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اإلتــــــــــــــزان، 
الشفافية، 
المـثــــابـــرة، 
الحــمــــــاس.

آخذيــن  المتخصصــة  خدماتنــا  نقــدم 
عملنــا  وأســس  قيمنــا  اإلعتبــار  فــي 
المســؤولة، نرتقــي لنصبــح مــزود خدمــة 
رائد يطبق أحدث طرق تشــغيل األســاطيل 
للمعايــ�ي  تبعــًا  المتميــزة  البحريــة 
العالميــة ، ولرنســي فــي الوقــت ذاتــه 
عالقــات عمــل مثمــرة مــع جميــع شــركائنا 

المتبادلــة. الثقــة  علــى  مبنيــة 
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عصام بن حمد المبارك اإل
 عضو مجلس اإلدارة

عبد اهلل بن علي العجاجي 
 عضو مجلس اإلدارة

أحمد بن علي السبيعي
 عضو مجلس اإلدارة

صالح بن عبد اهلل الدباسي
 عضو مجلس اإلدارة

صالح بن ناصر الجاسر 
 عضو مجلس اإلدارة

فراج بن منصور أبوثنني 
 عضو مجلس اإلدارة

سعيد بن عبد اللطيف الحضرمي 
 عضو مجلس اإلدارة

لدورة 2014م - 2016م أعضاء مجلس اإلدارة

عبدالرحمن بن محمد المفضي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد بن عبد العزي�ز السرحان 
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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رة
دا

اإل

السـادة المسـاهمني: 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

نيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة وأصالــة عــن نفســي، يســرني أن أضــع بــني أيديكــم التقريــ�ر الســنوي الخــاص 
مبــاركًا  التقريــ�ر  هــذا  وأســتهل  2015م،  العــام  خــالل  )البحــري(  البحــري  للنقــل  الســعودية  الوطنيــة  الشــركة  بــأداء 
لزمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ومــالك الشــركة النجاحــات الكبــية التــي حققتهــا البحــري، حيــث 
كان العــام 2015م حافــاًل بالعديــد مــن القفــزات النوعيــة فــي مســيتها، ممــا أثمــر عــن تحقيــق أرباحــًا صافيــة مقدارهــا 

)1.817.583.442( ريــال ســعودي، مســجلًة بذلــك أعلــى صافــي ربــح فــي تاريخهــا.

وقد تميز العام 2015م بتحقيق العديد من اإلنجازات، ومنها على سبيل المثال: 

إعتمــد مجلــس إدارة شــركة البحــري الخطــة اإلســرتاتيجية الشــاملة، والتــي جــاءت بعــد دراســة تفصيليــة لوضــع 	 
شــركة البحــري الحالــي وإســتعراض نقــاط القــوة ومجــاالت التطويــ�ر وكيفيــة االســتفادة منهــا، كمــا إشــتملت هــذه 
اإلســرتاتيجية علــى مبــادرات عــدة الهــدف منهــا إي�جــاد قيمــة مســتدامة للشــركة، واإلســتفادة مــن العالقــات 
القائمــة، والنمــو بإضافــة أســواق جديــدة وعمــالء جــدد، وقــد راعــت الشــركة فــي تحقيــق هــذه اإلنجــازات تطبيــق 

أفضــل الممارســات العالميــة لرتســيخ الشــفافية والثقــة وحفــظ حقــوق المســاهمني.

 قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة مــع شــركة هيونــداي ســامهو للصناعــات الثقيلــة لبنــاء )10( ناقــالت نفــط عمالقة 	 
)VLCC(، علــى أن يتــم اســتالم أول ناقلــة منهــا خــالل شــهر ينايــر 2017م. 

ــة، تقــوم الشــركة 	  ــ�ل( الكوري ــ�ل المــدى لمــدة )10( ســنوات مــع شــركة )إس- أوي   أبرمــت الشــركة عقــد شــحن طوي
ــا. بموجبــه بنقــل النفــط الخــام مــن الخليــج العربــي إلــى المصافــي التابعــة للشــركة فــي كوري

وّســعت البحــري أســطولها مــن خــالل شــراء )4( ناقــالت نفــط عمالقــة )VLCC( وناقلتــي كيماويــات يبلــغ عمــر كل 	 
منهــا خمــس ســنوات ليصبــح اجمالــي األســطول )78( ناقلــة وســفينة.

تم توقيع مذكرة تفاهم بني شــركة الزيت العرب�ية الســعودية )أرامكو الســعودية( والشــركة الوطنية الســعودية 	 
للنقــل البحــري )البحــري( وشــركة هيونــداي للصناعــات الثقيلــة المحــدودة )الشــركة الكوريــة الجنوبيــة( وشــركة 
المربيــ�ل للطاقــة المحــدودة )شــركة إماراتيــة( مــن أجــل اإلســتمرار فــي التفــاوض حــول مشــروع تطويــ�ر حــوض 

بحــري عالمــي لصناعــة المنصــات البحريــة والســفن فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية.

وقعــت البحــري بتاريــ�خ 22 فربايــر2015م عقــدًا مــع وزارة الداخليــة لتصبــح البحــري الناقــل الرســمي لهــا وذلــك 	 
لمــدة )5( ســنوات، وبقيمــة إجماليــة مقدارهــا )400( مليــون ريــال.

وختاًمــا، يشــّرفني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر واالمتنــان إلــى مقــام خــادم الحرمــني الشــريفني، وولــي عهــده 
األمــني، وولــي ولــي العهــد، وإلــى   الحكومــة الســعودية، كمــا أشــكر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة، 
والشــكر موصــول إلــى موظفــي الشــركة إداريــ�ني   وفنيــ�ني  وإلــى كل فــرد فيهــا بــكل موقــع، علــى اإلنتاجيــة النوعيــة 
التــي يقدمونهــا، وســعيهم  الــدؤوب لتقديــم األفضــل، ممــا يجعلهــم  شــركاًء فــي  النجــاح الــذي تعيشــه الشــركة واقعــًا 

اليــوم... و اهلل نســأل أن  يوفقنــا، وأن يســّدد خطانــا علــى  الخــي.  

متمنيًا للجميع التوفيق والسداد 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

                                                                                                      رئيس مجلس اإلدارة   

           عبدالرحمن بن محمد المفضي

»االنتهاء من اإلسرتاتيجية 
الخمسية الشاملة... 

والرحلة مستمرة«

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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السـادة مساهمي شركة البحري ،،، 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

تّوجــت الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحــري )البحــري( جهودهــا فــي العــام 2015م بنتائــج مميــزة دخلــت 
مــن خاللهــا إلــى جانــب الشــركات المعــدودة فــي الســوق الســعودي، التــي ت�تجــاوز أرباحهــا الصافيــة المليــار ريـــال 
ســعودي، حيــث حققــت أرباحــًا تقــدر بـــ )1.817.583.442( ريــال ســعودي، وبهــذه المناســبة أهنــيء مــالك الشــركة وأعضــاء 
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى هــذا األداء، الــذي يجســد نقلــة نوعيــة فــي مســية الشــركة وعطائهــا، ولــم 
يكــن لهــذه األربــاح القياســية والمركــز المالــي المتميــز أن يتحقــق إال بتوفيــق اهلل أواًل ثــم بتظافــر الجهــود المبذولــة 

مــن قبــل مجموعــة البحــري ككل.

ومن هذا المنطلق سوف استعرض بعض العوامل التي أدت إلى تميز األداء المالي للشركة في العام 2015م.
توسعة األسطول، حيث إزداد األسطول بإضافة عدد من الناقالت خالل العام.  	

الحصول على حصة سوقية أكرب من السابق .  	
زيادة قاعدة العمالء، حيث تم إستقطاب العديد من العمالء الجدد المؤثري�ن.  	

الرتكيز على تحسني األداء التشغيلي للسفن والناقالت.  	
الرتكيز على الجودة والنوعية في كافة تعامالت الشركة.  	

إعتمــاد برنامــج مؤشــرات األداء الرئيســية لكافــة منســوبي البحــري، وذلــك بهــدف تحفيــز أداء الموظفــني مــن   	
خــالل وضــع أهــداف ذكيــة مرتبطــة باألهــداف اإلســرتاتيجية لقطاعــات وإدارات الشــركة والتــي ترتبــط باألهــداف 

اإلســرتاتيجية للشــركة ككل.
ركــزت الشــركة خــالل العــام 2015م علــى إســتقطاب الكــوادر البشــرية ذات الكفــاءة العاليــة فــي قطــاع نقــل   	
البضائــع العامــة، والتحــول مــن مجــرد ناقــل بحــري إلــى مقــدم خدمــات لوجســتية مت�كاملــة لكبــار عمالئهــا، تشــمل 
كافــة حلــول النقــل البحــري والــربي والجــوي، كمــا قامــت البحــري بتحســني األداء الداخلــي لجميــع مكاتــب الشــركة 
فــي الريــاض والدمــام وجــده والهنــد وأمريــكا، إلــى جانــب تعزيــ�ز شــبكة الــوكالء الخارجيــ�ني وتوســيعها، وقــد نتــج 
ــ�ني، ممــا أدى إلــى  ــد مــن العقــود الجديــدة وتوســيع أنشــطة الشــحن مــع العمــالء الحالي عــن ذلــك توقيــع العدي

ارتفــاع اإليــرادات التشــغيلية وصافــي الربــح لهــذا القطــاع.

ــة إســرتاتيجية واضحــة، فــي تشــغيل األســاطيل  ــل جــاءت نتيجــة العمــل وفــق رؤي ــ�أِت مــن فــراغ، ب ــم ت ــة ل هــذه النقل
البحريــة  وفًقــا  ألحــدث المعايــ�ي العالميــة، مــع االلتــزام بمعايــ�ي قائمــة  علــى ذهنيــة العمــل االحرتافــي والجماعــي، مــن 
خــالل التدريــب   واالهتمــام بالتنميــة وتطويــ�ر  المــوارد البشــرية، آخذيــن فــي االعتبــار قيمنــا وأســس عملنــا، وقوامهــا: 

اإلتــزان، والشــفافية، والمثابــرة،   والحمــاس. 
وختامــًا اســمحوا لــي أن أتقــدم ألعضــاء مجلــس اإلدارة وزمالئــي فــي اإلدارة التنفيذيــة ولكافــة الزمــالء موظفــي 
البحــري بالشــكر الجزيــ�ل علــى مســاهمتهم الفعالــة فــي تحقيــق هــذا اإلنجــاز، وأنــا علــى ثقــة كبــية أن تظافــر الجهــود 

والعمــل بــروح الفريــ�ق الواحــد ســتؤدي إلــى المزيــد مــن النجاحــات والنمــو خــالل الســنوات القادمــة .  
سائلني اهلل العون والتوفيق والسداد،،، 

           الرئيس التنفيذي  

            إبراهيم بن عبدالرحمن العمر

»تضاعف النمو الربحي نتيجة 
لتظافر الجهود بني مختلف 

قطاعات »البحري«

كلمة الرئيس التنفيذي
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الشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل البحــري )البحــري( ت�أســـست بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/5 وتاريــ�خ 12 صفــر 

1398هـــ الموافــق 22 ينايــر 1978م كشــركة ســعودية مســاهمة، ويقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مدينــة الريــاض 

بالمملكــة العرب�يــة الســعودية، ولديهــا فــروع داخــل المملكــة العرب�يــة الســعودية وخارجهــا .

نشــاط شــركة البحــري بــدأ فــي قطــاع نقــل البضائــع العامــة فــي العــام 1983م، وفــي العــام 1985م دخلــت البحــري فــي 

نشــاط نقــل المنتجــات النفطيــة، وفــي منتصــف التســعينيات الميالديــة دخلــت فــي نشــاط نقــل النفــط الخــام، تــال ذلــك 

الدخــول فــي نشــاط نقــل وتجــارة الغــاز المســال عــن طريــ�ق شــراء حصــة فــي شــركة برتديــك )Petredec( ، ومؤخــرًا تــم 

الدخــول فــي نشــاط نقــل البضائــع الســائبة .

وفــي العــام 1996م قامــت الشــركة بت�أســيس شــركة “ الشــرق األوســط إلدارة الســفن المحــدودة” لتقديــم الخدمــات 

الفنيــة لســفن وناقــالت الشــركة وشــركاتها نتيجــة لتوســع أنشــطة الشــركة وزيــادة أســطولها.

البحــري المتطــورة “للمملكــة” وتبــذل  النقــل  )البحــري( صناعــة  البحــري  للنقــل  وتمثــل الشــركة الوطنيــة الســعودية 

البحــري جهــودًا مميــزة فــي كافــة خدماتهــا، حيــث تغطــي خدماتهــا أســواقًا متعــددة حــول العالــم بواســطة اســطولها 

الضخــم مــن الناقــالت والســفن فــي قطاعــات مختلفة تجــوب بحــار العالــم، كمــا تعــد البحــري اليــوم شــركة رائــدة ضمــن 

شــركات النقــل البحــري العالميــة المتقدمــة، ويمتلــك فيهــا صنــدوق اإلســت�ثمارات العامــة مانســبته )%22( مــن أســهم 

الشــركة، كمــا تمتلــك شــركة أرامكــو الســعودية للتطويــ�ر مــا نســبته )%20( وباقــي األســهم مملوكــة مــن قبــل مواطنــني 

ومؤسســات إســت�ثمارية.

تمكنــت البحــري مــن الحصــول علــى العديــد مــن الشــهادات والجوائــز التــي تعكــس مــا وصلــت إليــه مــن تقــدم فــي أعمالهــا 

وثقــة عمالئهــا وذلــك النتهاجهــا سياســية اإلفصــاح الكامــل والشــفافية فــي كافــة تعامالتهــا الســيما فيمــا يتعلــق 

باإلفصــاح عــن نتائــج أعمالهــا، فضــاًل عــن تبنيهــا معايــ�ي الســالمة والمحافظــة علــى البيئــة فــي عملياتهــا.

رؤية الشركة 
ربط اإلقتصادات، نشر االزدهار، وقيادة التمّيز في الخدمات اللوجستية العالمية.

رسالة الشركة 
تقديــم خدمــات متخصصــة آخــذة فــي اإلعتبــار قيمهــا وأســس عملهــا المســؤولة، ترتقــي 

لتصبــح مــزود خدمــة رائــد يطبــق أحــدث طــرق تشــغيل األســاطيل البحريــة المتميــزة تبعــًا 

للمعايــ�ي العالميــة، ولرتســي فــي الوقــت ذاتــه عالقــات عمــل مثمــرة مــع جميــع شــركائها 

ــة. مبنيــة علــى الثقــة المتبادل

القيم
االلتزام، الشفافية، المثابرة، الحماس.

االلتزام
جميــع موظفــي الشــركة ملتزمــون بدعــم وخدمــة جميــع عمالئهــا، وتحقيــق رســالة الشــركة 

تجــاه مســاهميها ومجتمعهــا.

الكفاءة
وتجســيد  العمــالء،  أمــام  التــام  وااللتــزام  العمــل،  أخالقيــات  فــي  ت�كمــن  الشــركة  كفــاءة 

العمــل. مصداقيــة 

نبذة عن الشركة
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شركة إن إس سي
إس إيـه ( أمـريـــــكا)

 شــركــة الشـــرق األوســط 
إلدارة السفن المحدودة

الشركة الوطنية لنقل 
الكيماويات المحدودة * 

شـــركــــة الـبـحـري 
للبضائع السائبة

شــــركة برتديــك المـحدودة 
لنقل وتجارة الغاز المسال

الشركة العرب�ية المتحدة 
للــــــزجــــــــاج المــســـــــــطـــــح

وكيل ألعمال 
الــشــــــــــركــــــة

اإلدارة الفنية 
للــــــســـــــــــــفــــن

نقل الكيماويات

نقل البضائع 
الســـــــــــائــبـــة

نقـــل وتجــــــارة
الغاز المسال

صناعة الزجاج 
المــــســـــــــــطح

عالمي

عالمي

عالمي

عالمي

عالمي

محلي

1991م

1996م

1990م

2010م

1980م

2006م

100

100

80

60

30.3

4.69

أمريكا 

اإلمارات

السعودية

السعودية 

برمودا 

السعودية

اسم الشركة 
نســـــبـــة
الملكية
2015 م

النشـــــــاط
الرئيسي

الــدولــــــــة
مـــــحــــــــــــل
الت�أسيس

النـطـــــــــاق
الجغرافي
للنــشـــــــاط

تـــــاريــــــــــخ
الت�أسيس

يوضح الجدول التالي الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها البحري:

%

%

%

%

%

%

خــالل  مــن  العالمّيــة،  األســواق  فــي  التنافســّية  قدراتهــا  تنمّيــة  فــي  مســيتها  البحــري  شــركة  تواصــل 

خــالل  مــن  والتشــغيلي،  المالــي  مركزهــا  وتقويــة  أســاطيلها،  وتنمّيــة  التجاريــة  أعمالهــا  نطــاق  توســيع 

تنويــع االســت�ثمارات، وإدارتهــا بشــكل فّعــال وفقــًـا لخططهــا اإلســرتاتيجية، وهــي تعمــل وفــق منظــور خــاص 

فــي تقديــم خدماتهــا علــى أعلــى المســتويات، مــن حيــث الجــودة والكفــاءة، وتنتهــج سياســة التنــّوع فــي 

أفضــل لمســاهميها.  تحقيــق  عوائــد  المتنّوعــة، لضمــان  اإلســرتاتيجية وأنشــطتها  االســت�ثمارات 

 

دراســة  بعــد  جــاءت  والتــي  الشــاملة،  اإلســرتاتيجية  الخطــة  البحــري  شــركة  إدارة  مجلــس  اعتمــد 

تفصيلّيــة لوضــع شــركة البحــري الحالــي، واســتعراض نقــاط القــّوة ومجــاالت التطويــ�ر وكيفّيــة االســتفادة 

منهــا، كمــا اشــتملت هــذه اإلســرتاتيجية علــى مبــادرات عــدة الهــدف منهــا إي�جــاد قيمــة مســتدامة للشــركة، 

واالســتفادة مــن العالقــات القائمــة، والنمــو بإضافــة أســواق وعمــالء ُجــدد، وقــد راعــت الشــركة فــي تحقيــق 

هــذه اإلنجــازات تطبيــق أفضــل الممارســات العالمّيــة لرتســيخ الشــفافية والثقــة، وحفــظ حقــوق المســاهمني.

 قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة مــع شــركة هيونــداي ســامهو للصناعــات الثقيلــة لبنــاء )10( ناقــالت 

نفــط عمالقــة )VLCC(، علــى أن يتــم اســتالم أول ناقلــة منهــا خــالل شــهر ينايــر 2017م. 

 

 أبرمــت الشــركة عقــد شــحن طويــ�ل المــدى لمــدة )10( ســنوات مــع شــركة )إس- أويــ�ل( الكوريــة، تقــوم 

الشــركة بموجبــه بنقــل النفــط الخــام مــن الخليــج العربــي، إلــى المصافــي التابعــة للشــركة فــي كوريــا.

 وّســعت البحــري أســطولها مــن خــالل شــراء )4( ناقــالت نفــط عمالقــة )VLCC( وناقلتــي كيماويــات 

يبلــغ عمــر كل منهــا خمــس ســنوات ليصبــح إجمالــي أســطولها )78( ناقلــة وســفينة.

 تــّم توقيــع مذكــرة تفاهــم بــني شــركة الزيــت العرب�يــة الســعودية )أرامكــو الســعودية(، والشــركة 

الوطنيــة الســعودية للنقــل البحــري )البحــري(، وشــركة هيونــداي للصناعــات الثقيلــة المحــدودة )الشــركة 

الكوريــة الجنوبيــة(، وشــركة المربيــ�ل للطاقــة المحــدودة )شــركة إماراتيــة(، مــن أجــل االســتمرار فــي التفــاوض 

العرب�يــة  المملكــة  فــي  البحريــة والســفن  المنّصــات  لصناعــة  عالمــي  بحــري  حــوض  تطويــ�ر  حــول مشــروع 

الســعودية .

 وّقعــت البحــري بتاريــ�خ 22 فربايــر2015م عقــدًا مــع وزارة الداخليــة لتصبــح البحــري الناقــل الرســمي 

لهــا، وذلــك لمــدة خمــس ســنوات، وبقيمــة إجماليــة مقدارهــا )400( مليــون ريــال.

بيان بالشركات التابعة

* تمتلــك شــركة تابعــة فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة تحــت مســمى )ناشــيونال كيميكالــز كاريــ�رز جــي إل تــي 
فــي العــام 2013م ونشــاطها إدارة أســطول الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات تجاريــًا(.

التوجه اإلسرتاتيجي للشركة 

أبرز مالمح إنجازات العام 2015م
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اإلسرتاتيجية 
واإلدارات 
المساندة
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لقــد كانــت البحــري، ومــا زالــت إحــدى الشــركات الرائــدة فــي مجــال نقــل النفــط الخــام طــوال العقديــن الماضيــ�ني، وتعتــرب 

حالًيــا ثالــث أكــرب شــركة مالكــة لناقــالت النفــط العمالقــة فــي العالــم، وتهــدف الشــركة فــي خطتهــا  اإلســرتاتيجية إلــى توســيع 

أنشــطتها وتنويــع مجاالتهــا بمــا يحقــق أفضــل العوائــد لمســاهميها بأقــل المخاطــر المحتملــة. 

بعــد اكتمــال عمليــة الدمــج مــع شــركة “فيــال”، قــام قطــاع البحــري لنقــل النفــط بإجــراء مراجعــة وإعــادة هيكلــة شــاملة لكافــة 

إجراءاتــه؛ بحيــث تشــمل اإلجــراءات واألســاليب العمليــة الجديــدة، وتوفــي أســس راســخة ومســتدامة لتطويــ�ر أعمالــه.

األداء  برنامــج مؤشــرات  بتطبيــق  الشــركة  النفــط، قامــت  نقــل  فــي قطــاع  األداء  تحســني ورفــع مســتوى  وســعًيا وراء 

الرئيســية ابتــداًء مــن رئيــس قطــاع البحــري لنقــل النفــط، وصــواًل إلــى جميــع العاملــني فــي القطــاع، ومــن المتوّقــع أن يســّهل 

ــّم وضــع مؤشــرات أداء  ــة ومتناســقة، ولهــذه الغايــة فقــد ت هــذا الربنامــج عمليــة مراجعــة أداء الموظفــني بطريقــة احرتافّي

يمكــن قياســها علــى المســتوى الوظيفــي ت�تعلــق بإنهــاء األعمــال، وتطبيــق ذلــك علــى جميــع األقســام، وعلــى ضــوء هــذه 

ــ�ن مــن أجــل تحقيــق األهــداف .  المؤشــرات؛ أصبــح كل موظــٍف قــادٍر علــى العمــل مــع اآلخري

قــام قطــاع نقــل النفــط بت�أســيس إدارة خاصــة بالجــودة وااللتــزام، يســعى مــن خاللهــا إلــى تطويــ�ر نظــام إلدارة الجــودة 

ومراقبتــه، كمــا أن مــن شــأن هــذه اإلدارة أن تعمــل علــى ضمــان المحافظــة علــى اإللتــزام بالمقاي�يــس الدولّيــة، وفــق 

متطلبــات اآليــزو )ISO 9001:2008(، وبالتالــي العمــل علــى تحســني الخدمــة والرتكيــز والتجــاوب مــع العمــالء. 

قامــت شــركة “DNV-GL” حديًثــا بتجديــد شــهادة اآليــزو )ISO 9001:2008( الحاصــل عليهــا قطــاع نقــل النفــط للســنوات الثــالث 

القادمة. 

تماشــيًا مــع إســرتاتيجية البحــري، يقــوم قطــاع البحــري لنقــل النفــط بمتابعــة خطــط النمــو مــن خــالل الزيــادة فــي حجــم 

األســطول، وبالتالــي التوّســع فــي قاعــدة العمــالء، وفــي هــذا الســياق فقــد قــام قطــاع نقــل النفــط بإتمــام األمــور 

التاليــة:

 قــام هــذا القطــاع بتوقيــع اتفاقيــة مــع شــركة هيونــداي ســامهو للصناعــات الثقيلــة لبنــاء )10( ناقــالت نفــط عمالقــة 

)VLCC( مصّممــة حســب أحــدث المواصفــات الفنّيــة الدولّيــة، ت�تميــز بخاّصيــة المحافظــة علــى البيئــة، إلــى جانــب االقتصــاد 

فــي اســتهالكها للوقــود، ومــن المقــّرر أن يتــم اســتالم أول ســفينة منهــا خــالل شــهر ينايــر 2017م. 

 أبــرم قطــاع نقــل النفــط عقــد شــحن  طويــ�ل المــدى )COA( - مدتــه )10( ســنوات - مــع شــركة )إس-أويــ�ل( الكوريــة، يقــوم 

بموجبــه بنقــل النفــط الخــام مــن الخليــج العربــي، إلــى مصافــي النفــط التابعــة للشــركة فــي كوريــا، حيــث ســيقوم شــهرًيا 

بتســليم شــحنات ناقلتــني إلــى ثــالث ناقــالت نفــط عمالقــة )VLCC( مــن الخليــج العربــي إلــى أونســان فــي كوريــا، وقــد كان 

.)VLCC( ناقــالت )مــن نتيجــة هــذا العقــد ت�أمــني تشــغيل )4 – 5

يتــم  وســوف  ســنوات   )5( عمرهمــا  كوريــة،  صناعــة   )VLCC( عمالقــة  نفــط  ناقــالت   )4( شــراء  القطــاع  هــذا  أكمــل   

اســتخدامها للقيــام برحــالت بديلــة عــن الرحــالت التــي تقــوم بهــا حالًيــا ناقــالت مســت�أجرة، ممــا يــؤدي إلــى رفــع مســتوى 

تغطيــة األســطول العامــل وتحســني األداء ابتــداًء مــن أوائــل العــام 2016م.

 تمّكــن قطــاع نقــل النفــط مــن ت�أمــني عقــد ت�أجــي طويــ�ل المــدى – مدتــه )10( ســنوات – مــع شــركة أرامكــو الســعودية 

لتجــارة المــواد البرتوليــة، يشــمل خمــس )5( ناقــالت نقــط، وذلــك كجــزء مــن الجهــود الراميــة إلــى التنــّوع فــي أنــواع 

الناقــالت، والرتكيــز علــى أســطول المنتجــات البرتوليــة النظيفــة )CPP( الحالــي، كمــا يقــوم هــذا القطــاع بجدّيــة تاّمــة 

بمتابعــة شــراء تلــك الناقــالت مــن الســوق لتنفيــذ ذلــك العقــد، والــذي مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى تنميــة وتنويــع اإليــرادات.

قطــاع
نـقـــــــل
النفط

نشاط قطاع نقل النفط خالل العام 2015م
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ا
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النـــاقـــالت العــــاملــــــة
في السوق الفوري

النـــاقــــــالت العـــــامـلـة
بعقود محددة المدة

الـــــمجــــــــــمـــــوع

31

-

31

177

3

180

31

-

31
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-
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عدد الرحالت التي قامت بها ناقالت النفط العمالقة (VLCC) خالل العام 2015م مقارنة بالعام 2014م

عــــدد نــاقـــــــالت النـــفـــــــــــــط
العمالقة          المست�أجـرة 
مــــــن الســـــــــوق الفــــــوري

مجموع الرحالت

10

10

-

-

-

-
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عدد الناقالت
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عدد الرحالتعدد الناقالتعدد الرحالت

(VLCC)

عدد ناقالت النفط العمالقة (VLCC) المست�أجرة من السوق الفوري خالل العام 2015م  مقارنة بالعام 2014م*

* بدأت عقود الشحن مع أرامكو السعودية في سبتمرب 2014م

 

ســوف يواصــل قطــاع نقــل النفــط العمــل لتحقيــق أهدافــه للحصــول علــى المزيــد مــن الشــحنات اإلضافيــة مــن العمــالء 

الحاليــ�ني، إلــى جانــب البحــث عــن عمــالء ُجــدد فــي األســواق الحالّيــة واألســواق المســتجّدة، وفــي هــذا الصــدد يقــوم القطــاع 

بعــدد مــن اإلجــراءات منهــا:-

 ســوف يقــوم هــذا القطــاع برفــع هوامــش الشــحنات المؤّجــرة، بوضــع مبــادرات يســعى مــن خاللهــا إلــى ت�أمــني رقابــة 

معقولــة علــى الســفن القائمــة بتلــك الرحــالت، وذلــك مــن خــالل مشــاركات مــع جهــات اســت�ثمارية، وضمــان عقــود شــحن مــع 

كبــار مــاّلك األســاطيل ممــا يــؤّدي إلــى تحقيــق تلــك الهوامــش، وحتــى يتمّكــن مــن دعــم تلــك الجهــود، ســوف يقــوم بالرتكيــز 

علــى التطــورات المســتجّدة فــي المجــاالت التقنيــة، كقاعــدة البيانــات الكبــية لتطويــ�ر نمــوذج توقعــات قصــي المــدى، مــن 

شــأنه أن يســاعد مؤّجــري الناقــالت علــى رفــع مســتوى التحّكــم فــي توقيــت دخــول األســواق ســعًيا لتحقيــق األهــداف 

المرجــوة، وســوف يواصــل قطــاع نقــل النفــط جهــوده لحيــازة حّصــة ســوقية أكــرب، وبشــكل خــاص بالنســبة لكمّيــات الشــحن 

التــي يتــّم نقلهــا مــن الخليــج العربــي إلــى الشــرق، كمــا يقــوم حالًيــا بمناقشــات إي�جابيــة مــع العمــالء الحاليــ�ني والجــدد؛ 

لضمــان ت�أمــني كميــات أكــرب مــن الشــحنات، وبالنظــر إلــى إمكانيــة هــذا القطــاع وتنافســه التجــاري، فــإن التوقعــات بالحصــول 

علــى حّصــة ســوقية أكــرب، تعتــرب توقعــات واعــدة.  

ــ�ل المــدى علــى الخطــوط اإلســرتاتيجية  ــزام طوي ــا بوضــع المخططــات الالزمــة لضمــان الت  يقــوم قطــاع نقــل النفــط حالًي

الرئيســّية، وعلــى ســبيل المثــال: خطــوط الكاري�بيــان باتجــاه الشــرق، وســوف يواصــل المناقشــات مــع جهــات رئيســية بهــدف 

ت�أمــني نســبة جيــدة مــن كميــات الشــحن الحاليــة علــى أســاس “عقــود شــحن”، كمــا ســيواصل مراقبــة الســوق فــي خطــوط 

نقــل جديــدة ســعًيا وراء الحصــول علــى فــرص “عقــود شــحن” إضافيــة .

 يســعى قطــاع نقــل النفــط لضمــان الحصــول علــى مزيــد مــن العقــود، للتوّســع فــي أســطول نقــل المنتجــات النفطيــة 

النظيفــة )CPP( وإدخــال ناقــالت أكــرب فــي تلــك العقــود. 

ــ�ر برمجيــات وحلــول لجمــع البيانــات،  ــة فــي أنشــطته مــن خــالل تطوي ســوف يقــوم هــذا القطــاع بزيــادة اســتخدام التقنّي

والهــدف منهــا تعزيــ�ز النشــاط العملــي ورفــع مســتوى األداء الكلــي لإلســطول.

جداول األداء نشاط قطاع نقل النفط خالل العام 2015م
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الخليج العربي – أمريكا

الخليج العربي  – عني السخنة

الخليج العربي  –  ينبع

الخليج العربي –  أونسان
(إس-أوي�ل)

الخليج العربي – أوكيناوا

ينبع – عني السخنة

سيدي كري�ر – روتردام 
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توزيع للرحالت التي قامت بها ناقالت النفط العمالقة (VLCC) المملوكة حسب خطوط السري خالل العام
2015 م مقارنة بالعام 2014 م
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الخليج العربي – أمريكا

الخليج العربي  – عني السخنة

الخليج العربي  –  ينبع

الخليج العربي –  أونسان
(إس-أوي�ل)

الخليج العربي – أوكيناوا

ينبع – عني السخنة

سيدي كري�ر – روتردام 

كاري�بيان/            – آسيا/ 
الشرق األدنى

المجموع 
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ل
ما

ألع
ا

 أمريكا

مصر (عني السخنة)

السعودية (ينبع)

شمال غرب أوروبا (روتردام)

كوريا (أونسان)

الشرق األقصى/ اليابان 
(أوكيناوا)

بلد التسليم
2015م2014م

عدد الرحالت
الكمية / مالي�ني

عدد الرحالتالرباميل
الكمية / مالي�ني

الرباميل

5

3

-

2

-

-

10

10.5

6

-

4

-

-

20.8

55

51

30

10

3

6

155

115.4

106.8

64.0

18.7

5.8

12.2

322.9

توزيع كميات النفط المنقول حسب الوجهة لناقالت النفط العمالقة في السوق الفوري خالل
عام 2015 م مقارنة بالعام 2014 م

المجموع 

 أمريكا

مصر (عني السخنة)

الهند

سنغافورة/ الصني

السعودية (ينبع)

شمال غرب أوروبا (روتردام)

كوريا (أونسان)

الشرق األقصى/ اليابان 
(أوكيناوا)

المجموع 

بلد التسليم
2015م2014م

عدد الرحالت
الكمية / مالي�ني

عدد الرحالتالرباميل
الكمية / مالي�ني

الرباميل

63

54

35

18

0

8

0

2

180

132.3

111

67

34

0

17

0

4

365.3

68

64

45

25

8

28

9

0

247

142.9

134.5

85.2

47.8

17.2

57.2

17.6

0.0

502.4

توزيع كميات النفط المنقول حسب الوجهة التي قامت بها ناقالت النفط العمالقة (VLCC) المملوكة 
في 2015 م مقارنة بالعام 2014 م 
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ل
ما

ألع
الطولالنوعسنة الصنعاسم الناقلةا

(مرت)
العرض
(مرت)

حجم الناقلة
بالطن الساكن

عدد
الخزانات

السرعة
(عقدة)

 رملة          1996                       340          56      300.361       17          15

غوار             1996                       340          56      300.361        17             15

وطبان         1996                       340          56      300.361       17             15

حوطة       1996                       340           56      300.361        17            15

سفانية    1997                        340          56      300.361       17             15

17.1          17 حرض            2001                      333         58     303.116       

17.1           17      302.977      58 مرجان     2002                      333         

صفوى     2002                      333         58      303.139      17            17.1

أبقيق     2002                      333         58      302.986       17          17.1

تينــات     2002                     333          60     316.502       17           15

الحلوه    2002                      333          60      316.808       17             15

اللولـو    2003                      333          60       316.507       17             15

شـــبـلـه     2003                        333          60       316.476       17             15

وفرة     2007                      333          60       317.788       17           16.7

ليلى     2007                      333          60       317.821       17           16.7

جـنــا           2008                      333          60      317.693       17            16.7

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

1

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

الطولالنوعسنة الصنعاسم الناقلةأسطول ناقالت النفط العمالقة العاملة في عام 2015م
(مرت)

العرض
(مرت)

حجم الناقلة
بالطن الساكن

عدد
الخزانات

السرعة
(عقدة)

16.7           17      317.664     60        333                               2008   

16             17       319.429      60        333                             2008    

16             17       319.428      60        333                             2008       

16             17        319.430      60        333                             2008                 

16             17        319.464       60        333                             2008       

16            17          319.423       60        333                              2008     

16            17         319.411           60        333 ــران           2009                              كــ

كــحالء           2009                           333        60      317.521         17          16.7

درة             2009                           333        60      317.458         17         16.7

غــزال          2009                           333        60      317.388         17          16.7

16.7          17       317.563      60        333 سهباء       2009                           

 16            17        319.302      60        333 الفرحه        2010                            

 16            17           319.141           60        333 الغنيه        2010                           

النبيان        2010                           333        60        319.286         17             16 

نسله          2010                           333        60        319.288         17             16  

كيدان            2010                            333        60        321.234         17             16 

10,036,048 إجمالي حجم الناقالت بالطن الساكن

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

تصفيح 
مزدوج

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

حباري

شــيبـه

منيفه

جـهـام

الجالدي

الخزامي
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قطاع الغاز 
والخـــدمات 
البـــحـــــــريــــة 

يشــرف قطــاع الغــاز والخدمــات البحريــة علــى اســت�ثمار البحــرى فــي شــركة برتديــك )Petredec( لتجــارة ونقــل الغــاز المســال، 

%( مــن رأس مالهــا ،  وهــي أكــرب شــركة مســتقلة لتجــارة ونقــل الغــاز المســال فــي العالــم، وتمتلــك “البحــري” نســبة )30.3

كمــا تمتلــك هــذه الشــركة أســطواًل بحريــًا مؤّلفــًا مــن )32( ناقلــة مــن مختلــف األحجــام، وقــد أســهمت حصــة الشــركة فــي شــركة 

برتديــك بشــكلٍ كبــي فــي أربــاح البحــري خــالل الســنوات العشــر الماضيــة.

تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بــني شــركة الزيــت العرب�يــة الســعودية )أرامكــو الســعودية( والشــركة الوطنيــة الســعودية للنقــل 

ــ�ل للطاقــة  البحــري )البحــري( وشــركة هيونــداي للصناعــات الثقيلــة المحــدودة )الشــركة الكوريــة الجنوبيــة( وشــركة المربي

المحــدودة )شــركة إماراتيــة( مــن أجــل اإلســتمرار فــي التفــاوض حــول مشــروع تطويــ�ر حــوض بحــري عالمــي لصناعــة المنصــات 

البحريــة والســفن فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية .

الخدمات البحرية

قطـــاع نقــل 
الكيماويات

قامــت البحــري بت�أســيس الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة فــي عــام 1990م كشــركة ذات مســؤولية محــدودة ، 

مشــاركة مــع شــركة الصناعــات األساســية )ســابك( بنســبة ) 80 % و20 % ( وبــرأس  مــال يبلــغ )200( مليــون ريــال ســعودي تمــت 

زيادتــه إلــى )500( مليــون ريــال فــي عــام 1992م ، ثــم زيادتــه مــرة أخــرى إلــى )610( مليــون ريــال ، وكان الغــرض مــن إنشــاء هــذه 

الشــركة شــراء وت�أجــي  وتشــغيل ونقــل المــواد الكيماويــة وغيهــا مــن المنتجــات ذات الصلــة. 

ــات. وتخــدم أكــر مــن  ــة فــي مجــال نقــل الكيماوي ــات الشــركات العالمّي ــات مــن كربي وأصبحــت الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماوي

ــاء لمختلــف الصناعــات .  ــة التــي تشــّكل مــواد البن ــم وتنقــل مجموعــة متنّوعــة مــن المنتجــات الكيماوي ــاء حــول العال )150( مين ل
ما

ألع
ا

الــغــــاز
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ل
ما

ألع
ا

انســجاًما مــع إســرتاتيجية البحــري، يقــوم قطــاع البحــري لنقــل الكيماويــات بمتابعــة خطــط النمــو مــن خــالل عنصريــ�ن 

أساســي�ني وهمــا التوســع فــي حجــم األســطول، وتقديــم خدمــات لوجســيتة، وبالتالــي التوّســع فــي قاعــدة العمــالء، 

وفــي هــذا الســياق فقــد قــام القطــاع بالتالــي:-

شــراء ناقلتــي كيماويــات متخصصــة كوريــة الصنــع، عمرهمــا )5( ســنوات تــم اســتخدام هاتــني الناقلتــني لخدمــة عقــود 

الشــحن والســوق الفــوري.

 إبــرام اتفاقيــة المشــاركة فــي العائــدات مــع إحــدى الشــركات اإلقليمّيــة والتــي تمتلــك 8 ســفن )وســتضاف واحــدة 

ــام تشــغيل  ــادة عــدد أي ــ�ق زي ــ�ن تحالــف يخــدم مصلحــة الشــركتني، وذلــك عــن طري ــو 2016م( بهــدف ت�كوي أخــرى فــي ماي

ــا علــى دخــل هــذه الناقــالت.  الناقــالت، لخدمــة العمــالء حــول العالــم ممــا ســينعكس إي�جاًب

 إبــرام العديــد مــن عقــود الشــحن  قصــية األجــل )COA( مــع العديــد مــن المصّنعــني حــول العالــم. كمــا أبرمــت الشــركة 

عقــد ت�أجــي زمنــي )Time Charter( لمــدة عشــر ســنوات مــع شــركة أرامكــو لنقــل المنتجــات البرتوليــة المكــررة.

الشرق األوسط – الشرق األقصى   	

الشرق األوسط – أوروبا   	

منطقة الشرق األوسط   	

الشرق األقصى – الشرق )إقليميًا(   	

أوروبا – الشرق األوسط   	

الشرق األقصى – أوروبا   	

نشاط قطاع نقل الكيماويات 
خالل العام 2015م

الخطوط الرئيسية التي عمل فيها أسطول 
نقل الكيماويات خالل العام 2015م 

1.136.10026األسطول خالل العام 2015م

عدد الناقالتحجم األسطول بالطن الساكنالبيـــــــــان

نمو أسطول الناقالت الكيماوية في العام 2015م

النـــاقـــالت العــــاملــــــة
في السوق الفوري

النـــاقــــــالت العـــــامـلـة
بعقود محددة المدة

الـــــمجــــــمــــوع

136

72

208

145

58

203

عـــــــدد الـــرحـــــــــالتطبيعة عمل الناقلة
خالل العام 2015م

عـــــــدد الـــرحـــــــــالت
خالل العام 2014م

عدد الرحالت التي قامت بها ناقالت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات خالل العام 2015م مقارنة بالعام 2014م

النـــاقـــالت العــــاملــــــة
في السوق الفوري

النـــاقــــــالت العـــــامـلـة
بعقود محددة المدة

الـــــمجــــــمــــوع

4.34

2.88

7.22

5.12

2.74

7.86

طبيعة عمل الناقلة
حجم المواد المنقولة
خـــــــالل العـــــــــــام 2015م

(مليون طن مرتي)

حجم المواد المنقولة
خـــــــالل العـــــــــــام 2014م

(مليون طن مرتي)

حجم المواد المنقولة التي قامت بها ناقالت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات
خالل العام 2015م مقارنة بالعام 2014م
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ل
ما

ألع
ا

الطولسنة الصنعالسفينة
(مرت)

العرض
(مرت)

حجم الناقلة
بالطن الساكن

عدد
الخزانات

السرعة
(عقدة)

1995183.1032.237.5005216 إن سي سي 
مكة 1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

* 

1995183.1032.237.5005216
إن سي سي 

الرياض
* 

1996183.1032.237.5005216
إن سي سي 

الجبيل

2005183.0232.246.2002215 إن سي سي
نجد

2005183.0232.246.2002215
إن سي سي 

الحجاز

2006183.0232.246.2002215 إن سي سي 
تهامة

2006183.0232.246.2002215 إن سي سي 
أبها

2006183.0232.246.2002215 إن سي سي 
تبوك

2006183.0232.246.2002215 إن سي سي 
القصيم

2007183.0232.246.2002215 إن سي سي 
رابغ

2007183.0232.246.2002215 إن سي سي 
سدير

2008183.0232.246.2002215 إن سي سي 
الدمام

2008183.0232.246.2002215
إن سي سي 

حائل

2011183.0032.245.0002215
إن سي سي 

نور

2011183.0032.245.0002215 إن سي سي 
هدى

2011183.0032.245.0002215 إن سي سي 
أمل

* 

أسطول الشركة الوطنية لنقل الكيماويات العامل كما في 31 ديسمرب 2015م

1,136,100 إجمالي حجم الناقالت بالطن الساكن

الطولسنة الصنعالسفينة
(مرت)

العرض
(مرت)

حجم الناقلة
بالطن الساكن

عدد
الخزانات

السرعة
(عقدة)

2011183.0032.245.0002215

2011183.0032.245.0002215

2011183.0032.245.0002215

2012183.0032.245.0002215

2012183.0032.245.0002215

2012183.0032.245.0002215

2012183.0032.245.0002215

2013228.0036.875.0003014

إن سي سي 
صفا

إن سي سي 
دانة

إن سي سي 
نسمة

إن سي سي 
شمس

إن سي سي 
نجم

إن سي سي 
ريم

إن سي سي 
سما

إن سي سي 
فجر

2009183.0032.046.1952215 إن سي سي 
قمر

2009183.0032.046.2652215 إن سي سي 
مها

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bare- )*الناقــالت )إن ســي ســي مكــة( و )إن ســي ســي ريــاض( و )إن ســي ســي جبيــل( مؤجــرة علــى هيئــة حديــد عــاري 
boat( علــى شــركة )أودجفــل( لمــدة عشــر ســنوات مــع خيــار المســت�أجر لممارســة حــق الشــراء بعــد الســنة الثالثــة وفــق أســعار 

محــددة.
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قطاع نقل 
البـضـــــائــــع
ــــة  العـــــــامـ

يديــر هــذا القطــاع  ســاحة تخزيــ�ن وصيانــة للحاويــات بمينــاء جــدة اإلســالمي، وتعتــرب هــذه الســاحة موقًعــا رئيســًيا 

لخدمــات تخزيــ�ن الحاويــات المتعّلقــة بعقــود خدمــات تخزيــ�ن الحاويــات المقدمــة لشــركات مالحيــة أخــرى، والســاحة مــزّودة 

بنظــام إدارة مخــزون جديــد لتوفــي خدمــات تخزيــ�ن ومناولــة ســريعتني للحاويــات الممتلئــة والفارغــة، وتقــوم ســاحة خدمــة 

الحاويــات التابعــة للبحــري للبضائــع العامــة بمينــاء جــدة اإلســالمي، بتطويــ�ر شــامل ألنظمتهــا ومعداتهــا، وقــد ابتــدأ هــذا 

المشــروع فــي شــهر نوفمــرب 2015م، ومــن المقــّرر االنتهــاء منــه فــي منتصــف العــام القــادم 2016م، حيــث ســيؤدي إلــى 

تحســني الطاقــة االســتيعابية للســاحة لتواكــب خدمــة احتياجــات العمــالء المتزايــدة. عــالوة علــى ذلــك، سيشــمل المشــروع 

تنشــيط ورشــة خدمــة الحاويــات، بحيــث ت�تمّكــن مــن خدمــة وإصــالح الحاويــات الموجــودة فــي التخزيــ�ن، وســوف تســاعد 

المعــدات الجديــدة كذلــك علــى التــداول الكامــل للحاويــات مقــاس 20 و 40 قدًمــا الممكــن رّصهــا علــى أربعــة مســتويات، 

inter- )وخمســة مســتويات بالنســبة للحاويــات الفارغــة. وســوف يعمــل نظــام الربمجيــات الــذي تــّم تطويــ�ره محلًيــا بقــدرات 

phase( علــى الت�أّكــد مــن الســالمة فــي تخزيــ�ن ومراقبــة الحاويــات. 

يوفــر قطــاع نقــل البضائــع العامــة خدمــات الشــحن والتخليــص في مجال نقــل الحموالت إلى مختلف الموانــيء العالمية، 

ــة  ــم خدمــات لوجســتية مت�كامل ــاح لهــذا القطــاع تقدي ــًرا وجــًوا علــى ســفن الغــي ووســائل النقــل األخــرى، ممــا أت بحــًرا وب

لعمالئــه، وفــي هــذا المجــال تســعى الشــركة للمســاهمة فــي تطويــ�ر البنيــة التحتيــة للمملكــة، مــن خــالل تعزيــ�ز ســمعتها 

كخيــار الناقــل األول للدولــة، فــي ظــل المنافســة الكبــية مــع الشــركات األخــرى، وفــي العــام 2015م، تــّم تحقيــق إنجــازات 

كبــية مــن خــالل الحصــول علــى عقــود جديــدة لنقــل حمــوالت خاصــة بمشــاريع عديــدة، بمــا فيهــا وســائل النقــل المتحركــة، 

وعربــات الســكك الحديديــة، والقاطــرات، والمعــدات الخاّصــة بتحليــة الميــاه، وتوليــد الطاقــة والمعــدات العســكرّية .

وي�رّكــز قطــاع نقــل البضائــع العاّمــة علــى تعزيــ�ز المــوارد والخــربات البشــرية فــي قطــاع الشــحن العــام، وتــم اســتقطاب 

وتوظيــف عــدد مــن المهنيــ�ني مــن ذوي الت�أهيــل العالــي فــي مجــال خطــوط الســفن والشــحن، ومراكــز المشــاريع الخاصــة 

فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية، وعــرب البحــار.

شــارك قطــاع نقــل البضائــع العاّمــة فــي مؤتمــرات إقليمّيــة ودولّيــة، وتضمــت هــذه الفعاليــات مؤتمــرات “بريــك بلــك” 

فــي هيوســتون وآنتويــ�رب وأبــو ظبــي، وكانــت مشــاركات ناجحــة لدرجــة كبــية، حيــث وصــل عــدد الــزوار إلــى مــا يقــارب 

)4,000( زائــر فــي كل موقــع. 

وتــم خــالل العــام 2015م توقيــع مذكــرات تفاهــم مــع كل مــن الشــركة الســعودية للكهربــاء )SEC(، وشــركة معــادن، وهيئــة 

الهــالل األحمــر الســعودي، وهــي مذكــرات تفتــح الطريــ�ق أمــام مشــاركة كبــية معهــا نحــو التوّســع فــي الخدمــات. 

 هنــاك رغبــة شــديدة لــدى قطــاع نقــل البضائــع العاّمــة فــي ت�أســيس شــراكات قوّيــة مــع خطــوط بحرّيــة عاملــة فــي 

األســواق، ألن ذلــك سيســاهم فــي زيــادة فعالّيــة شــبكة النقــل، واالســتفادة مــن التعــاون المتوّقــع، بــل ودعمــه. ومــن 

تــّم تحديدهــا لهــذه الغايــة، خطــوط “هــوغ” )Hoegh Autoliners(، إيغناتســيو ماســينا وشــركاهم           التــي  بــني الخطــوط 

 ،)Eastern Car Liner( إيســرتن كار اليــرن ،)Liberty Global Logistics( ليربتــي غلوبــال لوجســتيك ،)Ignazio Messina & Co(

إن واي كيــه )NYK(، إن إم تــي )NMT( علــى ســبيل المثــال، ال الحصــر. 

ــا إلــى جنــب مــع ســلطات مينــاء الدمــام لت�أســيس ســاحة تخزيــ�ن فــي مينــاء الملــك   تعمــل البحــري للبضائــع العاّمــة جنًب

ــ�ز، وســوف يكــون ذلــك بمثابــة جــزٍء مــن شــبكة الخدمــة اللوجســتية للبحــري علــى مســتوى المملكــة.  عبدالعزي

 بغــّض النظــر عــن التحديــات وظــروف المنافســة التــي ســادت خــالل العــام 2015م، وخاّصــة النصــف األول منــه، إال أن قطــاع 

نقــل البضائــع العاّمــة يؤّكــد أن جميــع إدارات البحــري لنقــل البضائــع العاّمــة، ســّجلت إيــ�رادات جيــدة مــع نهايــة العــام المالــي.

 فــي الوقــت الــذي كانــت البحــري للبضائــع العاّمــة تســعى فيــه لزيــادة نموهــا، كانــت بنفــس الوقــت تقــوم بدراســات 

لمراقبــة األســعار الســائدة، ويأتــي مــن بــني هــذه اإلجــراءات، تنفيــذ مراجعــة اتفاقيــات الموّرديــن فــي جميــع المواقــع 

لتحديــد اســرتاتيجيات التوفــي مــن جانــب الموّرديــن، ومراجعــة عقــود الخدمــات . 

ل
ما

ألع
ا

يعتــرب قطــاع نقــل البضائــع العاّمــة أول نشــاط بــدأت بــه الشــركة مســتخدمة 4 ســفن دحرجــة )رورو(. لكــون هــذه النوعّيــة 

مــن الســفن هــي األنســب لنقــل البضائــع العاّمــة، وتولــي الشــركة هــذا القطــاع  اهتماًمــا خاًصــا، مــن حيــث تحديــث الســفن 

والمنشــآت، ومــن هــذا المنطلــق تــم اســتبدال األســطول القديــم المكــّون مــن )4( ســفن، بأســطول مكــون مــن )6( ســفن 

حديثــة مــن ســفن الدحرجــة فــي  العامــني 2013 و2014م.  وهــذه الســفن الجديــدة متخّصصــة فــي نقــل البضائــع العاّمــة، 

وهــي مــن نــوع “روكــون” وي�بلــغ حجــم كل واحــدة منهــا )26( ألــف طــن ســاكن ، وهــي مــن أحــدث الســفن مــن ناحيــة التصميــم، 

وذات مواصفــات فريــدة مخّصصــة لهــذا النــوع مــن النقــل، فــكل ســفينة منهــا مــزّودة برافعــات لرفــع األحمــال الثقيلــة 

بطاقــة رفــع تصــل إلــى )240( طًنــا، ممــا يزيــد مــن قدرتهــا علــى رفــع البضائــع. ولجعــل هــذه الســفن متعــّددة االســتخدامات، 

تــم تزويــد كل واحــدة منهــا بجســر تحميــل تبلــغ طاقتــه التحميليــة )250( طًنــا، ممــا يجعــل منهــا ســفًنا متعــّددة االســتخدامات، 

وســفن دحرجــة متعــّددة األبعــاد قــادرة علــى رفــع األحمــال الثقيلــة.

مــع زيــادة أعــداد الســفن مــن )4( ســفن إلــى )6( ســفن، أصبــح أســطول نقــل البضائــع العامــة لشــركة البحــري قــادًرا علــى 

تزويــد عمالئــه بخدمــة نقــل أكــر كفــاءة .
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ل
ما

ألع
ا

الطولسنة الصنعاسم السفينة
(مرت)

العرض
(مرت)

السعة
حــــاويـة
نمطية

الــقــــــوة
بالحصان

201326.0009.532.30 2252.5008.907 بحري أبها 1
2
3
4
5
6

بحري هفوف

بحري تبوك

بحري جازان

السرعة
(عقدة)

17

201326.0009.532.30 2252.5008.90717

201326.0009.532.30 2252.5008.90717

201326.0009.532.30 2252.5008.90717

201426.0009.532.30بحري جدة 2252.5008.90717

201426.0009.532.30بحري ينبع 2252.5008.90717

مواصفات أسطول نقل البضائع العامة كما في 31 ديسمرب 2015م

حجم السفينة
الغاطسبالطن ساكن

2013م2014م2015مالـــنــــوع

211826042955 حاوية قياسية 20 قدم

268534582 حاوية قياسية 40 قدم

103912821304 حاوية 40 قدم مكعب

556 حاوية مسطحة 20 قدم

87116143 حاوية مسطحة 40 قدم

01212 مقطورة 20 قدم (شاصيه)

103838 مقطورة  40 قدم (شاصيه)

444
حاوية مافي 

20 قدم – 30 طن

776769
حاوية مافي

40 قدم – 60 طن

11108
حاوية مافي

40 قدم – 80 طن

477482361
حاوية مافي

40 قدم – 100 طن

91429
حاوية مافي

62 قدم – 80 طن

1350
حاوية مافي

62 قدم – 90 طن

30300
حاوية مافي

62 قدم – 100 طن

12912687 حاوية 40 قدم سقف مفتوح

436279 حاوية 20 قدم سقف مفتوح

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

بيان بمعدات نقل البضائع العامة كما هو في 31 ديسمرب 2015م

العضويات

- عضوية )تراك( تلبية الحتياجات السلوك المهني في مجاالت العمل .

ــة  ــات الرئيســّية، حــول الوضــع العــام للمشــاريع المحلّي ــد البيان ــة المتعّلقــة بتوري - عضــو فــي )DMS( العالمّي

ــة التــي يجــري العمــل عليهــا. ــة والعالمّي واإلقليمّي

41 التقري�ر السنوي للعام 2015الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( التقري�ر السنوي للعام 2015الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(



قطاع نقل 
الـبـضــــائــــع
ـــائــبـة الســـ

ل
ما

ألع
ــّوع فــي أنشــطة الشــركة المختلفــة، ا ــادرات الخطــة اإلســرتاتيجية الشــاملة للشــركة، والهادفــة إلــى التن ــًذا لمب تنفي

فقــد قامــت البحــري بتاريــ�خ 28 أغســطس 2010م، بتوقيــع اتفاقيــة مــع الشــركة العرب�يــة  للخدمــات الزراعيــة )أراســكو( 

إلنشــاء شــركة مشــرتكة لنقــل البضائــع الســائبة، بــرأس مــال قــدره 200 مليــون ريــال ســعودي، وبنســبة ملكيــة تبلــغ 

أكــرب الشــركات المســتوردة للبضائــع  %( لشــركة أراســكو.  وتعتــرب شــركة أراســكو مــن  البحــري، و )40 )60%( لشــركة 

الســائبة فــي المنطقــة، ولديهــا خــربة كبــية فــي واردات ســلع الحبــوب والغــالل،  وقــد اختــي لهــذه الشــركة المشــرتكة 

ــع الســائبة. إســم “شــركة البحــري  للبضائ

خــالل العــام 2015م، تــّم اعتمــاد الهيــكل التنظيمــي الجديــد لشــركة البحــري للبضائــع الســائبة وتطويــ�ره وتنفيــذه، 

إضافــة إلــى اســتقطاب العديــد مــن الكــوادر البشــرّية المؤّهلــة فــي هــذا المجــال .

كمــا قّدمــت شــركة البحــري للبضائــع الســائبة عــدًدا مــن المبــادرات اإلســرتاتيجية، والتــي اشــتملت علــى توســيع 

األســطول، ودخــول األســواق المختلفــة، وتحديــد مجــاالت العمــل المحتملــة، إلــى جانــب تطويــ�ر أســلوب العمــل مــع 

العمــالء الرئيســي�ني فــي األســواق، مــن خــالل بنــاء عالقــات اســرتاتيجّية دائمــة. إضافــة إلــى ذلــك فــإن الشــركة تســعى 

ــ�ر  ــت مــن تطوي ــ�ر األعمــال مــع عمالئهــا الحاليــ�ني، وزيــادة قاعــدة العمــالء، وهكــذا تمكّن للمحافظــة علــى أنشــطة تطوي

منهجيــة نمــو ناجحــة ألعمالهــا مــع كبــار مــوّردي ومســتوردي البضائــع الســائبة.

كمــا قامــت البحــري للبضائــع الســائبة بطــرح خدمــات المشــّغل للشــحن، وهــذا الطــرح الجديــد مــن األعمــال أعطــى 

ــا كونهــا المالــك والمشــّغل فــي هــذا المجــال، وذلــك بتشــغيل الســفن المســت�أجرة، إضافــة إلــى  للشــركة ُبعــًدا إضافًي

أســطولها الحالــي وخدمــة قاعــدة أكــرب مــن العمــالء. 

والجديــر بالذكــر، فــإن الشــركة عملــت خــالل العــام 2015م، علــى تطويــ�ر كل مــن السياســات واألنظمــة واإلجــراءات 

%(، ومــا زالــت  التشــغيلية والماليــة، وذلــك لرفــع الكفــاءة االنتاجيــة، آخــذًة فــي االعتبــار توســعة أســطولها بمقــدار)100

المباحثــات جاريــة مــع عــدد مــن أحــواض بنــاء الســفن العالميــة. 

وقــد اشــتملت نشــاطات الشــركة خــالل العــام 2015م علــى زيــادة كميــات الشــحن الحاليــة الخاصــة بالعمــالء، والتوّســع 

 ،% فــي عمليــة خدمــات المشــّغل لزيــادة كميــات الشــحن، بحيــث تبلــغ نســبة النمــو فــي كميــات الشــحن مــا تقــارب 30

كمــا بلــغ إجمالــي حمــوالت شــركة البحــري للبضائــع الســائبة خــالل العــام 2015م حوالــي )1.3( مليــون طــن، مــن عمالئهــا 

الحاليــ�ني للســفن المؤجــرة. 

اسم السفينة
سنة الصنع
وتــــــــاريـــــــــخ
االســــــتـــالم

الطول
(مرت)

العرض
(مرت)

الــقــــــوة
بالحصان

201381,85514.45228.9932.269,840 بحري أراسكو 1
2
3
4
5

بحري قري�ن

بحري بالك

بحري وافي

السرعة
(عقدة)

14.5

201481,85514.45228.9932.269,84014.5

201481,85514.45228.9932.269,84014.5

201481,85514.45228.9932.269,84014.5

201481,85514.45228.9932.269,84014.5بحري تريدر

مواصفات أسطول سفن نقل البضائع السائبة كما في 31 ديسمرب 2015م

حجم السفينة
الغاطسبالطن ساكن

43 التقري�ر السنوي للعام 2015الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري( التقري�ر السنوي للعام 2015الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(



اإلدارة 
الفنية 
للسفن 

كان تركيزنــا فــي عــام 2015 علــى األســتمرارفي قيــادة التميــز فــي قطــاع الســالمة والجــودة. وقــد أطلقنــا علــى مــدار العــام 

13 حملــة ســالمة عــرب األســطول، وُقدمــت خاللهــا برامــج أفضــل فكــرة للســالمة و جائــزة أفضــل ممارســات الســالمة، وأجريــت 89 

عمليــة تفتيــش علــى متــن الســفن التــي تقــع تحــت إدارة شــركة البحــري.

وقــد أســفرت هــذه الجهــود عــن انخفــاض نســبته 31 ٪ فــي الحــوادث الكــربى، وزيــادة بنســبة 28٪ فــي موثوقيــة الســفن ، 

ــار التفــوق العالمــي بنســبة ٪25. ومعي

وقد حصلت الشركة على شهادة أيزو 9001 و14001 والمتوافقة تماًما مع جميع التشريعات البحرية ذات الصلة.

كان عــام 2015 أيًضــا عــام الرتكيــز علــى تحســني الكفــاءة فــي اســتهالك الوقــود وت�كاليــف التشــغيل اإلجماليــة للســفن عــن 
طريــ�ق االختيــار األمثــل لســرعة الســفن لإليفــاء بمتطلبــات العمليــات التشــغيلية والتجاريــة، وإعــادة التفــاوض علــى عقــود 
التوريــد مرتفعــة القيمــة لزيــ�وت التشــحيم، والطــالء والتصليــح، وزيــادة عــدد المورديــن المشــاركني فــي الخصــم علــى الكميــات.

ومن أجل زيادة كفاءة األسطول التابع لشركة البحري تم إدخال التقنيات الجديدة التالية:

تــم تركيــب جهــاز ميويــس داكــت الــذي يســاهم فــي خفــض اســتهالك الوقــود فــي واحــدة مــن ناقــالت النفــط الخــام العمالقــة، 
وتــم اختبــار فعاليتــه وكانــت النتائــج ُمرضيــة.

تــم تركيــب الســخانات الكهربائيــة التــي تخفــض مــن متطلبــات إشــعال المراجــل حينمــا ت�كــون الســفن فــي الموانــئ، علــى ناقالت 
المــواد الكيميائية.

تركيب نظام مراقبة األداء الستهالك الوقود وأداء هيكل السفينة، مما يساعد على تحديد مجاالت تحسني األداء. 

اســتخدام طــالء الهيــكل عالــي األداء لتحســني كفــاءة اســتهالك الوقــود، وطــالء الســيليكون لتغطيــة المــراوح ممــا يســاعد 
علــى تجنــب نمــو الطفيليــات البحريــة وتحقيــق ديناميكيــة تدفــق أكــر سالســة.

تؤمــن الشــركة بــأن الموظفــني هــم أهــم أصولهــا، ومــن أجــل مواكبــة أحــدث التطــورات فــي مجــال المــوارد البشــرية حتــى 
ت�كــون قــادرة علــى جــذب أفضــل العناصــر الموهوبــة ســواء فــي الطاقــم البحــري أو االرضــي والحفــاظ عليهــا، فقــد شــاركنا فــي 

مختلــف محافــل المــوارد البشــرية البحريــة ومعاي�يهــا.

وقــد تــم إعــداد برنامــج تدريــب طواقــم ســعودية ووافقــت عليهــا إدارة شــركة البحــري، وهدفــه هــو رعايــة التعليــم البحــري 
للشــباب الســعودي مــن أجــل تمكينهــم مــن الحصــول علــى شــهادات الكفــاءة المهنيــة للضبــاط البحريــ�ني. 

تعمــل الشــركة باســتمرار علــى است�كشــاف مصــادر ومواطــن المواهــب البشــرية الجديــدة للت�أكــد مــن أن ناقــالت وســفن شــركة 
البحــري ُتــدار بكفــاءة وفعاليــة عاليــة وذلــك لمواجهــة تزايــد النقــص العالمــي فــي البحــارة.

نطمــح لمواصلــة رحلــة التميــز مــن خــالل تطويــ�ر وتشــجيع العمــل بــروح الفريــ�ق الواحــد علــى مختلــف مســتويات الطاقــم البحري 
واألرضــي لتحقيــق أهــداف شــركة البحري.

ل
ما

ألع
ا

تقــوم شــركة الشــرق األوســط إلدارة الســفن المحــدودة والمملوكــة بالكامــل لشــركة البحــري بــاإلدارة الفنيــة ألســطول 

البحــري  قطاعــات  لجميــع  الســفن  إلدارة  شــاملة  خدمــات  تقديــم  علــى  وتعمــل   ، التابعــة  وشــركاتها  البحــري  شــركة 

ــم أعلــى مســتويات الخدمــة إلــى  ــن يتجــاوز عددهــم )2,000( بحــارًا علــى ضمــان تقدي اإلســرتاتيجية، ويعمــل البحــارة الذي

جميــع العمــالء ، يســاندهم فــي ذلــك فريــ�ق يتجــاوز عــدده )100( مــن الفنيــ�ني والمشــرفني والمهندســني ، ومفتشــي 

ــ�ق دعــم كبــي.  الســالمة والجــودة ، إلــى جانــب فري

ففــي عــام 2015 قدمــت الشــركة خدمــات فنيــة وإداريــة ألســطول يت�كــون مــن 69 ناقلــة وســفينة تابعــة لشــركة البحــري 

والتــي تضمنــت:

32 ناقلة نفط خام عمالقة

 5 ناقالت منتجات نفطية مكررة

 21 ناقلة مواد كيميائية

 6 سفن بضائع عامة

 5 ناقالت بضائع سائبة 

ومــن المتوقــع أن تنضــم إلــى األســطول بنهايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2016 أربــع ناقــالت نفــط خــام عمالقــة وخمــس 

ناقــالت منتجــات نفطيــة.

الموارد البشرية

الكفاءة التشغيلية

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة
السالمة والجودة

أهم مالمح عام 2015
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تشــرف اإلدارة الماليــة علــى إعــداد الموازنــات التقديريــة بشــكل دوري ، وبمســاهمة جميــع إدارات الشــركة بعــد تحليــل 
األوضــاع االقتصاديــة والتجاريــة والتوقعــات المبنيــة علــى أفضــل المعلومــات المتوفــرة ، وبنــاًء علــى أهــداف الشــركة عــن 
طريــ�ق إســرتاتيجيات تعظيــم األربــاح وضبــط النفقــات ، يتــم ذلــك عــن طريــ�ق إعــداد وتجهيــز الموازنــة التقديريــة لــكل وحــدة 
مــن وحــدات األعمــال قبــل كل ســنة ماليــة ، ويتــم رفعهــا لمجلــس اإلدارة بعــد مراجعتهــا للموافقــة عليهــا ، كمــا يتــم تحديــث 
التقديــرات بشــكل ربــع ســنوي ، حيــث ت�تــم إعــادة مراجعتهــا وفقــًا لمتغــيات األســواق ، ممــا يمّكــن الشــركة مــن اتخــاذ القــرارات 

المناســبة لالســتفادة مــن هــذه المتغــيات .

تقــوم اإلدارة الماليــة بمراقبــة األداء ومقارنتــه بأرقــام الموازنــة التقديريــة دوريــًا للت�أكــد مــن القدرة علــى تحقيق اإليرادات 
المســتهدفة والتحكــم بالمصاريــف ، ويتــم تحليــل الفروقــات المهمــة ومعالجــة أســبابها إن وجــدت ، وذلــك عــن طريــ�ق مراقبــة 

النتائــج الماليــة لجميــع وحــدات األعمــال ودعمهــا ، لتحقيــق األهــداف العامــة للشــركة وإســتغالل الفــرص المناســبة .

يتــم تقي�يــم األداء المالــي للشــركة عــن طريــ�ق مراحــل متعــددة ، منهــا تحليــل األداء ومقارنتــه بالفــرتات السابـقـــة ، أو تحليــل 

األداء ومقارنتــه بالموازنــات الحاليــة ، أو تحليــل النســب الماليــة أو األداء لــكل فــرتة ، وت�تــم دراســة نتائــج التحليــل المالــي 

ــا ، لمســاعدتها علــى إتخــاذ القــرارات المناســبة . والرفــع بالتوصيــات لــإلدارة العلي

وتقــوم اإلدارة باالســتفادة مــن نظــم المعلومــات وأفضــل الممارســات العالميــة لضبــط العمليــات الماليــة داخليــًا لحمايــة 
المعلومــات الماليــة وطريقــة تســجيلها ودقــة التقاريــ�ر الماليــة وســرعة إصدارهــا ، وت�تمتــع الشــركة بنظــام رقابــة وضبــط 

داخلــي فعــال ، يتــم تطويــ�ره وتحديثــه بشــكل مســتمر ، حيــث أن اإلدارة الماليــة تضــع الرقابة والضبط الداخلــي كإحدى أولوياتها 

تقــوم اإلدارة الماليــة بدراســة فــرص النمــو والفــرص االســت�ثمارية التــي يمكــن توفرهــا لتحقيــق نتائــج أفضــل علــى المــدى 
المتوســط أو البعيــد ، وذلــك عــن طريــ�ق تحليــل فــرص اإلســت�ثمار فــي بنــاء ســفن جديــدة أو فــرص نمــو أخــرى ، والتخطيــط لهــا 
مــع األخــذ فــي االعتبــار العوامــل االقتصاديــة والتجاريــة ومقــدرة الشــركة الماليــة واإلســتفادة اإليجابيــة بمــا يخــدم مصلحــة 

المســت�ثمري�ن والشــركة .

ل
ما

ألع
اإلدارة ا
المالية   

تقــوم اإلدارة الماليــة بــدور أساســي فــي ضبــط وتســجيل العمليــات الماليــة للشــركة ، وكذلــك تنفيــذ مــا يخصهــا مــن 

الخطــة اإلســرتاتيجية العامــة ، مــن خــالل تطبيــق األنشــطة الماليــة المختلفة كعمليات إعــداد الموازنات التقديرية الســنوية، 

كمــا تقــوم اإلدارة الماليــة بمتابعــة تحقيــق األهــداف لجميــع وحــدات األعمــال واإلدارات وتحديثهــا دوريــًا بالمتغــيات مــن 

خــالل تطبيــق الرقابــة الماليــة الفّعالــة لكافــة األنشــطة الماليــة التابعــة للشــركة ، عــالوة علــى ذلــك تقــوم اإلدارة بإعــداد 

التقاريــ�ر الماليــة بمختلــف أنواعهــا ، ممــا يســاهم بشــكل كبــي فــي مســاعدة إدارة الشــركة علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة 

، كــم تقــوم باإلفصــاح عــن أعمــال الشــركة مــن خــالل التقاريــ�ر الماليــة الدوريــة )ربــع ســنوية  فــي األوقــات المناســبة 

وســنوية( وفقــًا للمعايــ�ي المحاســبية المتعــارف عليهــا ، وتحــرص اإلدارة الماليــة بشــكل مســتمر علــى اســتيفاء جميــع 

متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة والــرد علــى اإلستفســارات التــي تــرد إلــى الشــركة مــن قبــل ديــوان المراقبــة العامــة أو 

المحاســب القانونــي أو المراجــع الداخلــي أو غيهــم مــن الجهــات الرقابيــة .

 إعداد التقاري�ر ونشر القوائم المالية الدورية .

 إعداد الموازنات التقديرية السنوية .

 متابعة أداء وحدات األعمال ومراقبة اإليرادات والمصاريف .

 تحليل األداء المالي للشركة ككل .

 اإلشراف على نظام الرقابة والضبط الداخلي .

 المساهمة في التخطيط المالي األمثل ودراسة فرص النمو وتحسني األداء .

يتــم وضــع السياســات واآلليــات والضوابــط الضروريــة علــى مســتوى الشــركة ووحــدات األعمــال المختلفــة مــن قبــل 

اإلدارة الماليــة ، داخــل المملكــة وخارجهــا، لتســجيل جميــع األحــداث والعمليــات المالية للشــركة بحســب المعاي�ي المحاســبية 

المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية ، وباإلســتفادة مــن أفضــل الممارســات العالميــة فــي هــذا المجــال ، 

كمــا تحــرص اإلدارة الماليــة علــى دقــة المعلومــات وشــفافيتها ممــا يمّكــن قــّراء القوائــم الماليــة مــن فهــم أداء الشــركة 

وتقي�يمهــا .

األدوار األساسية التي
تقوم بها اإلدارة المالية

إعداد التقاري�ر ونشر
1القوائم المالية الدورية

إعداد الموازنات التقديرية 
2السنوية

متابعة أداء وحدات األعمال 
3ومراقبة اإليرادات والمصاريف

4تحليل األداء المالي للشركة

اإلشراف على نظام الرقابة 
5والضبط الداخلي

المساهمة في التخطيط 
المالي األمثل ودراسة فرص 
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ل
ما

ألع
ــم ا ــة بالشــركة ، ويت ــ�ق إدارة الخزين ــ�ل الــالزم لمشــاريع الشــركة المختلفــة عــن طري ت�تــم إدارة النقــد وتوفــي التموي

اســت�ثمار الفائــض فــي المرابحــات لفــرتات قصــية تعتمــد علــى إحتياجــات والتزامــات الشــركة الماليــة ، وعنــد الحاجــة 

للنقــد ، تقــوم الشــركة باســتخدام تمويــ�ل رأس المــال العامــل أو تســي�يل االســت�ثمارات قصــية األجــل ، وتشــرف إدارة 

الخزينــة علــى جميــع مدفوعــات الشــركة مــن مختلــف اإلدارات ووحــدات األعمــال مــن خــالل مراجعتهــا وتدقيقهــا قبــل 

صرفهــا ، كمــا تشــرف إدارة الخزينــة علــى الحســابات البنكيــة للشــركة والعمــل كحلقــة وصــل بــني مختلــف البنــوك 

والشــركة ، كذلــك تقــوم إدارة الخزينــة بــإدارة تســهيالت الشــركة البنكيــة القائمــة طويلــة األجــل مــن خــالل متابعتهــا 

والت�أكــد مــن توفــر النقــد الــالزم لســداد االلتزامــات الدوريــة . 

تفضــل الشــركة الرتكيــز علــى اإلســت�ثمارات اآلمنــة ذات المخاطــر المنخفضــة ، حيــث تقــوم باســت�ثمار جــزء مــن الفائــض 

النقــدي فــي المرابحــات النقديــة قصــية األجــل ، كمــا تلتــزم الشــركة بالسياســات اإلســت�ثمارية والتمويليــة مــن حيــث 

توافقهــا مــع الشــريعة اإلســالمية لتصــل إلــى مــا نســبته )99%( مــن تســهيالتها إلــى تمويــ�ل متوافــق مــع الشــريعة 

اإلســالمية .

عمليــة اإلســت�ثمار فــي بنــاء الســفن ت�تطلــب إســت�ثمارات رأســمالية كبــية ، لذلــك تقــوم الشــركة عنــد اإلســت�ثمار فــي 

%( مــن تمويــ�ل خارجــي.  %( مــن مواردهــا الذاتيــة و)80 بنــاء الســفن بتمويــ�ل مــا متوســط نســبته )20

أكملــت شــركة البحــري بنجــاح يــوم 30 يوليــو 2015م إصــدار وطــرح صكــوك طرحــًا عامــًا ، وذلــك بقيمــة اســمية إجماليــة 

تبلــغ )3,9 مليــار( ثالثــة مليــارات وتســعمائة مليــون ريـــال ســعودي تســتحق فــي يوليــو مــن العــام 2022م ، علمــًا بــأن 

قيمــة الطلبــات المســتلمة لإلكت�تــاب تجــاوزت القيمــة اإلســمية اإلجماليــة للطــرح ، وقــد كان الطــرح األولــي لهــذه 

الصكــوك مقصــورًا علــى الشــركات والهيئــات اإلســت�ثمارية ، وُحــدد العائــد المتوقــع علــى الصكــوك بهامــش قــدره 

)80( نقطــة أســاس مضافــة إلــى معــدل األســاس )ســايبور( لــكل فــرتة توزيــع دوري )نصــف ســنوية(، وذلــك بحســب 

التفاصيــل المذكــورة فــي نشــرة اإلصــدار الخاصــة بهــذه الصكــوك ، والمتاحــة للجمهــور علــى موقــع هيئــة الســوق 

الماليــة )CMA.org.sa( وموقــع الشــركة )bahri.sa( وقــد اســتخدمت متحصــالت طــرح هــذه الصكــوك فــي ســداد تمويــ�ل 

المرابحــة الجســري والــذي اســتخدم لتمويــ�ل العــوض النقــدي لعمليــة دمــج أســطول وعمليــات شــركة فيــال وتمويــ�ل 

المصاريــف المتعلقــة بعمليــة الدمــج ، وســوف ُيســتخدم باقــي المتحصــل فــي تمويــ�ل مشــاريع وخطــط الشــركة 

الرأســمالية والتشــغيلية . 

تعتمــد الشــركة سياســة للتحــّوط مــن مخاطــر التذبــذب فــي ت�كاليــف التمويــ�ل ، حيــث قامــت بتوقيــع عــدة اتفاقيــات 

تحــّوط  للحــد مــن ارتفــاع ت�كاليــف التمويــ�ل بشــكل غــي متوقــع ، حيــث بلــغ إجمالــي تســهيالت الشــركة البنكيــة الخاضعــة 

لسياســة التحــّوط مــن مخاطــر تذبــذب ت�كاليــف التمويــ�ل )1,945( مليــون ريـــال. وت�تطلــع الشــركة إلــى التوســع فــي 

المســتقبل فــي العديــد مــن منتجــات التحــّوط .

يتمثــل مفهــوم إدارة المخاطــر بالشــركة فــي حرصــه علــى تقديــم الســالمة فــي جميــع األعمــال ، والعمــل علــى درء 

مخاطــر الحــوادث الرئيســية والفرعيــة، وذلــك ضمــن إطــار األهــداف اإلســرتاتيجية والضوابــط الداخليــة التنظيميــة فــي 

الشــركة. فمجــال النقــل البحــري ال يخلــو مــن المخاطــر خاصــة التشــغيلية، مثــل تهديــدات الهجمــات اإلرهابيــة، والحــروب 

والقرصنــة، إضافــة إلــى حــوادث الســفن وتلــف البضائــع المنقولــة وإصابــات البحــارة وغيهــا مــن المخاطــر األخــرى . 

لهــذا فقــد أولــت الشــركة اهتمامــًا بالغــًا لتجنــب وتقليــل المخاطــر مــن خــالل اســتخدام النظــم الســليمة فــي إدارة 

المخاطــر ، باإلضافــة إلــى إصــدار الشــهادات وتصنيــف المعــدات واإلجــراءات وتوفــي التدريــب فــي مجــال الســالمة ، 

وذلــك فــي ســبيل المحافظــة علــى ســالمة العاملــني وســالمة الشــحنات المنقولــة ، وكذلــك المســاهمة فــي ضمــان 

الجــودة واإلســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة للشــركة .

تقــوم الشــركة بتوفــي التغطيــة الت�أمينيــة لحمايــة الشــركة مــن المخاطــر المحيطــة بســفنها والبضائــع المنقولــة 

عــن طريقهــا ، وأطقــم ســفنها والعاملــني بهــا ، ويتــم إختيــار مقدمــي خدمــة الت�أمــني مــن خــالل تقي�يــم مالءتهــا المالية 

وقدرتهــا التقنيــة والتزاماتهــا قبــل وخــالل الفــرتة المؤمــن عليهــا ، للت�أكــد مــن الحصــول علــى أفضــل العــروض بأفضــل 

المنافــع  .

ت�كافلــي  ت�أمــني  جمعيــات  )وهــي  والتعويــض  الحمايــة  نــوادي  مــن  العديــد  فــي  عضــوًا  البحــري  شــركة  تعتــرب 

غــي هادفــة للربــح( وهــذه النــوادي هــي صــوت فّعــال لألعضــاء ، ت�تــم فيهــا مناقشــة القضايــا الهامــة فــي مجــال 

صناعــة النقــل البحــري ، كمــا إنهــا تســهم فــي التشــريعات واإلتفاقيــات الدوليــة مــن خــالل التنســيق مــع المنظمــات 

والحكومــات الدوليــة مثــل المنظمــة البحريــة الدوليــة ، واإلتحــاد األوروبــي ، ومنظمــة التعــاون والتنميــة ، ولجنــة 

األمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الدولــي ، وغيهــا ، وتوفــر هــذه األنديــة إمكانيــة تبــادل المعلومــات بــني األعضــاء 

فيمــا يخــص مخاطــر التشــغيل ومخاطــر النقــل البحــري مثــل مخاطــر التلــوث البيئــي واألمــن البحــري ، وغيهــا مــن 

المخاطــر .

واآلالت  الســفن  هيــاكل  علــى  خاصــة  الضــرر  مــن  لحمايتــه  أســطولها  علــى  ت�أمينيــة  بتغطيــة  الشــركة  تقــوم 

والمســؤولية العامــة ضــد التصــادم والحــوادث البحريــة األخــرى ، كذلــك فــإن المعــدات علــى الســفن مــن رافعــات 

 . عليهــا  الت�أمــني  يتــم  والقاطــرات  الحاويــات  ورافعــات  شــوكية 

وتماشــيًا مــع الخطــط اإلســرتاتيجية للشــركة ، فقــد تــم التوجــه للت�أمــني لــدى أفضــل شــركات الت�أمــني العالميــة 

والمصنفــة مــن قبــل ســتاندرز آنــد بــورز )S&P( بتقي�يــم ال يقــل عــن )A( وقــد حصلــت الشــركة علــى تغطيــة ت�أمينيــة 

بأســعار تنافســية ومزايــا ت�أمينيــة جيــدة .

قامــت الشــركة أيضــًا بالتغطيــة الت�أمينيــة علــى غرامــات الت�أخــي والدفــاع عــن الشــركة ، والهــدف مــن مثــل هــذا 

النــوع مــن الت�أمــني ، هــو تمثيــل الشــركة لــدى الجهــات المختلفــة مثــل أحــواض بنــاء الســفن أو شــراء وبيــع الســفن أو 

إصالحهــا.

اإللكرتونيــة  والمعــدات  والمكاتــب  المبانــي  مثــل  األخــرى  الممتلــكات  علــى  بالت�أمــني  تقــوم  الشــركة  أن  كمــا   

لهــا. التابعــة  والســيارات 

وتطبيقــًا لرســالة الشــركة ومســئوليتها تجــاه موظفيهــا ، فقــد قامــت بتوفــي التغطيــة الت�أمينيــة الصحيــة لهــم 

وألفــراد عائالتهــم بأفضــل المنافــع الت�أمينيــة ، إضافــة الــى تقديــم الت�أمــني الت�كافلــي لجميــع موظفيهــا والــذي يوفــر 

الدعــم المالــي الــالزم فــي حالــة العجــز أو الوفــاة ال قــدر اهلل .

إدارة المخاطر التشغيليةالتموي�ل واالست�ثمار
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ا

قامــت البحــري خــالل العــام 2015م بمراجعــة خطتهــا اإلســرتاتيجية، حيــث تــم اعتمــاد إســرتاتيجية جديــدة شــاملة تركــز علــى 

العميــل وبنــاء قاعــدة عمــالء جــدد إليجــاد قيمــة مســتدامة لجميــع أصحــاب العالقــة مــع البحــري بصفتهــم شــركاء فــي النجــاح. 

وت�أخــذ البحــري فــي اعتبارهــا أن عوامــل النجــاح الرئيســية ت�تمثــل فــي خدمــة العمــالء والعالقــة بهــم بالشــكل الــذي يحقــق 

الموثوقيــة والجــودة فــي الخدمــات المقدمــة، مركــزًة علــى حســن األداء والمرونــة فــي عــروض الخدمــات التــي تقدمهــا 

الشــركة إلــى عمالئهــا.

ومــن هــذا المنطلــق ، فــإن إســرتاتيجية النمــو ســت�كون مســتندة إلــى ركنــني رئيســي�ني ، همــا النمــو فــي األعمــال الحاليــة 

)ومــا يرتتــب عليــه مــن زيــادة اإلســت�ثمار فــي ســفن إضافيــة( والتنــوع فــي الخدمــات .

هــذا وقــد تــم تحديــد مجموعــة شــاملة مــن المبــادرات الالزمــة لتنفيــذ هــذه اإلســرتاتيجية ، وهــذه المبــادرات تنفــذ حاليــًا 

بشــكل جيــد . 

ت�أخــذ هــذه اإلســرتاتيجية فــي اإلعتبــار مجموعــة مــن العوامــل التــي تشــمل وضــع مؤشــرات أداء رئيســية لــكل وحــدة مــن 

وحــدات األعمــال ، بحيــث تغطــي كافــة ابعــاد اإلســرتاتيجية وتحديــد األهــداف لهــا ، وذلــك يعنــي زيــادة النمــو فــي حجــم أعمــال 

الشــركة .

اإلستـراتيجية

إدارة 
االتصـاالت

تعــد إدارة اإلتصــاالت الرابــط األساســي وهمــزة الوصــل بــني الشــركة وجمهورهــا الداخلــي والخارجــي ، وتحمــل علــى عاتقهــا 

مهمــة رفــع مســتوى الصــورة الذهنيــة للبحــري ، وقــد تضافــرت األنشــطة اإلعالميــة وبرامــج العالقــات لتعزيــ�ز رؤيــة ورســالة 

وقيــم البحــري ، حيــث عملــت اإلدارة علــى العديــد مــن الربامــج التــي ترســخ هــذه الصــورة بمــا يتوافــق مــع اإلســرتاتيجية 

الجديــدة للشــركة ، وفــي هــذا الســياق ، فقــد تميــز العــام 2015م بالعديــد مــن األحــداث الهامــة التــي تولــت إدارة اإلتصــاالت 

اإلشــراف علــى تنظيمهــا وإخراجهــا بالصــورة المشــرفة التــي تليــق بالبحــري ، وأهــم مــا تميــزت بــه أنشــطة إدارة اإلتصــاالت 

خــالل العــام 2015م المشــاركة فــي إحتفــاالت توقيــع المذكــرات واإلتفاقيــات التــي قامــت بهــا الشــركة، وهــي: 

 توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية .

 توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الهالل األحمر السعودي .

 حفل توقيع مذكرة تفاهم مع شركة معادن .

 توقيع مذكرة تفاهم شركة الكهرباء .

 توقيع اتفاقية لبناء عشر ناقالت نفط عمالقة مع شركة هونداي للصناعات الثقيلة في دبي.

كذلك شملت أنشطة إدارة اإلتصاالت خالل العام المشاركة في عدد من المعارض والمنتديات ، مثل:

 المشاركة في معرض )Breakbulk( في الواليات المتحدة األمريكية

 المشاركة في معرض )Breakbulk( في الشرق األوسط في أبوظبي

 المشاركة في معرض فرص العمل في واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية

 المشاركة في المنتدى الحادي عشر الخليجي السنوي للتموي�ل 

 المشاركة في معرض التوظيف التابع لجامعة الملك فهد للبرتول والمعادن.

وتعترب الشركة عضوًا في منظمات محلية ودولية ، مثل :

 منظمة االتحاد اإلسالمي لمالكي البواخر.

 عضوية اللجنة الوطنية للشركات المساهمة

 عضوية مجلس األعمال السعودي األمريكي.

وإلــى جانــب هــذه اإلنجــازات، فقــد حصلــت البحــري علــى جائــزة أفضــل ناقــل بضائــع عامــة لعــام 2015م فــي الهنــد، والتــي 

.)Mala( قدمتهــا المنظمــة البحريــة والخدمــات اللوجســتية الهنديــة مــاال
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تقــدم شــركة البحــري دعمهــا لربامــج المســؤولية اإلجتماعيــة إنطالقــًا مــن خطتهــا الراميــة إلــى خدمــة المجتمــع بشــكل 

عــام ، واإلســهام فــي خدمــة الفئــات الغاليــة علــى المجتمــع مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة بشــكل خــاص ، وقــد قطعــت 

البحــري شــوطا فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة فــي هــذا المجــال وفــق رؤيــة واضحــة المعالــم بالرتكيــز علــى اإلحتياجــات 

الملحــة للتنميــة فــي إطــار مــن الشــفافية ، وإنطالقــًا مــن كونهــا شــركة وطنيــة تــدرك أهميــة الــدور الــذي ينبغــي علــى 

القطــاع الخــاص القيــام بــه نحــو المجتمــع ، وقــد تحولــت رؤيــة البحــري اإلســرتاتيجية لدعــم برامــج المســؤولية اإلجتماعيــة 

إلــى واقعــا ملموســا مــن خــالل اإلتفاقيــات التــي أبرمتهــا مــع بعــض الجهــات والمشــاريع التــي تعنــى بهــذا الجانــب ومنهــا: 

رعايــة برنامــج رســومات وإبداعــات األطفــال المعوقــني - جمعيــة األطفــال المعوقــني .

 المشاركة في المهرجان الوطني للرتاث والثقافة )30( .

 المشاركة في فعاليات اليوم الوطني )84( للمملكة العرب�ية السعودية .

 رعاية حفل ت�كريم المتميزي�ن بجمعية المكفوفني الخيية .

 رعاية فعاليات استضافة االتحاد اآلسيوي للمكفوفني .

رعاية برنامج صحة أسنان المجتمع – جامعة الملك سعود .

تــم بفضــل اهلل إنجــاز مجموعــة مــن المشــاريع اإلســرتاتيجية فــي مجــال تقنيــة المعلومــات فــي العــام 2015م لدعــم 

وتطويــ�ر أعمــال الشــركة فــي مجاالتهــا المتنوعــة ، والتــي ســاهمت فــي رفــع كفــاءة األعمــال وجودتهــا ، ومّكنــت الشــركة 

مــن تقديــم العديــد مــن الخدمــات المميــزة لعمالئهــا وكســب ثقتهــم مــع التزامهــا بأعلــى معايــ�ي الجــودة والســالمة والــذي 

ــ�ز وضعهــا التنافســي بــني الشــركات العالميــة ودورهــا الريــادي فــي  بــدوره انعكــس علــى أداء الشــركة بشــكل عــام لتعزي

مجــال النقــل البحــري.

ومــن أهــم تلــك اإلنجــازات إطــالق النظــام الجديــد لقطــاع نقــل البضائــع العامــة للخطــوط وذلــك بعــد اختبــاره وتدريــب 

ــم للت�أكــد مــن ســالمته ، وعلــى جانــب  المســتخدمني عليــه بشــكل مكثــف ومت�كامــل ، وتشــغيله بالتــوازي مــع النظــام القدي

آخــر، وإســتمرارًا لالســتفادة المثلــى مــن أحــدث التقنيــات ، فقــد تــم تطبيــق نظــام مت�كامــل لمراقبــة أداء الموظفــني وقيــاس 

تحقيقهــم لألهــداف الموضوعــة ، ولإلســتفادة كذلــك مــن جميــع األنظمــة التقنيــة المطبقــة حاليــًا في الشــركة ، واالســتمرار 

بالتوســع فــي تطبيقهــا علــى جميــع قطاعــات ووحــدات أعمــال الشــركة ، فقــد تمــت مراجعــة االســتخدام الفعلــي لهــا 

والتوســع فيهــا، وإدخــال العديــد مــن التحســينات عليهــا لتحقيــق الفائــدة المرجــوة مــن هــذه األنظمــة ، وعــالوة علــى ذلــك 

فقــد تــم البــدء فــي تطبيــق المرحلــة األولــى مــن برنامــج التقاريــ�ر الذكيــة للمســاعدة فــي متابعــة مؤشــرات أداء الشــركة 

ــ�ر التحليليــة الماليــة والتشــغيلية المتنوعــة .   وجميــع قطاعاتهــا المختلفــة والحصــول علــى مجموعــة مــن التقاري

تــم إطــالق الموقــع اإللكرتونــي المطــور للشــركة علــى اإلنرتنــت بشــكل يتوافــق مــع توســع الشــركة ونموهــا وتلبيــة 

متطلبــات عمالئهــا ومســاهميها ، وللت�أكــد مــن أمــن تقنيــة المعلومــات ، كما تمت مراجعة السياســات واإلجــراءات المعمول 

بهــا مــن أجــل ضمــان ســالمة البنيــة التحتيــة والتطبيقــات ، كمــا تــم تجهيــز مركــز معلومــات جديــد ومت�كامــل فــي مقــر الشــركة 

الجديــد فــي مدينــة الريــاض ، واالنتهــاء مــن تركيــب جميــع متطلبــات البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات وتحديثهــا حســب 

الحاجــة لمواكبــة المتغــيات فــي هــذا المجــال ولتلبيــة متطلبــات العمــل المتزايــدة . 

قامــت الشــركة بإطــالق خدمــة البــث المباشــر )Livestream( عــن طريــ�ق اإلنرتنــت ، وهــي خدمة موجهة لموظفي الشــركة 

وعمالئهــا ، وذلــك لتعزيــ�ز وتســهيل التواصــل مــع الجميــع بشــكل آمــن وميســر لتلبيــة احتياجاتهــم الفعليــة ومشــاركتهم 

بالمســتجدات ذات العالقــة.

وســيتم إن شــاء اهلل فــي العــام 2016م االســتمرار فــي اســت�كمال المراحــل المتبقيــة مــن بعــض المشــاريع فــي مجــال 

تقنيــة المعلومــات، والبــدء كذلــك فــي مشــاريع جديــدة وذلــك حســب إســرتاتيجية الشــركة وخطــة العمــل المعتمــدة لتقنيــة 

المعلومــات ، وذلــك يشــمل تطبيــق نظــام مت�كامــل وشــامل لنشــاط وســطاء الشــحن )FFW( التابــع لقطــاع نقــل البضائــع 

العامــة ، وتطبيــق نظــام مت�كامــل لنشــاط نقــل البضائــع الســائبة )IMOS(. وســوف يتــم االنتهــاء مــن المرحلــة الثانيــة مــن 

تطبيــق )Big Data( وذلــك علــى مســتوى جميــع قطاعــات الشــركة. 

وإســتمرارًا لعمليــة التطويــ�ر، ســوف يتــم تحديــث النظــام المالــي واإلداري الرئيســي للشــركة )ERP( ليتواكــب مــع متغــيات 

كذلــك،   ، المعتمــدة  اإلصــدارات  آخــر  مــن مميــزات  البشــرية واإلســتفادة  المــوارد  الماليــة وإجــراءات وأنظمــة  المعايــ�ي 

ســوف يتــم البــدء فــي تحديــث البوابــة اإللكرتونيــة الداخليــة للشــركة )Portal( وذلــك لت�تماشــى مــع آخــر التقنيــات فــي هــذا 

 )DR( المجــال. ولزيــادة كفــاءة البنيــة التحتيــة لتقنيــة المعلومــات ، ســت�تم مراجعــة وإعــادة تصميــم مركــز البيانــات اإلحتياطــي

والمخصــص للحــاالت الطارئــة ال قــدر اهلل أو عنــد الحاجــة ألعمــال الصيانــة.

المسؤولية 
االجــتـماعـية

إدارة تقنية 
المعلومات
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تســعى البحــري بشــكل دؤوب نحــو التمّيــز ، وبالتالــي فإنهــا تشــجع العمــل بــروح الفريــ�ق الواحــد علــى جميــع المســتويات 

فــي الــرب كمــا فــي البحــر ، لمواصلــة الرحلــة الناجحــة.  

تلعــب المــوارد البشــرية دورًا محوريــًا فــي المشــاركة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة مــن خــالل تطويــ�ر العنصــر البشــري 

ورفــع أدائــه وكفاءتــه ، مــا ينعكــس بشــكل مباشــر علــى أداء الشــركة ، وترت�كــز أدوار المــوارد البشــرية علــى النواحــي التاليــة:

وضع الخطط التشغيلية طويلة أو قصية المدى ، التي ت�توائم مع إسرتاتيجية الشركة فيما يتعلق بالعنصر البشري .

تفعيــل المشــاركة المباشــرة مــع إدارات المــوارد البشــرية فــي القطاعــات األخــرى ســواًء فــي الداخــل أوالخــارج مــن خــالل 

الرتكيــز علــى أربعــة مجــاالت رئيســية:

اإلشراف على التوظيف واالختيار .

 إدارة نظام تقي�يم األداء السنوي .

 إدارة المكافآت والحوافز .

 إدارة تطوي�ر الكفاءات والمواهب .

اإلدارة معايــ�ي  تطبــق   ، االختيــار واالســتقطاب  علــى معايــ�ي  بنــاًء  الكفــاءات  مــن  الشــركة  احتياجــات  تلبيــة  خــالل  مــن   

محــددة مــن خــالل إختبــارات تقي�يــم الشــخصية والمهــارات ، وت�تعامــل إدارة المــوارد البشــرية مــع جهــات وقنــوات معينــة 

للبحــث عــن المرشــحني المناســبني ، كلٍّ حســب التخصــص والمســتوى الوظيفــي ، فعلــى ســبيل المثــال ، ت�تعامــل اإلدارة مــع 

الجامعــات وبرامــج اإلبتعــاث فــي البحــث عــن الكفــاءات والقيــادات المســتقبلية ، ومــن جهــة أخــرى ، ت�تعامــل اإلدارة مــع 

شــركات متخصصــة فــي التوظيــف فــي حالــة البحــث عــن التنفذيــ�ني لمــلء الشــواغر الحاليــة ، وتعــد الســعودة أحــد المجــاالت 

الرئيســية التــي تســعى البحــري مــن خاللهــا لجلــب المزيــد مــن المواطنــني الســعودي�ني فــي الشــركة بمــا يتفــق مــع األهــداف 

الوطنيــة فــي المملكــة ، التــى تحفــز علــى توظيــف المواطنــني الســعودي�ني ، وقــد وصلــت نســبة الســعودة فــي الشــركة 

ــادة )3%( عــن 2014م. ــة الســعودية إلــى )68%( بنســبة زي فــي المملكــة العرب�ي

بالعمــل  ترتقــي  قــدرات  لبنــاء  المســتمر  والتطويــ�ر  التدريــب  برامــج  وتنظيــم  بتصميــم  البشــرية  المــوارد  إدارة  تقــوم 

لمســتويات أعلــى وتحقــق األهــداف المتوقعــة ، وينتهــج التدريــب إســرتاتيجية معينــة لتطويــ�ر الكفــاءات فــي البحــري بحيــث 

ــز علــى النحــو التالــي: ــم الرتكي يت

 تطويــ�ر الكفــاءات الفنيــة مــن خــالل الرتكيــز علــى بنــاء وت�أهيــل قــدرات متمّكنــة ومحرتفــة فــي مختلــف اإلدارات، 

ويت�أتــى ذلــك بالحصــول علــى تدريــب متميــز مــن جهــات معتمــدة لرفــع مســتوى الكفــاءة الفنيــة للموظــف.

 تطويــ�ر النواحــي الشــخصية )الســلوكية( : يتــم الرتكيــز علــى كفــاءات محــددة مــن ضمــن إطــار الكفــاءات المعتمــدة 

فــي الشــركة ، وتركــز الربامــج علــى النواحــي القياديــة ومهــارات اإلتصــال والتحليــل، الــخ.  

التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية

تنمية دور الموارد البشرية

تخطيط القوى العاملة

تطوي�ر القدرات والكفاءات ل
ما

ألع
ا

ــة بالشــركة ، إدارة مســتقلة مرتبطــة بلجنــة المراجعــة وبمجلــس اإلدارة مباشــرة ، وذلــك تماشــيًا  إدارة المراجعــة الداخلي

مــع الئحــة حوكمــة الشــركات ، ويعمــل بهــذه اإلدارة نخبــة مــن الموظفــني المؤهلــني ومــن ذوي الخــربات العاليــة فــي مجــال 

المراجعــة ، وتقــوم هــذه اإلدارة بإعــداد خططهــا العمليــة ســنويًا وتنفيذهــا بعــد إعتمادهــا مــن لجنــة المراجعــة . 

هــذا، وقــد تــم إعــداد خطــة المراجعــة للعــام 2016م بأســلوب أكــر فعاليــة مــن خــالل تبّنــي خطــة تدقيــق تركــز علــى المخاطــر ، 

حيــث ســبق ذلــك إجــراء تقي�يــم للمخاطــر العامــة فــي الشــركة إلــى جانــب مخاطــر قطاعــات العمــل ووحــدات المســاندة.

تؤمــن شــركة البحــري بــأن أغلــى أصولهــا ت�تمثــل فــي موظفيهــا ، وحتــى ت�تواكــب مــع أحــدث التطــورات فــي مجــال المــوارد 

البشــرية ، وت�كــون قــادرة علــى إجتــذاب أعلــى الكفــاءات واإلحتفــاظ بهــا ســواًء علــى الــرب أو فــي البحــر ، فقــد شــاركت الشــركة 

فــي عــدد مــن المنتديــات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية وأهدافهــا ، ولهــذه الغايــة فقــد تــم وضــع برنامــج لتدريــب الموظفــني 

الســعودي�ني ، ويهــدف الربنامــج إلــى رعايــة الشــباب الســعودي�ني وتدري�بهــم كبحــارة ممــا يمّكنهــم مــن الحصول على “شــهادات 

كفــاءة” فــي هــذا المجــال ، وســوف يبــدأ تنفيــذ هــذا الربنامــج خــالل العــام 2016م، مبتــدءًا بشــكل أولــي بتدريــب )6( مــن أفــراد 

األطقــم . وفــي مواجهــة النقــص العالمــي المتزايــد فــي أعــداد البحــارة ، تقــوم الشــركة باســتمرار باست�كشــاف مصــادر ومراكــز 

تجمعــات جديــدة للكفــاءات لضمــان تشــغيل ســفن البحــري بدرجــة عاليــة مــن الكفــاءة ، وبأقــل الت�كاليــف فــي جميــع األوقــات.

إدارة 
المراجعة 
الداخلية 

إدارة الموارد البشرية
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وضــع “نظــام إدارة األداء” لجميــع وحــدات األعمــال فــي البحــري، ويشــمل مؤشــرات األداء الرئيســّية التــي تنطلــق مــن مهــام 

اإلدارة الرئيســّية، وترتبــط بهــا كافــة وحــدات األعمــال واإلدارات حتــى مســتوى الموظــف مــن خــالل أهــداف األداء المحــّددة.

المكافــأة الســنوية: تمــت إعــادة تصميــم نظــام المكافــآت الســنوية مــن خــالل ربطــه بشــكل مباشــر بــأداء وحــدات األعمــال 

ــاء ثقافــة األداء العالــي. والقطاعــات لرفــع مســتوى األداء وبن

 عمــوالت موظفــي المبيعــات )قطــاع البضائــع العامــة(: تــم تصميــم نظــام العمــوالت وربــط المكافــآت بنســبة المبيعــات 

المطلوبــة لموظفــي المبيعــات.

تهيئــة بيئــة عمــل جديــدة مــن شــأنها زيــادة الفاعليــة والحافــز لــألداء العالــي مــن خــالل االنتقــال إلــى مقــر جديــد لــإلدارة 

الرئيســية والبحــري للكيماويــات والبحــري للبضائــع الســائبة .

الهدف من االستبيان معرفة انطباع الموظفني عن المبادرات والربامج في البحري. 

المشــاركة فــي معــرض التوظيــف المنعقــد فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وفــي جامعــة الملــك فهــد للبــرتول 

والمعــادن واختيــار الكفــاءات لربنامــج حديثــي التخــّرج.  

عقد مراكز تقي�يم إلختيار الكفاءات من حديثي التخّرج. 

مراجعة وإعادة تنظيم بعض إجراءات الموارد البشرّية لزيادة فاعلية العمل. 

إعادة تنظيم اإلدارات ومراجعة توزيع القوى العاملة وإحتياجاتها لضمان التخطيط السليم لتوزيع المهام 
وتحقيق األهداف المتوقعة .

 مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي لجميع الوظائف.

دراسة الرواتب والبدالت ومقارنتها بسوق العمل لضمان قدرة الشركة على استقطاب الكفاءات العالية 
والمحافظة عليها. 

 تصميم نظام درجات وظيفية موحد لكلٍ من قطاعات ووحدات األعمال. 

 إعادة تقي�يم الوظائف وتحديث سلم الرواتب.

 إطالق برامج إدارة الكفاءات:

 بناء إطار التعاقب الوظيفي

 إعداد خطط التدريب والتطوي�ر 

 برامج تدريب للتنفيذي�ني من خالل الرتكيز على االحتياجات التي تخدم رؤية وإسرتاتيجية الشركة.

 إطالق برامج متخصصة في دعم ثقافة الشركة الواحدة.

 المشاركة في أيام المهنة المنعقدة خارج المملكة العرب�ية السعودية وداخلها الستقطاب الكفاءات من 
حديثي التخرج. 

مــن المهــام الرئيســَية لــإلدارة الت�أّكــد مــن تطبيــق السياســات واإلجــراءات المعتمــدة، ســواًء الداخلّيــة أو الخارجّيــة ، كنظــام 

العمــل ونظــام الت�أمينــات االجتماعّيــة، ونظــام مجلــس الضمــان الصحــي، وغيهــا مــن األنظمــة.

أكــر  يكــون  بحيــث  الســنوي،  تقي�يــم األداء  برنامــج  إعــادة صياغــة  خــالل  العالــي، مــن  المثابــرة علــى نشــر ثقافــة األداء 

موضوعّيــة ودقــة بشــأن األهــداف المتوّقــع تطبيقهــا، ويأتــي إلــى جانــب ذلــك العمــل علــى ربــط مخرجــات التقي�يــم بالحوافــز 

الماديــة والمعنويــة، مثــل المكافــأة والزيــادة الســنوّية والتطــّور الوظيفــي، كمــا إن معظــم االحتياجــات التدري�بّيــة للموظــف 

ــع. أصبحــت تعتمــد بشــكل كبــي علــى نظــام األداء المتّب

تطوي�ر التواصل الفّعال بني الموظفني بشكل عام، وبني الموظفني واإلدارة التنفيذّية من خالل اللقاءات الدورّية.

تطبيق السياسات واإلجراءات

تعزي�ز ثقافة األداء العالي

زيادة التحفيز ورفع الروح المعنوية

المشاريع المخططة التي سيتم تنفيذها خالل العام 2016مالمشاريع التي تم إنجازها خالل العام 2015م

»نظام إدارة األداء«

استبيان آراء الموظفني

إعادة هيكلة نظام الحوافز

المشاركة في معرض التوظيف

بيئة عمل جديدة

مراكز التقي�يم

المراجعة وإعادة التنظيم
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تقــوم بحــري باســتمرار بتنظيــم اجتماعــات لمراجعــة أداء إداراتهــا لتقي�يــم أداء ومســتوى كامــل نظمهــا اإلداريــة، كمــا أنهــا 

تقــوم كذلــك بإجــراء مراجعــات داخليــة بشــكل دوري للت�أكــد مــن أن نظــام إدارة الجــودة لديهــا يتــم تنفيــذه بالشــكل الفعــال 

علــى جميــع المســتويات وفــي جميــع األقســام ، إلــى جانــب ذلــك تقــوم الشــركة بإجــراء مراجعــات داخليــة للجــودة بهــدف 

اإلشــراف علــى أداء الــوكالء والمورديــن ، ومــع هــذه اإلجــراءات ، يأتــي دور إعــادة هندســة األعمــال التــي تقــوم بهــا الشــركة 

لتوحيــد وتحديــث إجــراءات التشــغيل لديهــا ، بهــدف اإلشــراف والمراقبــة علــى كافــة اإلجــراءات والمعايــ�ي ومســتوى جــودة 

الخدمــة ، وذلــك يشــمل االســتمرار فــي مراجعــة سياســات الجــودة وأهدافهــا ســعيًا وراء تحســني نظــام إدارة الجــودة ، 

وال تغفــل الشــركة عــن تقديــم التدريــب المناســب لجميــع موظفيهــا بحيــث يكونــون دائمــًا علــى اّطــالع ودرايــة بمراكزهــم 

الوظيفيــة للمشــاركة فــي تحســني مســتوى الجــودة .

ت�تمتــع نظــم اإلدارة الموحــدة لــدى شــركة البحــري باهتمــام كبــي ، ولذلــك فهــي تســعى باســتمرار لتنفيــذ مجموعــة مــن 

 )ISO 9001:2008( وقــد تمكنــت الشــركة خــالل العــام مــن اإلرتقــاء بشــهادة األيــزو مــن )QMS, EMS & OHSAS( النظــم وهــي

إلــى )9001:2015( مــن خــالل التخطيــط الفعــال وإدارة المــوارد ، إلــى جانــب بنــاء طاقاتهــا اإلســتيعابية علــى جميــع المســتويات 

وفــي جميــع األقســام .

كان التوســع فــي مجــال نظــام إدارة الجــودة فــي الخدمــات مــن أهــم إنجــازات الشــركة خــالل العــام 2015م، حيــث تمّثــل ذلــك 

. )ISO:9001( باإلرتقــاء إلــى شــهادة األيــزو

تمخــر ســفن وناقــالت )البحــري( العمالقــة عبــاب بحــار العالــم ، ممــا ينتــج عنــه إحتمــاالت وجــود مؤثــرات علــى ســالمة 

البيئــة البحريــة والتغــيات المناخيــة بســبب محــركات الســفن والمعــدات المســتخدمة علــى متــن األســطول ، ولتجنــب هــذه 

الت�أثــيات تحــرص الشــركة عنــد بنــاء ســفنها وناقالتهــا أن ت�توفــر فيهــا أفضــل التقنيــات الحديثــة للمحافظــة علــى البيئــة 

مــن التلــوث ، فضــاًل عــن بنائهــا وفقــًا للمعايــ�ي الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل الهيئــات والمنظمــات البيئيــة العالميــة ، األمــر 

الــذي يــؤدي إلــى التقليــل بقــدر اإلمــكان مــن األثــر الســلبي علــى البيئــة ، إلــى جانــب ذلــك تقــوم الشــركة بإســتمرار بإتخــاذ 

كافــة التدابــي الكفيلــة بالمحافظــة علــى ســالمة موظفيهــا وصحتهــم بمــا فيهــم العاملــني علــى متــن أســطولها ، وتحــرص 

ــي أحــدث إجــراءات الســالمة المؤديــة  الشــركة وبشــكل دوري علــى عمــل الفحوصــات الدوريــة لألســطول والمعــدات وتبّن

إلــى الحفــاظ علــى ســالمة منســوبيها والســالمة البيئيــة علــى حــد ســواء ، وذلــك بالتعــاون مــع مكاتــب إستشــارية عالميــة 

متخصصــة بهــذا الشــأن.

)QMS( إسرتاتيجية نظام إدارة الجودة

اإلنجازات الرئيسية خالل العام 2015م

إدارة 
الجــودة

البيئـة 
والسـالمة
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البيانات المالية 
ونتائـج األعمـال
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النتائج المالية ألعمال وأداء 
الشــركــة والشــركات التــابعـة
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للشــركة  والخصــوم  األصــول  وبيــان  2015م،  للعــام  الشــركة  أعمــال  ونتائــج  المالّيــة  البيانــات  إيضــاح  يتــّم  ســوف 

وإي�راداتهــا، باإلضافــة إلــى ملّخــص النتائــج المالّيــة للشــركات التابعــة خــالل عــام 2015م، كمــا ســيتّم إيضــاح المدفوعــات 

النظامّيــة وسياســة توزيــع األربــاح فــي الشــركة.

7,502,1203,626,4122,846,6981,991,084 2,464,628 إي�رادات التشغيل

1,081,0991,206,749943,406801,163 875,097 ت�كلفة الوقود

2,016,609456,290408,454126,652 336,277
إجمالي دخل التشغيل  

قبل إعانة الوقود

179,910217,936 171,108 176,465 200,572 إعانة الوقود

2,196,519674,226579,562303,117 536,849 إجمالي دخل التشغيل 

216,48998,87579,12373,605 83,063
مصاريف عمومية 

وإدارية

63,13024,429338,544108,375 108,023
إي�رادات (مصاريف) 

أخرى، صافي

181,35437,43649,85825,497 36,299 زكاة وضري�بة استقطاع

44,22328,50436,86324,622 21,517
حقوق الملكية
غري المسيطرة 

1,817,583533,840752,262287,768 503,993 صافي دخل السنة

4.621.582.390.91 1.60 ربح السهم من صافي 
دخل السنة (ريال سعودي)

4,404,4121,963,3731,494,8381,063,269 1,253,254 مصاريف
 التشغيل األخرى

النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية  (بآالف الرياالت)

2011م2012م2013م2014م2015مالبند
8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

2011 2012 2013 2014 2015

إي�رادات 
التشغيل

مصـاريف 
التشغيل 
األخــــــرى

النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية

مصــاريف 
عمومية 
وإداريــــة

صافي 
دخــــــــل 
السـنة

النتائج المالية للسنوات الخمس الماضية
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2011م2012م2013م2014م2015مالبند

2,840,5311,838,5281,453,0271,042,280 1,143,109  مجموع األصول
المتداولة

12,798,27112,980,0178,512,1527,252,854 7,503,701  صافي األصول
الثابتة

19,096,65117,144,41112,022,71310,623,211 11,062,558 مجموع األصول

1,837,9524,722,7161,381,237944,248 1,006,117
 مجموع الخصوم

المتداولة

7,505,8474,152,8884,376,5894,294,968 4,253,733  تموي�ل المرابحة
لقروض طويلة األجل

53,77483,53877,46428,058 76,963
 الخصوم غري

المتداولة األخرى

9,397,5738,959,1425,835,2905,267,274 5,336,813 مجموع الخصوم

3,937,5003,937,5003,150,0003,150,000 3,150,000 رأس المال المدفوع

5,347,1583,877,5722,695,7291,912,623 2,260,914
 االحتياطيات

واألرباح المبقاة

414,420370,197341,694293,314 314,831
 حقوق الملكية
غري المسيطرة

9,699,0788,185,2696,187,4235,355,937 5,725,745  مجموع حقوق
الملكية

19,096,65117,144,41112,022,71310,623,211 11,062,558
 مجموع الخصوم
وحقوق الملكية

3,457,8492,325,8662,057,5342,328,077 2,415,748 األصول األخرى
غري المتداولة

بيان األصول والخصوم كما في  31 ديسمرب  2015م (بآالف الرياالت)

النسبةالزيادة/النقصالسنة

20159,284,65818.80م 1,469,586

20147,815,07233.69م 1,969,343

6.88 20125,410,914م 348,291

20115,062,6231.51م 75,103

20135,845,7298.04م 434,815

حقوق المساهمني كما في 31 ديسمرب 2015م (بآالف الرياالت)

حــــقــــــــــــــــــوق
المساهمني

%

%

%

%

%
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النسبةمجموع األصـولالسنة

49 %20159,284,658م  19,096,651

34 %20145,845,729م 17,144,411

46 %20125,062,623م 11,062,558

51 %20115,089,691م 10,623,211

45 %20135,410,914م 12,022,713

نسبة حقوق المساهمني إلى األصول كما في 31 ديسمرب 2015م (بآالف الرياالت)

حــــقــــــــــــــــــوق
المساهمني

5,764,525878,2433,286,1004,164,343146,5551,746,737% 80
قطاع نقل 

النفط 

774,610123,740457,740581,48019,850212,980%10 قطاع نقل 
الكيماويات

848,42678,392598,507676,89913,505185,032% 8 قطاع نقل 
البضائع العامة 

114,55972462,06562,789-51,770% 2
قطاع نقل 

البضائع السائبة

% 100

إيــــــراداتالقطاع
التشغيل

تكــلــفــة
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إيرادات قطاعات الشركة الرئيسية للعام المالي 2015م  (بآالف الرياالت)
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تعمل الشركة من خالل وحدات أعمال إسرتاتيجية منتجة لألرباح والتدفقات النقدية، وهي قطاع نقل النفط الخام، 

وقطاع نقل الكيماويات، وقطاع نقل البضائع العامة، وقطاع نقل البضائع السائبة ، ويعمل قطاعي نقل الكيماويات 

ونقل البضائع السائبة من خالل شركتني مستقلتني هما الشركة الوطنية لنقل الكيماويات ، وشركة البحري للبضائع 

السائبة ، لوجود شركاء إسرتاتيجي�ني في هذين القطاعني، إضافة إلى ذلك تمتلك الشركة حصص في بعض الشركات 

.Petredec وأهمها شركة برتديك المحدودة
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الفروقات الجوهرية في النتائج المالية لعام 2015م

بلغــت اإليــرادات  التشــغيلية لللشــركة 7.502 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 3.626 مليــون ريــال ســعودي، حيــث حققــت 
نســبة ارتفــاع بلغــت 107 %، ويعــود الســبب فــي هــذا االرتفــاع إلــى:

 التشــغيل الكامــل ألســطول ناقــالت النفــط العمالقــة بعــد إتمــام صفقــة دمــج أصــول وعمليــات شــركة فيــال البحريــة 
العالميــة مــع أصــول وعمليــات الشــركة، انخفــاض معــدل ت�كلفــة الوقــود، شــراء وتســلم عــدد مــن ناقــالت النفــط 

العمالقــة وناقــالت البرتوكيماويــات خــالل عــام 2015م.

 ارتفاع متوسط أسعار نقل النفط الخام بنسبة 56 % في السوق الفورية.

 ارتفــاع اإليــرادات التشــغيلية لقطــاع نقــل البضائــع العامــة نتيجــة لزيــادة حجــم المنقــول وزيــادة عــدد الرحــالت، حيــث 
بلغــت اإليــرادات التشــغيلية لعــام 2015م 848 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 550 مليــون ريــال ســعودي لعام 2014م 

محققــة نســبة ارتفــاع قدرهــا 54 %.

ارتفــع إجمالــي الدخــل التشــغيلي بنســبة 221 %، حيــث بلــغ إجمالــي الدخــل التشــغيلي لعــام 2015م 2.165 مليــون ريــال 
ســعودي مقارنــة بـــ674 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2014م، ويعــود هــذا االرتفــاع إلــى:

 التشــغيل الكامــل ألســطول ناقــالت النفــط العمالقــة بعــد إتمــام صفقــة دمــج أصــول وعمليــات شــركة فيــال البحريــة 
العالميــة مــع أصــول وعمليــات الشــركة، انخفــاض معــدل ت�كلفــة الوقــود، شــراء وتســلم عــدد مــن ناقــالت النفــط 

العمالقــة وناقــالت البرتوكيماويــات خــالل عــام 2015م.

 ارتفاع متوسط أسعار نقل النفط الخام بنسبة 56 % في السوق الفورية.

 انخفاض معدل ت�كلفة وقود السفن لجميع قطاعات الشركة، بحيث انخفض معدل ت�كلفة الوقود بنسبة 107 %.

إجمالي دخل التشغيل

اإليرادات  التشغيلية
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التقري�ر السنوي للعام 2015الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(

1,130,741
        

 3,330,2141,874,699707,5432,054,45419,096,651 األصول

 % 6% 17 % 10% 3.7% 11% 100 النسبة المئوية 
من مجموع األصول

5,001,1431,857,3371,120,809
             

 407,9341,010,3509,397,573 الخصوم

% 53% 20% 12% 4% 11% 100
النسبة المئوية

من مجموع الخصوم 
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العـامــة

نــــقـــــــــــل
البضـائع
المجموعالمشرتكةالسائبة

توزيعات األصول والخصوم حسب  قطاعات الشركة كما في 31 ديسمرب 2015م (بآالف الرياالت)

إي�رادات التشغيل 1,991,084  2,464,628 2,846,698 3,626,412 7,502,120

إجمالي دخل التشغيل  303,117  536,849  579,562  674,226 2,196,519 

صافي دخل السنة 287,768  503,993  752,262 533,840 1,817,263 

2015م 2011م2012م2013م2014مالبند

أبرز بنود قائمة الدخل للسنوات الخمس الماضية  (بآالف الرياالت)
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بلــغ صافــي دخــل الشــركة لعــام 2015م 1.817 مليــون  ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 534 مليــون  ريــال ســعودي لعــام 2014م، 

محققــًا ارتقاعــًا بنســبة 240 %  وذلــك نتيجــة لألســباب التاليــة:

 ارتفــاع صافــي الدخــل لقطــاع نقــل النفــط بـــ 1.163 مليــون ريــال ســعودي )2015م: 1.576 مليــون ريــال ســعودي، 2014م: 413 

مليــون ريــال ســعودي(، وذلــك نتيجــة للتشــغيل الكامــل ألســطول ناقــالت النفــط العمالقــة بعــد إتمــام صفقــة دمــج أصــول 

وعمليــات شــركة فيــال البحريــة العالميــة مــع أصــول وعمليــات الشــركة، انخفــاض معــدل ت�كلفــة الوقــود، شــراء وتســلم 

ناقالتــي نفــط عمالقــة خــالل عــام 2015م.

 ارتفــاع صافــي الدخــل لقطــاع نقــل البضائــع العامــة نتيجــة لزيــادة عــدد الرحــالت مــن 17 رحلــة خــالل عــام 2014م إلــى 20 

رحلــة خــالل عــام 2015م، انخفــاض معــدل ت�كلفــة الوقــود بنســبة 107 % و ارتفــاع حجــم المنقــول بنســبة %16.

 كمــا ارتفعــت أربــاح الشــركة عــن حصتهــا فــي شــركة برتديــك المحــدودة )مملوكــة بنســبة 30.3 %( بمقــدار   53 مليــون 

ريــال ســعودي )185 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2015م  مقارنــة بـــ 132 مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام 2014م(.

وفقــًا لقــرار مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــ�ني لتطبيــق المعايــ�ي الدوليــة للتقاريــ�ر الماليــة، 

الموافــق 2012/2/18م  المنعقــدة فــي 1433/3/26هـــ  للــدورة السادســة  العاشــر  اعتمــاده فــي اجتماعــه  تــم  والــذي 

برئاســة معالــي وزيــ�ر التجــارة والصناعــة الدكتــور توفيــق الرب�يعــة، فقــد أقــر المجلــس علــى أن يتــم تطبيــق القــرار علــى 

الشــركات المســاهمة علــى الفــرتات الماليــة التــي تبــدأ اعتبــارًا مــن 2017/1/1م. وقــد طلبــت هيئــة الســوق الماليــة مــن 

الشــركات المســاِهمة االلتــزام بهــذا القــرار.

وعليــه، فقــد قامــت الشــركة بوضــع خطــة مت�كاملــة لتحويــ�ل ســجالتها المحاســبية بمــا ت�تطلبــه المعايــ�ي الدوليــة عــن 

طريــ�ق ت�كويــ�ن فريــ�ق مختــص مدعومــًا بمستشــار خارجــي  لدراســة ومراجعــة كامــل البنــود الماليــة لــدى الشــركة وتقي�يــم 

التغــيات المحتملــة التــي قــد تنتــج مــن التحــول مــن المعايــ�ي المحاســبية الحاليــة إلــى المعايــ�ي الدوليــة. وذلــك يشــمل 

طريقــة المحاســبة الماليــة، وطريقــة عرضهــا، واألنظمــة التقنيــة الالزمــة لهــذا التحــّول. وقــد تــم البــدء فــي الدراســة فــي 

عــام 2015م، علــى أن تنتــج هــذه الدراســة توضيــح للتغيــ�يات الالزمــة وخطــة التنفيــذ والتــي ســتبدأ خــالل العــام 2016م ، 

ويهــدف هــذا المشــروع إلــى وضــع األســس الالزمــة للشــركة لتعــرض قوائمهــا الماليــة الربعيــة والســنوية حســب المعايــ�ي 

المحاســبية الدوليــة، بمــا فيهــا أرقــام المقارنــة الخاصــة بعــام 2016م. وبحســب الخطــة القائمــة، فــإن الشــركة ســتنتهي 

مــن هــذه الدراســة قبــل نهايــة العــام، مّمــا ســيمكنها مــن االلتــزام الكامــل بعرض القوائــم المالية بحســب المعايــ�ي الدولية 

وتطبيقهــا ابتــداًء مــن 2017/1/1م تلبيــة لمتطلبــات الهيئــة الســعودية للمحاســبني القانونيــ�ني وهيئــة الســوق الماليــة.

صافي الدخل

التحول إلى المعاي�ي الدولية
IFRS للتقاري�ر المالية

اسم الشركة
نــــــــــــــوع
الشركة

رأس المال
فـــــي  2014

نسبة الملكية
فــــــــــــــــي 2015

نسبة الملكية
فــــــــــــــــــي 2014

تفــاصـيل
األسهم

ذات مسؤولية 
1001,000 %100 %19913,750,000مــــحــدودة  شركة إن إس سي

إس آي (أمريكا)         

ذات مسؤولية 
مــــحــدودة 

شركة الشرق األوسط
إلدارة السفن المحدودة 

ذات مسؤولية 
مــــحــدودة 

الشركة الوطنية لنقل
 الكيماويات المحدودة      

ذات مسؤولية 
مــــحــدودة 

شركة البحري
للبضائع السائبة

ذات مسؤولية 
مــــحــدودة 

شركة برتديك 
المحدودة

ذات مسؤولية 
مــــحــدودة 

الشركة العرب¤ية المتحدة 
للزجاج المسطح

2010306,540% 100% 1001

1990610,000,000% 80% 8061,000,000

2010200,000,000% 60% 60200,000

198022,916,666% 30.3% 30.36,111,111

2006264,048,410% 4.69

3,750,000

306,540

610,000,000

200,000,000

22,916,666

264,048,410% 4.6926,304,841

رؤوس األموال للشركات الشقيقة والتابعة كما في  نهاية العام 2015م والعام 2014م

تــــــــا ريــــــــخ
 الت²أسيس

رأس المال
فــــي  2015

اسم الشركة
إيــــــرادات
التشغيل

إجمــــالــــي
الــــدخـــــــــــــل
التشغيلي

مصاريف
عمومية
إدارية و

مصاريف
إيــــرادات
أخــــــــــــرى

صافي الربح
(الخــســــــــارة)

نــــــســـــــــــــــــــبــــــة
مســاهـمـتــها
فـــي صــافـي
أرباح الشركة

20,50322,915-- 2,411941

1,553

53,823

1,471% 0.08

% 0.18

شركة إن إس سي
إس آي (أمريكا)         

*

**

82,502 شركة الشرق األوسط
إلدارة السفن المحدودة 

774,610 الشركة الوطنية لنقل
 الكيماويات المحدودة      

114,559 شركة البحري
للبضائع السائبة

77,667-- 4,8343,282

581,48019,85014,334 212,980144,824% 7.97

62,788-5,9787,648 51,77138,145% 2.10

ملخص النتائج المالية للشركات التابعة الموحدة للعام المالي 2015م (بآالف الرياالت)

مصــاريــف
التشغيل

إعـــانــــــة
الوقود

 *     تعتمد في دخلها بالكامل على الشركة األم.
**    تعتمد في دخلها بالكامل على الشركة األم وشركاتها التابعة
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اسم الشركة
أصل قيمة
القـــــــــروض

إضـــــــافــــــات
خالل السنة

الــــمــســــــــدد
خالل السنة

رصيد القروض
نهايــة الســنة

7,350,5352,412,7135.1328,975 3,900,0005,983,738

1,685,875

383,250

الشركة الوطنية 
السعودية للنقل 

البحري (البحري)

2,701,875 الشركة الوطنية لنقل 
الكيماويات المحدودة

420,000 شركة الشرق األوسط 
إلدارة السفن المحدودة 

1,885,8295.6199,954,1 -

412,6508.629,400 -

9,000 11,250 شركة البحري 
11,2503.92,250للبضائع السائبة -

رصيد القروض
بدايــة الســــــنة

متوسط مدة
الـــقـــــــــــــــروض
بالســــــنـــــــوات

10,483,660 5.8560,5798,061,863المـــجــــــمــوع 3,900,000 4,722,442

تموي²ل المرابحة والقروض طويلة األجل خالل العام 2015م*  (بآالف الرياالت)

349,313 482,507133,4586,375,988المـــجــــــمــوع 295,034 448,243

9,000 2,250 شركة الشرق األوسط 
-2,2502,250إلدارة السفن المحدودة  2,250

المجموع201620192020اسم الشركة

317,663416,593450,857104,058 263,3845,983,738

383,250

1,685,875

الشركة الوطنية 
السعودية للنقل 

البحري (البحري)

29,400
شركة البحري للبضائع 

السائبة

216,729 الشركة الوطنية لنقل 
الكيماويات المحدودة

29,40029,40029,400 29,400

417,697149,494301,183 148,512

جدول سداد المرابحة والقروض طويلة األجل القائمة كما في 31 ديسمرب  2015م   (بآالف الرياالت)

20172018

* إضافة إلى التموي�ل الذي تحصل عليه الشركة وشركاتها التابعة من صندوق االست�ثمارات العامة، فإنها تحصل على 
تموي�ل من عدة مصارف من أهمها: 

  مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي الربيطاني )ساب(، البنك األهلي التجاري، بنك 
الرياض، بنك الخليج الدولي، بنك بي أرابيا – باريس وبنك جي بي مورجان تشايس، وبنك ستاندرد تشارترز.

قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الزكويــة لكافــة الســنوات حتــى عــام 2014م، حيــث تمــت الموافقــة علــى الربــوط الزكويــة 

للشــركة مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل )“المصلحــة”( عــن جميــع الســنوات حتــى عــام 2000م. كمــا قامــت المصلحــة بإجــراء 

الربــوط الزكويــة للشــركة مــن عــام 2001م حتــى عــام 2007م، وطالبــت فيهــا الشــركة بســداد التزامــات إضافيــة قدرهــا 22 

نــت مخصصــا كافيــا للــزكاة  مليــون ريــال ســعودي، وقــد تــم تجنيــب المخصــص الــالزم لذلــك ، كمــا تعتقــد الشــركة بأنهــا قــد كوَّ

وضري�بــة االســتقطاع كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م.

قامــت الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة بتقديــم اإلقــرارات الزكويــة لكافــة الســنوات حتــى عــام 2013م، 
الــزكاة المســتحقة وضري�بــة االســتقطاع وفقــًا لهــذه اإلقــرارات.  وضري�بــة االســتقطاع حتــى نوفمــرب 2014م، وتــم ســداد 
اســتلمت الشــركة التابعــة الربــوط الزكويــة وربــوط ضري�بــة االســتقطاع للســنوات مــن 1991م وحتــى 2004م. قامــت الشــركة 
التابعــة بتقديـــم اعــرتاض لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى بعــض البنــود فــي هــذه الربــوط ومعالجتهــا وتــم التوصــل فــي 
أبريــ�ل 2010م إلــى تســوية مــع مصلحــة الــزكاة والدخــل بخصــوص الربوطــات المذكــورة أعــاله بمبلــغ وقــدره )54( مليــون ريــال. 
دفعــت الشــركة التابعــة )26( مليــون ريــال فــي 2011م وتــم تقســيط الباقــي علــى خمــس ســنوات أبتــداًء من يوليــو 2013م ، كما 
اســتلمت الشــركة التابعــة الربــوط الزكويــة وربــوط ضري�بــة االســتقطاع للســنوات مــن 2005م وحتــى 2008م ، قامــت الشــركة 
التابعــة بتقديـــم اعــرتاض لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى بعــض البنــود فــي هــذه الربــوط ومعالجتهــا، واالعــرتاض مايــزال 
منظــورًا لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل. وتعتقــد إدارة الشــركة التابعــة بــأن المخصــص المكــون للــزكاة وضري�بــة االســتقطاع ُيعــدُّ 

كافيــًا كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م.

قامــت شــركة البحــري للبضائــع الســائبة بتقديــم كافــة إقراراتهــا الزكويــة حتــى عــام 2014م، ولــم تســتلم أي ربــوط زكويــة 
نــت مخصصــا كافيــا للــزكاة وضري�بــة االســتقطاع كمــا  مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل، وتعتقــد الشــركة التابعــة بأنهــا قــد كوَّ

فــي 31 ديســمرب 2015م.

الزكاة الشرعية وضري�بةاإلستقطاع

الموقف الزكوي والضري�بي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة

الموقف الزكوي والضري�بي لشركة البحري للبضائع السائبة

المدفوعات النظامية

الزكاة

ضري�بة االستقطاع

الت�أمينات االجتماعية

55,450,47113,334,2142,225,255

99,689,04810,689,097118,768

3,520,873387,27554,394

بيان بقيمة المدفوعات النظامية كما في  31 ديسمرب  2015م

الشـركة الوطنية 
لنقل الكيماويات

البحـري شـــركــــة البحــري البيان
للبضائع السائبة
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يتــم احتســاب ربــح الســهم مــن دخــل التشــغيل للســنة واألعمــال الفرعيــة وصافــي ربــح الســنة علــى أســاس المتوســط 
المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل العــام. وتعامــل األربــاح المقــرح توزيعهــا، بعــد نهايــة الســنة كجــزء مــن األربــاح المبقــاة 
وليــس كخصــوم، مــا لــم يتــم الموافقــة علــى توزيعهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة قبــل نهايــة الفــرتة. ثــم تســجل ضمــن 

االلتزامــات فــي الســنة التــي تقرهــا الجمعيــة العامــة إلــى حــني توزيعهــا.

تــم احتســاب ربــح الســهم علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الســنتني المنتهيتــني فــي 31 
ديســمرب 2015م و2014م والبالغــة 393.75 مليــون ســهم و338.41 مليــون ســهم، علــى التوالــي. 

قامــت الشــركة بتاريــ�خ 15 أبريــ�ل 2015م بتوزيــع أربــاح بنســبة 10 % مــن رأس المــال عــن أربــاح عــام 2014م بواقــع ريــال واحــد 
للســهم، وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة فــي 1 أبريــ�ل 2015م.

كمــا قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــ�خ 24 ديســمرب 2015م التوصيــة للجمعيــة العامــة للشــركة 
بتوزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمني قدرهــا 393.75 مليــون ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة في 31 ديســمرب 2015م 
بواقــع ريــال واحــد للســهم، كمــا قــرر أيضــًا التوصيــة للجمعيــة العامــة للشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة إضافيــة للمســاهمني 
قدرهــا 590.63 مليــون ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2015م بواقــع ريــال ونصــف ريــال 
للســهم ليكــون إجمالــي التوزيعــات النقديــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2015م مبلــغ 984.38 مليــون 
ريــال ســعودي بحيــث يكــون مجمــوع التوزيعــات النقديــة للســهم الواحــد ريالــني ونصــف الريــال للســهم والــذي يمثــل )25%( 

مــن قيمــة الســهم االســمية.

ت�تبنــى الشــركة سياســة اإلفصــاح والشــفافية حســب مــا نصــت عليــه الئحــة الحوكمــة ومتطلبــات العــرض واإلفصــاح 
ــ�ر ، لضمــان إيصــال المعلومــات الصحيحــة إلــى المتلقــني كالمســاهمني والمقرضــني والجهــات  ــد إعــداد هــذا التقري عن
الرقابيــة وغيهــا ، كمــا توضــح بعــض المعلومــات المتعلقــة باإلفصــاح المحاســبي ، وتبــني مــدى إلتزامهــا بمعايــ�ي 
حوكمــة الشــركات وكذلــك المعلومــات المتعلقــة بمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ، كمــا يشــتمل هــذا الفصــل 

ــة والمهــام المناطــة بهــا. علــى معلومــات عــن اإلدارة التنفيذي

يتمتــع مســاهموا الشــركة بجميــع الحقــوق واالمتيــازات التــي نــصَّ عليهــا عقــد ت�أســيس الشــركة ، والتــي ت�تماشــى 

مــع نظــام الشــركات والالئحــة التنفيذيــة لحوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ، ويحــرص مجلــس 

اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى تهيئــة البيئــة المناســبة للمســاهمني للتمتــع بممارســة جميــع تلــك الحقــوق بــكل يســر 

وســهولة مــن خــالل التواصــل مــع إدارة الشــركة ، باإلضافــة إلــى التمتــع بحقهــم فــي الرتشــح لعضويــة مجلــس اإلدارة 

لمــن تنطبــق عليهــم الشــروط النظاميــة ، ودعوتهــم مــن خــالل الصحــف المحليــة ، وعــرب موقــع الشــركة اإللكرتونــي، 

وموقــع تــداول لحضــور الجمعيــات العموميــة عنــد انعقادهــا مــع المحافظــة علــى حقهــم فــي التصويــت ، واختيــار 

ممثليهــم فــي مجلــس اإلدارة ، ويشــارك عــدد كبــي مــن المســاهمني فــي المناقشــات المتعلقــة بجميــع أنشــطة 

الشــركة والخطــط المســتقبلية مــن خــالل حضورهــم للجمعيــات العموميــة ، وعنــد اعتمــاد الجمعيــة العامــة لتوزيعــات 

األربــاح يتــم اإلعــالن عنهــا والعمــل فــوًرا علــى إجــراءات صرفهــا للمســاهمني المســجلني بســجالت مركــز إيــداع األوراق 

الماليــة فــي نهايــة تــداول يــوم إنعقــاد الجمعيــة العامــة فــي محافظهــم عــن طريــ�ق البنــوك المحليــة خــالل فــرتة ال 

تزيــد علــى ثالثــني يومــًا مــن تاريــ�خ إعتمــاد الجمعيــة .

وتشــارك الشــركة فــي المنتديــات االســت�ثمارية التــي تنظمهــا بعــض الشــركات االســت�ثمارية ، حيــث قامــت الشــركة 

بااللتقــاء بمســت�ثمري�ن محتملــني أو مســاهمني حاليــ�ني خــالل لقــاءات نظمتهــا بعــض الجهــات المهتمــة باالســت�ثمار، 

وكذلــك اســتقبال عــدد مــن مســؤولي الجهــات اإلســت�ثمارية ، علمــًا بــأن المعلومــات التــي تقدمهــا الشــركة تقتصــر 

علــى المعلومــات العامــة ، والتــي ســبق اإلفصــاح عنهــا خــالل قنــوات االتصــال الرســمية التــي ت�تســق مــع تعليمــات 

هيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة والصناعــة.

ومــن خــالل موقــع الشــركة اإللكرتونــي )www.bahri.sa( توفــر الشــركة لمســاهميها ولجميــع المســتخدمني اآلخريــ�ن 

منــربًا للتواصــل مــع الشــركة علــى أســاس مســتمر، ويمكــن اســتخدام هــذا الموقــع للبحــث عــن أيــة معلومــات مطلوبــة 

، وأي تحديــث للمعلومــات التــي ت�تعلــق بالشــركة ، والتــي تشــمل التقاريــ�ر الدوريــة والســنوية والتقاريــ�ر التشــغيلية ، 

والمنشــورات وإعالنــات الشــركة باإلضافــة إلــى حملــة األســهم فــي الوقــت الراهــن وفــي الســنوات الســابقة.

كمــا تقــدِّم الشــركة جميــع األخبــار عــن أدائهــا وأنشــطتها مــن خــالل القنــوات الرســمية مثــل موقــع )تــداول( وفقــًا 

لتوجيهــات هيئــة الســوق الماليــة ، وسياســة اإلفصــاح المعتمــدة مــن قبــل الشــركة كجــزء مــن لوائــح حوكمــة الشــركة.

اإلفصـاح والشفافيـةسياسة توزيع األرباح

اإلفصاح والشفافية

حقوق المساهمني والتواصل معهم

2015م

2014م

2013م

2012م

2011م

المجـــــمــــوع

1,817,263

533,840

%  54 

%  74 %  10 

%  25 984,375 

393,750

752,262%  42 %  10 315,000

503,993%  63 %  10 315,000

287,768%  55 %  5 157,500

3,895,126%  57 %  12 2,165,625

السنة المالية

يوضح الجدول التالي األرباح الصافية المحققة والتوزيعات النقدية ونسبتها إلى صافي الربح، حيث بلغ متوسطها 
(57 %)، وكذلك متوسط التوزيعات إلى رأس المال الذي بلغ (٪12) خالل السنوات الخمس الماضية (2011 – 2015م).

نســــــــبــة التوزيعــــات 
النقدية إلى صافي  

الربح (%)

نسبة التوزيع من 
رأس المـــــــــال (%)

التوزيعات النقدية
(بـــــآالف الريـــــــاالت)

صـــــافـــي الربــح
(بآالف الرياالت)

*

* خاضع لموافقة الجمعية العامة العادية.
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يتــم اإلفصــاح عــن كافــة المعلومــات الضرورّيــة عــن الشــركة بشــكل شــّفاف، وخاّصــة فيمــا يتعّلــق بأنشــطتها ونتائجهــا، بحيــث 

ال يؤّثــر ذلــك عليهــا .

االختالف عن معاي�ي المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانوني�ني:

اليوجد فروقات عن معاي�ي المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانوني�ني.

وصــف ألّي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقّيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار 

التنفيذيــ�ني وأقربائهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق بموجــب المــادة )45( مــن قواعــد التســجيل واإلدراج لــدى هيئــة الســوق 

الماليــة، وأي تغيــ�ي فــي تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة األخــية:

لم تستلم الشركة أي بالغ عن أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت.

وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــ�ل، أو أّي أوراق ماليــة تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اإلكت�تــاب، أو حقــوق 

مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة مــع إيضــاح أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك:

ال يوجــد لــدى الشــركة أي فئــات وأدوات ديــن قابلــة للتحويــ�ل أو أي أوراق مالّيــة تعاقدّيــة أو أي مذكــرات حــق إكت�تــاب أو 

حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة.

وصــف ألي حقــوق تحويــ�ل أو اكت�تــاب، بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــ�ل، أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق إكت�تــاب، 

أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة:

ال يوجــد لــدى الشــركة أي حقــوق تحويــ�ل أو اكت�تــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــ�ل، أو أوراق ماليــة تعاقديــة، أو 

مذكــرات حــق اكت�تــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

وصــف ألي اســرتداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســرتداد، وقيمــة األوراق المالّيــة المتبقّيــة  

مــع التمي�يــز بــني األوراق المالّيــة المدرجــة التــي اشــرتتها الشــركة، وتلــك التــي اشــرتتها شــركاتها التابعــة:

ال يوجد لدى الشركة أو شركاتها التابعة، أي اسرتداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسرتداد.

وصف ألي صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة:

ال يوجد صفقة بني الشركة وطرف ذي عالقة .

 معلومــات ت�تعّلــق بــأّي أعمــال، أو قيــود ت�كــون الشــركة طرفــًا فيهــا وتوجــد، أو كانــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة 

الشــركة، أو الرئيــس التنفيــذي، أو للمديــر المالــي، أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم:

تقــر الشــركة، بأنــه اليوجــد أي عقــد ت�كــون الشــركة طرفــًا فيــه، وتوجــد فيــه مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، أو 

الرئيــس التنفيــذي، أو للمديــر المالــي، أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو أحد كبار التفيذي�ني، عن أّي راتب أو تعويض:

ال يوجد ترتيبات، أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة، أو كبار التنفيذي�ني، عن أّي راتب أو تعويض.

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:

ال يوجد ترتيبات أو اتفاق من تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

بيان بقيمة أي است�ثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

ال يوجــد أيــة اســت�ثمارات محــّددة أو احتياطيــات مجّنبــة، أنشــئت لمصلحــة موظفــي الشــركة مــا عــدا مخّصصــات مكافــأة نهايــة 

الخدمــة، كمــا نــّص عليهــا نظــام العمــل فــي المملكــة العرب�ّيــة الســعودّية، واألنظمــة المشــابهة فــي الــدول التــي توجــد بهــا 

شــركات مملوكــة بالكامــل للبحــري، مثــل الواليــات المتحــدة األمريكّيــة، ودولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة.

يقر مجلس إدارة الشركة باآلتي:

أن سّجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح.

 أن نظام الرقابة الداخلّية أعّد على أّسس سليمة ونفذ بفاعلّية.

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية:

اليوجد أي تحّفظ من المحاسب القانوني على القوائم المالية.

 توصية مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفرتة المعنّي من أجلها:

 لم يوِص مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفرتة المعنّي من أجلها.

العقوبــات أو اإلجــراءات أو أي قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الجهات الرقابية والتنظيمية واإلشــرافية 
والقضائية:

تــّم فــرض غرامــة مالّيــة علــى الشــركة مــن قبــل هيئــة الســوق المالّيــة مقدارهــا )10.000( ريــال – عشــرة اآلف ريــال، 

لمخالفتهــا الفقــرة )أ( مــن المــادة )46( مــن نظــام الســوق المالّيــة، والفقــرة )أ( مــن المــادة )41( مــن قواعــد التســجيل 

واإلدراج لعــدم إبــالغ الشــركة الهيئــة والجمهــور فــي الوقــت النظامــي المحــَدد عــن موافقــة مجلــس اإلدارة علــى 

إصــدار صكــوك تمويــ�ل طويلــة األجــل لمــدة عشــر ســنوات كحــد أقصــى فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــ�خ 2015/2/23م، حيــث 

لــم تعلــن عــن ذلــك إال بتاريــ�خ 2105/3/4م .

، وذلــك بتطبيــق خطــة  تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة والرقابــة بالشــركة بتنفيــذ عمليــات مراجعــة مســتمرة 

مراجعــة ســنوية مبنيــة علــى نظــام تقي�يــم المخاطــر علــى مســتوى الشــركة والشــركات التابعــة ، وتعتمــد لجنــة 

المراجعــة خطــة المراجعــة الســنوية بعــد الت�أكــد مــن إشــتمالها علــى كافــة الربامــج التــى تــود دراســتها أو تقي�يمهــا 

وعــن مــدى توافقهــا مــع أنظمــة الضبــط والتدقيــق الداخليــة.

وللتحقــق مــن فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي حمايــة أصــول الشــركة وتقي�يــم مخاطــر العمــل وقيــاس مــدى 

كفايــة األداء، فــإن إدارة المراجعــة الداخليــة والرقابــة تقــدم تقاريــ�ر دوريــة للجنــة المراجعــة ، ولــم تبــني عمليــات 

المراجعــة المشــار إليهــا نتائــج جوهريــة أو مؤثــرة فــي نظــام الضبــط الداخلــي لــدى الشــركة ، كمــا يطلــع مراجــع 

الحســابات الخارجــي وبصــورة ربــع ســنوية ، وضمــن مهــام مراجعتــه للبيانــات الماليــة الختاميــة للشــركة علــى كافــة 

ــ�ر إدارة المراجعــة الداخليــة والرقابــة للفــرتة الماليــة محــل الفحــص ، كمــا يتــم تمكينــه مــن اإلطــالع علــى كافــة  تقاري

محاضــر لجنــة المراجعــة ممــا يســاعده فــي إبــداء الــرأي المهنــي ، وتقــوم لجنــة المراجعــة بمزاولــة صالحيتهــا فــي 

مناقشــة مــا تــم التوصــل إليــه مــن مالحظــات ، والت�أكــد مــن وضــع اإلجــراءات التصحيحيــة مــن قبــل اإلدارات المعنيــة 

والخطــة الزمنيــة الالزمــة لذلــك

اإلفصاح

نتائج المراجعة السنوية لفعالية 
إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
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أعضاء مجلس اإلدارةحوكمة الشركات

تلتــزم الشــركة بمعايــ�ي الحوكمــة وإجــراء مراجعــة مســتمّرة لسياســاتها وإجراءاتهــا، وتبنــي السياســات واإلجــراءات التــي مــن 

شــأنها تعزيــ�ز مفهــوم الشــفافّية واإلفصاح.

ــة الــواردة فــي الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، وفــي  كمــا أن الشــركة تطّبــق جميــع األحــكام اإللزامّي

نظامهــا األساســي، وسياســاتها بصــورة مســتمّرة بإســت�ثناء اآلتــي:

يت�كّون مجلس إدارة الشركة في دورة )2014م – 2016م( من تسعة أعضاء، ويتوّلى مجلس اإلدارة مسؤولياته 

المتمّثلــة بقيــادة الشــركة بــدوره التوجيهــي والرقابــي ورســم االســرتاتيجيات للشــركة، فــي حــني ت�توّلــى اإلدارة 

ــة  ــة تســي�ي األعمــال ضمــن السياســات والخطــط والضوابــط المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة والجمعّي التنفيذّي

العاّمــة .

وقد عقد مجلس اإلدارة خالل العام 2015م )6( إجتماعات.

*      استقال من عضوية المجلس في 11 أكتوبر  2015م .

**     انضم إلى عضوية المجلس في 11 أكتوبر 2015م .

مادة 27 - فقرة 4

تحليل جغرافي إلجمالي 
إي�رادات المصدر وإجمالي 

إي�رادات شركاتها التابعة 
خارج المملكة.

نظًرا لطبيعة أعمال الشركة ، فإن سفن وناقالت الشركة وشركاتها 
التابعة تعمل في أعالي البحار، وتنقل شحناتها بني كثري من 

الموانيء العالمية.

مادة 6  -  فقرة ب
يجب اتباع أسلوب التصويت 

الرتاكمي عند التصويت 
الختيار أعضاء مجلس اإلدارة 

في الجمعية العمومية.

تم تعديل النظام األساسي للشركة على أن ت®تبع أسلوب التصويت 
الرتاكمي بعد إنتهاء دورة المجلس الحالّية التي تنتهي بتاري�خ 

2016/12/31م، وفًقا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
المالّية وأي تعديالت تجرى عليها من وقت آلخر .

كيف تطبق الشركة الفقرة 
(د) من المادة السادسة 
والفقرة (ط) من المادة 
الثانية عشرة من الئحة 

حوكمة الشركات .

ال ينطبق حيث أن اإلفصاح عن سياسة التصويت للمست®ثمري�ن من 
األشخاص ذوي الصفة االعتبارية (مثل صناديق اإلست®ثمار) تخصهم 

أنفسهم .
أما فيما يخص الفقرة (ط) من المادة الثانية عشرة من الئحة حوكمة 

الشركات، فإن المادة (15) من النظام األساسي للشركة تنص على 
مايلي :- 

"يدير الشركة مجلس إدارة مكّون من تسعة أعضاء . وتعّني الحكومة 
(صندوق االست®ثمارات العاّمة) ثالثة منهم، ويعّني المساهم شركة 
أرامكو السعودية للتطوي�ر عضوي�ن اثنني ، وتنتخب الجمعّية العاّمة 

بقية األعضاء على أال يشارك في التصويت عليهم الحكومة (صندوق 
اإلست®ثمارات العاّمة) أو المساهم شركة أرامكو السعودية للتطوي�ر".

أسباب عدم اإللتزامرقم المادة نص المادة / الفقرة

المادة 6 
 الفقرة  (د)

المادة 12
الفقرة (ط)

هل درست لجنة المراجعة 
القوائم المالّية األولّية 

والسنوّية للشركة .

نعم ، قامت لجنة المراجعة بدارسة القوائم المالّية األولّية والسنوّية 
للشركة . المادة 14 (ج – 8)

هل اعتمد مجلس اإلدارة 
القوائم المالّية األولّية 

والسنوّية للشركة .

نعم اعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالّية السنوّية للشركة للعام 
المالي 2015م، باجتماعه المنعقد في تاري�خ 2016/2/23م .

 أما القوائم المالّية األولّية والسنوّية، فإنها تعتمد من قبل لجنة 
المراجعة بالشركة، والتي بدورها ترفع توصياتها لمجلس اإلدارة .

المادة (42) من 
قواعد التسجيل 

واإلدارج (أ)

لم يتضّمن تقري�ر مجلس 
اإلدارة التعامل مع األطراف 

ذات العالقة (أرامكو، 
الشركة العالمّية للشحن 

والنقل المحدود) كما هو 
موضح في القوائم المالّية 

(إيضاح رقم 20)

تقوم شركة البحري أثناء ممارستها ألعمالها االعتيادّية بالتعامل مع 
أطراف ذوي عالقة مثل: شركة أرامكو السعودية للتطوي�ر، والتي 

تمتلك بدورها (20 %) من رأس مال الشركة، والشركة العالمّية للشحن 
والنقل المحدودة المملوكة لشركة سابك، والتي تمتلك ما نسبته 
(20 %) من رأس مال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، والمملوكة 

بنسبة (80 %) لشركة البحري .
وت®تعامل أيًضا شركة البحري مع شركة إس أوي�ل الكورية الجنوبية، 

والتي تمتلك أرامكو السعودية جزًءا من رأس مالها .

المادة (17)

الصفةاالسم
األول في

2015/2/23م
الثاني في
2015/3/11م

الثالث في
2015/5/19م

الرابع في
2015/10/26م

السادس في
2015/12/24م

الحضور الخامس في
2015/12/23م

عبدالرحمن بن 
محمد المفضي

رئيـــــس 
xx4√√√√مجلس اإلدارة

نائــــــب رئيـــــــس 
مجلس اإلدارة

عضوًا

√√√√√√6

x√√√x√4

6√√√√√√عضوًا

6√√√√√√عضوًا

محمد بن عبد 
العزي�ز السرحان

صالح بن عبد 
اهللا الدباسي

6√√√√√√عضوًا عصام بن حمد 
المبارك

فراج بن منصور 
أبوثنني

عبد اهللا بن 
علي العجاجي

عضوًا

عضوًا

√x√√√√5

√√√√√√6

x√---2√عضوًا

3√√√---عضوًا

صالح بن ناصر 
الجاسر 

سعيد بن 
عبد اللطيف 

الحضرمي 

بدر بن عبد 
القادر غوث  * 

احمد بن علي 
السبيعي **

بيان بحضور رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2015م

رقم االجتماع وتاريخه
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التصنيفاالسم

عبدالرحمن بن محمد المفضي

محمد بن عبد العزي�ز السرحان

صالح بن عبد اهللا الدباسي

عصام بن حمد المبارك

فراج بن منصور أبوثنني

عبد اهللا بن علي العجاجي

صالح بن ناصر الجاسر 

سعيد بن عبد اللطيف الحضرمي 

أحمد بن علي السبيعي 

غري تنفيذي

مستقل

غري تنفيذي

غري تنفيذي                                    

مستقل

مستقل

غري تنفيذي

غري تنفيذي

غري تنفيذي

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة لدورة (2014م – 2016م) من حيث االستقاللية: مستقل / غري تنفيذي

محمد بن عبد العزي�ز السرحان

صالح بن عبد اهللا الدباسي

عصام بن حمد المبارك

فراج بن منصور أبوثنني

عبد اهللا بن علي العجاجي

صالح بن ناصر الجاسر 

سعيد بن عبد اللطيف الحضرمي 

أحمد بن علي السبيعي 

االسم

- البنك األهلي التجاري
- الشركة العقارية السعودية

- شركة السوق المالية السعودية " تداول"

- مجموعة الفيصلية القابضة
- شركة الشرق للخرسانة الجاهزة 

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

- شركة مرافق
- هيئة السياحة والرتاث العمراني

- هيئة المساحة العامة

- مجموعة أسرتا الصناعية (اسرتا)
- الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)

- شركة بوان

-شركة الخطوط السعودية للتموي�ن   - حتى 2015/12/30م
-الشركة السعودية للخدمات األرضية - حتى 2015/12/30م

شركة أسمنت القصيم

بيان بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة لدورة (2014م – 2016م) بالشركات المساهمة األخرى

العضوية في الشركات
المســــــــاهمة األخـــــــرى

عبد الرحمن بن محمد المفضي
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بــدل حضــوراالسم
االجتماعات

مكافأة
المجموعاللـجـــان

عبدالرحمن بن محمد المفضي

محمد بن عبد العزي ز السرحان

صالح بن عبد اهللا الدباسي

عصام بن حمد المبارك

فراج بن منصور أبوثنني

عبد اهللا بن علي العجاجي

صالح بن ناصر الجاسر 

سعيد بن عبد اللطيف الحضرمي 

أحمد بن علي السبيعي 

21,000100,000200,000321,000

34,500200,000200,000434,500

37,500200,000200,000451,500

33,000200,000200,000433,000

28,500200,000200,000428,500

40,500100,000200,000340,500

19,500100,000200,000319,500

37,500200,000200,000437,500

22,500200,000200,000422,500

بيان بالتعويضات والمكافآت المخصصة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2015م

المكافأة بعد
توزيع األربــاح

محمد بن عبد العزي�ز السرحان

صالح بن عبد اهللا الدباسي

عصام بن حمد المبارك

فراج بن منصور أبوثنني

عبد اهللا بن علي العجاجي

صالح بن ناصر الجاسر 

سعيد بن عبد اللطيف الحضرمي 

أحمد بن علي السبيعي 

االسم

- البنك األهلي التجاري
- الشركة العقارية السعودية

- شركة السوق المالية السعودية " تداول"

- مجموعة الفيصلية القابضة
- شركة الشرق للخرسانة الجاهزة 

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

- شركة مرافق
- هيئة السياحة والرتاث العمراني

- هيئة المساحة العامة

- مجموعة أسرتا الصناعية (اسرتا)
- الشركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)

- شركة بوان

-شركة الخطوط السعودية للتموي�ن   - حتى 2015/12/30م
-الشركة السعودية للخدمات األرضية - حتى 2015/12/30م

شركة أسمنت القصيم

بيان بعضوية أعضاء مجلس اإلدارة لدورة (2014م – 2016م) بالشركات المساهمة األخرى

العضوية في الشركات
المســــــــاهمة األخـــــــرى

عبد الرحمن بن محمد المفضي

يقــّر مجلــس اإلدارة بأنــه باســت�ثناء أســهم الشــركة المملوكــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة والموّضحــة فــي الجــدول التالــي، 
ــر فــي  اليوجــد مصالــح خاّصــة، أو حقــوق خيــار، أو حقــوق اكت�تــاب، أو ارتباطــات ألعضــاء المجلــس أو زوجاتهــم أو أوالدهــم القصَّ
الشــركة، أو شــركاتها التابعــة ســواء كانــت فــي أســهم الشــركة، أو ارتباطــات بعقــود عمــل مباشــرة أو غــي مباشــرة وخالفــه.
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ينبثــق عــن مجلــس اإلدارة ثــالث لجــان هــي لجنــة االســرتاتيجّية واالســت�ثمار، ولجنــة المراجعــة، ولجنــة الرتشــيحات والمكافــآت، 

بصالحيــات محــّددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

تختــص هــذه اللجنــة بوضــع األســس المبدئيــة الســرتاتيجيات الشــركة ومراجعتهــا بشــكل دوري مــع االســتغالل األمثــل لمــوارد 

الشــركة، وتعظيــم العائــد علــى االســت�ثمار والنظــر فــي المواضيــع التــي تحــال إليهــا مــن مجلــس اإلدارة.

تختــص هــذه اللجنــة بالتحّقــق مــن كفايــة نظــام الرقابــة الداخلّيــة بمــا يحّقــق أهــداف الشــركة ويحمــي مصالــح 

المســاهمني، ويحــّق لهــا االّطــالع علــى جميــع المعلومــات والبيانــات والتقاريــ�ر والســجالت، وغــي ذلــك مــن 

األمــور التــي تــرى أهميــة االّطــالع عليهــا، مــع دراســة القوائــم المالّيــة األولّيــة والســنوّية قبــل عرضهــا علــى 

القانونــي  المحاســب  بتعيــ�ني  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  المحاســبّية،  السياســات  ودراســة  اإلدارة،  مجلــس 

للشــركة ومتابعــة أعمالــه، والتحّقــق مــن اســتقاللية المراجعــني الداخليــ�ني.

ــة  ــدى إدارة المراجعــة الداخلي ــل فــي األنظمــة المعتمــدة ل ــة المتمّث ــة علــى نظــام الرقاب وبعــد اّطــالع اللجن

ــة والرقابــة الــذي يتــّم تنفيــذه تنفيــًذا منظًمــا  ــة نظــام المراجعــة الداخلّي ــد علــى ســالمة وفعالّي والرقابــة، تؤّك

وفعــااًل مــن خــالل فريــ�ق مــن المراجعــني األكّفــاء والمختّصــني فــي المخاطــر والجــودة والنوعّيــة، ولــم يتبــنّي 

لجنــة  أعضــاء  اختيــار  قواعــد  علــى  للشــركة  العاّمــة  الجمعّيــة  وافقــت  وقــد  جوهرّيــة،  مالحظــات  أي  للجنــة 

المراجعــة ومــدة عضويتهــم وأســلوب عملهــا، وحــّدد مجلــس اإلدارة مكافــأة أعضــاء هــذه اللجنــة .

لجان مجلس اإلدارة

لجنة اإلسرتاتيجية واالست�ثمار

لجنـة المراجعـة

1

2

الصفةاالسم
األول في

2015/2/23م
الثاني في

الحضور2015/10/26م

بيان بحضور رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2015م

رقم االجتماع وتاريخه

عبدالرحمن بن 
محمد المفضي

2√√عضوًا

2

1

عصام بن حمد 
المبارك

√√عضوًا
سعيد بن 

عبد اللطيف 
الحضرمي 

2√√الرئيـــــس 

√√2

فراج بن منصور 
أبوثنني

عضوًا

-√عضوًا
بدر بن عبد 

القادر غوث  * 

الصفةاالسم

بيان بحضور رئيـس وأعضاء لجنة المراجعة خالل العام 2015م

رقم االجتماع وتاريخه

ناصر بن محمد 
القحطاني

5√√عضوًا

5

عبد اهللا بن 
علي العجاجي

√√عضوًا

√√

√√

√

√ سعد بن صالح 
الرويتع

√√√الرئيـــــس  xx3

√√ √√√5

صالح بن عبد 
اهللا الدباسي

عضوًا

األول في
2015/1/20م

الثاني في
2015/2/22م

الثالث في
2015/4/15م

الرابع في
2015/7/13م

الخامس  في
الحضور 2015/10/31م

*      استقال من عضوية المجلس في 11 أكتوبر  2015م .
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تختص هذه اللجنة بالرتشيح لعضوّية مجلس اإلدارة للدورة القادمة للمجلس، والمراجعة السنوّية لالحتياجات والمهارات 

المطلوبــة لعضويــة المجلــس، مــع مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة والتوصّيــة بالتغيــ�يات التــي تــرى ضرورتهــا، وتحديــد جوانــب 

الضعــف والقــّوة فــي مجلــس اإلدارة الحالــي واقــرتاح معالجتهــا فــي الــدورة الالحقــة، ووضــع سياســات واضحــة لتعويضــات 

ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــ�ني ترتبــط بــاألداء، وقــد وافقــت الجمعّيــة العاّمــة العادّيــة للشــركة علــى قواعد 

اختيــار أعضــاء لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت،  ومــدة عضويتهــم وأســلوب عملهــا، وحــّدد مجلــس اإلدارة مكافــأة أعضــاء هــذه 

اللجنة.

تقــوم إدارة الشــركة التنفيذّيــة المفّوضــة مــن مجلــس اإلدارة بــإدارة أعمــال الشــركة، ممّثلــة بالرئيــس التنفيــذي، 

التنفيذّيــة  المســؤوليات  كافــة  اإلدارة  هــذه  وت�توّلــى  التابعــة،  والشــركات  القطاعــات  ورؤســاء  نوابــه  ويعاونــه 

بأنشــطة الشــركة بمــا فيهــا الجوانــب التشــغيلّية والمالّيــة واإلدارّيــة والفنّيــة والمعلوماتّيــة وإدارة المخاطــر، 

االســت�ثنائّية  والمهــام  األعمــال  بعــض  متابعــة  فــي  ويســاعد  الشــركة،  بأعمــال  العالقــة  ذات  األنشــطة  وجميــع 

وتنفيذهــا لجــاٌن يتــّم تشــكيلها مــن اإلدارة التنفيذّيــة فــي الشــركة عنــد الحاجــة.

وتلتــزم اإلدارة التنفيذّيــة بالصالحيــات المخّولــة لهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة والسياســات المعتمــدة، وتنفيــذ 

ــ�ر أعمــال الشــركة وتنميتهــا لمــا فيــه مصلحــة المســاهمني، كمــا ال  الخطــط التشــغيلّية واالســرتاتيجّية بهــدف تطوي

يوجــد أي اســت�ثمارات أو احتياطيــات تــّم إنشــاؤها لمصلحــة موظفــي الشــركة عــدا مســتحقاتهم النظاميــة، علًمــا بــأن 

كبــار التنفيذيــ�ني وعددهــم خمســة بمــا فيهــم المديــر المالــي، ليــس لهــم مصلحــة وحقــوق خيــار وحقــوق اكت�تــاب، أو 

أدوات ديــن المصــدر، أو أّي مــن شــركاتها التابعــة، وال يملكــون أســهم المصــدر حســب ســجالت تــداول فــي 31 ديســمرب 

2015م ، باســت�ثناء مــا هــو موضــح بجــدول ملكّيــة كبــار التنفيذيــ�ني أدنــاه:

لجنة الرتشيحات والمكافآت 3

الصفةاالسم

بيان بحضور رئيس وأعضاء لجنة الرتشيحات والمكافآت خالل العام 2015م

رقم االجتماع وتاريخه

صالح بن عبد
اهللا الدباسي

3√عضوًا سعيد بن عبد 
اللطيف الحضرمي 

3√الرئيـــــس 

√3

محمد بن عبد 
العزي�ز السرحان

عضوًا

األول في
2015/1/22م

الثاني في
2015/9/3م

الثالث في
الحضور2015/10/26م

√

√

√

√

√

√

التصنيفاالسم

إبراهيم بن عبد الرحمن العمر 

علي بن عبد اهللا الحربي

ماجد بن حمد الشنيرب

أحمد بن سليمان العيدان

عبد اهللا بن علي الموسى 

الرئيس التنفيذي

المدير المالي 

نائب الرئيس للخدمات المساندة  

مســـــاعد الــرئـيــــس الــتنـــفــيـــذي 
لسكرتارية المجلس واالتصاالت

مدير اإلدارة القانونية 

بيان بكبار التنفيذي¥ني بالشركة خالل العــام 2015م

اإلدارة التنفيذية
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االسم

----إبراهيم بن عبد الرحمن العمر 

----

---

---

---

-

-

-

علي بن عبد اهللا الحربي

ماجد بن حمد الشنيرب

أحمد بن  سليمان العيدان

عبد اهللا بن علي الموسى

المــلـــــكـــــــــــــية
نهاية السنة

التــــغـــــــــــــي�ري
نسبة التغري %خالل السنة

المــلـــــكــــــــــية
بداية السنة

بيان ملكية كبار التنفيذي�ني وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم 
الشركة خالل العام 2015م

الرواتب وما في حكمها

البدالت

الحوافز

المكافآت السنوية

التعويضات العينية

المجمــــــــــوع

4.960.656

1.744.632

-

13.471.907

-

20.177.195

المبلغ (باآلالف)  البيان

قائمة بالتعويضات والمكافآت لخمسة من كبار التنفيذي�ني خالل العام 2015م*

* الرئيس التنفيذي والمدير المالي من ضمن قائمة كبار التنفيذي�ني الخمسة.



تـــقــــريـــــر 
المراجــع 
الخارجي
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2014م2015م
مدينو عقود إي�جار 
6330.381358.282ســــــفـــن، صــافــــــي 

است�ثمارات محتفظ بها 
10.04310.587حتى تاري�خ االســتحقاق

13.53313.533اســـت�ثمارات متاحة للبيع

101.027.941905.758است�ثمار في شــركة زميلة

ت�كاليف تسفني
11مؤجلة، صافي

12.26

126.586122.166

1312.798.27112.980.017أصول ثابتة، صافي

ناقالت وأصول
تحــت اإلنشــــــاء

141.099.90112.039

19.096.65117.144.411مجموع األصول

مجموع األصول
16.256.12015.305.883غري المــتـداولــة

أصـــــــــــــــول غــــــــــــري
849.464903.501ملموسة، صافي

إيضاح األصول غري المـتـــداولـة

2014م2015ماألصول المتداولة

أرصـدة لـدى البنـوك 
3173.265168.957ونقد في الصندوق

مـرابحـــات وودائـــــــع 
3,41.066.597221.111قـــــــصــــــــــرية األجـــــــــــل

مــــــديـــــنــــــــــــــــــون
51.001.104661.752تجاري�ون، صافي

مدينو عقود إي�جار 
627.90121.140سـفــــــن، صـــافـــــــي

مصاريف مدفوعة مقدمًا 
7163.686164.337وأرصـــدة مــــديــنــــة أخــــرى

8203.610327.490مخزون

إعـــــانــــــة وقــــــود 
9150.412197.407مستحقة، صافي

2.840.5311.838.528مجموع األصول

-6.369رحالت غري مكتملة -

-

-

-

- 47.58776.334جاري الوكالء

إيضاح

تعترب اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمرب 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(
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2014م2015م

1رأس المال

26

17

3.937.5003.937.500

2.197.8902.016.132احتياطي نظامي

3.149.2681.861.440أرباح مبقاة

مجموع حقوق 
9.284.6587.815.072المســــــــاهمني

حقوق الملكية
-غري المسيطرة

12.26

414.420370.197

مجموع الخصوم 
19.096.65117.144.411وحقوق الملكية

مجموع حقوق 
المـــــلـــــــكــــــــــــــــية

9.699.0788.185.269

حقوق الملكية

إيضاح
حــــــــقـــــــــــــــوق 
المساهمني

تعترب اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

19.096.65117.144.411
مرابحـــــات وصــــكــــوك
16وتموي�ل طوي�ل األجل 

-

7.505.8474.152.888

30.704-19خصوم أخرى

مجموع الخصوم
غــري المـتـــداولـــة

7.559.6214.236.426

9.397.5738.959.142مجموع الخصوم 

مكــــافـــــأة نهــــــايـــة
53.77452.834الخدمة للموظفني

الخصوم غري 
المــتـــداولـــة

2014م2015م

دائنون ومبـــالغ
15مستحقة الدفع 

16

16.26

928.326518.506

األقســـاط الجـــاريــة من تموي�ل 
547.016558.304المرابحة وتموي�ل طوي�ل األجل

تموي�ل مرابحة
3.459.313-قــصـــري االجـــــل

1735.09533.882توزيعات أرباح مستحقة

مــخــــصـــص زكــــــــــــــــاة
18وضري�بة االستقطاع

-

296.811142.898

-1930.704خصوم أخرى

مجموع الخصوم 
1.837.9524.722.716الـــمــــتـــــــداولــــــــــة

9.813-رحالت غري مكتملة

الخصوم وحقوق الملكية

إيضاح الخصوم المتداولة

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية - ت�تمة في 
31 ديسمرب 2015م  )بآالف الرياالت السعودية(
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2014م2015م

17المتعلق بدخل التشغيل

17

5.031.70

المتعلق بصافي
4.621.58دخـــــل الســــــــــــــنة

ربح السهم بالريال السعودي

إيضاح

تعترب اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية
في 31 ديسمرب 2015م  )بآالف الرياالت السعودية(

2.705.8161.078.049-المجموع

الزكاة وضري�بة 
18181.35437.436االســـــتــقــطــــــاع

مكــافــأة نـهـاية الخدمة 
9406.074للمــوظــفـــني، صـــــافــــي

مكاسب بيع
22أصـول ثـابتة

-

(5.107)(3.096)

حقــــــوق المــلــــــكــــــــــية غــــري 
المسيطرة من صافي دخل 

الشركات التابعة الموحدة
44.22328.504

2014م2015م

-صافي دخل السنة

13

11

10

-

1.817.583533.840

تعديالت لتسوية صافي الدخل مع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

713.072540.673استهالك

إطفاء ت�كاليف
53.37046.965تسفني مؤجلة

إطفاء أصول 
12غري ملموسة

5،21

54.03715.249

الحصة في نتائج 
(131.956)(184.683)شـــركـــــة زمـــيــلـــة

مــخــــــصـــــــــص ديـــــــــــــــون
31.0274.360مشكوك في تحصيلها

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

إيضاح

قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 
31 ديسمرب 2015م  )بآالف الرياالت السعودية(

حقوق الملكية غري المسيطرة 
من صافي دخل الشركات 

التابعة الموحدة
-(44.223)(28.504)

1.817.583533.840صافي دخل السنة

الزكاة والضرائب، 
(37.436)(181.354)18صافي

1.861.806562.344

إي�رادات (مصاريف) 
(1.053)2210.677أخرى، صافي

2.043.160599.780

الحصة في نتائج 
10الشركة الزميلة

16

184.683131.956

(106.474)(132.230)مصاريف التموي�ل

24 (1.963.373)(4.404.412)مصاريف التشغيل األخرى

-

-

-

-

-

-

إجمالي دخل التشغيل 
2.016.609456.290قبل إعانة الوقود

179.910217.936إعانة الوقود

-إجمالي دخل التشغيل

21

2.196.519674.226

1.980.030575.351دخل التشغيل

(98.875)(216.489)مصاريف عمومية وإدارية

24إي�رادات التشغيل

24

7.502.1203.626.412

(1.206.749)(1.081.099)ت�كلفة الوقود

2014م2015م

قائمة الدخل الموحدة 

إيضاح

الدخل قبل الزكاة والضرائب و 
حقوق الملكية غري المسيطرة

الدخل قبل حقوق الملكية 
غري المسيطرة 
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-

ناقالت وأصول تحت 
14اإلنشاء، صافي

11 ت�كاليف تسفني 
مؤجلة

2014م2015م

مرابحات وودائع 
-قصرية األجل 

-

10

13

است�ثمارات متاحة 
981--للبيع 

54430.000

توزيعات أرباح مستلمة 
62.50068.183من شركة زميلة

12أصول غري ملموسة

13

-

6.4503.331متحصالت بيع أصول ثابتة

إضافات أصول ثابتة

(1.629.098)(3.474.732)

(1.098.412)(401.524)

(57.790)(64.459)

(20.271)(1.862)

(581.792)

(522.119)(2.527.590)

التدفقات النقدية من األنشطة اإلست
ثمارية

إيضاح

صافي النقد المستخدم 
في األنشطة اإلست
ثمارية

است�ثمارات محتفظ بها 
حتى تاري�خ اإلستحقاق

-2.923.047940.856

دائنـون ومبـالغ 
-مستحقة الدفع

18

409.820209.556

زكـــــــاة وضــــريـــبـــــــة 
استقطاع مدفوعة

2014م2015م

مدينون تجاري�ون، 
-صافي

-

-

-

مـــديــــنـــــو عــــــقـــــود
21.14015.257-ت�أجري سفن، صافي

651

28.747جاري الوكالء

-مخزون

-

123.880

16.18214.269رحالت غري مكتملة

إعـــانـــــــة وقـــــــود
46.995مستحقة، صافي 

(27.441)(33.445)

(370.379)(79.536)

(72.197)

(23.214)

(94.356)

(73.527)

التغريات في األصول والخصوم التشغيلية

إيضاح

صــافـــي الـنـقـــد الــنـــاتـــج
من األنشطة التشغيلية

مصاريف مدفوعة مقدمًا 
وأرصــدة مـــديــنــة أخـــــــرى
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تعترب اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

صافي دخل السنة

المحول إلى 
االحتياطي النظامي

توزيعات أرباح (إيضاح 17)

مكافئات مجلس اإلدارة

الرصيد كما في 31 
ديــــســـــــمرب 2015م

--- 1.817.583

-181.758-

---

--- (2.000)

3.937.5002.197.890- 3.149.268

احتياطي
نظـــامـــي

أربـــــاح
اإلجماليمبقاة

الرصيد كما في 31 
ديســـــــــمــرب 2013م

زيادة رأس المال خالل 
الــســـــــــنــــة  (إيضاح 26)

صافي دخل السنة

عالوة اصدار أسهم جديدة 
خالل الـســـــــنـــة  (إيضاح 26)

المحول إلى 
االحتياطي النظامي

توزيعات أرباح (إيضاح 17)

مكافئات مجلس اإلدارة

أرباح غري محققةمن
اســــتـثـمارات متـاحــة
لــلـــبـــيـــع، صــــــافـــــــــي

الرصيد كما في 31 
ديـــســـــــمـرب 2014م

3.150.000998.060115 1.697.7845.845.729

787.500-- -787.500

-964.688- -964.688

--- 533.840533.840

-53.384--

---

---

--115 -115

3.937.5002.016.132- 1.861.4407.815.072

1.817.583

- (181.758)

(345.997)

(53.384)

(315.000)(315.000)

(1.800)(1.800)

(345.997)

(2.000)

9.284.658

خســــائر غري محققة 
من اســـــــــــــــــت²ثمارات 
مـتــــاحــــــــــــة للــــــبــيــــع

رأس
المال

قائمة التغريات في حقوق المساهمني الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015م   
(بآالف الرياالت السعودية)

تعترب اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

قيمة ناقالت 
1.752.188-26أسهم العوض

13،14
ناقالت وأصول تحت اإلنشاء

10.5501.065.953تم تحويلها إلى األصول الثابتة

النقد وما يماثله 
-أول الــــــــســــــــــنــــة

3

313.308269.566

النقد وما يماثله
آخـــــــــر الســــــــــــــنــة

1.142.831313.308

2014م2015م

(سداد) متحصالت من 
-تموي¡ل مرابحة قصري األجل

-

-

-

3.122.313

متحصالت من مرابحات 
3.900.000334.595-وصكوك وتموي¡ل طوي¡ل األجل

توزيعات أرباح مدفوعة

-مكافّات أعضاء مجلس اإلدارة

-

صافي التغري في النقد 
829.52343.742وما يماثله خالل السنة

صافي النقد (المستخدم في) 
الناتج من األنشطة التمويلية

(3.459.313)

(558.329)(564.284)

(344.784)(313.206)

(2.000)(1.800)

(464.426)2.577.618

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

إيضاح

معامالت غري نقدية هامة

سداد تموي¡ل مرابحة 
وقروض طويلة األجل
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 كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م، تمتلــك المجموعــة أســطواًل مكونــًا مــن خمــس وســبعني ســفينة تعمــل فــي قطاعــات 
مختلفــة كمــا يلــي:

 قطاع نقل النفط الخام

 يت�كــون مــن ثــالث وثالثــني ناقلــة نفــط عمالقــة منهــا اثنتــني وثالثــني تعمــل فــي الســوق الفــوري، وناقلــة واحــدة 
للتخزيــ�ن العائــم مؤجــرة إلــى شــركة أرامكــو للتجــارة، وتمتلــك الشــركة كذلــك خمــس ناقــالت منتجــات نفــط مكــرر جميعهــا 

مؤجــرة إلــى شــركة أرامكــو للتجــارة.

 قطاع نقل البضائع العامة

يت�كــون مــن ســت ســفن دحرجــة تعمــل علــى الخطــوط التجاريــة بــني أمريــكا الشــمالية وأوروبــا والشــرق األوســط وشــبه 
القــارة الهندية.

 قطاع نقل الكيماويات

يتــم تشــغيل هــذا القطــاع بالكامــل عــن طريــ�ق الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة )شــركة تابعــة( وتمتلــك 
ســتًا وعشــري�ن ناقلــة كيماويــات، تعمــل كمــا يلــي:

ثــالث ناقــالت مؤجــرة علــى هيئــة حديــد عــاٍر بموجــب عقــد ت�أجــي رأســمالي تــم توقيعــه بتاريــ�خ 30 ينايــر 2009م 
مــع شــركة أودجفــل.

 أربعة عشر ناقلة تعمل الشركة بتشغيلها ذاتيًا في السوق الفوري.
 ثمــان ناقــالت مؤجــرة إلــى الشــركة العالميــة للشــحن والنقــل المحــدودة التابعــة للشــركة الســعودية للصناعات 

األساســية “سابك”.
  ناقلة واحدة تعمل في تجمع تجاري مع شركة أودجفل.

 قطاع نقل البضائع السائبة

يتــم تشــغيل هــذا القطــاع بالكامــل عــن طريــ�ق شــركة البحــري للبضائــع الســائبة )شــركة تابعــة( والتــي تمتلــك خمــس 
ســفن متخصصــة فــي نقــل البضائــع الجافــة الســائبة، مؤجــرة جميعهــا إلــى الشــركة العرب�ية للخدمــات الزراعية )أراســكو(. 

أسطول المجموعة

أ - العرف المحاسبي

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة وفقــًا  لمعايــ�ي المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العرب�يــة 
الماليــة المشــتقة  للبيــع واالدوات  المتاحــة  باســت�ثناء االســت�ثمارات  التاريخيــة،  الت�كلفــة  الســعودية وعلــى أســاس 
حيــث يتــم قياســها والمحاســبة عنهــا بالقيمــة العادلــة. وت�تبــع الشــركة أســاس االســتحقاق المحاســبي فــي تســجيل 

إي�راداتهــا ومصاريفهــا.

ب - فرتة القوائم المالية

وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة فــي أول ينايــر مــن كل عــام ميــالدي وتنتهــي بنهايــة 
شــهر ديســمرب مــن نفــس العــام الميــالدي. 

ج - أسس توحيد القوائم المالية

 تشــتمل هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة علــى موجــودات ومطلوبــات ونتائــج أعمــال الشــركة والشــركات التابعــة 
لهــا المذكــورة فــي اإليضــاح  )1( أعــاله.

2 - السياسات المحاسبية الهامة

*   يتم تسجيل حصة الشركة في نتائج شركة برتديك المحدودة عن الفرتة المالية للشركة حسب آخر قوائم 
مالية معّدة من قبل شركة برتديك المحدودة. إن الفرتة الزمنية التي تلي آخر قوائم مالية معدة من قبل شركة 
برتديك المحدودة حتى تاري�خ القوائم المالية الموحدة للشركة هي شهري�ن. كما أن العام المالي لشركة برتديك 

المحدودة يبدأ في 1 سبتمرب وينتهي في 31 أغسطس من كل عام ميالدي.

ت�أسســت الشــركة الوطـــنية الســعودية للنقل البحري - شــركة مســاهمة ســعودية - )“الشــركة” أو “البحري”( بموجب 
المرســوم الملكــي رقــم م/5 بتاريــ�خ 12 صفــر 1398هـــ )الموافــق 21 ينايــر 1978م( وتــم قيدهــا بالســجل التجــاري رقــم 

ــ�خ 1 ذو الحجــة 1399هـــ )الموافــق 22 اكتوبــر1979م( الصــادر بمدينــة الريــاض. 1010026026 بتاري

يتمثــل نشــاط الشــركة والشــركات التابعــة لهــا المذكــورة أدنــاه )“المجموعــة”( فــي شــراء وبيــع البواخــر والســفن 
لنقــل البضائــع واألشــخاص والمشــاركة فــي عمليــات النقــل البحــري ووكاالت شــركات المالحــة البحريــة وتخليــص البضائــع 
وتمــارس  البحــري.  بالنقــل  المرتبطــة  العمليــات  والتخزيــ�ن وجميــع  النقــل  البواخــر ووســائل  علــى ظهــر  وتنســيقها 
المجموعــة نشــاطها مــن خــالل أربعــة قطاعــات مختلفــة هــي نقــل النفــط الخــام ونقــل الكيماويــات ونقــل البضائــع العامــة 
ونقــل البضائــع الجافــة الســائبة، باإلضافــة إلــى تملــك األراضــي والعقــارات داخــل المملكــة او خارجهــا وتملــك الحصــص 
فــي شــركات أخــرى أو االندمــاج معهــا واالشــرتاك مــع الغــي فــي ت�أســيس شــركات لمزاولــة نشــاط مماثــل أو متمــم لهــا.

تــم زيــادة رأس مــال الشــركة خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2014م مــن 3.150.000.000 ريــال ســعودي إلــى 
3.937.500.000 ريــال ســعودي مقابــل ســت ســفن تــم تحويــ�ل ملكيتهــا مــن شــركة فيــال إلــى البحــري )إيضــاح 26(، وفيمــا 

يلــي بيــان بعــدد األســهم ورأس المــال المدفــوع كمــا فــي 31 ديســمرب:

1 - التنظيم والنشاط

عدد األسهم*

3.937.500.000393.750.000

31 ديسمرب 2015م و 2014م

رأس المال المدفوع

نقل الغاز شركة برتديك المحدودة *
1980مالمســـــــال 30.30 %برمودا % 30.30

النشاط االسم

الشركة الوطنية السعودية 
للنقل البحري – أمريكا

وكيل لسفن 
1991مالشــــــــركـــــــــة الواليات المتحدة 

100 %االمـــــريــــكـــــــــــــــيـــة % 100

اإلدارة الفنية 
2010مللســــــــــــــــــــــــفن اإلمارات العرب�ية 

100 %المـــــتـــــــحــــــــــــــــدة % 100

نقل 
1990مالبرتوكيماويات المملكة العرب�ية 

80 %الـــســــــــــــعوديـــــة % 80

نقل البضائع 
2010مالســــــــائــــــبة المملكة العرب�ية 

60 %الـــســــــــــــعوديـــــة % 60

2014م 2015م

شركة الشرق األوسط إلدارة 
السفن المحدودة (جيه ال تي)

شركة البحري 
للبضائع السائبة

فيما يلي بيان بالشركات التابعة الموحدة في هذه القوائم المالية

تـــــــــاريــــــــخ 
الت¡أسيس المقر

نــــســــبـة الملكية

الشركة الوطنية لنقل 
الكيماويات المحدودة

* تبلغ القيمة االسمية للسهم 10 ريال سعودي. 
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ط - ت�كاليف التسفني المؤجلة

تقــوم المجموعــة بإطفــاء ت�كاليــف التســفني المؤجلــة، حســب أنــواع الناقــالت، علــى فــرتة ســنتني إلــى خمــس ســنوات 
وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــ�خ نهايــة عمليــة التســفني. وفــي حالــة القيــام بعمليــة تســفني أخــرى خــالل فــرتة اإلطفــاء المحــددة، 
يتــم إطفــاء رصيــد ت�كاليــف التســفني المؤجلــة الســابقة للســفن المعنيــة كامــاًل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فــي الفــرتة 

التــي تبــدأ فيهــا عمليــة التســفني الجديــدة.

ي- اإلست�ثمارات

 است�ثمارات في شركات زميلة 

تظهــر اســت�ثمارات المجموعــة فــي الشــركات الزميلــة التــي يكــون للمجموعــة ت�أثــيًا هامــًا فيهــا وليــس لهــا ســيطرة 
علــى سياســاتها الماليــة والتشــغيلية والتــي عــادة مــا ت�كــون حصــة المجموعــة فــي رأســمالها بنســب تــ�رتاوح مــن 
20  % إلــى  50 % بطريقــة حقــوق الملكيــة، والتــي بموجبهــا ُتعــدل الت�كلفــة األصليــة لإلســت�ثمار بالحصــة فــي األربــاح 
المبقــاة )الخســائر المرتاكمــة( واإلحتياطيــات للشــركات الزميلــة لفــرتة مــا بعــد الشــراء بنــاءًا علــى آخــر قوائــم ماليــة 
لهــذه الشــركات. عنــد شــراء حصــة فــي شــركة زميلــة بســعر يزيــد عــن القيمــة العادلــة لصافــي أصــول تلــك الشــركة، يتــم 
تســجيل الفــرق كشــهرة وتســجل ضمــن حســاب االســت�ثمار. ويتــم تخفيــض الشــهرة بمبلــغ خســارة الهبــوط )إن وجــدت( 

ويتــم تحميلهــا علــى قائمــة الدخــل الموحــدة.

 است�ثمارات في أوراق مالية

تم تصنيف االست�ثمارات في األوراق المالية الى ثالثة بنود هي:

است�ثمارات لالتجار

يتــم تصنيــف بعــض االســت�ثمارات كاســت�ثمارات لالّتجــار بنــاًء علــى نيــة اإلدارة فــى ذلــك. يتــم قيــاس تلــك االســت�ثمارات 
علــى أســاس القيمــة العادلــة، ويتــم إثبــات المكاســب أو الخســائر غــي المحققــة ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.

است�ثمارات محتفظ بها حتى تاري�خ االستحقاق

يتــم تصنيــف بعــض االســت�ثمارات كاســت�ثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــ�خ االســتحقاق بنــاًء علــى نيــة اإلدارة فــى ذلــك. يتــم 
قيــاس تلــك االســت�ثمارات علــى أســاس الت�كلفــة المعدلــة بمقــدار االســتنفاذ فــى العــالوة أو الخصــم، إن وجــدت.

است�ثمارات متاحة للبيع

لــم تســتوف شــروط التصنيــف كاســت�ثمارت لالتجــار أو  يتــم تصنيــف بعــض االســت�ثمارات كاســت�ثمارات متاحــة للبيــع إذا 
اســت�ثمارات محتفــظ بهــا حتــى تاريــ�خ االســتحقاق. يتــم قيــاس االســت�ثمارات المتاحــة للبيــع علــى أســاس القيمــة العادلــة 
وتــدرج المكاســب أوالخســائر غــي المحققــة مــن تلــك االســت�ثمارات ضمــن حقــوق المســاهمني، بينمــا يتــم قيــد المكاســب 
أو الخســائر المحققــة مــن اســرتداد الوحــدات ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة للفــرتة التــي يتــم فيهــا اســرتداد هــذه 
الوحــدات. وفــي حــال حــدوث انخفــاض غــي مؤقــت فــي قيمــة تلــك االســت�ثمارات أو وجــود دليــل موضوعــي علــى ذلــك 
االنخفــاض يتــم تحويــ�ل الخســائر غــي المحققــة إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة. ويتــم تصنيــف تلــك االســت�ثمارات ضمــن 
ــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة  األصــول المتداولــة فــي حالــة وجــود نيــة لبيعهــا خــالل اثنــى عشــر شــهرًا مــن تاري
وإال تــدرج ضمــن األصــول غــي المتداولــة. إذا لــم ت�توافــر القيمــة الســوقية لالســت�ثمارات المذكــورة اعــاله أو إمكانيــة 

ــة لــألوراق الماليــة. ــل االنســب للقيمــة العادل ــة، ت�كــون الت�كلفــة هــي البدي تقويمهــا باســتخدام طــرق بديل

ك - األصول غي الملموسة 

تمثــل األصــول غــي الملموســة التقويــم المــادي طويــ�ل األجــل لعقــود النقــل الناتجــة عــن عمليــة شــراء األعمــال واألصــول 
لشــركة فيــال )إيضــاح 26(، وتظهــر كأصــول غــي ملموســة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. ويتــم إطفــاء قيمــة تلــك 
األصــول غــي الملموســة علــى مــدى متوســط العمــر اإلنتاجــي لألصــول المشــرتاة والمقــدرة وفقــًا لسياســة الشــركة 

المحاســبية لتســجيل األصــول الثابتــة واســتهالكها، حيــث يتــم إثبــات مصــروف اإلطفــاء ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.

ل - أصول ثابتة

تســجل األصــول الثابتــة بالت�كلفــة الفعليــة ويتــم اســتهالكها بطريقــة القســط الثابــت لتوزيــع ت�كلفــة األصــول المتعلقــة 
علــى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة باســتخدام نســب االســتهالك التاليــة:

 الشــركة التابعــة هــي تلــك التــي تمتلــك فيهــا الشــركة، بصــورة مباشــرة أو غــي مباشــرة، اســت�ثمارًا طويــ�ل األجــل 
يزيــد عــن 50 % مــن رأس المــال الــذي يحــق لــه التصويــت و/ أو تمــارس عليهــا ســيطرة عمليــة. يتــم توحيــد القوائــم 
الماليــة للشــركات التابعــة اعتبــارًا مــن تاريــ�خ ســيطرة الشــركة علــى تلــك الشــركات ولحــني التوقــف عــن ممارســة مثــل 

هــذه الســيطرة.

يتــم اســتبعاد كافــة الحســابات والمعامــالت الهامــة المتداخلــة والتــي يرتتــب عليهــا إيــ�رادات ومصاريــف، وكذلــك 
مكاســب وخســائر محققــة وغــي محققــة ناجمــة عــن المعامــالت مــع الشــركات التابعــة عنــد توحيــد هــذه القوائــم المالية. 

 تمثــل حقــوق الملكيــة غــي المســيطرة الحصــة فــي الربــح أو الخســارة وكذلــك فــي صافي الموجودات غــي المملوكة 
مــن قبــل الشــركة، ويتــم إظهارهــا بصــورة مســتقلة فــي قائمــة المركز المالي الموحــدة وقائمة الدخــل الموحدة. 

د - إستخدام التقديرات

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليها اســتخدام تقديــرات وافرتاضات 
تؤثــر علــى مبالــغ األصــول والخصــوم، وإيضاحــات األصــول وااللتزامــات المحتملــة بتاريــ�خ القوائــم الماليــة الموحــدة، 
ــة علــى  وكذلــك تقديــر مبالــغ اإليــرادات والمصاريــف خــالل تلــك الفــرتة الماليــة. وبالرغــم مــن أن هــذه التقديــرات مبنّي
أفضــل المعلومــات واألحــداث الحاليــة المتوفــرة لــدى اإلدارة، إال أن النتائــج الفعليــة النهائيــة قــد تختلــف عــن هــذه 

ــرات. التقدي

هـ - النقد وما يماثله

ألغــراض إعــداد قائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة، يت�كــون النقــد ومــا يماثلــه مــن أرصــدة لــدى البنــوك ونقــد فــي 
ــة وفــرتة اســتحقاقها  ــغ نقدي ــ�ل إلــى مبال ــة للتحوي ــع قصــية األجــل، واالســت�ثمارات القابل الصنــدوق ومرابحــات وودائ

ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــ�خ شــرائها والتــي ت�كــون متاحــة للمجموعــة دون أيــة قيــود.

و - المدينون التجاري�ون 

يظهــر رصيــد المدينــون التجاريــ�ون بصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق بعــد خصــم مخصــص الديــون المشــكوك فــي 
تحصيلهــا. ويتــم احتســاب مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا عنــد وجــود دليــل موضوعــي بــأن المجموعــة لــن 
ت�كــون قــادرة علــى تحصيــل جميــع المبالــغ بنــاًء علــى الشــروط األصليــة للمدينــني. ويتــم تحميــل هــذه المخصصــات علــى 
قائمــة الدخــل الموحــدة ضمــن المصاريــف العموميــة واإلداريــة. وعندمــا يصبــح حســاب المدينــني غــي قابــل للتحصيــل يتــم 
شــطبه مقابــل مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا. ويتــم عكــس أي مبالــغ محصلــة تــم شــطبها ســابقًا مقابــل 

المصاريــف العموميــة واإلداريــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ز - عقود الت�أجي التمويلي

إن القيمــة الحاليــة لمدفوعــات الت�أجــي لألصــول المباعــة بموجــب الت�أجــي التمويلــي وقيمــة الخــردة غــي المضمونــة 
فــي نهايــة مــدة العقــد يتــم اعتبارهــا كحســاب مديــن صافــي مــن اإليــرادات التمويليــة غــي المحققــة ويتــم االعــرتاف 
بإيــ�رادات الت�أجــي علــى مــدى فــرتة اإليجــار باســتخدام طريقــة صافــي االســت�ثمار، ممــا يعكــس معــدل عائــد دوري ثابــت. 

ح - المخزون

يتمثــل المخــزون بشــكل رئيســي مــن قيمــة الوقــود وزيــ�وت التشــحيم علــى متــن الســفن والتــي تظهــر كرصيــد مخــزون 
فــي تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، ويتــم تحديــد ت�كلفتهــا علــى أســاس “الــوارد أواًل صــادر أواًل”، وهــذه 
الطريقــة تعتــرب أكــر مالئمــة ألعمــال المجموعــة. إن الفروقــات الناتجــة بــني ت�كلفــة المخــزون وفقــا لطريقــة المتوســط 
المرجــح وطريقــة “الــوارد أواًل صــادر أواًل” غــي جوهريــة علــى قائمــة الدخــل الموحــدة. بينمــا يتــم تحميــل ت�كاليــف قطــع 

الغيــار والمســتلزمات األخــرى الموجــودة علــى ظهــر الســفن علــى مصاريــف التشــغيل عنــد الشــراء.
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م - الهبوط في قيمة األصول غي المتداولة

عنــد وجــود مؤشــرات لهبــوط فــي قيمــة األصــول غــي المتداولــة، ت�تــم مراجعــة القيمــة الدفرتيــة لهــذه األصــول للت�أكــد مــن 
عــدم وجــود أي دليــل علــى وجــود خســارة ناتجــة مــن الهبــوط فــي قيمــة هــذه األصــول. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل، 
يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســرتداد والتــي هــي القيمــة العادلــة لألصــل مخصومــًا منهــا ت�كاليــف البيــع أو قيمــة االســتخدام، 
أيهمــا أعلــى، لتحديــد حجــم هــذه الخســارة. وفــي الحــاالت التــي ال يمكــن فيهــا تقديــر القيمــة القابلــة لالســرتداد لذلــك األصــل، 

تقــوم المجموعــة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســرتداد للوحــدة القابلــة لتوليــد النقــد التــي ينتمــي إليهــا ذلــك األصــل. 

وفــي الحــاالت التــي يقــدر فيهــا المبلــغ القابــل لالســرتداد لألصــل أو الوحــدة القابلــة لتوليــد النقــد بأقل من قيمتــه الدفرتية، 
عندئــذ تخفــض القيمــة الدفرتيــة لذلــك األصــل أو الوحــدة القابلــة لتوليــد النقــد إلــى القيمــة القابلــة لالســرتداد لهــا، ويتــم إثبــات 

خســائر الهبــوط فــي قيمــة األصــل فــورًا كمصاريــف فــي قائمــة الدخــل الموحدة. 

فيمــا عــدا الشــهرة، إذا مــا تــم الحقــًا عكــس قيــد خســارة الهبــوط فــي القيمــة، عندئــذ ت�تــم زيــادة القيمــة الدفرتيــة لألصــل 
أو الوحــدة المــدّرة للنقــد إلــى التقديــر المعــدل لقيمتهــا القابلــة لالســرتداد، علــى أال تزيــد عــن القيمــة الدفرتيــة فيمــا لــو لــم 
يتــم إثبــات خســارة الهبــوط فــي قيمــة ذلــك األصــل أو الوحــدة المــدّرة للنقــد فــي الســنوات الســابقة. يتــم إثبــات عكــس خســارة 

الهبــوط فــي القيمــة فــورًا كإيــ�رادات فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ن - الدائنون والمبالغ المستحقة 

يتــم إثبــات االلتزامــات لقــاء المبالــغ واجبــة الدفــع مســتقبال عــن البضاعــة أو الخدمــات المســتلمة، ســواء قدمــت أم لــم تقــدم 
بهــا فواتــي مــن قبــل المورديــن.

س - المخصصات  

يتــم إثبــات المخصصــات عنــد وجــود التزامــات )قانونيــة أو متوقعــة( علــى المجموعــة ناتجــة عــن أحــداث ســابقة، وأن ت�كــون 
ت�كاليــف ســداد هــذه االلتزامــات محتملــة ويمكــن قياســها بشــكل موثــوق بــه.

ع - الزكاة والضرائب

يتــم تجنيــب مخصــص للــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل فــي المملكــة العرب�يــة الســعودية، ويتــم تحميــل مخصصــات 
الــزكاة علــى قائمــة الدخــل الموحــدة علــى أســاس الوعــاء الزكــوي المســتقل أو صافــي الربــح المعــّدل لــكل شــركة علــى حــدة، 
أيهمــا أعلــى. كمــا يتــم تجنيــب مخصــص لضري�بــة االســتقطاع المســتحقة علــى جهــات غــي مقيمــة وتحمــل علــى قائمــة الدخــل 
الموحــدة. وبالنســبة للشــركات التابعــة خــارج المملكــة العرب�يــة الســعودية فيتــم تجنيــب مخصصــات الضرائــب وفقــًا لألنظمــة 

المتبعــة فــي تلــك البلــدان، ويتــم تحميلهــا علــى قائمــة الدخــل الموحــدة.

ف - مكافأة نهاية الخدمة للموظفني

تقــوم المجموعــة بتجنيــب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفــني علــى أســاس مــدة الخدمــة المرتاكمــة للموظفــني 
وفقــًا للوائــح المجموعــة وبمــا يتماشــى مــع نظــام العمــل الســعودي واألنظمــة واللوائــح المطبقــة فــي الشــركات التابعــة 

خــارج المملكــة العرب�يــة الســعودية.

ص - اتفاقيات التحوط والمشتقات المالية

الناتجــة عــن األنشــطة  أجــزاء مخاطــر أســعار العمــوالت  تســتخدم المجموعــة األدوات الماليــة المشــتقة لتغطيــة بعــض 
التمويليــة. تقــوم المجموعــة، عــادة بتصنيــف هــذه األدوات الماليــة المشــتقة كتغطيــة لمخاطــر التدفقــات النقديــة المتعلقــة 
بالتغــيات فــي أســعار العمــوالت. يخضــع اســتخدام األدوات الماليــة المشــتقة لسياســات المجموعــة فــي اســتخدام األدوات 
الماليــة المشــتقة طبقــًا الســرتاتيجية إدارة المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة. ال تقــوم المجموعــة باســتخدام األدوات الماليــة 
المشــتقة ألغــراض المضاربــة. يتــم فــي األصــل قيــاس األدوات الماليــة المشــتقة بالقيمــة العادلــة عنــد نشــأة العقــد، ويعــاد 

قياســها بالقيمــة العادلــة فــي الفــرتات الماليــة الالحقــة.

يتــم إثبــات التغــيات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة التــي تــم تحديدهــا علــى أنهــا تغطيــة فعالــة لمخاطــر 
التدفقــات النقديــة مباشــرة ضمــن حقــوق الملكيــة إذا كانــت جوهريــة، بينمــا يتــم إثبــات الجــزء غــي الفعــال مــن التغطيــة فــي 
قائمــة الدخــل الموحــدة. وإذا مــا أدت تغطيــة مخاطــر التدفقــات النقديــة المتعلقــة بااللتــزام المؤكــد أو العمليــة المتوقعــة 
إلــى إثبــات أصــول أو خصــوم مــا، عندئــٍذ يتــم إثبــات الربــح أو الخســارة - التــي تــم إثباتهــا ســابقًا– فـــي القيــاس األولــي لألصــول 
والخصــوم. وبالنســبة لعمليــة التغطيــة التــي ال تــؤدي إلــى إثبــات أصــول أو خصــوم مــا، فيتــم إثبــات المبالــغ المؤجلــة المدرجــة 
ضمــن حقــوق الملكيــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة خــالل نفــس الفــرتة التــي يؤثــر فيهــا البنــد الــذي تمــت تغطيتــه علــى صافــي 

الدخــل أو الخســارة.

يتــم احتســاب الناقــالت واألصــول تحــت اإلنشــاء بالت�كلفــة مضافــًا إليهــا أيــة مصاريــف أخــرى مرتبطــة بهــا إلــى أن 
تصبــح جاهــزة لالســتخدام. وعنــد اكتمــال الناقــالت واألصــول تحــت اإلنشــاء، يتــم تحويلهــا إلــى األصــول الثابتــة، حيــث 

تخضــع لالســتهالك حســب أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة لهــا.

تحــدد المكاســب والخســائر الناتجــة عــن االســتبعاد بمقارنــة المتحصــالت مــع القيمــة الدفرتيــة وتقيــد فــي قائمــة 
الدخــل الموحــدة. تقيــد مصاريــف الصيانــة واإلصالحــات العاديــة التــي ال تزيــد جوهريــًا عــن العمــر اإلنتاجــي المقــدر 
لألصــل، فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد ت�كبدهــا. ت�تــم رســملة التجديــدات والتحســينات الهامــة، إن وجــدت، ويتــم 

اســتبعاد األصــل الــذي تــم اســتبداله.

نسبة االستهالكاالصول

مباني وتحسينات

أسطول ومعدات*

حاويات وجرارات

أثاث وتجهيزات

أدوات ومعدات مكتبية

سيارات

أجهزة حاسب آلي

تجهيزات ساحة الحاويات

أخرى

من 5 إلى 33.3 %

من 4 إلى 15 %

من 8.33 إلى 20 %

% 10

من 2.5 إلى 25 %

من 20 الى 25 %

من 15الى 25 %

من 10 الى 25 %

من 7 الى 15 %

السياسات المحاسبية الهامة - أصول ثابتة

*  تستهلك سفن الدحرجة وناقالت النفط العمالقة على مدة خمسة وعشري�ن عامًا أو على المتبقي من العمر 
التقديري. يتم احتساب 10 % من ت�كلفة الناقالت والسفن كقيمة خردة. بينما تستهلك معدات سفن الدحرجة على مدة 

خمسة عشر عامَا.
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ث - ت�كلفة التموي�ل

يتــم تســجيل مبلــغ التمويــ�ل بالمبالــغ المســتلمة بعــد خصــم ت�كاليــف العمليــات المت�كبــدة. ويتــم رســملة ت�كلفــة التمويــ�ل 
الخاصــة بإنشــاء األصــول كجــزء مــن تلــك األصــول. بينمــا تحمــل ت�كاليــف التمويــ�ل األخــرى علــى قائمــة الدخــل الموحــدة.

خ - المعامالت بالعمالت األجنبية

يتــم تحويــ�ل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة عنــد حــدوث 
تلــك المعامــالت. أمــا األصــول والخصــوم النقديــة بالعمــالت األجنبيــة فــي تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، فيتــم 
تحويلهــا إلــى الريــال الســعودي وفقــًا ألســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة وتــدرج 

فروقــات أســعار الصــرف فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. 

ــ�ل أرصــدة األصــول والخصــوم الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة الموحــدة والمســجلة  كمــا يتــم تحوي
بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة بتاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة ويتــم 
تحويــ�ل إيــ�رادات ومصاريــف الشــركات التابعــة الموحــدة والمســجلة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي وفقــا 
لمتوســط أســعار الصــرف الســائدة خــالل الفــرتة. كمــا تحــول عناصــر حقــوق المســاهمني، فيمــا عــدا األربــاح المبقــاة 
)الخســائر المرتاكمــة( باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي التواريــ�خ التــي تعــود لــكل عنصــر عنــد حدوثــه. وتــدرج 

فروقــات العملــة الناجمــة عــن التحويــ�ل، إن كانــت جوهريــة، كبنــد مســتقل ضمــن حقــوق المســاهمني.

ذ - اإليجارات التشغيلية

تحّمــل اإليجــارات المتعلقــة بعقــود اإليجــار التشــغيلي علــى قائمــة الدخــل الموحــدة باســتخدام طريقــة القســط الثابــت 
علــى مــدى فــرتات عقــود اإليجــار التشــغيلي.

ض - ربح السهم واألرباح المقرتح توزيعها

يتــم احتســاب ربــح الســهم مــن دخــل التشــغيل واألعمــال الفرعيــة وصافــي ربــح الســنة علــى أســاس عــدد األســهم 
القائمــة خــالل الســنة، وعلــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة فــي حــال تغــي عــدد األســهم خــالل 
تلــك الســنة. تبقــى األربــاح المقــرح توزيعهــا بعــد نهايــة الســنة كجــزء مــن األربــاح المبقــاة وليــس كخصــوم، مــا لــم يتــم 
الموافقــة علــى توزيعهــا مــن قبــل الجمعيــة العموميــة قبــل نهايــة الســنة. ثــم تســجل ضمــن االلتزامــات فــي الســنة 

ــة إلــى حــني توزيعهــا. ــة العمومي التــي تقرهــا الجمعي

ظ - التقاري�ر القطاعية

القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:

 تعمل في أنشطة تدر إي�رادات.

 تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي ت�تعلق بتوزيع المصادر وتقي�يم األداء.

 ت�توفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.

يتــم إثبــات التغــيات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة غــي المؤهلــة لمحاســبة تغطيــة المخاطــر فــي 
قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد نشــؤها. يتــم التوقــف عــن محاســبة تغطيــة المخاطــر عنــد انتهــاء ســريان أداة التغطيــة أو 
بيعهــا أو إنهاءهــا أو تنفيذهــا، أو عندمــا لــم تعــد تلــك األداة مؤهلــه لمحاســبة تغطيــة المخاطــر. وفــي ذلــك الوقــت، 
ــح أو الخســارة المرتاكمــة الناجمــة عــن أدوات تغطيــة المخاطــر  بالنســبة للعمليــات المتوقعــة، يتــم اإلبقــاء علــى الرب
ضمــن حقــوق الملكيــة لحــني حــدوث العمليــة المتوقعــة. وفــي حالــة عــدم توقــع حدوثهــا، يتــم تحويــ�ل صافــي الربــح أو 

الخســارة المرتاكمــة - المثبتــة ضمــن حقــوق الملكيــة إلــى قائمــة الدخــل الموحــدة.

ق - االحتياطي النظامي

طبقــًا ألحــكام المــادة )125( مــن نظــام الشــركات الســعودي، يتــم تجنيــب 10 % مــن صافــي األربــاح الســنوية إلــى 
االحتياطــي النظامــي. وي�جــوز للشــركة التوقــف عــن هــذا التجنيــب عندمــا يبلــغ االحتياطــي نصــف رأس المــال. كمــا 
يتــم تصنيــف عــالوة إصــدار األســهم مــن ضمــن االحتياطــي النظامــي. إن هــذا االحتياطــي غــي قابــل للتوزيــع علــى 

المســاهمني.

ر - إثبات اإليرادات

ت�تبع المجموعة أساس االستحقاق لالعرتاف باإليرادات والمصروفات التي تخص الفرتة كما يلي:

نقــل النفــط الخــام والبرتوكيماويــات والبضائــع الســائبة: يتــم إثبــات إيــ�رادات نقــل النفــط الخــام والبرتوكيماويــات 
والبضائــع الســائبة عنــد تحققهــا بمــا يتــالءم مــع فــرتات العقــود والمــدة الزمنيــة للرحــالت والخدمــات المتفــق عليهــا.

 نقــل البضائــع العامــة: ت�تبــع المجموعــة سياســة الرحلــة المكتملــة فــي تحديــد إيــ�رادات ومصروفــات الفــرتة للرحــالت 
التــى تخــص ســفن نقــل البضائــع العامــة. وتعتــرب الرحلــة مكتملــة بإبحارالســفينة مــن آخــر مينــاء تفريــغ لــكل رحلــة. ويتــم 
ت�أجيــل إيــ�رادات الشــحن ومصروفــات التشــغيل المباشــرة وغــي المباشــرة للرحــالت غــي المكتملــة لحــني اكتمالهــا. ويتــم 
إظهــار الرحــالت غــي المكتملــة بقيمتهــا الصافيــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة تحــت حســاب “رحــالت غــي 

مكتملــة”.

 إيــ�رادات الت�أجــي واألنشــطة األخــرى المرتبطــة بهــا، فيتــم تســجيلها عنــد تقديــم الخدمــات وذلــك بالتوافــق مــع فــرتات 
العقــود والخدمــات المرتبطــة بهــا. 

 يتم تسجيل اإليرادات األخرى عند تحققها.

ش - إعانة الوقود

يتــم إحتســاب إعانــة الوقــود علــى أســاس الكميــة المشــرتاة والمســتخدمة مــن قبــل المجموعــة، وتســجل فــي 
قائمــة الدخــل الموحــدة. ويتــم ت�كويــ�ن مخصصــات مقابــل أي مبالــغ مشــكوك فــي تحصيلهــا.

ت - المصاريف

تصنــف مصاريــف النشــاط المباشــرة وغــي المباشــرة كمصاريــف تشــغيل، ويتــم تصنيــف كافــة المصاريــف األخــرى 
وإداريــة. عموميــة  كمصاريــف 
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5 - المدينون التجاري�ون، صافي

2015م

670.131مدينون تجاري�ون 1.036.232

(8.379) (35.128)

661.752 1.001.104

مخصص ديون 
مشكوك في تحصيلها

يت�كون هذا البند كما في 31 ديسمرب مما يلي

2014م

6 - مدينو عقود إي�جار سفن، صافي

2015م

4.062الرصيد في بداية السنة 8.379

4.360 31.027

8.379 35.128

مكون خالل السنة (إيضاح 21)

(43) (4.278) مبالغ مشطوبة خالل السنة

الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي ملخص لحركة حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

2014م

وّقعــت الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة فــي 30 ينايــر 2009م اتفاقيــة مــع شــركة أودجفــل لت�أجــي 
ثــالث ســفن بموجــب عقــد ت�أجــي علــى هيئــة حديــد لمــدة عشــر ســنوات مــع خيــار الشــراء بعــد ثــالث ســنوات. وتــم تســليم 
هــذه الســفن لشــركة أودجفــل فــي 1 فربايــر 2009م. ويعتــرب هــذا العقــد اتفاقيــة ت�أجــي تمويلــي يحــّول جميــع المنافــع 
والمخاطــر لشــركة أودجفــل ويعطيهــا حــق الشــراء حســب العقــد. ويتلخــص صافــي رصيــد الحســاب المديــن مــن ت�أجــي 

ســفن علــى هيئــة حديــد كمــا فــي 31 ديســمرب بمــا يلــي:

2015م

أرصدة لدى البنوك ونقد 
168.957في الصندوق 173.265

- (23.213)

168.957 150.052

144.351 992.779

221.111 1.066.597

مبالغ خاضعة لقيود بنكية 

مرابحات وودائع قصرية األجل

(76.760) (73.818) مبالغ خاضعة لقيود بنكية 

313.308 1.142.831 رصيد النقد وما يماثله 
في نهاية السنة

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية الموحدة، يت�كون 
رصيد النقد وما يماثله كما في 31 ديسمرب مما يلي:

2014م

4 - المرابحات والودائع القصية األجل 

2015م

مرابحات وودائع 
180.981بالدوالر األمريكي 776.348

40.130 290.249

221.111 1.066.597

مرابحات وودائع 
بالريال السعودي

يت�كون رصيد المرابحات والودائع القصرية األجل 
كما في 31 ديسمرب مما يلي:

2014م

3 - النقد وما يماثله

يت�كــون النقــد ومــا يماثلــه مــن أرصــدة لــدى البنــوك ونقــد فــي الصنــدوق واســت�ثمارات فــي مرابحــات وودائــع قصــية األجــل، 
حيــث توجــد مبالــغ خاضعــة لقيــود بنكيــة بمبلــغ 97.03 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م )2014م: 76.76 مليــون ريــال 
ســعودي( مقّيــدة لســداد األقســاط الجاريــة للقــروض المســتحقة خــالل مــدة 180 يومــا مــن تاريــ�خ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة.
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7 - المصاريف المدفوعة مقدمًا 
واألرصدة المدينة األخرى

2015م الوصف

118.382مصاريف مدفوعة مقدمًا 107.405

5.509 26.942

1.978 574

17.81230.103

دفعات مقدمة للموردين

8.365مطالبات ت�أمني 10.953

سلف للموظفني

أخرى

163.686164.337 المجموع

2014م

ت�ت�كون المصاريف المدفوعة مقدما واألرصدة المدينة االخرى كما في 31 ديسمرب مما يلي

8 - المخزون

2015م الوصف

270.306وقود 150.274

51.714 47.689 زي�وت التشحيم

5.470أخرى 5.647

203.610327.490 المجموع

2014م

يت�كون رصيد المخزون على متن السفن كما في 31 ديسمرب مما يلي

21.140 27.901 الجزء المتداول

358.282 330.381 الجزء غري المتداول

358.282379.422 صافي حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد 

2015م الوصف

تم تصنيف المبلغ أعاله كما في 31 ديسمرب كما يلي:

الحد األدنى للمقبوضات المستقبلية 
المرتتبة على عقد اإليجار

292.860 227.509

247.875 247.875

(161.313) (117.102)

358.282379.422

قيمة الخردة غري المضمونة 
في نهاية مدة العقد

540.735 475.384

مكاسب غري محققة

صافي حساب مدين من ت�أجري سفن على هيئة حديد 

2014م

2015م الوصف

65.351مستحقة خالل سنة 69.649

69.649 73.564

77.670 254.501

-254.501

مستحقة خالل سنة إلى سنتني

73.564مستحقة خالل 2-3 سنوات 77.670

مستحقة خالل 3-4 سنوات 

مستحقة خالل 4-5 سنوات

475.384540.735 المجموع

2014م

ت�تلخص دفعات الحد األدنى للمقبوضات المستقبلية المرتتبة على عقد اإليجار وقيمة 
الخردة غري المضمونة في نهاية مدة العقد للخمس سنوات القادمة وما بعدها مما 

يلي للسنة المنتهية في 31 ديسمرب

إن الدخل المتعلق باالتفاقية أعاله للسنة المنتهية في 31 ديسمرب 2015م يبلغ 44.21 مليون ريال سعودي 
)2014م: 45.99 مليون ريال سعودي( تم إدراجه ضمن إي�رادات التشغيل في قائمة الدخل الموحدة.
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2015م

446.147إجمالي ت�كاليف التسفني 503.937

323.981 377.351 إطفاء مرتاكم

122.166 126.586

يت�كون صافي رصيد ت�كاليف التسفني المؤجلة كما في 31 ديسمرب مما يلي

2014م

2015م

104.672الرصيد كما في بداية السنة 122.166

64.459 57.790 إضافات خالل السنة

(46.965) (53.370) إطفاء خالل السنة

122.166الرصيد كما في نهاية السنة 126.586

فيما يلي ملخص حركة ت�كاليف التسفني كما يلي

2014م

2015م

-الرصيد كما في بداية السنة 903.501

918.750 إضافات خالل السنة   * -

(15.249) (54.037) إطفاء خالل السنة

903.501الرصيد كما في نهاية السنة 849.464

يمثل يت�كون رصيد األصول غري الملموسة، صافي كما في 31 ديسمرب مما يلي

2014م

* ت�ت�كون اإلضافات على رصيد األصول غي الملموسة من الفرق بني قيمة السفن المقتناة من شركة فيال 
والمقيدة في دفاتر الشركة حسب أحدث تقري�ر للقيمة السوقية العادلة خالل إتمام الصفقة والتي بلغت 3.956 

مليون ريال سعودي وبني قيمة الصفقة البالغة 4.875 مليون ريال سعودي )إيضاح 26(.

 11 - ت�كاليف التسفني المؤجلة، صافي

 12 - األصول غي الملموسة، صافي

9 - إعانة الوقود المستحقة، صافي

2015م الوصف

235.447إعانة وقود مستحقة 218.224

(38.040) (67.812) مخصص إعانة وقود مشكوك في تحصيله

197.407أخرى 150.412 المجموع

2014م

يت�كون صافي رصيد إعانة الوقود المستحقة كما في 31 ديسمرب مما يلي

10 - االست�ثمار في الشركة الزميلة

2015م

841.985الرصيد كما في بداية السنة 905.758

131.956 184.683

905.758 1.027.941

الحصة في نتائج الشركة 
الزميلة 

*

(68.183) (62.500)
توزيعات أرباح 

مستلمة خالل السنة

الرصيد كما في نهاية السنة

فيما يلي ملخص لحركة االست�ثمار في الشركة الزميلة خالل السنة المنتهية في 
31 ديسمرب

2014م

* ت�تضمن حصة الشركة في نتائج أعمال شركة برتديك المحدودة لعام 2015م خسائر غي محققة بمبلغ 2.35 مليون ريال 
سعودي )2014م: خسائر غي محققة بمبلغ 61.71 مليون ريال سعودي(، جراء إعادة تقي�يم عقود بضائع بالقيمة السوقية 

العادلة. 
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2014م

676.468الرصيد كما في بداية السنة 440.313

401.524 125.503 اإلضافات

(1.065.953) (553.777) المحول الى أصول الثابتة

12.039الرصيد كما في نهاية السنة 12.039

236.155

276.021

(512.176)

-

فيما يلي ملخصًا لحركة حساب ناقالت وأصول تحت اإلنشاء خالل السنة المنتهية 
في 31 ديسمرب

شركة البحريالشركة
المجموعللبضائع السائبة

ــ�خ 30 يونيــو2015م عقــودًا لبنــاء عشــر ناقــالت نفــط عمالقــة مــع شــركة  ــ�خ 21 مايــو 2015م وتاري وّقعــت الشــركة بتاري
هيونــداي ســامهو الكوريــة للصناعــات الثقيلــة، وســيتم اســتالمها خــالل العامــني 2017م و 2018م )إيضــاح 23(. قامــت 

ــال ســعودي )284.69 مليــون دوالر امريكــي( كدفعــة مقدمــة. الشــركة بدفــع مبلــغ 1.068 مليــون ري

ــ�خ 26 أكتوبــر 2015م علــى شــراء ناقلتــي نفــط عمالقتــني  وافــق مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاري
مســتخدمتني مــن شــركة دي كــي ماريتيــم التابعــة لشــركة دايــو الكوريــة لبنــاء الســفن والهندســة البحريــة والمبنيتــني 
فــي حــوض دايــو لبنــاء الســفن بكوريــا الجنوبيــة فــي عــام 2010م، بســعر إجمالــي مقــداره 588.75 مليــون ريــال ســعودي 
)157 مليــون دوالر أمريكــي(. كمــا تــم فــي تاريــ�خ 29 ديســمرب 2015م اســتالم إحــدى هاتــني الناقلتــني وتــم نقــل ملكيتهــا 

الــى أســطول شــركة البحــري وتــم اســتالم الناقلــة الثانيــة فــي شــهر ينايــر 2016م.

باإلضافــة إلــى ذلــك، وافــق مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــ�خ 24 ديســمرب 2015م علــى شــراء 
ناقلتــي نفــط عمالقتــني مســتخدمتني مــن شــركتي ألفــا و بيتــا فــي ال ســي ســي المحدودتــني والتابعتــني لشــركة تانكــر 
ــا الجنوبيــة فــي عــام 2010م، بســعر اجمالــي  ــاء الســفن بكوري انفســتمنت المحــدودة والمبنيتــان فــي حــوض دايــو لبن
مقــداره 581.25 مليــون ريــال ســعودي )155 مليــون دوالر أمريكــي( علــى أن يتــم اســتالمهما فــي الفــرتة مــا بــني 14 ينايــر 

و 1 فربايــر 2016م )إيضــاح 23(.

15 - الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

2014م2015م

789.616457.350 دائنون تجاري�ون

111.619 مصروفات مستحقة

5.400 أخرى

31.751

7.661

21.691 قيمة أسهم مباعة ت�تعلق 
بمساهمني سابقني

21.744

928.326 518.506المـــجــــــمــوع

يت�كون هذا البند كما في 31 ديسمرب مما يلي

13 - األصول الثابتة، صافي

صافي القيمةاالستهالك المرتاكمالت�كلفــةالبيــــــان
الدفرتية

أراضي

مباني وتحسينات

أسطول ومعدات *

حاويات وجرارات

أثاث وتجهيزات

أدوات ومعدات مكتبية

سيارات

أجهزة حاسب آلي

تجهيزات ساحة الحاويات

أخرى

اإلجمالي

فيما يلي ملخصًا لحركة صافي األصول الثابتة خالل السنة

الرصيد كما في 
2015/1/1م

إضافات/ تحويالت 
خالل العام

الرصيد كما في
2015/1/1م

استهالك
العام

الرصيد كما في
2014/12/31م2015/12/31م2015/12/31م إستبعاداتإستبعادات

1.854

45.703

16.483.370

45.734

7.647

3.783

1.947

60.750

12.289

741

16.663.818

-

13.110

507.049

-

3.234

149

513

8.488

126

-

532.669

-

-

-

(11.384)

-

-

(219)

(7.868)

(428)

(54)

(19.953)

1.854

58.813

16.990.419

34.350

10.881

3.932

2.241

61.370

11.987

687

17.176.534

-

(11.628)

(3.553.864)

(45.476)

(5.190)

(3.594)

(1.632)

(51.238)

(10.643)

(536)

(3.683.801)

-

(3.218)

(699.305)

-

(724)

(10)

(32)

(9.655)

(79)

(49)

(713.072)

-

-

-

11.380

-

-

183

6.839

208

-

18.610

-

(14.846)

(4.253.169)

(34.096)

(5.914)

(3.604)

(1.481)

(54.054)

(10.514)

(585)

(4.378.263)

1.854

43.967

12.737.250

254

4.967

328

760

7.316

1.473

102

12.798.271

1.854

34.075

12.929.506

258

2.457

189

315

9.512

1.646

205

12.980.017

الرصيد كما في 
2015/12/31م

* يتضمن بند أسطول ومعدات أعاله ناقالت نفط عمالقة وناقالت كيماويات وناقالت البضائع السائبة مرهونة لصالح البنوك الممِولة. 

2015م

12.039الرصيد كما في بداية السنة 12.039

1.098.412 اإلضافات 1.098.412

(10.550) (10.550) المحول الى أصول الثابتة

1.099.901الرصيد كما في نهاية السنة 1.099.901

-

-

-

-

فيما يلي ملخصًا لحركة حساب ناقالت وأصول تحت اإلنشاء خالل السنة المنتهية 
في 31 ديسمرب

شركة البحريالشركة
المجموعللبضائع السائبة

14 - ناقالت وأصول تحت اإلنشاء 
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التقري�ر السنوي للعام 2015الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(

2014م2015م

547.016558.304 خالل سنة

1.552.447 2.457.255من سنة إلى خمس سنوات

5.953.400 1.695.633أكرث من خمس سنوات

8.052.863 4.711.192المـــجــــــمــوع

يتلخص جدول استحقاقات التموي�ل القائم كما في 31 ديسمرب بما يلي

التموي�ل
%الشركة

1.338.3062.026.1353.364.441% 71 تموي�ل مرابحة

32 قروض تجارية

- قروض تجارية من صندوق 
االست�ثمارات العامة

-32% 0

272.344272.344% 6

2.412.713 إجمالي المرابحات والصكوك 
100 %2.298.4794.711.192وتموي�ل طوي�ل األجل 

(328.950)
ناقصًا: األقساط الجارية من عقود 
تموي�ل المرابحة والقروض طويلة 

األجل
(229.354)(547.016)-

1.074.375 تموي�ل صندوق االست�ثمارات العامة 
23 %1.074.375-"مرابحة"

المجموعالشركات التابعة

2014م

2.083.763 صافي الجزء غري المتداول من اجمالي 
-7.505.847المرابحات والصكوك وتموي�ل طوي�ل األجل  2.069.125

يوضح الجدول التالي تفاصيل المرابحات والصكوك وتموي�ل طوي�ل األجل

تحتسب ت�كاليف التموي�ل على أساس اتفاقيات التموي�ل، باألسعار الجارية في السوق.
بعض ناقالت النفط العمالقة وناقالت الكيماويات مرهونة لصالح الجهات الممولة.

16 - مرابحات وصكوك وتموي�ل طوي�ل األجل

التموي�ل
%الشركة

3.900.000-3.900.000% 48 صكوك محلية مقومة بالريال السعودي*

1.204.363 تموي�ل مرابحة

- قروض تجارية من صندوق 
االست�ثمارات العامة

1.833.0943.037.457% 38

236.031236.031% 3

5.983.738 إجمالي المرابحات والصكوك 
100 %2.069.1258.052.863وتموي�ل طوي�ل األجل 

(317.663)
ناقصًا: األقساط الجارية من عقود 
تموي�ل المرابحة والقروض طويلة 

األجل
(229.353)(547.016)-

879.375 تموي�ل صندوق االست�ثمارات العامة 
11 %879.375-"مرابحة"

المجموعالشركات التابعة

2015م

5.666.075 صافي الجزء غري المتداول من اجمالي 
-7.505.847المرابحات والصكوك وتموي�ل طوي�ل األجل  1.839.772

يوضح الجدول التالي تفاصيل المرابحات والصكوك وتموي�ل طوي�ل األجل

قامــت المجموعــة بتاريــ�خ 22 يونيــو 2014م بتوقيــع اتفاقيــات تمويــ�ل مرابحــة قصــية األجــل وذلــك لغــرض تمويــ�ل 
صفقــة دمــج أصــول وعمليــات شــركة فيــال وتعزيــ�ز رأس المــال العامــل للمجموعــة، وتــم ســداد هــذا التمويــ�ل عــرب إصــدار 

ــ�خ 30 يوليــو 2015م )إيضــاح 26 - ب(. صكــوك محليــة مقومــة بالريــال الســعودي تــم إصدارهــا بتاري

ــ�ل مرابحــة وقــروض طويلــة األجــل وذلــك لغــرض رئيــس  ــد مــن اتفاقيــات تموي كمــا قامــت المجموعــة بتوقيــع العدي
ــاء ســفن جديــدة فــي مختلــف القطاعــات. ــاء واقتن ــ�ل بن وهــو تموي

* أتّمــت الشــركة بتاريــ�خ 30 يوليــو 2015م إصــدار وطــرح صكــوك محليــة مقّومــة بالريــال الســعودي طرحــًا عامــًا، وذلــك بقيمــة 
اســمية إجماليــة بلغــت 3.90 مليــار ريــال ســعودي، علمــًا بــأن القيمــة االســمية للصــك الواحــد بلغــت مليــون ريــال ســعودي، تســتحق 
فــي يوليــو مــن عــام 2022م. وقــد ُحــدد العائــد المتوقــع علــى الصكــوك بهامــش قــدره 80 نقطــة أســاس مضافــة إلــى معــدل 

األســاس )ســايبور( لــكل فــرتة توزيــع دوري )نصــف ســنوية( )إيضــاح  26 - ب(.
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19 - الخصوم األخرى

20 - المعامالت الهامة مع األطراف ذوي العالقة 

يمثــل هــذا البنــد رصيــد المبالــغ المســتلمة مــن إحــدى شــركات بنــاء الســفن كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م و2014م نظــي 
تحملهــا لإلصالحــات التــي ت�تعلــق بالخزانــات الخاصــة بســت ســفن قامــت ببنائهــا للشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات 
المحــدودة )شــركة تابعــة(، حيــث تــم االتفــاق علــى تحملهــا مبلــغ 6.12 مليــون ريــال ســعودي عــن كل ســفينة. تــم تصنيــف 
هــذا البنــد ضمــن الخصــوم المتداولــة كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م، حيــث أنــه يوجــد لــدى الشــركة التابعــة خطــة لصيانــة 

الســفن المتبقيــة خــالل اإلثنــي عشــر شــهرًا القادمــة.

تقوم المجموعة أثناء ممارستها ألعمالها االعتيادية بالتعامل مع اطراف ذوي عالقة.

الموقف الزكوي والضري�بي للشركة

قامــت الشــركة بتقديــم اإلقــرارات الزكويــة لكافــة الســنوات حتــى عــام 2014م، حيــث تمــت الموافقــة علــى الربــوط 
الزكويــة للشــركة مــن قبــل مصلحــة الــزكاة والدخــل )“المصلحــة”( عــن جميــع الســنوات حتــى عــام 2000م. كمــا قامــت 
المصلحــة بإجــراء الربــوط الزكويــة للشــركة مــن عــام 2001م حتــى عــام 2007م، وطالبــت فيهــا الشــركة بســداد التزامــات 
نــت  إضافيــة قدرهــا 22 مليــون ريــال ســعودي، وقــد تــم تجنيــب المخصــص الــالزم لذلــك. تعتقــد الشــركة بأنهــا قــد كوَّ

مخصصــا كافيــا للــزكاة وضري�بــة االســتقطاع كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م.
لم تستلم الشركة الربوط الزكوية من المصلحة عن السنوات المتبقية من عام 2008م حتى عام 2014م.

الموقف الزكوي والضري�بي للشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة 

قامــت الشــركة الوطنيــة لنقــل الكيماويــات المحــدودة بتقديــم اإلقــرارات الزكويــة لكافــة الســنوات حتــى عــام 2014م، 
وضري�بــة االســتقطاع حتــى نوفمــرب 2015م، وتــم ســداد الــزكاة المســتحقة وضري�بــة االســتقطاع وفقــًا لهــذه اإلقــرارات. 
اســتلمت الشــركة التابعــة الربــوط الزكويــة وربــوط ضري�بــة االســتقطاع للســنوات مــن 1991م وحتــى 2004م. قامــت 
الشــركة التابعــة بتقديـــم اعــرتاض لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى بعــض البنــود فــي هــذه الربــوط ومعالجتهــا وتــم 
التوصــل فــي أبريــ�ل 2010م إلــى تســوية مــع مصلحــة الــزكاة والدخــل بخصــوص الربوطــات المذكــورة أعــاله بمبلــغ وقــدره 
54 مليــون ريــال. دفعــت الشــركة التابعــة 26 مليــون ريــال فــي 2011م وتــم تقســيط الباقــي علــى خمــس ســنوات أبتــداًء 
مــن يوليــو 2012م. كمــا اســتلمت الشــركة التابعــة الربــوط الزكويــة وربــوط ضري�بــة االســتقطاع للســنوات مــن 2005م 
وحتــى 2008م. قامــت الشــركة التابعــة بتقديـــم اعــرتاض لــدى مصلحــة الــزكاة والدخــل علــى بعــض البنــود فــي هــذه 
بــأن  الــزكاة والدخــل. تعتقــد إدارة الشــركة التابعــة  لــدى مصلحــة  يــزال منظــورًا  الربــوط ومعالجتهــا، واالعــرتاض مــا 

ــًا كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م. المخصــص المكــون للــزكاة وضري�بــة االســتقطاع ُيعــدُّ كافي
لم تستلم الشركة التابعة الربوط الزكوية من المصلحة عن السنوات المتبقية من عام 2009م حتى عام 2014م.

الموقف الزكوي والضري�بي لشركة البحري للبضائع السائبة 

قامــت شــركة البحــري للبضائــع الســائبة بتقديــم كافــة إقراراتهــا الزكويــة حتــى عــام 2014م، ولــم تســتلم أي ربــوط 
نــت  ــ�خ التاســيس(. تعتقــد الشــركة التابعــة بأنهــا قــد كوَّ ــذ عــام 2010م )تاري ــزكاة والدخــل من زكويــة مــن قبــل مصلحــة ال

مخصصــا كافيــا للــزكاة وضري�بــة االســتقطاع كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م.

2015م

1.498.763إي�رادات التشغيل  4.251.946

15.857 14.505 تعويضات ت�كاليف 
ومصاريف مرتجعة

وفيما يلي تفصيل بهذه التعامالت الهامة خالل العام:

2014م

17 - ربح السهم وتوزيعات األرباح

18 - الزكاة وضري�بة االستقطاع

مخصص الزكاة وضري�بة االستقطاع

تــم احتســاب ربــح الســهم علــى أســاس المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الســنتني المنتهيتــني فــي 31 
ديســمرب 2015م و2014م والبالغــة 393.75 مليــون ســهم و338.41 مليــون ســهم، علــى التوالــي )إيضــاح 26(.

بتاريــ�خ 1 أبريــ�ل 2015م، اعتمــدت الجمعيــة العموميــة توزيــع أربــاح بنســبة 10٪ مــن رأس المــال عــن أربــاح عــام 2014م، 
أي مــا يعــادل 393.75 مليــون ريــال ســعودي بواقــع ريــال واحــد للســهم. تــم توزيــع مــا مجموعــه 345.9 مليــون ريــال 
ســعودي لألســهم المســتحقة لتوزيعــات األربــاح عــن عــام 2014م نظــرًا لالتفاقيــة مــع شــركة أرامكــو ضمــن عمليــة دمــج 
ــ�خ  أســطول شــركة فيــال )إيضــاح 26(، والتــي نصــت علــى أحقيــة شــركة أرامكــو فــي توزيعــات أربــاح عــام 2014م مــن تاري
تحويــ�ل الســفن للشــركة. وقــد بلــغ رصيــد توزيعــات األربــاح المســتحقة مبلــغ 35.1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

ديســمرب 2015م )2014م: 33.9 مليــون ريــال ســعودي(.

كمــا قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــ�خ 24 ديســمرب 2015م التوصيــة للجمعيــة العامــة للشــركة 
بتوزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمني قدرهــا 393.75 مليــون ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 
2015م بواقــع ريــال واحــد للســهم، كمــا قــرر أيضــًا التوصيــة للجمعيــة العامــة للشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة إضافيــة 
للمســاهمني قدرهــا 590.63 مليــون ريــال ســعودي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2015م بواقــع ريــال 
ونصــف ريــال للســهم ليكــون إجمالــي التوزيعــات النقديــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2015م مبلــغ 
984.38 مليــون ريــال ســعودي بحيــث يكــون مجمــوع التوزيعــات النقديــة للســهم الواحــد ريالــني ونصــف الريــال للســهم 

والــذي يمثــل %25 مــن قيمــة الســهم االســمية.

ت�ت�كــون أهــم عناصــر الوعــاء الزكــوي للمجموعــة بموجــب أنظمــة الــزكاة بشــكل أساســي مــن حقــوق المســاهمني 
ــ�ل المرابحــة والقــروض طويلــة األجــل وصافــي الدخــل المعــدل، مخصومــًا  والمخصصــات كمــا فــي بدايــة الســنة وتموي
منــه صافــي القيمــة الدفرتيــة لألصــول الثابتــة واالســت�ثمارات وبعــض البنــود األخــرى، حيــث تحمــل الــزكاة علــى قائمــة 

الدخــل الموحــدة.

تقدم الشركة وشركاتها التابعة اقراراتها الزكوية بشكل منفصل لكل شركة على حدة.

2014م2015م

142.898138.907 مخصص الزكاة وضري�بة االستقطاع 
كما في بداية السنة

71.010 33.440مخصص الزكاة للسنة

110.344 3.996مخصص ضري�بة األستقطاع للسنة

(27.441) (33.445)مبالغ مدفوعة خالل السنة

296.811
مخصص الزكاة وضري�بة االستقطاع 

142.898كما في نهاية السنة

كانت حركة مخصص الزكاة وضري�بة االستقطاع خالل السنة المنتهية في 31 ديسمرب كما يلي:
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2014 م2015 م

5.1073.096 مكاسب بيع أصول ثابتة

3.081 (2.386)صافي ربح االست�ثمارات

561 (2.290)زيادة مسرتدات من مطالبات ت�أمني

1.928 (4.053)أخرى

10.677 (1.053)المجموع

يت�كون صافي إي�رادات (مصاريف) أخرى للسنة المنتهية في 31 ديسمرب مما يلي :

22 - إي�رادات )مصاريف( أخرى، صافي

23 - االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات المحتملة 

بلغــت االلتزامــات الرأســمالية علــى المجموعــة والمتعلقــة ببنــاء عشــر ناقــالت نفــط عمالقــة مبلــغ 2.49 مليــار 
ريــال ســعودي، باإلضافــة إلــى التزامــات رأســمالية بمبلــغ 0.27 مليــار ريــال ســعودي متعلقــة بشــراء ناقلــة نفــط 
عمالقــة مســتخدمة، والتزامــات رأســمالية بمبلــغ 0.58 مليــار ريــال ســعودي متعلقــة بشــراء ناقلتــي نفــط عمالقتــني 

مســتخدمتني كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م )2014م: ال شــيء( )إيضــاح 14(.

يوجــد لــدى المجموعــة خطابــات ضمــان بنكيــة بمبلــغ 297.45 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م 
)2014م: 275.59 مليــون ريــال ســعودي( وقــد تــم إصدارهــا فــي ســياق األعمــال االعتياديــة للمجموعــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن لــدى المجموعــة بعــض القضايــا القانونيــة والتــي يجــري النظــر فيهــا ضمــن نشــاط 
المجموعــة االعتيــادي وفــي الوقــت الــذي لــم ت�تقــّرر النتائــج النهائيــة لهــذه القضايــا، فــإن اإلدارة ال ت�توقــع أن يكــون 

لهــا ت�أثــي ســلبي جوهــري علــى نتائــج عمليــات المجموعــة الموحــدة أو علــى مركزهــا المالــي الموحــد.

2015م

أرامكو (مساهم) 
216.712والشركات التابعة لها 364.344

16.204 14.505
الشركة العالمية للشحن 

والنقل المحدودة (جهة منتسبة)

بلغت أرصدة هذه التعامالت كما في 31 ديسمرب كما يلي:
منها أرصدة مستحقة من أطراف ذوي العالقة مسجلة ضمن المدينني التجاري�ني

2014م

103.06065.856 رواتب ومزايا موظفني

38.414 إطفاء مصاريف مدفوعة
مقدمًا وأخرى

21.084 أتعاب واستشارات مهنية 
وقانونية

2.162

10.415

4.918 3.844استهالك

17.986 12.238أخرى

31.027 مخصص ديون مشكوك في 
تحصيلها (إيضاح 5)

4.360

2014 م 2015 م

216.489 98.875المجموع

ت®ت¬كون المصاريف العمومية واإلدارية للسنة المنتهية في 31 ديسمرب مما يلي:

21 - المصاريف العمومية واإلدارية 
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مجموع مصاريف 
التشغيل األخرى

مجموع مصاريف 
التشغيل

إجمالي دخل التشغيل 
قبل إعانة الوقود

إعانة الوقود

إجمالي دخل التشغيل 

(961.251)(487.537)(67.083) (447.502)

(1.878.153)(677.776)(67.083) (547.110)

274.106125.14653.756 3.282

174.43423.816- 19.686

448.540148.96253.756 22.968

نقل
البرتوكيماويات

نقل البضائع
العامة

إي�رادات  التشغيل

مصاريف التشغيل األخرى:

ت�كلفة الوقود

مصاريف السفن

مصاريف الشحنات

مصاريف الرحالت

استهالك وإطفاء

أخرى

2.152.259802.922120.839 550.3923.626.412

(916.902)(190.239)- (99.608)(1.206.749)

(471.139)(202.947)(46.378) (58.209)(778.673)

--- (237.485)(237.485)

(122.432)(106.775)- (83.882)(313.089)

(355.677)(163.954)(20.705) (50.821)(591.157)

(12.003)(13.861)- (17.105)(42.969)

(1.963.373)

(3.170.122)

456.290

217.936

674.226

674.226

نقل البضائع
السائبة  المجمـوعنقل النفط *

2014م

يوضح الجدول التالي توزيع نشاط المجموعة طبًقا للقطاعات التشغيلية كما في 31 ديسمرب

* تشتمل إي�رادات التشغيل على مبلغ قدره 1.2 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية بتاري�خ 31 ديسمرب 2014م،    
وهو عبارة عن إجمالي إي�رادات المجموعة من عميل واحد )أرامكو - مساهم( ، 

والذي يمثل أكر من 10 % من إي�رادات التشغيل للمجموعة )إيضاح 20(.
 تنتشر سفن المجموعة خالل رحالتها في عدة أنحاء حول العالم وال يرتّكز تواجدها في مناطق جغرافية معّينة.

* تشتمل إي�رادات التشغيل على مبلغ قدره 3.81 مليار ريال سعودي للسنة المنتهية بتاري�خ 31 ديسمرب 2015م ، 
وهو عبارة عن إجمالي إي�رادات المجموعة من عميل واحد )أرامكو - مساهم( ، 

والذي يمثل أكر من 10 % من إي�رادات التشغيل للمجموعة )إيضاح 20(.
 تنتشر سفن المجموعة خالل رحالتها في عدة أنحاء حول العالم وال يرتّكز تواجدها في مناطق جغرافية معّينة.

مجموع مصاريف 
التشغيل

إجمالي دخل التشغيل 
قبل إعانة الوقود

إعانة الوقود

إجمالي دخل التشغيل 

1.600.182193.13051.770 171.527

146.55519.850- 13.505

1.746.737212.98051.770 185.032

نقل
البرتوكيماويات

نقل البضائع
العامة

إيرادات  التشغيل

مصاريف التشغيل األخرى:

تكلفة الوقود

مصاريف السفن

مصاريف الشحنات

مصاريف الرحالت

استهالك وإطفاء

أخرى

5.764.525774.610114.559 848.4267.502.120

(878.243)(123.740)(724) (78.392)(1.081.099)

---

- -

مجموع مصاريف 
(62.065)(457.740)(3.286.100)التشغيل األخرى (598.507)

(4.164.343)(581.480)(62.789) (676.899)

(2.477.299)(207.471)(38.452) (60.728)(2.783.950)

(389.370)(389.370)

(225.939)(70.291)(712) (86.578)(383.520)

(559.990)(165.173)(22.901) (61.831)(809.895)

(22.872)(14.805)(37.677)

(4.404.412)

(5.485.511)

2.016.609

179.910

2.196.519

نقل البضائع
السائبة  المجمـوعنقل النفط *

2015م

أ- يوضح الجدول التالي توزيع نشاط المجموعة طبًقا للقطاعات التشغيلية كما    
    في 31 ديسمرب

24 - المعلومات القطاعية
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25 - األدوات المالية وإدارة المخاطر

تمثــل مخاطــر أســعار العمــوالت المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة للتغــيات فــي أســعار العمــوالت الخاصــة الســائدة 
فــي الســوق. تخضــع المجموعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت بشــأن موجوداتهــا ومطلوباتهــا المرتبطــة بعمولــة، بمــا فــي ذلــك الودائــع 
البنكيــة، والقــروض. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر أســعار العمــوالت وذلــك بالمتابعــة المســتمرة للتغــيات فــي أســعار العمــوالت. قامــت 

المجموعــة بتوقيــع اتفاقيــات خيــارات أســعار عمــوالت للتحــوط مــن التذبــذب فــي اســعار العمــوالت.

إن أنشــطة المجموعــة تعرضهــا إلــى مخاطــر ماليــة مختلفــة، وت�تضمــن هــذه المخاطر: مخاطر الســوق )تشــمل مخاطــر العمالت ومخاطر 
القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة لســعر العمولــة(، ومخاطــر االئ�تمــان ومخاطــر الســيولة. تركــز إدارة المخاطــر للمجموعــة علـــى عــدم 

إمكانيــة التنبــؤ بأوضــاع األســواق الماليــة ويســعى إلــى التقليــل مــن الت�أثــيات العكســية المحتملــة علـــى األداء المالــي للمجموعــة.  

ت�تضمــن األدوات الماليــة المقيــدة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بشــكل رئيســي مــن النقــد ومــا يماثلــه واالســت�ثمارات والذمــم 
المدينــة والتمويــ�ل والذمــم الدائنــة وبعــض المصاريــف المســتحقة واألدوات الماليــة المشــتقة.

يتــم إجــراء المقاصــة بــني األصــول والخصــوم الماليــة وإثبــات الصافــي بالقوائــم الماليــة الموحــدة عندمــا يكــون لــدى المجموعــة حقــًا 
قانونيــًا فــي إجــراء المقاصــة والنيــة إمــا للتســوية علــى أســاس الصافــي أو إثبــات األصــول والخصــوم فــي نفــس الوقــت. وتقــوم اإلدارة 

العليــا بــإدارة برنامــج إدارة المخاطــر. ت�تلخــص أنــواع المخاطــر الهامــة بمــا يلــي

تمثــل مخاطــر اإلئ�تمــان عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى ت�كبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. تقــوم المجموعــة 
بــإدارة مخاطــر اإلئ�تمــان الخاصــة بهــا وذلــك بالتعامــل مــع بنــوك ذات ســمعة جيــدة، وبالنســبة للعمــالء بوضــع حــدود إئ�تمــان لــكل عميــل، 
ــة علــى  ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة وضمــان المتابعــة عــن كثــب. كمــا فــي 31 ديســمرب 2015، تشــتمل أرصــدة الذمــم المدينــة التجاري

مبالــغ قدرهــا 306.2 مليــون ريــال ســعودي )2014: 229.7 مليــون ريــال ســعودي( مســتحقة مــن مؤسســات حكوميــة.

تمثــل مخاطــر الســيولة الصعوبــات التــي تواجههــا المجموعــة فــي توفــي األمــوال للوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. 
تنشــا مخاطــر الســيولة عــن عــدم المقــدرة عــن بيــع أصــل مالــي مــا بســرعة وبمبلــغ يعــادل قيمتــه العادلــة. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخاطــر 

الســيولة وذلــك بالت�أكــد مــن توفــر التســهيالت البنكيــة. 

تمثــل مخاطــر العمــالت المخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة بســبب التغــيات فــي أســعار الصــرف األجنبــي. تخضــع المجموعة 
للتقلبــات فــي أســعار الصــرف األجنبــي خــالل دورة أعمالهــا العادية. 

ال ت�تعــرض المجموعــة لمخاطــر عمــالت هامــة، حيــث أن معظــم تعامالتهــا ت�تــم بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي والدرهــم االماراتــي. 
أن عملتــي الــدوالر األمريكــي والدرهــم االماراتــي ال تمثــل مخاطــر عمــالت هامــة ألن ســعر صرفهمــا مثبــت تقري�بــا مقابــل الريــال الســعودي.

هــي المبلــغ الــذي يتــم مقابلــه تبــادل أصــل أو تســوية التــزام بــني أطــراف لديهــا المعرفــة والنيــة، وت�تــم بنفــس شــروط التعامــل مــع األطراف 
األخــرى. وحيــث يتــم تجميــع القوائــم الماليــة للمجموعــة علــى أســاس طريقــة الت�كلفــة التاريخيــة ماعــدا األســت�ثمارات فــي األوراق الماليــة 
المتاحــة للبيــع واألدوات الماليــة المشــتقة ، حيــث يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة، وقــد تنتــج فروقــات بــني القيمــة الدفرتيــة وتقديــرات 

القيمــة العادلــة. تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادلــة لتلــك األصــول والخصــوم الماليــة ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن قيمتهــا الدفرتيــة.

مخاطر أسعار العموالت 

مخاطر اإلئ�تمان 

مخاطر السيولة

مخاطر العمالت

القيمة العادلة

11.130.741األصول

001.143 الخصوم

نقل النفط

3.330.214

1.857.337

نقل 
البرتوكيماويات

873.699

1.120.809

نقل البضائع 
العامة 

707.543

407.934

نقل البضائع 
السائبة

2.054.454

10.350

أصول وخصوم 
مشرتكة *

2015م

ب- يوضح الجدول التالي توزيع األصول والخصوم للمجموعة
حسب القطاعات التشغيلية كما في 31 ديسمرب:

19.096.651

9.397.573

المجمـوع

10.201.913األصول

4.790.455 الخصوم

نقل النفط

3.393.587

2.065.533

نقل 
البرتوكيماويات

1.784.598

1.210.729

نقل البضائع 
العامة 

696.520

434.818

نقل البضائع 
السائبة

1.067.793

457.607

أصول وخصوم 
مشرتكة *

2014م

يوضح الجدول التالي توزيع األصول والخصوم للمجموعة
حسب القطاعات التشغيلية كما في 31 ديسمرب:

17.144.411

8.959.142

المجمـوع

*  األصــول والخصــوم المشــرتكة هــي تلــك البنــود التــي ال يمكــن ربطهــا بقطــاع واحــد فقــط مثــل األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد 
فــي الصنــدوق والمرابحــات والودائــع واالســت�ثمارات وتوزيعــات األربــاح غــي المطالــب بهــا وغيهــا.
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وقعــت الشــركة اتفاقيــة تمويــ�ل مرابحــة جســري مــع عــدد مــن البنــوك بمبلــغ قــدره 3.18 مليــار ريــال ســعودي فــي 22 يونيــو 2014م وذلــك 
لتمويــ�ل العــوض النقــدي لعمليــة دمــج أســطول وعمليــات شــركة فيــال وتمويــ�ل المصاريــف المتعلقــة بعمليــة الدمــج. حيــث أن هــذا التمويــ�ل 
الجســري اســتمر لمــدة 13 شــهرًا مــن تاريــ�خ التمويــ�ل. كمــا تمــت موافقــة الجمعيــة العموميــة بتاريــ�خ 1 أبريــ�ل 2015م علــى إصــدار أدوات ديــن قابلــة 

للتــداول بمــا فيهــا الصكــوك والســندات. 

وقــد أتّمــت الشــركة بتاريــ�خ 30 يوليــو 2015م إصــدار وطــرح صكــوك محليــة مقّومــة بالريــال الســعودي طرحــًا عامــًا، وذلــك بقيمــة اســمية إجماليــة 
بلغــت )3.90 مليــار ريــال ســعودي( ثالثــة مليــارات وتســعمائة مليــون ريــال ســعودي علمــًا بــأن القيمــة االســمية للصــك الواحــد مليــون ريــال 
ســعودي، تســتحق الســداد فــي يوليــو مــن عــام 2022م. كمــا تــم ســداد تمويــ�ل المرابحــة الجســري المذكــور أعــاله )3.18 مليــار ريــال ســعودي( مــن 

متحصــالت طــرح هــذه الصكــوك، ويتــم اســتخدام باقــي المتحصــالت فــي تمويــ�ل مشــاريع وخطــط الشــركة الرأســمالية والتشــغيلية.

لــدى المجموعــة أدوات ماليــة مشــتقة ت�تمثــل فــي اتفاقيــات خيــارات أســعار عمــوالت. بلــغ مجمــوع القيمــة االســمية لهــذه األدوات 
الماليــة القائمــة كمــا فــي 31 ديســمرب 2015م بموجــب هــذه االتفاقيــات 31.78 مليــون ريــال ســعودي )2014: 37.87 مليــون ريــال ســعودي(، وذلــك 
ــال ســعودي(. وبلغــت الخســائر غــي المحققــة إلعــادة تقي�يــم هــذه  ــار ري ــال ســعودي )2014: 1.53 ملي ــار ري علــى اجمالــي قــروض بقيمــة 1.53 ملي
االتفاقيــات خــالل الســنة 6.34 مليــون ريــال ســعودي )2014: 16.4 مليــون ريــال ســعودي(، حيــث تــم اثباتهــا ضمــن مصاريــف التمويــ�ل. ويتــم إعــادة 

تقي�يــم هــذه االتفاقيــات بشــكل دوري إلثبــات األربــاح أو الخســائر غــي المحققــة، إن وجــدت.

اعتمــد مجلــس االدارة القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2015م خــالل اجتماعــه الــذي عقــد بتاريــ�خ 14 جمــادى 
االولــى 1437هـــ )الموافــق 23 فربايــر 2016م(.

تــم إعــادة تبويــب بعــض أرقــام المقارنــة الخاصــة بالقوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2014م، لت�توافــق مــع 
ــة. طريقــة العــرض للســنة الحالي

تموي�ل المرابحة والعوض النقدي

27 - األدوات المالية المشتقة 

28 - اعتماد القوائم المالية الموحدة

29 - إعادة التبويب 

26 - نقل ملكية سفن شركة فيال إلى البحري

        بحســب االتفاقيــات المربمــة بتاريــ�خ 4 نوفمــرب 2012م، تــم انتقــال كامــل أســطول شــركة فيــال البحريــة العالميــة المحــدودة )فيــال( إلــى 
البحــري البالــغ عشــري�ن ناقلــة بنهايــة عــام 2014 كمــا يلــي:

-أربعة عشرة ناقلة نفط عمالقة  
-ناقلة نفط عمالقة واحدة تستخدم كسفينة للتخزي�ن العائم   

-خمس ناقالت منتجات نفط مكرر  

                   وتــم االتفــاق بموجــب اتفاقيــات عمليــة الدمــج أن تدفــع الشــركة عوضــًا إجماليــًا مقــداره 4.88 مليــار ريــال ســعودي )مــا يعــادل 1.3 مليــار 
دوالر أمريكــي( عبــارة عــن مدفوعــات نقديــة مقدارهــا 3.12 مليــار ريــال ســعودي )مــا يعــادل 832.75 مليــون دوالر أمريكــي(، باإلضافــة إلــى إصــدار 
78.75 مليــون ســهم جديــد مــن أســهم الشــركة بســعر متفــق عليــه بتاريــ�خ تلــك االتفاقيــات والبالــغ 22.25 ريــال ســعودي للســهم الواحــد مقابــل 
قيمــة أول ســت ناقــالت نفــط عمالقــة تــم اســتالمها مــن شــركة فيــال، وقــد تــم نقــل ملكيتهــا قانونيــا باســم الشــركة بتاريــ�خ 8 ســبتمرب 2014م، 
ممــا رفــع عــدد إجمالــي أســهم الشــركة المصــدرة بعــد إتمــام عمليــة الدمــج إلــى 393.75 مليــون ســهم. تــم إثبــات القيمــة االســمية ألســهم زيــادة 
رأس المــال والبالغــة 787.50 مليــون ريــال ســعودي )بواقــع 10 ريــال ســعودي للســهم( ضمــن رأس المــال، كمــا تــم إثبــات قيمــة عــالوة اإلصــدار 
والبالغــة 964.69 مليــون ريــال ســعودي )بواقــع 12.25 ريــال ســعودي للســهم( ضمــن االحتياطــي النظامــي. وتمثــل األســهم الجديــدة المصــدرة 
ــ�ر )المملوكــة بالكامــل ألرامكــو الســعودية( نســبة 20 % مــن رأس مــال البحــري بعــد اكتمــال عمليــة الدمــج  لشــركة أرامكــو الســعودية للتطوي

علــى أن يكــون لهــا تمثيــل عــادل فــي مجلــس إدارة الشــركة )البحــري(.
وقــد تــم اســتالم الســفن المملوكــة ســابقا لشــركة فيــال تدري�جيــًا خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2014م ابتــداًء مــن تاريــ�خ 21 يوليــو 2014م حتــى 

شــهر ديســمرب 2014م.
ومــن ضمــن االتفاقيــات المربمــة، تــم توقيــع عقــد شــحن طويــ�ل األجــل تبلــغ مدتــه 10 ســنوات كحــد أدنــى، وبذلــك أصبحــت الشــركة الناقــل 
الحصــري لنقــل النفــط الخــام المبــاع مــن قبــل أرامكــو الســعودية علــى أســاس التســليم للعميــل. وبموجــب هــذا العقــد ولتلبيــة احتياجــات أرامكــو 
الســعودية المســتقبلية مــن ناقــالت النفــط العمالقــة المقــدرة بمــا يقــارب 50 ناقلــة نفــط خــام عمالقــة، تقــوم الشــركة بالتوظيــف األمثــل 

ألســطول نقــل النفــط باإلضافــة إلــى اســت�ئجار ناقــالت أخــرى حســب الحاجــة. 
ويســتند عقــد الشــحن طويــ�ل األجــل علــى شــروط متفــق عليهــا ت�تمتــع بموجبهــا الشــركة بالحمايــة عنــد هبــوط أســعار الشــحن عــن حــد أدنــى 
متفــق عليــه )الحــد األدنــى( أمــا إذا ارتفعــت أســعار الشــحن فــوق حــد معــني آخــر متفــق عليــه )حــد التعويــض( فســتقوم الشــركة بتعويــض أرامكــو 

الســعودية بنســب معينــة عــن المبالــغ التــي قــد يكــون ســبق أن دفعتهــا للشــركة عنــد انخفــاض أســعار الشــحن عــن الحــد األدنــى.
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لقــد تــّم إعــداد التقريــ�ر الســنوي لعــام 2015م وفًقــا لمعايــ�ي اإلفصــاح والشــفافّية ومتطلبــات 

هيئــة الســوق المالّيــة، ومعايــ�ي الهيئــة  الســعودّية للمحاســبني القانونيــ�ني، ومعايــ�ي التقاريــ�ر 

المالّيــة الدولّيــة.

وبهــذه المناســبة يــّود مجلــس اإلدارة انتهــاز هــذه الفرصــة لتقديــم شــكره وتقديــره إلــى 

بــن عبدالعزيــ�ز، وإلــى ولــي عهــده صاحــب  مقــام خــادم الحرمــني الشــريفني الملــك ســلمان 

الســمو الملكــي األمــي / محمــد بــن نايــف بــن عبدالعزيــ�ز، وإلــى ولــي ولــي العهد صاحب الســمو 

ــ�ز، يحفظهــم اهلل، وإلــى الحكومــة الرشــيدة،  ــن عبدالعزي ــن ســلمان ب الملكــي األمــي / محمــد ب

كمــا يســّر مجلــس اإلدارة، أن يشــكر مســاهمي الشــركة وعمالئهــا، ويعــرب لهــم عــن االمتنــان / 

والتقديــر علــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة التــي تدفــع مجلــس اإلدارة لبــذل المزيــد مــن العطــاء، 

وقيــادة الشــركة فــي الطريــ�ق الصحيــح .

كذلــك يقــّدم المجلــس شــكره وتقديــره إلــى اإلدارة التنفيذّيــة وكافة منســوبي الشــركة، على 

جهودهــم المقــّدرة مــن أجــل تطويــ�ر األداء وتحســينه، والعمــل بجــد لتحقيــق أهــداف الشــركة 

الموضوعــة .

واهلل من وراء القصد ،،،،
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