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كلمة رئيس مجلس االدارة

، ن السادة المساهم�ي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

كة الوطنية السعودية  ي أعضاء مجلس إدارة ال�ش
أصالة عن نفسي ونيابة عن زمال�أ

ي أن أقدم لكم التقرير السنوي للعام المالي 2٠١2م 
للنقل البحري )البحري( يسعد�ن

وأنشطتها  كة  ال�ش ومشاريع  وبرامج  نتائج  حول  دارة  الإ مجلس  تقرير  والمتضمن 

للسنة  الموحدة  المالية  القوائم  ال  بالضافة  2٠١2م  المالي  العام  خالل  المختلفة 

كة أرباحاً  كة، حيث حققت ال�ش ي تظهر الوضع المالي لل�ش
ي 2٠١2/١2/3١م ال�ت

المنتهية �ن

ريـالً   2٨٧.٧6٨.٠٠٠ مقابل  ريـالً،   ٥٠3.993.٠٠٠ مقدارها  2٠١2م  العام  صافية خالل 

ي وبزيادة نسبتها ٧٥%.
الما�ن للعام 

لقد كان العام 2٠١2م إمتداداً للعام السابق من حيث استمرار عدم الستقرار القتصادي 

عالمياً  وانخفاض أسعار الشحن بسبب زيادة السعة الطنية للسفن والناقالت عن 

ي قطاع نقل النفط الخام، وبالرغم من ذلك فقد 
ي الأسواق العالمية وخاصة �ن

الطلب �ن

كة بفضل هللا ثم بفضل توجيهات مجلس إدارتها وجهود إدارتها العليا  تمكنت ال�ش

ي أرباحها مقارنة 
وكافة موظفيها من التفاعل مع هذه التحديات وتحقيق نمو جوهري �ن

كة أثراً إيجابياً ملموساً فيما  ي العام السابق، وقد كان لتنويع أنشطة ال�ش
مع ما حققته �ن

ي توزيع أرباح نقدية لمساهميها وبصفة سنوية 
كة �ن تحقق، واستمراراً لسياسة ال�ش

ولتحقيق أفضل عائد لمساهميها فقد حدد إجمالي ما سيتم توزيعه عن العام المالي 

2٠١2م من أرباح نقدية 3١٥ مليون ريـال – بعد موافقة الجمعية العامة – عىل ذلك. 

ي خطط لها 
وقد واصلت البحري بتوفيق من هللا تحقيق العديد من الأهداف ال�ت

كة بتنفيذ العديد  اتيجية طموحة، حيث قامت ال�ش دارة وفق إس�ت وتبناها مجلس الإ

ي تمكنها 
اتها وتجاربها وإمكانياتها المتاحة ال�ت امج والمشاريع مستفيدة من خ�ب من ال�ب

وإقليمياً  محلياً  الريادي  كة  ال�ش دور  عزز  مما  عالية،  بكفاءة  اماتها  ن إل�ت مقابلة  من 

ات المتسارعة. ي ظل بيئة تتسم بالتنافس الحاد والمتغ�ي
وعالمياً، وذلك �ن

امج والمشاريع  كة خالل العام المالي 2012م بتنفيذ العديد من ال�ب ولقد قامت ال�ش

ي تركز عىل النمو والتوسع، ومنها عىل سبيل المثال 
اتيجيتها الشاملة ال�ت س�ت وفقاً لإ

: ما يىلي

• كة فيال البحرية 	 كة أرامكو السعودية و�ش توقيع إتفاقيات نهائية ملزمة مع كل من �ش

العالمية المحدودة )المملوكة بالكامل لأرامكو السعودية( لدمج اسطول وعمليات 

فيال مع البحري، وذلك بعد أن وافقت مجالس إدارات كل من البحري وأرامكو 

السعودية وفيال عىل عملية الدمج، وينتظر أن تحدث هذه الصفقة نقلة نوعية 

ي التنمية القتصادية 
ة البحري، وتعزز من فرصها لمواصلة دورها �ن ي مس�ي

مهمة �ن

ن للبحري وفيال  ي المملكة، وخدمة العمالء الحالي�ي
ي �ن وتطوير رأس المال الب�ش

ي 
بكفاءة وموثوقية، وبهذا ستكون البحري الناقل الحرصي لأرامكو السعودية �ن

نقل النفط الخام المباع من قبل أرامكو السعودية عىل أساس التسليم للعميل 

ن   بناقالت النفط العمالقة، بموجب إتفاقية طويلة الأجل، كما أن هناك اتفاق ب�ي

فيما  التعاون  لتوسيع  السبل  من  مزيٍد  ستكشاف  لإ السعودية  وأرامكو  البحري 

ي قطاعات الأعمال البحرية. ويجري العمل حالياً وفق جدول معتمد 
بينهما �ن

ورية  تمام إجراءات العملية بما فيها الحصول عىل الموافقات النظامية الرصن لإ

تمامها. لإ

• ي شهر أبريل من العام 2٠١2م بإطالق عالمتها التجارية )البحري( 	
كة �ن قامت ال�ش

ي بناء اسطول نقل 
اكمة والستثمار المكثف �ن ات الم�ت بعد ثالثة عقود من الخ�ب

الطبيعة  تعكس  الجديدة  التجارية  العالمة  أن  كما  المستوى،  عالمي  بحري 

ات �يعة ومتالحقة،  كة، إذ يشهد عالم الأعمال تغي�ي الديناميكية الخالقة لل�ش

ات، وتتمتع البحري  كة إجراء تطوير مستمر تماشياً مع المتغ�ي تحتم عىل ال�ش

ي مجالها وتقديم 
كات الرائدة �ن ي مصاف ال�ش

اليوم بقوة إنتشار وقدرات تضعها �ن

تطلعات  تلبية  عىل   – بإذن هللا   – قادرة  وهي  المتكاملة،  اللوجيستية  الحلول 

مساهميها وعمالئها عىل الأصعدة الوطنية والقليمية والعالمية.

• كة الوطنية لنقل الكيماويات أربع ناقالت كيماويات خالل العام 	 إستلمت ال�ش

2٠١2م، وال�ت سبق أن تعاقدت عىل بنائها مع حوض شينا لبناء السفن بكوريا 

كة تعاقدت – أيضاً – عىل بناء ناقلة كيماويات  الجنوبية. الجدير بالذكر أن ال�ش

لبناء  كة دايو  ضخمة حجمها )٧٥.٠٠٠( طن ساكن ذات مواصفات عالية مع �ش

ريـال،  تقارب 24٧ مليون  بقيمة  الجنوبية،  ي كوريا 
�ن البحرية  السفن والهندسة 

كة الوطنية  يتوقع أن تنضم إل الخدمة اوآخر العام 2٠١3م، وتمتلك وتدير ال�ش

لنقل الكيماويات حالياً اسطولً يتكون من 23 ناقلة كيماويات.
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• ي شهر أغسطس من العام 2٠١2م بتوقيع 	
كة الوطنية لنقل الكيماويات �ن قامت ال�ش

كة العالمية للشحن والنقل المحدودة  عقود تأج�ي لثالث ناقالت كيماويات مع ال�ش

)4٥.٠٠٠( طن ساكن، وحجم  تابعة لسابك( حجم كل من الأول والثانية  كة  )�ش

الثالثة )٧٥.٠٠٠( طن ساكن لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات 

أخرى، وتبلغ قيمة هذه العقود للخمس سنوات الأول حوالي 4٨٠ مليون ريـال، 

المحدودة  والنقل  للشحن  العالمية  كة  لل�ش ن  الوليت�ي ن  الناقلت�ي تسليم  تم  وقد 

كة دايو. وسيتم تسليم الناقلة الثالثة بعد إستالمها خالل العام 2٠١3م من �ش

• كة البحري للبضائع السائبة خالل العام 2٠١2م بتوقيع عقود لبناء خمس 	 قامت �ش

سفن من نوع كام�ماكس لنقل البضائع السائبة مع أحد أحواض البناء العالمية 

ات هذا الجيل الحديث من السفن ذات  ن ي مجال بناء السفن، ومن مم�ي
الرائدة �ن

اً هو استهالكها المنخفض للوقود،  الحمولة )٨2.٠٠٠( طن ساكن وطول )229( م�ت

إضافة ال وجود أنظمة تقنية حديثة تتما�ش مع الأنظمة العالمية لحماية البيئة، 

ي اوآخر العام 2٠١3م والنصف الأول من العام 2٠١4م، 
وسوف يتم إستالمها تباعاً �ن

كة البحري للبضائع  وكمرحلة إنتقالية ح�ت استالم هذه السفن، فقد قامت �ش

كة )أراسكو(  السائبة بإستئجار ثالث سفن لنقل البضائع السائبة لسد احتياجات �ش

ح�ت يتم إستالم السفن الجديدة.

• الستثمارات 	 صندوق  مع  مرابحة  عقد  بتوقيع  2٠١2م  العام  ي 
�ن البحري  قامت 

بناؤهما  يجري  عامة  بضائع  نقل  ي 
سفين�ت بناء  تكاليف  من  جزء  لتمويل  العامة 

ي كوريا الجنوبية. وتبلغ قيمة عقد التمويل 
كة هونداي ميبو �ن ي أحواض �ش

حالياً �ن

4٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريالً – أربعمائة وخمسون مليون ريـال سعودي، يتم سدادها عىل 

ن هما جزء من  ن السفينت�ي مدى )١٠( سنوات من تاريخ استالم السفن، علماً بأن هات�ي

ي مارس 2٠١١م، وسيتم استالمها 
عقد لبناء ست سفن نقل بضائع عامة تم توقيعه �ن

تباعاً بإذن هللا خالل العام 2٠١3م و العام 2٠١4م.

• كة الومنيوم 	 ي شهر مارس من العام 2٠١2م، قامت البحري بتوقيع عقد مع �ش
�ن

كة بموجبه بنقل كميات من  قطر لمدة سنة مع خيار إضافة سنة ثانية، تقوم ال�ش

شحنات الألومنيوم من قطر ال الوليات المتحدة الأمريكية عىل كل رحلة من 

كة. رحالت سفن ال�ش

• كة الخطوط 	 ن البحري و�ش اتيجي ب�ي ي العام 2٠١2م توقيع إتفاقية تعاون إس�ت
تم �ن

كة البحري جواً  السعودية للشحن لنقل البضائع والمعدات العاجلة التابعة ل�ش

ن  كت�ي وذلك لمدة ثالثة أعوام، وهذه التفاقية تسعى لخلق تعاون يعزز مكانة ال�ش

ي مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة.
�ن

• ي عدد من 	
تم خالل العام 2٠١2م استقطاب عدد من الكوادر السعودية المؤهلة �ن

كة. دارة العليا بال�ش ي الإ
المناصب الشاغرة �ن

ي أعضاء مجلس 
ي أن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زمال�أ

ي الختام يسعد�ن
و�ن

لدعمهم  ومؤسساتها  ن  يف�ي ال�ش ن  الحرم�ي خادم  لحكومة  الجزيل  بالشكر  دارة  الإ

كة لثقتهم ودعمهم، كما  المتواصل، والشكر كذلك موصول ال مساهمي وعمالء ال�ش

كة التنفيذية وكافة موظفيها عىل جهودهم المقدرة، ونتطلع ال  أشكر أيضاً إدارة ال�ش

مزيد من النجاح خالل العام القادم وما يليه من أعوام بإذن هللا.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

                                                        عبدهللا بن سليمان الربيعان

دارة                                                       رئيـــــس مجلـــس الإ
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كلمة الرئيس التنفيذي

، ن السادة المساهم�ي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

)البحري(  البحري  للنقل  السعودية  الوطنية  كة  ال�ش لنتائج  القوّي  النمو  يكتسب 

ي العام 2٠١2م أهّمية خاصة، وذلك لكونه تحّقق خالل سنة تواصل فيها التباطؤ 
�ن

القتصادي حول العالم، مع بقاء أسعار الشحن عند مستويات منخفضة نسبياً، 

ي التنويع والنمو المتسق مع حاجة السوق.
كة �ن اتيجية ال�ش ن لنجاح اس�ت وهو مؤ�ش ب�ي

ي التجارة 
ي كث�ي من القتصاديات المؤثرة �ن

ول تزال الصعوبات القتصادية ماثلة �ن

ي 
ء ببداية للتحسن �ن ي ي تن�ب

يجابية ال�ت ات الإ العالمية، مع احتمال ظهور بعض المؤ�ش

قتصادي العالمي. الوضع الإ

ن 
ّ ي موقع متم�ي

ات والفرص والتحديات، تقف »البحري« �ن وإزاء هذه الآفاق من المتغ�ي

ي المستقبل، وذلك بعدما 
ي العام الجديد و�ن

المتاحة �ن النمو  لالستفادة من فرص 

الشحن  كات  أك�ب �ش إحدى  لتغدو  الأصعدة  مختلف  الثابت عىل  تقّدمها  واصلت 

ها تنوعاً. العالمية وأك�ش

ما  ، مع  ي
الما�ن أبريل  ي شهر 

�ن الجديدة  التجارية  بنجاح عالمتها  أطلقت  كة  فال�ش

سم،  الإ ي 
�ن تغي�ي  بكث�ي مجرّد  تتجاوز  ي 

ال�ت ي 
والمعا�ن القيم  من  التحّول  يحمله هذا 

ي الواقع نقلة نوعّية تعكس ما بلغته »البحري« من تطّور وابتكار واعتماد 
فهو يمثل �ن

ي عملياتها، وصولً إل المعاي�ي الرفيعة للخدمات 
لأحدث الب�ن التحتّية والتقنيات �ن

ي ما يتعّلق بعنرصي الجودة والسالمة، لتجّسد 
ي تقّدمها لعمالئها، وخصوصاً �ن

ال�ت

بالفعل كل ما أنشئت من أجله البحري.

تفاقيات  وعىل صعيد المشاريع والعقود، برزت بشكل خاص خالل العام المنرصم الإ

ي أرامكو السعودية وفيال البحرية العالمية المحدودة 
ك�ت ي أبرمتها »البحري« مع �ش

ال�ت

عىل  اتيجي  الس�ت التعاون  واتفاقية  »البحري«،  مع  فيال  وعمليات  اسطول  لدمج 

كة الخطوط السعودية للشحن، المتعّلقة بنقل البضائع  مدى ثالث سنوات مع �ش

عىل  يجابية  الإ انعكاساتها  إل  وإضافة  جّواً.  »البحري«  كة  ل�ش العاجلة  والمعّدات 

مثالً  التفاقات  هذه  تعت�ب  عموماً،  السعودي  قتصاد  الإ وعىل  »البحري«  أعمال 

ي المملكة.
كات الوطنية �ن ن ال�ش ي التعاون ب�ي

يحتذى �ن

اسطولها  شهد  2٠١2م،  العام  خالل  كة  ال�ش أنجزتها  ي 
ال�ت التفاقيات  ال  وإضافة 

كة الوطنية لنقل الكيماويات أربع  تطويرات متالحقة كذلك، وكان أهّمها استالم ال�ش

ي كوريا الجنوبية، عىل أن تستلم ناقلة خامسة حمولتها ٧٥ ألف 
ناقالت تم بناؤها �ن
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كة البحري للبضائع السائبة، فقد  ي وقت لحق من العام الجديد، أّما �ش
طن ساكن �ن

ي 
أبرمت عقوداً لبناء خمس سفن من طراز كام�ماكس مزودة بأحدث التقنيات ال�ت

تراعي الأنظمة العالمية لحماية البيئة، أما قطاع نقل البضائع العامة فينتظر خالل 

العام 2٠١3م والنصف الأول من عام 2٠١4م استالم ست سفن جديدة تم التعاقد عىل 

ي مجال شحن 
بنائها بغرض إحالل السطول الحالي المكون من أربع سفن، والتوسع �ن

البضائع المتنوعة.

ة »البحري« نحو الوصول إل  ة لمس�ي إّن هذه المنجزات الالفتة إنّما توّفر دفعة كب�ي

ي قطاع الخدمات اللوجستية عالمياً، كما أنّها تتيح لها التطّلع 
ن �ن

ّ أعىل مستويات التم�ي

ي العام 2٠١3م، وما يليه من أعوام.
ة إل تحقيق المزيد من النتائج الجيدة �ن بثقة كب�ي

دارة الموقرين، وال  ي أن أتقّدم بجزيل الشكر إل كافة أعضاء مجلس الإ
ول يفوت�ن

الفريق  بروح  الدؤوب  عملهم  عىل  موظفيها  كافة  وإل  »البحري«  إدارة  ي 
�ن ي 

زمال�أ

كة وعمالئها، وكما اعتدنا فإننا نتوّجه لهم بعظيم  الواحد، أما بالنسبة لمساهمي ال�ش

المتنان عىل ثقتهم ودعمهم المستمر عند كل محّطة نجاح نجتازها، ونقول للجميع 

»الرحلة مستمرّة«

ّ التوفيق. وهللا ولي

                                                        صالح بن نارص الجا�

                                                       الرئيــس التنفيذي





 تقري�ر مجلس اإلدارة

الفصل األول
معلومات عن الشركة وشركاتها التابعة
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تجسد البحري صناعة النقل البحري المتطورة في المملكة خري تجسيد، 
وناقالتها  بسفنها  العالم  حول  متعددة  أسواقًا  خدماتها  تغطي  حيث 
التي تجوب بحار العالم، ومن خالل فروعها المتعددة وشركاتها التابعة 
وشبكة من الوكالء، والتي بدورها سهلت عملية ربط اقتصاد المملكة 
العرب�ية السعودية باإلقتصادات االخرى، وتقوم البحري دائمًا على تطوي�ر 
خدماتها والمحافظة على جودتها العالية لتلبية متطلبات عمالئها، مع 
تطوي�ر است�ثماراتها االسرتاتيجية للشركة األم والشركات التابعة وتحقيق 

أفضل عائد لمساهميها.

مقدمة عن الشركة
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 الفصل األول:
معلومات عن الشركة وشركاتها التابعة

كة سعودية مساهمة  كة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( ك�ش تأسست ال�ش

بموجب المرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١2 صفر ١39٨هـ الموافق 22 يناير ١9٧9م. 

ي مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
كة �ن ويقع المقر الرئيسي لل�ش

كات النقل البحري المتقدمة عىل مستوى  تعت�ب البحري اليوم منظومة رائدة ضمن �ش

العامه )صندوق إستثمار حكومي( مانسبته  ستثمارات  العالم. ويمتلك صندوق الإ

ي الأسهم مملوكة من قبل أفراد ومؤسسات إستثمارية.
كة، وبا�ت 2٨,2% من أسهم ال�ش

خالل  من  متواضعة  بداية  العامة  البضائع  نقل  مجال  ي 
�ن نشاطها  البحري  بدأت 

كة فيما بعد ست سفن متعددة الأغراض  إستئجار سفن بضائع عامة، وامتلكت ال�ش

ن الأعوام ١9٨١م – ١9٨3م، وال�ت تم توظيفها لنقل البضائع العامة، ومّثلت بذلك  ب�ي

ي نشاط نقل البضائع 
كة، كما توسعت لحقاً �ن أول اسطول سفن مملوك من قبل ال�ش

ي العام ١99١م ولتكون 
كة )إن إس �ي إس إيه – أمريكا( �ن العامة من خالل تأسيس �ش

تيب نقل الحاويات وشحنات الدحرجة من وإل أمريكا  بمثابة الوكيل العام للبحري ل�ت

دارة مختلف أعمال  كة، ولإ ن سفن نقل البضائع العامة الخاصة بال�ش الشمالية عىل م�ت

ي أمريكا الشمالية.
خدمة الخطوط المالحية �ن

وكيماوية من خالل تملك  كة نشاط نقل المنتجات الب�ت ي عام ١9٨٥م أدخلت ال�ش
 و�ن

كة المالحة العربية المتحدة  كة مناصفًة مع �ش كة مش�ت ي كيماويات، وأسست �ش
ناقل�ت

ن  كة العربية لناقالت الكيماويات( وال�ت بدورها إمتلكت إحدى هات�ي تحت إسم )ال�ش

كة  ها عىل سابك، كما تم تأج�ي الناقلة الثانية – أيضاً – عىل �ش ن وقامت بتأج�ي الناقلت�ي

ي نشاط نقل المنتجات الكيماوية من خالل 
كة �ن ي العام ١99٠م توسعت ال�ش

سابك. و�ن

كة السعودية للصناعات الأساسية )سابك( تحت  ن ال�ش كة بينها وب�ي كة مش�ت إنشاء �ش

اء وإيجار وتشغيل الناقالت  كة الوطنية لنقل الكيماويات" تخصصت ب�ش مسمى "ال�ش

وكيماوية. ي نقل المنتجات الب�ت
المتخصصة �ن

كة إضافة نشاط نقل النفط الخام، حيث قامت ببناء خمس  ي عام ١992م قررت ال�ش
و�ن

ن ١996م و  ناقالت نفط عمالقة، بدأ تشغيل هذه الناقالت العمالقة خالل العام�ي

كة أربع ناقالت نفط عمالقة جديدة إضافية،  ي العام 2٠٠١م، إمتلكت ال�ش
١99٧م. و�ن

مما رفع عدد اسطول ناقالت النفط العمالقة المملوكة ليصبح تسع ناقالت، ومنذ 

كة ليصل  ن إستمر توسع اسطول ناقالت النفط العمالقة المملوك لل�ش ذلك الح�ي

حالياً إل )١٧( ناقلة نفط عمالقة.

كة  ي عام ١996م بتأسيس "�ش
كة �ن كة ونمو اسطولها، قامت ال�ش ونظراً لتوسع نشاط ال�ش

كة اكوماريت  ن البحري و�ش كة ب�ي كة مش�ت دارة السفن المحدودة" ك�ش ق الأوسط لإ ال�ش

ي اسكتالندا( لتقديم الخدمات الفنية  
كة متخّصصة بإدارة السفن ومقرّها �ن )وهي �ش

2٠٠٥م،  العام  ي 
و�ن البحري،  لمجموعة  التابعة  كات  ولل�ش كة  ال�ش وناقالت  لسفن 

ق الأوسط، وأصبحت المالك  كة ال�ش ي �ش
كة عىل أسهم اكوماريت �ن استحوذت ال�ش

دارة السفن المحدودة عملياتها بتقديم  ق الأوسط لإ كة ال�ش الوحيد لها. بدأت �ش

ق الأوسط  كة ال�ش ن نمت عمليات �ش خدماتها الفنية لتسع ناقالت، ومنذ ذلك الح�ي

كة ح�ت أصبحت تدير حالياً )4١( سفينة وناقلة، تشمل  بالتوازي مع توسع أعمال ال�ش

أن  المتوّقع  ناقالت كيماويات، وناقالت نفط عمالقة وسفن دحرجة )رورو(. ومن 

ي تديرها إل نحو 
يستمّر مسار هذا النمو من خالل زيادة عدد السفن والناقالت ال�ت

)٧6( ناقلة بحلول نهاية العام 2٠١4م، شامالً اسطول فيال.

اء  كة نشاط نقل غاز النفط المسال )LPG( من خالل �ش ي عام 2٠٠٥م أضافت ال�ش
و�ن

ديك المحدودة لتجارة ونقل الغاز المسال.  كة ب�ت حصة )3٠,3%( من أسهم �ش

ي التوسع وزيادة إستثماراتها أعلنت عام 2٠١٠م عن دخولها 
كة �ن اتيجية ال�ش س�ت وتنفيذاً لإ

كة تحت مسمى  كة مش�ت ي نشاط جديد هو نقل البضائع السائبة وذلك بإنشاء �ش
�ن

كة العربية  كة البحري للبضائع السائبة" تملك البحري نسبة )6٠%( منها وتملك ال�ش "�ش

ي نقل البضائع السائبة، 
للخدمات الزراعية "أراسكو" نسبة )4٠%( وذلك للتخّصص �ن

ي العام 2٠١2م. 
وبدأت البحري للبضائع السائبة عملياتها �ن

كة بتكريم يعكس ما وصلت إليه من تقدم وثقة عندما  ي عام 2٠١2م حظيت ال�ش
و�ن

الأوسط  ق  بال�ش والشحن  النقل  قطاع  ي 
�ن كة  �ش إدارة  أفضل  شهادة  عىل  حصلت 

ي 
�ن الكاملة  بالشفافية  كة  ال�ش م  ن تل�ت كما   .) ي

)يوروم�ن مجموعة  قبل  من  والمقدمة 

فصاح عن نتائج أعمالها. وتتب�ن  تعامالتها من جميع النواحي، لسيما فيما يتعلق بالإ

ل  م بتحمُّ ن ي عملياتها عالوة عىل المحافظة عىل البيئة، كما تل�ت
كة معاي�ي السالمة �ن ال�ش

ي أنشئت من 
ي استمرار نموها وتحقيق رسالتها والأهداف ال�ت

مسؤولياتها الجتماعية و�ن

اتيجية المتعاقبة، والستغالل الأمثل  س�ت أجلها وذلك من خالل تطبيق الخطط الإ

المتاحة. لمواردها 

نبذه تاريخية مختصرة عن البحري
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كة  نمون بدعم وخدمة جميع عمالئها، وتحقيق رسالة ال�ش كة مل�ت جميع موظفي ال�ش

تجاه مساهميها ومجتمعها.

االلتزام

ام التام أمام العمالء وتجسيد مصداقية  ن ل�ت ي أخالقيات العمل والإ
كة تكمن �ن كفاءة ال�ش

العمل.

الكفاءة

ربط االقتصادات، نشر اإلزدهار وقيادة التميز في الخدمات اللوجستية العالمية.

رؤية الشركة

تقديم خدمات متخصصة مستندين الى قيمنا وأسس عملنا المسؤولة، نرتقي لنصبح مزود خدمة رائد يطبق 
أحدث اساليب تشغيل األساطيل البحرية المتميزة وفقًا للمعاي�ري العالمية، ولرنسي في الوقت ذاته عالقات 

عمل مثمرة مع جميع شركائنا مبنية على الثقة المتبادلة.

رسالة الشركة

اإلتزان، الشفافية، المثابرة، الحماس.

 القيــم
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ي الأسواق العالمية 
كة خالل عام 2٠١2م عىل تعزيز قدراتها التنافسية �ن عملت ال�ش

من خالل توسيع نطاق أعمالها التجارية وزيادة عدد اسطولها، وترسيخ مركزها المالي 

ستثمارات وإدارتها بشكل فعال تنفيذاً لما ورد بالخطة  والتشغيىلي من خالل تنويع الإ

ي 
كة �ن اتيجية )2٠٠9م – 2٠١3م( المعتمدة من قبل مجلس إدارة ال�ش س�ت الخمسية الإ

اتيجية )2٠٠9م –  س�ت كة من خالل الخطة الخمسية الإ نهاية عام 2٠٠٨م. وعملت ال�ش

ي قطاعي نقل البضائع العامة ونقل البضائع السائبة، واستكمال 
2٠١3م( عىل التوسع �ن

ي قطاع نقل الكيماويات.
تنفيذ خطة التوسع �ن

اتيجية العنارص التالية: س�ت وتتضمن الخطة الخمسية الإ

• ي نهاية العام 2٠٠9م ال )١٧( ناقلة 	
ي ناقالت النفط الخام الذي وصل �ن

استالم با�ت

نفط عمالقة

• ي السوق الفورية، وكذلك من 	
تشغيل ناقالت النفط الخام عىل النحو الأمثل �ن

خالل عقود إيجار زمنية

• الكيماويات 	 لنقل  الوطنية  كة  ال�ش اسطول  تشغيل  بغرض  الأسواق  استكشاف 

الأمثل بالشكل 

• توسيع عمليات نقل البضائع العامة	

• ي كل قطاعات ووحدات أعمال مجموعة البحري	
دارة التشغيلية �ن ن الإ تحس�ي

• استكشاف فرص الستثمار لعمليات التوسع المحتملة	

 الفصل األول:
معلومات عن الشركة وشركاتها التابعة

بيان بالشركات التابعة

التوجه اإلسرتاتيجي للشركة

: ي
ي الجدول الآ�ت

كات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما هو موضح �ن ي مجموعة من ال�ش
كة أو تساهم �ن تمتلك ال�ش

النشاط الرئيسياسم الشركة
الدولة 

محل 
الت�أسيس

الدولة 
المحل 

الرئيس 
لعملياتها

 النطاق
الجغرافي 

للنشاط

تاري�خ 
الت�أسيس

نسبة 
الملكية 
)2012م( 

كة إن إس �ي إس إيه ) أمريكا( كة�ش ١٠٠%١99١عالميأمريكاأمريكاوكيل لأعمال ال�ش

دارة السفن المحدودة ق الأوسط لإ كة ال�ش دارة الفنية للسفن�ش ماراتالإ ماراتالإ ١٠٠%١996عالميالإ

كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة ٨٠%١99٠عالميالسعوديةالسعوديةنقل الكيماوياتال�ش

كة البحري للبضائع السائبة 6٠%2٠١٠عالميالسعوديةالسعوديةنقل البضائع السائبة�ش

ديك المحدودة لنقل وتجارة الغاز  كة ب�ت �ش
المسال

3٠.3%١9٨٠عالميسنغافورةبرمودانقل وتجارة الغاز المسال

كة العربية المتحدة للزجاج المسطح ١٠.9%2٠٠6محىليالسعوديةالسعوديةصناعة الزجاج المسطحال�ش
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العربية  الزيت  كة  )البحري( و�ش البحري  للنقل  السعودية  الوطنية  كة  ال�ش وقعت 

السعودية )أرامكو السعودية( بتاريخ 2٧ يونيو 2٠١2م مذكرة تفاهم غ�ي ملزمة لدمج 

كة فيال البحرية العالمية المحدودة )فيال(، المملوكة  اسطولي وعمليات البحري و�ش

كة نقل بحري  ي إطار صفقة ستؤدي إل إيجاد �ش
بالكامل لأرامكو السعودية، وذلك �ن

وطنية رائدة ذات حجم أك�ب ونشاط أك�ش تنوعاً.

ووافقت مجالس إدارات كل من البحري وأرامكو السعودية وفيال عىل عملية الدمج 

ي ١٧ أكتوبر 2٠١2م وتم توقيع إتفاقيات نهائية وملزمة بتاريخ  4 نوفم�ب 2٠١2م تتطلب 
�ن

ن النفاذ. الحصول عىل عدد من الموافقات النظامية المطلوبة ح�ت تدخل ح�ي

وسينتقل للبحري بموجب إتفاقيات عملية الدمج ملكية كامل إسطول فيال الذي يضم 

١4 ناقلة نفط عمالقة وناقلة نفط عمالقة تستخدم كسفينة للتخزين العائم وخمس 

ناقالت منتجات نفط مكررة، بالإضافة إل ذلك، سينتقل إل البحري جميع أطقم 

ي مكاتبها يتم تحديده لحقاً، بحيث ينتقل كل ذلك 
ن �ن سفن فيال وعدد من العامل�ي

ليدخل ضمن الهيكل الجديد للبحري تنفيذاً لتفاقيات عملية الدمج.

، ستصبح  وبموجب أحكام عقد شحن طويل الأجل تبلغ مدته )١٠( سنوات كحد أد�ن

البحري الناقل الحرصي لأرامكو السعودية لنقل النفط الخام المباع من قبل أرامكو 

السعودية عىل أساس التسليم للعميل بناقالت النفط العمالقة. ولتلبية إحتياجات 

ي تقدرها البحري بما يقارب )٥٠( 
أرامكو السعودية المستقبلية بموجب هذا العقد ال�ت

م البحري استيفاء هذه المتطلبات من خالل توظيف  ن ناقلة نفط خام عمالقة. وتع�ت

نتهاء من عملية الدمج )3١( ناقلة نفط  أمثل لسطولها المملوك الذي سيبلغ بعد الإ

خام عمالقة بالإضافة إل استئجار ناقالت أخرى حسب الحاجة، وستواصل أرامكو 

ة مع عمالئها، فيما ستتول  السعودية إدارة جميع أعمال تسويق وبيع النفط مبا�ش

وط تنافسية مجزية،  البحري تقديم خدمات شحن موثوقة لأرامكو السعودية ب�ش

ستكشاف مزيد من السبل لتوسيع التعاون بينهما  كتان لإ وعالوة عىل ذلك تخطط ال�ش

ي ش�ت قطاعات الأعمال البحرية. 
�ن

وط متفق عليها تتمتع بموجبها البحري  ويستند عقد الشحن طويل الأجل عىل �ش

( أما إذا  بالحماية عند هبوط أسعار الشحن عن حد أد�ن متفق عليه )الحد الأد�ن

ن آخر متفق عليه )حد التعويض( فستقوم  ارتفعت أسعار الشحن فوق حد مع�ي

ي سبق وأن دفعتها للبحري عند 
البحري بتعويض أرامكو السعودية عن المبالغ ال�ت

ترتيبات  عىل  وفيال  البحري  اتفقت  كما   ، الأد�ن الحد  عن  الشحن  أسعار  انخفاض 

ي تملكها البحري حالياً ضمن برنامج 
مؤقتة لتشغيل ناقالت النفط الخام العمالقة ال�ت

تيبات  أرامكو السعودية لنقل النفط ع�ب ناقالت النفط العمالقة، وتم العمل بهذه ال�ت

المؤقتة إعتباًرا من ١ يناير2٠١3م وح�ت يبدأ العمل بعقد الشحن البحري طويل الأجل 

وط اتفاقيات عملية الدمج.  وفًقا ل�ش

وستدفع البحري لفيال، بموجب اتفاقيات عملية الدمج، عوضاً إجمالياً تقريبياً مقداره 

( عبارة عن مدفوعات  4,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي )ما يعادل ١,3 مليار دولر أمريكي

 ،) نقدية مقدارها 3,١22,٨١2,٥٠٠ ريال سعودي )ما يعادل ٨32,٧٥ مليون دولر أمريكي

بالإضافة إل إصدار )٧٨,٧٥٠,٠٠٠( سهم جديد من أسهم البحري بسعر متفق عليه 

يبلغ )22,2٥( ريال سعودي للسهم الواحد، وسيبلغ إجمالي أسهم البحري المصدرة 

كة  بعد إتمام عملية الدمج )393,٧٥٠,٠٠٠( سهم وتمثل الأسهم الجديدة المصدرة ل�ش

البحري وسيكون لها  بالكامل لأرامكو السعودية نسبة )2٠%( من رأس مال  مملوكة 

ي مجلس إدارة البحري، وتزمع البحري تمويل المدفوعات النقدية من 
تمثيل عادل �ن

يعة. خالل عقود تمويل متوافقة مع ال�ش

وتمثل عملية الدمج هذه نقلة نوعية للبحري لتصبح ذات مركز مالي وتجاري أقوى 

ي مجال 
ي توسيع أعمالها وتعزيز مركزها الريادي العالمي �ن

وتسهم بشكل جوهري �ن

ي مجال النقل البحري 
ي �ن

النقل البحري، وسينتج عن عملية الدمج بزوغ رائد وط�ن

أك�ب  وطنية  بحري  نقل  كة  �ش يجاد  لإ السعودية  وأرامكو  البحري  تطلعات  يحقق 

حجماً وذات أنشطة متنوعة تكون قادرة عىل تلبية احتياجات المملكة المتنامية لنقل 

ن  كت�ي ن إمدادات النقل البحري الوطنية ويحقق تطلعات ال�ش صادراتها ووارداتها وتأم�ي

ن الصناعات والأعمال  لتطوير قطاع نقل بحري محىلي يتسم بالضخامة والتنوع وتوط�ي

المساندة له وإيجاد قطاعات صناعية وخدماتية محلية مساندة أخرى. 

وط، منها الحصول عىل موافقة الجمعية العامة  ستخضع عملية الدمج لعدد من ال�ش

غ�ي العادية للبحري عىل عملية الدمج وزيادة رأس المال، كما تتطلب الحصول عىل 

ي المملكة والمجلس 
الموافقات النظامية المطلوبة كموافقة هيئة السوق المالية �ن

ول والمعادن. الأعىل لشؤون الب�ت

دمج إسطول وعمليات فيال مع البحري
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 الفصل األول:
معلومات عن الشركة وشركاتها التابعة

• كة 	 كة أرامكو السعودية و�ش وافق مجلس إدارة البحري ومجلس إدارة كال من �ش

تفاقيه  الإ توقيع  وتم  البحري  مع  فيال  وعمليات  اسطول  دمج  عملية  فيال عىل 

النهائية الملزمة بتاريخ 4 نوفم�ب 2٠١2م.

• كة الومنيوم قطر لمدة سنة مع خيار إضافة سنة ثانية، 	 كة عقداً مع �ش وقعت ال�ش

كة بموجبه بنقل كميات من شحنات الألومنيوم من قطر ال الوليات  تقوم ال�ش

كة، كما أن هذا العقد يتيح  المتحدة الأمريكية عىل كل رحلة من رحالت سفن ال�ش

كة نقل شحنات أخرى من الألومنيوم من قطر ال تركيا وإيطاليا. لل�ش

• كة الوطنية السعودية للنقل البحري هويتها الجديدة »البحري« بعد 	 دشنت ال�ش

ي الهوية والعالمات 
أن قامت بالتعاقد مع مكتب إستشاري عالمي متخصص �ن

والعالمة  الهوية  حيث  من  المستقبلية  كة  ال�ش اتيجية  إس�ت لتحديد  التجارية، 

التجارية.

• ستثمارات 	 ي شهر يوليو من عام 2٠١2م عقد مرابحة مع صندوق الإ
كة �ن وقعت ال�ش

ن نقل بضائع عامة، وقد بلغت قيمة  العامة لتمويل جزء من تكاليف بناء سفينت�ي

عقد التمويل 4٥٠ مليون ريال سعودي عىل أن تسدد عىل مدى )١٠( سنوات تبدأ 

من تاريخ إستالم السفن وبأقساط متساوية كل ربع سنه، علماً أنه سيتم إستالم 

ي عام 2٠١3م.
ن �ن السفينت�ي

• كة الأرض المملوكة لها والواقعة عىل إمتداد شارع التخصصي بمدينة 	 باعت ال�ش

الرياض بعد أن حققت مكاسب صافية من بيع هذا الأصل بلغت 6٨4,4١2,١٠ 

ريالً.

• ي اتش( 	 كة )آر دبليو إي سبالي اند تريدنج جي ام �ب كة عىل رغبة �ش وافقت ال�ش

كة ناقلة النفط العمالقه )حرض( لمدة ثالث  ي سبق وأن استأجرت من ال�ش
ال�ت

ابريل 2٠١2م  بتاريخ 2١  التأج�ي  إنهاء عقد  ي 
ابريل 2٠١3م �ن ي 24 

تنتهي �ن سنوات 

كة النقل البحري  كة المستأجرة ل�ش تفاق عىل أن تدفع ال�ش وإعادة الناقلة. وتم الإ

عوض مالي مقابل موافقتها عىل انهاء العقد قبل مدته وهو مبلغ قدره حوال 

استالمه  تم  سعودي(  ريال   23,١9٨,43٧ مايعادل  )أي  امريكي  دولر   6,١٨6,2٥٠

بتاريخ 2 ابريل 2٠١2م.

• لند المريكية جائزة القيادة الدولية السنوية السادسة ع�ش لعام 	 منحت ولية م�ي

كة تابعة مملوكة بالكامل للبحري(،  كة )إن إس �ي إس إيه– أمريكا( )�ش 2٠١2م ل�ش

كة من قبل لجنة مراجعة الجوائز بمركز معهد التجارة العالمية  وقد تم إختيار ال�ش

ن أفضل  الستة الأول، من ب�ي المراكز  ي تحتل 
ال�ت كات  بإعتبارها واحدة من ال�ش

ي تلك الولية ما مجموعه 
لند، علماً بأنه يوجد �ن ي ولية م�ي

كة رشحت �ن )6٠( �ش

كة. )١٥٠,٠٠٠( �ش

• ي مجال قطاع النقل 	
كة �ن ي عام 2٠١2م حصلت البحري عىل شهادة أفضل إدارة �ش

�ن

.) ي
ق الأوسط والمقدمة من قبل مجموعة )يوروم�ن والشحن بال�ش

• كة تابعة مملوكة للبحري بنسبة ٨٠% 	 كة الوطنية لنقل الكيماويات )�ش وقعت ال�ش

كة العالمية  و 2٠% مملوكة لسابك( عقود تأج�ي لثالث ناقالت كيماويات مع ال�ش

كة السعودية للصناعات الأساسية  كة تابعة لل�ش للشحن والنقل المحدودة )�ش

سابك( لمدة خمس سنوات، قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات أخرى.

• بنقل 	 متخصصة  ناقالت   )4( عدد  الكيماويات  لنقل  الوطنية  كة  ال�ش استلمت 

الكيماويات ذات طاقة استيعابية بلغت )4٥.٠٠٠( طن ساكن للناقلة الواحدة من 

أغسطس،  مايو،  اشهر  ي 
�ن الستالم  وكان  وصناعتها،  السفن  لبناء  شينا  حوض 

سبتم�ب وديسم�ب من عام 2٠١2م، وقد تم إدخالها الخدمة لتعمل من خالل تجمع 

. ي كة )إن �ي �ي أودجفل( ومقرها مدينة د�ب �ش

• كة الوطنية لنقل الكيماويات عقد بناء ناقلة كيماويات واحدة )إن �ي 	 ألغت ال�ش

كة شينا لبناء  �ي بدر( بناًء عىل الحق الممنوح لها حسب العقد بسبب تأخر �ش

السفن بتسليم هذه الناقلة عن الموعد المحدد بالعقد، كما يحفظ العقد حقوق 

داد جميع الأقساط المالية المدفوعة  ي اس�ت
كة الوطنية لنقل الكيماويات �ن ال�ش

سعودي(  ريال  مليون   ١٥6 يعادل  ما  )أي  أمريكي  دولر  مليون   4١.6 والبالغة 

والمضمونة من قبل بنك الصادرات والواردات الكوري بالإضافة إل التعويضات 

ن دولر أمريكي )أي مايعادل 26,2٥ مليون  تبة عليها والمتوقع أن تبلغ ٧ مالي�ي الم�ت

ريال سعودي(.

• كة تابعة مملوكة للبحري بنسبة %6٠ 	 كة البحري للبضائع السائبة )�ش وقعت �ش

 )Kamsermax( عقوداً لبناء عدد ٥ سفن حجم كام�ماكس )و4٠% مملوكة لأراسكو

بناء  مجال  ي 
�ن الرائدة  العالمية  البناء  أحواض  أحد  مع  السائبة  البضائع  لنقل 

ي نهاية عام 2٠١3م، والبقية سوف يتم 
السفن، وسوف يتم إستالم السفينة الأول �ن

إستالمها خالل عام 2٠١4م.

• كة البحري للبضائع السائبة عملياتها التشغيلية لتلبية إحتياجات عمالئها 	 بدأت �ش

ي نقل الحبوب والغالل والبضائع السائبة الأخرى ال المملكة العربية السعودية، 
�ن

اوح  ات ت�ت وذلك بعد استئجار )3( سفن من الأسواق العالمية بعقود زمنية لف�ت

كة الوصول باسطولها المستأجر بعقود زمنية  ن ١٧ ال 2١ شهراً. وتزمع ال�ش ما ب�ي

ن إستالم  تيب لح�ي ال خمس سفن، حيث من المتوقع أن يستمر العمل بهذا ال�ت

كة لسفنها الجديدة ال�ت تحت البناء. ال�ش

أبرز مالمح إنجازات عام 2012م
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ن نوعية ما تقدمه من خدمات، من خالل تحديث  كة باستمرار إل تحس�ي تسعى ال�ش

ن 2٠١3م  ي العام�ي
اسطولها، وتدريب موّظفيها باستمرار، وتعزيز أنظمتها وإجراءاتها. و�ن

كة تنفيذ المبادرات والخطط التالية:  و2٠١4م، تتوّقع ال�ش

• وع دمج اسطول وعمليات فيال مع البحري	 إكمال صفقة م�ش

• ها من المجالت من 	 التعاون مع أرامكو السعودية فيما يخص الكيماويات وغ�ي

خالل هذه الصفقة

• المملكة، 	 ي 
�ن ايدة  ن الم�ت التحويلية  والصناعة  والكيماويات  النفط  قطاعات  دعم 

للمملكة البحري  النقل  ي مجال 
�ن الأمن  أك�ب من  وتوف�ي قدر 

• ي عام 2٠١3م. وسيتم إستالم 	
إستالم أربع ناقالت بضائع عامة وناقلة بضائع سائبة �ن

ي عام 2٠١4م
ن بضائع عامة وأربع ناقالت بضائع سائبة �ن ناقلت�ي

• كة	 ي ال�ش
ي تحديث أنظمة تقنية المعلومات المستخدمة �ن

الستمرار �ن

• 	ISO 9001:2008  كة لمعيار دارية بال�ش إخضاع كافة الأنظمة الإ

المبادرات والخطط الجديدة





الفصل الثاني
وحدات األعمال اإلسرتاتيجية 

واإلدارات المساندة
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وهي  لها  الرئيسية  األنشطة  حسب  اإلسرتاتيجية  الشركة  أعمال  وحدات  تنقسم 
السائبة،  البضائع  نقل  العامة،  البضائع  نقل  الكيماويات،  نقل  والغاز،  النفط  نقل 
وإدارة السفن. يتم تشغيل العمليات الخاصة بنقل النفط والغاز والبضائع العامة 
عن طري�ق الشركة وشركاتها التابعة وفروعها، وتعمل شركة )إن إس سي إس 
يتعلق بعمليات  الشمالية فيما  أمريكا  البحري في  الوكيل لشركة  أمريكا(  إيه – 
الكيماويات فت�تم عرب الشركة  العامة، أما العمليات المرتبطة بنقل  البضائع  نقل 
من  السفن  بإدارة  المتعّلقة  العمليات  تشغيل  ويتم  الكيماويات،  لنقل  الوطنية 
الخاصة  العمليات  تشغيل  يتّم  كما  السفن،  إلدارة  األوسط  الشرق  شركة  خالل 
السائبة، وتقدم اإلدارات المساندة  للبضائع  البحري  السائبة عرب شركة  بالبضائع 
في الشركة الدعم الالزم لوحدات األعمال اإلسرتاتيجية وممارسة الضبط والرقابة 

الالزمة لتحقيق األهداف.

وحدات األعمال اإلسرتاتيجية
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 الفصل الثاني:
وحدات األعمال اإلسرتاتيجية واإلدارات المساندة

عدد الرحالت التى نفذتها ناقالت النفط العمالقة خالل عام 2012م مقارنه بعام 2011م:

طبيعة عمل الناقلة
عام 2011معام 2012م

عدد الناقالتعدد الرحالتعدد الناقالتعدد الرحالت

ي السوق الفوري
٨6١٥٧9١3الناقالت العاملة �ن

١422٨4الناقالت العاملة بعقود محددة المدة

1001710717اإلجمالي

الخطوط الرئيسية التي تعمل فيها ناقالت النفط

عام 2011معام 2012ممسار الخط

ق الأقص / ال�ش ي 4٥%23%الخليج العر�ب

/ الوليات المتحدة الأمريكية ي 3٠%4١%الخليج العر�ب

ق الأقص 2٥%36%أمريكا الجنوبية/ /غرب أفريقيا — ال�ش

ي 
كة، ويعت�ب أك�ب القطاعات �ن ي أرباح ال�ش

يساهم قطاع نقل النفط والغاز بشكل كب�ي �ن

كة حيث يع�ن بنقل النفط الخام ويدير اسطول ناقالت النفط العمالقة المملوكة  ال�ش

ي السوق الفورية 
كة وال�ت يبلغ عددها )١٧( ناقلة منها خمسة ع�ش ناقلة تعمل �ن لل�ش

 )Time Charter( المدة ية محددة  تأج�ي )Spot Market( وناقلتان تعمالن بعقود 

وتبلغ سعة الناقلة الواحدة حوالي )2.2( مليون برميل، والوزن الساكن حوالي )3٠٠( 

عالمية  كات  )٨( �ش أك�ب لهذا السطول أصبحت ضمن  كة  ال�ش وبإمتالك  ألف طن، 

مالكه لمثل هذا النوع من الناقالت. 

ي النصف الأول من عام 2٠١2م إستفادت أسواق ناقالت النفط العمالقة من التحسن 
�ن

ي أسعار الشحن نتيجة زيادة الطلب عىل النفط، كما ساهمت هذه الزيادة عىل 
�ن

ق  شحن النفط لمسافات طويلة خصوصاً من غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية إل �ش

ي من عام 2٠١2م  
اسيا، وارتفاع الصادرات النفطية السعودية، ولكن خالل النصف الثا�ن

النفط بسبب دخول ناقالت جديدة وبالتالي زيادة السعة  إنخفضت أسعار شحن 

ي السوق. 
الطنية �ن

ي العالم وال�ت تؤثر عىل عقود التأج�ي المحددة 
ونظراً لعدم إستقرار أسواق النفط �ن

ي السوق الفورية مع عدم الرتباط بعقود زمنيه 
كة عىل العمل �ن المدة، ركزت ال�ش

كة عىل  جديدة متوسطة أو طويلة المدى ح�ت تتحسن أسعار الشحن، كما عملت ال�ش

خفض �عة السفن لتقلل من استهالك الوقود ومحاولة تعظيم العوائد من خالل 

ي 
ي الأوقات المناسبة وهو ما يعزز عالقتها مع عمالئها �ن

ي أسواق مختلفة �ن
التواجد �ن

مختلف الأسواق حول العالم. 

ات ال إرتفاع الطلب عىل النفط، والذي بدوره سوف يؤدي إل  وتش�ي بعض المؤ�ش

كة تحسن الطلب عىل ناقالتها  زيادة الطلب عىل ناقالت النفط العمالقة، وتتوقع ال�ش

ي تملكها البحري 
تيبات المرحلية لتشغيل ناقالت النفط الخام العمالقة ال�ت بسبب ال�ت

حالياً ضمن برنامج أرامكو السعودية لنقل النفط ع�ب ناقالت النفط الخام العمالقة، 

تيبات المؤقتة اعتباًرا من ١ يناير2٠١3م ح�ت يبدأ العمل بعقد  وسيتم العمل بهذه ال�ت

وط اتفاقيات عملية الدمج. وكذلك إنخفاض  الشحن البحري طويل الأجل وفًقا ل�ش

المملوكة  القديمة  السفن  بعض  وأيضا خروج  الأسواق  ي 
�ن الجديدة  السفن  أعداد 

ن عىل وجه  ، وتش�ي البيانات أن الأسواق الأمريكية وأسواق الهند والص�ي ن للمنافس�ي

ي الطلب عىل ناقالت النفط العمالقة. 
الخصوص هي أك�ب الأسواق وأهمها �ن

كما ل يمكن إهمال بعض العوامل الأخرى مثل: أسعار وقود السفن، أسعار الشحن 

يعات الجديدة ال�ت تنظم أعمال شحن النفط، والعوامل الطبيعية  ن والت�ش والقوان�ي

ها من العوامل ال�ت ل يمكن التنبؤ بها. وغ�ي

قطاع نقل النفط والغاز المسال

دارات المساندة لها: وفيما يىلي تفصيل لوحدات الأعمال التجارية للبحري والإ
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رحالت نقل النفط لعام 2012م

30
رحلة الى الواليات المتحدة األمريكية 
لنقل 62 مليون برميل من النفط

24
رحلة الى الهند لنقل 48 
النفط من  برميل  مليون 

6
رحالت الى الصني لنقل 11 
مليون برميل من النفط

40
رحلة الى باقي العالم  لنقل 
87 مليون برميل من النفط

المجموع

100
مــلــيــون   208 لـــنـــقـــل  ــــة  ــل رحــ
ــط ــ ــفـ ــ ــنـ ــ بـــــــرمـــــــيـــــــل مــــــــــن الـ

النفط  ناقالت  ن  م�ت عىل  النفط  من  برميل  مليون   )١٧4( نقل  2٠١2م  عام  خالل  تم 

العمالقة العاملة بالسوق الفوري، كما تم نقل )34( مليون برميل عن طريق ناقالت 

ية محددة المدة، وعليه يكون إجمالي ما تم نقله  النفط العمالقة العاملة بعقود تأج�ي

كة )2٠٨( مليون برميل من النفط الخام  ن ناقالت النفط العمالقة التابعة لل�ش عىل م�ت

: مفصلة عىل النحو التالي

رحالت نقل النفط لعام 2012م
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• وهو 	 الأسا�ي  الهدف  وتحقيق  المهدرة  الطاقة  من  للحد  الطاقة  توف�ي  نظام 

العوائد تعظيم 

• ي تشغيل المحركات الرئيسية	
ي �ن

و�ن لك�ت نظام التحكم الإ

• تم إستخدام تقنية الطالء بالسيلكون لالأجزاء المغمورة بمياه البحر من السفن مما 	

ي استهالك الوقود
يقلل من الإحتكاك وبالتالي يوفر �ن

ي السوق العالمية 
خالل عام 2٠١2م، بلغ عدد ناقالت النفط الخام العمالقة العاملة �ن

)6١2( ناقلة، كما يوجد تحت البناء )٨2( ناقلة، وقد خرجت )١3( ناقلة نفط عمالقة 

من السوق

ي نقل النفط والغاز 
كة بعمالئها وبدرجة رضاهم عن الخدمات المقدمة �ن تهتم ال�ش

وذلك من خالل تقييم الخدمات المقدمة بدرجة عالية من المصداقية والشفافية 

يصال إسمها لمختلف الأسواق العالمية، وتهتم  كة لإ والمثابرة، كما تهتم وتسعى ال�ش

ي مجال نقل النفط والغاز
ن وجميع الجهات ذات العالقة �ن بالبيئة والموظف�ي

ي قطاع نقل النفط والغاز من خالل تطبيق 
ن أعمالها �ن كة دوماً عىل تحس�ي تحرص ال�ش

ي صناعة النقل البحري 
معاي�ي وشهادة ISO 9001:2008 وإتباع أفضل التطبيقات �ن

للنفط والغاز

الخطوط الرئيسة لناقالت النفط العمالقة حول العالم

ي اسطول ناقالت النفط الخام العمالقة عىل:
تحتوي التقنية المطبقة �ن

ستهالك  منطقة الإ
نتاج منطقة الإ
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اسطول ناقالت النفط العمالقة

سنة اسم الناقلة
 الطولالنوعالصنع

)مرت(
 العرض

)مرت(
 حجم الناقلة
)طن ساكن(

 عدد
الخزانات

 السرعة
)عقدة(

34٠٥63٠٠,36١١٧١٥تصفيح مزدوج١996مرملة١

34٠٥63٠٠,36١١٧١٥تصفيح مزدوج١996مغوار2

34٠٥63٠٠,36١١٧١٥تصفيح مزدوج١996موطبان3

34٠٥63٠٠,36١١٧١٥تصفيح مزدوج١996محوطة4

34٠٥63٠٠,36١١٧١٥تصفيح مزدوج١99٧مسفانية٥

333٥٨3٠2,٧٠٠١٧١٧,١تصفيح مزدوج2٠٠١محرض6

333٥٨3٠2,٧٠٠١٧١٧,١تصفيح مزدوج2٠٠2ممرجان٧

333٥٨3٠2,٧٠٠١٧١٧,١تصفيح مزدوج2٠٠2مصفوى٨

333٥٨3٠2,٧٠٠١٧١٧,١تصفيح مزدوج2٠٠2مأبقيق9

3336٠3١٨,٠٠٠١٧١6,٧تصفيح مزدوج2٠٠٧موفرة١٠

3336٠3١٨,٠٠٠١٧١6,٧تصفيح مزدوج2٠٠٧مليىل١١

3336٠3١٨,٠٠٠١٧١6,٧تصفيح مزدوج2٠٠٨مجنا١2

3336٠3١٨,٠٠٠١٧١6,٧تصفيح مزدوج2٠٠٨محباري١3

3336٠3١٨,٠٠٠١٧١6,٧تصفيح مزدوج2٠٠9مكحالء ١4

3336٠3١٨,٠٠٠١٧١6,٧تصفيح مزدوج2٠٠9مدرة ١٥

3336٠3١٨,٠٠٠١٧١6,٧تصفيح مزدوج2٠٠9مغزال ١6

3336٠3١٨,٠٠٠١٧١6,٧تصفيح مزدوج2٠٠9مسهباء١٧

5,256,605إجمالي حجم الناقالت بالطن الساكن

ي دخلتها 
ي سوق تجارة نقل الغاز المسال من الستثمارات الجيدة ال�ت

يعد الدخول �ن

ي 
ديك المحدودة �ن كة ب�ت ائها لحصة قدرها )3٠,3%( من رأس مال �ش كة وذلك ب�ش ال�ش

ي مجال تجارة نقل 
كات الرائدة �ن ديك المحدودة من ال�ش كة ب�ت عام 2٠٠٥م. وتعت�ب �ش

ق الأوسط، حيث  ي وال�ش ي الأسواق الآسيوية والأوروبية والبحر الكاري�ب
الغاز المسال �ن

تُدير اسطولً يبلغ )63( ناقلة متعددة الأحجام. 

ي عام 2٠١2م  ٨٧,١43 
ديك بتحقيق أرباح بلغت �ن ي ب�ت

كة �ن وقد ساهم إستثمار ال�ش

مليون ريال سعودي، مقابل ١3٥,3٨ مليون ريال سعودي للعام 2٠١١م، أي بزيادة 

هذا  من  مجزية  أرباحاً  كة حققت  ال�ش أن  علماَ   ، ي
الما�ن العام  عن  قدرها %6,2٧ 

الماضية. السنوات  مدى  عىل  الستثمار 

نقل الغاز المسال
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كة ومركزها المالي حيث يهتم بنقل المواد  عزز قطاع نقل الكيماويات من وضع ال�ش

كة  ال�ش بتشغيلها  تقوم  وال�ت  لذلك  المخصصة  الناقالت  ن  م�ت عىل  وكيماوية  الب�ت

الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة، ويتكون اسطولها حاليا من )23( ناقلة كيماويات 

البناء بحجم )٧٥( الف طن ساكن، ويتم تشغيل  ناقلة واحدة تحت  بالإضافة إل 

: ي
السطول عىل النحو الآ�ت

• أودجفل 	  – )إن �ي �ي  كة  مع �ش تجاري  تجمع  ي 
�ن تعمل  ناقلة  ة  ع�ش إحدى 

) ي
�ت إل  جي  تانكرز  كيميكال 

• كة 	 كة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة ل�ش ثمان ناقالت مؤجرة عىل ال�ش

سابك

• كة 	 ثالث ناقالت مؤجرة عىل هيئة حديد عاري بموجب عقد تأج�ي رأسمالي مع �ش

ويجية )أودجفل( ال�ن

• وكيماويات )سبكيم(	 كة السعودية العالمية للب�ت ناقلة واحدة مؤجرة عىل ال�ش

وكيماويات جديدة، وذلك خالل شهر  كما تم خالل عام 2٠١2م إستالم أربع ناقالت ب�ت

. وتم أيضاً تمديد عقد التأج�ي للناقلة المؤجرة  مايو وأغسطس وسبتم�ب وديسم�ب

كة عززت من  وكيماويات )سبكيم(، كما أن ال�ش كة السعودية العالمية للب�ت عىل ال�ش

ي من خالل التجمع  ن عىل منطقة الخليج العر�ب ك�ي ي الأسواق العالمية مع ال�ت
تواجدها �ن

(، إضافة ال  ي
كة )إن �ي �ي – أودجفل كيميكال تانكرز جي إل �ت التجاري مع �ش

ينعكس  العالم والذي  الكيماويات من مختلف دول  الطلب عىل  نمو  استمر  ذلك 

ن ناقالت الكيماويات، حيث كانت قارة آسيا هي  بدوره عىل الطلب لشحنها عىل م�ت

ن ويتوقع أن يستمر نمو الطلب خالل  المحرك الرئيس لهذه الزيادة خاصة الص�ي

المقبلة. العوام 

زيادة  المتوقع  فإنه من  العالمي،  قتصاد  بالإ ال�ت تحيط  الضبابية  الرغم من  وعىل 

ق الأوسط وأسواق آسيا ولذلك تسعى  ي أسواق ال�ش
وكيماوية �ن الطلب عىل المواد الب�ت

ن عىل هذه الأسواق ورفع حصتها السوقية فيها، حيث تش�ي  ك�ي كة إل زيادة ال�ت ال�ش

البيانات إل أن الأسواق الصينية وأسواق الهند عىل وجه الخصوص هي أك�ب الأسواق 

تكون  أن  القادمة  الأعوام  يتوقع خالل  الكيماويات، حيث  الطلب عىل  ي 
�ن وأهمها 

ن و)9%( من الهند. وكيماويات )١٠%( من قبل الص�ي ي الطلب عىل الب�ت
الزيادة السنوية �ن

وكيماويات خصوصاً أسعار  كما أن هناك عوامل اخرى قد تؤثر عىل تجارة نقل الب�ت

يعات  ن والت�ش وكيماوية، والقوان�ي وقود السفن، أسعار الشحن وأسعار المواد الب�ت

وكيماويات  الجديدة ال�ت تنظم أعمال الشحن، وكميات الطلب والعرض عىل شحن الب�ت

ها من العوامل ال�ت ل يمكن التنبؤ بها. والعوامل الطبيعية وغ�ي

تطبيق أحدث  ناقالتها عىل  ي تشغيل 
�ن الكيماويات  لنقل  الوطنية  كة  ال�ش وتحرص 

ي إدارة السفن لضمان مستوى حماية 
امج والأجهزة وتستخدم أحدث التقنيات �ن ال�ب

كة  ال�ش أن  كما   ، ن والموظف�ي والعمالء  والبيئة  والناقالت  المنقولة  للبضائع  مرتفع 

ي قطاع نقل الكيماويات من خالل تطبيق معاي�ي 
ن أعمالها �ن تحرص دوماً عىل تحس�ي

وكيماويات. ي صناعة النقل البحري للب�ت
السالمة العالمية وإتباع أفضل التطبيقات �ن

الرحالت:

كة مؤخراً وعددها 4 ناقالت، كما  ي استلمتها ال�ش
ي تتضمن الناقالت ال�ت

خالل عام 2٠١2م بلغ عدد الرحالت ٧٠ رحلة للناقالت العاملة ضمن تجمع )إن �ي �ي اودجفل( وال�ت

ي عام 
كة الوطنية لنقل الكيماويات ١2٧ رحلة �ن كة سبكيم ٥٧ رحلة. وكنتيجة لما سبق فقد نفذ اسطول ال�ش كة سابك و �ش بلغت الرحالت للسفن تحت عقود التأج�ي مع �ش

ي عام 2٠١١م.
2٠١2م مقارنة بــ ١٠٠ رحلة �ن

عدد الرحالت خالل عام 2011معدد الرحالت خالل عام 2012مطبيعة عمل الناقلة

٧٠4٥الناقالت العاملة ضمن تجمع )إن �ي �ي اودجفل(

ي سابك و سبكيم
ك�ت ٥٧٥٥الناقالت العاملة بموجب عقود تأج�ي محددة المدة مع �ش

127100المجموع

قطاع نقل الكيماويات
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حجم المنقول:

ي العالم، كما تم نقل 
كة )إن �ي �ي أودجفل( لوجهات متعددة �ن ي التجمع التجاري مع �ش

ي بواسطة الناقالت العاملة �ن بلغ حجم المواد المنقولة حوالي 2,٥2 مليون طن م�ت

كة سبكيم، وعليه يكون حجم المنقول الجمالي عىل سفن قطاع نقل الكمياويات  كة سابك و�ش ي عن طريق الناقالت ال�ت تعمل تحت عقود التأج�ي مع �ش 2,٠٨ مليون طن م�ت

ي. ي خالل عام 2٠١2م مقارنة بحجم المنقول عام 2٠١١م والذي بلغ 3,٧ مليون طن م�ت 4,6 مليون طن م�ت

طبيعة عمل الناقلة
حجم المنقول خالل عام 

 2012م
)مليون طن مرتي(

حجم المنقول خالل عام 
 2011م

)مليون طن مرتي(

2,٥2١,٧ الناقالت العاملة ضمن تجمع )إن �ي �ي اودجفل(

ي سابك وسبكيم
ك�ت 2,٠ 2,٠٨ الناقالت العاملة بموجب عقود تأج�ي محددة المدة مع �ش

4,63,7 المجموع
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ق الأقص ق الأوسط — ال�ش ال�ش

ق الأوسط — أوروبا ال�ش

ق الأوسط — جنوب أفريقيا ال�ش

ق الأقص — أوروبا ال�ش

ق الأقص — الوليات المتحدة ال�ش

ق الأقص الوليات المتحدة الأمركية — ال�ش

الوليات المتحدة الأمركية — أمريكا الجنوبية

ق الأوسط الوليات المتحدة الأمركية — ال�ش

أوروبا — أمريكا الجنوبية

ق الأقص أمريكا الجنوبية — ال�ش

نمو اسطول نقل الكيماويات

حجم االسطول )بالطن الساكن( عدد الناقالت البيان

ي بداية العام 2٠١2م
١9٨44,٥٠٠السطول كما �ن

4١٨٠,٠٠٠ناقالت تم استالمها خالل العام 2٠١2م

ي نهاية العام 2٠١2م
23١,٠24,٥٠٠السطول كما �ن

نشاء متوقع استالمها خالل العام 2٠١3م ١٧٥,٠٠٠ناقالت تحت الإ

241,099,500المجموع 

الموانئ الرئيسة لناقالت البرتوكيماويات حول العالم

الخطوط الرئيسية السطول قطاع نقل البرتوكيماويات
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اسطول ناقالت الكيماويات العامل حاليًا والناقالت التي تحت البناء كما في 31 ديسمرب 2012م

حجم الناقلة العرض )مرت(الطول)مرت(سنة الصنعالناقلة
السرعة عدد الخزاناتبالطن الساكن

)عقدة(

١99٥١٨3.١٠32.23٧.٥٠٠٥2١6إن �ي �ي مكة *١

١99٥١٨3.١٠32.23٧.٥٠٠٥2١6إن �ي �ي الرياض*2

١996١٨3.١٠32.23٧.٥٠٠٥2١6إن �ي �ي الجبيل*3

2٠٠٥١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي نجد4

2٠٠٥١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي الحجاز٥

2٠٠6١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي تهامة6

2٠٠6١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي أبها٧

2٠٠6١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي تبوك٨

2٠٠6١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي القصيم9

2٠٠٧١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي رابغ١٠

2٠٠٧١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي سدير١١

2٠٠٨١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي الدمام١2

2٠٠٨١٨3.٠232.246.2٠٠22١٥إن �ي �ي حائل١3

2٠١١١٨332.24٥.٠٠٠22١٥إن �ي �ي نور١4

2٠١١١٨332.24٥.٠٠٠22١٥إن �ي �ي هدى١٥

2٠١١١٨332.24٥.٠٠٠22١٥ إن �ي �ي أمل١6

2٠١١١٨332.24٥.٠٠٠22١٥إن �ي �ي صفا١٧

2٠١١١٨332.24٥.٠٠٠22١٥إن �ي �ي دانة١٨

2٠١١١٨332.24٥.٠٠٠22١٥إن �ي �ي نسمة١9

2٠١2١٨332.24٥.٠٠٠22١٥إن �ي �ي شمس2٠

2٠١2١٨332.24٥.٠٠٠22١٥إن �ي �ي نجم2١

2٠١2١٨332.24٥.٠٠٠22١٥إن �ي �ي ريم22

2٠١2١٨332.24٥.٠٠٠22١٥إن �ي �ي سما23

22٨36.٨٧٥.٠٠٠3٠١4متوقع خالل 2٠١3 إن �ي �ي فجر24

1,099,500 إجمالي حجم الناقالت بالطن الساكن

كة )أودجفل( لمدة ع�ش سنوات مع خيار  * تم تأج�ي الناقالت )إن �ي �ي مكة( و )إن �ي �ي رياض( و )إن �ي �ي جبيل( عىل هيئة حديد عاري )Bareboat( عىل �ش

اء بعد السنة الثالثة وفق أسعار محددة. المستأجر لممارسة حق ال�ش

كة شينا لبناء السفن بتسليم هذه الناقلة عن الموعد المحدد بالعقد. ** تم إلغاء عقد بناء الناقلة )إن �ي �ي بدر( بسبب تأخر �ش
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كة مستخدمة سفن الدحرجه  يعت�ب نشاط نقل البضائع العامة اول نشاط بدأت به ال�ش

)رورو( لكون هذه النوعية من السفن هي الأنسب لنقل البضائع العامه وبضائع 

الساحل  ء  موا�ن من  منتظم  مالحي  خط  حالياً  كة  ال�ش وتُس�ي  الضخمة،  المشاريع 

ي ومومباي, وذلك  أ جده والدمام ود�ب �ت للوليات المتحدة الأمريكية وكندا إل موا�ن ال�ش

لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية للمشاريع العمالقة، وسوف يتم بمشيئة هللا 

إستبدال السطول الحالي المكون من أربع سفن بإسطول حديث مكون من ست سفن 

حديثة من سفن الدحرجة بداية من الربع الول من عام 2٠١3م وح�ت النصف الأول 

من عام 2٠١4م، والسفن الجديدة ذات مواصفات وخصائص عالية التقنية ومتعددة 

نها لتحميل وتفريغ المواد  الأغراض، بإمكانها نقل مختلف أنواع البضائع وقد تم تجه�ي

 )24٠( إجمالية  بقدرة  ذاتية  برافعات  مجهزة  وهي  بالمشاريع،  الخاصة  والمعدات 

طن، وهذه السفن تتمتع بخصائص استيعاب أفضل ونقل البضائع المهمة وفائقة 

الحساسية بكل دقة ومناولتها بأمان وي� وسهولة.

كة من خالل الحصول عىل عقود طويلة الأجل تم إبرامها  وقد توسعت أعمال ال�ش

ي المملكة وعقد 
مع عمالء كبار كعقد تقديم خدمات نقل احتياجات وزارة الدفاع �ن

كة الومنيوم قطر. �ش

ي تتطلب حضوراً 
تعت�ب عملية شحن البضائع الضخمة من الأعمال التخصصية ال�ت

ي السوق ل سّيما عىل صعيد الّسفن المناسبة، وتتطلب وجود فريق عمل 
�ن دائماً 

ي هذا المجال.
متخصص وطاقم مدرّب �ن

كة من خالل قطاع نقل البضائع العامة وبعد إستالمها السفن الجديدة  وتسعى ال�ش

والفوز  جديدة  أسواق  إل  والدخول  العمالء  قاعدة  لتوسيع  الجهود  تكثييف  إل 

السعودية ودول  العربية  المملكة  ي 
�ن التنموية  المشاريع  نقل معدات  ي 

�ن بحصص 

ي لخطوط 
ها من الدول الآخرى ال�ت تقع ضمن النطاق الجغرا�ن ي وغ�ي الخليج العر�ب

العامة. البضائع  نقل 

قطاع نقل البضائع العامة
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لبناء )6( سفن متعددة  الكورية  بالتعاقد مع حوض هيونداي ميبو  كة  قامت ال�ش

ي عام 2٠١١م وقد بلغت 
الأغراض لنقل البضائع العامة ومعدات المشاريع وذلك �ن

قيمة هذه العقود مبلغ ١,٥42,3٧٥,٠٠٠ ريال، يتوقع إستالم أربع من هذه السفن خالل 

ن خالل النصف الأول من عام 2٠١4م. العام 2٠١3م وسفينت�ي

وسوف تحل السفن الجديدة محل السفن القديمة وال�ت يعود بناؤها إل عام ١9٨3م 

وتعمل حاليا عىل خط أمريكا، كندا، البحر الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، الخليج 

العر�ب وشبه القارة الهندية، ومن المتوقع أن تكون سفينة )بحرى أبها( هى السفينة 

اير 2٠١3م وتبدأ رحلتها  ي كوريا خالل شهر ف�ب
الأول ال�ت تغادر حوض بناء السفن �ن

ة. الأول من الهند بعد ذلك مبا�ش

ن ذات تشغيل آلي بقدرة رفع طاقتها  زودت كل سفينة من السفن الجديدة برافعت�ي

اً عالياً لحمل مجموعة  ن )24٠( طن، كما يوجد �ن كل سفينة أماكن تخزين مجهزة تجه�ي

وهذه  الحركة،  ذاتية  والحمولت  المتحركة(،  )غ�ي  الساكنة  الحمولت  من  متنوعة 

ن  السفن مصممة لتدعم أعمال قطاع نقل البضائع العامة وتوفر له مزايا تنافسية تتم�ي

ستيعابية وتكاليف التشغيل. عن السفن الحالية من ناحية الطاقة الإ

مشروع بناء سفن نقل البضائع العامة

تقدم البحري خدمات الوساطة لنقل البضائع والمستلزمات من جميع أنحاء العالم 

بحراً وبراً وجواً،  مما أتاح لها تقديم خدمات لوجستية متكاملة لعمالئها، حيث عملت 

الحديدية  السكك  وعربات  والقاطرات  المياه  بتحلية  الخاصة  المعدات  نقل  عىل 

كة السعودية  والمعدات العسكرية لكل من المؤسسة العامة لتحلية المياه، وال�ش

ي ووزارة 
للخطوط الحديدية والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية والحرس الوط�ن

العام  المنقولة خالل  البضائع  العربية السعودية. وكان إجمال  المملكة  ي 
الدفاع �ن

2٠١2م )3,3١٥,46٧( طن و)2,١٠4( حاوية نمطية 2٠ قدم.

وسطاء الشحن

ن الساحل  يعمل اسطول نقل البضائع العامة من خالل تشغيل خطوط نقل منتظمة ب�ي

ي للوليات المتحدة الأمريكية وكندا ح�ت شبه القارة الهندية مروراً بميناء ليفورنو 
�ت ال�ش

يطالي عىل البحر الأبيض المتوسط، وميناء جدة الإسالمي عىل البحر الأحمر وميناء  الإ

ي قطر.
ي وميناء مسيعيد �ن ي د�ب

ي الدمام وميناء جبل عىلي �ن
الملك عبدالعزيز �ن

الخطوط الرئيسية السطول قطاع نقل البضائع العامة

مواصفات اسطول نقل البضائع العامة العامل حاليًا والسفن التي تحت البناء كما في 31 ديسمرب 2012م

حجم السفينة سنة الصنعالسفينة 
بالطن الساكن

الغاطس 
)مرت(

العرض 
)مرت(

الطول 
)مرت(

 السعة
)حاوية نمطية( 

القوة 
بالحصان

 السرعة
)عقدة 
بحرية(

١9٨342,6٠٠١١.١232.2924٨.٧22,3١٠2٧,6٠٠١٨مسعودي هفوف*١

١9٨342,6٠٠١١.١232.2924٨.٧22,3١٠2٧,6٠٠١٨مسعودي درعية*2

١9٨342,6٠٠١١.١232.2924٨.٧22,3١٠2٧,6٠٠١٨مسعودي أبها*3

١9٨342,6٠٠١١.١232.2924٨.٧22,3١٠2٧,6٠٠١٨مسعودي تبوك*4

26,٠٠٠9.٥32.3٠22٥2,٥٠٠٨,9٠١١٧متوقع خالل 2٠١3بحري أبها٥

26,٠٠٠9.٥32.3٠22٥2,٥٠٠٨,9٠١١٧متوقع خالل 2٠١3بحري هفوف6

26,٠٠٠9.٥32.3٠22٥2,٥٠٠٨,9٠١١٧متوقع خالل 2٠١3بحري تبوك٧

26,٠٠٠9.٥32.3٠22٥2,٥٠٠٨,9٠١١٧متوقع خالل 2٠١3بحري جازان٨

26,٠٠٠9.٥32.3٠22٥2,٥٠٠٨,9٠١١٧متوقع خالل 2٠١4بحري جدة9

26,٠٠٠9.٥32.3٠22٥2,٥٠٠٨,9٠١١٧متوقع خالل 2٠١4بحري ينبع١٠

* يتوقع خروجها من الخدمة خالل العام 2٠١3م تزامناً مع استالم السفن الجديدة.
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الخطوط الرئيسة لسفن نقل البضائع العامة بني أمريكا الشمالية وشبه القارة الهندية

الخط المتجه غربًا

الخط المتجه شرقًا
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ساحة الحاويات
ي �عة مناولة الحاويات من السفن وإليها، و�عة 

ي ميناء جدة الإسالمي لتخزين الحاويات والمعدات وصيانتها، حيث يسهم ذلك �ن
كة ساحة واسعة للحاويات �ن تدير ال�ش

تخليص شحنات العمالء.

بيان بالحاويات المملوكة والمست�أجرة كما في 31 ديسمرب 2012م

2011م2012مالنوع

32٨33١١٨  حاوية 2٠ قدماً عادية١

١٥٧32٨  حاوية 2٠ قدماً سقف مفتوح2

٥٥9٥٥2  حاوية 4٠ قدماً عادية3

١323١32٥حاوية 4٠ قدماً مكعبا4ً

٧6١46حاوية 4٠ قدماً سقف مفتوح٥

49٥٥سطحة 2٠ قدما6ً

١29١34سطحه 4٠ قدما٧ً

4243شاص 2٠ قدما٨ً

١٠٥66شاص 4٠ قدما9ً

ي 2٠ قدماً — 3٠ طنا١٠ً
44ما�ن

ي 2٠ قدماً — 6٠ طنا١١ً
6969ما�ن

ي 2٠ قدماً — ٨٠ طنا١2ً
٨٨ما�ن

ي 2٠ قدماً — ١٠٠ طن١3
2١22١2ما�ن

ي 62 قدماً — ٨٠ طنا١4ً
١4١٥ما�ن
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مواصفات اسطول نقل البضائع السائبة التى تحت البناء كما في 31 ديسمرب 2012م

حجم السفينة سنة الصنعالسفينة
بالطن الساكن

 الغاطس
)مرت(

 العرض
)مرت(

 الطول
)مرت(

القوة 
بالحصان

 السرعة
)عقدة بحرية(

٨١,٨٠٠١4,4٥32,26224,٥9,٨4٠١4,٥متوقع خالل 2٠١3هيكل رقم ١١٠٧3٠

٨١,٨٠٠١4,4٥32,26224,٥9,٨4٠١4,٥متوقع خالل 2٠١4هيكل رقم 2١٠٧3١

٨١,٨٠٠١4,4٥32,26224,٥9,٨4٠١4,٥متوقع خالل 2٠١4هيكل رقم 3١٠٧32

٨١,٨٠٠١4,4٥32,26224,٥9,٨4٠١4,٥متوقع خالل 2٠١4هيكل رقم 4١٠٧33

٨١,٨٠٠١4,4٥32,26224,٥9,٨4٠١4,٥متوقع خالل 2٠١4هيكل رقم ٥١٠٧34

ي عام 2٠١٠م، برأس مال مدفوع قدره مائتا 
كة البحري للبضائع السائبة �ن تأسست �ش

مليون ريـال، ويقدر حجم الستثمار الأولي فيها بمبلغ 6٥6 مليون ريال سعودي. 

كة البحري  ي العام 2٠١2م وذلك من خالل �ش
أنطلقت الأعمال التشغيلية لهذا القطاع �ن

كة مملوكة بنسبة  6٠% للبحري و 4٠% لأراسكو(. بدأ هذا القطاع  للبضائع السائبة )�ش

من  الأخرى  السائبة  والبضائع  والغالل  الحبوب  نقل  من  عمالئه  إحتياجات  بتلبية 

مختلف دول العالم ال المملكة العربية السعودية بعد أن تم إستئجار )3( سفن من 

كة  ن )١٧( ال )2١( شهراً. وتطمح �ش اوح ما ب�ي ات ت�ت الأسواق العالمية بعقود زمنية لف�ت

البحري للبضائع السائبة للوصول باسطولها المستأجر بعقود زمنية إل خمس سفن، 

ن إستالم سفنها الجديدة ال�ت  تيب لح�ي حيث من المتوقع أن يستمر العمل بهذا ال�ت

تحت البناء.

 ، ن ن أو المرتقب�ي كة مستقبالً إل تعزيز وتقوية عالقاتها مع عمالئها الحالي�ي وتسعى ال�ش

تسويق  وطرق  السائبة  البضائع  نقل  سوق  ي 
�ن اتيجيتها  إس�ت تطوير  عىل  وستعمل 

ي عملياتها وربحيتها.
زدهار �ن خدماتها وذلك لتحقيق المزيد من النمو والإ

كة البحري للبضائع السائبة عقوداً لبناء عدد  ي شهر أبريل من عام 2٠١2م وقعت �ش
�ن

)٥( سفن حجم كام�ماكس )Kamsermax( لنقل البضائع السائبة مع أحد أحواض 

ي 
ي مجال بناء السفن، ويتوقع أن يتم إستالم السفينة الأول �ن

البناء العالمية الرائدة �ن

ي السفن سوف يتم إستالمها تباعاً خالل عام 2٠١4م.
نهاية عام 2٠١3م، وبا�ت

مشروع بناء سفن نقل البضائع السائبة 

قطاع نقل البضائع السائبة 
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كة، هو إعداد  من أهم الأعمال ال�ت تقوم بها إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بال�ش

الأهداف  ضوء  عىل  وذلك  تنفيذها  ومتابعة  كة  لل�ش اتيجية  س�ت الإ الخطة  وع  م�ش

الأطراف ذوي  كة وعالقتها بجميع  ال�ش ال�ت تعكس رسالة  والتطلعات والسياسات 

ستثمارية،  اتيجية عىل الخطة التشغيلية والخطة الإ العالقة، وتشمل الخطة الس�ت

اتيجية  س�ت حيث تعمل إدراة التخطيط وتطوير الأعمال بما يخص تنفيذ الخطة الإ

دارات  ات الأداء الرئيسية لأعمال الإ التشغيلية عىل إعداد خطط العمل وتقييم مؤ�ش

كات  ن ال�ش تصالت بينها وب�ي كة من خالل الإ كة، كما تقوم بدعم ال�ش المختلفة بال�ش

ة والمستشارين  ها من الجهات ذات العالقة ببيوت الخ�ب النشاط وغ�ي ي 
المماثلة �ن

ومصنعي السفن. وتقوم إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بإعداد مجموعة من التقارير 

ي صناعة النقل البحري من تقارير مالية أو تشغيلية أو تقارير قياس أداء 
المتخصصة �ن

كات المنافسة. السوق وأداء ال�ش

امج  اتيجية وال�ب س�ت وتتول إدارة التخطيط وتطوير الأعمال فيما يخص تنفيذ الخطة الإ

كة التوسعية المختلفة والعمل عىل وضع دراسة  ستثمارية والتخطيط لمشاريع ال�ش الإ

ي تطوير أعمال 
ستفادة منها �ن شاملة عن المشاريع والوقت الالزم لتنفيذها، ومدى الإ

اتيجية  س�ت اكات الإ كة، وتسعى إدارة التخطيط وتطوير الأعمال عىل تطوير ال�ش ال�ش

كة. وإقامة المشاريع المش�ت

إدارات  وإنجازات  أعمال  ومتابعة  بمراقبة  الأعمال  وتطوير  التخطيط  إدارة  وتقوم 

كة بصفة دورية للمحافظة عىل جدول تنفيذ الأعمال بما يتوافق مع الخطط  ال�ش

دارة العليا، كما تهتم بالتخطيط  والدراسات الموضوعة والرفع بكل ما يستجد إل الإ

كة لمواكبة التغ�ي  الدوري وإعداد الدراسات الدورية عن السوق ومدى إحتياج ال�ش

ية أو الأنظمة أو التقنية أو  ي الكفاءات الب�ش
ي سوق النقل البحري سواًء �ن

المستمر �ن

ها. غ�ي

ي متابعة أعمال بناء سفن نقل البضائع 
وتشارك إدارة التخطيط وتطوير الأعمال حالياً �ن

العامة وسفن نقل البضائع السائبة ال�ت تحت البناء، وتقوم بدراسة الفرص الجديدة 

كات مماثلة. من خالل التواصل مع �ش

ي 
ال�ت السفن  ي متابعة 

ستمرار �ن الإ الأعمال حالياً عىل  التخطيط وتطوير  إدارة  وتركز 

اتيجية وعقود  س�ت بالخطة الإ المتعلقة  البنود  تنفيذ جميع  البناء والتأكد من  تحت 

كة، وتقييم أعمال  ي البحث عن الفرص التوسعية لل�ش
ستمرار �ن البناء، كما تسعى ال الإ

كة والتأكد من  كة وجميع إداراتها مع تقديم الدعم الالزم للرفع من إنتاجية ال�ش ال�ش

ستفادة المثىل. كة تستفيد من جميع مواردها الإ أن ال�ش

إدارة التخطيط وتطوي�ر األعمال

كة تابعة مملوكة بالكامل للبحري  كة من الناحية الفنية من خالل �ش تتم إدارة سفن ال�ش

مارات  ي الإ
ي �ن دارة السفن المحدودة ومقرها مدينة د�ب ق الأوسط لإ كة ال�ش وهي �ش

كة عىل تقديم خدمات تقنية متخصصة للسفن  العربية المتحدة، وتعمل هذه ال�ش

ن مستلزماتها وصيانتها، كما تقدم  والناقالت بش�ت أنواعها وتزويدها بالبحارة وتأم�ي

الفنية  ستشارية  الإ الخدمات  وتوفر  السفن،  وبيع  اء  �ش حالة  ي 
�ن مختلفة  خدمات 

ن السفن ومتابعة المطالبات وتطبيق جميع المعاي�ي  والبحرية وتقديم خدمات تأم�ي

الفنية والتقنية والتشغيلية، كما تعمل عىل تطوير الكفاءات التشغيلية.

وتتنوع  ة  ن المم�ي الكفاءات  ذوي  ن  الموظف�ي من  فريقاً  الأوسط  ق  ال�ش كة  �ش توظف 

اف  ي الإ�ش
ن �ن ن متخصص�ي ي إدارة السطول ومهندس�ي

ن �ن ن متخصص�ي مهاراتهم ما ب�ي

ن  ومحاسب�ي والتدريب  والتوظيف  دارة  بالإ ومختصون  يات  مش�ت ومسؤولي  ي 
الف�ن

ي متابعة الجودة والسالمة والبيئة. كما تقوم باختيار طواقم السفن وفقاً 
ن �ن وأخصائي�ي

لمواصفات عالية من الكفاءة، وتعمل عىل تحديث معلومات الطواقم وتدريبهم عىل 

ق  كة ال�ش كة، وحاليا تدير �ش ما يستجد من خطط وأجهزة تعتمدها وتستخدمها ال�ش

كة البحري. الأوسط )4١( سفينة / ناقلة تملكها �ش

السالمة  ن  وبقوان�ي الجودة  معاي�ي  بأعىل  السفن  دارة  لإ الأوسط  ق  ال�ش كة  تتلزم �ش

والمحافظة عىل البيئة الصادرة من المنظمة البحرية الدولية )IMO( التابعة لالأمم 

ن  كة موانئها، وهذه القوان�ي ي تزور سفن ال�ش
ن الدول المختلفة ال�ت المتحدة وبقوان�ي

البحرية  المنظمات  لمتطلبات  طبقاً  كة  ال�ش وتعمل  مستمر.  بشكل  رصامة  تزداد 

وكيماويات،  الب�ت إنتاج وتصدير  كات  العالمية، و�ش النفط  كات  العالمية ومعاي�ي �ش

باستمرار. ن  المتم�ي الذين تزداد تطلعاتهم لالأداء  العمالء  هم من  وغ�ي

ق الأوسط التقارير الفنية الدورية متضمنة أداء السفن/الناقالت،  كة ال�ش وتقدم �ش

بهذا  كة  لل�ش وتوصياتها  الدورية  الفحوصات  ونتائج  الوقود  وإستهالك  وحالتها 

إل  بالإضافة  التشغيل،  الدورية بمصاريف  المالية  التقارير  تقدم  كما  الخصوص، 

متعددة. أخرى  وتقارير  التقديرية  الموازنات 

اإلدارة الفنية للسفن

عالم،  الإ وسائل  مختلف  مع  الوصل  حلقة  بمثابة  كة  بال�ش التصالت  إدارة  تعد 

فت إدارة التصالت عىل  والدوائر والمكاتب الحكومية، والمؤسسات الأخرى، وقد أ�ش

وع الهوية والعالمات التجارية، وبرامج  تنفيذ عدة مشاريع وأنشطة مختلفة، منها م�ش

كة، وأنشطة مختلفة تتعلق بمسؤولية  ويج لخدمات ال�ش عالمية، وال�ت العالقات الإ

كة تجاه المجتمع. ال�ش

إدارة اإلتصاالت

اإلدارات المساندة:
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 الفصل الثاني:
وحدات األعمال اإلسرتاتيجية واإلدارات المساندة

ي صناعة النقل 
تعت�ب تقنية المعلومات أحد أهم أدوات النجاح والداعم الرئيس �ن

ي مجال تقديم خدمات متكاملة وعالية المستوى، 
ن �ن البحري لتحقيق وإنجاز التم�ي

ي مجالها عىل مستوى 
الرائدة �ن كات  البحري كواحدة من ال�ش لذلك فقد استثمرت 

دارة أعمالها وتسهيل إجراءات س�ي  المعلومات لإ تقنيات  ي تطبيق أحدث 
العالم �ن

ونية من خالل بيئة عمل آمنة ومستقرة  لك�ت العمل وتقديم العديد من الخدمات الإ

كة  ن بنشاطها وذلك عن طريق موقع ال�ش كة ومستثمريها وعموم المهتم�ي لعمالء ال�ش

كة عىل  نت أو من خالل تطبيقات الجوال أو صفحات ال�ش ن�ت الرسمي عىل شبكة الإ

ن والعمالء لتلبية  شبكات التواصل الإجتماعي وذلك من أجل التواصل مع المساهم�ي

إحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.

ي العام 2٠١2م إنجاز 
ي تقنية المعلومات، فقد تم �ن

اتيجية البحري �ن وكجزء من إس�ت

ي اشتملت عىل العديد من المبادرات 
اتيجية )مناره 2( وال�ت س�ت المرحلة الثانية من الإ

موارد  تخطيط  نظام  إستخدام  نطاق  لتوسيع  وذلك  المعلومات  بتقنية  المتعلقة 

كة، بالإضافة إل  كة )ERP( ليغطي مجموعة من وحدات الأعمال التابعة لل�ش ال�ش

ستخدام الفعىلي  ن وبشكل أك�ب عىل زيادة الإ ك�ي ي أثناء هذه المرحلة فقد تم ال�ت
ذلك و�ن

ستخدام  لالأنظمة المطبقة حديثاً وذلك من قبل جميع مستخدمي الأنظمة لضمان الإ

ستقرار لهذه الأنظمة  الأمثل وتحقيق الفائدة المرجوة مع توف�ي القدر الأك�ب من الإ

والبنية التحتية الخاصة بها.

ولضمان بيئة عمل تقنية آمنة والتأكد من إستمرارية الأنظمة، فقد تم إجراء عدد من 

ي أظهرت من خالل عدد من التقارير إكتشاف بعض 
التقييمات الأمنية الشاملة وال�ت

ي حينه، وكذلك التوصية بعمل مجموعة من التحسينات 
ي تم إغالقها �ن

الثغرات ال�ت

بالبنية التحتية وذلك من أجل ضمان خدمات آمنه ذات مستوى وجودة  الخاصة 

كة عىل مستوى  نتهاء من توحيد ودمج شبكات ال�ش عالية، وعالوة عىل ذلك فقد تم الإ

ستفادة من الخدمات  كل القطاعات تحت شبكة واحدة من أجل زيادة الحماية والإ

نتهاء من تطوير  كة وخفض تكاليف صيانه الشبكات وتطويرها. ومؤخراً تم الإ المش�ت

ن  ي ب�ي
ي والصو�ت

ونية الداخلية وتطبيق برامج التواصل الداخىلي المر�أ لك�ت كة الإ بوابة ال�ش

كة من أجل تعزيز التعاون والعمل الجماعي و�عة مشاركة المعلومات  موظفي ال�ش

وزيادة الكفاءة.

اتيجية )مناره 3( لتنفيذها خالل  س�ت تم إعتماد المرحلة الثالثة من مشاريع الخطة الإ

البضائع  النظام الحالي المستخدم من قبل قطاع نقل  العام2٠١3م، منها إستبدال 

ن كفاءة العمل ورفع إنتاجية هذا القطاع وزيادة مستوى  العامة وذلك من أجل تحس�ي

ن أقسامه، حيث سيتم بمشئة هللا إعداد وتطبيق نظام جديد  تبادل المعلومات ب�ي

ومتطور )ERP( لتخطيط موارد قطاع نقل البضائع. 

Business Intelligence )BI( نظام  وع  م�ش تنفيذ  يتم  سوف  ذلك،  إل   بالإضافة 

دارات  دارة العليا ورؤساء القطاعات والإ ليدعم تطبيق التقارير الذكية لمساعدة الإ

التحليلية  التقارير  الأداء والحصول عىل مجموعة من  ات  ي متابعة مؤ�ش
المعنية �ن

ي ستساعد 
المتنوعة وعىل عدة مستويات وذلك بكل ي� وسهولة وبطريقة آمنة وال�ت

عىل إتخاذ القرارات بشكل أ�ع وأدق.

إدارة تقنية المعلومات

لجنة  اف  إ�ش تحت  أعمالها  تؤدي  الداخلية  للمراجعة  مستقلة  إدارة  كة  ال�ش لدى 

ن ذوي  ن المهني�ي كة وتضم نخبة من المراجع�ي المراجعة المنبثقة عن مجلس إدارة ال�ش

ي المراجعة الفنية 
ة �ن ة لديها الخ�ب ن معرفة وكفاءات عالية وكوادر فنية بحرية متم�ي

ي تحت البناء وذلك 
لأعمال التشغيل والصيانة للسفن العاملة والسفن الجديدة ال�ت

بأعىل المعاي�ي العالمية، وتعمل إدارة المراجعة بشكل مستمر عىل تطوير قدرات 

ي تنفيذ برامج 
ن فيها عن طريق تطبيق التقنية الحديثة والمتخصصة �ن ومهارات العامل�ي

المراجعة  التدريب والإطالع عىل ما يطرأ من أعمال  المراجعة عن طريق  ومعاي�ي 

والمفاهيم الحديثة.

إدارة المراجعة الداخلية والرقابة

ن وذو كفاءة  ي متم�ي
تصالت والعالقات العامة فريق مه�ن ي إدارة الإ

كة �ن ويمثل ال�ش

عالم المحلية والأجنبية المختلفة. ي العالقات العامة، مع وسائل الإ
عالية ومتمرس �ن

العضويات:

• منظمة التحاد الإسالمي لمالكي البواخر	

• كات المساهمة	 عضوية اللجنة الوطنية لل�ش

• عضوية مجلس الأعمال السعودي الأمريكي	

المساهمات والمشاركات:

• كة برعاية ندوة )النقل البحري الواقع والتطلعات( المقامة بالغرفة 	 قامت ال�ش

قية  ال�ش بالمنطقة  الصناعية  التجارية 

• الثقيلة 	 والمعدات  العامة  للبضائع  الدولي  والمؤتمر  المعرض  ي 
�ن المشاركه 

الهند  – مومباي  ي 
�ن والمقام   )BHP2٠١2( المشاريع  ومعدات 

• قبل 	 من  المنظم  المساهمة  السعودية  كات  لل�ش السنوي  المؤتمر  ي 
�ن المشاركة 

ي 
ستثمار �ن كات الأجنبية عىل الإ ي لندن، والذي يشجع ال�ش

)Morgan Stanley( �ن

السعودية كات  ال�ش أسهم 

• ي 	
ي معرض ومؤتمر )Seatrade( للقطاع البحري، وهو الحدث الأبرز �ن

المشاركة �ن

ي  ي د�ب
المنطقة لقطاع المالحة البحرية والمقام �ن

• ي الرياض	
ي يناير 2٠١2م �ن

ي �ي �ن ي مؤتمر إتش إس �ب
المشاركة �ن

• ي الرياض	
اير 2٠١2م �ن ي ف�ب

ي لنش �ن ي مؤتمر م�ي
المشاركة �ن

• ي تركيا	
ي مايو 2٠١2م �ن

ي �ي �ن ي مؤتمر إتش إس �ب
المشاركة �ن
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كة تحقيق رضاء عمالئها التام. ويتم ذلك عن طريق إجراءات  إن من أولويات ال�ش

معتمدة تضمن عملياً خدمة العمالء بالشكل المطلوب وذلك من خالل إيجاد قنوات 

 ISO 9001:2008 ًف به دوليا إتصال مفتوحة، ويشكل تطبيق نظام الجودة المع�ت

. ن ن والمرتقب�ي كه الحالي�ي الجزء الكب�ي من هذه الجهود لتلبية رغبات عمالء ال�ش

ي جميع 
إدارة الجودة �ن افية نظام  التابعة لها تطبق بإح�ت كات  كة وال�ش كما أن ال�ش

لنظام شهادة الجودة الدولية، ويقوم بمراجعة  ي يتم تنفيذها وفقاً 
الأنشطة، وال�ت

الخدمة  جودة  ضمان  بهدف  كة  ال�ش خارج  من  ن  مستقل�ي ن  إستشاري�ي النظام  هذا 

وط  ي حال إستيفاء كافة ال�ش
المقدمة للعميل ومن ثم منح شهادة ISO 9001:2008 �ن

كة قد حصلت عىل الشهادة وتم إعادة إصدارها  والمواصفات المطلوبة، علماً أن ال�ش

كة ليس فقط عىل تحقيق متطلبات  ي ال�ش
ي عام 2٠١2م. وتركز إدارة الجودة والأداء �ن

�ن

ي 
�ن المتبعة  الحديثة  الإجراءات والممارسات  الجودة بل عىل تطبيق أفضل  شهادة 

كة  ي ال�ش
ن �ن رتقاء بها من مجرد إجراء لتصبح ثقافة للعامل�ي نظام إدارة الجودة، والإ

ي عام 2٠١2م تم تطبيق  نظام تقييم 
كة، و�ن وذلك من أجل تحقيق متطلبات عمالء ال�ش

ي جميع 
ن �ن ن أداء الموظف�ي الأداء سالم "S.A.L.A.M" – وهو برنامج يهدف إل تحس�ي

دارة التنفيذية عىل ضمان س�ي الأعمال وفقاً لما تم  ات لالإ المستويات ويعطي مؤ�ش

ضمان الجودة

كة من أداء رسالتها  كة هي إحدى الدعائم ال�ت تمكن ال�ش ي ال�ش
ية �ن إدارة الموارد الب�ش

اتجيات الالزمة لدعم  س�ت ية بوضع الإ م إدارة الموارد الب�ش ن وتحقيق أهدافها، حيث تل�ت

اتيجيات بشكل دوري بناًء عىل  س�ت ية وتطويرها، ويتم مراجعة هذه الإ الموارد الب�ش

ة الحالية والمستقبلية. كة وعىل ضوء الأولويات المتغ�ي إحتياجات ال�ش

نة من ذوي  ن الكفاءات المم�ي بإستقطاب وتعي�ي ية دائماً  وتسعى إدارة الموارد الب�ش

ال  التوظيف  عملية  وتخضع  ة،  الكب�ي الفنية  ات  والخ�ب العالية  العلمية  المؤهالت 

ن  ات السابقة للمتقدم�ي معاي�ي علمية وعملية لقياس القدرة العلمية والفنية والخ�ب

مكاتب  ي 
�ن ن  الموظف�ي بلغ عدد  للتوظيف، وقد  المطروحة  الوظيفة  إحتياج  حسب 

كات التابعة لها )349( موظفاً يعملون داخل المملكة العربية السعودية  كة وال�ش ال�ش

ي نهاية العام 2٠١2م.
ن عىل ظهر السفن وعددهم ) 9٧9( �ن وخارجها، إضافة للعامل�ي

ن من خالل برامج متخصصة  ية تطوير الموظف�ي كما أن من مهام إدارة الموارد الب�ش

ومتقدمة ودورات تدريبية شاملة كفيلة للوصول بالموظف ال درجة عالية من المعرفة 

كة  كة، الذي بدوره ينعكس عىل نتائج ال�ش وإكتساب المهارات الالزمة لأداء أعمال ال�ش

كة من  ن لل�ش ية بتعزيز إنتماء الموظف�ي ككل. إضافة ال ذلك تقوم إدارة الموارد الب�ش

ن والتطوير والعمل الدؤوب لتوف�ي بيئة عمل مناسبة. خالل برامج التحف�ي

سياسات السعودة:

السعودية  العربية  للمملكة  الوطنية  الأهداف  ي 
�ن للمساهمة  دائماً  البحري  تسعى 

للعمل  ن  السعودي�ي ن  المواطن�ي المزيد من  واستقطاب  الوظائف  من خالل سعودة 

إدارة  أي  ي 
�ن الشاغرة  الوظائف  لشغل  ن  للسعودي�ي أولوية  تعطي  فهي  كة،  ال�ش ي 

�ن

كة البحري مصنفة ضمن فئة »الممتازة« حسب  كة، والجدير بالذكر أن �ش ي ال�ش
�ن

بلغت  حيث  السعودية  العربية  المملكة  ي 
�ن العمل  لوزارة  التابع  »نطاقات«  نظام 

ن  ، وبلغ عدد الموظف�ي ي
نسبة السعودة 6٠% بزيادة مقدارها )2.4٠%( عن العام الما�ن

العام 2٠١2م. ي نهاية 
العربية السعودية )١٧٧( �ن المملكة  ي 

ن �ن العامل�ي

نجازات خالل عام 2٠١2م حيث تم  ية بالعديد من الإ وقد قامت إدارة الموارد الب�ش

، كما تم  لي
دارية ضمن النظام الأ ية والشؤون الإ إضافة خدمات جديدة للموارد الب�ش

سكان، وإضافة برنامج تكافل، وتطوير نظام جديد  إضافة برنامج سكن لدعم تمويل الإ

دارة الأداء )برنامج سالم S.A.L.A.M( والذي يهدف لبناء ثقافة الأداء العالي داخل  لإ

ن تجاه هذه الثقافة،  ين وحث جميع الموظف�ي ن ن المتم�ي كة من خالل مكافأة وتحف�ي ال�ش

. ن وإعتماد هيكل الدرجات الوظيفية الجديدة وبرنامج دعم تعليم أبناء الموظف�ي

الموارد البشرية

كة وفروعها المختلفة  دارة بمراجعة أعمال وحدات العمل ومكاتب ال�ش تقوم هذه الإ

المالية  والمخاطر  الرقابة  والسياسات والإجراءات وأنظمة  والمعاي�ي  الأنظمة  وفق 

والعقود  الداخلية  والإجراءات  واللوائح  المحاسبية  والسياسات  والسجالت  والفنية 

يعات الحكومية... إلخ. ن والت�ش والقوان�ي

عتبار المخاطر والمعاي�ي الدولية  ي الإ
ويتم وضع الخطط السنوية لتحقيق ذلك أخذاً �ن

الحديثة للمراجعة والتدقيق.

كة فقد قامت إدارة المراجعة بإعادة  ومواكبًة لتوسع وتنوع نشاطات اساطيل ال�ش

اتيجيات التوسعية والأعمال  س�ت ي الإ
هيكلة أعمال المراجعة لتتناسب مع التطورات �ن

لمراجعة  أك�ب  نطاق  وإنشاء  المخاطر  إجراء دراسات شاملة عن  كة من خالل  لل�ش

دارية والفنية مما نتج عن ذلك زيادة كفاءة مخرجات  ونية والمالية والإ لك�ت الأنظمة الإ

وتقارير المراجعة.

وقد قامت إدارة المراجعة بإجراء فحص اختباري للحسابات والمستندات الخاصة 

كات التابعة طبقاً لخطة المراجعة لعام 2٠١2م وتم  قليمية وال�ش بالفروع والمكاتب الإ

كة. تقديم التقارير الالزمة إل لجنة المراجعة بال�ش
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 الفصل الثاني:
وحدات األعمال اإلسرتاتيجية واإلدارات المساندة

يقع عىل عاتق المنشآت التجارية تشجيع نمو وتطور المجتمع عن طريق التعاون 

ي التعاطي مع القضايا المجتمعية، وبالنسبة للبحري 
والتآزر والمشاركة والفاعلية �ن

جاوزت  كة  ال�ش نشاط  بدء  فمنذ  أعينها،  نصب  الجتماعية  المسؤولية  تضع  فإنها 

ن  والمساهم�ي المجتمع  نحو  شاملة  نظرة  لتتب�ن  القتصادية  الجوانب  اسهاماتها 

كة، وتعتقد أن المسؤولية الجتماعية تمتد إل أبعد من ذلك  ي ال�ش
والمستثمرين �ن

ية والمجتمع ككل. لتشمل المجموعات المحيطة بها من المؤسسات والهيئات الخ�ي

ي 
كة �ن ي كل أماكن تواجدها، وقد كانت مشاركات ال�ش

كة لتكون فاعلة �ن وتسعى ال�ش

: ي
العام 2٠١2م عىل النحو الآ�ت

• ن	 ي جمعية الأطفال المعوق�ي
رعاية برنامج )وحدة اللغة والتواصل( �ن

• ية لرعاية الأيتام )إنسان(	 دعم أعمال الجمعية الخ�ي

• اث والثقافة )الجنادرية 2٧(	 ي لل�ت
ي المهرجان الوط�ن

المشاركة �ن

• ي )٨2( للمملكة العربية السعودية	
ي فعاليات اليوم الوط�ن

المشاركة �ن

المسؤولية االجتماعية

مع  تتوافق  العامة  السالمة  ومقتضيات  البيئة  نحو  بضوابط صارمة  كة  ال�ش م  ن تل�ت

المعاي�ي المقررة من قبل الهيئات والمنظمات البيئية العالمية ذات العالقة، للمحافظة 

عىل سالمة البيئة البحرية والمناخ، حيث تغطي صناعة النقل البحري مناطق شاسعة 

ات  ك آثاراً عىل سالمة البيئة البحريه والتغ�ي من العالم، مما يزيد من إحتمالت أن ت�ت

كة بإستمرار بإتخاذ التداب�ي الكفيلة بالمحافظة عىل سالمة  المناخية، كما تقوم ال�ش

ي  الحسبان 
كة �ن ن اسطولها، وتأخذ ال�ش ن عىل م�ت موظفيها وصحتهم بما فيهم العامل�ي

ي المواصفات 
ورية للمحافظة عىل البيئة والمنصوص عليها �ن جميع المتطلبات الرصن

ي عىل البيئة جراء  مكان من الأثر السل�ب الفنية لسطولها، وتحرص عىل التقليل بقدر الإ

ن السطول، وتقوم  التلوث الناتج عن محركات السفن والمعدات المستخدمة عىل م�ت

كة بعمل الفحوصات الدورية لالسطول والمعدات بواسطة مكاتب استشارية  ال�ش

عالمية متخصصة للتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية والمقاييس المعتمدة عالمياً 

ومعاي�ي السالمة.

البيئة والسالمة

كة  لتحقيق  وفقا للمعاي�ي الدولية المطبقة من خالل ISO 9001:2008 تسعى ال�ش

أعىل درجة من رضاء العمالء وبناء عالقات تجاريه طويلة الأمد مع عمالئها وذلك 

من خالل:

• تقديم خدمات متكاملة للعمالء وتلبيه إحتياجاتهم وتوقعاتهم	

• الأعمال 	 بأنشطة  المتعلقة  القانونية  وط  وال�ش الحكومية  لالأنظمة  متثال  الإ

كة ال�ش تقدمها  ال�ت  والخدمات 

• ي الخدمات 	
ن والريادة �ن كة نحو التم�ي إستخدام آليات فاعلة لقياس الأداء لدفع ال�ش

اللوجستية

• ن ون�ش ثقافة الجودة بوصفها وظيفة 	 كة الداخلي�ي العمل عىل إرضا عمالء ال�ش

كة ي ال�ش
أساسية للقيادة عىل جميع المستويات �ن

• وتطوير 	 وتدريب  فة  والمح�ت المؤهلة  الموارد  ستقطاب  لإ ي 
الكا�ن الدعم  توف�ي 

ن الحالي�ي ن  الموظف�ي

• ي الجودة والبيئة والسالمة وتطوير الأداء	
ن �ن إستمرارية التحس�ي

سياسة الجودة

ي تنفيذ 
كة المالية والمشاركة �ن اف عىل تنفيذ سياسة ال�ش كز عمل قطاع المالية بالإ�ش ي�ت

ستثمارية، وكذلك عمليات الرقابة المالية والمتابعة وإعداد التقارير المالية  امج الإ ال�ب

دارة التنفيذية  ي مساعدة الإ
بش�ت أنواعها سواء الداخلية أو الخارجية وال�ت تساهم �ن

إعداد  يتول مهمة  القطاع  المناسب، وهذا  الوقت  ي 
�ن المناسبة  القرارات  اتخاذ  ي 

�ن

دارة العليا وأهداف جميع وحدات  الموازنة التقديرية السنوية بناًء عىل توجيهات الإ

ات بشكل ربع سنوي، كما يقوم بإعداد القوائم  دارات وتحديثها بالمتغ�ي الأعمال والإ

كة بشكل دوري )ربع سنوي / سنوي(، وكذلك التاكد  فصاح عن أعمال ال�ش المالية والإ

من إستيفاء جميع متطلبات هيئة السوق المالية، إضافة إل الرقابة عىل الحسابات 

يرادات بالشكل الصحيح والسليم وفقاً للمعاي�ي  والتأكد من تسجيل المرصوفات والإ

يبية حسب متطلبات  قرارات الزكوية والرصن المحاسبية المتعارف عليها، وإعداد الإ

كة من قبل المحاسب  الزكاة والدخل، والرد عىل أي إستفسارات ترد لل�ش مصلحة 

. ي وديوان المراقبة العامة والمراجع الداخىلي
القانو�ن

اإلدارة المالية

كة نظام ضمان الجودة بإستمرار للتأكد من أن أعمالها تس�ي  التخطيط له، وتراقب ال�ش

كة  ي ال�ش
وفقاً لالأهداف ومستوى الجودة المطلوب، ويتم تقييم نظام إدارة الجودة �ن

عن طريق الإجراءات التالية:

• تقويم داخىلي تقوم به إدارة الجودة والأداء ويقوم به فريق متخصص مرخص 	

دولية بشهادات 

• ن بضمان الجودة	 ن مختص�ي ن مستقل�ي تقويم خارجي والذي يتم عن طريق إستشاري�ي

• ي لتطوير الخدمات	
إستقصاء آراء العمالء من خالل دراسات البحث الميدا�ن

• دارة التنفيذية الدورية لمناقشة قضايا الجودة والأداء ومايحتاجه 	 إجتماعات الإ

فريق الجودة من دعم ومساندة
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المرابحة والصكوك  ي ودائع 
�ن الفائض  النقد واستثمار  بإدارة  الخزينة  إدارة  تختص 

ي دراسة 
ي صناديق الستثمار والأسهم المحلية بالإضافة ال المشاركة �ن

وجزء محدود �ن

كة من الجانب التمويىلي وتوف�ي التمويل الالزم لستيفاء تلك الحتياجات  مشاريع ال�ش

المالية.

ي حال تواجد فائض نقدي يتم استثماره 
تقوم الخزينة بإدارة النقد بشكل يومي، �ن

ة تعتمد عىل احتياجات  ات قص�ي ي أدوات ذات مخاطر متدنية مثل المرابحات لف�ت
�ن

ي النقد يتم توف�ي الحتياج الالزم عن 
ي حال وجود نقص �ن

كة المالية، و�ن امات ال�ش ن وال�ت

ة الأجل و توف�ي تمويل لرأس المال العامل. طريق تسييل الستثمارات قص�ي

ة الأجل، تقوم إدارة الخزينة  ي مرابحات قص�ي
بالإضافة إل إستثمار الفائض النقدي �ن

ي 
ي الصكوك،  كما يتم استثمار جزء من الفائض النقدي �ن

بإستثمار جزء من الفائض �ن

ي الأسواق المحلية من قبل محفظة 
صناديق الستثمار لالأسهم المحلية والستثمار �ن

كة عىل الستثمارات الآمنة ذات المخاطر  مدارة من قبل جهة مرخص لها، وتركز ال�ش

ي الأسهم المحلية تم استثمار نسبة لتتعدى 
المنخفضة،  حيث أنه عند الستثمار �ن

ي ذلك الوقت.
كة �ن )١٠%( من الفائض النقدي المتاح لدى ال�ش

ة لذلك يكون هيكل  ي بناء السفن استثمارات رأسمالية كب�ي
تتطلب عملية الستثمار �ن

كة عند بناء  ي بالإضافة إل تمويل خارجي، وتستثمر ال�ش
رأس المال من تمويل ذا�ت

ي المتوسط من قيمة السفينة 
ي ما نسبته )3٠%( �ن

السفن حيث يكون التمويل الذا�ت

وتوفر نسبة الـ )٧٠%( المتبقية من خالل التمويل الخارجي. 

كة عقد مرابحة مع صندوق الستثمارات العامة بتاريخ 3 يوليو 2٠١2م  وقعت ال�ش

ي أحواض 
ي نقل بضائع عامة يجري بناؤهما حالياً �ن

لتمويل جزء من تكاليف بناء سفين�ت

ي كوريا الجنوبية، وتبلغ قيمة عقد التمويل ما يعادل 4٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 
كة هونداي ميبو �ن �ش

ريـال – أربعمائة وخمسون مليون ريال سعودي حيث سيتم السداد عىل مدى )١٠( 

ي نهاية عام 2٠١2م 
سنوات من تاريخ استالم السفن وباقساط متساوية كل ربع سنة، و�ن

ي القوائم المالية 4,26 مليار ريال 
كات الموحدة �ن كة وال�ش بلغ التمويل لأصول ال�ش

سعودي.

يعة  ي السياسات الستثمارية والتمويلية منهجاً متوافقاً مع ال�ش
كة �ن ولقد نهجت ال�ش

يعة،  كة إل تمويل متوافق مع ال�ش الإسالمية ليصل ما نسبته 9٧% من قروض ال�ش

كما  2٠١4م،  عام  ي 
�ن  %١٠٠ نسبة  إل  يعة  ال�ش مع  المتوافق  التمويل  نسبة  وستصل 

ي تكاليف التمويل، حيث تقوم 
كة سياسة للتحوط من مخاطر التذبذب �ن اعتمدت ال�ش

مكانية تحديد سقف مناسب للحد من ارتفاع تكاليف  كة بالنظر بشكل متواصل لإ ال�ش

التمويل بشكل غ�ي متوقع.

التموي�ل واالست�ثمار

الدراسة  خالل  من  المخاطر  دارة  لإ كة  ال�ش تتبناها  ي 
ال�ت الوسائل  أحد  هو  ن  التأم�ي

بالمنافع،  المساس  دون  التكاليف   وتقليل  التشغيل  لمخاطر  المستمر  والتقييم 

اتيجية للحصول عىل  س�ت ن وحدات الأعمال الإ وتسعى باستمرار إل توحيد الجهود ب�ي

ن بأنواعه وتجنب  ن الواقع الحالي لغطاء التأم�ي تغطية تأمينة مثىل بالإضافة إل تحس�ي

كة.  ن المحتفظ بها لدى ال�ش ي بعض المجالت من بوالص التأم�ي
الزدواجية أو التكرار �ن

هناك  ستكون  كة  ال�ش اسطول  تنامي  مع  بأنه  اتيجية  س�ت الإ كة  ال�ش خطط  ي 
وتقصن

ن أفضل العروض  التأمينية  حاجة إل منافسة جديدة توجب التأكد من الجمع ب�ي

دارة عىل دراسة  ن أفضل منافع التغطية المتاحة، ومن هذا المنطلق تحرص الإ وب�ي

ن دراسة مستمرة من واقع السوق وقوة مراكزهم المالية والقدرة  خدمات مزودي التأم�ي

اماتهم فضالً عن قدراتهم التقنية بالإضافة إل الستفادة من البيوت  ن عىل الوفاء بال�ت

ي هذا المجال. 
الستشارية المتخصصة �ن

• كة ومركزها يؤهالنها لتكون 	 نوادي الحماية والتعويض: إن حجم اسطول ال�ش

ي  أك�ب نوادي الحماية العالمية، حيث تقوم هذه النوادي بتغطية 
عضواً فاعالً �ن

وتغطية  المنقولة،  البضائع  وتلفيات  السفن  حوادث  عن  الناشئة  المخاطر 

ن  كة بعضوية مجالس إدارات نادي�ي كة، وتتمتع ال�ش المطلبات المختلفة عىل ال�ش

ات وترسيخ المعرفه  من هذه الأندية مما يعود عليها بالنفع من خالل تبادل الخ�ب

بالمخاطر التشغيلية 

• ن عىل السطول والمعدات، بالإضافة إل البحارة 	 ن البحري: ويشمل التأم�ي التأم�ي

من  عنها  ينجم  وما  تبة،  الم�ت المدنية  والمسؤولية  كة  ال�ش سفن  عىل  ن  العامل�ي

ط بعض الدول لدخول موانئها وجوب وجود تغطية  مخاطر بحرية، حيث تش�ت

مناسبة ومتوافقة مع متطلبات هذه الدول

• ي وسيارات 	
كة من أجهزة ومبا�ن ن غ�ي البحري:  ويشمل تغطية مكاتب ال�ش التأم�ي

عىل  التكافىلي  ن  /التأم�ي ي  الط�ب ن  التأم�ي إل  بالإضافة  الحاجة،  حسب  ن  وعامل�ي

كة ال�ش ي 
�ن ن  العامل�ي

الت�أمني على أصول الشركة ومخاطر التشغيل

إدارة المخاطر هي جزء من تخطيط المشاريع الذي يحدد المخاطر الرئيسية ويضع 

للعديد من  تتعرض  البحري  النقل  أن  صناعة  لتفاديها، وحيث  المناسبة  الحلول 

الأسواق  ي 
�ن ذلك  كان  سواء  والتشغيىلي  ي 

والمعلوما�ت المالي  الصعيد  عىل  المخاطر 

ًا بهدف تحديد  كة هذا الجانب اهتماماً كب�ي الداخلية أو الخارجية، فقد أولت ال�ش

المخاطر المتوقعة والغ�ي متوقعة وتقويمها بموضوعية فضالً عن الستجابة عىل 

دارات  الإ جميع  فإن  المنطلق  هذا  ومن  المخاطر،  لتلك  دارتها  لإ الصحيح  الوجه 

ي تطبيق ضوابط داخلية مالئمة، 
كة يتحملون مسؤولياتهم �ن ي ال�ش

ن �ن والأفراد العامل�ي

كة ويحفظ مواردها، ويحميها من  وإدارة المخاطر المحددة بما يحقق أهداف ال�ش

العوامل السلبية أو غ�ي المتوقعة.

إدارة المخاطر





الفصل الثالث
البيانات المالية ونتائج األعمال
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لم يكن عام 2٠١2م من الأعوام الجيدة لصناعة النقل البحري بشكل عام، ولقطاع نقل 

ي الأسواق، مع العلم 
ي السعة الطنية �ن

النفط الخام بشكل خاص، بسبب الزيادة �ن

 . ي
ي النصف الأول من العام مقارنة بالنصف الثا�ن

بأن نتائج قطاع النفط كانت أفضل �ن

كما ساهم تحسن نتائج القطاعات الأخرى مثل قطاع نقل البضائع العامة ونتائج 

كة البحري للبضائع السائبة ال�ت بدأت أعمالها خالل هذه السنة، وكذلك زيادة  �ش

كة سياسة  ي ال�ش
كة، كما أن تب�ن ي دعم نتائج ال�ش

ديك �ن كة ب�ت كة من أرباح �ش حصة ال�ش

تخفيض �عة السفن والناقالت أدى ال خفض إستهالك الوقود وبالتالي إنخفاض 

الوطنية  كة  ال�ش ناقالت كيماويات لسطول   )4( انضمام  إن  التشغيل، كما  تكاليف 

ي الأرباح 
، كل هذه العوامل أدت ال إرتفاع صا�ن ي لنقل الكيماويات كان لها أثر إيجا�ب

لعام 2٠١2م حيث بلغت ٥٠4.٠ مليون ريال مقارنة بنتائج عام 2٠١١م وال�ت بلغت 2٨٧.٨ 

مليون ريال بزيادة قدرها ٧٥%، كما بلغت ربحية السهم لعام 2٠١2م ١,6٠ ريال/ للسهم 

مقارنة بربحية عام 2٠١١م ٠,9١ ريال/ للسهم، وبلغ الدخل التشغيىلي لعام 2٠١2م مبلغ 

4٥3,٨ مليون ريال مقابل 229,٥ مليون ريال لعام 2٠١١م بزيادة قدرها %9٧,٧.

النتائج المالية ألعمال وأداء الشركة والشركات التابعة

سوف يتم إيضاح البيانات المالية ونتائج أعمال الشركة للعام 2012م وبيان االصول والخصوم 
للشركة وإي�راداتها، باإلضافة إلى ملخص النتائج المالية للشركات التابعة خالل عام 2012م. كما 

سيتم إيضاح المدفوعات النظامية وسياسة توزيع األرباح في الشركة.
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 الفصل الثالث:
البيانات المالية ونتائج األعمال

النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية )بآالف الرياالت(

2008م2009م2010م2011م2012مالبند/السنة

2,464,6281,991,0842,049,8301,672,0162,594,530إيرادات التشغيل

)٥39,٥92()39٥,9٨6()62٥,692()٨٠١,١63()٨٧٥,٠9٧(تكلفة الوقود

)١,٠94,29٠()9٠3,٥٥9()9٧6,2٥3()١,٠2٧,2١4()١,2١٥,6٠٠(مصاريف التشغيل الأخرى

3٧3,93١١62,٧٠٧44٧,٨٨٥3٧2,4٧١96٠,64٨إجمالي دخل التشغيل

2٠٠,٥٧2١٧6,46٥١٠9,49٨٨3,2١2٧2,٨٥9إعانة الوقود

574,503339,172557,383455,6831,033,507إجمالي دخل التشغيل بعد إعانة الوقود

دارية والعمومية )١٠٥,٧١٨()9٥,٠2٠()١٠3,٨٠١()١٠9,66٠()١2٠,٧١٧(المصاريف الإ

)١١3،96٥(١٠٨,٠23١٠٨,3٧٥١6,234٧٠,2٧١إيرادات )مصاريف( أخرى

ائب )٥4,4٧١()34,٥9٠()36,36٥()2٥,49٧()36,299(مخصص الزكاة والرصن

كات التابعة  ي أرباح ال�ش
حقوق الملكية غ�ي المسيطرة من صا�ن

الموحدة
)2١,٥١٧()24,622()١٨,٥٧3()2٧,٠44()9,3٨٥(

ي ربح السنة
503,993287,768414,878369,300749,968صا�ن

1,600,911,321,172,38ربح السهم من صافي الربح )ريال سعودي(

٢٠٠٨
٠

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

٢٫٠

٢٫٥

٣٫٠

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

ي
ود

سع
ل 

ريا
ار 

لي
م

صافي الربح المصاريف اإلدارية والعمومية مصاريف التشغيل إي�رادات التشغيل

الجداول والبیانات المالیة لنتائج األعمال

النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية
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بيان االصول والخصوم كما في 31 ديسمرب )بآالف الرياالت(

2008م2009م2010م2011م2012مالبند

١,١١٧,١٨٧١,٠42,2٨٠١,٥٧٨,464١,22٥,١46١,٥٧9,١٨٥مجموع الصول المتداولة

ي الصول الثابتة
٧,٥١٨,396٧,2٥2,٨٥46,4٠٧,63٠6,٧3٠,٧66٥,6٥٨,9١٠صا�ن

2,42٨,٠262,32٨,٠٧٧١,9٨٠,١٨٥2,3٨٠,9222,٥٨١,33١الصول الأخرى غ�ي المتداولة

11,063,60910,623,2119,966,27910,338,5849,819,426مجموع االصول

١,٠٠٧,١6٨944,24٨٧36,٠3٠6٠٨,٠4١٨١٧,٧26مجموع الخصوم المتداولة

4,2٥3,٧334,294,96٨3,٨١٨,٥4٠4,٥١6,١٨٠3,٧٠9,94١تمويل المرابحة لقروض طويلة الأجل

٧6,9632٨,٠٥٨33,32634,9٧43٧,٨٨٨الخصوم غ�ي المتداولة الأخرى

5,337,8645,267,2744,587,8965,160,9454,565,555مجموع الخصوم

3,١٥٠,٠٠٠3,١٥٠,٠٠٠3,١٥٠,٠٠٠3,١٥٠,٠٠٠3,١٥٠,٠٠٠رأس المال المدفوع

2,26٠,9١4١,9١2,623١,939,69١١,٨3٧,٥2٠١,94٠,٧96الحتياطيات والأرباح المبقاة

3١4,٨3١293,3١42٨٨,692١9٠,١١9١63,٠٧٥حقوق الملكية غ�ي المسيطرة

5,725,7455,355,9375,378,3835,177,6395,253,871مجموع حقوق الملكية

11,063,60910,623,2119,966,27910,338,5849,819,426مجموع الخصوم وحقوق الملكية

٢٠٠٨
٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

حقوق الملكية مجموع الخصوم مجموع االصول

ي
ود
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ل 

ريا
ار 
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م

 بيان االصول والخصوم للشركة

بيان االصول والخصوم كما في 31 ديسمرب
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ة: ن عىل مدار السنوات الخمسة الأخ�ي ات عىل حقوق المساهم�ي يوضح الجدول التالي التغ�ي

حقوق المساهمني كما في 31 ديسمرب )بآالف الرياالت(

النسبةالزيادة/ )النقص(حقوق المساهمنيالسنة

٧%2٠١2٥,4١٠,9١434٨,29٠م

)٠,٥%()2٧,٠6٧(2٠١١٥,٠62,624م

2%2٠١٠٥,٠٨9,69١١٠2,١٧١م

)2%()١٠3,2٧6(2٠٠94,9٨٧,٥2٠م

9%2٠٠٨٥,٠9٠,٧9643١,٠٠3م

النمو في حقوق المساهمني

٢٠٠٨

-

١

٢

٣

٤

٥

٦

٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢

ي
ود

سع
ل 

ريا
ار 

لي
م

النمو في حقوق المساهمني

٥٫٤١
٥٫٠٦ ٥٫٠٩ ٤٫٩٩ ٥٫٠٩

النمو في حقوق المساهمني
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اتيجية منتجة لالأرباح والتدفقات النقدية، وهي قطاع نقل النفط والغاز، قطاع نقل الكيماويات، قطاع نقل البضائع العامة وقطاع  كة من خالل أربع وحدات إس�ت تعمل ال�ش

كة البحري للبضائع  كة الوطنية لنقل الكيماويات، و�ش ن هما ال�ش ن مستقلت�ي كت�ي نقل البضائع السائبة، ويعمل قطاعي نقل الكيماويات ونقل البضائع السائبة من خالل �ش

. ن ي هذين القطاع�ي
ن �ن اتيجي�ي كاء إس�ت السائبة، نظراً لوجود �ش

نسبة حقوق المساهمني مقارنة باالصول

نسبة حقوق المساهمني الى االصول كما في 31 ديسمرب )بآالف الرياالت(

النسبةمجموع االصولحقوق المساهمنيالسنة

49%2٠١2٥,4١٠,9١4١١,٠63,6٠9م

4٨%2٠١١٥,٠62,623١٠,623,2١١م

٥١%2٠١٠٥,٠٨9,69١9,966,2٧9م

4٨%2٠٠94,9٨٧,٥2٠١٠,33٨,٥٨4م

٥2%2٠٠٨٥,٠9٠,٧969,٨١9,426م

٢٠٠٨

٪٥٢

٪٤٥

٪٤٦

٪٤٧

٪٤٨

٪٤٩

٪٥٠

٪٥١

٪٥٢

٢٠٠٩

٪٤٨

٢٠١٠

٪٥١

٢٠١١

٪٤٨

٢٠١٢

٪٤٩

نسبة حقوق المساهمني مقارنة باالصول

نسبة حقوق المساهمني مقارنة باالصول



52

 الفصل الثالث:
البيانات المالية ونتائج األعمال

إي�رادات قطاعات الشركة الرئيسة للعام المالي 2012م )بآالف الرياالت(

إي�رادات القطاع
التشغيل

ت�كلفة 
الوقود

مصاريف 
التشغيل 

األخرى

مجموع 
مصاريف 
التشغيل

إعانة 
الوقود

إجمالي 
الدخل 

التشغيلي

نسبة الدخل 
التشغيلي للقطاع 

من المجموع

٥٥%١٥٧,46٨3١4,٧9٧)١,3١٧,١4٨()٥92,٥١٧()٧24,63١(١,4٧4,4٧٧قطاع نقل النفط الخام *

2٥%2,١64١4٥,٠٨١)29٧,9٥6()29٧,9٥6(-44٠,٨٧3قطاع نقل الكيماويات

١9%4٠,94٠١٠6,3٧١)444,6٧٥()294,2٠9()١٥٠,466(٥١٠,١٠6قطاع نقل البضائع العامة

١%٨,2٥4-)3٠,9١٨()3٠,9١٨(-39,١٧2نقل البضائع السائبة **

100%200,572574,503)2,090,697()1,215,600()875,097(2,464,628المجموع

ي نتائج الأعمال 
اً زمنياً، لذا فإن المستأجر يتحمل تكلفة الوقود، والبعض الأخر يعمل داخل تجمع، يقوم هذا التجمع بتوزيع صا�ن * بعض ناقالت هذا القطاع مؤجرة تأج�ي

. ن  بعد خصم المصاريف عىل المساهم�ي

كة أراسكو ال�ت تتحمل تكلفة الوقود. ها عىل �ش ** سفن هذا القطاع مستأجرة ومعاد تأج�ي

%25
نقل الكيماويات

إجمالي الدخل التشغيليمصاريف التشغيلايرادات التشغيل

%55
نقل النفط الخام

%19
نقل البضائع 
العامة

%1
نقل البضائع 

السائبة

%18
نقل الكيماويات

%60
نقل النفط الخام

%14
نقل الكيماويات

%63
نقل النفط الخام

%21
نقل البضائع 
العامة

%1
نقل البضائع 

السائبة

%21
نقل البضائع 
العامة

%2
نقل البضائع 

السائبة
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توزيعات االصول والخصوم حسب قطاعات الشركة كما في 31 ديسمرب 2012م )بآالف الرياالت(

نقل النفط 
الخام

نقل 
الكيماويات

نقل البضائع 
العامة

نقل البضائع 
المجموعالمشرتكةالسائبة

٥,24٠,4١٧3,٧٠٥,٠٧١9٧2,٧١42٠٨,969936,43٨١١,٠63,6٠9الصول

١٠٠%٨ %2%9%34 %4٧ %النسبة المئوية

١,٨٧9,6٠١2,٥2٨,٠936١3,١١2٧,٥٥63٠9,٥٠2٥,33٧,٨64الخصوم

١٠٠%6 %٠,١4%١2 %4٧ %3٥ %النسبة المئوية

الخصوماالصول

%34
نقل الكيماويات

%47
نقل النفط الخام

%9
نقل البضائع 
العامة

%2
نقل البضائع 

السائبة

%8
المشرتكة

%47
نقل الكيماويات

%35
نقل النفط الخام

%12
نقل البضائع 
العامة

%6
المشرتكة
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رؤوس اموال الشركات التابعة الموحدة لعام 2011م و 2012م

تاري�خ نوع الشركةاسم الشركة
الت�أسيس

رأس المال 
في  2012م

رأس المال 
في  2011م

نسبة 
الملكية 

في 
2012م

نسبة 
الملكية 

في2011م

تفاصيل 
األسهم

أدوات 
الدين

كة إن إس �ي إس آي )أمريكا( �ش
ذات مسؤولية 

محدودة
ل توجد١٠٠١,٠٠٠%١٠٠%١99١3,٧٥٠,٠٠٠3,٧٥٠,٠٠٠م

دارة السفن  ق الأوسط لإ كة ال�ش �ش
المحدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ل توجد١٠٠١%١٠٠%١9963٠6,٥4٠3٠6,٥4٠م

كة الوطنية لنقل الكيماويات  ال�ش
المحدودة

ذات مسؤولية 
محدودة

ل توجد٨٠6١,٠٠٠,٠٠٠%٨٠%١99٠6١٠,٠٠٠,٠٠٠6١٠,٠٠٠,٠٠٠م

كة البحري للبضائع السائبة �ش
ذات مسؤولية 

محدودة
ل توجد6٠2٠٠,٠٠٠%6٠%2٠١٠2٠٠,٠٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠,٠٠٠م

 

ملخص النتائج المالية للشركات التابعة للعام المالي 2012م )بآالف الرياالت(

إي�رادات اسم الشركة
التشغيل

مصاريف 
التشغيل

مصاريف 
عمومية 

وإدارية

)مصاريف( 
إي�رادات 

أخرى

صافي الربح 
)الخسارة(

نسبة 
مساهمتها 
في صافي 

أرباح الشركة

كة إن إس �ي إس آي )أمريكا(* ٠,١6%33٧96)١6,2١٧()٥,٧9٧(23,١٥6�ش

دارة السفن  ق الأوسط لإ كة ال�ش �ش
المحدودة**

4١,24٨---)3٧,6٥3()١,٠4٠(2,٠6٠%٨,4١

كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة ١9,46%9٨,٠٨2)١9,١63()9,٥2١()29٧,9٥6(44٠,٨٧3ال�ش

كة البحري للبضائع السائبة ٠,94%42١4,٧٥١)١,92٥()3٠,9١٨(39,١٧2�ش

كة الأم. ي دخلها بالكامل عىل ال�ش
 * تعتمد �ن

كاتها التابعة. كة الأم و�ش ي دخلها بالكامل عىل ال�ش
** تعتمد �ن
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التموي�ل خالل العام 2012م* )بآالف الرياالت(

أصل قيمة اسم الشركة
القروض

رصيد 
القروض 

بداية السنة

متوسط 
مدة 

القروض 
بالسنوات

إضافات 
خالل السنة

المسدد 
خالل السنة

رصيد 
القروض 

نهاية 
السنة

كة الوطنية السعودية للنقل البحري 2,4٨2,٧99)3٧6,٨١٠(١٠٥4٥,6٥٠ 4,44٠,٥3٥2,3١3,9٥9ال�ش

كة الوطنية لنقل الكيماويات 2,3٨١,633)١4١,236(2,٨١١,١٥62,4٨3,6٧6٨,٧39,١93ال�ش

دارة السفن المحدودة ق الأوسط لإ كة ال�ش ١٥,3٨6)١,99١(ل يوجد2٥,342١٧,3٧٨٧�ش

4,879,818)520,037(584,843-7,277,0334,815,013المجموع

كاتها التابعة من صندوق الستثمارات العامة، فإنها تحصل عىل تمويل من عدة مصارف ومن أهمها: مجموعة سامبا المالية،  كة و�ش * إضافة ال التمويل الذي تحصل عليه ال�ش

ي باريبا – باريس. ي إن �ب ي )ساب(، البنك الأهىلي التجاري، بنك الرياض، بنك الخليج الدولي وبنك �ب
يطا�ن ، البنك السعودي ال�ب البنك السعودي الفرنسي

ي
ود

سع
ل 

ريا
ن 

يو
مل

٢٠١٣

٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

٤٦٦٤٩٨٤٧٠٤٥٩

٥٥٨

رصيد تمويل المرابحة والقروض طويلة األجل

رصيد تموي�ل المرابحة والقروض طويلة األجل

جدول سداد المرابحة والقروض طويلة األجل القائمة كما في 31 ديسمرب 2012م )بآالف الرياالت(

المجموع2017م2016م2015م2014م2013ماسم الشركة

كة الوطنية السعودية للنقل البحري 264,٨٥٨343,٥٨٥32٨,9433١٧,6634١6,٥93١,6٧١,642ال�ش

كة الوطنية لنقل الكيماويات ١99,236١4١,236١4١,236١4١,236١4١,236٧64,١٨٠ال�ش

دارة السفن المحدودة ق الأوسط لإ كة ال�ش ١٥,3٨6---١,99١١3,39٥�ش

466,085498,216470,179458,899557,8302,451,208المجموع
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دورية،  بصفة  يبية  والرصن الزكوية  قرارات  الإ بإعداد  التابعة  كاتها  و�ش كة  ال�ش تقوم 

ي 
قرارات �ن يبية بموجب هذه الإ تب عليها من مدفوعات زكوية ورصن ويتم سداد ما ي�ت

يبية المفروضة  ات المحددة نظاماً، كما تقوم بسداد جميع الستقطاعات الرصن الف�ت

عىل المدفوعات لجهات أجنبية غ�ي مقيمة بشكل دوري بموجب النظام.

كما قامت  السنوات ح�ت عام 2٠١١م  لكافة  الزكوية  قرارات  الإ بتقديم  كة  ال�ش قامت 

يبة الستقطاع ح�ت شهر نوفم�ب 2٠١2م وسددت كافة المستحقات  بتقديم إقرارات رصن

كة ربوطاً إضافية  قرارات. واستلمت ال�ش لتلك الإ يبة الستقطاع وفقاً  الزكوية ورصن

ي بلغت 
يبة الستقطاع الخاصة بالسنوات من عام 2٠٠١م ح�ت عام 2٠٠٧م ال�ت للزكاة ورصن

اض لدى المصلحة عىل جميع  كة بالع�ت 22 مليون ريال سعودي، وقد قامت ال�ش

كة الربوط الزكوية النهائية  البنود لتلك الربوط وطريقة معالجتها، ولم تستلم ال�ش

من المصلحة عن السنوات المتبقية من عام 2٠٠٨م ح�ت عام 2٠١١م ومنذ البدء بتطبيق 

ستقطاع عن أي مدفوعات  يبة الإ كة بسداد رصن ي الجديد تقوم ال�ش ي�ب النظام الرصن

ي 
كة بأنها كّونت مخصصا كافيا كما �ن ي مواعيدها، كما تعتقد ال�ش

لجهات غ�ي مقيمة �ن

يبية محتملة من قبل المصلحة  3١ ديسم�ب 2٠١2م لمواجهة أي مطالبات زكوية أو رصن

عن تلك السنوات.

قرارات الزكوية لكافة السنوات ح�ت  كة الوطنية لنقل الكيماويات بتقديم الإ قامت ال�ش

يبة الستقطاع ح�ت شهر نوفم�ب 2٠١2م،  عام 2٠١١م، كما قامت بتقديم إقرارات رصن

قرارات. كما  لتلك الإ يبة الستقطاع وفقاً  وسددت كافة المستحقات الزكوية و رصن

بالسنوات من  الخاصة  يبة الستقطاع  للزكاة  ورصن إضافية  كة ربوطاً  ال�ش إستلمت 

اض  كة بالع�ت ١99١م ح�ت 2٠٠4م بلغت ٥9 مليون ريال سعودي، وقد قامت هذه ال�ش

ي شهر ابريل 2٠١٠م تم التوصل 
عىل بعض البنود لتلك الربوط وطريقة معالجتها، و�ن

إل تسوية نهائية مع المصلحة عن تلك الأعوام بلغت ٥3 مليون ريال سعودي، حيث 

ي عىل خمس 
كة بسداد 26 مليون ريال خالل عام 2٠١١م وتم تقسيط البا�ت قامت ال�ش

كة بأنها قد كوَّنت مخصص كاٍف للزكاة  سنوات إعتباراً من يوليو 2٠١2م. وتعتقد ال�ش

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م.
يبة الستقطاع كما �ن ورصن

كة الوطنية لنقل الكيماويات عىل أساس  كة وال�ش يتم اعداد القرارات الزكوية لل�ش

كة عىل حدة.  الوعاء الزكوي الخاص بكل �ش

ي مصلحة الزكاة والدخل بعد استيفاء 
كة البحري للبضائع السائبة �ن تم تسجيل �ش

كة  ال�ش وتعمل   ، ن المم�ي الزكوي  الرقم  عىل  الحصول  وتم  التسجيل  وط  �ش جميع 

كة التابعة بأنها  قرارات الزكوية لتقديمها للمصلحة، وتعتقد ال�ش التابعة عىل إعداد الإ

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م.
يبية كما �ن امات رصن ن قد كونت مخصص كاِف للزكاة ول توجد أي ال�ت

الزكاة الشرعية والضرائب

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة كما في 2012/12/31م

الشركة الوطنيه لنقل البحريالبيــان
الكيماويات

شركة البحري للبضائع 
السائبة

كة ١٥,64٥,١66١4,444,٨٨١6,4٧١,9٥9الزكاة بموجب إقرار ال�ش

يبة الستقطاع لشهر ديسم�ب 2٠١2م -١١2,9٧6١94,66٥مستحقات رصن

-٧١4,٧٧١39,4١9مستحقات التأمينات الجتماعية لشهر ديسم�ب 2٠١2م

المدفوعات النظامية:
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كة بتوزيع الأرباح وفقاً لنتائجها التشغيلية والسيولة النقدية واحتياجات  تقوم ال�ش

رأس المال العامل، وكذلك الستثمارات الرأسمالية، وبناًء عىل ذلك فقد قرر مجلس 

ي اجتماعه المنعقد بتاريخ 2٠ ديسم�ب 2٠١2م التوصية للجمعية العامة 
كة �ن إدارة ال�ش

ن عن العام المالي 2٠١2م،  بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 3١٥ مليون ريال عىل المساهم�ي

وذلك بواقع ريال واحد لكل سهم ويمثل ذلك )١٠%( من رأس المال، عىل أن تكون 

ي نهاية تداول الأسهم يوم إنعقاد إجتماع 
ن لالأسهم �ن ن المالك�ي أحقية الأرباح للمساهم�ي

الجمعية العامة.

: »توزع  كة عىل ما يىلي نصت المادة )36( من عقد التأسيس والنظام الأسا�ي لل�ش

ن بعد خصم جميع المرصوفات العمومية والتكاليف  الأرباح الصافية عىل المساهم�ي

الأخرى والحتياطي النظامي حسب المادة )34( من هذا النظام، ويستحق أعضاء 

سنوية  مكافأة  إل  بالإضافة  دارة،  الإ مجلس  جلسات  حضور  بدل  دارة  الإ مجلس 

مقطوعة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك«.

ي 
يوضح الجدول التالي الأرباح الصافية المحققة والتوزيعات النقدية ونسبتها إل صا�ن

الربح، حيث بلغ متوسطها )6٨%(، وكذلك متوسط التوزيعات إل رأس المال الذي 

بلغ )١٠%( خالل السنوات الخمس الماضية )2٠٠٨م – 2٠١2م(.

سياسة توزيع األرباح

 صافي الربحالسنة المالية
)بآالف الرياالت(

التوزيعات 
 النقدية

)بآالف الرياالت( 

توزيعات 
أسهم منحة

نسبة التوزيعات 
النقدية إلى صافي 

الربح )%(

نسبة التوزيع من رأس 
المال )%(

١٠%62%ــــ3١٥,٠٠٠*2٠١2٥٠3,993م

٥%٥٥%ــــ2٠١١2٨٧,٧6٨١٥٧,٥٠٠م

١٠%٧6%ــــ2٠١٠4١4,٨٧٨3١٥,٠٠٠م

١٠%٨٥%ــــ2٠٠9369,3٠٠3١٥,٠٠٠م

١٥%63%ــــ2٠٠٨٧49,96٨4٧2,٥٠٠م

المتوسط السنوي ــــ2,325,9071,575,000المجموع
%68

المتوسط السنوي 
%10

* خاضع لموافقة الجمعية العامة العادية.
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ت�تبنى الشركة سياسة اإلفصاح والشفافية حسب ما نصت عليه الئحة الحوكمة 
ومتطلبات العرض واإلفصاح عند إعداد هذا التقري�ر لضمان إيصال المعلومات 
الصحيحة إلى المستفيدين منه كالمساهمني والمقرضني والجهات الحكومية 
وغريهما، كما توضح بعض المعلومات المتعلقة باإلفصاح المحاسبي، وتبني 
مدى إلتزامها بمعاي�ري حوكمة الشركات، وكذلك المعلومات المتعلقة بمجلس 
الفصل على معلومات عن  المنبثقة عنه، كما يشتمل هذا  واللجان  اإلدارة 

اإلدارة التنفيذية والمهام المناطه بها.

تأسيس  عليها عقد  ي نصَّ 
ال�ت والمتيازات  الحقوق  بجميع  كة  ال�ش يتمتع مساهمي 

كات الصادرة  كات والالئحة التنفيذية لحوكمة ال�ش ي تتما�ش مع نظام ال�ش
كة، وال�ت ال�ش

دارة التنفيذية عىل تهيئة البيئة  دارة والإ عن هيئة السوق المالية، ويحرص مجلس الإ

من  وسهولة  ي�  بكل  الحقوق  تلك  جميع  بممارسة  للتمتع  ن  للمساهم�ي المناسبة 

شح لعضوية  ال�ت ي 
التمتع بحقهم �ن إل  بالإضافة  كة،  ال�ش إدارة  التواصل مع  خالل 

وط النظامية، ودعوتهم من خالل الصحف  دارة لمن تنطبق عليهم ال�ش مجلس الإ

، وموقع تداول لحضور الجمعيات العمومية  ي
و�ن لك�ت كة الإ المحلية، وع�ب موقع ال�ش

ي مجلس 
ي التصويت، واختيار ممثليهم �ن

عند انعقادها مع المحافظة عىل حقهم �ن

ي المناقشات المتعلقة بجميع أنشطة 
ن �ن دارة، ويشارك عدد كب�ي من المساهم�ي الإ

وعند  العمومية،  للجمعيات  حضورهم  خالل  من  المستقبلية  والخطط  كة  ال�ش

عالن عنها والعمل فوًرا عىل دفعها   اعتماد الجمعية العامة لتوزيعات الأرباح يتم الإ

ي نهاية تداول يوم انعقاد 
ن بسجالت مركز إيداع الأوراق المالية �ن ن المسجل�ي للمساهم�ي

ن  ة ل تزيد عىل ثالث�ي ي محافظهم عن طريق البنوك المحلية خالل ف�ت
الجمعية العامة �ن

يوماً من تاريخ اعتماد الجمعية.

كات الستثمارية،  ي تنظمها بعض ال�ش
ي المنتديات الستثمارية ال�ت

كة �ن وتشارك ال�ش

ن خالل لقاءات  ن حالي�ي ن أو مساهم�ي كة باللتقاء بمستثمرين محتمل�ي حيث قامت ال�ش

نظمتها بعض الجهات المهتمة بالستثمار، وكذلك استقبال عدد من مسؤولي الجهات 

كة تقترص عىل المعلومات العامة،  ي تقدمها ال�ش
الستثمارية، علماً بأن المعلومات ال�ت

ي تتسق مع تعليمات هيئة 
فصاح عنها خالل قنوات التصال الرسمية ال�ت ي سبق الإ

وال�ت

السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة.

ولجميع  لمساهميها  توفر   )www.bahri.sa( ي 
و�ن لك�ت الإ كة  ال�ش موقع  خالل  ومن 

كة عىل أساس مستمر، ويمكن استخدام  اً للتواصل مع ال�ش ن الآخرين من�ب المستخدم�ي

للمعلومات  تحديث  وأي  مطلوبة،  تكون  معلومات  أية  عن  للبحث  الموقع  هذا 

ي تشمل التقارير الدورية والسنوية والتقارير التشغيلية، 
كة، وال�ت ي تتعلق بال�ش

ال�ت

ي 
و�ن الراهن  الوقت  ي 

�ن الأسهم  حملة  إل  بالإضافة  كة  ال�ش وإعالنات  والمنشورات 

السابقة. السنوات 

كة جميع الأخبار عن أدائها وأنشطتها من خالل القنوات الرسمية مثل  م ال�ش كما تقدِّ

فصاح المعتمدة من  موقع )تداول( وفقاً لتوجيهات هيئة السوق المالية، وسياسة الإ

كة. كة كجزء من لوائح حوكمة ال�ش قبل ال�ش

حقوق المساهمني والتواصل معهم
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ورية بشكل شفاف وخاصة فيما  تقوم البحري بالفصاح عن كافة المعلومات الرصن

يتعلق بأنشطتها ونتائجها وذلك بشكل ل يؤدي ال التأث�ي عىل أنشطتها.

• ن 	 الإختالف عن معاي�ي المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ي

: ن القانوني�ي

ن  للمحاسب�ي السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  المحاسبة  معاي�ي  عن  فروقات  ليوجد 

. ن القانوني�ي

• ي التصويت تعود لأشخاص 	
ي فئة الأسهم ذات الأحقية �ن

وصف لأي مصلحة �ن

كة  ال�ش أبلغوا  وأقربائهم(  ن  التنفيذي�ي وكبار  كة  ال�ش إدارة  أعضاء مجلس  )عدا 

هيئة  لدى  دراج  والإ التسجيل  قواعد  من   )45( المادة  بموجب  الحقوق  بتلك 

ة: ي تلك الحقوق خالل السنة المالية الأخ�ي
السوق المالية، وأي تغي�ي �ن

ي التصويت.
ي فئة الأسهم ذات الأحقية �ن

كة أي بالغ عن أي مصلحة �ن لم تستلم ال�ش

• مالية 	 أوراق  أي  أو  للتحويل  قابلة  دين  أداوات  أي  وأعداد  لفئات  وصف 

كة  كتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ال�ش تعاقدية أو مذكرات حق الإ

كة مقابل ذلك: خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت علية ال�ش

كة أي فئات وأدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية  ل يوجد لدى ال�ش

كة خالل السنة  أو أي مذكرات حق إكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ال�ش

المالية.

• وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو 	

أو  أصدرتها  مشابهة  أو حقوق  إكتتاب  مذكرات حق  أو  تعاقدية  مالية  أوراق 

كة: ال�ش منحتها 

كة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل  ل يوجد لدى ال�ش

أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها 

كة. ال�ش

• كة لأي أدوات دين قابلة 	 اء أو إلغاء من جانب ال�ش داد أو �ش وصف لأي اس�ت

المالية  الأوراق  ن  ب�ي ن  التمي�ي مع  المتبقية،  المالية  الأوراق  وقيمة  داد،  لالس�ت

كاتها التابعة: تها �ش كة وتلك ال�ت اش�ت تها ال�ش المدرجة ال�ت اش�ت

اء أو إلغاء لأي أدوات دين  داد أو �ش كاتها التابعة أي اس�ت كة أو �ش ل يوجد لدى ال�ش

داد. قابلة لالس�ت

• كة وطرف ذي عالقة:	 ن ال�ش وصف لأي صفقة ب�ي

للخدمات  العربية  كة  ال�ش مع  اتفاقية  كة  ال�ش وقعت  2٠١٠م،  أغسطس   2٨ بتاريخ 

كة تابعة للبحري( مملوكة  كة البحري للبضائع السائبة )�ش نشاء �ش الزراعية )أراسكو( لإ

الأستاذ/  أن  كة  ال�ش وتوضح  )أراسكو(،  كة  �ش تملكه  و)%4٠(  للبحري   )%6٠( بنسبة 

كة الوطنية السعودية للنقل  عبدهللا بن سليمان الربيعان هو رئيس مجلس إدارة ال�ش

كة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو(،  البحري )البحري( ورئيس مجلس إدارة ال�ش

ي اجتماع الجمعية العامة العادية رقم )36( 
فصاح عن هذه المصلحة �ن وقد تم الإ

المنعقد بتاريخ 4/22/ 2٠١2م، وتمت الموافقة عليه.

• كة طرفاً فيها وتوجد أو كانت 	 معلومات تتعلق بأي أعمال أو قيود تكون ال�ش

كة أو الرئيس التنفيذي أو للمدير  فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة ال�ش

المالي أو لأي شخص ذي عالقة بأي منهم:

كة طرفاً فيه وتوجد  كة بأنه ليوجد أي عقد تكون ال�ش فيما عدا ما ُذكر أعاله، تقر ال�ش

كة أو الرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو  فيه مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة ال�ش

لأي شخص ذو عالقة بأي منهم.

• كة أو 	 بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس إدارة ال�ش

ن عن أي راتب أو تعويض: أحد كبار التفيذي�ي

كة بأي تنازل عن راتب  ي ال�ش
ن �ن دارة أو كبار التنفيذي�ي لم يقم أي من أعضاء مجلس الإ

أو تعويض.

• أي 	 عن  كة  ال�ش مساهمي  أحد  بموجبة  تنازل  اتفاق  أو  ترتيبات  لأي  بيان 

الأرباح: ي 
�ن حقوق 

ي الأرباح.
كة بالتنازل عن أي حقوق �ن كة أي بالغ من مساهمي ال�ش لم تستلم ال�ش

• كة:	 بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي ال�ش

موظفي  لمصلحة  أنشئت  مجنبة،  إحتياطيات  أو  محددة  استثمارات  أية  يوجد  ل 

ي المملكة 
كة ما عدا مخصصات مكافأة نهاية الخدمة كما نص عليها نظام العمل �ن ال�ش

كات مملوكة بالكامل  ي يوجد بها �ش
ي الدول ال�ت

العربية السعودية، والأنظمة المشابهة �ن

للبحري مثل الوليات المتحدة الأمريكية ودولة الأمارات العربية المتحدة 

• 	: ي
كة بالأ�ت يقر مجلس إدارة ال�ش

• أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.	

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

• كة عىل مواصلة نشاطها.	 ي قدرة ال�ش
أنه ل يوجد أي شك يذكر �ن

• ي عىل القوائم المالية:	
تحفظات المحاسب القانو�ن

ي عىل القوائم المالية.
ليوجد أي تحفظ لدى المحاسب القانو�ن

• ة 	 الف�ت انتهاء  قبل  ي 
القانو�ن المحاسب  بإستبدال  دارة  الإ مجلس  توصية 

أجلها: من  ن  المع�ي

ن من  ة المع�ي ي قبل انتهاء الف�ت
دارة بإستبدال المحاسب القانو�ن لم يو�ي مجلس الإ

أجلها.

• كة من الجهات 	 جراءات أو قيد احتياطي مفروض عىل ال�ش العقوبات أو الإ

افية والقضائية: �ش الرقابية والتنظيمية والإ

كة أي عقوبات أو إجراءات أو قيد إحتياطي من الجهات الرقابية  لم تفرض عىل ال�ش

افية والقضائية. والتنظيمية والإ�ش

اإلفصاح
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• كة:	 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بال�ش

تنفذ إدارة المراجعة الداخلية والرقابة عمليات مراجعة مستمرة، وتقوم بتطبيق خطة 

التابعة،  كات  وال�ش كة  ال�ش المخاطر عىل مستوى  تقويم  نظام  مبنية عىل  مراجعة 

وتقوم لجنة المراجعة بإعتماد تنفيذ خطة المراجعة بعد التأكد من إشتمالها عىل كافة 

امج ال�ت تود دراستها أو تقييمها وعن مدى توافقها مع انظمة الضبط والتدقيق  ال�ب

الداخلية. 

كة وتقويم مخاطر  ي حماية أصول ال�ش
وللتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية �ن

العمل وقياس مدى كفاية الأداء، فإن إدارة المراجعة الداخلية تقوم بتقديم تقارير 

دورية للجنة المراجعة، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفاً جوهرياً أو 

كة، كما يطلع مراجع الحسابات الخارجي  ي نظام الضبط الداخىلي لدى ال�ش
مؤثراً �ن

كة عىل  وبصورة ربع سنوية، وضمن مهام مراجعته للبيانات المالية الختامية لل�ش

ة المالية محل الفحص، وكذلك  كافة تقارير إدارة المراجعة الداخلية والرقابة للف�ت

ي تسهيل إبداء 
يتم تمكينه من الإطالع عىل كافة محارصن لجنة المراجعة مما يسهم �ن

ي مناقشة ما تم التوصل إليه 
، وتقوم لجنة المراجعة بمزاولة صالحيتها �ن ي

الرأي المه�ن

دارات المعنية  من مالحظات، والتأكد من وضع الإجراءات التصحيحية من قبل الإ

والخطة الزمنية الالزمة لذلك.

لسياساتها  المستمرة  مراجعتها  ع�ب  الحوكمة  بمعاي�ي  ام  ن ل�ت الإ إل  كة  ال�ش تسعى 

الشفافية  مفهوم  تعزيز  شأنها  من  ال�ت  والإجراءات  السياسات  وسن  وإجراءاتها، 

فصاح. والإ

ي لئحة الحوكمة الصادرة عن 
لزامية الواردة �ن كة تطبق جميع الأحكام الإ كما أن ال�ش

: ي
، وسياساتها بصورة مستمرة بإستثناء الأ�ت ي نظامها الأسا�ي

هيئة السوق المالية و�ن

حوكمة الشركات

أسباب عدم االلتزامنص المادة / الفقرةرقم المادة

مادة 2٧- فقره 4
ي لإجمالي إيرادات المصدر وإجمالي 

تحليل جغرا�ن
كاتها التابعة خارج المملكة. إيرادات �ش

ي أعالي 
كاتها التابعة تعمل �ن كة و�ش كة، فإن سفن ال�ش نظًرا لطبيعة أعمال ال�ش

ء العالمية. ن كث�ي من الموا�ن البحار، وتنقل شحناتها ب�ي

مادة 6- فقره ب
اكمي عند  يجب اتباع أسلوب التصويت ال�ت

ي الجمعية 
دارة �ن التصويت لختيار أعضاء مجلس الإ

العمومية.

كة تطبق اللوائح الصادرة من وزارة التجارة والصناعة المبنية عىل نظام  إن ال�ش
كات بخصوص نظام التصويت بالجمعيات العمومية، إضافة إل أن النظام  ال�ش

اكمي، وستقوم  كة ل ينص عىل إستخدام أسلوب التصويت ال�ت الأسا�ي لل�ش
نتخاب  اكمي لإ ي إتباع أسلوب التصويت ال�ت

كة خالل العام 2٠١3م بالنظر �ن ال�ش
دارة. أعضاء مجلس الإ
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ي ورسم  كة بدوره التوجيهي والرقا�ب دارة مسؤولياته المتمثلة بقيادة ال�ش ي دورته الحالية )2٠١١م – 2٠١3م( من تسعة أعضاء، ويتول مجلس الإ
كة �ن يتكون مجلس إدارة ال�ش

دارة التنفيذية تسي�ي الأعمال ضمن السياسات والخطط والضوابط المعتمدة من قبل المجلس والجمعية العمومية. ن تتول الإ ي ح�ي
كة، �ن اتيجيات لل�ش س�ت الإ

دارة خالل العام 2٠١2م )١٠( إجتماعات. وقد عقد مجلس الإ

بیان بحضور )رئیس وأعضاء المجلس( إلجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2012م

الصفةاالسم
رقم االجتماع

المجموع
12345678910

دارةعبدهللا بن سليمان الربيعان  ١٠✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔رئيس مجلس الإ

دارةمحمد بن عبدالعزيز ال�حان ٨✔✔✔✔✔✔✔✔✖✖نائب رئيس مجلس الإ

دارةعصام بن حمد المبارك ١٠✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔عضو مجلس الإ

ي
دارةنارص بن محمد القحطا�ن 9✔✔✔✔✔✔✔✔✔✖عضو مجلس الإ

دارةصالح بن عبدهللا الدبا�ي 9✔✔✔✔✔✔✔✔✔✖عضو مجلس الإ

دارةعبدالكريم بن ابراهيم النافع ١٠✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔عضو مجلس الإ

ن دارةفراج بن منصور أبوثن�ي ١٠✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔عضو مجلس الإ

دارةعبدهللا بن عىلي العجاجي 9✔✔✔✔✖✔✔✔✔✔عضو مجلس الإ

دارةغسان بن عبدالرحمن الشبل ٨✔✔✔✔✖✔✔✔✖✔عضو مجلس الإ

تصنیف أعضاء مجلس اإلدارة من حیث االستقاللیة: مستقل/غري تنفيذي

التصنيفاالسم

مستقلعبدهللا بن سليمان الربيعان 

مستقلمحمد بن عبدالعزيز ال�حان

غ�ي تنفيذيعصام بن حمد المبارك

ي
غ�ي تنفيذينارص بن محمد القحطا�ن

غ�ي تنفيذيصالح بن عبدهللا الدبا�ي

مستقلعبدالكريم بن ابراهيم النافع

ن مستقلفراج بن منصور أبوثن�ي

مستقلعبدهللا بن عىلي العجاجي

مستقلغسان بن عبدالرحمن الشبل

أعضاء مجلس اإلدارة
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بيان بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة بالشركات المساهمة األخرى لعام 2012م

العضوية في الشركات المساهمة االخرىاإلسم

عبدهللا بن  سليمان الربيعان 

ن ي للتأم�ي كة الدرع العر�ب  �ش

كة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو(  ال�ش

كة الفلك الوطنية  �ش

ي
ي والنبا�ت

 مركز استدامه لتطوير النتاج الحيوا�ن
ن العربية السعودية كة باركل�ي �ش

محمد بن عبدالعزيز ال�حان

كة السعودية للنقل الجماعي )سابتكو(  ال�ش

ي دانون المحدودة
كة الصا�ن  �ش

 مجموعة الفيصلية القابضة

ي
ان المد�ن  الهيئة العامة للط�ي

مجلس الأمناء لجامعة اليمامة 

ل يوجدعصام بن حمد المبارك

ي
ل يوجدنارص بن محمد القحطا�ن

ل يوجدصالح بن عبدهللا الدبا�ي

عبدالكريم بن ابراهيم النافع
كة الخليج للعصائر  �ش

كة الخزف لالأنابيب �ش

ن فراج بن منصور أبوثن�ي

ا( ا الصناعية )اس�ت  مجموعة أس�ت

وكيم( وكيماويات )ب�ت كة الوطنية للب�ت  ال�ش

كة الوسطي للتنمية   �ش

كة بوان �ش

كة أسمنت القصيم عبدهللا بن عىلي العجاجي �ش

ي غسان بن عبدالرحمن الشبل
ن التعاو�ن ن وإعادة التأم�ي كة مالذ للتأم�ي �ش
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بيان بالتعويضات والمكافآت المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2012م

بدل حضور االسم
المكافأة بعد مكافأة اللجاناالجتماعات

المجموعتوزيع األرباح

46,٠٧32٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠446,٠٧3عبدهللا بن سليمان الربيعان

49,٠٧3١٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠349,٠٧3محمد بن عبدالعزيز ال�حان

49,٥٠٠2٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠449,٥٠٠عصام بن حمد المبارك

ي
6٧,٠٧32٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠46٧,٠٧3نارص بن محمد القحطا�ن

٥2,٥٠٠2٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠4٥2,٥٠٠صالح بن عبدهللا الدبا�ي

٥٥,٠٧32٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠4٥٥,٠٧3عبدالكريم بن إبراهيم النافع

ن ٥2,٨6٠١٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠3٥2,٨6٠فراج بن منصور ابوثن�ي

6١,٥٠٠2٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠46١,٥٠٠عبدهللا بن عىلي العجاجي

43,٥٠٠١٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠343,٥٠٠غسان بن عبدالرحمن الشبل

477,1521,500,0001,800,0003,777,152االجمـالي

بيان ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 2012م

نسبة التغري التغري خالل 
السنة

الملكية نهاية 
السنة

الملكية بداية 
السنة الصفة اسم عضو مجلس اإلدارة

%٥٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠ 2٠٠,٠٠٠ دارة رئيس مجلس الإ عبدهللا بن سليمان الربيعان

%3,٨٨ )2٠,٠٠٠( 496,9٠3 ٥١6,9٠3 دارة نائب رئيس مجلس الإ محمد بن عبدالعزيز ال�حان

%6٠ 3٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ دارة عضو مجلس الإ عصام بن حمد المبارك

--- --- --- --- دارة عضو مجلس الإ ي
نارص بن محمد القحطا�ن

--- --- 2,٥٠٠ 2,٥٠٠ دارة عضو مجلس الإ صالح بن عبدهللا الدبا�ي

--- --- ١3,٠٠٠ ١3,٠٠٠ دارة عضو مجلس الإ عبدالكريم بن إبراهيم النافع

--- --- 2٥,٠٠٠ 2٥,٠٠٠ دارة عضو مجلس الإ ن فراج بن منصور ابوثن�ي

--- --- --- --- دارة عضو مجلس الإ عبدهللا بن عىلي العجاجي

%6٠٠ 3٠,٠٠٠ 3٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ دارة عضو مجلس الإ غسان بن عبدالرحمن الشبل

، ل يوجد مصالح خاصة أو حقوق خيار أو حقوق اكتتاب أو إرتباطات  ي الجدول التالي
دارة والموضحة �ن كة المملوكة لأعضاء مجلس الإ دارة بأنه باستثناء أسهم ال�ش يقر مجلس الإ

ة وخالفه. ة أو غ�ي مبا�ش كة أو ارتباطات بعقود عمل مبا�ش ي أسهم ال�ش
كاتها التابعة سواء كانت �ن كة أو �ش ي ال�ش

لأعضاء المجلس أو زوجاتهم أو أولدهم القرصَّ �ن
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دارة. شيحات والمكافآت، بصالحيات محددة من قبل مجلس الإ دارة ثالث لجان هي اللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة، ولجنة ال�ت ينبثق عن مجلس الإ

ي 
كة، وتعظيم العائد عىل الستثمار والنظر �ن كة ومراجعتها بشكل دوري مع الستغالل الأمثل لموارد ال�ش اتيجيات ال�ش س�ت تختص هذه اللجنة بوضع الأسس المبدئية لإ

دارة. ي تحال إليها من مجلس الإ
المواضيع ال�ت

بيان بحضور )رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية( خالل العام 2012م

المنصباالسم
رقم االجتماع

المجموع1234

4✔✔✔✔الرئيسمحمد بن عبدالعزيز ال�حان

4✔✔✔✔عضوعصام بن حمد المبارك

4✔✔✔✔عضوعبدالكريم بن إبراهيم النافع

ن 4✔✔✔✔عضوفراج بن منصور أبوثن�ي

4✔✔✔✔عضوغسان بن عبدالرحمن الشبل

1. اللجنة التنفيذية

بما يحقق أهداف  الداخلية  الرقابة  كفاية نظام  بالتحقق من  اللجنة  تختص هذه 

المعلومات  جميع  عىل  الطالع  لها  ويحق   ، ن المساهم�ي مصالح  ويحمي  كة  ال�ش

ي ترى أهمية الطالع عليها، 
والبيانات والتقارير والسجالت وغ�ي ذلك من الأمور ال�ت

دارة، ودراسة  مع دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها عىل مجلس الإ

ي للسنة 
ن المحاسب القانو�ن دارة بتعي�ي السياسات المحاسبية، والتوصية لمجلس الإ

. ن ن الداخلي�ي المالية ومتابعة أعماله، والتحقق من استقاللية المراجع�ي

إدارة  لدى  المعتمدة  الأنظمة  ي 
�ن المتمثل  الرقابة  نظام  عىل  اللجنة  اطالع  وبعد 

المراجعة الداخلية تؤكد عىل سالمة وفعالية نظام المراجعة الداخلية والرقابة الذي 

ن  ن الأكفاء والمختص�ي يتم تنفيذه تنفيذاً منظماً وفعالً من خالل فريق من المراجع�ي

ن للجنة أي مالحظات جوهرية. وقد وافقت  ي المخاطر والجودة والنوعية، ولم يتب�ي
�ن

كة عىل قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم  الجمعية العامة لل�ش

دارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة. وأسلوب عملها، وحدد مجلس الإ

2. لجنة المراجعة

لجان مجلس اإلدارة

بيان بحضور )رئيس وأعضاء لجنة المراجعة( خالل العام 2012م

المنصباالسم
رقم االجتماع

المجموع12345678

ي 
٨✔✔✔✔✔✔✔✔الرئيسنارص بن محمد القحطا�ن

٥✔✔✖✖✖✔✔✔عضوصالح بن عبدهللا الدبا�ي

٨✔✔✔✔✔✔✔✔عضوعبدهللا بن عىلي العجاجي

٧✔✔✔✔✔✔✔✖عضوأحمد بن عبدهللا المغامس
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للمجلس،  القادمة  للدورة  دارة  الإ مجلس  لعضوية  شيح  بال�ت اللجنة  هذه  تختص 

والمراجعة السنوية لالحتياجات والمهارات المطلوبة لعضوية المجلس، مع مراجعة 

جوانب  وتحديد  ورتها،  رصن ترى  ي 
ال�ت ات  بالتغي�ي والتوصية  دارة  الإ مجلس  هيكل 

ي الدورة الالحقة، ووضع 
اح معالجتها �ن دارة الحالي واق�ت ي مجلس الإ

الضعف والقوة �ن

ن ترتبط  دارة وكبار التنفيذي�ي سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإ

بالأداء. 

شيحات والمكافآت،  كة عىل قواعد اختيار أعضاء لجنة ال�ت وافقت الجمعية العامة لل�ش

دارة مكافأة أعضاء هذه اللجنة. ومدة عضويتهم وأسلوب عملها، وحدد مجلس الإ

3. لجنـة الرتشيحات والمكافآت

بيان بحضور )رئيس وأعضاء لجنة الرتشيحات والمكافآت( خالل العام 2012م

المنصباالسم
رقم االجتماع

1

✔الرئيسعبدهللا بن سليمان الربيعان

ي
✔عضونارص بن محمد القحطا�ن

✔عضوعبدالكريم بن إبراهيم النافع

✔عضوصالح بن عبدهللا الدباســـي 

✔عضوعبدهللا بن عىلي العجـاجــي

كة،  دارة بإدارة أعمال ال�ش كة التنفيذية العليا المفوضة من مجلس الإ تتمثل إدارة ال�ش

كات  ويقوم بهذا الدور الرئيس التنفيذي الذي يعاونه نوابه ورؤساء القطاعات وال�ش

دارية  دارة المسؤولية التنفيذية عن الأمور المالية والإ التابعة المختلفة، وتتول هذه الإ

والفنية والتشغيلية والمعلوماتية، وإدارة المخاطر، وجميع الأنشطة ذات العالقة 

ي متابعة بعض الأعمال والمهام الستثنائية وتنفيذها لجاٌن 
كة، ويساعد �ن بأعمال ال�ش

كة عند الحاجة. ي ال�ش
دارة التنفيذية �ن يتم تشكيلها من الإ

دارة بتطبيق  التنفيذية بالصالحيات المخولة لها من قبل مجلس الإ دارة  م الإ ن وتل�ت

الخطط  وتنفيذ  بها،  المنوطة  المهام  تنفيذ  عىل  والعمل  المعتمدة،  السياسات 

مصلحة  فيه  لما  وتنميتها  كة  ال�ش أعمال  تطوير  بهدف  اتيجية  س�ت والإ التشغيلية 

، كما ل يوجد أي استثمارات أو احتياطات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي  ن المساهم�ي

بما  ن وعددهم خمسة  التنفيذي�ي كبار  بأن  النظامية، علماً  كة عدا مستحقاتهم  ال�ش

، ليس لهم مصلحة وحقوق خيار وحقوق اكتتاب أو أدوات دين  فيهم المدير المالي

كاتها التابعة ول يملكون أسهم المصدر حسب سجالت تداول  المصدر أو أي من �ش

ن أدناه. ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م، باستثناء ما هو موضح بجدول ملكية كبار التنفيذي�ي
�ن

اإلدارة التنفيذية

بيان كبار التنفيذي�ني بالشركة خالل العام 2012م

الصفةاالسم

كةصالح بن نارص الجا� الرئيس التنفيذي لل�ش

نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط وتطوير الأعمالعبدالعزيز بن خالد الرشيد

ي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الماليةمحمد بن عم�ي العتي�ب

رئيس قطاع نقل النفط الخام والغازصالح بن عبدالرحمن الشامخ

تصالتأحمد بن سليمان العيدان مساعد الرئيس التنفيذي لسكرتارية المجلس والإ
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بيان ملكية كبار التنفيذي�ني وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة خالل العام 2012م

نسبة التغريالتغري خالل السنةالملكية نهاية السنةملكية بداية السنةاالسم

------2٠٠,٠٠٠2٠٠,٠٠٠صالح بن نارص الجا�

------------عبدالعزيز بن خالد الرشيد

------------صالح بن عبدالرحمن الشامخ

ي ------------محمد بن عم�ي العتي�ب

------2٠,٠٠٠2٠,٠٠٠أحمد بن سليمان العيدان

قائمة بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذي�ني خالل العام 2012م *

المبلغ )بااللف( البيان

ي حكمها
4,٥٧١الرواتب وما �ن

2,2٧4البدلت

4,64٠المكافآت السنوية

2٥٠الحوافز

--التعويضات العينية

11,736المجموع

ن الخمسة * الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذي�ي

فصاح ومتطلبات  لقد تم إعداد التقرير السنوي لعام 2٠١2م وفقاً لمعاي�ي الشفافية والإ

ومعاي�ي   ، ن القانوني�ي ن  للمحاسب�ي السعودية  الهيئة   ومعاي�ي  المالية،  السوق  هيئة 

التقارير المالية الدولية.

ن  دارة انتهاز هذه الفرصة لتقديم شكره وتقديره إل مقام خادم الحرم�ي يود مجلس الإ

ن الملك عبدهللا بن عبدالعزيز، وإل صاحب السمو الملكي الأم�ي سلمان بن  يف�ي ال�ش

عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يحفظهما هللا، وإل 

التجارة والصناعة، ووزارة  المالية، ووزارة  بالشكر وزارة  الرشيدة، ويخص  الحكومة 

النقل، وصندوق الستثمارات العامة، وهيئة السوق المالية. 

كة وعمالئها، ويعرب لهم عن المتنان  دارة شكر مساهمي ال�ش كما ي� مجلس الإ

ي تدفع المجلس لبذل المزيد من العطاء، 
العميق عىل دعمهم وثقتهم الغالية ال�ت

ي الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المرجوة  بنجاح.
كة �ن وقيادة ال�ش

كة عىل  دارة التنفيذية وكافة موظفي ال�ش كذلك يقدم المجلس شكره وتقديره إل الإ

جهودهم المخلصة من أجل تطوير الأداء وتحسينه، والعمل بجد لتحقيق أهداف 

كة. ال�ش

وهللا ولي التوفيق ،،،

الخـاتمـة





 الفصل الخامس
القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمرب2012م

وتقري�ر مراجع الحسابات
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قائمة المركز المالي الموحدة 
 كما في 31 ديسمرب2012م
)بآالف الرياالت السعودية(

2011م2012مإيضاح

الصول 

الصول المتداولة 

399,6٠٥١44,٧9٨نقد بالصندوق ولدى البنوك

ة الأجل ي مرابحات وودائع قص�ي
3292,6٥62٧4,469-4استثمارات �ن

ي مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى
٥3٥٠,٨١٠2٨٨,496صا�ن

١9,34٠4٠,4٥٧مصاريف مدفوعة مقدماً

ي حساب مدين من تأج�ي سفن عىل هيئة حديد عاري
6١٠,١43٧,٥3٨صا�ن

33,٨6٠2١,2٧٨جاري الوكالت 

٧١32,٠6٨١4٥,٠49المخزون

26,3٨42٠,3١2إستثمارات لالأتجار

ي إعانة الوقود المستحقة
٨١3٠,946٨٧,٧٧9صا�ن

2١,3٧٥١2,١٠4رحالت غ�ي مكتملة

1,117,1871,042,280مجموع الصول المتداولة 

الصول غ�ي المتداولة 

ي اصول مالية
4٠,٥٨٧3٠,٥٨٧إستثمارات �ن

ي حساب مدين من تأج�ي سفن عىل هيئة حديد عاري
6394,6٧94٠4,٨22صا�ن

26,63426,9٠3إستثمارات متاحة للبيع

كات شقيقة  ي �ش
96٨3,١٨2٥6١,432إستثمارات �ن

ن المؤجلة ي تكاليف التسف�ي
١٠9٨,6٧٥6٧,2٠3صا�ن

ي أصول ثابتة
١١٧,٥١٨,396٧,2٥2,٨٥4صا�ن

نشاء وأخرى ١2١,١٨4,269١,23٧,١3٠ناقالت تحت الإ

9,946,4229,580,931مجموع الصول غ�ي المتداولة

11,063,60910,623,211مجموع االصول

يتبع
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قائمة المركز المالي الموحدة 
 كما في 31 ديسمرب2012م
)بآالف الرياالت السعودية(

2011م2012مإيضاح

الخصوم وحقوق الملكية

الخصوم المتداولة

١323١,3642٨٨,9٠٧دائنون وأرصدة دائنة أخرى

١4466,٠٨٥4٥6,٠4٥الأقساط الجارية من تمويل المرابحة وقروض طويلة الأجل

١6٠,٠٠٠64,٠٠٠تمويل مرابحة قص�ي الأجل

١٥3٠,94١3٠,٧2٠توزيعات أرباح غ�ي مطالب بها

ائب ١6١١٨,٧٧٨١٠4,٥٧6مخصص زكاة ورصن

1,007,168944,248مجموع الخصوم المتداولة

الخصوم غ�ي المتداولة

١44,2٥3,٧334,294,96٨تمويل المرابحة وقروض طويلة الأجل

ن 4٠,2١32٨,٠٥٨مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف�ي

-36,٧٥٠خصوم اخرى

4,330,6964,323,026مجموع الخصوم غ�ي المتداولة

5,337,8645,267,274مجموع الخصوم

حقوق الملكية

ن حقوق المساهم�ي

3,١٥٠,٠٠٠3,١٥٠,٠٠٠رأس المال المدفوع

2922,٨34٨٧2,43٥/ راحتياطي نظامي

١,٠2٠,٧4٨٨٨2,١٥4أرباح مبقاة

ح توزيعها ١٥3١٥,٠٠٠١٥٧,٥٠٠أرباح مق�ت

2,332٥34أرباح غ�ي محققـة من استثمـارات متاحة للبيع

ن 5,410,9145,062,623مجموع حقوق المساهم�ي

3١4,٨3١293,3١4حقوق الملكية غ�ي المسيطرة

5,725,7455,355,937مجموع حقوق الملكية

11,063,60910,623,211مجموع الخصوم وحقوق الملكية

يضاحات المرفقة من رقم )١( ال رقم )2٥( جزءاً ل يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة  تعت�ب الإ
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قائمة الدخل الموحدة 
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2012م 

)بآالف الرياالت السعودية(

2011م2012مإيضاح

172,464,6281,991,084إيرادات التشغيل

)٨٠١,١63()٨٧٥,٠9٧(١٧تكلفة الوقود

)١,٠2٧,2١4()١,2١٥,6٠٠(١٧مصاريف التشغيل الأخرى

373,931162,707إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة الوقود

2٠٠,٥٧2١٧6,46٥إعانة الوقود

574,503339,172إجمالي دخل التشغيل

)١٠9,66٠()١2٠,٧١٧(١9مصاريف عمومية وإدارية

453,786229,512دخل التشغيل

كات الشقيقة ي أرباح ال�ش
ي صا�ن

كة �ن 9١4٧,66٠١39,٧23حصة ال�ش

)٥١,9٠١()٥9,٧٧2(١4مصاريف التمويل

ي
2٠2٠,١3٥2٠,٥٥3إيرادات ) مصاريف( أخرى، صا�ن

ائب و وحقوق الملكية غ�ي المسيطرة 561,809337,887الربح قبل الزكاة وال�ن

)2١,٥94()32,94٥(١6مخصص الزكاة

ي
ائب، صا�ن )3,9٠3()3,3٥4(١6مخصص الرصن

525,510312,390الربح قبل حقوق الملكية غ�ي المسيطرة

كات التابعة الموحدة ي أرباح ال�ش
)24,622()2١,٥١٧(حقوق الملكية غ�ي المسيطرة من صا�ن

ي ربح السنة
503,993287,768صا�ن

151,440,73ربح السهم من دخل التشغيل )ريال سعودي(

151,600,91ربح السهم من صافي الربح )ريال سعودي(

يضاحات المرفقة من رقم )١( ال رقم )2٥( جزءاً ل يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة تعت�ب الإ
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2012م

)بآالف الرياالت السعودية(

2011م 2012مإيضاح

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:

ي ربح السنة
٥٠3,9932٨٧,٧6٨صا�ن

ي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:
ي الربح مع صا�ن

تعديالت لتسوية صا�ن

١١392,١٧93٥2,3٠٨استهالك

ن مؤجلة  ١٠3٨,٠٥٨2٨,264إطفاء مصاريف تسف�ي

)١,4٨٥()6,٠٧2(أرباح غ�ي محققة من إستثمارت لالأتجار

كات الشقيقة ي أرباح ال�ش
ي صا�ن

كة �ن )١39,٧23()١4٧,66٠(9حصة ال�ش

)99()١2,٥٠٧(2٠مكاسب بيع أصول ثابتة

كات التابعة الموحدة ي أرباح ال�ش
2١,٥١٧24,622حقوق الملكية غ�ي المسيطرة من صا�ن

١632,94٥2١,٥94مخصص الزكاة 

ائب  ي مخصص الرصن
١63,3٥43,9٠3صا�ن

ن  ي مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف�ي
)3,٥34(١2,١٥٥صا�ن

ي الصول والخصوم التشغيلية:
ات �ن التغ�ي

ي مدينون تجاريون وأرصدة مدينة أخرى 
)١١3,2٥3()62,3١4(صا�ن

)3٥٨(2١,١١٧مصاريف مدفوعة مقدماً

٧,٥3٨6,6١4حساب مدين من تأج�ي سفن عىل هيئة حديد عاري

)6,١3١()١2,٥٨2(جاري الوكالت 

)١١,6٨3(١2,9٨١المخزون

ي إعانة الوقود المستحقة 
)2١,٨٨4()43,١6٧(صا�ن

34,٥٥٠)٥٧,٥43(دائنون وأرصدة دائنة أخرى

ائب المدفوعة  )٥١,2٧2()22,٨٥٨(١6الزكاة والرصن

كة تابعة دة تتعلق ب�ش ائب مس�ت ١6٧6١922رصن

)١2,٨٠4()9,2٧٠(رحالت غ�ي مكتملة 

ي النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية
672,625398,319صا�ن

يتبع
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2012م

)بآالف الرياالت السعودية(

2011م2012مإيضاح

ستثمارية: التدفقات النقدية من الأنشطة الإ

ة الأجل  ي مرابحات وودائع قص�ي
3,4٧6)43,39٥(استثمارات �ن

ي سندات حكومية
١٧-استثمارات �ن

ستحقاق -)١٠,٠٠٠(استثمارات تحفظ ال تاريخ الإ

2,٠6٧١,١٠4استثمارات متاحة للبيع 

كات شقيقة ي �ش
-)١٠,٠٠٠(9استثمارات �ن

كة شقيقة  93٥,9١٠34,٠٨٧توزيعات أرباح مستلمة من �ش

)39٠,9٥٧()23,9١2(١١إضافات أصول ثابتة

2٨,٠34296متحصالت بيع أصول ثابتة

ي
نشاء وأخرى، صا�ن )١,٠2٥,٧٧٥()٥96,4٧٥(١2ناقالت تحت الإ

ن مؤجلة )6١,٧4٥()69,٥3٠(١٠مصاريف  تسف�ي

ستثمارية ( الناتج من الأنشطة الإ ي
ي النقد )المستخدم �ن

)1,439,497()687,301(صا�ن

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:

96,٠٠٠64,٠٠٠تمويل مرابحة قص�ي الأجل

6٥٧,٥٨3934,٥6٥تمويل المرابحة وقروض طويلة الأجل

)326,٧4٠()6٨٨,٧٧٨(سداد تمويل المرابحة وقروض طويلة الأجل

-36,٧٥٠خصوم اخرى

)3١١,١٧6()١٥٧,2٧9(توزيعات أرباح مدفوعة

ي حقوق الملكية غ�ي المسيطرة 
ات �ن )2٠,٠٠٠(-تغي�ي

( الأنشطة التمويلية ي
ي النقد الناتج من )المستخدم �ن

340,649)55,724(صا�ن

ي النقد وما يماثله خالل السنة
ي التغ�ي �ن

)700,529()70,400(صا�ن

3٨4,٨2٠١,٠٨٥,349رصيد النقد وما يماثله أول السنة

314,420384,820رصيد النقد وما يماثله آخر السنة

معامالت غ�ي نقدية:

نشاء وأخرى حولت إل الصول الثابتة ١١649,336٨٠٠,١١١-١2ناقالت تحت الإ

ن مؤجلة حولت إل الصول الثابتة 6,66١-١٠تكاليف تسف�ي

١,٥٧٠)١,٧9٨()أرباح( خسائر غ�ي محققة من استثمارات متاحة للبيع 

يضاحات المرفقة من رقم )١( ال رقم )2٥( جزءاً ل يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة تعت�ب الإ
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(

1. التنظيم والنشاط

كة( بموجب المرسوم الملكي رقم م/٥ بتاريخ ١39٨/2/١2 هـ الموافق ١9٧٨/١/2١م وتم قيدها  كة مساهمة سعودية - )ال�ش كة الوطـنية السعودية للنقل البحري - �ش تأسست ال�ش

بالسجل التجاري رقم ١٠١٠٠26٠26 بتاريخ ١399/١2/١هـ الموافق ١9٧9/١٠/22م الصادر بمدينة الرياض.

كة نشاطها من خالل اربع قطاعات مختلفة  اء وتأج�ي وتشغيل السفن لنقل البضائع والقيام بجميع الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري. وتمارس ال�ش ي �ش
كة �ن ويتمثل نشاط ال�ش

هي نقل النفط الخام ونقل الكيماويات ونقل البضائع العامة )الخطوط( ونقل البضائع الجافة.

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م و2٠١١م.
كة 3.١٥٠ مليون ريال سعودي مكون من 3١٥ مليون سهم عادي، قيمة كل سهم ١٠ ريال سعودي كما �ن يبلغ رأس مال ال�ش

كة كذلك أربع سفن دحرجة  ي السوق الفوري، وتمتلك ال�ش
ة ناقلة تعمل �ن كة هنجن الكورية وخمس ع�ش كة سبعة ع�ش ناقلة نفط عمالقة، إثنتان منها مؤجرة ل�ش تمتلك ال�ش

ق الأوسط وشبه القارة الهندية. ن أمريكا الشمالية وأوروبا وال�ش )رورو( تعمل عىل الخطوط التجارية ب�ي

ون ناقلة كيماويات متخصصة، ثالث منها مؤجرة عىل  كة سابك( ثالث وع�ش كة و2٠% ل�ش كة تابعة مملوكة بنسبة ٨٠% لل�ش كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة )�ش تمتلك ال�ش

ي إيضاح )6( وإحدى ع�ش 
ويجية »أودجفل« كما هو مشار إليها �ن كة »أودجفل« أس أي ال�ن هيئة حديد عاري بموجب عقد تأج�ي رأسمالي تم توقيعه بتاريخ 3٠ يناير 2٠٠9م مع �ش

كة  كة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة لل�ش ي ناقالت أخرى مؤجرة لل�ش
، وثما�ن ي

كة إن �ي �ي – اودجفل كيميكال تانكرز جي إل �ت ي تجمع تجاري مع �ش
ناقلة تعمل �ن

وكيماويات )سبكيم(. كة السعودية العالمية للب�ت السعودية للصناعات الأساسية »سابك« وناقلة واحدة مؤجرة لل�ش

كة  كة »أودجفل« بتاريخ 22 جمادى الأخرة ١43٠هـ )الموافق ١٥ يونيو 2٠٠9م( يتم بموجبها إنشاء �ش اكة مع �ش كة الوطنية لنقل الكيماويات بتوقيع اتفاقية �ش هذا وقد قامت ال�ش

ن تجاريا من  كت�ي ي ) يشار إليها » إن �ي �ي – اودجفل« ( لتشغيل اسطول ال�ش
مارات العربية المتحدة باسم إن �ي �ي – اودجفل كيميكال تانكرز جي إل �ت ، الإ ي ي د�ب

مناصفة �ن

نتاج والتصدير من منطقة  ن عىل نمو الإ ك�ي ولية المكررة حول العالم مع ال�ت وكيماويات والزيوت النباتية والمواد الب�ت ي نقل الب�ت
ي تجمع واحد للعمل �ن

سفن نقل الكيماويات �ن

ي عام 2٠١٠م.
كة الجديدة نشاطها �ن . ولقد بدأت ال�ش ي الخليج العر�ب

كة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( لنقل البضائع الجافة السائبة  كة البحري للبضائع السائبة( مع ال�ش كة تابعة جديدة )�ش ي 2٨ أغسطس 2٠١٠م بتأسيس �ش
كة �ن قامت ال�ش

كة أراسكو نسبة 4٠% المتبقية. تم سداد مساهمة رأس المال بالكامل من قبل  كة بينما تمتلك �ش كة نسبة 6٠% من هذه ال�ش برأس مال قدره 2٠٠ مليون ريال سعودي. تمتلك ال�ش

ي من عام 2٠١2م.
ي الربع الثا�ن

كة الجديدة نشاطها التجاري �ن ي 3١ مارس 2٠١١م. وقد بدأت هذه ال�ش
كاء كما �ن ال�ش

كة فيها حصة تزيد عن ٥٠% من حقوق الملكية و/او لها حق السيطرة عىل  ي تمتلك ال�ش
كات التابعة لها، ال�ت كة وال�ش إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تتضمن نشاطات ال�ش

كات التابعة والشقيقة التالية: ي ال�ش
كة قد أسست و/او ساهمت �ن كات التابعة، وكانت ال�ش تلك ال�ش
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تاري�خ المقرالنشاطاإلسم
الت�أسيس

نسبة 
الملكية 

2012م

نسبة 
الملكية 

2011م

كات تابعة موحدة �ش

كة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا كةال�ش ١٠٠%١٠٠%١99١مأمريكاوكيل لسفن ل�ش

دارة السفن المحدودة )برمودا(* ق الأوسط لإ كة ال�ش دارة الفنية للسفن�ش يالإ ١٠٠%---١996مد�ب

كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة وكيماوياتال�ش ٨٠%٨٠%١99٠مالرياضنقل الب�ت

كة البحري للبضائع السائبة 6٠%6٠%2٠١٠مالرياضنقل البضائع السائبة�ش

*) ي
دارة السفن المحدودة )جيه ال �ت ق الأوسط لإ كة ال�ش دارة الفنية للسفن�ش يالإ ١٠٠%١٠٠%2٠١٠مد�ب

الطريقة اإلسم
تاري�خ المقرالنشاطالمحاسبية

الت�أسيس

نسبة 
الملكية 

2012م

نسبة 
الملكية 

2011م

كات شقيقة غ�ي موحدة  �ش

ديك المحدودة كة ب�ت 3٠,3٠%3٠,3٠%١9٨٠مبرمودانقل الغاز المسالحقوق الملكية�ش

** ي
– اودجفل كيميكال تانكرز جي إل �ت وكيماوياتحقوق الملكيةإن �ي �ي ينقل الب�ت 4٠%4٠%2٠٠9مد�ب

كة العربية المتحدة للزجاج المسطح ١٠%١٠%2٠٠6مالرياضصناعة وتجارة الزجاجطريقة التكلفةال�ش

• ي 	
( وتم تسجيلها بتاريخ 3١ اكتوبر 2٠١٠م �ن ي

دارة السفن المحدودة- جيه ال �ت ق الأوسط لإ كة ال�ش كة تابعة جديدة )�ش كة بتأسيس �ش لغرض التنظيم والهيكلة قامت ال�ش

دارة السفن المحدودة  ق الأوسط لإ كة ال�ش . والهدف من ذلك هو نقل عمليات �ش ي
مارات العربية المتحدة برأس مال قدره 3٠٠.٠٠٠ درهم إمارا�ت ، الإ ي ي د�ب

المنطقة الحرة �ن

ي من عام 2٠١١م من 
ي النصف الثا�ن

ن بتوقيع اتفاقية نقل أعمال بينهما بتاريخ ٧ يونيو 2٠١١م. تم النتهاء �ن ن التابعت�ي كت�ي ن ال�ش كة الجديدة. وقامت هات�ي )برمودا( ال ال�ش

( وتم  ي
دارة السفن المحدودة )جيه ال �ت ق الأوسط لإ كة ال�ش دارة السفن المحدودة )برمودا( ال �ش ق الأوسط لإ كة ال�ش الأجراءات النظامية لنقل جميع أصول وخصوم �ش

ي ١2 ديسم�ب 2٠١١م.
دارة السفن المحدودة )برمودا( �ن ق الأوسط لإ كة ال�ش الغاء ترخيص �ش

• كة.	 لم يكن لهذه العملية أي تأث�ي عىل القوائم المالية الموحدة لل�ش

ة هي %4٠. كة غ�ي المبا�ش كة الوطنية لنقل الكيماويات وبالتالي ملكية ال�ش كة مملوكة بنسبة ٥٠% لل�ش **   �ش

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(

2. السياسات المحاسبية الهامة

ي أ-  العرف المحاس�ب
ن وعىل أساس التكلفة التاريخية، باستثناء تقييم  ن القانوني�ي للمعاي�ي المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ي تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً 

إيراداتها ومصاريفها. ي تسجيل 
ي �ن ستحقاق المحاس�ب كة أساس الإ العادلة. وتتبع ال�ش بالقيمة  المالية المشتقة  للبيع والأدوات  المتاحة  ستثمارات  الإ

ة القوائم المالية ب- ف�ت
ي أول يناير من كل عام ميالدي وتنتهي بنهاية شهر ديسم�ب من نفس العام الميالدي. 

كة �ن كة تبدأ السنة المالية لل�ش وفقاً للنظام الأسا�ي لل�ش

ج- أسس توحيد الحسابات
كاء  كاتها التابعة. كما تم احتساب حصة حقوق الملكية غ�ي المسيطرة )وهم ال�ش كة الأم و�ش ن ال�ش لأغراض توحيد الحسابات تم استبعاد الأرصدة الناتجة عن المعامالت ب�ي

ي أرباحها. 
كات التابعة وحصتهم من صا�ن ي أصول ال�ش

ي صا�ن
كات التابعة( �ن ي ال�ش

كة �ن الآخرين مع ال�ش

د- إستخدام التقديرات
اضات تؤثر عىل مبالغ الصول والخصوم، وإيضاحات الصول  إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب استخدام تقديرات واف�ت

ة المالية. وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنّية عىل أفضل المعلومات  يرادات والمصاريف خالل تلك الف�ت امات المحتملة بتاريخ القوائم المالية، وكذلك تقدير مبالغ الإ ن والل�ت

دارة، إل أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات. والأحداث الحالية المتوفرة لدى الإ

هـ- محاسبة عقود التأج�ي التمويىلي
ي من الأيرادات 

ي نهاية مدة العقد يتم أعتبارها كحساب مدين صا�ن
إن القيمة الحالية لمدفوعات التأج�ي لالأصول المؤجرة بموجب التأج�ي التمويىلي وقيمة الخردة غ�ي المضمونة �ن

ي الستثمار، مما يعكس معدل عائد دوري ثابت.
يجار باستخدام طريقة صا�ن ة الإ اف بإيرادات التأج�ي عىل مدى ف�ت التمويلية غ�ي المحققة ويتم الع�ت

ي تحصل عليها بموجب عقود التأج�ي كعقود تأج�ي تمويلية عندما يحول عقد التأج�ي معظم المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية الصول 
كة بالمحاسبة عن الصول ال�ت تقوم ال�ش

كة«(. ال المستأجر )»ال�ش

و- النقد وما يماثله
ستثمارات  ة الأجل، والإ ي مرابحات وودائع قص�ي

لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة يتكون النقد وما يماثله من النقدية بالصندوق والأرصدة البنكية واستثمارات �ن

كاتها التابعة دون أي قيود. كة و�ش ي تكون متاحة لل�ش
ائها وال�ت ة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ �ش القابلة للتحويل إل مبالغ نقدية وف�ت

ستثمارات ز- الإ
كات شقيقة وأخرى ي �ش

١. إستثمارات �ن

ي رأسمالها 
كة �ن ي عادة ما تكون حصة ال�ش

اً هاماً وليس لها سيطرة عىل سياساتها المالية و التشغيلية وال�ت كة تأث�ي ي يكون لل�ش
كات الشقيقة ال�ت ي ال�ش

كة �ن تظهر استثمارات ال�ش

كة، يتم تسجيل الفرق كشهرة  ي أصول تلك ال�ش
كة شقيقة بسعر يزيد عن القيمة السوقية لصا�ن ي �ش

اء حصة �ن اوح من 2٠% إل ٥٠% بطريقة حقوق الملكية. عند �ش بنسب ت�ت

ي بعد خصم خسارة الهبوط )إن وجدت(.
وتسجل ضمن حساب الستثمار. وتظهر هذه الشهرة بالصا�ن

ي أوراق مالية
2. إستثمارات �ن

: ي وحدات صناديق استثمارية ومحافظ استثمارية تدار من قبل بنوك محلية، صنفت ال ثالثة بنود كما يىلي
ي الأوراق المالية استثمارات �ن

ستثمارات �ن تمثل الإ

•ذلك.•يتم•قياس•تلك•الأستثمارات• دارة•�ف ستحقاق:•يتم•تصنيف•بعض•الأستثمارات•إىل•استثمارات•تحفظ•اىل•تاريخ•الأستحقاق•بناءاً•عىل•نية•الإ 	•إستثمارات•تحفظ•اىل•تاريخ•الإ

ستنفاد �ن العالوة أو الخصم، إن وجدت. عىل أساس التكلفة المعدلة بمقدار الإ

•ذلك.•يتم•قياس•تلك•الستثمارات•عىل•أساس•القيمة•العادلة،•ويتم•إثبات• دارة•�ف 	•إستثمارات•للأتجار:•يتم•تصنيف•بعض•الأستثمارات•اىل•استثمارات•للأتجار•بناءاً•عىل•نية•الإ

المكاسب أو الخسائر غ�ي المحققة ضمن قائمة الدخل الموحدة.

تجار.• وط•التصنيف•كاستثمارت•تحفظ•اىل•تاريخ•الستحقاق•أو•استثمارات•للإ •�ش ي
	•إستثمارات•متاحة•للبيع:•يتم•تصنيف•بعض•الستثمارات•كاستثمارات•متاحة•للبيع•إذا•لم•تستو�ف

، بينما يتم قيد المكاسب  ن يتم قياس الستثمارات المتاحة للبيع عىل أساس القيمة العادلة وتدرج المكاسب أوالخسائر غ�ي المحققة من تلك الستثمارات ضمن حقوق المساهم�ي
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ي قيمة تلك الستثمارات 
ي حال حدوث انخفاض دائم �ن

داد هذه الوحدات. و�ن ي يتم فيها اس�ت
ة ال�ت داد الوحدات ضمن قائمة الدخل الموحدة للف�ت أو الخسائر المحققة من اس�ت

ي حالة 
نخفاض يتم تحويل الخسائر غ�ي المحققة إل قائمة الدخل الموحدة. ويتم تصنيف تلك الستثمارات ضمن الصول المتداولة �ن أو وجود دليل موضوعي عىل ذلك الإ

وجود نية لبيعها خالل اث�ن ع�ش شهراً من تاريخ المركز المالي وإل تدرج ضمن الصول غ�ي المتداولة.

فاذا لم تتوافر القيمة العادلة لالستثمارات المذكورة اعاله تكون التكلفة البديل النسب للقيمة العادلة لالأوراق المالية.

ح- المخزون
ي تاريخ المركز المالي ويتم تحديد تكلفتها عىل أساس الوارد أول صادر أول، وهذه 

ي تظهر كرصيد مخزون �ن
ن السفن وال�ت ي قيمة الوقود وزيوت التشحيم عىل م�ت

يتمثل المخزون �ن

ن تكلفة المخزون وفقا لطريقة المتوسط المرجح وطريقة الوارد أول صادر أول غ�ي جوهرية عىل قائمة الدخل  كة. إن الفروقات الناتجة ب�ي الطريقة تعت�ب أك�ش مالئمة لأعمال ال�ش

اء. كة عىل مصاريف التشغيل عند ال�ش الموحدة. بينما يتم تحميل تكاليف قطع الغيار والمستلزمات الأخرى الموجودة عىل ظهر سفن ال�ش

ن مؤجلة ط- تكاليف تسف�ي
ي حالة القيام 

. و�ن ن ن ونصف إل خمس سنوات وذلك إعتباراً من تاريخ نهاية عملية التسف�ي ة سنت�ي ن المؤجلة، حسب أنواع الناقالت، عىل ف�ت كة بإطفاء مصاريف التسف�ي تقوم ال�ش

ي قائمة الدخل الموحدة خالل 
ن المؤجلة السابقة للسفن المعنية �ن ة الإطفاء المحددة يتم الإطفاء للرصيد المتبقي لمصاريف التسف�ي ن أخرى لحد السفن خالل ف�ت بعملية تسف�ي

ن الجديدة. ي تنتهي عند بداية عملية التسف�ي
ة ال�ت الف�ت

ي أصول ثابتة
ي- صا�ن

نتاجية المقدرة بأستخدام نسب الأستهالك التالية:- تسجل الصول الثابتة بالتكلفة الفعلية ويتم استهالكها بطريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الصول المتعلقة عىل الأعمار الإ

نسبة االستهالكاالصولنسبة االستهالكاالصول

ي وتحسينات
من 2٠ ال 2٥%سياراتمن ٥ إل 33,3%مبا�ن

من ١٥ ال 2٥%أجهزة حاسب آليمن 4 إل ١٥%السطول والمعدات*

ات ساحة الحاوياتمن ٨,33 إل 2٠%حاويات وجرارات ن من ١٠ ال 2٥%تجه�ي

ات ن من ٧ ال ١٥%أخرى١٠%أثاث وتجه�ي

من 2,٥ إل 2٥%أدوات ومعدات مكتبية

ين عاماً. كما تستهلك السفن المستعملة حسب عمرها التقديري  ين عاماً، أما الناقالت العمالقة فتستهلك عىل مدة خمسة وع�ش * تستهلك سفن الدحرجة )رورو( عىل مدة ع�ش

عتبار نسبة ١٠% من تكلفة الناقالت او السفن كقيمة خردة. بينما تستهلك معدات سفن الدحرجة )رورو( عىل مدة خمسة ع�ش عاماَ. ي الإ
المتبقي. ويؤخذ �ن

ي قائمة الدخل الموحدة.
ية وتقيد �ن تحدد الأرباح والخسائر الناتجة عن الأستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدف�ت

ي قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. تتم رسملة التجديدات والتحسينات 
ي ل تزيد جوهرياً من العمر الأنتاجي المقدر لالأصل، �ن

تقيد مصاريف الصيانة والإصالحات العادية ال�ت

الهامة، إن وجدت ويتم استبعاد الأصل الذي تم استبداله.

ي قيمة الصول غ�ي المتداولة
ك- الهبوط �ن

ي حالة وجود مثل هذا 
ي قيمة الصول. و�ن

ات عىل وجود خسارة ناتجة من الهبوط �ن ية لالأصول غ�ي المتداولة للتأكد من عدم وجود أي مؤ�ش يتم إجراء مراجعة للقيمة الدف�ت

ي هي القيمة العادلة لالأصل مخصوماً منها تكاليف البيع أو اجمالي 
داد وال�ت س�ت ي حالة ثبوت وجود الهبوط يتم تقدير القيمة القابلة لالإ

ات يتم عمل اختبار الهبوط. و�ن المؤ�ش

كة  داد لذلك الأصل، تقوم ال�ش س�ت ي ل يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالإ
ي الحالت ال�ت

التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة، أيهما أعىل، لتحديد حجم هذه الخسارة. و�ن

ي ينتمي إليها ذلك الأصل.
داد للوحدة القابلة لتوليد النقد ال�ت س�ت بتقدير القيمة القابلة لالإ

ية لذلك الأصل أو الوحدة  ية، عندئذ تخفض القيمة الدف�ت داد لالأصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته الدف�ت س�ت ي يقدر فيها المبلغ القابل لالإ
ي الحالت ال�ت

و�ن

ي قائمة الدخل الموحدة.
ي قيمة الأصل فوراً كمصاريف �ن

داد لها، ويتم إثبات خسائر الهبوط �ن س�ت القابلة لتوليد النقد إل القيمة القابلة لالإ

داد، عىل أل  س�ت ية لالأصل أو الوحدة المدرّة للنقد إل التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالإ ي القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدف�ت
وإذا ما تم لحقاً عكس قيد خسارة الهبوط �ن
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ي القيمة فوراً 
ي السنوات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط �ن

ي قيمة ذلك الأصل أو الوحدة المدرّة للنقد �ن
ية فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط  �ن تزيد عن القيمة الدف�ت

ي قيمة الصول غ�ي الملموسة.
ي قائمة الدخل الموحدة. ول يتم عكس خسارة الهبوط �ن

كإيرادات �ن

ن ل- مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف�ي
كة وبما يتما�ش مع نظام العمل السعودي  ن وفقاً للوائح ال�ش اكمة للموظف�ي ن عىل أساس مدة الخدمة الم�ت كة بتجنيب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظف�ي تقوم ال�ش

كات التابعة خارج المملكة. والأنظمة واللوائح المطبقة عىل ال�ش

يراد م- تحقق الإ
ة للرحالت المكتملة وغ�ي المكتملة: ي تخص الف�ت

اف باليرادات والمرصوفات ال�ت كة أساس الستحقاق لالع�ت تتبع ال�ش

ة للرحالت ال�ت تخص سفن نقل البضائع العامة )الرورو(. وتعت�ب الرحلة مكتملة  ي تحديد إيرادات ومرصوفات الف�ت
كة سياسة الرحلة المكتملة �ن 	•نقل•البضائع•العامة: تتبع ال�ش

ن إكتمالها. ويتم إظهار  ة للرحالت غ�ي المكتملة لح�ي ة وغ�ي المبا�ش عندما تبحر الناقلة من آخرميناء تفريغ لكل رحلة. ويتم تأجيل إيرادات الشحن ومرصوفات التشغيل المبا�ش

والأنشطة الأخرى المرتبطة بها، فيتم تسجيلها عند تقديم  ي قائمة المركز المالي الموحدة »رحالت غ�ي مكتملة«. أما إيرادات التأج�ي
الرحالت غ�ي المكتملة بقيتمها الصافية �ن

يرادات الأخرى عند تحققها.  ات العقود والمدة الزمنية للرحالت والخدمات المتفق عليها. ويتم تسجيل الإ الخدمات وذلك بالتوافق مع ف�ت

ة الرحلة من بداية تاريخ  ف�ت ة للرحالت ال�ت تخص سفن نقل النفط الخام حيث تعت�ب ي تحديد إيرادات ومرصوفات الف�ت
كة سياسة الرحلة المكتملة �ن 	•نقل•النفط•الخام: تتبع ال�ش

. ي ميناء التفريغ الخ�ي
تفريغ الحمولة من الرحلة السابقة ح�ت تاريخ تفريغها من الرحلة الحالية �ن

ن- إعانة الوقود
ي تحصيلها.

ي قائمة الدخل الموحدة، ويتم تكوين مخصصات مقابل أي مبالغ مشكوك �ن
اة وتسجل �ن اء عىل أساس الكمية المش�ت يتم إحتساب إعانة الوقود عند ال�ش

س- المصاريف
ة كمصاريف تشغيل، ويتم تصنيف كافة المصاريف الأخرى كمصاريف عمومية وإدارية. ة وغ�ي المبا�ش تصنف مصاريف النشاط المبا�ش

ع- تكلفة التمويل
اء أو إنشاء أو انتاج الصول كجزء من تلك  يتم تسجيل مبلغ التمويل بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف العمليات المتكبدة. ويتم رسملة تكلفة التمويل الخاصة بتمويل �ش

الصول. بينما تحمل تكاليف التمويل الأخرى عىل قائمة الدخل الموحدة.

ف- المعامالت بالعمالت الأجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت الأجنبية إل الريال السعودي بإستخدام أسعار الرصف السائدة عند حدوث تلك المعامالت. أما الصول والخصوم النقدية بالعمالت الإجنبية 

ي 2٠١2م و 
ي لم تكن جوهرية �ن

ي تاريخ المركز المالي وتدرج فروقات أسعار الرصف وال�ت
، فيتم تحويلها إل الريال السعودي وفقاً لأسعار الرصف السائدة �ن ي تاريخ المركز المالي

�ن

ي قائمة الدخل الموحدة.
2٠١١م �ن

كات التابعة الموحدة والمسجلة بالعمالت الأجنبية إل الريال السعودي وفقا لأسعار الرصف السائدة  ي القوائم المالية لل�ش
كما يتم تحويل أرصدة الصول والخصوم الظاهرة �ن

كات التابعة الموحدة والمسجلة بالعمالت الأجنبية إل الريال السعودي وفقا لمتوسط أسعار الرصف  بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة ويتم تحويل إيرادات ومصاريف ال�ش

ي تعود لكل عنرص عند حدوثه. 
ي التواريخ ال�ت

، فيما عدا الأرباح )الخسائر( المبقاة باستخدام أسعار الرصف السائدة �ن ن ة. كما تحول عنارص حقوق المساهم�ي السائدة خالل الف�ت

. ن وتدرج فروقات العملة الناجمة عن التحويل، إن كانت جوهرية، كبند مستقل ضمن حقوق المساهم�ي

ائب ص- مواضيع تتعلق بالزكاة وال�ن
يتم تجنيب مخصص للزكاة وفقاً لأنظمة مصلحة الزكاة والدخل )»المصلحة«( ويتم تحميل مخصصات الزكاة عىل قائمة الدخل الموحدة عىل أساس الوعاء الزكوي المستقل 

ستقطاع المستحقة عىل جهات غ�ي مقيمة وتحمل عىل قائمة الدخل الموحدة.  ائب الإ كة عىل حدة، أيهما أعىل. كما يتم تجنيب مخصص لرصن ي الربح المعّدل لكل �ش
أو صا�ن

ي تلك البلدان. ويتم تحميلها عىل قائمة الدخل الموحدة.
ائب وفقاً لالأنظمة المتبعة �ن كات التابعة خارج المملكة العربية السعودية فيتم تجنيب مخصصات الرصن وبالنسبة لل�ش
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ق- إحتياطي تثبيت عمولت القروض
ي السوق. 

كة إتفاقيات تثبيت عمولت القروض وكذلك إتفاقيات تحديد السقف الأعىل لعمولت القروض طويلة الأجل لتجنب مخاطر تقلبات أسعار العمولت �ن تستخدم ال�ش

. كما يتم تعديل قيمة هذا  ن ي إحتياطي تثبيت عمولت القروض ضمن حقوق المساهم�ي
تفاقيات تثبيت عمولت القروض )إن وجدت( �ن ي القيمة السوقية لإ

ويتم إظهار التغ�ي �ن

تفاقيات تثبيت عمولت القروض. الإحتياطي بناءاً عىل التقييم الدوري لإ

ر - احتياطي نظامي
كة التوقف عن هذا التجنيب عندما يبلغ  ي الأرباح السنوية إل الحتياطي النظامي. ويجوز لل�ش

كات السعودي، يتم تجنيب ١٠% من صا�ن طبقاً لأحكام المادة )١2٥( من نظام ال�ش

كات السعودي. ن طبقاً للمادة رقم )١26( من نظام ال�ش الحتياطي نصف رأس المال. وذلك الحتياطي غ�ي قابل للتوزيع عىل المساهم�ي

ح توزيعها ش- ربح السهم والأرباح المق�ت
ح  ي ربح السنة عىل أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خالل العام. وتعامل الأرباح المق�ت

يتم احتساب ربح السهم من دخل التشغيل والأعمال الفرعية وصا�ن

امات  ن ل�ت توزيعها، بعد نهاية السنة كجزء من الأرباح المبقاة وليس كخصوم، ما لم يتم الموافقة عىل توزيعها من قبل الجمعية العمومية قبل نهاية السنة. ثم تسجل ضمن الإ

ن توزيعها. ي تقرها الجمعية العمومية ال ح�ي
ي السنة ال�ت

�ن

ت- حسابات المدينون التجاريون 
ي 

ي تحصيلها. ويتم احتساب مخصص الديون المشكوك �ن
ي القيمة القابلة للتحقق بعد طرح مخصص الديون المشكوك �ن

يظهر رصيد حسابات المدينون التجاريون بصا�ن

وط الأصلية للمدينون. ويتم تحميل هذه المخصصات عىل قائمة  كة لن تكون قادرة عىل تحصيل جميع المبالغ بناًء عىل ال�ش تحصيلها عند وجود دليل موضوعي بأن ال�ش

ي تحصيلها. ويتم 
ن غ�ي قابل للتحصيل يتم شطبه مقابل مخصص الديون المشكوك �ن دارية. وعندما يصبح حساب المدين�ي الدخل الموحدة ضمن بند المصاريف العمومية والإ

ي قائمة الدخل الموحدة.
دارية �ن عكس أي مبالغ محصلة تم شطبها سابقاً مقابل المصاريف العمومية والإ

ث- التقارير القطاعية

القطاع التشغيىلي

: ي
القطاع التشغيىلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت ال�ت

• ي أنشطة تدر إيرادات	
تعمل �ن

• ي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم الأداء	
دارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات ال�ت تقوم الإ

• تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل	
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3. النقد وما يماثله

ة الأجل ومنها مبالغ خاضعة لقيود بنكية وذلك مقابل استصدار  ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م النقد بالصندوق ولدى البنوك والمرابحات والودائع قص�ي
يتضمن النقد وما يماثله كما �ن

ء و2٠١١م: ٠.٠3 مليون ريال سعودي(  ي
خطابات ضمان لصالح ميناء جدة الإسالمي. ) 2٠١2م : ل �ش

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م )2٠١١م : 33.3 مليون ريال سعودي( مقّيد لسداد الأقساط الجارية للقروض المستحقة خالل مدة 
كما يتضمن أيضاً مبلغ ٧6.٧3 مليون ريال سعودي كما �ن

. ١٨٠ يوما من تاريخ قائمة المركز المالي

دارة  ق الأوسط لإ كة ال�ش كما تتضمن أيضاً مبلغ  ٠.٥٧ مليون ريال سعودي كما �ن 3١ ديسم�ب 2٠١2م )2٠١١م : ٠.٥٧ مليون ريال سعودي( تمثل أرصدة خاضعة لقيود بنكية ل�ش

كة الوطنية السعودية للنقل  السفن، ومبلغ ٠.٥4 مليون ريال سعودي كما �ن 3١ ديسم�ب 2٠١2م )2٠١١م : ٠.٥4 مليون ريال سعودي( تمثل أرصدة خاضعة لقيود بنكية لل�ش

البحري – أمريكا.

: ي 3١ ديسم�ب مما يىلي
لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية يتكون رصيد النقد وما يماثله كما �ن

2011م2012م 

99,6٠٥١44,٧9٨نقد بالصندوق ولدى البنوك

)١6,٥63()١٠,6٥٧(مبالغ خاضعة لقيود بنكية 

88,948128,235

ة الأجل ي مرابحات وودائع قص�ي
292,6٥62٧4,469استثمارات �ن

)١٧,٨٨4()6٧,١٨4(مبالغ خاضعة لقيود بنكية 

225,472256,585

314,420384,820رصيد النقد وما يماثله في نهاية السنة

4. است�ثمارات في مرابحات وودائع قصرية األجل

: ي 3١ ديسم�ب مما يىلي
ة الأجل كما �ن ي مرابحات وودائع قص�ي

يتكون رصيد استثمارات �ن

2011م2012م 

ي مرابحات وودائع بالريال السعودي
٨6,93٠2٠٠,٠3١استثمارات �ن

ي مرابحات وودائع بالدولر الأمريكي
2٠3,6٨434,69١استثمارات �ن

ي
ي مرابحات وودائع بالدرهم الأمارا�ت

2,٠4239,٧4٧استثمارات �ن

292,656274,469المجموع
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5. صافي مدينون تجاري�ون وأرصدة مدينة متداولة أخرى

: ي 3١ ديسم�ب مما يىلي
ي رصيد المدينون التجاريون والأرصدة المدينة المتداولة الأخرى كما �ن

يتكون صا�ن

2011م2012م

322,٥٨4243,١٨٥مدينون تجاريون

ن ١٥,2233٥,٠٥3مطالبات تأم�ي

ن ١2,4١2١٠,469سلف للموظف�ي

١3,٧6٨١2,3٧٥أرصدة مدينة أخرى

363,987301,082

ي تحصيلها
)١2,٥٨6()١3,١٧٧(مخصص ديون مشكوك �ن

350,810288,496المجموع

ي تحصيلها:
فيما يىلي ملخص لحركة حساب مخصص الديون المشكوك �ن

2011م2012م

ي بداية السنة
١2,٥٨6١9,4١٨الرصيد �ن

٧,6٠٠٥,29٠الإضافات

)١2,١22()٧,٠٠9(تسوية

13,17712,586الرصيد كما في نهاية السنة
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6. صافي حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد عاري

كة أودجفل لتأج�ي ثالث سفن بموجب عقد تأج�ي عىل هيئة حديد عاري لمدة ع�ش سنوات  ي 3٠ يناير 2٠٠9م اتفاقية مع �ش
كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة �ن وقعت ال�ش

كة  اير 2٠٠9م. ويعت�ب هذا العقد اتفاقية تأج�ي رأسمالي يحّول جميع المنافع والمخاطر ل�ش ي ١ ف�ب
كة أودجفل �ن اء بعد ثالث سنوات. وتم تسليم هذه السفن ل�ش مع خيار ال�ش

: ي 3١ ديسم�ب بما يىلي
ي رصيد الحساب المدين من تأج�ي سفن عىل هيئة حديد عاري كما �ن

اء حسب العقد. ويتلخص صا�ن أودجفل ويعطيها حق ال�ش

2011م2012مالوصف

يجار تبة عىل عقد الإ 4١١,4١٨46٧,٠٠٥الحد الأد�ن للمدفوعات المستقبلية الم�ت

ي نهاية مدة العقد
24٧,٨٧٥24٧,٨٧٥قيمة الخردة غ�ي المضمونة �ن

6٥9,293٧١4,٨٨٠

)3٠2,٥2٠()2٥4,4٧١(مكاسب غ�ي محققة

ي حساب مدين من تأج�ي سفن عىل هيئة حديد عاري
4٠4,٨224١2,36صا�ن

: ي 31 ديسم�ب كما يىلي
تم تصنيف المبلغ أعاله كما �ن

١٠,١43٧,٥3٨الجزء المتداول

394,6٧94٠4,٨22الجزء غ�ي المتداول

404,822412,360صافي حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد عاري

ي نهاية مدة العقد للخمس سنوات القادمة وما بعده مما يىلي للسنة 
يجار وقيمة الخردة غ�ي المضمونة �ن تبة عىل عقد الإ تتلخص دفعات الحد الأد�ن للدفعات المستقبلية الم�ت

              : ي 3١ ديسم�ب
المنتهية �ن

2011م2012م

٥٧,3١3٥٥,٥٨6مستحقة خالل أثناع�ش شهراً

6١,24٥٥٧,3١3مستحقة خالل ١-2 سنوات

6٥,3٥١6١,24٥مستحقة خالل 2-3 سنوات

69,6496٥,3٥١مستحقة خالل 3-4 سنوات 

٧3,٥6469,649مستحقة خالل 4-٥ سنوات 

332,١٧١4٠٥,٧36المستحق بعد ذلك 

659,293714,880المجموع

ي إيرادات التشغيل 
ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م يبلغ 4٨.٠٥ مليون ريال سعودي )2٠١١م:4٨.٨2 مليون ريال سعودي( تم إدراجها �ن

إن الدخل المتعلق بالتفاقية أعاله للسنة المنتهية �ن

ي قائمة الدخل الموحدة المرفقة.
�ن
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(

7. المخزون

: ي 3١ ديسم�ب مما يىلي
ن السفن كما �ن يتكون رصيد المخزون عىل م�ت

2011م2012م 

١٠٨,١٠3١22,٨3٥وقود

23,96٥22,2١4زيوت التشحيم

132,068145,049المجموع

8. صافي إعانة الوقود المستحقة

: ي 3١ ديسم�ب مما يىلي
ي رصيد إعانة الوقود المستحقة كما �ن

يتكون صا�ن

2011م2012م 

١69,4٨٠١3٠,3٧4إعانة وقود مستحقة 

ي تحصيلها
)42,٥9٥()3٨,٥34(مخصص إعانة وقود مشكوك �ن

130,94687,779المجموع

9. است�ثمارات في شركات شقيقة

ي 3١ ديسم�ب :
كات شقيقة خالل السنة المنتهية �ن ي �ش

فيما يىلي ملخص لحركة حساب الستثمارات �ن

2011م2012م 

ي بداية السنة
٥6١,4324٥٥,٧96الرصيد كما �ن

كة شقيقة ي أرباح �ش
ي صا�ن

كة �ن ١4٧,66٠١39,٧23حصة ال�ش

كة العربية المتحدة للزجاج المسطح ي ال�ش
ي �ن

-١٠,٠٠٠  استثمار إضا�ن

)34,٠٨٧()3٥,9١٠(توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

683,182561,432الرصيد كما في نهاية السنة

كات التالية: كات االشقيقة بال�ش ي ال�ش
وتتمثل الستثمارات �ن

ديك المحدودة كة ب�ت أ( �ش
ي 

ي برمودا ، ولها مكاتب �ن
ول المسال  )LPG( ومكتبها �ن ي نقل وتجارة غاز الب�ت

كة عالمية متخصصة �ن ن برمودا، وهي �ش اير ١9٨٠م بموجب قوان�ي ديك بتاريخ 2٠ ف�ب كة ب�ت تأسست �ش

ديك المحدودة مقابل دفع مبلغ إجمالي وقدره  كة ب�ت اء حصة تمثل 3٠.3% من رأس مال �ش ي إتفاقية ل�ش
كة �ن اير 2٠٠٥م دخلت ال�ش ي 22 ف�ب

كل من موناكو وسنغافورة والبهاما. و�ن

.) ١٨٧.٥ مليون ريال سعودي أي ما يعادل )٥٠ مليون دولرأمريكي

ي تم إدراجها كجزء من قيمة الأستثمار.
اه والبالغ ١١9.١٨ مليون ريال سعودي كشهرة وال�ت ي الصول المش�ت

ستثمار وصا�ن ي مبلغ الإ
ن صا�ن تم اعتبار الفرق ب�ي

ي السجالت المحاسبية 
ديك تدرج �ن كة ب�ت ي أرباح أو خسائر �ش

ي صا�ن
كة �ن كة، فإن حصة ال�ش ديك المحدودة عن السنة المالية لل�ش كة ب�ت نظرا لإختالف نهاية السنة المالية ل�ش

ديك المحدودة ح�ت تاريخ القوائم المالية  كة ب�ت ي تىلي آخر قوائم مالية معدة من قبل �ش
ة الزمنية ال�ت ديك. إن الف�ت كة ب�ت كة حسب آخر قوائم مالية معدة من قبل �ش لل�ش

ي 3١ أغسطس من كل عام ميالدي.
ي ١ سبتم�ب وينتهي �ن

ديك �ن كة ب�ت كة هي شهرين. حيث يبدأ العام المالي ل�ش الموحدة لل�ش
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ديك المحدودة ح�ت 3١ أكتوبر 2٠١2م، مبلغ ١43.٨٧ مليون ريال سعودي )3١ أكتوبر 2٠١١م : ١3٥.3٨ مليون ريال سعودي(.  كة ب�ت ي أرباح �ش
ي صا�ن

كة �ن لقد بلغت حصة ال�ش

كة من خسائر غ�ي محققة بمبلغ ١9.٧٧ مليون ريال سعودي ومكاسب غ�ي محققة بمبلغ 46.69 مليون ريال  ديك مبالغ تمثل حصة ال�ش كة ب�ت ي أرباح �ش
كة �ن وتتضمن حصة ال�ش

. ي 3١ أكتوبر 2٠١2م و2٠١١م عىل التوالي
سعودي من عقود مبادلة بضائع كما �ن

كة العربية المتحدة للزجاج المسطح ب( ال�ش
كة العربية المتحدة للزجاج المسطح كعضو مؤسس، حيث تمت الموافقة عىل تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقم )١299(  كة بتوقيع عقد للمساهمة بإنشاء ال�ش قامت ال�ش

ستثمار بمبلغ 2٠ مليون ريال سعودي تم دفعه بالكامل مقابل امتالك 2.٠٠٠.٠٠٠ سهم، يمثل ذلك ما نسبته  وتاريخ ١١ جمادى الأول ١42٧هـ، )الموافق ٨ يونيو 2٠٠6م( وتم الإ

ي صناعة الزجاج 
كة �ن كة من تكاليف التأسيس والتطوير. يتمثل نشاط ال�ش ١٠% من رأس المال. كما تم دفع مبلغ ١.2 مليون ريال سعودي ح�ت 3١ مارس 2٠١2م مقابل حصة ال�ش

ي أبريل 2٠٠9م.
نتاج التجاري �ن كة الإ المسطح وقد بدأت ال�ش

ي اسهم حقوق اولوية بمبلغ ١٠ مليون ريال سعودي مقابل امتالك ١.٠٠٠.٠٠٠ سهم إضافية ليصبح مجموع ما تم استثماره مبلغ 3٠ مليون ريال سعودي بنسبة 
كما تم الأكتتاب �ن

تملك ١٠% من راس المال.  

ك«( وع مش�ت ي ) يشار إليها »م�ش
– اودجفل كيميكال تانكرز جي إل �ت ج( إن سي سي

كة مناصفة  كة »أودجفل« بتاريخ 22 جمادى الأخرة ١43٠هـ )الموافق ١٥ يونيو 2٠٠9م( يتم بموجبها إنشاء �ش اكة مع �ش كة الوطنية لنقل الكيماويات بتوقيع اتفاقية �ش قامت ال�ش

ي 
ي تجمع واحد للعمل �ن

ن تجاريا من سفن نقل الكيماويات �ن كت�ي ي لتشغيل اسطول ال�ش
– اودجفل كيميكال تانكرز جي إل �ت مارات العربية المتحدة باسم إن �ي �ي ، الإ ي ي د�ب

�ن

ك  وع المش�ت . ولقد بداء الم�ش ي نتاج والتصدير من منطقة الخليج العر�ب ن عىل نمو الإ ك�ي ولية المكررة حول العالم مع ال�ت وكيماويات والزيوت النباتية والمواد الب�ت تجارة نقل الب�ت

ي عام 2٠١٠م.
نشاطة �ن

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م،  مبلغ 3.٧9 مليون ريال سعودي )2٠١١م: 4.34 مليون ريال 
ك للسنة المنتهية �ن وع المش�ت ي ربح الم�ش

ي صا�ن
كة الوطنية لنقل الكيماويات �ن بلغت حصة ال�ش

ي قائمة الدخل الموحدة.
ي تم ادراجها �ن

سعودي( وال�ت

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(

10. صافي ت�كاليف التسفني المؤجلة
: ي 3١ ديسم�ب مما يىلي

ن المؤجلة كما �ن ي تكاليف التسف�ي
يتكون رصيد صا�ن

2011م2012م

ن 329,6٧926٠,١49إجمالي تكاليف التسف�ي

اكم )١92,946()23١,٠٠4(مرصوف إطفاء م�ت

98,67567,203المجموع

: ن كما يىلي ي تكاليف التسف�ي
فيما يىلي ملخص حركة صا�ن

2011م2012م

ي بداية السنة
6٧,2٠34٠,3٨3الرصيد كما �ن

ن 69,٥3٠6١,٧4٥إضافة تكاليف التسف�ي

ن مؤجلة حولت إل الصول الثابتة )6,66١(---تكاليف تسف�ي

)2٨,264()3٨,٠٥٨(مرصوف إطفاء

98,67567,203الرصيد كما في نهاية السنة
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إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(

12. ناقالت تحت اإلنشاء وأخرى 

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م بشكل رئيس 
نشاء والأخرى كما �ن يتضمن رصيد ناقالت تحت الإ

: كاتها التابعة، وذلك كما يىلي كة و�ش المبالغ المستثمرة من قبل ال�ش

كة ال�ش
ي 6 مارس 2٠١١م ، بتوقيع عقود لبناء أربع سفن دحرجة )روكون( مع 

كة �ن قامت ال�ش

ي كوريا الجنوبية بتكلفة اجمالية قدرها ١.٠3 مليار ريال سعودي 
كة هونداي ميبو �ن �ش

ي ١2 سبتم�ب 2٠١١م بممارسة حقها 
كة �ن (. كما قامت ال�ش )2٧4.2 مليون دولر أمريكي

ن لنقل البضائع العامة حسب الأتفاق السابق أعاله  ن إضافيت�ي ي خيار بناء سفينت�ي
�ن

ريال  مليار  اجمالية قدرها ٠.٥١  بتكلفة  عليها  المتفق  المواصفات والأسعار  بنفس 

(، ليصبح عدد سفن نقل البضائع العامة تحت  سعودي )١3٧.١ مليون دولر أمريكي

نشاء ستة سفن وبتكلفة إجمالية قدرها ١.٥4 مليار ريال سعودي )4١١.3 مليون  الإ

.) أمريكي دولر 

كة بسداد القساط المستحقة عىل هذه العقود ح�ت نهاية العام  وقد قامت ال�ش

(. ومن  2٠١2م والبالغة 66٨.36 مليون ريال سعودي )١٧٨.23 مليون دولر أمريكي

ي عام 2٠١3م، كما سيتم استالم 
المتوقع إستالم أربع سفن من هذه السفن الست �ن

ي عام 2٠١4م.   
ن �ن ن المتبقيت�ي السفينت�ي

كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة )التابعة( ال�ش
كة تابعة مملوكة بنسبة ٨٠%(  كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة )�ش وقعت ال�ش

كة شينا )اس ال اس( لبناء السفن المحدودة، ومقرها كوريا  ي عام 2٠٠٧م  مع �ش
عقداً �ن

وكيماويات بتكلفة ١.2 مليار ريال سعودي )3١2 مليون  الجنوبية، لبناء ست ناقالت ب�ت

ة من 2٠١٠م إل 2٠١2م. وقد  (. وتم جدولة تسليم هذه السفن خالل الف�ت دولر أمريكي

ي سبتم�ب 2٠١١م ، كما تم استالم أربع سفن خالل عام 2٠١2م ، وتم 
تم استالم سفينة �ن

كة ان �ي �ي اودجفل. ي التجمع التجاري مع �ش
إلحاق هذه السفن للخدمة �ن

ي 24 ديسم�ب 2٠١2م 
)التابعة( �ن الكيماويات المحدودة  كة الوطنية لنقل  قامت ال�ش

كة شينا لبناء السفن بتسليم هذه  بإلغاء عقد بناء الناقلة المتبقية بسبب تأخر �ش

التعديل  ي عام 2٠٠٧م ومالحق 
الموقع �ن العقد  المحدد حسب  الموعد  الناقلة عن 

كة الوطنية لنقل الكيماويات  ي عام 2٠١2م والذي ينص عىل إنه يحق لل�ش
الموقعة �ن

إلغاء عقد البناء إذا تجاوزت مدة التأخ�ي عن المدة المسموح بها حسب العقد، كما 

داد جميع الأقساط  ي اس�ت
كة الوطنية لنقل الكيماويات �ن يحفظ العقد حقوق ال�ش

بنك  قبل  من  والمضمونة  أمريكي  دولر  مليون   4١.6 والبالغة  المدفوعة  المالية 

عليها. تبة  الم�ت التعويضات  إل  بالإضافة  الكوري  والواردات  الصادرات 

ي 4 يوليو 2٠١٠م  إتفاقية مع 
كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة �ن كما وقعت ال�ش

ي كوريا الجنوبية لبناء ناقلة 
كة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة �ن �ش

كيماويات متخصصة بتكلفة إجمالية تقارب 24٥ مليون ريال سعودي )6٥.3 مليون 

(. ومن المتوقع أن يتم استالم الناقلة خالل عام 2٠١3م. دولر أمريكي

كة البحري للبضائع السائبة )التابعة( �ش
ي ابريل 

كة تابعة مملوكة بنسبة 6٠%( عقداً �ن كة البحري للبضائع السائبة )�ش وقعت �ش

ي مجال بناء السفن ، لبناء خمس 
2٠١2م مع إحدى احواض البناء العالمية الرائدة �ن

سفن متخصصة بنقل البضائع السائبة بتكلفة 6٠٠.42 مليون ريال سعودي ) ١6٠.١١ 

العام 2٠١3م.  الرابع من  الربع  ي 
يتم استالم سفينه �ن (. وسوف  أمريكي مليون دولر 

والبقية سوف يتم إستالمها خالل النصف الأول من العام 2٠١4م.

2011م2012م

ي بداية السنة
١,23٧,١3٠١,٠١١,466الرصيد كما �ن

٥96,4٧٥١,٠2٥,٧٧٥الإضافات

)٨٠٠,١١١()649,336(المحول لالأصول الثابتة

1,184,2691,237,130الرصيد كما في نهاية السنة

امات الرأسمالية ن الل�ت
ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م )2٠١١م: ١.23 مليار ريال 

امات رأسمالية لأحواض بناء السفن تبلغ ٠.٨٧ مليار ريال سعودي متعلقة ببناء سفن الدحرجة )روكون( كما �ن ن كة ال�ت يوجد عىل ال�ش

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م )2٠١١م: 342 مليون ريال سعودي(. كما 
كة التابعة لبناء ناقالت الكيماويات 9٨ مليون ريال سعودي كما �ن امات الرأسمالية عىل ال�ش ن سعودي( وبلغت الل�ت

.) أ ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م )2٠١١م: ل �ش
كة التابعة لبناء سفن متخصصة بنقل البضائع السائبة مبلغ 4٥٠.42 مليون ريال سعودي كما �ن امات الرأسمالية عىل ال�ش ن بلغت الل�ت

فيما يلي ملخص لحركة رصيد الناقالت تحت االنشاء وأخرى:
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13. دائنون وأرصدة دائنة متداولة أخرى

: ي 3١ ديسم�ب مما يىلي
تتكون أرصدة الدائنون والأرصدة الدائنة المتداولة الأخرى كما �ن

2011م2012م

١,٥439,١٥٥دائنون تجاريون

١٧٧,649226,٠2٥مرصوفات تشغيلية مستحقة

ن مستحقة ١4,٨9٧١9,92١مرصوفات تأم�ي

١4,٠١3١١,٥٠١مرصوفات تمويل مستحقة

ن ن سابق�ي 22,١3422,3٠٥قيمة أسهم مباعة تخص مساهم�ي

-١,١2٨أرصدة دائنة أخرى

231,364288,907المجموع

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(

14. تموي�ل المرابحة وقروض طويلة األجل
كاتها التابعة بتوقيع العديد من اتفاقيات تمويل المرابحة والقروض طويلة الأجل وذلك لغرض رئيس وهو تمويل بناء ناقالت نفط عمالقة جديدة وناقالت  كة و�ش قامت ال�ش

, ي ي د�ب
كة �ن وكيماويات ومكاتب ال�ش ب�ت

: ي 3١ ديسم�ب مما يىلي
ويتكون رصيد عقود التمويل كما �ن

2011م2012م

كة  2,322,٧992,249,9٥9عقود تمويل ال�ش

كات التابعة 2,39٧,٠١92,٥٠١,٠٥4عقود تمويل ال�ش

4,719,8184,751,013إجمالي عقود تمويل المرابحة والقروض طويلة الأجل

)4٥6,٠4٥()466,٠٨٥(الأقساط الجارية من عقود تمويل المرابحة والقروض طويلة الأجل

4,253,7334,294,968الجزء غري المتداول من عقود التموي�ل طويلة األجل

: ي 3١ ديسم�ب
يوضح الجدول التالي تفاصيل تمويل المرابحة والقروض طويلة الأجل كما �ن

2012م 

%المجموع%الشركات التابعة%الشركةالتموي�ل

6٧%٨63,١٥9,٠6٨%4٨2,٠٥2,٠٥١%١,١٠٧,٠١٧تمويل مرابحة

١%6٠,٧٥٠------3%6٠,٧٥٠قروض تجارية من صندوق الستثمارات العامة

2٥%١,١٥٥,٠٠٠------49%١,١٥٥,٠٠٠تمويل صندوق الستثمارات العامة "مرابحة"

٧%١434٥,٠٠٠%٠344,96٨%32قروض تجارية

100%1004,719,818%1002,397,019%2,322,799المجموع
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2011م

%المجموع%الشركات التابعة%الشركةالتموي�ل

6٥%٨٥3,٠99,٨9٧%442,١١9,٧٧3%9٨٠,١24تمويل مرابحة

3%١2١,٥٨٥------٥%١2١,٥٨٥قروض تجارية

22%١,٠٥٠,٠٠٠------4٧%١,٠٥٠,٠٠٠تمويل صندوق الستثمارات العامة "مرابحة"

١٠%١٥4٧9,٥3١%43٨١,2٨١%9٨,2٥٠قروض تجارية من صندوق الستثمارات العامة

100%1004,751,013%1002,501,054%2,249,959المجموع

: ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م بما يىلي
تحتسب تكاليف التمويل عىل أساس إتفاقيات التمويل, ويتلخص جدول استحقاقات التمويل القائم كما �ن

استحقاقات التموي�لالسنة

2٠١3466,٠٨٥م

2٠١449٨,2١6م

2٠١٥4٧٠,١٧9م

2٠١64٥٨,٨99م

2٠١٧٥٥٧,٨3٠م

١,3٥2,634ما بعده

9١٥,9٧٥إتفاقيات ل تزال قيد التفاوض

4,719,818المجموع

وط أخرى، كما أن بعض ناقالت النفط العمالقة وناقالت الكيماويات  تشتمل إتفاقيات تمويل المرابحة والقروض طويلة الأجل عىل قيود مالية تتعلق بالسيولة والمديونية و�ش

ي تم تمويلها مرهونة لصالح الجهات الممولة,
ال�ت

ي 3١ 
كاتها التابعة 4,٧2 مليار ريال سعودي، منها ٧9,4 مليون ريال سعودي لم يستخدم بعد كما �ن كة و�ش بلغ إجمالي تسهيالت تمويل المرابحة والقروض طويلة الأجل لل�ش

كة الوطنية لنقل الكيماويات, 2٠١2م، وهو خاص بال�ش ديسم�ب

كما بلغ إجمالي تكاليف تمويل المرابحة والقروض طويلة الأجل للعام 2٠١2م، ٨٥,2٥ مليون ريال سعودي )2٠١١م : 6١,٧ مليون ريال سعودي(، منها مبلغ 34,٧2 مليون ريال 

ق  كة ال�ش كة الوطنية لنقل الكيماويات )التابعة( لعام 2٠١2م ) 2٠١١م : 26,6٨ مليون ريال سعودي( و مبلغ ١,٠4 مليون ريال سعودي لعام 2٠١2م تخص �ش سعودي تخص ال�ش

دارة السفن )التابعة( )2٠١١م: ١,١ مليون ريال سعودي(, وتم خالل عام 2٠١2م رسملة مبلغ 2٥,4٨ مليون ريال سعودي )2٠١١م: 9,٧١ مليون ريال سعودي(، أنظر إيضاح  الأوسط لإ

,)١2(

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(
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15. ربح السهم وتوزيعات األرباح

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م و2٠١١م والبالغة 3١٥ مليون سهم.
ن �ن ن المنتهيت�ي تم احتساب ربح السهم عىل أساس عدد الأسهم القائمة خالل السنت�ي

ي 22 ابريل 2٠١2م عىل توزيع أرباح بنسبة ٥% من رأس المال، أي ما يعادل ١٥٧.٥ مليون ريال سعودي أو نصف ريال سعودي للسهم الواحد عن 
وافقت الجمعية العمومية �ن

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م مبلغ 3٠.94 مليون ريال سعودي )2٠١١م: 
ي 9 مايو 2٠١2م. هذا وقد بلغ رصيد توزيعات الأرباح غ�ي المطالب بها كما �ن

عام 2٠١١م. ولقد تم توزيع هذه الأرباح �ن

3٠.٧2 مليون ريال سعودي(.

ن  ي اجتماعه الذي عقد بتاريخ ٧ صفر ١434هـ الموافق 2٠ ديسم�ب 2٠١2م. رفع توصية للجمعية العامة يطلب الموافقة عىل توزيع أرباح نقدية للمساهم�ي
داره �ن كما قرر مجلس الإ

ي 2٠١2/١2/3١م بواقع )١( ريال عن كل سهم ويمثل ذلك ١٠% من رأس المال.
مقدارها 3١٥ مليون ريال عن السنة المالية المنتهية �ن

بلغ ربح السهم من أرباح الأعمال الفرعية ٠.١6 ريال سعودي لعام 2٠١2م )2٠١١م: ٠.١٨ ريال سعودي(.

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(

16. الزكاة والضرائب

ي بداية السنة والقروض طويلة الأجل 
ن والمخصصات كما �ن يبة الدخل بشكل أساس من حقوق المساهم�ي كة بموجب أنظمة الزكاة ورصن تتكون أهم مكونات الوعاء الزكوي لل�ش

ية لالأصول الثابته والستثمارات وبعض البنود الأخرى. ي القيمة الدف�ت
ي الدخل المعدل، مخصوما منه صا�ن

وصا�ن

كة ي لل�ش ي�ب الموقف الزكوي وال�ن
2٠١2م، وسددت كافة المستحقات الزكوية  يبة الستقطاع ح�ت شهر نوفم�ب قرارات الزكوية لكافة السنوات ح�ت عام 2٠١١م، كما قامت بتقديم إقرارات رصن كة بتقديم الإ قامت ال�ش

يبة الستقطاع خاصة بالسنوات من عام 2٠٠١م ح�ت عام 2٠٠٧م، بلغت 22 مليون ريال  كة ربوطاً إضافية للزكاة ورصن قرارات. واسلتمت ال�ش يبة الستقطاع وفقاً لتلك الإ ورصن

كة الربوط الزكوية النهائية من المصلحة عن السنوات  اض لدى المصلحة عىل جميع البنود لتلك الربوط وطريقة معالجتها. ولم تستلم ال�ش كة بالع�ت سعودي. وقد قامت ال�ش

ي مواعيدها. 
ستقطاع عن أي مدفوعات لجهات غ�ي مقيمة �ن يبة الإ كة بسداد رصن ي الجديد تقوم ال�ش ي�ب المتبقية من عام 2٠٠٨م ح�ت عام 2٠١١م. ومنذ البدء بتطبيق النظام الرصن

يبية محتملة من قبل المصلحة عن تلك السنوات. ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م لمواجهة أي مطالبات زكوية أو رصن
كة بأنها كّونت مخصصا كافيا كما �ن كما تعتقد ال�ش

كة الوطنية لنقل الكيماويات التابعة ي لل�ش ي�ب الموقف الزكوي وال�ن
يبة الستقطاع ح�ت شهر نوفم�ب 2٠١2م ، وسددت  قرارات الزكوية لكافة السنوات ح�ت عام 2٠١١م، كما قامت بتقديم إقرارات رصن كة الوطنية لنقل الكيماويات بتقديم الإ قامت ال�ش

يبة الستقطاع خاصة بالسنوات من ١99١م ح�ت 2٠٠4م  كة التابعة ربوطاً إضافية للزكاة  ورصن قرارات. وأستلمت ال�ش يبة الستقطاع وفقاً لتلك الإ كافة المستحقات الزكوية و رصن

ي شهر ابريل 2٠١٠م تم التوصل إل تسوية نهائية مع 
اض عىل بعض البنود لتلك الربوط وطريقة معالجتها، و�ن كة التابعة بالع�ت بلغت ٥9 مليون ريال سعودي. وقد قامت ال�ش

ي عىل خمس سنوات أبتداءاً من 
كة التابعة بسداد 26 مليون ريال خالل عام 2٠١١م وتم تقسيط البا�ت المصلحة عن تلك الأعوام بلغت ٥3 مليون ريال سعودي. وقد قامت ال�ش

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م.
يبة الستقطاع كما �ن كة التابعة بأنها قد كوَّنت مخصص كاٍف للزكاة ورصن يوليو 2٠١2م. وتعتقد ال�ش

كة عىل حدة.  كة الوطنية لنقل الكيماويات عىل أساس الوعاء الزكوي الخاص بكل �ش كة وال�ش يتم اعداد القرارات الزكوية لل�ش

كة البحري للبضائع السائبة التابعة ي ل�ش ي�ب الموقف الزكوي وال�ن
كة التابعة عىل  . وتعمل ال�ش ن وط التسجيل وتم الحصول عىل الرقم الزكوي المم�ي ي مصلحة الزكاة والدخل بعد استيفاء جميع �ش

كة البحري للبضائع السائبة �ن تم تسجيل �ش

ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م. 
يبة كما �ن امات رصن ن كة التابعة بأنها قد كوَّنت مخصص كاٍف للزكاة ول يوجد اي ال�ت قرارات الزكوية لتقديمها للمصلحة. وتعتقد ال�ش اعداد الإ
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)بآالف الریاالت السعودیة(

ائب : مخصص الزكاة وال�ن
: ي 3١ ديسم�ب كما يىلي

ائب خالل السنة المنتهية �ن كانت حركة مخصص الزكاة والرصن

2011م2012م 

ي بداية السنة
ائب كما �ن 104,576129,429مخصص الزكاة وال�ن

)٥١,2٧2()22,٨٥٨(مبالغ مدفوعة خالل السنة

كة تابعة دة تتعلق ب�ش ائب مس�ت ٧6١922رصن

المخصصات للسنة:

32,94٥2١,٥94مخصص الزكاة للسنة:

ائب للسنة: مخصص ال�ن

ائب الأستقطاع 3,3٥43,9٠4رصن

كة تابعة يبة الدخل )منافع( تتعلق ب�ش )١(---رصن

118,778104,576مخصص الزكاة والضرائب كما في نهاية السنة 

17. معلومات القطاعات

: ي 3١ ديسم�ب
كاتها التابعة طبقا للقطاعات التشغيلية كما �ن كة و�ش أ, يوضح الجدول التالي توزيع نشاط ال�ش

2012م

نقل نقل النفط 
البرتوكيماويات

نقل البضائع 
العامة 

)الخطوط(

نقل البضائع 
المجمـوعالسائبة 

1,474,477440,873510,10639,1722,464,628إيرادات  التشغيل

٨٧٥,٠9٧---١٥٠,466---٧24,63١تكلفة الوقود

مصاريف التشغيل الأخرى:

2١6,١29١6٥,٥6642,9393٠,9١٨4٥٥,٥٥2مصاريف السفن

١٨4,٨٧٠---١٨4,٨٧٠------مصاريف الشحنات

١42,٠٨٧---٥4,١2٧---٨٧,96٠مصاريف الرحالت

423,١3٥---2٧٨,4٧2١32,39٠١2,2٧3إستهالكات وإطفاءات

9,9٥6---------9,9٥6أخرى

592,517297,956294,20930,9181,215,600مجموع مصاريف التشغيل الأخرى

1,317,148297,956444,67530,9182,090,697مجموع مصاريف التشغيل

157,329142,91765,4318,254373,931إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة الوقود

2٠٠,٥٧2---١٥٧,46٨2,١644٠,94٠إعانة الوقود

314,797145,081106,3718,254574,503إجمالي دخل التشغيل 
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 للسنة المنتھیة في 31 دیسمرب 2012 م

)بآالف الریاالت السعودیة(

2011م

نقل نقل النفط 
البرتوكيماويات

نقل البضائع 
العامة 

)الخطوط(

نقل البضائع 
المجمـوعالسائبة 

1,991,084---1,227,423362,539401,122إيرادات  التشغيل

٨٠١,١63---١39,6٥4---66١,٥٠9تكلفة الوقود

مصاريف التشغيل الأخرى:

3٧3,٠66---2٠9,329١١6,69٨4٧,٠39مصاريف السفن

١3٧,9٥4---١3٧,9٥4------مصاريف الشحنات

١32,٠29---٥٧,٧9٨---٧4,23١مصاريف الرحالت

3٧4,١٥9---26٧,٧6٠92,٨١٨١3,٥٨١إستهالكات وإطفاءات

١٠,٠٠6----٨,٧3٧١,269أخرى

1,027,214---560,057210,785256,372مجموع مصاريف التشغيل الأخرى

1,828,377---1,221,566210,785396,026مجموع مصاريف التشغيل

162,707---5,857151,7545,096إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة الوقود

39,٠١6١٧6,46٥---١3٧,449إعانة الوقود

339,172---143,306151,75444,112إجمالي دخل التشغيل

: ي 3١ ديسم�ب
كاتها التابعة حسب القطاعات التشغيلية كما �ن كة و�ش ب, يوضح الجدول التالي توزيع الصول والخصوم لل�ش

2012م

نقل نقل النفط
البرتوكيماويات

نقل البضائع 
العامة 

)الخطوط(

نقل البضائع 
السائبة

أصول وخصوم 
المجمـوعمشرتكة *

3,٧٠٥,٠٧١9٧2,٧١42٠٨,969936,43٨١١,٠63,6٠9 ٥,24٠,4١٧ الصول

١,٨٧9,6٠١2,٥2٨,٠936١3,١١2٧,٥٥63٠9,٥٠2٥,33٧,٨64الخصوم

2011م

نقل نقل النفط
البرتوكيماويات

نقل البضائع 
العامة 

)الخطوط(

نقل البضائع 
السائبة

أصول وخصوم 
المجمـوعمشرتكة *

٥,4١٥,2٨63,64٧,3٧٥٥42,3١6١99,١24٨١9,١١٠١٠,623,2١١الصول

2,33٧,٧٧٧2,٥6٨,4٧92١3,692٥,2٨٨١42,٠3٨٥,26٧,2٧4الخصوم

ها, ن مثل النقدية والودائع والسندات الحكومية وتوزيعات الأرباح غ�ي المطالب بها وغ�ي ي ل يمكن تحديدها لقطاع مع�ي
كة تلك المبالغ ال�ت * تمثل الصول والخصوم المش�ت
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)بآالف الریاالت السعودیة(

وط التعامالت مع اطراف خارجية. كة أثناء ممارستها لأعمالها العتيادية بالتعامل مع اطراف ذوي عالقة بنفس احكام و�ش تقوم ال�ش

وفيما يىلي تحليل هذه التعامالت خالل العام:

2011م2012م

١43,٧٥٠١2٨,٧٥٠إيرادات 

6,632٥,٠2٨رسوم إدارة السفن

ن متكبدة 2٠,٠9٠١٨,3٧٥مصاريف تأم�ي

: ي 31 ديسم�ب فيما يىلي
كما بلغت أرصدة هذه التعامالت كما �ن

أرصدة مطلوبة من أطراف ذوي العالقة مسجلة ضمن المدينون:

2011م2012م

كة العالمية للشحن والنقل المحدودة ١6,44٥١٥,93٥ال�ش

ي
كة إن �ي �ي – اودجفل كيميكال تانكرز جي إل �ت ٥٠,٠663٥,١١9�ش

66,51151,054المجموع

أرصدة مطلوبة ألطراف ذوي العالقة مسجلة ضمن الدائنون:

2011م2012م

كة العالمية للشحن والنقل المحدودة 4,29٧٥,2٠٠ال�ش

ي
كة إن �ي �ي – اودجفل كيميكال تانكرز جي إل �ت ------�ش

4,2975,200المجموع

18. المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
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: ي 3١ ديسم�ب مما يىلي
دارية للسنة المنتهية �ن تتكون المصاريف العمومية والإ

2011م2012م

ن 99,٧3٨٨6,٨4٥تكاليف الموظف�ي

١٠,١93١2,669عمومية وإدارية أخرى

6,١١3٥,٧٧4إستهالك

كات التابعة كة وال�ش 4,6٧34,3٧2مصاريف مجلس إدارة ال�ش

120,717109,660المجموع

19. مصاريف عمومية وإدارية

ي 3١ ديسم�ب مما يىلي :
ي إيرادات )مصاريف( أخرى للسنة المنتهية �ن

يتكون صا�ن

2011م2012م 

ة الأجل ي مرابحات وودائع قص�ي
٥9٠4,336عمولت استثمارات �ن

ي ربح الستثمارات 
6,٧4٧2,٠3٥صا�ن

)١٥2()4٧٥(عمولت بنكية 

١2,٥٠٧99مكاسب بيع أصول ثابتة

)١,469()١,3٥١(فروقات أسعار رصف عمالت أجنبية

ن ٧,٥3٥-تعويض عن مطالبات تأم�ي

كة 6,١٨3-قضية كسبتها ال�ش

2,١١٧١,9٨6أخرى 

20,13520,553المجموع

20. صافي إي�رادات )مصاريف( أخرى
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كاتها التابعة وذلك بعد استبعاد أرصدة الحسابات فيما بينها. كة و�ش تتضمن القوائم المالية الموحدة حسابات ال�ش

: ي 3١ ديسم�ب
ي وللسنة المنتهية �ن

كات كما �ن وفيما يىلي ملخص للمراكز المالية ونتائج الأعمال لهذه ال�ش

2012م

إجمالي الدخل إجمالي الخصومإجمالي االصولاسم الشركة
صافي الربح التشغيلي

كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة  ١4٥,٠٨29٨,٠٨2)2,٥2٨,٠93(3,٧٠٥,٠٧١  ال�ش

دارة لسفن المحدودة ق الأوسط لإ كة ال�ش 4١,24٨2,٠6٨)٥٥,6٠3(٥9,4٥٥ �ش

كة الوطنية السعودية للنقل البحري )أمريكا( ١٧,3٥9٧96)9,٧6٨(١٨,٠46ال�ش

كة البحري للبضائع السائبة ٨,2٥44,٧٥١)٧,٥٥6(2٠6,١43�ش

2011م

إجمالي الدخل إجمالي الخصومإجمالي االصولاسم الشركة
التشغيلي

صافي الربح 
)الخسارة(

كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة  ١٥١,٧٥4١3٥,43٥)2,٥6٨,4٧9(3,64٧,3٧٥ال�ش

دارة لسفن المحدودة ق الأوسط لإ كة ال�ش 4٠,66٥١,6٠٨)٥٨,١2٠(٥9,9٠4 �ش

كة الوطنية السعودية للنقل البحري )أمريكا( ١6,٨6423٨)3,49٠(١٠,9٧2ال�ش

كة البحري للبضائع السائبة )6,١64(---)٥,2٨٨(١99,١24�ش

21. توحيد الشركات التابعة

كاتها التابعة تعرضها إل مخاطر مالية مختلفة، وتتضمن هذه المخاطر: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة، مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية  كة و�ش إن أنشطة ال�ش

كة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع الأسواق المالية ويسعى إل  لسعر العمولة ومخاطر الأسعار(، مخاطر الئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر العام لل�ش

كة.   ات العكسية المحتملة علـى الأداء المالي لل�ش التقليل من التأث�ي

ي قائمة المركز المالي بشكل رئيسي من النقد وما يماثله و الأستثمارات والذمم المدينة والتمويل والأدوات المالية المشتقة والذمم الدائنة 
تتضمن الأدوات المالية المقيدة �ن

وبعض المصاريف المستحقة.

23. األدوات المالية وإدارة المخاطر

كة. عتيادية لل�ش ي سياق الأعمال الإ
ي 3١ ديسم�ب 2٠١2م، قد اُصدرت �ن

كة خطابات ضمان بنكية بمبلغ 23٨.٨٥ مليون ريال سعودي كما �ن لدى ال�ش

دارة ل تتوقع  ي الوقت الذي لم تتقّرر النتائج النهائية لهذه القضايا، فإن الإ
عتيادي و�ن كة الإ ي يجري النظر فيها ضمن نشاط ال�ش

كة بعض القضايا القانونية وال�ت كما أن لدى ال�ش

. كة أو عىل مركزها المالي ي جوهري عىل نتائج عمليات ال�ش أن يكون لها تأث�ي سل�ب

22. اإللتزامات المحتملة 
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ي 
ي إجراء المقاصة والنية إما للتسوية عىل أساس الصا�ن

كة حقاً قانونياً �ن ي بالقوائم المالية عندما يكون لدى ال�ش
ن الصول والخصوم المالية وإثبات الصا�ن يتم إجراء المقاصة ب�ي

ي نفس الوقت.
أو إثبات الصول والخصوم �ن

  : دارة العليا بإدارة برنامج إدارة المخاطر. تتلخص أنواع المخاطر الهامة بما يىلي و تقوم الإ

	•مخاطر•االئتمان
اماته مما يؤدي إل تكبد الطرف الآخر لخسارة مالية. إن نسبة 2١% تقريباً من أرصدة الذمم المدينة التجارية هي من أطراف ذوي  ن هي عدم مقدرة طرف ما عىل الوفاء بال�ت

ي مرتفع. تظهر الذمم المدينة بعد حسم مخصص 
ئتمان. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف إئتما�ن ن جوهري لمخاطر الإ كاتها التابعة ترك�ي كة و�ش عالقة. وليس لدى ال�ش

ي تحصيلها.
الديون المشكوك �ن

	•مخاطر•أسعار•العموالت
كز مخاطر  كاتها التابعة حيث ت�ت كة و�ش ي السوق عىل المركز المالي الموحد والتدفقاتها النقدية لل�ش

ي أسعار العمولت �ن
التقلبات �ن هي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأث�ي

كة إتفاقيات تثبيت عمولت القروض عندما تكون مناسبة وكذلك إتفاقيات تحديد  ة الأجل والتمويل. تستخدم ال�ش ي الودائع قص�ي
كاتها التابعة �ن كة و�ش أسعار العمولت لل�ش

كة تقلبات أسعار العمولت وتعتقد أن تأث�ي مخاطر  ي أسعار عمولت قروضها الطويلة الأجل. حيث تراقب ال�ش
السقف الأعىل لعمولت القروض لتجنب مخاطر التقلبات �ن

أسعار العمولت ليس جوهرياً.

	•مخاطر•العمالت•
كاتها التابعة الأساسية هي بالريال السعودي والدرهم  كة و�ش ي أسعار رصف العمالت الأجنبية. إن معامالت ال�ش

ات �ن ي قيمة الأدوات المالية بسبب التغ�ي
هي مخاطر التغ�ي �ن

دارة تقلبات أسعار رصف العمالت وتتخذ الإجراءات المناسبة. . تراقب الإ ي والدولر المريكي
مارا�ت الإ

	•مخاطر•االأسعار
ات ناتجة عن عوامل متعلقة بالأداة أو ُمصدرها أو  ي أسعار السوق سواء كانت تلك التغ�ي

ات �ن إن مخاطر الأسعار هي مخاطر تعرض قيمة الأداة المالية للتقلبات نتيجة للتغ�ي

ي أسهم حقوق الملكية.
دارة مخاطر السعر الناتجة عن إستثماراتها �ن ستثمارية وذلك لإ كة بتنويع محفظتها الإ ي السوق. تقوم ال�ش

عوامل تؤثر عىل جميع الأدوات المتداولة �ن

	•مخاطر•السيولة
اماتها المتعلقة بالأدوات المالية. تحدث مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي  ن ي توف�ي الأموال للوفاء بال�ت

كاتها التابعة �ن كة و�ش ي تواجهها ال�ش
وتمثل المخاطر ال�ت

امات مستقبلية. ن ب�عة بمبلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية ال�ت

	•القيمة•العادلة
وط التعامل مع الأطراف الأخرى. وحيث يتم تجميع القوائم المالية  ن أطراف لديها المعرفة والنية، وتتم بنفس �ش ام ب�ي ن هي المبلغ الذي يتم مقابله تبادل أصل أو تسوية ال�ت

ن القيمة  ي الأوراق المالية ومشتقات الأدوات المالية بالقيمة العادلة، قد تنتج فروقات ب�ي
ستثمارات �ن ي الإ

كة عىل أساس طريقة التكلفة التاريخية ماعدا الأستثمارات �ن لل�ش

ية. دارة أن القيمة العادلة لتلك الصول والخصوم المالية ل تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدف�ت ية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإ الدف�ت
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24. األحداث الهامة والالحقة

كة بعد  كة فيال البحرية العالمية المحدودة )فيال( ال ال�ش كة بتاريخ 4 نوفم�ب 2٠١2م اتفاقية مع أرامكو السعودية يتم بموجبها نقل ملكية كامل اسطول �ش أ. وقعت ال�ش

الحصول عىل الموافقات النظامية المطلوبة. ويضم اسطول فيال ١4 ناقلة نفط عمالقة، وناقلة نفط عمالقة تستخدم كسفينة للتخزين العائم بالإضافة إل خمس ناقالت 

منتجات نفط مكررة. 

( عبارة عن مدفوعات نقدية  كة لفيال، بموجب اتفاقيات عملية الدمج، عوضاً إجمالياً تقريبياً مقداره 4,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي )ما يعادل ١.3 مليار دولر أمريكي وستدفع ال�ش

كة بسعر متفق عليه يبلغ 22.2٥  (، بالإضافة إل إصدار ٧٨,٧٥٠,٠٠٠ سهم جديد من أسهم ال�ش مقدارها 3,١22,٨١2,٥٠٠ ريال سعودي )ما يعادل ٨32.٧٥ مليون دولر أمريكي

كة لفيال مملوكة بالكامل  كة المصدرة بعد إتمام عملية الدمج 393,٧٥٠,٠٠٠ سهم وتمثل الأسهم الجديدة المصدرة ل�ش ريال سعودي للسهم الواحد، وسيبلغ إجمالي أسهم ال�ش

كة تمويل المدفوعات النقدية من خالل عقود  كة )البحري(. وتزمع ال�ش ي مجلس إدارة ال�ش
كة )البحري( وسيكون لها تمثيل عادل �ن لأرامكو السعودية نسبة 2٠% من رأس مال ال�ش

يعة. تمويل متوافقة مع ال�ش

كة الناقل الحرصي لأرامكو السعودية لنقل النفط الخام المباع من قبل أرامكو السعودية  ، ستصبح ال�ش وبموجب أحكام عقد شحن طويل الأجل تبلغ مدته ١٠ سنوات كحد أد�ن

كة القيام بتوظيف  م ال�ش ن عىل أساس التسليم للعميل. وبموجب هذا العقد ولتلبية احتياجات أرامكو السعودية المستقبلية المقدرة بما يقارب ٥٠ ناقلة نفط خام عمالقة، تع�ت

أمثل لسطولها المملوك بعد النتهاء من عملية الدمج والذي سيبلغ 3١ ناقلة نفط خام عمالقة بالإضافة إل استئجار ناقالت أخرى حسب الحاجة.

( أما إذا ارتفعت  كة بالحماية عند هبوط أسعار الشحن عن حد أد�ن متفق عليه )الحد الأد�ن وط متفق عليها تتمتع بموجبها ال�ش ويستند عقد الشحن طويل الأجل عىل �ش

كة عند انخفاض  ي قد يكون سبق ان دفعتها لل�ش
كة بتعويض أرامكو السعودية عن المبالغ ال�ت ن آخر متفق عليه )حد التعويض( فستقوم ال�ش أسعار الشحن فوق حد مع�ي

 . أسعار الشحن عن الحد الأد�ن

ي تملكها البحري حالياً ضمن برنامج أرامكو السعودية لنقل النفط ع�ب ناقالت النفط 
كما اتفقت البحري وفيال عىل ترتيبات مؤقتة لتشغيل ناقالت النفط الخام العمالقة ال�ت

وط اتفاقيات  تيبات المؤقتة اعتباًرا من ١9 صفر ١434هـ الموافق ١ يناير2٠١3م ح�ت يبدأ العمل بعقد الشحن البحري طويل الأجل وفًقا ل�ش الخام العمالقة، وتم العمل بهذه ال�ت

عملية الدمج.

كة عىل عملية الدمج وزيادة رأس المال وكذلك الحصول عىل الموافقات  وط، منها الحصول عىل موافقة الجمعية العامة غ�ي العادية لل�ش تخضع عملية الدمج لعدد من ال�ش

ي يجري  العمل عىل الحصول عليها، علماً بانه تم الحصول عىل موافقة 
ول والمعادن ال�ت ي المملكة والمجلس الأعىل لشؤون الب�ت

النظامية الخرى  كموافقة هيئة السوق المالية �ن

ي المملكة العربية السعودية.
مجلس حماية المنافسة �ن

ي تاريخ ١6 يناير 2٠١3م ببيع سفينة نقل البضائع العامة )سعودي 
كة �ن كة لسفن نقل البضائع العامة فقد قامت ال�ش نامج الإحالل المعتمد من مجلس إدارة ال�ش ب. امتداداً ل�ب

ية وكافة المصاريف الأخرى  كة ربحاً صافياً من بيع هذا الأصل يقارب 2١ مليون ريال بعد خصم القيمة الدف�ت ي ويتوقع ان تحقق ال�ش
ا�ن ف�ت أبها( كخردة بعد إنتهاء عمرها الإ

ي الربع الأول من العام 2٠١3م.
المتعلقة بهذه العملية ,كما سيظهر الأثر المالي لعملية البيع هذه �ن

ي نقل البضائع العامة بحجم ) 26,٠٠٠( طن ساكن، تمت 
ي كوريا الجنوبية، سفينة جديدة متخصصة �ن

اير 2٠١3م �ن كة بتاريخ 24 ربيع الول ١434هـ الموافق ٥ ف�ب ج. استلمت ال�ش

كة هيونداي ميبو بكوريا الجنوبية، علماً بأن هذه السفينة هي الأول من ضمن ست سفن تم التعاقد عىل بنائها مع هذا  تسميتها )بحري أبها(، وقد تم بناءها من قبل �ش

ي عام 2٠١١م بقيمة إجمالية مقدارها )١,٥43( مليون - ألف وخمسمائة وثالثة وأربعون مليون ريال، وسيظهر الأثر المالي لهذه السفينة خالل الربع الأول من العام 2٠١3م.
الحوض �ن

25. إعادة التبويب 

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة الخاصة بالقوائم المالية الأولية الموحدة لعام 2٠١١م، لتتوافق مع طريقة العرض للسنة الحالية.
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أرقام هواتف المكاتب والفروع

المركز الرئيسي – الرياض

 ت: ٥4٥4 4٧٨ ١ 966 +

 فاكس: ٨٠36 4٧٧ ١ 966 +

info@bahri.sa

جدة

 ت: 469٥ 66٧ 2 966 +

 فاكس: 344٥ 669 2 966 +

jedbm@bahri.sa

الدمام

 ت: ٨٥٥3 ٨34 3 966 +

 فاكس: ٨6٥٥ ٨34 3 966 +

dammail@bahri.sa

الجبيل

 ت: 34٨2 362 3 966 +

 فاكس: 249٥ 362 3 966 +

jubmail@bahri.sa

ي د�ب

 ت: ٠٠٠ 3٨4٠ 4 9٧١ +

 فاكس: ٧٠٠ 39٥٠ 4 9٧١ +

oil.gas@bahri.sa

بالتيمور )الوليات المتحدة(

 ت: ٧٠٠٠ 62٥ 4١٠ ١+

+٧ ٨٠٠ ١32 ٠2٠4 : ي
 الرقم المجا�ن

 فاكس: ٧٠٥٠ 62٥ 4١٠ ١+

info@bahrigc.com

مومباي )الهند(

 ت: ٧2٠٠ 4٠63 22 9١ +

 فاكس: ٧23٥ 4٠63 22 9١ +

captain_nscsa@osapl.com

كات التابعة: ال�ش

كة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة –  ال�ش

الرياض

 ت: ١39٠ 4١9 ١ 966 +

 فاكس: ١٥٧٧ 4١9 ١ 966 +

info@ncc.sa.com

ي دارة السفن المحدودة – د�ب ق الأوسط لإ كة ال�ش �ش

 ت: 4٠٠ 3٨4٠ 4 9٧١ +

 فاكس: 4٠٠ 39٥٠ 4 9٧١ +

fleet@msml.com

كة البحري للبضائع السائبة �ش

 ت: ٥4٥4 4٧٨ ١ 966 +

 فاكس: ٧4٧٨ 4٧٧ ١ 966 +

commercial@bahridrybulk.sa



www.bahri.sa


