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اكتســبت عمليــات النقــل والشــحن أهميــًة بالغًة عبر 
التاريــخ، وكانــت الســفن التجاريــة أحــد أبــرز أدواتهــا 
التــي تطــورت بتطــور الــدول وتعاقــب الحضــارات، 
فتعــددت مســاراتها وتنوعــت أشــكال أســاطيلها، 
وأتاحــت للبشــرية علــى ِقدمهــا المزيــد مــن الفــرص 

والتبــادل التجــاري.
أهــم  إحــدى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وتعــد 
المســارات الدوليــة، لمــا تحظــى بــه مــن موقــٍع 
جغرافــي مميــز يربــط قــارات العالــم القديــم الثــاث، 
آســيا وإفريقيــا وأوروبــا، ومــا تتمتع به مــن إمكانات 
هائلــة تؤهلهــا لاســتفادة مــن قدراتهــا التنافســية 
فــي قطــاع النقــل البحــري، وتعزيــز مكانتهــا كمحــور 

رئيســي للتجــارة العالميــة.
ُتعــد الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحــري 
"البحــري"، بمــا تملكــه مــن طاقــاٍت وكــوادٍر وطنيــٍة 
وإمكانــات فنيــة وتقنيــة متميــزة، إحــدى الدعائــم 
الوطنيــة التــي تســاهم بشــكل فاعــل فــي دفــع 
عجلــة جهــود التحــول اإليجابــي فــي نمــو القطــاع 
البحــري، وتعزيــز مكانــة المملكــة كبوابــة عالميــة 
للخدمــات اللوجســتية. وذلــك بتعزيــز حضورهــا فــي 
األســواق العالميــة واالنطــاق بطموحــات واعــدة 
ــدة مــن  ــاٍق جدي وقــدرات تشــغيلية فائقــة نحــو آف

الريــادة والنمــو. 
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1978م 
االنطالقة
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تحّولــت البحــري خــال العقــود األربعــة الماضيــة منــذ 
تأسيســها، شــركة نقــل شــحٍن بحرٍي صغيــرة تعمل بأربع 
ســفن متعــددة االســتخدامات فقــط، لتصبــح واحــدًة 
مــن أكبــر شــركات النقــل فــي العالــم، التــي تمتلــك عــددًا 
كبيــرًا مــن الناقــات والســفن، وتحتــل مكانــًة بــارزة فــي 

قطــاع الماحــة البحريــة العالميــة.

تقــدم “البحــري” خدماتهــا عبــر شــبكة عالميــة متطــورة 
ــون احتياجــات  ــة الـــ 3000 موظــف يلب ــا قراب يعمــل به
عمائهــا، وذلــك بــدءًا مــن تحقيــق االســتفادة القصــوى 
للشــركاء، وصــواًل إلــى بنــاء ســفن ُمصممــة خصيصــًا 
لتوفيــر خدمــات نقــل متكاملــة داخليًا وخارجيــًا. والتزامها 
بتقديــم خدمــات بحريــة وبريــة وجويــة رائــدة ذات قيمــة 

مضافــة، مســتفيدة مــن أحــدث التقنيــات العالميــة.

وتلتــزم البحــري باالبتــكار وتطبيــق أفضــل الممارســات 
فــي جميــع أعمالهــا، ممــا ســاهم فــي المحافظــة علــى 
موقعهــا الريــادي فــي طليعــة القطــاع البحــري منــذ 
انطــاق عملياتهــا، مــع تنويــع مجــال أعمالهــا والتوســع 
فــي أســواق جديــدة تعــزز تواجدهــا كشــركة رائــدة عالميــًا 
ــب  ــى جان فــي مجــال النقــل والخدمــات اللوجســتية، إل
ــٍة، مــن  ــر مرافــق حديث ــم بالتوســع بتطوي التزامهــا الدائ
بينهــا إنشــاء ســاحة حاويــات خاصــة كمــا فــي مينــاء جــدة 
اإلســامي، إضافــة إلــى وضــع مخطــط إنشــاء مرافــق 

مماثلــة فــي مينــاء الملــك عبدالعزيــز فــي الدمــام.   

إننــا اليــوم، أول شــركة نقــل وطنيــة تكمــل أكثــر مــن 40 
عامــًا مــن العمليــات، ونســعى ُقدًمــا نحــو تحقيــق المزيد 
قويــة  عمــاء  قاعــدة  وإنشــاء  والنجاحــات  النمــو  مــن 
داخــل المملكــة وخارجهــا، والتــي نؤكــد مــن خالهــا علــى 
ــة  ــق بالجــودة والموثوقي ــا يتعل ــا المرموقــة فيم مكانتن
والســامة، إلــى جانــب المســاهمة فــي زيــادة العائــد 

ــى اســتثمارات المســاهمين.  عل

“رؤيــة  مســتهدفات  فــي  بأعمالهــا  البحــري  تســاهم 
المملكــة 2030” بــأن تصبــح محــورًا اســتراتيجيًا ومركــزًا 
رؤيــة  لتحقيــق  ســعينا  إطــار  وفــي  عالمًيــا.  لوجســتيًا 
المملكــة 2030، تلهمنــا علــى وجــه الخصــوص أربعــة 

أهــداف لهــذه الرؤيــة:

التقــدم بترتيــب المملكــة للوصــول لقائمــة أفضــل 	 
25 فــي مؤشــر أداء الخدمــات اللوجســتية.

رفــع نســبة المحتــوى المحلــي فــي قطــاع النفــط 	 
ــى 75%. ــاز إل والغ

رفــع نســبة الصــادرات غيــر النفطيــة إلــى 50% 	 
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي.

االرتقــاء باالقتصــاد الســعودي إلــى المراتــب الـــ 15 	 
األولــى علــى مســتوى العالــم.

تأسســت شــركة البحــري،  بموجــب المرســوم الملكي 
رقــم م/5 الصــادر بتاريــخ 12 صفــر 1398هـــ الموافــق 
22 ينايــر 1978م كشــركة مســاهمة عامــة مدرجــة فــي 
ســوق األســهم الســعودية )تداول(. ويمتلك صندوق 
االســتثمارات العامــة PIF(  22.5%( مــن أســهمها، 
فــي حيــن تمتلــك شــركة أرامكــو الســعودية للتطويــر 
%20 مــن األســهم، أمــا باقــي األســهم فمملوكــٌة 

مــن قبــل مواطنيــن ومؤسســات اســتثمارية. 

االنطالقـــــة
نبــــــــذة عامــــــة
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تأســيس البحــري كشــركة مســاهمة مدرجــة 
فــي ســوق األســهم الســعودية.

1978
1983

1996

1990

بدء تشغيل ناقات في قطاع خدمات نقل 
البضائع العامة.

دخــول مجــال نقــل الكيماويــات مــع 
الشركة السعودية للصناعات األساسية 

)سابك(.

توسع أعمال البحري وضم نشاط نقل 	 
النفط الخام.

تأسيس قطاع خدمات إدارة السفن.	 

2012
طلب قطاع نقل البضائع السائبة 5 ناقات جديدة من 	 

نوع كمسرماكس.
وقعت البحري اتفاقية لدمج أسطول وعمليات شركة 	 

فيا البحرية العالمية.
أصبحت البحري الناقل الحصري للنفط المباع على 	 

أساس التسليم من شركة أرامكو السعودية.

2010

2002

2011

بدء أنشطة خدمات الشحن الجوي والبري.

توقيع البحري للبضائع السائبة اتفاقية 
شراكة مع الشركة العربية للخدمات 

الزراعية “أراسكو”.

طلبت البحري للخدمات اللوجستية 6 ناقات عماقة 	 
.)ROCON( للبضائع العامة
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2018

2020

2019

وقعت البحري اتفاقية لبناء 10 ناقات كيماويات 	 
.HMD مع شركة هيونداي ميبو لألحواض الجافة

تأسيس الشركة الوطنية للحبوب كمشروع مشترك 	 
بين البحري والشركة السعودية لاستثمار الزراعي 

واإلنتاج الحيواني )سالك(.
انضمام 4 ناقات للبضائع السائبة.	 

وقعت شركة البحري مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية 	 
للصناعــات البحريــة IMI  وشركة هونداي للصناعات 
الثقيلةHHI  من أجل بناء ناقات نفط خام عماقة 

جديدة.
توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 	 

بـ760 مليون ريال سعودي لتوريد مياه محاة .

استام 5 ناقات نفط عماقة تم تشييدها في 
حوض بناء سفن شركة هيونداي للصناعات 

الثقيلة.

2015

2014

2017

زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى 3.9 
مليار ريال سعودي

طلب قطاع نقل النفط 10 ناقات نفط 
عماقة. 

إطاق شركة “البحري بولوريه” للخدمات 	 
اللوجستية. 

عقد بناء 4 سفن بضائع سائبة من حوض 	 
سفن شركة هيونداي للصناعات الثقيلة.

استام 5 ناقات نفط عماقة تم تشييدها 	 
في حوض بناء سفن شركة هيونداي 

للصناعات الثقيلة.
وقعت البحري اتفاقية مشروع مشترك 	 

لتأسيس حوض بناء سفن جديد للقطاع 
البحري في مجمع الملك سلمان العالمي 
للصناعات والخدمات البحرية برأس الخير.
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نواصل إبحارنا نحو آفاٍق أوسع، بتعزيز حضورنا 
في األسواق التي نعمل بها تواجدنا في أسواق 

جديدة.
نستفيد من إمكانياتنا الفنية والتقنية المتميزة 
وكوادرنا البشرية الفريدة التي تعمل بطموح ال 

تحده حدود تحقيقًا للريـادة في مـجال االبتـكـار

   المهندس عبدالله الدبيخــــي
الرئيس التنفيذي للبحري
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مقدمـــــــــــــة

آفاق البحري 
تقـــــــــــــــــدٌمٌ

مستمـــــــــــــر
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التــفــهــــــــم
اإلقـــــــــــدام
المثابـــــــــــرة
الشفــافـيـــة

أن نكون أفضل مزود للخدمات، 
ونواصل تقديم خدماتنا وفقًا ألرقى 
المعايير العالمية. كما نسعى بشكل 
مستمر إلى تطبيق األسس التجارية 

المسؤولة، وسنستمر في تبني 
القدرات المستدامة لتقديم حلول 

تناسب احتياجات شركائنا ومساهمينا 
وتحقيق المنفعة المتبادلة بما يتماشى 

مع قيمنا.

خلق القيمة ونشر االزدهار من خالل 
ربط االقتصادات حول العالم وقيادة 

التميز في الخدمات اللوجستية 
العالمية 

الـقـيـــمالرسالــةالرؤيــة
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تتصدر البحري المراكز األولى بين مالكي 
ناقات الكيمــاويات

منتجات بترولية وكيماويات مكررة

واحدة من أكبر مالكي ومشغلي ناقات 
النفط العماقة

ناقلة وسفينة حديثة 
ومتطورة

ناقـات منتجــاتناقلـة كيماويــات

ناقلة نفط خام عماقة
89

2310

41
ريــادة وموثوقيــة

أرقــــــــام البحــــــــري

مقدمـــــــــــــة

صديقة للبيئة بكفاءة عالية دة برافعات  جميع سفن الدحرجة ُمزوَّ
أوزان ثقيلة ومتخصصة في أنواع عديدة 

من بضائع الدحرجة

سفن البضائع السائبة سفن الدحرجــة
9 6
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أول شركة نقل وطنية تكمل أكثر من 40 عامًا من العمليات، ونسعى ُقدًما نحو تحقيق 
المزيد من النمو والنجاحات وإنشاء قاعدة عماء قوية داخل المملكة وخارجها،

البحري األفضل أداًء في برنامج تقرير السامة والجودة واألمن 
 SIRE

تعكس شهادتا اآليزو، آيزو 9001:2015 وآيزو 14001:2015، معايير شركة البحــري 
العالية في إدارة الجودة والمسائل البيئية على مستوى جميع عملياتنا.

دائًما تكون البحــري في المراكز العشر األولى في مجــال نقل البضائــع العامـة

 األولى وطنيًا

 األفضل أداًء

 األعلى جودة

 ضمن األسواق العشرة األولى عالميًا
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شراكات
أرقــــــــام البحــــــــري

مقدمـــــــــــــة

   60%
البحري

   40%
بولوريه 

   50%
البحري

   50%
سالك

 الشركة الوطنية
للحبوب
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   49%
أرامكو السعودية

   20%
المبريل

   10%
شركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة

   69.7%
هايدوك القابضة المحدودة

   30.3%
البحري

   21%
البحري
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قطاعات األعمال

مقدمـــــــــــــة

1

2

3

4

5

6
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قطاعـات األعمــال

قطاعـات األعمــال 22
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ناصر العبدالكريم 
رئيس قطاع البحري للنفط 

البحري للنفط

نحن في البحري ال نقيس نجاحنا بالنتائج التي 
نصل إليها لكن بكيفية تحقيقها. نتبع أعلى 

المعايير المهنية والتجارية في كل قرار نتخذه أو 
إجراء نقوم به
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شريك ُمفضل 
للعمالء العالميين

البحري للنفط

البحري للنفط

تأسســت البحــري للنفــط عــام 1996م لتلبيــة احتياجــات 
ــة  ــي فــي المرتب ــي تأت ــة الســعودية والت ــة العربي المملك
ــح خــالل  ــاج النفــط، لتصب ــا مــن حيــث إنت ــة عالمًي الثاني
فتــرة وجيــزة الناقــل الحصــري للنفــط المبــاع مــن شــركة 
أرامكــو، إضافــة إلــى امتالكهــا عقــود طويلــة األجــل مــع 
مســتأجرين مــن الدرجــة األولــى مــن بينهــم شــركة أس-

أويــل الكوريــة.
عمالئهــا  حصــول  علــى  للنفــط  البحــري  تحــرص 
معرفتهــا  بفضــل  أعلــى  قيمــة  علــى  ومســاهميها 
مالكــة  ولكونهــا  الســوق.  آليــات  بأفضــل  الكاملــة 
للناقــالت ومســتأجرة لهــا بمــا يضمــن المرونــة التجاريــة 
نمــاذج  علــى طــرح  القــدرة  عــن  والتشــغيلية، فضــاًل 
تشــغيلية مبتكــرة تعتمــد علــى البيانــات الضخمــة، فهــي 
يســاعد  البحريــة  للطــرق  إدارة متطــور  بنظــام  تتمتــع 
فــي تحقيــق معــدالت عاليــة لالســتفادة مــن ناقالتهــا. 
إلــى جانــب اعتمادهــا علــى كــوادر بشــرية مؤهلــة تتمتــع 

الكبيــرة.  بالخبــرة 

تتصــدر البحــري للنفــط مرتبــة متقدمــة فــي ســوق 
الزمــان،  العالمــي علــى مــدي عقديــن مــن  النقــط 
فهــي تملــك وتشــغل أســطواًل ضخمــًا مــن ناقــالت 
النفــط العمالقــة، تبلــغ حمولــة كل منهــا 2.2 مليــون 
برميــل، بينمــا تبلــغ الحمولــة اإلجماليــة لألســطول 

13.4مليــون طــن ســاكن.
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ــك وتشــغل ناقــات النفــط  ــر 4 شــركات تمل ــن أكب واحــدة مــن بي
ــة. ــام العماق الخ

 من بين أكبر 4 شركات النفط

تنــوع المســارات علــى جميــع طــرق التجــارة الرئيســة 410 رحــات 
خــال عــام

 410 رحالت خالل عام

ريــادة فــي جــودة األســطول والعمليــات التشــغيلية %6 مــن حجــم 
الطاقــة العالميــة  

 %6 من حجم الطاقة العالمية  

مكانة قيادية في سوق النفط العالمي 2.2 مليون برميل يوميًا

 2.2 مليون برميل يوميًا

ISO9001:2015 أيزو جودة وضمان مطابقة متطلبات العماء 

ISO9001:2015 
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النفــط  لناقــالت  ضخمــَا  أســطواًل  البحــري  تمتلــك 
العمالقــة عملــت علــى تطويــره بشــكل كامــل خــالل 
ناقلــة.  41 إلــى  قوامــه  ليصــل  الماضييــن  العقديــن 

فــي بدايــة عــام 2017م تســلمت الشــركة 5 ناقــالت 
بأحــدث المواصفــات العالميــة، تــم بنا~هــا فــي حــوض 
الثقيلــة  للصناعــات  هيونــداي  لشــركة  الســفن  بنــاء 
ــة. وخــالل عــام 2018م تســلمت 5  ــا الجنوبي فــي كوري
ناقــالت أخــرى متوســط حمولــة كل منهــا 2.2 مليــون 
برميــل فــي كل رحلــة ممــا عــزز مــن مكانتهــا كأكبــر 

مالــك ومشــغل فــي ســوق النفــط العالمــي.
ُصممــت ناقــالت البحــري للنفــط للعمــل علــى كافــة 
المســارات البحريــة حــول العالــم وكافــة أنــواع النفــط 
الخــام ، فهــي تتســع لحمولــة مــن 3 درجــات نفــط خــام 
مختلفــة، ويمكــن إضافــة درجــات أخــرى عنــد الحاجــة 

تلبيــة لمتطلبــات العمــالء.

 أسطول البحري
للنفط

أعلى المعايير

البحري للنفط 28



تتميز سفن البحري الجديدة بالجودة العالية وتوافر التكنولوجيا البحرية المتقدمة إلى 
جانب االنخفاض الكبير في استهالك الوقود

الطول )متر(  

عدد الخزانات

العرض )متر(  

السرعة )عقدة(  

حجم الناقلة )طن الساكن(

333

32

60

15

 319,288

مواصفات السفن
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تعمــل ســفن البحــري للنفــط علــى مجموعــة متنوعــة 
مــن المســارات البحريــة التــي تخــدم كافــة عمالئهــا 
اإلقليمييــن والعالمييــن، ومــن أهــم تلــك الطــرق 

الرئيســية:

الخليج العربي إلى الخليج األمريكي  

الخليج العربي إلى كوريا واليابان  

الخليــج العربــي إلــى مينــاء الملــك فهــد الصناعي   
ــع  - ينب

مصــر   - الســخنة  عيــن  إلــى  العربــي  الخليــج   
“للشــحنات الخاصــة بإعــادة التصديــر عبــر خــط 

ســوميد” أنابيــب 

الخليــج األمريكــي – الكاريبــي إلــى الهند والشــرق   
األقصــى

سنغافورة إلى الصين  

البحــر  شــرق  فــي  ســوميد  أنابيــب  محطــة   
أوروبــا غــرب  شــمال  إلــى  المتوســط  األبيــض 

 طرق التجارة
الرئيسية

حضوٌر عالمي

البحري للنفط 30
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مــن  التجاريــة  عملياتهــا  للنفــط  البحــري  تديــر 
مكاتبهــا فــي دبــي، وتتميــز الخدمــات المقدمــة 
مــن شــركة البحــري للنفــط بمراقبتهــا فــي كل 
مراحــل الرحلــة “تحميــل، تنفيــذ، تفريــغ” بعنايــة 
تامــة لتحقيــق أعلــى مســتويات األمــان وتطبيــق 
وقتهــا  فــي  كبيــرة  بكفــاءة  التجاريــة  المعاييــر 

المحــدد.

مركز التشغيل 

لمنتجــي  خدماتهــا  للنفــط  البحــري  تقــدم 
ومســتهلكي النفــط عالميــًا، فهــي توفــر خدمــات 
 ،”s’COA“ النقــل عبــر عقــود تأجيــر الناقــات
علــى  المفتوحــة  الســوق  مــن  التأجيــر  كذلــك 

أو مــدة محــددة. رحلــة واحــدة  أســاس 

قاعدة العمالء 

البحري للنفط 32



الموثوقية   

االستجابة   

مرونة تشغيلية عالية    

تعدد ناقات األسطول  

نوفر لعمالئنا 

تطبيق أعلى معايير السامة.  

ضمان مرونة النقل عبر أسطول حديث  

تواجــد قــوي علــى كثيــر مــن المســارات البحريــة   
لميــًا عا

التزام تام بمعايير جودة النفط   

خبرات فنية واسعة   

تطبيق مبدأ “مصلحة العميل أواًل”  

مميزات خدماتنا
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قطاعـات األعمــال

قطاعـات األعمــال 34
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أحمد الغيث
رئيس البحري للخدمات اللوجستية

البحري للنفط

نحن نسعى دومًا الستكشاف وتطوير 
خطوط تجارية جديدة، ونعمل في نفس 

الوقت على تعزيز الخدمات على طرقنا 
البحرية الحالية لتلبية احتياجات عمالئنا

36
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وتحتــل البحــري ترتيبــًا متقدمــًا فــي قائمــة أهــم 10 
ناقــالت للبضائــع عالميــًا وأفضــل 5 شــركات تعمــل في 
األســواق األوروبيــة، حيــث ُتعــد المــزود الرائــد لخدمــات 
الواليــات  شــرق  مــن  مباشــرة  خطــوط  عبــر  النقــل 
المتحــدة وســاحل الخليــج األمريكــي وكنــدا إلــى جــدة 
ودبــي والدمــام ومومبــاي، ويشــمل ذلــك إرســائها فــي 
موانــئ منطقــة البحــر المتوســط وأوروبــا التــي تقــع 
ل الشــركة ســفنها المصممــة  فــي مســارها. كمــا ُتشــغِّ
بشــكل فريــد عبــر موانــئ البحــر األحمــر والخليــج العربــي.

الوحيــد  المــزود  اللوجســتية  للخدمــات  البحــري  وتعــد 
لخدمــة الخطــوط المالحيــة المنتظمــة لســفن الدحرجــة 
ــة والســعودية، فهــي  ــات المتحــدة األمريكي ــن الوالي بي
االســتخدامات  متعــدد  متطــورًا  أســطواًل  تمتلــك 

متوســط عمــره ال يتجــاوز الـــ 5 ســنوات.
إلــى جانــب ذلــك، تقــدم الشــركة خدماتهــا للعديــد مــن 
ــة فــي المملكــة  ــة والجهــات الحكومي الشــركات العالمي
العربيــة الســعودية عبــر عقــود طويلــة األجــل، حيــث أنهــا 
الناقــل الحصــري لــكل مــن وزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة 
فــي المملكــة، كمــا تديــر ســاحة حاويــات خاصــة بهــا 
فــي مينــاء جــدة اإلســالمي. إلــى جانــب تمتعهــا بشــبكة 
بمــا  العالــم  حــول  والــوكالء  المكاتــب  مــن  متكاملــة 
يمكنهــا مــن تقديــم خدمــات متنوعــة لعمالئهــا، متبعــة 
إجــراءات التقيــد الكامــل بسياســات مكافحــة الفســاد 

ــة. ــر األخالقي ــى المعايي ــزام بأعل وااللت

تأسســت البحــري للخدمــات اللوجســتية عــام 1979م 
البحــري،  مجموعــة  فــي  اســتراتيجية  شــركة  كأول 
فهــي تمتلــك إرثــًا عريقــًا يمتــد ألكثــر مــن 40 عامــًا 
شــهدت خاللهــا تطبيــق نهــج فريــد، وركــزت علــى 
توفيــر خدمــات ذات كفــاءة عاليــة لمجموعــة متنوعــة 
مــن الشــحنات، كمــا تخصصــت فــي الوقــت ذاتــه 

بقــدرات التخزيــن “تحــت الســطح”.

 المزود الرائد
لخدمات النقل

البحري للخدمات اللوجستية
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حاصلة على شهادة األيزو

 ISO 9001: 2015
لضمان استمرارية ورضا العمالء 

39



612

102

موقـــــــــــــــــــــــع 

دولـــــــــــــــــــــــــة 

البحري للخدمات اللوجستية
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550,000

835,000
 1,600,000

طـــــــــــــــــــــــــــن

حاويـة قياسيـة 

متــــــــر مربـــــــع

4141



تقــدم البحــري للخدمــات اللوجســتية خدماتهــا 
لقطاعــات مهمــة عاملــة فــي مجــاالت صناعيــة 

مختلفــة تتضمــن:

EPC مقاولو الهندسة والتوريد واإلنشاءات  

البيوت التجارية للنفط والغاز في البر والبحر  

المعدات الهندسية  

المشتريات والبناء  

البتروكيماويات  

التعدين والمعادن  

الطاقة والمياه والكهرباء  

الطــرق “شــبكات  التحتيــة  والبنيــة  المصانــع   
السكك الحديدية – توسعة الميناء – المطار”    

شبكة العمالء 

حلــواًل  اللوجســتية  للخدمــات  البحــري  تقــدم 
لوجســتية خاصــة ومميــزة لعمائهــا تتضمــن: 

التخليص الجمركي  

تقييم المخاطر وخطط التخفيف من آثارها  

السلطـــــات  الازمـــــة مـــــن  التصاريــح  اســتخراج   
قليميــة  إل ا

مســح المســارات ودراســات الجــدوى االقتصاديــة   
الثقيلــة والكبيــرة لنقــل األصنــاف 

دمــج الشحــــــن، التعبئـــــة والتغليـــــف للتصديــــر   
النقــل واستشــارات 

خدمة تسليم من المصنع للموقع  

حلول لوجستية مميزة 
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حلــول  اللوجســتية  للخدمــات  البحــري  تقــدم 
إمــداد لوجســتي خاصــة ومميــزة لشــركات إنتــاج 
البتروكيماويــات،  الغــاز،  “النفــط،  وتشــغيل 
التعديــن والمعــادن، المــاء والكهربــاء” تتضمــن:

إدارة أمر الشراء عبر اإلنترنت   

ــواد اإلصــاح  ــات الشــحن لم ــدات خدم ــد مع توري  
واإلعــادة

حلول الشحن السريع  

مراقبة المخزون   

ــى  ــاب إل ــة والشــحن مــن الب ــع العادي دمــج البضائ  
بــرًا” بحــرًا،  “جــوًا،  البــاب 

نقــل يــدوي / علــى متــن وســيلة النقــل لألصنــاف   
العاجلــة 

التحقــق مــن وثائــق الشــحن والتخليــص الجمركــي   
فــي الجانبيــن

القيام بعمليات إجراءات اإلعفاء الجمركي  

حلول إمداد فاعلة

خدمات إنهاء الموافقات الجمركية. تتميز بما يلي:

فريــق تخليــص جمركــي مخصــص حصريــًا لخدمــة   
البحــري فــي جميــع نقــاط الدخــول الجمركيــة “ميناء 
الصناعــي والتجــاري،  ينبــع  ومطــار جــدة، مينــاء 
مينــاء  الريــاض،  فــي  والمطــار  الجــاف  المينــاء 
ومطــار الدمــام، مينــاء الجبيــل الصناعــي والتجاري، 

مينــاء دبــي، مينــاء جيــزان، والحــدود البريــة”. 

خبــرة واســعة ومتميــزة فــي مجــال دخــول البضائــع   
- مؤقتــة ودائمــة التصديــر وإعــادة التصديــر.

استكمال إجراءات اإلعفاء الجمركي من الرسوم.  

التعامل بكفاءة الستيراد المواد الخطرة  

الوقــت  الختصــار  المناســبة  الحلــول  توفيــر   
الجمـــــــركي. التخليـــــــص  إجــــــراءات  وتسهيــــــل 

حلول وإدارة الشحن المحلي
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خدمــات اســتخراج تصاريــح الشــحن. تتميــز بمــا 
يلــي:

شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات تتمتع بالســمعة   
البحــري  النقــل  أســاطيل  تشــغيل  فــي  الطيبــة 
تضــم شــاحنات مســطحة أو بحواجــز منخفضــة، 

البضائــع. لنقــل  ومقطــورات طويلــة 

عاقــات قويــة مــع مقاولــي الباطــن لديهــم القــدرة   
ــة  ــة والفني ــي للحمــوالت الثقيل ــى النقــل المحل عل
الكبيــرة،  واألبعــاد  األحجــام  ذات  والحمــوالت 

التــي تتطلــب ناقــات خاصــة. والحمــوالت 

حلول وإدارة النقل المحلي

6 ســفن متعــددة االســتخدامات لخدمــة الخطــوط   
المنتظمــة  الماحيــة 

الواليــات المتحــدة – كنــدا – البحــر المتوســط –   
األوســط الشــرق 

البحــر   – األحمــر  البحــر   – الهنديــة  القــارة  شــبه   
المتوســط – المكســيك – الواليــات المتحــدة – 

آســيا شــرق 

خدمات منتظمة
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عقد طويل األجل مع وزارة الدفاع السعودية   

الحــرس  ووزارة  الداخليــة  وزارة  شــحنات  تولــي   
الدفــاع. لــوزارة  المورديــن  وشــحنات  الوطنــي 

عقود جديدة مع موردين ومصنعين.  

مشاريع خاصة

والحمولــة  المخــزون  لدحرجــة  مصممــة  ســفن   
المشــاريع وشــحنات  الكبيــرة،  األبعــاد  ذات  الثقيلــة 

خدمــات منتظمــة بيــن موانــئ الواليــات المتحــدة   
يومــًا  18 بفتــرة مغــادرة  األوســط  وأوروبــا والشــرق 

ال يتــم اســتخدام عمليــات المســافنة، والشــاحنات   
المقطــورة )mafis( علــى ظهــر الســفينة، وقــوارب 
القطــر، والرافعــات، وذلــك لتفــادي ســوء المناولــة 

والحــد مــن مخاطــر إتــاف الشــحنات.

توافــر التحكــم الكامــل علــى عمليــات األســطول   
وضمــان الجــودة الكاملــة والمرونــة عــن طريــق 

داخليــًا. الســفن  إدارة 

أسطول يتميز بكفاءة استهالك الوقود
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منطقة التحميل فوق خمسة طوابق
للوزن الثقيل )متر مربع(

مساحة التحميل )متر مربع(

الحمولة اإلجمالية )كليو طن(إجمالي الطول )متر( إجمالي الطول مع إنزال الرصيف
المنحدر “Ramp”  )متر(

ارتفاع منطقة التحميل )متر(
“التحميل في طابقين”

24,50024,760

224,9655,4  264,56

6.8

مواصفات السفن 
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ارتفاع الرصيف المنحدر )متر(

إجمالي قدرة 2 رافعة )طن(قدرة الرافعة )طن(

قدرة الرصيف المنحدر )طن(حمولة ساكنة )كليو طن(

6,8

 120  240

25,9250
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 مواصفات
السفن

 صافينوع الطابقعدد الطوابق
االرتفاع )م(

 صافي
العرض )م(

حمولة موحدة 
المنطقة )م2()طن / م2(

3,44,02,03,750مفتوح5

1.84,60,53,747 – 2,2تحميل4أ

3,537 6,0 ، 2,67,13,0، 3,0، 4,8مفتوح محدد المناخ4

1,84,00,53,579 – 2,5تحميل3أ

4,315,55,04,811، 5,0، 6,8محدد3

5,86,83,53,120محدد2

1Tank Top3,83,53,52,216
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مشــروع اســتراتيجي مشــترك بيــن شــركة البحــري 
 - البحــري   60%“ الفرنســية  بولوريــه  ومجموعــة 

بولوريــه”  40%

للســوق 	  أعمــق  وفهــم  أوســع،  عالمــي  أفــق 
المحليــة تجتمــع فيــه خبــرات البحــري ومجموعــة 

بولوريــه
حلــول عالميــة متكاملــة فــي مجــال الخدمــات 	 

اللوجســتية، وإدارة سالســل التوريــد للشــركات 
المملكــة  فــي  العاملــة  والعالميــة  المحليــة 

الســعودية العربيــة 
دور فعــال فــي تحقيــق أهــداف “رؤيــة المملكــة 	 

العالمــي  تصنيفهــا  وتحســين  ورفــع   ،”2030
علــى مســتوى الخدمــات اللوجســتية
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نقــل الشــحنات العســكرية مــن البــاب إلــى البــاب والخدمــات اللوجســتية: تقديــم 	 
خدمــات الشــحن لــوزارة الدفــاع ووزارة الداخليــة فــي المملكــة وغيرهــا مــن دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي
البتروكيماويــات، 	  والغــاز،  النفــط  الرئيســية:  للمشــاريع  لوجســتية  خدمــات 

التعديــن والمعــادن، الطاقــة، الطاقــة المتجــددة، شــبكات الطــرق، الســكك 
والموانــئ. المطــارات  وتوســعة  الحديديــة، 

تقاريــر مؤشــرات األداء الرئيســية: تقاريــر مؤشــرات األداء الرئيســية بشــأن كفــاءة 	 
سلســلة التوريــد وأداء المورديــن.

استشــارات المشــاريع: دراســات الجــدوى، البنــى التحتيــة، تقييــم المخاطــر، إدارة 	 
الرحــالت، مســوحات الطرقــات والمواقــع، وتخطيــط النقــل

خدمــات تتبــع الشــحنات: الدخــول إلــى نظــام التتبــع الخــاص بالبحــري “24 	 
ســاعة/ 7 أيــام فــي األســبوع “ عبــر موقــع إلكترونــي مخصــص

عمليــات وإدارة المســتودعات: تشــغيل أنظمــة CSY المجهــزة بالكامــل فــي 	 
المنطقتيــن الشــرقية والغربيــة بالمملكــة )الدمــام وجــدة(.

المشاريع المشتركة
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كالوس بريتينباوخ
رئيس قطاع البحري للكيماويات 

البحري للكيماويات

نحن نقوم حاليًا بتشغيل أكبر أسطول ناقالت 
مواد كيميائية متوسطة المدى على مستوى 
العالم، وسنلتزم دومًا بالحفاظ على هذه الريادة
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قوامــه  البالــغ  للكيماويــات  البحــري  أســطول  يتميــز 
35 ناقلــة بتصاميــم تتوافــق مــع أعلــى المواصفــات 
مــن  واســعة  مجموعــة  نقــل  علــى  وقــدرة  العالميــة 
 1.5 تبلــغ  اســتيعابية  بطاقــة  الكيماويــات  شــحنات 

ســاكن. طــن  مليــون 
الســنوات  مــدار  علــى  للكيماويــات  البحــري  تمكنــت 
الماضيــة مــن توســيع قائمــة عمالئهــا فــي كافــة أنحــاء 
عقــود  بنظــام  ناقالتهــا  مــن   20 وتشــغيل  العالــم، 
اإليجــار محــددة المــدة، ممــا يحقــق لهــا توازنــًا مثاليــًا 
مــا بيــن العقــود طويلــة األجــل والعقــود الفوريــة، وُيــدر 
ــة الخامســة  ــة تضعهــا فــي المرتب ــدات مضمون لهــا عائ
عالميــًا فــي مجــال نقــل الكيماويــات مــن حيــث عــدد 

المنقولــة. األطنــان 

ومشــغل  مالــك  أكبــر  للكيماويــات  البحــري  تعــد 
ــذ  ــات فــي الشــرق األوســط، فمن لناقــالت الكيماوي
مشــترك  كمشــروع  1990م  عــام  فــي  تأسيســها 
الســعودية  والشــركة   % البحــري80  فيــه  تمتلــك 
للصناعــات األساســية )ســابك( نســبة %20 وهــي 
تقــدم خدماتهــا علــى امتــداد 150 مينــاًء حــول العالــم. 

 توّسع
وتميز

البحري للكيماويات
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تنطلــق عمليــات البحــري للكيماويــات مــن مكتبهــا الرئيســي فــي دبــي إلــى العالــم بمميــزات تنافســية وخدمــات 
فائقــة الجــودة، وذلــك بواســطة ناقــالت ُمصممــة وفــق أعلــى المواصفــات العالميــة، فهــي تخــدم قاعــدة عمــالء 

عالمييــن فــي فئــات مختلفــة. 

 مميزات
تنافسية

البحري للكيماويات
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فئات المنتجات المنقولة

المنتجات المنقولة سنوًيا

الكيماويات السائلة بأنواعها

الزيوت النباتية المنتجات النفطية اللكيماويات السائلة

الزيوت النباتيةالمنتجات النفطية المكررة.

مليون طن سنوًيا مليون طن سنوًيا مليون طن سنوًيا

1.3 2.6 3.6

59



العرض )متر(  الطول )متر(  

السرعة )عقدة(  

حجم الناقلة )طن الساكن(

18332.2

15

 46,000

السفن متوسطة الحجم
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الطول )متر(  

عدد الخزانات

العرض )متر(  

السرعة )عقدة(  

حجم الناقلة )طن الساكن(

228

31

 37

14

 81,500

مواصفات أكبر ناقلة كيماويات
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أرامكو السعودية  

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(  

فيتول  

شل   

نيستي   

اس كي للتجارة   

بتروتشاينا  

سبكيم  

ترافيجورا  

ووترفرنت  

يونيب  

 

قاعدة العمالء 

عقود نقل قصيرة االجل )سنه او اقل(.  

عقود تأجير سفن قصيرة االجل )سنه او أقل(.  

االجــــــل متوسطــــــة  سفــــــن  تأجيــــــر  عقــــــود   
)خمس سنوات او أقل(.

االجــــــل طويلــــــة  سفــــــن  تأجيــــــر  عقــــــود   
)عشر سنوات او أقل(.

االجــــــل السفــــــن قصيــــــرة  تشغيــــــل  عقــــــود   
)سنه او أقل(.

الخدمات االستراتيجية المقدمة للعمالء
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البحري للبضائع السائبة

البحري للبضائع السائبة مشروع يتمتع بنجاحات 
باهرة من خالل االبتـكار والتـقنـيـة والتـفـاني في 

العمل مع مفهوم نمـوذج المشغـل المــبـتـكر

محمد بن بتال
رئيس قطاع البحري للبضائع السائبة 

66



67



اســتطاعت البحــري للبضائــع الســائبة خــالل ســنوات 
الحتياجــات  الرائــد  الوطنــي  الناقــل  تكــون  أن  عملهــا 
المملكــة مــن البضائــع الســائبة، عبــر 8 ناقــالت شــحن 
فــي  بكفــاءة  تعمــل  كبيــرة  ســعات  ذات  متطــورة 

للبيئــة. وصديقــة  الوقــود  اســتهالك 
تضــم قائمــة عمــالء البحــري للبضائــع الســائبة مجموعــة 
األوســط،  الشــرق  فــي منطقــة  العمــالء  مــن  كبيــرة 
مالكــي  كبــار  مــع  األجــل  طويلــة  شــراكات  ولديهــا 
إلــى  دائمــًا  تســعى  فهــي  المنطقــة.  فــي  الشــحنات 
تعزيــز تواجدهــا فــي المنطقــة والتوســع علــى مســتوى 

العالــم.

عــام  فــي  الســائبة  للبضائــع  البحــري  تأسســت 
2010م كمشــروع مشــترك تمتلــك فيــه مجموعــة 
العربيــة  للشــركة  إلــى 40%  نســبة 60%  البحــري 
للخدمــات الزراعيــة )أراســكو(، وذلــك لنقــل البضائــع 
الشــعير وغيــر ذلــك”  الفحــم،  الســائبة “الحبــوب، 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  فــي 

 التزاٌم تام بدعم
األعمال 
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البحري للبضائع السائبة

دراسات استشارية 
مع المنظمات 
العالمية بشأن 

استراتيجية 
المجموعة

فريق متكامل 
من الخبرات في 

المجاالت التجارية 
والتشغيلية

مكاتب تمثيل في 
جميع أنحاء العالم

قدرات عالمية 
المستوى

شفافية إجراءات 
وعمليات التشغيل

المبادلة التجارية 
التفاقات النقل 

FFA اآلجل

تطبيق البريد 
اإللكتروني 

للمجموعة المركزية 
M5

عضو بورصتي 
البلطيق 

وسنغافورة 
لمحاسبة القيمة 
حسب السوق أو 
محاسبة القيمة 

العادلة
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قاعدة متنامية 
للعماء تضم أكثر 

من 35 عميًا عالميًا 
ومحليًا

تدفق نقدي سليم 
لدعم مبادرات 

توسيع األعمال 
التجارية

نمو مالي مستمر 
على أساس سنوي

تمتلك وتشغل 
خمس ناقات 
حديثة صديقة 

للبيئة

تشغيل الوحدة 
IMOS التجارية

تشغيل نظم 
إدارة الرحات 

 IMOS,DA-DESK
إلدارة الموانئ
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9 ســفن  بتشــغيل  الســائبة  للبضائــع  البحــري  تقــوم 
الوقــود،  التشــغيل وكفــاءة اســتهالك  تتميــز بجــودة 
البائــع  مــن  طــن  مليــون   1.3 إلــى  يصــل  مــا  تنقــل 
ســنويًا، والتــي يتــم نقلهــا مــن موانــئ أمريــكا الشــمالية 

العربيــة الســعودية. إلــى المملكــة  والجنوبيــة 
مفهــوم  الشــركة  أطلقــت  عملهــا،  ســنوات  وخــالل 
ــم  ــذي ت ــد “النمــوذج المشــغل”، وال ــة جدي أعمــال تجاري
تصميمــه لتعزيــز مكانــة البحــري وعالمتهــا التجاريــة فــي 
األســواق العالميــة، وتســتهدف حاليــًا خطــط توســع 
طموحــة فــي عــدد مــن األســواق لنقــل 10 مالييــن 
طــن متــري، وذلــك بهــدف مواصلــة الجهــود الجاريــة 
طويلــة  شــراكة  وتأســيس  األعمــال  نمــو  الســتدامة 

األمــد مــع الالعبيــن العالمييــن.
تتولــى البحــري للبضائــع الســائبة العمليــات التجاريــة 
ترتيبــات  الســفينة،  “تســليم  وتتضمــن  والتشــغيلية 
مــا قبــل وبعــد الرحلــة، تحديــد وكيــل مينــاء التحميــل 
والتفريــغ، وترتيبــات إمــداد وقــود الســفينة، إلــى جانــب 
وفــرق  الجمــارك  وســلطات  الموانــئ  مــع  التواصــل 
المســح ومتابعــة رحلــة الســفينة علــى مــدار الســاعة. 

 أسطول البحري
للبضائع السائبة

كفاءة وتشغيل
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حمولة ساكنة )طن ساكن(  

الحمولة المسجلة الصافية )طن متري(حمولة إجمالية )طن متري(مساحات تحميل )فتحات(

الطول الكلي )متر(سعة الحبوب )متر مكعب (  

81,855

743,89427,985

98,267 228,99

مواصفات السفن   
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عبدالعزيز صبري 
رئيس قطاع البحري إلدارة السفن 

البحري إلدارة السفن

تلتزم شركة البحري إلدارة السفن بضمان تشغيل 
كامل األسطول بأمان تام، مع الحد األدنى من 
المـــخاطر على العنصر البشري والبـــيئة والحيـــاة 
البريــة. نسعـــى دومــًا لتـــقديم خدمات عالمـــية 

المستوى لشركائنا بمستوى ثابت وكفاءة عالية
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البحــري  القطــاع  فــي  رائــدة  بمكانــة  الشــركة  تتمتــع 
علــى  واإلصابــات  للحــوادث  نســب  أدنــى  لتحقيقهــا 
الســفن والحفــاظ علــى أســطول بحــري وفقــًا  متــن 
ألعلــى معاييــر الجــودة والســالمة، حيــث تحقــق بشــكل 
مســتمر أعلــى المراتــب فــي برنامــج التفتيــش الموحــد 
التفتيــش  SIREوبرنامــج  العالميــة  البتــرول  لشــركات 

.PSC. للموانــئ  الدولــي 
ــر  ــة األكث ــق البحــري إلدارة الســفن األطــر التنظيمي تطب
صرامــة، بمــا فــي ذلــك قانــون إدارة الســالمة الدوليــة 
ISM، وقانــون الــدول المرفــوع علمهــا، والمراقبــة مــن 
التصنيــف االجتماعيــة،  المينــاء، وقواعــد  قبــل دولــة 
 9001:2015 اآليــزو  شــهادة  علــى  حاصلــة  وهــي 
ونظــام اإلدارة البيئيــة14001:2015، و إدارة الطاقــة 
50001:2011، وتعمــل للحصــول علــى شــهادة اآليــزو 
فــي الصحــة والســالمة المهنيــة  45001:2018أيضــا 
حاصلــة علــى تصنيــف “األســطول الكبيــر” مــن قبــل 
التصنيــف  هــذا  يأتــي  إذ  األمريكــي،  الســواحل  خفــر 
التــزام الشــركة بالمحافظــة علــى  كتقديــر آخــر لمــدى 

أعلــى معاييــر الجــودة والســالمة.

والمعروفــة  الســفن  إلدارة  البحــري  أسســت 
فنيــة  إدارة  1996م كشــركة  عــام  فــي  بميديســت 
بهــدف  البحــري،  لشــركة   100% بنســبة  مملوكــة 
أن تكــون المــزود الرائــد للخدمــات الفنيــة والتجاريــة 
لســفن البحــري “النفــط، الكيماويــات، المنتجــات، 

الدحرجــة” وســفن  الســائبة،  البضائــع 

المزود الرائد لخدمات 
اإلدارة الفنية والتجارية

البحري إلدارة السفن
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توفــر البحــري للســفن خدماتهــا الفنيــة واإلداريــة 
ألســطول متنــوع مــن الســفن مثــل: “ناقــات 
النفــط الخــام، ســفن البضائــع العامــة، ســفن 
للبضائــع الســائبة، وناقــات المــواد الكيميائيــة، 

وناقــات المنتجــات البتروليــة”. 

لــدى  الصــارم  الســامة  إدارة  ويضمــن نظــام 
البحــري صيانــة ثابتــة وفــق أعلــى معاييــر الجودة 
والســامة، والتــي تــوازي أعلــى المواصفــات 
القطــاع،  هــذا  فــي  المعتمــدة  والمقاييــس 
تفتيــش  لعمليــات  البحــري  ناقــات  وتخضــع 

مســتمرة،.

خدمات البحري للسفن 

الســفن خدماتهــا لكافــة  البحــري إلدارة  توفــر 
شــركاء البحــري “البحــري للخدمــات اللوجســتية، 
البحــري للنفــط، البحــري للكيماويــات، البحــري 
مــن  عــدد  فــي  وذلــك  الســائبة”  للبضائــع 

العمليــات بمــا فيهــا: 

إدارة الطاقم واإلدارة الفنية والتشغيلية للسفن  

شــراء  قبــل  والتحقــق  الفنيــة  المشــورة  تقديــم   
جديــدة ســفن 

اإلشراف على مشاريع بناء السفن  

تأمين األمن والسامة للسفن  

تدريب الكوادر الوطنية على السفن  

عمالء البحري للسفن 
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المســتوى  عاليــة  بخبــرات  يعملــون  بحــار   2400  
ســفن،  مــدراء  فنــي،  خبيــر   200 إلــى  إضافــة 
أخصائيــون فــي مجــال الســامة، مفتشــو جــودة، 
إلــى جانــب مجموعــة كبيــرة مــن موظفــي الدعــم 
لضمــان توفيــر أفضــل جودة ممكنة مــن الخدمات 

للعمــاء والشــركاء.  

  حاصلــة علــى جوائــز الســامة للبحــارة: أفضــل 
جائــزة خطــأ ُمتفــادى فــي الشــهر، أفضــل فكــرة 
ــع الســنة، وأفضــل ســفينة للســنة،  للســامة لرب
الرقابــة فــي  وجائــزة الفحــص الجيــد ومســتوى 

 PSC المينــاء  دولــة 

ــدز ريجســتر للمســاعدة فــي  شــريكة مؤسســة لوي  
تحليــل ثقافــة الســامة الحاليــة الخاصــة بهــا والبنــاء 

عليهــا 

مميزات تنافسية

 Pay مــن أوائــل الشــركات التــي تبنــت أداة اإلدارة  
As You Go ENC للنظــام اإللكترونــي لعــرض 

ECDIS والمعلومــات  الخرائــط 

برنامــج  أتاحــت  التــي  الشــركات  أوائــل  مــن   
Enviromanager إلعطــاء معلومــات فــي الوقت 
الحقيقي إلدارة الســفن عندما تكون في المناطق 
الخاضعــة لاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث الناتــج 
مــن الســفن MARPOL، أو مناطــق التحكــم فــي 

االنبعاثــات ECA، أو فــي ميــاه إقليميــة.

التــزام كامــل وامتثــال ثابــت بالمتطلبــات القانونيــة   
)معــدل القصــور فــي مســتوى الرقابــة فــي دولــة 
المينــاء PSC لشــركة البحــري بلــغ 0.32 منــذ بدايــة 

العــام مقابــل معيــار القطــاع الــذي يبلــغ 2.67(.
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البحري للخدمات البحرية

البحري للخدمات البحرية

ورئيســًيا  فعــااًل  دوًرا  الميــاه  لتحليــة  البحــري  تلعــب 
لتعزيــز مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية فــي عالــم 
االبتــكارات الثوريــة والريــادة علــى مســتوى مجــال تحليــة 

الميــاه العالمــي.

ــاه، بالشــراكة  ــة المي ــا العائمــة لتحلي ــر محطاتن تــم تطوي
عــة عالميــة عاليــة الموثوقيــة لضمــان  مــع شــركات ُمصنِّ
لجميــع  واالمتثــال  التوفــر  مســتويات  اســتمرارية 
ــا،  ــة المعمــول به ــة والمحلي ــن الدولي ــر والقواني المعايي
وتقديــم قيمــة اســتثنائية للمؤسســة العامــة لتحليــة 
الميــاه المالحــة ودعــم أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة 

.2030 الســعودية 

نبذة عن مشروع 
تحلية المياه
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انطاقًا من شراكتنا طويلة األجل مع المؤسسة 
العامة لتحلية المياه المالحة، سنلتزم بدعم النمو 

والتطور االقتصادي في المملكة مع تلبية هذا 
االحتياج األساسي من المياه الُمحّاة.

تأثيرنا

َينصب تركيزنا في جميع عملياتنا على بناء 
إمكانات وقدرات وطنية وفقًا لتوجيهات رؤية 

المملكة العربية السعودية 2030. 

إسهامنا في تحقيق رؤية المملكة

نلتزم بتقديم مصدر ثابت وموثوق للمياه 
الُمحّاة َيخدم احتياجات المملكة العربية 

السعودية، مع فترة إنتاج أولي تمتد لعشرين 
عامًا.

التزاٌم طويل األجل

ع  توفر محطاتنا العائمة حلواًل للنمو والتنوُّ
الُمستدامْين في قطاع تحلية المياه حيث تتسم 

بالفعالية والكفاءة واألمان.

محطات البحري للتحلية 
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بفضل تصميمها القائم على وحدات مستقلة، 
يمكن إرساء محطات البحري للتحلية بكل سرعة 

وسهولة في مواقع مختلفة عند الحاجة.

مرونة االستخدام في مواقع مختلفة

مت محطاتنا للحد من التأثير البيئي المحتمل  ُصمِّ
على المنطقة الساحلية ألقل درجٍة ممكنة، مع 

ع النظام البيئي للبحار الضحلة.   الحفاظ على تنوُّ

المسؤولية البيئية

تعتمد محطات البحري للتحلية على بارجات ُمهيأة 
خصيصًا لتحلية المياه يزيد طولها عن 110 م 

وعرضها عن 35 م.

تصميٌم مبتكر
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ز البحري  أسباب تميُّ
لتحلية المياه

مــن  محطــة  لــكل  اإلنتاجيــة  القــدرة  تبلــغ 
يوميــًا  50,000 م  الثاثــة  العائمــة  محطاتنــا 
 150,000 يوميــة  إنتاجيــة  قــدرة  بإجمالــي 
مــدى  علــى  الُمحــّاة  الشــرب  ميــاه  مــن  م 

القادمــة. عامــًا  العشــرين 

قدرة إنتاجية عالية

َتشــق البحــري طريقــًا جديــدًا فــي صناعــة الخدمات 
البحريــة العالميــة ُمتســلحًة خــال رحلتهــا الواعــدة 
بمزيــٍج مــن الخبرات العميقــة والتقنيات المتطورة 
واســعة النطــاق، مــن أجــل تقديــم حلــول شــاملة 

ومتكاملــة بحــرًا وبــرًا وجــوًا. 

أهداٌف واعدة 

ــا تصميمــًا  ــاه لدين ــة المي ــق محطــات تحلي ُتطبِّ
تقنيــات  مــع  المجــال  مســتوى  علــى  رائــدًا 
لضمــان  المتطــورة  العكســي  التناضــح 
والكفــاءة  الجــودة  عاليــة  شــرب  ميــاه  إنتــاج 

والموثوقيــة. 

أحدث التقنيات المتطورة 
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المتعلقــة  لألمــور  كبيــرة  أهميــة  البحــري  فــي  ُنوّلــي 
ويعكــس  والبيئــة،  والصحــة  والســالمة  بالجــودة 
حصولنــا علــى شــهادتي اآليــزو معاييرنــا العاليــة فــي 
ــع  ــى مســتوى جمي ــة عل ــودة والمســائل البيئي إدارة الج
رقابــة  فــي  المتميــز  البحــري  لتاريــخ  عملياتنــا. ونظــًرا 

األمريكيــة الميــاه  فــي  المينــاء  دولــة 
لألســطول،  المســتدامة  بــاإلدارة  البحــري  فــي  نهتــم 
ــادة  ــا لري ــس جهودن ــادة ســفننا هــو تكري والســر وراء ري
تقنيــات نظيفــة وعاليــة الكفــاءة وصديقــة للبيئــة علــى 
ــرق ناقــالت النفــط  ــاكل. ُتح ــركات والهي مســتوى المح
 40% بنســبة  أقــل  وقــوًدا  لدينــا  الحديثــة  العمالقــة 
التخفيــض  أنظمــة  وتعمــل  الســابقة  الناقــالت  مــن 
التحفيــزي االنتقائــي SCR علــى الحــد مــن انبعاثــات 
أكســيد النيتروجيــن NOx. نحــرص علــى التزامنــا بتقليــل 
انبعاثــات غــاز الدفيئــة لعــام 2050 بنســبة %50 مقارنــًة 
بعــام 2008 وفًقــا ألهــداف المنظمــة البحريــة الدوليــة. 
تفتخــر البحــري باســتيفائها جميــع المعاييــر األساســية 
للناقــالت  الذاتــي  التقييــم  لبرنامــج  عشــرة  الثالثــة 
الدولــي  البحــري  للمنتــدى  التابــع   TMSA 3 وإدارتهــا 

 .OCIMF النفــط  لشــركات 

ــم  ــري االســتدامة فــي صمي ــم شــركة البح تضــع قي
مــن  إضافــة  كل  توفيــر  علــى  وتحــرص  عملياتهــا 
تســعى  كمــا  الوقــود،  اســتهالك  تحســين  شــأنها 
جاهــدًة لتقليــل التأثيــر البيئــي علــى مــدار عملياتهــا. 
نســتثمر فــي أعلــى معاييــر الســالمة والبيئــة حرًصــا 
ــا علــى عكــس قيــم الشــفافية والتفهــم الخاصــة  من
بنــا. حرصنــا دائًمــا علــى العمــل باســتمرار علــى تقييــم 
وتقليــل التأثيــر البيئــي ألعمالنــا وفًقــا لمتطلبــات 
مــا  كل  وبذلنــا   ،  14001:2015 اآليــزو  شــهادة 
لمتطلبــات  وفًقــا  الجــودة  إدارة  لتحســين  بوســعنا 

 .9001:2015 اآليــزو  شــهادة 

االستدامة
نهـٌج وقيـم
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إن مــن أهــم أهــداف البحــري فــي تمكيــن الكفــاءات هــو 
إعــداد قــادة الغــد ودعمهــم وتطويــر أصحــاب المهــارات 
العاليــة لبنــاء مســتقبل مشــرق يســاهم فــي التنميــة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة. يحظــى طــالب كليــة علــوم 
ــى  ــة عل ــرات عملي ــز بخب ــك عبدالعزي البحــار بجامعــة المل
متــن ســفن شــركة البحــري فــي إطــار اتفاقيــة متواصلــة 
فــي  البحــري  تشــارك  كمــا  والجامعــة،  البحــري  بيــن 
برنامــج التدريــب الصيفــي “صيفــي” الــذي تشــرف عليــه 
ــدوق  ــة وصن ــة االجتماعي وتنظمــه وزارة العمــل والتنمي
تطويــر  برنامــج  يســتهدف  البشــرية.  المــوارد  تنميــة 
ــن الســعوديين،  ــن فــي بحــري الشــباب الخريجي الخريجي
يقــدم لهــم فيــه برنامــج مســار ســريع لمــدة 10 أشــهر 
المختــار،  المجــال  فــي  مهاراتهــم  تطويــر  فيــه  يتــم 
ويســتهدف برنامــج التدريــب التعاونــي لــدى البحــري 
التدريــب  فرصــة  لهــم  ليقــدم  الجامعييــن  الطــالب 

العملــي المتراوحــة بيــن 3 إلــى 6 أشــهر.

المجتمــع وعلــى  بتأثيرنــا علــى  البحــري  نهتــم فــي 
العالــم مــن حولنــا، لــذا فــإن أهــم وأعظــم أصــل لدينــا 
هــو فريقنــا المكــون مــن أكثــر مــن 3000 موظــف 
ولضمــان  والثقافــات.  الجنســيات  مختلــف  مــن 
بالمعاييــر  نكتفــي  ال  نحــن  وســالمتهم،  صحتهــم 
المقــررة بــل نتجاوزهــا لنقــدم أنشــطة تدريبيــة علــى 
والســالمة  الصحــة  مجالــي  فــي  مســتوى  أعلــى 
علــى  نحــرص  كمــا  ودعمهــم.  منســوبينا  لحمايــة 
تقديــم الدعــم الــالزم للبحــارة فــي الجوانــب المتعلقة 
بالضغــوط والعزلــة واالنفصــال البشــري وغيرهــا مــن 
أمــور الصحــة النفســية مــن خــالل برنامــج مخصــص 
لرعايــة ومســاعدة  الدوليــة  الشــبكة  مــع  بالتعــاون 
البحــارة ISWAN. وتدعــم البحــري بــكل مســؤولية 
 Mission العمــل الجليــل الــذي تقــوم بــه منظمــة
to Seafarers فــي رعايتهــا للبحــارة العامليــن علــى 

متــن الســفن وعمالئهــم.

 المسؤولية
االجتماعية

دعـٌم وتأثيــر
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ملــيء  وحاضــٍر  عريــق  بمــاٍض  “البحــري”  تمضــي 
باإلنجــازات، تستشــرف المســتقبل وتحمــل بيــن طياتــه 
التــي  والتطلعــات  والطموحــات  اآلمــال  مــن  مزيــدًا 
تمليهــا توجهــات وتطلعــات قيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية، ورؤيــة 2030، بســعيها الدائــم نحــو تحقيــق 
الصــدارة وتحقيــق مســتويات متقدمــة مــن التنافســية 
ــر شــركات  ــة. باعتبارهــا واحــدة مــن أكب ــادة العالمي والري

العالــم فــي مجــال النقــل والخدمــات اللوجســتية.
لقــد عملــت “البحــري” علــى مــدى أكثــر مــن نصــف قــرن 
علــى تدعيــم مكانتهــا الرياديــة ودورهــا في نمــو الصناعة 
وخبــرات  خاصــة  قــدرات  علــى  معتمــدة  العالميــة، 
ــة تضعهــا فــي  ــى مكان ــوم إل ــة األمــد، لتصــل الي طويل
حديــث  بأســطول  العالميــة  النقــل  شــركات  مقدمــة 
يطبــق أفضــل النظــم التكنولوجيــة ويتبــع أعلــى ســبل 
ــا  ــات عمالئه ــة لمتطلب ــة، تلبي ــر البيئ الســالمة والمعايي
ــن والدولييــن وتكــون بحــق “شــركاء العالــم”.  المحليي

الخاتـمــــــــــة
ُنكـمـل المسيـر
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