
ُشركــــــاء 
العالــــــم







ــر  ــًة عب ــًة بالغ ــات النقــل والشــحن أهمي اكتســبت عملي
التاريــخ، وكانــت الســفن التجاريــة أحــد أبــرز أدواتهــا التــي 
تطــورت بتطــور الــدول وتعاقــب الحضــارات، فتعــددت 
وأتاحــت  أســاطيلها،  أشــكال  وتنوعــت  مســاراتها 
للبشــرية علــى ِقدمهــا المزيــد مــن الفــرص والتبــادل 

التجــاري.

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

العالميــة. للتجــارة 

البحــري  للنقــل  الســعودية  الوطنيــة  الشــركة  ُتعــد 
»البحــري«، بمــا تملكــه مــن طاقــاٍت وكــوادٍر وطنيــٍة 
الدعائــم  إحــدى  متميــزة،  وتقنيــة  فنيــة  وإمكانــات 
الوطنيــة التــي تســاهم بشــكل فاعــل فــي دفــع عجلــة 
جهــود التحــول اإليجابــي فــي نمــو القطــاع البحــري، 
للخدمــات  عالميــة  كبوابــة  المملكــة  مكانــة  وتعزيــز 
بتعزيــز حضورهــا فــي األســواق  اللوجســتية. وذلــك 
وقــدرات  واعــدة  بطموحــات  واالنطــاق  العالميــة 
تشــغيلية فائقــة نحــو آفــاٍق جديــدة مــن الريــادة والنمــو. 

المقدمــــة 4
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االنطالقة
1978م

المقدمــــة 6
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االنطاقــة
نبــــــذة عامـــة

المقدمــــة

تأسست شركـة البحري، بموجب المرسوم 
الملكي رقم م/5 الصادر بتاريخ 12 صفر 

1398هـ، الموافق 22 يناير 1978م، كشركة 

مساهمة عامة مدرجة في سوق األسهم 
السعوديــة )تداول(. ويمتلك صندوق 

االستثمارات العامة PIF) 22.5%( من 
أسهمها، في حين تمتلك شركة أرامكو 

السعودية للتطوير %20 من األسهم، أما 
باقي األسهم فمملوكٌة من قبل مواطنين 

ومؤسسات استثمارية. 

منــذ  الماضيــة  األربعــة  العقــود  خــال  البحــري  تحّولــت 
تأسيســها، شــركة نقــل شــحٍن بحــرٍي صغيــرة تعمــل بأربــع 
ســفن متعــددة االســتخدامات فقــط، لتصبــح واحــدًة مــن 
أكبــر شــركات النقــل فــي العالــم، التــي تمتلــك عــددًا كبيــرًا 
ــارزة فــي قطــاع  ــًة ب مــن الناقــات والســفن، وتحتــل مكان

ــة. ــة العالمي ــة البحري الماح

تقــدم “البحــري” خدماتهــا عبــر شــبكة عالميــة متطــورة 
يعمــل بهــا قرابــة الـــ 3000 موظــف يلبــون احتياجــات 
عمائهــا، وذلــك بــدءًا مــن تحقيــق االســتفادة القصــوى 
خصيصــًا  ُمصممــة  ســفن  بنــاء  إلــى  وصــواًل  للشــركاء، 
لتوفيــر خدمــات نقــل متكاملــة داخليــًا وخارجيــًا. والتزامهــا 
بتقديــم خدمــات بحريــة وبريــة وجويــة رائــدة ذات قيمــة 

مضافــة، مســتفيدة مــن أحــدث التقنيــات العالميــة.

الممارســات  أفضــل  وتطبيــق  باالبتــكار  البحــري  وتلتــزم 
فــي جميــع أعمالهــا، ممــا ســاهم فــي المحافظــة علــى 
موقعهــا الريــادي فــي طليعــة القطــاع البحــري منــذ انطاق 
عملياتهــا، مــع تنويــع مجــال أعمالهــا والتوســع فــي أســواق 
جديــدة تعــزز تواجدهــا كشــركة رائــدة عالميــًا فــي مجــال 
النقــل والخدمــات اللوجســتية، إلــى جانــب التزامهــا الدائــم 
بالتوســع بتطويــر مرافــق حديثــٍة، مــن بينهــا إنشــاء ســاحة 
ــاء جــدة اإلســامي، إضافــة  ــات خاصــة كمــا فــي مين حاوي
مينــاء  فــي  مرافــق مماثلــة  إنشــاء  إلــى وضــع مخطــط 

ــام.    ــي الدم ــز ف ــك عبدالعزي المل

ــر مــن 40  ــة تكمــل أكث ــوم، أول شــركة نقــل وطني ــا الي إنن
ــا نحــو تحقيــق المزيــد  عامــًا مــن العمليــات، ونســعى ُقدًم
مــن النمــو والنجاحــات وإنشــاء قاعــدة عمــاء قويــة داخــل 
المملكــة وخارجهــا، والتــي نؤكــد مــن خالهــا علــى مكانتنــا 
المرموقــة فيمــا يتعلــق بالجــودة والموثوقيــة والســامة، 

إلــى جانــب المســاهمة فــي زيــادة العائــد علــى اســتثمارات 
المســاهمين. 

تســاهم البحــري بأعمالهــا فــي مســتهدفات “رؤيــة المملكــة 
ــزًا لوجســتيًا  ــح محــورًا اســتراتيجيًا ومرك ــأن تصب 2030” ب

عالمًيــا. وفــي إطــار ســعينا لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، 
تلهمنــا علــى وجــه الخصــوص أربعــة أهــداف لهــذه الرؤيــة:

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

رفــع نســبة المحتــوى المحلــي فــي قطــاع النفــط 	 
.75% إلــى  والغــاز 

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

االرتقــاء باالقتصــاد الســعودي إلــى المراتــب الـــ 15 	 
األولــى علــى مســتوى العالــم.
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تأسيس البحري كشركة مساهمة مدرجة في 
سوق األسهم السعودية.

بدء تشغيل ناقات في قطاع خدمات نقل 
البضائع العامة.

توقيع البحري للبضائع السائبة اتفاقية 
شراكة مع الشركة العربية للخدمات الزراعية 

“أراسكو”.

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

زيادة رأس مال الشركة ليصل إلى 3.9 مليار 
ريال سعودي

طلب قطاع نقل البضائع السائبة 5 	 
ناقات جديدة من نوع كمسرماكس.

وقعت البحري اتفاقية لدمج أسطول 	 
وعمليات شركة فيا البحرية العالمية.

أصبحت البحري الناقل الحصري للنفط 	 
المباع على أساس التسليم من شركة 

أرامكو السعودية.

دخـول مجـال نقــل الكيماويـات مــع الشركة 
السعودية للصناعات األساسية )سابك(.

بدء أنشطة خدمات الشحن الجوي والبري.

توسع أعمال البحري وضم نشاط نقل 	 
النفط الخام.

تأسيس قطاع خدمات إدارة السفن.	 

المقدمــــة

1983

2010

2011

2014

2012 1990

2002

1996

1978
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وقعت شركة البحري مذكرة تفاهم مع 	 
  IMI الشركة العالمية للصناعــات البحريــة
  HHI وشركة هونداي للصناعات الثقيلة

من أجل بناء ناقات نفط خام عماقة 
جديدة.

توقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة 	 
لتحلية المياه المالحة بـ 760 مليون ريال 

سعودي لتوريد مياه محاة .

وقعت البحري اتفاقية لبناء 10 ناقات 	 
كيماويات مع شركة هيونداي ميبو 

.HMD لألحواض الجافة

تأسيس الشركة الوطنية للحبوب 	 
كمشروع مشترك بين البحري والشركة 

السعودية لاستثمار الزراعي واإلنتاج 
الحيواني )سالك(.

انضمام 4 ناقات للبضائع السائبة.	 

طلب قطاع نقل النفط 10 ناقات نفط 
عماقة. 

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

للصناعات الثقيلة.

استام ناقلة نفط عماقة

اطاق مشروع محطات تحلية مياه العائمة

إطاق شركة “البحري بولوريه” للخدمات 	 
اللوجستية. 

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

الثقيلة.

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

هيونداي للصناعات الثقيلة.

وقعت البحري اتفاقية مشروع مشترك 	 
لتأسيس حوض بناء سفن جديد للقطاع 

البحري في مجمع الملك سلمان العالمي 
للصناعات والخدمات البحرية برأس الخير.

2019

2020

2015

2018
2021

2022

2017
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المقدمــــة

آفاق البحري 
تقـــــــــــــــــدٌمٌ

مستمـــــــــــــر
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الرؤيــة

الرؤيــة

القيـــــم
خلــق القيمــة ونشــر االزدهـــار 
مــن خــالل ربــط االقتـصـــادات 
حـول العالم وقيادة التميز في 
الخدمـات اللوجستيـة العالمية 

ــر  ــا وفقــًا ألرقــى المعايي أن نكــون أفضــل مــزود للخدمــات، ونواصــل تقديــم خدماتن
العالميــة. كمــا نســعى بشــكل مســتمر إلــى تطبيــق األســس التجاريــة المســؤولة، 
وسنســتمر فــي تبنــي القــدرات المســتدامة لتقديــم حلــول تناســب احتياجــات شــركائنا 

ومســاهمينا وتحقيــق المنفعــة المتبادلــة بمــا يتماشــى مــع قيمنــا.

التــفــهــــــــم	 
اإلقـــــــــــدام	 
المثابـــــــــــرة	 
الشفــافـيـــة	 
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 ناقلــة وسفينــة حديثــة
ومتطـــورة

المقدمــــة

ريــادة وموثوقيــة
أرقــــام البحـــــري

9542

2810

69

ناقلة نفط خام عمالقة

ناقـالت منتجــاتناقلـة كيماويــات

سفن البضائع السائبةسفن الدحرجــة

واحدة من أكبر مالكي ومشغلي ناقات النفط العماقة

تتصدر البحري المراكز األولى بين مالكي 
ناقات الكيمــاويات

دة برافعات أوزان ثقيلة  جميع سفن الدحرجة ُمزوَّ
ومتخصصة في أنواع عديدة من بضائع الدحرجة

صديقة للبيئة بكفاءة عالية

منتجات بترولية وكيماويات مكررة
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األولـى وطنيــًا
أول شركة نقل وطنية تكمل أكثر من 40 عامًا من العمليات، ونسعى ُقدًما نحو 

تحقيق المزيد من النمو والنجاحات وإنشاء قاعدة عماء قوية داخل المملكة وخارجها

SIRE البحري األفضل أداًء في برنامج تقرير السامة والجودة واألمن

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

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

األفضـــل أداًء

األعلــى جــودة

ضمن األسواق العشرة األولى 
عالميــًا
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المقدمــــة

شـراكـــــات
أرقــــام البحـــــري

مقـرهــا:مقـرهــا:

مقـرهــا: مقـرهــا:

سنغافوره، وتمارس عملياتها حول العالمالمملكـة العربيـة السعوديـة

الرياض، وتمارس عملياتها حول العالم  رأس الخيـر، المملكة العربية السعودية

نقــل الغــاز المســالتعبئــة وتخــزين الحبـــوب

تحـــلية الميــاه
الصنــاعات البحــــرية

 شركة البحــري تمتلك 50%	 

شركة سالــك تمتلك 50%	 

 شركة البحــري تمتلك 30.3%	 

شركة هايدوك القابضة المحدودة 	 
تمتلك 69.7%

شركة البحــري تمتلك 100%	 
 شركة البحــري تمتلك 19.9%	 

 شركة أرامكو السعودية تمتلك 49%	 

 شركة المبريل تمتلك 20%	 

شركة هيونداي للصناعات الثقيلة 	 
المحدودة تمتلك 10%

نشاطها الرئيس:نشاطها الرئيس:

نشاطها الرئيس:
نشاطها الرئيس:

الملكيــة:الملكيــة:

الملكيــة:
الملكيــة:
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قطاعـات األعمـال
1

2

3

4

5

6
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شريك ُمفضل 
للعمالء العالميين

البحــري للنفط

تتصدر البحري للنفط مرتبة متقدمة في سوق النفط العالمي على مدى عقدين من الزمان، فهي تمتلك 
وتشغل أسطواًل ضخمًا من ناقات النفط العماقة، حيث تبلغ حمولة كل منها 2.2 مليون برميل لكل 

رحلة، بينما تبلغ الحمولة اإلجمالية لألسطول 12.5 مليون طن ساكن.

تحرص البحري للنفط على حصول عمائها ومساهميها على أفضل قيمة ممكنة، وذلك من خال 
معرفتها الكاملة بأفضل آليات السوق، ولكونها مالكة ومستأجرة ألسطول من الناقات بما يضمن 

المرونة التجارية والتشغيلية. فضًا على قدرتها على طرح نماذج تشغيلية مبتكرة تعتمد على البيانات 
الضخمة، فهي تتمتع بنظام إدارة متطور للطرق البحرية يساعد في تحقيق معدالت عالية لاستفادة من 

ناقاتها إلى جانب اعتمادها على كوادر بشرية مؤهلة تتمتع بالخبرة الكبيرة.

تأسست شركة البحري للنفط في عام 1996 لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية 
والتي تأتي في المرتبة الثانية عالميًا من حيث إنتاج النفط. وبعد فترة وجيزة من تأسيسها، 

أصبحت البحري للنفط الناقل الحصري للنفط المباع من شركة أرامكو السعودية، إضافة 
 إلى امتالكها عقود طويلة األجل مع مستأجرين من الدرجة األولى من بينهم شركة

أس-أويل الكورية. وتعد شركة البحري للنفط حاليًا الناقل الحصري لجميع منتجات النفط 
الخام المباعة من قبل أرامكو السعودية.
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مـن بيـن أكبـر 4 شركــات النفـط

377 رحلــة خــالل عــام

%5 مـن حجـم الطاقـة العالميـة

2.1 مليــون برميــل يوميــًا

ISO9001:2015

واحدة من بين أكبر أربعة شركات تملك وتشغل ناقات النفط الخام العماقة.

تنوع المسارات على جميع طرق التجارة الرئيسة 377 رحات خال عام

ريادة في جودة األسطول والعمليات التشغيلية بنسبة 5% من حجم الطاقة العالمية  

مكانة قيادية في سوق النفط العالمي 2.1 مليون برميل يوميًا

ISO9001:2015 جودة وضمان مطابقة متطلبات العماء أيزو
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تمتلك البحري أسطواًل ضخمَا لناقات النفط العماقة عملت على تطويره 
بشكل كامل خال العقدين الماضيين ليصل قوامه إلى 40 ناقلة.

في بداية عام 2017م استلمت الشركة 5 ناقات بأحدث المواصفات 
العالمية، تم بنائها في حوض بناء السفن لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة 

في كوريا الجنوبية. وخال عام 2018م استلمت 5 ناقات أخرى متوسط 

 أسطول البحــري
للنفــط

أعلــى المعاييـــر

حمولة كل منها 2.2 مليون برميل في كل رحلة مما عزز من مكانتها كأكبر 
مالك ومشغل في سوق النفط العالمي.

ُصممت ناقات البحري للنفط للعمل على كافة المسارات البحرية حول العالم 
وكافة أنواع النفط الخام ، فهي تتسع لحمولة من 3 درجات نفط خام مختلفة، 

ويمكن إضافة درجات أخرى عند الحاجة.
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تتميز سفـن البحري الجديدة بالجودة العالية وتوافر التكنولوجيا البحرية المتقدمة 
إلى جانب االنخفاض الكبير في استهاك الوقود

333

17

60

13

310,000
حجم الناقلة )طن الساكن(

عدد الخزانات

العرض )متر(  

السرعة )عقدة(

الطول )متر(  
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 طــرق التجـــارة
الرئيسيـة

حضــوٌر عالمـــي

 الخليج العربي إلى الخليج األمريكي	 

 الخليج العربي إلى الشرق األقصى بما في ذلك ماليزيا، وكوريا، واليابان	 

 الخليج العربي إلى ميناء الملك فهد الصناعي - ينبع 	 

الخليج العربي إلى البحر األحمر بما في ذلك جيزان، وينبع، والعين السخنة 	 
 - مصر “للشحنات الخاصة بإعادة التصدير عبر خط أنابيب سوميد”

 الخليج األمريكي / المكسيك / البرازيل إلى الهند والشرق األقصى	 

محطة أنابيب سوميد في شرق البحر األبيض المتوسط إلى شمال غرب 	 
 أوروبا

البحر األحمر - ينبع إلى العين   السخنة  -  مصر	 

تعمل سفن البحري للنفط على مجموعة متنوعة من المسارات 
البحرية التي تخدم كافة عمالئها اإلقليميين والعالميين، ومن أهم 

تلك الطرق الرئيسية:
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قاعدة العمالءمركز التشغيل

تدير البحري للنفط عملياتها التجارية 
من مكاتبها في دبي، وتتميز الخدمات 

المقدمة من شركة البحري للنفط 
بمراقبتها في كل مراحل الرحلة “ تحميل، 
تنفيذ، تفريغ ” بعناية تامة لتحقيق أعلى 

مستويات األمان وتطبيق المعايير التجارية 
بكفاءة كبيرة في وقتها المحدد.

تقدم البحري للنفط خدماتها لمنتجي 
ومستهلكي النفط عالميًا، فهي توفر 

خدمات النقل عبر عقود تأجير الناقات 
“s’COA” كذلك التأجير من السوق 

المفتوحة على أساس رحلة واحدة أو مدة 
محددة.
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مميــزات خدماتنــانوفــر لعمالئنــا

الموثوقية 	 

االستجابة 	 

مرونة تشغيلية عالية  	 

تعدد ناقات األسطول	 

تطبيق أعلى معايير السامة.	 

ضمان مرونة النقل عبر أسطول حديث	 

تواجد قوي على كثير من المسارات 	 
البحرية عالميًا

التزام تام بمعايير جودة النفط 	 

خبرات فنية واسعة 	 

تطبيق مبدأ “مصلحة العميل أواًل”	 
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 المزود الرائـد
لخـدمات النقـل

وتحتل البحري ترتيبًا متقدمًا في قائمة أهم 10 ناقات للبضائع عالميًا وأفضل 5 شركات تعمل في 
األسواق األوروبية، حيث ُتعد المزود الرائد لخدمات النقل عبر خطوط مباشرة من شرق الواليات المتحدة 

وساحل الخليج األمريكي وكندا إلى جدة ودبي والدمام ومومباي، ويشمل ذلك إرسائها في موانئ 
ل الشركة سفنها المصممة بشكل فريد  منطقة البحر المتوسط وأوروبا التي تقع في مسارها. كما ُتشغِّ

عبر موانئ البحر األحمر والخليج العربي.

وتعد البحري للخدمات اللوجستية المزود الوحيد لخدمة الخطوط الماحية المنتظمة لسفن الدحرجة بين 
الواليات المتحدة األمريكية والسعودية، فهي تمتلك أسطواًل متطورًا متعدد االستخدامات متوسط عمره 

ال يتجاوز الـ 5 سنوات.

إلى جانب ذلك، تقدم الشركة خدماتها للعديد من الشركات العالمية والجهات الحكومية في المملكة 
العربية السعودية عبر عقود طويلة األجل، حيث أنها الناقل الحصري لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 

في المملكة، كما تدير ساحة حاويات خاصة بها في ميناء جدة اإلسامي. إلى جانب تمتعها بشبكة 
متكاملة من المكاتب والوكاء حول العالم بما يمكنها من تقديم خدمات متنوعة لعمائها، متبعة إجراءات 

التقيد الكامل بسياسات مكافحة الفساد وااللتزام بأعلى المعايير األخاقية.

تأسست البحري للخدمات اللوجستية عام 1979م كأول شركة استراتيجية في مجموعة 
البحري، فهي تمتلك إرثًا عريقًا يمتد ألكثر من 40 عامًا شهدت خاللها تطبيق نهج فريد، 

وركزت على توفير خدمات ذات كفاءة عالية لمجموعة متنوعة من الشحنات، كما تخصصت 
في الوقت ذاته بقدرات التخزين “تحت السطح”.

البحري للخدمات اللوجستية
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حاصلة على شهادة األيزو

 ISO 9001: 2015
لضمان استمرارية ورضا العماء 
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612

102

موقــــــع 

دولـــــــة
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550,000

835,000

1,600,000 

طـــــن

حــاوية قياسيــة

متــر مربــع
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حلول لوجستية مميزةشبكــة العمــالء

تقدم البحري للخدمات اللوجستية خدماتها 
لقطاعات مهمة عاملة في مجاالت 

صناعية مختلفة تتضمن:

مقاولو الهندسة والتوريد واإلنشاءات 	 
EPC

المنشآت التجارية للنفط والغاز في البر 	 
والبحر

المعدات الهندسية	 

المشتريات والبناء	 

البتروكيماويات	 

التعدين والمعادن	 

الطاقة والمياه والكهرباء	 

المصانع والبنية التحتية “شبكات 	 
الطرق السكك الحديدية – توسعة 

الموانئ – المطارات” 

تقدم البحري للخدمات اللوجستية حلواًل 
لوجستية خاصة ومميزة لعمائها تتضمن: 

التخليص الجمركي	 

تقييم المخاطر وخطط التخفيف من 	 
آثارها

استخراج التصاريح الازمـة مـــن 	 
السلطــات اإلقليمية 

مسح المسارات ودراسات الجدوى 	 
االقتصادية لنقل األصناف الثقيلة 

والكبيرة

دمج الشحن، التعبئـة والتغليـف 	 
للتصديــر واستشارات النقل

خدمة تسليم من المصنع للموقع	 

البحــري للخدمـات اللوجستية 36



حلول وإدارة الشحن المحليحــلول إمـداد فاعلـة

تقدم البحري للخدمات اللوجستية 
حلول إمداد لوجستي خاصة ومميزة 

لشركات إنتاج وتشغيل “النفط، الغاز، 
البتروكيماويات، التعدين والمعادن، الماء 

والكهرباء” تتضمن:

إدارة أمر الشراء عبر اإلنترنت 	 

توريد معدات خدمات الشحن لمواد 	 
اإلصاح واإلعادة

حلول الشحن السريع	 

مراقبة المخزون 	 

دمج البضائع العادية والشحن من 	 
الباب إلى الباب “جوًا، بحرًا، برًا”

نقل يدوي / على متن وسيلة النقل 	 
لألصناف العاجلة 

التحقق من وثائق الشحن والتخليص 	 
الجمركي في الجانبين

القيام بعمليات إجراءات اإلعفاء 	 
الجمركي

خدمات إنهاء الموافقات الجمركية. تتميز 
بما يلي:

فريق تخليص جمركي مخصص 	 
حصريًا لخدمة البحري في جميع نقاط 
الدخول الجمركية “ميناء ومطار جدة، 
ميناء ينبع الصناعي والتجاري، الميناء 

الجاف والمطار في الرياض، ميناء 
ومطار الدمام، ميناء الجبيل الصناعي 

والتجاري، ميناء دبي، ميناء جيزان، 
والحدود البرية”. 

خبرة واسعة ومتميزة في مجال دخول 	 
البضائع - مؤقتة ودائمة التصدير 

وإعادة التصدير.

استكمال إجراءات اإلعفاء الجمركي من 	 
الرسوم.

التعامل بكفاءة الستيراد المواد 	 
الخطرة.

توفير الحلول المناسبة الختصار 	 
الوقت وتسهيل إجراءات التخليص 

الجمـــركي.
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خدمات منتظمةحلول وإدارة النقل المحلي

المشـــاريع الخــاصة

خدمات استخراج تصاريح الشحن. تتميز 
بما يلي:

شراكات استراتيجية مع شركات تتمتع 	 
بالسمعة الطيبة في تشغيل أساطيل 
النقل البحري تضم شاحنات مسطحة 

أو بحواجز منخفضة، ومقطورات 
طويلة لنقل البضائع.

عاقات قوية مع مقاولي الباطن 	 
لديهم القدرة على النقل المحلي 

للحموالت الثقيلة والفنية والحموالت 
ذات األحجام واألبعاد الكبيرة، 

والحموالت التي تتطلب ناقات 
خاصة.

6 سفن متعددة االستخدامات لخدمة 	 
الخطوط الماحية المنتظمة 

الواليات المتحدة – كندا – البحر 	 
المتوسط – الشرق األوسط

شبه القارة الهندية – البحر األحمر 	 
– البحر المتوسط – المكسيك – 

الواليات المتحدة – شرق آسيا

عقد طويل األجل مع وزارة الدفاع 	 
السعودية

تولي شحنات وزارة الداخلية، ووزارة 	 
الحرس الوطني، وشحنات الموردين 

لوزارة الدفاع

عقود جديدة مع موردين ومصنعين	 

البحــري للخدمـات اللوجستية 38



أسطول يتميز بكفاءة استهالك 
الوقود

البحري للعقود اللوجستية

سفن مصممة لدحرجة المخزون 	 
والحمولة الثقيلة ذات األبعاد الكبيرة، 

وشحنات المشاريع

خدمات منتظمة بين موانئ الواليات 	 
المتحدة وأوروبا والشرق األوسط 

بفترة مغادرة 18 يومًا

ال يتم استخدام عمليات المسافنة، 	 
 )mafis( والشاحنات المقطورة

على ظهر السفينة، وقوارب القطر، 
والرافعات، وذلك لتفادي سوء 

المناولة والحد من مخاطر إتاف 
الشحنات.

توافر التحكم الكامل على عمليات 	 
األسطول وضمان الجودة الكاملة 
والمرونة عن طريق إدارة السفن 

داخليًا.

تهدف البحري للعقود اللوجستية إلى 
تطوير ثاثة مستودعات في المدن 

الرئيسية )جدة والرياض والدمام(.

ستوفر المستودعات حلول التخزين 
الجاف، المعتدل، والبارد على منصات 

متعددة، وتقدم الخدمات التالية:

التخزين الجاف، والتخزين المتحكم في 	 
المناخ )المعتدل والبارد(

منصة الباليت الخشبية، التغليف عالي 	 
الجودة والذي يتناسب مع قدرات 

وطبيعة كل منتج/مشروع

خدمات القيمة المضافة	 

نهجنا اللوجستي هو التوافق مع احتياجات 
السوق، وتوفير حلول التخزين المتكاملة 
وزيادة العمليات التشغيلية ذات الكفاءة 

العالية لعمائنا.
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مواصفـــــات
السفــــــن

24,500

224,96

6.8

264,56

24,760

55,4

منطقة التحميل فوق خمسة 
طوابق للوزن الثقيل )متر مربع(

إجمالي الطول )متر(

ارتفاع منطقة التحميل )متر(
“التحميل في طابقين”

إجمالي الطول مع إنزال 
  ”Ramp“ الرصيف المنحدر

)متر(

مساحة التحميل )متر مربع(

الحمولة اإلجمالية )كليو طن(
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250

240

6,8
قدرة الرصيف المنحدر )طن(

إجمالي قدرة 2 رافعة )طن(

ارتفاع الرصيف المنحدر )متر(
25,9

120

حمولة ساكنة )كليو طن(

قدرة الرافعة )طن(
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 صافينوع الطابقعدد الطوابق
االرتفاع )م(

 صافي
العرض )م(

حمولة موحدة 
المنطقة )م2()طن / م2(

3.44.02.03.750مفتوح5

1.84.60.53.747 – 2.2تحميل4أ

2.67.16.03.537, 3.0, 4.8مفتوح محدد المناخ4

3A1.84.03.03.579 – 2.5تحميل

4.315.50.54.811, 5.0, 6.8محدد3

5.83.55.03.120محدد2

1Tank Top3.86.53.52.216

مواصفـــــات
السفــــــن

البحــري للخدمـات اللوجستية 42



43



قطاعـات األعمــال

قطاعــات األعمــال 44



3
45



 توّســع
وتميـــــز

يتميز أسطول البحري للكيماويات البالغ قوامه 35 ناقلة بتصاميم تتوافق مع أعلى المواصفات العالمية 
وقدرة على نقل مجموعة واسعة من شحنات الكيماويات بطاقة استيعابية تبلغ 1.3 مليون طن ساكن.

منذ تأسيسها، تمكنت البحري للكيماويات على مدار السنوات الماضية من توسيع قائمة عمائها في 
كافة أنحاء العالم، وتشغيل 22 من ناقاتها بنظام عقود اإليجار محددة المدة، مما يحقق لها توازنًا مثاليًا 

ما بين العقود طويلة األجل والعقود الفورية، ويتيح تحسين إيراداتها مقابل تقلبات أسعار الشحن في 
السوق. وبفضل هذه الكفاءة، تمكنت البحري للكيماويات من تحقيق عوائد مضمونة وضعتها في 

المرتبة الخامسة عالميًا في مجال نقل الكيماويات من حيث عدد األطنان المنقولة.

تعد البحري للكيماويات أكبر مالك ومشغل لناقالت الكيماويات في الشرق األوسط، 
تأسست في عام 1990م كمشروع مشترك تمتلك فيه البحري %80، والشركة السعودية 

للصناعات األساسية )سابك( نسبة %20، وتقدم خدماتها على امتداد 150 ميناًء حول 
العالم.

البحري للكيماويــات
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 مميــزات
تنافسيـــة

البحري للكيماويــات
تنطلق عمليات البحري للكيماويات من مكتبها الرئيسي في دبي إلى العالم بمميزات تنافسية 

وخدمات فائقة الجودة، وذلك بواسطة ناقات ُمصممة وفق أعلى المواصفات العالمية، تخدم 

قاعدة عماء عالميين في فئات مختلفة -في مقدمتهم الشركة السعودية للصناعات األساسية 

)سابك(- وتشمل صناعات مختلفة مثل الكيماويات، والمنتجات البترولية المكررة، والزيوت 

النباتية. 
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فئات المنتجات 
المنقولة

1.3 2.6 3.6
مليون طن سنوًيا

الزيوت النباتية

مليون طن سنوًيا

المنتجات النفطية المكررة

مليون طن سنوًيا

الكيماويات السائلة بأنواعها
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183

15

32.2

20

الطول )متر(

السرعة )عقدة(

العرض )متر(

عدد الخزانات

مواصفات ناقالت المواد 
الكيميائية متوسطة المدى 

55,000

4,000

حجم الناقلة )طن الساكن(

الكيماويات السائلة بأنواعها

)IMO 2) المنظمة البحرية الدولية
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14

81,500
العرض )متر(

السرعة )عقدة(

حجم الناقلة )طن الساكن(

مواصفات أكبر ناقلة مواد 
كيميائية طويلة المدى

228

31

الطول )متر(

عدد الخزانات

)IMO 2) المنظمة البحرية الدولية
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قاعــدة العمـــالء

الخدمات االستراتيجية المقدمة للعمالء

أرامكو السعودية	 

الشركة السعودية 	 
للصناعات األساسية 

)سابك(

فيتول	 

شل 	 

نيستي 	 

عقود نقل قصيرة األجل )سنه او اقل(.	 

عقود تأجير ناقات قصيرة األجل )سنه او أقل(.	 

عقود تأجير ناقات متوسطة األجل )خمس سنوات او 	 
أقل(.

عقود تأجير ناقات طويلة األجل )عشر سنوات او أقل(.	 

عقود تشغيل ناقات قصيرة األجل )سنه او أقل(.	 

اس كي للتجارة 	 

بتروتشاينا	 

سبكيم	 

ترافيجورا	 

ووترفرنت	 

يونيب	 
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 التــــزاٌم تـــام
بدعـــم األعمــال 

تأسست البحري للبضائع السائبة في عام 2010م كمشروع مشترك تمتلك فيه مجموعة 
البحري نسبة %60، والشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( نسبة %40، وذلك لنقل 

البضائع السائبة “الحبوب، الفحم، الشعير وغير ذلك” في المملكة العربية السعودية.

البحــري للبضائـع السائبــة

استطاعت البحري للبضائع السائبة خال سنوات عملها أن تكون الناقل الوطني الرائد الحتياجات المملكة 
من البضائع السائبة عبر أسطولها المكون من تسع سفن شحن متطورة ذات سعات كبيرة تعمل بكفاءة 

في استهاك الوقود وصديقة للبيئة.

تضم قائمة عماء البحري للبضائع السائبة مجموعة كبيرة من العماء في منطقة الشرق األوسط، ولديها 
شراكات طويلة األجل مع كبار مالكي الشحنات في المنطقة. فهي تسعى دائمًا إلى تعزيز تواجدها في 

المنطقة والتوسع على مستوى العالم.
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مكاتب تمثيل في جميع أنحاء 
العالم

عضو بورصتي البلطيق 
وسنغافورة لمحاسبة القيمة 

حسب السوق أو محاسبة 
القيمة العادلة

شفافية إجراءات وعمليات 
التشغيل

فريق متكامل من الخبرات 
في المجاالت التجارية 

والتشغيلية

تطبيق البريد اإللكتروني
reMARK

قدرات عالمية المستوى

دراسات استشارية مع 
المنظمات العالمية بشأن 

استراتيجية المجموعة

المبادلة التجارية التفاقات 
FFA النقل اآلجل
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نمو مالي مستمر على أساس 
سنوي

تشغيل نظم إدارة الرحات 
IMOS,DA-DESK إلدارة 

الموانئ

تدفق نقدي سليم لدعم 
مبادرات توسيع األعمال 

التجارية

تشغيل الوحدة التجارية 
IMOS

قاعدة متنامية للعماء تضم 
أكثر من 35 عميًا عالميًا 

ومحليًا

تمتلك وتشغل تسع سفن 
حديثة صديقة للبيئة

59



تقوم البحري للبضائع السائبة بتشغيل 9 سفن تتميز بجودة التشغيل وكفاءة 
استهاك الوقود، تنقل ما يصل إلى 3 مليون طن من البائع سنويًا، والتي 

يتم نقلها من موانئ أمريكا الشمالية والجنوبية إلى المملكة العربية السعودية.

وخال سنوات عملها، أطلقت الشركة مفهوم أعمال تجارية جديد “النموذج 
المشغل”، والذي تم تصميمه لتعزيز مكانة البحري وعامتها التجارية في 

األسواق العالمية، وتستهدف حاليًا خطط توسع طموحة في عدد من 

 أسطول البحــري
للبضائـع السائبــة

كفــــاءة وتشغيــل

األسواق، وذلك بهدف مواصلة الجهود الجارية الستدامة نمو األعمال 
وتأسيس شراكة طويلة األمد مع الاعبين العالميين.

تتولى البحري للبضائع السائبة العمليات التجارية والتشغيلية وتتضمن “تسليم 
السفينة، ترتيبات ما قبل وبعد الرحلة، تحديد وكيل ميناء التحميل والتفريغ، 

وترتيبات إمداد وقود السفينة، إلى جانب التواصل مع الموانئ وسلطات 
الجمارك وفرق المسح ومتابعة رحلة السفينة على مدار الساعة. 
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81,855

9

98,267

43,897

حمولة ساكنة )طن ساكن(

سفن البضائع السائبة

سعة الحبوب )متر مكعب ( 

حمولة إجمالية )طن متري(
27,985

228,99

 الحمولة المسجلة الصافية
)طن متري(

الطول الكلي )متر(
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المزود الرائد لخدمات 
اإلدارة الفنية والتجارية

تأسست البحري إلدارة الُسُفن -والمعروفة بأسم ميديست- في عام 1996م كشركة إدارة فنية مملوكة بالكامل 
لشركة البحري، بهدف أن تكون المزود الرائد للخدمات الفنية والتجارية لسفن وناقالت البحري في قطاع “النفط، 

الكيماويات، المنتجات، البضائع السائبة، وسفن الدحرجة”

البحــري إلدارة الُسُفن

تتمتع الشركة بمكانة رائدة في القطاع البحري لتحقيقها أدنى نسب للحوادث واإلصابات على متن السفن والحفاظ على أسطول 
بحري وفقًا ألعلى معايير الجودة والسامة، حيث تحقق بشكل مستمر أعلى المراتب في برنامج التفتيش الموحد لشركات البترول 

.PSC وبرنامج التفتيش الدولي للموانئ SIRE العالمية

تطبق البحري إلدارة السفن األطر التنظيمية األكثر صرامة، بما في ذلك قانون إدارة السامة الدولية ISM، وقانون الدول المرفوع 
علمها، والمراقبة من قبل دولة الميناء، وقواعد التصنيف االجتماعية، وهي حاصلة على شهادة اآليزو 9001:2015، ونظام اإلدارة 

البيئية 14001:2015، وإدارة الطاقة 50001:2011، والصحة والسامة المهنية  45001:2018. أيضا، حاصلة على تصنيف 
“األسطول الكبير” من قبل خفر السواحل األمريكي، إذ يأتي هذا التصنيف كتقدير آخر لمدى التزام الشركة بالمحافظة على أعلى 

معايير الجودة والسامة.
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عمالء البحري للسفن خدمات البحري للسفن 

توفر البحري للسفن خدماتها الفنية 
واإلدارية ألسطول متنوع من السفن 

مثل: “ناقات النفط الخام، سفن 
البضائع العامة، سفن للبضائع السائبة، 

وناقات المواد الكيميائية، وناقات 
المنتجات البترولية”. 

ويضمن نظام إدارة السامة الصارم لدى 
البحري صيانة ثابتة وفق أعلى معايير 
الجودة والسامة، والتي توازي أعلى 

المواصفات والمقاييس المعتمدة في 
هذا القطاع، وتخضع ناقات البحري 

لعمليات تفتيش مستمرة.

توفر البحري إلدارة السفن خدماتها 
لكافة شركاء البحري “البحري للخدمات 

اللوجستية، البحري للنفط، البحري 
للكيماويات، البحري للبضائع السائبة” 

وذلك في عدد من العمليات بما فيها: 

إدارة الطاقم واإلدارة الفنية 	 
والتشغيلية للسفن

تقديم المشورة الفنية والتحقق قبل 	 
شراء سفن جديدة

اإلشراف على مشاريع بناء السفن	 

تأمين األمن والسامة للسفن	 

تدريب الكوادر الوطنية على السفن	 

البحــري إلدارة الُســُفن 66



مميزات تنافسية

2400 بحار يعملون بخبرات عالية المستوى إضافة إلى 200 خبير فني، مدراء سفن، أخصائيون 	 

في مجال السامة، مفتشو جودة، إلى جانب مجموعة كبيرة من موظفي الدعم لضمان توفير 
أفضل جودة ممكنة من الخدمات للعماء والشركاء.  

 حاصلة على جوائز السامة للبحارة: أفضل جائزة خطأ ُمتفادى في الشهر، أفضل فكرة للسامة 	 
 PSC لربع السنة، وأفضل سفينة للسنة، وجائزة الفحص الجيد ومستوى الرقابة في دولة الميناء

شريكة مؤسسة لويدز ريجستر للمساعدة في تحليل ثقافة السامة الحالية الخاصة بها والبناء عليها 	 

من أوائل الشركات التي تبنت أداة اإلدارة Pay As You Go ENC للنظام اإللكتروني لعرض 	 
ECDIS الخرائط والمعلومات

من أوائل الشركات التي أتاحت برنامج Enviromanager إلعطاء معلومات في الوقت الحقيقي 	 
إلدارة السفن عندما تكون في المناطق الخاضعة لاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناتج من السفن 

MARPOL، أو مناطق التحكم في االنبعاثات ECA، أو في مياه إقليمية.

التزام كامل وامتثال ثابت بالمتطلبات القانونية )معدل القصور في مستوى الرقابة في دولة الميناء 	 
PSC لشركة البحري بلغ 0.32 منذ بداية العام مقابل معيار القطاع الذي يبلغ 2.67(.
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نبذة عن مشروع 
تحلية المياه

تلعـب البحــري لتحليـة الميـاه دوًرا فعـااًل ورئيسًيـا لتعزيــز مكانــة 
المملكة العربية السعودية في عالم االبتكارات الثورية والريادة على 

مستوى مجال تحلية المياه العالمي.

البحري للخدمات البحرية

عة عالمية  تم تطوير محطاتنا العائمة لتحلية المياه، بالشراكة مع شركات ُمصنِّ
عالية الموثوقية لضمان استمرارية مستويات التوفر واالمتثال لجميع المعايير 
والقوانين الدولية والمحلية المعمول بها، وتقديم قيمة استثنائية للمؤسسة 

العامة لتحلية المياه المالحة ودعم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 
.2030

البحــري للخدمــات البحــرية 70



71



التزاٌم طويل األجلتــأثيرنــا

إسهامنا في تحقيق رؤية 
المملكة

محطات البحري للتحلية

انطاقًا من شراكتنا طويلة األجل مع 
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، 
سنلتزم بدعم النمو والتطور االقتصادي 

في المملكة مع تلبية هذا االحتياج 
األساسي من المياه الُمحّاة.

نلتزم بتقديم مصدر ثابت وموثوق للمياه 
الُمحّاة َيخدم احتياجات المملكة العربية 

السعودية، مع فترة إنتاج أولي تمتد 
لعشرين عامًا.

َينصب تركيزنا في جميع عملياتنا على بناء 
إمكانات وقدرات وطنية وفقًا لتوجيهات 
رؤية المملكة العربية السعودية 2030. 

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

واألمان.
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مرونة االستخدام في مواقع 
مختلفة

التزاٌم طويل األجل

المسؤولية البيئية

بفضل تصميمها القائم على وحدات 
مستقلة، يمكن إرساء محطات البحري 
للتحلية في مواقع مختلفة عند الحاجة.

تعتمد محطات البحري للتحلية على 
بارجات ُمهيأة خصيصًا لتحلية المياه يزيد 

طولها عن 124م وعرضها عن 36م.

مت محطاتنا للحد من التأثير البيئي  ُصمِّ
المحتمل على المنطقة الساحلية ألقل 

ع  درجٍة ممكنة، مع الحفاظ على تنوُّ
النظام البيئي للبحار الضحلة.  
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ـز البحــري  أسبـاب تميُّ
لتحليـة الميـاه

قدرة إنتاجية عالية

أهداٌف واعدة

أحدث التقنيات المتطورة

تبلغ القدرة اإلنتاجية لكل محطة من محطاتنا العائمة الثاثة 50,000م3 يوميًا 
بإجمالي قدرة إنتاجية يومية 150,000م3 من مياه الشرب الُمحّاة على مدى 

العشرين عامًا القادمة.

َتشق البحري طريقًا جديدًا في صناعة الخدمات البحرية العالمية ُمتسلحًة خال 
رحلتها الواعدة بمزيٍج من الخبرات العميقة والتقنيات المتطورة واسعة النطاق، 

من أجل تقديم حلول شاملة ومتكاملة بحرًا وبرًا وجوًا. 

ق محطات تحلية المياه لدينا تصميمًا رائدًا على مستوى المجال مع تقنيات  ُتطبِّ
التناضح العكسي المتطورة لضمان إنتاج مياه شرب عالية الجودة والكفاءة 

والموثوقية. 
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االستدامــة

تضع قيم شركة البحري االستدامة في صميم عملياتها وتحرص على توفير كل إضافة 
من شأنها تحسين استهالك الوقود، كما تسعى جاهدًة لتقليل التأثير البيئي على مدار 

عملياتها. نستثمر في أعلى معايير السالمة والبيئة حرًصا منا على عكس قيم الشفافية 
والتفهم الخاصة بنا.

حرصنا دائًما على العمل باستمرار على تقييم وتقليل التأثير البيئي ألعمالنا وفًقا لمتطلبات 
شهادة اآليزو 14001:2015، وبذلنا كل ما بوسعنا لتحسين إدارة الجودة وفًقا لمتطلبات 

شهادة اآليزو 9001:2015. 

نهـٌج وقيـم

ُنوّلي في البحري أهمية كبيرة لألمور المتعلقة بالجودة والسامة والصحة والبيئة، ويعكس حصولنا على 
شهادتي اآليزو معاييرنا العالية في إدارة الجودة والمسائل البيئية على مستوى جميع عملياتنا. ونظًرا 

لتاريخ البحري المتميز في رقابة دولة الميناء في المياه األمريكية.

نهتم في البحري باإلدارة المستدامة لألسطول، والسر وراء ريادة سفننا هو تكريس جهودنا لريادة تقنيات 
نظيفة وعالية الكفاءة وصديقة للبيئة على مستوى المحركات والهياكل. ُتحرق ناقات النفط العماقة 

الحديثة لدينا وقوًدا أقل بنسبة 40% من الناقات السابقة وتعمل أنظمة التخفيض التحفيزي االنتقائي 
SCR على الحد من انبعاثات أكسيد النيتروجين NOx. نحرص على التزامنا بتقليل انبعاثات غاز الدفيئة 

لعام 2050 بنسبة 50% مقارنًة بعام 2008 وفًقا ألهداف المنظمة البحرية الدولية. 

تفتخر البحري باستيفائها جميع المعايير األساسية الثاثة عشرة لبرنامج التقييم الذاتي للناقات وإدارتها 
 .OCIMF 3 التابع للمنتدى البحري الدولي لشركات النفط TMSA
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 المسؤولية
االجتماعية

نهتم في البحري بتأثيرنا على المجتمع وعلى العالم من حولنا، لذا فإن أهم وأعظم أصل 
لدينا هو فريقنا المكون من أكثر من 3000 موظف من مختلف الجنسيات والثقافات. 

ولضمان صحتهم وسالمتهم، نحن ال نكتفي بالمعايير المقررة بل نتجاوزها لنقدم أنشطة 
 تدريبية على أعلى مستوى في مجالي الصحة والسالمة لحماية منسوبينا ودعمهم. كما

نحرص على تقديم الدعم الالزم للبحارة في الجوانب المتعلقة بالضغوط والعزلة 
واالنفصال البشري وغيرها من أمور الصحة النفسية من خالل برنامج مخصص بالتعاون 

مع الشبكة الدولية لرعاية ومساعدة البحارة ISWAN. وتدعم البحري بكل مسؤولية العمل 
الجليل الذي تقوم به منظمة Mission to Seafarers في رعايتها للبحارة العاملين على 

متن السفن وعمالئهم.

دعـٌم وتأثيــر

إن من أهم أهداف البحري في تمكين الكفاءات هو إعداد قادة الغد ودعمهم وتطوير أصحاب المهارات 
العالية لبناء مستقبل مشرق يساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية. يحظى طاب كلية علوم البحار 

بجامعة الملك عبدالعزيز بخبرات عملية على متن سفن شركة البحري في إطار اتفاقية متواصلة بين 
البحري والجامعة، كما تشارك البحري في برنامج التدريب الصيفي “صيفي” الذي تشرف عليه وتنظمه 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية. يستهدف برنامج تطوير الخريجين في 
البحري الشباب الخريجين السعوديين، يقدم لهم فيه برنامج مسار سريع لمدة 10 أشهر يتم فيه تطوير 

مهاراتهم في المجال المختار، ويستهدف برنامج التدريب التعاوني لدى البحري الطاب الجامعيين ليقدم 
لهم فرصة التدريب العملي المتراوحة بين 3 إلى 6 أشهر.
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تمضي “البحري” بماٍض عريق وحاضٍر مليء باإلنجازات، تستشرف المستقبل وتحمل بين 
طياته مزيدًا من اآلمال والطموحات والتطلعات التي تمليها توجهات وتطلعات قيادة 

المملكة العربية السعودية، ورؤية 2030، بسعيها الدائم نحو تحقيق الصدارة وتحقيق 
مستويات متقدمة من التنافسية والريادة العالمية. باعتبارها واحدة من أكبر شركات العالم 

في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

لقد عملت “البحري” على مدى أكثر من نصف قرن على تدعيم مكانتها الريادية ودورها 
في نمو الصناعة العالمية، معتمدة على قدرات خاصة وخبرات طويلة األمد، لتصل اليوم 
إلى مكانة تضعها في مقدمة شركات النقل العالمية بأسطول حديث يطبق أفضل النظم 
التكنولوجية ويتبع أعلى سبل السالمة والمعايير البيئة، تلبية لمتطلبات عمالئها المحليين 

والدوليين وتكون بحق “شركاء العالم”. 

الخـــاتـمـة
ُنكـمـل المسيـر
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