

9

1,242,132

1,265,341

مدينو عقود إيجار تمويلي

10

-

105,562

استثمارات أخرى تشمل المشتقات المالية

11

17,545

76,624

16,938,833

17,876,848

إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
الجزء المتداول من مدينو عقود إيجار تمويلي

10

-

5,547

مخزون

12

411,255

344,045

مدينون تجاريون وأصول تعاقدية

13

1,753,915

1,883,716

ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
مصروفات مدفوعة

14

658,635

494,682

15.1

552,349

364,293

15

245,840

228,513

إجمالي الموجودات المتداولة

3,621,994

3,320,796

إجمالي الموجودات

20,560,827

21,197,644

مرابحة وودائع قصيرة األجل
النقد ومافي حكمه

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

16

17.4

260,000

96,000

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

17

881,768

887,816

دائنون تجاريون وأخرى

20

1,012,646

873,340

مخصص الزكاة والضريبة

21

183,338

214,902

إجمالي المطلوبات المتداولة

2,337,752

2,072,058

إجمالي المطلوبات

10,883,956

11,378,343

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

20,560,827

21,197,644

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
إيضاح

2019م

2018م

اإليرادات

6,567,015

6,129,910

تكاليف التشغيل

()5,374,186

()5,176,529

إجمالي الربح قبل إعانة الوقود

1,192,829

953,381

إعانة الوقود

234,168

293,602

إجمالي الربح

1,426,997

1,246,983

مصروفات عمومية وإدارية

22

()154,063

()148,214

مخصص مقابل مدينون تجاريون وأصول تعاقدية

13

()78,853

()21,302

إيرادات (مصروفات) أخرى ،صافي

23

28,937

10,718

1,223,018

1,088,185

()463,724

()389,113

()23,702

()118,529

735,592

580,543

()92,099

()92,186

643,493

488,357

3,937,500

3,937,500

إحتياطي نظامي

1,074,923

1,012,852

عالوة إصدار أسهم

1,489,103

1,489,103

()12,208

()13,302

الربح من العمليات

أرباح مبقاة

2,722,849

2,951,718

إجمالي حقوق الملكية العائدة للمساهمين بالشركة األم

9,212,167

9,377,871

مصروفات تمويلية

24

464,704

441,430

الحصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية

9

9,676,871

9,819,301

إحتياطيات أخرى

حقوق الملكية غير المسيطرة

31

إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات
صكوك وقروض طويلة األجل

17

8,386,678

9,212,847

منافع نهاية الخدمة للموظفين

18

70,789

69,927

23,626

-

57,558

23,511

7,553

-

8,546,204

9,306,285

التزامات تأجير
مطلوبات ضريبية مؤجلة
أدوات مالية مشتقة
إجمالي المطلوبات غير المتداولة

الربح قبل الزكاة والضرائب
مصروف الزكاة والضرائب ،صافي

21

صافي ربح السنة

المطلوبات غير المتداولة

21

2019م

2018م

صافي ربح السنة العائد إلى
مساهمي الشركة األم
حقوق الملكية غير المسيطرة

31

620,702

481,238

22,791

7,119

643,493

488,357

ربحية السهم (بالريال السعودي)
األساسية

25

1.58

1.22

المخفضة

25

1.58

1.22
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قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
إيضاح
صافي ربح السنة

2019م

2018م

643,493

488,357

ً
الحقا إلى الربح أو الخسارة:
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها
ربح إعادة قياس مطلوبات المنافع المحددة

18

1,084

()384

ً
الحقا إلى الربح أو الخسارة:
البنود التي من الممكن أن يتم إعادة تصنيفها
الحصة في الدخل الشامل اآلخر لالستثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة
حقوق الملكية

إيضاح

2019م

2018م

النقد الناتج من العمليات

2,189,169

1,588,659

مصروفات تمويلية مدفوعة

()397,749

()359,352

الزكاة والضرائب المدفوعة

21

()89,616

()98,037

منافع نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

18

()11,679

()12,026

1,690,125

1,119,244

صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
9

إجمالي الدخل الشامل للسنة

493

()8,333

645,070

479,640

إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
مساهمي الشركة األم

621,796

473,278

حقوق الملكية غير المسيطرة

23,274

6,362

إجمالي الدخل الشامل للسنة

645,070

479,640

األنشطة االستثمارية
()775

-

إضافات أصول غير ملموسة
إضافات ممتلكات ومعدات

()38,860

()57,780

متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات

176,171

77,571

سفن تحت اإلنشاء

7

()150,398

()936,660

إستثمارات في شركات زميلة

9

-

()145,667

()1,190

()19,080

()15,052

()1,081,616

8

إستثمارات أخرى تشمل المشتقات المالية
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
إيضاح

2019م

2018م

األنشطة التشغيلية
ربح السنة

643,493

488,357

التعديالت لتسوية ربح السنة مع صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
استهالك ممتلكات ومعدات

6

860,265

872,804

استهالك حق االستخدام لألصول المالية

19

10,818

-

إطفاء موجودات غير ملموسة

8

54,065

52,184

مخصص مقابل مدينون تجاريون وأصول تعاقدية

13

78,853

21,302

-

3,377

مصروفات تمويلية

24

463,724

389,113

الحصة في خسائر استثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

9

23,702

118,529

مكاسب من إستبعاد ممتلكات ومعدات

23

()14,701

()11,921

92,099

92,186

13,625

12,357

2,225,943

2,038,288

مخصص استثمارات أخرى

الزكاة والضرائب
منافع نهاية الخدمة للموظفين

18

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مخزون

()67,210

()53,286

مدينون تجاريون وأصول تعاقدية

50,948

()430,030

()164,811

()192,050

4,947

67,486

139,352

158,251

ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
مصروفات مدفوعة
مدينو عقود إيجار تمويلي
دائنون تجاريون وأخرى

األنشطة التمويلية
متحصالت من قروض طويلة األجل

45,000

914,825

17

()887,817

()1,075,289

535,000

586,000

سداد من قروض قصيرة األجل

()371,000

()490,000

توزيعات أرباح مدفوعة

()785,699

()582,799

مدفوعات اإللتزامات التأجيرية

()5,174

-

حقوق الملكية غير المسيطرة

-

12,000

()1,469,690

()635,263

205,383

()597,635

النقد وما في حكمه في بداية السنة

15

592,806

1,190,441

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

15

798,189

592,806

سداد قروض طويلة األجل
متحصالت من قروض قصيرة األجل

17

صافي النقدية الناتجة من( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية
النقص في النقد ومافي حكمه

المعامالت غير النقدية الهامة:
تحويل سفن تحت اإلنشاء إلى الممتلكات والمعدات

7

-

1,757,286
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
(باآلف الرياالت السعودية)
حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة

رأس المال

إحتياطي
نظامي

عالوة
إصدار
أسهم

االحتياطيات
األخرى

أرباح مبقاة

إجمالي

حقوق
الملكية غير
المسيطرة

إجمالي
حقوق
الملكية

3,937,500

964,732

1,489,103

()5,342

3,109,225

9,495,218

422,813

9,918,031

ربح السنة

-

-

-

-

481,238

481,238

7,119

488,357

االخر
الدخل الشامل َ

-

-

-

()7,960

-

()7,960

()757

()8,717

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

()7,960

481,238

473,278

6,362

479,640

المحول إلى االحتياطي النظامي

-

48,120

-

-

()48,120

-

-

-

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة

-

-

-

-

-

-

12,255

12,255

توزيعات أرباح (إيضاح )30

-

-

-

-

()590,625

()590,625

-

()590,625

الرصيد في  31ديسمبر 2018م

3,937,500

1,012,852

1,489,103

()13,302

2,951,718

9,377,871

441,430

9,819,301

الرصيد في  1يناير 2019م

3,937,500

1,012,852

1,489,103

()13,302

2,951,718

9,377,871

441,430

9,819,301

ربح السنة

-

-

-

-

620,702

620,702

22,791

643,493

االخر
الدخل الشامل َ

-

-

-

1,094

-

1,094

483

1,577

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

1,094

620,702

621,796

23,274

645,070

المحول إلى االحتياطي النظامي

-

62,071

-

-

()62,071

-

-

-

توزيعات أرباح (إيضاح )30

-

-

-

-

()787,500

()787,500

-

()787,500

3,937,500

1,074,923

1,489,103

()12,208

2,722,849

9,212,167

464,704

9,676,871

الرصيد في  1يناير 2018م

الرصيد في  31ديسمبر 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
 .1الشركة وشركاتها التابعة ووصف األعمال
تأسســت الشــركة الوطـــنية الســعودية للنقــل البحــري  -شــركة مســاهمة ســعودية («الشــركة» أو «البحــري» أو «الشــركة األم») بموجــب المرســوم
الملكــي رقــم م 5/بتاريــخ  12صفــر 1398هـــ (الموافــق  21ينايــر 1978م) وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري رقــم  1010026026بتاريــخ  1ذو الحجــة
1399هـــ (الموافــق  22أكتوبــر 1979م) الصــادر بمدينــة الريــاض .تقــع اإلدارة الرئيســة للشــركة فــي حــي العليــا ،أبــراج العليــا (البــرج ب) ،فــي الطوابق
مــن الثانــي عشــر إلــى الخامــس عشــر ،ص.ب 5101 .الريــاض  1142المملكــة العربيــة الســعودية.
يتمثــل نشــاط الشــركة والشــركات التابعــة لهــا المذكــورة أدنــاه («المجموعــة») فــي شــراء وبيــع البواخــر والســفن وتشــغيلها لنقــل البضائــع والمشــاركة
فــي عمليــات النقــل البحــري ووكاالت شــركات المالحــة البحريــة وتخليــص البضائــع وتنســيقها علــى ظهــر البواخــر ووســائل النقــل والتخزيــن وجميــع
العمليــات المرتبطــة بالنقــل البحــري ،وتمــارس المجموعــة نشــاطها مــن خــال أربعــة قطاعــات مختلفــة هــي نقــل النفــط الخــام ونقــل الكيماويــات
ونقــل البضائــع العامــة ونقــل البضائــع الجافــة الســائبة ،باإلضافــة إلــى تملــك األراضــي والعقــارات داخــل المملكــة أو خارجهــا وتملــك الحصــص فــي
شــركات أخــرى أو االندمــاج معهــا واالشــتراك مــع الغيــر فــي تأســيس شــركات لمزاولــة نشــاط مماثــل أو متمــم لهــا.
يتكــون رأس مــال الشــركة مــن  393.750,000ســهم كمــا فــي  31ديســمبر 2019م و 31ديســمبر 2018م ،وتبلــغ القيمــة اإلســمية للســهم 10
ريــال ســعودي.
وفيما يلي بيان بالشركات التابعة المدرجة ضمن هذه القوائم المالية الموحدة :

الشركة التابعة

تاريخ
التأسيس

نسبة الملكية المؤثرة
2019م

2018م

النشاط األساسي

المقر

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا

1991م

%100

%100

وكيل لسفن الشركة

الواليات المتحدة األمريكية

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة (جيه ال تي)

2010م

%100

%100

اإلدارة الفنية للسفن

اإلمارات العربية المتحدة

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة

1990م

%80

%80

نقل البتروكيماويات

المملكة العربية السعودية

شركة البحري للبضائع السائبة المحدودة

2010م

%60

%60

نقل البضائع السائبة

المملكة العربية السعودية

شركة بحري بولوريه لوجيستكس

2018م

%60

%60

الخدمات اللوجستية

المملكة العربية السعودية

شركة البحري بونقي للبضائع السائبة*

2018م

%36

%36

نقل البضائع السائبة

اإلمارات العربية المتحدة

*تمتلــك المجموعــة حصــص ملكيــة مســيطرة فــي شــركة البحــري بونقــي للبضائــع الســائبة مــن خــال ملكيــة غيــر مباشــرة عــن طريــق شــركة شــركة
البحــري للبضائــع الســائبة المحدودة.
وفيما يلي بيان باالستثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية في هذه القوائم المالية:

الشركة الزميلة

تاريخ
التأسيس

نسبة الملكية المؤثرة

النشاط األساسي

المقر
سنغافورة
المملكة العربية السعودية

2019م

2018م

شركة بترديك المحدودة *

1980م

%30.3

%30.3

نقل الغاز المسال

الشركة العالمية للصناعات البحرية

2018م

%19.9

%19.9

الصناعات البحرية

* يتــم تســجيل حصــة المجموعــة فــي نتائــج شــركة بترديــك المحــدودة عــن الســنة الماليــة للشــركة حســب آخــر قوائــم ماليــة معـ ّـدة مــن قبــل شــركة
بترديــك المحــدودة .إن الســنة الزمنيــة التــي تلــي آخــر قوائــم ماليــة معــدة مــن قبــل شــركة بترديــك المحــدودة حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة
للمجموعــة هــي شــهرين .كمــا أن الســنة الماليــة لشــركة بترديــك المحــدودة تبــدأ فــي  1ســبتمبر وينتهــي فــي  31أغســطس مــن كل ســنة ميالديــة.
يتم تشغيل الشركة من خالل الفروع التالية:
االسم التجاري

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

المدينة

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ( المقر الرئيسي -الرياض)

1010026026

2017/8/17

الرياض

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (جدة)

4030033402

2019/11/11

جدة

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (الدمام)

2050013881

2016/2/14

الدمام

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (دبي)

جيه إل تي 65807 -

2010/12/6

دبي

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (الهند)

إف 06135

2016/8/26

نيودلهي
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
 .1الشركة وشركاتها التابعة ووصف األعمال ( تتمة )

 2.2إعداد القوائم المالية

أسطول المجموعة:

تــم إعــداد ھــذه القوائــم المالیــة الموحــدة وفقـ ًـا لمعاييرالمحاســبة الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة والمعاییــر واإلصــدارات األخــرى
المعتمــدة مــن الھیئــة الســعودیة للمحاســبین القانونییــن.

ً
مكونــا مــن  89ســفينة ( 31ديســمبر 2018م92 :ســفينة) تعمــل فــي قطاعــات
أســطوال
كمــا فــي  31ديســمبر 2019م  ،تمتلــك المجموعــة
ً
مختلفــة كمــا يلــي:

أ) مبدأ التكلفة التاريخية
ً
وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء التالي:
تم إعداد القوائم المالية الموحدة

قطاع نقل النفط الخام
يتكــون مــن  48ناقلــة ( 31ديســمبر 2018م 50 :ناقلــة) 42 ،ناقلــة نفــط عمالقــة تعمــل فــي الســوق الفــوري( 31ديســمبر 2018م 44 :ناقلــة)،
وناقلــة واحــدة مؤجــرة لشــركة أرامكــو الســعودية للتجــارة ،وتمتلــك الشــركة كذلــك خمــس ناقــات منتجــات نفــط مكــرر جميعهــا مؤجــرة لشــركة
أرامكــو الســعودية للتجــارة.

قطاع نقل الكيماويات
يتــم تشــغيل هــذا القطــاع بالكامــل عــن طريــق الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة (شــركة تابعــة) وتمتلــك  30ناقلــة كيماويــات (31
ديســمبر 2018م 31 :ناقلــة) ،تعمــل كمــا يلــي:
• 18ناقلة تعمل في السوق الفوري.
• 7ناقــات مؤجــرة إلــى الشــركة العالميــة للشــحن والنقــل المحــدودة التابعــة للشــركة الســعودية للصناعــات األساســية (ســابك) 5 ،ناقــات
مؤجــرة إلــى شــركة أرامكــو الســعودية للتجــارة.

قطاع الخدمات اللوجستية
يتكــون مــن 6ســفن دحرجــة ( 31ديســمبر 2018م 6 :ســفن) ،تعمــل علــى الخطــوط التجاريــة بيــن أمريــكا الشــمالية وأوروبــا والشــرق األوســط
وشــبه القــارة الهنديــة.

قطاع نقل البضائع السائبة
يتــم تشــغيل هــذا القطــاع بالكامــل عــن طريــق شــركة البحــري للبضائــع الســائبة (شــركة تابعــة) والتــي تمتلــك خمــس ســفن ( 31ديســمبر 2018م:
 5ســفن) ،متخصصــة فــي نقــل البضائــع الجافــة الســائبة ،مؤجــرة جميعهــا إلــى الشــركة العربيــة للخدمــات الزراعيــة (أراســكو).

 .2أسس اإلعداد
 1.2بيان االلتزام
تــم إعــداد ھــذه القوائــم المالیــة الموحــدة وفقـ ًـا لمعاييرالمحاســبة الدوليــة المعتمــدة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة والمعاییــر واإلصــدارات األخــرى
المعتمــدة مــن الھیئــة الســعودیة للمحاســبین القانونییــن.

•تقاس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.
•يتــم اإلعتــراف بمســتحقات التزامــات منافــع الموظفيــن المحــددة بالقيمــة الحاليــة لاللتزامــات المســتقبلية باســتخدام طريقــة وحــدة االئتمــان
المتوقعة.

ب) عملة العرض والعملة الوظيفية
تــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي والــذي يعتبــر عملــة العــرض والنشــاط للشــركة .تــم تقريــب كافــة المبالــغ إلــى أقــرب
ألــف مــا لــم يذكــر خــاف ذلــك.

 .3أسس توحيد القوائم المالية
الشركة وشركاتها التابعة مجتمعة يشار إليها ب “المجموعة” .الشركات التابعة هي عبارة عن وحدات تسيطر عليها المجموعة.
تتحقــق الســيطرة عندمــا تتعــرض المجموعــة أو يكــون لهــا الحــق فــي العوائــد المتغيــرة نتيجــة مشــاركتها مــع الشــركة المســتثمر فيهــا ويكــون لهــا
القــدرة علــى التأثيــر فــي تلــك العوائــد مــن خــال قــوة التحكــم فــي تلــك الشــركات .وعلــى وجــه التحديــد ،تســيطر المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر
فيهــا فقــط إذا كان للمجموعــة:
•السيطرة على الشركة المستثمر فيها (الحقوق الحالية التي تمنحها قدرتها الحالية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها).
•التعرض أو الحقوق في العوائد المتغيرة من جراء مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.
•القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
•تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى الشــركة المســتثمر فيهــا أو مــا إذا كانــت الظــروف والوقائــع تشــير إلــى أن هنــاك
تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر التحكــم الثــاث.
يتــم توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة وتتوقــف المجموعــة عــن توحيــد الشــركة التابعــة عنــد
فقــدان الســيطرة .يتــم إدراج نتائــج الشــركات التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــال الســنة ،إن
وجــدت ،فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاريــخ توقــف المجموعــة عــن الســيطرة علــى الشــركة
التابعــة.
األربــاح أو الخســائر وكل بنــد مــن بنــود الدخــل الشــامل ينســب إلــى مســاهمي المجموعــة وإلــى حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة ،حتــى لــو أدى ذلــك
وجــود عجــز فــي رصيــد حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة.
يتــم إجــراء تســويات علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة ،عنــد الضــرورة ،لتتماشــى سياســاتها المحاســبية مــع السياســات المحاســبية للمجموعة.
يتــم اســتبعاد الموجــودات والمطلوبــات واألربــاح غيــر المحققــة والمصروفــات والتدفقــات النقديــة بيــن شــركات المجموعــة بالكامــل عنــد التوحيد.
يتــم قيــاس حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة بنســبة حصتهــا فــي صافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد فــي الشــركة المســتثمر فيهــا فــي تاريــخ
االســتحواذ بالقيمــة العادلــة.
يتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية شركة تابعة بدون فقدان السيطرة كمعامالت ضمن حقوق الملكية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
 .3أسس توحيد القوائم المالية ( تتمة )
في حال فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة:
•إلغاء اإلعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة.
•إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة.
•إلغاء اإلعتراف لفرقات تحويل العمالت المتراكمة المسجلة في الملكية.
•اإلعتراف بالقيمة العادلة لمقابل الشراء المستلم.
•اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها.
•اإلعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .
إعــادة تصنيــف عناصــر حصــة المجموعــة المعتــرف بهــا سـ ً
ـابقا فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة أو
األربــاح المبقــاة أيهمـ ًـا مالئمـ ًـا ،كمــا ســتكون مطلوبــة فــي حــال قامــت المجموعــة باالســتبعاد مباشــرة للموجــودات والمطلوبــات ذات العالقــة.
تتبــع الشــركة وشــركاتها التابعــة نفــس فتــرات التقاريــر الماليــة باســتثناء شــركة بترديــك (اســتثمار فــي شــركات محاســب عنهــا بطريقــة حقــوق
الملكيــة ) كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح (.)1

 .4السياسات المحاسبية الهامة

ـهرا مــن تاريــخ
•لــم تعتــرف باألصــول وااللتزامــات المتعلقــة بحــق االســتخدام فــي عقــود اإليجــار التــي تنتهــي مــدة عقــد اإليجــار خــال  12شـ ً
تقديــم الطلــب األولــي ؛
ل منخفضة القيمة
•لم تعترف بأصول “حق االستخدام” والتزامات عقد اإليجار لألصو 
•استخدمت الخبرة السابقة عند تحديد مدة عقد اإليجار.
بالنســبة لعقــود إيجــار الموجــودات األخــرى والتــي تــم تصنيفهــا علــى أنهــا عقــود تأجيــر تشــغيلي بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  ،17فقــد قامــت
المجموعــة بإثبــات موجــودات “حــق االســتخدام” والتزامــات عقــد اإليجــار.
عنــد التحــول إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  ،16تــم قيــاس التزامــات عقــد اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات اإليجــار المتبقيــة مخصومــة
ـاو اللتــزام عقــد
باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للمجموعــة كمــا فــي  1ينايــر 2019م .تقــاس موجــودات “حــق االســتخدام” بمبلــغ مسـ ٍ
ـدال بمبلــغ أي دفعــات إيجــار مدفوعــة مقدمـ ًـا أو مســتحقة  -طبقــت المجموعــة هــذا المنهــج علــى جميــع عقــود اإليجــار األخــرى.
اإليجــار معـ ً

عقود اإليجار المصنفة كعقود تأجير تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 17
تــم تصنيــف الموجــودات المحتفــظ بهــا بموجــب عقــود اإليجــار األخــرى كعقــود تأجيــر تشــغيلي ولــم يتــم إثباتهــا فــي قائمــة المركــز المالــي
للمجموعــة .تــم إثبــات الدفعــات التــي تمــت بموجــب عقــود التأجيــر التشــغيلي فــي الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد
اإليجــار .تــم إثبــات حوافــز عقــد اإليجــار المســتلمة كجــزء ال يتجــزأ مــن إجمالــي مصــروف عقــد اإليجــار علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.

جـ ) المجموعة كمؤجر

 1.4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة

ال يتعين على المجموعة إجراء أي تعديالت عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  16لعقود اإليجار التي تتصرف فيها كمؤجر.
بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  ،16يتعيــن علــى المجموعــة إجــراء تقييــم لتصنيــف عقــد اإليجــار مــن الباطــن بالرجــوع إلــى أصــل “حــق
االســتخدام” وليــس األصــل األساســي .ال يوجــد لــدى المجموعــة أي موجــودات عقــد إيجــار مــن الباطــن.

باســتثناء التغييــرات الــواردة أدنــاه ،قامــت المجموعــة بتطبيــق السياســات المحاســبية علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه القوائــم الماليــة
الموحــدة
طبقــت المجموعــة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16بتاريــخ تقديــم الطلــب األولــي فــي  1ينايــر  ،2019باســتخدام منهجيــة األثــر
الرجعــي المعــدل .تــم الكشــف عــن تفاصيــل التغييــرات فــي السياســات المحاســبية أدنــاه.

د ) األثر على القوائم المالية

أ ) تعريف عقد االيجار
كانــت المجموعــة فــي الســابق عنــد نشــأة العقــد تقــوم بتحديــد مــا إذا كان ترتيــب مــا يمثــل عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار بموجــب تفســير
لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  .4تجــري المجموعــة تقييمـ ًـا بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16حــول مــا إذا كان العقــد
يعتبــر عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار وذلــك اسـ ً
ـتنادا إلــى تعريــف عقــد اإليجــار ،كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح .11-4
اختــارت المجموعــة عنــد التحــول إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16تطبيــق الوســيلة العمليــة لتحديــد التقييــم الــذي علــى أساســه تــم اعتبــار
المعامــات عقــود إيجــار .وقــد قامــت بتطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16فقــط علــى العقــود التــي تــم تحديدهــا سـ ً
ـابقا علــى أنهــا عقــود
إيجــار .لــم يتــم إعــادة تقييــم العقــود التــي لــم يتــم تحديدهــا سـ ً
ـابقا كعقــود إيجــار بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  17وتفســير لجنــة تفســيرات
المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  4حــول مــا إذا كان هنــاك عقــد إيجــار .وبالتالــي ،فقــد تــم تطبيــق تعريــف عقــد اإليجــار بموجــب المعيــار الدولــي
للتقريــر المالــي  16فقــط علــى العقــود التــي تــم إبرامهــا أو تغييرهــا فــي  1ينايــر 2019م أو بعــد ذلــك التاريــخ.

ب ) المجموعة كمستأجر
ـاء علــى تقييمهــا
كانــت المجموعــة فــي الســابق بصفتهــا كمســتأجر تقــوم بتصنيــف عقــود اإليجــار علــى أنهــا عقــود تأجيــر تشــغيلي أو تمويلــي بنـ ً
فيمــا إذا كان عقــد اإليجــار قــد قــام بالتحويــل الجوهــري لجميــع المخاطــر والمنافــع المرتبطــة بملكيــة األصــل األساســي إلــى المجموعــة .تقــوم
المجموعــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16بإثبــات موجــودات “حــق االســتخدام” والتزامــات عقــد اإليجــار لمعظــم عقــود اإليجــار  -أي
أن عقــود اإليجــار هــذه تكــون مدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي.
ـابقا
ـددا مــن الدوافــع العمليــة عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  16علــى عقــود اإليجــار المصنفــة سـ ً
اســتخدمت المجموعــة عـ ً
علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم  .17علــى وجــه الخصــوص  ،المجموعــة :

قامــت المجموعــة عنــد قيــاس التزامــات عقــد اإليجــار بخصــم دفعــات عقــد اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي  1ينايــر 2019م.
معــدل المتوســط المرجــح المطبــق هــو  .4.95%فيمــا يلــي ملخــص ألثــر التحــول:
الموجودات:

بآالف الرياالت السعودية

موجودات حق االستخدام

40,258

مدفوعات وموجودات أخرى متداولة

()3,153

األثر اإلجمالي علي الموجودات:

37,105

المطلوبات:
التزامات عقد اإليجار

()37,105

األثر اإلجمالي على المطلوبات:

()37,105

حقوق الملكية
األثر اإلجمالي على حقوق الملكية:

112

113

التقريــر السنوي 2019

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
 .4السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة )
 2.4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة مــن اإلدارة إجــراء أحــكام وتقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات
والمصروفــات .تســتند التقديــرات واالفتراضــات المتعلقــة بهــا إلــى الخبــرة وعوامــل أخــرى مختلفــة يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف التــي
ينتــج عنهــا أســاس إصــدار األحــكام حــول القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات التــي ال تظهــر بســهولة عــن غيرهــا مــن المصــادر .فبالتالــي قــد
تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التــي بنيــت علــى أساســاها التقديــرات.
تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات األساســية بشــكل مســتمر .يتــم اثبــات التعديــات علــى التقديــرات المحاســبية فــي الســنة التــي يتــم فيهــا
مراجعــة التقديــرات إذا كان التعديــل يؤثــر فقــط علــى الســنة أو فــي الســنة التــي يتــم فيهــا مراجعــة التقديــرات والفتــرات المســتقبلية إذا كان التعديــل
يؤثــر علــى كل مــن الفتــرات الحاليــة والمســتقبلية.
فــي ســياق تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ،قامــت اإلدارة بوضــع التقديــرات واألحــكام التاليــة التــي تعتبــر جوهريــة فــي القوائــم الماليــة
الموحــدة :
•تحديد القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات (ايضاح  7-4وايضاح )6
•قياس التزامات المنافع المحددة ،اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية (ايضاح  19-4وايضاح )18
•قيــاس مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة للمدينيــن التجارييــن وهــو افتــراض أساســي لتقديــر المتوســط المرجــح لنســب الخســائر (ايضــاح
 4-4وااليضاحــات  13و .)28

 3.4اإليرادات من العقود مع العمالء
ـاء علــى نمــوذج مــن خمــس خطــوات كمــا هــو موضــح فــي
تقــوم المجموعــة باثبــات االيــرادات اإليــرادات مــن العقــود المبرمــة مــع العمــاء بنـ ً
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15ويــرد أدنــاه:
الخطــوة  - 1تحديــد العقــد (العقــود) مــع العميــل :يتــم تعريــف العقــد علــى أنــه اتفــاق بيــن طرفيــن أو أكثــر ينشــئ حقــوق والتزامــات قابلــة للتنفيــذ
ويحــدد المعاييــر الخاصــة بــكل عقــد يجــب الوفــاء بــه ؛
الخطوة  - 2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل ؛
الخطــوة  - 3تحديــد ســعر المعاملــة :ســعر المعاملــة هــو مقــدار االعتبــار الــذي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليــه مقابــل تحويــل البضائــع أو الخدمــات
الموعــودة إلــى العميــل  ،باســتثناء المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا نيابــة عــن أطــراف ثالثــة ؛
الخطــوة  - 4تخصيــص ســعر المعاملــة اللتزامــات األداء فــي العقــد :بالنســبة للعقــد الــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن التــزام أداء واحــد  ،تقــوم
المجموعةبتخصيــص ســعر المعاملــة لــكل التــزام أداء فــي مبلــغ يحــدد مقــدار االعتبــار إلــى التــي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليهــا مقابــل الوفــاء
بــكل التــزام أداء.
الخطوة  - 5اثبات اإليرادات عندما تفي المجموعة (أو عند الوفاء) بالتزام األداء.
تفي المجموعة بالتزام األداء وتعترف باإليرادات بمرور الوقت  ،في حالة استيفاء أحد المعايير التالية:
•ال يــؤدي أداء المجموعــة إلــى إنشــاء أصــل لــه اســتخدام بديــل للمجموعــة وللمجموعــة حــق قابــل للتنفيــذ فــي الدفــع مقابــل األداء المكتمــل
حتــى اآلن ؛
•أداء المجموعة يخلق أو يعزز كأصول يتحكم بها العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه ؛
•يتلقى العميل في وقت واحد ويستهلك الفوائد التي يوفرها أداء المجموعة كما تؤدي المجموعة.
بالنســبة اللتزامــات األداء حيــث ال يتــم اســتيفاء أي مــن الشــروط المذكــورة أعــاه  ،يتــم إثبــات اإليــرادات فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه الوفــاء بالتــزام
األداء.
يتم إثبات اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على الخدمات.

نوع الخدمة

طبيعة وتوقيت استيفاء مطلوبات األداء وشروط السداد الهامة

ترتيب إيجار سفن لمدة محدودة

في حالة إيجار السفن لمدة محدودة ،تقيس المجموعة مدى إنجازها بشأن االستيفاء التام لاللتزام باألداء باستخدام
ً
ونظرا إلى أن المجموعة تصدر فواتير بمبالغ محددة لكل يوم خدمة يتم
مقياس زمني .باإلضافة إلى ذلك،
تقديمها ،فلدى المجموعة الحق في إصدار فواتير للعميل بالمبلغ الذي يتفق مباشرة مع قيمة أداء المجموعة الذي
بناء على نسبة اإلنجاز.
أنجزته حتى تاريخه .تتحقق اإليرادات ً

إيجار السفن بالرحلة

في حالة إيجار السفن بالرحلة شاملة خطوط المالحة ،تقوم المجموعة بقياس اإلنجاز على أساس عدد األيام
ً
مقارنة بإجمالي عدد األيام المتوقع في الرحلة لكل عقد .باإلضافة إلى ذلك ،فإن مدة العقد المبرم لكل
المنقضية
بناء على نسبة اإلنجاز.
رحلة تكون أقل من سنة عادةً  .تتحقق اإليرادات ً

ايرادات الخدمات اللوجستية

ايرادات الخدمات اللوجستية باستثناء خطوط المالحة ،تشمل تنفيذ طلبات الشحن وخدمات النقل.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  15يتم إثبات ايرادات الخدمات اللوجستية في النقطة التي يتم فيها اكمال
تقديم الخدمات للعميل والعميل يفعل المثل.

يحــق للمجموعــة فــي بعــض الترتيبــات المتعلقــة باإليــرادات الحصــول علــى بعــض المزايــا المتغيــرة أو تعهدهــا بدفــع التزامــات معينــة (غرامــات
كبيــرة) مشــروطة بوقــوع أو عــدم وقــوع حــدث معيــن .تقــوم اإلدارة أثنــاء تحديــد ســعر المعاملــة بتقديــر ســعر المعاملــة المحتمــل اســترداده بشــكل
كبيــر وال يخضــع لــرده .ال يتــم إدراج هــذه المزايــا المتغيــرة فــي التقييــم األولــي لســعر المعاملــة حيــث يحــق للمجموعــة الحصــول عليهــا فقــط عنــد
وقــوع هــذا الحــدث.

 4.4األدوات المالية

أ ) االثبات والقياس األولي
مبدئيــا عندمــا تصبــح
مبدئيــا عنــد نشــأتها .يتــم اثبــات جميــع األصــول االلتزامــات الماليــة األخــرى
يتــم إثبــات المدينــون التجاريــون المصــدرة
ً
ً
طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة.
المجموعــة
ً
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة زائـ ًـدا  ،بالنســبة لبنــد
تجاريــا بــدون عنصــر تمويــل هــام) أو يتــم قيــاس االلتــزام المالــي
األصــل المالــي (مــا لــم يكــن مدينــا
ً
ً
ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر ،تكاليــف المعاملــة التــي تنســب مباشــرةً إلــى حيازتهــا أو إصدارهــا .يتــم إثبــات المدينــون
مبدئيــا بســعر المعاملــة.
التجاريــون بــدون عنصــر تمويــل كبيــر
ً

ب ) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
عنــد االثبــات األولــي ،يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة علــى أنهــا موجــودات ماليــة مقاســة بالتكلفــة المطفــأة ،أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال
الدخــل الشــامل اآلخــر – اســتثمارات فــي أدوات الديــن ،أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر – اســتثمارات فــي أدوات حقــوق
الملكيــة ،أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .إن تصنيــف الموجــودات الماليــة وفقـ ًـا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  9عــادةً مــا يســتند
إلــى نمــوذج األعمــال الــذي يتــم مــن خاللــه إدارة الموجــودات الماليــة وكذلــك خصائــص تدفقاتهــا النقديــة التعاقديــة .ال يتــم أبـ ً
ـدا فصــل المشــتقات
ـدال مــن ذلــك ،يتــم تقييــم األداة الماليــة
المتضمنــة فــي العقــود التــي تكــون فيهــا الموجــودات الماليــة هــي المضيــف ضمــن نطــاق المعيــار ،وبـ ً
المختلطــة ككل بهــدف تصنيفهــا.
يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفت كال الشــرطين أدنــاه وال يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو
الخســارة.
•يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
•تنشــأ بنودهــا التعاقديــة فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تمثــل فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة علــى أصــل المبلــغ
القائــم.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
 .4السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة )
 4.4األدوات المالية ( تتمة )

ب ) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية ( تتمة )
يتــم قيــاس االســتثمارات فــي أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر إذا اســتوفت كال الشــرطين أدنــاه وال يتــم تخصيصهــا
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة:
•يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية ،و
•تنشــأ بنودهــا التعاقديــة فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تمثــل فقــط مدفوعــات ألصــل المبلــغ والفائــدة علــى أصــل المبلــغ
القائــم.
عنــد االثبــات األولــي لالســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة ،يحــق للمجموعــة أن تختــار بشــكل
نهائــي عــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة لالســتثمار ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم هــذا الخيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــدة.
إن جميــع الموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وفقـ ًـا لمــا تــم بيانــه
أعــاه ،يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،وهــذا يتضمــن جميــع الموجــودات الماليــة المشــتقة .وعنــد اإلثبــات األولــي،
يحــق للمجموعــة أن تخصــص بشــكل نهائــي الموجــودات الماليــة التــي بطريقــة أخــرى تســتوفي متطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ،كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،وإذا قامــت بذلــك ،تقــوم بحــذف عــدم
التطابــق المحاســبي الــذي قــد ينشــأ بطريقــة أخــرى أو تخفيضــه بشــكل كبيــر.
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر ،وتشمل أي فائدة أو
دخل توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة
المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة .يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية
واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .إن إيرادات الفائدة التي يتم احتسابها باستخدام طريقة الفائدة
الفعلية ،وكذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة يتم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة.
يتم إثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن اإلثبات ،فإن األرباح
والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن الربح أو الخسارة ما
لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم إثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن
أبدا إلى الربح أو الخسارة.
الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها ً

تتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية واألصول التعاقدية والنقد وما في حكمه.
الفعــال .يتــم احتســاب مصروفــات الفوائــد ومكاســب وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة فــي الربــح أو الخســارة .يتــم احتســاب أي ربــح أو خســارة
عنــد عــدم االعتــراف أيضـ ًـا فــي الربــح أو الخســارة.

المطلوبات المالية  -التصنيف والقياس الالحق والربح والخسائر
يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة عنــد قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة .يتــم تصنيــف المطلوبــات
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة إذا تــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة  ،وهــي مشــتقة أو مخصصــة علــى
هــذا النحــو عنــد االعتــراف األولــي .المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الربــح أو الخســارة يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة وصافــي
الحقــا بالتكلفــة
المكاســب أوالخســائر ،شــاملة أي مصروفــات فائــدة يتــم اثباتهــا فــي الربــح أو الخســارة .يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة األخــرى
ً
المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة

إلغاء اإلثبات
األصول المالية
تقــوم المجموعــة باســتبعاد األصــل المالــي عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي  ،أو تقــوم بنقــل الحقــوق
لتلقــي التدفقــات النقديــة التعاقديــة فــي عمليــة الــى حــد كبيــر تكــون فيهــا جميــع مخاطــر ومنافــع ملكيــة األصــل المالــي تــم نقلهــا أو عــدم قيــام
المجموعــة بتحويلهــا أو االحتفــاظ بهــا بكافــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى األصــل المالــي.
تدخــل المجموعــة فــي عمليــات تقــوم بموجبهــا بنقــل األصــول المعتــرف بهــا فــي قائمــة المركــز المالــي الخاصــة بهــا  ،ولكنهــا تحتفــظ بــكل أو
بشــكل جوهــري بجميــع مخاطــر ومنافــع األصــول المحولــة .فــي هــذه الحــاالت  ،ال يتــم اســتبعاد األصــول المحولــة.

المطلوبات المالية
أيضــا
تقــوم المجموعــة بالغــاء االعتــراف بالمطلوبــات الماليــة عنــد الوفــاء بمطلوباتهــا التعاقديــة أو إلغاؤهــا أو انتهــاء صالحيتهــا .تقــوم المجموعــة ً
جوهريــا  ،وفــي هــذه
اختالفــا
بإلغــاء المطلوبــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل شــروطها وتكــون التدفقــات النقديــة للمطلوبــات المعدلــة مختلفــة
ً
ً
الحالــة المطلوبــات الماليــة الجديــدة المســتندة إلــى الشــروط المعدلــة يتــم اإلعتــراف بهــا بالقيمــة العادلــة.

التعويض
حاليــا
يتــم تعويــض األصــول الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويتــم عــرض المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا وفقــط يكــون للمجموعــة ً
قانونيــا فــي تســوية المبالــغ وتنــوي تســويتها علــى أســاس صافــي أو لتحقيــق األصــل وتســوية االلتزامــات فــي وقــت واحــد.
حــق قابــل للتنفيــذ
ً
عنــد اســتبعاد المطلوبــات الماليــة  ،الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة المطفــأة والمقابــل المدفــوع (بمــا فــي ذلــك أي أصــول غيــر نقديــة محولــة أو
مطلوبــات مفترضــة) يتــم اإلعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة.

انخفاض قيمة األصول المالية غير المشتقة
تعتــرف المجموعــة بمخصصــات الخســائر للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة وموجــودات العقــود.
تقــوم المجموعــة بقيــاس مخصصــات الخســارة بمبلــغ يســاوي خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  9يتم قياس مخصصات الخسائر على أي من األسس التالية:
تعثــر محتملــة عــن الســداد خــال فتــرة  12شـ ً
•الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى  12شـ ً
ـهرا :وهــي ناتجــة عــن أحــداث ّ
ـهرا مــن تاريــخ
القوائــم الماليــة؛ و
ّ
التعثــر المحتمــل عــن
•الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة :وهــي الخســائر االئتمانيــة التــي تنتــج مــن جميــع أحــداث
الســداد علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة.
•تعتبر المجموعة أن األصل المالي متخلف عن السداد عندما:
•مــن غيــر المرجــح أن يدفــع المديــن التزاماتــه االئتمانيــة للمجموعــة بالكامــل  ،دون اللجــوء مــن قبــل المجموعــة إلــى إجــراءات مثــل تحقيــق
الضمــان (إن وجــد) ؛ أو
•األصــول الماليــة متأخــرة أكثــر مــن  4ســنوات مــن تاريــخ االســتحقاق مــن الجهــات الحكوميــة و متأخــرة أكثــر من ســنتين من تاريخ االســتحقاق
مــن الجهــات التجارية.

قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح محتمــل للخســائر االئتمانيــة .يتــم قيــاس الخســائر االئتمانيــة بأنهــا القيمــة الحاليــة لكافــة النقــص
فــي النقــد (أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للشــركة وفقـ ًـا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع المجموعــة اســتالمها) .يتــم خصــم
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة بســعر الفائــدة الفعلــي لألصــل المالــي.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
 .4السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة )
 4.4األدوات المالية ( تتمة )
ب ) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية ( تتمة )
ً
ائتمانيا
الموجودات المالية المنخفضة قيمتها
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل قوائــم ماليــة بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة وأوراق الديــن المدرجــة بالقيمــة
ائتمانيــا عنــد وقــوع حــدث
العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر منخفضــة القيمــة ائتمانيـ ًـا .يتــم تقييــم األصــل المالــي علــى أنــه منخفــض القيمــة
ً
أو أكثــر يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لذلــك األصــل المالــي.
تشمل األدلة التي تشير إلى انخفاض األصول المالية البيانات القابلة للمالحظة التالية:
•صعوبة مالية كبيرة للمدين ؛
•خــرق العقــد مثــل التقصيــر أو التأخيــر أكثــر مــن  4ســنوات مــن تاريــخ االســتحقاق مــن الجهــات الحكوميــة و متأخــرة أكثــر مــن ســنتين مــن
تاريــخ االســتحقاق مــن الجهــات التجاريــة.
•إعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة
خالف ذلك؛
•من المحتمل أن يدخل المدين في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى ؛ أو
•اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.

عرض االنخفاض في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.
يتــم عــرض خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم المدينــة األخــرى ،بمــا فيهــا موجــودات العقــود ومدينــو تأجيــر
تمويلــي ،بشــكل منفصــل فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.
بالنســبة لســندات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر  ،يتــم تحميــل مخصــص الخســارة علــى الربــح أو الخســارة ويتــم االعتــراف
بــه فــي الدخــل الشــامل اآلخــر.

 5.4النقد وما في حكمه
تتكــون النقديــة وشــبه النقديــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة مــن النقــد لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل ومرابحــات مســتحقة خــال
ثالثــة أشــهر أو أقــل والتــي ال تخضــع لمخاطــر جوهريــة للتغيــر فــي قيمتهــا .يتــم إســتبعاد النقديــة وشــبة النقديــة الخاضعــة لقيــود بنكيــة وغيــر متاحــة
مقيــدة لســداد
لإلســتخدام مــن النقديــة وشــبة النقديــة لغــرض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة .تتعلــق النقديــة وشــبة النقديــة بمبالــغ
ّ
األقســاط الجاريــة للقــروض المســتحقة خــال مــدة  180يومــا مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.

 5.4المخزون
يتكــون المخــزون مــن مــن الوقــود وزيــوت التشــحيم علــى الســفينة و يظهــر كمخــزون فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة .يتــم قيــاس المخــزون
أوال بمــا فــي ذلــك
أوال صــادر ً
بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل .تقــاس تكلفــة المخــزون المســتخدم باســتخدام طريقــة الــوارد ً
مخــزون الوقــود.
تتضمــن التكلفــة صافــي ســعر الشــراء (بعــد الخصومــات التجاريــة) وتكاليــف الشــحن والنقــل والتأميــن والرســوم الجمركيــة وأي مصروفــات مباشــرة
أخــرى متعلقــة باقتنــاء المخزون.

 7.4الممتلكات والمعدات
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم و /أو الخســائر المتراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــدت .وتشــمل
هــذه التكلفــة تكلفــة اســتبدال أجــزاء مــن الممتلــكات والمعــدات وتكاليــف االقتــراض بالمشــاريع اإلنشــائية طويلــة األجــل (الموجــودات المؤهلــة)
إذا اســتوفت معاييــر اإلثبــات.
تشــتمل الســفن تحــت اإلنشــاء فــي نهايــة الســنة الماليــة بعــض الموجــودات غيــر جاهــزة للغــرض الــذي اقتنيــت ألجلــه .يتــم تحويل تلــك الموجودات
إلــى الفئــات المتعلقــة بهــا واســتهالكها عندمــا تصبــح جاهــزة للغــرض الــذي أنشــئت مــن أجله.
عنــد الحاجــة إلــى اســتبدال أجــزاء هامــة مــن الممتلــكات والمعــدات علــى فتــرات ،تقــوم المجموعــة بإثبــات هــذه األجزاء بشــكل فردي كموجــودات لها
أعمــار إنتاجيــة محــددة وتســتهلكها وفقـ ًـا لذلــك .وبالمثــل ،عندمــا يتــم إجــراء فحــص رئيســي ،يتــم إثبــات تكلفتــه فــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات
والمعــدات فــي حالــة اســتيفاء معاييــر اإلثبــات .يتــم إثبــات جميــع تكاليــف اإلصــاح والصيانــة األخــرى فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة عنــد
تكبدها.
يتــم احتســاب االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت لتوزيــع تكلفتهــا ،بعــد خصــم قيمتهــا المتبقيــة ،علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة
علــى النحــو التالــي:
الممتلكات والمعدات

األعمار اإلنتاجية (بالسنوات)

مباني وتحسينات

20 - 3

أسطول ومعدات

25 - 6

حاويات وجرارات

12 - 5

أثاث وتجهيزات

10

أدوات ومعدات مكتبية

4

سيارات

5-4

أجهزة حاسب آلي

6-4

معدات ساحة الحاويات

10 - 4

إذا كان بنــد الممتلــكات والمعــدات يتكــون مــن مكونــات أجــزاء فرديــة يكــون لهــا تطبيــق طــرق أو نســب اســتهالك مناســبة أخــرى ،فإنــه يتــم
ـزء غيــر ماديـ ًـا يمثــل فحصـ ًـا أو إصالحــا رئيسـ ً
ـيا (كتكاليــف التســفين).
ـزء ماديـ ًـا أو جـ ً
اســتهالك كل جــزء علــى حــدة .الجــزء المنفصــل يكــون جـ ً
لغــرض إثبــات تكاليــف ســفن المجموعــة ،فإنــه يتــم تقديــر أول تكاليــف تســفين كجــزء رئيســي مــن تكاليــف الســفن وبالتالــي رســملته واســتهالكه
كبنــد منفصــل .يتــم رســملة تكاليــف التســفين الالحقــة بشــكل منفصــل واســتهالكها خــال الســنة حتــى تبــدأ عمليــة التســفين التاليــة .وفــي حالــة
إجــراء عمليــة تســفين قبــل التاريــخ المحــدد لهــا ،يتــم قيــد القيمــة الدفتريــة الحاليــة لتكاليــف التســفين كمصــروف فـ ً
ـورا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة
الموحــدة .
يتــم اســتبعاد بنــد الممتلــكات والمعــدات عنــد اســتيفاء األصــل أو عندمــا ال يتوقــع وجــود منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه .يتــم إدراج
أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن اســتبعاد األصــل (المحتســب بالفــرق بيــن صافــي متحصــات االســتبعاد والقيمــة الدفتريــة لألصــل) فــي قائمــة الربــح
أو الخســارة الموحــدة عنــد اســتبعاد األصــل.
يتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق االســتهالك للممتلــكات والمعــدات فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا بأثر مســتقبلي
إذا كان ذلــك مالئمـ ًـا.
يتــم احتســاب قطــع الغيــار واألالت الرأســمالية التــي تســتوفي تعريــف الممتلــكات واآلالت والمعــدات وفقـ ًـا لمبــادئ معيــار المحاســبة الدولــي رقــم
 16فيمــا يتعلــق بالممتلــكات والمعــدات.

 8.4السفن تحت اإلنشاء
تتضمــن الســفن تحــت اإلنشــاء فــي نهايــة الســنة المبالــغ المدفوعــة لقــاء بنــاء ســفن جديــدة ولكنهــا غيــر جاهــزة لالســتخدام المخصــص .يتــم تحويــل
هــذه المبالــغ إلــى فئــات الموجــودات ذات الصلــة ويتــم اســتهالكها عندمــا تكــون جاهــزة لالســتخدام المخصــص لهــا.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
السياسة المطبقة من  1يناير 2019م

 .4السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة )
 9.4الموجودات غير الملموسة
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة (ماعــدا الشــهرة) بالتكلفــة ناقصـ ًـا اإلطفــاء المتراكــم وخســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتراكمــة ،إن وجــدت.
يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة .يتــم رســملة المصروفــات الالحقــة
فقــط إذا كان مــن المحتمــل تدفــق المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بهــا إلــى المجموعــة ويمكــن قيــاس مبلــغ تلــك التدفقــات بشــكل
موثــوق .يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة للموجــودات الغيــر الملموســة وأعمارهــا اإلنتاجيــة ومؤشــرات االنخفــاض فــي قيمتهــا فــي نهايــة كل ســنة
ماليــة ويتــم تعديلهــا بأثــر مســتقبلي إذا كان ذلــك ضروريـ ًـا.
تصنــف األعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة كمحــددة أو غيــر محــددة المــدة .تطفــأ الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر محــدد
علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لهــا ،ويتــم مراجعتهــا للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك عنــد وجــود دليــل يشــير إلــى حــدوث
هــذا االنخفــاض.
يتــم مراجعــة العمــر االنتاجــي وطريقــة إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر محــدد مــرة واحــدة علــى األقــل فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.
يتــم معالجــة التغيــرات فــي العمــر اإلنتاجــي المتوقــع أو طريقــة اســتنفاذ المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية التــي تضمنهــا األصــل محاسـ ً
ـبيا وذلــك
بتغييــر العمــر االنتاجــي أو طريقــة اإلطفــاء ،حســبما هــو مالئــم ،ويتــم اعتبارهــا كتغيــرات فــي التقديــرات المحاســبية .تــدرج مصروفــات إطفــاء
الموجــودات غيــر الملموســة التــي لهــا عمــر محــدد فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة كمصــروف وبمــا يتماشــى مــع وظيفــة الموجــودات غيــر
الملموســة.

 10.4استثمارات في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
ـرا كبيـ ً
الشــركات الزميلــة هــي تلــك الشــركات التــي تمــارس عليهــا المجموعــة تأثيـ ً
ـرا .التأثيــر الكبيــر هــو قــدرة المجموعــة علــى المشــاركة فــي القــرارات
الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا ولكنهــا ال تُ عــد ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى هــذه السياســات.
يتــم ادراج نتائــج أصــول التزامــات الشــركات الزميلــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة .والتــي بموجبهــا يســجل
االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة بالتكلفــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وتعــدل التكلفــة بعــد ذلــك بحيــث تســجل حصــة المجموعــة فــي األرباح
أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة الزميلــة .عندمــا تتجــاوز حصــة المجموعــة فــي خســائر الشــركة الزميلــة ملكيتهــا فــي الشــركة الزميلــة
ـزء مــن صافــي اســتثمار المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة) تتوقــف المجموعــة عــن
(التــي تشــمل أي ملكيــة طويلــة األجــل تشــكل فــي مضمونهــا جـ ً
االعتــراف بحصتهــا مــن الخســائر اإلضافيــة .تســجل الخســائر اإلضافيــة فقــط بالقــدر الــذي تتكبــد فيــه المجموعــة مطلوبــات قانونيــة أو تعاقديــة أو
قامــت بمدفوعــات نيابــة عــن الشــركة الزميلــة .وإذا قامــت الشــركة الزميلــة فــي فتــرة الحقــة بتســجيل أربــاح ،تســتأنف المجموعــة تســجيل حصتهــا
مــن هــذه األربــاح فقــط عندمــا تتعــادل حصتهــا مــن األربــاح مــع حصتهــا مــن الخســائر غيــر المســجلة.
تتــم المحاســبة عــن اســتثمار المجموعــة فــي الشــركة الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة اعتبـ ً
ـارا مــن التاريــخ الــذي تصبــح فيــه الشــركة
المســتثمر فيهــا شــركة زميلــة .وعنــد االســتحواذ علــى االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة ،تســجل أي زيــادة فــي تكلفــة االســتثمار عــن حصــة المجموعــة
فــي صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المحــددة للشــركة المســتثمر فيهــا كشــهرة وتــدرج فــي القيمــة الدفتريــة لالســتثمار .تســجل
أي زيــادة فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المحــددة للشــركة الزميلــة عــن تكلفــة االســتثمار بعــد إعــادة
التقييــم مباشــرة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة فــي الســنة التــي يتــم فيهــا االســتحواذ علــى االســتثمار.
عندمــا تتعامــل إحــدى شــركات المجموعــة مــع شــركة زميلــة للمجموعــة ،تســجل األربــاح والخســائر الناتجــة عــن هــذا التعامــل فــي القوائــم الماليــة
الموحــدة للمجموعــة فقــط بقــدر ملكيتهــا فــي الشــركة الزميلــة التــي ال تتعلــق بالمجموعــة.

 11.4عقود اإليجار
طبقــت المجموعــة المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16باســتخدام منهــج األثــر الرجعــي المعـ ّـدل ،وبالتالــي لــم يتــم تعديــل معلومــات المقارنــة وال
يــزال يتــم اإلفصــاح عنهــا بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  17وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  .4يتــم اإلفصــاح عــن
تفاصيــل السياســات المحاســبية بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي  17وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي  4بشــكل منفصــل
إذا كانــت مختلفــة عــن تلــك السياســات المحاســبية بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي  16وتــم اإلفصــاح عــن أثــر التغييــرات فــي اإليضــاح .1-4

تقــوم المجموعــة عنــد نشــأة العقــد بتقييــم مــا إذا كان العقــد يعتبرعقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار .ويكــون العقــد عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى
عقــد إيجــار إذا كان العقــد ينقــل حــق الســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد لفتــرة مــن الزمــن مقابــل عــوض .ومــن أجــل تقييــم مــا إذا كان العقــد
ينقــل حــق الســيطرة علــى اســتخدام أصــل محــدد ،تجــري المجموعــة تقييمـ ًـا حــول مــا إذا كان:
•العقــد ينطــوي علــى اســتخدام أصــل محــدد  -قــد يتــم تحديــد ذلــك األصــل صراحــة أو ضمنـ ًـا ،ويجــب أن يكــون متميـ ً
ـزا ماديـ ًـا أو يمثــل مــا
يقــارب جميــع الطاقــة اإلنتاجيــة لألصــل .وإذا كان المــورد لــه حــق أساســي فــي االســتبدال ،عندئـ ِـذ ال يتــم تحديــد األصــل؛
•للمجموعة الحق في الحصول على ما يقارب جميع الفوائد االقتصادية من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و
•للمجموعــة الحــق فــي توجيــه اســتخدام األصــل .ويكــون للمجموعــة هــذا الحــق عندمــا يكــون لديهــا حقــوق اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتغيــر
كيفيــة وغــرض اســتخدام األصــل .وفــي الحــاالت النــادرة التــي يتــم فيهــا التحديــد المســبق للقــرار حــول كيفيــة وغــرض اســتخدام األصــل ،فانــه
يكــون للمجموعــة الحــق فــي توجيــه اســتخدام األصــل إذا:
	-كان للمجموعة الحق في تشغيل األصل؛ أو
ً
مسبقا كيفية وغرض استخدام األصل.
	-قامت المجموعة بتصميم األصل بطريقة تحدد
	-يتم تطبيق هذه السياسة على العقود التي تم إبرامها أو تغييرها في  1يناير 2019م أو بعد ذلك التاريخ.

السياسة المطبقة قبل  1يناير 2019م
ـاء علــى
بالنســبة للعقــود المبرمــة قبــل  1ينايــر 2019م ،فقــد حــددت المجموعــة مــا إذا كان الترتيــب يمثــل عقــد إيجــار أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار بنـ ً
تقييــم مــا إذا كان:
•الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة؛ و
•الترتيب قد نقل الحق في استخدام األصل .وينقل ترتيب ما الحق في استخدام األصل إذا تحقق أحد الشروط التالية:
	-إذا كان للمشتري القدرة أو الحق في تشغيل األصل أثناء الحصول أو السيطرة على أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج؛
	-إذا كان للمشــتري القــدرة أو الحــق فــي التحكــم فــي الوصــول المــادي إلــى األصــل أثنــاء الحصــول أو الســيطرة علــى أكثــر مــن كميــة
ضئيلــة مــن اإلنتــاج ؛ أو
ـاال بعيـ ً
ـدا بقيــام األطــراف األخــرى بأخــذ أكثــر مــن كميــة ضئيلــة مــن اإلنتاج،
	-إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى أنــه كان هنــاك احتمـ ً
وأن ســعر الوحــدة لــكل وحــدة إنتــاج لــم يكــن ثابتـ ًـا ولــم يســاوي ســعر الســوق الحالــي لــكل وحــدة إنتــاج.

المجموعة كمستأجر
تقــوم المجموعــة بإثبــات أصــل “حــق االســتخدام” والتــزام عقــد اإليجــار فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار .يتــم مبدئيـ ًـا قيــاس أصــل “حــق االســتخدام”
بالتكلفــة التــي تتكــون مــن المبلــغ األولــي اللتــزام عقــد اإليجــار المعــدل ألي دفعــات إيجــار تمــت فــي أو قبــل تاريــخ البدايــة ،باإلضافــة إلــى أي
تكاليــف مباشــرة مبدئيــة تــم تكبدهــا وتقديــر تكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو اســتعادة األصــل األساســي أو الموقــع الــذي يوجــد عليــه،
مخصومـ ًـا منــه أي حوافــز عقــد إيجــار.
يتــم الحقـ ًـا إســتهالك أصــل “حــق االســتخدام” باســتخدام طريقــة القســط الثابــت مــن تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار إلــى نهايــة العمــر اإلنتاجــي ألصــل
“حــق االســتخدام” أو نهايــة مــدة عقــد اإليجــار ،أيهمــا أبكــر .يتــم تحديــد األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لموجــودات “حــق االســتخدام” علــى نفــس األســاس
المســتخدم للممتلــكات والمعــدات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم دوريـ ًـا تخفيــض أصــل “حــق االســتخدام” بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــدت،
وتعديلــه إلجــراء بعــض عمليــات إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار.
ً
مبدئيــا قيــاس التــزام عقــد اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لدفعــات عقــد اإليجــار التــي لــم يتــم ســدادها فــي تاريــخ بدايــة عقــد اإليجــار وخصمهــا
يتــم
باســتخدام معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار ،أو إذا كان ذلــك المعــدل يصعــب تحديــده بشــكل موثــوق ،تســتخدم المجموعــة معــدل
االقتــراض اإلضافــي .وعــادةً مــا تســتخدم المجموعــة معــدل االقتــراض اإلضافــي الخــاص بهــا كمعــدل الخصــم.
تتكون دفعات عقد اإليجار المدرجة عند قياس التزام عقد اإليجار مما يلي:
•الدفعات الثابتة (تشمل الدفعات الثابتة في جوهرها) ؛
•دفعــات اإليجــار المتغيــرة التــي تعتمــد علــى مؤشــر أومعــدل ،يتــم قياســها مبدئيــا باســتخدام مؤشــر أو معــدل كمــا فــي تاريــخ بدايــة عقــد
اإليجــار؛
•المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
•ســعر ممارســة خيــار الشــراء إذا كانــت المجموعــة متأكــدة بصــورة معقولــة مــن ممارســة هــذا الخيــار ،ودفعــات عقــد اإليجــار فــي فتــرة التجديــد
االختياريــة إذا كانــت المجموعــة متأكــدة بصــورة معقولــة مــن ممارســة خيــار التمديــد ،ودفعــات غرامــات اإلنهــاء المبكــر لعقــد اإليجــار مــا لــم
تكــن المجموعــة متأكــدة بصــورة معقولــة مــن عــدم قيامهــا باإلنهــاء المبكــر.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
 .4السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة )
 11.4عقود اإليجار ( تتمة )

المجموعة كمستأجر ( تتمة )
يتــم قيــاس التــزام عقــد اإليجــار بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي .ويتــم إعــادة قياســه عندمــا يكــون هنــاك تغييـ ً
ـرا فــي
دفعــات عقــد اإليجــار المســتقبلية الناشــئة عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل ،أو إذا كان هنــاك تغييـ ً
ـرا فــي تقديــر المجموعــة للمبلــغ المتوقــع أن
يكــون مســتحق الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة ،أو إذا غيــرت المجموعــة تقييمهــا حــول مــا إذا كانــت ســتمارس خيــار الشــراء أو التمديــد
أو اإلنهــاء.
عندمــا يتــم إعــادة قيــاس التــزام عقــد اإليجــار بهــذه الطريقــة ،يتــم إجــراء تســوية مقابلــة علــى القيمــة الدفتريــة ألصــل “حــق االســتخدام” أو تســجيله
فــي الربــح أو الخســارة إذا تــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة ألصــل “حــق االســتخدام” إلــى الصفــر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة
اختــارت المجموعــة عــدم إثبــات موجــودات “حــق االســتخدام” والتزامــات عقــد اإليجــار لعقــود اإليجــار قصيــرة األجــل التــي تبلــغ مدتهــا  12شـ ً
ـهرا أو
أقــل وعقــود إيجــار الموجــودات ذات القيمــة المنخفضــة .تقــوم المجموعــة بإثبــات دفعــات عقــد اإليجــار المرتبطــة بهــذه العقــود كمصروفــات علــى
أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار.

المجموعة كمؤجر
عندما تتصرف المجموعة كمؤجر ،فإنها تحدد عند نشأة العقد ما إذا كان كل عقد إيجار يمثل عقد تأجير تمويلي أو عقد تأجير تشغيلي.
ً
شــامال حــول مــا إذا كان عقــد اإليجــار ينقــل بشــكل جوهــري جميــع المخاطــر والمنافــع
تقييمــا
ولتصنيــف كل عقــد إيجــار ،تجــري المجموعــة
ً
المصاحبــة لملكيــة األصــل األساســي .وإذا كان هــذا هــو الحــال ،عندئــذِ فــإن عقــد اإليجــار يمثــل عقــد تأجيــر تمويلــي؛ وإذا لــم يكــن كذلــك ،فإنــه
يمثــل عقــد تأجيــر تشــغيلي .وكجــزء مــن هــذا التقييــم ،تأخــذ المجموعــة مؤشــرات معينــة بعيــن االعتبــار مثــل مــا إذا كان عقــد اإليجــار جــزء رئيســي
مــن العمــر االقتصــادي لألصــل.
تقــوم المجموعــة بإثبــات دفعــات عقــد اإليجــار المســتلمة بموجــب عقــود التأجيــر التشــغيلي كإيــراد علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى
فتــرة عقــد اإليجــار.
إن السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة كمؤجر في فترة المقارنة لم تكن مختلفة عن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم .16
يشــتمل إجمالــي االســتثمار فــي عقــد التاجيــر التمويلــي علــى إجمالــي دفعــات عقــد اإليجــار المســتقبلية علــى عقــود التأجيــر التمويلــي (مســتحقات
عقــد اإليجــار) باإلضافــة إلــى المبالــغ المتبقيــة المقــدرة المســتحقة القبــض .يتــم تســجيل الفــرق بيــن مســتحقات عقــد اإليجــار وتكلفــة األصــل
المؤجــر كإيــراد تمويــل إيجــار غيــر مكتســب وألغــراض العــرض ،يتــم خصمــه مــن إجمالــي عقــود التأجيــر التمويلــي .يتــم دوريـ ًـا مراجعــة أي قيمــة
متبقيــة غيــر مضمونــة مــن الموجــودات وتســجيل أي انخفــاض فــي القيمــة المتبقيــة علــى الفــور.
يتــم إضافــة التكلفــة المباشــرة األوليــة التــي يتكبدهــا المؤجــرون فــي التفــاوض علــى عقــد تأجيــر تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر
ويتــم اثباتــه علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار علــى نفــس أســاس إيــرادات عقــد اإليجــار.

 12.4تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى “متداولة” و”غير متداولة”
تقــوم المجموعــة بإظهــار الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة علــى أســاس متــداول /غيــر متــداول .تعتبــر الموجــودات
متداولــة وذلــك:
•عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية
•في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة
ً
شهرا بعد السنة المالية ،أو
•عندما يتوقع تحققها خالل اثنى عشر
•عندمــا تكــون نقديــة وشــبه نقديــة مــا لــم تكــن هنــاك قيــود علــى اســتبدالها أو اســتخدامها لســداد أيــة مطلوبــات لمــدة ال تقــل عــن اثنــي
عشــر شـ ً
ـهرا بعــد الســنة الماليــة

تصنف كافة الموجودات األخرى كـ”غير متداولة”.
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
•عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية
•في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة
ً
شهرا بعد السنة المالية ،أو
•عندما تستحق السداد خالل اثني عشر
ً
شهرا بعد السنة المالية.
•عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر
تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ “غير متداولة”.

 13.4تحويل العمالت األجنبية
تظهــر القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة بالريــال الســعودي المقربــة الــى أقــرب ألــف .بالنســبة لــكل منشــأة ،تقــوم المجموعــة بتحديــد العملــة
العــرض ،ويتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي القوائــم الماليــة لــكل منشــأة باســتخدام عملــة العــرض.
يتــم ،فــي األصــل ،تحويــل المعامــات بالعمــات االجنبيــة مــن قبــل منشــآت المجموعــة باألســعار الفوريــة للعملــة الوظيفيــة المعينــة بالتاريــخ الــذي
تصبــح فيــه المعاملــة أوال مؤهلــة لإلثبــات .يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة بأســعار التحويــل الفوريــة
للعملــة الوظيفيــة بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة .يتــم اثبــات الفروقــات الناتجــة عــن الســداد أو تحويــل البنــود النقديــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة،
باســتثناء البنــود النقديــة التــي تشــكل جــزء مــن تغطيــة مخاطــر صافــي اســتثمار المجموعــة فــي عمليــة خارجيــة ،ويتــم اثباتهــا فــي االيــرادات الشــاملة
االخــرى لحيــن بيــع صافــي االســتثمار وعندئــذ يعــاد تصنيــف المبلــغ التراكمــي إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة .يتــم أيضـ ًـا تســجيل الضريبــة المحملــة
والمســتردة المتعلقــة بفروقــات التحويــل علــى تلــك البنــود النقديــة فــي االيــرادات الشــاملة األخــرى.
تحــول البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالتكلفــة التاريخيــة – المســجلة بعملــة أجنبيــة بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ المعامــات األوليــة وال
يتــم تعديلهــا الحقـ ًـا .تحــول البنــود غيــر النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة بأســعار التحويــل الســائدة بالتاريــخ
الــذي يتــم فيــه تحديــد القيمــة العادلــة .يتــم معالجــة االربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة بمــا
يتفــق مــع اثبــات األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد (أي يتــم اثبــات فروقــات التحويــل علــى البنــود التــي يتــم قيــاس
أرباحهــا أو خســائرها بالقيمــة العادلــة فــي اإليــرادات الشــاملة األخــرى أو قائمــة الربــح أو الخســارة ،علــى التوالــي).

 14.4ترجمة العمالت األجنبية
عنــد توحيــد القوائــم الماليــة ،تحــول موجــودات ومطلوبــات العمليــات الخارجيــة إلــى الريــال الســعودي بســعر التحويــل الســائد بتاريــخ إعــداد القوائــم
الماليــة الموحــدة ،وتحــول قوائــم الدخــل الخاصــة بهــا بأســعار التحويــل الســائد بتاريــخ المعامــات .يتــم اإلعتــراف بفروقــات التحويــل الناتجــة عــن
االخــر.
تحويــل العمــات ألغــراض التوحيــد فــي الدخــل الشــامل َ

 15.4الزكاة والضرائب
تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة للــزكاة وفقـ ًـا لألنظمــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بالمملكــة العربيــة الســعودية (“الهيئــة”) والتــي
تخضــع للتفســيرات .تفــرض الــزكاة بمعــدل ثابــت بواقــع  %2.5مــن الربــح الزكــوي المعــدل أو علــى أســاس الوعــاء الزكــوي ،أيهمــا أعلــى .تقــوم
اإلدارة بتكويــن المخصصــات المالئمــة علــى أســاس المبالــغ المتوقــع دفعهــا للهيئــة كمــا تقــوم بإجــراء تقييــم دوري لموقــف اإلقــرارات الزكويــة
فــي حــال وجــود أي فروقــات .يتــم تحميــل الــزكاة علــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة الموحــدة  .مطلوبــات الــزكاة اإلضافيــة ،إن وجــدت ،والتــي
تتعلــق بالربــط علــى الســنوات الســابقة الصــادرة عــن الهيئــة يتــم احتســابها فــي الســنة التــي يتــم فيهــا إنهــاء الربــوط.
الشــركات التابعــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية يتــم احتســاب ضريبــة دخــل وفقـ ًـا لألنظمــة ضريبــة الدخــل ذات الصلــة فــي تلــك الــدول .ويتــم
تحميــل المصــروف علــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة  .يتــم تكويــن مخصــص لضريبــة االســتقطاع علــى الدفعــات لألطــراف غيــر المقيمــة
داخــل الممملكــة العربيــة الســعودية ويتــم تحميلهــا علــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة  .كمــا تخضــع ملكيــة الشــركاء األجانــب والشــركات التــي
تعمــل فــي قطــاع انتــاج الزيــت والمــواد الهيدروكربونيــة فــي المجموعــة لضريبــة الدخــل وفقـ ًـا لحصصهــم فــي نتائــج المجموعــة ويتــم إدراجهــا
كمصــروف ضمــن قائمــة الربــح او الخســارة الموحــدة .
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م
 .4السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة )
 15.4الزكاة والضرائب ( تتمة )
يتــم اثبــات الضريبــة المؤجلــة للفروقــات المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات فــي القوائــم الماليــة الموحــدة ومــا يقابلهــا مــن
أوعيــة ضريبــة مســتخدمة عنــد احتســاب األربــاح الخاضعــة للضريبــة .يتــم االعتــراف بالمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة لكافــة الفروقــات الضريبيــة
المؤقتــة .يتــم االعتــراف بالموجــودات الضريبيــة المؤجلــة لكافــة الفروقــات المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع بالقــدر الــذي يمكــن أن تتوفــر فيــه
أربــاح خاضعــة للضريبــة يمكــن اســتخدامها لقــاء الفــروق المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة .ال يتــم االعتــراف
بالموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة إذا نشــأت الفروقــات المؤقتــة والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة عــن االعتــراف األولــي
ـواء علــى األربــاح الضريبيــة أو األربــاح المحاســبية .إضافــة
بالموجــودات والمطلوبــات (بخــاف مــا تــم فــي دمــج األعمــال) فــي معاملــة ال تؤثــر سـ ً
لذلــك ،ال يتــم االعتــراف بالمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة إذا نشــأت الفروقــات المؤقتــة عــن االعتــراف األولــي بالشــهرة.
يتــم االعتــراف بالمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة للفروقــات المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة المرتبطــة باالســتثمارات فــي الشــركات التابعــة والشــركات
المحاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة والحصــص فــي المشــاريع المشــتركة إال فــي حالــة مقــدرة المجموعــة علــى التحكــم فــي عكــس الفروقــات
المؤقتــة واحتمــال عــدم قيامهــا بعكــس الفروقــات المؤقتــة فــي المســتقبل المنظــور .الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة الناشــئة عــن الفروقــات
المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع المرتبطــة باالســتثمارات والحصــص يتــم االعتــراف بهــا فقــط بالقــدر الــذي يمكــن أن تتوفــر فيــه أربــاح كافيــة خاضعــة
للضريبــة لقــاء اســتخدام مزايــا الفروقــات الضريبيــة المؤقتــة والتــي يتوقــع أن يتــم عكســها فــي المســتقبل المنظــور.
يتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي نهايــة كل فتــرة ماليــة وتخفــض بالقــدر الــذي لــم يعــد فيــه مــن المحتمــل توفــر
أربــاح كافيــة خاضعــة للضريبــة يســمح باســترداد جميــع األصــول أو جــزء منهــا.
تقــاس الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة وفقــا للمعــدالت الضريبيــة التــي يتوقــع اســتخدامها فــي فتــرة تســديد المطلوبــات أو تحقــق
الموجــودات علــى أســاس معــدالت الضريبيــة (واألنظمــة الضريبيــة) التــي أقــرت فــي نهايــة الســنة الماليــة .إن قيــاس الموجــودات والمطلوبــات
الضريبيــة المؤجلــة يعكــس اآلثــار الضريبيــة المترتبــة علــى الطريقــة التــي تتوقعهــا المجموعــة فــي نهايــة الســنة الماليــة الســترداد أو تعديــل القيمــة
الدفتريــة لموجوداتهــا ومطلوباتهــا.

االعتــراف بخســارة انخفــاض القيمــة لألصــل فــي الســنوات الســابقة.
يتم تطبيق المعايير التالية أيضا في تقييم انخفاض قيمة الموجودات المحددة:
•يتم اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.
•يتــم تحديــد انخفــاض القيمــة للشــهرة مــن خــال تقييــم القيمــة القابلــة لالســترداد لــكل وحــدة منتجــة للنقــد (أو مجموعــة وحــدات منتجــة
للنقــد) التــي تتعلــق بهــا الشــهرة ،عندمــا تكــون القيمــة القابلــة لالســترداد (الوحــدة المنتجــة للنقــد) اقــل مــن قيمتهــا الدفتريــة ،يتــم االعتــراف
بخســارة انخفــاض القيمــة ،ال يمكــن عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المتعلقــة بالشــهرة فــي الفتــرات المســتقبلية.

 18.4التوزيعات النقدية على المساهمين
تقــوم المجموعــة بإثبــات توزيعــات نقديــة للمســاهمين كمطلوبــات وذلــك عنــد الموافقــة علــى التوزيــع وأن التوزيــع لــم يعــد متوقفـ ًـا علــى رغبــة
المجموعــة .وطبقـ ًـا لنظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،تتــم الموافقــة علــى توزيعــات األربــاح عنــد المصادقــة عليهــا مــن قبــل
المســاهمين أو عندمــا يتــم اعتمــاد التوزيعــات المرحليــة مــن قبــل الجمعيــة العموميــة .يتــم إثبــات المبلــغ المقابــل مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة.

 19.4منافع الموظفين
يتم حساب التزام المزايا المحددة من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 ) 1منافع الموظفين قصيرة األجل
 16.4تكاليف االقتراض
يتــم رســملة تكاليــف االقتــراض المتعلقــة مباشــرة بشــراء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــل مؤهــل والــذي يســتغرق إنشــاؤه أو إعــداده وقتـ ًـا طويـ ًـا ليصبــح
جاهـ ً
ـزا للغــرض الــذي أنشــئ مــن أجلــه أو للبيــع كجــزء مــن تكلفــة األصــل المعنــي .يتــم تســجيل كافــة تكاليــف االقتــراض األخــرى كمصــروف خــال
الســنة التــي تتكبــد فيهــا .تتكــون تكاليــف االقتــراض مــن التكاليــف التمويليــة والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا المجموعــة للحصــول علــى تلــك
القــروض.

 17.4االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقــوم المجموعــة ،بتاريــخ اعــداد كل قوئــم ماليــة ،بتقييــم مــا إذا كان هنــاك مؤشــر علــى انخفــاض قيمــة أصــل غيــر مالــي .فــي حالــة وجــود أي
مؤشــر أو عندمــا يكــون مطلوبـ ًـا اختبــار انخفــاض القيمــة الســنوي لألصــل ،تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة الســترداد األصــل .القيمــة
القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد ناقصــا تكاليــف االســتبعاد والقيمــة المســتخدمة ،أيهمــا أعلــى .يتــم تحديــد
القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل فــردي علــى حــدة ،مــا لــم يكــن األصــل ال ينتــج تدفقــات نقديــة مســتقلة إلــى حــد كبيرعــن التدفقــات النقديــة مــن
الموجــودات أو مجموعــات الموجــودات األخــرى .عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد عــن قيمتــه القابلــة لالســترداد،
يعتبــر األصــل منخفــض القيمــة ويتــم تخفيضــه إلــى قيمتــه القابلــة لالســترداد.
عنــد تقييــم القيمــة الحاليــة ،يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم يعكــس تقييمــات
ً
ناقصــا تكاليــف االســتبعاد ،تؤخــذ معامــات
الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة لألصــل .عنــد تحديــد القيمــة العادلــة
الســوق األخيــرة فــي االعتبــار.
إذا لــم يتــم تحديــد مثــل هــذه المعامــات ،يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب .يتــم اإلعتــراف بهــذه العمليــات الحســابية بمضاعفــات التقييــم
وأســعار األســهم المدرجــة للشــركات المتداولــة أو مؤشــرات القيمــة العادلــة األخــرى المتاحــة.
بالنســبة للموجــودات باســتثناء الشــهرة ،يتــم إجــراء تقويــم بتاريــخ كل تقريــر مالــي لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســائر انخفــاض
القيمــة المثبتــة سـ ً
ـابقا لــم تعــد موجــودة أو قــد انخفضــت .فــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر ،تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد
لألصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد .يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المعتــرف بهــا ســابقا فقــط إذا كان هنــاك تغييــر فــي االفتراضــات
المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل منــذ اإلعتــراف بآخــر خســارة انخفــاض فــي القيمــة .يحــدد العكــس بحيــث ال تتجــاوز القيمــة
الدفتريــة لألصــل القيمــة القابلــة لالســترداد وال تتجــاوز القيمــة الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا بالصافــي بعــد االســتهالك فــي حالــة عــدم

يتــم احتســاب مزايــا الموظفيــن قصيــرة األجــل كمصروفــات عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة .يتــم إثبــات االلتــزام بالمبلــغ المتوقــع دفعــه إذا كان
لــدى المجموعــة التــزام حالــي قانونــي أو تعاقــدي لدفــع هــذا المبلــغ كنتيجــة للخدمــة الســابقة التــي قــام الموظفــن بتقديمهــا ،ويمكــن تقديــر
االلتــزام بشــكل موثــوق.

 ) 2خطط المنافع المحددة
يتــم تكويــن مخصــص بالمبالــغ المســتحقة للموظفيــن بموجــب نظــام العمــل الســعودي وعقــود الموظفيــن .يمثــل هــذا االلتــزام غيــر الممــول
المبلــغ المســتحق لــكل موظــف علــى أســاس االســتمرارية.
تقــدم الشــركة مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن .إن هــذه المكافــآت غيــر ممولــة ،ويتــم تحديــد تكلفــة تقديــم هــذه المكآفــآت باســتخدام طريقــة
وحــدة اإلئتمــان المتوقعــة والمعدلــة وفقـ ًـا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم .19
إن عمليــات إعــادة القيــاس ،والتــي تتكــون مــن األربــاح والخســائر اإلكتواريــة يتــم إدراجهــا مباشــرة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة مــع إدراج
المبالــغ المدينــة أو الدائنــة المقابلــة فــي األربــاح المبقــاة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر فــي الســنة التــي تنشــأ فيهــا .ال يتــم تصنيــف عمليــات
إعــادة القيــاس إلــى قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة فــي فتــرات الحقــة.
يتم إدراج تكاليف الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة :
•بتاريخ تعديل البرنامج أو تخفيض مدة الخدمة ،و
•تاريخ تسجيل المجموعة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة( ،أيهما أسبق).
يتــم احتســاب الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم علــى اإللتــزام المحــدد .وتقــوم المجموعــة بإثبــات التغيــرات التاليــة ضمــن التــزام المنافــع المحــددة
تحــت بنــد “مصاريــف العمليــات” و”المصروفــات العموميــة واإلداريــة” ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة :
•تكاليــف الخدمــة المكونــة مــن تكاليــف الخدمــة الحاليــة وتكاليــف الخدمــة الســابقة واألربــاح والخســائر مــن التخفيضــات والتســويات غيــر
الروتينيــة.
•مصروفات أو إيرادات صافي الفائدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
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 .4السياسات المحاسبية الهامة ( تتمة )
 20.4المخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات عنــد وجــود التــزام حالــي (قانونــي أو إلزامــي) علــى المجموعــة ناتجــة عــن أحــداث ســابقة ،وأنــه مــن المحتمــل ان يتطلــب
األمــر اســتخدام المــوارد التــي تتضمــن المنافــع االقتصاديــة لســداد المطلوبــات وأنــه يمكــن تقديــر مبلــغ المطلوبــات بشــكل موثــوق بــه .وفــي
الحــاالت التــي تتوقــع فيهــا المجموعــة اســترداد بعــض أو كل المخصصــات ،علــى ســبيل المثــال بموجــب عقــد تأميــن ،فإنــه يتــم إثبــات المبالــغ
المســتردة كأصــل مســتقل وذلــك فقــط عندمــا تكــون عمليــة االســترداد مؤكــدة فعـ ًـا .يتــم عــرض المصــروف المتعلــق بالمخصــص فــي قائمــة
الربــح أو الخســارة الموحــدة بعــد خصــم أيــة مبالــغ مســتردة.

 21.4الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال يتــم إثبــات الموجــودات المحتملــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة  ،ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون مــن المحتمــل تحقيــق منافــع
اقتصاديــة .يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ كل فتــرة ماليــة لالعتــراف بالمطلوبــات المحتملــة والتــي تكــون مطلوبــات محتملــة ناشــئة عــن أحــداث
ســابقة ال يمكــن حدوثهــا إال بوقــوع وعــدم وقــوع حــدث أو أكثــر مــن األحــداث المســتقبلية غيــر المؤكــدة التــي ال تخضــع لكامــل ســيطرة المجموعــة.

 22.4ربحية السهم
تحــدد المجموعــة العائــد األساســي للســهم الواحــد بقســمة الربــح أو الخســارة المتعلقــة بحاملــي األســهم العاديــة (البســط) علــى المتوســط المرجــح
لعــدد األســهم العاديــة القائمــة (المقــام) خــال الســنة .إن المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة هــو عــدد األســهم العاديــة
القائمــة فــي بدايــة الســنة ،معدلــة بعــدد األســهم العاديــة المشــتراة أو المصــدرة خــال الســنة مضروبــة فــي عامــل ترجيــح الوقــت .عامــل ترجيــح
الوقــت هــو عــدد األيــام التــي تكــون فيهــا األســهم مســتحقة كنســبة مــن إجمالــي عــدد األيــام فــي الســنة؛ يكــون التقريــب المعقــول للمتوســط
المرجــح كافيـ ًـا فــي العديــد مــن الظــروف.
يتــم احتســاب صافــي ربــح الســهم المخفــض للســهم عــن طريــق قســمة العائــد علــى الربــح لحقــوق الملكيــة لمســاهمي الشــركة االم علــى
المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــال الســنة باإلضافــة إلــی المتوســط المرجــح لعــدد األســھم التــي ســیتم إصدارھــا عنــد تحویــل جميــع
أســهم حقــوق الملكيــة المحتملــة إلــى أســهم حقــوق الملكيــة.

 23.4االحتياطي النظامي
وفقـ ًـا ألحــكام نظــام الشــركات الســعودي والنظــام األساســي للشــركة ،يجــب علــى الشــركة تحويــل  %10مــن صافــي الربــح أو الخســارة فــي كل
ســنة إلــى االحتياطــي النظامــي حتــى يبلــغ إجمالــي االحتياطــي  %30مــن رأس المــال .إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين فــي
الشــركة.

 24.4إعانة وقود
يتــم اإلعتــراف بإعانــة الوقــود عندمــا يتــم االلتــزام بجميــع الشــروط المتعلقــة بتقديــم اإلعانــة .عندمــا ترتبــط اإلعانــة ببنــد المصروفــات ،يتــم االعتــراف
بهــا كإيــرادات علــى أســاس منتظــم علــى مــدى الفتــرات التــي يتــم فيهــا تحميــل التكاليــف ذات الصلــة ،والتــي يعتــزم تعويضهــا ،كمصــروف .تقــوم
المجموعــة باإلعتــراف باإلعانــة الحکوميــة المتعلقــة بشــراء الوقــود فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة کإيــرادات إعانــة الوقــود.

 25.4التقارير القطاعية
يعتبــر القطــاع أحــد مكونــات المجموعــة والــذي يشــارك فــي األنشــطة التجاريــة والــذي قــد يحصــل منهــا علــى إيــرادات ويتكبــد نفقــات ،بمــا فــي
ذلــك اإليــرادات والمصروفــات التــي تتعلــق بالمعامــات مــع أي مــن مكونــات المجموعــة األخــرى .يتــم مراجعــة النتائــج التشــغيلية لكافــة قطاعــات
التشــغيل بشــكل منتظــم مــن قبــل صانعــي القــرارات التشــغيلية فــي المجموعــة حــول المــوارد التــي ســيتم تخصيصهــا للقطــاع وتقييــم أدائــه،
والتــي تتوفــر بشــأنها معلومــات ماليــة منفصلــة.
تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملياتها ولها القطاعات التالية:
•قطاع نقل النفط الخام
•قطاع نقل الكيماويات
•قطاع الخدمات اللوجستية
•قطاع نقل البضائع السائبة
•اإلدارة العامة وأخرى
تقــوم إدارة المجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة بمراجعــة تقريــر القطاعــات المذكــورة اعــاه التخــاذ قــرارات بشــأن المــوارد التــي يتــم توزيعهــا علــى
القطاعــات وكذلــك معاييــر عــرض اإليــرادات والمصروفــات والموجــودات والمطلوبــات الخاصــة بالقطاعــات.

 26.4المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة
يســري عــدد مــن المعاييــر الجديــدة للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بعــد  1ينايــر  2019ويســمح بالتطبيــق الســابق ؛ ومــع ذلــك  ،فــإن المجموعــة لــم
تعتمــد مبكــرا المعاييــر الجديــدة أو المعدلــة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.
من غير المتوقع أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثير كبير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
•تعديالت على المراجع لإلطار المفاهيمي في معايير المعايير الدولية لإلبالغ المالي.
•تعريف العمل (تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية .)3
•تعريف المادة (تعديالت على المعيارين :معيار المحاسبة الدولية  1و معيار المحاسبة الدولية 8
•المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  17عقود التأمين
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
 .5القطاعات التشغيلية
لــدى المجموعــة أربعــة قطاعــات اســتراتيجية وهــي القطاعــات التشــغيلية .تقــدم هــذه القطاعــات خدمــات مختلفــة وتــدار بشــكل منفصــل ألن لهــا
خصائــص اقتصاديــة مختلفــة  -مثــل االتجاهــات فــي نمــو المبيعــات ومعــدالت العائــد ومســتوى رأس المــال االســتثماري  -ولديهــا اســتراتيجيات
تســويقية مختلفــة.
ألغراض اإلدارة ،تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملياتها كما هو مبين:

 31ديسمبر 2019م

قطاع نقل
النفط الخام

قطاع نقل
الكيماويات

قطاع
الخدمات
اللوجستية

قطاع نقل
البضائع
السائبة

اإلدارة العامة
وأخرى

اإلجمالي

اإليرادات

3,959,202

1,105,142

1,069,270

420,053

13,348

6,567,015

تكاليف التشغيل

()3,160,678

()945,798

()918,242

()354,295

4,827

()5,374,186

إعانة الوقود

211,715

12,040

10,413

-

-

234,168

إجمالي الربح

1,010,239

171,384

161,441

65,758

18,175

1,426,997

-

()1,025

()4,075

()16,034

()132,929

()154,063

ً
وفقا لقطاعات التشغيل:
يوضح الجدول التالي توزيع موجودات ومطلوبات المجموعة

 31ديسمبر 2019م

قطاع نقل
النفط الخام

قطاع نقل
الكيماويات

قطاع
الخدمات
اللوجستية

قطاع نقل
البضائع
السائبة

اإلدارة العامة
وأخرى

اإلجمالي

ممتلكات ومعدات

10,229,510

2,682,764

1,281,148

513,563

31,094

14,738,079

اجمالي الموجودات

12,537,261

3,177,135

2,290,810

833,568

1,722,053

20,560,827

اجمالي المطلوبات

6,505,704

1,645,276

879,465

481,719

1,371,792

10,883,956

 31ديسمبر 2018م

قطاع نقل
النفط الخام

قطاع نقل
الكيماويات

مخصص مقابل مدينون تجاريون وأصول تعاقدية

3,248

()20,314

()58,754

()3,033

-

قطاع
الخدمات
اللوجستية

قطاع نقل
البضائع
السائبة

اإلدارة العامة
وأخرى

اإلجمالي

()78,853

إيرادات (مصروفات) أخرى ،صافي

22,833

()5,317

ممتلكات ومعدات

10,967,095

2,785,300

1,315,512

511,856

35,029

15,614,792

794

1,074

9,553

28,937

()260,272

()62,783

()24,706

()30,446

()85,517

()463,724

اجمالي الموجودات

13,333,248

3,341,013

2,153,360

773,724

1,596,299

21,197,644

اجمالي المطلوبات

7,049,196

1,864,888

921,868

448,231

1,094,160

11,378,343

-

-

-

-

()23,702

()23,702

776,048

81,945

74,700

17,319

()214,420

735,592

مصروفات إدارية وعمومية

مصروفات تمويلية
الحصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية
الربح قبل الزكاة والضريبة

إن ســفن المجموعــة تعمــل فــي أنحــاء العالــم وال تتركــز علــى منطقــة جغرافيــة معينــة .إن اإلدارة لــدى المجموعــة ال تــرى أن التوزيــع الجغرافــي
لعمليــات المجموعــة يعــد مالئمــا للتحليــل اإلداري الداخلــي ،وبالتالــي لــم يتــم اإلفصــاح عــن أي معلومــات حــول القطاعــات الجغرافيــة.
تشــتمل إيــرادات المجموعــة علــى مبلــغ قــدره  2.2مليــار ريــال ســعودي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ( 2,5 :2018مليــار ريال ســعودي)
مــن عميــل واحــد (شــركة أرامكــو الســعودية وشــركاتها التابعــة  -مســاهم)  ،والــذي يمثــل أكثــر مــن  %10مــن إيــرادات المجموعــة ككل.

 31ديسمبر 2018م

قطاع نقل
النفط الخام

قطاع نقل
الكيماويات

قطاع
الخدمات
اللوجستية

قطاع نقل
البضائع
السائبة

اإلدارة العامة
وأخرى

اإلجمالي

اإليرادات

3,692,550

872,174

1,158,022

387,389

19,775

6,129,910

تكاليف التشغيل

()3,146,670

()752,004

()926,594

()349,568

()1,693

()5,176,529

إعانة الوقود

267,738

15,011

10,853

-

-

293,602

إجمالي الربح

813,618

135,181

242,281

37,821

18,082

1,246,983

-

()6,359

()5,367

()14,767

()121,721

()148,214

مخصص مقابل مدينون تجاريون وأصول تعاقدية

()2,086

2,684

()21,679

()221

-

()21,302

إيرادات (مصروفات) أخرى ،صافي

9,884

()8,904

6,405

1,165

2,168

10,718

()248,587

()62,028

()25,561

()11,294

()41,643

()389,113

-

-

-

-

()118,529

()118,529

572,829

60,574

196,079

12,704

()261,643

580,543

مصروفات إدارية وعمومية

مصروفات تمويلية
الحصة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة
حقوق الملكية
االربح قبل الزكاة والضريبة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
 .6الممتلكات والمعدات

 31ديسمبر 2019م

 .7السفن تحت االنشاء

المباني
والتحسينات

أسطول
ومعدات

حاويات
وجرارات

أثاث
وتجهيزات

أدوات
ومعدات
مكتبية

سيارات

أجهزة
حاسب آلي

معدات
ساحة
الحاويات

فيما يلي حركة السفن تحت االنشاء:
اإلجمالي

التكلفة

2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

138,764

959,390

إضافات

150,398

936,660

-

()1,757,286

289,162

138,764

في  1يناير 2019م

61,655

22,235,547

12,377

12,431

4,192

1,131

26,705

14,433

22,368,471

إضافات /تحويالت

3,715

138,576

11

495

273

6

1,946

-

145,022

استبعادات

()1,197

()802,747

()1,451

-

()80

()205

()32

-

المحول إلى الممتلكات والمعدات

()805,712

الرصيد في نهاية السنة

في 31ديسمبر 2019م

64,173

21,571,376

10,937

12,926

4,385

932

28,619

14,433

21,707,781

بلــغ رصيــد الســفن تحــت االنشــاء  289مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م لعــدد  5ســفن ( 31ديســمبر 2018م 139 :مليــون
ريــال ســعودي لعــدد  4ســفن) .وتتعلــق أساســا بمدفوعــات تتعلــق بالبنــاء.

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2019م

36,032

6,664,306

7,530

7,108

3,992

1,008

20,645

13,058

6,753,679

محمل للفترة

5,781

849,614

468

1,250

159

92

2,377

524

860,265

•وقعــت الشــركة بتاريــخ  25أغســطس  ،2017عقـ ً
ـودا لبنــاء أربــع ســفن للبضائــع الســائبة مــع شــركة هيونــداي ســامهو الكوريــة للصناعــات
الثقيلــة بقيمــة إجماليــة قدرهــا  472مليــون ريــال ســعودي ( 126مليــون دوالر أمريكــي) والمتوقــع اســتالمها خــال عــام .2020

استبعادات

()121

()642,456

()1,451

-

-

()205

()9

-

()644,242

41,692

6,871,464

6,547

8,358

4,151

895

23,013

13,582

6,969,702

•وقعــت المجموعــة فــي يــوم  18ســبتمبر  2019م عقــد لبنــاء أول ناقلــة نفــط عمالقــة مــع الشــركة العالميــة للصناعــات البحريــة بالتعــاون
مــع شــركة هيونــداي الكوريــة للصناعــات الثقيلــة بمبلــغ إجمالــي قــدره  371مليــون ريــال ســعودي ( 99مليــون دوالر أمريكــي) ،ومــن المتوقــع
اســتالم ناقلــة النفــط العمالقــة خــال العــام 2021م.

في 31ديسمبر 2019م
صافي القيمة الدفترية:
كما في 31ديسمبر 2019م

22,481

14,699,912

4,390

4,568

234

37

5,606

851

14,738,079

* إن بعض سفن وناقالت المجموعة البالغ قيمتها الدفترية  8.4مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019مرهونة لصالح بعض الجهات الممولة.

 31ديسمبر 2018م

المباني
والتحسينات

أسطول
ومعدات

حاويات
وجرارات

أثاث
وتجهيزات

أدوات
ومعدات
مكتبية

سيارات

أجهزة
حاسب آلي

معدات
ساحة
الحاويات

اإلجمالي

 .8الموجودات الغير ملموسة
تمثــل أكثــر الموجــودات غيــر الملموســة التقويــم المــادي طويــل األجــل لعقــود النقــل الناتجــة عــن عمليــة شــراء ســفن ،لشــركة فيــا (شــركة تابعــة
لشــركة أرامكــو الســعودية) فــي ســنة  .2014يتــم إطفــاء قيمــة تلــك الموجــودات غيــر الملموســة علــى إجمالــي مــدى متوســط األعمــار اإلنتاجيــة
المقــدرة المتبقيــة للســفن المشــتراة.

التكلفة
في  1يناير 2018م

55,331

20,817,282

20,240

12,593

4,134

1,131

21,779

14,433

20,946,923

إضافات /تحويالت

6,324

1,799,465

-

2,176

58

-

7,043

-

1,815,066

-

()381,200

()7,863

()2,338

-

-

()2,117

-

()393,518

61,655

22,235,547

12,377

12,431

4,192

1,131

26,705

14,433

22,368,471

استبعادات
في  31ديسمبر 2018م

في  1يناير 2018م

20,223

6,128,948

14,924

8,396

3,810

793

19,116

12,533

6,208,743

محمل للفترة

15,809

851,180

469

778

182

215

3,646

525

872,804

في  31ديسمبر 2018م

الرصيد في بداية السنة
إضافات

939,930

939,930

775

-

940,705

939,930

االطفاء المتراكم:

-

()315,822

()7,863

()2,066

-

-

()2,117

-

()327,868

الرصيد في بداية السنة

()264,165

()211,981

محمل خالل السنة

36,032

6,664,306

7,530

7,108

3,992

1,008

20,645

13,058

6,753,679

()54,065

()52,184

الرصيد في نهاية السنة

()318,230

()264,165

15,614,792

صافي القيمة الدفترية

622,475

675,765

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2018م

التكلفة:

الرصيد في نهاية السنة

االستهالك المتراكم

استبعادات

2019م

2018م

25,623

15,571,241

4,847

5,323

200

123

6,060

1,375

* إن بعض سفن وناقالت المجموعة البالغ قيمتها الدفترية  10.3مليار ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2018مرهونة لصالح بعض الجهات الممولة
.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
 2.9الشركة العالمية للصناعات البحرية

 .9استثمارات أخرى تشمل المشتقات المالية
يتكون رصيد استثمارات أخرى تشمل المشتقات المالية كما في  31ديسمبر مما يلي:
إيضاح

2019م

2018م

شركة بترديك المحدودة

9.1

1,094,767

1,096,342

الشركة العالمية للصناعات البحرية

9.2

147,365

168,999

1,242,132

1,265,341

الرصيد في بداية السنة
الحصة في الخسارة للسنة
الحصة في(الربح) الخسارة الشاملة األخرى للشركات الزميلة
الرصيد في نهاية السنة

2019م

2018م

168,999

74,625

-

145,667

الحصة في نتائج أعمال شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

()21,634

()51,293

الرصيد في نهاية السنة

147,365

168,999

الرصيد في بداية السنة
رأس مال إضافي مدفوع

 1.9شركة بترديك المحدودة
فيما يلي حركة االستثمار في شركة بترديك المحدودة:

تــم تأســيس الشــركة العالميــة للصناعــات البحريــة بــرأس مــال قــدره  1,107مليــون ريــال ســعودي فــي المملكــة العربيــة الســعودية بيــن كل
مــن الشــركة و شــركة أرامكــو الســعودية وشــركة هيونــداي للصناعــات الثقيلــة المحــدودة (شــركة فــي كوريــا الجنوبيــة) وشــركة المبريــل للطاقــة
المحــدودة (شــركة إماراتيــة) .تبلــغ حصــة المجموعــة فــي الشــركة المنشــأة .%19.9
فيما يلي حركة االستثمار في الشركة العالمية للصناعات البحرية:

2019م

2018م

1,096,342

1,171,911

()2,068

()67,236

493

()8,333

1,094,767

1,096,342

إن العــام المالــي لشــركة بترديــك المحــدودة ينتهــي فــي  31أغســطس مــن كل عــام ميــادي .يتــم تســجيل حصــة المجموعــة فــي نتائــج شــركة
بترديــك المحــدودة عــن الســنة الماليــة للشــركة الزميلــة حســب آخــر قوائــم ماليــة معـ ّـدة .إن الســنة الزمنيــة التــي تلــي آخــر قوائــم ماليــة معــدة مــن
قبــل الشــركة الزميلــة حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة هــي شــهرين.
يلخص الجدول التالي البيانات المالية الملخصة لشركة بترديك المحدودة:

يلخص الجدول التالي البيانات المالية الملخصة للشركة العالمية للصناعات البحرية:
2019م

2018م

الموجودات المتداولة

435,686

861,758

الموجودات غيرالمتداولة

518,419

125,513

المطلوبات المتداولة

()210,776

()136,748

()2,801

()1,283

صافي حقوق الملكية الخاضعة لحصة الشركة

740,528

849,240

حصة المجموعة في صافي الموجودات ()%30.30( )% 19,9

147,365

168,999

القيمة الدفترية لالستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية

147,365

168,999

المطلوبات غيرالمتداولة

الموجودات المتداولة

 31أكتوبر 2019م

 31أكتوبر 2018م

2,873,881

4,514,325

الموجودات غيرالمتداولة

5,941,195

6,529,333

المطلوبات المتداولة

()2,039,806

()3,843,644

االيرادات

المطلوبات غيرالمتداولة

1,898

-

()3,394,202

()3,806,830

حقوق الملكية قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

اجمالي (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة

()108,713

()257,756

3,381,068

3,393,184

()29,308

()36,228

حصة المجموعة من صافي (الخسارة) ()% 19,9

()21,634

()51,293

صافي حقوق الملكية الخاضعة لحصة الشركة

3,351,760

3,356,956

حصة المجموعة في صافي الموجودات ()% 30.30

1,015,684

1,017,259

79,083

79,083

1,094,767

1,096,342

19,850,260

29,255,265

()5,305

()249,040

109
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اجمالي (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة

()5,196

()249,377

حصة المجموعة من اجمالي (الخسارة) الشامل اآلخر ()% 30.30

()1,575

()75,569

حقوق الملكية غير المسيطرة

الشهرة
القيمة الدفترية لالستثمار في شركات محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية
االيرادات
صافي (خسارة) السنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة
حقوق الملكية غير المسيطرة

يوجــد لــدى الشــركات محاســب عنهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة التزامــات ماليــة ورأس ماليــة بمبلــغ  1.5مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي  31أكتوبــر
 31( 2019أكتوبــر  838 :2018مليــون ريــال ســعودي).
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
 .12المخزون

 .10مدينو عقود اإليجار التمويلي
فــي  30ينايــر  ،2009وقعــت الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة (شــركة تابعــة) اتفاقيــة مــع شــركة أودجفــل (يشــار إليهــا بالمســتأجر)
لتأجيــر ثــاث ســفن بموجــب عقــد تأجيــر علــى هيئــة حديــد لمــدة  10ســنوات مــع خيــار الشــراء بعــد ثــاث ســنوات .اتفاقيــة اإليجــار التمويلــي تــم
ـاء عليــه تــم إعــادة هــذه الســفن إلــى الشــركة وســجلت
اإلنتهــاء منهــا فــي  1فبرايــر  2019حيــث أن المســتأجر لــم يمــارس خيــار شــراء الســفن .بنـ ً
فــي الممتلــكات والمعــدات بمبلــغ  106مليــون ريــال.
فيما يلي ملخص لصافي رصيد مديني عقود االيجار التمويلي:

يتكون رصيد المخزون والذي يوجد على متن السفن مما يلي:

2019م

2018م

وقود

360,707

283,496

زيوت التشحيم

43,943

53,616

أخرى

6,605

6,933

411,255

344,045

2019م

2018م

الذمم المدينة من االيجار التمويلي

-

6,626

القيمة التقديرية المتبقية غير المضمونة في نهاية مدة العقد

-

105,562

إجمالي االيجار التمويلي

-

112,188

ايرادات تمويلية غير مكتسبة

-

()1,079

صافي قيمة مدينو عقود االيجار التمويلي

-

111,109

الجزء المتداول

-

5,547

الجزء غير المتداول

-

105,562

مدينون تجاريون

-

111,109

مدينون أطراف ذات عالقة (إيضاح )26

إن اســتحقاق إجمالــي عقــود التأجيــر التمويلــي (أي الحــد األدنــى لدفعــات اإليجــار) وصافــي عقــود التأجيــر التمويلــي (أي القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى
لدفعــات اإليجــار) كمــا يلــي:
الحد األدنى للدفعات
2019م
اقل من سنة

-

القيمة الحالية للحد
األدنى للدفعات
2019م
-

6,626

أكثر من سنة واقل من خمسة سنوات

-

-

105,562

105,562

صافي قيمة مدينو عقود االيجار التمويلي

-

-

112,188

111,109

الحد األدنى للدفعات
2018م

القيمة الحالية للحد
األدنى للدفعات 2018م
5,547

 .11اإلستثمارات األخرى تشمل المشتقات المالية

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
االستثمار في السندات الحكومية

 .13المدينون التجاريون وأصول تعاقدية
يتكون رصيد المدينون التجاريون واالصول التعاقدية مما يلي:

ً
ناقصا :مخصص مقابل مدينون تجاريون وأصول تعاقدية
أصول تعاقدية (إيرادات غير مفوترة)
مدينون تجاريون وأصول تعاقدية

فيما يلي حركة مخصص مقابل مدينون تجاريون وأصول تعاقدية:

2019م
10,128

69,207

7,334

7,334

83

83

17,545

76,624

1,024,525

681,868

531,490

761,269

1,556,015

1,443,137

()132,921

()54,068

1,423,094

1,389,069

330,821

494,647

1,753,915

1,883,716

2019م

الرصيد في بداية السنة

54,068

32,766

الحركة خالل السنة

78,853

21,302

الرصيد في نهاية السنة

132,921

54,068

2019م

2018م

1,488,183

1,622,209

من  6أشهر إلى  12شهر

155,383

134,449

أكثر من  12شهر

243,270

181,126

1,886,836

1,937,784

أقل من  6أشهر

2018م

2019م

2018م

2018م

فيما يلي تحليل ألعمار المدينون التجاريون واالصول التعاقدية:

يتكون رصيد اإلستثمارات التي تشمل المنشقات المالية األخرى مما يلي:

المشتقات المالية

بلغت مصاريف الوقود مبلغ  1,552مليون ريال سعودي للسنة المنتهية  31ديسمبر  1,084 :2018( 2019مليون ريال سعودي).

اجمالي المدينون التجاريون وأصول تعاقدية

تشــتمل أرصــدة المدينــون التجاريــون علــى مبالــغ مســتحقة مــن جهــات حكوميــة قدرهــا  591مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019
( 31ديســمبر  413 :2018مليــون ريــال ســعودي) تشــكل تلــك المبالــغ مــا نســبته  %34مــن صافــي المدينــون التجاريــون ،كمــا فــي  31ديســمبر
 31( 2019ديســمبر  . ) %22 :2018و تمثــل مــا نســبته  %72مــن المبالــغ المســتحقة ألكثــر مــن  12شــهر ،مبالــغ مســتحقة مــن جهــات حكوميــة.
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ً
مقدما وموجودات متداولة أخرى
 .14مصروفات مدفوعة

 .16رأس المال

ً
مقدما والموجودات المتداولة األخرى مما يلي:
تتكون المصاريف المدفوعة
2019م

2018م

ً
مقدما
مصروفات مدفوعة

394,327

264,300

مصروف وقود مسترد

161,348

153,774

مطالبات تأمين

79,254

33,863

مقدمات للموظفين

17,176

17,274

أخرى

6,530

25,471

658,635

494,682

 .15النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق واالستثمارات في المرابحات والودائع قصيرة األجل.
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة  ،يتكون النقد وما في حكمه مما يلي:
2019م

2018م

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

245,840

228,513

مرابحات وودائع قصيرة األجل (ايضاح )1 - 15

552,349

364,293

النقد وما في حكمه في قائمة التدفقات النقدية الموحدة

798,189

592,806

مبالغ خاضعة لقيود بنكية:
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

()20,177

()17,681

مرابحات وودائع قصيرة األجل

()24,507

()105,091

مجموع المبالغ الخاضعة لقيود بنكية

()44,684

()122,772

يتكــون رأس مــال الشــركة مــن  393,750الــف ســهم مصــدر ومدفــوع بالكامــل بقيمــة اســمية تبلــغ  10ريــال ســعودي للســهم ,ويبلــغ رأس المــال
المصــرح بــه والمدفــوع والمصــدر 3,937,500,000ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019و  31ديســمبر .2018

 .17الصكوك والقروض طويلة األجل وقصيرة األجل
يتكــون رأس مــال الشــركة مــن  393,750الــف ســهم مصــدر ومدفــوع بالكامــل بقيمــة اســمية تبلــغ  10ريــال ســعودي للســهم ,ويبلــغ رأس المــال
المصــرح بــه والمدفــوع والمصــدر 3,937,500,000ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019و  31ديســمبر .2018
إيضاح

2019م

2018م

صكوك

17.1

3,900,000

3,900,000

تمويل مرابحة

17.2

5,338,020

6,144,523

قروض تجارية

17.3

90,781

127,094

إجمالي الصكوك والقروض طويلة األجل

9,328,801

10,171,617

ناقص الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

()881,768

()887,816

8,447,033

9,283,801

()60,355

()70,954

8,386,678

9,212,847

الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة األجل
ً
مقدما
يخصم :مصروفات تمويل مدفوعة

صافي الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة األجل
قروض قصيرة األجل
الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

17.4

260,000

96,000

881,768

887,816

قروض  -المطلوبات المتداولة

1,141,768

983,816

قروض  -المطلوبات غير المتداولة

8,386,678

9,212,847

9,528,446

10,196,663

 1.15المرابحات والودائع القصيرة األجل

 1.17الصكوك

يتكون رصيد المرابحات والودائع القصيرة األجل مما يلي:

فــي  14شــوال 1436هـــ (الموافــق  30يوليــو 2015م) ،أتمــت الشــركة إصــدار وطــرح صكــوك محليــة مقومــة بالريــال الســعودي طرحـ ًـا عامـ ًـا بقيمــة
اســمية قدرهــا  3,900مليــون ريــال ســعودي ،وبواقــع مليــون ريــال ســعودي لــكل صــك .تحمــل الصكــوك معــدل عائــد متغيــر بالســعر (ســايبور)
زائـ ً
ـدا هامــش محــدد يســتحق الدفــع بشــكل نصــف ســنوي .تســتحق الصكــوك عنــد االســتحقاق بالقيمــة االســمية بتاريــخ انتهــاء الصالحيــة فــي
األول مــن محــرم عــام 1444هـــ (الموافــق  30يوليــو 2022م).

2019م

2018م

مرابحات وودائع بالدوالر األمريكي

408,861

310,582

مرابحات وودائع بالريال السعودي

143,488

53,711

552,349

364,293

ينتج من المرابحات والودائع قصيرة االجل ايرادات مالية على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق.

 2.17تمويل المرابحة
حصلــت المجموعــة علــى تمويــل طويــل األجــل  45مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة المنتهيــة فــي 31ديســمبر 2019م ( 31ديســمبر 2018م:
 915مليــون ريــال ســعودي) .إن التمويــل القائــم مضمــون بســندات إذنيــة ورهونــات مقابــل ســفن .تــم ســداد هــذا التمويــل خــال  10ســنوات
علــى أســاس ربــع ســنوي أو نصــف ســنوي .يحمــل هــذا التمويــل عمولــة بأســعار تجاريــة عاديــة .رصيــد التمويــل الــذي يســتحق عليــه الربــح علــى
أســاس ســعر ليبــور  2,555مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي نهايــة 31ديســمبر 2019م ( 31ديســمبر 2018م 3,104 :مليــون ريــال ســعودي)
ورصيــد التمويــل الــذي يســتحق عليــه الربــح علــى أســاس ســعر الســیبور  2,783مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي نهايــة 31ديســمبر 2019م
( 31ديســمبر 2018م 3,040 :مليــون ريــال ســعودي) إن رصيــد حســاب التمويــل المدفــوع مقدمــا المتعلــق بتمويــل المرابحــة فــي نهايــة31
ديســمبر 2019م هــو  60مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمبر 2018م 71 :مليــون ريــال ســعودي).
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 ) 2.6.17شركة البحري للبضائع السائبة

 .17الصكوك والقروض طويلة األجل وقصيرة األجل (تتمة)

يتكون رصيد القروض طويلة األجل والمتعلق بشركة البحري للبضائع السائبة مما يلي:

 3.17القروض التجارية
لــم تحصــل المجموعــة علــى أي قــرض جديــد طويــل األجــل خــال الســنة المنتهيــة فــي 31ديســمبر 2019م ( 31ديســمبر 2018م :ال شــيء) .إن
القــروض القائمــة مضمونــة كرهــون مقابــل الســفن .يســتحق ســداد هــذه القــروض علــى مــدى  10ســنوات علــى أســاس نصــف ســنوي وتحمــل
عمولــة خاصــة بســعر ليبــور مضافـ ًـا إليــه هامــش تجــاري عــادي .إن رصيــد القــروض التــي يتــم دفــع األربــاح عليهــا علــى أســاس الليبــور كمــا فــي31
ديســمبر 2019م هــو  91مليــون ريــال ســعودي ( 31ديســمبر 2018م 127 :مليــون ريــال ســعودي).

2019م

2018م

تمويل مرابحة

418,650

403,050

إجمالي االقروض طويلة األجل

418,650

403,050

ناقص الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

()29,400

()29,400

الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

389,250

373,650

()4,351

()4,907

384,899

368,743

-

6,000

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

29,400

29,400

قروض المطلوبات المتداولة

29,400

35,400

قروض المطلوبات غير المتداولة

384,899

368,743

414,299

404,143

ً
مقدما
يخصم :مصاريف تمويل مدفوعة

 4.17القروض قصيرة األجل

صافي الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

حصلــت المجموعــة علــى قــروض قصيــرة األجــل  535بقيمــة مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة المنتهيــة فــي 31ديســمبر 2019م ( 31ديســمبر
2018م 586 :مليــون ريــال) .مجمــوع دفعــات الســداد مقابــل هــذه القــروض خــال الفتــرة المنتهيــة فــي 31ديســمبر 2019م  371مليــون ريــال
( 31ديســمبر 2018م 490 :مليــون ريــال) .هــذه القــروض تســتخدم لمقابلــة احتياجــات رأس المــال العامــل خــال الفتــرة.

قروض قصيرة األجل

 5.17التعهدات
تشــتمل اتفاقيــات القــروض علــى عهــود تتعلــق بشــكل رئيســي بالحفــاظ علــى نســب معينــة مــن الرفــع ونســبة الديــن إلــى حقــوق الملكيــة.
بموجــب شــروط هــذه االتفاقيــات  ،يحــق للمقرضيــن المطالبــة بالســداد الفــوري للقــروض إذا لــم يتــم الوفــاء بهــذه العهــود.

لــدى المجموعــة خطــة منافــع محــددة بعــد التوظيــف لموظفيهــا .المنافــع مطلوبــة بموجــب قانــون العمــل الســعودي .تعتمــد المنفعــة علــى
الرواتــب والبــدالت النهائيــة للموظفيــن وســنوات الخدمــة التراكميــة  ،كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قانــون العمــل بالمملكــة العربيــة الســعودية

 6.17القروض طويلة وقصيرة األجل المتعلقة بالشركات التابعة

 ) 1.6.17الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة
يتكون رصيد القروض طويلة األجل والمتعلق بالشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة مما يلي:

2019م

2018م

تمويل مرابحة

1,335,847

1,545,082

قروض تجارية

90,781

127,094

ناقص الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

1,426,628

1,672,176

()398,825

()245,547

الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

1,027,803

1,426,629

()4,355

()5,044

1,023,448

1,421,585

إجمالي االقروض طويلة األجل

ً
مقدما
يخصم :مصاريف تمويل مدفوعة

صافي الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

 .18منافع الموظفين

2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

69,927

69,467

تكلفة الخدمات الحالية

10,965

9,591

تكلفة الفوائد

2,660

2,511

المنافع المدفوعة

()11,679

()12,026

(ربح) خسارة إعادة قياس برامج المنافع المحددة(خسائر) مكاسب اكتوارية

()1,084

384

الرصيد في نهاية السنة

70,789

69,927

إن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات منافع نهاية الخدمة مبينة أدناه:
2019م

2018م

معدل الخصم

%3.00

%4.15

معدل اإلنسحاب  -ألول سنتين خدمة الزيادة المستقبلية في الرواتب

%12.50

%30.00

معدل اإلنسحاب – للسنة الثالثة من الخدمة وأعلى

%12.50

%9.00

الزيادة المستقبلية في الرواتب – للثالث سنوات القادمة العمر المتوقع للمعاش

%5.50

%6.37

الزيادة المستقبلية في الرواتب – للسنة الرابعة وما بعد

%5.50

%6.37
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
ب ) المبالغ المعترف بها في قائمة الربح أوالخسارة الموحدة

 .18منافع الموظفين (تتمة)
فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على منافع الموظفين

الفوائد على التزامات تأجير

2019م

2018م

معدل الخصم معدل الخصم

المصروفات المتعلقة باإليجارات قصيرة األجل

ارتفاع %0.5

()1,953

انخفاض %0.5

2,068

2,406

معدل اإلنسحاب
ارتفاع %10

()846

()778

انخفاض %10

954

845

الزيادة المستقبلية في الرواتب الزيادة المستقبلية في الرواتب
ارتفاع %1.0

4,459

5,163

انخفاض %1.0

()4,059

()4,645

تــم تحديــد تحليــات الحساســية أعــاه بنــاء علــى طريقــة تقديــر األثرعلــى التــزام المنافــع المحــددة نتيجــة للتغيــرات المعقولــة فــي االفتراضــات
الرئيســية التــي تحــدث فــي نهايــة الســنة .وقــد ال تمثــل تحليــات الحساســية تغيــرا فعليــا فــي التــزام االســتحقاقات المحــددة ألنــه مــن غيــر المرجــح
أن تحــدث تغييــرات فــي االفتراضــات بمعــزل عــن بعضهــا البعــض.

 .19عقود اإليجار

278

-

3,309

-

اإليجارات التشغيلية :
مصروفات اإليجار

()2,259

2019م

2018م

10,818

-

 .20الدائنون التجاريون وأخرى
2019م

2018م

دائنون تجاريون

526,177

457,582

مصاريف مستحقة

352,842

272,501

توزيعات أرباح غير مدفوعة

49,601

47,875

قيمة أسهم مباعة تتعلق بمساهمين سابقين

20,014

20,014

أخرى

64,012

75,368

1,012,646

873,340

 .21الزكاة والضرائب
تســتند زكاة المجموعــة علــى البيانــات الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة المملوكــة بالكامــل ،وذلــك وفقـ ًـا لألنظمــة الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامة
للــزكاة والدخــل (“الهيئــة”) .تقــدم الشــركة وشــركاتها التابعــة غيــر المملوكــة بالكامــل إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة بشــكل منفصل.
كانت حركة مخصص الزكاة والضرائب كما يلي:

عقود اإليجار التي تكون فيه المجموعة كمستأجر
تستأجر المجموعة بشكل رئيسي مكتبها الرئيسي والمباني اإلدارية.
ً
مستأجرا لها كالتالي:
معلومات حول عقود اإليجار التي تكون المجموعة

أ ) حق االستخدام
2019م

2018م

الرصيد في  1يناير

40,258

-

مصروفات االستهالك للسنة

()10,818

-

الرصيد في  31ديسمبر

29,440

-

2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

214,902

232,029

محمل للسنة

58,052

80,910

المدفوع خالل السنة

()89,616

()98,037

الرصيد في نهاية السنة

183,338

214,902

كانت حركة مخصص المطلوبات الضريبة المؤجلة كما يلي:
2019م

2018م

الرصيد في بداية السنة

23,511

12,235

محمل للسنة

34,047

11,276

الرصيد في نهاية السنة

57,558

23,511
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
 .21الزكاة والضرائب (تتمة)
الزكاة والضريبة للشركة األم
قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الزكويــة لكافــة الســنوات حتــى ســنة  ،2018وتــم االنتهــاء مــن الربــوط الزكويــة مــع الهيئــة للســنوات حتــى .2017
لــم تقــم الهيئــة بإنهــاء أي مــن الربــوط الزكويــة والضريبــة عــن عــام  .2018تعتقــد الشــركة بأنهــا قــد كونــت مخصصــات كافيــة لمواجهــة أي التزامــات
زكويــة وضريبيــة محتملة.

الموقف الزكوي والضريبي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة
قامــت الشــركة بتقديـــم اإلقــرارات الزكويــة عــن كافــة الســنوات حتــى عــام  2018تمــت الموافقــة علــى الربــوط الزكويــة للشــركة مــن قبــل الهيئــة
العامــة للــزكاة والدخــل (“الهيئــة”) عــن جميــع االعــوام حتــى عــام  .2004أصــدرت الهيئــة الربــوط الزكويــة للســنوات مــن عــام  2005حتــى عــام ،2008
ايضـ ًـا للســنوات مــن عــام  2009حتــى عــام  2012وطالبــت فيهــا الهيئــة الشــركة بســداد مبالــغ إضافيــة قدرهــا  10مليــون ريــال ســعودي و 42
مليــون ريــال ســعودي ،علــى التوالــي .قامــت الشــركة باإلســتئناف علــى قــرار لجنــة االعتــراض االبتدائيــة المتعلــق بالربــوط للســنوات مــن 2005
حتــى  2008للجنــة االســتئنافية ولــم يتــم البــت فيــه .كمــا قدمــت الشــركة اعتراضـ ًـا لــدى الهيئــة علــى الربــوط للســنوات مــن  2009حتــى  2012وال
زال االعتــراض قيــد الدراســة مــن قبــل الهيئــة.
لــم تســتلم الشــركة الربــوط الزكويــة مــن الهيئــة عــن الســنوات المتبقيــة مــن عــام  2013حتــى عــام  .2018تعتقــد الشــركة التابعــة بأنهــا قــد كونــت
مخصصــات كافيــة لمواجهــة أي التزامــات زكويــة وضريبيــة محتملــة.

الموقف الزكوي والضريبي لشركة البحري للبضائع السائبة

 .22المصروفات العمومية واإلدارية
2019م

2018م

رواتب ومزايا موظفين

110,333

98,932

أتعاب واستشارات مهنية وقانونية

11,734

9,695

تسويق و اتصال

8,971

8,228

إيجارات

7,682

7,432

صيانة

6,319

8,116

استهالك

5,974

5,824

أخرى

3,050

9,987

154,063

148,214

 .23إيرادات( /مصروفات) أخرى ،صافي
2019م

2018م

مكاسب إستبعاد ممتلكات و معدات

14,701

11,921

إيرادات مالية

8,594

7,544

-

()13,987

5,642

5,240

28,937

10,718

انخفاض في قيمة الموجودات المالية والتأجير التمويلي
متنوعة

قامــت الشــركة التابعــة بتقديــم كافــة اإلقــرارات الزكويــة حتــى ســنة  .2018لــم تصــدر الهيئــة أيــة ربــوط زكويــة منــذ عــام ( 2010تاريــخ التاســيس).
تعتقــد الشــركة التابعــة بأنهــا قــد كونــت مخصصــات كافيــة لمواجهــة أي التزامــات زكويــة وضريبيــة محتملــة.

الموقف الزكوي والضريبي لشركة بحري بولوريه
قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الزكويــة والضريبــة حتــى عــام  .2018قامــت الهيئــة باصــدار الربــط الزكــوي والضريبــي للعــام  2018مطالبــة بســداد
مبالــغ اضافيــة بمبلــغ  663ألــف ريــال باإلضافــة إلــى الغرامــات .كمــا قدمــت الشــركة اعتراضـ ًـا لــدى الهيئــة علــى الربــط الزكــوي والضريبــي لعــام
 2018وال زال اإلعتــراض قيــد الدراســة مــن قبــل الهيئــة.

 .24مصروفات التمويل
2019م

2018م

تمويل مرابحة

245,734

239,802

صكوك مقومة بالريال السعودي

146,506

127,599

إعادة تقييم المشتقات المالية

67,822

17,447

قروض تجارية

3,384

4,265

278

-

463,724

389,113

التزامات عقود االيجار
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 .27العمليات المشتركة

 .25ربحية السهم
2019م

2018م

620,702

481,238

393,750,000

393,750,000

ربح السهم  -األساسي

1.58

1.22

ربح السهم  -المخفض

1.58

1.22

ربح السنة المتعلق بمساهمي الشركة األم
متوسط عدد األسهم االساسية القائمة خالل السنة

 .28األدوات المالية

 .26المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تتعامــل المجموعــة مــع جهــات ذات عالقــة خــال دورة األعمــال العاديــة لهــا حيــث تتــم العديــد مــن معامــات المجموعــة وترتيباتهــا مــع تلــك
األطــراف وفقـ ًـا لعقــود مبرمــة بيــن المجموعــة وهــذه الشــركات .إن الرصيــد القائــم مــع األطــراف ذات عالقــة غيــر مضمــون وبــدون فوائد ويســتحق
الســداد عنــد الطلــب مــا لــم يذكــر غيــر ذلــك .اإليــرادات مــع األطــراف ذات العالقــة خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر:
2019م

2018م

2,239,962

2,288,360

الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة

597,569

460,466

الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)

106,959

112,059

شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها – مساهم

تعمــل الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة “كمديــر” لســفن شــركة أودجفــل ،والتجمــع التجــاري المشــترك مــع شــركة أودجفــل .تتولــى
الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة بصفتهــا مديــر ،مســؤولية تشــغيل ســفينة أودجفيــل ،وتخطيــط الرحــات ،وتأجيــر الســفن ،والفواتيــر
واســتالم اإليــرادات مــن العمــاء ،والتفــاوض بشــأن تشــغيل الســفينة .تتحمــل أودجفــل تكاليــف اإلدارة الفنيــة ،وإصــاح ،وتأميــن ،وتوفيــر
التمويــن لســفينة أودجفــل ،والقيــام بــأي التزامــات أخــرى بموجــب تمويــل رهــن ســفينة أودجفــل.
تــم اعتبــار هــذا الترتيــب كترتيــب مشــترك (عمليــة مشــتركة) حيــث أن الطرفيــن يتحكمــان فــي بعــض األنشــطة .تعتــرف الشــركة الوطنيــة لنقــل
الكيماويــات كمشــغل مشــترك بحصتهــا مــن الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات فــي التجمــع المشــترك.

 1.28الموجودات المالية
إيضاح
المشتقات غير المخصصة كأدوات تغطية:
خيارات أسعار العموالت

28.3

أسهم غير متداولة

7,334

7,334

11

17,462

76,541

مدينون تجاريون واالصول التعاقدية

13

1,753,915

1,883,716

االستثمارات األخرى

11

83

83

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة:

2019م

2018م

شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها – مساهم

468,191

651,454

الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة

59,220

109,354

الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)

4,079

461

531,490

761,269

الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة – ج

قروض طويلة األجل مع األطراف ذات عالقة :

صندوق االستثمارات العامة  -شريك

10,128

69,207

االخر
الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملة َ
إجمالي األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

كانت أرصدة المعامالت مع األطراف ذات العالقة والظاهرة ضمن الذمم المدينة التجارية (إيضاح  )13كما يلي:

2019م

2018م

مرابحة وودائع قصيرة األجل

15.1

مدينو عقود إيجار تمويلي
النقد ومافي حكمه
إجمالي الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
إجمالي الموجودات المالية

552,349

364,293

-

105,562

245,840

228,513

2,552,187

2,582,167

2,569,649

2,658,708

 2.28المطلوبات المالية
2019م

2018م

265,156

364,625

إيضاح

2019م

2018م

المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
أدوات المشتقات المالية

التعويضات لموظفي اإلدارة العليا:

الرواتب والتعويضات
استحقاقات نهاية الخدمة
إجمالي التعويضات

7,553

-

المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

2019م

2018م

12,073

8,425

613

565

12,686

8,990

صكوك وقروض قصيرة /طويلة األجل

17

9,528,446

10,196,663

دائنون تجاريون ذمم تجارية دائنة وأخرى

20

1,012,646

873,340

23,626

-

10,564,718

11,070,003

10,572,271

11,070,003

التزامات عقود االيجار
إجمالي المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
إجمالي المطلوبات المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
 4.28إدارة المخاطر المالية

 .28األدوات المالية (تتمة)
 3.28القيمة العادلة ألدوات المالية
القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يتــم بموجبهــا تبــادل موجــودات مــا أو ســداد مطلوبــات مــا بيــن أطــراف راغبــة فــي ذلــك وبشــروط تعامــل عــادل.
تتكــون األدوات الماليــة مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة.
عنــد قيــاس القيمــة العادلــة لألصــل أو االلتــزام  ،تســتخدم المجموعــة بيانــات الســوق القابلــة للمالحظــة إلــى أقصــى حــد ممكــن .يتــم تصنيــف
ـتنادا إلــى المدخــات المســتخدمة فــي أســاليب التقييــم علــى النحــو
القيــم العادلــة إلــى مســتويات مختلفــة فــي تسلســل هرمــي للقيمــة العادلــة اسـ ً
التالــي:
المستوى  :1األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة.
المســتوى  :2المدخــات بخــاف األســعار المدرجــة المدرجــة فــي المســتوى  1والتــي يمكــن مالحظتهــا لألصــل أو االلتــزام  ،إمــا مباشــرة (أي
كأســعار) أو بشــكل غيــر مباشــر (أي مشــتقة مــن األســعار).
المستوى  :3مدخالت لألصول أو االلتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها (المدخالت غير القابلة للمالحظة).
يوجــد لــدى المجموعــة أدوات ماليــة مشــتقة تتمثــل فــي اتفاقيــات خيــارات أســعار عمــوالت للتحــوط مــن التذبــذب فــي أســعار العمــوالت .تــم
إثبــات الخســارة الناتجــة عــن إعــادة تقويــم هــذه االتفاقيــات فــي قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة (إيضــاح .)24
فيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

2019م
األسعار المعلنة في
السوق النشطة

المدخالت الهامة
القابلة للمالحظة

المدخالت الهامة
الغير القابلة
للمالحظة

(المستوى )1

(المستوى )2

(المستوى )3

اإلجمالي

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -أداة حقوق
ملكية
أسهم غير متداولة *

-

-

7,334

7,334

المشتقات المقاسه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إن أنشــطة المجموعــة تعرضهــا إلــى مخاطــر ماليــة مختلفــة ،مــن ضمنهــا مخاطــر الســوق والتــي تشــتمل علــى مخاطــر العمــات ومخاطــر الســعر
ومخاطــر ســعر العمولــة ،ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة .يتركــز إدارة المخاطــر للمجموعــة علـــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ بأوضــاع األســواق الماليــة
ويســعى إلــى التقليــل مــن التأثيــرات العكســية المحتملــة علـــى األداء المالــي للمجموعــة.
تتضمــن األدوات الماليــة المقيــدة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بشــكل رئيســي مــن النقديــة وشــبه النقديــة واالســتثمارات والذمــم المدينــة
والذمــم الدائنــة وبعــض المصاريــف المســتحقة واألدوات الماليــة المشــتقة والصكــوك والقــروض.
يتــم إجــراء المقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واإلعتــراف بالصافــي بالقوائــم الماليــة الموحــدة عندمــا يكــون لــدى المجموعــة حقـ ًـا
قانونيـ ًـا فــي إجــراء المقاصــة والنيــة إمــا للتســوية علــى أســاس الصافــي أو اإلعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات فــي نفــس الوقــت .وتقــوم اإلدارة
العليــا بــإدارة برنامــج إدارة المخاطــر .تتلخــص أنــواع المخاطــر الهامــة بمــا يلــي:

 ) 1.4.28مخاطر اإلئتمان
تمثــل مخاطــر اإلئتمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة .تقــوم المجموعــة بــإدارة
مخاطــر اإلئتمــان الخاصــة بهــا وذلــك بالتعامــل مــع بنــوك ذات ســمعة جيــدة ،وبالنســبة للعمــاء بوضــع حــدود إئتمــان لــكل عميــل ،ومراقبــة الذمــم
المدينــة القائمــة وضمــان المتابعــة عــن كثــب.
تســتخدم المجموعــة معادلــة المســموحات لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة للمدينيــن التجارييــن مــن الحكومــة والعمــاء التجاريــون .تحســب
معــدالت الخســائر باســتخدام طريقــة معــدالت التدويــر المعتمــدة علــى متابعــة التحصيــل خــال مراحــل متعاقبــة حتــى شــطب تلــك المديونيــات.
معــدالت التدويــر يتــم احتســابها بطريقــة منفصلــة الختبــار القطاعــات المختلفــة باالعتمــاد علــى معــدالت مخاطــر االئتمــان العامــة للحكومــة
والعمــاء التجاريــون.

النقد ومايعادله
تتــم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن قبــل إدارة الخزينــة بالمجموعــة وفقــا لسياســة المجموعــة .يتــم
إســتثمار األمــوال الفائضــة فقــط مــع األطــراف المقابلــة المعتمــدة وضمــن حــدود االئتمــان المخصصــة لــكل طــرف مقابــل .تتــم مراجعــة حــدود
ائتمــان الطــرف المقابــل مــن قبــل إدارة المجموعــة علــى أســاس ســنوي.
يتــم تحديــد الحــدود لتقليــل تركيــز المخاطــر وبالتالــي تخفيــف الخســارة الماليــة مــن خــال عــدم قــدرة الطــرف المقابــل علــى تســديد الدفعــات .إن
الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان لمكونــات قائمــة المركــز المالــي الموحــدة هــو القيــم الدفتريــة المبينــة فــي إيضــاح رقــم  28فيمــا عــدا
الضمانــات الماليــة واألدوات الماليــة المشــتقة.

خيارات أسعار العموالت
الموجودات

-

10,128

-

10,128

المطلوبات

-

7,553

-

7,533

األسعار المعلنة في
السوق النشطة

المدخالت الهامة
القابلة للمالحظة

المدخالت الهامة
الغير القابلة
للمالحظة

(المستوى )1

(المستوى )2

(المستوى )3

تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا المجموعــة فــي توفيــر األمــوال للوفــاء بااللتزامــات المرتبطــة بــاألدوات الماليــة .إن سياســة
المجموعــة فــي إدارة مخاطــر الســيولة هــو التأكــد مــن توفــر ســيولة نقديــة وتمويــل كافــي للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها.
يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاقات المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة بناء على الدفعات التعاقدية غير المخصومة:

2018م

اإلجمالي

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -أداة حقوق
ملكية
أسهم غير متداولة *

-

-

7,334

7,334

المشتقات المقاسه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح
أو الخسارة
خيارات أسعار العموالت (الموجودات)

-

69,207

تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات األخرى تقارب قيمتها الدفترية.

 ) 2.4.28مخاطر السيولة

-

69,207

القيمة الدفترية

المجموع

2019م
خالل  3أشهر

من  3إلى  12شهرا

من سنة إلى  5سنوات

اكثر من  5سنوات

قروض قصيرة األجل

260,000

260,000

260,000

-

-

-

قروض طويلة األجل

5,368,446

5,428,801

189,309

692,460

3,389,674

1,157,358

الصكوك

3,900,000

3,900,000

-

-

3,900,000

-

التزامات عقود االيجار

23,626

28,638

-

-

16,173

12,465

دائنون تجاريون وأخرى

1,012,646

1,012,646

683,457

329,189

-

-

7,553

10,770

301

381

7,145

2,943

10,572,271

10,640,855

1,133,067

1,022,030

7,312,992

1,172,766

أدوات المشتقات المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
 .28األدوات المالية (تتمة)

2019م
سعر الفائدة

 4.28إدارة المخاطر المالية (تتمة)

 ) 2.4.28مخاطر السيولة (تتمة)

الزيادة بمقدار  100نقطة أساس

97,502

102,518

االنخفاض بمقدار  100نقطة أساس

()97,502

()102,518

مخاطر األسعار
2018م

القيمة الدفترية

المجموع

قروض قصيرة األجل

96,000

96,000

96,000

قروض طويلة األجل

6,200,663

6,271,617

332,819

554,997

الصكوك

3,900,000

3,900,000

-

-

3,900,000

873,340

873,340

455,391

417,949

-

-

11,070,003

11,140,957

884,210

972,946

7,085,265

2,198,536

دائنون تجاريون وأخرى

2018م

خالل  3أشهر

من  3إلى  12شهرا

من سنة إلى  5سنوات

اكثر من  5سنوات

-

-

-

3,185,265

2,198,536
-

يوجــد لــدى المجموعــة تســهيالت مصرفيــة غيــر مســتخدمة بمبلــغ  2.019مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 1,254 :2018(2019مليون
ريــال ســعودي) للوفــاء بمتطلبات الســيولة.

إن مخاطــر األســعار هــي مخاطــر تعــرض قيمــة األداة الماليــة للتقلبــات نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق ســواء كانــت تلــك التغيــرات ناتجــة عــن
عوامــل متعلقــة بــاألداة أو ُمصدرهــا أو عوامــل تؤثــر علــى جميــع األدوات المتداولــة فــي الســوق .تقــوم المجموعــة بتنويــع محفظتهــا اإلســتثمارية
وذلــك إلدارة مخاطــر الســعر الناتجــة عــن إســتثماراتها فــي أســهم حقــوق الملكيــة.

 ) 4.4.28إدارة رأس المال
لغــرض إدارة رأس مــال المجموعــة ،يتضمــن رأس المــال رأس المــال المصــدر وجميــع اإلحتياطيــات األخــرى المتعلقــة بحقــوق الملكيــة الخاصــة
بمســاهمي الشــركة األم .يتمثــل الهــدف الرئيســي إلدارة رأس المــال الخــاص بالمجموعــة فــي التأكــد مــن الحفــاظ علــى تصنيــف ائتمانــي قــوي
ونســب رأس مــال جيــدة مــن أجــل دعــم عملياتهــا وزيــادة حصــة المســاهمين.
تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال وإجــراء التعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة والمتطلبــات الخاصــة بالتعهــدات
الماليــة .وللحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه ،قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل دفــع توزيعــات األربــاح إلــى المســاهمين أو إعــادة رأس المــال
إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة .تقــوم المجموعــة بمراقبــة رأس المــال باســتخدام نســبة المديونيــة ،وهــي صافــي الديــن مقســوما علــى
إجمالــي رأس المــال زائــدا صافــي الديــن .تــدرج المجموعــة ضمــن صافــي الديــن الصكــوك والقــروض طويلــة األجــل والدائنــون التجاريــون والتزامــات
عقــود االيجارواألرصــدة الدائنــة األخــرى ناقصــا النقــد والودائــع قصيــرة األجــل.

 ) 3.4.28مخاطر السوق
تمثــل مخاطــر الســوق المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار
الســوق .تتكــون مخاطــر الســوق مــن ثالثــة أنــواع مــن المخاطــر :مخاطــر العمــات ومخاطــر أســعار العمــوالت ومخاطــر األســعار األخــرى كمــا يلــي:

مخاطر العمالت
تمثــل مخاطــر العمــات المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي
أســعار الصــرف األجنبــي .تتــم معظــم معامــات المجموعــة بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي والدرهــم اإلماراتــي .تعتقــد إدارة المجموعــة أن
مخاطــر العمــات ليســت جوهريــة حيــث أن ســعر صــرف الريــال الســعودي مثبــت تقريبـ ًـا مقابــل تلــك العمــات.

مخاطر أسعار العموالت
تمثــل مخاطــر أســعار العمــوالت المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار العمــوالت الخاصــة الســائدة
فــي الســوق .تخضــع المجموعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت بشــأن موجوداتهــا ومطلوباتهــا المرتبطــة بعمولــة ،بمــا فــي ذلــك الودائــع البنكيــة،
والقــروض .تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر أســعار العمــوالت وذلــك بالمتابعــة المســتمرة للتغيــرات فــي أســعار العمــوالت .قامــت المجموعــة
بتوقيــع اتفاقيــات خيــارات أســعار عمــوالت للتحــوط مــن التذبــذب فــي اســعار العمــوالت.

تحليل الحساسية لألدوات المالية ذات المعدل المتغير
يوضــح الجــدول التالــي أثــر التغيــرات المحتملــة المعقولــة فــي أســعار العمــوالت المتعلقــة بالصكــوك والقــروض طويلــة األجــل علــى الدخــل ،مــع
بقــاء كافــة البنــود األخــرى القابلــة للتغييــر ثابتــة:

2019م

2018م

صكوك وقروض طويلة األجل (إيضاح )17

9,328,801

10,171,617

دائنون تجاريون وأخرى دائنون تجاريون وآخرون (إيضاح )20

1,012,646

873,340

23,626

-

ناقصا :النقدية  -شبه النقدية وما في حكمه (إيضاح )15

()753,505

()470,034

صافي الدين

9,611,568

10,574,923

حقوق الملكية

9,676,871

9,819,301

إجمالي رأس المال

9,676,871

9,819,301

رأس المال وصافي الدين

19,288,439

20,394,224

%49.83

٪51.85

التزامات تأجير

نسبة المديونية

148

149

التقريــر السنوي 2019

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
 .30توزيعات أرباح

 .29المطلوبات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة
المطلوبات الرأسمالية:
مطلوبــات المجموعــة الرأســمالية والمتعلقــة بالســفن تحــت اإلنشــاء وشــراء الممتلــكات والمعــدات هــي  575مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31
ديســمبر  31( 2019ديســمبر 2018م 315 :مليــون ريــال ســعودي).
قامــت المجموعــة بتاريــخ  30مايــو 2018م بتوقيــع اتفاقيــة مــع كل مــن شــركة الزيــت العربيــة الســعودية (أرامكــو الســعودية) وشــركة هيونــداي
للصناعــات الثقيلــة المحــدودة (شــركة فــي كوريــا الجنوبيــة) وشــركة المبريــل للطاقــة المحــدودة (شــركة إماراتيــة) ،لتأســيس شــركة إنشــاء وتطويــر
وتشــغيل مشــروع حــوض بحــري فــي رأس الخيــر بالقــرب مــن مدينــة الجبيــل الصناعيــة تســمى بالشــركة العالميــة للصناعــات البحريــة .ضــخ الشــركاء
مــا يعــادل  2.625مليــار ريــال ســعودي ( 700مليــون دوالر أمريكــي) .كمــا فــي  31ديســمبر  2019ضــخ الشــركاء فــي الشــركة مــا يعــادل 1.107
مليــار ريــال ســعودي ( 295.2مليــون دوالر أمريكــي) .تتكــون ملكيــة الشــركة الدوليــة للصناعــات البحريــة مــن التالــي :حصــة أرامكــو الســعودية
 ٪50.1و حصــة شــركة المبريــل للطاقــة المحــدودة  ٪20وحصــة الشــركة الوطـــنية الســعودية للنقــل البحــري  ٪19.9بينمــا حصــة شــركة هيونــداي
للصناعــات الثقيلــة هــي  .٪10وقعــت المجموعــة اتفاقيــة شــراء مــا ال يقــل عــن  ٪75مــن احتياجاتهــا مــن الســفن التجاريــة علــى مــدار  10ســنوات
مــن تاريــخ بــدء تشــغيل المشــروع بمــا يعــادل  52ســفينة بمــا فيهــا ناقــات النفــط العمالقــة – خاضعــة للشــروط واألحــكام التجاريــة.

وافقــت الجمعيــة العموميــة لمســاهمي الشــركة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  17أبريــل 2018م علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة  591مليــون
ريــال ســعودي للمســاهمين عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر2017م بواقــع  1.5ريــال ســعودي للســهم الواحــد .تــم دفــع هــذه األربــاح
فــي  3مايــو 2018م .
وافقــت الجمعيــة العموميــة لمســاهمي الشــركة فــي اجتماعهــا المنعقــد بتاريــخ  14أبريــل 2019م علــى توزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة  591مليــون
ريــال ســعودي للمســاهمين عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر2018م بواقــع  1.5ريــال ســعودي للســهم الواحــد وبنســبة  %15مــن
القيمــة االســمية للســهم.تم دفــع هــذه األربــاح فــي  28أبريــل 2019م .
قــرر مجلــس االدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي  26ســبتمبر 2019م بتوزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة  197مليــون ريــال للمســاهمين وذلــك عــن النصــف
األول مــن عــام  2019بواقــع نصــف ريــال ســعودي للســهم الواحــد.
قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي  19ينايــر  2020م بالتوصيــة للجمعيــة العموميــة لمســاهمي الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة
 394مليــون ريــال للمســاهمين و ذلــك للنصــف الثانــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019بواقــع  1ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

 .31الحصص الغير مسيطرة في الشركات التابعة
فيما يلي بيان ملخص بالمعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة والموضحة في إيضاح :1

االلتزامات المحتملة:
يوجــد لــدى المجموعــة خطابــات ضمــان بنكيــة بمبلــغ  287مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر  269 :2018( 2019مليــون ريــال ســعودي)
تــم إصدارهــا فــي ســياق األعمــال االعتياديــة للمجموعــة .كمــا أن المجموعــة أصــدرت خطابــات ضمــان مــن خــال البنــوك لشــركات محاســب عنهــا
بطريقــة حقــوق الملكيــة بمبلــغ  746مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي  31ديســمبر 2019م (  31ديســمبر  746 :2018مليــون ريــال ســعودي).
لــدى المجموعــة بعــض القضايــا القانونيــة والتــي يجــري النظــر فيهــا ضمــن نشــاط المجموعــة االعتيــادي ،وفــي الوقــت الــذي لــم تتقـ ّـرر النتائــج
النهائيــة لهــذه القضايــا ،فــإن اإلدارة ال تتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى نتائــج عمليــات المجموعــة الموحــدة أو علــى مركزهــا المالــي
الموحــد.

الشركة الوطنية لنقل
الكيماويات

شركة البحري للبضائع
السائبة وشركة البحري
بونقي للبضائع
السائبة

شركة بحري بولوريه
لوجيستكس

%20

%40

%40

2,683,145

733,146

-

3,416,291

493,990

102,957

106,108

703,055

()1,035,332

()400,182

()4,731

()1,440,245

المطلوبات المتداولة

()609,944

()86,117

()60,465

()756,526

صافي الموجودات

1,531,859

349,804

40,912

1,922,575

-

2,045

-

2,045

306,372

141,967

16,365

464,704

اإليرادات

1,105,142

420,053

160,959

1,686,154

ربح السنة

2019م
نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة
الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

التزامات عقود التأجير التشغيلي  -للمجموعة كمؤجر
المجموعــة (كمؤجــر) تؤجــر بعــض ســفنها إلــى أطــرف ذات عالقــة بموجــب اتفاقيــة تأجيــر .فيمــا يلــي المبالــغ المســتقبلية المســتحقة بموجــب
اتفاقيــة اإليجــار:

خالل سنة
من سنة الى خمسة سنوات
أكثر من خمسة سنوات

2019م

2018م

438,549

392,509

1,028,848

1,268,573

304,961

113,851

1,772,358

1,774,933

بلغــت اإليــرادات مــن عقــود اإليجــار التشــغيلي مبلــغ  557مليــون ريــال ســعودي للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  524 :2018 (2019مليــون
ريــال ســعودي).

حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة
صافي الموجودات العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة
صافي ربح السنة العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

االجمالي

55,679

9,201

10,911

75,791

-

3,611

-

3,611

11,136

7,291

4,364

22,791

150

151

التقريــر السنوي 2019

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة – تتمة
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2019م (باآلف الرياالت السعودية)
 .31الحصص الغير مسيطرة في الشركات التابعة (تتمة)

الشركة الوطنية لنقل
الكيماويات

شركة البحري للبضائع
السائبة وشركة البحري
بونقي للبضائع
السائبة

شركة بحري بولوريه
لوجيستكس

٪20

٪40

٪40

2,893,727

663,410

-

3,557,137

447,294

123,185

100,057

670,536

()1,424,453

()368,438

()5,913

()1,798,804

المطلوبات المتداولة

()440,434

()78,182

()64,582

()583,198

صافي الموجودات

1,476,134

339,975

29,562

1,845,671

-

()1,612

-

()1,612

صافي الموجودات العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

295,227

134,378

11,825

441,430

اإليرادات

872,174

387,390

116,789

1,376,353

ربح السنة

43,831

18,311

1,034

63,176

-

()9,385

-

()9,385

8,766

()2,061

414

7,119

2018م
نسبة حقوق الملكية غير المسيطرة
الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة

حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة
صافي ربح السنة العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة

االجمالي

 .32األحداث الالحقة
تعتقــد اإلدارة بعــدم وجــود أحــداث الحقــة جوهريــة بعــد نهايــة الســنة ،والتــي قــد يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة کمــا فــي
 31ديســمبر .2019

 .33اعتماد القوائم المالية الموحدة
اعتمد مجلس إدارة الشركة القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019خالل اجتماعه المنعقد
بتاريخ  7رجب 1441هـ (الموافق  2مارس .)2020
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