
 

في حال اختيار المستثمر المحتمل االعتماد على و.  إن نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية هي النسخة الرسمية من نشرة اإلصدار
الترجمة اإلنجليزية أو غيرها فإنه يتحمل كامل المسؤولية في ذلك حيث إن هذه النسخة العربية هي النسخة الوحيدة التي يمكن 

بين النسخة العربية في حال وجود أي اختالف و. للمستثمرين المحتملين االعتماد عليها عند اتخاذهم قرار االستثمار في الصكوك
 .نزاع بشأن تفسير أي بند من بنودهما فإن النسخة العربية هي التي ستعتمدأي والترجمة باللغة االنجليزية أو حدوث 

 2 من 1 الجزء - إصدار نشرة

 الوطنية لشركةا إصدار نشرة 2من  2الجزء  مع النشرة هذه قراءة يجب: 2 من 1 الجزء البحري  للنقل السعودية الوطنية لشركةا إصدار نشرة

املالية )املتوفرة على املوقع إلالكتروني لهيئة السوق ) م81/81/2812ه املوافق 11/80/1141 في املؤرخة البحري  للنقل السعودية

(www.cma.org.sa) 

 

 
 (البحري )الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

 شركة مساهمة تأسست بموجب أنظمة اململكة العربية السعودية

 (م11/22/2391املوافق )هـ 21/21/2931بتاريخ  5/بموجب املرسوم امللكي رقم م

 (م11/22/2393املوافق )هـ 22/21/2933وتاريخ  2222211211تحمل سجل تجاري رقم 

 تطرح

 م2822ريال سعودي تنتهي في عام  4008808880888صكوك قيمتها 
 تستحق"( الشركة"أو " البحري "، "املصدر"واملشار إليها الحًقا بعبارة )الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  تصدر

ً
م 1211في عام  صكوكا

 .على أساس القيمة الاسمية، دون خصم أو عالوة إصدار"( الصكوك)"

 يعادل مبلغ التوزيع الدوري "( حملة الصكوك)"يتوقع املصدر أن يدفع لحملة الصكوك 
ً
كما هو معرف في شروط وأحكام الصكوك في القسم )مبلغا

 "( الشروط"إلاصدار هذه من نشرة " شروط وأحكام الصكوك"بعنوان 
ً
 إليه على أساس معدل ألاساس بناًء محسوبا

ً
كل كما هو )الهامش مضافا

( كما هو معرف في الشروط)للصكوك القائمة في تاريخ قيد التحويل ( كما هي معرفة في الصكوك)إجمالي القيمة الاسمية  من( معرف في الشروط

في كل  يناير 92و يوليو 92 فيبشكل نصف سنوي وذلك ( كما هي معرفة في الشروط)يع الدوري املعنية الذي يسبق مباشرة اليوم ألاخير من فترة التوز 

 ذلك التاريخ) م92/29/1211سنة وحتى
ً
يكون وفي تلك الحالة، ، (كما هو معرف في الشروط)، على أنه، إذا لم يوافق ذلك التاريخ يوم عمل (شامال

 إال إذا وقع
ً
  يوم العمل التالي مباشرة

ً
ذلك اليوم في الشهر التالي، وفي تلك الحالة يتم تقديم تاريخ التوزيع الدوري إلى يوم العمل السابق مباشرة

 "(.تاريخ التوزيع الدوري"وُيطلق على كل يوم منها )

يؤرخ في تاريخ "( كالةإعالن الو )"بحيازة املصدر وستكون الصكوك خاضعة إلعالن وكالة ( كما هي معرفة في الشروط)ستكون موجودات الصكوك 

 منه 
ً
 "(. وكيل حملة الصكوك)"إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة  شركةبين املصدر و ( كما هو معرف في الشروط)إلاقفال أو قريبا

طرف بها التزامات مباشرة وعامة وغير معلقة على شرط  هو التي ( كما هي معرفة في الشروط)تشكل التزامات املصدر بموجب كل من وثائق الصكوك 

لك وغير مضمونة وستعامل في جميع ألاوقات على نحو متساو مع جميع التزامات املصدر ألاخرى الحالية واملستقبلية غير املضمونة، فيما عدا ت

 .عام واملنطبقة بشكل ذات العالقةالالتزامات التي تحظى بأفضلية بموجب املبادئ النظامية 

 للشروط، يحتفظ املصدر (. كما هما معرفان في الشروط)سيتم توزيع مبالغ التوزيع الدوري بموجب الصكوك من ربح املضاربة ودخل املرابحة 
ً
ووفقا

بالغ التوزيع تزيد عن م( كل كما هو معرف في الشروط)بأية مبالغ مستحقة وواجبة الدفع من املصدر بموجب اتفاقية املضاربة واتفاقيات املرابحة 

  والتي لم يتم إعادةالدوري 
ً
وال يحق للمصدر استخدام واستثمار ألاموال "(. الاحتياطي)"لشروط وأحكام هذه الاتفاقيات كاحتياطي استثمارها وفقا

كما هي معرفة في )لحسابه الخاص وإنما يجوز له استخدام واستثمار هذه ألاموال في محفظة ألاعمال ( إن وجدت)القائمة في رصيد الاحتياطي 

لم تدفع مبالغ التوزيع الدوري ورأس مال الصكوك إلى حملة الصكوك بالكامل، يلتزم  وفي حال. لصالح حملة الصكوك وبالنيابة عنهم( الشروط

الدوري وعن أية إلى حملة الصكوك لتعويضهم عن أي عجز يتعلق بمبالغ التوزيع ( إن ُوجدت)املصدر بدفع ألاموال القائمة في رصيد الاحتياطي 

قائمة في لا ويدفع رصيد ألاموال(. كما هو معرف في الشروط)كما في تاريخ التصفية ( كما هي معرفة في الشروط)خسارة تتعلق بموجودات املضاربة 

وإلغاء الصكوك في  شراءواسترداد أو ( كما هي معرفة في الشروط)بعد تصفية املضاربة إلى املصدر كحافز أداء، وذلك ( إن ُوجدت) رصيد الاحتياطي

 .تاريخ التصفية

، وهو وصف يشمل أي مسجل ("املسجل)"وسيتم تعيين تداول كمسجل للصكوك "( تداول )"سيتم إدراج الصكوك في السوق املالية السعودية 

ريال سعودي وبحد أدنى  202220222تصدر الصكوك بصورة مسجلة بفئة (. "الاكتتاب والبيع" 21كما هو موضح في الشروط وفي القسم ( )يخلفه



 

 

دون  مسجل رئيس يصك  هيئةالصكوك في جميع ألاوقات على شكل حصص ممثلة في  وستكون . ريال سعودي 2،222،222لالكتتاب ألاولي يبلغ 

دار وتحفظ الصكوك كقيود دفترية غير ورقية ولن يتم إص. والذي سيتم إيداعه لدى وكيل حملة الصكوك"( الصك الرئيس ي)"كوبونات مرفقة 

 . شهادات ورقية نهائية إلى حملة الصكوك عن ملكيتهم في الصكوك

إصدار تخصيص الصكوك بعد إنتهاء فترة الطرح ويتم ، وسيتم "(فترة الطرح)" م92/29/1225وتنتهي في  م4/21/1225تبدأ فترة طرح الصكوك في 

 .الاكتتاب ومديرو استقبال العروض املستثمرين املحتملين بعد نهاية فترة الطرحالذي يخطر به املصدر ومديرو "( تاريخ إلاقفال)"الصكوك في التاريخ 

 (. حسب التعريف الوارد في الشروط)إن طرح وبيع وتداول الصكوك مقصور على ألاشخاص املؤهلين 
ً
وسيكون الطرح ألاولي للصكوك مقصورا

0 ولكن يمكن لألشخاص املؤهلين الذين ليسوا بشركات أو "(كتتا  والبيعالا" 10كما هي معرفة في القسم )على الشركات والهيئات الاستثمارية 

 .تداول بعد إدراجها وذلك من خاللهيئات استثمارية شراء الصكوك 

 كحامل صكوك
ً
 عن أي . ال يحق ملشتٍر محتمل للصكوك من غير ألاشخاص املؤهلين أن يكون مسجال

ً
ولن يدفع املصدر أي مبالغ إضافية عوضا

 دون أن يكون من ألاشخاص املؤهلينأو قانون نظام أي تقطاع يفرضها ضريبة اس
ً
 .ألي شخص يحمل صكوكا

كما )وسيتم تحديد القيمة الاسمية إلاجمالية "(. القيمة إلاسمية)"ريال سعودي لكل صك  202220222سيتم تسجيل الصكوك بقيمة إسمية تبلغ 

الصكوك التي سيتم إصدارها والهامش باالتفاق بين املصدر ومديري الاكتتاب ومديري استقبال ، وصافي العوائد املتوقعة من (هي معرفة في الشروط

 منه  م21/29/1225في حوالي  يكون  ويتم إلاعالن عن ذلك في تاريخ من املتوقع أن( كما هو موضح في نشرة إلاصدار هذه)العروض 
ً
يرجى )أو قريبا

 "(.الاكتتاب والبيع" 21مراجعة القسم 

سهم بقيمة  93909520222ة إلى ريال سعودي مقسم 9039905220222أس املال املصرح به واملدفوع للمصدر كما في تاريخ نشرة إلاصدار هذه يبلغ ر 

من رأس مال املصدر  في املائة 12وكما في تاريخ نشرة إلاصدار هذه فإن . رياالت سعودية للسهم الواحد، مدرجة جميعها في تداول  22اسمية قدرها 

لم سبق للمصدر إدراج أي . من رأس مال املصدر في املائة 11.55لوك لشركة أرامكو السعودية للتطوير كما يملك صندوق الاستثمارات العامة مم

 ". تطور رأس مال الشركة –ملحة عامة عن الشركة ومجموعة البحري " 1-9وللمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم . أدوات دين قبل الصكوك

سجيل وإلادراج الصادرة استيفاء جميع املتطلبات الالزمة لذلك بموجب قواعد التتم الهيئة و  إلىإدراجها قبول تقديم طلب لتسجيل الصكوك و تم 

، عدا إلاعفاءات التي "(قواعد التسجيل وإلادراج)" ه وتعديالتها12/21/2415وتاريخ  1224-22-9مجلس هيئة السوق املالية بموجب قراره رقم عن 

 ".  إلاعفاءات –معلومات عامة " 9-25أقرتها الهيئة كما هي موضحة في القسم 

لالطالع على مناقشة بعض العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار . ينطوي الاستثمار في الصكوك على بعض املخاطر والاحتماالت غير املؤكدة

 .  من نشرة إلاصدار هذه" عوامل املخاطرة"و " مهم إشعار "فيما يتعلق باالستثمار في الصكوك0 يرجى مراجعة قسمي 

دمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل وإلادراج الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية ا
ُ
"(. الهيئة"املشار إليها بـ )لسعودية تحتوي نشرة إلاصدار هذه على معلومات ق

مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة إلاصدار هذه، ويؤكدون بحسب  214ويتحمل أعضاء مجلس إلادارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة 

وال . يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات املمكنة والى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن

أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي ( تداول )تتحمل الهيئة وشركة السوق املالية السعودية 

 .هانتج عما ورد في هذه النشرة هذه أو عن الاعتماد على أي جزء ممسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تن

 املنسق الرئيس

 إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة

 
 مديرو الاكتتا  ومديرو استقبال العروض 

 الاستثمار شركة سامبا لألصول وإدارة العربية السعودية املحدودة ورقانجي بي م إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة

 

 

 

 

 

 

 

 م22/21/1225ه املوافق 24/21/2491 صدرت نشرة إلاصدار هذه بتاريخ
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 إشعار مهم

صِدر والصكوك
ُ
املستثمرين على  ، سيتم معاملةلالكتتاب في الصكوك وعند تقديم طلب. تقدم نشرة إلاصدار هذه تفاصيل تتعلق بامل

صِدر أو عن طريق 
ُ
أساس أن طلباتهم تستند على املعلومات التي تحتويها نشرة إلاصدار هذه والتي يمكن الحصول على نسخ منها من امل

 (.www.cma.org.sa)أو الهيئة ( www.bahri.com)زيارة املواقع إلالكترونية للمصدر 

 من 
ً
صِدر كال

ُ
وشركة  ان العربية السعودية املحدودةقجي بي مور شركة بية السعودية املحدودة و إتش إس بي س ي العر شركة عين امل

مديري )"كمديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض و "( املاليون  املستشارون)"كمستشارين ماليين سامبا لألصول وإدارة الاستثمار 

 .بموجبهفيما يتعلق بالصكوك املوصوفة "( الاكتتا  ومديري استقبال العروض

بخالف ما )فيما يتعلق بطرح الصكوك، فلم ُيَرخص ألي شخص بمنح أي معلومات أو تقديم أي بيان بخصوص املصدر أو الصكوك و 

، وفي حال منح مثل هذه املعلومات أو تقديم مثل هذه البيانات فال يجوز الاعتداد بها على أنها منحت أو (تضمنته نشرة إلاصدار هذه

دمت من املصدر أ
ُ
 . و مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروضق

وما لم . بطرح الصكوكشخص فيما يتعلق ملصلحة أي  الاكتتاب ومديري استقبال العروضمديري املستشارين املاليين و  ال يعمل أي من

سواء )يعتبروا أي شخص  استقبال العروض لنالاكتتاب ومديري نظمة املعنية خالف ذلك فإن املستشارين املاليين ومديري تفرض ألا 

 لنشرة إلاصدار هذه أو أية مواد أخرى معدة بخصوص الصكوك
ً
حسب تعريف هذين )أو العميل الفرد بمثابة العميل ( كان متلقيا

  هملن يكون أي منو فيما يتعلق بطرح وبيع وتداول الصكوك ( املصطلحين في الئحة ألاشخاص املرخص لهم الصادرة عن الهيئة
ً
 مسؤوال

أو عمالئهم ألافراد، مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض املستشارين املاليين و العناية املقدمة لعمالء عن تقديم ي شخص أ تجاه

أو لتقديم املشورة فيما يتعلق بطرح الصكوك ومحتويات نشرة إلاصدار هذه أو أية مواد أخرى معدة بخصوص الصكوك أو أي معاملة 

 .ار إليه في نشرة إلاصدار هذهأو ترتيب أو أي أمر آخر مش

إن الغرض الوحيد من نشرة إلاصدار . تحتوي نشرة إلاصدار هذه على معلومات تم تقديمها لاللتزام بمتطلبات قواعد التسجيل وإلادراج

هذه هو تقديم معلومات عامة عن املصدر ملساعدة كل متلٍق لنشرة إلاصدار هذه في تقييمه للمصدر والطرح وأي استثمار في الصكوك 

عضاء مجلس ويتحمل أ. وتقديم إلافصاحات الالزمة لتمكين املستثمرين املحتملين من اتخاذ قرار استثماري مبني على دراية وإدراك

، مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة "أعضاء مجلس إلادارة-إدارة الشركة" 2-1إلادارة الذين تظهر أسماؤهم في القسم 

املعلومات الواردة في نشرة إلاصدار هذه املتعلقة باملصدر والصكوك، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، وبعد إجراء جميع التحريات 

الحد املعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم ذكرها في نشرة إلاصدار هذه إلى جعل أي إفادة واردة املمكنة وإلى 

وال تتحمل الهيئة أو تداول أي مسؤولية عن محتويات نشرة إلاصدار هذه، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو . بموجبه مضللة

من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في نشرة إلاصدار هذه أو عن الاعتماد على  اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة

 .أي جزء منها

ة املعلومات الواردة في نشرة إلاصدار هذه كما في تاريخ 
ّ
على الرغم من أن املصدر قد أجرى جميع التحريات املعقولة للتحقق من دق

 من ا
ً
 كبيرا

ً
عن السوق والقطاع قد تم الحصول عليها من مصادر خارجية، وفي حين أنه ال  فيهاملعلومات الواردة إعدادها، إال أّن جزءا

أو أٍي من مستشاريهم أي سبب لالعتقاد بأن أٍي من معلومات السوق مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض يوجد لدى املصدر أو 

قق من هذه املعلومات بصورة مستقلة وال يقدم أحد منهم أي ضمان بصحة أو والقطاع غير دقيقة بشكل جوهري، إال أنه لم يتم التح

 .اكتمال أٍي من هذه املعلومات

 للتغيير
ً
وعلى وجه الخصوص فإن املعلومات املتعلقة بالوضع املالي الفعلي للمصدر . إن املعلومات التي تضمنتها نشرة إلاصدار هذه عرضة

تطورات املستقبلية املتعلقة بعوامل التضخم أو تكاليف التمويل أو الضرائب أو حساب الزكاة وقيمة الصكوك قد تتأثر بشكل سلبي بال

وال يعتزم أي من املصدر أو أعضاء مجلس إدارة . أو أية عوامل اقتصادية أو سياسية أو عوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة املصدر

ردة في نشرة إلاصدار هذه، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو املصدر تحديث أو تعديل أي معلومات أو إفادات مستقبلية وا

ونتيجة لذلك وغيرها من املخاطر والاحتماالت غير املؤكدة والافتراضات فإن ألاحداث املستقبلية والظروف . أحداث مستقبلية أو غير ذلك

وعليه، يجب على املستثمرين املحتملين . تتحقق على إلاطالق التي تم نقاشها في نشرة إلاصدار هذه قد ال تتحقق بالشكل املتوقع، أو قد ال 

على هذه إلافادات املستقبلية الواردة في نشرة أن يأخذوا بعين الاعتبار جميع إلافادات املستقبلية في ضوء هذه إلايضاحات وأال يعتدوا 

ذه أو أي معلومات شفهية أو كتابية أو أي وليس الهدف من تقديم نشرة إلاصدار هعن هذه إلايضاحات إلاصدار هذه بشكل مستقل 

تبادل مطبوع فيما يتعلق بالصكوك هو تقديم وعد أو بيان بخصوص أرباح أو نتائج أو أحداث مستقبلية، كما ال يفترض تفسيرها أو 

 .الاعتداد بها على هذا ألاساس
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ثابة التوصية باملشاركة في طرح الصكوك من ال يجوز اعتبار نشرة إلاصدار هذه أو أي معلومات أخرى مقدمة بخصوص الصكوك بم

 باإلضافة إلى. أو وكيل حملة الصكوك أو أي من مستشاريهم أو شركاتهم التابعةمديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض  املصدر أو 

تبار ألاهداف الاستثمارية ألي ذلك، فإّن املعلومات الواردة في نشرة إلاصدار هذه ذات طبيعة عامة وتّم إعدادها دون ألاخذ في عين الاع

ويتحمل كل متلق لنشرة إلاصدار هذه مسؤولية الحصول على . مستثمر محتمل أو وضعه املالي أو احتياجاته الاستثمارية الخاصة

املستقل فيما يتعلق باملصدر أو طرح الصكوك ومسؤولية القيام بتقييمه من مستشار مالي مرخص له من الهيئة استشارة مهنية مستقلة 

للمصدر ولالستثمار في الصكوك وللمعلومات والافتراضات املتضمنة في نشرة إلاصدار هذه وذلك بالرجوع إلى ما يلزم من املشورة 

 .والتحليل والتوقعات التخاذ أي قرار استثماري 

ال يتحمل أي من مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض أو وكيل حملة الصكوك أية مسؤولية وال يقدمون أي بيان أو ضمان أو 

، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال املعلومات الواردة في نشرة إلاصدار هذه أو أية معلومات أخرى مقدمة من 
ً
 أو ضمنيا

ً
تعهد، سواء صراحة

أو الصكوك أو أي بيان مقدم أو ُيزعم أنه مقدم من أو بالنيابة عن أحد مديري الاكتتاب ومديري استقبال املصدر بخصوص املصدر 

كل شخص يتلقى نشرة إلاصدار أنه لم يعتمد على أٍي من مديري الاكتتاب ومديري  سيعتبر. العروض بخصوص املصدر أو الصكوك

لومات أو قراره الاستثماري، ويجب على كل شخص الاعتماد على تقييمه استقبال العروض فيما يتعلق بتحرياته عن دقة هذه املع

وال يجوز تفسيره أو الاعتماد عليه بأي شكل من ألاشكال، ، ن في نشرة إلاصدار هذهّم ضُ وال يعتبر أي أمر . صدر والصكوكالشخص ي للم

وألقص ى حد . استقبال العروض ي كتتاب ومدير الا ي اي ي أو املستقبل، من أي من مدير على أنه وعد أو ضمان أو بيان، سواء في امل

، ال يتحمل
ً
 . مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض أي مسؤولية مهما كانت عن محتويات نشرة إلاصدار هذه مسموح به نظاما

مديري الاكتتاب  املصدر و ولذا فإن. محظور صراحة"( اململكة)"اململكة العربية السعودية إن توزيع نشرة إلاصدار هذه في أي دولة غير 

نشرة إلاصدار هذه أن يكونوا على دراية بجميع القيود النظامية في هذا  يطلبون من كل شخص يحوز علىومديري استقبال العروض 

 .الخصوص وأن يلتزموا بها

 تواريخ مهمة للمكتتبين وطرق تقديم طلبات الاستثمار 

استقطاب طلبات مبدئية لشراء الصكوك من املستثمرين املحتملين خالل فترة  ملديري الاكتتاب ومديري استقبال العروضيجوز  

صِدر و 
ُ
  .مسألة الهامش ويتفقون عليهامديرو الاكتتاب ومديرو استقبال العروض الطرح، بينما يبحث امل

مديري ألي من "( نموذج طلب الاستثمار)"على ألاشخاص الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج مكتمل على الوجه املطلوب 

 للتعليمات الواردة في نموذج طلب الاستثمار،  الاكتتاب ومديري استقبال العروض
ً
قبل نهاية فترة الطرح وسداد قيمة الصكوك وفقا

ولن تقبل أي طلبات لالستثمار في الصكوك بأقل  .مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروضوسوف تتوفر نماذج طلب الاستثمار لدى 

ريال سعودي كما لن تقبل من مقدمي الطلبات من غير  202220222 الـريال سعودي أو بمبالغ ال تزيد عن مضاعفات  202220222من 

 .الشركات والهيئات الاستثمارية

 ال يجوز تسجيل أشخاص كحملة صكوك إال في حال كان هؤالء 
ً
 طبيعيين من مواطني اململكة، أو  أشخاصا

ً
عنويين لهم منشآت م أشخاصا

وعلى الرغم من أنه  "(.ألاشخاص املؤهلون )"في اململكة  يجب أن يكون للشخص حساب مصرفيالحالتين،تا دائمة في اململكة، وفي كل

ويعني  .ألاولي للصكوك لن يتم إال للشركات والهيئات الاستثمارية الطرحيجوز تسجيل ألاشخاص املؤهلين كحملة صكوك، إال أن 

 :كل شخص مؤهل ينطبق عليه أي مما يلي" تثماريةالشركة والهيئة الاس"مصطلح 

 شخص مرخص من الهيئة ملزاولة أعمال ألاوراق املالية؛ (أ )

 من الئحة أعمال ألاوراق املالية الصادرة عن الهيئة؛ 2شخص مستثنى كما هو محدد في امللحق  (ب )

 :أي مما يلي (ج )

2.  
ً
 في مجموعة تملك أصوال

ً
 .مليون ريال سعودي 52 متها عنصافية ال تقل قي أي شركة تملك، أو تكون عضوا

 صافية ال تقل قيمتها عنأي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تمل .1
ً
مليون ريال  52 ك أصوال

 .سعودي
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عندما ينطبق على "( ب)"يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص "( أ)"أي شخص  .9

 عن أي نشاط "( أ)"حيث يكون الشخص ( 1)، أو (2)الفقرتين الفرعيتين التعريف الوارد في "( ب)"الشخص 
ً
مسؤوال

 "(.ب)"أوراق مالية للشخص 

 ألنظمة اململكة (د )
ً
 .مؤسسة حصلت على رخصة ملزاولة ألاعمال املصرفية وفقا

لهيئات ويمكن لألشخاص املؤهلين من غير الشركات والهيئات الاستثمارية شراء الصكوك فيما بعد من الشركات وا

 .الاستثمارية بعد انتهاء فترة الطرح وإتمام عملية الاكتتاب

من ألاشخاص الذي تجوز حيازتهم وتسلمهم لنشرة  هأنعلى أساس  لكل مستثمر محتملنشرة إلاصدار هذه  إتاحةيجدر التذكير بأنه يتم 

 
ً
بتقديم أو الكشف عن محتويات نشرة إلاصدار هذه، سواء  للمستثمر املحتملكما ال يحق . تواجد بهياملكان الذي  ألنظمةإلاصدار وفقا

 أو بوسيلة أخرى، إلى أي شخص آخر 
ً
 بأي  إلكترونيا

ً
هذا املستثمر املحتمل لوفي حال تلقي . مما سبقوليس املستثمر املحتمل مخوال

أي تواصل بالرد عن  حيث إن. يد إلالكترونيالرد على هذا املستند عن طريق البر  فعليه الامتناع عناملستند عن طريق البريد إلالكتروني، 

سيتم  باملستثمر املحتملفي برنامج البريد إلالكتروني الخاص " الرد"طريق البريد إلالكتروني، بما في ذلك الرد املتولد باستخدام خاصية 

البريد  لذلك هسيكون استخدامفملستند عن طريق البريد إلالكتروني، املستثمر املحتمل لهذا اكما أنه في حال تلقي . تجاهله أو رفضه

 .وأي مواد أخرى ضارة مشابهةالتأكد من خلوه من الفيروسات  مسؤولياتهالخاصة كما سيكون من  مسؤوليتهإلالكتروني على 

دات التي تنتقل عن طريق هذه الوسيلة بأن املستن فعليه أن يعيبشكل إلكتروني،  إلى مستثمر محتملفي حال إرسال نشرة إلاصدار هذه 

أو قابلة للتعديل أو التغيير أثناء عملية النقل إلالكتروني، وعليه فال يتحمل أٍي من مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض أو املصدر 

العروض أو املصدر أو أي مدير أو مسؤول أو موظف أو وكيل أو شخص مسيطر على أي من أٍي من مديري الاكتتاب ومديري استقبال 

 أي من شركاتهم التابعة أية مسؤولية 
ً
 والنسخة الورقية  أيا

ً
كانت فيما يخص أي فروقات بين نشرة إلاصدار املوزعة لك إلكترونيا

ئة أو النسخة املتوافرة على املوقع الرسمي للهي حسب الطلب من مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض للمستثمر املحتملاملتوفرة 

 .    أو املصدر

في أي مكان أو بلد يكون فيه مثل هذا التوزيع أو  كيانأي شخص أو ( أو الاستخدام من قبل)ليست للتوزيع على هذه نشرة إلاصدار 

 لألنظمة املحلية
ً
 للبيع أو هذه وال تعد نشرة إلاصدار . لذلك املكان أو البلد الاستخدام مخالفا

ً
 بأي حال من ألاحوال عرضا

ً
استقطابا

ويجب على . لعرض شراء، كما لن يكون هناك بيع ألي صكوك في أي مكان يكون فيه مثل هذا العرض أو الاستقطاب أو البيع غير نظامي

للمزيد من التفاصيل حول  .بمثل هذه القيود والالتزام بها ألاشخاص الذين تكون نشرة إلاصدار هذه في حيازتهم أن يكونوا على دراية

 ".الاكتتاب والبيع" 21لى عرض وبيع وتوزيع الصكوك وتوزيع نشرة إلاصدار هذه ومواد الطرح ألاخرى، يرجى مراجعة القسم القيود ع

صِدر ومديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض، وذلك بعد انتهاء فترة الطرح
ُ
وفي حال . سيكون تخصيص الصكوك بناًء على تقدير امل

صِدر بنشر الهامش وإجمالي القيمة إلاسمية، وإجمالي املتحصالت املتوقعة للصكوك املقرر الانتهاء من تخصيص الصكوك، س
ُ
يقوم امل

 . إصدارها، على املواقع إلالكترونية للُمصِدر وتداول 

ظامية أو ال ينبغي للمستثمرين املحتملين تفسير محتويات نشرة إلاصدار هذه على أنها تقدم مشورة ضريبية أو زكوية أو استثمارية أو ن

وعلى املستثمر املحتمل الاستشارة مع املستشارين القانونيين واملاليين ومستشاري ألاعمال والضريبة والزكاة الشريعة . تنظيمية أو شرعية

 . والتوصل إلى تقييم مستقل ملثل هذا الاستثمارذلك الاستثمار  الخاصين به لتحديد مدى مالءمة الاستثمار بالصكوك وتبعات

يجب على كل مستثمر محتمل في الصكوك أن يقرر مدى مالءمة هذا الاستثمار . كون الصكوك استثماًرا مناسًبا لجميع املستثمرينقد ال ت

 : وعلى وجه الخصوص، يجب على كل مستثمر محتمل. في ضوء ظروفه الخاصة

شار طر الاستثمار فيها وللمعلومات الواردة أو املأن يكون لديه ما يكفي من املعرفة والخبرة للقيام بتقييم فعلي للصكوك وملزايا ومخا .1

 .إليها في نشرة إلاصدار هذه

 بها، وذلك لتقييم الاستثمار في الصكوك وألاثر الذي قد يتركه مثل  .2
ً
 على الاستفادة من أدوات تحليلية مالئمة وملما

ً
أن يكون قادرا

 .الي الخاص بهفي سياق وضعه املهذا الاستثمار في محفظة استثماراته إلاجمالية 

 .كافة مخاطر الاستثمار في الصكوك أن يكون لديه ما يكفي من املوارد املالية والسيولة لتحمل .3
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 .مؤشرات وأسواق مالية ذات صلة أن يفهم شروط الصكوك بشكل كامل، وأن يكون لديه دراية بسلوك أي .4

على تقييم سيناريوهات محتملة للعوامل الاقتصادية وغيرها مما قد يؤثر على ( وحده أو بمساعدة مستشار مالي)أن يكون قادًرا  .5

 . استثماره وقدرته على تحمل املخاطر ذات الصلة

ادة على شراء مثل هذه ألادوات تعتبر الصكوك من ألادوات الاستثمارية املعقدة وعليه، فإن الشركات والهيئات الاستثمارية ال تقدم بالع

 بذاته وإنما يقومون بشراء 
ً
 قائما

ً
ألادوات املالية املعقدة كوسيلة لتخفيف املخاطر أو تعزيز العائد وذلك هذه املعقدة باعتبارها استثمارا

حتمل الاستثمار بالصكوك إال إذا ال يجدر على املستثمر امل. بزيادة املخاطر الكلية ملحافظهم الاستثمارية بطريقة مدروسة ومتزنة ومالئمة

 أو بمساعدة مستشار مالي)كانت لديه الخبرة 
ً
في تقييم أداء الصكوك في ظل الظروف املتغيرة والنتائج املترتبة على قيمة ( سواء منفردا

 .الصكوك والتأثير العام ملثل هذا الاستثمار على املحفظة الاستثمارية للمستثمر املحتمل

 ألي تقييم سواء ائتماني أو غيره؛ أو ( أ: )ة إلاصدار هذه وال املعلومات املقدمة بموجبهاليس الغرض من نشر 
ً
أن ( ب)أن تكون أساسا

يجب . تشكل توصية ألي متلٍق لنشرة إلاصدار هذه بشراء الصكوك من املصدر أو أي من مديري الاكتتاب أو مديري استقبال العروض

 .وك أن يقوم بتحرياته الخاصة عن وضع املصدر املالي والائتمانيعلى كل مستثمر يرغب بشراء أي من الصك

أو رفض كافة العروض دون أي مسؤولية، وذلك ألقص ى /يحتفظ املصدر بحق إنهاء مشاركة أي طرف في عملية تقييم وطرح الصكوك و

 
ً
 بإبالغ أي مستثمر أو مقدم طلب بأسباب ذلك إلا. حد مسموح به نظاما

ً
 . نهاء أو الرفضولن يكون املصدر ملزما

بما في ذلك على سبيل املثال ال )ويتحمل أي مستثمر محتمل أو مقدم عرض تم قبول طلبه جميع التكاليف والنفقات املتكبدة من قبله 

ولن يتحمل ( الحصر، تكلفة الاستعانة بالخدمات املالية واملحاسبية والفنية وخدمات املستشارين القانونيين، ونفقات السفر، إلخ

ملصدر أو مديرو الاكتتاب ومديرو استقبال العروض أي مسؤولية عن ذلك بأي شكل من ألاشكال بغض النظر عن سير الطرح أو نتائجه ا

 .أو عملية التقييم والاختيار أو أي ظروف أخرى 

فترة تسوية الطرح أو بعد  ال يتحمل مديرو الاكتتاب ومديرو استقبال العروض أي مسؤولية عن حركة ألاموال أو ألاوراق املالية خالل

 لإلجراءات املتبعة ألدوات الدين املدرجة في تداول . ذلك
ً
مديرو الاكتتاب ومديرو استقبال  وال يتحمل. وسيتم تسوية الصكوك وفقا

 . العروض أي مسؤولية فيما يتعلق بمثل هذه إلاجراءات وال يقدمون أي تأكيدات في هذا الخصوص

املحتملين قراءة نشرة إلاصدار هذه، بما فيها شروط الصكوك، بعناية قبل تعبئة طلب شراء الصكوك  ويتعين على جميع املستثمرين

 وموافقة من املستثمر على الشروط
ً
 .حيث إن توقيع نموذج طلب الاستثمار يشكل قبوال

 معلومات القطاع والسوق 

انات ألاخرى املتعلقة بقطاعات السوق التي يعمل فيها املصدر إن املعلومات الواردة في نشرة إلاصدار هذه عن قطاع النقل البحري والبي

وهي "( ماكويلنج)"بحث عن سوق النقل البحري مقدم بالنيابة عن املصدر من شركة ماكويلنج سيرفسز إل إل س ي ( أ: )مستمدة من آلاتي

العام فيما يتعلق بمجال النقل  معلومات متاحة في النطاق( ب)شركة استشارات مستقلة ومتخصصة في مجال النقل البحري؛ و 

وبالرغم من املصداقية املفترضة ملثل هذه املعلومات واملصادر والتقديرات إال أن املصدر وأعضاء مجلس إدارة املصدر الذين . البحري 

ريهم لم ومديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض ومستشا" أعضاء مجلس إلادارة-إدارة الشركة" 2-1تظهر أسماؤهم في القسم 

 .يقوموا بالتحّقق منها وال يقدمون أي تأكيدات فيما يتعلق بدقتها واكتمالها

إن املعلومات الخاصة بالقطاع والسوق عرضة للتغيير وال يمكن التحقق منها بشكل دائم وال بيقين كامل وذلك بسبب القيود املرتبطة 

لية جمع البيانات باإلضافة إلى ما تنطوي عليه أي دراسة استقصائية عن بتوفر البيانات ألاساسية ومصداقيتها والطبيعة التطوعية لعم

 .حجم السوق من القيود والعوامل املجهولة

لم يقم املصدر بتكليف أي طرف ثالث بتقديم أي من املنشورات أو التقارير أو أي من املصادر ألاخرى املنشورة عن القطاع مما تمت  

ه، كما لم يسع املصدر للحصول على موافقة أي من هذه املصادر على تضمين بيانات السوق هذه في إلاشارة إليه في نشرة إلاصدار هذ

 .نشرة إلاصدار هذه
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 املعلومات املالية

م وكما في وعن 1224م و1229م و1221ديسمبر  92السنوات املالية املنتهية في كما في وعن للمصدر  د القوائم املالية املوحدةتم إعدا

 ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئمن قبل املصدر م 1225مارس  92أشهر املنتهية في  فترة الثالثة
ً
ة السعودية للمحاسبين وفقا

السنوات ما في وعن كوتم مراجعة القوائم املالية املوحدة للمصدر  .(املعمول بها واملتعارف عليها في اململكة العربية السعودية) القانونيين

 ملعايير املراجعة الصادرة عن 1224م و1229م و1221ديسمبر  92 املالية املنتهية في
ً
م على التوالي، وامللحقة بنشرة إلاصدار هذه وفقا

من قبل الدكتور محمد العمري  (املعمول بها واملتعارف عليها في اململكة العربية السعودية) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

كما ( محاسبون قانونيون )وشركاهم  إرنست ويونغومن قبل  ،م1221عن السنة املالية كما في و ( املحدودة الدوليةعضو بي دي او )وشركاه 

املوحدة ألاولية القوائم املالية وتم فحص . تقاريرهما املرفقة بهذه النشرة كما هو موضح في ،م1224م و1229عن السنتين املاليتين و في 

 من قبل إرنست ويونغ م 1225مارس  92للمصدر لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  املراجعةغير 
ً
ملعيار فحص التقارير املالية ألاولية  وفقا

كما هو موضح في  (املعمول بها واملتعارف عليها في اململكة العربية السعودية) الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  .تم إدراجها في نشرة إلاصدار هذهمنها كما  وكل، ه النشرةاملرفق بهذتقريرها 

 "ريال سعودي" أو " .س.ر"في هذه النشرة، ما لم يذكر خالف ذلك، فإن أي إشارة إلى  قوائمه املالية بالريال السعودي يقوم املصدر بنشر 

عد إشارة إلى العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية وإلاشارة " ريال" أو
ُ
 .هي إشارة إلى الوحدة الفرعية من الريال" هللة"إلى ت

وتجدر إلاشارة إلى أن ألارقام الواردة في النشرة قد خضعت للتقريب وبالتالي فإن ألارقام املبينة لنفس الفئة في جداول مختلفة قد 

 
ً
 ‘ تتفاوت قليال

ً
 دقيقا

ً
 حسابيا

ً
 .لألرقام التي سبقتها كما قد ال تمثل ألارقام إلاجمالية في بعض الجداول مجموعا

 استخدام التواريخ

 (.م)والتقويم امليالدي ( هـ)تتم إلاشارة إلى التواريخ بالتقويم الهجري 

 التوقعات وإلافادات املستقبلية

لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها نشرة إلاصدار هذه على أساس افتراضات محددة وصريحة، وقد تختلف ظروف التشغيل 

 .عن الافتراضات املستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات املستقبلية

عن طريق استخدام ويستدل على هذه إلافادات املستقبلية " إفادات مستقبلية"تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة إلاصدار هذه 

أو الصيغ " يعتقد"أو " قد"أو " متوقع"أو " ينبغي" أو " سوف"أو " من املمكن"أو " تتوقع"أو " تعتقد"أو " تقدر"أو " تعتزم"مثل  بعض الكلمات

صِدر الحالية ف
ُ
يما النافية لهذه املفردات أو غيرها من املفردات املقاربة أو املشابهة لها في املعنى، وتعكس هذه إلافادات وجهة نظر امل

 لألداء املستقبلي، وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على ألاداء الفعلي أو إلانجازات يتعلق ب
ً
أحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانا

 في إلافادات املستقبلية املذكورة
ً
 صراحة أو ضمنيا

ً
وقد . أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعا

 في قسم آخر من نشرة إلاصدار هذه تم استعر 
ً
اض بعض املخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا ألاثر بصورة أكثر تفصيال

وفيما لو تحقق أي واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو ألامور غير املتيقنة أو ثبت (. في نشرة إلاصدار هذه" عوامل املخاطرة" 5قسم الراجع )

ي من الافتراضات التي تم الاعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك املوضحة في نشرة عدم صحة أو دقة أ

 .إلاصدار هذه

صِدر ال يعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو 
ُ
ومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل وإلادراج، فإن امل

إلافادات املستقبلية التي تتضمنها نشرة إلاصدار هذه، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غيره، ونتيجة لهذا 

وألامور غير املتيقنة والافتراضات، فإن توقعات ألاحداث والظروف املستقبلية املبينة في نشرة إلاصدار هذه قد ال  وللمخاطر ألاخرى 

 وعليه فإنه يجب على 
ً
صِدر أو قد ال تحدث إطالقا

ُ
املحتملين فحص جميع إلافادات املستثمرين تحدث على النحو الذي يتوقعه امل

 .مع عدم الاعتماد على إلافادات املستقبلية بشكل أساس يهذه التفسيرات املستقبلية على ضوء 
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. باإلضافة إلى أي ملحقات أو تعديالت عليه م22/21/1225سيشمل املستند هذا بتاريخ " نشرة إلاصدار هذه"إن إلاشارة بموجبه إلى 

من اتفاقية املضاربة واتفاقية ملخص للبنود ألاساسية ملسودة كل على " شروط وأحكام الصكوك"تشتمل نشرة إلاصدار هذه في قسم 

 (. حسب تعريف كٍل منها في الشروط)املرابحة الرئيسية وإعالن الوكالة واتفاقية إدارة الدفعات كما في تاريخ نشرة إلاصدار هذه 

 

 نشرة إلاصدار التكميلية

 ملتطلبات الهيئة إذا علم املصِدر، في أي وقت من تاريخ نشر نشرة إلاصدار وقبل 
ً
صِدر بإعداد ملحق لنشرة إلاصدار هذه وفقا

ُ
سيقوم امل

 : إدراج الصكوك على تداول بأي من آلاتي

عد التسجيل وإلادراج وجود تغيير مهم في مسائل جوهرية واردة في نشرة إلاصدار هذه، أو أي مستند آخر مطلوب بموجب قوا (2)

 الصادرة عن الهيئة؛ أو

 .ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة إلاصدار هذه (1)

صِدر ال يعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو إلافادات املستق
ُ
، فإن امل

ً
بلية باستثناء الحاالت املذكورة سابقا

ر هذه، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو غيره، ونتيجة لهذا وللمخاطر ألاخرى التي تتضمنها نشرة إلاصدا

والاحتماالت غير املؤكدة والافتراضات، فإن توقعات ألاحداث والظروف املستقبلية املبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي 

 
ً
صِدر أو قد ال تحدث إطالقا

ُ
وعليه يجب على املستثمرين املحتملين النظر إلى إلافادات املستقبلية في هذا السياق ومن ثم يتوقعه امل

 .عليهم أال يفرطوا في الاعتماد على أي من إلافادات املستقبلية

هذه بعد ال يتحمل مديرو الاكتتاب ومديرو استقبال العروض أي مسؤولية عن تحديث أو تعديل املعلومات املتضمنة في نشرة إلاصدار 

تاريخ نشرها كما لن يراجع أي منهم أحوال املصدر طاملا كانت الصكوك قائمة ولن يقدموا املشورة ألي مستثمر في الصكوك عن أي 

 .معلومات تستجد
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 دليل الشركة
  املصدر 

 الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

 

 513مبنى البحري رقم 

 شارع الستين، حي امللز

 1392ص ب 

 22431الرياض 

 اململكة العربية السعودية 

  +311( 22) 491 5454: هاتف

   +311( 22) 499 1291: فاكس

www.bahri.sa 

investorrelations@bahri.sa 

  ممثلو املصدر 

 ابراهيم بن عبدالرحمن العمر  املبارك حمد بن عصام

 513مبنى البحري رقم  513مبنى البحري رقم 

 شارع الستين، حي امللز شارع الستين، حي امللز

 1392ص ب  1392ص ب 

 22431الرياض  22431الرياض 

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية 

   5454 491 (22 )311+ : هاتف  +311( 22) 491 5454: هاتف

  1291 499 (22 )311+ : فاكس   +311( 22) 499 1291: فاكس

www.bahri.sa www.bahri.sa 

Emubarak@mci.gov.sa alomar @bahri.sa 

  وكيل حملة الصكوك

 اتش اس بي س ي العربية السعودية املحدودة شركة

 
 

 املقر الرئيس ي لبنك إتش إس بي س ي 

 املروج -شارع العليا  9119

 21119-1155الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +1449 133 (22 )311 : هاتف

  +311( 22) 133 1444: فاكس

www.hsbcsaudi.com 

saudiarabia@hsbc.com 

  مدير الدفعات

 اتش اس بي س ي العربية السعودية املحدودة شركة

 

 

 
 

 

 املقر الرئيس ي لبنك إتش إس بي س ي 

 املروج -شارع العليا  9119

 21119-1155الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +1449 133 (22 )311 : هاتف

  +311( 22) 133 1444: فاكس

www.hsbcsaudi.com 

saudiarabia@hsbc.com 
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  املسجل

 (تداول )شركة السوق املالية السعودية 

 

 البرج الشمالي  -أبراج التعاونية

 طريق امللك فهد

  12121ص ب 

  22555الرياض 

 اململكة العربية السعودية

  +311( 22) 111 1111: هاتف

  +311( 22) 111 1119: فاكس

www.tadawul.com.sa 

webinfo@tadawul.com.sa 

  املستشارون املاليون 

 اتش اس بي س ي العربية السعودية املحدودة شركة

 

 املقر الرئيس ي لبنك إتش إس بي س ي 

 املروج -شارع العليا  9119

 21119-1155الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +1449 133 (22 )311 : هاتف

  +311( 22) 133 1444: فاكس

www.hsbcsaudi.com 

saudiarabia@hsbc.com 

 ان العربية السعودية املحدودةقجي بي مور  شركة

 

 ، املنطقة ج1برج الفيصلية، مستوى 

 طريق امللك فهد

 52329ب ص 

 22559الرياض 

 اململكة العربية السعودية

  +311( 22) 133 9122: هاتف

  +311( 22) 133 9142: فاكس

www.jpmorgan.com 

bader.a.alamoudi@jpmorgan.com 

 شركة سامبا لألصول وإدارة الاستثمار

 

 برج اململكة

 112229ص ب 

 22922الرياض 

 السعودية اململكة العربية

 +311( 22) 122 9411: هاتف

 +311( 22) 122 9491: فاكس

www.sambacapital.com 

Salam.al-khunaizi@sambacapital.com 
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 منسق الاكتتا  

 اتش اس بي س ي العربية السعودية املحدودة شركة

 

 املقر الرئيس ي لبنك إتش إس بي س ي 

 املروج -شارع العليا  9119

 21119-1155الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +1449 133 (22 )311 : هاتف

  +311( 22) 133 1444: فاكس

www.hsbcsaudi.com 

saudiarabia@hsbc.com 

  مديرو الاكتتا  ومديرو استقبال العروض 

  اتش اس بي س ي العربية السعودية املحدودة شركة

 

 

             

              

 املقر الرئيس ي لبنك إتش إس بي س ي 

 املروج -شارع العليا  9119

 21119-1155الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +1449 133 (22 )311 : هاتف

  +311( 22) 133 1444: فاكس

www.hsbcsaudi.com 

saudiarabia@hsbc.com 

 السعودية املحدودةان العربية قجي بي مور  شركة

 

 ، املنطقة ج1برج الفيصلية، مستوى 

 طريق امللك فهد

 52329ص ب 

 22559الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 + 9122 133 (22 )311 : هاتف

  +311( 22) 133 9142: فاكس

www.jpmorgan.com 

bader.a.alamoudi@jpmorgan.com 

 وإدارة الاستثمارشركة سامبا لألصول 

 

 برج اململكة

 112229ص ب 

 22922الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +311( 22) 122 9411: هاتف

 +311( 22) 122 9491: فاكس

www.sambacapital.com 

Salam.al-khunaizi@sambacapital.com 
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  املستشارون الشرعيون 

 تش إس بي س ي العربية السعوديةإ شركةلاللجنة الشرعية التنفيذية 

 املقر الرئيس ي لبنك إتش إس بي س ي 

 

 املروج -شارع العليا  9119

 21119-1155الرياض 

 اململكة العربية السعودية

  +311( 22) 133 1493: هاتف

  +311( 22) 133 1444: فاكس

www.hsbcsaudi.com 

saudiarabia@hsbc.com 

  انقجي بي مور  شركةاملستشار الشرعي املستقل ل

 

 

 

 

 
 

 ان العربية السعودية املحدودةقجي بي مور  شركةعن طريق 

 ، املنطقة ج1برج الفيصلية، مستوى 

 طريق امللك فهد

 52329ص ب 

 22559الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +311( 22) 133 9122: هاتف

 +311( 22) 133 9142: فاكس

www.jpmorgan.com 

bader.a.alamoudi@jpmorgan.com 

 اللجنة الشرعية التنفيذية لهيئة الرقابة الشرعية ملجموعة سامبا املالية

  برج اململكة

 

 

 

 

 112229ص ب 

 22922الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +311( 22) 122 9411: هاتف

 +311( 22) 122 9491: فاكس

www.sambacapital.com 

Salam.al-khunaizi@sambacapital.com 

  املستشار القانوني للمصدر 

 كليفورد تشانس محامون ومستشارون قانونيون  شركة

 

 ، البوابة الاقتصادية 25املبنى 

 طريق مطار امللك خالد الدولي

 32193ص ب 

 22129الرياض 

 اململكة العربية السعودية

  +311( 22) 412 3922: هاتف

  +311( 22) 412 3922 : فاكس

www.cliffordchance.com 

bahri@cliffordchance.com 

 
 

http://www.jpmorgan.com/
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 املستشار القانوني لوكيل حملة الصكوك

  مكتب زياد سمير خشيم محامون ومستشارون 

 

 

 

 
 

 F6جناح  –مركز لوكااليزر 

 (التحلية)طريق ألامير محمد بن عبد العزيز 

 192119ص ب 

 22912الرياض 

 اململكة العربية السعودية

  +311( 22) 412 1922: هاتف

  +311( 22) 412 1933: فاكس

www.zeyad.khoshaim.com 

info@khoshaim.com 

 آلن آند أوفري أل أل بي

 

 بناية برج ضمان – 22الطابق 

 شارع السعادة

 مركز دبي املالي العالمي

 521191ص ب 

 دبي 

 إلامارات العربية املتحدة

  +392( 4) 411 9222: هاتف

  +392( 4) 411 9233: فاكس

www.allenovery.com 

allenoverydubai@allenovery.com 

 

  املحاسب القانوني للمصدر 

 (محاسبون قانونيون )إرنست ويونغ وشركاهم 

 

     

 برج الفيصلية 

 24و  1الطابق 

 1991ص ب 

 22412الرياض 

 اململكة العربية السعودية 

  +311( 22) 199 4942: هاتف

   +311( 22) 199 4992: فاكس

www.ey.com 

riyadh@sa.ey.com 

 وشركاهبي دي أو الدكتور محمد العمري 

 

 
 

 

 1991ص ب 

 22431الرياض 

 اململكة العربية السعودية 

  +311( 22) 191 2121: هاتف

  +311( 22) 191 1119: فاكس

www.alamri.com 

info@alamri.com 
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  مستشار دراسة السوق 

 ماكويلنج سيرفسز إل إل س ي

 

 أوشن هاوس

 جادة ستيوارت 2295

 جاردن سيتي

 22592نيويورك 

 الواليات املتحدة ألامريكية

 +2( 521) 119 5922: هاتف

 +2( 521) 945 1231: فاكس

Services@mcquilling.com  

www.mcquilling.com  

 

إذا كان )املذكورون أعاله موافقتهم الخطية على نشر أسمائهم، وعناوينهم، وشعاراتهم والتصريحات املنسوبة إليهم أعطى املستشارون 

 
ً
  .في هذه النشرة ولم يسحبوا هذه املوافقة حّتى تاريخ إصدار هذه النشرة( في السياق التي تطبق وتظهر فيهوذلك منطبقا

 

  التجارية للمصدر البنوك

 الفرنس ي البنك السعودي

 

 شارع املعذر

 الرياض

 اململكة العربية السعودية

 +311( 22) 113 3333: هاتف

 +311( 22) 424 1922: فاكس

www.alfransi.com.sa 

Communications@alfaransi.com.sa 

 (فرع لندن)ان تشيس إن أيه قبنك جي بي مور 

 

 بانك ستريت 15

 جي بي  5 24أي  نلند

 اململكة املتحدة

 + 9414222 129 44 : هاتف

 +44 212 1941422: فاكس

www.jpmorgan.com 

emeaclientserviceoficers@jpmorgan.com    

 البنك ألاهلي التجاري 

 

  9555. ب.ص

 12412جدة 

 السعوديةاململكة العربية 

 + 311( 22) 133 3525: هاتف

 +311( 22) 133 3531: فاكس

alahli@alahli.com 

www.alahli.com  

 

 

 

mailto:Services@mcquilling.com
http://www.mcquilling.com/
mailto:emeaclientserviceoficers@jpmorgan.com
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 مجموعة سامبا املالية

 

  199. ب.ص

 22412الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 +311( 22) 499 4992: هاتف

 +311( 22) 493 3421: فاكس

customercare@samba.com 

www.samba.com  

 البنك السعودي البريطاني

 

 (الضباب)طريق ألامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي 

 3214. ب.ص

  22429الرياض 

 اململكة العربية السعودية

 + 311( 22) 442 1111: هاتف

 + 311( 22) 191 4951: فاكس

sabb@sabb.com 

www.sabb.com 
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 ملخص الطرح .1

 آخر من نشرة إلاصدار هذه كما أن علومات الطرح أدناه كمقدمة للمعلومات املفصلة الواردة في أي موضعمينبغي قراءة ملخص 

قد ال يحتوي هذا امللخص على كافة املعلومات التي ينبغي على املستثمرين . خاضع في مجمله لتلك املعلومات هذا امللخص

املحتملين الاطالع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الصكوك، وعليه فإن أي قرار يتخذه املستثمر املحتمل لالستثمار ينبغي أن 

 بعناية، بما في ذلك القوائم املالية . ه بأكملهاالاطالع على نشرة إلاصدار هذ علىيستند 
ً
يجب قراءة نشرة إلاصدار هذه كاملة

إن . قبل اتخاذ أي قرار استثماري " إشعار مهم"و" عوامل املخاطرة"وإلايضاحات ذات العالقة واملعلومات الواردة تحت العناوين 

التعريفات "عرفة فيه ستكون لها املعاني املحددة لها في قسم املفردات واملصطلحات التالية املستخدمة في هذا امللخص وغير امل

 .من نشرة إلاصدار هذه" واملصطلحات

أو " الشركة"أو " املصدر)"تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  :املصدر

هـ 21/21/2931بتاريخ  5/م بموجب املرسوم امللكي رقم م2391عام "( البحري "

كشركة مساهمة سعودية، وتم قيدها في السجل  (م11/22/2391املوافق )

ويقع مركز الشركة الرئيس ي في مبنى البحري رقم  2222211211التجاري برقم 

، اململكة العربية 22431، الرياض 1392. ب. ، شارع الستين، حي امللز، ص513

 .السعودية

 :لستة التاليةتنقسم ألانشطة الرئيسية ملجموعة البحري إلى ألاقسام ا :نشاطات املصدر

 الخام نقل النفط. 

 الغاز والخدمات البحرية. 

  الكيماوياتنقل. 

  البضائع السائبةنقل. 

  البضائع العامةنقل. 

  الناقالتإدارة. 
 

تتمثل رؤية الشركة في ربط الاقتصادات ونشر إلازدهار، وقيادة التميز في 

مرور آمن للسلع وتم تأسيس الشركة لتوفير وضمان . الخدمات اللوجستية العاملية

خدماتها بشكل  والزالت رسالة الشركة مستمرة مع توّسع نطاق. املنتجة في اململكة

، "الشفافية"، و"الاتزان"وتلتزم الشركة بقيمها املتمثلة في .كبير منذ تأسيسها

ومن خالل التركيز املستمر على هذه القيم وألاسس ".  الحماس"، و"املثابرة"و

تعتقد الشركة أن بإمكانها أن تصبح مقدم خدمة رائد يطبق التجارية املسؤولة، 

أفضل املمارسات التجارية للشركات لتشغيل أسطول من الطراز العالمي، مع بناء 

  .عالقات مثمرة مع كافة أصحاب املصالح

كما في تاريخ نشرة إلاصدار هذه، تمتلك شركة أرامكو السعودية  املساهمون الكبار

صَدر بينما  في املائة 12 سهم ما يمثل 91.952.222للتطوير
ُ
من رأس املال امل

في  11.55 ما يمثلوهو سهم  11.121.121 يمتلك صندوق الاستثمارات العامة

 . من رأس املال املائة

يبلغ رأس املال املصرح به واملدفوع للمصدر كما في تاريخ نشرة إلاصدار هذه  : رأس مال املصدر

سهم بقيمة اسمية  93909520222 مقسمة إلىريال سعودي  9039905220222

 .رياالت سعودية للسهم الواحد 22قدرها 

مديري الاكتتا  ومديري استقبال 

 :العروض

شارع  9119إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة، وعنوانها املسجلشركة 

جي شركة ، اململكة العربية السعودية، و 21119-1155املروج، الرياض  -العليا 
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ان العربية السعودية املحدودة وعنوانها املسجل برج الفيصلية، طريق قبي مور 

، اململكة العربية السعودية وسامبا 22559، الرياض 52329. ب.امللك فهد، ص

، الرياض 112229. ب.لألصول وإدارة الاستثمار وعنوانها املسجل برج اململكة، ص

 .، اململكة العربية السعودية22922

شارع  9119إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة، وعنوانها املسجلشركة  :الصكوك وكيل حملة

 .، اململكة العربية السعودية21119-1155املروج، الرياض  -العليا 

شارع  9119إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة، وعنوانها املسجلشركة  :مدير الدفعات

 .، اململكة العربية السعودية21119-1155املروج، الرياض  -العليا 

، وعنوانها املسجل أبراج التعاونية، "(تداول )"شركة السوق املالية السعودية  :املسجل

، اململكة 22555، الرياض 12121. ب.البرج الشمالي، طريق امللك فهد، ص

 .العربية السعودية

طريق ألامير عبد العزيز بن مساعد بن البنك السعودي البريطاني وعنوانه املسجل  :بنك الحسا 

 .، اململكة العربية السعودية22429، الرياض 3214. ب.، ص(الضباب)جلوي 

 .م1211ريال سعودي تنتهي في عام  9،322،222،222صكوك قيمتها  :الصكوك

 .من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك( في املائة222)نسبة مئة في املئة  :سعر إلاصدار

 .سعوديريال  9،322،222،222 : إجمالي القيمة الاسمية

 .ستكون الصكوك مقومة بالريال السعودي :العملة

 ما لم يشتريها املصدر أو يلغيها قبل ذلك التاريخ م92/29/1211تنتهي الصكوك في  :املدة

 للشرط 
ً
 .(شراء الصكوك) 3وفقا

لسداد املبالغ التي اقترضها بموجب  طرح الصكوكسيستخدم املصدر متحصالت  :استخدام متحصالت الطرح

ريال سعودي وسيستخدم  9.211.121.522 والذي يبلغ تسهيل املرابحة الجسري 

 .  الباقي منها، إن وجد، لألغراض التجارية العامة

كما هم معرفون )إن طرح وبيع وتداول الصكوك مقتصر على ألاشخاص املؤهلين  :املستثمرون املستهدفون 

للصكوك على الشركات والهيئات  وسيقتصر الطرح ألاولي، (في الشروط

، ولكن يمكن "(الاكتتاب والبيع" 21كما هي معرفة في القسم )الاستثمارية فقط 

شراء الصكوك من لألشخاص املؤهلين الذين ليسوا بشركات أو هيئات استثمارية 

 .تداول بعد إدراج الصكوك وذلك من خاللالشركات والهيئات الاستثمارية 

يجوز ملديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض استقطاب طلبات مبدئية  : طريقة الاكتتا 

لشراء الصكوك من املستثمرين املحتملين خالل فترة الطرح، وعلى كل من يرغب 

في شراء الصكوك أن يقدم نموذج طلب الاستثمار إلى أي من مديري الاكتتاب 

خاص الذين ليسوا ويجوز لألش. الطرحومديري استقبال العروض قبل نهاية فترة 

بشركات وهيئات استثمارية شراء الصكوك من املكتتبين من الشركات والهيئات 

وذلك من خالل تداول الاستثمارية بعد انتهاء فترة الطرح وإتمام عملية الاكتتاب 

 "(.الاكتتاب والبيع" 21للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )

 .صك واحد :الحد ألادنى لعدد الصكوك

 .ريال سعودي 202220222 :قيمة الحد ألادنى لالكتتا 

التي يمكن  الحد ألاعلى لعدد الصكوك

 :الاكتتا  بها

 .صك 9،322

 .ريال سعودي 9،322،222،222التي يمكن  قيمة الحد ألاعلى لالكتتا 
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 :فيهاالاكتتا  

صِدر ومديري الاكتتاب ومديري  :طرحالتخصيص و قيودال
ُ
سيكون تخصيص الصكوك بناًء على تقدير امل

وملزيد من التفاصيل حول هذه . وسيتم بعد انتهاء فترة الطرحاستقبال العروض 

القيود وغيرها من القيود الخاصة بطرح الصكوك وبيعها وتداولها، يرجى مراجعة 

 ".الاكتتاب والبيع" 21القسم 

 وسواًء  :إلى مستثمرينطريقة رد الفائض 
ً
 أو جزئيا

ً
في حال عدم قبول أي نموذج طلب استثمار ألي سبب، سواء كليا

تم تقديمها فيما يتعلق بالطلب  مبالغلوجود فائض أو غير ذلك، فسيتم رد أية 

، حسبما يقتض ي الحال، إلى املستثمر دون أي 
ً
 أو جزئيا

ً
املرفوض سواء كليا

 عني إلى الحساب البنكي الذي تم تحويله منهخصومات وذلك بتحويل املبلغ امل

 .وبحد أقص ى ال يتجاوز عشرة أيام عمل من نهاية فترة الطرح

 .م92/29/1211وتنتهي في  م24/21/1225تبدأ فترة الطرح في  :فترة الطرح

ل في جميع ألاوقات تمسجل فقط وتالكتروني شكل  فقط علىتصدر الصكوك  :صيغة الصكوك
َّ
مث

 9كما هو موضح في الشرط )في صك رئيس ي مسجلة على هيئة حصص  في

 .والتي سيتم إيداعها لدى وكيل حملة الصكوك( الصيغة والفئة)

 .ريال سعودي 202220222تصدر الصكوك بفئة  :الفئة

 غير قابلة للتجزئة في ملكية موجودات الصكوك وستكون  :للصكوك الوضع النظامي
َ
تشكل الصكوك حصصا

وستشكل التزامات املصدر . ألاوقات في مرتبة مساوية لبعضها البعضفي جميع 

 فيها( اهكما هي معرفة أدن)بالدفع بموجب وثائق الصكوك 
ً
 التي يكون املصدر طرفا

التزامات مباشرة على املصدر وعامة وغير معلقة على شرط "( التزامات الدفع)"

مع جميع التزامات  وغير مضمونة وستعامل في جميع ألاوقات على نحو متساو 

املصدر ألاخرى الحالية واملستقبلية غير املضمونة، فيما عدا تلك الالتزامات التي 

واملنطبقة بشكل ذات العالقة تحظى بأفضلية بموجب املبادئ النظامية إلالزامية 

عام، وليست التزامات املصدر تجاه حملة الصكوك فيما يخص الصكوك 

 بأية أصول أو ضمان أو 
ً
 . كفالة من الغير مضمونة

لن يكون ألي حامل صكوك ممارسة أي حق في املقاصة أو املطالبة بذلك حول أي 

مبلغ يدين له به املصدر بموجب أو فيما يتعلق بالتزامات الدفع، ويعد كل من 

 عن 
ً
حملة الصكوك بحكم اكتتابه في الصكوك أو شرائه أو حمله الصكوك متنازال

 .ألانظمة والقوانين املعنيةسمح به تأقص ى حد تلك الحقوق في املقاصة إلى 

في كل  يناير 92و يوليو  92ستكون التوزيعات الدورية نصف سنويٍة وذلك في  :تواريخ التوزيع الدوري

 ذلك التاريخ) م92/29/1211وحتى  م1221 /92/22سنة، بدًء من تاريخ 
ً
، (شامال

إذا لم يوافق ذلك التاريخ يوم عمل، يكون تاريخ التوزيع الدوري هو يوم  على أنه،

 إال إذا وقع ذلك اليوم في الشهر التالي، وفي تلك الحالة يتم 
ً
العمل التالي مباشرة

 
ً
 . تقديم تاريخ التوزيع الدوري إلى يوم العمل السابق مباشرة

دوري بتوجيه مدير الدفعات بأن يوزع على حملة يقوم املصدر في كل تاريخ توزيع  :قيمة التوزيع الدوري

الصكوك، بالتناسب فيما بينهم، توزيع دوري يعادل مبلغ التوزيع الدوري املنطبق 

وذلك يعني بالنسبة لكل فترة توزيع دوري املبلغ الناتج عن املعادلة . لذلك التاريخ

 :التالية

  ي× ( هـ+ ص )× س 

  912  

 : حيث
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إجمالي القيمة الاسمية لتلك الصكوك القائمة في تاريخ قيد  =  س

التحويل الذي يسبق مباشرة اليوم ألاخير من فترة التوزيع 

 . الدوري املعنية

 .معدل ألاساس لفترة التوزيع الدوري املعنية =  ص

 .  الهامش =  هـ

 .عدد ألايام الواقعة في فترة التوزيع الدوري املعنية = ي 

 . يكون له نفس التعريف الوارد في الشروط" الهامش"

كما هم معرفون )إن طرح وبيع وتداول الصكوك مقتصر على ألاشخاص املؤهلين  :القيود املفروضة على أدوات الدين

، وسيقتصر الطرح ألاولي للصكوك على الشركات والهيئات (في الشروط

، ولكن يمكن "(الاكتتاب والبيع" 21كما هي معرفة في القسم )الاستثمارية فقط 

لألشخاص املؤهلين الذين ليسوا بشركات أو هيئات استثمارية شراء الصكوك من 

 .الشركات والهيئات الاستثمارية وذلك من خالل تداول بعد إدراج الصكوك

القيمة الاسمية إلاجمالية للصكوك القائمة بعد خصم أية خسارة تتعلق  :رأس مال الصكوك

 . بموجودات الصكوك

في تاريخ إلاقفال، يقوم وكيل حملة الصكوك، بالنيابة عن حملة الصكوك، بما  :موجودات الصكوك

 :يلي

رأس مال )"من متحصالت الاكتتاب في الصكوك  في املائة 52تقديم  (2)

، "(املضاربة)"لتستخدم كرأس مال املضاربة إلى املضارب "( املضاربة

ويجب على املضارب وفًقا لشروط اتفاقية املضاربة استثمار رأس مال 

 ؛ و(كما تعرف أدناه)املضاربة في محفظة ألاعمال 

من متحصالت الاكتتاب في الصكوك في ترتيبات  في املائة 43 استخدام (1)

 باتفاقية ا
ً

ملرابحة الرئيسية والشرط مرابحة يبرمها البائع واملشتري عمال

 (.عقود املرابحة( )د)1

تعني كامل ألانشطة الحالية لشركة البحري املتوافقة مع " محفظة ألاعمال"

وأي استثمارات ( لصالح حملة الصكوك)أحكام الشريعة واستثمارات املضارب 

 (.محفظة ألاعمال( )ب) 1رقم أخرى تتم بموجب الشرط 

ات الدفع، وأي مبالغ قائمة وموجودات املرابحة والتزامتشكل موجودات املضاربة 

موجودات ( "كما هو معرف أدناه)حساب الصكوك والاحتياطي  رصيدفي 

 ".الصكوك

، وال (طاملا أنه ينفذ التزاماته بموجب وثائق الصكوك)ال يكون أي من املصدر 

ن وكيل حملة الصكوك وال مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض مسؤولي

إن )عن أداء موجودات الصكوك أو ربحيتها وال عن حصة ومبلغ التوزيعات 

 . املدفوعة لحملة الصكوك( وجدت

 التفاقية املضاربة، يكون لكل من املضارب  :اتفاقية املضاربة
ً
( لصالح املصدر وحملة الصكوك)وفقا

جميع و حصة ملكية مشاعة في محفظة ألاعمال ( لحسابها الخاص)والبحري 

محفظة ألاعمال وذلك على أساس تقاسم ألارباح  عن طريق ول املكتسبةألاص

 .وتحمل الخسائر بالتناسب مع حصة كل منهما

لحساها )والبحري ( لصالح املصدر وحملة الصكوك)تكون حصة كل من املضارب 

 :في محفظة ألاعمال في تاريخ إلاقفال كما يلي( الخاص

 من محفظة ألاعمال؛ و في املائة 13019في حالة البحري،  (2)
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 .من محفظة ألاعمال في املائة 22099وفي حالة املضارب،  (1)

  يحق للبحري زيادة الاستثمار 
ً
 أو عينيا

ً
إما من أموالها الخاصة أو من أموال )نقديا

أو لحساب آخرين في محفظة /لحسابها الخاص و( مصدرها التسهيالت الائتمانية

والبحري ( لصالح املصدر وحملة الصكوك)ب وتكون حصة كل من املضار . ألاعمال

في محفظة ألاعمال متناسبة مع حصصهم من حين آلخر في ( لحسابها الخاص)

 .إجمالي الاستثمار في محفظة ألاعمال

يطلق على ناتج الدخل من موجودات املضاربة بعد خصم التكاليف إلاجمالية  :دخل املضاربة

مصطلح ( تكاليف املخصصة لهذه ألانشطةالتي تتألف من التكاليف املباشرة وال)

 ".دخل املضاربة"

تحسب حصص الربح املتناسبة لحملة الصكوك واملضارب في أي دخل مضاربة 

 :باستخدام النسب التالية

 ؛ و"(أرباح املضاربة)"من أي دخل مضاربة  في املائة 12: حملة الصكوك (2)

أرباح )"من أي دخل مضاربة  في املائة 12 :(لحسابه الخاص) املضارب (1)

 "(. املضار 

املضارب لصالح حملة  يحتفظ بهحساب قيد دفتري  تودع أرباح املضاربة في

، بينما يحتفظ املضارب بأرباح "(حسا  التحصيل)"الصكوك وبالنيابة عنهم 

 .املضارب لحسابه الخاص

تاريخ التوزيع قبل ( بتوقيت الرياض)صباحا أو قبل ذلك  22:22وفي تمام الساعة 

بيوم عمل ( كما هو معرف في الشروط)الدوري أو أي تاريخ توزيع دوري جزئي 

واحد، يقوم املضارب بتحويل مبلغ من حساب التحصيل إلى حساب الصكوك 

يغطي أي عجز في دفع أي مبلغ توزيع دوري أو مبلغ ( كما هو معرف في الشروط)

حسب اقتضاء الحال، ويحول ما ، (كما هو معرف في الشروط)توزيع دوري جزئي 

 .تبقى في رصيد حساب التحصيل بعد ذلك إلى الاحتياطي

 :يبرم كل من البائع واملشتري ما يلي :عقود املرابحة

بالشروط  في تاريخ إلاقفال "(صفقة املرابحة ألاولية)"صفقة مرابحة أولية  (2)

املنصوص عليها في اتفاقية املرابحة الرئيسية املؤرخة في تاريخ إلاقفال أو 

 ؛ و "(اتفاقية املرابحة الرئيسية)"قريًبا منه 

في  تبرم صفقة ثمومن  ،في تاريخ إلاقفاليبرم أولها مرابحة الحقة  اتصفق (1)

طاملا ظلت ذلك يوم عمل من كل فترة من فترات التوزيع الدوري، و آخر 

بعد أن يدفع املشتري السعر املؤجل  وتبرم كل صفقة)الصكوك قائمة 

من  يوم عملآخر في حساب الصكوك في املستحق عن الصفقة التي تسبقها 

"( صفقة مرابحة الحقة"ويشار إلى كل صفقة بـ( )ةفترة التوزيع الدوري املعني

ريال  599،922،222 لكل صفقة مرابحة الحقةبحيث يكون سعر التكلفة 

 "(.سعر التكلفة الالحقة)"سعودي 

ُيقصد به شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة بصفتها " البائع"

 .البائع بموجب اتفاقيات املرابحة

يحتسب ربح املرابحة الالحقة ضمن دخل املرابحة، وتتم إعادة استثمار سعر 

من كل فترة  يوم عملآخر التكلفة الالحقة في صفقة مرابحة الحقة أخرى في 

 .توزيع دوري طاملا بقيت الصكوك قائمة

 .يحتسب سعر التكلفة الالحقة في تاريخ التصفية ضمن دخل املرابحة
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 ملا يقتضيه الشرط 
ً
( و) 1يودع كامل دخل مرابحة في حساب الصكوك وفقا

 (.حساب الصكوك -استخدام املتحصالت )

قبل تاريخ التوزيع ( بتوقيت الرياض)ل ذلك صباحا أو قب 22:22في تمام الساعة  :حسا  الصكوك

الدوري أو أي تاريخ توزيع دوري جزئي أو تاريخ التصفية بيوم عمل واحد، يقوم 

املصدر بتوجيه مدير الدفعات بدفع املبالغ القائمة في رصيد حساب الصكوك كما 

 :يلي

، إلى وكيل حملة  (2)
ً
، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

ً
أوال

الصكوك، وأي شخص معين من وكيل حملة الصكوك، املبالغ املستحقة له 

بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بصفته كوكيل حملة 

 الصكوك؛

، إلى كل مقدم خدمات  (1)
ً
ثانًيا، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

" التعريفات واملصطلحات" 4حسب تعريف هذا املصطلح في القسم )آخر 

 بدفع مبالغ إليهم، املبالغ املستحقة لكل ( وفي الشروط
ً
يكون املصدر ملتزما

منهم بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بالصفة التي يمثلها 

 كل منهم، وذلك على قدم املساواة فيما بينهم وبالتناسب؛

، إلى كل حامل صكوكثال (9)
ً
 :ثا

إلاجمالي ألي عجز بين املبالغ املدفوعة لحملة الصكوك في أي املبلغ  (أ)

تواريخ توزيع دورية سابقة ومبالغ التوزيع الدوري املستحقة لتلك 

إن كانت أي من هذه املبالغ "( عجز" ذلك بمصطلحويشار إلى )التواريخ 

؛ و
ً
 غير مدفوعة سابقا

التوزيع الدوري الحالية أو فترة التوزيع املبلغ املستحق عن فترة  (ب)

 الدوري الجزئي الحالي؛

، في تاريخ التصفية، املبلغ املستحق لحملة الصكوك لدفع رأس مال  (4)
ً
رابعا

 .الصكوك

، يحول الرصيد املتبقي في حساب الصكوك بعد ذلك إلى رصيد خام (5)
ً
سا

 .الاحتياطي

وال يحق للمصدر "( الاحتياطي)"دفتري يلتزم املصدر باالحتفاظ بحساب قيد  : الاحتياطي

القائمة في رصيد الاحتياطي لحسابه ( إن وجدت)استخدام واستثمار ألاموال 

الخاص وإنما يجوز له استثمار هذه ألاموال في محفظة ألاعمال لصالح حملة 

 .الصكوك وبالنيابة عنهم

مام الساعة ، يتعين على املصدر في ت(التعديل واملقاصة( )ج)1مع مراعاة الشرط 

22:22  
ً
قبل تاريخ التوزيع الدوري املعني أو ( بتوقيت الرياض)أو قبل ذلك  صباحا

أي تاريخ توزيع دوري جزئي بيوم عمل واحد أن يدفع ألارصدة القائمة في 

 :كما يلي( إن وجدت)الاحتياطي 

، إلى وكيل حملة  (2)
ً
، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

ً
أوال

وأي شخص معين من وكيل حملة الصكوك، املبالغ املستحقة له الصكوك، 

بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بصفته كوكيل حملة 

 الصكوك؛

، إلى كل مقدم خدمات  (1)
ً
، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

ً
ثانيا

 بدفع مبالغ إليهم، املبالغ املستحق
ً
ة لكل منهم آخر يكون املصدر ملتزما
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بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بالصفة التي يمثلها كل 

 منهم، وذلك على قدم املساواة فيما بينهم وبالتناسب؛

، إلى مدير الدفعات لسداد املبلغ إلاجمالي ألي عجز إن كانت أي من هذه  (9)
ً
ثالثا

؛ 
ً
 املبالغ غير مدفوعة سابقا

، إلى مدير الدفعات (4)
ً
لسداد املبلغ املستحق عن فترة التوزيع الدوري  رابعا

الحالية أو فترة التوزيع الدوري الجزئي الحالية إن كانت هذه املبالغ غير 

 
ً
 .مدفوعة سابقا

إن )وفي تاريخ التصفية، يتعين على املصدر دفع ألارصدة القائمة في الاحتياطي 

 :على النحو التالي( وجدت

، إلى الحد الذي لم تدفع  (2)
ً
، إلى وكيل حملة أوال

ً
فيه تلك املبالغ سابقا

الصكوك، وأي شخص معين من وكيل حملة الصكوك، املبالغ املستحقة له 

بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بصفته كوكيل حملة 

 الصكوك؛

، إلى كل مقدم خدمات  (1)
ً
، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

ً
ثانيا

 بدفع مبالغ إليهم، املبالغ املستحقة لكل منهم آخر يكون امل
ً
صدر ملتزما

بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بالصفة التي يمثلها كل 

 منهم، وذلك على قدم املساواة فيما بينهم وبالتناسب؛

، إلى مدير الدفعات لسداد املبالغ املستحقة إلى حملة الصكوك لدفع  (9)
ً
ثالثا

بما في ذلك أي مبلغ الزم لتعويض حملة الصكوك عن )صكوك رأس مال ال

 ؛ و(أي خسارة تتعلق برأس مال املضاربة كما في تاريخ التصفية

(4)  
ً
 )يستلم املصدر : رابعا

ً
إن )الرصيد املتبقي في الاحتياطي ( بصفته مضاربا

 .أداءوذلك كحافز ( وجد

 يجب على املصدر استرداد الصكوك في  : استرداد الصكوك
ً
تاريخ الانتهاء ما لم يتم استردادها مسبقا

 :وفي تاريخ الانتهاء. أو شراؤها وإلغاؤها

على املصدر دفع ألاسعار املؤجلة بموجب اتفاقية املرابحة الرئيسية إلى  (أ)

 حساب الصكوك؛ و

حل املضاربة ويدفع رأس مال املضاربة  (ب)
ُ
مع إضافة أي أرباح أو خصم أي )ت

 إلى حساب الصكوك؛ و( اربةخسائر تنشأ من موجودات املض

يستلم حملة الصكوك رأس ( التعديل واملقاصة( )ج)1مع مراعاة الشرط  (ت)

مال الصكوك من املبالغ القائمة في حساب الصكوك والاحتياطي بالتناسب 

 مع حصصهم في الصكوك؛ و

عند استالم حملة الصكوك حصصهم من رأس مال الصكوك بالتناسب مع  (ث)

فة إلى أي مبالغ توزيع دورية أو مبالغ توزيع حصصهم في الصكوك، باإلضا

دورية جزئية مستحقة وغير مدفوعة، سيتنازل حملة الصكوك عن الجزء 

املتبقي من موجودات الصكوك إلى املصدر وفي هذه الحالة تعود موجودات 

 إلى املصدر 
ً
 (.لحسابه الخاص)الصكوك املتبقية تلقائيا

 
ً
وذلك عقب ًء على طلب حملة الصكوك بنامن املمكن استرداد الصكوك مبكرا

 (حاالت إلاخالل) 21 ينفي الشرطوذلك على النحو املفصل )وقوع حالة إخالل 

 . ((التنفيذ وممارسة الحقوق ) 29و
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 ملا ذكر أعاله ال توجد حاالت يمكن إجبار املصدر أو حملة الصكوك فيها 
ً
وخالفا

 .على استرداد الصكوك

يدفع املصدر كافة الدفعات التي تخص الصكوك خالصة من أية ضرائب أو  :الضرائب

ألانظمة استقطاعات في اململكة العربية السعودية ما لم تكن مفروضة بموجب 

باستثناء حملة الصكوك )، وفي تلك الحالة يدفع املصدر لحملة الصكوك السارية

 مؤهلين
ً
املبالغ إلاضافية ( الذين ليسوا أشخاص مؤهلين أولم يعودوا أشخاصا

 .الالزمة لتغطية الاستقطاع، وذلك من خالل مدير الدفعات

على حملة الصكوك أن يعوا بأن الصكوك يتم بيعها فقط لألشخاص املؤهلين 

ولن تدفع مبالغ . وأنه ال يجوز تسجيل غير ألاشخاص املؤهلين كحاملي صكوك

أي شخص يحمل  علىأي نظام أو قانون إضافية لتغطية أي استقطاع يفرضه 

 
ً
 مؤهال

ً
 وليس شخصا

ً
 .صكوكا

يتحمل حملة الصكوك مسؤولية أي ضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة الدخل أو 

 .زكاة قد تفرض عليهم نتيجة لحيازتهم للصكوك

على ملخص لشروط ( اجتماع حملة الصكوك؛ التعديل( )أ)24يتضمن الشرط  :اجتماعات حملة الصكوك

 حملة الصكوك من أجل مناقشة أي أمور تؤثر على مصالحهم انعقاد اجتماعات

 .، حسبما هو موضح في إعالن الوكالةواتخاذ قرار حولها

بأن ألاحكام الواردة في إعالن الوكالة بخصوص  دركواعلى حملة الصكوك أن ي

ذات  اجتماعات حملة الصكوك تخضع ألنظمة اململكة العربية السعودية

 
ً
، العالقة، متى ما كانت تنطبق، وتعديالتها على الوجه الذي يتم تطبيقها به عمليا

هي التي  ذات العالقة التعارض بين الاثنين فإن أحكام ألانظمة السعوديةحال وفي 

 .تسود

سيتم إدراج الصكوك في تداول ويمكن تداولها بإتباع إجراءات التداول املنطبقة  :نقل ملكية الصكوك

وفي جميع ألاحوال، ستقتصر حيازة الصكوك على . على أدوات الدين املدرجة

 .شخاص املؤهلينألا

تعني اتفاقية املضاربة وإعالن الوكالة واتفاقية التسجيل " وثائق الصكوك" :وثائق الصكوك

بما فيها أي وثيقة تقدم أو )الدفعات واتفاقية املرابحة الرئيسية  واتفاقية إدارة

بما في ذلك )والصكوك ( توقع بموجب ملحق من مالحق اتفاقية املرابحة الرئيسية

حسب تعريف كٍل منها في )وأي خطابات أتعاب ( الصك الرئيس ي والشروط

ع من قبل املصدر بخصوص ما سبق، و( الشروط
ّ
" صكوكوثيقة "تقّدم أو توق

 مما سبق حسبما يتطلب السياق
ً
 .تعني أيا

  تخضع وثائق الصكوك :النظام الحاكم
ً
ألنظمة اململكة العربية السعودية ولوائحها وتفسر وفقا

 .لها

بما فيها لجنة الفصل في منازعات ألاوراق )الجهات القضائية في اململكة تختص  :الاختصاص القضائي

باملنازعات التي تقع  منازعات ألاوراق املالية فيما يتعلقاملالية ولجنة الاستئناف في 

يشار إليهما فيما يلي بـ )في نطاق نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية 

 في النظر والبت في أية قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي وفي ("(اللجنتين"

ولهذا الغرض، يقر  .تسوية أي نزاعات قد تنشأ عن الصكوك أو وثائق الصكوك

 ال رجعة فيه ( بما فيها املصدر وحملة الصكوك)جميع ألاطراف املعنية 
ً
إقرارا

وال يجوز رفع أي . للجهات القضائية في اململكةبخضوعهم لالختصاص القضائي 

قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي بخصوص الصكوك أو وثائق الصكوك لدى 
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محكمة أو سلطة قضائية خارج اململكة أية جهة خارج اململكة ولن يكون ألي 

 .صالحية النظر في أي دعوى بهذا الخصوص

يجب دراسة ظروف املستثمر املحتمل الاستثمارية بعناية قبل اتخاذ قرار  :عوامل املخاطرة

 ".عوامل املخاطرة" 5يرجى مراجعة القسم . باالستثمار في الصكوك

بعناية قبل " إشعار مهم"مراجعة القسم الذي بعنوان يجب على املستثمر املحتمل  :إلاشعار املهم

 .اتخاذ قرار باالستثمار في الصكوك
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 ملخص املعلومات ألاساسية .2

آخر من نشرة إلاصدار هذه كما  ينبغي قراءة ملخص املعلومات ألاساسية أدناه كمقدمة للمعلومات املفصلة الواردة في أي موضع

قد ال يحتوي هذا امللخص على كافة املعلومات التي ينبغي على املستثمرين . لوماتخاضع في مجمله لتلك املع هذا القسم أن

املحتملين الاطالع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الصكوك، وعليه فإن أي قرار يتخذه املستثمر املحتمل لالستثمار ينبغي أن 

 بعناية، بما في ذلك القوائم املالية يجب قراءة نشر . يستند إلى الاطالع على نشرة إلاصدار هذه بأكملها
ً
ة إلاصدار هذه كاملة

إن . قبل اتخاذ أي قرار استثماري " إشعار مهم"و" عوامل املخاطرة"وإلايضاحات ذات العالقة واملعلومات الواردة تحت العناوين 

التعريفات "دة لها في قسم املفردات واملصطلحات املستخدمة في هذا امللخص وغير املعرفة فيه ستكون لها املعاني املحد

 .من نشرة إلاصدار هذه" واملصطلحات

 وصف املصدر 2-1

 2222211211وهي شركة مساهمة سعودية تحمل السجل التجاري رقم ( البحري )الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

. وتعمل في مجال النقل البحري ( م11/22/2391املوافق )هـ 21/21/2931املؤرخ في  5/تأسست بموجب املرسوم امللكي رقم م

 ".ملحة عامة عن الشركة ومجموعة البحري " 9ملعرفة املزيد من التفاصيل عن نشاط الشركة يرجى الاطالع على القسم رقم 

 العامة والاستراتيجيةالرؤية  2-2

وتم تأسيس الشركة لتوفير . العامليةتتمثل رؤية الشركة في ربط الاقتصادات ونشر إلازدهار، وقيادة التميز في الخدمات اللوجستية 

 .والزالت رسالة الشركة مستمرة مع توّسع نطاق خدماتها بشكل كبير منذ تأسيسها. وضمان مرور آمن للسلع املنتجة في اململكة

ى هذه القيم ومن خالل التركيز املستمر عل ".الحماس"، و"املثابرة"، و"الشفافية"، و"الاتزان"وتلتزم الشركة بقيمها املتمثلة في 

وألاسس التجارية املسؤولة، تعتقد الشركة أن بإمكانها أن تصبح مقدم خدمة رائد يطبق أفضل املمارسات التجارية للشركات 

وتهدف استراتيجيتها العامة إلى توسع أعمال  .لتشغيل أسطول من الطراز العالمي، مع بناء عالقات مثمرة مع كافة أصحاب املصالح

الشركة من خالل زيادة حجم اسطولها ورفع الاستخدام ألامثل للموارد إلى جانب ألامور ألاخرى بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في 

 ."(الاستراتيجية" 2-4-7والقسم " الرؤية والقيم" 1-4-7ملعرفة املزيد من التفاصيل يرجى الاطالع على القسم . )ألاسواق العاملية

 القوة الرئيسية واملزايا التنافسية نقاط 2-4

تؤمن الشركة بأن مصدر قوتها الرئيسية ومزاياها تكمن في إدارتها العليا املؤهلة ذات الكفاءة العالية، وأسطولها الحديث وتركيزها 

 ".املزايا التنافسية" 3-9القسم الاطالع على  ملعرفة املزيد من التفاصيل يرجى. على سالمة أفراد طاقمها على متن السفن

 لسوق إلى ا العامة النظرة 2-1

، وتنقل أنواع عديدة من الشحنات تعد 
ً
 لنقل مواد سائلة بكميات ضخمة عبر الشحن بحرا

ً
الناقالت سفن مصممة خصيصا

وُيعد كل من النفط الخام والبترول واملنتجات . السائلة، مثل النفط الخام واملنتجات البترولية واملواد الكيماوية والزيوت النباتية

في املائة من إجمالي  92لقيمة والكمية في النقل البحري منذ القدم، وتمثل منتجات الزيت والغاز البترولية ألاهم وألابرز من حيث ا

وقد ارتفع حجم شحن الزيت والغاز بمعدل نمو . 2-1م على النحو املبين في الجدول 1229حجم التجارة البحرية العاملية في عام 

ب بلغ 
ّ
 منذ عام  2.1سنوي مرك

ً
 .م2392في املائة سنويا

ا 
ً
يرتبط استهالك الطاقة والطلب على النقل البحري بالنمو الاقتصادي العالمي إذ أن النشاط الاقتصادي يتطلب ويدفع استهالك

أعلى للطاقة، وفيما يتعلق بمصادر الطاقة العاملية املختلفة، فإن النفط الخام ومنتجات البترول يعدان املصدر ألاول للطاقة 

و الاقتصاد العالمي، وهذا الارتباط يكون أقوى في الدول النامية التي يزداد فيها استخدامات الطاقة مع وهذا يزداد بالتناسب مع نم

 .ازدياد نموها الصناعي

وينشأ الطلب على النقل البحري من متطلبات استهالك الطاقة في الاقتصادات إلاقليمية والتفاوت الجغرافي ملصادر العرض، وهذا 

  . ت البحرية املستخدمة لنقل النفط الخام واملنتجات البترولية من مناطق املصدر إلى مناطق الاستهالكيعزز الطلب على الناقال 
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بشكل وثيق بإنتاج أرامكو ( أرامكو السعودية)، عن طريق شركة الزيت العربية السعودية يرتبط سوق نقل النفط السعودي

في املائة من صادرات أرامكو السعودية على  32-92يلنج، يتم بيع ما يقارب فبناًء على التقرير املعد من ماكو . السعودية وصادراتها

وفيما يتعلق بالجزء املتبقي من الصادرات والتي يتم بيعها على أساس التسليم للعميل (. FOB)أساس التسليم على ظهر السفينة 

 .يس ي لخدمات النقل البحري ألرامكو السعوديةشركة هي املزود الرئالحيث يشتمل سعر البيع على التأمين وتكاليف النقل، فإن 

والذي يؤثر على كمية )تتعدد العوامل التي تؤثر على الطلب على ناقالت النفط ومنها عامل العرض والطلب العالمي للنفط الخام و 

اج والتكرير ومناطق ، وعامل املسافة ما بين مناطق إلانت(النفط الخام واملنتجات املكررة املنقولة بواسطة الناقالت البحرية

 (. والذي يؤثر على مسافة نقل النفط الخام أو املنتجات املكررة منها وإليها)الاستهالك 

يتميز الطلب على الناقالت . يقاس الطلب على الناقالت البحرية بالنظر إلى ناتج ضرب وزن الحمولة بالطن في مسافة الرحلة بامليلو 

وحجم أجزاء الحمولة والذي يتأثر إما ،ع الحمولة املراد نقلها، والسفن القادرة على نقلهاالبحرية بعدد من املتغيرات وتشمل نو 

بالجمارك أو بأي قيود أخرى في ميناء التحميل أو ميناء التفريغ،ومن املتغيرات أيضا مدى تكرار الطلب على توصيل الحمولة 

وإن كل . الحموالت والتي تؤثر بدورها على عدد وتنوع املسارات التجاريةواملواقع املختلفة حول العالم التي يتم فيها تحميل وتفريغ 

هذه املتغيرات رهينة الوقت مما يعني أن على مشغلي الناقالت التركيز على تشغيل أسطول الناقالت بالشكل ألامثل للحصول على 

 .أعلى مستويات الفاعلية في التشغيل

الحلو في الواليات املتحدة ألامريكية والبديل الكندي / لة في إنتاج النفط الصخري الخفيفوفي آلاونة ألاخيرة أدت تلك الزيادة الهائ

  الحامض/ من إنتاج النفط الخام الثقيل
ً
 كبيرا

ً
 .إلى خفض الواردات إلى أمريكا الشمالية انخفاضا

 للحمولة الساكنة بالطن و 
ً
صنف الناقالت البحرية وفقا

ُ
ن تصنيف الطلب على ناقالت ويمك. وسعة نقل الشحنات "(DWT)"ت

 :فئات رئيسية حسب نوع الناقلة البحرية وهي ستالبحرية إلى 

 ناقالت النفط العمالقة 

 ماكسس ناقلة سوي 

 أفراماكس 

 ناقلة باناماكس 

 ناقلة متوسطة الحجم 

 ناقلة هاندي 

الطلب على ناقالت أفراماكس يكاد يشكل نقل النفط الخام كامل الطلب على ناقالت النفط العمالقة وسويس ماكس، أما و 

وباناماكس والناقالت املتوسطة املدى فهو لنقل النفط الخام ونقل املنتجات البترولية غير النظيفة مثل زيت الوقود واملنتجات 

طلب على البترولية النظيفة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، ونقل املواد الكيميائية، ويشكل نقل النفط الخام حوالي ثلثي ال

ناقالت أفراماكس فيما يذهب الثلث املتبقي لنقل البضائع،أما الطلب على ناقالت باناماكس يأتي من النفط الخام واملنتجات 

 .البترولية غير النظيفة، وإن الغالبية العظمى من الحموالت املنقولة على ناقالت املدى املتوسط هي املنتجات البترولية

 سفن الناقو 
ً
وكما هو الحال لناقالت النفط . الت البحرية من الحجم ألاصغر في نقل املنتجات البترولية املكررةتستخدم عادة

 قادرة على نقل كميات أكبر من الشحنات ملسافات أطول، بينما تستخدم الناقالت ألاصغر 
ً
الخام، فإن سفن الناقالت ألاكبر حجما

 لنقل حموالت أقل وملسافات أقصر
ً
 .حجما
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ص .4
ّ
 املعلومات املالية ملخ

 (باآلف الرياالت السعودية) قائمة املركز املالي املوحدة 4-1

املستخرجة ) م على التوالي1224م، 1229م، 1221ديسمبر  92في  كما للمجموعةاملوحدة  املالي املركز قائمةيوضح الجدول التالي 

املستخرجة من ) م1225مارس  92 في كما قائمة املركز املالي املوحدة كذلكو ( النشرة هواملرفقة بهذ من القوائم املالية املراجعة

 .(النشرة هاملرفقة بهذ م1225مارس  92القوائم املالية غير املراجعة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 ألاصول 

 

 م2812

 

 م2814 

 

 م2812مارس  41 م2811 

 (غير مراجعة)

       ألاصول املتداولة

 البنوك ونقدأرصدة لدى 

 في الصندوق 
2250152  2210515  2110359 214.549 

قصيرة  مرابحات وودائع

 ألاجل
1310151  1990342  1120222 911.921 

 919.514 1410219  5110591  1510915 مدينون تجاريون، صافي

ايجار سفن،  مدينو عقود

 صافي
220249  250151  12.242 11.111 

 
ً
مصاريف مدفوعة مقدما

 مدينة أخرى أرصدة و 
2420922  310242  211.242 211.991 

 95.522 91.994  590212  190124 ءجاري الوكال

 114.321 919.432  1990294  2910211 خزونم

، إعانة وقود مستحقة

 صافي
2910559  2190112  239.429 122.115 

 - -  40451  120995 كتملةمرحالت غير 

 - - -   11.914 تجاراستثمارات لال

 248244111 150115111  151245821  141144180 مجموع ألاصول املتداولة

       ألاصول غير املتداولة

مدينو عقود إيجار سفن، 

 صافي
9340193  9930419  951.111 952.129 

حتى استثمارات محتفظ بها 

 تاريخ الاستحقاق
42.519  420519  22.519 22.519 

 29.599 29.599  240933  590194 للبيعاستثمارات متاحة 

 359.592 325.951  1420315  1520311 زميلة ةاستثمار في شرك

، ؤجلةمتكاليف تسفين 

 صافي
31.195  2240191  211.211 211.921 

 113.332 3290522 -   - صافي، أصول غير ملموسة

 21.124.913 2103120229  105210251  9.529.922 صافي، أصول ثابتة

 25.392 210293  1910411  2.292.332 أخرى تحت إلانشاء و  ناقالت

مجموع ألاصول غير 

 املتداولة
050105110  1852105101  1244824004 1241124118 

 1141014421 1141224248  1258225114  1158125220 ألاصول  مجموع
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 الخصوم وحقوق امللكية

 الخصوم املتداولة 
 

 
 م2812

 
 

 م2814

 
 

 م2811

 

 م2812مارس  41

 (غير مراجعة)

ة مستحقمبالغ دائنون و 

 الدفع
1920929  9210352  431.115 519.292 

ألاقساط الجارية من تمويل 

املرابحة وقروض طويلة 

 ألاجل

4110215  5140131  551.924 555.193 

 9.211.129 9.453.929  9990222  2120222 تمويل مرابحة قصير ألاجل

 99.912 99.111  910211  920342 توزيعات أرباح مستحقة 

ريبة مخصص زكاة وض

 إلاستقطاع
2210991  2910329  241.131 299.922 

 5.139 3.129 -   - كتملةمرحالت غير 

 142404212 151885042  154015241  148814111 مجموع الخصوم املتداولة

       الخصوم غير املتداولة

املرابحة وقروض تمويل 

 طويلة ألاجل
401590999  409910513  4.251.111 9.314.241 

 نهاية الخدمة ةمكافآ

 للموظفين
420129  410912  51.194 52.149 

 92.924 92.924  920924  910952 خصوم أخرى 

مجموع الخصوم غير 

 املتداولة
154485101  151215824  142414121 148124101 

 041814812 040414211  250425208  254415014 مجموع الخصوم

 حقوق امللكية

 حقوق املساهمين
 

 9.399.522 9.399.522  902520222  902520222 رأس املال

 1.255.399 1.221.291  3310212  3110194 حتياطي نظاميا

 1.112.222 2.112.442  201390914  209950941 أرباح مبقاة

محققة غير أرباح  (خسائر)

 من استثمارات متاحة للبيع
10991  (225)  - - 

 042144101 140124812  250125120  251185011 مجموع حقوق املساهمين

 991.931 992.239  9420134  9240192 حقوق امللكية غير املسيطرة

 1.531.111 1.215.113  102190419  509150945 مجموع حقوق امللكية

مجموع الخصوم وحقوق 

 امللكية
1158125220  1258225114  1141224248 1141014421 
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 (باآلف الرياالت السعودية) املوحدة قائمة الدخل 4-2

 م على التوالي1224م، 1229م، 1221ديسمبر  92املنتهية في  الثالث لسنواتلاملوحدة  املجموعةيوضح الجدول التالي قائمة دخل 

املستخرجة )م 1225مارس  92في  لفترة الثالثة أشهر املنتهيةوكذلك ( النشرة هواملرفقة بهذ املراجعةاملستخرجة من القوائم املالية )

 .(النشرة هواملرفقة بهذ م1225مارس  92من القوائم املالية غير املراجعة لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 

 م2812

 
 

 م2814

 
 

  م2811

 
 

 م2812مارس  41

 (غير مراجعة)

      

 2.141.459  9.111.421  101410131  104140111 إيرادات التشغيل

 (992.325)  (2.121.943)  (3490421)  (1950239) تكلفة الوقود

 (321.991)  (2.319.999)  (204340191)  (201590154) مصاريف التشغيل ألاخرى 

إجمالي دخل التشغيل قبل 

 الوقود إعانة
4415211  1805121  1214208  1804111 

 49.243  129.391  2920221  1220591 الوقود إعانة

 1224214  1114221  2105212  2414010 إجمالي دخل التشغيل

 (19.113)  (31.195)  (930219)  (190219) مصاريف عمومية وإدارية

 1214011  2124421  2885140  1245101 دخل التشغيل

في نتائج الشركة حصة ال

 الزميلة
2490112  1320195  292.351  52.991 

 (93.122)  (221.494)  (120421)  (530991) مصاريف التمويل

أخرى، ( مصاريف)إيرادات 

 صافي
120295  2290922  (2.259)  149 

يبة الدخل قبل الزكاة وضر 

إلاستقطاع وحقوق امللكية 

 غير املسيطرة

2115080  0405004  2004108  1184020 

 (99.345)  (99.491)  (430151)  (910133) إلاستقطاع يبةوضر الزكاة 

 امللكية حقوق الدخل قبل 

 املسيطرة غير 
2225218  1005122  2124411  1814814 

 املسيطرة غير امللكية حقوق 

 الشركات دخل صافي من

 املوحدة التابعة

(120529)  (910119)  (11.524)  (1.122) 

 4004112  2444018  1225212  2845004 الفترة/لسنةاصافي دخل 

           

 ربحية السهم 

 (:ريال سعودي)
       

 1480  1418  1420  1411 دخل التشغيلاملتعلق ب

صافي دخل ب املتعلق

 الفترة/لسنةا
1418  2440  1420  1481 
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 (باآلف الرياالت السعودية) رأس املال 4-4

غير ) م1225مارس  92في  كماكذلك و  ،م1224ديسمبر  92كما في  املجموعة الشركة ومديونياتيوضح الجدول التالي رأس مال 

وكذلك القوائم " مناقشة إلادارة للوضع املالي ونتائج العمليات وتحليلها" 3، ويجب قراءة هذا الجدول مع القسم رقم (مراجعة

 .هذه النشرةب املرفقةاملوحدة املالية 

 م2812مارس  41  م2811ديسمبر  41كما  

 (مراجعةغير )

 1114214 1105021 أرصدة لدى البنوك والنقد 

   :الدين

 9.991.151 402290129 2ديون قصيرة ألاجل

 9.314.241 402510111 1ديون طويلة ألاجل

 141224100 051185282     إجمالي الدين

   املساهمينحقوق 

 9.399.522 903990522 رأس املال 

 1.255.399 102210291 الاحتياطي النظامي 

 1.112.222 201120442 ألارباح املبقاة 

 042144101 150125812  املساهمين إجمالي حقوق 

 1240414202 1250025211 4إجمالي رأس املال
 

 (باآلف الرياالت السعودية)املوحدة  بيان التدفقات النقدية 4-1

م 1224م، 1229م، 1221ديسمبر  92املنتهية في  الثالثفي السنوات  للمجموعةاملوحدة  النقديةيوضح الجدول التالي التدفقات 

 .م1225مارس  92 فيلفترة الثالث أشهر املنتهية كذلك و 

 
 م2812

 
 

 م2814

 
 

 م2811

 

مارس  41

 م2812

 (غير مراجعة)

 منالناتج  النقدصافي 

 يةنشطة التشغيلألا
1110534  1440992  342.151 129.142 

صافي النقد املستخدم في 

 ألانشطة الاستثمارية
(1510494)  (9130112)  (9.494.991)  (5.121) 

( املستخدم في)صافي النقد 

 يةنشطة التمويلألامن الناتج 
(310494)  940122  1.599.121 (449.192) 

صافي التغير في النقد وما 

 الفترة/السنةخالل  يماثله
(140954)  (520322)  49.941 212.219 

 يماثله أول النقد وما 

 الفترة/السنة
9140112  9120411  113.511 929.921 

 يماثله آخر النقد وما 

 الفترة/السنة
9120411  1130511  929.921 499.492 

                                                
2
 مكونة من ألاقساط الجارية من تمويل املرابحة وقروض طويلة ألاجل وتمويل مرابحة قصير ألاجل 
1
 مكونة من تمويل املرابحة وقروض طويلة ألاجل 
9
 إجمالي حقوق املساهمين+ إجمالي الدين= إجمالي رأس املال 
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 (باآلف الرياالت السعودية) املؤشرات املالية الرئيسية 4-2

م، 1229م، 1221ديسمبر  92في سنوات الثالث املنتهية للكما في و  للمجموعةيوضح الجدول التالي املؤشرات املالية الرئيسية 

مناقشة " 3كما تجدر إلاشارة إلى أن هذه املؤشرات قد تم تحديدها باستخدام املعادالت الواردة في القسم  .م على التوالي1224

 . ذكر أسفل الجدول  بإستثناء ما "العمليات وتحليلها إلادراة للوضع املالي ونتائج

 ديسمبر 41في  كما في وللسنوات الثالث املنتهية 

 م2811  م2814  م2812 

 9.111.421  101410131  104140111 التشغيل ايرادات 

 (1.351.211)  (1.119.291)   (203190993) 4الوقود إعانةصافي  - التشغيلتكلفة 

 194.111  593.511  5910143 التشغيلإجمالي دخل 

 (31.195)  (93.219)  (190219) داريةإعمومية و  مصاريف

 599.142  9510111  5290339 السنةصافي دخل 

      املركز املالي

 2.121.149  204590219  202490223 ألاصول املتداولة

 25.925.119  2205130111  303230443 ألاصول غير املتداولة

 29.211.592  2102110929  2202110551 ألاصول  مجموع

 4.922.195  2.912.199  202210229 الخصوم املتداولة

 1.399.112  5.195.132  509910129 الخصوم مجموع

 1.215.113  102190419  509150945  امللكيةحقوق مجموع 

      املؤشرات الرئيسية

 في املائة21.53  املائةفي  12.91  في املائة 12.91 إجمالي هامش الربح

 في املائة24.91  في املائة 11.49  في املائة 12.45 صافي هامش الربح

 342.151  1440992  1110534 النقد الناتج من ألانشطة التشغيلية

ألانشطة  في ملستخدمالنقد ا

 الاستثمارية
(1510494)  (9130112)  (9.494.991) 

( املستخدم في)النقد الناتج من 

 ألانشطة التمويلية
(310494)  940122  1.599.121 

 49.941  (520322)  (140954) صافي التدفقات النقدية

 2.93  2.25  2.24  السيولة نسبة

 في املائة 51.12  في املائة 41.54  في املائة 41.14 ألاصول  مجموعإلى  مجموع الخصوم

حقوق  مجموعإلى  مجموع الخصوم

 امللكية
 في املائة 223.23  في املائة 34.92  في املائة 39.12

 في املائة 1.19  في املائة 21.19  في املائة 3.92 املساهمينالعائد على حقوق 

 في املائة 9.21  في املائة 1.11  في املائة 4.51 ألاصول مجموع العائد على 

 في املائة 19.93  املائةفي  25.52  في املائة 19.91 5معدل نمو إلايرادات

 (في املائة 13.24)  في املائة 43.11  في املائة 95.11 1صافي الدخلمعدل نمو 

                                                
4
 .إعانة الوقود –( مصاريف التشغيل ألاخرى + تكلفة الوقود = )صافي إعانة الوقود -تكلفة التشغيل 
5
 222* {يرادات السنة السابقةا(/ ايرادات السنة السابقة –ايرادات السنة )}= معدل نمو الايرادات  
1
 .222* {صافي دخل السنة السابقة(/ صافي دخل السنة السابقة –صافي دخل السنة )}= معدل نمو صافي الدخل  
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 التعريفات واملصطلحات .1

 :يكون للعبارات التالية في هذه النشرة املعاني املبينة أدناه

م مع أربعة بنوك 15/21/1229دوالر أمريكي بتاريخ  499.191.222تسهيالت مرابحة بقيمة  : "1229تسهيالت مرابحة "  

 .تجارية

بنوك تسهيالت مرابحة مع ثالث "

 "1229تجارية 

م مع ثالثة بنوك 21/29/1229دوالر أمريكي بتاريخ  14.422.222تسهيالت مرابحة بقيمة  :

 .تجارية

تسهيالت مرابحة مع صندوق "

 "1223الاستثمارات العامة 

م مع صندوق 12/24/1223دوالر أمريكي بتاريخ  112.222.222تسهيالت مرابحة بقيمة  :

 .الاستثمارات العامة

م مع اثنين من 11/21/1222دوالر أمريكي بتاريخ  111.122.222قيمة  تسهيالت مرابحة ب : "1222سهيالت مرابحة ت"

 .البنوك التجارية

تسهيالت مرابحة مع صندوق "

 "1221الاستثمارات العامة 

م مع صندوق 29/29/1221دوالر أمريكي بتاريخ  212.222.222تسهيالت مرابحة بقيمة  :

 .العامةالاستثمارات 

ب اتفاقية قدمة إلى املصدر بموجمريال سعودي  9.211.121.522تسهيالت مرابحة بقيمة  : "تسهيالت املرابحة الجسري "

 )م فيما بين املصدر 1224يونيو  19 بتاريخ املرابحة
ً
وإتش إس بي س ي العربية ( بصفته مشتريا

 .ا من تعديل من وقت إلى آخر، بما قد يجري عليه(بصفتها وكيل استثمار)السعودية املحدودة 

تسهيالت املرابحة ضمانات "

 "الجسري 

أو تضمن أي التزام تسهيالت املرابحة الجسري تعني أي ضمانات منشأة بموجب اتفاقية  :

 .الاتفاقية هذهبموجب 

 .والذي سيكون لديه حساب الصكوك تعني البنك السعودي البريطاني : "بنك الحساب"

ناقالت "أو  "أفراماكس"

 "أفراماكس

 لنقل النفط الخام  :
ً
ناقلة ذات حجم أصغر من ناقالت النفط العمالقة وتستخدم عادة

ألف طن  212إلى  95للمسافات القصيرة واملتوسطة ويبلغ إجمالي حمولتها الساكنة ما بين 

 .متري 

 .للصكوك القائمة تعني في أي وقت مجموع القيمة إلاسمية إلاجمالية : " القيمة إلاسمية إلاجمالية

 للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين " "املعايير املحاسبية املعمول بها"
ً
 .تعني املباديء املحاسبية العامة املعمول بها وفقا

، وساهمت في وتأسست في اململكة العربية السعودية الشركة العربية للخدمات الزراعية : "أراسكو"

 في املائة 12بنسبة " شركة البحري للبضائع السائبة"ي بحر تأسيس مشروع مشترك مع ال

  .مملوكة ألراسكو في املائة 42مملوكة للبحري و 

 .لشركةعقد التأسيس ل : "عقد التأسيس"

م 1221ديسمبر  92للسنوات املالية املنتهية في  للمجموعةاملراجعة  املوحدة القوائم املالية : "القوائم املالية املراجعة"

 .م وما يرافقها من إيضاحات1224وم 1229و

الشركة العربية املتحدة للزجاج "

 "املسطح

. م تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقمت شركة املسطح، للزجاج املتحدة العربية الشركة :

وتأسست في اململكة العربية  (م1221يونيو  1املوافق )هـ 22/25/2419بتاريخ ( 2133)

في أنشطة صناعة الزجاج املسطح وقد بدأت عملياتها في أبريل  وتعمل هذه الشركة. السعودية

 .فيها ثمار ستالا  بهدفمن أسهمها في املائة  4.13وتمتلك البحري كما  .م1223

 .تعني هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية : "الهيئة"

أو  "شركةال"أو " بحري ال"

 "املصدر"

، وهي شركة مساهمة سعودية (البحري )الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري  تعني :

 .مدرجة في تداول 

، وشركة الشرق (أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيه . )ُيقصد بها املصدر والشركات التابعة : "املجموعة"أو  "مجموعة البحري "
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السائبة املحدودة، والشركة ألاوسط إلدارة السفن املحدودة، وشركة البحري للبضائع  

 (.الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة

في دبي، إلامارات العربية املتحدة، للشركة ويقع مكتب فرعي قطاع نقل النفط واملدار من قبل  : "لنفطنقل االبحري ل"

لنفط كقاعدة نقل اوقد تّم إنشاء البحري ل .JLT- 15129وبموجب الرخصة التجارية رقم 

 .تجارة نقل النفط الخام الخاّصة بالشركةلتشغيل 

البحري للغاز والخدمات "

 "البحرية

مكتب فرعي للشركة ويقع في دبي، إلامارات قطاع الغاز والخدمات البحرية واملدار من قبل  :

وقد تّم إنشاء البحري للغاز  JLT-213113  العربية املتحدة، وبموجب الرخصة التجارية رقم 

.لدراسة الفرص الاستثمارية املتاحة في قطاع الخدمات البحرية والخدمات البحرية

اتفاقية شراء ألاعمال وألاصول الخاصة بشراء أعمال وأصول فيال، املبرمة بين الشركة و فيال  : "اتفاقية شراء ألاعمال وألاصول "

املوافق )هـ 29/23/2494واملعدلة بتاريخ ( م24/22/1221املوافق )هـ  23/21/2499في 

املوافق )هـ 11/21/2495، (م92/22/1229املوافق )هـ 15/21/2494، (م22/29/1229

هـ 24/21/2495وتاريخ ( م92/29/1224املوافق )هـ 92/25/2495، وتاريخ (م92/21/1229

 ".ملخص الاتفاقيات الجوهرية" 2-24كما هو موضح في القسم ( م24/24/1224املوافق )

إيجار أو استئجار الناقلة أو "

 ("حديد عاري )السفينة بهيكلها 

اتفاقية يقوم بموجبها املؤجر بتأجير الهيكل الفارغ وآلاالت املوجودة في الناقلة، لفترة زمنية  :

 مقابل سعر إيجار يتم سداده بشكل دوري
ً
 .ممتدة تصل في الغالب إلى فترة حياة الناقلة كاملة

السوق التي يتم فيها تحديد أسعار إيجار الناقالت على أساس السعر الحاضر، وذلك بحسب  : السوق الفورية

 ".ملحة عامة عن الصناعة والسوق " 1في القسم  22-1فقرة الالتفصيل املذكور في 

 .مجلس إدارة الشركة : "مجلس إلادارة"أو  "املجلس"

 .في كوراكاو ومؤسسة بالكامل ألرامكو السعوديةشركة بوالنتير أن في، وهي شركة مملوكة  : "بوالنتير"

 (.معدل ألاساس()ب)8تعني املعنى املشار إليه في الشرط  : "معدل ألاساس"

 .يعني اليوم الذي تفتح فيه البنوك املحلية أبوابها للعمل املعتاد في اململكة العربية السعودية : "يوم العمل"

تعني كامل ألانشطة الحالية لشركة البحري املتوافقة مع أحكام الشريعة واستثمارات املضارب  : "محفظة ألاعمال"

 (.محفظة ألاعمال( )ب)  1وأي استثمارات أخرى تتم بموجب الشرط ( لصالح حملة الصكوك)

اس ي ملخص النظام ألاس" 29النظام ألاساس ي للشركة والذي يرد ملخّص عنه في القسم  : "النظام ألاساس ي"

 ".للشركة

 (.شراء السلع( )هـ)1تعني املعنى املشار إليه في الشرط   "مساهمة رأس املال"

 من البائع ملدير الدفعات واملصدر يخطر بموجبه املصدر ومدير الدفعات  : "إشعار مساهمة رأس املال"
ً
 صادرا

ً
تعني إشعارا

 .بمساهمة رأس املال املطلوبة

، والذي يمثل (دوالر أمريكي 191.952.222ما يعادل )ريال سعودي  9.211.121.522مبلغ  : "العوض النقدي"

 . إجمالي العوض الذي قدمه املصدر مقابل صفقة فيالالجزء النقدي من 

  .الرئيس التنفيذي للشركة : "الرئيس التنفيذي"

 .املدير املالي للشركة : "املدير املالي"

 .الشركة رئيس مجلس إدارة : "رئيس املجلس"

 (.تواريخ قيد التحويل والفترات املقفلة) (ه)4تعني املعنى املشار إليه في الشرط  : "فترة مقفلة"

 .م92/29/1225ُيقصد به  : "تاريخ إلاقفال"

 .املضارب لصالح حملة الصكوك وبالنيابة عنهم يحتفظ بهيعني حساب قيد دفتري  : "حساب التحصيل"

 .الفصل في منازعات ألاوراق املالية ولجنة الاستئناف في منازعات ألاوراق املاليةتعني لجنة  : "تاناللجن"
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 .تعني املعنى املشار إليه في اتفاقية املرابحة الرئيسية : "السلع "

املوافق )هـ 11/9/2915بتاريخ  1/يعني نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م : "نظام الشركات"

 .، بما ذلك أي تعديل أو تكميل أو استبدال قد يجري عليه(م2315يوليو  12

ألاعمال التي تنطوي على امتالك، أو تشغيل أو تأجير ناقالت النفط العمالقة لنقل النفط  : "ألاعمال املنافسة"

 .الخام املنتج في اململكة العربية السعودية

من نشرة " شروط وأحكام الصكوك" 21يعني أحد شروط وأحكام الصكوك الواردة في القسم   "شرط"

 .إلاصدار هذه

من نشرة " شروط وأحكام الصكوك" 21تعني شروط وأحكام الصكوك الواردة في القسم  : "الشروط"

 .شارةتعني الشرط املقابل في الرقم املحدد في تلك إلا " شرط"إلاصدار هذه وإن أية إشارة إلى 

 (.شراء السلع) (ه)6تعني املعنى املشار إليه في الشرط  : "تأكيد الشروط"

 91.952.222 : "أسهم العوض"
ً
 وبقيمة إجمالية تبلغ  سهما

ً
ما يعادل )ريال سعودي  2.951.219.522جديدا

لذي قدمه والذي يمثل الجزء غير النقدي من إجمالي العوض ا ،(دوالر أمريكي 419.152.222

 .املصدر مقابل صفقة فيال

تعني إجمالي حقوق املساهمين في املجموعة كما ترد في أحدث القوائم املالية املوحدة املنشورة  : "صافي القيمة امللموسة املوحدة"

 للمعايير املحاسبية املعمول بها بعد خصم إجمالي أية قيمة للشهرة أو 
ً
للمجموعة واملعدة وفقا

 .وسةألية أصول أخرى غير ملم

تعني إجمالي خصوم املجموعة كما ترد في أحدث القوائم املالية املوحدة املنشورة للمجموعة  : "إجمالي الخصوم املوحدة"

 للمعايير املحاسبية املعمول بها
ً
 .واملعّدة وفقا

 "ساحة خدمة الحاويات"

 

-9ساحة خدمة الحاويات الواقعة في ميناء جدة إلاسالمي واملوصوف، كما هو مبين في القسم  :

 ".البضائع العامة" 9-9

واملعدل بتاريخ ( م24/22/1221املوافق )هـ 23/21/2499عقد الشحن الذي تّم إبرامه بتاريخ  : "عقد الشحن"

 من ي ر والذبين الشركة وبوالنتي( م24/24/1224املوافق )هـ 24/21/2495
ً
بدأ سريانه اعتبارا

ملخص الاتفاقيات " 2-24القسم تاريخ إتمام املرحلة ألاولى من الصفقة، كما هو مبين في 

 ".الجوهرية

 .من الشركة واملجموعة ٍل ألانظمة املطبقة عن طريق إدارة املراجعة الداخلية للشركة ملراقبة ك : "أنظمة التحكم"

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  : "الئحة حوكمة الشركات"

 .وأي تعديالت جرت عليها( م21/22/1221املوافق )هـ 12/22/2419وتاريخ  2/121/1221

على مقياس الاتحاد الوطني  1.5املنتجات املكررة من النفط الخام بلون يساوي أو أقل من  : "منتجات بترولية نظيفة"

 .للنفط

،  : "النفط الخام"
ً
النفط الخام العربي الثقيل، أو العربي املتوسط، أو العربي الخفيف، أو العربي الخفيف جدا

 .أو العربي السوبر خفيف

 (.تمهيد) 1يقصد بها املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "قائمة"

 منه بين املصدر ووكيل حملة تعني إعالن الوكالة الذي يؤرخ في  : "إعالن الوكالة"
ً
تاريخ إلاقفال أو قريبا

 .الصكوك

 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية : "السعر املؤجل"

 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية : "تاريخ سداد السعر املؤجل"

 عن عملية شحن البضاعة عبر البحر إلى الوجهة عملية البيع  : "على أساس التسليم للعميل"
ً
التي يكون البائع بموجبها مسؤوال

 .النهائية
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أو  "أعضاء مجلس إلادارة"

 "أعضاء املجلس"

 .أعضاء مجلس إدارة الشركة :

 .لوطني للنفطعلى مقياس الاتحاد ا 1.5املنتجات املكررة من النفط الخام والتي يتجاوز لونها  : "منتجات بترولية غير نظيفة"

 .صالحإلا  أو /لسفينة من املاء بغرض الفحص ورفع ا : "  التسفين"

مقياس للحمولة التي يمكن للناقلة حملها وهي عدد أطنان الحمولة واملخازن والوقود ومياه  : "الحمولة الساكنة"

قياس هذه ويتم . الصابورة ومياه الشرب والطاقم والركاب وألامتعة التي يمكن للناقلة نقلها

أي وزنها كما هي مبينة )وزن الناقلة خالية ( أ)طن ما بين لالحمولة من خالل حساب الفرق با

حمولة الناقلة القصوى بحيث ( ب)و ( بما في ذلك مياه السخان وزيوت التشحيم ومياه التبريد

 مقياس يستخدم في قطاع الشحن  -خط عالمة بليمسول )يكون خط الحمولة القصوى لها 

 لسطح املاء( يد الحد القانوني لحمولة الناقلةلتحد
ً
 .مالمسا

 .في اململكة العربية السعودية مصلحة الزكاة وضريبة الدخل : "مصلحة الزكاة والدخل"

 (. حاالت إلاخالل)  21وتعني كل ألاحداث واملناسبات املبينة في الشرط  : "حالة إلاخالل"

 (.حاالت إلاخالل) 21املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط يقصد به  : "تاريخ حالة إلاخالل"

 (.حاالت إلاخالل) 21يقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "إشعار وقوع حالة إخالل"

اتفاقية تستحوذ الشركة بموجبها  ، وهو تاريخ توقيع(م24/22/1221املوافق )هـ 23/21/2499 : "تاريخ التوقيع "

  .ل أسطول ناقالت وعمليات شركة فيال ذات العالقة بتلك الناقالتعلى كام

 (. حاالت إلاخالل)  21يقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "إشعار املمارسة"

 (.حاالت إلاخالل)  21يقصد بها املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "فترة املمارسة"

 للشك، أي سفينة كان قد  تعني : "سفينة موجودة"
ً
أي سفينة مملوكة للمصدر في تاريخ إلاقفال وال تشمل، تجنبا

 .سبق للمصدر أن طلبها في تاريخ إلاقفال أو كانت قيد إلانشاء في ذلك التاريخ

 .م92/29/1211يقصد به تاريخ التوزيع الدوري الواقع في  : "تاريخ الانتهاء"

 بأغلبية ال تقل عن نسبة  : "قرار غير عادي"
ً
 صادرا

ً
من الصكوك املمثلة في اجتماع  في املائة 11.19يعني قرارا

 .يعقد حسب ألاصول لحملة الصكوك

 :يقصد بها أي مديونية تخص ما يلي أو تتعلق به : "مديونية"

 ألاموال املقترضة؛ (أ )

بموجب أية تسهيالت اعتماد قبول أو ما يكون في  مبالغ يتم الحصول عليها بالقبول  (ب )

 .حكمها بصيغة غير ورقية

 مبالغ يتم الحصول عليها بموجب أدوات دين أو أدوات مشابهة؛ (ج )

  (د )
ً
مبلغ أي خصومات متعلقة بأي عقد إيجار أو إجارة منتهية بالتمليك مما يعامل وفقا

 ؛للمعايير املحاسبية املعمول بها كتأجير تمويلي أو رأسمالي

 ؛(بخالف أي ذمم دائنة مباعة بدون حق الرجوع)أي ذمم دائنة مباعة أو مخفضة  (ه )

بما في ذلك دون حصر اتفاقية )أي مبالغ يتم الحصول عليها بموجب أي عملية أخرى  (و )

 لها نفس ألاثر التجاري لالقتراض؛( بيع أو شراء مستقبلي

أي معدل أو سعر أي عملية مشتقات يتم إبرامها لغرض الحماية من التقلبات في  (ز )

ويؤخذ في الاعتبار عند حساب القيمة ألية عملية مشتقات القيمة السوقية آنذاك )

 ؛((أو القيمة الفعلية إذا كانت مستحقة نتيجة إلنهاء أو إغالق عملية املشتقات)فقط 

أي التزام بالتعويض املقابل عن ضمان أو تعويض أو كفالة أو اعتماد احتياطي أو  (ح )

 من قبل بنك أو مؤسسة مالية باستثناء أي  مستندي أو أداة
ً
أخرى مما يكون صادرا
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 ضمان تنفيذ؛

أي التزام بموجب اتفاقية شراء مقدم أو مؤجل إذا كان أحد ألاسباب الرئيسية وراء  (ط )

 إبرام الاتفاقية هو الحصول على تمويل؛ 

 أي التزامات متكبدة فيما يخص أي ترتيبات للتمويل إلاسالمي؛ و (ي )

مبلغ أي التزام يتعلق بأي ضمان أو تعويض بخصوص أي من ( مزدوج دون احتساب) (ك )

 .أعاله( ي)إلى ( أ)البنود املشار إليها في الفقرات من 

  .م12/29/1224تاريخ  : "إتمام املرحلة ألاولى"

قيمة نقل تسليم الشحنات على أساس تسليمها على ظهر السفينة حيث يقوم البائع بدفع  : "التسليم على ظهر السفينة"

السلع إلى ميناء الشحن باإلضافة إلى تكلفة التحميل، ويدفع املشتري تكلفة شحن السلع 

 .بالبحر وتأمينها وتفريغها ونقلها من ميناء الوصول إلى الوجهة النهائية

اتفاقية تعديل عقد التسليم "

 "على ظهر السفينة

فيما بين الشركة وشركة ( م92/21/1222املوافق )هـ 25/21/2499الاتفاقية املؤرخة بتاريخ  :

أرامكو السعودية واملتعلقة بتجديد اتفاقية بيع الوقود البحري على أساس التسليم على ظهر 

 ".ملخص الاتفاقيات الجوهرية" 2-24قسم الالسفينة كما هو موضح في 

اتفاقية بيع الوقود البحري على "

أساس التسليم على ظهر 

 "السفينة

( م3/22/1222املوافق )هـ 25/22/2491اتفاقية بين الشركة وشركة أرامكو السعودية بتاريخ  :

لتنظيم الشروط التي تقوم شركة أرامكو السعودية بموجبها ببيع الوقود البحري للشركة كما 

 ".ملخص الاتفاقيات الجوهرية" 2-24قسم الهو موضح في 

شخص من دول مجلس التعاون "

 "الخليجي

 : د بهُيقص :

اململكة العربية السعودية، دولة )مواطن أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ( 2)

 ؛ و (إلامارات العربية املتحدة، مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت

أي منشأة نظامية مملوكة ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي وقائمة بموجب قوانين ( 1)

يتضمن الشخص الذي ينتمي إلى دول مجلس . مجلس التعاون الخليجي دولة من دول 

التعاون الخليجي الشركات املختلطة إلى املدى الذي يمكن اعتبارها في نهاية املطاف 

 .من دول مجلس التعاون الخليجي/ مملوكة لصالح مواطنين سعوديين

 (.بحسب الحال)ية أو جمعية عامة عاد/جمعية عامة غير عادية و : "الجمعية العامة"

 عليها بالحروف العربية وكلمة البحري املتمثلة العالمة التجارية  : "الشكل الهندس ي"
ً
باللون ألازرق والرمادي مكتوبا

 إلى جنب بالحروف الرومانية " irhaB"وكلمة 
ً
مع شكل هندس ي الذي يشبه الجزء ألامامي جنبا

 .من السفينة

 .املسجلة للصك الرئيس ي الذي يمثل الصكوكتعني الصيغة  : "الصك الرئيس ي"

 .حكومة اململكة العربية السعودية : "الحكومة"

نظام إدارة الحوكمة واملخاطر "

 "والامتثال

 .نظام إدارة الحوكمة واملخاطر والامتثال، واملطبق من إدارة املراجعة الداخلية :

 

 .شركة ضمن شركات املجموعة :  "ركات املجموعةش"

 تحدة تقوم بوضع املعايير الدولية، وهي منظمة تابعة ملنظمة ألامم الاملنظمة البحرية الدولية : "املنظمة البحرية الدولية"

 .الخاصة بالسالمة وألامن والحفاظ على البيئةلصناعة الشحن البحري 

املوافق  .هـ25/22/2415بتاريخ  2/ُيقصد به نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم امللكي م : "نظام ضريبة الدخل"

 .(م21/29/1224)

 (.عقود املرابحة) (د)6ُيقصد بها باملعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "سعر تكلفة املرابحة ألاولية"

 (.عقود املرابحة) (د)6ُيقصد بها املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "صفقة املرابحة ألاولية"
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 :يعني كل شخص مؤهل ينطبق عليه أي مما يلي : "والهيئة الاستثماريةالشركة "

 شخص مرخص من الهيئة ملزاولة أعمال ألاوراق املالية؛ (أ)

من الئحة أعمال ألاوراق املالية الصادرة عن  2شخص مستثنى كما هو محدد في امللحق ( ب)

 الهيئة؛

 :أي مما يلي( ج)

 في( 2)
ً
 صافية ال تقل قيمتها عنمجموعة تمل أي شركة تملك، أو تكون عضوا

ً
 52 ك أصوال

 .مليون ريال سعودي

 صافية ال أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تمل( 1)
ً
ك أصوال

 .مليون ريال سعودي 52 تقل قيمتها عن

يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى "( أ)"أي شخص ( 9)

التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين "( ب)"ا ينطبق على الشخص عندم"( ب)"شخص 

 عن أي نشاط أوراق مالية للشخص "( أ)"حيث يكون الشخص ( 1)، أو (2)
ً
 "(.ب)"مسؤوال

مؤسسة حصلت على رخصة ملزاولة ألاعمال املصرفية من مؤسسة النقد العربي السعودي ( د)

 ألنظمة اململكة
ً
 .وفقا

 .بحري لإدارة املراجعة الداخلية ل : "الداخليةإدارة املراجعة "

النموذج الذي يجب على ألاشخاص الراغبين في شراء الصكوك تعبئته على الوجه املطلوب  : "نموذج طلب الاستثمار"

 . وتقديمه إلى مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض قبل نهاية فترة الطرح

 .كة العربية السعوديةاململتعني  : "اململكة"أو " السعودية"

 عن التأخير يحسب بشكل يومي للفترة التي تبدأ من  : "مبلغ التأخير"
ً
تعني فيما يتعلق بأي مبلغ متأخر مبلغا

 ذلك التاريخ)تاريخ الاستحقاق املحدد لذلك املبلغ املتأخر 
ً
وحتى تاريخ التسوية الكاملة ( شاملة

 في املائة2نسبة ( 2: )وتكون حاصل ضرب ما يلي، (دون أن تشمل ذلك التاريخ)للمبلغ املتأخر 

 ،
ً
 للسداد ( 9)واملبلغ املتأخر، ( 1)سنويا

ً
وعدد ألايام التي كان فيها املبلغ املتأخر مستحقا

 على 
ً
 .912مقسوما

ُيقصد بها أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو رسوم أو دين أو دعوى أو مطالبة أو نفقات أو حكم  : "الالتزامات"

ويشتمل هذا على سبيل املثال ال الحصر، )و طلب أو إجراء أو التزام آخر من أي نوع قضائي أ

، وبما فيها (ما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والجبايات وضرائب السلع والرسوم ألاخرى 

أي ضريبة قيمة مضافة أو أي ضريبة مفروضة أو مستحقة مشابهة في هذا الشأن والرسوم 

 .، كل ذلك على أساس التعويض الكاملالقضائية والنفقات

 .ُيقصد به تاريخ الانتهاء أو تاريخ حالة إلاخالل : "تاريخ التصفية"

 .م، بتعديالتها1224أكتوبر  4تعني قواعد التسجيل وإلادراج الصادرة عن الهيئة في  : "قواعد التسجيل وإلادراج"

لجنة لندن لوسطاء ناقالت "

 "النفط

ومحايدة في مدينة لندن البريطانية والتي توفر تقييم أسعار الشحن مقابل سداد هيئة مستقلة  :

رسوم محددة وذلك لشركات النفط والتجار ومشغلي ناقالت النفط وغيرهم في جميع أنحاء 

 .العالم

ميل  2.522الرحالت التي تقوم ناقالت النفط العمالقة بنقل النفط الخام ملسافة أكثر من  : "الرحالت الطويلة"

 .بحري حسب املقياس العالمي مابين املوانئ ذات العالقة

 .1وناقالت املدى البعيد  2املدى البعيد تعني ناقالت  : "ناقالت املدى البعيد"

  : "2 ناقالت املدى البعيد"
ً
 .تعني ناقالت املدى البعيد وهي بحجم ناقالت باناماكس تقريبا

 تعني  : "1ناقالت املدى البعيد "
ً
 .ناقالت املدى البعيد وهي بحجم أفراماكس تقريبا
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ايه، أو شركة إكسون موبيل، أو شل امللكية الهولندية، أو .شركة توتال أويل تريدينج اس : "شركات النفط الكبرى "

بريتيش بتروليوم بي إل س ي، أو شركة شيفرون، أو ستاتويل إي أس إي، أو ريبسول واي بي 

شركة إيني النفطية، أو شركة فاليرو انرجي أو أي من الشركات  أف، أو كونوكو فيليبس، أو 

 .التابعة ألي منهم

 .نقطة أساس 12ُيقصد به لكل فترة توزيع دوري  : "الهامش"

 .ُيقصد بها اتفاقية املرابحة الرئيسية بين البائع واملصدر املؤرخة في تاريخ إلاقفال أو قريًبا منه : "اتفاقية املرابحة الرئيسية"

شركة استشارية مستقلة مختصة في قطاع النقل وهي ، شركة ماكويلنج سيرفسز إل إل س ي : "ماكويلنج "

 .في مدينة نيويورك في الواليات املتحدة ألامريكية ويقع مقرها الرئيس ي، البحري 

 "شركة الشرق ألاوسط"

 

مملوكة بالكامل جي إل تي، شركة تابعة  -شركة الشرق ألاوسط إلدارة السفن املحدودة :

 .للشركة ومؤسسة في دبي، إلامارات العربية املتحدة

 .وزارة التجارة والصناعة في اململكة : "وزارة التجارة والصناعة"

 .وزارة الدفاع في اململكة : "وزارة الدفاع"

 . 1وناقالت املدى املتوسط  2 تعني ناقالت املدى املتوسط : "ناقالت املدى املتوسط "

طن من الحمولة  930333إلى  190522تعني ناقالت املدى املتوسط للسفن بحجم من  : "2ناقالت املدى املتوسط "

 .الساكنة

 .طن من الحمولة الساكنة 540333إلى  420222ناقالت املدى املتوسط للسفن بحجم من  : "1ناقالت املدى املتوسط "

مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي /مواطنون سعوديون الشركة التي يمتلكها  : "الشركات املختلطة"

 .ومواطنون غير سعوديين من غير دول مجلس التعاون الخليجي

 )قصد بها اتفاقية املضاربة املؤرخة بتاريخ إلاقفال بين املصدر يُ  : "اتفاقية املضاربة"
ً
وبين وكيل ( بصفته مضاربا

 .حملة الصكوك

في محفظة ألاعمال، كما يتم ( ملصلحة املصدر وحملة الصكوك)قصد بها حصة املضارب يُ  : "موجودات املضاربة"

 للشرط 
ً
 (.محفظة ألاعمال( )ب) 1حسابها وفقا

 (.موجودات الصكوك) (أ)6قصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط يُ  : "رأس مال املضاربة"

التي تتألف من )ودات املضاربة بعد خصم التكاليف إلاجمالية طلق على ناتج الدخل من موجيُ  : "دخل املضاربة"

 (.التكاليف املباشرة والتكاليف املخصصة لهذه ألانشطة

 (.محفظة ألاعمال( )ب) 1قصد بها املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط يُ  : "أرباح املضاربة"

 لحملة الصكوك : "املضارب"
ً
 .ُيقصد به املصدر بصفته مضاربا

 (.محفظة ألاعمال( )ب) 1قصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط يُ  :  " أرباح املضارب"

يقصد بها كل اتفاقية مرابحة يتم عقدها بين كّل من البائع واملشتري بموجب اتفاقية املرابحة  : "اتفاقيات املرابحة"

 ملا يقتضيه السياقأي من هذه الات" اتفاقية املرابحة"الرئيسية و يقصد بعبارة 
ً
 .فاقيات وفقا

 .ُيقصد بها حقوق البائع بموجب أحكام اتفاقية املرابحة الرئيسية : "موجودات املرابحة"

ُيقصد به املعدل الذي يحدده البائع للتأكد من أن عنصر الربح للسعر املؤجل مساٍو على  : "معدل املرابحة ألاساس ي"

 .املستحق في اليوم الذي يلي تاريخ دفع السعر املؤجلألاقل ملبلغ التوزيع الدوري 

عقد "ُيقصد بها كل عقد مرابحة ُمبرم بين البائع واملشتري بموجب اتفاقية املرابحة الرئيسية و : "عقود املرابحة"

 ملا يقتضيه السياق" املرابحة
ً
 .ُيقصد به أي من هذه العقود وفقا

بوصفها املبالغ التي تشكل دخل  (عقود املرابحة( )د)1املحددة في الشرط ُيقصد به املبالغ  : "دخل املرابحة"

 .املرابحة
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 .ُيقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية : "ربح املرابحة"

 2الرقم عالمة إسناد لتصنيف املنتجات البترولية إما كنظيفة أو غير نظيفة، حيث يمثل  : "مقياس الاتحاد الوطني للنفط"

 .الدرجة ألاقل نظافة 3الدرجة ألاكثر نظافة ويمثل الرقم 

إتفاقية إدارة السفن للشركة "

 "الوطنية لنقل الكيماويات

اتفاقية إدارة سفن مبرمة بين الشركة الوطنية لنقل الكيماويات وشركة الشرق ألاوسط بتاريخ  :

والتي تقوم شركة الشرق ألاوسط بموجبها بتقديم ( م14/21/1229املوافق )هـ 22/21/2411

ملخص الاتفاقيات " 2-24خدمات للشركة الوطنية لنقل الكيماويات كما هو موضح في قسم 

 ".الجوهرية

لشركة الوطنية لنقل ا"

 "الكيماويات

 .شركة تابعة للبحري، تأسست في اململكة العربية السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة :

 .ريال سعودي 202220222ُيقصد بها القيمة الاسمية لكل صك وهي  : "القيمة الاسمية"

وتنتهي في التاريخ الذي يخطر به املصدر  م24/21/1225تعني فترة الطرح التي تبدأ فترة من  : "فترة الطرح"

 .ومديرو الاكتتاب ومديرو استقبال العروض املستثمرين املحتملين

 للنظام ألاساس ي للشركة : "الجمعية العامة العادية"
ً
 .جمعية عامة عادية للمساهمين منعقدة وفقا

لدفع والسداد وفًقا لوثائق الصكوك ُيقصد به أي مبلغ يعجز املصدر عن دفعه وهو مستحق ا  "املبلغ املتأخر"

 (.مع ألاخذ في الاعتبار أي فترة سماح معمول بها)

مجموعة أندية الحماية "

 "والتعويض

، هي مجموعة تكتالت لشركات الشحن واملالحة مجموعة أندية الحماية والتعويض الدولية :

،
ً
التي تقوم من خاللها البحري و  الدولية لتقديم خدمات التأمين لشركات الشحن واملالحة عامليا

 .بالتأمين على ناقالتها

 : ُيقصد به، فيما يتعلق بأي تاريخ توزيع دوري جزئي، مبلغ يحسب كما يلي : "مبلغ التوزيع الدوري الجزئي"

 ي × ( هـ+ ص )× س 

         912  
 

 : حيث

إجمالي القيمة الاسمية لتلك الصكوك القائمة في تاريخ قيد التحويل الذي يسبق  = س

 تاريخ التوزيع الدوري الجزئي املعني
ً
 . مباشرة

معدل ألاساس لفترة التوزيع الدوري التي يقع فيها تاريخ التوزيع الدوري الجزئي  = ص

 .املعني

 .  الهامش =    هـ

  .توزيع دوري وتاريخ التوزيع الدوري الجزئي املعنيعدد ألايام بين آخر تاريخ  =   ي

 .يقصد به أي تاريخ يقوم فيه املصدر باسترداد الصكوك عقب وقوع حالة إخالل : "تاريخ التوزيع الدوري الجزئي"

التوزيع الدوري ُيقصد بها الفترة التي تبدأ من تاريخ التوزيع الدوري السابق مباشرة لتاريخ  : "فترة التوزيع الدوري الجزئي"

 .الجزئي وتنتهي في تاريخ التوزيع الدوري الجزئي

 ."وأحكام الصكوك شروط" 21قسم الفي ُيقصد بها املعنى املحدد لها  : "اتفاقية إدارة الدفعات"

 ."وأحكام الصكوك شروط" 21قسم الفي  ُيقصد به املعنى املحدد له : "مدير الدفعات"

كافة التزامات املصدر بأن يدفع لحملة الصكوك مبالغ التوزيع الدوري وأي مبلغ  يقصد بها : "التزامات الدفع"

توزيع دوري جزئي ورأس مال الصكوك وأي مبلغ آخر مستحق الدفع لحملة الصكوك بموجب 

 .وثائق الصكوك 

 .بيومي عملُيقصد به التاريخ الذي يسبق بداية فترة التوزيع الدوري املعنية  : "تاريخ التحديد الدوري"

 :ُيقصد به، لكل فترة توزيع دوري، مبلغ يحسب كما يلي : "مبلغ التوزيع الدوري"
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 ي × ( هـ+ ص )× س 

        912  

 : حيث

إجمالي القيمة الاسمية لتلك الصكوك القائمة في تاريخ قيد التحويل  =               س

 . الذي يسبق مباشرة اليوم ألاخير من فترة التوزيع الدوري املعنية

 .معدل ألاساس لفترة التوزيع الدوري املعنية =  ص

 .  الهامش =  هـ

 . عدد ألايام الواقعة في فترة التوزيع الدوري املعنية =  ي

في كل سنة،  يناير 92و يوليو 92سنوية والتي ستكون في  فتاريخ التوزيعات النصُيقصد به  : "التوزيع الدوريتاريخ "

 ذلك التاريخ)م 92/29/1211وحتى  م1221 /92/22بدًء من تاريخ 
ً
، على أنه، إذا لم (شامال

 إال إذا يوافق ذلك التاريخ يوم عمل، يكون تاريخ التوزيع الدوري هو يوم العمل التالي 
ً
مباشرة

وقع ذلك اليوم في الشهر التالي، وفي تلك الحالة يتم تقديم تاريخ التوزيع الدوري إلى يوم 

 
ً
 .العمل السابق مباشرة

وتستمر حتى أول تاريخ توزيع ( وتشمل ذلك التاريخ)تعني الفترة التي تبدأ من تاريخ إلاقفال  : "فترة التوزيع الدوري"

 تشمل ذل)دوري 
ّ

( وتشمله)، وكل فترة الحقة تبدأ من أي تاريخ توزيع دوري (ك التاريخعلى أال

 تشمله)وتستمر حتى تاريخ التوزيع الدوري التالي 
ّ

 (.على أال

ظام ضريبة دون إلاخالل باالستثناءات املنصوص عليها في ن -ُيقصد بها لغير املقيمين في اململكة  : "املنشأة الدائمة"

اط الشخص غير املقيم الذي يباشر فيه نشاطه سواء بشكل كلّيٍ أو لنشاملكان الدائم  -الدخل

ُيعتبر الشخص غير . جزئي بما في ذلك أي نشاط يجريه الشخص غير املقيم من خالل وكيل

 ملنشأة دائمة في اململكة 
ً
ا في اململكة من خالل فرع مرخص مالكا

ً
املقيم والذي يمارس نشاط

 (.نظام ضريبة الدخل من( 4()ب)4كما هو محدد في املادة )

انضمام أو إعادة تنظيم أو اندماج أو اتحاد بشروط يوافق عليها وكيل حملة الصكوك ( أ)تعني  : "إعادة هيكلة مسموح بها"

 .أي اعادة هيكلة على أساس مليء( ب)أو يوافق عليها بموجب قرار غير عادي أو 

 :تعني : "الضمانات املسموح بها"

 تاريخ إلاقفال؛ أوأي ضمانات قائمة في  .2

أي ضمانات تضمن مديونية شخص إذا كانت قائمة وقت اندماج هذا الشخص أو  .1

 لذلك الاندماج 
ً
اتحاده مع املصدر شريطة أن ال تكون قد أنشئت تلك الضمانات تحسبا

 أو الاتحاد وأن ال تمتد لتشمل أي أصول أو ممتلكات أخرى للمصدر ؛ أو

أو أصول قبل استحواذ املصدر عليها ما لم تكن قد أية ضمانات قائمة على ممتلكات  .9

 لذلك الاستحواذ؛ أو
ً
 أنشئت تحسبا

باستثناء ضمانات التسهيل التجسيري إذا تم سداد التسهيل التجسيري بالكامل، تجديد  .4

 للفقرات 
ً
من هذا التعريف، ( 9)و( 1)و( 2)أو استبدال أي ضمانات مسموح بها وفقا

ت التجديد أو الاستبدال املذكورة إلى زيادة في أصل املبلغ شريطة أن ال تؤدي أي من حاال 

املضمون وأن ال تمتد الضمانات الخاضعة للتجديد أو الاستبدال لتشمل أي أصول 

 (. عدا متحصالت التنفيذ على ألاصول املعنية بتلك الضمانات)جديدة 

تحالف أو منظمة أو حكومة  يعني أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو مشروع مشترك أو  : "شخص"

 .أو هيئة حكومية أو منشأة أخرى سواء كان لها شخصية قانونية مستقلة أم ال

متخصصة في تجارة ونقل الغاز املسال بناقالت زميلة شركة بترديك املحدودة، وهي شركة  : "بترديك"

 .في برمودا مؤسسة، و متخصصة
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 .ة مكّررةناقالت مواد بترولي : "ناقلة منتجات بترولية"

تعني املدة التي تبدأ من تاريخ التسوية لعملية مرابحة الحقة وتنتهي في تاريخ سداد السعر  : "فترة معدل الربح"

 .املؤجل لعملية املرابحة الالحقة تلك

 .يقصد بهذا املصطلح أي شخص يحتمل أن يستثمر في الصكوك  "املستثمرون املحتملون "

 للمرسوم  : "صندوق الاستثمارات العامة"
ً
صندوق الاستثمارات العامة في اململكة العربية السعودية، والذي تم إنشاؤه وفقا

 (.م29/21/2392املوافق )هـ 15/21/2932املؤرخ في  14/امللكي رقم م

.يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية : "أمر الشراء مع وعد بالشراء"  

 .املصدر بصفته املشتري بموجب عقود املرابحةيقصد به  : "املشتري "

 : يعني : "شخص مؤهل"

 شخص طبيعي من مواطني السعودية بموجب نظام ضريبة الدخل؛ أو  .2

 في السعودية بموجب نظام ضريبة الدخل ولديه سجل تجاري  .1
ً
شخص معنوي يعد مقيما

املفعول وال يسري شرط امتالك الشخص املعنوي لسجل تجاري ساري . ساري املفعول 

على املنشآت الحكومية في السعودية وال على صناديق الاستثمار التي أنشئت في السعودية 

 ويديرها شخص مصرح له من الهيئة،

على أن يكون لديه في كال الحالتين حساب بنكي في أحد املصارف املحلية في اململكة 

 .العربية السعودية

اتفاقية العالقة لبحث سبل التعاون املستقبلي التي تم إبرامها بين أرامكو السعودية والشركة  : "اتفاقية العالقة"

والتي تنص، ضمن أمور أخرى، على ترتيبات ( م24/22/1221املوافق )هـ 23/21/2499بتاريخ 

حصرية وفرص التعاون املستقبلي في مجاالت أخرى بين الشركة ومجموعة أرامكو السعودية 

 ".ملخص الاتفاقيات الجوهرية" 2-24ح في القسم كما هو موض

ُيقصد بها املكاتب الرئيسية في الرياض لكل من املصارف الرئيسية الثالث املشاركة في سوق  : "املصارف املرجعية"

بين املصارف في الرياض واملحددة من قبل مدير الدفعات أو بالنيابة عنه الاقتراض الداخلي 

  "املصرف املرجعي"ويعني 
ً
 للسياق، شريطة أنه عند اختيار مصرف مرجعي أوال

ً
 منهم وفقا

ً
أيا

 أو ممثله املعين حسب ألاصول، فإنه ال يتم تغييره إال إذا أصبح 
ً
من قبل مدير الدفعات أوال

 .املصرف املرجعي غير قادر على القيام بذلك الدور 

 .املسجل هيعني نظام التسجيل الذي يدير  : "سجل"

ل"  له وفقا ألحكام اتفاقية )، (تداول )يعني السوق املالية السعودية  : "املسّجِ
ً
ويشمل أي مسجل يعّين خلفا

 (.التسجيل

تعني اتفاقية التسجيل والتداول التي ستبرم بين املصدر واملسجل بخصوص الصكوك في أو  : "اتفاقية التسجيل"

 .قريبا من تاريخ إلاقفال

ُيقصد بها أي مديونية حالية أو مستقبلية تكون على شكل سندات أو أوراق أو ديون أو  : "املديونية معنية"

شهادات أو أي أوراق  أسهم قرض أو التزامات صكوك بموجبسندات دين أو أسهم دين أو 

مالية أخرى أو تكون ممثلها بأي مما سبق أو يدل أي من ذلك عليها، والتي تكون في كل حالة 

مسّعرة أو مدرجة أو يتعامل بها أو متداولة في أي بورصة أو سوق خارج  من الحاالت السابقة

البورصة أو في أي سوق من أسواق ألاوراق املالية ألاخرى أو تكون قابلة ألي من ذلك أو 

 .أصدرت لذلك الغرض

من إجمالي القيمة  في املائة 52يعني، في أي تاريخ، حملة الصكوك الذين يمثلون ما يزيد عن  : "نصاب حملة الصكوك"

 .الاسمية للصكوك القائمة في ذلك التاريخ



 

  21 
 

 (.الاحتياطي –استخدام املتحصالت ( )ز)1ُيقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "الاحتياطي"

 : من نظام ضريبة الدخل على النحو التالي 9تعرفه املادة  : "املقيم "

 من ( 2)
ً
يعتبر الشخص الطبيعي مقيًما في اململكة ملدة سنة ضريبية إذا ا استوفي على أيا

 :  الشروط التالية

( 92)في اململكة ملدة ال تقل عن ثالثين  مقيمدائم في اململكة وكان  مسكنإذا كان له ( أ)

 .يوًما في السنة الضريبية

 في اململكة ملدة ال تقل عن مائة ( ب)
ً
في السنة ( 219)وثالث وثمانين يوًما إذا كان مقيما

 .الضريبية

 من اليوم تواجًدا ليوم كامل، ما ألغراض هذه الفقرة فإنه يعتبر التواجد في اململكة لجزء( 1)

 .عدا في حالة الشخص املسافر بين وجهتين خارج اململكة

الشروط  تعتبر الشركة مقيمة في اململكة خالل السنة الضريبة إذا كانت تفي بأي من( أ)

 : التالية

املؤرخ في  1/تم تأسيسها بموجب نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي م( ب)

 ، بتعديالته من وقت آلخر؛ أو (م12/29/2315املوافق )هـ  11/29/2911

 .يقع مركز إدارتها أو تحكمها في اململكة (ج)

 .حرجة وناقلة الحاوياتناقلة نشطة تجمع بين ميزات ناقلة الد : "ناقلة روكون "

 .ناقلة دحرجة مصّممة لنقل البضائع التي تحتوي على عجالت مثل السيارات والشاحنات : ("رورو )ناقلة الدحرجة "

، وهي شركة مؤسسة في اململكة العربية السعودية، الشركة السعودية للصناعات ألاساسية : "سابك"

" الشركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة"وساهمت في تأسيس مشروع مشترك مع البحري 

 .لسابكفي املائة  12في املائة للبحري و  12بنسبة 

شركة أرامكو السعودية "

 "للتطوير

بالكامل ألرامكو السعودية، ومؤسسة في شركة أرامكو السعودية للتطوير، وهي شركة مملوكة  :

بسجل تجاري رقم ( م11/25/1229املوافق)هـ 21/29/2494اململكة العربية السعودية بتاريخ 

(1251221121.) 

  : "الصك"
ً
 ".شروط وأحكام الصكوك"21في القسم ُيقصد به املعنى املحدد له آنفا

 .السعودييعني العملة الرسمية في  : "ريال سعودي"أو " رس"

 .أرامكو السعودية وشركاتها التابعة : "السعوديةرامكو أمجموعة "

 شركة الزيت العربية السعودية : "أرامكو السعودية"

شركة أرامكوا لتجارة املنتجات البترولية، وهي شركة مملوكة بالكامل ملجموعة أرامكو  : "أرامكو للتجارة"

 .السعودية

البترول املجلس ألاعلى لشؤون "

 "واملعادن

 .املجلس ألاعلى لشؤون البترول واملعادن في اململكة العربية السعودية :

موافقة املجلس ألاعلى لشؤون "

 "البترول واملعادن

على موافقة املجلس ألاعلى لشؤون البترول واملعادن في اململكة العربية السعودية الكتابية  :

 .النظامية إلتمام هذه الصفقة ، والتي كانت إحدى املوافقاتصفقة فيال

ُيقصد به سعر العرض بالريال السعودي لفترة تعادل فترة التوزيع الدوري املعنية حسب ما  : "معدل الشاشة"

أو أي صفحة أخرى تحل محلها " )SVA"مقابل الرمز  OASSيظهر على شاشة رويترز، صفحة 

كموفر للمعلومات لغرض عرض في تلك الخدمة، أو أي خدمة أخرى يحددها مدير الدفعات 

العروض في سوق الاقتراض الداخلي بين والتي يحدد من خاللها معدل  (معدالت مماثلة

 ".سايبور "املصارف في اململكة
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 .هي السوق التي تنشأ لتداول ألاوراق املالية بعد الانتهاء من طرحها ألاولي  "الثانوية السوق "

املوافق )هـ 23/21/2499املبرمة بين الشركة وأرامكو السعودية بتاريخ  اتفاقية إلاعارة : "اتفاقية إلاعارة"

في مجموعة أرامكو السعودية العاملين ( م24/22/1221
ّ
والتي بموجبها يتم إعارة بعض موظ

 ".ملخص الاتفاقيات الجوهرية" 2-24 وعة البحري كما هو موضح في القسمباملكاتب إلى مجم

 .دارةسكرتير مجلس إلا  : " السكرتير"

تعني أي رهن أو رهن عائم أو ثابت أو حجز أو عبء أو حق احتجاز أو تنازل عن الحقوق أو أخذ  : "الضمانات"

ملكية أو التحفظ على ملكية أو ترتيبات وصاية أو مقاصة على سبيل الضمان أو أي ضمان 

ويشمل ذلك، آخر، مما يضمن التزامات أي شخص، وأي اتفاقية أو ترتيب له ألاثر نفسه، 

 لقوانين أي دولة
ً
 للشك، ال تشمل . دون حصر، أي ترتيب مشابه ألي مما سبق وفقا

ً
وتجنبا

 بأي من 
ً
الضمانات أي كفالة أو التزام بالتعويض أو التزام آخر من املصدر إذا لم يكن مضمونا

أصول املصدر كما ال يعد إعطاء حقوق ملكية لشخص آخر كجزء من ترتيب تمويل إسالمي 

 من الضمان لغرض هذا التعريفغ
ً
 .ير مضمون نوعا

ُيقصد به شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة بصفتها البائع بموجب اتفاقيات  : "البائع"

 .املرابحة

 ".كبار التنفيذيين -إدارة الشركة" 4-1موظفو الشركة الذين تم تحديدهم في القسم  : " كبار التنفيذيين"

 .ُيقصد به وكيل حملة الصكوك ومدير الدفعات وبنك الحساب : "خدماتمقدم "

( م24/22/1221املوافق )هـ 23/21/2499اتفاقية الخدمات املبرمة بين فيال والشركة بتاريخ  : "اتفاقية الخدمات"

والتي تمنح بموجبها مجموعة ( م24/24/1224املوافق )هـ 24/21/2495واملعدلة بتاريخ 

فين العاملين باملكاتب وعلى متن الناقالت في شركة فيال كما هو البحري وظائف 
ّ
لبعض املوظ

 ".ملخص الاتفاقيات الجوهرية" 2-24موضح في القسم 

 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية : "تاريخ التسوية"

( وهي شركة مملوكة بالكامل للبحري )اتفاقية مبرمة ما بين الشركة وشركة الشرق ألاوسط  : "اتفاقية إدارة السفن"

تقوم شركة الشرق ألاوسط بموجبها بتقديم ( م22/22/1222املوافق )هـ 24/22/2491بتاريخ 

املعلومات  2-24قسم الكما هو موضح في . السفن التابعة للشركة/خدمات إدارة الناقالت

 ".تفاقيات الجوهريةملخص الا"القانونية 

 .عقد الشحن واتفاقية إلايجار على أساس الفترة الزمنية : "اتفاقية النقل البحري "

حساب  –استخدام املتحصالت ( )أ()9()و) 1يقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "العجز"

 (.الصكوك

الهيئة السعودية للمحاسبين "

 "القانونيين

 .السعودية للمحاسبين القانونيين في اململكة العربية السعوديةالهيئة  :

 .إلايجار على أساس الرحلة من ميناء التحميل إلى ميناء التفريغ : "إلايجار على أساس الرحلة"

 (.عقود املرابحة)(د)6ُيقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "سعر التكلفة الالحقة"

 (.عقود املرابحة( )د()1()د) 1يقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "الالحقةربح املرابحة "

 (.عقود املرابحة)(د)6ُيشار لهذا املصطلح باملعنى املحدد له في الشرط : "صفقة املرابحة الالحقة"

ُيقصد بها املنشأة التي يتحكم بها املصدر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو يمتلكها بصورة  : "الشركة التابعة"

في املئة من أسهم رأس املال الصادرة أو من امللكية  52مباشرة أو غير مباشرة بنسبة تزيد عن 

، أو من غيرها من حقوق امللكية ألاخرى أو املنشأة التي تكون تابعة لشركة أخرى تابعة للمصدر

في هذا الخصوص يعني الصالحية لتوجيه إدارة وسياسات املنشأة سواء من خالل " التحكم"و
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 .حقوق التصويت بموجب ملكية ألاسهم أو الحصص بموجب عقد أو خالف ذلك

 .أو أكثر من أصول املجموعة على أساس موحد في املائة12يعني  : "جزء كبير من أصول املجموعة"

 ".شروط وأحكام الصكوك" 21في القسم ُيقصد بها املعنى املحدد لها  : "الصكوك"

ويديره مدير ( بالنيابة عن حملة الصكوك)ُيقصد به حساب يملكه املصدر مع بنك الحساب  : "حساب الصكوك"

 .الدفعات

لغ قائمة كرصيد ُيقصد بها موجودات املضاربة وموجودات املرابحة والتزامات الدفع، وأي مبا : "موجودات الصكوك"

 .لصالح حساب الصكوك والاحتياطي

ُيقصد به القيمة الاسمية إلاجمالية للصكوك القائمة بعد خصم أية خسارة تتعلق بموجودات  : "رأس مال الصكوك"

 .الصكوك

واتفاقية تعني اتفاقية املضاربة وإعالن الوكالة واتفاقية التسجيل واتفاقية إدارة الدفعات  : "وثائق الصكوك"

بما فيها أي وثيقة تقدم أو توقع بموجب ملحق من مالحق اتفاقية املرابحة )املرابحة الرئيسية 

ع ( بما في ذلك الصك الرئيس ي والشروط)والصكوك ( الرئيسية
ّ
وأي خطابات أتعاب تقّدم أو توق

 مما سبق حسبما يتطلب " وثيقة صكوك"من قبل املصدر بخصوص ما سبق، و
ً
تعني أيا

 .اقالسي

تعني أي تعهد أو التزام بدفع مال يتم تقديمه فيما يتعلق بإصدار شهادات أو أوراق مالية  : "التزامات صكوك"

 .أخرى، سواء كان ذلك عوض من أي نوع أم ال

أو في حالة )ُيقصد به الشخص الذي تكون الصكوك مسجلة باسمه في السجل في ذلك الوقت  : "حامل الصكوك"

 تعدد الحاملين، 
ً

 (.املذكور اسمه أوال

 ".شروط وأحكام الصكوك" 21في القسم  ُيقصد به املعنى املحدد له : "وكيل حملة الصكوك"

 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية : "املورد"

في  املاليةوراق النظام إلالكتروني لتداول ألا  تعني شركة السوق املالية السعودية، وتشمل : "تداول "

 .السوق 

 .معدل التأجير الزمني يستخدم لقياس إلايرادات على أساس الدوالر ألامريكي لليوم الواحد : "معدل التأجير الزمني"

 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية : "املدة"

حق التصرف التام بالناقلة وطاقمها وذلك لفترة زمنية  اتفاقية يكون للمستأجر بموجبها : "إيجار على أساس الفترة الزمنية"

 .محّددة في وفق الحدود التجارية املتعارف عليها

اتفاقية إلايجار على أساس "

 "الفترة الزمنية

( م24/22/1221املوافق )هـ 23/21/2499اتفاقية مبرمة ما بين الشركة وأرامكو للتجارة بتاريخ  :

تتمثل في ( بمجرد انتقالها إلى الشركة)تقوم بموجبها أرامكو للتجارة باستئجار بعض ناقالت فيال 

ناقالت للمنتجات البترولية املكررة، وناقلة نفط عمالقة أحادية الهيكل تستخدم  خمس

فينة للتخزين العائم لفترة محددة من الزمن والتي سيبدأ سريانها عند إتمام املرحلة ألاولى كس

 ".ملخص الاتفاقيات الجوهرية" 2-24قسم المن الصفقة، كما هو موضح في 

 .(املقفلةتواريخ قيد التحويل والفترات ()ه)4ُيقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "تاريخ قيد التحويل"

اتفاقية خدمات الشحن "

 " والنقل

( م25/22/1222املوافق )هـ 29/22/2491اتفاقية مبرمة ما بين الشركة ووزارة الدفاع بتاريخ  :

ملخص " 2-24قسم التقوم الشركة بموجبها بشحن املعدات العسكرية، كما هو موضح في 

 ".الاتفاقيات الجوهرية

 .لة إلامارات العربية املتحدةدو  : "إلامارات العربية املتحدة"

 .الواليات املتحدة ألامريكية : "أمريكا"أو  "الواليات املتحدة"
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 .الدوالر ألامريكي، العملة الرسمية في الواليات املتحدة ألامريكية : " الدوالر"

 (.واملقاصةالتعديل ( )2()ج)1ُيقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط  : "تاريخ التقييم"

 .شركة فيال البحرية العاملية املحدودة، وهي شركة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية : " فيال"

ناقلة نفط عمالقة مزدوجة الهيكل، وناقلة نفط عمالقة أحادية الهيكل تستخدم كسفينة  24 : " أصول فيال"

للتخزين العائم، وأربع ناقالت للمنتجات البترولية املكررة، وناقلة أفراماكس، مع كل ما يعود 

 : لهذه الناقالت بما في ذلك

 .أنظمة تقنية املعلومات الخاصة بتلك الناقالت( أ)

بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، مستندات امللكية وشهادات )والسجالت الدفاتر ( ب)

 .املتعلقة بتلك الناقالت( التداول 

  (ج)
ً
ولكن باستثناء أية حقوق ملكية )بيانات الصيانة الخاصة بكل ناقلة واملحفوظة إلكترونيا

 (.مرتبطة بها

 .فيال وشركاتها التابعة : "مجموعة فيال"

 .دمج أصول شركة فيال والعمليات املرتبطة بهذا الاندماج مع الشركة : "فيالصفقة "

صفقة فيال، وهي املرحلة التي تم إتمامها بنقل امللكية  إتمام مراحلمن  املرحلة ألاولىهي  : "املرحلة ألاولى"

بتاريخ  والذي تم نقل ملكيتهاالقانونية ألول ناقلة من ناقالت فيال من قبل فيال إلى الشركة، 

 .م12/29/1224ه املوافق 14/23/2495

 . جميع الناقالت التي تتضمن أصول فيال : "  ناقلة فيال أو ناقالت فيال"

 .نائب رئيس مجلس إدارة البحري  : " نائب الرئيس"

 .طن متري  923.333و  122.222ناقالت النفط العمالقة ذات الحمولة الساكنة تتراوح ما بين  : "ناقالت النفط العمالقة"

 .تشمل أي نوع ناقلة أو سفينة بحرية  " ناقالت"أو " ناقلة"
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 املخاطرة عوامل .2

املحتملين للصكوك النظر بعناية، في ضوء الظروف وأهدافهم الاستثمارية، إلى  املستثمرينقبل اتخاذ قرار الاستثمار، ينبغي على 

إن قائمة عوامل املخاطرة . عوامل املخاطرة املذكورة أدناه( دون حصر)جميع املعلومات الواردة في نشرة إلاصدار هذه، بما في ذلك 

ارات وعوامل أخرى قد ال تكون معروفة لدى املصدر التالية ليست قائمة شاملة، حيث قد يتأثر أي استثمار في الصكوك باعتب

 غير مؤثرة
ً
 أو يراها املصدر حاليا

ً
املحتملين القيام بتقييمهم املستقل للمخاطر املتعلقة بشراء  املستثمرينوعليه، ينبغي على . حاليا

 . الصكوك وللبيئة الاقتصادية والتنظيمية التي يعمل بها املصدر

 شركةاملتعلقة بال املخاطر  2-1

 مع أرامكو السعوديةالعالقة الاعتماد على  2-1-1

 أكبر عميل للشركة من حيث حجم الشحن مع الشركة، و 
ً
 في املائة 1303مانسبته شكلت  قدتعتبر مجموعة أرامكو السعودية حاليا

فبموجب صفقة . على التوالي م1224م و 1229 ديسمبر 92املنتهيتين في  للسنتين املاليتين املجموعة من إيراداتفي املائة  9902و 

باع من قبل مجموعة
ُ
أرامكو  فيال، حصلت الشركة على الحق الحصري في نقل النفط الخام املنتج في اململكة العربية السعودية وامل

 شركة بوالنتير )السعودية 
ً
ي على أساس التسليم للعميل بناقالت النفط العمالقة والذ( إلاصدار هذه نشرةتاريخ  حتىوتحديدا

وعليه، فإن أي تدهور في . سيتم نقله من مواقع محددة في اتفاقية الشحن تستخدمها أرامكو السعودية لشحن النفط الخام

 كبي
ً
 سلبيا

ً
 العالقة بين الشركة وبين أرامكو السعودية أو شركاتها التابعة قد يؤثر على الترتيبات الحصرية، وبالتالي قد يؤثر تأثيرا

ً
را

ووضعها املادي، ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب  على أعمال الشركة،

 .الصكوك

سنوات كحد أدنى حيث يمكن ألي طرف طلب  22ويعد عقد الشحن اتفاقية طويلة ألاجل بين البحري وبوالنتير ملدة ال تقل عن 

كما (. م1223يوليو  12أي بعد تاريخ )إنهاء العقد في أي وقت بعد مرور خمس سنوات على ألاقل من تاريخ سريان عقد الشحن 

قد الشحن، وال يوجد ما يضمن رغبة أرامكو السعودية في تجديد عقد الشحن بعد انتهاء ستنتهي اتفاقية العالقة عند انتهاء ع

قبل انتهاء في أي وقت باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تنهي بوالنتير عقد الشحن هذا، . سنوات 22فترة الحد ألادنى ملدة العقد البالغة 

شهر كامل من تاريخ إصدار بوالنتير لطلب حمولة دون تمكن  سنوات وذلك في حال ُمض ي 22فترة الحد ألادنى للعقد البالغة 

الشركة من تسمية ناقلة مناسبة استجابة لذلك الطلب، أو في حال تكّرر عدم تمكن الشركة من تسمية ناقلة مناسبة خالل فترة 

النتير، أو إذا كانت الشركة باستثناء إذا كان ذلك بسبب ظرف خارج عن إرادة الشركة أو بسبب إجراء أو إخالل من بو )ستة أشهر 

وبالتالي -ومن املمكن أن يؤّدي إلانهاء املبكر لعقد الشحن (. عن طريق الخطأ قد قامت بتسمية ناقلة مناسبة ولكن بوالنتير رفضتها

زها إلى انخفاض إيرادات الشركة بشكل جوهري، مما قد ينتج عنه أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة ومرك -التفاقية العالقة

كما تجدر إلاشارة إلى أن إنهاء . مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك ،املالي ونتائج عملياتها

 .عقد الشحن أو الاتفاقية املشار إليها أعاله، لن يشكل بمفرده حالة إخالل بموجب شروط وأحكام الصكوك

 و السعوديةالتركيز على مجموعة أرامك 2-1-2

، زادت من تركيز الشركة على تلبية احتياجات لشركة مع مجموعة أرامكو السعوديةإّن الترتيبات الحصرية التي حصلت عليها ا

وفي حين أّن الشركة تسعى للحفاظ على نفس معايير الخدمة املقدمة لعمالئها آلاخرين، إال أّنها . الشحن ملجموعة أرامكو السعودية

ونتيجة لذلك، تتمثل إحدى املخاطر في عدم . ى مجموعة أرامكو السعودية فيما يتعلق بأغلبية أعمالها وإيراداتهاستظل تعتمد عل

 على عالقة الشركة مع 
ً
ر سلبا

ّ
قدرة الشركة على تخصيص موارد كافية لتلبية الاحتياجات الخاّصة بالعمالء آلاخرين، مما قد يؤث

 على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر ومن املمكن أن يؤثر فق. هؤالء العمالء
ً
دان أي من هؤالء العمالء سلبا

 .على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 املخاطر املرتبطة بعقد الشحن 2-1-4

باع من قبل بموجب عقد الشحن، حصلت الشركة على الحق الحصري لنقل النفط الخام املنتج في امل
ُ
ملكة العربية السعودية وامل

 شركة بوالنتير حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه)مجموعة أرامكو السعودية 
ً
على أساس التسليم للعميل بناقالت النفط ( وتحديدا
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أدنى  كما تحصل الشركة على حد. العمالقة والذي يتم شحنه من مواقع محددة تستخدمها أرامكو السعودية لشحن النفط الخام

توفير خدمات الشحن للرحالت الطويلة والتي يتم تنفيذها باستخدام الناقالت  مقابلمن قبل بوالنتير لتسعيرة الشحن مضمون 

بات أسعار الشحن السوقية السيما في حال انخفاض أسعار الشحن عن 
ّ
اململوكة للشركة، مما سيحد من تعّرض الشركة لتقل

 محد. التسعيرة املضمونة للشركة بموجب هذا العقد
ً
 مّتفق عليه في عقد الشحن، تلتزم وفي حال تجاوزت أسعار السوق سعرا

ً
دا

 عن املبالغ الاضافية التي استلمتها الشركة وقت 
ً
الشركة بتسديد جزء من نسبة متفق عليها من تلك الزيادة لبوالنتير وذلك تعويضا

بالغ إلاضافية انخفاض أسعار الشحن السوقية عن الحد ألادنى املضمون بشرط أال يتجاوز ما تسدده الشركة لبوالنتير إجمالي امل

 بتسعيرة الشحن املضمونة
ً
وتتمتع الشركة بامتياز تسعيرة الشحن املضمونة فقط فيما . التي استلمتها الشركة في السابق عمال

 لعقد الشحن
ً
وعليه، إذا أخفقت بوالنتير في . يتعلق بالرحالت الطويلة التي يتم تنفيذها باستخدام الناقالت اململوكة للشركة وفقا

شحنات كافية تحتاج لرحالت طويلة، فلن تتمكن الشركة من الاستفادة بالكامل من تسعيرة الشحن املضمونة املتاحة لها تسمية 

 . بموجب عقد الشحن

وتعتقد الشركة أن إلافصاح عن الحد ألادنى املضمون لتسعيرة الشحن والسعر ألاعلى املتفق عليه في هذه النشرة ليس في مصلحة 

ثل هذه املعلومات تعتبر معلومات تجارية حساسة وإلافصاح عنها له تأثير سلبي على تنافسية الشركة في سوق الشركة، حيث أن م

ومن ضمنهم )يكون له تأثير سلبي على العمالء الحاليين للشركة ( أ)الشحن العالمي، وذلك ألن إلافصاح عن مثل هذه ألاسعار قد 

 ( شركات النفط الكبرى 
ً
بالتعامل مع شركات شحن أخرى إذا لم تتمكن الشركة من عرض أسعار مشابهة  الذين قد يتخذون قرارا

 للشركة في حال قررت الدخول في عقود شحن طويلة ألاجل في املستقبل، وبالتالي ( ب)لهم؛ 
ً
من املمكن أن يتم اعتبارها معيارا

 .وق منعها من الاستفادة من أي زيادة قد تحدث في املستقبل على أسعار الشحن في الس

باإلضافة إلى ذلك، ال يضمن عقد الشحن أن تكون مجموعة أرامكو السعودية قادرة على تخصيص كميات كافية من النفط الخام 

بصفة مستمرة طوال فترة عقد الشحن مما قد يؤدي إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالحد ألاعلى من خدمات الشحن 

ك لعدة أسباب من بينها انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام، وارتفاع وقد يحدث ذل. املنصوص عليها في عقد الشحن

مستويات إنتاج النفط املحلية في دول مثل الواليات املتحدة ألامريكية مما قد يؤدي إلى خفض الطلب على النفط الخام من تلك 

اطر الجغرافية والسياسية في منطقة الشرق الدول، وتوسعة خط ألانابيب والسكك الحديدة إلى نقاط التعبئة الساحلية، واملخ

وقد يؤثر هذا على إلايرادات املتوقعة للشركة مما قد يؤدي بدوره إلى . ألاوسط التي قد يكون لها تأثير سلبي على اقتصاد اململكة

فاء بالتزاماتها املالية تأثر سلبي جوهري على فرص الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الو 

 .بموجب الصكوك

، يحق للشركة بموجب عقد الشحن أن تختار الناقالت التي سيتم استخدامها في نقل حموالت النفط الخام التي تمت 
ً
أخيرا

 ملعايير معينة تم تحديدها في الاتفاقية، وتشتمل هذه املعايير الحصول 
ً
على تسميتها من قبل مجموعة أرامكو السعودية وفقا

موافقة موانئ التحميل والتفريغ ومالئمة الناقالت للحمولة املسماة وموافقة قسم املصادقة لدى بوالنتير، وأن تكون الناقلة غير 

لة من قبل طرف ال يخضع ألي عقوبات مفروضة إما من الاتحاد ألاوروبي أو من أي 
ّ
محتجزة، وأن تكون مملوكة أو مدارة أو مشغ

مم املتحدة أو مكتب إدارة ألاصول ألاجنبية التابع لحكومة الواليات املتحدة ألامريكية، وإذا أخفقت الشركة دولة تطبق قرارات ألا 

في تسمية ناقلة تتوافق مع تلك املعايير، ومن ثم أخفقت الشركة بعد ذلك في تسمية ناقلة بديلة، فلن تكون بوالنتير ُملزمة بشحن 

وعليه يتمثل أحد املخاطر في عدم . ها حرية عمل ترتيبات بديلة لنقل تلك الحمولةتلك الحمولة بموجب عقد الشحن وسيكون ل

 .تمكن الشركة من تسمية ناقلة مناسبة خالل الفترة املحددة في عقد الشحن أو تسمية ناقلة بديلة

. لواردة في عقد الشحنقد تؤدي املخاطر املذكورة أعاله إلى عدم تمكن الشركة من الاستفادة بشكل تام من الحقوق الحصرية ا

الي ونتائج عملياتها وقد يؤثر ذلك على إيرادات الشركة املتوقعة، مما سيكون له أثر سلبي جوهري على فرص الشركة و وضعها امل

 .على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك مما قد يؤثر 

 ية للتطويربيع أسهم العوض من قبل شركة أرامكو السعود 2-1-1

وإذا قامت . بموجب بنود صفقة فيال، ال تخضع شركة أرامكو السعودية للتطوير ألي قيود تعاقدية فيما يتعلق ببيع أسهم العوض

شركة أرامكو السعودية للتطوير ببيع جزء من أو كافة أسهم العوض، فهناك خطر من انخفاض اهتمام مجموعة أرامكو السعودية 
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في الشركة وقد ال تستمر بدعم ( أو قد ال تكون مالكة ألية أسهم)حيث أنها ستكون مالكة لعدد أسهم أقل  بتنمية وتطوير الشركة

 على العالقة بين مجموعة أرامكو السعودية والشركة مما سيكون له أثر سلبي . التطلعات طويلة ألاجل للشركة
ً
وقد يؤثر ذلك سلبا

ملياتها مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب جوهري على فرص الشركة ووضعها املالي ونتائج ع

 .الصكوك

 انخفاض كميات النفط الخام املباع على أساس التسليم للعميل 2-1-2

ة الترتيبات الحصرية بين الشركة ومجموعة أرامكو السعودية تتعلق فقط بنقل النفط الخام املنتج في اململكة العربية السعودي

باع من قبل مجموعة أرامكو السعودية 
ُ
 بوالنتير حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه)وامل

ً
على أساس التسليم للعميل بناقالت ( وتحديدا

النفط العمالقة والذي سيتم نقله من موانئ محددة بموجب اتفاقية الشحن تستخدمها أرامكو السعودية لشحن النفط الخام، 

با
ُ
ويعني البيع على غير . ع من قبل مجموعة أرامكو السعودية إذا لم يكن على أساس التسليم للعميلوال تشمل النفط الخام امل

باع من امليناء إلى موقع التخزين املحّدد
ُ
وبالتالي فإن أي . أساس التسليم للعميل أّن الطرف البائع غير ُملزم بنقل النفط الخام امل

الشركة من خالل الترتيبات الحصرية بسبب انخفاض في نسبة النفط الخام  انخفاض في كميات النفط الخام املنقولة من قبل

باع يمكن أن يؤدي إلى 
ُ
باع من قبل مجموعة أرامكو السعودية على أساس التسليم للعميل من النسبة إلاجمالية للنفط الخام امل

ُ
امل

د يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها، مما ق

 .بموجب الصكوك

 تأثر أرباح الشركة وتدفقاتها النقدية بأداء قطاع ناقالت النفط 2-1-1

بة من ناحيةبكونه يتسم قطاع ناقالت النفط 
ّ
 له دوراته الاقتصادية املتقل

ً
كما أن أي أزمة  .أسعار إلايجار ومعدالت الربحية قطاعا

 على قدرة الشركة على إعادة تأجير ناقالتها أو بيعها عند  سوفمالية أو اقتصادية أو أي أزمة عاملية أخرى مستقبلية 
ً
تؤثر سلبا

إن التغيرات في أسعار إلايجار وقيم الناقالت تنتج عن التغيرات في العرض والطلب على سعة ناقالت . انتهاء أو إنهاء عقود إيجارها

والجدير بالذكر أن العوامل التي تؤثر في العرض والطلب على . النفط والتغيرات في العرض والطلب للنفط واملنتجات النفطية

ناقالت النفط خارجة عن سيطرة الشركة، كما أنه ال يمكن التنبؤ بطبيعة وتوقيت وحجم ظروف التغيرات في قطاع ناقالت 

 .النفط

 كانت أسواق ناقالت ال
ً
نفط متقلبة بسبب العديد من الظروف والعوامل التي من املمكن أن تؤثر على السعر والعرض تاريخيا

 في زيادة انخفاض الطلب على نقل النفط . والطلب على سعة ناقالت النفط
ً
ومن املمكن أن تساهم أسعار النفط املنخفضة حاليا

له أثر سلبي جوهري على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج يكون  سوفللمسافات الطويلة وعروض الناقالت لنقل هذا النفط، مما 

 .مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك ،عملياتها

اعتماد الشركة الجزئي على إلايجار على أساس الرحلة واحتمالية تأثير التقلبات الكبيرة في أسعار إلايجار في السوق  2-1-1

 على أرباح الشركةالفوري
ً
 ة سلبا

بموجب عقد الشحن، تتمّتع الشركة بالحق الحصري في تقديم خدمات الشحن لنقل جميع حموالت النفط الخام املنتج في 

باع من قبل مجموعة أرامكو السعودية 
ُ
 شركة بوالنتير حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه)اململكة العربية السعودية وامل

ً
على ( وتحديدا

تسليم للعميل بناقالت النفط العمالقة والتي يتم شحنها من مواقع معينة تستخدمها أرامكو السعودية لشحن النفط أساس ال

باع على أساس التسليم . الخام
ُ
وتتطلب احتياجات النقل البحري الخاصة بمجموعة أرامكو السعودية لنقل النفط الخام امل

  ناقلة نفط عمالقة 52للعميل تشغيل
ً
تعتزم الشركة تلبية التزاماتها بموجب عقد الشحن من خالل توظيف أمثل لذا . سنويا

عن طريق إلايجار على أساس الرحلة في السوق الفورية و و  خطوط املالحة التجارية،ن مبر تحسين الاستفادة ألسطولها اململوك ع

 .إلايجار على أساس الرحلة للمدى املتوّسط لعدد من ناقالت النفط العمالقة

بات ملحوظة حسب القد تتع
ّ
وعليه  .عرض والطلب على الناقالت والنفطّرض السوق الفورية لإليجار على أساس الرحلة لتقل

فستعتمد قدرة الشركة في الحصول على أسعار تنافسية لإليجار على أساس الرحلة في السوق الفورية للناقالت التي تحتاج 

من بين أمور أخرى، على الحصول على عقود مربحة لإليجار على أساس الرحلة  الستئجارها لتلبية التزاماتها بموجب عقد الشحن،

، حيث أنه في فترات معينة خالل ألاربع . في السوق الفورية وتقليص وقت الانتظار املستغرق إليجار الناقالت
ً
بة جّدا

ّ
وتعتبر متقل
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ومع ذلك، . أقل من التكاليف التشغيلية للناقالتسنوات املاضية أصبحت أسعار إلايجار على أساس الرحلة في السوق الفورية 

فإنه إذا ارتفعت أسعار إلايجار على أساس الرحلة في السوق الفورية في املستقبل فإن الشركة قد تتعّرض لخطر عدم الاستفادة 

سلبي على إيرادات  يكون لذلك أثر  سوفو القصوى من أسعار السوق الفورية التي يمكن أن تؤدي إلى الزيادة في تكاليف الشركة، 

 .مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك ،الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها

اعتماد الشركة على عقودها الجوهرية طويلة ألاجل مع عمالئها تعتمد على قدرة هؤالء العمالء على تنفيذ تلك  2-1-0

 العقود

معظم هؤالء العمالء من الشركات . د طويلة ألاجل مع عمالء مختلفين عبر قطاعات مختلفة من ألاعمالتحصل الشركة على عقو 

الرائدة في مجاالتهم أو يكونوا متصلين بالحكومة، ولكن ذلك ال يجعل هؤالء العمالء غير معرضين ألي صعوبات مالية أو غيرها في 

، وذلك قد يكون له أثر سلبي على املستقبل، مما قد يتسبب في جعلهم غير قادرين على 
ً
 أو كلّيا

ً
تنفيذ هذه العقود املتفق عليها جزئيا

 .إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

عقودهم الحالية و عدم قدرتها على استبدال هذه عدم قدرة الشركة على الاحتفاظ بعمالئها الحاليين عند انتهاء  2-1-0

 العقود بعقود أخرى مع عمالء جدد

وباإلضافة إلى . ليس هناك ضمان بأن عمالء الشركة سيستمرون في استخدام الخدمات التي تقدمها لهم الشركة في املستقبل

أسعار الشحن أو إيجار الناقالت أو تكاليف  طويلة ألاجل، فإنه في حال زادتعقود ذلك، وبما أن بعض عقود الشركة بطبيعتها 

التشغيل، فإن الشركة قد التكون قادرة على إجراء التعديالت الالزمة على تلك العقود للوفاء بتكاليف التشغيل املتزايدة 

لية، فإنه ال يوجد أي باإلضافة إلى أنه عند انتهاء العقود الحا. والاستفادة من هذه املعدالت املتزايدة حتى انتهاء العقود القائمة

ضمانات بأن عمالء الشركة سيجددون عقودهم املنتهية مع الشركة بشروط مماثلة للعقود املنتهية، أو أن تستبدل الشركة هذه 

 أثر سلبي على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها مما قد يؤثر  ذايكون لهوس. العقود املنتهية بعقود بديلة مناسبة تحل مكانها

 .على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 باألعمال العدوانية وإلارها  والقرصنة 2-1-18
ً
 تأثر عمليات الشركة سلبا

وفي املاي ي نتج . الشركة معرضة للمخاطر املتعلقة بالصراعات الواقعة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق ألاوسط 

عن الصراعات السياسية واملسلحة في هذه املنطقة عدة هجمات على الناقالت، باإلضافة ملحاوالت أخرى لعرقلة حركة املالحة 

يكون لعدم الاستقرار السياس ي الحالي وألاعمال العدوانية في املنطقة أثر سلبي جوهري على  سوفو . البحرية في هذه املنطقة

 .مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك ،عمليات الشركة وإيراداتها وأرباحها ونتائج عملياتها

ضافة إلى ذلك، فإن تدابير مكافحة إلدات إلارهابية على ناقالتها، وباتخضع الشركة كبقية شركات الشحن ألاخرى لخطر التهدي

وال يوجد أي . إلارهاب في بلدان مثل الواليات املتحدة يمكن أن تزيد من املتطلبات النظامية على شركات الشحن البحري كالشركة

يكون  سوفإلرهاب لن تزيد في املستقبل، والتي ضمانات تفيد بأن خطر التهديدات إلارهابية أو متطلبات الالتزام بأنظمة مكافحة ل

مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها  ،لها أثر سلبي جوهري على عمليات الشركة وإيراداتها وأرباحها ونتائج عملياتها

 .املالية بموجب الصكوك

 ملخاطر وباإلضافة إلى ذلك، فإن  
ً
. ف املتزايدة على نحو منظم ومرتبط بالقرصنة البحريةأعمال العن أعمال الشركة معرضة أيضا

وال يوجد أية ضمانات بأال تتعرض ناقالت الشركة وطاقمها ألية أضرار جسيمة جّراء هذه ألاعمال أو أال يتعرضوا ألية هجمات قد 

 .ول رحالتها وعملياتها بشكل عاماتضر بتشغيل ناقالت الشركة وإدارة جد

نة في املناطق التي تعمل فيها ناقالت الشركة وتم تصنيفها من قبل شركات التأمين كمناطق مّعرضة وفي حال تمت أعمال القرص

للمزيد )، فقد يزيد تكاليف أقساط التأمين على الشركة بشكل كبير أو قد يصبح من الصعب الحصول على التأمين "خطر الحرب"لـ

وباإلضافة إلى ذلك، من املمكن أن يؤدي تصنيف "(. عوامل املخاطرة-مخاطر التأمين" 15-2-5من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 

إلى ارتفاع تكاليف طاقم الناقلة، بما في ذلك التكاليف املرتبطة بتوظيف حّراس أمن " خطر الحرب"هذه املناطق كمناطق معّرضة لـ

 .على متن الناقلة



 

  22 
 

أو املوانئ التي ترسو عليها ناقالتها، والذي قد يكون له أثر سلبي باإلضافة ألي عمل تخريبي أو إرهابي فيما يتعلق بناقالت الشركة 

جوهري على عمليات الشركة وإيراداتها وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية 

 .بموجب الصكوك

 الشركة ارتفاع أسعار وقود الناقالت وتأثيرها السلبي على أرباح 2-1-11

للفترة ما بين في املائة  93نسبته  حيث شكلت ما تعتبر تكلفة وقود الناقالت تكلفة رئيسية في عمليات النقل الخاّصة بالشركة

ق بتلك الناقالت التي يتم تأجيرها من خالل السوق الفوريةم1224م و 1221
ّ
 فيما يتعل

ً
ر ارتفاع سعر . ، وخصوصا

ّ
لذا يمكن أن يوث

 لإليجار على . بشكل ملحوظ على أرباح الناقالت العاملة في هذه السوق وقود الناقالت 
ً
ق بالناقالت التي تعمل وفقا

ّ
أّما فيما يتعل

 
ً
أساس الفترة الزمنية، وحيث أّن املستأجر هو املسؤول بشكل عام عن تكلفة وقود الناقلة، فإّن ارتفاع هذه التكلفة قد يؤثر سلبا

 .الشركة الحصول عليها إليجار ناقالتها على أسعار إلايجار التي تستطيع

يكون ألي  سوفو . وال يمكن التنّبؤ بسعر وعرض وقود الناقالت فهو معّرض لتقلبات مبنية على عوامل خارجة عن سيطرة الشركة

قدرة الشركة على  زيادة مستمّرة في أسعار وقود الناقالت أثر سلبي على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على

 .الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

صلة بقطاع ناقالت النفط 2-1-12
ّ
عة وتأخر ألاعمال الناتج عن املخاطر التشغيلية املت

ّ
 .نفقات التسفين غير املتوق

إّن ناقالت الشركة وحمولتها معّرضة لخطر التلف أو الفقدان بسبب وقوع الكوارث البحرية، أو سوء ألاحوال الجوية، أو ألاعطال 

وفي حال تضّررت إحدى الناقالت . ، أو الحرائق، أو الانفجارات، أو التصادم، أو غيرها من الحوادثالارتطام بالقيعانامليكانيكية، أو 

ه ال يمكن التنبؤ بتكاليف التسفين، فقد تكون أكثر من مبلغ . صالح في حوض تسفين جافإلى إلا  فقد تحتاج
ّ
والجدير بالذكر أن

ط لها، فقد  .التغطية املقدم من شركة التأمين
ّ
تخسر وفي حال كانت الناقلة بحاجة للخضوع لصيانة أو إصالحات غير مخط

 من إيراداتها
ً
ر خسارة إلاير  وسوف .الشركة جزءا

ّ
بجانب التكلفة الفعلية -ادات الناتجة عن خضوع الناقالت للصيانة وإلاصالح تؤث

 على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها  -لهذه إلاصالحات
ً
سلبا

 .املالية بموجب الصكوك

 حاويات في السنوات ألاخيرة مما أدى إلى تجاوز الطاقة الاستيعابية لبعضزيادة الطاقة الاستيعابية لناقالت ال 2-1-14

 املوانئ وازدحامها

 في السنوات ألاخيرة، ومن املتوقع أن تستمر هذه الزيادة
ً
وزادت الطاقة . زادت الطاقة الاستيعابية لناقالت الحاويات عامليا

 بمعدل أسرع من امل
ً
وقد أدى . عدل الذي زادت به الطاقة الاستيعابية لبعض موانئ الحاوياتالاستيعابية لناقالت الحاويات عامليا

ونتيجة لطول فترات التحميل والتفريغ فإن . ذلك إلى تأخر كبير في التعامل مع الحاويات املشحونة في املوانئ املتأثرة بهذه الزيادة

في هذه املوانئ، والتي قد يكون لها أثر سلبي جوهري على زيادة الطاقة الاستيعابية لناقالت الحاويات قد تؤدي ملزيد من الازدحام 

 على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، . حركة مرور شحن الحاويات على طرق خدمات املالحة املتأثرة
ً
والذي قد يؤثر سلبا

 .مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 للقيمة السوقية لناقالت الشركة  التقلبات املحتملة 2-1-11

 للظروف الاقتصادية العامة وظروف السوق التي تؤثر على هذا القطاع، 
ً
تعتبر القيمة السوقية للناقالت عرضة للتقلبات تبعا

مي، وسعر الناقالت الطلب على الطاقة الاستيعابية للشحن، والعدد، والنوع، ومعدل عمر الناقالت وحجمها في ألاسطول العال

 بمستوى عملية تفكيك الناقالت، وأثر ازدحام أي (التي تتأثر بتوافر أحواض صناعة الناقالت والتمويل)الجديدة 
ً
ثر أيضا

ُ
، كما تتأ

 .ميناء على إنتاجية ألاسطول، وتكلفة وسائل النقل ألاخرى، والتقلبات في الدورات التاريخية لقطاع النقل البحري 

سوف فاض أسعار الناقالت إلى أن تواجه الشركة صعوبة أكبر في تحصيل أموال نقدية مقابل رهن ناقالتها، والذي وقد يؤدي انخ 

وباإلضافة إلى ذلك، قد تنخفض القيمة السوقية ألسطول الشركة إلى أقل من . يكون له تأثير سلبي جوهري على سيولة الشركة

في خسائر على الشركة إذا باعت ناقالتها بأقل من قيمتها الدفترية املخفضة، مما قيمتها الدفترية مع قدم الناقالت، مما سيتسبب 

قد يكون له أثر سلبي على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية 

 .بموجب الصكوك
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 املطالبات في ضوء ألانظمة البحريةالحجز على ناقالت الشركة بسبب  2-1-12

 عالقة لها طراف أخرى ي أشركات شحن البضائع وأل ، باإلضافةناقلةي املقدمة أل يحق ألفراد الطاقم وموردي السلع والخدمات 

ألي ناقلة يملكها أو يديرها نفس  باإلضافة) تلك الناقلةمتعلق ب( رهن) مالحيمتياز احّق باملطالبة الحق ب، تعاقدية بهذه الناقلة

وتحت العديد من الواليات . مقابل الديون التي لم يتم الوفاء بها أو املطالبات أو ألاضرار( املالك تحت بعض الواليات القضائية

ديونه عن القضائية قد يبدأ صاحب الامتياز بالتنفيذ على حقه الامتيازي باحتجاز الناقلة و من ثم البدء في إجراءات تحصيل 

 .طريق بيعها

قد يؤدي احتجاز ناقلة أو أكثر من ناقالت الشركة أو منع التصرف بها وما بداخلها من حاويات إلى تعطيل عمليات الشركة، مما 

 على التدفقات النقدية للشركة
ً
وأي إدعاء . وقد تطالب الشركة بدفع مبالغ كبيرة لرفع الحجز أو منع التصرف. سيؤثر بالتالي سلبا

يكون له أثر سلبي على إيرادات  سوفن هذا القبيل، حتى وإن كان بغير وجه حق، قد ينتج عنه تكاليف كبيرة على الشركة، مما م

 .الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 ليم الناقالت الجديدة أو العجز عن استكمال عمليات امتالك على ناقالت جديدة املخاطر املتعلقة بالتأخير في تس 2-1-11

قد ينتج عن أي تعاقد للشركة المتالك أو طلب لبناء ناقالت جديدة في املستقبل تأخير أو عدم اكتمال أو إلغاء محتمل لتنفيذ هذا 

من إلايرادات املتوقعة من تشغيل هذه الناقالت  التعاقد، والذي بدوره سيؤدي إلى تأخير أو إلغاء حصول الشركة على أي

 :ويعود التأخر أو إلغاء أو عدم إكمال استالم الشركة للناقالت الجديدة ألسباب عديدة، والتي منها ما يلي. الجديدة

 .توقف العمل أو غيره مثل إضراب للعمال أو ألاحداث ألاخرى التي يمكن أن تعطل عمليات بناء السفن •

واض بناء السفن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية أو عجزهم عن ذلك، بما في ذلك الالتزام املتفق عليه رفض أصحاب أح •

 .بضمان رد الثمن لصالح الشركة

 .مشاكل هندسية أو متعلقة بالجودة •

 .التغيرات في التشريعات الحكومية أو معايير املؤسسات البحرية التنظيمية املستقلة •

 .املواد الخام ومواد البناء الالزمة، مثل الفوالذ أي نقص أو تأخر في استالم •

 .إلافالس أو غيرها من ألازمات املالية التي قد يتعرض لها صناع السفن أو ألي من مورديهم الرئيسيين •

 .تراكم الطلبات على صناع السفن أو مورديهم الرئيسيين •

 .التي يتم فيها بناء الناقالتأي أعمال عدوانية أو اضطرابات سياسية أو اقتصادية في البلدان  •

 .العوائق املناخية أو الحوادث الكارثية مثل الزلزال أو الحرائق •

 .طلبات الشركة إلدخال تغييرات على املواصفات ألاساسية للناقالت •

 .عدم قدرة الشركة على الحصول على التصاريح الالزمة •

 .عدم قدرة الشركة على الحصول على تمويل لشراء الناقلة •

 .املواصفات املحددة للناقلة بموجب عقد بناء السفنبزاع مع أصحاب أحواض بناء السفن، وذلك فيما يتعلق أي ن •

 .التقلبات الكبيرة في أسعار العملة في البلد التي يعمل فيها صاحب حوض بناء السفن •

 أو تم إلغاء تسليمها، سواء بسبب صناع السفن 
ً
أو بسبب ( ن ألاسباب املوضحة أعالهألي م)إذا كان تأخر تسليم الناقلة كبيرا

يؤثر على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها  سوفالشركة، فإن ذلك 

 .املالية بموجب الصكوك

 بسبب قدم ناقالتها ومعداتها وغيرها من ألاصول  2-1-11
ً
 تأثر الشركة سلبا

 طبيعية للعمليات التشغيلية 
ً
تعتبر التلفيات الناتجة عن الاستعمال التي تتعرض لها ناقالت الشركة ومعداتها وأصولها نتيجة

 ألعطال في . للشركة ولتعرضها لعدد من العوامل الطبيعية كتعرضها للعواصف واملياه املالحة
ً
كما قد تتعرض ناقالت الشركة أيضا

ية باإلضافة للخطر املصاحب الستخدام املعدات الثقيلة الالزمة لتحميل وتفريغ الشحنات من وعلى هذه معداتها وأنظمتها التشغيل

ونتيجة لذلك، فإن هذه الناقالت أو املعدات أو ألانظمة التشغيلية أو ألاصول ألاخرى املستعملة في عمليات . الناقالت والتهيئة لنقلها

إذا استغرقت فترات الصيانة وإلاصالح هذه . قف دورية لغرض الصيانة وإلاصالحالشركة التشغيلية يجب أن تخضع لفترات تو 

، فإن إيرادات الشركة 
ً
 أطول من الوقت املتوقع لها مسبقا

ً
  سوفوقتا

ً
 تباعا

ً
 .تكون أقل مما توقع لها أيضا
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 لألنظمة واللوائ-وبصفة عامة، فإن تكلفة املحافظة على الناقلة في ظروف تشغيلية جيدة 
ً
يزيد مع ِقَدم عمر  -ح املعمول بهاوفقا

ما قدم عمر أسطول الشركة زادت تكاليفها. الناقلة
ّ
 في تكاليف صيانة معدات أسطولها . فكل

ً
وباملثل فإن الشركة ستتحمل زيادة

ذلك بسبب وتكلف صيانة الناقالت القديمة أكثر من تكلفة صيانة الناقالت الحديثة البناء، و . بتقادم عمرها( كصناديق الحاويات)

التلفيات الناتجة عن الاستعمال التي تحدث على مدى عمر الناقلة، باإلضافة للتحسينات التكنولوجية التي تستفيد منها الناقالت 

وتكون أسعار التأمين للشحن أعلى وكفاءة الوقود أقل بالنسبة للناقالت القديمة، مما يقلل الطلب على استئجار الناقالت . ألاحدث

 مالية للقيام ك. القديمة
ً
ما أن ألانظمة الحكومية ومعايير السالمة أو املعدات ألاخرى املتعلقة بعمر الناقالت قد تتطلب تكاليفا

. بتعديالت أو إضافة معدات جديدة لناقالت الشركة، كما أن هذه التشريعات واملعايير قد تقيد ألانشطة املتاحة لهذه الناقالت

 على عوائد الشركة سوفلتكاليف التشغيلية وبالتالي فإن هذه الزيادة في ا
ً
 .تؤثر سلبا

ومع قدم عمر ناقالت الشركة ومعداتها وأصولها ألاخرى، فإنه ال يوجد أي ضمان بأن ظروف السوق سوف تبرر هذه التكاليف 

عدل العمر إلانتاجي لهذه املالية إلاضافية أو تمكن الشركة من تشغيل الناقالت واملعدات بصورة مربحة خالل الفترة املتبقية من م

 .الناقالت واملعدات

وباإلضافة إلى ذلك، فإن أي إصالحات غير عادية أو واسعة النطاق لناقالت الشركة أو معداتها أو أصولها ألاخرى بسبب أي حادث 

. أو الاستفادة منهاكارثي أو ألي سبب آخر، ستسبب في جعل ناقالت الشركة أو معداتها أو أصولها ألاخرى غير متاحة لالستخدام 

والتي تشمل  -كما أن خسائر إلايرادات . كما أنه ال يمكن التنبؤ بتكاليف هذه إلاصالحات والتي يمكن أن تكون عالية التكلفة

، باإلضافة إلى التكلفة -تكاليف أي شروط جزائية تعاقدية تتحملها الشركة خالل فترة إصالح وإعادة تأهيل ناقالت الشركة

وعلى أن عوائد بواليص التأمين قد تغطي التكاليف املرتبطة بهذه . ه إلاصالحات، ستؤدي إلى انخفاض إيرادات الشركةالفعلية لهذ

وفي حالة حدوث أي من . إلاصالحات، إال أن التعويضات املرتبطة بعدم القدرة على الاستخدام ال تستحق إال في حاالت محدودة

وفي حالة خسارة الشركة ألي من . نطاق فإن عمليات الشركة قد تشهد اضطرابات كبيرةهذه إلاصالحات غير العادية أو واسعة ال

يؤثر على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج س ، مماناقالتها أو معداتها أو أصولها أو عجزها التام عن استخدام أي من ناقالتها

 .الية بموجب الصكوكمما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها امل ،عملياتها

باته 2-1-10
ّ
 مخاطر التمويل ومتطل

حصلت الشركة على بعض التسهيالت املالية التي تفرض على الشركة شروط وقيود معينة قد يكون من شأنها تحديد الاتجاه 

املعلومات " 1-24للمزيد من التفاصيل حول اتفاقيات تمويل الشركة، يرجى مراجعة القسم )املستقبلي لعمليات الشركة التجارية 

 هامة على ويتر "(. القانونية املتعلقة بالشركة
ً
تب على مستوى مديونية الشركة والشروط والقيود املفروضة عليها نتيجة لذلك آثارا

 :الشركة تشمل آلاتي

   من قبل إدارة ال-الحد من إمكانية الحصول على تمويل إضافي 
ً
لغرض  -شركة والبنوك املمولة لهالم يكن متوقع مسبقا

 .الرأسمالية، أو عمليات الاستحواذتمويل رأس املال العامل، أو النفقات 

  احتمالية الحد من مرونة الشركة فيما يتعلق بمواجهة املنافسة وغيرها من التغيرات في قطاع عملها وألاوضاع الاقتصادية

 .بشكل عام

 الحد من التدفقات النقدية املتاحة ألغراض الشركة العامة. 

أثر سلبي جوهري على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها مما  وبالتالي، فإن حدوث أي من هذه الحاالت قد يكون له

 .قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 بشكل كامل عدم قدرة الشركة على سداد تمويل املرابحة الجسري  2-1-10

في  91مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل  22.235دفترية حوالي رهنت مجموعة البحري لصالح دائينيها ناقالت لها تبلغ قيمتها ال

م، مثلت القروض القائمة على 1224ديسمبر  92وكما في تاريخ . من إجمالي القيمة الدفترية ملجموع ناقالت مجموعة البحري  املائة

قالت قيمتها الدفترية تبلغ حوالي وقد تم رهن عدد من هذه النا. مليون ريال سعودي 1.292مجموعة البحري قيمة إجمالية قدرها 

وتنوي الشركة استخدام . مليون ريال سعودي 9.211مليون ريال سعودي لصالح دائنين تمويل املرابحة الجسري البالغ  9.322

 -إن وجد-متحصالت إصدار الصكوك لسداد املبالغ املستحقة بموجب تمويل املرابحة الجسري، كما تنوي استخدام املبلغ املتبقي 

وال يمكن ضمان أن متحصالت إصدار الصكوك ستكون كافية لسداد املبالغ املستحقة بموجب تمويل . ألغراض الشركة العامة
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وفي حالة السداد الجزئي للمبالغ املستحقة بموجب تمويل املرابحة الجسري وتمديد وقت الاستحقاق . املرابحة الجسري كاملة

لدائنين بموجب تمويل املرابحة الجسري لن يتنازلوا عن أي من الرهون املمنوحة لهم ولو جزًء النهائي لسداد املبالغ املتبقية، فإن ا

وعليه، وفي حالة إفالس الشركة فإن حاملي الصكوك . منها يعادل املبلغ التي ستدفعه الشركة في حالة سدادها الجزئي للدائنين

ئنين بموجب تمويل املرابحة الجسري فيما يتعلق بهذه الناقالت ستكون مرتبة ديونهم بموجب الصكوك في مرتبة ثانية بعد الدا

لن تشمل هذه ( بما فيهم حاملي الصكوك)املرهونة لصالحهم، كما أن أصول الشركة غير املرهونة واملتاحة لجميع دائني الشركة 

في حالة عدم موافقة الدائنين بموجب  باإلضافة الى ذلك، فإنه. الناقالت املرهونة لصالح الدائنين بموجب تمويل املرابحة الجسري 

تمويل املرابحة الجسري على تمديد فترة الاستحقاق، فإنه سيجب على الشركة دفع جميع املبالغ املستحقة بموجب تمويل 

 .املرابحة الجسري لتجنب الوقوع في حالة إخالل بموجب هذا التمويل

ماعدا حاملي أدوات السوق )ن قادرة على تقديم رهون لدائينيها كما تجدر إلاشارة إلى أن الشركة بموجب الصكوك سوف تكو  

للمزيد ( )كما تم تّعريفها في قسم الشروط" )الناقالت الحالية"على أي من أصولها املتبقية، باستثناء ( املالية املصدرة من الشركة

 على أصولها، فإن مجموع وفي حال قد((. التعهدات املالية)في قسم  21من التفاصيل، يرجى مراجعة الشرط رقم 
ً
مت الشركة رهونا

 لذلك
ً
 .ألاصول غير املرهونة التي ستكون متاحة لحاملي الصكوك ستتضاءل تبعا

 عدم قدرة الشركة على الحصول على تمويل كاٍف لعملياتها 2-1-28

 مليون  9.911ريال سعودي مجموع ديونها التمويلية، يستلزم منها  مليون  5.191م، كان على الشركة 1224ديسمبر  92كما في تاريخ 

  21ريال سعودي إّما سدادها أو إعادة تمويليها في غضون 
ً
وإذا لم تتمكن الشركة من إعادة تمويل احتياجاتها قصيرة ألاجل . شهرا

يؤثر على  سوفعلى أي حال، فإن ذلك  لرأس املال العامل أو التسهيالت طويلة ألاجل املمنوحة لها بشروط مقبولة أو تمديدها

 .مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك ،إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها

ا على وباإلضافة إلى ذلك، ولكي تستطيع الشركة على تمويل أو املساعدة على تمويل أعمالها، فإن الشركة قد تعتمد على قدرته

و في حال . ، وذلك بشروط تنافسية في السوق (بما في ذلك الحصول على قروض من البنوك التجارية)الحصول على التمويل 

 سوفعجزت الشركة عن الحصول على مثل هذا التمويل في املستقبل، أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها املالية الحالية، فإن ذلك 

 .مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك ،ها ونتائج عملياتهايؤثر على إيرادات الشركة وأرباح

 املخاطر املتعلقة بتطوير وتنمية أعمال الشركة 2-1-21

فالنمو يعتمد على عّدة عوامل، بما فيها قدرة الشركة . ليس هناك ضمان بأن أعمال الشركة ستنمو لتعكس استراتيجية الشركة

وعليه فإن أي . على إدارة أعمالها بفاعلية، واملحافظة على موظفيها وعمالئها الرئيسيين، ووجود ظروف سوق مناسبة لنمو أعمالها

صعوبات قد تواجهها الشركة في هذا املجال قد تؤدي إلى أثر سلبي جوهري على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها مما قد 

 .على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوكيؤثر على قدرة الشركة 

 الاعتماد على املوظفين الرئيسيين 2-1-22

تعتمد الشركة على قدرة وخبرة كبار موظفيها التنفيذيين وغيرهم من املوظفين الرئيسيين، بما في ذلك البحارة، في كل من مجال 

ى املحافظة على كبار التنفيذيين واملوظفين الرئيسيين إلى أثر سلبي قد يؤدي عدم نجاح الشركة علوعليه، فإنه . إلادارة والتشغيل

جوهري على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب 

 .الصكوك

وعليه، فإن عدم . ء للعمل على بعض رحالتهاكما أن الشركة تعتمد على توظيف بحارة من غير موظفي الشركة عن طريق وكال

يكون له أثر سلبي جوهري على  سوفقدرة الشركة بقدر كافي على توفير بحارة من غير موظفيها للعمل على مثل هذه الرحالت 

  .لصكوكإيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب ا
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 .القدرة على املحافظة على معايير عالية في العمليات 2-1-24

باإلضافة إلى استقطاب عمالء جدد وتفادي أي مسؤولية تجاه -تعتمد قدرة الشركة على املحافظة على قاعدة عمالئها الحالية 

 في عملياتها وعلى التوظيف -عمالئها
ً
نها من املحافظة على معايير عالية جدا

ّ
إال أنه ال يمكن ضمان . ألامثل ألسطول ناقالتها على تمك

 .املحافظة على هذه املعايير في املستقبل

كما أنه من املمكن أن تتعّرض الناقالت التي تملكها الشركة للضرر أو الفقدان بسبب الكوارث البحرية، أو سوء ألاحوال الجوية، 

 في حال أّدى ذلك إلى يكون لذلك أثر سلبي جو  وسوف. أو الحرائق، أو الانفجارات
ً
هري على كفاءة الشركة التشغيلية، وخصوصا

ومن املمكن أن يؤدي ذلك إلى إنهاء العقود القائمة مع العمالء أو إلى عدم قدرة . انخفاض كبير في حجم أسطول الشركة املشغل

كة ومركزها املالي ونتائج يكون له أثر سلبي جوهري على فرص أعمال الشر  سوف والذيالشركة على استقطاب عمالء جدد، 

 .عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 توطين الوظائف 2-1-21

في الشركة املقيمين في اململكة العربية السعودية وذلك بتاريخ  في املائة 15بلغ عدد موظفي الشركة السعوديين ما نسبته 
ّ
من موظ

الذي تّم تصميمه لتشجيع الشركات على توظيف " نطاقات"م، أطلقت وزارة العمل برنامج 1222وفي عام . م1224ديسمبر  92

 في القوى العاملة لديه
ً
، يتم قياس "نطاقات"وبموجب برنامج . ااملواطنين السعوديين، وزيادة نسبة املواطنين السعوديين تدريجيا

 بمتوّسط نسبة 
ً
بات التوطين من خالل النسبة املئوية للمواطنين السعوديين العاملين لديها مقارنة

ّ
مدى امتثال الشركات ملتطل

عودة في غيرها من املنشآت العاملة في نفس القطاع النظر إلى نسبة وذلك ب)وتّصنف الشركات ضمن النطاقات ألاربعة التالية . السَّ

 :(املوظفين السعوديين لديها

 النطاق ألاحمر. 

 النطاق ألاصفر. 

  ّسم فيما بعد إلى ألاخضر املنخفض، وألاخضر املتوسط، وألاخضر املرتفع)النطاق ألاخضر
ُ
 (.والذي ق

 النطاق البالتيني. 

عودة   بنسب السَّ
ً
املطلوبة، فيما تعد الشركات الواقعة ضمن النطاق وتعد الشركات الواقعة في النطاق ألاحمر ألاقل التزاما

 
ً
وبالنظر إلى النسبة الحالية للموظفين السعوديين في الشركة فهي تقع في النطاق البالتيني، مما يعني أنها . البالتيني ألاكثر التزاما

كن من توظيف أو املحافظة على ومع ذلك، ال يوجد ضمان بأن الشركة ستتم". برنامج النطاقات"ملتزمة بدرجة عالية بمتطلبات 

بات 
ّ
برنامج "نفس النسبة من املواطنين السعوديين، وبالتالي قد تعجز الشركة عن املحافظة على نفس الدرجة من الالتزام بمتطل

ك فقد وإذا أخفقت الشركة بالقيام بذل. في املستقبل -والتي يتم مراجعتها وتعديلها باستمرار من قل الجهات التنظيمية-" نطاقات

وفي هذه الحالة، ستواجه الشركة مجموعة (. ببرنامج نطاقاتبحسب مدى عدم التزامها )تصّنف ضمن النطاق ألاصفر أو ألاحمر 

 :من العوائق، قد تشمل آلاتي

 تعليق طلبات الشركة للحصول على تأشيرات العمل. 

 تعليق طلبات الشركة لنقل كفالة أحد املوظفين أو املوظفين املحتملين. 

 نع موظفي الشركة ألاجانب من تغيير مهنهم الواردة في تأشيرات عملهمم. 

 عدم قدرة الشركة على فتح ملفات لشركاتها التابعة لدى وزارة العمل. 

  السماح ملوظفي الشركة ألاجانب نقل وظائفهم وتأشيرات عملهم إلى الشركات التي تندرج في النطاقين ألاخضر والبالتيني من

 .كةدون موافقة الشر 

ومن املمكن أن يكون لوقوع أي من تلك العوائق أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر 

 .على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 مخاطر التأمين 2-1-22

ام املعدات الثقيلة الالزمة لتحميل الناقالت أو إلعدادها لإلبحار يرتبط تشغيل الناقالت الكبيرة العابرة للمحيطات واستخد

بمخاطر مرتبطة بهذه ألامور، ومن ضمن هذه املخاطر، الخسائر الناتجة عن الكوارث، وإلاصابات الشخصية، والخسائر في ألارواح، 
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الشحنات، وكذلك تلفيات التي قد تلحق والكوارث البحرية، وألاعطال امليكانيكية، والحرائق، والاصطدامات، وفقدان أو تلف 

وقد تنشأ هذه ألاحداث نتيجة خطأ بشري أو بسبب حوادث أو حروب أو هجمات إرهابية أو . بالناقالت أو تتسبب في فقدانها

ي ويمكن أن تؤدي أ. قرصنة أو انعدام الاستقرار السياس ي أو الانقطاع عن العمل، أو حدوث إضرابات، أو بسبب ألاحوال الجوية

من هذه العوامل أو ألاحداث إلى تعرض الشركة لخسائر مباشرة أو تحملها التزامات أو خسارة في دخلها أو زيادة في التكاليف أو 

 .إلاضرار بسمعتها أو رفع دعاوى قضائية ضدها من أطراف أخرى 

النفط ومخاطر الحروب وجميع ولتغطية تكلفة مثل هذه الحاالت الطارئة، يتم التأمين على ناقالت الشركة من خطر تلوث 

ال تغطي بوالص تأمين الشركة املخاطر الناشئة عن ألاضرار . املسؤوليات ألطراف ألاخرى الناشئة عن ملكية الناقالت أو تشغيلها

والص لم تقم الشركة بشراء ب. الناتجة عن التلفيات الناتجة عن الاستعمال وألاخطاء املتعّمدة من طاقم السفينة ومديري املكاتب

تأمين تغطي خسائر إلايرادات بسبب التأخير أو الاحتجاز نتيجة الاضطرابات السياسية أو إلاضرابات العمالية، أو الحجز، أو هروب 

الطاقم أو مرضه، أو ألامراض املعدية، أو املسافرين املتسللين، أو عدم القدرة على تحميل أو تفريغ الشحنات، والتي تعتبر جميعها 

 .   ةمخاطر تجاري

يمكن ضمان أن بوالص التأمين الحالية للشركة تغطي جميع الخسائر وألاضرار التي قد تواجه الشركة من جراء هذا النوع  كما ال

 
ً
وباإلضافة إلى ذلك، قد . من ألاحداث، أو أن الشركة قادرة على تجديد أو توسيع سياساتها التأمينية الحالية بشروط مقبولة تجاريا

الحفاظ  عنالبات الخاصة بالشركة إذا ما أخفقت الشركة في اتخاذ إجراءات معينة، مثل عجزها ترفض شركة التأمين سداد املط

 لألنظمة املعمول بها شهادات على
ً
 . ناقالتها وفقا

يتسبب نفاذ أنظمة أمنية أو بيئية أكثر صرامة، أو غيرها من ألانظمة، بتوسيع حدود املسؤولية على الشركة والتي تواجهها في إطار 

 بأسعار غير 
ً
عملياتها، وقد يكون الحصول على بوالص تأمين تغطي هذه املسؤوليات إلاضافية على الشركة غير متاح أو متاحا

 
ً
التأمين الذي حصلت عليه الشركة غير كاف لتغطية هذه املسؤوليات أو الالتزامات الكبيرة، فإن ذلك قد  وإذا كان. مقبولة تجاريا

تؤثر على إيرادات الشركة  سوفيعرض أصول الشركة للحجز أو املنع من التصرف بها أو غيرها من إلاجراءات القضائية، والتي 

 .شركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوكمما قد يؤثر على قدرة ال ،وأرباحها ونتائج عملياتها

 التراخيص والتصاريح 2-1-21

ق بأنشطتها
ّ
وللمزيد من التفاصيل عن تراخيص . تلتزم الشركة بالحصول على التراخيص والتصاريح واملوافقات النظامية فيما يتعل

قة بالشركة" 1-24وتصاريح الشركة يرجى مراجعة القسم 
ّ
 ".املعلومات القانونية املتعل

 
ً
كما تنص معظم تراخيص الشركة على إمكانية خضوع . وتعد بعض تراخيص الشركة محدودة بفترة معينة ويجب تجديدها دوريا

وعندما . الشركة لغرامة مالية أو تعليق أو إنهاء الترخيص ذي الصلة، في حال لم تتمكن الشركة من الالتزام بمتطلبات الترخيص

تطلب الشركة تجديد رخصة أو تعديلها ال يوجد ما يضمن أن الجهة املختصة ستقوم بتجديد أو تعديل نطاق الرخصة ذات 

 غير مناسبة على الشركة
ً
وفي . الصلة، أو في حال وافقت على التجديد أو التعديل فليس هناك ما يضمن أنها لن تفرض شروطا

التراخيص املناسبة ألنشطتها، ال يوجد ما يضمن عدم إلزام الشركة على الحصول على  حين تعتقد الشركة أّنها حصلت على

يؤدي عدم الحصول على كافة التراخيص والتصاريح الالزمة أو الالتزام بها إلى أثر سلبي  سوفو . تراخيص إضافية في املستقبل

قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب  مما قد يؤثر على ،جوهري على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها

 .الصكوك

 بسبب التسهيالت املالية التي تمنحها الشركة لشركاتها التابعة   حاملي الصكوكتأثر  2-1-21
ً
 سلبا

قد تستمر حصلت عدد من الشركات التابعة للشركة على العديد من التسهيالت املالية بغرض تشغيل عملياتها التجارية، كما أنها 

حالة إخالل بموجب أي من في وعليه، فإنه في حال وقعت إحدى هذه الشركات . في الحصول على تسهيالت مالية أخرى في املسقبل

 لحاالت إلاخالل املوضحة في )عقود هذه التسهيالت املالية 
ً
، فإن حالة إلاخالل هذه لن ("شروط وأحكام الصكوك" 21قسم الوفقا

 بمفرده 
ً
  .لحالة إخالل بموجب شروط وأحكام الصكوكتكون سببا
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 وحدث  ،حال قامت الشركة بمنح أي تسهيالت مالية ألحدى شركاتها التابعةكما أنه في 
ً
من قبل الشركة أي حالة إخالل الحقا

ومة وغير معدالتي منحتها الشركة إلحدى شركاتها التابعة قد تكون حينها التسهيالت املالية  ، فإن هذهبشروط وأحكام الصكوك

 .ملصلحة حملة الصكوكقابلة لالسترداد 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذين تعمل بهما الشركة  2-2

 املخاطر املتعلقة باالقتصاد العاملي 2-2-1

 . تتعرض الشركة وستظل عرضة بشكل كبير لسوق نقل النفط العالمي
ً
 كبيرا

ً
وبالتالي تعتمد أعمال الشركة وأداؤها املالي اعتمادا

كما تتأثر . على مستوى ألانشطة في حجم التجارة العاملية وحجم واردات وصادرات النفط املعتمدة على طلب النفط في العالم

ادات إلاقليمية التي تعمل فيها الشركة والتي تشمل الخليج العربي والشرق ألاقص ى والواليات نتائج عمليات الشركة باالقتص

ويرتبط الطلب على النفط ومشتقاته في املناطق ارتباط وثيق باالقتصادات إلاقليمية، وبالتالي . املتحدة ألامريكية وغرب أفريقيا

وكذلك يمكن أن . د يؤدي إلى انخفاض في الطلب على النفط ومشتقاتهفإّن أي توقع ألداء اقتصادي س يء ألي من هذه املناطق ق

يتأثر الطلب على نقل النفط الخام بعوامل مختلفة منها ارتفاع إلانتاج املحلي للنفط في دول أخرى غير اململكة وتوسيع خطوط 

لى حموالت النفط الخام بشكل كبير ويتأثر أي نمو محتمل في الطلب ع. ألانابيب والسكك الحديدية ملواقع التكرير الساحلية

بالتغيرات التي تطرأ على ألاوضاع الاقتصادية واملالية والسياسية على الصعيدين العالمي وإلاقليمي والتي تعد عوامل خارجة عن 

ملماثلة، سيطرة الشركة، وتشمل ما ينتج عن فرض الحواجز التجارية، والعقوبات الاقتصادية، واملقاطعات وغيرها من التدابير ا

 في قطاع 
ً
والتغيرات الكبيرة في أسعار صرف عمالت املناطق التي تعمل فيها الشركة، والنزاعات التجارية، وإلاضرابات خصوصا

يؤثر الانخفاض الكبير في  وسوف. خدمات النقل، والحروب، وألاعمال العدوانية، والكوارث الطبيعية، وألاوبئة، والعوامل املشابهة

ى نقل النفط ومشتقاته بشكل سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها باإلضافة إلى نمو الشركة مستوى الطلب عل

 .مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك ،املستقبلي

 املنافسة 2-2-2

ويمكن أن يؤثر ذلك على . منافسة من العديد من شركات النقل يتسم قطاع النقل البحري باملنافسة الشديدة، وتواجه الشركة

 .إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 التفاقية شراء ألاعمال وألاصول، فقد قامت كل من فيال وأرامكو السعودية على التوالي 
ً
بالتعهد للشركة أنه وبخالف حصول وفقا

أو ما )حالة طوارئ وطنية، فإن كال الشركتين وأي شركة تخضع لسيطرتهما سواء من خالل مجلس إلادارة أو حقوق التصويت 

لن تتنافس مع مجموعة البحري في مجال تملك أو تشغيل أو تأجير ناقالت النفط ( شابهها من حقوق في مشروع مشترك تعاقدي

( إلى جانب حصول حالة طوارئ وطنية)إال أن هناك بعض الحاالت املحددة . لغرض شحن النفط الخام املنتج في اململكة العمالقة

ُيسمح فيها إلحدى الشركات ألاعضاء في مجموعة أرامكو السعودية بتنفيذ أعمال منافسة مثل الدخول في عمليات الدمج 

راءات معينة، أو تأجير ناقالت النفط العمالقة لنقل زيت الوقود، أو نقل أي منتج والاستحواذ واملشاريع املشتركة بعد استكمال إج

وعلى الرغم من ذلك، ال يوجد ما يمنع أي من شركات مجموعة . أو مشتق هيدروكربوني ما عدا النفط الخام وصيانة الناقالت

شكل إيراداتها السنوية ( 2)أرامكو السعودية من 
ُ
أو أقل من إجمالي إلايرادات السنوية للشركة أو  املائةفي 25أداء أعمال منافسة ت

الاستحواذ ( 1)املشروع املشترك املعني اللذان تتحكم بهما تلك الشركة التابعة ملجموعة أرامكو السعودية القائمة بتلك ألاعمال؛ أو 

ل ألاعمال املنافسة ما نسبته 
ّ
وفي حال قامت أي من شركات . السنوية في املائة أو أقل من إيراداتها 25على شركة مستهدفة تشك

في املائة من إجمالي إلايرادات السنوية للشركة  25مجموعة أرامكو السعودية بأداء أعمال منافسة ذات إيرادات سنوية تزيد عن 

ة سيطرة التابعة ملجموعة أرامكو السعودية، أو إذا اقترحت إحدى شركات مجموعة أرامكو السعودية الاستحواذ على كامل أو حص

في املائة من إجمالي إلايرادات السنوية للشركة التي يتم الاستحواذ عليها، فإن  25في أعمال منافسة ذات إيرادات سنوية تزيد عن 

الشركة املعنية في مجموعة ارامكو السعودية ستقوم بإبالغ الشركة وستمنح الشركة حق ألاولوية في الاستحواذ على أو املشاركة في 

 .ال املنافسة بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة املعنية التابعة ملجموعة أرامكو السعودية وبين الشركةتلك ألاعم
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حسب )في أعمال منافسة ( حسب الحال)وبناًء عليه، هناك خطر من أن تقوم فيال أو أرامكو السعودية بالعمل أو تستمر بالعمل 

 مما ( الحاالت املحددة املذكورة أعاله
ً
قد يؤثر على حصة الشركة من السوق وبالتالي على إيرادات الشركة التي قد تنعكس سلبا

 .على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 ألاجنبي التغييرات في سياسة سعر الصرف 2-2-4

ريال سعودي لكل دوالر  9.95حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، فإن الريال السعودي مرتبط بالدوالر ألامريكي بسعر ثابت يتمثل في 

وتشمل على سبيل املثال ال الحصر تغيير السياسات املالية )أي تغيير في سعر الصرف الثابت هذا أو إلغاء له ألي سبب . أمريكي

يكون  سوفقد ُيعّرض الشركة لتقلبات سلبية في أسعار الصرف مما ( يدرالي للواليات املتحدة ألامريكيةللحكومة أو الاحتياطي الف

مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب  ،له تأثير سلبي على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها

 .الصكوك

 ة والبيئيةاملخاطر السياسية والتنظيمي 2-4

 املخاطر السياسية 2-4-1

تتأثر الشركة باألوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق ألاوسط واملناطق ألاخرى املرتبطة بخطوط املالحة والوجهات التي 

الشرق م، كان هناك عدد من الاضطرابات السياسية في العديد من بلدان منطقتي 1222ومنذ عام . تمر بها ناقالت الشركة

ألاوسط وشمال أفريقيا، والتي وتراوحت حدتها مابين مظاهرات عامة إلى صراعات مسلحة وحروب أهلية، وقد أدى ذلك إلى زيادة 

 .عدم الاستقرار السياس ي في هاتين املنطقتين

مضيق باب إن أي اضطراب أو صراع مسلح يحدث بالقرب من أي من خطوط املالحة الرئيسية والاستراتيجية كمضيق هرمز و 

يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج  سوفاملندب، قد يتسبب في الحد من حركة ناقالت الشركة، مما 

 .عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

في اململكة العربية ة العامة التي تحدث من وقت آلخر الية والسياسيكما أن أعمال الشركة قد تتأثر بالظروف الاقتصادية وامل

يمكن  يمكن التنبؤ بوقوع أحداث أو ظروف مثل الحروب أو ألاعمال العدوانية، وال كما أنه ال. السعودية ومنطقة الشرق ألاوسط

حفاظ على أعمالها أو أرباحها إذا وقعت وال يوجد أي ضمان على قدرة الشركة على ال. التنبؤ عن حجم وتأثير مثل هذه الحوادث

يكون لالنخفاض العام أو عدم الاستقرار الاقتصادي إلاقليمي أثر سلبي  وسوف. تلك ألاحداث أو الظروف السياسية السلبية

الية بموجب جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها امل

 .الصكوك

دة 2-4-2
ّ
 خضوع الشركة لقوانين وأنظمة معق

يعد قطاع النقل البحري من القطاعات التي تخضع لتشريعات كثيرة وتفصيلية، وتتأثر الشركة بهذه التشريعات السيما ألانظمة 

ألاخرى املتمثلة في العديد من املعاهدات التفصيلية واملتغيرة املتعلقة بالسالمة وحماية البيئة و املسؤولية البحرية، والتشريعات 

كما أن هذه . املسجلة فيهاالبلدان أو  ضمن نطاقهاتعمل ناقالت الشركة وألانظمة الدولية، باإلضافة لألنظمة املحلية التي 

وعلى وجه التحديد، فقد يتم إقرار متطلبات جديدة كالحصول على تصاريح . التشريعات من املمكن أن تغيير بشكل جوهري 

عقبات إضافية على ألاعمال التجارية للشركة وبالتالي التأثير على هيكل  الشركةتفرض على ورخص إضافية، والتي قد تؤدي إلى أن 

كما أن الشركة قد تتحمل مسؤوليات كبيرة نتيجة فرض عقوبات وغرامات وتعويضات ودعاوى قضائية عند . لشركةتكاليف ا

 .إخاللها في التقيد بهذه التشريعات

 اسات باإلضافة لفحوصات خاصة أخرى تلتزم ناقالت الشركة بالخضوع لفحوصات سنوية و فحوصات تتم أثناء السنة والدر 

ويتم تجديد شهادات ورخص تشغيل ناقالت الشركة بناء على نتائج الفحوصات . الشركة بهذه التشريعاتلضمان تقيد كل ناقالت 

يؤدي عدم الحصول على أو تجديد الشهادات والتصاريح الضرورية لتشغيل ناقالت الشركة  فسوفوعليه، . السنوية لهذه الناقالت
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وحالتها املالية، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها إلى أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة، ونتائج العمليات 

 .املالية بموجب الصكوك

 للقواعد والاتفاقيات الدولية والتشريعات التي اعتمدتها إلوبا
ً
ضافة إلى ذلك، يجب على أن يكون تشغيل ناقالت الشركة وفقا

وبموجب النظام الدولي . ، والتي من ضمنها النظام الدولي إلدارة السالمة(ةوهي وكالة تابعة لألمم املتحد)املنظمة البحرية الدولية 

إلدارة السالمة، يتطلب من شركات النقل البحري والناقالت الفردية إنشاء أنظمة سالمة و اتخاذ إجراءات وقائية ملنع التلوث، 

وعليه، ومن أجل أن تتمكن . والتأكد من تطبيقها ألانظمةوعايير هذه امل بتحديدمن قبل الهيئات املختصة  تعتمدوالتي يجب أن 

، يجب فحص ناقالت الشركة بصورة منتظمة لالمتثال ملتطلبات النظام الدولي إلدارة 
ً
الشركة من مواصلة أعمالها وتجارتها دوليا

مما قد يؤثر على  ونتائج عملياتها،إلى تأثير سلبي على إيرادات الشركة وأرباحها  تؤدي تكاليف الالتزام بهذه املتطلبات سوفو . السالمة

 .قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 يؤدي إلى آثار سلبية على الشركة سوف( املشار إليها أعاله)كما تجدر إلاشارة إلى أن عدم تمكن الشركة من الالتزام بهذه املتطلبات 

 من مزاولة أعماله تتراوح بين فرض غرامات مالية على الشركة إلى 
ً
 أو كليا

ً
آثار سلبية أخرى قد تصل إلى منع أسطول الشركة جزئيا

التجارية في إقليم أو أكثر، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من الالتزام بهذه املتطلبات، وسوف يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي على إيرادات 

   .كة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوكالشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشر 

 لعدد من املعاهدات الدولية املتعلقة باملسؤولية البحرية، مثل قواعد الهاي لعام 
ً
م، وقواعد 2314كما تخضع الشركة أيضا

فيسبي أهمية كبيرة -وبشكل خاص، فإن لقواعد الهاي وقواعد الهاي. م2312م، وقواعد هامبورغ لعام 2311فيسبي لعام -الهاي

وضمت . التصديق على إحداهما أو كليهما من قبل معظم الدول التي لديها قطاع نقل بحري  في أنظمة املسؤولية البحرية، وقد تم

فيسبي في أنظمتها الوطنية، وفي دول أخرى تكون هذه املعاهدات قابلة للتطبيق مباشرة -بعض الدول قواعد الهاي وقواعد الهاي

ة املسؤولية البحرية في حدود مسؤولية ألاطراف تؤدي التغييرات على أنظم وسوف. دون الحاجة إلقرارها كأنظمة وطنية

واملسؤولية عن التأخير واملسؤولية في حالة حدوث أخطاء في املالحة باإلضافة ألمور أخرى، إلى أثر سلبي على إيرادات الشركة 

 .كمما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكو  ،وأرباحها ونتائج عملياتها

ونتيجة اللتزام الشركة بالتشريعات الصادرة من املنظمة البحرية الدولية وغيرها من التشريعات ألاخرى التي يمكن اعتمادها في 

املستقبل،فإن الشركة قد تتحمل تكاليف إضافية نتيجة تكاليف الصيانة و متطلبات الفحص و اتخاذ إلاجراءات الوقائية ملنع 

وبما أن هذه التشريعات تخضع ملراجعات وتعديالت دائمة، فإن . حصول على تغطية تأمينية معينةالتلوث بسبب ناقالتها ولل

وقد يتم . الشركة ال تستطيع التنبؤ بالتكاليف املرتبطة على املدى البعيد بااللتزام بهذه التشريعات ومايطرأ عليها من تعديالت

نفقات رأسمالية كبيرة للحفاظ على التزام ناقالتها بهذه التشريعات،  اعتماد تشريعات إضافية جديدة من شأنها أن تكلف الشركة

يكون له تأثير سلبي على إيرادات سوف باإلضافة إلى أن هذه التشريعات قد تحد من قدرة الشركة على مزاولة أعمالها، والذي 

 .ماتها املالية بموجب الصكوكالشركة وأرباحها ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزا

 خطر خسارة دعم وقود السفن 2-4-4

تستفيد الشركة، كما هو الحال بالنسبة للعديد من الشركات ألاخرى العاملة في قطاع النقل البحري في اململكة العربية السعودية، 

هـ 12/25/2425بتاريخ  132/1رقم من بعض الدعم لوقود السفن من حكومة اململكة العربية السعودية بموجب ألامر السامي 

وللحصول على هذا الدعم، (. م29/24/2319املوافق )هـ 21/21/2429بتاريخ  132/1وألامر السامي رقم ( م22/21/2315املوافق )

 بالكامل ملواطنين 
ً
يشترط في حال كانت السفن مملوكة من قبل شخص اعتباري، فال بد من أن تكون تلك السفن مملوكة

ق بدعم وقود السفن، قد يكون له تأثير سلبي و . سعوديين
ّ
ثّمة خطر بأّن أي تغيير في أنظمة اململكة العربية السعودية فيما يتعل

وباإلضافة إلى ذلك، ال يوجد أي ضمان حول استمرار الشركة في الاستفادة . جوهري على إيرادات الشركة وأرباحها ونتائج عملياتها

 إذا طرأ 
ً
على سبيل املثال )أي تغيير على سياسة حكومة اململكة العربية السعودية سواء تجاه الشركة من هذا الدعم، وخصوصا

 .أو بشكل عام تجاه قطاع النقل البحري في اململكة العربية السعودية( إذا لم تكن الشركة مملوكة بالكامل من مواطنين سعوديين
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 على ما تقدم، فإن دعم وقود السفن يعتمد على توفر ا
ً
وبالتالي يوجد خطر . لوقود الذي يحتوي على محتوى كبريت منخفضعالوة

يؤثر بشكل سلبي على دعم الوقود الذي تحصل عليه الشركة مما سيكون له  سوفمن انخفاض توفر هذا الوقود للشركة مما 

لى الوفاء بالتزاماتها املالية تأثير سلبي جوهري على إيرادات الشركة وأرباحها و نتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة ع

 .بموجب الصكوك

 املخاطر البيئية 2-4-1

 ما ترتب ألانظمة والقوانين البيئية مسؤولية جوهرية على تسربات النفط واملواد الخطرة
ً
وعليه، يمكن أن يعّرض تسّرب من . غالبا

وقد يؤدي تسّرب النفط . من الشركة من عدمه هذا القبيل الشركة اللتزامات جوهرية، دون النظر إلى مدى وجود إهمال أو خطأ

أو املواد الكيميائية إلى تحمل الشركة اللتزامات كبيرة ومسؤولية جنائية، بما في ذلك الغرامات، وتعويض ألاضرار التي لحقت 

 بشكل سلبي على سمعة الشرك. باملوارد الطبيعية، وألاضرار التي لحقت بالغير
ً
يؤدي إلى سة، مّما وقد يؤثر مثل هذا ألامر أيضا

يكون له تأثير سلبي جوهري على إيرادات الشركة وأرباحها  سوفوبالتالي، فإن وقوع مثل هذا ألامر . انخفاض الطلب على خدماتها

 .ونتائج عملياتها، مما قد يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها املالية بموجب الصكوك

 املخاطر املتعلقة بالصكوك 2-1

 مدى مالءمة الاستثمارات  2-1-1

يجب على كل مستثمر محتمل في الصكوك أن يقرر مدى مالءمة هذا . قد ال تكون الصكوك استثماًرا مناسًبا لجميع املستثمرين

 : وعلى وجه الخصوص، يجب على كل مستثمر محتمل. الاستثمار في ضوء الظروف الخاصة به

 رة للقيام بتقييم فعلي للصكوك وملزايا ومخاطر الاستثمار فيها وللمعلومات الواردة أو أن يكون لديه ما يكفي من املعرفة والخب

 .املشار إليها في نشرة إلاصدار هذه

  بها، وذلك لتقييم الاستثمار في الصكوك وألاثر الذي قد يتركه 
ً
 على الاستفادة من أدوات تحليلية مالئمة وملما

ً
أن يكون قادرا

 .في سياق وضعه املالي الخاص بهفظة استثماراته إلاجمالية مثل هذا الاستثمار في مح

  أن يكون لديه ما يكفي من املوارد املالية والسيولة لتحمل كافة مخاطر الاستثمار في الصكوك، بما في ذلك ذا كانت عملة

 .تلفة عن عملة املستثمر املحتملالدفع مخ

  مؤشرات وأسواق مالية ذات صلة بسلوك أيأن يفهم شروط الصكوك بشكل كامل، وأن يكون لديه دراية. 

  على تقييم سيناريوهات محتملة للعوامل الاقتصادية وغيرها مما قد يؤثر ( وحده أو بمساعدة مستشار مالي)أن يكون قادًرا

 . على استثماره وقدرته على تحمل املخاطر ذات الصلة

املستثمر في استثمار ال يالئم أوضاعه املالية أو أهدافه الاستثمارية مما إن عدم توفر العوامل الواردة أعاله قد يؤدي إلى دخول 

 .سيؤدي إلى تحقيق نتائج سلبية أو مخالفة لتوقعاته أو أهدافه

 بعض الاستثمارات قد تخضع العتبارات قانونية 2-1-2

تخضع ألانشطة الاستثمارية لبعض املستثمرين إلى قوانين وأنظمة استثمارية، أو إلى مراجعة تلك القوانين وألانظمة من قبل بعض 

ما إذا كانت الصكوك ( أ: )يجب على كل مستثمر محتمل أن يستشير مستشاريه القانونيين لتحديد. الجهات الحكومية والتنظيمية

وجود أي قيود ( ج)إمكانية استخدام الصكوك كضمان ألنواع الاقتراض املتعددة، و( ب)نسبة له، وتشكل استثمارات قانونية بال

 . أخرى تنطبق على شراء أو رهن الصكوك من قبل املستثمر

على املؤسسات املالية أن تستشير مستشاريها القانونيين أو الجهات التنظيمية املعنية، وذلك لغرض تحديد املعاملة املناسبة 

صكوك بموجب قواعد رأس املال على أساس املخاطر وأي قواعد وتنظيمات مشابهة، حتى تتجنب إلاخالل بالقوانين وألانظمة أو لل

 .بأحكام العقود والاتفاقيات التي هي طرف بها
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 قد يتعرض بعض حملة الصكوك إلى مخاطر تحويل العملة نتيجة لكون الصكوك مقومة بالريال السعودي  2-1-4

في حال كانت ألانشطة املالية الخاصة باملستثمر تتم بشكل أساس ي بغير . د الدفعات لحملة الصكوك بالريال السعودييتم سدا

خطر حدوث تغير كبير ( أ: )يدخل ضمن تلك املخاطر ما يلي. الريال السعودي فسوف يتعرض املستثمر ملخاطر تتعلق بتحويل العملة

( ب)، و(التي قد تنشأ عن تخفيض قيمة الريال السعودي أو إعادة تقييم عملة املستثمربما في ذلك التغيرات )في أسعار الصرف 

 على سعر الصرف ذي 
ً
خطر قيام الجهات املختصة املسؤولة عن عملة املستثمر بفرض أو تعديل ضوابط الصرفـ مما قد يؤثر سلبا

ب العمالت هذا في املستقبلفي السنوات ألاخيرة، عانت أسعار الصرف بين بعض العمالت من الت. الصلة
ّ
كما . قلب وقد يستمر تقل

ملبالغ التوزيع الدوري ورأس املبلغ املكافئ إن أي ارتفاع لقيمة عملة املستثمر بالنسبة إلى الريال السعودي قد تؤدي إلى انخفاض 

ى ذلك قد تحد ضوابط إضافة إل. وكذلك للقيمة السوقية للصكوكبعملة املستثمر مال الصكوك املستحقين بموجب الصكوك 

الصرف من توافر عملة أجنبية محددة وقت سداد بعض املبالغ املستحقة عن الصكوك، ونتيجة لذلك، قد يتلقى املستثمرون 

 . أقل من املبلغ املتوقع أو قد ال يتلقون أي مبلغ على إلاطالق

 التداول والتسوية وإلادراج  2-1-1

وتودع في مركز إيداع ألاوراق املالية، وسوف يتم تداول الصكوك ( تداول )ودية سوف تدرج الصكوك في السوق املالية السع

 لإلجراءات املتبعة ألدوات الدين املدرجة
ً
ومع ذلك، ال يمكن ضمان أنه لن يكون هناك تعطل أو أخطاء في . ومقاصتها وتسويتها وفقا

ي في أسواق الصكوك محدود وال يمكن ضمان أنه وباإلضافة إلى ذلك فإن التداول الثانو . تداول ومقاصة وتسوية الصكوك

كما إن القيمة السوقية للصكوك هي عرضة للتقلب وبالتالي فإنه قد يتعذر . سيتمكن حملة الصكوك من بيع الصكوك بسهولة

ولي بناًء إحدى ألاسواق الثانوية أو قد يبيعون الصكوك بسعر أعلى أو أقل من سعر الطرح ألا ‘على حملة الصكوك بيع صكوكهم في 

 .على عدة عوامل منها أسعار الفائدة السائدة وأداء املصدر وأداء السوق لألوراق املالية املشابهة

وبالتالي ال يمكن تقديم أي . إن مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض غير ملزمين بتقديم أسعار للصكوك أو صنع سوق لها

 لالحتفاظ بالصكوك لفترة ضمانات بخصوص مدى سيولة الصكوك أو سوق تداو 
ً
لها، وعلى املستثمر في الصكوك أن يكون مستعدا

 .غير محددة من الوقت أو حتى تاريخ استحقاقها

 ألاشخاص املؤهلون  2-1-2

هلين يجوز على حملة الصكوك املحتملين أن يعوا بأن الصكوك تباع فقط إلى ألاشخاص املؤهلين وأن وحدهم ألاشخاص املؤ 

 عن أي ضريبة استقطاع يفرضها  .للصكوكتسجيلهم كحملة 
ً
ألي  أي نظام أو قانون لن يدفع املصدر أي مبالغ إضافية عوضا

 شخص يحمل ص
ً
 مؤهال

ً
 دون أن يكون شخصا

ً
لذلك، على املستثمرين املهتمين بالصكوك أن يتأكدوا من استيفائهم لشروط  .كوكا

 .ت قانونية أو تنظيمية أخرى الشخص املؤهل حتى يتجنبوا مثل ذلك الاستقطاع أو أي تبعا

 اتفاقية التسجيل 2-1-1

إال أنه قد ال تكون اتفاقية  .ستثمرين توقيع اتفاقية التسجيليتطلب إكمال تسجيل الصكوك في تداول وتداولها من قبل امل

ذلك فإن على ل. التسجيل قد وقعت عند تاريخ إلاقفال، وبالتالي قد ال تكون الصكوك قد سجلت في تداول في ذلك التاريخ

 في تاريخ إلاقفال
ً
، فإن املصدر وكالة العرضوبموجب اتفاقية . املستثمرين أن يعوا بأن تداول الصكوك في تداول قد يكون متعذرا

أيام عمل بعد ( 22)ملزم بتوقيع اتفاقية التسجيل وجعل الصكوك مسجلة في تداول في أقرب وقت ممكن وبموعد ال يتجاوز عشرة 

 .تاريخ إلاقفال

 السوق الثانوية بشكل عام  2-1-1

إصدارها وإدراجها في بعد . لصكوكسوق ثانوية نشطة للصكوك وال يمكن ضمان نشوء لهذه اليست هناك سوق ثانوية قائمة 

 قد يكون بسعر أقل من سعر الشراء . تداول 
ً
كما إن أي بيع للصكوك من قبل حملة الصكوك في أي سوق ثانوية قد تنشأ الحقا

باإلضافة إلى ذلك، ال يجوز . نشط لنقص السيولةألاصلي للصكوك ألسباب مختلفة بما في ذلك إمكانية أن يكون ذلك السوق غير 

، وبالتالي فإن الدخول في أي سوق ثانوية قد تنشأ سيقتصر على (محدد في الشروطكما هو )بيع الصكوك إال لألشخاص املؤهلين 
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 . ألاشخاص املؤهلين
ً
ولذلك قد ال يستطيع حملة الصكوك أن يبيعوا صكوكهم بسهولة أو بأسعار من شأنها أن توفر لهم عائدا

 لالستثمارات املشابهة التي لها سوق ثانوية قائمة
ً
 . يولة أثر سلبي جوهري على القيمة السوقية للصكوكقد يكون لنقص الس. مماثال

 الصكوك هي التزامات غير مضمونة على املصدر 2-1-0

 غير قابلة للتجزئة في موجودات الصكوك. الصكوك ليست التزامات دين على املصدر
ً
 مشاعة

ً
كما إن حق . تمثل الصكوك حصصا

الرجوع على أي طرف فيما يخص الصكوك مقتصر على موجودات الصكوك، التي من ضمنها التزامات الدفع الخاصة بذلك 

عند حدوث تاريخ تصفية، يكون حق الرجوع لكل حامل . عات بموجب الصكوكالطرف، والتي تشكل إيراداتها املصدر الوحيد للدف

 على دفع رأس مال الصكوك بموجب الشروط والقيام بالتزاماته بموجب وثائق الصكوك التي هو 
ً
صكوك على املصدر مقتصرا

كتتاب ومديري استقبال ليس لحملة الصكوك فيما عدا ذلك أي حق للرجوع على أي من أصول املصدر أو مديري الا. طرف بها

أو أي شركات مرتبطة بالكيانات ( إذا كانت قد استنفدت موجودات الصكوك)العروض أو مدير الدفعات أو وكيل حملة الصكوك 

ال يوجد أي ضمان بأن العوائد أو ألارباح أو املتحصالت املتعلقة بموجودات . السابقة فيما يتعلق بأي نقص في املبالغ املتوقعة

و الناشئة عن التنفيذ عليها، وكذلك التزامات الدفع، سوف تكون كافية لسداد جميع الدفعات املستحقة بموجب الصكوك أ

 . الصكوك

 املساواة 2-1-0

 
ً
سواء من خالل إصدار أدوات )للمصدر التزامات مالية مضمونة وغير مضمونة بأصول وقد يتكبد املزيد من الالتزامات مستقبال

سيحصل الدائنون . ضمونةاملاملالية غير املصدر وسوف تكون الصكوك على قدم املساواة مع التزامات (. دين أخرى أو غير ذلك

كما إن وجود التزامات مالية أخرى على املصدر قد يقلل . ألاولوية على الضمانات املقدمة لهماملضمونين عند تحصيل الديون على 

من املبلغ الذي يمكن لحملة الصكوك تحصيله في حال عدم وجود أصول كافية لدى املصدر للوفاء بالتزاماته املالية أو عند حدوث 

ه الظروف قد ال يكون هناك مبالغ كافية للوفاء باملبالغ املستحقة وبناًء على ذلك، عند وقوع مثل هذ. أي نوع آخر من إلاعسار

 . لحملة الصكوك مما سيؤدي إلى خسارة حملة الصكوك لكامل استثماراتهم في الصكوك أو جزء منها

 أطراف أخرى  من أيال يوجد ضمانات  2-1-18

 . وك من قبل مساهمي املصدر أو أي شخص آخرعلى املستثمرين أن يعوا بأنه لم ولن يتم منح أي ضمان فيما يتعلق بالصك

 تغير النظام  2-1-11

تستند الشروط على ألانظمة السارية في اململكة في تاريخ نشرة إلاصدار هذه، وال يمكن إعطاء أي تأكيد بشأن أثر أي قرار قضائي أو 

ر هذه قد يكون له تأثير سلبي جوهري على الوضع تغيير محتمل في نظام اململكة أو في عمل الجهات إلادارية عقب تاريخ نشرة إلاصدا

 . النظامي للصكوك وبالتالي على قدرة املصدر على دفع املبالغ املستحقة بموجب الصكوك

 املدفوعات التي تتعلق بالصكوك  2-1-12

في التاريخ املحدد من على حملة الصكوك املحتملين معرفة أنه سيتم دفع مبلغ التوزيع الدوري أو مبلغ التوزيع الدوري الجزئي 

  . دخل املرابحة ودخل املضاربة

ملوجودات ( مستنًدا على حسابات إلادارة)عند حدوث تاريخ التصفية، سيقوم املصدر في أقرب وقت ممكن ومعقول بإجراء مراجعة 

وإذا توصل املصدر، بناًء . وذلك عن الفترة التي تبدأ من تاريخ إلاقفال وحتى تاريخ التصفية( كما هي معرفة في الشروط)املضاربة 

ن أي أرباح خاصة باملضاربة تتعلق بفترة التوزيع الدوري ذات الصلة أو فترة التوزيع الدوري الجزئي، كما على تلك املراجعة، إلى أ

من رصيد ( إن وجد)يقتض ي الحال، كانت أكبر من أرباح املضاربة الفعلية عن تلك الفترة، فسيحق للمصدر حينها خصم الفارق 

غير كافية لتغطية ذلك الفارق، يحق للمصدر عمل مقاصة ( إن وجدت)حتياطي وإذا كانت املبالغ القائمة في رصيد الا . الاحتياطي

 . لذلك املبلغ من رأس مال الصكوك الذي سيدفع إليهم من قبل املصدر بموجب اتفاقية املضاربة



 

  21 
 

 مخاطر عقود املرابحة 2-1-14

 مخاطر الضرائب  2-1-14-1

وفق تعريف كل )من آن آلخر سلع من البائع ( وفق تعريفها في الشروط)يتملك املصدر بموجب البنود الواردة في عقود املرابحة 

، وعند الشراء وقبول عرض أي من في إحدى أسواق السلعلغرض بيع الحق على مشترين مستقلين ( مصطلح في عقود املرابحة

، وقد يخضع هذا ا
ً
 قانونيا

ً
لتملك أو البيع الالحق، أو يصبح السلع للبيع الالحق فإن املصدر سيمتلك السلع لفترة محدودة تملكا

 بموجب تغير في القانون، لزيادة في الضريبة
ً
وفي حال ارتفاع تكاليف الضرائب على تملك املصدر أو بيعه السلع فإن هذا . خاضعا

 سلبيا على قدرة املصدر على أداء التزاماته 
ً
 . بموجب الصكوكبموجب عقود املرابحة وبالتالي ( ومنها التزامات السداد)سيؤثر تأثيرا

 مخاطر تقلب ألاسعار  2-1-14-2

 من العرض الزائد من السلع أو املنخفض له 
ً
إن السعر الذي بموجبه تتداول السلع يعتمد على سوق السلعة بشكل عام، وإن كال

للسلع فإن السعر أثره الكبير على سعر تداول هذه السلع، وإذا حدث زيادة أو إغراق في عرض السلع في السوق بعد شراء املصدر 

الذي قد تباع أو تتداول به السلعة قد يتأثر بشكل سلبي، وكذلك فلو فرضت تراخيص إضافية لالستيراد أو التصدير أو تراخيص 

 
ً
 سلبيا

ً
 تأثرا

ً
إن لتقلبات ألاسعار . حكومية أخرى في سوق السلع بعد شراء املصدر للسلع، فقد يتأثر سعر عرض السلع أو بيعها الحقا

 سلبيا على بهذا 
ً
الشكل أثر سلبي على قدرة املصدر على الحصول على أسعار مرضية لعرض السلع للبيع وهذا بدوره سيؤثر تأثيرا

 . بموجب عقود املرابحة وبالتالي بموجب الصكوك( ومنها التزامات السداد)قدرة املصدر على أداء التزاماته 

 مخاطر السلع  2-1-14-4

 على مشترين مستقلين 
ً
 الحقا

ً
، يتحمل املصدر ملدة محدودة في إحدى أسواق السلععند شراء السلع من البائع وقبل بيع السلع بيعا

 : املخاطر التشغيلية املتعلقة بتملك السلع، وتشمل على سبيل املثال ال الحصر ما يلي

 .ناء النقلتعرض السلع للضرر من النوع الذي يقلل قيمتها عند التخزين وأث (أ )

أو نقله للسلع بأضرار بيئية مثل التسريب والتلوث مما قد يخالف ألانظمة واللوائح البيئية أن يتسبب تخزين املصدر  (ب )

 
ً
 وقانونيا

ً
 . ويعرض املصدر لحق الرجوع عليه ماليا

 . تعرض السلع للسرقة أو التخريب (ج )

 . ارثية أخرى خارجة عن إرادة املصدرتلف السلع نتيجة لهجمات تخريبية وكوارث طبيعية وحريق وأحداث ك (د )

 
ً
وفي حال عدم القدرة على خفض هذه املخاطر أو تغطيتها بالكامل من خالل تأمين على السلع فإن وقوع أي منها قد يخلف أثرا

 سلبيا على قدرة املص
ً
 على قيمة السلع أو قدرة املصدر على عرض السلع للبيع وهذا بدوره سيؤثر تأثيرا

ً
 جوهريا

ً
در على أداء سبيا

 . بموجب عقود املرابحة وبالتالي بموجب الصكوك( ومنها التزامات السداد)التزاماته 

 مخاطر املورد  2-1-14-1

 
ً
 الحقا

ً
بأسعار )سيكون من الضروري على املصدر من حين آلخر الحصول على كميات وأنواع محددة من السلع وعرضها للبيع بيعا

 على قدرة املصدر من أجل الوفاء بالتزاما( معقولة
ً
 سلبيا جوهريا

ً
ته بموجب عقود املرابحة وبالصكوك، وهذا بدوره سيؤثر تأثيرا

 . في حال عدم قدرة املصدر على توفير موردين للكميات أو ألانواع املطلوبة من السلع (ومنها التزامات السداد)تزاماته على أداء ال

 املخاطر املتعلقة بموجودات املضاربة 2-1-11

 في أنشطة املصدر بهدف كسب أرباح  52تستثمر نسبة 
ً
 مباشرا

ً
في املائة من متحصالت الصكوك بموجب اتفاقية املضاربة استثمارا

وفي حالة وقوع أي من . بموجب الصكوك لدفعات املستحقة إلى حملة الصكوكمنها والتي يمكن بدورها أن تستخدم لسداد ا

املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع الذين تعمل " 1-5قسم رقم الانظر )للشركة املذكورة أعاله املخاطر املتعلقة باألنشطة التجارية 

وتأثيرها على أعمال املصدر فإن قيمة الاستثمارات في موجودات املضاربة وألارباح املكتسبة منها ستنخفض وبالتالي "( بهما الشركة

 على قدرة املصدر على ا
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
 . لوفاء بالتزاماته بسداد الدفعات بموجب الصكوكستؤثر تأثيرا
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 ال يوجد ضمان بأن الصكوك تتوافق مع الشريعة 2-1-12

يتعين على حملة الصكوك املحتملين معرفة أن اجتهادات املستشارين الشرعيين واملحاكم واللجان القضائية السعودية حول بعض 

املسائل املتطابقة تختلف، وبالتالي قد يرغب حملة الصكوك املحتملين في استشارة مستشارين شرعيين آخرين للحصول على 

 من اللجنة الشرعية التنفيذية افتوى منهم بخصوص الصكوك، وعلى حملة 
ً
لصكوك املحتملين معرفة أنه بالرغم من أن كال

واللجنة الشرعية التنفيذية ان قجي بي مور شركة واملستشار الشرعي املستقل لإتش إس بي س ي العربية السعودية شركة الخاصة ب

لصكوك متوافقة مع مبادئ الشريعة إلاسالمية، إال أن لهيئة الرقابة الشرعية ملجموعة سامبا املالية قد أصدر فتوى تؤكد فيها أن ا

 ألية محكمة أو لجنة قضائية سعودية، بما في ذلك في سياق أي إجراء قضائي يتعلق بإعسار املصدر أو إفالسه، 
ً
ذلك ليس ملزما

الصكوك أو وثائق وسيكون ألية محكمة أو لجنة قضائية سعودية حرية اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات بشأن ما إذا كانت 

وبناًء . متوافقة مع مبادئ الشريعة إلاسالمية وبالتالي قابلة للتنفيذ القضائي( أو أي جزء منها)الصكوك وآلاليات ذات العالقة 

( بما في ذلك، دون حصر، املصدر ووكيل حملة الصكوك ومديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض)عليه، ال يقدم أي شخص 

الصكوك أو الشروط أو وثائق الصكوك ألاخرى متوافقة مع مبادئ الشريعة إلاسالمية وعلى وجه الخصوص ليس  أي تأكيدات بأن

واملستشار إتش إس بي س ي العربية السعودية شركة هناك تأكيدات مقدمة حيال فتوى كل من اللجنة الشرعية التنفيذية ل

التنفيذية لهيئة الرقابة الشرعية ملجموعة سامبا املالية حول الصكوك، واللجنة الشرعية ان قجي بي مور شركة الشرعي املستقل ل

وبناًء عليه، ليس هناك أي تأكيد بأن الصكوك . كما أن كل فتوى منهما معرضة للتغير أو لالختالف من قبل فقهاء شرعيين آخرين

إتش إس بي س ي شركة شرعية التنفيذية لستعتبر متوافقة مع أحكام الشريعة إلاسالمية من قبل أي شخص غير أعضاء اللجنة ال

جي بي شركة واملستشار الشرعي املستقل ل ة ملجموعة سامبا املاليةالعربية السعودية واللجنة الشرعية التنفيذية للهيئة الشرعي

 .انقمور 

 التعديالت والتنازالت 2-1-11

 .أمور تؤثر على مصالحهم بشكل عامظر في تنص الشروط على أحكام للدعوة إلى عقد اجتماعات لحملة الصكوك من أجل الن

وتسمح تلك ألاحكام ألغلبية محددة بإصدار قرارات ملزمة على جميع حملة الصكوك، بما في ذلك حملة الصكوك الذين لم 

 . يحضروا أو يصوتوا في الاجتماع ذي الصلة وكذلك حملة الصكوك الذين صوتوا بعكس ما صوتت به ألاغلبية

 النظام الحاكم والاختصاص القضائي وإلانفاذ  2-1-11

وهناك عدد من املحاكم واللجان القضائية في . تخضع الصكوك ألنظمة اململكة املستمدة من الشريعة إلاسالمية وتفسر بموجبها

نظر النزاعات بشكل عام وتتولى املحاكم العامة باململكة . اململكة التي لها الوالية القضائية فيما يتعلق بأنواع محددة من الدعاوى 

هذا ويجري تسوية . ما لم تكن الوالية القضائية لنوع معين من النزاعات تقع ضمن اختصاص محكمة أو لجنة قضائية أخرى 

 تعديل اختصاصه القضائي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية 
ً
النزاعات ذات الطابع التجاري أمام ديوان املظالم، الذي يجري حاليا

 لنظام السوق املالية (. صل أدناهكما هو مف)
ً
نظر النزاعات الناشئة وفقا

ُ
بتاريخ ( 92/الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م)كما ت

ولوائحه التنفيذية أمام هيئتين قضائيتين خاصتين تعرفان باسم لجنة ( م وتعديالته92/29/1229املوافق )هـ 21/21/2414

 "(.تاناللجن)"الاستئناف في منازعات ألاوراق املالية  الفصل في منازعات ألاوراق املالية ولجنة

بما فيها )الجهات القضائية في اململكة ، فمن املتوقع أن تختص (يالنظام الحاكم والاختصاص القضائ) 21وبموجب الشرط 

بالنظر والبت في أي قضية أو دعوى أو  (اللجنتين فيما يتعلق باملنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية

إجراء قضائي وتسوية أي نزاعات قد تنشأ بسبب وثائق الصكوك والصكوك أو تتعلق بها، وعلى حملة الصكوك املحتملين إدراك 

 ئيةالقضاالجهات أنه بحسب علم املصدر فإنه لم يسبق أن خضعت أي أوراق مالية مشابهة للصكوك للتفسير أو التنفيذ من قبل 

، تتمتع تانينبغي أن يعلم املستثمرون كذلك أن املحاكم واللجان القضائية بشكل عام في اململكة، بما في ذلك اللجن. في اململكة

بسلطات تقديرية واسعة فيما يتعلق بكيفية تطبيق مبادئ الشريعة إلاسالمية على حالة معينة من الوقائع وأن ألاحكام السابقة 

كما أن قرارات مختلف املحاكم واللجان . لقضائية ال تؤسس سوابق ملزمة للفصل في النزاعات الالحقةلتلك املحاكم واللجان ا

القضائية في اململكة واملراسيم امللكية والقرارات الوزارية والدوريات الرسمية وغيرها من البيانات الصادرة عن الهيئات الرسمية في 

. كما ال يتم إتاحتها للجمهور بشكل عام أو منتظم ،ستها أو تجميعها في مكان مركزي اململكة والتي تحظى بقوة النظام ال يتم فهر 
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أو من قبل أي  تينائق الصكوك من قبل اللجنوعليه، ال يوجد وضوح على مدى إمكانية أو كيفية تنفيذ الصكوك أو الشروط أو وث

 .القضائي بذلكمحكمة أو لجنة قضائية سعودية أخرى اقتضت الظروف أن يكن لها الاختصاص 

. وقد أقرت الحكومة إعادة هيكلة للنظام القضائي بما في ذلك تشكيل محكمة عليا إضافة إلى محاكم تجارية وشخصية وعمالية

املوافق )هـ 23/23/2411بتاريخ  91/وقد تم إصدار نظام القضاء ونظام ديوان املظالم الجديدين بموجب املرسوم امللكي رقم م

نيطت باملحكمة العليا كل الوظا. لم يكتمل تطبيقهما بعدولكن ( م22/22/1229
ُ
ئف، عدا بعض وبحسب نظام القضاء الجديد، أ

ومن املفترض أن . الذي كان يقوم قبل ذلك بمهام املحكمة العليا في اململكة ،املناطة بمجلس القضاء ألاعلى املسؤوليات إلادارية

. رية كذلك إلى املحكمة التجارية الجديدة كجزء من عملية إعادة الهيكلة هذهتنتقل اختصاصات ديوان املظالم باملنازعات التجا

ومن غير الواضح في هذه املرحلة ما قد يكون إلعادة الهيكلة هذه من تأثير على الصكوك أو على أي دعوى بموجب وثائق الصكوك 

 .أو الصكوك

 حاالت إلاخالل  2-1-10

 أيقد ال تنفذ املحاكم واللجان القضائية  أنمن املخاطر املتعلقة بحاالت إلاخالل 
ً
حاالت إلاخالل  باستثناءمن حاالت إلاخالل  ا

 . بعدم سداد مبالغ مستحقة املتعلقة

 الغرامات والتعويضات  2-1-10

هناك مخاطر من أنه في حال تفسير أي بند من بنود وثائق الصكوك من قبل محكمة أو لجنة قضائية في اململكة على أنه اتفاق 

 للخسائر املتكبدة، فإنه لن يتم تطبيق مثل ذلك البند في اململكة
ً
 حقيقيا

ً
كما أن أي تعويض يقدمه . على دفع غرامة وليس تقديرا

 لوثائق الصكوك أو فيما يتعلق بالصكوك قد ال يتم تنفيذه بموجب أنظمة ولوائح اململكة إذا كان
ً
صِدر وفقا

ُ
ينص على ( أ: )امل

 .يتعارض مع أي نظام مطبق أو سياسة عامة ذات صلة( ب)ي حكم أو أمر قضائي بخالف ذلك، أو سريانه بغض النظر عن أ

 التبعات الضريبية في اململكة 2-1-28

قد يخضع حملة الصكوك لضرائب دخل أو ضرائب استقطاع أو الزكاة أو أي ضريبة أخرى في اململكة نتيجة تملك الصكوك أو 

كل حامل صكوك محتمل أن يحصل على استشارة مهنية مختصة بخصوص التبعات  ليه، فعلىوع. الاحتفاظ بها أو التصرف فيها

للمزيد عن أمور الضريبة والزكاة بتملك الصكوك أو . الضريبية التي قد تنتج عن امتالكه للصكوك أو احتفاظه بها أو تصرفه فيها

 ".الضرائب والزكاة" 12التصرف فيها انظر القسم الاحتفاظ بها أو 
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 عامة على الصناعة والسوق  ملحة .1

التي تغطي قطاع النقل البحري وسوق الناقالت هو " ملحة عامة على السوق والصناعة"مصدر املعلومات الواردة في هذا القسم 

 .بحث مستقل عن السوق أجرته ماكويلنج، ولكن ال ينبغي الاعتماد عليها في اتخاذ أي قرار باالستثمار أو الامتناع عنه

. ، هي من مصادر موثوق فيهاماكويلنجتعتقد الشركة أن املعلومات الواردة في هذه النشرة املستمدة من مصادر خارجية بما فيها 

ولكن لم تقم الشركة أو أعضاء مجلس إلادارة أو مديرو الاكتتاب أو مديرو استقبال العروض أو أي مستشار ألي منهم بالتحقق 

 .بالتالي ال يوجد أي ضمان بدقة هذه املعلومات أو اكتمالهااملستقل من هذه املعلومات، و 

تأسست . م لدراسة وإعداد تقرير حول قطاع النقل البحري وسوق الناقالت البحرية1225خالل عام  ماكويلنجعينت الشركة 

ية مستقلة مختصة في م ويقع مقرها في مدينة نيويورك في الواليات املتحدة ألامريكية، وهي شركة استشار 2391عام  ماكويلنج

 .قطاع النقل البحري 

ملحة عامة عن "، 1هو مصدر املعلومات املتعلقة بسوق الناقالت البحرية والواردة في القسم  ماكويلنجإن التقرير الذي أعدته 

 "السوق الصناعة و 
ً
 بأن . ، ما لم يتم إلاشارة إلى خالف ذلك صراحة

ً
ي شهر فبراير أجرت الدراسة وأعدت التقرير ف ماكويلنجعلما

إال أن الشركة ترى أن املعلومات الواردة  .م وبالتالي فهو ال يتضمن أي تطورات لوضع السوق منذ بداية سنة إعداد التقرير1225

 منذ ذلك التاريخ وبالتالي ما زالت تعكس أساسيات سوق الناقالت البحرية  1في القسم 
ً
 .تاريخ هذه النشرة حتىلم تتغير جوهريا

أو  ماكويلنجموافقتها الخطية ولم تسحبها الستخدام املعلومات التي توصلت إليها في هذه النشرة، وال تمتلك  ماكويلنجوقد قدمت 

 .موظفيها أو أي من أقربائهم أو تابعيهم أي أسهم أو مصلحة في الشركة أو أي من شركاتها التابعة أو أي طرف ذي عالقة

 .قسم إلى أقرب رقم صحيحوتم تقريب جميع النسب املئوية في هذا ال

من مصادر عامة متاحة للجمهور خاصة بقطاع النقل البحري وسوق الناقالت البحرية،  1إن املعلومات ألاخرى الواردة في القسم 

الصادر عن مؤتمر هيئة ألامم املتحدة " Review of Maritime Transportمراجعة للنقل البحري "والتي من بينها تقرير بـعنوان 

، باإلضافة إلى تقرير (www.unctad.org)م واملتوفر على املوقع إلالكتروني 1224، جنيف، سويسرا، UNCTADارة والتنمية للتج

م واملتوفر على موقع صندوق النقد 1225يناير في الصادر عن صندوق النقد الدولي، "  Cross Currentsتّيارات غير سلسة"بعنوان 

باإلضافة إلى املعلومات الواردة في موقع إدارة معلومات الطاقة في الواليات املتحدة ألامريكية . (www.imf.com)الدولي إلالكتروني 

(www.eia.gov ) وموقع املنظمة البحرية الدولية(www.imo.org )من بين مصادر املعلومات ألاخرى املستخدمة في هذا القسم. 

 أساسيات سوق الناقالت البحرية  1-1

، وتنقل أنواع عديدة من الشحنات السائلة، 
ً
 لنقل مواد سائلة بكميات ضخمة عبر الشحن بحرا

ً
الناقالت سفن مصممة خصيصا

وُيعد كل من النفط الخام والبترول واملنتجات البترولية . مثل النفط الخام واملنتجات البترولية واملواد الكيماوية والزيوت النباتية

في املائة من إجمالي حجم  92لقيمة والكمية في النقل البحري منذ القدم، وتمثل منتجات الزيت والغاز ألاهم وألابرز من حيث ا

وقد ارتفع حجم شحن الزيت والغاز بمعدل نمو سنوي . 2-1م على النحو املبين في الجدول 1229التجارة البحرية العاملية في عام 

ب بلغ 
ّ
 منذ عام  2.1مرك

ً
 .م2392في املائة سنويا
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 (شحنات بماليين ألاطنان)م 2814–م1018التجارة البحرية العاملية في سنوات مختارة بين عامي: 1-1الجدول 
جميع )املجموع 

 (الشحنات
 البضائع الجافة ألاخرى 

البضائع السائبة 

 *الرئيسة
 السنة قطاع النفط والغاز

 1018 في املائة55 في املائة29 في املائة11 2201540452

 1008 في املائة52 في املائة21 في املائة99 2502430912

 1008 في املائة44 في املائة15 في املائة91 2109310912

 2888 في املائة91 في املائة11 في املائة41 1404940512

 2882 في املائة94 في املائة14 في املائة41 1302950122

 2881 املائةفي 95 في املائة14 في املائة42 9204390113

 2881 في املائة94 في املائة14 في املائة42 9101510321

 2880 في املائة99 في املائة15 في املائة41 9901590999

 2880 في املائة94 في املائة19 في املائة42 9102990911

 2818 في املائة99 في املائة11 في املائة93 9409320915

 2811 في املائة91 املائةفي 11 في املائة42 9503190919

 2812 في املائة92 في املائة92 في املائة93 9901250992

 2814 في املائة92 في املائة92 في املائة42 9302520912

 قد يستحيل جمع ألارقام املدرجة في الجدول وهذا بسبب التقريب

 مدرجة في العمود املسمى 
ً
 "والغازالنفط "الكيماويات السائلة املنقولة بحرا

 ألالومنيا والفوسفات بحوالي مليارات ألاطنان / خام الحديد، الحبوب، الفحم، البوكسيت * 
 م02811 جنيف0 سويسرا0UNCTAD 0 تقارير صادرة عن مؤتمر هيئة ألامم املتحدة للتجارة والتنمية"مراجعة عامة للنقل البحري : "املصدر

ا يرتبط استهالك الطاقة والطلب على النقل البحر 
ً
ي بالنمو الاقتصادي العالمي إذ أن النشاط الاقتصادي يتطلب ويدفع استهالك

أعلى للطاقة، وفيما يتعلق بمصادر الطاقة العاملية املختلفة، فإن النفط الخام ومنتجات البترول يعدان املصدر ألاول للطاقة 

في الدول النامية التي يزداد فيها استخدامات الطاقة مع  وهذا يزداد بالتناسب مع نمو الاقتصاد العالمي، وهذا الارتباط يكون أقوى 

 .ازدياد نموها الصناعي

وينشأ الطلب على النقل البحري من متطلبات استهالك الطاقة في الاقتصادات إلاقليمية والتفاوت الجغرافي ملصادر العرض، وهذا 

. واملنتجات البترولية من مناطق املصدر إلى مناطق الاستهالكيعزز الطلب على الناقالت البحرية املستخدمة لنقل النفط الخام 

 :م1221م و1224يوضح الشكل أدناه معدالت نمو الناتج املحلي إلاجمالي في مجموعة من الدول املختارة بين عامي 

 : 1-1الشكل 
ً
 م2811-م2811معدالت نمو الناتج املحلي إلاجمالي عامليا

 (في املائةعلى أساس تعادل القوة الشرائية ) 
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 م1225صندوق النقد الدولي، التوقعات الاقتصادية العاملية، يناير : املصدر

 سوق النفط والنقل في اململكة العربية السعودية 1-2

 سوق النفط السعودي 1-2-1

، وتدير (السعودية)شركة نفط مملوكة لحكومة اململكة العربية السعودية ( أرامكو السعودية)إن شركة الزيت العربية السعودية 

 كما في عام  115.1أرامكو السعودية أكبر احتياطي مثبت في العالم من النفط الخام واملكثفات والبالغ 
ً
م، 1229مليار برميل تقريبا
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تريليون 139.9م، وتدير ما يقارب 1229ائة من إجمالي الاحتياطي العالمي املثبت من النفط الخام في عام في امل 21أي ما يقارب 

 9.م1229في املائة من احتياطي الغاز الطبيعي املثبت في العالم لعام  4قدم مكعب من احتياطي الغاز الطبيعي أي ما يقارب 

مليون برميل، وذلك عبر منشآتها النفطية الرئيسية  3.9ودية من النفط الخام م، بلغ إلانتاج اليومي ألرامكو السع1224وفي عام 

م والقطيف وشيبة  9.2وبلغ معدل تصدير أرامكو السعودية من هذا الانتاج اليومي . في بقيق وحرض وخريص والخرسانية والنعّيِ

، أي ما يقارب 
ً
 19بنسبة )املستورد الرئيس ي للنفط الخام السعودي  وكانت دول آسيا. 1في املائة من إنتاجها 99مليون برميل يوميا

 9(.في املائة 29بنسبة )، وثم أوروبا (في املائة 21بنسبة )متبوًعا بدول أمريكا الشمالية ( في املائة

 سوق نقل النفط السعودي 1-2-2

التقرير املعد من ماكويلنج، يتم بيع فبناًء على . يرتبط سوق نقل النفط السعودي بشكل وثيق بإنتاج أرامكو السعودية وصادراتها

وفيما يتعلق بالجزء املتبقي (. FOB)في املائة من صادرات أرامكو السعودية على أساس التسليم على ظهر السفينة  32-92ما يقارب 

شركة هي المن الصادرات والتي يتم بيعها على أساس التسليم للعميل حيث يشتمل سعر البيع على التأمين وتكاليف النقل، فإن 

 .املزود الرئيس ي لخدمات النقل البحري ألرامكو السعودية

 الطلب على ناقالت النفط 1-4

والذي يؤثر على كمية )تتعدد العوامل التي تؤثر على الطلب على ناقالت النفط ومنها عامل العرض والطلب العالمي للنفط الخام 

، وعامل املسافة ما بين مناطق إلانتاج والتكرير ومناطق (قالت البحريةالنفط الخام واملنتجات املكررة املنقولة بواسطة النا

ويوضح الشكل أدناه أهم مناطق تصدير (. والذي يؤثر على مسافة نقل النفط الخام أو املنتجات املكررة منها وإليها)الاستهالك 

 .واستيراد النفط ومنتجات البترول في العالم

 )م 2814 - بين املناطق العامليةحركة النفط الخام واملنتجات فيما 
ً
 (مليون برميل يوميا

 )م 2814 - العاملية املناطق بين فيماحركة النفط الخام واملنتجات : 2-1الشكل 
ً
 (مليون برميل يوميا

 

 
 م2811إلاحصائية للطاقة العامليةBP  0مراجعة : املصدر
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 :م1229املتصلة به لعام ويوضح الجدول أدناه حركة النفط الخام واملنتجات 

 )م 2814 -حركة النفط الخام واملنتجات فيما بين املناطق العاملية : 2-1الجدول 
ً
 (ألف برميل يوميا

 
 :إلى

        

 :من
أمريكا 

 الشمالية

أمريكا 

الجنوبية 

 والوسطى

 أوروبا

روسيا والاتحاد 

السوفياتي 

 السابق

الشرق 

 ألاوسط
 الهند إفريقيا

آسيا الشرق 

ألاقص ى 

 وأستراليا

 الصادرات

 90112 599 242 291 91 1 393 20219 40119 أمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية 

 والوسطى
20929  -911 1 1 1 191 339 90922 

 10422 529 29 531 151 224-  239 913 أوروبا

روسيا ودول 

الاتحاد السوفييتي 

 السابق

515 25 50313  -199 91 41 10211 30241 

 230129 210933 10523 994-  3 10294 299 10245 الشرق ألاوسط

 10192 20141 141-  15 9 10315 911 319 إفريقيا

 20191 919-  299 914 2 299 39 19 الهند

آسيا الشرق 

 ألاقص ى وأستراليا
254 251 213 22 91 211 229 40334 50915 

 510499 190122 40234 20421 20291 292 210199 10294 220291 الواردات

 م2811إلاحصائية للطاقة العامليةBP 0مراجعة : املصدر

يتميز الطلب على الناقالت . يقاس الطلب على الناقالت البحرية بالنظر إلى ناتج ضرب وزن الحمولة بالطن في مسافة الرحلة بامليل

وحجم أجزاء الحمولة والذي يتأثر إما ،القادرة على نقلهاالبحرية بعدد من املتغيرات وتشمل نوع الحمولة املراد نقلها، والسفن 

بالجمارك أو بأي قيود أخرى في ميناء التحميل أو ميناء التفريغ،ومن املتغيرات أيضا مدى تكرار الطلب على توصيل الحمولة 

وإن كل . وتنوع املسارات التجارية واملواقع املختلفة حول العالم التي يتم فيها تحميل وتفريغ الحموالت والتي تؤثر بدورها على عدد

هذه املتغيرات رهينة الوقت مما يعني أن على مشغلي الناقالت التركيز على تشغيل أسطول الناقالت بالشكل ألامثل للحصول على 

 .أعلى مستويات الفاعلية في التشغيل

لحلو في الواليات املتحدة ألامريكية والبديل الكندي ا/ وفي آلاونة ألاخيرة أدت تلك الزيادة الهائلة في إنتاج النفط الصخري الخفيف

  الحامض/ من إنتاج النفط الخام الثقيل
ً
 كبيرا

ً
 .إلى خفض الواردات إلى أمريكا الشمالية انخفاضا

   ناقالتالأنواع  1-4-1

 للحمولة الساكنة بالطن 
ً
صنف الناقالت البحرية وفقا

ُ
ويمكن تصنيف الطلب على ناقالت . وسعة نقل الشحنات "(DWT)"ت

 :فئات رئيسية حسب نوع الناقلة البحرية وهي ستالبحرية إلى 

 ناقالت النفط العمالقة 

 ماكسس ناقلة سوي 

  أفراماكسناقلة  

 ناقلة باناماكس  

 ناقلة متوسطة الحجم 

 ناقلة هاندي 
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 :الناقالت البحرية املذكورةبعض املواصفات الرئيسية لكل من أدناه ويبين الجدول 

 فئات حجم الناقالت البحرية : 4-1الجدول 

 (طن)مدى الحمولة الساكنة  الوصف فئات السفن
 السعة

 ( ألف برميل من النفط)

  ناقالت النفط العمالقة
ً
 1.222 923.333إلى  122.222من  ناقلة نفط ضخمة جدا

 2.222 233.333إلى  212.222من  ناقلة النفط الخام سويس ماكس

 952 223.333إلى  95.222من  تنظيف الناقلة/ناقلة النفط الخام "(LR2)" 2املدى البعيد / أفراماكس

 "(LR1)" 1املدى البعيد /باناماكس

/ املنتجات النظيفة / النفط الخام 

 الكيماويات

 ناقلة املنتجات

 422 94.333إلى  55.222من 

 (MR2)ناقلة املدى املتوسط 
 الناقالت املتوسطة

 ناقلة املنتجات النظيفة والكيماويات
 912 54.333إلى  42.222من 

 (MR1)ناقلة املدى املتوسط 
 الناقالت املتوسطة

 ناقلة املنتجات النظيفة والكيماويات
 192 93.333إلى  19.522من 

 212 19.433إلى  22.222من  ناقلة املنتجات النظيفة والكيماويات هاندي

 ماكويلنج : املصدر

 

يكاد يشكل نقل النفط الخام كامل الطلب على ناقالت النفط العمالقة وسويس ماكس، أما الطلب على ناقالت أفراماكس 

وباناماكس والناقالت املتوسطة املدى فهو لنقل النفط الخام ونقل املنتجات البترولية غير النظيفة مثل زيت الوقود واملنتجات 

النظيفة مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات، ونقل املواد الكيميائية، ويشكل نقل النفط الخام حوالي ثلثي الطلب على البترولية 

ناقالت أفراماكس فيما يذهب الثلث املتبقي لنقل البضائع،أما الطلب على ناقالت باناماكس يأتي من النفط الخام واملنتجات 

 .بية العظمى من الحموالت املنقولة على ناقالت املدى املتوسط هي املنتجات البتروليةالبترولية غير النظيفة، وإن الغال

 سفن الناقالت البحرية من الحجم ألاصغر في نقل املنتجات البترولية املكررة
ً
وكما هو الحال لناقالت النفط الخام، . تستخدم عادة

 قادرة على نقل كميات أكبر م
ً
 فإن سفن الناقالت ألاكبر حجما

ً
ن الشحنات ملسافات أطول، بينما تستخدم الناقالت ألاصغر حجما

 .لنقل حموالت أقل وملسافات أقصر

وناقالت املدى املتوسط  )"LR"(إلى ناقالت املدى البعيد "( ناقالت املنتجات)"تنقسم أصناف ناقالت املنتجات البترولية املكررة 

)"MR"( .إلى نا 
ً
، وناقالت املدى  )"LR1"( 2قالت املدى البعيد وتنقسم ناقالت املدى البعيد أيضا

ً
وهي بحجم ناقالت باناماكس تقريبا

 " LR2"( 1البعيد 
ً
 إلى ناقالت املدى املتوسط . وهي بحجم ناقالت أفراماكس تقريبا

ً
 2وبدورها تنقسم ناقالت املدى املتوسط أيضا

)"MR1"(  1وناقالت املدى املتوسط  طن من الحمولة الساكنة، 930333إلى  190522للسفن بحجم من )"MR2 )" للناقالت بحجم

 لقطاع الناقالت البحرية،  1.9يوضح الشكل . طن من الحمولة الساكنة 540333إلى  420222من 
ً
أدناه عدد الرحالت الفردية وفقا

 إلى البيانات اململوكة ملاكويلنج
ً
م، تعد ناقالت أفراماكس الناقالت 1224وفيما يتعلق بعدد الرحالت الفردية في عام . وهذا استنادا

على سوق نقل املنتجات  )"MR2"( 1لرئيسية بالنسبة للمنتجات البترولية غير النظيفة، بينما تسيطر ناقالت املدى املتوسط ا

 .البترولية النظيفة
 

ميل بين عامي /إجمالي الطلب على نقل للمنتجات البترولية النظيفة واملنتجات البترولية غير النظيفة بالطن التالييوضح الشكل 

أدناه الطلب في السوق الفورية على الفئات املختلفة من ناقالت املنتجات البترولية النظيفة  9-1يوضح الشكل . م1224م و1222

 .م1224واملنتجات البترولية غير النظيفة خالل عام 
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 م2811-2888ميل من / ميل بالتريليون طن/ إجمالي الطلب بالطن: 4-1الشكل 

 

 
 ماكويلنج : املصدر

 
 

 

 لقطاع الناقلة: 1-1 الشكل
ً
 م2811-عدد الرحالت الفردية وفقا

 
 

   البترولية النظيفة نقل املنتجات               نقل املنتجات البترولية غير النظيفة           

   
 ماكويلنج : املصدر

 

 

 

          /      
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 الطلب على الناقالت البحرية 1-1

 الطلب على ناقالت املنتجات البترولية غير النظيفة 1-1-1
 

 م2811-م2888نقل النفط الخام والوقود املتبقي -الطلب على الناقالت البحرية: 2-1 الشكل

 ( مليون طن)

 
 ماكويلنج : املصدر

 

 م2811-م2888نقل النفط الخام والوقود املتبقي -الطلب على الناقالت البحرية: 1-1 الشكل

 ( مع بيان فئة الناقلة –ميل /تريليون طن)

 
 ماكويلنج  : املصدر

 

على مقياس الاتحاد الوطني للنفط على أنها منتجات بترولية غير  1.5لونها  تصنف املنتجات املكررة من النفط الخام التي يتجاوز 

 من زيت الوقود والبقايا الشمعية منخفضة الكبريت وخام الكربون "( DPP)"نظيفة 
ً
وتشمل املنتجات البترولية غير النظيفة كال

جة لزيادة إنتاج أمريكا الشمالية من النفط م نتي1222إن الطلب على إجمالي الناقالت البحرية في انخفاض منذ عام . ألاسود
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في املائة من  3م وبنسبة 1229في املائة عن مستويات عام  2.9م انكمش إجمالي الطلب على الناقالت بنسبة 1224وفي عام . الخام

ميل /يليون طنتر  1.35( ألاشرطة الحمراء)م،وبلغ إجمالي الطلب على املنتجات البترولية غير النظيفة 1222نسبة الذروة في 

م، وال يشمل ذلك الوقود الخام واملكرر على الناقالت 1229في املائة من النسب إلاجمالية لعام  1.3بانخفاض يبلغ نسبة 

ازداد الطلب على الناقالت البحرية للمنتجات البترولية . املتوسطة املدى بسبب الطلب البسيط عليها مقارنة بالسوق بأكمله

 بسبب أنه ال يمثل سوى نسبة  النظيفة خالل الاعوام
ً
في املائة  25الخمسة املاضية ولكن يظل أثره على إلاجمالي الكلي هامشيا

م ارتفع الطلب على الناقالت البحرية للمنتجات البترولية النظيفة 1224في عام . فقط من إجمالي الطلب على الناقالت البحرية

 . ميل/تريليون طن 2.59طلب إلى م ووصل ال1229في املائة مقارنة بعام  2.1بنسبة 

  هتوقعل يعد أسهلالطلب على ناقالت النفط العمالقة 
ً
ألاخرى، وذلك كافة فئات الناقالت البحرية الطلب على  بتوقعاتمقارنة

 إلى أن ناقالت 
ً
ستخدم لنقل كميات ضخمة من النفط الخام من مناطق إلانتاجالنفط العمالقة نظرا

ُ
،، والتي تعد محدودة ت

ً
 نسبيا

ميل من إجمالي /تريليون طن 4.14في املائة أو  39وتشكل أفضل عشرة أنشطة تجارية نسبة . إلى أسواق الطلب ألابرز في العالم

وانخفض عدد رحالت ناقالت النفط العمالقة على الخط التجاري الذي يربط بين الخليج . الطلب على ناقالت النفط العمالقة

م، ومع ذلك يظل هذا الخط هو ثاني أكبر 1229في املائة مقارنة بنفس الفترة من عام  9ألامريكية بنسبة  العربي والواليات املتحدة

وقد انخفضت بانتظام صادرات الخليج العربي إلى الواليات املتحدة ألامريكية منذ . خط تجاري في قطاع ناقالت النفط العمالقة

 في عام / لمليون برمي 1.9م حيث سجلت انخفاًضا من 1229عام 
ً
 في أكتوبر عام / برميل 1110122م إلى 1229يوميا

ً
يوميا

 من ارتفاع إلانتاج في أمريكا الشمالية الخط التجاري بين الخليج العربي والواليات . م1224
ً
ومن الخطوط التجارية التي تأثرت سلبا

 بسبب تنوع املنتجات الخام  املتحدة ألامريكية، ولكن لم تتأثر صادرات النفط الخام الثقيل إلى الواليات
ً
املتحدة ألامريكية إال قليال

املنتجة في الخليج العربي، وسوف يضغط ازدياد إلانتاج الكندي من النفط الخام خالل السنوات القادمة على خط تجارة النفط 

. تاج بأسعار النفط الخام العامليةالخام الثقيل بين الخليج العربي والواليات املتحدة ألامريكية ولكن سوف يتأثر معدل توسع إلان

أما الخط التجاري بين الخليج العربي والشرق ألاقص ى فيستمر بمثابة الخط التجاري البحري الرئيس ي في قطاع ناقالت النفط 

قد غير ألاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آلاسيوية التوسع الاقتصادي سريع الخطى في الدول  كما أنالعمالقة، 

غير ألاعضاء في آلاسيوية من املتوقع أن تشهد الدول كما أنه . في هذه البلدان حجم الطبقات الاجتماعية املتوسطةتسبب في زيادة 

 في قطاع النقل الشخص ي خالل ألاعوام الخمسة 
ً
 استثنائيا

ً
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الشرق ألاوسط نموا

 .القادمة

 على سلسلة التوريد العاملية ونتوقع تصاعد هذه الظاهرة حتى وكان للصادرات ال
ً
 كبيرا

ً
كندية إلى الواليات املتحدة ألامريكية أثرا

م حيث إن كندا ُمصّدر صاف للنفط الخام مع زيادة إنتاجيتها من الرمال النفطية، وسوف تزداد كذلك الصادرات 1223عام 

 بس. الكندية إلى الواليات املتحدة ألامريكية
ً
بب القيود املفروضة على النقل متعدد الوسائط، ال يصل النفط الخام الكندي حاليا

إلى املوانئ الساحلية من أجل تحميل ناقالت البحرية إلى أسواق التصدير ألابعد بأي كميات كبيرة، والواليات املتحدة ألامريكية هي 

 .في املائة من مبيعاتها من النفط الخام 39ا يقارب املستفيد ألاول من نمو خط التصدير التجاري لكندا حيث تشكل م

، / مليون برميل 2.5م، ارتفعت صادرات النفط الخام الكندي الثقيل إلى الواليات املتحدة ألامريكية بمعدل 1225منذ عام 
ً
يوميا

، وكان للتسويق / برميلمليون  4وفي الوقت ذاته ارتفع إنتاج الواليات املتحدة ألامريكية من النفط الخام الخفيف بمعدل 
ً
يوميا

 للتنوع الواسع من درجات 
ً
التجاري لصناعات الرمال والصخور النفطية تأثيرات واسعة النطاق على تدفقات التجارة العاملية نظرا

 .النفط الخام املتاحة من أسواق أمريكا الشمالية غير التقليدية

م، ومع ذلك ال يزال يمثل 1224في املائة في عام  2رق الاقص ى بنسبة انخفض املعروض من النفط الخام من غرب إفريقيا إلى الش

كما انخفض الطلب على ناقالت النفط العمالقة من غرب إفريقيا بنسبة . ثالث أكبر خط تجاري في قطاع ناقالت النفط العمالقة

 في عام  1.95
ً
يا إلى القارة شبه الهندية لتسويق تحول املنتجون في غرب إفريق. م1229م عن مستويات 1224في املائة تقريبا

في املائة بين عامي  3معروضاتهم املعزولة، وارتفعت صادرات غرب إفريقيا إلى الهند باستخدام ناقالت النفط العمالقة بنسبة 

 . م1224م و1229



 

  21 
 

 في عام 
ً
 كانت أكثر الخطوط التجارية على ناقالت النفط العمالقة توسعا

ً
من دول الكاريبي إلى الشرق م الخط التجاري 1224وأخيرا

في  293في املائة ونسبة  93ألاقص ى والخط التجاري من الساحل الشرقي ألمريكا الجنوبية إلى الشرق ألاقص ى حيث نمت بنسبة 

 شهدت هذه الخطوط التجارية أكبر فائدة من زيادة الطلب من الدول غير ألاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي. املائة على التوالي

وانخفض الخط التجاري بالكامل من الساحل الشرقي ألمريكا الجنوبية إلى الساحل الشرقي ألمريكا الشمالية إلى . والتنمية في آسيا

 الخط التجاري للشرق ألاقص ى ب تم استبدالهم،حيث 1224ميل في عام / حد صفر طن
ً
 .بشكل كامل تقريبا

 لناقالت سويس ماكس في عام  الخط التجاري من غرب إفريقيا إلى شمال أوروبا هو 
ً
مليار  129م مسجلة 1224ألاعلى استخداما

 باالنخفاض في التدفقات التجارية إلى 1229في املائة عن مستويات عام  21ميل، بزيادة تبلغ نسبة / طن
ً
م التي تأثرت إيجابيا

قص ى على الطلب نتيجة النخفاض واردات استحوذ الخط التجاري من دول الكاريبي إلى الشرق ألا. الواليات املتحدة ألامريكية

 . م1223استمرار هذا التوجه حتى عام  ماكويلنجالواليات املتحدة ألامريكية بالتوازي مع تجارة ناقالت النفط العمالقة، وتتوقع 

 خالل الفترة من عام 
ً
 مطردا

ً
إلى الانخفاض  م ولكنه اتجه1222م إلى 1222وقد شهد الطلب إلاجمالي على ناقالت أفراماكس نموا

 إلى تحول الحمولة إلى قطاع ناقالت 
ً
خالل السنوات الخمس املاضية، وُيعزى انخفاض حصة ناقالت أفراماكس في السوق جزئيا

سويس ماكس وذلك إلى حد كبير بسبب تعدد استعماالت الناقلة في التوريد إلى مجموعة متنوعة من ألاسواق، ومن العوامل 

كة التجارة على الطريق التجاري البحري التاريخي من دول الكاريبي إلى خليج الواليات املتحدة ألامريكية إلاضافية لذلك انخفاض حر 

 بنسبة 1224و في عام . والطريق التجاري فيما بين أوروبا
ً
في املائة في إجمالي الطلب العالمي على  22م رصدت ماكويلنج انخفاضا

كان قطاع ناقالت باناماكس . م1224ميل في /تريليون طن 2.91م إلى 1229ي عام ميل ف/تريليون طن 2.41ناقالت أفراماكس من 

ميل من إجمالي الطلب على ناقالت املنتجات البترولية غير / مليار طن 919في املائة، أو  9.1م يمثل نسبة تبلغ حوالي 1224في عام 

 في الطلب مع القضاء  وشهد.م1224م و 1229في املائة بين عامي  22.9النظيفة أي تراجع بنسبة 
ً
قطاع ناقالت باناماكس تراجعا

على التجارة التقليدية مثل تلك التي تخص الطريق التجاري بين منطقة البحر الكاريبي إلى الساحل ألاطلس ي للواليات املتحدة في 

لى الساحل الغربي للواليات املتحدة ظل التغيرات املتنامية في التجارة،وتسبب في هذا الانخفاض برنامج الصادرات الكندية املتنامي إ

 (. ألاشرطة الذهبية والصفراء 9-1الشكل )ألامريكية وإلى الخارج ولكنه لم يعكسه 
 

 م2811-2888 -أعلى عشرة خطوط تجارية لنقاالت باناماكس: 1-1 الشكل

 ميل -طن مليار

 

 

  ماكويلنج: املصدر
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واملنتجات املكررة ومراكز الطلب التي تخدمها على سوق الناقالت البحرية من خالل تؤثر التغييرات في مصادر عرض النفط الخام 

تعديل شبكة الخطوط التجارية ملختلف فئات الناقالت البحرية، وإن بعض الخطوط التجارية للناقالت تنخفض من حيث حجم 

ط أخرى، وقد يتمثل صافي التأثير في زيادة الحمولة بينما تزداد في خطوط أخرى، وتظهر خطوط تجارية جديدة بينما تختفي خطو 

 .الطلب على نوع واحد من الناقالت البحرية أو انخفاضه مع ارتفاعه في نوع آخر أو انخفاضه

 الطلب على ناقالت املنتجات النظيفة 1-1-2

على مقياس الاتحاد  1.5 -أو أقل من-هي املنتجات املكررة من النفط الخام بلون يساوي "( CPP)"املنتجات البترولية النظيفة 

 من البنزين والديزل ووقود الطائرات وغيرها. الوطني للنفط
ً
 . وتشمل هذه املنتجات كال

 من الخطوط التجارية للنفط الخام حيث يمك
ً
ن أن تتأثر أساسيات الخطوط التجارية للمنتجات البترولية النظيفة أقل ثباتا

ستخدم . الطلب بسبب مجموعة من العوامل وهذا بسبب أن املستهلك الحقيقي الوحيد للنفط هو املصفاة
ُ
ومن ناحية أخرى، ت

وقد تتأثر تجارة ناقالت املنتجات النظيفة بعوامل منها . املنتجات النظيفة في أغراض النقل والتدفئة والصناعة وكوقود احتياطي

ثال التقلبات إلاقليمية في العرض والطلب أو الطقس أو الدعم الذي تقدمه الدولة أو التشريعات أو حصاد على سبيل امل

 . املحاصيل

وقد تأثر . م1229في املائة مقارنة بمستويات عام  2.1م، ارتفع إجمالي الطلب على املنتجات البترولية النظيفة بنسبة 1224في عام 

وامل املذكورة أعاله ومن إنشاء خطوط تجارية بحرية أطول للمنتجات النظيفة في فئة املدى هذا الارتفاع في الطلب من الع

البعيد، وجاء دعم هذا ألاخير من وصول النفط الخام إلي شركات التكرير في الواليات املتحدة بتكلفة أقل مما أدى إلى أحجام 

 . صادرات قوية

 م 2811-2888ملنتجات البترولية النظيفة عام نقل ا -الطلب على الناقالت البحرية: 0-1 الشكل

 ميل -طن مليار

 
 ماكويلنج : املصدر

  4م بنسبة 1224ازداد إجمالي تجارة املنتجات البترولية النظيفة بين الشرق ألاوسط والشرق ألاقص ى في عام 
ً
في املائة مقارنة

م أنتج الشرق 1224وفي عام . م1229م إلى عام 1221عام في املائة وفي الفترة من  5م بعد انكماشه بنسبة 1229بمستويات عام 

 من املنتجات املكررة، أونسبة / مليون برميل 1.1ألاوسط ما يقارب 
ً
ومن املخطط زيادة سعة . في املائة من الطلب العالمي 22يوميا

 خالل توقعات هذه الفترة / برميل 1220222املصفاة إلى 
ً
 في اململكة العربية / رميلب 4220222؛ منهم (م1223-م1225)يوميا

ً
يوميا

 في أبو ظبي/ برميل 4220222السعودية و
ً
 في معروضات الشرق ألاوسط من . يوميا

ً
 كبيرا

ً
وبتنفيذ هذه الخطط فمن املحتم أن تحوال

 .املنتجات البترولية النظيفة يؤثر على التدفقات التجارية لناقالت املنتجات النظيفة

غلقت  يعاني قطاع التكرير ألاوروبي
ُ
م، وعلى الرغم من خفض 1221مصفاة تكرير أوروبية منذ عام  29منذ خمسة أعوام، إذ أ

 في العرض يبلغ 
ً
 / مليون برميل 1السعة مازالت أوروبا تعاني من فائضا

ً
وقد ألقى الفائض في املعروض بثقله على هوامش . يوميا

ومع انخفاض إلانتاج في بحر الشمال، لم تصمد أوروبا كمنافٍس  التكرير مما تسبب في مزيد من التدهور في توقعات هذا القطاع،

وعلى عكس أوروبا، شهد قطاع التكرير في الواليات املتحدة ألامريكية ازدهارا يرجع إلى وفرة املواد الخام .أمام املنتجين بتكلفة أقل

 .املحلية الرخيصة
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ملكها ماكويلنج إلى مواصلة استمرار النمو في التجارة في اتجاه حمولة أكبر تشير ألارقام الثابتة املستمدة من البيانات التجارية التي ت

 بينما انكمشت  9خط تجاري بنسبة  25وذلك ألعلى  )"LR"(ارتفعت حصة ناقالت املدى البعيد . م1224خالل عام 
ً
في املائة تقريبا

 . بنفس النسبة" MR"ناقالت املدى املتوسط 

في املائة من إجمالي  51دعامة أسطول ناقالت املنتجات النظيفة، وتمثل هذه الشريحة  )"MR2"( 1تمثل ناقالت املدى املتوسط 

 )"LR2"( 1وناقالت املدى البعيد  )"LR1"( 2م، ومثلت كل من ناقالت املدى البعيد 1224الطلب على املنتجات املكررة في عام 

ت باناماكس في قطاع ناقالت املنتجات غير النظيفة، تمثل فئة ناقالت في املائة من الطلب على النقل، وكما في حالة ناقال  29حوالي 

شريحة صغيرة، وتستعمل بشكل أساس ي في ( طن من الحمولة الساكنة 420222إلى  190522بحجم )، )"MR1"( 2املدى املتوسط 

 . ألاسواق إلاقليمية املتخصصة

 أرقامملاكويلينج م، سجلت البيانات اململوكة 1224خالل عام 
ً
ناقالت املنتجات البترولية النظيفة تقل عن ترتيبات عاملية حول  ا

في املائة بينما ارتفعت  29بنسبة  )"MR2"( 1املدى املتوسط  ناقالتفي املائة، وارتفعت أرقام  29ممثلة زيادة سنوية بنسبة  30222

على التوالي من عام في املائة  29و في املائة  22 بنسبة )"LR2"( 1وناقالت املدى البعيد  )"LR1"( 2أرقام ناقالت املدى البعيد 

 . م1224م إلى عام 1229

 الطلب على ناقالت الكيماويات 1-1-4

يشمل إجمالي الطلب على ناقالت الكيماويات التجارة البحرية العاملية في السلع الكيماوية والزيوت النباتية التي تتبع بشكل وثيق 

في املائة من حصة السوق من حيث العدد،  92الناتج املحلي إلاجمالي العالمي، وتبقى آسيا أكبر محرك للشحنات الكيماوية بنسبة 

مليون متر؛ ثم تاله  242في املائة أي  1.2م بنسبة 1221عام  وحتىم 1222لطلب على الكيماويات منذ عام وكان أعلى نمو في ا

 بنسبة 
ً
 من عام . م1223في املائة خالل ألازمة املالية في عام  2.3انخفاضا

ً
م، وصلت التجارة البحرية للكيماويات إلى 1224واعتبارا

 .م1222من معدل النمو السنوي املركب منذ عام في املائة  9مليون متر أو  122ما يقارب 

توقعات واضحة بالنمو  وجود معو  .في املائة من إجمالي إلانتاج العالمي 12تشغل التجارة البحرية للكيماويات ما يقارب نسبة 

إن هذا من شأنه في هذه البلدان، فلطبقة املتوسطة ، مدعومة بنمو سريع لالبعيد النامية على املدىالدول تشهدها اقتصادات 

  .الطلب على الكيماويات العامةزيادة 
ً
 15-12على انخفاض في استهالك الفرد بنسبة  -وحتى تاريخه-مع ذلك تحافظ الصين حاليا

 بالواليات املتحدة ودول منطقة اليورو؛ ومن املتوقع أن تبقى على حالها حتى عام 
ً
م حتى تكثف إلاصالحات 1221في املائة مقارنة

ي مجال إعادة الهيكلة وإجراء تصحيح ملحوظ في قيمة املمتلكات، ومن املتوقع أن يكون نمو معدل الناتج املحلي إلاجمالي الهامة ف

في املائة مما ينعكس في تخفيضات غير مفيدة في قطاع الكيماويات املحلي في الصين وفي املقابل تحفظ  1بنسبة " العادي الجديد"

 .خالل السنوات القليلة القادمة في تجارة الكيماويات العاملية
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 نقل الكيماويات والزيت النباتي : الطلب على الناقالت: 3-1 الشكل
ً
م 1224 - 1222عام  عامليا  

 مليون طن متري 

 
  ماكويلنج : املصدر

 

م، فإن املشروعات يعاد تقييمها ومن املحتمل 1224في املائة منذ منتصف عام  52ومع هبوط أسعار النفط بما يقارب نسبة 

تأجيلها أو إلغائها، فعلى سبيل املثال سوف تتعرض مشروعات كيماويات الفحم في الصين، التي تتطلب نفقات رأسمالية عالية 

في املائة، للتهديد حيث تولت مشروعات مشتركة جديدة تخطيط  12غيل يبلغ نسبة وخبرة تشغيلية وحد أدنى من معدل التش

دوالر  12معظم الوحدات، وتشير توقعات ماكويلنج الداخلية إلى جدوى تلك املشروعات يقوضها انخفاض سعر النفط إلى أقل من 

لغي  أمريكي للبرميل، وكان آخر إلغاء للمشروعات في الشرق ألاوسط قد وقع بين شركة
ُ
قطر للبترول وشركة شل ألامريكية حيث أ

 مشروع مرفق عطريات ينبوع  1.5 تهقيميمثل ما مشروع مجمع الكرعانة للكيماويات الذي 
ً
مليار دوالر أمريكي، وكما تأجل أيضا

اكويلنج أن م، وتتوقع م1225م حيث تم إعادة تحديد موعد بدء املشروع إلى النصف ألاول من عام 1224ياسرف منذ أواخر عام 

 .تقود مثل هذه ألاحداث قرارات مماثلة في السوق في املستقبل

م من رسوم 1225فبراير عام  2فقد خفضت روسيا ابتداًء من . وفي هذه ألاثناء نتوقع أن نشهد تكثيف لخطط حماية التجارة

 يقاببمقدار الثلث ( BTX)الصادرات على البنزين والتولوين والزيلين 
ً
م، 1224في املائة منذ سبتمبر عام  12رب نسبة ما يوازي هبوطا

من الصين ( PTA)في حين قامت الهند بفرض مجموعة كاملة من رسوم مكافحة إلاغراق تتضمن حمض التريفثاليك النقي 

ملتعاملين في وفي حين يتوقع ا. والاتحاد ألاوروبي وكوريا الجنوبية وتايالند، وكذلك ألاسيتون من تايوان واململكة العربية السعودية

ألاسواق أسعار تنازلية متقلبة في الشهور القليلة القادمة فمن املتوقع استمرار تدفق تجارة الكيماويات واستئناف ألانشطة عند 

 .م1225ومن املتوقع حدوث ذلك قرب النصف الثاني من عام  -استقرار ألاسعار التي تعكس أساسيات مستدامة 

 أحدث التوقعات حول 
ً
 يمتد إلى ما بعد و  النفطذروة إنتاج  أظهرت أيضا

ً
 محتمال

ً
م، ويمكن أن يؤدي 1223الغاز الصخري تأخرا

ذلك إلى إعادة تقييم املشروعات الكيماوية الجديدة في الواليات املتحدة ألامريكيةمما قد يسفر عنه انخفاض العجز الصافي 

للمرافق املوجودة وسط ترشيد أبطأ لهذه املرافق في منطقة  للعطريات وكذلك امليل إلى العودة إلى مادة النفتا كمادة وسيطة

حيث تفضل كافتها إنتاج املنتجات الكيماوية التحولية واسعة النطاق التي تنتمي إلى سلسلة الكربوم الطويلة على  –اليورو 

يا إلى الواليات املتحدة شهد زيادة التحديات التي تتضمن إعادة الصادرات الطويلة للعطريات من آستوقد . الصعيد العالمي

الهند إلى منطقة اليورو؛ حيث تقترن هذه التحديات بتعافي ضعيف متوقع من الاقتصادات / ألامريكية، ومن الشرق ألاوسط

 أقل إلى نمو الناتج املحلي إلاجمالي وسط تكثيف جهودها إلجراء إلاصالحات 
ً
الناشئة في آسيا وعلى ألاخص في الصين التي تولى تركيزا

كما أن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الوقود الحيوي، والذي يمكن بدوره أن يقلل . ملحليةا

في ضوء احتمالية اختفاء . من استيراد النخيل على املدى املتوسط كمادة وسيطة إلنتاج وقود الديزل الحيوي في منطقة اليورو

في  1-2م، تتوقع ماكويلنج تراجع احتياجات الطلب على ناقالت الكيماويات الكبيرة بنسبة1212هذه التحوالت التجارية خالل عام 

، حيث تجاوزتها توقعات بنمو قوي في الحمولة يتسم بتسليم 
ً
م وهو ما يمثل نسبة 1229ناقلة كيماويات في عام  259املائة سنويا

 في امل 1.3في املائة من إجمالي نمو ألاسطول أو نسبة  13.2
ً
 خالل . ائة سنويا

ً
ومن املتوقع أن يظل اتجاه شحن ناقالت النفط هادئا

 .السنوات القليلة القادمة
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 توفر املعروض من الناقالت البحرية 1-2

إضافة ناقالت جديدة املستلمة من ( 2: )تتحدد كمية املعروض من الحمولة املتاحة لنقل الطلب الحالي بثالثة عوامل تتمثل في

انخفاض العرض بسبب عوامل تحد ( 9)تنسيق الناقالت أو تحويلها لخدمة أغراض أخرى كالتخزين، و ( 1)، وحوض بناء السفن

ويمكن أن يتأثر عرض ناقالت النفط في املدى القصير بعدة عوامل، من بينها . من التوفر الفعلي للناقالت أو القدرة على توظيفها

املنتجات البترولية املكررة، أو الازدحام في موانئ التحميل والتفريغ مما قد  استخدام الناقالت كمخازن عائمة للنفط الخام أو 

يؤدي إلى تأخر في توفر الناقالت، باإلضافة إلى تغير مواقع أو خطوط سير السفن بسبب عوامل غير متوقعة مثل ظروف الطقس 

 .الصعبة

الطلب على نقل النفط الخام واملنتجات البترولية النظيفة، يؤثر توفر العرض من الناقالت على أسعار النقل بشكل كبير كما يؤثر 

 على أساسيات السوق 
ً
ل ارتفاع املعروض من الناقالت ضغطا

ّ
 . وفي السنوات ألاخيرة مث

وقد نتج عن تحقق التوقعات إلايجابية في السوق في منتصف ونهاية العقد املاي ي، باالقتران مع ألارباح القوية اندفاع املالكين إلى 

غتنام املنافذ املتاحة في أحواض بناء السفن، وانطلقت هذه الناقالت من أحواض بناء السفن في بداية ألازمة الاقتصادية العاملية ا

مما أدى إلى تفاقم ألاثر على أرباح الناقالت، وربما قد يساعد بيئة أسعار النفط الخام املنخفض بسبب تراكم املعروض من 

الشمالية على تحفيز النمو الاقتصادي العالمي وعلى ألاخص النمو في الدول املستوردة للنفط، ومن النفط الذي تنتجه أمريكا 

املتوقع أن تقوم الصين بزيادة مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي من البترول بينما ألاسعار متدنية، وفي الوقت نفسه من املتوقع أن 

 .م1225في املائة عام  1.9مودي بتحقيق نمو بنسبة تستفيد الهند من سياسات إلاصالح لرئيس الوزراء 

ناقالت طن من الحمولة الساكنة وما فوقها، باستثناء  190522م، بلغ حجم أسطول الناقالت التجاري سعة1225مع بداية عام 

 قدره  90145، 1ملنظمة البحرية الدولية 1و  2بمواصفات 
ً
 في ألاسطول على أساس سنوي،  2ناقلة، وهذا يمثل نموا

ً
في املائة تقريبا

في املائة مع إجمالي عدد الناقالت  1.1م، سوف يبقى معدل النمو السنوي عند نسبة 1223-1225وخالل فترة التوقعات من عام 

 . م1223في عام ( الساكنة طن من الحمولة 190522أي ما يزيد عن ) 40211في ألاسطول الذي يبلغ 

 خالل الفترة من 
ً
 .م1225م إلى 1222يوضح الشكل املعروض من الناقالت عامليا

 : 18-1 الشكل
ً
 م2812م إلى 2881عدد الناقالت حسب نوعها خالل الفترة من  -املعروض من الناقالت عامليا

 
 (Lloyds)ولويدز (/ McQuilling)ماكويلنج  سجل فيرباليل: املصدر 

                                                
1

ناقالت "و " 2ناقالت بمواصفات "املنظمة البحرية العاملية لديها تصنيف فني عالمي لكل الناقالت البحرية تحت مواصفات معينة يشار إليها بأرقام كـ  

 .وهكذا" 1بمواصفات 
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 2وناقالت املدى املتوسط ( MR1) 1وناقالت املدى املتوسط ( LR2) 2و ناقالت املدى البعيد ( LR1) 1من مخازن ناقالت املدى البعيد  2و  1تم استبعاد ناقالت املنظمة البحرية الدولية 

(MR2) في حين سجلت ماكويلنج عدد ناقلة في ألاسطول التجاري، و 192م 1225كان عدد ناقالت النفط الخام العمالقة في بداية

 بعدد  193م بعدد 1225بدأ أسطول أفراماكس عام . من ناقالت سويس ماكس 412
ً
م، 1224سفينة عن عام  21ناقلة منخفضا

ويتعرض هذا القطاع إلى الضغط بسبب تقلص الواردات من املصادر القريبة إلى الواليات املتحدة نتيجة لعمليات التسليم من 

حيث . م1221ابيب والسكك الحديدية، ومع ذلك قد ينخفض الضغط مع التوسعات املرتقبة لقناة بنما في عام خالل خطوط ألان

 .ناقلة مع بداية العام بانخفاض قدره أربع سنوات على أساس سنوي  295النفط الخام بلغت ناقالت باناماكس التي تحمل 

 : 11-1 الشكل
ً
 م2812م إلى 2881املضافة حسب نوعها خالل الفترة من  عدد الناقالت -املعروض من الناقالت عامليا

 التسليم املتوقع م تمثل حاالت2812بيانات عام 
 (Lloyds)ولويدز / ماكويلنج سجل فيرباليل: املصدر

 

 م2812عام  -طلبات بناء السفن ذات الصلة باملخزون التجاري : 1-1الجدول 

 VLCC أفراماكس سويس ماكس 
 ناقالت املدى باناماكس

 2البعيد 

(LR2) 

ناقالت املدى 

 1البعيد 

(LR1) 

ناقالت املدى  

 2املتوسط 

(MR2) 

ناقالت املدى 

 1املتوسط 

(MR1) 
 12 249 15 91 24 12 55 32 طلبات بناء السفن

 111 351 191 149 295 193 412 192 *ألاسطول التجاري 

 12.2 25.2 22.5 29.1 22.4 1.1 22.4 14.3 نسبة مئوية

  ماكويلنج : املصدر
 م2812بداية تداول املخزون لعام * 

 

 : 12-1 الشكل
ً
 م2812-2881عدد السفن املستبعدة حسب النوع0  -توفر الناقالت عامليا

 م تمثل عدد حاالت الاستبعاد املتوقع2812بيانات عام 
 (Lloyds)ولويدز / ماكويلنج سجل فيرباليل: املصدر
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 أساطيل الناقالت 1-1

 :م1225الشكل التالي ملكية ناقالت النفط العمالقة في ألاسواق العاملية كما في يناير يوضح 

  *م2812ملحة عامة عن ملكية ناقالت النفط العمالقة في يناير : 14-1 الشكل

 
 " فريدة"السفن التي تملكها شركة البحري ال تشمل *

ً
 "بنجمة الفارض"املعروفة سابقا

  ماكويلنج : املصدر

أو ساكن طن  1220222ناقلة نفط عمالقة في الخدمة، بحجم يبلغ  192م، يوجد ما مجموعه 1225كما في شهر يناير من عام 

في املائة من إجمالي سوق الناقالت مما  29أكثر من الحمولة الساكنة، وتمثل شريحة أساطيل ناقالت النفط العمالقة ما نسبته 

طن من الحمولة الساكنة للسفينة  9290121ولة الساكنة، وبمعدل متوسط بسعة طن أو أكثر من الحم 190522يمثل حجم 

 3الواحدة، وأما فيما يتعلق بعمر ألاسطول العالمي لناقالت النفط العمالقة الحالي فيعد حديث السن بمتوسط عمر يبلغ 

في املائة من أسطول ناقالت  24يقارب  سفينة، أي ما 32م 1225سنوات، ويبلغ عدد طلبات بناء السفن املؤكدة ابتداًء من عام 

 
ً
 لناقالت النفط العمالقة حيث يمتلك أكبر  242النفط العمالقة الحالي، ويوجد حاليا

ً
في املائة من  43مالك ما نسبته  25مالكا

حتى عام  م والسفن املتوقع إضافتها واستبعادها1222ألاسطول الحالي، ويوضح الشكل أدناه تطور ألاسطول التجاري منذ عام 

 :م1215
 

 الناقالت املضافة واملستبعدة في املاض ي واملتوقعة في املستقبل: أساطيل ناقالت النفط العمالقة: 11-1الشكل 

 
 ( McQuilling)ماكويلنج : املصدر
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بما يتراوح بين من املتوقع أن يزداد متوسط صافي املخزون التجاري من ناقالت النفط العمالقة خالل السنوات القليلة املقبلة 

 مع توقع أن يشهد عام  9.5و  2.5نسبة 
ً
م أكبر مكسب في آلاونة ألاخيرة، بينما يواصل إجمالي الطلب في نفس 1221في املائة سنويا

  2.2الفترة بالنمو ببطء إلى ما يصل إلى نسبة 
ً
 .في املائة سنويا

 كبييتطلب امتالك وتشغيل أسطول من ناقالت النفط الكبيرة تنظيم
ً
 للموارد والتأكد من توفرها على قدر ا

ً
ملا يتطلبه  مماثل را

 
ً
، لناقالت  امتالك وتشغيل أسطول مماثل عددا

ً
وعلى وجه العموم، فإن ناقالت النفط الكبيرة سوق تحقق عائدات أصغر حجما

  .أكبر ةة تمويليبدوره نفقات رأسمالية وهيكلمتوقعة أكبر إال أن ذلك سيتطلب 

 النفط، النفط اسطة ناقالت يتأثر طلب النقل بو 
ً
العمالقة بشكل كبير باالقتصاد العالمي والنمو في الطلب على الطاقة خصوصا

وتمثل . العمالقة مع العرض والطلب على الحمولةالنفط ويظهر هذا التأثير من خالل العالقة القوية بين أسعار النقل بناقالت 

سط واملتجهة إما إلى الشرق ألاقص ى أو إلى مناطق في النصف الغربي من الكرة الخطوط التجارية البحرية الناشئة من الشرق ألاو 

العمالقة، أما منطقة التحميل ألاخرى ذات ألاهمية فهي غرب إفريقيا التي النفط ألارضية الجزء ألاكبر من الطلب على ناقالت 

س ي، وستستمر هذه املناطق والخطوط التجارية في تتوجه الحموالت منها إلى الشرق ألاقص ى واملناطق الواقعة غرب املحيط ألاطل

أمريكا الجنوبية والصين )تشغيل العدد ألاكبر في املستقبل القريب، إال أنه من املمكن أن يؤثر كل من مصادر العرض الناشئة 

ملستقبل من خالل تأثير جوهري على الطلب على النقل في ا( الصين والواليات املتحدة)ومناطق استهالك النفط الخام ( وروسيا

 .تعديل شبكة الخطوط التجارية وما يرافق ذلك من تعديل على حركة أسطول الناقالت العالمي

 (املدى املتوسط/ املنتجات )ناقالت املدى املتوسط  1-1

وتبلغ حمولة "(. MR2)" 1وناقالت املدى املتوسط "( MR1)" 2ناقالت املدى املتوسط : يتكون هذا القطاع من شريحتين منفصلتين

 1بينما تبلغ حمولة ناقالت املدى املتوسط طن  930333 -190522حمولة ساكنة قدرها "( MR1" ) 2ناقالت املدى املتوسط 

"(MR2 )" 2طن وتتألف شريحة الناقالت متوسطة املدى  540333-420222حمولة ساكنة قدرها "(MR1 )" ناقلة في  111من حوالي

 2ماويات والناقالت املخصصة للخدمات، ويبلغ متوسط عمر أسطول ناقالت املدى املتوسط الخدمة بعد طرح ناقالت الكي

"(MR1 ) " 1وتتألف شريحة ناقالت املدى املتوسط . سنة 21حوالي ( 9املنظمة البحرية الدولية )بأكمله "(MR2( )" املنظمة البحرية

والناقالت املخصصة للخدمات، وهذه الشريحة هي من أصغر ناقلة في الخدمة بعد طرح ناقالت الكيماويات  351من حوالي ( 9

 .أعوام 22ألاساطيل بمتوسط عمر 

ساعدت تجارة املنتجات النظيفة مدعومة بمستوى عال من الصادرات من الواليات املتحدة ألامريكية وارتفاع الطلب من دول 

تهم القدرة على استخدام ناقالتهم بشكل فعال من خالل أمريكا الالتينية في تحسين وضع مالكي هذه الفئة من الناقالت حيث منح

 .مما أدى إلى ارتفاع ربحية العملياتزيادة نسبة استغالل ناقالتهم 

  طن من الحمولة الساكنة0 100888-18بحمولة ( MR2) 2ملحة عامة على مالك ناقالت املدى املتوسط : 12-1الشكل 

 م2812كما في يناير  1/2ليست بمواصفات املنظمة البحرية الدولية 
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  ماكويلنج : املصدر
 ناقالت الكيمياويات

الحمولة الساكنة و من طن  92.222-930222يوضح الشكل أدناه ملكية ناقالت الكيماويات حول العالم للناقالت ما بين 

 :طن من الحمولة الساكنة باملوصفات ألاولى أو الثانية للمنظمة البحرية الدولية أو التصنيف الثاني منه فقط 43،222-42.222

بمواصفات املنظمة طن  484888-404888ملحة عامة على مالك ناقالت الكيماويات بحمولة ساكنة ما بين : 11-1الشكل 

 م2811في ديسمبر  1/2البحرية الدولية 

 
 كيه تي آر البحرية/ لنجماكوي: املصدر

 

طن بمواصفات املنظمة البحرية  184888-104888ملحة عامة على مالك ناقالت الكيماويات بحمولة ساكنة : 11-1الشكل 

 م2811في ديسمبر  1/2الدولية

 

 
 

 كيه تي آر البحرية/ ماكويلنج: املصدر
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طن بمواصفات املنظمة البحرية  104888-484888ساكنة بحمولة ( ناقالت الكيماويات)ألاسطول التجاري : 10-1الشكل 

  1/2الدولية 

 

 
 كيه تي آر البحرية/ ماكويلنج : املصدر

 

التي شملها الحديث عن ناقالت املدى املتوسط، فإنه كما في ديسمبر  9باستبعاد الناقالت بمواصفات املنظمة البحرية الدولية 

 199، ومن بينها (حمولة ساكنة 220222أقل من ) ناقلة  20122دة في الخدمة حاليا م بلغ عدد الناقالت الكيماوية املوجو 1224

 .طن من الحمولة الساكنة420222 -430333ناقلة بحجم  922طن من الحمولة الساكنة و920222 -930333ناقلة بحجم 

 3ناقالت الكيماويات، بمتوسط عمر  في املائة من أسطول  13.5وتمثل هاتان الشريحتان من أسطول ناقالت الكيماويات ما نسبته 

 .سنوات للناقلة

وتنتشر هذه الناقالت إلى حد كبير في رحالت غرب السويس والرحالت طويلة املدى من آسيا إلى خليج الواليات املتحدة وكذلك 

 نقل الزيوت النبا. اتجاهات الشرق ألاوسط املتجهة إلى الشرق لنقل الكيماويات السهلة
ً
الحيوانية من خالل /تيةمن الشائع أيضا

إن الربط . هذه الناقالت بما فيها الوجهات املتجهة من أمريكا الشمالية إلى الواليات املتحدة ومنطقة اليورو والهند والشرق ألاوسط

لحد الفعال بين الخطوط التجارية واملراقبة الوثيقة للوقت الذي يتم استغراقه في امليناء من العوامل الرئيسية نحو تحقيق ا

لتقسيم النقل حسب كما أدت احتياجات الربط املتنامية . ألاقص ى من معدل الاستفادة والربحية في تشغيل هذه الناقالت

 .مع تميز أكبر بين التخصصات املختلفةإلى ارتفاع حصة الناقالت التخصصات 

 أعمار ناقالت النفط 1-0

سنوات وذلك بسبب فرض 22سنة إلى متوسط عالمي يتمثل في  12تم تخفيض عمر أسطول الناقالت العالمي من عمر يزيد عن 

الخروج إلالزامي التدريجي للناقالت أحادية الهيكل، باإلضافة إلى استمرار التدقيق فيما يتعلق بفحص املتطلبات جنبا إلى جنب مع 

 21ألاكبر عمًرا حيث يبلغ "( MR1)" 2ويعد أسطول ناقالت املدى املتوسط . التفريغ للموانئ الرئيسية/القيود التقنية في التحميل

، بينما يبلغ معدل عمر ناقالت باناماكس 
ً
 بمعدل يبلغ . عاما 22عاما

ً
أعوام،  3ويعد عمر ناقالت النفط العمالقة صغير نسبيا

 
ً
"( LR2)" 1بعيد وُيعد أسطول ناقالت املدى ال. ويعود ذلك إلى العدد الكبير من الناقالت الجديدة التي تم بناؤها وتسليمها حديثا

 بمتوسط عمر س وسوي
ً
 بأنه من املتوقع أن ينخفض معدل عمر ألاسطول العالمي . أعوام 1ماكس أصغر ألاساطيل عمرا

ً
علما

بشكل عام خالل السنوات القليلة القادمة، بالنظر إلى العدد الكبير من الناقالت التي سيتم تسليمها خالل هذه الفترة، وبيع 

 
ً
 مع متطلبات التجارة الحمولة ألاكبر عمرا

ً
 .وألاقل توافقا
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 أحواض بناء السفن

 :م1225يوضح الشكل أدناه البلدان التي تبني معظم الناقالت كما في عام 

 م2812الشرائح على حسب البلد يناير /تفاصيل بناء الناقالت: 10-1الشكل 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
   ماكويلنج : املصدر

 

الشكل )م 1222طلبية في  33م، هبط التعاقد على الناقالت إلى عدد منخفض من الطلبات بلغت 1221بعد بلوغ الذروة في عام 

ناقلة حيث تم  921نحو ( MR2“)" 1م بلغ إجمالي الطلبات على ناقالت املدى املتوسط1229م و 1221في السنتين التاليتين (. 1-12

م 1229ناقلة عن عام  213م، انخفض إجمالي الطلبات بعدد 1224وفي عام . م وحده1229 ناقلة في عام 112طلب ما يزيد عن

ناقلة فقط، تم توزيع الطلبات بالتساوي بين ناقالت املنتجات غير النظيفة واملنتجات النظيفة، كما تم عمل  122وإلى ما يزيد عن 

في قطاع ناقالت املنتجات النظيفة، وتم تقديم طلب . مالقةناقلة نفط ع 42ناقلة منتجات غير نظيفة تقودها  33طلبية قوامها 

 .املدىناقلة متوسطة  91

 م2811إلى  م2881التعاقد على الناقالت منذ : 28-1الشكل 
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 (Lloyds)ولويدز / ماكويلنج  سجل فيرباليل: املصدر

 

 1من ناقالت املدى املتوسط  119و  39 و 91م أظهرت بيانات ماكويلنج الخاصة أنه تم طلب 1229م و 1221م و 1222في أعوام 

(“MR2” ) مثلت هذه الطلبات العامل الرئيس ي  .12-1الشكل على التوالي، وهي الناقالت املوضحة في ألاعمدة املظللة باألصفر في

 934م الذي بلغ 1229م، وهو املستوى ألاعلى منذ عام  1229ناقلة عام  931الذي أدى إلى ارتفاع أرقام التعاقد على الناقالت إلى 

 عن 
ً
في البداية، كان هذا ألامر مدفوًعا بتوقعات . م1221ناقلة عام  991التي بلغت الكبيرة الطلبات  مستوى ولكنه اليزال منخفضا

ولكن في خلفية زيادة . ستستمر في إبرام عقد مما يعزز متطلبات الاستيراد" الساحل الشرقي للواليات املتحدة"بأن سعة التكرير على 

نتاج املحلي والتكاليف املخفضة للمواد الوسيطة، فإن ما يدفع التفاؤل هوالطلب املتزايد في أفريقيا، وانخفاض سعة املصفاة إلا 

  .ألاوروبية والتدفقات التجارية املنخفضة التي منشأها الشرق ألاوسط والشرق ألاقص ى والهند

بأنه قوي نسبًيا مقارنة بالسنوات السابقة، ولكن  42بعدد ( ”MR1“) 2يمكن وصف نشاط الطلب على ناقالت املدى املتوسط 

 (.”MR2“) 1طلبات الناقالت هذه على هامش نطاق الحجم والتجارة مثل ناقالت املدى املتوسط 

م تم طلب 1224وفي عام . م1222طلبية على ناقالت النفط العمالقة وهذا أعلى مستوى منذ عام  42م تم تقديم 1229في عام 

 . ثل من ناقالت النفط العمالقة مما يبرز التفاؤل املتنامي في مستقبل الخطوط التجارية لناقالت النفطعدد مما

 حيث انخفض من 
ً
 سنويا

ً
وهذا في أعقاب انخفاض  م1229تعاقدات في عام  4م إلى 1221تعاقد في عام  92تضاءل التعاقد كثيرا

تحدة ألامريكية والضغط الالحق على الخط التجاري بين غرب الطلب على النفط الخام الخفيف الحلو من الواليات امل

م ارتفع عدد الطلبات على 1224ساحل الواليات املتحدة ألامريكية الذي يستخدم ناقالت سويس ماكس، ولكن في عام /إفريقيا

دة عن الانخفاض في خط ناقلة حيث عوض الخط التجاري بين غرب إفريقيا وساحل اململكة املتح 91هذه الفئة من الناقالت إلى 

 . التدفقات إلى الواليات املتحدة ألامريكية

 فلم يتم تقديم سوى 
ً
م على 1224طلبية خالل عام  29اتسم نشاط الطلبات في قطاعي أفراماكس وباناماكس بالتواضع نسبيا

طلبية على ناقالت  21إجراء م تم 1224ناقالت أفراماكس مما يتماش ى مع عمر الناقالت وألاسطول التجاري الحالي، وفي عام 

 . باناماكس غير املطلية

برم 
ٌ
م، حيث برز الاهتمام بهذا القطاع بتوقعات تطور الخطوط 1229في عام ( ”LR2“) 1عقد على ناقالت املدى البعيد  43أ

. م1224في عام  ناقالت فقط 3التجارية البحرية للمنتجات البترولية النظيفة إلى مسافات أطول ولكن انخفض هذا الرقم إلى 

 .ناقلة مقابل ناقلتين فقط في العام السابق 21نحو ( ”LR1“) 2وبلغ إجمالي التعاقد على ناقالت املدى البعيد 
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ً
طن في دفتر طلبات بناء السفن  190522م بحمولة ساكنة تبلغ 1225حوض بناء سفن مسجل لناقالت عام  54يوجد حاليا

 بالعدد املدون في بداية عام وهذا يختلف بزيادة ناقلة . الخاص بهم
ً
م، وال تزال أحواض بناء السفن الكورية 1224واحد مقارنة

في املائة من تلك الطلبات، وهذا أعلى بنسبة تسعة في املائة من مستوى العام  55تستأثر بالحصة ألاكبر من الطلبات بنسبة 

دمت في أحواض بناء السفن في انخفضت حصة ا. بنفس النسبة" آخرون"املاي ي حيث انخفضت حصة التصنيف
ُ
لطلبات التي ق

 . في املائة 9في املائة بينما ارتفعت حصة اليابان بنسبة ثالثة في املائة لتبلغ  19الصين بنسبة ثالثة في املائة لتبلغ 

الت املنتجات بالنظر إلى دفتر طلبات بناء السفن حسب الفئة، نجد أن كوريا الجنوبية قد استحوذت على معظم الطلبات على ناق

وتتعادل الصين وكوريا بأكبر . الدول  بين متساوبشكل البترولية النظيفة في حين يبدو أن الطلبات على ناقالت النفط الخام توزعت 

تلقت أحواض بناء السفن في الدول ألاخرى معظم . ناقلة لكل منهما 42حصة من طلبات ناقالت النفط العمالقة مع طلبية تبلغ 

 على ناقالت  21أحواض بناء السفن اليابانية  وقد تلقت(. ”MR2“) 1ناقالت أفراماكس وناقالت املدى املتوسط الطلبات على 
ً
طلبا

 .في املواصفات التقنية مما قد ُيعزى إلى الزيادة( ”MR1“) 2املدى املتوسط 

 

 

 سوق الشحن 1-0

هذه النشرة، إما أنها جزء من أسطول ناقالت تحت إدارة إن أساطيل الناقالت البحرية العاملة حول العالم، في تاريخ إصدار 

وسيطرة شركة شحن مستقلة أو جزء من أسطول سفن تسيطر عليه شركة نفط أو شركة تعمل في نشاط تجارة النفط 

 رتيباتواملنتجات ذات العالقة، ومن ناحية تجارية، يتم استخدام الناقالت بموجب التزام تعاقدي في سياق ترتيب واحد أو عدة ت

 باسم 
ً
، "Chartersعقود إيجار"يحددها عدد من الاعتبارات التجارية والاقتصادية، ويشار إلى عقود استخدام الناقالت عموما

وفيما يلي توضيح لألنواع الرئيسية للترتيبات التجارية ".  Chartered Partiesأطراف إلايجار"ويطلق على نموذج العقود اسم 

 :الستخدام الناقالت

هو اتفاق بين املالك واملستأجر يمنح املستأجر حق الاستفادة من كامل سعة الحمولة في الناقلة أو جزء يجار على أساس الرحلة إلا 

 إما لسعر الوحدة لحجم حمولة . منها لرحلة واحدة ملسافة محددة من ميناء التحميل إلى ميناء التفريغ
ً
ويتم دفع إلايجار وفقا

إذا كان املستأجر سيستخدم كامل سعة حمولة الناقلة أو جزء منها، ولتسهيل تفاوض  مان عالنظر  بغضمحدد أو بسعر إجمالي 

أو املقياس )وإدارة تكاليف هذا النوع من عقود إلايجار فإن املقياس العالمي املسمى بمقياس إيجارات ناقالت النفط الاسمي 

الشحن ألي حمولة في ناقلة نفط وتستخدم كافة أحكامه  وهو نظام موحد في تأسيس معدل سعر ( العالمي كما ُيعرف عادة

 .وشروطه، وتكون أجور الشحن مستحقة الدفع عند الانتهاء من تفريغ الحمولة

هو اتفاق يتم بموجبه منح املستأجر حق الاستفادة الكاملة من الناقلة وطاقمها لفترة زمنية  إلايجار على أساس الفترة الزمنية

 عن دفع . محدد محددة ضمن نطاق تجاري 
ً
ويتم دفع إلايجار في هذا النوع من العقود بأقساط دورية ويكون املستأجر فيه مسؤوال

كما يتم . كافة تكاليف الوقود واملوانئ وغيرها من التكاليف املتفق عليها،ويتم تقديم السفينة من املالك مع طاقم كامل لتشغيلها

 عادة في بداية كل شهر
ً
 .دفع إلايجار مقدما

هو اتفاق يقوم من خالله املستأجر واملالك باالتفاق على نقل إجمالي كمية محددة من الحمولة بحجم محدد  املحدد قد الشحنع

ويتم احتساب إلايجار عادة . لكل رحلة خالل فترة زمنية محددة على ناقلة واحدة أو أكثر من ناقالت املالك ضمن خط تجاري محدد

 لتكلفة الوحدة لحجم حمولة محددة للرحلة
ً
وجرت العادة أن ُيدفع إلايجار عند الانتهاء من التفريغ، كما هو الحال . الواحدة وفقا

 .في إلايجار على أساس الرحلة

هي اتفاقية يقوم املستأجر بموجبها باستئجار هيكل السفينة ومحركها لفترة زمنية طويلة في ( حديد عارٍ )إيجار السفينة بهيكلها 

ويقوم . حيان إلى نهاية عمر السفينة الافتراي ي، وذلك مقابل أجور دورية محددة القيمةالغالب، يمكن أن تصل في كثير من ألا 

املستأجر بدفع كافة التكاليف بما في ذلك تكاليف الصيانة باألحواض الجافة وأجور الطاقم والتخزين وقطع الغيار واملعدات 
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ويمكن أن يتم ترتيب دفعات . لى حد كبير عقود تمويل املركباتويشبه هذا النوع من العقود إ. والزيوت وغيرها من املواد ألاساسية

إلايجار لهذا النوع من العقود بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي إما بدفعات مقدمة أو متأخرة وذلك بحسب اتفاق 

 .الطرفين

خرين وتم التعاقد معهم لفترات زمنية يتكون من مجموعة من الناقالت التي تعود ملكيتها ملالك آ" ألاسطول املستأجر لفترة زمنية"

 من . مختلفة تتراوح من أقل من عام واحد إلى عدة أعوام
ً
دار فنيا

ُ
يتم استئجار هذه الناقالت من قبل املستأجر بينما يتم تشغليها وت

لدوالر ألامريكي لليوم عادة ما يتم الاتفاق عليه با)ويكون إلايجار عادة إما على شكل إيجار يومي محدد القيمة . قبل أطراف أخرى 

 لسعر السوق الذي يحدد بالرجوع ملؤشر الصناعة( الواحد
ً
وبناًء على الفترة الزمنية للعقد، قد تكون الشركة مسؤولة عن . أو وفقا

لية وفي حالة عقد إلايجار على أساس الفترة الزمنية أو إلايجار للرحالت املتتابعة، تعود مسؤو . ترتيب وجدولة عمل هذه الناقالت

 عن دفع إلايجار ملالك الناقالت . التشغيل اليومي للناقالت للمستأجر
ً
وفي حال لم يستطع املستأجر تشغيل الناقالت فيظل مسؤوال

، يقوم املستأجر عادة بشرح متطلبات النقل البحري فيما يخص املحدد أما بالنسبة لعقد الشحن. عن الفترة الزمنية املتفق عليها

الناقلة، ومن ثم يقوم املالك بتقديم ناقلة بمواصفات متوافقة مع تلك املتطلبات، وتكون جدولة برنامج عمل  نقل الحمولة ملالك

على أنه التزام بإيجار على أساس الوقت أو التزام  املحدد ويمكن النظر إلى عقد الشحن. الناقلة وفاعلية تشغيلها مسؤولية املالك

يرجى الاطالع على " عقد الشحن الخاص بالشركة"ملزيد من التفاصيل عن . و العالقةفوري وذلك بحسب ما تحدده بنود العقد ذ

 على معدل ثابت للوحدة لكل كمية ". ات الجوهريةيملخص الاتفاق"، 2-24القسم 
ً
إن دفع قيمة الشحن ملالك الناقلة مبني عادة

 لسعر السوق حسب ما يحدده مؤشر القطاع( طن متري أو برميل)شحنة 
ً
 . أو وفقا

ً
وتعد اتفاقية خدمات الشحن أنها تقدم إطارا

 لالتفاقية ما بين الشركة واملالك مشابهة لعقد الشحن
ً
ويعد هذا النوع . ولكن من دون وجود أي حد أدنى للمتطلبات املحدد عاما

 في سوق النقل
ً
 نسبيا

ً
 .من العقود جديدا

رية بغرض مساعدة مالك الناقالت على إدارة تقلبات أسعار إيجار تم إيجاد تجمعات الناقالت التجا - تجمعات الناقالت التجارية

بحيث تتيح هذه التجمعات ملالك الناقالت أن يكون لديهم منهج محفظة مدارة ألعمالهم من خالل توحيد الخدمات . سوق النقل

الك بتقديم ناقالت ذات أحجام ويقوم امل. وإيجاد اقتصاديات الحجم، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتغلب على أداء السوق الفورية

ويتولى املالك في الغالب إلادارة الفنية . متقاربة إلى التجمعات، التي يديرها متخصصون لديهم عالقات ممتازة مع الوسطاء والعمالء

 لألسع. للناقلة
ً
ار التي يتم وتجني كل سفينة في التجمع عائداتها بشكل مستقل عندما تقوم برحالت من خالل السوق الفورية وفقا

التفاوض عليها للرحلة، ويتم جمع كافة العائدات التي تحققت من التجمع في نهاية كل شهر ومن ثم يتم تقسيمها بين مالك 

 للنقاط التي تعطى لكل ناقلة
ً
 لحجم . الناقالت وفقا

ً
وإن نقاط التجمعات نظام تصنيف يطبق على كل ناقلة ويختلف وفقا

 .هالكها للوقودحموالتها وسرعتها وكمية است

كما تقدم للعمالء . تتيح املشاركة في التجمعات التجارية ملالك الناقالت تخفيض التكاليف من خالل إدارة مركزية تجارية للناقالت

خدمات ذات مستوى عالي حيث إن أغلب التجمعات تشغلها ناقالت حديثة ذات جودة عالية بتنظيم زمني أكثر موثوقية ومعلومات 

السوق،ومن املعلوم أنه يمكن تحقيق اقتصاديات الحجم من خالل تشغيل أسطول أضخم يمكن إدارته بمرونة أحدث عن 

كما أن تنظيم جدول عمل الناقالت بفاعلية أكبر من خالل التجمع يحسن . لتقديم تنظيم زمني أفضل وتقليل أيام انتظار الناقالت

 .يام الضائعة عن طريق تطبيق نظام رحالت مترابطة نا ح وفعالمن نسب تشغيل الناقالت من خالل التقليل من معدل ألا 

 ثالثة تجمعات سفن تجارية لناقالت النفط العمالقة
ً
 1ناف ( VLCC Chartering)تأجير ناقالت النفط العمالقة : يوجد حاليا

(Navig8) وسيولف ،(SeaWolf .) يك م أوقف تجمع نوفا عملياته بينما واصل تجمع يون1224خالل عام(Unique ) إدارة الناقالت

 لصالح مالك واحد وهو جنرال ماريتايم
ً
 .تجاريا

 VLCC Chartering)شركة تأجير ناقالت النفط العمالقة املحدودة( TI)م، كونت شركة ناقالت النفط الدولي 1224في أكتوبر عام 

LTD ) وهي مشروع مشترك مع شركة فرونتالينFrontline نرويج؛ والتي خصصت مع شركائها من الشركات التي مقرها الرئيس ي بال

 قوامه 
ً
  41البالغ ( TI)ناقلة نقط عمالقة تضاف إلى تجمع شركة ناقالت النفط الدولي  15أسطوال

ً
 . ناقلة تقريبا



 

  12 
 

م واملكون من ثالث 1222لناقالت النفط العمالقة في شهر مارس من عام (" VL8) 1في إل "تجمع باسم  1أطلقت شركة ناف 

ومنذ ذلك الحين، رفعت الشركة العمانية . ت تم تقديمها من الشركة العمانية للنقل البحري وجون فردريكسن في تي إنناقال 

من سنغافورة ولندن (" VL8) 1في إل "ناقلة نفط عمالقة، وستكون إلادارة التجارية ألسطول  25مساهمتها للنقل البحري إلى 

 .العمليات من سنغافورة ولندن، فيما ستتم عمليات التسويق من مسقطوجنيف وكونيتيكت، بينما سيتم تنفيذ 

، تم تأسيس هذا التجمع في (Heidmar)يعد تجمع سيولف لناقالت النفط العمالقة أحدث تجمع ناقالت تجارية لشركة هيدمار 

جراند تشاينا لوجيستيكس : ع همشركاء هذا التجم. م، وقد ركز على ربط الرحالت بين املحيط ألاطلس ي واملحيط الهادئ1222عام 

(Grand China Logistics ) وشركة هيدمار(Heidmar)وهاينان ،(Hainan)  وناقالت نفط تي أم إس ،(TMS Tankers) ويومنج ،(U-

Ming .) أعلى من أرباح السوق الفورية حيث تتميز بفعالية العمليات والشفافية يقدمها أحدث 
ً
تحقق الشركة باستمرار أرباحا

نامج تقنية معلومات في مجال الناقالت، وتدار شركة سيولف تانكرز بواسطة شركة هيدمار مع مكاتب في الواليات املتحدة بر 

 .وإنجلترا، وسنغافورة، كوكالء بوكالة عامة

 للمالك
ً
قالت التي يبلغ وتمثل النا. يوضح الجدول التالي عدد ناقالت النفط العمالقة املشاركة في تجمعات الناقالت التجارية وفقا

 .في املائة من أسطول ناقالت النفط العمالقة في العالم21املشاركة في التجمعات التجارية ما نسبته  33عددها 

 ناقالت النفط العمالقة املتداولة في تجمعات الناقالت التجارية: 2-1الجدول 

       مشغلو التجمعات

       الناقالت مالكو

 متوسط العمر عدد السفن العمالقةاستئجار ناقالت النفط 

 11 18 مالكو الناقالت

 4 2   ايه بي مولر

 2 1   (China Shipping Development* )شينا شيبينج ديفلوبمنت

 25 1   بيترز جي ام بي اتش وشركاه كي جي/ د

 1 21   (Essar)ايسار 

 9 19   يوروناف

 2 24   (Genmar* )جينمار

 21 9   فرونتالين

 4 1   (Frontline 2012 Ltd)ليمتد  1221فرونتالين 

 2 25   (Independent Tankers Corp Ltd)إندبندنت تانكرز كورب املحدودة 

 2 12   (Knightsbridge Tankers Ltd)نايتسبريدج تانكرز ليمتد 

 3 2   ميركاتور 

 2 21   (Nathalin)ناثالين 

 2 5   (Nissen Kaiun* )نيسن كايون 

 4 1   أوك ماريتايم كندا انك

 2 23   (Orient Enterprise Ltd)أوريانت إنتربرايز ليمتد 

 1 22   (OSG)أو إس جي 

 21 2   سالمون ايه جي

 24 21   الدولية املحدودة لتمويل السفن

 22 2   سنسير نافيجيشن كورب

 2 4   (Sinochem International Corp)سينوشرم إنترناشونال كورب 

 1 2   واه كوونج

 2 29   (Yinson Holdings Bhd)ينسن هولدينج بي إتش دي 

       (Trafigura)تشغلها ترافيجيورا * 
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Navig8 متوسط العمر عدد السفن نافيج أيت 

 1 21 مالكو الناقالت

 1 4   (Daewoo Shipbuilding  &Marine)دايو شيبيلدنج ومارين 

 2 29   (Eletson Corporation)كوربوريشن شركة التسون 

 1 2   فرونتالين

 1 5   (Navios)نافيوس 

 4 25   الشركة العمانية للنقل البحري 
        

 متوسط العمر عدد السفن (SeaWolf)سيوولف 

 18 0 مالكو الناقالت

 21 1   جراند تشاينا لوجيستكس جروب

 2 2   (Hainan Group)هاينا جروب 

 22 4   تي ام اس تانكرز ليمتد

 22 2   مينغ –يو 
 ماكويلنج : املصدر

 

، ثم تستأجر ناقالت "(أساطيلهم اململوكة)"كانت العديد من شركات النفط في املاي ي تمتلك الناقالت أو تستأجرها بهيكلها 

على املزيج بين ألاسطول أساطيلهم اململوكة إضافية ملدة زمنية محددة لتغطية جزء من احتياجاتها من النقل البحري، وكان يطلق 

 إلى قيام الشركات بالتحكم في استعمال " ألاسطول املتحكم به"وتلك الناقالت التي يتم استئجارها على أساس الفترة الزمنية 
ً
نظرا

جار الفوري للناقالت ولتغطية املتبقي من احتياجاتهم للنقل البحري، قامت شركات النفط باالستئ. وجدولة ناقالت هذا ألاسطول 

ومن وقت آلخر، وجدت شركات النفط نفسها في فترات معينة من . من مالكين مستقلين على أساس استئجارات الرحلة الواحدة

أو " يعيدون تأجير"غير أية شحنة لجدولتها على سفينة أو سفن في ألاسطول املتحكم به لفترة من الوقت، وفي هذه الحاالت، وأنهم 

وفي هذه الفترة، تحتفظ . من الشركات النفطية ولكن هذا ألامر كان استثناء وليس القاعدة" ه السفن إلى غيرهميؤجرون هذ"

في املائة أو أكثر من احتياجاتها في مجال النقل البحري، وتستأجر عادة  52شركات النفط بكبرى ألاساطيل اململوكة التي تغطي 

في  92-12في املائة من احتياجاتها، ويغطون املتبقي الذي تبلغ نسبته  92-12ة آخر سفن كافية على أساس الفترة الزمنية لتغطي

 .املائة من في عقود إلايجار في السوق الفورية على أساس الرحلة

 كما تم نشر رأس املال في مكان 
ً
 جذريا

ً
وعلى مدار العقود القليلة املاضية، خفضت شركات النفط من أساطيلها اململوكة تخفيضا

وفي آلاونة ألاخيرة، تمثل . في هذه املنظمات، وهذا أدى إلى زيادة إلايجار على أساس فترات زمنية من مالك السفن املستقلين آخر 

في املائة من تغطية متطلبات النقل البحري املؤلفة معظمها من السفن املستأجرة على أساس الفترة الزمنيةاملبدأ  52نسبة 

 .تحكم بها التابعة للشركات النفطيةالتوجيهي املمثل لألساطيل امل

، فباإلضافة إلى السفن املستأجرة "ألاسطول املتحكم به"وقد أدى ظهور تجمعات الشحن التجاري وتجار النفط إلى تعتيم تعريف 

و غيرهم من السوق الفورية ، فقد يستأجر تجار النفط على أساس الفترات الزمنية أعداد كبيرة من السفن من املالك املستقلين أ

ولكن في .( لهذه الشركات التجارية" ألاسطول املتحكم به"وباملعني التقليدي للكلمة، فإن هذه السفن تشكل )من تجار النفط، 

 من الاحتفاظ بها لتغطية  ى خر حاالت عديدة تؤجر هذه السفن بشكل روتيني على أساس الرحلة للتجار أو شركات النفط ألا 
ً
بدال

إن تجمعات الشحن التجارية مسؤولة عن تحديد جدول مواعيد السفن املساهم بها في التجمع . النفطاحتياجات النقل لشركة 

من املالك املستقلين وتشغيلها، وفي هذا السياق وفي حين تتغير السيطرة الفعلية على السفن من املالك الرئيس ي إلى مدير التجمع 

 .املستقلإال أن السفينة تبقى تحت سيطرة عامل تشغيل السفينة 

التقسيم التالي في ( م1224)ولوحظ في ضوء هذا التنامي في امللكية والرقابة الفعالة ونشر ألاسطول، فقد لوحظ العام املاي ي 

 :ألاسطول 
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 م2811ألاسطول املتحكم به واملستأجر على أساس الفترة الزمنية0 عام  -ناقالت النفط العمالقة : 1-1الجدول  

 مشغل/مستقلمالك  شركة النفط 
أسطول ناقالت 

 النفط العمالقة

 إلاجمالي املجموع الفرعي منفردة تجمع املجموع الفرعي املستأجرة اململوكة 

 192 959 154 33 191 244 294 عدد السفن

 في املائة222 في املائة51 في املائة42 في املائة21 في املائة44 في املائة19 في املائة12 نسبة مئوية

  ماكويلنج : املصدر

وكانت تعمل ما نسبته أربعة وأربعين في املائة من ألاسطول كحمولة متحكم بها من قبل شركات النفط باعتبارها إما سفن مملوكة 

تحكم املالكون املستقلون في حوالي نسبة ستة وخمسين في املائة من أسطول ناقالت . أو سفن مستأجرة على أساس الفترة الزمنية

 من التجمعالنفط 
ً
 حوالي ثالثين في املائة من السفن املتحكم بها بشكل . العمالقة بصورة فردية أو بوصفهم جزءا

ً
ويشارك حاليا

 .مستقل حاليا في ترتيبات التجمع

 

 

 ملحة عامة عن السوق الفورية 1-18

 عند الحاجة  تعمل على أساس الرحلة،بحيث يتفق املستأجرون في الغالب مع الناقالت في السوق الفورية
ً
مالك الناقالت مباشرة

لخدمات النقل أو مع وسطاء حول ما هي متطلبات الشحن ومتى تنقل وهم مسؤولون عن دفع كافة أجور النقل للمالك مقابل 

 .قيام املالك بعمليات التحميل والنقل والتفريغ لحمولة الشركة من ميناء أو موانئ التحميل إلى ميناء أو موانئ التفريغ

سنوات  9ح الجدول أدناه تقديرات إيرادات مالكي ناقالت النفط العمالقة في السابق بعقود إلايجار ملدة سنة واحدة ويوض

 .م1224م حتى ديسمبر عام 1222باإلضافة إلى السوق الفورية للفترة من عام 

بالدوالر )ث سنوات والسوق الفورية عقود إيجار ملدة سنة وثال )تقديرات إيرادات مالك ناقالت النفط العمالقة : 1-1الجدول 

 )(لليوم الواحد

 طن من الحمولة ساكنة 4284888ناقالت النفط العمالقة بحجم 

 التاريخ
 سنة واحدة

يوم/دوالر أمريكي   

 ثالث سنوات

يوم/دوالر أمريكي   

أسعار الشحن في السوق 

إلايجار  - TD3 بمعيار

على أساس الرحلة 

 بالدوالر يومًيا

  430215 910291 910251 م1222

  910511 950152 910929 م1222

  230315 150193 150115 م1221

  490414 920122 990325 م1229

  110991 410299 510541 م1224

  520249 490252 510195 م1225

  410911 490919 590195 م1221

  490345 410951 540995 م1229

  190153 510545 940152 م1221

  140913 990491 910329 م1223

  990232 990543 990293 م1222

  220154 920111 190313 م1222

  290341 150124 120931 م1221
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  240129 190115 230925 م1229

       م2811

  910211  130522  110522 يناير

  940911  110152  150222 فبراير

  210299  190222  140222 مارس

  210143  190222  140222 إبريل

  50941  190222  190952 مايو

  220111  190222  190122 يونيو

  140131  130995  140952 يوليو

  110144  920522  150952 أغسطس

  30133  920222  190422 سبتمبر

  110122  920522  110952 أكتوبر

  420592  990222  920522 نوفمبر

  130923  990922  990922 ديسمبر

  150199  130599  110515 املتوسط
 ماكويلنج: املصدر

TD3 : الطريق املالحي بين خليج الشرق ألاوسط إلى اليابانتعني 

 تقلب أسعار السوق الفورية، ففي بداية عام 1224في عام 
ً
م كانت ألاسعار مدعومة بزيادة الطلب واملوسمية، 1224م، كان واضحا

من الضعيف حيث لم يستطع الطلب العالمي سلبية، ضغوط من أرباح الشركات  عانتم 1224وفي الربع الثاني والثالث من عام 

  ةضو عر الطاقة الاستيعابية املمواكبة 
ً
، ومع ذلك فإن مع الانخفاض في أسعار النفط الخام في النصف ألاخير من السنة، قد عامليا

وباإلضافة إلى . م1225دعم الطلب على النفط الخام، والذي جاء من الصين في الغالب، وأدى إلى الارتفاع الذي استمر حتى عام 

إلى استخدام ناقالت النفط العمالقة استخدام وقتي، وتتوقع ما سبق دفعت اقتصادات سفن التخزين العائم مؤجري الناقالت 

 استخدام وقتي منذ بداية  92ماكويلنج استخدام 
ً
 .م مما أدى إلى تضييق وفرة الحموالت1225ناقلة نفط عمالقة تقريبا

ير على أساس ثالث التأجير على أساس سنة واحدة والتأج: إلايرادات التقديرية ملالك ناقالت النفط العمالقة: 21-1الشكل 

 سنوات والسوق الفورية0دوالر أمريكي لليوم

 
  ماكويلنج : املصدر

 

معدل التأجير " )"على أساس سعر معدل التأجير الزمني"ألارقام الخاصة بأسعار السوق الفورية واردة في الشكل املوضح أعاله 

أساس الدوالر ألامريكي لليوم الواحد، ويتم احتسابه بتقسيم ويمثل معدل التأجير الزمني طريقة لقياس إلايرادات على "(. الزمني

 أيام الذهاب وإلاياب
ً
 .إيرادات الرحلة على عدد أيام الرحلة شاملة

م، بدأت معدالت إلايجار على أساس الرحلة وأرباح معدل إلايجار الزمني في إيجاد الدعم من مجموعة 1224وعلى قرب نهاية عام 

تراوحت هذه العوامل ما بين تعبئة الصين الحتياطي البترول الاستراتيجي لديها إلى التأخير بسبب أحوال متنوعة من العوامل، وقد 
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مليون برميل في اليوم من النفط الخام، وهو أعلى  9.9م، استوردت الصين حوالي 1224وفي ديسمبر . الطقس إلى انفجار في امليناء

عجل قدرة الصين على استيراد النفط الخام  في املائة، 22ا يصل إلى مستوى تم رصده، متجاوًزا أعلى مستوًى سابق بم
ُ
وقد ت

 .م1225بأسعار أقل من أهدافها التخزينية مما سيساعد على دعم ألاسعار على مدار 

 ناقالت الكيماويات في السوق الفوري 

 2من فئة املنظمة البحرية الدولية ( MR2) 2ناقالت املدى املتوسط : تقديرات إيرادات مالكي ناقالت الكيماويات: 22-1الشكل 

 التي تنقل الكيماويات السهلة0 بالدوالر لليوم الواحد( LR1) 1وناقالت املدى البعيد 

  ماكويلنج: املصدر

 مع إعالن معظم مالك السفينة عن 
ً
أدى توسع في الحمولة املستمرة خاصة للناقالت الكبيرة إلى ضعف في حركة الشحن، خاصة

م شعوًرا 1224وحتى تاريخه، قدم الانخفاض في تكاليف وقود السفن منذ ذروتها خالل النصف ألاول من عام . للتشغيلخسائر 

من املر ح أن . كما صرح بذلك املشاركون في الصناعة" املستوى ألادنى"باالرتياح إلى مالك السفن، إال إن الشحن العام قد وصل 

قد يجنح مالك السفن إلى سوق املنتجات . ورية حيث تظل تحركات الشحن في فترة هدوءاملؤجرين ال يزالون يفضلون السوق الف

 تقويض حجم عمليات الشحن التي تتم عبر 
ً
البترولية النظيفة مع انخفاض الطلبات عن الشحنات الكيميائية،ويتوقع مستقبال

وق، باإلضافة إلى تزايد تفكيك التجارة بين ناقالت الكيماويات، وذلك مع توقع دخول عدد ضخم من عمليات التسليم إلى الس

 .الكيماويات البسيطة وناقالت املنتجات البترولية النظيفة

 سعر وقود السفن 1-18-1

تتطلب اللوائح الدولية ألاخيرة من السفن استخدام وقود ذو محتوى منخفض من الكبريت من أجل تقليل الانبعاثات، ال سيما في 

يميل الوقود ذو املحتوى . ن إلى الواليات املتحدة ألامريكية وكندا وبحر البلطيق والقناة إلانجليزيةبعض الطرق التي توصل الشح

وبالتالي، عادة ما تحمل الناقالت نوعان . املنخفض من الكبريت إلي أن يكون أعلى تكلفة من الوقود ذي املحتوى العالي من الكبريت

وحتى آلان، تمثل تكاليف املوانئ والوقود النسبة ألاكبر . لوقود ذو الكبريت املنخفضمن الوقود على ألاقل وهما الوقود العادي وا

وتشمل . وتختلف نسبة تكاليف الوقود إلى تكاليف امليناء حسب الرحلة ذاتها. من التكاليف املتنوعة في رحالت السوق الفورية

 ما تتجاوز تكاليف الوقود املستخدم في النقل لرحالت طويلة، الجزء ألاكبر من ا
ً
في املائة في بعض  32لتكاليف املتغيرة، وكثيرا

ويؤثر ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير على معدل . ويكون ذلك صحيح بصفة خاصة خالل فترات ارتفاع أسعار الوقود. الحاالت

الشؤون املحلية التي تؤثر على ويستخدم مزيج برنت كمقياس عالمي من أجل تقدير أسعار الوقود، ألنه ال يتأثر ب. إلايجار الزمني

 .املؤشرات ألاخرى 

م، أدى فائض إمدادات النفط الخام العالمي بسبب ارتفاع إنتاج النفط الصخري من أمريكا 1224وفي النصف آلاخر من 

 بحلول ن. في املائة من سعر برنت 55الشمالية إلى انخفاض يزيد على 
ً

هاية عام وكان تأثير ذلك على أسعار وقود السفن مماثال

 .طن متري /دوالر أمريكي 922إلى ما يقل عن  HSFOم، وكانت تتجه أسعار وقود السفن 1224

 

 :م1224م حتى ديسمبر 1222يوضح الشكل أدناه أسعار الوقود للفترة ما بين عام 
 (HSFO 380-cst)أسعار الوقود في السابق بالدوالر ألامريكي لكل طن متري : 24-1الشكل 
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 خدمات الوقود العاملي(/McQuilling)مكويلينج : املصدر

 سوق الناقالت 1-11

العمالقة العام بداية إيجابية حيث تحسن اتجاه السوق في ظل إيردات ثابتة في الربع الرابع من عام النفط بدأت فئة ناقالت 

م؛ ولكنها سجلت تراجعا بما 1224مليون دوالر أمريكي في أبريل  221.5الجديدة بدرجة عالية لتسجل الناقالت قفزت قيم . م1229

مليون  39لناقالت النفط العمالقة الجديدة تبلغ ( م1225فبراير )وإن القيمة الحالية . مليون دوالر أمريكي منذ ذلك الحين 5يعادل 

العمالقة القديمة التي النفط عملة في معظم السنة حيث ارتفع سعر ناقالت وارتفعت كذلك قيم الناقالت املست. دوالر أمريكي

العمالقة القديمة ذات العشر النفط م بينما سجلت ناقالت 1224مليون دوالر في سبتمبر  95.3عمرها خمس سنوات ليبلغ 

م انخفاض في 1224خير من عام وقد شهد الربع ألا . م1224مليون دوالر أمريكي في أغسطس  41.5سنوات ارتفاًعا ليبلغ سعرها 

مليون دوالر أمريكي عن الربع السابق وذلك على النقالت التي تعمل منذ خمس سنوات وعشر  1.9أسعار الناقالت املستعملة بلغ 

يمة م ازدادت ق1225وعلى الرغم من السالسة التي ظهرت في ألاسواق مع اقتراب نهاية العام، إال أنه مع مجيء شهر فبراير .سنوات

 بما كانت عليه في شهر فبراير من العام املاي ي 12باملائة تقريبا و 15الناقالت املستعملة بنسبة 
ً
 .باملائة مقارنة

هي ألاقل أداًء من حيث ( طن من الحمولة الساكنة 540333 – 420222التي تبلغ حمولتها ( )MR2) 1وكانت ناقالت املدى املتوسط 

مليون  91عند مبلغ  الجديدة الناقالتوقد ظلت قيم . س املكاسب املحققة في السنة السابقةم بعك1224أسعار ألاصول في عام 

بينما سجلت مستوى ( يوليه-يونيه)مليون دوالر أمريكي خالل فصل الصيف  91دوالر أمريكي للسنة، ووصلت إلى ذروتها بمبلغ 

، وتستقر أسعار ناقالت املدى املتوسط (م1225فبراير )قت الحالي في الو . م1224دوالر أمريكي في أكتوبر عام  94.5متدني بما ُيعادل 

1 (MR2 ) في حين . في املائة عن نفس الفترة من العام املاي ي 2.4مليون دوالر أمريكي، بما يمثل زيادة طفيفة قدرها  91.5عند

 الناقالتسابقة، وقد شهد سوق الجديدة عند نفس املستوى سواًء بزيادة أو انخفاض قليل عن السنة ال الناقالتظلت قيم 

ا حيث استمرت أرباح معدل التأجير الزمني أقل من مستوى التوقعات، وقد فقدت ناقالت منتجات املدى  ةاملستعمل
ً

انكماش

م، وشهدت الناقالت 1225م ويناير 1224في املائة من قيمتها في الفترة بين يناير  22.1ذات الخمس سنوات نحو ( MR2) 1املتوسط 

، يتم تقييم ناقالت املدى (م1225فبراير )وفي الوقت الحالي، . في املائة 22.9العشر سنوات الوتيرة نفسها مع انخفاض بنسبة ذات 

 .مليون دوالر أمريكي 21مليون دوالر أمريكي، و  11.5ذات الخمس سنوات والعشر سنوات بمبلغ ( MR2) 1املتوسط 

 الجديدة واملستعملة: وناقالت املدى املتوسطأسعار ناقالت النفط العمالقة : 0-1الجدول 
 (مليون دوالر أمريكي) م2812فبراير 

 

 

 العمالقةالنفط ناقالت 

 (مليون دوالر أمريكي)

 ناقالت املدى املتوسط

 (مليون دوالر أمريكي)

 91.5 39.2 جديدة

 11.5 91.5 سنوات 2

 21.2 49.5 سنوات 18

 4.1 29.4 خردة
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   م2812فبراير -ماكويلنج: املصدر

 

 :يوضح الشكل أدناه ألاسعار في السابق لناقالت النفط العمالقة وناقالت املدى املتوسط سواء الجديدة واملستعملة

 الجديدة واملستعملة: أسعار ناقالت النفط العمالقة وناقالت املدى املتوسط: 21-1الشكل 

 $مليون دوالر أمريكي 

 
  ماكويلنج : املصدر

م انخفاضا في 1224السنوات العديدة املاضية إلى حد كبير من املشهد التمويلي في صناعة النقل البحري، حيث شهد عام غيرت 

رأسمال القطاع الخاص املستثمر في قطاع النقل البحري؛ ومع ذلك فقد زادت الديون البديلة التي تشتمل على السندات ضئيلة 

م، سوف يكون من املر ح أن يستمر 1225وبالتطلع إلى عام . خرى من نسبتهم املئوية، وديون الشركة ألا "baby bonds"القيمة 

في املائة من إجمالي رأس املال في هذه الصناعة، مع استيعاب السوق من مؤسسات  15تمويل الديون التقليدية في تمثيل أقل من 

على فرص الخاصة  إلاستثمار  صناديقأن تركز  ومن املحتمل. الاستيراد والتصدير التي تقع بصفة رئيسية في منطقة آسيا

 في أسواق الناقالت نظر  الاندماجات
ً
 .ام بالنمو في رأس املال في السنوات املاضيةتز لالل ا

 

 تخصيص رأس املال إلى سوق الشحن : 0-1الجدول  

 م2811-م2881

 السنة
 قيمة صفقات الشحن

 (مليون دوالر أمريكي)

 ألاسهم العامة

 (نسبة مئوية)

 شركات امللكية الخاصة

 (نسبة مئوية)

 الديون البنكية

 (نسبة مئوية)

 ديون أخرى 

 (نسبة مئوية)

 24 11 2  21 2930135 م1229

 3 14 2  1 2290322 م1221

 29 92 2  21 410412 م1223

 29 92 2 21 190241 م1222

 12 59 5 29 340292 م1222

 99 59 4 1 940221 م1221

 29 19 1 21 340111 م1229

 11 19 5 22 920149 م1224*

 (McQuilling)التمويل البحري0 خدمات ماكويلينج : املصدر

 م على بيانات حتى ألاول من ديسمبر 2811يشتمل عام*
 التمويل البحري : املصدر

 

 الاتجاهات الحالية لقطاع النقل البحري  1-12

م مجموعة جديدة من القواعد 1221أقرت املنظمة البحرية الدولية عام  - املناطق الخاضعة لقيود فيما يتعلق باالنبعاثات

فض في ألاول من يناير (.22-1جدول )والتنظيمات التي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات من قطاع النقل البحري بشكل تدريجي 
ُ
وقد خ

م، أصبحت املياه إلاقليمية 1221سطس من عام وفي شهر أغ. في املائة 4.5في املائة من أصل  9.5م الحد ألاعلى للكبريت إلى 1221

، لتنضم إلى املناطق املقيدة سابًقا في بحر (ECA)ألامريكية والكندية منطقة خاضعة لقيود مناطق مراقبة معدالت الانبعاثات 



 

  822 
 

ناطق الخاضعة لقيود في املائة في امل 2.2وبداية من هذا العام، لن ُيسمح بمحتوى كبريتي أعلى من . البلطيق والقناة إلانجليزية

 (.ECA)مناطق مراقبة معدالت الانبعاثات

 

 قواعد تنظيم تخفيض الانبعاثات من قطاع النقل البحري : 18-1 الجدول 

   
 م2828 م2812 م2812 القاعدة

 2.5 9.5 9.5 4.5 (بالنسبة املئوية)املحتوى الكبريتي في املحيطات املفتوحة 

 (IFO)وقود السفن  (IFO)وقود السفن  (IFO)وقود السفن  املفتوحةنوع الوقود املستخدم في املحيطات 
وقود الديزل البحري 

(MDO) 

املحتوى الكبريتي في املناطق الخاضعة لقيود مناطق مراقبة 

 (بالنسبة املئوية)معدالت الانبعاثات 
2.2 2.2 2.2 2.2 

نوع الوقود املستخدم في املناطق الخاضعة لقيود مناطق مراقبة 

 معدالت الانبعاثات

وقود الديزل البحري 

(MDO) 

وقود الديزل البحري 

(MDO) 

وقود الغاز البحري 

(MGO) 

وقود الغاز البحري 

(MGO) 

 م 1215قد يؤجل حتى عام  –م  1221مطروح للمراجعة في عام * 

 (IMO)املنظمة البحرية الدولية : املصدر

 

م الصادرة عن املنظمة البحرية الدولية 1225مراقبة معدالت الانبعاثات عام  بدأ سريان لوائح املناطق الخاضعة لقيود مناطق

(IMO ) لزم السفن باستخدام وقود ذي محتوى كبريتي منخفض داخل املياه املخصصة لذلك 1225في ألاول من يناير عام
ُ
م والتي ت

ملحتوى الكبريتي لوقود السفن املستخدم في املناطق وتعمل هذه اللوائح على تحديد نسبة ا. في الاتحاد ألاوروبي وأمريكا الشمالية

باملائة  2.2باملائة، وقد تم السماح باستخدام نسب أقل من  2.2بنسبة ( ECA)الخاضعة لقيود مناطق مراقبة معدالت الانبعاثات 

حتى يمكن الالتزام بهذه اعتمد مشغلو السفن ثالثة استراتيجيات . من املحتوى الكبريتي للوقود قبل تنفيذ إلارشادات الجديدة

التحول إلى وقود ذي محتوى كبريت منخفض أثناء تحرك السفن في املناطق الخاضعة لقيود مناطق مراقبة معدالت : اللوائح وهي

؛ واستخدام أنظمة تنقية العادم إلزالة ثاني أكسيد الكبريت من الانبعاثات؛ وإعادة تجهيز السفن الستخدام (ECA)الانبعاثات 

سال أنظمة 
ُ
 (.LNG)قوة الدفع بالغاز الطبيعي امل

إلى أنواع الوقود ذات ( HFO)يؤدي التحويل من الوقود الثقيل  - التحول إلى املواد املقطرة ذات املحتوى الكبريتي املنخفض

طق الخاضعة ، إلى تمكين مشغلي السفن من الالتزام بقوانين املنا(MGO)املحتوى الكبريتي املنخفض، مثل وقود الغاز البحري 

م دون الحاجة إلى شراء معدات تنقية إضافية أو إلى تغيير أنظمة 1225لقيود مناطق مراقبة معدالت الانبعاثات الصادرة في عام 

 .قوة الدفع

اختار بعض املشغلين استخدام تنظيف النظم، التي ُيشار إليها عادة كأجهزة تنقية الغاز العادم،  - أجهزة غسل الغاز العادم

ن للمشغلين باستخدام أجهزة غسل الغاز مواصلة حرق زيت الوقود الثقيل بينما يواصلون الامتثال للوائح الخاصة بمحتوى ويمك

 .في املائة من ثاني أكسيد الكبريت من انبعاثات السفن 31الكبريت املنخفض حيث تم إزالة أجهزة غسل الغاز التي بها ما يزيد عن 

أجهزة غسل الغاز العادم والتحول )باإلضافة للخيارين املذكورين أعاله ) ويعتبر الخيار الثالث - سالالتحول إلى الغاز الطبيعي امل

لالمتثال بقوانين إدارة مراقبة الانبعاثات عبارة عن تبديل أنظمة الدفع لحرق  ((إلى املواد املقطرة ذات املحتوى الكبريتي املنخفض

بالغاز الطبيعي املسال جديدة نسبيا على الصناعة البحرية حيث لم يتم تطوير البنية السفن التي تعمل .الغاز الطبيعي املسال

م على أنه 1225تنص لوائح املناطق الخاضعة لقيود مناطق مراقبة معدالت الانبعاثات لعام . التحتية لإلمداد بالوقود بصورة تامة

نخفض إلزامًيا للعبور خارج املناطق الخاضعة لقيود مناطق م، سيكون استخدام الوقود ذي املحتوى الكبريتي امل1215بحلول عام 

باملائة  2.5باملائة إلى  9.5ستفرض اللوائح املستقبلية تخفيض نسبة املحتوى الكبريتي في الوقود من . مراقبة معدالت الانبعاثات

 .تراتيجيات طويلة ألامدللسفن التي تنتقل داخل البحار املفتوحة، مما سيؤدي إلى قيام مالك السفن بالتخطيط الس
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م، قامت 1225في عام  - (ECA)املناطق الخاضعة لقيود مناطق مراقبة معدالت الانبعاثات –فروق سعر الصرف الثابت 

املنظمة العاملية للقياس بإضافة فرق لسعر الصرف الثابت حتى يتم تضمينه كعنصر إيرادات إضافي للسفن العابرة في املناطق 

(. MGO)أو وقود الغاز البحري ( MDO)وتستخدم وقود الديزل البحري ( ECA)طق مراقبة معدالت الانبعاثات الخاضعة لقيود منا

دوالرا أمريكيا لكل ميل،  15.92قامت املنظمة العاملية للقياس بحساب إيرادات إضافية على حساب مستأجري السفن بقيمة 

في أمريكا الشمالية، أما إذا عبرت ( ECA)اقبة معدالت الانبعاثات وذلك للسفن العابرة في املناطق الخاضعة لقيود مناطق مر 

في داخل بحر البلطيق و بحر الشمال فيتم حساب هذه ( ECA)املناطق الخاضعة لقيود مناطق مراقبة معدالت الانبعاثات 

 لكل ميل، ويتم دمج فرق سعر الصرف الثاب 41.95إلايرادات إلاضافية باستخدام 
ً
 أمريكيا

ً
ت هذا في حسابات معدل إلايجار دوالرا

 .لتوقعات السنوات الخمس( TCE)الزمني 
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  عامة عن الشركة ومجموعة البحري  ملحة .1

 تاريخية ملحة 1-1

بتاريخ  5/م بموجب املرسوم امللكي رقم م2391عام "(البحري "أو "الشركة)"تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

ويقع  ،2222211211كشركة مساهمة سعودية، وتم قيدها في السجل التجاري برقم ( م11/22/2398املوافق )هـ 21/21/2938

، اململكة العربية 22431، الرياض 1392. ب. ، شارع الستين، حي امللز، ص513مركز الشركة الرئيس ي في مبنى البحري رقم 

 لف من ناقلتين ذات استخدامات متعددة في عامبدأت الشركة ممارسة نشاط الشحن والنقل البحري بأسطول مؤو. السعودية

 .م2319ألربع ناقالت في عام  م، ومن ثم زادت الشركة أسطولها2312

  م، حيث امتلكت ناقلة كيماويات واحدة2315وّسعت الشركة أعمالها لتشمل قطاع نقل الكيماويات في العام 
ً
وأّسست مشروعا

 مع شركة املالحة العربية 
ً
 مناصفة

ً
والتي استحوذت على ناقلة  املّتحدة تحت اسم الشركة العربية لناقالت الكيماوياتمشتركا

، أنشأت الشركة وسابك، م2332وفي العام ". سابك"كيماويات واحدة تم تأجيرها إلى الشركة السعودية للصناعات ألاساسية 

تركة متخصصة في شراء وإيجار وتشغيل كشركة مش" الشركة الوطنية لنقل الكيماويات" الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

الشركة الوطنية لنقل " 9-1-9للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )الناقالت املتخّصصة في نقل املنتجات الكيماوية 

شركة  في املائة في الشركة العربية لناقالت الكيماويات إلى 52، باعت الشركة حّصتها البالغة م1229وفي العام "(. الكيماويات

مليون ريـال سعودي، وذلك بالنظر إلى أن الشركة كانت قد أسست الشركة الوطنية لنقل  19.4املالحة العربية املتحدة نظير مبلغ 

الكيماويات للعمل في نفس القطاع املتمثل في نقل املنتجات الكيماوية، مّما أّدى إلى ترسيخ وتنظيم عمليات الشركة في قطاع نقل 

 .اويةاملنتجات الكيم

، لتكون بمثابة الوكيل العام للشركة لترتيب نقل (أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيهم، قامت الشركة بتأسيس 2332وفي العام 

. الحاويات والبضائع السائبة وشحنات الدحرجة من أمريكا الشمالية وإليها على متن ناقالت نقل البضائع العامة الخاصة بالشركة

أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيه باإلضافة إلى ذلك، تقوم بإدارة مختلف أعمال خدمة الخطوط املالحية في أمريكا الشمالية (

 "(.(أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيه  "7-8-1القسمللمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة )

وبدأ . خمس ناقالت نفط عمالقةتوسيع أعمالها لتشمل نقل النفط الخام وقّدمت طلبات لبناء قّررت الشركة م، 2331وفي العام 

م، امتلكت الشركة أربع ناقالت نفط عمالقة جديدة 1222وفي العام . م2339م و2331تشغيل هذه الناقالت خالل العامين 

م، وبعد 1224ديسمبر92وفي . إضافية، ونتيجة لذلك توّسع أسطول ناقالت النفط العمالقة الخاّص بها ليصل إلى تسع ناقالت

 من ناقالت النفط العمالقة يضم (أدناهاملوضحة )فيال  إتمام صفقة
ً
وفي العام نفسه،  .ناقلة 92أصبحت الشركة تمتلك أسطوال

منشآت  الخاص بها وذلك لتوفير" ساحة خدمات الحاويات"استأجرت الشركة ساحة خدمات حاويات في ميناء جّدة إلاسالمي 

 "(.البضائع العامة" 9-9-9)القسم، يرجى مراجعة للمزيد من التفاصيل)تخزين إضافية لعمالء الشركة 

 :املبرم بموجب صفقة فيال" ناقالت فيال"ويبين الجدول أدناه تفاصيل استحواذ 

 ناقالت فيالعلى ستحواذ تفاصيل الا : 1-1الجدول 
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 كشركة مشتركة" شركة الشرق ألاوسط"م، قامت الشركة بتأسيس شركة الشرق ألاوسط إلدارة السفن املحدودة 2336وفي العام 

 
ً
وقد تم تأسيس شركة الشرق . (وهي شركة متخّصصة في إدارة السفن ومقّرها في اسكتلندا)بين الشركة واكوماريت  مناصفة

. ولشركات أخرى في مجموعة البحري بغرض تحسين الكفاءة التشغيلية للمجموعةألاوسط لتقديم خدمات إدارة السفن للشركة 

رقم  تاريخ النقل

 الناقلة

 العوض فئة الناقلة اسم ناقلة فيال

تم تغيير الاسم  نجم املطر، 2 م1224يوليو  12

 سلهالحًقا إلى ن

تبلغ بقيمة  عوضالأسهم من سهم  29.292.943 ناقالت النفط العمالقة

 .ريال سعودي 993.199.522

أغسطس  9

 م1224

الجدي، تم تغيير الاسم  نجم 1

 لولوالالحًقا إلى 

تبلغ بقيمة  عوضالأسهم من سهم  1.945.521 ناقالت النفط العمالقة

 .سعودي ريال 234.519.522

أغسطس  22

 م1224

نجم امليزان، تم تغيير الاسم  9

 ىخزامالالحًقا إلى 

تبلغ بقيمة  عوضالأسهم من سهم  24.541.925 ناقالت النفط العمالقة

 .ريال سعودي 919.922.222

أغسطس  24

 م1224

نجم العذراء، تم تغيير الاسم  4

 هالغينالحًقا إلى 

تبلغ بقيمة  عوضالأسهم من سهم  29.292.943 ناقالت النفط العمالقة

 .ريال سعودي 993.199.522

أغسطس  12

 م1224

نجم العقرب، تم تغيير الاسم  5

 نيبانالالحًقا إلى 

تبلغ بقيمة عوض الأسهم من سهم  29.292.943 ناقالت النفط العمالقة

 .ريال سعودي 993.199.522

نجم الحوت، تم تغيير الاسم  1 م1224سبتمبر  1

 هحلوالالحًقا إلى 

تبلغعوض بقيمة سهم من أسهم ال 441414299 ناقالت النفط العمالقة

.ريال سعودي 3449894,22

بما )سعودي  ريـال12.195.222وعوض نقدي بقيمة

 (دوالر أمريكي 12.912.222يعادل 

رى، تم تغيير الاسم نجم الشع 9 م1224سبتمبر  25

 هنيفإلى م الحًقا

بما )سعودي  ريـال919.922.222عوض نقدي بقيمة  ناقالت النفط العمالقة

 (دوالر أمريكي 11.912.222يعادل 

نجم ألاسد، تم تغيير الاسم  1 م1224سبتمبر  21

 الحًقا إلى تينات

بما )ريـال سعودي  292.421.522 عوض نقدي بقيمة ناقالت النفط العمالقة

 (دوالر أمريكي 45.922.222يعادل 

مل، تم تغيير الاسم نجم الح 3 م1224سبتمبر  11

 هبلالحًقا إلى ش

بما )سعودي  ريـال234.519.522عوض نقدي بقيمة  ناقالت النفط العمالقة

 (دوالر أمريكي 52.132.222يعادل 

نجم الواقع، تم تغيير الاسم  22 م1224أكتوبر  1

 هالحًقا إلى شيب

بما )سعودي  ريـال919.922.222عوض نقدي بقيمة  ناقالت النفط العمالقة

 (دوالر أمريكي 11.912.222يعادل 

يف، تم تغيير الاسم نجم الس 22 م1224أكتوبر  1

 رانالحًقا إلى ك

بما )سعودي  ريـال944.552.222عوض نقدي بقيمة  ناقالت النفط العمالقة

 (دوالر أمريكي 32.112.222يعادل 

نجم الُهمام، تم تغيير الاسم  21 م1224أكتوبر  29

 فرحةالالحًقا إلى 

بما )سعودي  ريـال993.199.522عوض نقدي بقيمة  ناقالت النفط العمالقة

 (دوالر أمريكي 222.132.222يعادل 

نجم النصل، تم تغيير الاسم  29 م1224أكتوبر  19

 الحًقا إلى بحري ياسمين

ناقالت للمنتجات 

 البترولية

بما )سعودي  ريـال221.111.522عوض نقدي بقيمة 

 (دوالر أمريكي 11.192.222يعادل 

نجم الجناح، تم تغيير الاسم  24 م1224أكتوبر  13

 جالديالالحًقا إلى 

بما )سعودي  ريـال995.119.522عوض نقدي بقيمة  ناقالت النفط العمالقة

 (دوالر أمريكي 13.422.222يعادل 

تم تغيير الاسم نجم البطين،  25 م1224نوفمبر  29

 ماالحًقا إلى جه

بما )سعودي  ريـال919.922.222عوض نقدي بقيمة  ناقالت النفط العمالقة

 (دوالر أمريكي 11.912.222يعادل 

نجم الزورق، تم تغيير الاسم  21 م1224نوفمبر  21

 بحري توليبالحًقا إلى 

لمنتجات لناقالت 

 البترولية

بما )سعودي  ريـال224.199.522عوض نقدي بقيمة 

 (دوالر أمريكي 92.592.222يعادل 

نجم الطير، تم تغييره الحًقا  29 م1224نوفمبر  19

 ايريس بحري إلى 

ناقالت للمنتجات 

 البترولية

بما )سعودي  ريـال221.111.522عوض نقدي بقيمة 

 (دوالر أمريكي 11.192.222يعادل 

نجم الطرف، تم تغييره الحًقا  21 م1224ديسمبر  2

 روز بحري إلى 

ناقالت للمنتجات 

 البترولية

بما )سعودي  ريـال224.199.522عوض نقدي بقيمة 

 (دوالر أمريكي 92.592.222يعادل 

نجم الفرد، تم تغيير الاسم  23 م1224ديسمبر  1

 فريدةالالحًقا إلى 

ناقالت نفط عمالقة 

ذات هيكل يحتوي على 

 عائمةوحدات تخزين 

بما )سعودي  ريـال39.195.222عوض نقدي بقيمة 

 (دوالر أمريكي 11.222.222يعادل 

ديسمبر  25

 م1224

نجم الدبران، تم تغيير الاسم  12

 فجيالخالحًقا إلى 

ناقالت للمنتجات 

 البترولية

بما )سعودي  ريـال222.119.522عوض نقدي بقيمة 

 (دوالر أمريكي 11.152.222يعادل 
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وقد بدأت .كوماريت في شركة الشرق ألاوسط، وأصبحت املساهم الوحيد فيهاأم، استحوذت الشركة على أسهم 1225وفي العام 

ت عمليات شركة الشرق ألاوسط تنمو ومنذ ذلك الحين، بدأ.شركة الشرق ألاوسط عملياتها بتقديم خدمات إدارة لتسع ناقالت

مكونة من مجموعة متنوعة من ناقالت كيماويات وناقالت نفط عمالقة ، م1224ديسمبر  92سفينة في  13حتى أصبحت تدير 

شركة الشرق ألاوسط إلدارة السفن " 1-1-9للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم )وناقلة روكون وناقالت بضائع سائبة 

 (."املحدودة

، وهي شركة متخّصصة "(بترديك)"في املائة من ألاسهم في شركة بترديك املحدودة  92.9م، استحوذت الشركة على 1225وفي العام 

وتعتبر عملية الاستحواذ هذه بمثابة البداية لدخول الشركة في مجال نقل غاز النفط املسال . في تجارة ونقل غاز النفط املسال

(5-1-9جى مراجعة القسم للمزيد من التفاصيل، ير"بترديك.)" 

شركة البحري للبضائع " أراسكو"م، أنشأت الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية 1222أما في شهر سبتمبر من عام 

وبدأت . ، للتخصص في نقل البضائع السائبةألراسكو في املائة 42وفي املائة للشركة  62السائبة، كمشروع مشترك بنسبة شراكة 

البحري للبضائع "4-1-9قسم الللحصول على مزيد من التفاصيل، انظر ) م1221البحري للبضائع السائبة عملياتها في العام 

 "(.السائبة

، وهي شركة تابعة ومملوكة "فيال"م، قامت كل من الشركة وشركة فيال البحرية العاملية املحدودة 1221نوفمبر عام  الرابع منوفي 

اتفاقية شراء ألاعمال "، بإبرام اتفاقية شراء ألاعمال وألاصول "أرامكو السعودية"كة الزيت العربية السعودية بالكامل لشر

ناقلة نفط عمالقة مزدوجة الهيكل، وناقلة نفط  24)املتعلقة بصفقة دمج كامل أسطول فيال من الناقالت التي تضم " وألاصول 

، مع أعمال "(ناقالت فيال)"ناقالت للمنتجات البترولية املكررة  خمسن العائم، وعمالقة أحادية الهيكل تستخدم كسفينة للتخزي

من بينها أنظمة تقنية املعلومات الخاصة بتلك الناقالت، والبيانات التاريخية للمعدات  وحقوق أخرى متعلقة بـناقالت فيال، والتي

كما قامت الشركة .والعمليات املتعلقة بهذه الناقالت مع الشركة"( أصول فيال)"والصيانة، باإلضافة إلى بعض الدفاتر والسجالت 

 ،"اتفاقية إلايجار على أساس الفترة الزمنية"واتفاقية إلايجار على أساس الفترة الزمنية " عقد الشحن"بإبرام عقد تأجير للناقالت 

"أرامكو السعودية"مع )مكو السعودية مع بعض الشركات التابعة ألرا"( اتفاقات النقل البحري"، "لعقد الشحن"باإلضافة 

بحسب شروط صفقة فيال سيكون للشركة الحق الحصري في نقل النفط الخام و". صفقة فيال"( "مجموعة أرامكو السعودية"

 شركة بوالنتير وحتى تاريخ نشرة إلاص)املنتج في اململكة العربية السعودية واملباع من قبل مجموعة أرامكو السعودية 
ً
دار وتحديدا

على أساس التسليم للعميل بناقالت النفط العمالقة والذي يتم شحنه من مواقع محددة تستخدمها أرامكو السعودية ( هذه

 . لشحن النفط الخام بموجب عقد الشحن

 إجمالًيا قدره 
ً
 2.922.222.222ما يعادل )ريـال سعودي  4.195.222.222وبموجب بنود صفقة فيال، دفعت البحري لفيال مقابال

 في 12سهم جديد يمثل  91.952.222إصدار عدد ( 2: )وقد قامت الشركة باستيفاء هذا العوض من خالل آلاتي(. دوالر أمريكي

ريـال سعودي لكل سهم جديد إلى  11.15بسعر متفق عليه يبلغ و"( أسهم العوض)"املائة من أسهم رأس مال الشركة املصدرة 

بحيث تكون القيمة إلاجمالية لألسهم املزمع ، تطوير، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودّيةشركة أرامكو السعودية لل

دفع مبلغ نقدي إلى فيال بقيمة ( 1)؛ (دوالر أميركي 419.152.222بما يعادل )ريـال سعودي  2.951.219.522إصدارها 

 "(.العوض النقدي( )"دوالر أمريكي 191.952.222بما يعادل )ريـال سعودي  9.211.121.522

، وبعد نقل حاوية فيال السادسة، حلوة، قامت الشركة بإصدار وتسجيل أسهم العوض باسم شركة م1224سبتمبر  25وفي يوم 

 .أرامكو السعودية للتطوير
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 : ويوضح الجدول التالي بعض املراحل املهمة في تاريخ الشركة باإلضافة إلى صفقة فيال

 املراحل املهمة في تاريخ الشركة: 2-1الجدول 

 

 إلانجازات السنة

 م2382عام  قطاع نقل البضائع العامةفي هالعملياتلأ التشغيل الفعليبدو ،تأسست الشركة م2393

 التوسع إلى قطاع نقل الكيماويات من خالل تملك ناقلتي كيماويات م2315

 تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكيماوياتالدخول إلى قطاع نقل الكيماويات من خالل  م2332

 (أمريكا) شركة إن إس س ي إس إيهتأسيس  م2332

 بدء العمليات في قطاع نقل النفط الخام م2331

 تأسيس شركة الشرق ألاوسط إلدارة السفن م2331

 ناقالت نفط عمالقة جديدة 1إضفاء الطابع الرسمي على تجارة نقل النفط الخام وشراء  م1221 -م 1224

 في املائة في بترديك 9209 الدخول إلى قطاع غاز النفط املسال عبر الاستحواذ على حّصة م1225

 الدخول في قطاع البضائع السائبة عبر تأسيس البحري للبضائع السائبة م1222

اقتصادية لتطوير توقيع مذكرة تفاهم مع أرامكو السعودية من أجل إعداد دراسة جدوى  م1229

 حوض بحري عالمي للسفن في اململكة العربية السعودية

 الاستحواذ على أصول فيالعملية إتمام  م1224

_______________ 
الشركة: املصدر

وفي فترة إلاثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ نشرة إلاصدار هذه، لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو ألي عضو من أعضاء 

مجموعة البحري، والذي قد يكون/أو كان له تأثير كبير على الوضع املالي للشركة . 

 .وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، لم يكن هناك أي تغيير جوهري في طبيعة أعمال الشركة

ات أو الخدمات أي سياسة فيما يتعلق بالبحوث والتطوير للمنتج للشركة وشركاتها التابعةوحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، ليس

 .الجديدة

 تطّور رأس مال الشركة 7-2

سهم بقيمة اسمية  5.222.222ريـال سعودي، مكّون من  522.222.222بلغ رأس مال الشركة املصرح به واملدفوع عند تأسيسها 

 .ريـال سعودي للسهم الواحد 222تبلغ 

:وتم تعديل رأس املال في عدة مناسبات بحسب آلاتي

  لقرار الجمعية العامة غير عادية املنعقدة في 
ً
تمت زيادة رأس مال ( م21/21/2311املوافق )هـ 22/21/2421وفقا

 222بقيمة اسمية بلغت سهم 12.222.222 منريـال سعودي مكون  102220222،222الشركة املصرح به واملدفوع الى 

 .ريـال سعودي للسهم الواحد

  تم تقسيم رأس مال (م15/25/2331املوافق )هـ 13/22/2423العادية املنعقدة في  وفقا لقرار الجمعية العامة غير ،

ريـال  52ريـال سعودي إلى  222سهم وذلك لخفض القيمة الاسمية من  4202220222الشركة املصرح به واملدفوع الى 

 .سعودي للسهم الواحد

  تم تخفيض القيمة الاسمية (م19/29/1221)هـ املوافق 2419/ 19/21بتاريخ  42بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ،

رياالت سعودية للسهم، وارتفع إثر ذلك عدد ألاسهم في الشركة املصرح به  22ريـال سعودي للسهم الى  52للسهم من 
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سهم بقيمة اسمية  122،222،222ريـال سعودي للسهم إلى  52سهم بقيمة اسمية تبلغ  4202220222واملدفوع من 

 .عودية للسهم الواحدرياالت س 22تبلغ 

  تم زيادة رأس مال (م22/24/1221)هـ املوافق 21/29/2419وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في ،

ريال سعودي، ليصل إلى  152.222.222الشركة املصرح به واملدفوع من خالل رسملة ألارباح املبقاة بقيمة 

 .رياالت للسهم الواحد 22سهم بقيمة اسمية بلغت  115،222،222ريـال سعودي مكّون من 1،152،222،222

  م، تم زيادة رأس مال الشركة 15/22/1221هـ املوافق 24/22/2419وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في

سهم  925.222.222ريـال سعودي، مكونة من  9.252.222.222املصرح به واملدفوع خالل إصدار حقوق أولوية بقيمة

 .ريـال سعودي للسهم الواحد 22بقيمة اسمية 

  تم زيادة رأس مال (م23/21/1224)هـ املوافق 12/21/2495وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية املنعقدة في ،

فيال، ليصل  صفقةالشركة املصرح به واملدفوع من خالل إصدار أسهم إضافية كجزء من العوض املتفق عليه إلتمام 

 .رياالت للسهم الواحد 22سهم بقيمة اسمية تبلغ  939،952،222ريـال سعودي مكّون من  9،399،522،222 إلى
 

 هيكل املجموعة 7-3

 :يوضح الرسم التالي هيكل مجموعة البحري كما في تاريخ هذه النشرة

 هيكل املجموعة: 1-1الشكل 

 
  ____________________________ 

الشركة: املصدر

 الرؤية والاستراتيجية 7-4

 الرؤية والقيم  7-4-1

وتم تأسيس الشركة لتوفير . تتمثل رؤية الشركة في ربط الاقتصادات ونشر إلازدهار، وقيادة التميز في الخدمات اللوجستية العاملية

 .والزالت رسالة الشركة مستمرة مع توّسع نطاق خدماتها بشكل كبير منذ تأسيسها. آمن للسلع املنتجة في اململكةوضمان مرور 

 البحري

100%  

شركة الشرق 
األوسط إلدارة 

 السفن

100%  

 نقل النفط

80%  

 الشركة الوطنية 

 لنقل الكيماويات

(1)  

100%  

 البضائع العامة

100%  

إن إس سي إس 
(أمريكا)إيه   

60%  

شركة البحري 
 للبضائع السائبة

(2)  

100%  

الغاز والخدمات 
 البحرية

30.3%  

 بترديك المحدودة

 وحدة

 األعمال
 

عة اب   ت

شركة  

لة ي  زم
 

 
                          ي  02( 8)

 أل                     ي 22( 0)
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ومن خالل التركيز املستمر على هذه القيم  ".الحماس"، و"املثابرة"، و"الشفافية"، و"الاتزان"وتلتزم الشركة بقيمها املتمثلة في 

لشركة أن بإمكانها أن تصبح مقدم خدمة رائد يطبق أفضل املمارسات التجارية للشركات وألاسس التجارية املسؤولة، تعتقد ا

 .لتشغيل أسطول من الطراز العالمي، مع بناء عالقات مثمرة مع كافة أصحاب املصالح

 الاستراتيجية  7-4-2

جية للشركة تمتد لخمسة أعوام، ، وافق مجلس إلادارة على أول خطة استراتي(م,23/21/122املوافق )هـ29/21/2411في تاريخ 

وفي . النفط والنقل الكيميائي من خالل شراء ناقالت جديدة والتي يمثل هدفها الرئيس ي في توسعة عمليات الشركة في قطاعي نقل

 تم اعتمادها بموجب قرار، والتي ، طّبقت الشركة خطة خمسّية أكثر شمولية لتعزيز استراتيجية الشركة التوسعيةم1221العام 

(م21/22/1221املوافق )هـ24/22/2413صادر عن مجلس إلادارة بتاريخ  وتسعى هذه الخطة الخمسية املحّسنة إلى تأكيد .

ومنذ اعتماد هذه الخطة . وترسيخ املركز املالي والتشغيلي املتميز للشركة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية في ألاسواق العاملية

جية الشركة هادفة لتوسيع ألاعمال التجارية عبر توسيع في ألاسطول، والاستخدام ألامثل الخمسية املحّسنة، كانت إستراتي

حتى . للموارد، وتنويع الاستثمارات، ومراقبة ألاسواق على نحو فعال، وتخفيض تكاليف التشغيل، و تبني آليات التنفيذ الدولية

 بعملية تطوير وتن
ً
 .فيذ خطة إستراتيجية خمسية جديدةتاريخ نشرة إلاصدار هذه، تقوم الشركة حاليا

 :العناصر التالية(م1229التي انتهت صالحيتها في عام )وتتضّمن أحدث خطة خمسية استراتيجية للشركة 

 توسيع أسطول ناقالت النفط الخام الخاص بالشركة. 

  أساس الفترة تشغيل ناقالت النفط الخام على النحو ألامثل في السوق الفورية، من خالل عقود إيجار على

 .الزمنية

 استكشاف ألاسواق بغرض تشغيل أسطول الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بالشكل ألامثل. 

 توسيع عمليات نقل البضائع العامة لدعم الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية. 

 تحسين إلادارة التشغيلية في كل قطاعات أعمال مجموعة البحري. 

  الاستثمار لعمليات التوسع املحتملةاستكشاف فرص. 

 إلانجازات 7-5

 :ترى الشركة أّن أبرز إنجازاتها خالل الخمس سنوات التي تسبق مباشرة تاريخ نشرة إلاصدار هذه، ما يلي

  التنفيذ النا ح الستراتيجية الشركة من خالل توسيع اسطولها املكون من ناقالت النفط العمالقة، وأسطولها املكون

 .ناقالت الكيماويات والبضائع العامة والعمليات التجارية ذات الصلةمن 

 إلاتمام النا ح لصفقة فيال والاستحواذ على ناقالت فيال. 

 التعاون مع أرامكو السعودية فيما تعلق بالبضائع السائبة والكيماويات وغيرها من املجاالت املتعلقة بصفقة فيال. 

 ذلك إنشاء شركة البحري للبضائع السائبة والبدء بعملياتها  التنويع املستمر لخدماتها، بما في 

 "(.البحري للبضائع السائبة" 4-1-9ملزيد من املعلومات راجع القسم )

  النجاح في توظيف املواطنين السعوديين واملحافظة عليهم في عملياتها، بما فيها تلك الخاّصة بتقنية املعلومات، واملوارد

للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة )مات اللوجستية وإدارة الناقالت والعمليات الاستراتيجية البشرية واملالية والخد

 "(.املوظفون والسعودة" 9-1القسم 

  للمزيد من التفاصيل، )المتثالها بنظم إلادارة املعتمدة في مكاتب الشرق الاوسط  3222:1221الحصول على شهادة أيزو

 "(.شركات مجموعة البحري  نبذة حول " 1-9يرجى مراجعة القسم 

  تنفيذ مركز خدمة العمالء لتوفير خدمة املعلومات على الانترنت للعمالء، بما فيها الجداول الزمنية للرحلة وتتبع البضائع

 .وموقع الناقلة والوقت املتوقع للوصول إلى امليناء وأوقات الانطالق

  م، وتهدف هذه الجائزة إلى تسليط الضوء 1222املالية في العام الفوز بجائزة الشفافية املمنوحة من مجموعة بي أم جي

 .على الشركات املدرجة، والتي تتفوق في نشر البيانات املالية وإلافصاح عن نشاط الشركة بدقة وفي الوقت املناسب
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 وكمة في شهر اختيار الشركة من أفضل خمسين شركة في العالم العربي في تجسيد معيار املؤشر الاجتماعي البيئي والح

قام بتطوير هذا املؤشر معهد الحوكمة لحوكمة الشركات، في دبي، بالتعاون مع ستاندرد آند . م1222ديسمبر من العام 

 (.شركة خدمات مالية عاملية) بورز 

  ن لتتّوج اكتمال أكثر م" البحري "م، بحيث أصبح اسمها التجاري 1221النجاح في إطالق هوية الشركة الجديدة في العام

 من العمليات، ولتعكس موقعها كواحدة من شركات النقل الرائدة في العالم مع فهم عميق الحتياجات العمالء  92
ً
عاما

 .املتنّوعة في العديد من ألاسواق

  م ألفضل شركة تدار في قطاع النقل والشحن في الشرق الاوسط1221الحصول على جائزة يوروموني للعام. 

  م1229الشركات في املنطقة العربية من قبل فوربس الشرق الاوسط في عام تصنيف الشركة كإحدى أكبر. 

  م ألفضل أداء في العالم، وذلك تقديرا ألداء الشركة 1229م على جائزة س ي تريد للعام 1229مايو  22الحصول في

 .م ومساهمتها البارزة في قطاع النقل البحري 1221الاستثنائي في عام 

 ديدةاملبادرات والخطط الج 7-6

فيها باستمرار، وتطوير ، تسعى الشركة باستمرار إلى تحسين نوعية ما تقدمه من خدمات
ّ
من خالل تحديث أسطولها، وتدريب موظ

 :، تتوقع الشركة تنفيذ املبادرات والخطط التاليةم1225وفي عام . الخدمات املقدمة لعمالئها، وتعزيز أنظمتها وإجراءاتها

  دعم قطاعات النفط والكيماويات والصناعات التحويلية املتزايدة النمو في اململكة، وتوفير قدر أكبر من ألامن في مجال

. النقل البحري للمملكة

  (.نشر تقنية املعلومات" 5-3-9كما هو موضح في القسم )الاستمرار في تحديث تقنية املعلومات" 

تفاهم مع شركة أرامكو السعودية وشركة سيمكورب البحرية املحدودة إلجراء دراسة م، وقعت الشركة مذكرة 1229كما أنه في 

تم تمديد مذكرة التفاهم هذه ، وقد جدوى ملشروع محتمل لحوض بحري عالمي للمنصات البحرية في اململكة العربية السعودية

رة هذا املشروع داخل الشركة من قبل وحدة وسيتم إدا. م1225أكتوبر  13لتكون سارية حتى  ،م1224نوفمبر عام  14في تاريخ 

 .الغاز والخدمات البحرية في حال موافقة مجلس إدارة الشركة على اشتراكها في هذا املشروع

 البحري التجارية مجموعةنبذة عن أنشطة  7-7

:تنقسم ألانشطة التجارية الرئيسية لشركة البحري إلى ستة وحدات أعمال استراتيجية وهي

البضائع العامة، وإدارة الناقالتنقل البضائع السائبة، و نقل الكيماويات، و نقل ، والغاز والخدمات البحرية، و الخام نقل النفط. 

ومن بين هذه ألانشطة، يتّم تشغيل العمليات املرتبطة بالكيماويات عبر الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، ويتم تشغيل العمليات 

قة بإدارة الناقالت من
ّ
خالل شركة الشرق ألاوسط إلدارة السفن، وأخيًرا يتّم تشغيل العمليات الخاصة بالبضائع السائبة  املتعل

أما العمليات الخاصة بنقل النفط وعمليات . عبر شركة البحري للبضائع السائبة، وكل هذه الشركات هي شركات تابعة للشركة

كة بتشغيلها من خالل فروع لهاالغاز والخدمات البحرية وكذلك البضائع العامة، فتقوم الشر. شركة إن إس س ي إس وتقوم أيضا

. بالعمل كوكيل عام للشركة ألام في أمريكا الشمالية فيما يتعلق بنقل البضائع العامة -وهي شركة مملوكة للشركة–(أمريكا)إيه

 .شاطات جديدة مهمةاليوجد لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي منتجات أو ن ،وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه

 ":نبذة حول شركات مجموعة البحري1"-9ويوجد شرح إضافي عن ألانشطة الرئيسية للشركة، أدناه في القسم 

 نقل النفط الخام  7-7-1

، من خالل طلب بناء خمس ناقالت نفط عمالقة، والتي دخلت حيز م2331دخلت الشركة في قطاع نقل النفط الخام في العام 

، حصلت الشركة على أربع ناقالت نفط عمالقة إضافية، ليصبح عدد م1222في العام و. م2339م و2331الخدمة بين عامي 

 . ناقالت النفط العمالقة في أسطول الشركة تسع ناقالت

ى تجارة نقل النفط الخام الخاّصة بها من خالل افتتاح مكتب فرعي في دبي، م، أضفت الشركة الطابع الرسمي عل1225وفي عام 

". البحري للنفط والغاز"JLT- 15129إلامارات العربية املتحدة، واملسمى البحري للنفط والغاز، وبموجب الرخصة التجارية رقم

 ملكانة دبي كمركز عالمي 
ً
وقد تّم إنشاء البحري لنفط والغاز كقاعدة لتشغيل تجارة نقل النفط الخام الخاّصة بالشركة، نظرا
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 والغاز إلى فرعين مستقلين وهمابحري للنفط ال تقسيمتم  م1224في عام  إلاشارة إلى أنه ر كما تجد .لسوق نقل النفط الخام

 .غاز والخدمات البحريةلنقل النفط و البحري للالبحري 

 م1229م، تقدمت الشركة بطلبات لبناء ثماني ناقالت نفط عمالقة جديدة والتي تم استالمها بين عامي 1226و م1224وفي عامي 

ولقد نمت أعمال ناقالت النفط العمالقة الخاّصة بالشركة بشكل متزايد لتصبح قطاع ألاعمال ألاكبر للشركة من ناحية . م1223و 

ناقلة،  92وبعد إتمام صفقة فيال، فإن أسطول ناقالت النفط العمالقة للشركة امتد إلى . اململوكة وإيرادات التشغيل ألاصول

 . والذي يعد ثالث أكبر أسطول ناقالت نفط عمالقة في العالم حتى تاريخ إصدار هذه النشرة

ويعمل أسطول . طن من الحمولة الساكنة 922.222لغ مليون برميل وحمولة تب 1.1وتبلغ سعة كل ناقلة نفط عمالقة على ألاقل 

 من خالل إلايجار على أساس الفترة الزمنية القصير والطويل ألاجل، وفي السوق الفورية
ً
وبناًء على . ناقالت النفط العمالقة عادة

ة والطويلة ألاجل بأسعار ، امتنعت الشركة عن الدخول في عقود إيجار على أساس الفترة الزمنية املتوّسطم1222ومنذ عام ذلك 

يتألف و. منخفضة، وذلك بسبب معّدالت السوق الفورية املنخفضة وتأثيرها التبعي على معّدالت إلايجار على أساس الفترة الزمنية

  :الناقالت التاليةللشركة من  أسطول ناقالت النفط العمالقة

 ناقالت النفط العمالقة اململوكة للشركة: 4-1الجدول 

 الاسم م

الحمولة الساكنة 

 العلم نوع تاريخ البناء (طن متري )

 البهاما مزدوجة الهيكل م2331 922.912  .................................................. رملة 2

 البهاما مزدوجة الهيكل م2331 922.912  ................................................. غوار 1

 البهاما مزدوجة الهيكل م2331 922.912  ............................................... وطبان 9

 البهاما مزدوجة الهيكل م2331 922.912  ............................................... حوطة 4

 البهاما مزدوجة الهيكل م2339 922.912  ............................................. سفانية 5

 البهاما مزدوجة الهيكل م1222 921.922  ............................................... حرض 1

 البهاما مزدوجة الهيكل م1221 921.399  .............................................. مرجان 9

 البهاما مزدوجة الهيكل م1221 921.399  .............................................. صفوى  1

 البهاما مزدوجة الهيكل م1221 921.399  ................................................ ابقيق 3

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1221 921.121  ...............................................الحلوه 22

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1221 921.521  ................................................ تينات 22

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1229 921.529  ................................................ اللولو 21

 ليبريا مزدوجة الهيكل  م1229 921.491  ................................................. هشبل 29

 البهاما مزدوجة الهيكل م1229 929.911  ............................................... الوفرة 24

 البهاما مزدوجة الهيكل م1229 929.112  ................................................... ليلى 25

 البهاما مزدوجة الهيكل م1221 929.139  ................................................... جنا 21

 البهاما مزدوجة الهيكل م1221 929.114  ............................................... حباري  29

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1221 923.411  ............................................ الخزامى 21

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1221 923.411  ................................................همنيف 23

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1221 923.411  ............................................ الجالدي 12

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1221 923.411  ................................................. جهام 12

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1221 923.411  ................................................. هشيب 11

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1223 923.422  ................................................. كران 19

 البهاما مزدوجة الهيكل م1223 929.912  ............................................... كحالء 14
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  ____________________________ 

 الشركة: املصدر

م 1222م و1222ويوضح الجدول أدناه تفاصيل الرحالت التي قامت بها ناقالت النفط العمالقة الخاصة بالشركة للسنوات 

 .م، على أساس خطوط التشغيل الرئيسية الخاصة بالشركة1224م و1229م و1221و

 تفاصيل رحالت ناقالت النفط العمالقة بحسب خط التشغيل: 1-1الجدول 

 م2811 م2814 م2812 م2811 م2818 املسار

 في املائة2 في املائة2 في املائة19 في املائة45 في املائة44 الشرق ألاقص ى/الخليج العربي

الواليات املتحدة / الخليج العربي 

 ألامريكية

 في املائة95 في املائة41 في املائة42 في املائة92 في املائة15

 في املائة11 في املائة52 في املائة91 املائة في15 في املائة92 أقص ى الشرق/غرب املحيط ألاطلس ي

 في املائة9 في املائة2 في املائة2 في املائة2 في املائة2 البحر ألاحمر/الخليج العربي

 في املائة19 في املائة2 في املائة2 في املائة2 في املائة2 البحر ألاحمر

املائةفي 1 في املائة2 في املائة2 في املائة2 في املائة2  ألاخرى 

 في املائة222 في املائة222 في املائة222 في املائة222 في املائة222  املجموع

  ____________________________ 

الشركة: املصدر

 .وقد تقوم الشركة باستئجار ناقالت من وقت آلخر وبحسب جدول كل رحلة لتلبية احتياجات عمالئها

 الغاز والخدمات البحرية   7-7-2

، من أجل السماح والخدمات البحرية غازلالبحري لم، والذي يدار عن طريق 1224تأسس قطاع الغاز والخدمات البحرية في عام 

ويركز قطاع الغاز  .لقطاع نقل النفط بالتركيز فقط على أعمال نقل النفط في الشركة، والتي توسعت نتيجة لصفقة فيال

 مع الخطة الاستراتيجية العامة والخدمات البحرية على استكشاف الفرص 
ً
الاستثمارية املتاحة بالقطاع البحري وذلك تماشيا

وملزيد )ويعد قطاع الغاز والخدمات البحرية املسؤول عن إدارة استثمارات الشركة في بترديك  .للشركة بالتوسع وتنويع استثماراتها

، البحري من قبل فرع الشركة في دبيالغاز والخدمات البحرية و يدار قطاع "( بترديك"5-8-7من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم 

.للنفط والغاز

 البضائع العامة  7-7-3

 2393عام الشركة تأسست
ً
وتقوم الشركة، وحتى تاريخ نشرة . نشاط البضائع العامةم في2382عام  فيم وبدأت تشغيلها فعليا

عبر منطقة جغرافية واسعة، تغطي منطقة الشرق ألاوسط، وشبه القارة إلاصدار هذه، بتشغيل خدماتها الخاصة بالبضائع العامة 

 .الهندية، والساحل الشرقي ألمريكا الشمالية، والبحر ألابيض املتوسط

 البهاما مزدوجة الهيكل م1223 929.139  .................................................... درة 15

 السعودية مزدوجة الهيكل م1223 929.139  ................................................. غزال 11

 البهاما مزدوجة الهيكل م1223 929.139  ............................................... سهباء 19

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1222 923.242  ................................................. سلهن 11

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1222 923.242  ............................................... هالغين 13

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1222 923.111  .............................................. النيبان 92

 ليبريا مزدوجة الهيكل م1222 923.111  ............................................. الفرحة 92
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ل أسطول البضائع العامة خدمة خطوط مالحية منتظمة لنقل البضائع العامة والركاب من الساحل الشرقي للواليات 
ّ
كما يشغ

 وكندا إلى شبه القارة الهنديةاملتحدة ألامريكية 
ً
بميناء ليفورنو في إيطاليا، وميناء جّدة إلاسالمي في البحر ألاحمر، وميناء  ، مرورا

 إلى شبه القارة الهندية
ً
 .امللك عبد العزيز في الدمام، وميناء جبل علي الواقع على ساحل الخليج العربي وصوال

 في اململكة العربية السعودية من خالل افتتاح ومنذ تأسيس الشركة، فإن عمليات الشحن الخاصة 
ً
 سريعا

ً
بها قد شهدت توسعا

نت هذه املكاتب الفرعية للشركة (. م2314عام )والجبيل ( م2319عام )، والدمام (م2311عام )مكاتب فرعية لها في جّدة 
ّ
وقد مك

في ب تنسيقي لها في مدينة مومباي في الهند كما افتتحت الشركة مكت. من زيادة حجم وشبكة عملياتها الخاصة بالضائع العامة

 .م لتوسيع وجودها في شبه القارة الهندية1222العام 

 في بادئ ألامر من ناقلتين دحرجة متعددة ألاغراض توسعت الحقا الى اربع 
ً
وكان أسطول الشركة الخاص بالبضائع العامة مكونا

م، 1224م و1229وفي العامين . ملواد الخام السائبة، وشحنات الدحرجةوتنقل هذه الناقالت الحاويات، وا.م2389ناقالت في عام 

واستغالل أقل للوقود من  ة أكبروسعت الشركة أعمالها في هذا القطاع، باستالم ست ناقالت روكون جديدة، والتي لها قدر

 من الشركة
ً
 ،(م25/21/1229املوافق )هـ14/29/2494واستلمت الشركة هذه الست ناقالت في . ناقالت الدحرجة اململوكة سابقا

املوافق )هـ 14/21/2494و ،(م19/29/1229املوافق)هـ25/23/2494و ،(م92/24/1229املوافق)هـ12/21/2494و

 .(م11/24/1224املوافق )هـ 11/21/2495و (م23/22/1224املوافق )هـ، 21/29/2495و ،(م13/22/1229

م1229متعددة ألاغراض في  دحرجةبع ناقالت و تم استبعاد أسطول الشركة ألاصلي املكون من أر بمجرد استالم ناقالت روكون. 

وكجزء من استراتيجية الشركة لتوسيع عملياتها الخاصة بخدمات البضائع العامة، وتوسيع قاعدة عمالئها، فقد تم ترسية عقد 

ريـال سعودي مقابل تقديم  192.222.222وتبلغ قيمة هذا العقد. ملدة ثالث سنوات بنجاح من قبل وزارة الدفاع في اململكة

.(م22/23/1222املوافق )هـ 29/22/2491خدمات لوجستية لوزارة الدفاع في اململكة بموجب العقد مع وزارة الدفاع بتاريخ 

ائع تم تعيين الشركة لتكون الناقل الرسمي لكافة فروع قطاعات القوات املسلحة في اململكة لنقل البضبموجب هذا العقد فقد و

 919.995.222م ملدة خمس سنوات إضافية، وبقيمة 1229وقد تم تجديد هذا العقد في العام . عن طريق البحر من و إلى اململكة

الاتفاقات ملخص " 2-24ملزيد من التفاصيل، انظر القسم ( )م22/23/1223املوافق )هـ 21/22/2442ويستمر حتى ، ريـال سعودي

 "(.الجوهرية

ريال  422.222.222ي إبرام عقد مدته خمس سنوات مع وزارة الداخلية في اململكة وتبلغ قيمة هذا العقد كما نجحت الشركة ف

م، تم بموجبه تعيين الشركة لتكون الناقل الرسمي لشحن جميع املعدات 29/21/1225هـ املوافق 11/24/2491سعودي بتاريخ 

انظر ملزيد من التفاصيل )يوم عمل  2122العسكرية الجديدة والقديمة من وإلى اململكة، وسوف يستمر العمل بهذا العقد ملدة 

 "(.الاتفاقات الجوهريةملخص " 2-24القسم 

م، 1221م، 1222م، 1222للشركة في السنوات  العامة التي نقلتها ناقالت الدحرجة التابعةوفيما يلي ملخص لكمية البضائع 

 :م1224م و1229م، باإلضافة لكمية البضائع العامة التي نقلتها ناقالت روكون الجديدة واململوكة للشركة في السنتين 1229

 م2811م إلى 2818كميات البضائع العامة من العام : 2-1الجدول 

الشركة: املصدر

 السنة

كمية البضائع العامة 

 عدد رحالت الخطوط املالحية املنتظمة الحاويات (طن)

 25 23.991 552.129 م1222

 24 21.345 119.459 م1222

 29 29.111 599.219 م1221

 29 22.511 919.939 م1229

 29 1.544 911.991 م1224
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مومباي  –جبل علي  –الدمام  :تعمل بالتناوب مع املوانئ التالية وبصورة منتظمةتعتبر أعمال نقل البضائع العامة، أعمال مالحية 

-جدة –هاليفاكس  –بالتيمور  –تون ويلمينج –سافانا  –جاكسونفيل  –هيوستن  –بالتيمور  –ليفورنو  –أزمير  –جدة  –

 .الدمام

ويوضح الجدول أدناه معلومات عن أسطول الشركة املؤلف من ناقالت روكون: 

 ناقالت روكون اململوكة من الشركة: 1-1الجدول 

 الحمولة الساكنة الناقلة م

 (طن متري )

 السرعة 

 (ميل بحري )

 تاريخ البناء العلم

 م1229 السعودية 29 11.222  بحري أبها 2

 م1229 السعودية 29 11.222 بحري الهفوف 1

 م1229 السعودية 29 11.222  بحري تبوك 9

 م1229 السعودية 29 11.222 بحري جازان 4

 م1224 السعودية 29 11.222  بحري جدة 5

  م1224    السعودية 29 11.222 بحري ينبع 1
  

 الشركة: املصدر

م عقد إيجار طويل ألاجل مع املؤسسة العامة للموانئ الستئجار ساحة خدمات الحاويات بجوار ميناء 2331أبرمت الشركة في عام 

متر مربع، منها  212.222وتبلغ مساحة ساحة خدمات الحاويات . منشآت تخزين إضافية لعمالئها جدة إلاسالمي من أجل توفير

وتّم . متر مربع كورشة عمل 15.222يتم استخدام املساحة املتبقية والتي تبلغ . متر مربع يستخدم لتخزين الحاويات 35.222

 . سنوات إضافية مع إمكانية تجديده ملّدة خمس سنوات أخرى 22م ملّدة 1221تجديد هذا العقد في العام 

ن . وتستخدم ساحة خدمات الحاويات لتوفير مرافق تخزين إضافية لعمالء الشركة، باإلضافة لحاويات الشركة الخاصة بها
ّ
وتمك

ة الشركة باعتبارها ساحة خدمات الحاويات هذه الشركة من التخليص السريع لشحنات العمالء، والذي من شأنه تعزيز مكان

 .وكيل الشحن

 نبذة حول شركات مجموعة البحري  7-8

 (أمريكا ) شركة إن إس س ي إس إيه   7-8-1

ويبلغ . كشركة مملوكة بالكامل للشركة في والية نيويورك م2332يوليو  14في تاريخ ( أمريكا) شركة إن إس س ي إس إيهتأسست 

 . دوالر أمريكي 2.222.222سهم بقيمة اسمية تساوي  2.222املصّرح به ( في أمريكا) شركة إن إس س ي إس إيهرأس مال 

شركة إن بدأت وقد . الوكيل العام للشركة و تقوم بتنفيذ عمليات نقل البضائع العامة( أمريكا) شركة إن إس س ي إس إيهتعتبر 

أعمالها من خالل مكتب في جزيرة ستاتن في نيويورك، ثم انتقل مقرها الرئيس ي إلى بالتيمور في والية ( أمريكا) إس س ي إس إيه

 .ويعتبر ميناء بالتيمور أحد أكبر املوانئ لناقالت الدحرجة في الساحل الشرقي للواليات املتحدة. م2331ماريالند في خريف عام 

بتنمية أعمال البحري واملحافظة على عالقاتها والتنسيق ( أمريكا) إس س ي إس إيهشركة إن وباعتبارها الوكيل العام للشركة، تقوم 

 .مع عمالءها في أمريكا الشمالية

، يعمل  93(أمريكا) شركة إن إس س ي إس إيهم، يعمل في 1224ديسمبر  92وكما في تاريخ 
ً
فا

ّ
. منهم في مكتب بالتيمور 95موظ

أربعة موظفين مبيعات في الخارج في نيو جيرس ي، ونيويورك، وإلينوي لخدمة العمالء (أمريكا) شركة إن إس س ي إس إيهفي ويعمل 

وباإلضافة إلى ذلك، يوجد مينائين ناقالت كامل الخدمات لتنظيم بضائع الناقالت والخدمات ذات الصلة، . في هذه املناطق

 .واملوجودين في كل من هيوستن في تكساس، وبالتيمور في ميريالند
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 شركة الشرق ألاوسط إلدارة السفن املحدودة  7-8-2

بين الشركة  كشركة مشتركة م،2331في العام  "شركة الشرق ألاوسط"تأسست شركة الشرق ألاوسط إلدارة السفن املحدودة 

ي دولة ويقع مقّر شركة الشرق ألاوسط في مدينة دبي ف. وشركة أكوماريت املتخّصصة بإدارة السفن والتي يقع مقّرها في اسكتلندا

إلامارات العربية املتحدة، وتوفر شركة الشرق ألاوسط خدمات إدارة السفن للشركة وللشركات ألاخرى في مجموعة البحري . 

وتعتبر شركة الشرق ألاوسط شركة . م على كامل حصص شركة اكوماريت في شركة الشرق ألاوسط1225واستحوذت الشركة عام 

وتّم تأسيس شركة الشرق ألاوسط في املنطقة الحّرة ملركز دبي للسلع . رة إلاصدار هذهمملوكة بالكامل للشركة إلى تاريخ نش

 .درهم إماراتي 922.222املتعّددة، برأس مال يبلغ 

ناقلة، بما فيها ناقالت النفط العمالقة،  13شركة الشرق ألاوسط خدمات إلادارة الفنية لـ  تقدمم، 1224ديسمبر  92وكما في 

التابعة للشركة، وناقالت الكيماويات اململوكة من قبل الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وناقلة البضائع وناقالت الدحرجة 

 . السائبة اململوكة من قبل شركة البحري للبضائع السائبة

ارة الفّنية ويكمن الهدف الرئيس ي لشركة الشرق ألاوسط في تقديم إدارة فّنية لكل ناقالت الشركة ومجموعة البحري وتوحيد إلاد

 :تشمل خدمات شركة الشرق ألاوسط ما يليو. والتشغيلية، لتحقيق الكفاءة التشغيلية

  ،ق بجميع الناقالت التي تقّدم لها شركة الشرق ألاوسط خدمات إلادارة
ّ
التأمين ومعالجة املطالبات فيما يتعل

 .بما فيها تأمين آالت الهيكل والحماية والتعويض

 للشركة حول أداء الناقالت ووضعها، واستهالك الوقود، ونتائج عمليات الفحص  إعداد التقارير الفنية

 .الدورية، والتوصيات ذات الصلة

 تقديم التقارير املالية الدورية إلى الشركة بشأن نفقات التشغيل وامليزانية السنوية. 

   مليزانيات، بالتنسيق مع الشهرية والربع سنوية والسنوية بشأن تكاليف التشغيل وإعداد اإعداد التقارير

ل كل ناقلة
ّ
 . وحدات ألاعمال املختلفة التي تشغ

باإلضافة إلى ذلك، تحتفظ شركة الشرق ألاوسط بقدرتها على تقديم الخدمات التالية، على الرغم من أن مثل هذه الخدمات ال 

 :يتم تقديمها حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه

 إلادارة التجارية للناقالت التابعة ملجموعة البحري. 

 بيع وشراء الخدمات املقدمة من أطراف ثالثة. 

 تقديم الاستشارات الفنية والبحرية. 

ق 
ّ
 طاقم العاملين على ناقالت مجموعة البحري، وتؤّمن التدريب الالزم لهذا الطاقم فيما يتعل

ً
ف شركة الشرق ألاوسط أيضا

ّ
وتوظ

 من ربابنة السفن،  ولهذا. بجميع العمليات الجديدة التي تعتمدها الشركة
ً
 متخّصصا

ً
الغرض، تمتلك شركة الشرق ألاوسط فريقا

. واملهندسين، والفنيين املؤهلين، من ذوي الخبرة الفنية العالية والخبرة الواسعة في إلادارة، والعمليات الفنية وإلادارية في أسطولها

في الشركة وموظفي شركات مجموعة
ّ
البحري على جميع املستويات، ولديها حاليا بحارة  وتقوم شركة الشرق ألاوسط بتدريب موظ

 .متدربين مسجلين من اململكة وأوروبا والهند والفلبين

 2995جنسية مختلفة، وقد تم توظيف  92موظًفا من  2134م، قامت شركة الشرق ألاوسط بتوظيف 1224ديسمبر  92وكما في 

 بينهم  493، منهم منهم على متن الناقالت
ً
 دائما

ً
في املكاتب في مدينة دبي، في إلامارات  254و موظف سعودي الجنسية 13موظفا

 .العربية املتحدة

شركة الشرق ألاوسط معروفة بكونها إحدى شركات إدارة السفن الرائدة عاملًيا ويدعم هذه السمعة حصولها على شهادتي أيزو 

 "(.ضمان الجودة"9-29للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة القسم) 24222:1224وأيزو  3222:1221

 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات  7-8-3

تتخّصص في شراء وإيجار  م من قبل الشركة وسابك، كشركة مشتركة2332تأسست الشركة الوطنية لنقل الكيماويات في عام 

وتّم تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكيماويات . وتشغيل الناقالت املتخّصصة في نقل املنتجات الكيماوية واملنتجات املرتبطة بها

ريـال سعودي، والذي تّم رفعه إلى  122.222.222كشركة ذات مسؤولية محدودة في اململكة العربية السعودية برأس مال بلغ 
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تلك وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، تم. م1221في العام  122.222.222م، وإلى 2331ريـال سعودي في العام  522.222.222

 .في املائة 12 في املائة من رأس مال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات في حين تمتلك سابك 12الشركة 

ها أسطول ناقالت 
ّ
وكانت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات تملك تسع ناقالت كيماويات، والتي تم إلغاؤها تدريجًيا ليحل محل

وقد نما أسطول الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بشكل ملحوظ منذ تأسيسها . ناقلة كيماويات 14كيماويات حديث مكّون من 

 . ميناًء في جميع أنحاء العالم 252ويعد اليوم أحد أكبر أساطيل ناقالت الكيماويات في العالم، والذي يخدم 

 بضائع الكيماويات إلى عضوية، وغير عضوية، وزيوت نباتية، ودهون الحيوانات، وغي
ً
وتّم تصميم . رها من املنتجاتوتنقسم عادة

ناقالت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بأعلى املواصفات وهي قادرة على حمل مجموعة كبيرة من البضائع الكيماوية، ما يتيح 

 .للشركة الوطنية لنقل الكيماويات خدمة جزء كبير من أسواق نقل الكيماويات السائلة

الوطنية لنقل الكيماويات اتفاقية شراكة باملناصفة مع أودجفيل أس أي النرويجية بغية م، أبرمت الشركة 1223وفي يونيو 

وقد أطلق على الشركة . تأسيس شركة تشغيل مشتركة في املنطقة الحرة ملركز دبي للسلع املتعّددة في إلامارات العربية املتحدة

ناشينول كيميكالز كاريرز جي إل "التي تم تغيير اسمها لـ ) ل تياملشتركة في البداية اسم إن س ي س ي أودجفيل كيميكال تانكرز جي إ

وتّم تأسيس ناشينول كيميكالز كاريرز جي إل تي لتشغيل أسطول شركتي الشركة الوطنية لنقل . (م1229يونيو  2منذ " تي

شينول كيميكالز كاريرز جي إل تي وبدأت نا. الكيماويات وأودجفيل تجارًيا واملّؤلف من الناقالت املطلية لنقل البضائع الكيماوية

 . م1222عملياتها في يناير 

م، استحوذت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات على كامل حصة أودجفيل في ناشينول كيميكالز 1229من شهر يونيو  ألاول وفي 

صدار هذه، تستمر ناشينول وحتى تاريخ نشرة إلا. كاريرز جي إل تي، وحل ترتيبات التجمع التجاري الذي تشارك فيه ناقالتهما

كيميكالز كاريرز جي إل تي في التعاون املشترك مع أودجفيل، حيث ساهمت كل من الشركتين بناقلة مواد كيماوية ضخمة بحمولة 

طن مصممة بمواصفات جودة عالية لترتيبات تجمع ناقالت يدار تجارًيا بواسطة الشركة الوطنية لنقل  95.222ساكنة تبلغ 

كيميكالز كاريرز جي إل تيناشينول  تم تحويل ،م1224عام  فيو .الكيماويات
ً
، وعليه للشركة الوطنية لنقل الكيماويات لتكون فرعا

 .فلم يعد لها كيان قانوني مستقل عن الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

لنقل مجموعة ( سنة 1.9بمعدل عمر يبلغ )ناقلة  14تمتلك الشركة الوطنية لنقل الكيماويات  وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه،

يتضمن أسطول الشركة الوطنية لنقل و. واسعة من املنتجات الكيماوية التي تستخدم في عدد مختلف من أنواع الصناعات

الكيماويات الناقلة إن س ي س ي فجر، وهي ناقلة كيماويات مصممة بمواصفات جودة عالية يمكنها نقل حمولة ساكنة تبلغ 

، كماطن 95.222
ً
لها الشركة الوطنية لنقل في  ا

ّ
وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، يتم استخدام الناقالت التي تملكها وتشغ

 :الكيماويات، على النحو التالي

  السوق الفورية سفينة في 21يتم تشغيل. 

 ثمانية ناقالت مؤجرة إلى سابك. 

  هيئة حديد عاري للسفينة،ثالث ناقالت مؤجرة إلى أودجفيل أس إي، بموجب عقد تأجير على 

 التفاقية تجمع 
ً
 .ناقلة واحدة كبيرة تشغل وفقا

موظًفا يخدمون عمليات 91وشركتها التابعة لها ، فإنه يعمل في الشركة الوطنية لنقل الكيماويات م1224ديسمبر  92وكما في

 موظفي دعم لت(التجاري)ألاسطول، ودعم عمليات امليناء، والتأجير 
ً
ف أيضا

ّ
قديم الخدمات املتعلقة بأعمال املحاسبة ، وتوظ

 .وتقنية املعلومات واملوارد البشرية

. وقد أثبتت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بأنها مشروع مربح للغاية، وقد نمت بشكل متزايد على مدى السنين منذ تأسيسها

ل 
ّ
( من بينهم نائب رئيس مجلس إلادارة)أربعة منهم وثمة خمسة مدراء في مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، ويمث

ل واحد منهم سابك
ّ
 .الشركة ويمث
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إن الحمولة املنقولة من الكيماويات عبر ناقالت الكيماويات التي تمتلكها الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، والتي تّم شحنها خالل 

 :م كالتالي1224م، و1229م، و1221م، و1222م، و1222السنوات 

 م2814م إلى عام 2818تفاصيل رحالت شحن الكيماويات منذ عام : 1-1الجدول 

 السنة

إجمالي 

عدد 

 الرحالت

إجمالي حجم 

الحمولة 

املنقولة من 

الكيماويات 

 (بالطن)

النمو السنوي 

للحموالت 

الكيماويات 

 املنقولة

عدد الرحالت عبر 

ناقالت التجمع 

التي تديرها 

الشركة الوطنية 

 الكيماوياتلنقل 

من  حجم الحمولة

تم نقلها التي  الكيماويات

قالت التجمع التي بنا

تديرها الشركة الوطنية 

 (بالطن) لنقل الكيماويات

 191.222 11-  1.192.919 12 م1222

 2.452.222 42 في املائة19.9 9.542.222 35 م1222

 1.525.412 92 في املائة13.9 4.531.412 219 م1221

 9.221.214 31 في املائة19.3 5.113.329 251 م1229

 2.159.222 249 (في املائة11.5) 4.211.412 129 م1224

  ____________________________ 

 الشركة: املصدر

 .كما يبين الجدول التالي تفاصيل أسطول الشركة الوطنية لنقل الكيماويات من ناقالت الكيماويات

 لنقل الكيماويات املحدودةناقالت الكيماويات اململوكة من قبل الشركة الوطنية : 0-1الجدول 

 اسم الناقلة م

عدد 

 العلم تاريخ التشييد الخّزانات

 السرعة 

 (بحري  ميل)

 21 النرويج م2335 51  ............. مكة س ي س ي إن 2

 21 النرويج م2335 51  ....... الرياض س ي س ي إن 1

 21 النرويج م2331 51  ........ الجبيل س ي س ي إن 9

 25 السعودية م1225 11  ............ نجد س ي س ي إن 4

 25 السعودية م1225 11  ....... الحجاز س ي س ي إن 5

 25 السعودية م1221 11  ........... تهامة س ي س ي إن 1

 25 السعودية م1221 11  .............. أبها س ي س ي إن 9

 25 السعودية م1221 11  ........... تبوك س ي س ي إن 1

 25 السعودية م1221 11  ...... القصيم س ي س ي إن 3

 25 السعودية م1229 11  ............. رابغ س ي س ي إن 22

 25 السعودية م1229 11  ....... السدير س ي س ي إن 22

 25 السعودية م1221 11  ........ الدمام س ي س ي إن 21

 25 السعودية م1221 11  ........... حائل س ي س ي إن 29

 25 السعودية م1222 11  .............. نور  س ي س ي إن 24

 25 السعودية م1222 11  ........... هدي س ي س ي إن 25

 25 السعودية م1222 11  ............. أمل س ي س ي إن 21

 25 السعودية م1222 11  ............ صفا س ي س ي إن 29

 25 السعودية م1222 11  ............ دانة س ي س ي إن 21
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  ____________________________ 

الشركة: املصدر

م 1224ديسمبر  92ائية للعام املنتهي في يويوضح الجدول أدناه تفاصيل الرحالت الذي قام بها أسطول الشركة لنقل املواد الكيم

 .على أساس خطوط التشغيل الرئيسية الخاصة بالشركة
 

 مسارات أسطول الشركة لنقل املواد الكيميائية: 0-1الجدول 

 م2811 املسار 

 في املائة13.29  الشرق ألاقص ى/الخليج العربي

 في املائة12.14( .........................إقليمي)الشرق ألاوسط 

 في املائة25.25  الشرق ألاوسط –أوروبا 

 في املائة29.53  أوروبا -الشرق الوسط 

 املائةفي 29.22 ...(.......................إقليمي)الشرق ألاقص ى 

 في املائة5.19 .............................الشرق ألاقص ى أوروبا

 في املائة2.39........................الواليات املتحدة  –أوروبا 

 في املائة2.41 ........................أوروبا  –الواليات املتحدة 

 في املائة188 املجموع

 البحري للبضائع السائبة  7-8-4

مع شركة أراسكو لتأسيس شركة البحري للبضائع السائبة، كشركة  م دخلت الشركة في اتفاقية1222أغسطس  11بتاريخ 

مشتركة تتخصص في ملكية وتأجير وتشغيل ناقالت البضائع السائبة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في اململكة 

 
ً
في  42في املائة للشركة و 12بنسبة  ةمملوك يريـال سعودي، وه 122.222.222العربية السعودية، وتبلغ قيمة رأس مالها حاليا

 .املائة لشركة أراسكو

م باستئجار ناقلتين مع التركيز على نقل منتجات الحبوب وغيرها من حموالت 1221بدأت البحري للبضائع السائبة عملياتها في 

جلس مديري شركة البحري للبضائع السائبة من خمسة أعضاء، ويتكون م. البضائع السائبة إلى اململكة لحساب شركة أراسكو

 .واثنان يمثالن أراسكو(اثنان منهم من إلادارة العليا للشركة)ثالثة منهم يمثلون الشركة 

و حتى تاريخ هذه النشرة، تشغل البحري للبضائع السائبة خمسة ناقالت حموالت بأحدث التصاميم وبمواصفات صديقة للبيئة 

، (م25/22/1224املوافق )هـ 24/29/2495وفي ( م13/22/1229املوافق )هـ 16/22/2495ثات قليلة، وتم استالمها في ذات انبعا

املوافق )هـ 92/25/2495وفي ( م11/21/1224املوافق )هـ 11/24/2495وفي ( م19/22/1224املوافق )هـ 11/29/2495وفي 

وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، تّم تأجير هذه الناقالت إلى أراسكو لنقل واردات أراسكو من الحبوب وغيرها من (. م92/29/1224

 .في املستقبل تستمر  أنكما أنه يتوقع لها  ،ساريةو ألاجل  طويلةأنواع البضائع السائبة، وعقود إلايجار هذه 

اتفاقية تسهيالت مصرفية ( م12/22/1229املوافق ) هـ,29/22/249وقعت شركة البحري للبضائع السائبة مع بنك البالد في 

من تكاليف بناء خمس ناقالت لنقل البضائع في املائة  92لتمويل ما نسبته  ريـال متوافقة مع الشريعة 41242224222بمبلغ 

 25 السعودية م1222 11  .......... نسمة س ي س ي إن 23

 25 السعودية م1221 11  ......... شمس س ي س ي إن 12

 25 السعودية م1221 11  ............ نجم س ي س ي إن 12

 25 السعودية م1221 11  .............. ريم س ي س ي إن 11

 25 السعودية م1221 11  ............ سما س ي س ي إن 19

 24 السعودية م1229 92  ............ فجر س ي س ي إن 14
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الناقالت الخمس لصالح  السائبة املذكورة أعاله، وملدة إحدى عشرة سنة شاملة فترة سماح ملدة سنة واحدة، على أن يتم رهن

 .بنك البالد كضمان للتمويل

 .موظف واحد يشغل منصب مدير" البحري للبضائع السائبة"، كان لدى م1224ديسمبر  92وكما في تاريخ 

 بترديك  7-8-5

م، وكجزء من توسعها وتنوعها الاستراتيجي، اشترت الشركة حصة أقلية في بترديك، وهي شركة ذات مسؤولية 1225في عام 

م، وتتخصص في تجارة الغاز املسال، ويقدر رأس مالها حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه 2312محدودة تم تأسيسها في برمودا سنة 

في املائة الباقية شركة  13.9في املائة منه في حين تمتلك نسبة  92.9دوالر أمريكي، تمتلك الشركة نسبة  1.222.222بحوالي 

 . هادوك القابضة املحدودة

م بهدف التجارة 2335وافتتحت بترديك مكتبها في سنغافورة سنة ، ولدى بترديك مكاتب في كل من موناكو وسنغافورة وجزر البهاما

الغاز املسال املنقول على الناقالت الصغيرة والكبيرة في جنوب شرق آسيا في ألاسواق الشرقية النامية وكذلك الانخراط في تجارة 

 .والشرق ألاقص ى

. وتعمل بترديك على نطاق واسع في تجارة ونقل غاز النفط املسال بدعم من أسطول متخصص من ناقالت غاز النفط املسال

من بينها )منها تمتلكها بترديك  11ناقلة متخصصة من أحجام مختلفة،  53من  -م 1224ديسمبر  92كما في  -ويتألف أسطولها 

منها مستأجرة عبر اتفاقيات  13وناقلتين منها مستأجرة على أساس عقود إيجار على هيئة حديد عاري، و، (ناقالت قيد إلانشاء

 .إيجار على أساس الفترة الزمنية

م، كان لدى 1224ديسمبر  92وكما في تاريخ  .والكاريبية والشرق ألاوسطوتغطي عمليات بترديك ألاسواق آلاسيوية وألاوروبية 

 .موظًفا 294بترديك 

 املزايا التنافسية 7-9

 للنمو املستدام 
ً
ترى الشركة أن هناك عدد من العوامل التي تضع الشركة في موقع متميز عن الشركات املنافسة وتوفر مناخا

 .للشركةوفيما يلي املزايا التنافسية . واملربح

 فريق إدارة عليا يتمتع باملؤهالت والخبرة 7-9-1

كما أن خبرتهم في البيئة التجارية . يتمتع فريق إلادارة العليا في الشركة بخبرة بارزة في قطاع النقل البحري وقطاع النقل ككل

 يسهم في صناعة النجاح وقدرة 
ً
 على تحقيق النتائجالعامة في اململكة، ومؤهالتهم العلمية، توفر للشركة سجال

ً
 .مثبتة

 أسطول بأحدث املواصفات  7-9-2

تعطي الشركة أولوية لصيانة وتطوير أسطولها من الناقالت بحيث تقّدم لعمالئها السالمة وألامان والضمان املمكن تقديمه من 

 .خالل أسطول بمواصفات حديثة

 تكاليف تشغيلية أقل  7-9-3

وألن الشركة مسجلة في . ما أخذنا بعين الاعتبار ميزانيتها العمومية القوية وعملياتها الفعالة تتمتع الشركة بكلفة أقل للتمويل إذا

اململكة، ومملوكة من سعوديين، يحق لها تلقي تعويضات ودعم عن وقود الناقالت املستهلك في أي من الناقالت اململوكة لها أو التي 

وبما أن غالبية الرحالت . من قبلها، للرحالت التي تكون نقطة انطالقها اململكة تستأجرها، هي أو شركات تابعة لها مملوكة بالكامل

 تنطلق من اململكة، فإن هذا الدعم له 
ً
التي تقوم بها الناقالت اململوكة أو املستأجرة لشركة البحري أو للشركات التابعة لها هي فعال

 .الاستثمارات في نواٍح أخرى من عملها تأثير بارز على أرباح الشركة، مما يسمح للشركة، باملزيد من

 إدارة املخاطر  7-9-4

خصصت الشركة جزًءا غير بسيط من املوارد والجهود من أجل تحديد وتقييم املخاطر التي تواجه أعمال شركة البحري ومجموعة 

استراتيجياتها في إدارة املخاطر  وكنتيجة لذلك، تؤمن الشركة أنها قد طورت. البحري على املستوى املالي والتشغيلي واملعلوماتي

وقد تم تطبيق استراتيجيات إدارة املخاطر ضمن إطار عمل ألاهداف املعلنة . بحيث تكون قادرة على إدارتها بشكل مالئم وفعال
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 لتلك الجهود، تم منح الشركة جائزة من أوراكل لتميزها وري. للشركة، وألاولويات املؤسسية والضوابط الداخلية
ً
ادتها وتقديرا

جزء من نظام تخطيط املوارد املوحد )وذلك بعد التطبيق الناجح لنظام أوراكل إلدارة املخاطر والالتزام وحوكمة الشركات 

، وكانت بذلك أول شركة تنال مثل هذه الجائزة من أوراكل التي تشيد بتفوقها في القيادة، وعليه، فإن الوحدات (للمؤسسات

وهذا يحد من . ركون تمام إلادراك أن مسؤولياتهم في تطبيق الضوابط املالئمة في إدارة املخاطروألافراد داخل نطاق الشركة مد

 .املخاطر التي تتعرض لها الشركة ويجعلها قادرة على حماية مواردها

 نشر تقنية املعلومات  7-9-5

م، والتي تألفت من مجموعة من املبادرات 1222أكملت الشركة املرحلة الثانية من استراتيجيتها الخاصة بتقنية املعلومات في عام 

وكجزء من . واملشاريع الاستراتيجية التي من شأنها إلاسهام في تطوير الشركة ونموها في مختلف أعمالها وتعزيز مزاياها التنافسية

دعم احتياطي لتقنيات  هذه املرحلة، أكملت الشركة التطبيق ألاولي لنظامها املوحد في تخطيط املوارد املؤسسية كما أنشأت مركز

وفي وقت سابق، جرى تطوير املوقع الالكتروني للشركة بحيث يلبي . املعلومات لضمان استمرارية وحماية ألانظمة الحساسة

احتياجات وتطلعات العمالء واملستثمرين والزائرين، وتم تأسيس شبكة الكترونية خاصة للموظفين لتحسين التواصل الداخلي في 

 .الشركة أن هذه إلاجراءات سوف تزيد الفعالية والتواصل، مما يعزز مكانتها بشكل كبير وتؤمن. الشركة

 إلادارة الفنية الداخلية للناقالت  7-9-6

الشرق ألاوسط)من خالل تأسيس وحدة واحدة  لتوفير الدعم وإلادارة الفنية والتشغيلية للناقالت لكامل أسطول مجموعة (

إن شركة . على تحقيق معايير موحدة وعالية لجميع ناقالت مجموعة البحري واملحافظة عليهاالبحري، أصبحت الشركة قادرة 

الشرق ألاوسط ملتزمة بتبني أعلى معايير الجودة وقواعد السالمة وممارسات حماية البيئة عبر اتباع إلارشادات الصادرة عن 

هذا باإلضافة إلى أن . د ترسو ناقالت مجموعة البحري في موانئهاالتي ق حدهاملنظمة البحرية العاملية، وكذلك قوانين كل دولة على 

الشرق ألاوسط تعمل وفًقا ملتطلبات املنظمات البحرية الدولية ومعايير النفط الدولي وشركات إنتاج الكيماويات، وكذلك معايير 

بيق املعايير عبر أسطول الشركة وعبر الاحتفاظ بكيان واحد لتط. عمالء آخرين ممن تزداد مستويات تطلعاتهم بشكل مستمر

ومجموعة البحري، فإن الشركة قادرة على تشغيل أسطول بجودة عالية وموحدة في كافة قطاعات عملها، مع الاحتفاظ بتكاليف 

 .منخفضة

 التسويق وخدمة العمالء  7-9-7

وعلى . لعمالئها في مجاالت عملها كافةتسعى الشركة أن تكون رائدة في مجالها، وكجزء من ذلك، تركز على توفير أفضل الخدمات 

الرغم من أن عمالءها الرئيسيين هم في قطاعات إنتاج النفط، واملصافي، وتصنيع وتصدير الكيماويات، إال أن الشركة تخدم 

 .قاعدة واسعة من العمالء في قطاع الشحن العام، ووضعت استراتيجية لتحديد متطلباتهم وتوفير خدمة تلبي احتياجاتهم

 جودة الناقالت وطاقم املالحة  7-9-8

. إن جودة أداء الربابنة وطواقم املالحة على متن كل من ناقلة الشركة هو أكثر النواحي أهمية وحساسية لعمليات ونجاح الشركة

وتولي . وآلامنةويعد وجود طواقم ذات خبرة وتدريب على متن السفينة أمر ضروري كي تضمن الشركة استمرارية عملياتها الفعالة 

الشركة أهمية كبيرة لتحسين جودة كل من الناقلة والطاقم العامل عليها حيث أن غياب املشاكل التشغيلية وعدم الكفاءة يحّسن 

 .من سمعة الشركة ويضمن استمرار املستأجرين في تفضيل استئجار الناقالت من الشركة

 السالمة  7-9-9

ا ملعايير السالمة في ناقالت الشركة  تولي الشركة أهمية قصوى لضمان سالمة
ً
العاملين على متن ناقالتها، وكما تولي اهتماًم بالغ

وتسعى الشركة للعمل وفق أعلى املعايير املمكنة، كما تخضع للتدقيق بشكل دوري من قبل وكاالت خارجية مرموقة . والبيئة

  .وكذلك من قبل بعض أكبر شركات النفط في العالم

 البشرية املوارد 7-9-11

وتختار الشركة موظفيها على أساس قدراتهم . تعتبر الشركة مواردها البشرية عنصًرا هاًما لتحقيق أهدافها واكتمال غاياتها

وقد طبقت الشركة سياسات لضمان امتالك موظفيها للخبرة . ألاكاديمية والفنية، وخبراتهم السابقة، بحيث تلبي احتياجات عملها
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ساعة تدريب  1.951وعلى سبيل املثال، قدمت الشركة ملوظفيها أكثر من . داء أدوارهم ومهامهم بشكل فاعلوالتدريب الالزمين أل

 .ساعة 95م، بحيث يصل عدد ساعات التدريب لكل موظف إلى ما يقارب من 1224خالل عام 

 أبرز العمالء واملوردين 9-22

 (نقل النفطبالقطاع املتعلق )أبرز العمالء   7-11-1

، إلى جانب النسبة التي ساهموا بها من إجمالي مبيعات (النفطنقل فيما يتعلق بقطاع )يوضح الجدول أدناه أبرز عمالء الشركة 

 .م1224م، 1229م، و1221م، و 1222م، و1222القطاع للسنوات 

 أبرز العمالء حسب السنة : 18-1الجدول 

 م2811 م2814 م2812 م2811 م2818

 العمالء

النسبة 

 املئوية

 العمالء للمبيعات

النسبة 

 املئوية

 العمالء للمبيعات

النسبة 

 املئوية

 العمالء للمبيعات

النسبة 

 املئوية

 العمالء للمبيعات

 النسبة املئوية

 للمبيعات

في  24.4 هانجين

 املائة

في 11.1 *فيال في املائة25.2 هانجين

 املائة

في 59.9 *فيال

 املائة

بوالنتير 

. كوربوريشن أن

 *في

 في املائة94.4

في  3.1 فيال

 املائة

في 23.1 ريالينس في املائة 24.9 *فيال

 املائة

في  29.5 ريالينس

 املائة

فيال الدولية 

للخدمات 

البحرية 

 *املحدودة

 في املائة 23.2

شركة 

البترول 

 البريطانية

في  3.9

 املائة

في 22.3 أويل-اس في املائة22.9 إكسون

 املائة

في 21.4 بتروتشاينا

 املائة

 ريالينس

للصناعات 

 املحدودة

 في املائة21.3

في   3.9بتروتشاينا

 املائة

في  3.4 هانجين في املائة 22.2 أويل-اس

  املائة

في  3.1 هانجين

 املائة

 في املائة 29.4 بتروتشاينا

في  9.5 يوروناف

 املائة

في  9.9 بتروتشاينا  في املائة  1.5ريالينس

 املائة

شركات 

النفط 

 الدولية

في  1.3

 املائة

 في املائة 4.1 ينيبك

في   1.1ينيبك غير مطابق غير مطابق غير مطابق غير مطابق غير مطابق غير مطابق

  املائة

ايسار النفط 

 املحدودة

 في املائة 4.2

 
         

 الشركة: املصدر

  ____________________________ 

*إحدى شركات مجموعة أرامكو السعودية 



وهي شركة )وكجزء من صفقة فيال أبرمت الشركة عقد الشحن، ويعد عقد الشحن اتفاقية طويلة ألاجل بين البحري وبوالنتير 

سنوات كحد أدنى حيث يمكن ألي طرف طلب إنهاء العقد بإرسال إخطار  22ملدة ال تقل عن ( مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية

وبموجب اتفاقية إلايجار على أساس الفترة الزمنية، ستستأجر أرامكو . اريخ سريانهللطرف آلاخر بعد مرور خمس سنوات من ت

 من ( وهي شركة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودية)، ("أرامكو للتجارة")السعودية لتجارة املنتجات البترولية 
ً
من البحري جزءا

ة وناقلة النفط العمالقة أفرام أحادية التصفيح املستخدمة ألاصول املستهدفة يتمثل في أربع ناقالت للمنتجات البترولية املكرر

وفيما يتعلق )كسفينة للتخزين العائم وناقلة نفط عمالقة املستخدمة كسفينة للتخزين العائم، ملّدة ال تقل عن خمس سنوات 

 .م كحد أدنى1221ديسمبر  92بناقلة النفط العمالقة التي تستخدم للتخزين العائم، حّتى تاريخ 



 

  802 
 

 "(.ملخص البنود الرئيسية لالتفاقيات املادية"وسوف يتم ذكر بنود الاتفاقية بمزيد من التفاصيل في القسم 
 

 (قطاع البضائع العامة)أبرز العمالء  7-11-2

، إلى جانب النسبة التي ساهموا بها من إجمالي (نقل البضائع العامةفيما يتعلق بقطاع )يوضح الجدول أدناه أبرز عمالء الشركة 

 .م1224م، 1229م، و1221و  م،1222م، و1222مبيعات القطاع التي ساهم فيها كل منهم للسنوات 
 

 أبرز عمالء قطاع البضائع العامة: 11-1الجدول 

  ____________________________ 

الشركة: املصدر
 

 (النفطنقل قطاع )أبرز املوردين   7-11-3

، إلى جانب النسبة املئوية للنفقات (النفط ألعمالها التجاريةنقل عبر قطاع )موضح أدناه املوردين الرئيسين لوقود ناقالت للشركة 

 .م1224م و1229م، 1221 م،1222م،1222إلاجمالية للشركة التي تم إنفاقها على كل منهم لألعوام 

 النفطنقل قطاع  مورديأبرز : 12-1الجدول 

 م2811 م2814 م2812 م2811 م2818

النسبة  املورد

املئوية 

 للمبيعات

النسبة  املورد

 املئوية

 للمبيعات

النسبة  املورد

 املئوية

 للمبيعات

النسبة  املورد

 املئوية

 للمبيعات

النسبة  املورد

 املئوية

 للمبيعات

شركة الخدمات 

السعودية 

العربية للوقود 

 الناقالتو

في  49

 املائة

شركة أرامكو 

 السعودية

في  52

 املائة

شركة أرامكو 

 السعودية

شركة أرامكو  في املائة 12

 السعودية

شركة أرامكو  في املائة 15

 السعودية

في  19

 املائة

 م2811 م2814 م2812 م2811 م2818

 العمالء

النسبة 

املئوية 

 العمالء للمبيعات

النسبة 

املئوية 

 العمالء للمبيعات

النسبة 

املئوية 

 العمالء للمبيعات

النسبة 

املئوية 

 العمالء للمبيعات

النسبة 

املئوية 

 للمبيعات

وزارة 

 الدفاع

في 2.1

 املائة

وزارة 

 الدفاع

في  5.1

 املائة

وزارة 

 الدفاع

في  14.1

 املائة

وزارة 

 الدفاع

في  95.4

 املائة

في  11.4  وزارة الدفاع

 املائة

شركة س ي 

إن إتش 

أمريكا 

 املحدودة

في  2.5

 املائة

شركة بمكو 

عربية ال

للمقاوالت 

 املحدودة

في  1.3

 املائة

باكوريني 

الواليات 

املتحدة 

 ألامريكية

في  5.2

 املائة

شركة 

أرامكو 

 للخدمات

في  9.2

 املائة

شركة صدارة 

 ماوياتيللك

في  9.2 

 املائة

شركة أي 

إم س ي أو 

 سيرفيز

في  2.5

 املائة

باكوريني 

الواليات 

املتحدة 

 (ألامريكية

في  1.4

 املائة

شركة 

العراب 

 للمقاوالت

في  4.5

 املائة

الحرس 

الوطني 

 يالسعود

في  1.2

 املائة

الحرس الوطني 

 السعودي

في  1.1 

 املائة

شركة 

برايم ميتال 

لتصنيع )

وسبك 

 (املعادن

في  2.5

 املائة

شركة 

لسالم ا

 فيللتكي

الحرس  املائةفي 2.1

الوطني 

 ي السعود

في  9.4

 املائة

شركة 

اشجر 

للمنتجات 

 الكهربائية

في  2.3

 املائة

شركة س ي إن 

إتش أمريكا 

 املحدودة

في  1.1

 املائة

شركة 

آلستروم 

 للطاقة

في  2.9

 املائة

في  2.4 شركة بارثو

 املائة

شركة 

 ارامكو

في  2.1

 املائة

شركة 

صدارة 

 ماوياتيللك

في  2.9

 املائة

الشركة 

السعودية 

للخطوط 

 الحديدية

في  1.1 

 املائة
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 م2811 م2814 م2812 م2811 م2818

النسبة  املورد

املئوية 

 للمبيعات

النسبة  املورد

 املئوية

 للمبيعات

النسبة  املورد

 املئوية

 للمبيعات

النسبة  املورد

 املئوية

 للمبيعات

النسبة  املورد

 املئوية

 للمبيعات

دبليو . شركة أو

بانكر ترادينج 

لوقود وتجارة 

 السفن

في  29

 املائة

شركة الخدمات 

السعودية 

العربية للوقود 

 والسفن

في  92

 املائة

شركة 

الخدمات 

السعودية 

العربية 

للوقود 

 والسفن

شركة  في املائة 21

الخدمات 

السعودية 

العربية 

للوقود 

 والسفن

أويل -شركة كيم في املائة 22

كوربويشن بالواليات 

 املتحدة ألامريكية

في  22 

 املائة

شركة إف أي إل 

 إنرجي

أويل -شركة كيم في املائة21

كوربويشن 

بالواليات 

املتحدة 

 ألامريكية

-شركة كيم في املائة 5

أويل 

كوربويشن 

بالواليات 

املتحدة 

 ألامريكية

شركة أو،  في املائة 1

 دبليو بانكر

 في املائة 9 شركة أو، دبليو بانكر في املائة 1

في  22 بكري

 املائة

شركة النفط 

 البريطانية

شركة النفط  في املائة 4

 البريطانية

شركة النفط  في املائة 5

 البريطانية

شركة الخدمات  في املائة 1

السعودية العربية 

 للوقود والسفن

 في املائة 4

 الشركة: املصدر

 (قطاع نقل البضائع العامة)املوردون الرئيسيون   7-11-4

، إلى جانب النسبة املئوية (عبر قطاع البضائع العامة ألعمالها التجارية)موضح أدناه املوردين الرئيسين لوقود الناقالت للشركة 

 .م1224م و1229للنفقات إلاجمالية للشركة التي تم إنفاقها على كل منهم للعامين 

 وردون الرئيسيون لقطاع نقل البضائع العامةامل :14-1الجدول 
 

  ____________________________ 

الشركة: ملصدرا

 م2811 م2814

 النسبة املئوية املورد

 للمبيعات

 النسبة املئوية املورد

 للمبيعات

21 بكري 12 بكري 

 22 س ي إي بي إس إيه 1 إس إيه بي إس

 1 إس إيه بي إس 1 إس إس إم إس

 5 إس إس إم إس 1 كيم أويل

 1 أويل-إس 1 هيونداي أويل

 1 أو دبليو بانكر 1 أويل-إس

 2 إبومار إس أر إل 2 سينانجو

 2 بومينفلوت 2 تانك أويل

 2 بيتروليوم 2 شل إي تي

 2 إبكو 2 سينتيك

 غير متوفر غير متوفر 2 جي إس

 غير متوفر غير متوفر 2 س ي إي بي إس إيه

 غير متوفر غير متوفر 2 بان أويل

 غير متوفر غير متوفر 2 بيتروليوم
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 البيئة والسالمة 7-11

ولتحقيق ذلك، قامت الشركة بطالء . تدرك الشركة أهمية البيئة التي تعمل فيها وهي ملتزمة تجاه تحسين ألاداء البيئي ألسطولها

سبيل الحد هياكل ناقالتها بطالء مصنوع من السليكون وكذلك بتزويد محركاتها بأنظمة أسطوانية من زيوت التشحيم، وذلك في 

وتبذل الشركة ما بوسعها لضمان أن تكون كافة املعدات على متن . من استهالك الوقود وبالتالي الحد من الانبعاثات الضارة

 قابلة للتحلل 
ً
ناقالتها مجهزة وتستخدم غازات صديقة للبيئة، وأن الكيماويات املستخدمة على متنها هي صديقة للبيئة وأيضا


ً
 .بيولوجيا

 :ركة إلى أن تكون ناقالتها وطاقم العمل فيها ملتزم بالتاليوتسعى الش

  أطراف أخرى مستقلة)ومعداتها من قبل استشاريين خارجين  ألسطولهاالاختبار الدوري لضمان مواكبة (

.الدولية بخصوص التلوث البحري وألانظمةاحدث املعايير 

  البحرممارسات فعالة في ادارة مياه الخزانات للحد من تلويث مياه.

 تجهيز الناقالت بتقنيات متطورة توفر في استهالك الوقود. 

 استخدام الطالء املتطور على كافة الناقالت لتخفيض استهالك الوقود. 

 تطبيق املبادئ الوقائية. 

 والحث على استخدام أفضل املمارسات البيئية في كافة الاوقات. 

 تقنية املعلومات 7-12

لومات في تحقيق أهدافها، ولذلك تسعى وحدة تقنية املعلومات إلى تطبيق أفضل معايير املمارسات تدرك الشركة أهمية تقنية املع

وقد طبقت وحدة . في مجال أمن ألانظمة، وحماية أجهزة الحاسب آلالي، والبيانات والبرامج، واملعلومات وأجهزة التواصل وإلاعالم

ركة وحماية مثل هذه املعلومات والبيانات من وصول أو اختراق جهات تقنية املعلومات برامج لضمان سالمة وسرية بيانات الش

 .أخرى أو غير مخولة باالطالع عليها

 ضمان الجودة 7-13

يستمر قسم إدارة الجودة في شركة البحري في إدارة وتوجيه وتنفيذ برامج التدريب في مجال النظام العالمي إلدارة الجودة، ألايزو 

ير مواد ودورات وورش عمل وبرامج تدريب للكوادر املعنية بضبط الجودة ومراقبي الجودة الرئيسيين، ويشمل هذا توف 3222:1222

 .بهدف تحقيق املؤهالت ذات الصلة وتحسين نظام املؤسسة في إدارة الجودة

الجودة لديها  م في الارتقاء بنظام إدارة1223م، ونجحت في 1221للجودة في  3222:1222هذا وقد نالت الشركة شهادة ألايزو 

في عملها  3222:1221م، وضعت الشركة أنظمة الجودة الكافية للبدء بتطبيق ألايزو 1221وفي  3222:1221ليطابق معايير ألايزو 

 .في مجال الشحن بشكل عام

وتراجع الشركة بشكل دوري إجراءات السالمة الخاصة بأسطولها وتقوم بتطويرها، كما تقيم تلك إلاجراءات، بحيث تظل إجراءات 

 .3222:1222ألامن والسالمة مطابقة ملعايير ألايزو 

 املسؤولية الاجتماعية 7-14

. استباقًيا مع املجتمع املحلي واملساهمين واملستثمرينتدرك الشركة أهمية املجتمع السليم اقتصادًيا، ولذا تتخذ الشركة نهًجا 

وتبذل الشركة ما بوسعها لتقديم . وبهذا، فإن الشركة تسعى إلدارة آليات عملها ضمن رؤية نحو تحقيق تأثير إيجابي على املجتمع

قدر ممكن من رعاية املوظفين  خدمة ذات جودة، وتحديد أكثر الفرص املتوفرة ربحية على املدى البعيد لعملياتها، وتحقيق أكبر

 .وتطوير املجتمع واحترام البيئة وتشجيع املسؤولية الوطنية
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 في عدد من العمليات واملؤسسات الخيرية ودعمها بهدف املساهمة بما فيه فائدة املجتمع
ً
 فعاال

ً
وقد شملت . وتلعب الشركة دورا

 :م ما يلي1224تلك ألانشطة في 

  في جمعية ألاطفال املعاقين( لتواصلوحدة اللغة وا)رعاية برنامج. 

 املشاركة في املهرجان الوطني للتراث والثقافة. 

 املشاركة في انشطة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. 

 إطالق برنامج التقويم الهجري وامليالدي على ألاجهزة الذكية. 
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 الشركةإدارة  .0

 أعضاء مجلس إلادارة 8-1

تتمتع الشركة بمجلس إدارة واسع الخبرة، يتألف من أعضاء ذوو مؤهالت عالية ولهم مكانتهم املرموقة في مجتمع ألاعمال في 

  :، وهم على النحو آلاتياململكة العربية السعودية

  أعضاء مجلس إلادارة: 1-0الجدول 

 الاستقاللية الحالة املنصب الجنسية الاسم

ملكية ألاسهم 

املباشرة أو 

 بداية العضوية غير املباشرة 

 م22/22/1224-  غير مستقل غير تنفيذي رئيس سعودي *عبدالرحمن بن محمد املفض ي

 سعودي عبد العزيز السرحان بن محمد

نائب 

 م22/22/1221 121.222 مستقل غير تنفيذي رئيس

 م22/22/1225 12.222 مستقلغير  غير تنفيذي عضو سعودي *عصام بن حمد املبارك

 م25/29/1224-  مستقل غير تنفيذي عضو سعودي ناصر الجاسر صالح بن

 م22/22/1221 1.522 غير مستقل غير تنفيذي عضو سعودي *عبد هللا الدباس ي  صالح بن

 م22/22/1221 15.222 مستقل غير تنفيذي عضو سعودي اثنينفراج بن منصور أبو

 م22/22/1221-  مستقل غير تنفيذي عضو سعودي العجاجي عليعبد هللا بن 

سعيد بن عبد اللطيف 

 م21/23/1224-  غير مستقل غير تنفيذي عضو سعودي ** الحضرمي 

 م21/23/1224-  غير مستقل غير تنفيذي عضو سعودي * *بدر بن عبد القادر غوث 

 ____________________________ 
  (م92/21/1224املوافق )هـ ,23/29/249الشركة كما في تاريخ : املصدر

 .أحد كبار مساهمي الشركةويعتبر صندوق الاستثمارات العامة ، "صندوق الاستثمارات العامة"تم تعيين هؤالء ألاعضاء من قبل * 

 .شركة أرامكو السعودية للتطوير تم تعيين هؤالء ألاعضاء من قبل* *  

 السير الذاتية ألعضاء مجلس إلادارة ملخص 0-2

 املفض يعبدالرحمن بن محمد 

 سعودي :الجنسية 

 رئيس مجلس إلادارة :املنصب 

 م2314ماجستير في إدارة ألاعمال، جامعة ميتشيغان، الواليات املتحدة ألامريكية  :التعليم .

 .م2393بكالوريوس في الاقتصاد، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية 

 ومنذ عام  95يتمتع عبدالرحمن املفض ي بخبرة طويلة تمتد قرابة  :الخبرة ،
ً
م يشغل 1221عاما

املفض ي منصب ألامين العام املكلف لصندوق الاستثمارات العامة، حيث بدأ املفض ي 

م مع الصندوق السعودي للتنمية وشغل وظيفة مستشار 2393مسيرته املهنية في عام 

وظيفة مستشار املدير التنفيذي للمملكة  م، ومن ثم شغل2339اقتصادي حتى عام 

م، ونائب املدير 1222م وحتى عام 2339العربية السعودية لدى البنك الدولي من عام 

م وحتى عام 1222التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى البنك الدولي من عام 

م 1221عام واملدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى البنك الدولي من . م1221

واملفض ي نائب ممثل مجلس إلادارة لصندوق أوبك للتنمية الدولية منذ . م1221وحتى عام 
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شركة مساهمة مدرجة في )ورئيس مجلس إدارة شركة العقارية السعودية  ،م1221عام 

وعضو مجلس إدارة البنك  ،م1229منذ عام ( التطوير العقاري  تعمل في مجال -تداول 

ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السوق املالية  ،م1221ام ألاهلي التجاري منذ ع

 .م1224ورئيس مجلس إدارة شركة البحري منذ عام  ،م1224منذ عام ( تداول )السعودية 

 محمد بن عبد العزيز السرحان

 سعودي :الجنسية 

 نائب رئيس مجلس إلادارة :املنصب 

الحاسب، جامعة والية  في علومبكالوريوس العلوم في الرياضيات، مع تخصص ثانوي   :التعليم

العديد من الدورات التدريبية املتخصصة . م2399الواليات املتحدة ألامريكية  أوريغون،

 .هارفرد وجامعة لندن لألعمالجامعة من جامعات عاملية مثل 

 سنة من الخبرة املتخصصة في قطاعات متعددة منها  96يتمتع محمد السرحان بحوالي  :الخبرة

مع بترومين  م2399وقد بدأ السرحان مسيرته املهنية في عام . وقطاع الغذاءقطاع النفط 

 وحتى عام 
ً
 من م2312الرياض في قسم التكرير، حيث كان مديرا

ً
 عاما

ً
، ومن ثم مديرا

انضم محمد السرحان إلى شركة سمارك  م2313وفي عام . م2313وحتى عام  م2312

، حيث انتقل إلى مجموعة م2339تى عام كنائب للرئيس، وهو املنصب الذي استمر فيه ح

الفيصلية وتولى إدارة الصافي قبل أن يتولى منصب نائب رئيس مجموعة الفيصلية في عام 

 .م1222

 
ً
شركة )(سابتكو)عضو في مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعيوالسرحان أيضا

م1221وحتى عام  م1221منذ عام ( النقلتعمل في مجال  -مساهمة مدرجة في تداول ،

شركة ذات ) م1222منذ عام املحدودة ورئيس مجلس إدارة شركة الصافي دانون 

، وعضو في مجلس إدارة (مسؤولية محدودة وتعمل في مجال صناعة الحليب ومشتقاته

تعمل في مجاالت  -شركة مساهمة مقفلة) م1222مجموعة الفيصلية القابضة منذ عام 

شركة )م1222منذ عام  شركة الطيران املدني القابضةوعضو مجلس إدارة ، (مختلفة

عضو في مجلس أمناء جامعة اليمامةكذلك و ،(تعمل في مجال الطيران -مساهمة مقفلة

وعضو مجلس إدارة الشركة (تعمل في مجال التعليم -شركة ذات مسؤولية محدودة)

الاستثمار العقاري  تعمل في املجال -وهي شركة مساهمة مقفلة)لنفس العامالقابضة بيان 

 م1222رئيس مجلس إدارة شركة البحري للبضائع السائبة من عام وهو ، (وإدارة املشاريع

، (وتعمل في مجال النقل البحري  -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة) ،م1229وحتى عام 

عضوو ونائب رئيس  ،م1224مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات منذ عام

 . م1221مجلس إدارة شركة البحري منذ عام 

 عصام بن حمد املبارك

 سعودي :الجنسية 

 عضو مجلس إلادارة :املنصب 

 م2311بكالوريوس في ألاساليب الكمية، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية  :التعليم .

الدبلوماس ي، الرياض املعهد العديد من الدورات املتخصصة من جهات معتمدة مثل 

واملعهد الدولي لألمم املتحدة، جنيف  م،2315معهد إلادارة العامة، الرياض م، و 2314

م، ومعهد السياسات التجارية 2333م، ومعهد منظمة التجارة العاملية، جنيف 2313

 .م1221التايوانية، تايوان 
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 ومنذ بداية مسيرته املهنية، شغل . عاًما 92يتمتع عصام املبارك بخبرة طويلة تمتد قرابة  :الخبرة

املبارك عدة مناصب مهمة في وزارة التجارة والصناعة، بما فيها منصب امللحق التجاري في 

وهو وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة . جنيف واملدير العام للتجارة الخارجية

ن الصناعية ، ووكيل وزارة التجارة والصناعة املساعد للشؤوم1229الخارجية منذ عام 

 م1229، ومستشار وزير التجارة والصناعة من عام م1229وحتى عام  م1222من عام 

 .م1222وحتى عام 

 في مجلس إدارة املؤسسة العامة لخطوط 
ً
الحديدية السكك وكان عصام املبارك عضوا

، ومجلس إدارة املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي م1222وحتى عام  م1221من عام 

، وعضو في اللجنة التحضيرية للمجلس ألاعلى لشؤون م1221وحتى عام  م1222من عام 

، وأمين عام هيئة تنمية الصادرات م1229وحتى عام  م1222البترول واملعادن من عام 

الهيئة السعودية  ، وأمين عامم1221وحتى عام  م1222السعودية املكلف من عام 

ورئيس مجلس إدارة شركة البحري للبضائع . م1221للمقيمين املعتمدين املكلف منذ عام 

 عن  م1224السائبة منذ عام 
ً
وهو عضو في مجلس إدارة شركة البحري بصفته ممثال

 .م1225صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 

 صالح بن ناصر الجاسر

 سعودي  :الجنسية 

 جلس إلادارةعضو م :املنصب 

 م2335ماجستير في إدارة ألاعمال، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية  :التعليم .

بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية، جامعة امللك عبدالعزيز، اململكة العربية 

 .م2332السعودية 

 م يشغل الجاسر 1224عاًما، ومنذ أغسطس 92يتمتع صالح الجاسر بخبرة عملية تناهز  :الخبرة

ومنذ بداية . للخطوط الجوية العربية السعوديةللمؤسسة العامة منصب املدير العام 

حيث شغل منصب املدير . مسيرته املهنية شغل عدة مناصب عليا في جهات مختلفة

وشغل الجاسر . ،م1222م وحتى عام 1229عبداللطيف جميل من عام  لشركةالتنفيذي 

شغل كما  .م1224م وحتى عام 1222صب املدير التنفيذي لدى شركة البحري من عام من

 (وهي مؤسسة حكومية) الجاسر عضوية مجلس إدارة املؤسسة العامة للخطوط السعودية

شركة ) الخطوط السعودية للنقل الجوي شركة عضو مجلس إدارة هو م، و 1221منذ عام 

م، وعضو مجلس 1224 عام ، منذ(تعمل في مجال النقل الجوي  -ذات مسؤولية محدودة

تعمل في  -مساهمة مدرجة في تداول شركة ) إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين

م، 1224 عام منذ( مجال خدمات التموين لخطوط الطيران والشركات في املناطق النائية

شركة ذات مسؤولية ) السعودية للشحن املحدودةوعضو مجلس إدارة شركة الخطوط 

م، وعضو مجلس إدارة شركة 1224 عام منذ( تعمل في مجال الشحن الجوي  -محدودة

تعمل في  -شركة ذات مسؤولية محدودة)الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران 

م، وعضو مجلس إدارة شركة الخطوط 1224 عام منذ( مجال خدمات صيانة الطائرات

( تعمل في مجال الخدمات ألارضية -شركة مساهمة مغلقة)سعودية للخدمات ألارضية ال

 .م1222منذ عام  البحري شركة ، وعضو مجلس إدارة م1224منذ عام 
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 صالح بن عبد هللا الدباس ي

 سعودي :الجنسية 

 عضو مجلس إلادارة :املنصب 

 م2319ماجستير في إلادارة العامة، جامعة بيتسبيرغ، الواليات املتحدة ألامريكية  :التعليم .

بكالوريوس في الجغرافيا، جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية، اململكة العربية 

 .م2312السعودية 

 11يتمتع صالح الدباس ي بخبرة طويلة تمتد قرابة  :الخبرة 
ً
 منصب رئيس . عاما

ً
وقد شغل سابقا

لقطاع العسكري في وزارة املالية في وكالة الوزارة لشؤون امليزانية والتنظيم بين عامي ا

، تمت ترقيته إلى منصبه الحالي ليصبح وكيل وزارة م1222عام ومنذ . م1222و م1221

والدباس ي هو عضو في مجلس إدارة شركة . املالية املساعد لشؤون امليزانية والتنظيم

 لصندوق )للخدمات مرافق 
ً
وهي شركة ) م1221منذ عام (الاستثمارات العامةممثال

وعضو مجلس إدارة الشركة (. حكومية تعمل في مجال الكهرباء واملاء والصرف الصحي

(السعودية املغربية
ً
وهي شركة مملوكة )م 1221منذ عام ( لحكومة السعوديةلممثال

وتعمل في مجال تطوير املشاريع إلانمائية  -واملغربيةمناصفة بين الحكومتين السعودية 

منذ عام ( سار)وهو عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (. املشتركة

وعضو مجلس إدارة شركة . (تعمل في مجال خدمات النقل -شركة حكومية) م1221

 عن صندوق الاستثمارات العامة منذ عام 
ً
.م1228البحري بصفته ممثال

 ثنينامنصور أبوفراج بن 

 سعودي :الجنسية 

 عضو مجلس إلادارة :املنصب 

 بكالوريوس في إلادارة الصناعية، جامعة ملواكي للهندسة، الواليات املتحدة ألامريكية  :التعليم

برنامج لتقييم و تمويل املشاريع، مصرف تشيس مانهاتن، الواليات املتحدة . م2312

 .تخصصة في إلادارةالعديد من الدورات امل .م2319ألامريكية 

 91يتمتع فّراج أبواثنين بخبرة طويلة تمتد قرابة  :الخبرة 
ً
 نائب الرئيس ألاعلى . عاما

ً
وقد كان سابقا

م 1228و م2333بين عامي ( التصنيع)لإلستثمار واملالية في الشركة الوطنية الصناعية 

(مجالفي  تعمل -وهي شركة مساهمة مدرجة في تداول البتروكيماويةالصناعات .) وهو

 عضو في مجالس إدارة كل من
ً
وهي )م 1223مجموعة أسترا الصناعية منذ عام  حاليا

، والشركة الوطنية (الاستثمار الصناعيمجالفي تعمل -تداولشركة مساهمة مدرجة في 

تعمل  -وهي شركة مساهمة مدرجة في تداول )م 1222منذ عام ( بتروكيم)للبتروكيماويات 

وهي شركة مساهمة )م 1222وشركة بوان منذ عام  ،(اتالصناعات البتروكيماوي مجالفي 

مدرجة في تداول- مجالفي تعملالتشييد والبناء) وهو عضو في مجلس إدارة شركة .

رئيس مجلس املديرين لشركة الوسطى للتنمية منذ شريك ووهو . م1221البحري منذ عام 

الاتصاالت وألامن  مجالتعمل في  -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة) م1221عام 

 .(والسالمة

 عبد هللا بن علي العجاجي

 سعودي :الجنسية 

 عضو مجلس إلادارة :املنصب 

 ماجستير في الدراسات القانونية، جامعة كايس ويسترن ريزيرف، الواليات املتحدة  :التعليم

بكالوريوس في العلوم الاجتماعية، جامعة إلامام محمد بن سعود . م1222ألامريكية 
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دبلوم عالي من معهد إلادارة في الدراسات  ،م2314إلاسالمية، اململكة العربية السعودية 

م، برنامج القانون الدولي، معهد الدراسات 2311القانونية، اململكة العربية السعودية 

م دبلوم الثقافة إلاسالمية، كلية الشريعة، 2313ة الدبلوماسية، اململكة العربية السعودي

 .م2331اململكة العربية السعودية 

 13يتمتع عبد هللا العجاجي بخبرة متخصصة تمتد قرابة  :الخبرة 
ً
وهو مدير عام الشؤون . عاما

القانونية في املؤسسة العامة للتقاعد ونائب املحافظ لشؤون املتقاعدين في املؤسسة 

والعجاجي هو عضو في مجلس إدارة شركة أسمنت . م1221منذ عام  العامة للتقاعد

صناعة مجالفي  تعمل -وهي شركة مساهمة مدرجة في تداول(م1222القصيم منذ عام 

 .م1222وهو عضو في مجلس إدارة شركة البحري منذ عام . (ومشتقاته إلاسمنت

 سعيد بن عبد اللطيف الحضرمي

 سعودي :الجنسية 

 إلادارة عضو مجلس :املنصب 

 ماجستير في إدارة ألاعمال، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، اململكة العربية السعودية  :التعليم

بكالوريوس في إلادارة الصناعية، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، اململكة . م2332

 .م2315العربية السعودية 

 الخبرة: 
ً
 يعمل سعيد الحضرمي رئيسا

ً
منذ شهر املنتجات البترولية رامكو لتجارة لشركة أ تنفيذيا

تعمل في مجال تجارة املنتجات  -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة) م1222يناير 

 لدى الشركة السعودية  5عمل ملدة  ،وقبل توليه هذا املنصب. (البترولية
ً
سنوات تقريبا

ًفي العمل لدى أرامكو السعودية 12، قض ى بعدها م2315من عام  للكهرباء ابتداء 
ً
. عاما

شغل عدة مناصب إدارية لدى أرامكو السعودية وعمل كعضو مجلس إدارة في العديد من 

املشاريع املشتركة التابعة ألرامكو السعودية، ومن بينها شركة أرامكو السعودية لتكرير زيت 

من عام  لبترول، والشركة العربية ألنابيب ام1224م وحتى 1221من عام  التشحيم

أوفرسيز)والشركة السعودية املحدودة للبترول ، م1222وحتى  1228 م 1228من عام (

شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماوياتلكرئيس تنفيذي وم، 1222وحتى 

ساتورب) تعمل في  -وهي شركة ذات مسؤولية محدودة)م1222وحتى  م1222عام منذ (

 م وحتى تاربخ نشرة1228منذ عام (ساتورب)، وعضو مجلس إدارة (مجال تكرير البترول

وعمل الحضرمي كمدير مبيعات وتسويق الزيت الخام في شركة أرامكو .هذه إلاصدار

تعمل في مجال صناعة  -وهي شركة حكومية)م 1222م وحتى 1221السعودية من عام 

أويل منذ -مجلس إدارة شركة إس في سعيد الحضرمي عضو كما أن  (.البترول ومشتقاته

 ،(تعمل في مجال تكرير البترول -عامة في كوريا الجنوبيةوهي شركة مساهمة ) م1225عام 

 .م1224البحري منذ عام شركة في عضو مجلس إدارة و 

 بدر بن عبد القادر غوث

 سعودي :الجنسية 

 عضو مجلس إلادارة :املنصب 

 م2311ماجستير في التخطيط وإلادارة، بوليتكنيك سنترال لندن  :التعليم. 

 الخبرة:  
ً
، م1222أرامكو السعودية منذ أبريل شركة في  ةالبحريلإلدارةيعمل بدر الغوث مديرا

 كعضو منتدب للشركة السعودية للنفط املحدودة  9وقبل ذلك عمل ملدة 
ً
سنوات تقريبا

وعمل في السابق لدى شركة فيال كمدير . م1222م وحتى عام 1228من عام  في لندن

بدأ حياته العملية . م1228م و 1221بين عامي  سنوات تقريًبا 1للعمليات البحرية ملدة 
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مع أرامكو السعودية في إدارة عمليات املرافئ حيث كان قبطان املرفأ لكافة مرافئ أرامكو 

البحري شركة عضو مجلس إدارة في  وهو  .م1221وحتى عام  م2319السعودية منذ عام 

 .م1224منذ عام 

 

 سكرتير مجلس إلادارة 8-3

 أحمد بن سليمان العيدان

 سعودي :الجنسية 

 مساعد الرئيس التنفيذي لسكرتارية املجلس والاتصاالت :املنصب 

 زمالة املراجعين الداخليين من مكتب املحاسب العام بالواليات املتحدة ألامريكية، واشنطن دي س ي،  :التعليم

ويحمل بكالوريوس العلوم في إدارة ألاعمال، جامعة والية . م2311الواليات املتحدة ألامريكية 

 .م2312ألامريكيةكاليفورنيا، الواليات املتحدة 

 في الجهات الحكومية وقطاع النقل، باإلضافة إلى  49يمتلك أحمد العيدان خبرة عملية تناهز  :الخبرة 
ً
عاما

بدأ حياته املهنية في ديوان املراقبة العامة في الرياض . خبرة في املحاسبة واملالية ومراجعة العمليات

. م2332عام حيث تدرج بعدة وظائف حتى حصل على وظيفة مدير عام املراجعة في  م2311عام 

إلى الشركة بوظيفة مدير إدارة املراجعة الداخلية  أحمدوفي شهر مارس من ذلك العام انضم 

وفي . م2332ثم حصل على منصب مدير عام إدارة املراجعة الداخلية عام . وسكرتير ملجلس إلادارة

ا لفرع الشركة ُعّين نائب للرئيس التنفيذي لقطاع ألاسطول في الشركة ثم ُعّين مديرً م2339عام 

تم تعيينه في إدارة املراجعة الداخلية  م1222وفي عام . م2331باملنطقة الشرقية بالدمام عام 

 ملجلس إلادارة ثم  م1224وفي عام . بالرياض كمدير عام
ً
أصبح مدير عام املراجعة الداخلية وسكرتيرا

اإلضافة الى سكرتارية مجلس تمت ترقيته ليصبح نائب املدير العام للمراجعة الداخلية والرقابة ب

تم تعيينه مساعًدا للرئيس التنفيذي لسكرتارية املجلس  م1221وفي عام . م1229إلادارة في عام 

 .والاتصاالت
 

 كبار التنفيذيين 0-1

ويتكون . يدير الشركة فريق من الخبراء ممن يحملون املؤهالت العلمية و املهارات الالزمة إلدارة عمليات الشركة بكفاءة وحرفية

ويوضح . ، وجميعها تتصل بالرئيس التنفيذي للشركة مباشرة(9)وعددها  وحدات أعمال/الهيكل التنظيمي من عدد من إلادارات

 :لشركةلالشكل املبين أدناه الهيكل التنظيمي 

 

 



 

  822 
 

 الهيكل التنظيمي للشركة: 1-0الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيكل التنظيمي لبحري : 2-0الشكل 

 

 
  ____________________________ 

الشركة: املصدر
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 :يتألف كبار التنفيذيين بالشركة من ألاشخاص التالين

 كبار التنفيذيين بالشركة: 2-0الجدول 

 
 

  ____________________________ 

الشركة: املصدر

 

 السير الذاتية لكبار التنفيذيين بالشركة  0-1-1

 املهندس إبراهيم عبد الرحمن العمر    

 سعودي :الجنسية 

 الرئيس التنفيذي  :املنصب 

 اململكة العربية بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن،  :التعليم

، وبرنامج في تطوير القيادات التنفيذية، كلية إدارة ألاعمال من جامعة م2333السعودية 

 زال يوال  م1229منذ يونيو ملتحق بالبرنامج)هارفارد، الواليات املتحدة ألامريكية 
ً
ملتحقا

 (.بهذا البرنامج

 في مختلف قطاعات ألاعمال :الخبرة 
ً
. يتمتع إبراهيم العمر بخبرة عملية تناهز خمسة عشر عاما

وخالل حياته املهنية شغل عدة مناصب عليا لدى شركات مختلفة حيث شغل منصب .

س التنفيذي بشركة الاتصاالت السعودية، والرئيالخاصة  وحدة ألاعمال نائب رئيس

 .لشركة فيفا البحرين، ورئيس وحدة إلانتاج وتطوير ألاعمال لدى شركة موبايلي

 محمد بن عمير العتيبي

 سعودي :الجنسية 

 نائب الرئيس التنفيذي لقطاع املالية  :املنصب 

عدد ألاسهم  الجنسية املنصب الاسم

التي يملكها 

بتاريخ 

 م31/12/2114

-  سعودي الرئيس التنفيذي إبراهيم عبد الرحمن العمر /املهندس

 عمير العتيبي محمد بن
الرئيس التنفيذي نائب 

 لقطاع املالية
-  سعودي

 عبد الرحمن الشامخ صالح بن
رئيس قطاع الغاز 

 والخدمات البحرية 
-  سعودي

-  سعودي النفط نقل رئيس قطاع ناصر بن محمد العبد الكريم 

 أحمد بن سليمان العيدان

مساعد الرئيس التنفيذي 

لسكرتارية املجلس 

 والاتصاالت

-  سعودي

 حمد الشنيبر ماجد بن
نائب الرئيس لقطاع 

 الخدمات املساندة
-  سعودي

 منصور بن ابراهيم بن دوخي
مدير املوارد البشرية 

 والشؤون إلادارية
-  سعوديدي
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 ماجستير في إدارة ألاعمال من جامعة ويسترن ميتشيغان في والية ميتشيغان، الواليات  :التعليم

بكالوريوس في اللغة إلانجليزية، جامعة إلامام محمد بن سعود . م2339ة ألامريكية املتحد

 .م2313إلاسالمية بالرياض، اململكة العربية السعودية 

 في قطاعي النقل والبنوك 92يتمتع محمد العتيبي بخبرة عملية تناهز  :الخبرة 
ً
بدأ حياته . عاما

، واضطلع بعدة مناصب م2319املهنية لدى الخطوط الجوية العربية السعودية في عام 

وقبل انضمامه للشركة تقلد مناصب إدارية لدى مجموعة سامبا . في التذاكر واملبيعات

وذلك  م1225وحتى عام  م1229املالية حيث عمل كمساعد مدير عام في الفترة من عام 

وأثناء مسيرته املهنية عمل لدى البنك السعودي . لتجارية وإلاسالميةفي أقسام املصرفية ا

املصرفية إلاسالمية، وقد التحق محمد  ومديرالهولندي بمنصب مدير عالقات العمالء 

كمدير للخزينة، وتمت ترقيته في شهر  م1225العتيبي بالشركة في شهر مايو من عام 

تم  م1224ي لقطاع املالية وفي عام إلى منصب نائب الرئيس التنفيذ م1221سبتمبر 

شغل محمد عضوية مجلس . تكليفه كنائب الرئيس التنفيذي للتخطيط وتطوير ألاعمال

، م1229وحتى عام  م1221املسطح منذ عام إدارة الشركة العربية املتحدة للزجاج 

م وحتى 1223وعضوية مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة منذ عام 

م، ويشغل محمد عضوية مجلس إدارة كل من شركة الشرق ألاوسط إلدارة 1229عام 

منذ ( أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيه، و عضوية مجلس م1222السفن منذ شهر يناير 

عضوية مجلس إدارة شركة ويست أوف إنجلند و شركة إنترناشونال و ،م1222شهر مايو 

.م1221منذ شهر سبتمبر  شب أونر ري إنشورنس

محمد بن عمير / ألاستاذ)وتجدر إلاشارة إلى أن نائب الرئيس التنفيذي لقطاع املالية 

قد تقدم باستقالته من الشركة، وقد قام مجلس إلادارة بقبول استقالته في تاريخ ( العتيبي

 من تاريخ (م23/25/1225)هـ املوافق 22/21/2491
ً
، وسيبدأ سريان استقالته اعتبارا

 على (م22/29/1225املوافق )ـ ه24/23/2491
ً
 .تعيين بديل عنه، وتعمل الشركة حاليا

 صالح بن عبد الرحمن الشامخ

 سعودي :الجنسية 

 رئيس قطاع الغاز والخدمات البحرية :املنصب 

 م2315ماجستير في إدارة ألاعمال من جامعة والية مينيسوتا، الواليات املتحدة ألامريكية  :التعليم .

بكالوريوس العلوم في إدارة ألاعمال من جامعة والية مينيسوتا، الواليات املتحدة ألامريكية 

مشارك في الفنون، كلية كوميونيتي ويلمر، الواليات املتحدة ألامريكية شهادة . م2312

 .م2393

 تتركز بشكل أساس ي في قطاع شحن  94مهنية تناهز يمتلك صالح الشامخ خبرة  : الخبرة ،
ً
عاما

م 2312بدأ حياته املهنية في عام . سنة 19ملدة  البضائع والنفط والغاز"كمساعد إداري "

 م2311وحتى عام  م2311وفي الفترة من العام . الحرس الوطنيرئاسة إدارة املشاريع بفي 

 في كلية امللك خالد العسكري بالرياض
ً
كما أنه عمل في مستشفى امللك . عمل محاضرا

بعد . م2311وحتى عام  م2311ياض كمحلل تخطيط من عام فيصل التخصص ي في الر

وفي بداية . كمدير للتسويق م2311بالشركة ألول مرة في عام الشامخ ذلك التحق صالح 

، تمت ترقيته إلى مدير عام إقليمي للشرق ألاوسط، وفي شهر أبريل من نفس م2331عام 

ثم غادر . التخطيط والتطوير في الشركةالعام تم تعيينه كنائب للرئيس التنفيذي في إدارة 

 م2334الشركة في وقت الحق من ذلك العام، ولكنه عاد وانضم للشركة مرة ثانية في عام 

عين كنائب  م2335كنائب للرئيس التنفيذي في إدارة التخطيط والتطوير، وفي عام 
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كنائب  تم تعيينه م2339وفي عام . للرئيس التنفيذي لقطاع البضائع العامة املكلف

 م1225إلى عام  م1222وفي الفترة من عام . للرئيس التنفيذي لقطاع البضائع العامة

 للرئيس التنفيذي 
ً
عمل كنائب للرئيس التنفيذي لقطاع الناقالت قبل أن يتم تعيينه نائبا

 ألعمال البحري في دبي
ً
لقطاع نقل النفط والغاز ورئيسا م، تم 1229وفي شهر مارس .

 لقطاع الغاز  م،1229طاع النفط والغاز، وفي عام تعيينه كرئيس لق
ً
تم تعيينه رئيسا

 .والخدمات البحرية

 ناصر بن محمد العبدالكريم

 سعودي :الجنسية 

 رئيس قطاع نقل النفط :املنصب 

 ماجستير في إدارة ألاعمال، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، اململكة العربية السعودية  :التعليم

بكالوريوس في علوم إلادارة الصناعية، جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، . م2339

 .م2383اململكة العربية السعودية 

 لدى يتمتع ناصر العبدالكريم بخبرة طويلة في مجاالت متعددة، حيث بدأ مسيرته املهنية  :الخبرة

وفي عام وات،لديها ملدة أربع سنوعمل شركة بروكتر وغامبل وشركة الكهرباء السعودية 

وتقلد العديد من املناصب  "شركة أرامكو السعودية"التحق ناصر بالعمل في م 2334

الرئيسية في إمداد املواد والعمليات البحرية، ومنصب مساعد الرئيس في قسم املالية 

كما تم تعيينه بواسطة مجلس إدارة شركة فيال كمسئول في مجلس . والعمليات التجارية

ومع التشكيل الرسمي لشركة  م،1222وفي عام . الصندوق ووحدة التحكمإلادارة وأمين 

وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات وشركة -(صدارة)الصدارة الكيميائية 

وفي . تم تعيينه في منصب نائب الرئيس لقطاع أعمال وخدمات الصدارة -أرامكو السعودية

فيال البحرية الدولية املحدودة لإلشراف  تم تعيين ناصر مرة أخرى في شركة م،1221عام 

على عملية الدمج بين الشركتين والتي تولى فيها مهمات رئيسية أدت إلى دمج شركتي فيال 

بعد نجاح عملية الدمج تم تعيينه عن طريق مجلس إلادارة بشركة البحري و. والبحري

 .م1224في عام " كرئيس قطاع نقل النفط"

 أحمد بن سليمان العيدان

 ( 9-8انظر القسم"للحصول على تفاصيل السير الذاتية" سكرتير مجلس إلادارة .) 

 ماجد بن حمد الشنيبر

 سعودي :الجنسية 

 نائب الرئيس للخدمات املساندة :املنصب 

 دبلوم في نظم التشغيل، معهد . م1223سنغافورة و برنامج تسارع إلادارة، انسياد فرنسا :التعليم

 .م2334اململكة العربية السعودية إلادارة العامة بالرياض، 

 في مجال الحاسب آلالي وتقنية املعلومات 23لدى ماجد الشنيبر خبرة مهنية تناهز  :الخبرة 
ً
. عاما

عندما بدأ سيرته املهنية  م2334وهو يعمل لدى الشركة منذ شهر سبتمبر من عام 

نظام، ومدير وقد تقلد عدة مناصب لدى إدارة تقنية املعلومات مثل مشغل . كمتدرب

. نظام، ومشرف عمليات الحاسب آلالي، ومشرف إدارة الشبكة والعمليات، ونائب مدير

وفي عام . م1229وحتى عام  م1222وشغل منصب مدير إدارة تقنية املعلومات منذ عام 

 .تم تعيينه نائب الرئيس التنفيذي للخدمات املساندة م،1224
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 منصور بن ابراهيم بن دوخي

 سعودي :الجنسية 

 مدير املوارد البشرية  :املنصب 

 يحمل شهادة في ممارسات تدريب ألافراد، معهد تشارترد لألفراد والتطوير، اململكة  :التعليم

وشهادة البكالوريوس في اللغة إلانجليزية وآدابها، جامعة إلامام محمد بن . م1222املتحدة 

 .م1222سعود إلاسالمية بالرياض، اململكة العربية السعودية 

 في تنمية املوارد البشرية وإلادارة 29لدى منصور بن دوخي خبرة مهنية تناهز  :الخبرة 
ً
حيث . عاما

كمساعد مدرب بوحدة القيادة والعمليات  م1225و  م1222عمل خالل الفترة بين عامي 

م انضم إلى شركة العليان 1228إلى عام  م1225عام  فيو. لدى شركة فينيل العربية

كما . رياض وشغل منصب مدير توظيف وتخطيط القوى العاملة في املجموعةللتمويل بال

الشركة الدولية لهندسة النظم  م عمل لدى1221م إلى عام 1221أنه في الفترة من عام 

. املحدودة بالرياض بمنصب مدير املوارد البشرية لتوظيف واستقطاب ومكافأة املوظفين

كمدير للموارد البشرية والشؤون  م1221م وقد التحق بالشركة في شهر سبتمبر من عا

 .إلادارية

 حوكمة الشركة 0-2

ولهذا الغرض، تمت املوافقة على الئحة . تسعى الشركة إلى ضمان توافق سياساتها الداخلية مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات

مبنية على عقد تأسيس الشركة م وهي 12/21/1223من قبل مجلس إلادارة بتاريخ "( الئحة حوكمة الشركة)"حوكمة الشركة 

 .ونظام الشركات(الصادرة عن هيئة السوق املالية)وتتماش ى هذه الالئحة مع الئحة حوكمة الشركات . ونظامها ألاساس ي

عتبر الشركة أن بناء أعلى املعايير في حوكمة الشركة هو عامل مهم لنجاحها
َ
كما أن الالتزام بالئحة حوكمة الشركات سيساعد . ت

 .مان قيام املجلس بمهامه والتصرف بما يتفق مع مصلحة املساهمينعلى ض

وستستمر فترة مجلس إلادارة الحالي ملدة ال . يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء تم تعيينهم ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات

 .م92/21/1226تتجاوز تاريخ 

حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، هناك ثالث لجان تابعة ملجلس . سامهاتتبع الشركة أنظمة رقابة داخلية تم اعتمادها في كافة أق

تشرف هذه اللجان على عمليات . إدارة الشركة؛ لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة املراجعة، ولجنة الترشيحات واملكافآت

 .الشركة ضمن مجاالت تخصصها وترفع توصياتها إلى مجلس إلادارة

 :نيسعى مجلس إلادارة لضما

 وجود شروط مرجعية واضحة لكل لجنة تتضمن أدوارها ومسؤولياتها املحددة. 

 إعداد محاضر بكافة الاجتماعات ومراجعتها واملوافقة عليها من قبل املجلس. 

 لجنة الاستراتيجية والاستثمار  0-2-1

 :تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة الاستراتيجية والاستثمار ما يلي

  استراتيجيات الشركة وخططها املستقبليةإلاشراف على تطوير. 

 مراجعة وتقييم املبادئ الاستراتيجية للشركة وتطبيقها بشكل دوري. 

 تقديم توصيات إلى مجلس إلادارة للموافقة على بعض مشاريع الاستثمار. 

 التوصية بمشاريع الاستثمار لغرض تنويع مصادر دخل الشركة. 

 للشركة مراجعة وتقييم أداء إلادارة التنفيذية. 

 مراجعة ألاداء املالي الشهري للشركة. 
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  بشكل )مراجعة وتعديل وتقييم ورفع التوصيات حول الالتزام بالخطة التشغيلية وامليزانية التقديرية للشركة

 (.دوري

 النظر في أي مسائل تحال إليها من قبل مجلس إلادارة. 

 :تتألف لجنة الاستراتيجية والاستثمار من ألاعضاء التالين

  الاستراتيجية : 4-0 الجدول 

 الصفة الاسم

 اللجنة رئيس ثنينافراج بن منصور أبو

 عضو عصام بن حمد املبارك

 عضو عبدالرحمن بن محمد املفض ي

 عضو عبد اللطيف الحضرميبن سعيد 

 عضو عبد القادر غوثبن بدر 

  ____________________________ 

 الشركة: املصدر

 لجنة املراجعة   0-2-2

لجنة . مالئمة أنظمة التحكم الداخلية للشركة لضمان أنها تعمل على حماية مصالح املساهمينتشرف لجنة املراجعة على مدى 

كما . ذات صلة والتي تعتبرها اللجنة ذات أهمية أخرى أو أي مواد /املراجعة مفوضة بفحص كافة املعلومات والبيانات والتقارير و

الربعية والسنوية وترشيح مراجع حسابات الشركة للسنة املالية  تقوم اللجنة بمراجعة القوائم املالية والسياسات املحاسبية

 :ومن بين مهام ومسؤوليات هذه اللجنة ما يلي. املعنية والتحقق من استقاللية مراجعي الشركة الداخليين

 تعيين أو إنهاء خدمات مراجعي الحسابات الخارجيين والتوصية بمكافآتهم ملجلس إلادارة. 

  مراجعي الحسابات الخارجيين، بما في ذلك املوافقة على أي نشاطات خارج نطاق العمل إلاشراف على أنشطة

 .املتفق عليه

  مراجعة مالحظات مراجعي الحسابات الخارجيين على القوائم املالية السنوية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة

 .على تلك املالحظات

 يمها إلى مجلس إلادارةمراجعة القوائم املالية الربعية والسنوية قبل تقد. 

  إلاشراف على قسم املراجعة الداخلي في الشركة ملراقبة مدى فاعليته في تنفيذ املهام والواجبات املوكلة إليه

 .من قبل مجلس إلادارة

 مراجعة نظام التدقيق الداخلي وإعداد تقارير متضمنة توصياتها. 

 الواردة فيه مراجعة تقرير املراجع الداخلي ومتابعة تطبيق التوصيات. 

 مراجعة والتعليق على خطة املراجعة مع مراجع الحسابات الخارجي. 

 مراجعة وإبداء املالحظات على السياسات املحاسبية القابلة للتطبيق وتزويد املجلس بالتوصيات املتعلقة بها. 



 :تتألف لجنة املراجعة من ألاعضاء التالين

 أعضاء لجنة املراجعة: 1-0الجدول 

 الصفة الاسم

 اللجنة رئيس صالح بن عبد هللا الدباس ي

 عضو ناصر بن محمد القحطاني

 عضو العجاجي عليعبد هللا بن 
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 الصفة الاسم

 عضو سعد بن صالح الرويتع. د

  ____________________________ 

الشركة: املصدر

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت  0-2-4

 :تتضمن مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات واملكافآت ما يلي

  دورةترشيح أعضاء املجلس لكل. 

 املراجعة السنوية للمتطلبات واملهارات املطلوبة للتأهل لعضوية املجلس. 

 املراجعة املستمرة لهيكل مجلس إلادارة بما في ذلك تقديم التوصيات بالتغيير متى ما لزم ذلك. 

 تحديد أي مواطن ضعف ضمن املجلس الحالي وتقديم مقترحات ملعالجة تلك النقاط في الدورة التالية. 

 د استقاللية أي عضو مجلس مستقل يتم تعيينه، بشكل سنوي باإلضافة إلى ضمان عدم وجود تضارب تأكي

 .في املصالح

 وضع سياسات تعويض ومكافآت واضحة قائمة على أداء أعضاء مجلس إلادارة وكبار التنفيذيين. 

 :تتألف لجنة الترشيحات واملكافآت من املوظفين التاليين

 الترشيحات واملكافآتأعضاء لجنة : 2-0الجدول 

 الصفة الاسم

 اللجنة رئيس محمد بن عبد العزيز السرحان

 عضو سعيد بن عبد اللطيف الحضرمي 

 عضو صالح بن عبد هللا الدباس ي

  ________________________ 
الشركة: املصدر

 

 املراجعة الداخلية 0-1

القوانين واملعايير والسياسات وإلاجراءات، تسعى إدارة املراجعة الداخلية إلى ضمان التزام وحدات أعمال الشركة ومكاتبها بكافة 

 .باإلضافة إلى الضوابط والقوانين أو التشريعات الحكومية التي يستوجب عليها الالتزام بها

وقد . تعمل على مراقبة كل من الشركة واملجموعة"( أنظمة التحكم)"وقد طبقت إدارة املراجعة الداخلية برامج أنظمة تحكم 

حماية أصول الشركة، واملحافظة على سجالتها املالية واملحاسبية وحمايتها من أي استخدام غير مرخص، صممت أنظمة التحكم ل

 .وضمان أن سياسات الشركة املحاسبية تطبق بمنهجية ثابتة وعلى الدوام، بهدف الحصول على تقارير مالية يمكن الاعتماد عليها

ويسعى . كمة واملخاطر والامتثال، وهو جزء من نظام تخطيط موارد الشركةكما طبقت إدارة املراجعة الداخلية نظام إدارة الحو 

نظام إدارة الحوكمة واملخاطر والامتثال إلى تحسين أداء الشركة في التدقيق وتعزيز الشفافية والتحكم باملخاطر وتوفير نظام 

عة الداخلية في الشركة إلى نظام تشغيلي وقد سهل هذا النظام تحول مهام املراج. للتحكم شامل لتعامالت الشركة وعملياتها

 .الكتروني
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 مسؤوليات وأجور املدراء وكبار التنفيذيين 0-1

 أعضاء مجلس إلادارة 0-1-1

 للمتطلبات النظامية ذات العالقة بما في ذلك النظام ألاساس ي للشركة، ويمارس هؤالء ألاعضاء 
ً
يتم تعيين أعضاء املجلس وفقا

 إلى ألانظمة ذات العالقة السيما نظام الشركات ونظام الشركة ألاساس ي
ً
وقد تم تعيين أعضاء . صالحياتهم وسلطاتهم استنادا

 (.م92/21/1221املوافق )هـ 21/24/2491اريخ املجلس الحالي لفترة تنتهي بت

 :ويمكن تلخيص مسؤوليات الرئيس وغيره من أعضاء املجلس على النحو التالي

 رئيس مجلس إلادارة  0-1-1-1

 .ضمان وضوح مهام املجلس، وإطار واجباته، وأساس توزيع املسؤوليات •

 .ملطروحة على املجلسضمان وضوح ودقة خطة عمل املجلس واملواضيع ذات ألاولوية ا •

 .ضمان التزام مسؤوليات املجلس وتوافقها مع رؤية واستراتيجية الشركة •

 .قيادة املجلس في عملية اختيار الرئيس التنفيذي •

 .دعم اللجان من خالل إلارشاد إلاداري وتقييم ألاداء •

 .التصويت بخصوص تعيين أفراد إلادارة العليا واملسؤولين التنفيذيين •

 .قييم أداء أعضاء مجلس إلادارةت •

 أعضاء مجلس إلادارة 0-1-1-2

 .املصادقة على أهداف ورسالة ورؤية الشركة •

 .املشاركة في التوجيه العام ووضع خطط الشركة املستقبلية •

 .إلاشراف على لجنة الاستراتيجية والاستثمار لضمان التطبيق الفعال لسياسات وأهداف الشركة •

 .تحديد استراتيجيات وأولويات الشركة، وفي متابعة الاستخدام ألامثل والفعال ألصول الشركةاملشاركة في  •

 .املصادقة على تعيين الرئيس التنفيذي، وأعضاء إلادارة العليا واملسؤولين التنفيذيين •

 عضاء،توثيق املناقشات والقرارات الصادرة عن املجلس من خالل محاضر الاجتماعات التي يقوم بها ألا  •

 .إدخال أي معامالت لجهة ذات صلة على أجندة اجتماعات الجمعية العامة للمصادقة عليها •

 املساعدة في تقييم وقياس أداء املسؤولين التنفيذيين ومجلس إلادارة، •

 .املوافقة على امليزانية السنوية للشركة •

 الرئيس التنفيذي 0-1-2

العمر في منصب الرئيس التنفيذي للشركة بموجب عقد توظيف تاريخه  تم تعيين املهندس إبراهيم بن عبد الرحمن

 .ومدته غير محددة. م22/22/1224

ويتقاي ى إبراهيم العمر راتب إجمالي هو عبارة عن راتب شهري، وبدل سكن ومواصالت باإلضافة إلى التأمين الصحي والتأمينات 

 .ائج املحققة يقرها مجلس إلادارةالاجتماعية ومزايا تقاعدية ومكافأة سنوية مرتبطة بالنت

 . م، ال يحمل املهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر أي أسهم في الشركة1224ديسمبر  92وكما في تاريخ 
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 نائب الرئيس التنفيذي لقطاع املالية 0-1-4

عقد توظيف تاريخه للشركة بموجب لقطاع املالية التنفيذي  نائب الرئيسالعتيبي في منصب  بن عمير  تم تعيين محمد

( محمد بن عمير العتيبي/ ألاستاذ)وتجدر إلاشارة إلى أن نائب الرئيس التنفيذي لقطاع املالية  .م ومدته غير محددة22/25/1225

، (م23/25/1225)هـ املوافق 22/21/2491قد تقدم باستقالته من الشركة، وقد قام مجلس إلادارة بقبول استقالته في تاريخ 

 من تاريخ  وسيبدأ سريان
ً
 على (م22/29/1225املوافق )هـ 24/23/2491استقالته اعتبارا

ً
 .تعيين بديل عنه، وتعمل الشركة حاليا

ويتقاي ى محمد العتيبي راتب إجمالي هو عبارة عن راتب شهري، وبدل سكن ومواصالت، باإلضافة إلى التأمين الصحي والتأمينات 

 .مرتبطة بالنتائج املحققة يقرها مجلس إلادارة الاجتماعية ومزايا تقاعدية ومكافأة سنوية

 .م، ال يمتلك محمد العتيبي أي أسهم بالشركة1224ديسمبر  92وكما في تاريخ 

 بدالت ومكافآت املدراء وإلادارة التنفيذية   0-1-1

م 1221ديسمبر  92املنتهية بتاريخ بلغت القيمة إلاجمالية ملجموع البدالت واملكافآت املقدمة ملجلس إلادارة عن السنوات املالية 

 .ريال سعودي على التوالي 901290993ريال سعودي، و 901410199ريال سعودي، و  909990251م ما قيمته 1224م و1229و

بما فيهم الرئيس كبار التنفيذيين في الشركة خمسة من بلغت القيمة إلاجمالية ملجموع الرواتب والبدالت واملكافآت املقدمة ل

م ما 1224م و 1229م و 1221ديسمبر  92عن السنوات املالية املنتهية بتاريخ  ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع املاليةالتنفيذي 

 .ريال سعودي على التوالي 24.133.222ريال سعودي و  21.294.222ريال سعودي، و  22.991.222قيمته 

كما ال يسمح ألعضاء املجلس وكبار . من التصويت على قرارات تتعلق برواتبهم وبدالتهم ويمنع أعضاء املجلس والرئيس التنفيذي

 .التنفيذيين في الشركة من الاقتراض من الشركة

 املوظفون والسعودة 0-0

  111م، بلغ عدد املوظفين في مجموعة البحري 1224ديسمبر  92كما في تاريخ 
ً
منهم مقيمون في اململكة  231حوالي . موظفا تقريبا

من  221م، يعمل في الشركة 1224ديسمبر  92وكما في تاريخ . منهم يعملون على نطاق دولي 132العربية السعودية في حين 

في املائة على التوالي من إجمالي القوة العاملة  95.21في املائة و 14.14لسعوديين، بنسبة من غير ا 14املواطنين السعوديين و

من املواطنين السعوديين و خمسة من غير  22للشركة في اململكة العربية السعودية ويعمل في الشركة الوطنية لنقل الكيماويات 

 .العربية السعوديةتوالي من إجمالي القوة العاملة في اململكة في املائة على ال 92.15في املائة و 11.95السعوديين، بنسبة 

 .ويبين الجدول التالي توزيع املوظفين في إلادارة العليا للشركة بين مواطنين سعوديين وغير سعوديين

 إلادارة العليا للشركة وشركاتها التابعة: 1-0الجدول 

 

مواطنين  

 سعوديين

 املجموع غير سعوديين

    م1221ديسمبر  92

 2 2 2 مكتب الرئيس التنفيذي

 2 2 2 الاتصاالت

 2 2 2 املالية

 2 2 2 التخطيط وتطوير ألاعمال

 2 2 2 البضائع العامة

 2 2 2 البحري للنفط والغاز

 2 2 2 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 2 2 2 الشرق ألاوسط



 

  821 
 

 الشركة: املصدر

لعدد من ( التوظيف املحدد)وباإلضافة إلى موظفين الشركة الدائمين، تقوم مجموعة البحري بالتوظيف على أساس الرحلة 

، وبخالف كبار موظفي مجموعة البحري على ناقالتها العمالقة والبحارة السعوديين، يتم (غير املوظفين الدائمين لديها)البحارة 

وبحسب اتجاه كل رحلة، تقوم مجموعة البحري (. التوظيف املحدد)فهم على أساس الرحلة الاستعانة بالبحارة آلاخرين بتوظي

 (. وكاالت توظيف املوارد البشرية)باالستعانة ببحارة آخرين عند طريق أطراف أخرى 

 :التاليإلادارية والتشغيلية للشركة بين مواطنين سعوديين وغير سعوديين مبين في الجدول كما أن توزيع الطواقم 

 

 

 

 2 2 2 (أمريكا) شركة إن إس س ي إس إيه

 3 1 9 م1221ديسمبر  92املجموع كما في تاريخ 

    م1229ديسمبر  92

 2 2 2 مكتب الرئيس التنفيذي

 2 2 2 الاتصاالت

 2 2 2 املالية

 2 2 2 التخطيط وتطوير ألاعمال

 2 2 2 البضائع العامة

 2 2 2 البحري للنفط والغاز

 2 2 2 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 2 2 2 الشرق ألاوسط

 2 2 2 (أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيه 

 3 1 9 م1229ديسمبر  92املجموع كما في تاريخ 

    م1224ديسمبر  92

 2 2 2 مكتب الرئيس التنفيذي

 2 2 2 الاتصاالت

 2 2 2 املالية

 2 2 2 التخطيط وتطوير ألاعمال

 2 2 2 البضائع العامة

 2 2 2 شركة البحري للبضائع السائبة

2 2 2 البحري لخدمات الغاز والنقل البحري 

 2 2 2 البحري لنقل النفط الخام

 2 2 2 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 2 2 2 الشرق ألاوسط

 2 2 2 (أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيه 

 22 9 9 م1224ديسمبر  92املجموع كما بتاريخ 
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  أفراد الطواقم إلادارية والتشغيلية للشركة وشركاتها التابعة: 1-0الجدول 

 

الشركة: املصدر 

 املجموع غير السعوديين مواطنين سعوديين 

  تشغيليين يينإدار تشغيليين يينإدار 

      م1221ديسمبر  92

 11 24 14 24 91 املكتب الرئيس ي

 13 11 9 44 21 البضائع العامة

 21 1 4 2 2 والغازالبحري للنفط 

 1 4 4 2 2 (مومباي)البحري 

 99 11 25 2 2 (أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيه

 32 45 41 2 9 الشرق ألاوسط

 29 2 1 2 22 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

ديسمبر  41املجموع كما في تاريخ 

 411 110 182 20 12 م2812

      م1229ديسمبر  92

 32 24 21 24 52 املكتب الرئيس ي

 35 12 9 55 21 البضائع العامة

 29 9 4 2 2 البحري للنفط والغاز

 1 4 4 2 2 ( مومباي)البحري 

 93 14 25 2 2 (أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيه

 229 19 41 2 1 الشرق ألاوسط

 29 2 1 2 22 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

ديسمبر  41املجموع كما في تاريخ 

 418 141 08 18 11 م2814

      م1224ديسمبر  92

 11 1 15 4 59 املكتب الرئيس ي

 39 21 21 93 11 البضائع العامة

 2 2 2 2 2 البحري للبضائع السائبة

9 2 2 2 2 البحري لخدمات الغاز والنقل البحري 

 11 24 9 4 9 البحري لنقل النفط الخام

 9 4 9 2 2 ( مومباي)البحري 

 93 14 25 2 2 (أمريكا)س ي إس إيهشركة إن إس 

 254 14 99 3 4 الشرق ألاوسط

 12 3 1 2 1 ناشينول كيميكالز كاريرز جي إل تيتي 

ت الشركة الوطنية لنقل الكيماويا

 21 2 4 2 22 (اململكة العربية السعودية)

 2 13 2 992 493طاقم الناقلة 

 000 280 121 121 01 م2811ديسمبر  41املجموع كما في تاريخ 
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ويعود مصدر قوة ونجاح الشركة إلى خبرة ومهنية موظفيها، فالشركة حريصة في سياستها على ضمان امتالك موظفيها للخبرة 

 .الكافية وتلقيهم للتدريب الالزم بحيث يصبحون قادرين على أداء مهامهم وأدوارهم بكفاءة وفعالية

 .ساعة في التدريب على مواضيع مختلفة 1.951، قض ى موظفو الشركة ما مجموعه م1224وخالل عام

  سياسات السعودة 0-0

 . واملتركزة حالًيا في اململكة العربية السعودية، بحسب توزيعها على ألاقسام*يوضح الجدول أدناه القوة العاملة للشركة

 لسعوديةالسعودة بحسب ألاقسام في اململكة العربية ا: 0-0الجدول 

 م2811 م2814 م2812 

 

املواطنين 

 السعوديين

غير 

 السعوديين

املواطنين 

 السعوديين

غير 

 السعوديين

املواطنين 

 السعوديين

غير 

 السعوديين

اململكة العربية )البحري 

 (السعودية

في 53.13

 املائة

في 42.22

 املائة

في 12.19

 املائة

في 91.29

 املائة

في 14.14

 املائة

في 95.21

 املائة

الشركة الوطنية لنقل 

 الكيماويات

في 51.11

 املائة

في 42.21

 املائة

في 51.11

 املائة

في 42.21

 املائة

في 11.95

 املائة

في 92.15

 املائة

 إلاجمالي

في 53.93

 املائة

في 42.12

 املائة

في 12.51

 املائة

في 91.41

 املائة

في 15.25

 املائة

في 94.15

 املائة

 الشركة: املصدر

 للبضائع السائبة من قبل الشركةتدار شركة البحري *


من موظفي الشركة العاملين في اململكة العربية السعودية هم مواطنون  221، فإن حوالي م1224ديسمبر  92كما في تاريخ 

 بتحقيق سياسة  -وال تزال –ولقد أبدت الشركة (. باستثناء موظفي الشركة الوطنية لنقل الكيماويات)سعوديون 
ً
 كامال

ً
التزاما

ولقد عملت الشركة . ولهذا السبب، فإن تدريب وتطوير القدرات واملهارات السعودية هو أولوية لدى الشركة. حكومة في السعودةال

عن كثب مع وزارة العمل بهذا الخصوص وأثمر هذا التعاون عن تطبيق خطة شاملة لزيادة عدد املواطنين السعوديين الذين 

هداف الوطنيةتوظفهم، بهدف الاستمرار في تحقيق ألا. 
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 إلادارة للوضع املالي ونتائج العمليات وتحليلها مناقشة .0

للشركة ووضعها املالي  املوحدفيما يلي مناقشة وتحليل إلادارة للوضع املالي ونتائج العمليات، وهي مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي 

القوائم  -وتجب قراءتها في ضوء  –وهي مبنية على . م1224م و1229م و1221ديسمبر  92خالل السنوات املالية املنتهية في املوحد 

القوائم )"م وما يرافقها من إيضاحات 1224م و1229م و 1221ديسمبر  92املالية املنتهية في املالية املوحدة املراجعة للسنوات 

ديسمبر  92املالية املوحدة للشركة للسنة املالية املنتهية في  القوائموتمت مراجعة . إلاصدار هذه نشرةي ، الواردة ف"(ية املراجعةاملال

( محاسبون قانونيون )وشركاهم شركة الدكتور محمد العمري وشركاه، ومن قبل إرنست ويونغ ‘ بي دي أو’م من قبل 1221

 .نشرة إلاصدار هذهبالتقارير املراجعة املرفقة ضح في كما هو مو  ،م1224م و1229ديسمبر  92للسنوات املنتهية في 

كما تم تقريب املبالغ إلى أقرب مليون، مع تقريب . إن جميع املبالغ املذكورة هي بالريال السعودي، ما لم يتم إلاشارة إلى خالف ذلك

ديسمبر  92للسنوات املالية املنتهية في كما أن أي إشارة إلى معدل نمو سنوي مركب هي . النسب املئوية إلى أقرب خانة عشرية أولى

 .م1224 ديسمبر 92إلى م 1221

حصًصا أو مصالح من ( محاسبون قانونيون )وشركاهم ويونغ الدكتور محمد العمري وشركاه وإرنست ‘ بي دي أو’ال تملك شركات 

 وتقاريرهم شعارهمو  اسمهم على هذهنشرة إلاصدار ن يتضموقد وافقوا ولم يسحبوا موافقتهم الخطية على . أي نوع في الشركة

 .م على التوالي1224م و1229م و1221ديسمبر  92الشركة للسنوات املالية املنتهية في  مراجعيبصفتهم 

كما أن النتائج . وقد تتضمن هذه املناقشة والتحليل توقعات مستقبلية قد تنطوي أيًضا على مخاطر واحتماالت غير مؤكدة

الفعلية للشركة قد تختلف جوهرًيا عن تلك املذكورة في أي توقعات نتيجة لعدة عوامل، من بينها تلك العوامل الواردة أدناه وفي 

 ."عوامل املخاطرة" 5القسم مواضع أخرى من النشرة، السيما 

 إقرار إلادارة حول املعلومات املالية  0-1

أن جداول املعلومات املالية الواردة في هذا القسم  -على حد علمه واعتقاده عند إعداد نشرة إلاصدار هذه -يقر مجلس إلادارة

معدة على أساس موحد ومستخرجه من القوائم املالية املراجعة دون تعديالت جوهرية، وأن املعلومات املالية الواردة فيها مقدمة 

للمصدر وتم إعدادها وفًقا ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية املوحدة الية السنوية بشكل يتفق مع القوائم امل

 .للمحاسبين القانونيين

ويضيف مجلس إلادارة أنه لم يحصل أي تغيير سلبي وجوهري في الوضع املالي أو التجاري للشركة خالل السنوات املالية املنتهية في 

 .م، والفترة املمتدة حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه1224م و1229م و1221ديسمبر  92

كما يقر مجلس إلادارة أن لدى الشركة رأس مال عامل كاٍف لتشغيل عملياتها خالل الاثني عشر شهًرا التي تلي مباشرة تاريخ نشرة 

 .إلاصدار هذه

أنهم لم يتعرضوا يوًما لإلفالس أو إلجراءات  ويقر مجلس إلادارة، والرئيس التنفيذي، وسكرتير مجلس إلادارة، وكبار التنفيذيين

 .إفالس حتى تاريخ هذه النشرة

 بحق خيار كما بتاريخ  كما يقر 
ً
 .م1224ديسمبر  92مجلس إلادارة بأنه ال يوجد أي رأس مال للشركة أو شركاتها التابعة مشموال

بأنه ال توجد أية رهون أو حقوق أو أعباء أخرى على باستثناء ما تم إلافصاح عنه في هذه النشرة، فإن مجلس إلادارة يقر أيًضا 

، إال ما تم ذكره أو إلاشارة إليه في هذا القسم وألاقسام ألاخرى ممتلكات مجموعة البحري أو  ممتلكات الشركة أو شركاتها التابعة

 .من هذه النشرة

غير نقدي ألي من أعضاء مجلس إلادارة أو  لم تقم الشركة أو أي من شركاتها التابعة بمنح أي عموالت أو خصومات أو أي عوض

كبار التنفيذيين أو القائمين بالترويج أو الخبراء فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة 

 .لتاريخ نشرة إلاصدار هذه
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 تعاريف  0-2

 .ن ايرادات التشغيلهو نسبة إجمالي دخل التشغيل م : هامش إجمالي دخل التشغيل

 .هو نسبة دخل التشغيل من ايرادات التشغيل  :هامش دخل التشغيل

 .هو نسبة صافي الدخل من ايرادات التشغيل  :هامش صافي الدخل

 .هو نسبة صافي الدخل من مجموع ألاصول   :ألاصول مجموع العائد على 

 .هو نسبة ايرادات التشغيل من مجموع ألاصول   :معدل دوران ألاصول 

 .هو نسبة صافي الدخل من مجموع حقوق املساهمين  :العائد على حقوق املساهمين

 .هو نسبة ايرادات التشغيل من مجموع ألاصول الثابتة  :معدل دوران ألاصول الثابتة

ل يخادوامل ،الزميلةإلى املعدل من مجموع الدخل التشغيلي، وحصة في نتائج الشركة تشير   :تغطية مصاريف التمويل

 .املالية لرسومإلى ا، (املصروفات)/ألاخرى 

 .خالل السنة على املتوسط املر ح لعدد ألاسهم القائمةيشير إلى الدخل التشغيلي مقسوما  :ربح السهم من الدخل التشغيلي

 .خالل السنةاملتوسط املر ح لعدد ألاسهم القائمة يشير إلى صافي الدخل مقسوما على   :ربح السهم من صافي الدخل

 يشير إلى نسبة إجمالي القروض طويلة ألاجل وقصيرة ألاجل من حقوق امللكية  :معدل الدين إلى حقوق امللكية

والتي )يشير إلى إجمالي القروض طويلة ألاجل وقصيرة ألاجل كنسبة مئوية من إجمالي رأس املال   :الديون إلى رأس املال

 .(و حقوق امللكية القروض طويلة ألاجل وقصيرة ألاجلمن إجمالي تتكون 

 .الخصوم املتداولةإجمالي ألاصول املتداولة من إجمالي لنسبة تشير   :السيولة نسبة

 

 ملحة عامة عن الشركة 0-4

، (م11/22/2391املوافق )هـ، 21/21/2931بتاريخ  5/الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب املرسوم امللكي رقم م

، والصادر في مدينة الرياض (م11/22/2393املوافق )هـ، 22/21/2933بتاريخ  2222211211برقم ومسجلة في السجل التجاري 

 .في اململكة العربية السعودية

وتأجير وتشغيل ناقالت لنقل النفط الخام، والغاز املسال، وبيع في شراء  لها الزميلة ةاملجموعة والشركالشركة وتتمثل أنشطة 

 .العامة، والركاب، وألانشطة ألاخرى املتعلقة بقطاع النقل البحري والبتروكيماويات، والبضائع 

. وناقلة للتخزين العائم أحادية الهيكل. ناقلة نفط عمالقة مزدوجة الهيكل تعمل في سوق التأجير الفورية 92وتمتلك الشركة 

ي بين أمريكا الشمالية، وأوروبا، أضف إلى أن الشركة تمتلك ست ناقالت روكون لنقل البضائع العامة تعمل على الخط التجار 

 .والشرق ألاوسط، وشبه القارة الهندية

 والزميلةملحة عامة عن الشركات التابعة        0-4-1

املراجعة تشمل أنشطة املوحدة كما أن القوائم املالية . الزميلةو يلخص الجدول التالي استثمارات الشركة في الشركات التابعة 

والشركات الزميلة هي الشركات  .رأس مالهامن  في املائة 52على أو تسيطر /التابعة لها، والتي تمتلك الشركة والشركة والشركات 

 .في املائة من رأس مالها 52في املائة إلى 12التي تمتلك الشركة فيها حصة تتراوح بين 
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  زميلةالشركات التابعة وال: 1-0الجدول 

  اسم الشركة

 رأس املال املدفوع

(م41/12/2811)  

الرياالت بآالف  

 السعودية

نسبة 

امللكية في 

 املائة

(41/12/

 (م2811

تاريخ  بلد املنشأ النشاط الرئيس ي العالقة

 التأسيس

النطاق الجغرافي 

 للنشاط

        الشركات التابعة

شركة إن إس س ي إس إيه  

 أمريكا

في 222.2 9.952

 املائة

 عالمي م2332 أمريكا وكيل عام للشركة شركة تابعة

الشركة الوطنية لنقل 

 الكيماويات املحدودة

في 12.2 122.222

 املائة

نقل  شركة تابعة

 البتروكيماويات

 عالمي م2332 السعودية

شركة البحري للبضائع 

 السائبة

في 12.2 122.222

 املائة

نقل البضائع  شركة تابعة

 الجافة السائبة

 عالمي م1222 السعودية

شركة الشرق ألاوسط 

 إلدارة ناقالت جي إل تي

في 222.2 921.54

 املائة

إلادارة الفنية  شركة تابعة

 للناقالت

 عالمي م1222 إلامارات

        زميلةشركات 

في 92.9 11.321.1 شركة بترديك املحدودة

 املائة

 عالمي م2312 برمودا نقل الغاز املسال زميلةشركة 

 الشركة  :املصدر 

 

 (أمريكا)شركة إن إس س ي إس إيه 

 في مجال وكالة الشحن بصفتهاو تعمل . م في الواليات املتحدة ألامريكية2332سنة ( أمريكا)تأسست شركة إن إس س ي إس إيه 

 .الوكيل العام ألنشطة الشركة في الواليات املتحدة ألامريكية وكندا

 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة

تمتلك . مليون ريال سعودي 122املحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها الشركة الوطنية لنقل الكيماويات 

في املائة من رأس مال الشركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة، في حين تمتلك الشركة السعودية للصناعات  12الشركة 

 .في املائة املتبقية من رأس املال 12نسبة الـ ( سابك)ألاساسية 

 25املوافق )هـ، 11/21/2492بتاريخ  من النرويج." إي.أودجفيل اس"الشركة التابعة اتفاقية مشروع مشترك مع هذه عت وقد وق

أودجفيل كيميكال تانكرز  -.س ي.س ي.، باسم أن(إلامارات العربية املتحدة)، لتأسيس شركة مملوكة مناصفة في دبي (م1223يونيو 

ضمن تجّمع لنقل املواد الكيماوية  3اطيل كلتا الشركتين من ناقالت الكيماويات املطليةألغراض التشغيل التجاري ألس. جي إل تي

والزيوت النباتية ومنتجات املواد البترولية املكررة على أساس عالمي، مع التركيز على السوق في منطقة الخليج العربي إلنتاج 

 .م1222تانكرز جي إل تي عملياتها في عام  أودجفيل كيميكال -.س ي.س ي.وقد بدأت أن. وتصدير البتروكيماويات

م، لالستحواذ على حصتها البالغة نسبة 1229إبريل  3اتفاقية مع أودجفيل في املحدودة الكيماويات وقعت الشركة الوطنية لنقل 

 ترية، وبالتالي تصبحفي املائة التي تمتلكها أودجفيل في إن س ي س ي أودجفيل كيميكال تانكرز جي إل تي استناًدا على القيم الدف 52

حل ترتيبات التجمع التي كان يتم  وبالتالي تمفي املائة،  222الشركة املالكة بنسبة  لوطنية لنقل الكيماويات املحدودةالشركة ا

 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة وناقالت أودجفيلبموجبها إدارة ناقالت 
ً
يونيو  2من ، ودخل الشراء حيز التنفيذ اعتبارا

أودجفيل كيميكال تانكرز جي إل تي إلى ناشيونال كيميكالز  -.س ي.س ي.م وفي نفس التاريخ، تم تغيير الاسم املسجل لشركة أن1229

                                                
3

 تكون مطلية ومعزولة من ا 
ً
لداخل لتمكينها من نقل مواد معينة من ناقالت الكيماويات املطلية هي نوعية خاصة من الناقالت متعارف عليها عامليا

 .الكيماويات
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لشركة الوطنية لنقل الكيماويات لل تي كفرع إم تم تسجيل ناشيونال كيميكالز كاريرز جي 1224في عام و. كاريرز جي إل تي

 .املحدودة

جي إل تي التعاون املشترك مع أودجفيل، حيث ساهمت  شركة ناشيونال كيميكالز كاريرز اريخ نشرة إلاصدار هذه، تواصل وكما في ت

دار تجارًيا بواسطة الشركة  950222كل من الشركتين بناقلة مواد كيماوية ضخمة بحمولة ساكنة تبلغ 
ُ
طن في اتفاقية تجمع ت

  .املحدودة الوطنية لنقل الكيماويات

 ة البحري للبضائع السائبة شرك

لتأسيس شركة البحري "( أراسكو)"م، دخلت الشركة في اتفاقية مع الشركة العربية للخدمات الزراعية 1222أغسطس  11في 

في املائة منه مملوك للشركة، في  12مليون ريال سعودي،  122للبضائع السائبة لنقل البضائع السائبة الجافة، برأس مال قدره 

وقد بدأت شركة البحري للبضائع السائبة عملياتها التجارية في الربع الثاني . في املائة املتبقية مملوكة ألراسكو 42سبة حين أن ن

 .م1221من 

ز عمليات البحري للبضائع السائبة على نقل املحاصيل الزراعية وغيرها من بضائع الشحن السائبة الجافة عاملًيا
ّ
 . وترك

  إلدارة السفن املحدودة جي إل تيشركة الشرق ألاوسط 

بين الشركة وأكوماريت، ويقع مركز  مشروع مشترك لتكون شركةاملحدودة جي إل تي تأسست شركة الشرق ألاوسط إلدارة السفن 

ربية في مدينة دبي باألمارات الع إلدارة السفن املحدودة جي إل تيأكوماريت الرئيس ي في اسكتلندا، ويقع مقر شركة الشرق ألاوسط 

ناقلة، بينها  13وتدير شركة الشرق ألاوسط حالًيا . الشركة وشركاتها التابعةإلى اسطول  املتحدة، وتوفر خدمات إدارة السفن

، وناقالت نقل البضائع السائبة اململوكة من شركة البحري للبضائع السائبة، وناقالت النفط العمالقة، وناقالت الروكون ناقالت 

وتشمل أبرز الخدمات التي تقدمها شركة الشرق ألاوسط . من الشركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة الكيماويات اململوكة

جوانب التأمين والتعامل مع املطالبات وإلادارة الفنية وإعداد التقارير املالية الدورية التي تخص الناقالت والاستشارات الفنية 

   .والبحرية

 شركة بترديك املحدودة

م، وكجزء من التوسع الاستراتيجي للشركة وتنويعها في العمليات، اشترت الشركة حصة أقلية في شركة بترديك، وهي 1225في عام 

وتعمل بترديك بشكل عام في تجارة ونقل الغاز املسال، وتدعم بترديك عملها في تجارة الغاز املسال بناقالت . شركة مسجلة في برمودا

ناقلة بأحجام  53مؤلف من ( هـ11/21/2495املوافق )م 92/21/1229سال، كما أن أسطولها في متخصصة في مجال نقل الغاز امل

واثنان مستأجرتان ( بما فيها الناقالت قيد إلانشاء كما في تاريخ نشرة إلاصدار هذه)منها مملوكة من بترديك نفسها  11مختلفة، 

 . مستأجرة بعقود تشغيلية محددة املدة 13على هيئة حديد عاري و

 .  وتغطي عمليات بترديك ألاسواق آلاسيوية وألاوروبية وأسواق الكاريبي والشرق ألاوسط

 نظرة عامة على قطاعات النقل الاستراتيجية 0-4-2

 :كما يلي تدير إدارة الشركة أعمالها كقطاعات استراتيجية مستقلة

 الخام النفط نقل 

 البحرية والخدمات الغاز 

 الكيماويات نقل 

 العامة البضائع نقل 

 السائبة البضائع نقل 

 الناقالت إدارة 
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 نقل النفط الخام

ويشمل هذا القطاع النقل البحري . إن قطاع نقل النفط هو أكبر قطاعات الشركة من ناحية ألاصول اململوكة وإيرادات التشغيل

النفط العمالقة في السوق  وتدير الشركة ناقالت. ناقلة نفط عمالقة مزدوجة الهيكل 92للنفط الخام عبر أسطول مكون من 

وكذلك من خالل عقود تأجير محددة املدة وتحدد الشركة أسعار التأجير بناًء على ألاسعار العاملية السائدة واملقبولة خالل . الفورية

 .فترة توقيع العقود، في حين تطبق ألاسعار السائدة في السوق في حالة التأجير في السوق الفورية

لها الشركة في السوق الفورية ناقلة 92وتعمل الـ 
ّ
لدى كّل ناقلة من ناقالت و  .من ناقالت النفط العمالقة مزدوجة الهيكل التي تشغ

 .طن ساكن ألف 922 ساكنة تزيد عنمليون برميل على ألاقل وحمولة  1.1النفط العمالقة قدرة نقل بسعة 

 الغاز والخدمات البحرية

م لغرض السماح لقطاع نقل النفط بالتركيز على أعمال نقل النفط في 1224تأسس قطاع الغاز والخدمات البحرية في عام 

 . الشركة، والتي توسعت نتيجة لصفقة فيال

 ويركز قطاع الغاز والخدمات البحرية على استكشاف الفرص الاستثمارية املتاحة في القطاع البحري، وذلك تماشًيا مع الخطة

وباإلضافة إلى قطاع الخدمات البحرية، يدير القطاع أيًضا أعمال الغاز في . إلاستراتيجية العامة للشركة للتوسع وتنويع ألاعمال

 .الشركة واستثماراتها في بترديك

 نقل الكيماويات

منها تم ، ثالث كيماويات قلةنا 14تعمل الشركة في هذا القطاع من خالل الشركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة التي تمتلك 

م بموجب عقد تأجير ناقالت على هيئة حديد عاري، 1223يناير  92، وهي شركة نرويجية، بتاريخ .إي.تأجيرها لشركة أودجفيل أس

وثمانية ناقالت مؤجرة للشركة العاملية  تجمع تجاري مع شركة ناشيونال كيميكالز كاريرز جي إل تي مشغلة فيوناقلة واحدة 

وتعمل إلاثنى عشر ناقلة ألاخرى في (. سابك)لشركة السعودية للصناعات ألاساسية ن والنقل املحدودة، وهي شركة تابعة لللشح

 .السوق الفورية

 نقل البضائع العامة

ويتخصص في نقل البضائع وشحن املعدات وخدمات . يوفر قطاع نقل البضائع العامة خدمات مالحية بجداول رحالت منتظمة

وتوفر البحري خدمات نقل البضائع من خالل خطوط . من خالل أسطولها من ناقالت الروكون لنقل البضائع العامة الحاويات

منتظمة عن طريق ناقالت الروكون لنقل البضائع العامة التي تمتلكها وخدمات الحاويات في الخليج العربي وشبه القارة الهندية 

كما يوفر قطاع نقل البضائع العامة (. الساحل الشرقي)كندا  -اليات املتحدة ألامريكيةوالبحر ألاحمر والبحر ألابيض املتوسط والو 

 .رحالت منتظمة لنقل الركاب والبضائع العامة من الساحل الشرقي للواليات املتحدة ألامريكية وكندا إلى شبه القارة الهندية

 نقل البضائع السائبة

عت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع الشرك
ّ
لتأسيس شركة متخصصة في نقل ( أراسكو)ة العربية للخدمات الزراعية وق

وقد بدأت الشركة الجديدة عملياتها التجارية في الربع الثاني . في املائة ألراسكو 42في املائة للشركة و 12البضائع السائبة بملكية 

لذرة وغيرها من البضائع الجافة السائبة في وتركزت عمليات الشركة في البضائع السائبة على نقل القمح وا. م1221من عام 

 .السوق العاملية

 إدارة الناقالت 

الشرق ألاوسط إلدارة  شركة وهي املتحدةتعمل البحري في هذا القطاع من خالل إحدى شركاتها التابعة في إلامارات العربية 

وتقّدم الشركة خدمات متخصصة في مجال إدارة الناقالت وذلك ألسطول الشركة . الناقالت املحدودة واململوكة لها بالكامل

ناقلة، بينها ناقالت النفط العمالقة، وناقالت الروكون، وناقالت نقل البضائع  13وتدير هذه الشركة حالًيا . وشركاتها التابعة

اململوكة من شركة البحري للبضائع السائبة، وناقالت الكيماويات اململوكة من الشركة الوطنية لنقل الكيماويات  السائبة
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جوانب التأمين والتعامل مع  ة الشرق ألاوسط إلدارة الناقالت املحدودةوتشمل أبرز الخدمات التي تقدمها شرك. املحدودة

 .املالية الدورية التي تخص الناقالت والاستشارات الفنية والبحريةاملطالبات وإلادارة الفنية وإعداد التقارير 

 رأس املال 0-1

سهم بقيمة اسمية تبلغ  93909520222مليون ريال سعودي، يتكون من  90399.5إن رأس املال املصرح به واملدفوع للشركة هو 

 . م1224ديسمبر  92رياالت سعودي لكل سهم كما بتاريخ  22

مليون ريال سعودي من خالل  90399.5مليون ريال سعودي إلى  9.252.2من  م1224مال الشركة خالل عام  وقد تم زيادة رأس

 .مليون سهم كعوض جزئي لصفقة فيال 91.95إصدار 

 العوامل الرئيسية التي تؤثر على نتائج العمليات 0-2

 ".عوامل املخاطرة" 5تم مناقشة أبرز العوامل التي أثرت، أو يتوقع أن تؤثر على الوضع املالي ونتائج العمليات للشركة في القسم 

أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أي وليس هناك 

 "(.عوامل املخاطرة" 5القسم )في عمليات الشركة غير ماذكر في القسم املشار إليه أعاله  (مباشر أو غير مباشر)جوهري 

 املوسمية/ دورات ألاعمال 0-1

 فيوالتي  ألاعمالبدورات عمال الشركة بالفترات املوسمية و تتأثر أ
ً
 .أسعار الشحن العاملية على تتضح أيضا

 أبرز السياسات املحاسبية 0-1

بها، والتي  املرفقةم، وإلايضاحات 1224م و1229م و1221ديسمبر  92إن القوائم املالية املوحدة املراجعة للسنوات املنتهية بتاريخ 

 للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 
ً
تم إرفاقها في موضع آخر من هذه النشرة، تم إعدادها وفقا

املالية  قوائمهاوتعرض الشركة . املاليةات والنظام ألاساس ي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم وبااللتزام بنظام الشرك

 .بالريال السعودياملوحدة 

وتعد معرفة السياسات املحاسبية للشركة عامل مهم لفهم نتائج الشركة وعملياتها ووضعها املالي املفصح عنه في القوائم املالية 

ص أبرز السياسات املحاسبية للشركة في . بها املرفقة وإلايضاحاتاملوحدة 
ّ
من إلايضاحات ( 1)رقم  يضاحإلا وقد تم إدراج ملخ

صة 1224م و1229م و1221ديسمبر  92بالقوائم املالية املوحدة املراجعة، وذلك للسنوات املنتهية بتاريخ  املرفقة
ّ
م، وهي ملخ

 .أدناه

املالية يتطلب من إلادارة وضع آراء وتقديرات وافتراضات قد تؤثر على املبالغ املفصح عنها لألصول والخصوم إن إعداد القوائم 

على حسب علم إلادارة إن هذه التقديرات وآلاراء مبنية . وللدخل واملصروفات لفترات التقارير املالية املشمولة في هذه النشرة

قد تتأثر باآلراء والتقديرات التالية عتقد إدارة الشركة أن أبرز السياسات املحاسبية وت. باألحداث وألاعمال الحالية واعتقادها

 .للشركة والافتراضات فيما يخص القوائم املالية وتعتبر حاسمة وضرورية في فهم القوائم املالية

 إلايرادات اتبإث 0-1-1

 :تخص الفترة كما يلي يرادات واملصروفات التيعتراف باإل لال الاستحقاق أساس  املجموعةتتبع 

 والبضائع والبتروكيماويات الخام النفط نقل إيرادات إثبات يتم: نقل النفط الخام والبتروكيماويات والبضائع السائبة

 .عليها املتفق والخدمات للرحالت الزمنية واملدة العقود فترات مع يتالءم بما تحققها عند السائبة

التي تنقل البضائع  تلرحال ل الفترةسياسة الرحلة املكتملة في تحديد إيرادات ومصروفات  املجموعةتتبع : نقل البضائع العامة

ويتم تأجيل إيرادات الشحن ومصروفات . رحلةالناقلة من آخر ميناء تفريغ لل عندما تبحر" رحلة مكتملة"وتعتبر الرحلة  .العامة

إظهار الرحالت غير املكتملة بقيمتها الصافية في قائمة  ويتم. للرحالت غير املكتملة لحين إكتمالهاالتشغيل املباشرة وغير املباشرة 

 ". رحالت غير مكتملة"املركز املالي املوحدة تحت بند 

عند تقديم الخدمات وذلك بالتوافق مع فترات العقود  تسجيلهاأما إيرادات التأجير وألانشطة ألاخرى املرتبطة بها، فيتم 

 .ويتم قيد إلايرادات ألاخرى عند تحققها. والخدمات املتفق عليها
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 إعانة الوقود 0-1-2

إلى ( أرامكو السعودية)إعانة الوقود هو دعم تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين عن طريق شركة الزيت العربية السعودية 

 مع املتطلبات املفروضة من 
ً
الحكومة التي تنص على وجوب توفر عدد من الشروط املعينة مالك الناقالت السعودية، تماشيا

وتسجل في قائمة  من قبل املجموعة املستهلكةاملشتراة  ةويتم احتساب إعانة الوقود بناًء على الكمي. للتأّهل للحصول على إلاعانة

 .ويتم تكوين مخصصات مقابل أي مبالغ مشكوك في تحصيلها. الدخل املوحدة

 ويلتكاليف التم 0-1-4

ويتم رسملة تكلفة التمويل الخاصة بتمويل . يتم تسجيل مبلغ التمويل باملبالغ املستلمة بعد خصم تكاليف العمليات املتكبدة

 .بينما تحمل تكاليف التمويل ألاخرى على قائمة الدخل املوحدة. شراء أو إنشاء أو إنتاج ألاصول كجزء من تلك ألاصول 

 واملشتقات املاليةاتفاقيات التحوط  0-1-1

. تستخدم املجموعة املشتقات املالية للتحوط من تعرضها ألجزاء معينة من مخاطر معدل الفائدة الناتجة عن أنشطتها التمويلية

يخضع استخدام و . تصنف املجموعة هذه املشتقات املالية كتحوطات للتدفقات املالية الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة

لسياسات املجموعة والتي تتضمن مبادئ تتعلق باستخدام املشتقات املالية بما يتفق مع إستراتيجية إدارة املشتقات املالية 

يتم قياس ألادوات املالية املشتقة في كما . ال تستخدم املجموعة املشتقات املالية ألغراض توقعية كاملضاربة. املخاطر للمجموعة

 .يعاد قياسها بناًء على القيمة العادلة في تواريخ التقارير الالحقةو العقد،  البداية بناًء على القيمة العادلة في تاريخ

تقبلية يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات املالية التي تم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة للتدفقات النقدية املس

. ةالدخل املوحد قائمةاج الجزء غير الفعال مباشرة في في حال كانت تلك التغييرات جسيمة، ويتم إدر  مباشرة في حقوق املساهمين

في نفس الفترة  -أو معاملة متوقعة إلى تمييز أصل أو التزام معين، فإنه يتم  إذا أدى تحوط التدفقات النقدية املتعلق بالتزام واجب

تضمين املكاسب أو الخسائر املرتبطة باملشتقات التي سبق تمييزها في القياس ألاولي لذلك  -التي تم فيها تمييز ذلك ألاصل أو الالتزام 

مييز أصول أو التزامات، فإنه يتم إدراج املبالغ املؤجلة في حقوق فيما يتعلق بالتحوطات التي ال تؤدي إلى ت. ألاصل أو الالتزام

 .للفترة نفسها التي يؤثر فيها ألاصل الخاضع للتحوط على صافي الدخل أو الخسارة ةالدخل املوحد قائمةاملساهمين في 

الدخل  قائمةسبة الخاصة بالتحوط في ؤهلة للخضوع ملعايير ملحااملغير املالية يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات و 

يتم إيقاف تطبيق معايير املحاسبة الخاصة بالتحوط عند انتهاء صالحية أداة التحوط أو بيعها أو إلغاؤها أو . عند ظهورها ةاملوحد

 .تنفيذها، أو في حال لم تعد مؤهلة للخضوع ملعايير املحاسبة الخاصة بالتحوط

امالت املتوقعة فإنه يتم الاحتفاظ في حقوق املساهمين بأي أرباح أو خسائر متراكمة من أداة في ذلك الوقت وفيما يتعلق باملع

إذا لم يعد حدوث العملية الخاضعة للتحوط . التحوط التي تم تمييزها في حقوق املساهمين لحين وقوع املعامالت املتوقعة

، فإنه يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة املتراكمة التي
ً
لتلك  ةالدخل املوحد قائمةتم تمييزها في حقوق املساهمين إلى  محتمال

 .الفترة

 تكاليف التسفين املؤجلة 0-1-2

وفي . يتم إطفاء تكاليف التسفين املؤجلة على فترة تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات من تاريخ انتهاء التسفين بحسب نوع الناقلة

حال خضعت ناقلة ما لعملية تسفين أخرى خالل فترة احتساب إلاطفاء املحددة، يتم إطفاء أي رصيد من تكاليف التسفين 

 .خالل الفترة التي تنتهي عند بداية عملية التسفين الجديدةاملوحدة ة في قائمة الدخل املؤجلة السابقة للناقالت املعني

 نتائج العمليات 0-0

 املوحدة قائمة الدخل 0-0-1

 :م1224م و1229م و1221ديسمبر  92يبين الجدول التالي قائمة الدخل للشركة للسنوات املالية املنتهية في 
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 قائمة الدخل املوحدة: 2-0 الجدول 

 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في   

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812 

 م2812مع 

مقارنة مع  م2811

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة 19.4 في املائة 25.5 90111.4 10141.9 10414.1 إيرادات التشغيل

 في املائة 19.3 في املائة 9.1 (20121.9) (349.4) (195.2) تكلفة الوقود

 في املائة 92.9 في املائة 23.9 (20319.4) (20434.1) (20159.9) املصاريف التشغيلية ألاخرى 

إجمالي دخل التشغيل قبل إعانة 

 الوقود
 في املائة 22.9 في املائة 12.5 451.9 421.5 991.9

 في املائة 19.4 (في املائة 24.9) 129.3 292.2 122.1  إعانة الوقود

 في املائة 21.9 في املائة 1.2 194.1 593.1 591.1 إجمالي دخل التشغيل

 في املائة 15.2 (في املائة 4.1) (31.3) (93.2) (19.2) مصاريف عمومية وإدارية

  في املائة 25.2 في املائة 22.9 595.4 522.4 459.1 دخل التشغيل

 (في املائة 54.9) في املائة 39.1 291.2 132.1 249.9 زميلةشركة  نتائجحصة الشركة في 

 في املائة 91.9 في املائة 2.2 (221.5) (12.4) (53.1) مصاريف التمويل

 (في املائة 222.2) في املائة 495.1 (2.2) 229.9 12.2 0 صافيأخرى إيرادات ( مصاريف)

الدخل قبل الزكاة والضرائب 

 وحصة امللكية غير املسيطرة
 (في املائة 11.5) في املائة 43.9 533.1 193.2 512.1

 (في املائة 15.2) في املائة 99.5 (99.4) (43.3) (91.9) الزكاة وضريبة الاستقطاع

امللكية غير حقوق الدخل قبل 

 املسيطرة
 (في املائة 11.9) في املائة 52.1 511.9 913.2 515.5

 (في املائة 11.1) في املائة 92.1 (11.5) (91.3) (12.5) حقوق امللكية غير املسيطرة 

 (في املائة 2048) في املائة 1044 24440 12244 28148 صافي دخل السنة

  الشركة   :املصدر

ب
ّ
 بمعدل نمو سنوي مرك

ً
وقد . م1224م و1221في املائة بين عامي  12.9بلغ  22لقد حققت إيرادات التشغيل في الشركة نموا

م 1221يناير  2في املائة من إجمالي إيرادات التشغيل خالل الفترة من  59.4 تهنسبما متوسط كساهم قطاع نقل النفط للشركة، 

 . م1224ديسمبر  92حتى 

 باسم ان س ي س ي اودفجيل كيميكال تانكرز جي ال تي)جي ال تي  ز كما أدى تملك ناشيونال كيميكالز كارير 
ً
بالكامل ( املعروفة سابقا

في املائة  25.5فة إلى فض ترتيبات التجمع مع أودفجيل إلى نمو إلايرادات بنحو من قبل الشركة الوطنية لنقل الكيماويات باإلضا

لشركة الوطنية لم تم تسجيل ناشيونال كيميكالز كاريرز جي ال تي كفرع 1224في عام  .م1229كما ورد في تقارير الشركة لعام 

 1224وسجلت الشركة في عام  ،لنقل الكيماويات املحدودة
ً
في املائة في إيرادات التشغيل، وذلك  19.4نسبة من النمو ب م مزيدا

 .نتيجة إلى توسع الشركة في أعمال نقل النفط بعد الاستحواذ على الناقالت من فيال

                                                
22
 2-([عدد السنوات/2)^ ((1221)القيمة ألاساسية (/1224)القيمة النهائية = ])معدل النمو السنوي املركب  
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في املائة  95.5في املائة و 99.2الوقود بين  وتتراوح إعانة. أما بند تكلفة الوقود فهي تمثل تكلفة الوقود للناقالت العاملة خالل العام

في  99.9وشكل قطاع نقل النفط معدل . م1224ديسمبر  92م إلى 1221يناير  2من إجمالي إيرادات التشغيل خالل الفترة من 

 992.1قيمة وقد ارتفعت تكلفة الوقود ب. م1224ديسمبر  92م حتى 1221يناير  2املائة من إجمالي تكلفة الوقود خالل الفترة من 

ويمكن ارجاع الزيادة في . م1224م إلى 1221في املائة خالل الفترة من  29.4مليون ريال سعودي و بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 

 . تكلفة الوقود إلى ارتفاع أيام تشغيل ناقالت النفط العمالقة وناقالت الكيماويات العاملة في السوق الفورية

ومصاريف ( بشكل عام تكاليف طاقم املالحة)هي تمثل بشكل عام التكاليف التشغيلية للناقالت أما مصاريف التشغيل ألاخرى ف

يناير  2في املائة من إجمالي إيرادات التشغيل خالل الفترة بين  51.5وتقدر مصاريف التشغيل ألاخرى بمعدل . الاستهالك وإلاطفاء

ويعود سبب . م1224م إلى 1221في املائة بين  15.1وقد ازدادت بمعدل نمو سنوي مركب بقيمة . م1224ديسمبر  92م إلى 1221

م وحتى 1221يناير  2الفترة بين الارتفاع في مصاريف التشغيل ألاخرى بشكل رئيس ي إلى ارتفاع عدد الناقالت قيد التشغيل خالل 

 .م1224ديسمبر  92

 في إجمالي دخل التشغيل خالل ألاعوام 
ً
 مطردا

ً
مليون ريال  41.1حيث شهد زيادة قدرها . م1224-م1221حققت الشركة نموا

. م1224ائة عام في امل 21.9مليون ريال سعودي أو ما نسبته  34.1م؛ وزيادة قدرها 1229في املائة عام  1.2سعودي أو ما نسبة 

 . ويرجع النمو في إجمالي دخل التشغيل بشكل أساس ي إلى توسع عمليات الشركة، وخاصة في قطاعي نقل النفط ونقل الكيماويات

والذي  الزميلةم هو زيادة حصتها من دخل الشركات 1229لشركة في عام لكما أن أحد أسباب النمو في إجمالي دخل التشغيل 

في املائة من صافي أرباح الشركة في عام  43.9مليون ريال سعودي أو زيادة تمثل ما نسبته  141.9املائة أي في  39.1ارتفع بنسبة 

 54.9مليون ريال سعودي أو بنسبة  253.1انخفض بمبلغ  زميلةفي نتائج شركة إال أن حصة الشركة . م1221م مقارنة بعام 1229

ى انخفاض ألاداء املالي لشركة بترديك والذي أدى إلى انخفاض صافي دخل م ويرجع ذلك في ألاساس إل1224في عام  في املائة

 .م1229في املائة مقارنة بعام  13.2مليون ريال سعودي أو ما نسبته  121.5بمبلغ م 1224الشركة في عام 

 مؤشرات األداء الرئيسية

 :يبين الجدول التالي مؤشرات ألاداء الرئيسية للشركة

 ألاداء الرئيسيةمؤشرات : 4-0الجدول 

 ديسمبر 41نهاية السنة في   

 م2811 م2814 م2812  
  

   

 في املائة 21.1 في املائة 12.4 املائةفي  12.1 هامش إجمالي دخل التشغيل

 في املائة 25.3 في املائة 29.1 في املائة 21.4 هامش دخل التشغيل

 في املائة 24.9 في املائة 11.4 في املائة 12.4 هامش صافي الدخل

 في املائة 9.2 في املائة 1.9 في املائة 4.1 ألاصول مجموع العائد على 

 في املائة 12.1 في املائة 19.9 في املائة 11.9 معدل دوران ألاصول 

 في املائة1.1 في املائة 21.3 في املائة 3.9 العائد على حقوق املساهمين

 في املائة 19.3 في املائة 99.4 في املائة 91.1 معدل دوران ألاصول الثابتة

 1.1 24.3 22.4 تغطية مصاريف التمويل 

 2.92 2.53 2.44 (بالريال السعودي) يدخل التشغيلالربحية السهم من 

 2.51 1.93 2.12 (بالريال السعودي)ربحية السهم من صافي الدخل 

 2.2 2.3 2.3 معدل الديون إلى حقوق امللكية

 في املائة 52.2 في املائة 41.2 في املائة 41.2 الديون إلى رأس املال 

 2.4 2.2 2.2 السيولة نسبة

 .الشركة :املصدر
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 إيرادات التشغيل

 :م1224م و1229م و1221ديسمبر  92فيما يلي جدول يبين إيرادات التشغيل للشركة بحسب القطاع خالل السنوات املنتهية في 

 إيرادات التشغيل حسب القطاع: 1-0الجدول 

 

 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في   

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812 

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة 41.1 في املائة 1.1 10251.9 20521.1 20494.5 قطاع نقل النفط الخام

 في املائة 12.3 في املائة 52.1 121.3 119.3 442.3 قطاع نقل الكيماويات

 (في املائة 1.2) في املائة 22.1 552.4 511.1 522.2 قطاع نقل البضائع العامة

 في املائة 1.2 في املائة 232.1 212.1 229.3 93.1 قطاع نقل البضائع السائبة 

 في املائة 19.4 في املائة 25.5 90111.4 10141.9 10414.1 املجموع

 الشركة  :املصدر

 قطاع نقل النفط 

 92في املائة من إجمالي إيرادات التشغيل خالل السنوات املالية املنتهية بتاريخ  59.4 كمتوسط ما نسبته، ساهم قطاع النفط

 .م1224م و1229م و1221ديسمبر 

زم بوالنتير وبموجب عقد الشحن، تلت. م، قامت الشركة بتوقيع عقد شحن طويل ألاجل مع شركة أرامكو السعودية1221في عام 

بضمان حد أدنى لتسعيرة الشحن التي تحصل عليها الشركة مقابل توفير خدمات الشحن للرحالت الطويلة والتي يتم تنفيذها 

بات أسعار الشحن السوقية السيما في حال انخفاض 
ّ
باستخدام الناقالت اململوكة للشركة، مما سيحد من تعّرض الشركة لتقل

كما أن الحد ألادنى لتسعيرة ال ينطبق على الشحنات التي تتم من . ملضمونة للشركة بموجب العقدأسعار الشحن عن التسعيرة ا

وفي املقابل، في حال ارتفعت . خالل استئجار الشركة لناقالت من طرف ثالث أو على الشحنات التي ال تتم على أساس التسليم

 مّتفق عليه في ع
ً
 وتجاوزت سعرا

ً
قد الشحن، تلتزم الشركة بتسديد نسبة متفق عليها من تلك الزيادة أسعار الشحن السوقية الحقا

 عن املبالغ الاضافية التي استلمتها الشركة وقت انخفاض أسعار الشحن السوقية في السوق عن الحد 
ً
لبوالنتير وذلك تعويضا

 بتسعيرة ألادنى املضمون على أال يتجاوز ما تسدده الشركة لبوالنتير إجمالي املبالغ إلاضافية الت
ً
ي استلمتها الشركة في السابق عمال

 . الشحن املضمونة

مليون ريال سعودي أو  91.9م، بقيمة 1221م مقارنة بعام 1229وقد ارتفعت إيرادات التشغيل من قطاع نقل النفط خالل عام 

 20112.9ة في السوق الفورية، من ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى زيادة إلايرادات من تشغيل الناقالت العمالق. في املائة 1.1بنسبة 

 :ىم نتيجة إل1229ليون ريال سعودي في م 20951.5قيمته  م إلى ما1221مليون ريال سعودي في 

 ريال 221.299 من املائة في 22.3 بنسبة الفورية السوق  في العاملة الشركة لناقالت اليومية إلايجار أسعار معدل ارتفاع 

  .العاملية ألاسواق في إلايجار أسعار حركة مع بالتماش ي يوميا سعودي ريال 291.212 إلى يوميا سعودي

 31 بمقدار التشغيل أيام في زيادة الى أدى مما التسفين، أيام عدد وانخفاض الفورية السوق  إلى حرض ناقلة نقل  
ً
 يوما

 .الفورية السوق  في العاملة العمالقة النفط لناقالت م1229 عام خالل

مليون  145.5م، بقيمة 1229م مقارنة بعام 1224وقد ارتفعت إيرادات التشغيل من قطاع نقل النفط خالل عام 

 : نتيجة إلى. في املائة 41.1ريال سعودي أو بنسبة 

 2.152 أو املائة في 94.1 بنسبة زيادة عنه نتج مما إضافية، ناقالت واستخدام م1224 خالل فيال ناقالت على الاستحواذ 

  .م1229 بعام مقارنة م1224 عام خالل الشركة لناقالت إضافي تشغيل يوم
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 إلايجار معدالت متوسط في ارتفاع إلى أدى مما العام، نهاية في خصوًصا اليومي إلايجار معدالت في العالمي الانتعاش 

 إلى م1229 عام خالل يومًيا سعودي ريال 291.212 من املائة، في 21.2 بنسبة للشركة العمالقة النفط لناقالت اليومي

 .م1224 عام خالل يومًيا سعودي ريال 259.153

 

 :العمالء الرئيسيون في قطاع نقل النفط

 في إن بوالنتر مؤسسة. 

 البحري  للنقل املحدودة الدولية فيال شركة. 

 املحدودة الصناعية ريالينس شركة. 

 املحدودة بتروتشاينا شركة. 

 يونيبيك 

 قطاع نقل الكيماويات

 52.1مليون ريال سعودي أو بنسبة  119.2بزيادة  م،1229م و1221ما بين عام ارتفعت إيرادات التشغيل لقطاع نقل الكيماويات 

 . م1229م مقارنة بعام 1224في املائة عام  12.3مليون ريال سعودي أو  293.2في املائة وبزيادة 

تجمع مع أودفجيل وإضافة ناقلة كيماويات جديدة إلى أسطول الشركة في ترتيبات ال إلايرادات بشكل رئيس ي إلى إنهاء ويرجع ارتفاع

صاريف التشغيل من الناقالت العاملة في هذا التجمع صافية من املوخالل فترة التجمع تلك تم تقديم إيرادات . م1229عام 

 ذات الصلة  مصاريف الرحالت وبعد إنهاء التجمع، قدمت. الرحالتاملتعلقة بهذه 
ً
باعتبارها مصاريف تشغيل، مما أدى إلى  منفصلة

عدد أيام تشغيل ناقالت نقل الكيماويات التي تديرها الشركة  إلى ارتفاع التجمعإضافة الى ذلك أدى إنهاء . ارتفاع إيرادات التشغيل

ع عدد ألايام مرة م ثم ارتف1229خالل عام يوم  10411م إلى 1221خالل عام يوم  50152الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة من 

 . م1224خالل عام يوم  10999أخرى إلى 

 :العمالء الرئيسيون في قطاع نقل الكيماويات

 سابك. 

 السعودية أرامكو شركة. 

 (.منتجات)"القطرية والبتروكيماويات الكيماويات وتسويق توزيع شركة" 

 املحدودة بيهير ترافيقورا شركة. 

 املحدودة بتروتشاينا شركة. 

 العامةنقل البضائع 

التنوع في إيرادات التشغيل في قطاع نقل البضائع العامة بشكل أساس ي إلى حجم البضائع املشحونة بموجب عقد تقديم يعود 

 . م1222خدمات لوجستيه الحتياجات وزارة الدفاع في اململكة العربية السعودية والذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر سبتمبر 

مليون ريال  12.2م، نتج عن ازدياد أحجام الحموالت املشحونة لصالح وزارة الدفاع عن إيرادات إضافية بقيمة 1229وفي عام 

في املائة في إيرادات تشغيل قطاع شحن  22.1مليون ريال سعودي أو بنسبة  51.2سعودي، والذي أسهم بدوره في نمو بقيمة 

 بعام 
ً
  .م1221البضائع العامة، مقارنة

م 1224في املائة خالل عام  1.2مليون ريال سعودي أو بنسبة  22.1وتراجعت إيرادات تشغيل قطاع شحن البضائع العامة بقيمة 

 بعام 
ً
ويعود سبب هذا التراجع إلى انخفاض أحجام الحموالت املشحونة عن العقد املشار إليه مع وزارة الدفاع . م1229مقارنة

لكن قطاعات ألاعمال ألاخرى التابعة لقطاع شحن البضائع . ض حجم إلايرادات الناتجة عنهلى انخفاإم مما أدى 1224لعام 

مليون ريال  21.1العامة، مثل الخطوط املالحية وأرصدة الشحن وساحات شحن الحاويات، كشفت عن نمو إلايرادات بقيمة 
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م، مما أدى إلى تعويض التراجع في 1224عام  مليون ريال سعودي على التوالي خالل 9.1مليون ريال سعودي، و 19.9سعودي و 

 .إيرادات وزارة الدفاع

 :العمالء الرئيسيون في قطاع نقل البضائع العامة

 وزارة الدفاع السعودية. 

 شركة صناعة عربات السكك الحديدة ألامريكية. 

 شركات أرامكو للخدمات. 

 الحرس الوطني السعودي. 

 شركة س ي ان اتش امريكا املحدودة. 

 نقل البضائع السائبةقطاع 

وقد ارتفعت إيرادات التشغيل من قطاع . م1221بدأت العمليات في قطاع نقل البضائع السائبة الجافة في الربع الثاني من عام 

م، وذلك مع دخول أربع ناقالت مستأجرة 1229في املائة في عام  232.1مليون ريال سعودي أو  94.9نقل البضائع السائبة بقيمة 

 ملّدة مح
ً
مة محل الناقالت املستأجرة العاملة سابقا

ّ
 . ددة وناقلة واحدة مملوكة إلى أسطول الشركة، وتحّل هذه الناقالت املستل

. م1224م، وناقلة واحدة في مارس 1224م، وناقلة واحدة في فبراير 1224كما استلم قطاع نقل البضائع السائبة ناقلتين في يناير 

يوم مما أدى بشكل رئيس ي إلى زيادة في  519أسطول الشركة إلى زيادة أيام التشغيل بإضافة وأدت إضافة هذه الناقالت إلى 

 .م1229م مقارنة بعام 1224في املائة من قطاع البضائع السائبة في عام  1.2مليون ريال سعودي أو  1.3إلايرادات قدرها 

 .وتعتبر شركة أراسكو العميل الوحيد لقطاع نقل البضائع السائبة

 تكلفة الوقود

ص الجدول التالي تكلفة الوقود بحسب القطاع خالل السنوات املنتهية في 
ّ
 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92يلخ

 تكلفة الوقود حسب قطاعات الشركة: 2-0الجدول 

 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في   

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812 

 م2812مع 

مقارنة مع  م2811

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة 92.9 (في املائة 9.1) 321.3 922.1 914.1 قطاع نقل النفط الخام

 في املائة 99.9-  232.1 223.5-  قطاع نقل الكيماويات

 (في املائة14.9) (في املائة21.2) 33.1 291.9 252.5 قطاع نقل البضائع العامة

 في املائة 19.3 في املائة 9.1 2.121.9 349.4 195.2 املجموع

   الشركة  :املصدر
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ل تكلفة
ّ
ويتم توفير الوقود للناقالت بشكل رئيس ي من . الوقود تكاليف الوقود للناقالت قيد الخدمة خالل العام استهالك وتمث

في املائة من إجمالي تكلفة  99.9ويمثل قطاع نقل النفط، باملتوسط، حوالي (. أرامكو السعودية)شركة الزيت العربية السعودية 

 .م1224ديسمبر  92إلى م 1221يناير  2استهالك الوقود خالل الفترة بين 

م 1229في املائة في عام  9.1مليون ريال سعودي، أو  19.2وقد انخفضت تكلفة استهالك الوقود في قطاع نقل النفط بمقدار 

مريكي دوالر أ 132إلى )في املائة في متوسط سعر الوقود  5.5م، ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض بنسبة 1221مقارنة بعام 

قابله ارتفاع بسيط في تكلفة الوقود نتيجة الرتفاع عدد أيام تشغيل ناقالت النفط العمالقة و  م،1229في عام  (لكل طن متري 

 خالل عام  221بمقدار 
ً
 .م1221م مقارنة بعام 1229يوما

، مقارنة م1224في املائة في عام  92.9أو  مليون ريال سعودي، 125.4الوقود في قطاع نقل النفط بمقدار وقد ارتفعت تكلفة  

د وتتأثر الزيادة في تكلفة الوقود بارتفاع عدد أيام التشغيل وزيادة الاستهالك نتيجة للتوسع في أسطول الشركة بع. م1229بعام 

في ( طن/مليون دوالر أمريكي 151إلى )في املائة  5.1بنسبة  بسيطمما أدى إلى انخفاض الاستحواذ على ناقالت من فيال، وقابل هذا 

 .م، نتيجة النخفاض أسعار الوقود في السوق الدولية1224عر الوقود في عام متوسط من س

من مؤجري طراف أخرى وأ( اصفة مع أودفجيلمن خالل مشروع مشترك من)وكانت ناقالت الكيماويات تعمل في إطار تجمع تجاري 

امت الشركة الوطنية لناقالت م، ق1229وخالل عام . م، مما أدى إلى عدم تحمل تكلفة للوقود1221خالل عام الناقالت 

 باسم ان س ي س ي اودفجيل كيميكال تانكرز جي )الكيماويات بشراء كامل حصة ناشيونال كيميكالز كاريرز جي ال تي 
ً
املعروفة سابقا

م مليون ريال سعودي كتكلفة وقود لعا 223.5وكنتيجة لذلك، تم تسجيل ما مقداره . مما أدى إلى إنهاء ترتيبات التجمع( ال تي

م، 1224في املائة في عام  99.9مليون ريال سعودي، أو  12.9وقد ارتفعت تكلفة الوقود في قطاع نقل الكيماويات بمقدار . م1229

 .يوم تشغيل إضافي خالل العام لناقالت الكيماويات 929 بسببنتيجة الاستهالك املرتفع للوقود 

م، 1229في املائة في عام  21.2مليون ريال سعودي أو  21.1بمقدار وقد انخفضت تكلفة الوقود لقطاع نقل البضائع العامة 

 لتزويد الناقالت الجديدة التي أدخلت في أسطول الشركة خالل عام  وكان ذلك الانخفاض في التكلفة. م1221مقارنة بعام 
ً
نتيجة

 .انخفاض في متوسط تكاليف الوقودم بوقود ذو كفاءة أفضل، مما أدى إلى انخفاض استهالك الوقود املستخدم في النقل و 1229

م مقارنة 1224في املائة عام  14.9مليون ريال سعودي أو  91.9وقد انخفضت تكلفة الوقود لقطاع نقل البضائع العامة بمقدار 

 . م1224في املائة خالل عام  5.1ويرجع الانخفاض في التكلفة إلى انخفاض متوسط تكلفة الوقود بنسبة . م1229بعام 

 التشغيل ألاخرى مصاريف 

ص الجدول التالي تفاصيل مصاريف التشغيل ألاخرى خالل السنوات املنتهية في 
ّ
 :م1224م و1229م و1221ديسمبر  92يلخ

 مصاريف التشغيل ألاخرى : 1-0الجدول 

 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في   

  

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

 م2811

مقارنة مع 

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة91.2 في املائة21.3 991.9 591.9 413.3 مصاريف الناقالت

 في املائة1.9 في املائة12.4 199.5 111.1 214.3 مصاريف الشحنات

 في املائة59.9 في املائة49.1 929.2 124.9 241.2 مصاريف الرحالت

 في املائة11.1 في املائة1.1 532.1 453.1 419.2 استهالكات وإطفاءات

 في املائة12.1 في املائة219.9 49.2 95.1 29.9 أخرى 

 في املائة4144 في املائة1044 1501441 1510140 1522444 املجموع

  الشركة :املصدر
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 ومصاريف الاستهالكمصاريف تشغيل الناقلة، تمثل مصاريف التشغيل ألاخرى بشكل رئيس ي مصاريف متعلقة بالناقالت مثل 

م إلى 1221مصاريف التشغيل ألاخرى خالل فترة عام إجمالي في املائة من  92.1 وإلاطفاء؛ والتي بمجموعها تمثل متوسط يبلغ

يناير  2في املائة من إجمالي إيرادات التشغيل خالل الفترة من  51.5 متوسط يبلغومثلت مصاريف التشغيل ألاخرى . م1224

في املائة خالل  15.1وقد ارتفعت مصاريف التشغيل ألاخرى بمعدل نمو سنوي مركب نسبته . م1224مبر ديس 92م إلى 1221

 .م1224م إلى 1221الفترة من عام 

 :املوردون الرئيسيون للشركة وشركاتها التابعة

 شركة أرامكو السعودية. 

 مؤسسة كيمويل ألامريكية 

 شركة أو دبليو لنقل البترول 

  لخدمات نقل البترولالشركة السعودية. 

 شركة بكري الدولية للطاقة املحدودة. 

  (.اململكة العربية السعودية)الشركة ألاسبانية للبترول 

 الشركة السعودية للمالحة والخدمات البحرية. 

 أويل-اس. 

  املحدودةالعاملية شركة إمداد ناقالت البترول. 

 شركة شبة الجزيرة البترولية. 

 ةشركة نقل البترول املحدود. 

 مؤسسة اتحاد شمال انجلترا للحماية والتعويض. 

 التعاونية. 

 شركة بريتانيا لتأمين السفن البخارية . 

 مصاريف الناقالت

ويعود هذا  م،1221م مقارنة بعام 1229ائة في في امل 21.3مليون ريال سعودي أو بنسبة  11.1ارتفعت مصاريف الناقالت بقيمة 

مما أدى إلى زيادة عدد أيام تشغيل ناقالت . ع التجاري لناقالت الكيماويات مع أودجفيلالارتفاع بشكل رئيس ي إلى فض التجم

 مما تسبب في ارتفاع مصاريف الناقالت 315كة بمقدار الشر 
ً
 .يوما

م، 1229م مقارنة بعام 1224في املائة خالل عام  91.2ريال سعودي أو بنسبة مليون 121.2كما ارتفعت مصاريف الناقالت بقيمة 

 . م1224في املائة عام  94.1بنسبة  أيام تشغيل الناقالت العمالقة في السوق الفوريةويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى زيادة 

 مصاريف الشحنات

. اع نقل البضائع العامةتمثل مصاريف الشحنات مصاريف تحميل وتنزيل البضائع وتكاليف الوكاالت والعموالت املرتبطة بقط

م، 1221م مقارنة بعام 1229في املائة خالل عام  12.4مليون ريال سعودي أو بنسبة  99.9ارتفعت مصاريف الشحنات بقيمة 

 .ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع حجم الشحنات فيما يتعلق بعقد وزارة الدفاع

. م1229م مقارنة بعام 1224في املائة خالل عام  1.9دي أو بنسبة مليون ريال سعو  24.3كما ارتفعت مصاريف الشحنات بقيمة 

 .وتعود تلك النفقات إلاضافية بشكل أساس ي لعمليات الشحن وبعض النفقات العامة

 مصاريف الرحالت

 . تشمل مصاريف الرحالت رسوم املوانئ ورسوم عبور قناة السويس وعموالت الوكالء والوسطاء

م مقارنة بعام 1229في املائة في عام  49.1مليون ريال سعودي أو بنسبة  11.1بقيمة  وقد ارتفعت مصاريف الرحالت

 ضمن .م،1221
ً
ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى تكلفة الوقود إلاضافية التي تم تحملها نتيجة النتقال الناقالت التي كانت تعمل سابقا

  .تأجيرالالتجمع التجاري مع أودجفيل بموجب اتفاقيات 
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م، 1229م مقارنة بعام 1224في املائة في عام  59.9مليون ريال سعودي أو بنسبة  221.1ارتفعت مصاريف الرحالت بقيمة كما 

 ضمن ترتيبات التجمع، 
ً
ويرجع هذا الارتفاع في ألاساس بسبب إعادة تصنيف نفقات الرحالت للناقالت التي كانت تعمل سابقا

 .، كما هو موضح أعالهوتحويلها من إيرادات إلى مصاريف تشغيلية

 الاستهالكات والاطفاءات

تعود مصاريف الاستهالكات إلى استهالكات الناقالت اململوكة للبحري، في حين تعود مصاريف الاطفاءات إلى ما يخصص من 

 .تكاليف التسفين خالل فترة تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات

م مقارنة 1229في املائة خالل عام  1.1مليون ريال سعودي أو بنسبة  91.5وقد ارتفعت مصاريف الاستهالكات والاطفاءات بقيمة 

م، وذلك نتيجة إلضافة أربع ناقالت لنقل البضائع إلى أسطول الشركة وإنهاء التجمع التجاري لناقالت الكيماويات مع 1221بعام 

 .أودجفيل

م 1224في املائة خالل عام  11.1سعودي أو بنسبة مليون ريال  292.1كما ارتفعت مصاريف الاستهالكات والاطفاءات بقيمة 

م، والتي أدت إلى ارتفاع صافي القيمة الدفترية 1224وترجع تلك الزيادة إلى شراء الناقالت من فيال خالل عام . م1229مقارنة بعام 

 .ألصول الشركة

 أخرى 

 .تشمل بشكل أساس ي املصروفات إلادارية املتعلقة بفرع قطاع النفط في دبي

 إعانة الوقود

في املائة من تكلفة الوقود كإعانة من حكومة خادم الحرمين الشريفين عن طريق شركة الزيت العربية  92تستحق الشركة 

 :شريطة استيفاء شروط معينة تتعلق بالرحلة والحمولة والناقلة التي تشمل( أرامكو السعودية)السعودية 

  من مواطنين سعوديين في املائة222أن تكون الشركة مملوكة بنسبة. 

 أن تحمل الناقالت العلم السعودي. 

 أن تعمل الناقالت بوقود تم شراءه من شركة سعودية. 

 أن تقوم الناقالت بنقل البضائع من وإلى موانئ سعودية. 

 أن يبدأ خط الرحلة وينتهي في موانئ سعودية. 

 يوم من بعد إكتمال الرحلة 32إعانة الوقود خالل  تقديم طلب. 

 إلعانة الوقود الذي تلقتها الشركة حسب القطاع خالل السنوات املالية املنتهية بتاريخ ويقد
ً
ديسمبر  92م الجدول التالي تفصيال

 .م1224م و1229م و1221

 إعانة الوقود حسب القطاع: 1-0الجدول 

 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في   

  
مقارنة مع  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812

مقارنة  م2811

 م2814مع

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة 12.1 (في املائة 1.1) 294.4 249.3 259.5 قطاع نقل النفط الخام

 في املائة111.1 في املائة235.5 19.1 1.5 1.1 قطاع نقل الكيماويات

 (في املائة4.1) (في املائة43.4) 23.9 12.9 42.3 قطاع نقل البضائع العامة

 في املائة2141 (في املائة1141) 21140 11141 28841 املجموع

  الشركة  :املصدر
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م على 1224م و1229في املائة من تكلفة الوقود للسنوات  21.2م و1221في املائة عام  11.3وقد مثلت إعانة الوقود ما نسبته 

 . التوالي

م ويرجع 1221م مقارنة بعام 1229في املائة في عام  24.9بنسبة مليون ريال سعودي أو  13.5كما انخفضت إعانة الوقود بقيمة 

باإلضافة إلى انخفاض في معدل ( والذي ال يتم استالم إعانة عنه)ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع مقدار التزود بالوقود خارج اململكة 

 .تكلفة الوقود خالل السنة

 بعام 1224في املائة خالل عام  19.4أو بنسبة  مليون ريال سعودي 41.1وقد زاد دخل إعانة الوقود بحوالي 
ً
. م1229م مقارنة

وذلك بسبب زيادة أيام تشغيل ناقالت النفط العمالقة مما أدى إلى استهالك أكبر للوقود وبالتالي ارتفاع في إعانة الوقود املستلمة 

 . م1224خالل عام ( السعودية أرامكو )من حكومة خادم الحرمين الشريفين من خالل شركة الزيت العربية السعودية 

 املصاريف العمومية وإلادارية

ص الجدول التالي املصاريف العمومية وإلادارية للشركة للسنوات املالية املنتهية في 
ّ
 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92يلخ

 املصاريف العمومية وإلادارية: 0-0الجدول 

 

      

 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة29.1 (املائةفي 21.3) 15.3 59.3 11.5 موظفين رواتب ومزايا

 في املائة91.9  - 22.4 9.5 - أتعا  استشارات مهنية وقانونية

 في املائة11.9 املائةفي 3.2 1.2 9.1 9.9 استهالك

- -  4.4 2.2-  مخصص الديون املشكوك في تحصيلها

 في املائة12.1 في املائة 21.1 21.1 22.2 1.5 أخرى 

 - (في املائة 222) - - 4.9 مجلس إلادارة روفاتمص

 في املائة22 (في املائة 140) 0040 1041 0441 املجموع

  الشركة  :املصدر

في املائة من إجمالي إيرادات التشغيل خالل الاعوام  1.9في املائة و 1.1في املائة و 9.4مثلت املصاريف العمومية وإلادارية حوالي 

وتتألف املصاريف العمومية وإلادارية بشكل عام من تكاليف املوظفين، والتي تمثل ما . م على التوالي1224م و1229م و1221

 .من إجمالي املصاريف العمومية وإلاداريةفي املائة  99.9متوسطه 

م مقارنة 1229خالل عام في املائة  4.1أو ما نسبته  مليون ريال سعودي 4.2 بمقداروإلادارية  املصاريف العمومية انخفضتوقد 

ة وإلادارية م، كانت املصاريف العمومي1224في و.  كاليف تشغيليةنتيجة اعادة تصنيف بعض تكاليف املوظفين إلى ت م1221عام ب

الزيادة في التكاليف العامة وإلادارة أساسا إلى ارتفاع  تعودو . م1229عام بقارنة مفي املائة  15.2مليون أو بنسبة  23.1أعلى بمقدار 

، ويرجع السبب في هذه الزيادة بشكل أساس ي إلى الزيادة في عدد املوظفين بعد إتمام صفقة فيال والزيادة في تكاليف املوظفين

 .ويضات التي تم تطبيقها خالل العام وارتفاع املكافآت املدفوعةالتع

مليون ريال سعودي املسجلة في عام  4.4الديون التي قدرتها إدارة الشركة كديون مشكوك في تحصيلها والبالغة  ويرجع سبب

 .م بشكل رئيس ي إلى بعض ألارصدة املستحقة املتعلقة بالشركة الوطنية لنقل الكيماويات1224

 .أخرى متفرقةعمومية وإدارية مصاريف  فتمثلأما فيما يخص املصروفات العمومية وإلادارية ألاخرى 
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 الزميلةالشركات  في نتائجحصة ال

ص الجدول التالي حصة الشركة في نتائج الشركات 
ّ
 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92الزميلة لألعوام املالية املنتهية في يلخ

 الزميلةالشركات  نتائجكة في حصة الشر : 0-0الجدول 

 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في   

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة54.9) في املائة221.4 291.2 132.1 249.3 بترديك املحدودة

-  (في املائة222)- -  9.1 تانكرز جي إل تيأودجفيل كيميكال  -.س ي.س ي.أن

 (في املائة2141) في املائة0142 14248 20142 11141 املجموع

 الشركة  :املصدر

 1229باملئة خالل عام  39.1مليون ريال سعودي أو بنسبة  249.5بقيمة  الزميلةوقد ارتفعت حصة الدخل من الشركات 
ً
م مقارنة

اختالفات تقييم السوق وألادوات التحوطية التي استخدمتها بترديك والتي كانت نتيجتها إيجابية في عام نتيجة لتأثير م، 1221بعام 

 .م1221م مقارنة مع عام 1229

 بعام 1224في املائة في عام  54.9مليون أو بما نسبته  253.1بقيمة  الزميلةتراجعت حصة الدخل من الشركات 
ً
م، 1229م مقارنة

التي  ات تقييم السوق وألادوات التحوطيةي إلى انخفاض ألارباح الذي سجلتها بترديك نتيجة لتأثير اختالفويعود ذلك بشكل أساس 

كما تستخدم بترديك أدوات مالية مختلفة . م1229م مقارنة مع عام 1224والتي كانت نتيجتها سلبية في عام  استخدمتها بترديك

 .ألدوات التحوطيةبهدف تغطية جزء من عمليات تداول الغاز املسال با

 مصاريف التمويل

 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92يلخص الجدول التالي مصاريف التمويل للسنوات املالية املنتهية في 

 مصاريف التمويل: 18-0الجدول 

 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في   

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة91.9 في املائة2.2 221.5 12.4 53.1 مصاريف التمويل

  الشركة  :املصدر

وقد ارتفعت مصاريف التمويل . تمثل مصاريف التمويل الفوائد املدفوعة على التمويل املستخدم من قبل الشركة خالل الفترة

 .م، وذلك بسبب استخدام تمويل إضافي خالل العام1221م مقارنة بعام 1229عام مليون ريال سعودي  2.1بقيمة 

م، ويعود 1229م مقارنة بعام 1224في املائة في عام  91.9مليون ريال سعودي أو بنسبة  41.2كما ارتفعت مصاريف التمويل إلى 

صفقة م، بغرض تمويل 1224ذلك بشكل أساس ي إلى اتفاقية تسهيالت املرابحة التمويلية قصيرة ألاجل التي أبرمتها الشركة في عام 

 92غير املحققة من إعادة تقييم اتفاقيات املشتقات املالية لبعض الشركات التابعة للسنة املنتهية في  إلضافة إلى الخسائر با، فيال

 .مليون ريال سعودي، والتي أدرجت ضمن املصاريف التمويلية 21.4م بمبلغ 1224ديسمبر 

 أخرى إيرادات ( مصاريف)

ص الجدول التالي 
ّ
 .م1224م و1229م و 1221ديسمبر  92املالية املنتهية في للسنوات أخرى للشركة إيرادات ( مصاريف)يلخ
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 أخرى ( مصاريف)/إيرادات : 11-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في 

 م2814مقارنة مع م2811 م2812مقارنة مع  م2814 م2811 م2814 م2812  

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة35.3) في املائة524.2 9.2 95.5 21.5 مكاسب بيع ألاصول الثابتة

 (في املائة229.2) في املائة259.4 (1.4) 21.5 9.9 صافي ربح الاستثمارات

صافي تعويض إلغاء عقود 

 بناء ناقالت
 (في املائة222.2)- -  21.9- 

استرجاع الفائض من 

 مطالب التأمين
 (في املائة15.1) في املائة942.2 1.9 1.1 2.5

 (في املائة222.2) --  5.1-  تسوية إصالح الناقالت 

انخفاض قيمة ألاصول 

  املتاحة
 (في املائة222.2)- -  (29.9)- 

 (في املائة111.2) (في املائة911.9) (4.2) 9.1 (2.1) أخرى 

 (في املائة222.2) في املائة495.1 (2.2) 229.9 12.2 املجموع

  الشركة :املصدر

مليون ريال سعودي لقطعة أرض  22.9م من مكاسب بيع أصول ثابتة بقيمة 1221إلايرادات ألاخرى خالل عام تتألف مصادر 

مليون ريال سعودي لبيع حاويات موجودة في مرافئ اململكة  2.1متر مربع في اململكة العربية السعودية، الرياض، و  10241مساحتها 

 .م1221خالل عام 

م ويرجع ذلك بشكل رئيس ي 1221م مقارنة بعام 1229مليون ريال سعودي عام  19.1ألاخرى بقيمة وقد ارتفعت مصادر إلايرادات 

 :إلى الاسباب التالية

 أبها، سعودي :وهي عامة بضائع ناقالت بيع تمثل م1229 لعام سعودي ريال مليون  95.5 بقيمة ثابتة أصول  بيع مكاسب 

 .البضائع لنقل وحاويات تبوك، الهفوف، الدرعية،

 بدر الكيماويات لنقل الوطنية الشركة ناقلة لبناء ملغى عقد من مستردة مبالغ. 

 للبيع املتاحة الشركة استثمارات بيع ملكاسب نتيجة سعودي ريال مليون  22.1 بقيمة الاستثمارات من الدخل زيادة. 

 الكيماويات لنقل الوطنية الشركة بناقلة يتعلق فيما م1229 عام سعودي ريال مليون  1.1 بقيمة تأمين مطالب قيمة استرجاع 

 .القصيم الكيماويات لنقل الوطنية والشركة الجبيل،

مليون ريال سعودي ناتجة عن انخفاض قيمة استثمار الشركة في الشركة العربية  29.9وفي املقابل، كانت هناك خسائر بقيمة 

 .املتحدة للزجاج املسطح

مليون  229.9، مقارنة باإليرادات ألاخرى البالغة م1224في  ليون ريال سعوديم 2.2وأفادت الشركة بوجود خسائر أخرى بقيمة 

ويعود ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض املكاسب . في املائة 222.2م، مما يمثل انخفاًضا بنسبة 1229ريال سعودي في عام 

 .م1229الذي ورد في تقرير عام املطروحة للبيع من ألاصول الثابتة وعدم وجود ما يعوض عقود بناء الناقالت امللغاة، 

 ستقطاعالا  الزكاة وضريبة

 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92فيما يلي ملخص ملخصصات الزكاة والضريبة خالل السنوات املالية املنتهية في 
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 مخصص الزكاة والضريبة: 12-0الجدول 

 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في   

 م2811 م2814 م2812  
مقارنة  م2814

 م2812مع 

مقارنة مع  م2811

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة19.4) في املائة91.5 99.4 49.1 91.3 مخصصات الزكاة

 (في املائة91.5) في املائة15.9 4.2 1.9 9.4 مخصصات الضريبة

 (في املائة15.2) في املائة99.5 99.4 43.3 91.9 إلاجمالي

  الشركة :املصدر

تتألف العناصر ألاساسية لوعاء الشركة الزكوي بحسب لوائح وأنظمة مصلحة الزكاة والدخل من حقوق املساهمين ومخصصاتها 

في بداية العام والقروض طويلة ألاجل والدخل الصافي املعّدل بعد طرح صافي القيم الدفترية لألصول الثابتة والاستثمارات وبعض 

 .البنود ألاخرى 

 لضرائب للشركةوضع الزكاة وا

كما قدمت الشركة كافة الضرائب املستقطعة حتى تاريخ . م1221قّدمت الشركة إقرارات الزكاة لكافة السنوات املالية حتى عام 

قيم الزكاة عن كافة السنوات املالية حتى عام "( مصلحة الزكاة والدخل)"م، اعتمدت مصلحة الزكاة والدخل 1229نوفمبر

 إضافية من مصلحة الزكاة والدخل لألعوام وقد تلقت الشرك. م1222
ً
. مليون ريال سعودي 11م بلغت 1229م حتى 1222ة ربوطا

قبلت مصلحة الزكاة . واعترضت الشركة على هذه التقييمات إلاضافية وطريقة احتسابها وقدمت اعتراضها ملصلحة الزكاة والدخل

 ودرست الاعتراض مع لجنة الاعتراض 
ً
م، 1229ودفعت الشركة مصاريف الزكاة عن السنة املالية . الثانيةوالدخل الاعتراض شكال

 . م1225م خالل سنة 1229وسوف تقوم بتعبئة إقرار الزكاة عن السنة املالية 

 نهائية لألعوام من 
ً
وتعتقد الشركة أنها تحتفظ بمخصصات كافية للزكاة والضريبة . م1221م وحتى 1221ولم تتلقى الشركة ربوطا

 .م لدفع أي مطالبات أخرى محتملة للزكاة والضريبة للسنوات املعنية1224ديسمبر  92حتى تاريخ 

 (الشركة الوطنية لنقل الكيماويات)وضع الزكاة والضرائب للشركات التابعة 

، وتم سداد الزكاة م1224وضريبة الاستقطاع حتى نوفمبر  م1229قامت الشركة بتقديـم إلاقرارات الزكوية للسنوات حتى عام 

 لهذه إلاقرارات
ً
استلمت الشركة الربوط الزكوية وربوط ضريبة الاستقطاع للسنوات من . املستحقة وضريبة الاستقطاع وفقا

قامت الشركة بتقديـم اعتراض لدى مصلحة الزكاة والدخل على بعض البنود في هذه الربوط ومعالجتها وتم . م1224م وحتى 2332

. مليون ريال 54مصلحة الزكاة والدخل بخصوص الربوط املذكورة أعاله بمبلغ وقدره  م إلى تسوية مع1222التوصل في أبريل 

 من يوليو 1222مليون ريال في  11دفعت الشركة 
ً
كما استلمت الشركة . م1221م وتم تقسيط الباقي على خمس سنوات إبتداءا

الشركة بتقديـم اعتراض لدى مصلحة الزكاة قامت . م1221م وحتى 1225الربوط الزكوية وربوط ضريبة الاستقطاع للسنوات من 

 لدى مصلحة الزكاة والدخل
ً
تعتقد إدارة الشركة . والدخل على بعض البنود في هذه الربوط ومعالجتها، والاعتراض ال يزال منظورا

 كما في 
ً
 .م1224ديسمبر  92بأن املخصص املكون للزكاة وضريبة الاستقطاع ُيعدُّ كافيا
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 وضع الزكاة والضريبة لشركة البحري للبضائع السائبة 

م، ولم تتلق 1221بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية عن السنوات السابقة وحتى عام  البحري للبضائع السائبة قامت شركة

اراتها الزكوية وستقوم الشركة بتقديم إقر . أي ربوط زكوية من مصلحة الزكاة والدخل بعدشركة البحري للبضائع السائبة 

أنها تحتفظ  شركة البحري للبضائع السائبةوتعتقد . م1225 عام خاللم 1229ديسمبر  92في  ة املنتهيةوالضريبية عن السن

 .م1224ديسمبر  92بمخصصات كافية للزكاة والضريبة حتى تاريخ 

 حقوق امللكية غير املسيطرة من صافي دخل الشركات التابعة املوّحدة

لت حقوق ا
ّ
مللكية غير املسيطرة في قائمة الدخل املوّحدة حّصة صافي الدخل الخاص باملساهمين ألاقلية الحائزين على أسهم مث

 .الشركة في الشركات التابعة

م 1221ديسمبر  92يظهر الجدول التالي صافي دخل حصة املساهمين ألاقلية في الشركات التابعة في السنوات املالية املنتهية في 

 .م1224م و 1229و

 حقوق امللكية غير املسيطرة: 14-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41العام املنتهي في 

 م2814 م2811 م2814 م2812 

مقارنة مع 

 م2812

 م2811

مقارنة مع 

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة42.2) في املائة13.2 24.3 15.9 23.1 الكيماويات لنقل الوطنية الشركة

 في املائة29.1 في املائة522.5 29.1 22.1 2.3 السائبةللبضائع  البحري  شركة

 (في املائة11.1) في املائة 92.1 11.5 91.3 12.5 املجموع

 الشركة :املصدر
 

 املوحدة املالي املركز قائمة

 :م1224م و1229م و1221ديسمبر  92للشركة في السنوات املنتهية في املوحدة يظهر الجدول التالي قائمة املركز املالي 
 

 املوحدة ملخص قائمة املركز املالي: 11-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

 م2814 م2811 م2814 م2812 

مقارنة مع 

 م2812

 م2811

مقارنة مع 

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

 املائة في15.2 في املائة19.2 20121.1 20459.2 20249.2 ألاصول املتداولة

 في املائة44.1 في املائة1.1 250925.3 220513.9 30323.4 ألاصول غير املتداولة

 في املائة41.4 في املائة1.9 290211.5 210211.9 220211.1 مجموع ألاصول 

 في املائة142.9 في املائة99.9 40922.1 20912.1 20221.2 الخصوم املتداولة

 (في املائة4.3) في املائة1.1 40191.4 40454.2 40992.9 الخصوم غير املتداولة

 في املائة91.9 في املائة1.2 10215.9 10219.4 50915.9 حقوق امللكية

 في املائة1241 في املائة041 11512242 12582241 11581241 مجموع الخصوم وحقوق امللكية

  الشركة :املصدر
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 ألاصول املتداولة

 .م1224م و1229م، و 1221ديسمبر  92املتداولة للشركة كما في السنوات املنتهية في يظهر الجدول التالي ألاصول 

 ألاصول املتداولة: 12-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812 

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة51.9 في املائة2.1 213.2 221.5 225.9 الصندوق في أرصدة لدى البنوك ونقد 

 (في املائة9.2) (في املائة21.9) 112.2 199.3 131.9 مرابحات وودائع قصيرة ألاجل

 في املائة3.5 في املائة291.2 141.1 511.1 151.1 صافي0 مدينون تجاريون 

 في املائة99.3 في املائة52.5 12.2 25.9 22.2  مدينوا عقود إيجار سفن0 صافي

 
ً
أرصدة مدينة و مصاريف مدفوعة مقدما

 ى آخر 
 في املائة95.3 (في املائة95.2) 211.2 31.2 242.9

 في املائة49.9 في املائة32.2 91.9 59.2 19.1 وكالءالجاري 

 في املائة42.5 في املائة91.5 919.5 199.2 291.2 مخزون

 في املائة53.9 (في املائة1.1) 239.4 219.3 291.1 0 صافيإعانة وقود املستحقة

 (في املائة222.2) (في املائة93.2)-  4.5 12.4 كتملةاملرحالت غير 

-  (في املائة222.2)- -  11.4 استثمارات لإلتجار

 في املائة15.2 في املائة19.2 20121.1 20459.2 20249.2 مجموع ألاصول املتداولة

  الشركة  :املصدر

 
ً
في املائة من ألاصول املتداولة  15.1يمثل املدينون التجاريون واملخزون والاستثمارات في املرابحة والودائع قصيرة ألاجل معا

 بما نسبته 1224ديسمبر  92للشركة في 
ً
في املائة من مجموع ألاصول  21.1في املائة، و 21.2وفي املائة،  95.4م وساهمت منفردة

 .املتداولة على التوالي

 ب1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  923.3ارتفعت ألاصول املتداولة بمقدار 
ً
م، ويرجع 1221ديسمبر لعام  92م، مقارنة

مليون ريال سعودي في صافي املدينون التجاريون وألارصدة املدينة ألاخرى  999.1ذلك بصورة رئيسة إلى الارتفاع الذي يبلغ 

 .مليون ريال سعودي 222.2وارتفاع رصيد املخزون بقيمة 

م، 1229ديسمبر  92م، مقارنة بـ 1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  919.1كما ارتفعت ألاصول املتداولة للشركة بمقدار 

مليون ريال سعودي في إعانة  99.5، وارتفاع بقيمة املخزونمليون ريال سعودي في  34.4ويرجع ذلك بشكل رئيس ي الرتفاع بقيمة 

 بـ  13.3ستحقة وارتفاع بقيمة الوقود امل
ً
 .م1229مليون ريال سعودي في املصروفات املدفوعة مقدما واملدينون آلاخرين مقارنة

 النقد وألارصدة لدى البنوك0 والاستثمار في ودائع املرابحات القصيرة ألاجل

ل النقد وما يعادله النقد في الصندوق وألارصدة النقدية لدى البنوك املحلية وألاجنبية
ّ
وتتأثر الحركة في ألارصدة النقدية في . يمث

قات املالية الناشئة عن 
ّ
بع الشركة سياسة استثمار الفائض . للشركة ألانشطة التشغيلية والاستثماريةنهاية الفترة بالتدف

ّ
وتت

يوجد مبالغ خاضعة لقيود بنكية  م،1224م،1229 ،م1221ديسمبر  92 تاريخ فيكما و  .مرابحة منخفضة املخاطرالنقدي في ودائع 

لقروض لألاقساط الجارية لسداد  مقيدةقيود بنكية وهي  ،على التواليمليون ريال سعودي  91.1و 94.3 و 99.1 ـقيمة تبلغب

  212 مدة املستحقة خالل
ً
 .من تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة يوما
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 وأرصدة مدينة أخرى  مدينون تجاريون صافي 

 .م1224م و1229م، و 1221ديسمبر  92حّتى تاريخ وأرصدة مدينة أخرى يظهر الجدول التالي تفاصيل املدينون التجاريون 

صافي مدينون تجاريون : 11-0الجدول   

 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812 

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

مجموع الرصيد قبل الديون 

 املشكوك في تحصيلها
 في املائة22.2 في املائة211.2 152.5 532.1 115.3

مخصص الديون املشكوك في 

 تحصيلها
 املائةفي 224.3 (في املائة11.3) (1.4) (4.2) (29.1)

 في املائة3.5 في املائة291.2 141.1 511.1 151.1 0 صافيالذمم املدينة

  الشركة :املصدر

سّددة من البضائع العاّمة ومستأجري ناقالت النفط املغير شركة من مستحقات إيرادات النقل يتألف املدينون التجاريون لل

لت 
ّ
م 1229م و1221ديسمبر  92في املائة من مجموع أصول الشركة في  9.1في املائة، و 4.3في املائة، و 1.9العمالقة، والتي مث

 . م على التوالي1224و

 ب1229ديسمبر  92ا في مليون ريال سعودي كم 999.1وقد ارتفع حساب املدينون التجاريون للشركة بقيمة 
ً
ديسمبر  92م، مقارنة

 :وترجع تلك الزيادة بشكل رئيس ي إلى. م1221

  243.1تسجيل الحد ألادنى لسعر الشحن بموجب عقد الشحن املؤقت مع فيال مما أدى إلى ارتفاع الذمم املدينة بقيمة 

 .مليون ريال سعودي

  مليون ريال سعودي والتي تمثل  22901الزيادة في حساب املدينون التجاريون للشركة الوطنية لنقل الكيماويات بقيمة

الذمم املدينة غير املحصلة لعقود إلايجار وتكلفة التعويض من الشركة العاملية للشحن والنقل املحدودة وإعانات 

 . الوقود ومطالبات الضمان

 مليون ريال سعودي نتيجة لنمو إلايرادات 95.2ملتعلقة بقطاع نقل النفط بقيمة زيادة الذمم املدينة ا. 

 92م مقارنة ب1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  55.1كما ارتفع حساب املدينون التجاريون للشركة بقيمة 

الية الستحواذ الشركة وتعود الزيادة بشكل رئيس ي إلى العمليات املوسعة في قطاعات نقل النفط الت. م1229ديسمبر 

 .على ناقالت فيال

عات إلادارة حول تحصيل املبالغ املستحّقة
ّ
 يرتكز مخّصص الديون املشكوك بتحصيلها على وسائل محّددة تتعلق بتوق

 بحسب سياسة املخصصات، ال بد من اعتبار مخصصات للديون املشكوك في تحصيلها على النحو التالي؛

 أكثر أو عامين منذ املستحقة الشحن أرصدة جميع. 

 قانونية لقضايا الخاضعة املستحقة الشحن أرصدة جميع. 

 إلايقاف تاريخ قبل قبله من سداده يتم ولم الوكيل ذلك من مستحق شحن رصيد هناك وكان الوكيل إيقاف حال في. 

 الرئيس ونائب إلاقليمية واملكاتب والفروع الوكالء أوص ى والتي ألاخرى  املستحقة الشحن أرصدة كامل سبق، ما إلى باإلضافة 

 .تحصيلها في مشكوك بأنها العامة للبضائع التنفيذي

للديون املشكوك في تحصيلها والسبب الرئيس ي مليون ريال سعودي  4.4قدره م دونت الشركة مخصص إضافي 1224وخالل عام 

مشكوك في والتي قدرتها إلادارة كديون  اوياتإلى بعض ألارصدة املستحقة املتعلقة بالشركة الوطنية لنقل الكيم لذلك يعود

 .تحصيلها
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 وألارصدة املدينة ألاخرى 
ً
 املصاريف املدفوعة مقدما

 كما في 
ً
 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92فيما يلي ملخص للمصاريف املدفوعة مقدما

 وألارصدة املدينة ألاخرى : 11-0الجدول 
ً
 املصاريف املدفوعة مقدما

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812 

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 
ً
 في املائة222.2 (في املائة2.9) 211.4 51.2 53.2 املصاريف املدفوعة مقدما

 (في املائة41.9) في املائة11.2 5.5 3.1 9.5 دفعات مقدمة للموردين

 في املائة94.5 (في املائة13.9) 1.1 4.9 25.5 التأمينيةاملطالبات 

 (في املائة99.5) (في املائة93.1) 1.2 9.1 5.9 الذمم املدينة للموظفين

من أطراف ذات  مبالغ مستحقة

 عالقة
-  (في املائة222.2)- -  52.2

 في املائة49.9 في املائة193.5 14.2 21.9 4.4 أخرى 

 
ً
ومدينون مصاريف مدفوعة مقدما

 آخرون
 في املائة95.3 (في املائة95.2) 211.2 31.2 242.9

 الشركة  : املصدر

 
ً
على الناقلة وتكلفة الحماية والتعويض والتأمين تأمين للشركة بشكل أساس ي من حساب  تتكون املصاريف املدفوعة مقدما

فاقيات تأمين . التمويل
ّ
ق مطالبات التأمين بشكل رئيس ي بات

ّ
ونادي  التجّمع مع نادي الحماية والتعويض في شمال إنجلتراكما تتعل

 برسوم مختلفة مثل. الحماية والتعويض في غرب إنجلترا
ً
رسوم الترتيب، ورسوم : وتمثل تكاليف إعادة التمويل املدفوعة مقدما

 عند توقيع الاتفاقيات النهائية ل
ً
ويتّم إطفاء تكاليف التمويل . لتمويلوكالة سنوية، رسوم إدارية، وما إلى ذلك، واملدفوعة مقدما

 .املدفوعة مقدما على مدى فترة التمويل

 من الشركة وألارصدة املدينة ألاخرى بمبلغ 
ً
م 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  43.1انخفضت املصاريف املدفوعة مقدما

 للتسوية بين ألاطراف ذات 1221ديسمبر  92بمقارنة 
ً
م، ارتفعت 1224ديسمبر عام  92وفي . قةالعالم، والتي كانت نتيجة

 وألارصدة املدينةاملصاريف ا
ً
م، ويرجع ذلك 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي مقارنة بـ 13.3ألاخرى بمبلغ  ملدفوعة مقدما

 
ً
 في عام  املدفوعة املصاريف رصيد فييعود هذا الارتفاع  كما .بشكل أساس ي إلى الزيادة في رصيد املصاريف املدفوعة مقدما

ً
مقدما

 للموردين في رصيد انخفاض  إلىم 1224
ً
 رصيد انخفاض إلى باإلضافة سعودي، ريال مليون  4.2 بقيمةقيمة املبالغ املدفوعة مقدما

 .سعودي ريال مليون  2.1 بقيمة للموظفين املدينة الذمم

 بمبلغ 
ً
م ويرجع 1221ديسمبر  92م، مقارنة ب1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  2.2انخفضت املصاريف املدفوعة مقدما

 كتكلفة مرتبطة بشراء ناقالتتكلفة التمويل املدفوعة إنخفاض ذلك إلى 
ً
م، ارتفعت 1224ديسمبر  92وفي . روكون  مقدما

 بمبلغ 
ً
م، ويرجع ذلك بشكل أساس ي إلى نفقات 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي مقارنة ب 14.4املصاريف املدفوعة مقدما

قدر 
ُ
مليون ريال سعودي تعود إلى الخدمات الاستشارية واملالية التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بصفقة فيال،  15.2بمبلغ  ت

  ألاخرى وزيادة في املصاريف 
ً
 .  املتمثلة في إلايجار والتأمين بشكل أساس ي املدفوعة مقدما

 للموردين بعدة موردي خدمات ومواد للشركة
ً
 للموردين . وترتبط املبالغ املدفوعة مقدما

ً
وقد ارتفعت املبالغ املدفوعة مقدما

م ويرجع ذلك بشكل رئيس ي 1221ديسمبر  92م، مقارنة بالسنة املنتهية في 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  1.2بقيمة 

 بنسبة . قدمة التي تمت مقابل بعض النفقات املرتبطة بالرحالتإلى ارتفاع رصيد الدفعات امل
ً
في املائة أي  41.9تبع ذلك انخفاضا

 .م، نتيجة لخفض حوافز موردي شركة الشرق ألاوسط1224ديسمبر  92ن ريال سعودي في مليو  5.5يعادل ما 
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مليون  22.1وقد انخفضت قيمة املطالبات بمقدار . وقد تألفت مطالبات التأمين من مطالبات الشحن والتأمين من شركات التأمين

م، ويرجع ذلك بشكل رئيس ي لتحصيل 1221ديسمبر  92م مقارنة بالسنة املنتهية في 1229ديسمبر  92ريال سعودي كما في 

م 1229 ديسمبر 92مليون ريال سعودي في الفترة بين  9.5ارتفع رصيد مطالبات التأمين بمبلغ . م1229مطالبات التأمين في عام 

 .وهو ما يرجع إلى انخفاض مخصصات مطالبات التأمين املتعلقة بقطاع نقل البضائع م1224ديسمبر  92و

 والقروض الشخصية ويشمل مخصص الذمم املدينة
ً
فين على رواتب وبدالت مدفوعة مقّدما

ّ
وقد انخفضت بمقدار . املقدمة للموظ

م، وانخفضت مرة أخرى بمقدار 1221ديسمبر  92نة بالسنة املنتهية في م مقار 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  1.2

فين بشكل أساس ي لتغيير سياسة  الذممويرجع الانخفاض في . م1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  2.1
ّ
املدينة للموظ

  .الشركة الخاصة بتقديم قروض للموظفين

م فكانت ناتجة 1221ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  52.2ت قيمتها عالقة والتي بلغ اتمن أطراف ذ املبالغ املستحقةأما 

وقد تمت تسوية تلك املبالغ بالكامل في  عمل في تجمع الناقالت مع أودجفيل،عن رأس املال العامل املتعلق بالناقالت التي كانت ت

 .م1229عام 

 . أما ألارصدة املدينة ألاخرى، فهي تشكل بشكل رئيس ي الدفعات املقدمة إلى الهيئات الحكومية وألارصدة املدينة املتفرقة

 مدينو عقود إيجار سفن

إن القيمة الحالية ملدفوعات التأجير لألصول املباعة بموجب التأجير التمويلي وقيمة الخردة غير املضمونة في نهاية مدة العقد يتم 

اعتبارها كحساب مدين صافي من إلايرادات التمويلية غير املحققة ويتم الاعتراف بإيرادات التأجير على مدى فترة إلايجار باستخدام 

 .طريقة صافي الاستثمار، مما يعكس معدل عائد دوري ثابت

ل صافي حساب مدين من تأجير ناقلة على هيئة حديد عاري املبلغ الحالي من إجمالي حساب
ّ
مدين من تأجير ناقلة على هيئة  يمث

عة بتاريخ 
ّ
فاقيات املوق

ّ
م من أجل 1223يناير  92حديد عاري للشركة الوطنية لنقل الكيماويات على شركة أودفجل لقاء الات

فاقية تأجير ناقلة على هيئة حديد عاري ملّدة 
ّ
فاقية على أّنها عقد . سنوات 22استئجار ثالث ناقالت بموجب ات

ّ
تأجير وتصّنف الات

 كل املخاطر والفوائد إلى أودفجل كما تقّدم لها خيار الشراء
ً
 .تمويلي بما أّنها تحّول فعلّيا

 .م1224م و1229م، و1221ديسمبر  92يظهر الجدول التالي تفاصيل حساب مدين من تأجير ناقلة بدون على هيئة حديد عاري في 

 حديد عاري  صافي حسا  مدين من تأجير ناقلة على هيئة: 10-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812 

 م2812مع 

مقارنة مع  م2811

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

املستقبلية  للمقبوضاتالحد ألادنى 

 املترتبة على عقد إلايجار
 (في املائة29.9) (في املائة29.3) 131.3 954.2 422.4

املضمونة في نهاية مدة قيمة الخردة غير 

 عقد إلايجار
149.3 149.3 149.3  - -

 (في املائة22.1) (في املائة1.9) 542.1 121.2 153.9 املجموع

 (في املائة11.1) (في املائة21.5) (212.9) (129.9) (154.5) مكاسب غير محققة

 (في املائة9.3) (في املائة1.5) 993.4 934.9 424.1 املجموع

املتداول من حسا  مدين للناقلة صافي 

 التي تؤجر على هيئة حديد عاري 
 في املائة99.3 في املائة52.5 12.2 25.9 22.2

 (في املائة5.1) (في املائة9.3) 951.9 993.4 934.9 الجزء غير املتداول 

 (في املائة440) (في املائة242) 41041 40141 18140 املجموع

  الشركة  :املصدر
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 .إلايجار املستقبلية عن طريق استخدام طريقة خصم التدفقات النقدية حسب فترة عقد التأجير مقبوضاتيتم حساب 

 993.4م إلى 1221ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  424.1لناقلة التي تؤجر على هيئة حديد عاري من احساب مدين  انخفض

املستقبلية املترتبة  للمقبوضاتي القيمة الحالية للحد ألادنى ف إلانخفاضم ويعود هذا 1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في 

م 1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  131.3م إلى 1221ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  422.4على عقد إلايجار من 

 .عليه املتفق الجدول  على بناءً  الدفعات الشركة مستال ا عند وذلك

 حسا  جاري الوكالء

 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92ملخص لحساب جاري الوكالء بتاريخ فيما يلي 

 حسا  جاري الوكالء: 10-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812 

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة49.9 املائةفي 32.2 91.9 59.2 19.1 حسا  جاري الوكالء

  الشركة : املصدر

وارتفع حساب الدفعات املقدمة من . يرتبط حساب جاري الوكالء بالدفعات املقدمة ملكاتب الوسطاء مقابل الرحالت واملصروفات

م بسبب ارتفاع الحساب 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  59.2م إلى 1221ديسمبر 92مليون ريال سعودي في  19.1

مليون  19.1 بمبلغم، ارتفع حساب الدفعات املقدمة 1224ديسمبر  92وفي . العاّمةالجاري للوكالء الخاص بقطاع نقل البضائع 

مليون ريال سعودي في  91.2م والسبب الرئيس ي لهذا الارتفاع يرجع إلى زيادة تبلغ 1229ديسمبر  92ريال سعودي باملقارنة بـ 

 . حساب وكالء املوانئ كنتيجة لزيادة عدد ناقالت النفط العمالقة

 املخزون

 .يتألف املخزون بشكل رئيس ي من مخزون وقود الناقلة وزيوت التشحيم على متنها

 .م1224م و1229م، و1221ديسمبر  92يظهر الجدول التالي تفاصيل املخزون كما في تاريخ 

  املخزون: 28-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة91.4 في املائة19.9 192.9 231.1 221.2 الوقود

 في املائة53.2 في املائة95.4 52.9 91.5 14.2 زيوت التشحيم

 في املائة212.2-  5.5 1.5-  أخرى 

 في املائة42.5 في املائة91.5 919.5 199.2 291.2 املجموع

 لشركةا  :املصدر

 
ً
تأثرت حركة املخزون املحتفظ به بسبب ارتفاع عدد أيام التشغيل لناقالت النفط العمالقة التي تعمل في السوق الفورية، وتغيرا

 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92في متوّسط أسعار وقود الناقلة، وكذلك في عدد الرحالت غير املكتملة في 
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 استثمارات لإلتجار

 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92ستثمارات املخصصة لإلتجار كما في يتضمن الجدول التالي الا 

 

 استثمارات لإلتجار: 21-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

 م2811 م2814 م2812  
مقارنة مع  م2814

 م2812

مقارنة مع  م2811

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

-  (املائةفي 222.2)- -  11.4 استثمارات لإلتجار

 لشركةا: املصدر

وقد تم . تتألف الاستثمارات لإلتجار من محفظة استثمارية في ألاسهم املحلية يتم تسجيلها في نهاية كل فترة بالقيمة العادلة

 . مليون ريال سعودي 3.3م بمكاسب بلغت 1229هذه الاستثمارات في عام  استرداد

 صافي إعانة الوقود املستحقة

مقابل ( أرامكو السعودية)تتألف صافي إعانة الوقود املستحقة من ألارصدة املدينة املستحقة من شركة الزيت العربية السعودية 

 . إلاعانات الحكومية املقّدمة لوقود ناقالت الشركة املستخدم في الرحالت املؤهلة لإلعانة

 .م1224م، و1229م، و1221ديسمبر  92انة الوقود املستحقة في يظهر الجدول التالي إجمالي ألارصدة املدينة لحساب صافي إع

 صافي إعانة الوقود املستحقة : 22-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة12.2 (في املائة24.1) 195.4 241.1 292.2 إعانة وقود مستحقة

مخصص إعانة وقود مشكوك 

 في تحصيلها
 في املائة92.4 (في املائة41.2) (91.2) (11.9) (91.5)

 في املائة53.9 (في املائة1.1) 239.4 219.3 291.1 صافي إعانة الوقود املستحقة

 لشركةا :املصدر

في املائة لرحالت ناقالت  29في املائة مقابل مستحقات إعانة الوقود لرحالت ناقالت الروكون و 1تقوم الشركة بقيد مخّصص يبلغ 

 .على التوالي، والتي تّم تسجيلها في نهاية الفترة الزمنية وذلك بناًء على التحصيل التاريخي لتلك إلاعاناتالنفط العمالقة 

 بعام 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  1.9د املستحقة بقيمة انخفض صافي إعانة الوقو 
ً
ذلك ويرجع م 1221م مقارنة

إلى انخفاض في معدل باإلضافة ( والذي ال يتم استالم إعانة عنه)بشكل رئيس ي إلى ارتفاع مقدار التزود بالوقود خارج اململكة 

 .م1229استهالك الوقود من قبل ناقالت الدحرجة في عام 

م، ويرجع ذلك 1229م مقارنة بعام 1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  99.5ارتفعت صافي إعانة الوقود املستحقة بقيمة 

 .بصورة رئيسية لزيادة استهالك الوقود خالل السنة نتيجة لزيادة عدد أيام تشغيل ناقالت الشركة
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 الرحالت غير املكتملة

غيلية املرتبطة بالرحالت الجارية في تواريخ نهاية الفترة الزمنية املحّددة في قائمة املركز يتم تسجيل إلايرادات واملصروفات التش

 . خر ميناء تفريغ لكل رحلةمكتملة إذا لم تبحر الناقلة من آ وتعتبر حالة الرحلة غير . املالي

الفترة للرحالت التي تخص ناقالت نقل تتبع الشركة سياسة الرحلة املكتملة في تحديد إيرادات ومصروفات : نقل البضائع العامة

عتبر الرحلة (. الروكون )البضائع العامة 
ُ
ويتم إظهار الرحالت . عندما تبحر الناقلة من آخر ميناء تفريغ في لكل رحلة" رحلة مكتملة"وت

أما إيرادات ". رحالت غير مكتملة"في قائمة املركز املالي املوحدة ( الفرق ما بين إلايرادات واملصاريف)غير املكتملة بقيمتها الصافية 

التأجير وألانشطة ألاخرى املرتبطة بها، فيتم تسجيلها عند تقديم الخدمات وذلك بالتوافق مع فترات العقود واملدة الزمنية 

 .ويتم تسجيل إلايرادات ألاخرى عند تحققها. للرحالت والخدمات املتفق عليها

الرحلة املكتملة في تحديد إيرادات ومصروفات الفترة للرحالت التي تخص ناقالت نقل تتبع الشركة سياسة : نقل النفط الخام

من تاريخ تفريغ الناقلة لحمولة الرحلة السابقة حتى تاريخ تفريغ حمولة الرحلة الحالية " رحلة مكتملة"وتعتبر الرحلة . النفط الخام

 .في ميناء التفريغ ألاخير

ة لإليرادات ومصاريف التشغيل املتعلقة بالرحالت غير املكتملة إلى عدد من العوامل بما فيها عدد يرجع التباين في رصيد نهاية السن

مليون ريال سعودي، يمثل صافي  3.1م، بلغت التزامات الشركة مبلغ وقدره 1224ديسمبر  92وفي . هذه الرحالت ومسارها

 .الرحالت غير مكتملةمصروفات التشغيل املتعلقة ب

 املتداولةألاصول غير 

 .م1224م و 1229م، 1221ديسمبر  92يوضح الجدول التالي ألاصول غير املتداولة للشركة في 

 ألاصول غير املتداولة: 24-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

 م2811 م2814 م2812  
مقارنة  م2814

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة5.1) (في املائة9.3) 951.9 993.4 934.9 عقود إيجار سفن0 صافيمدينو 

حتى تاريخ بها فظ تحماستثمارات 

 الاستحقاق
 (في املائة99.3)-  22.1 42.1 42.1

 (في املائة1.9) (في املائة95.2) 29.5 24.4 59.1 استثمارات املتاحة للبيع

 في املائة9.1 في املائة13.2 325.1 141.2 151.2 زميلةاستثمارات في شركات 

 في املائة21.9 في املائة1.2 211.1 224.9 31.9 0 صافيتكاليف التسفين املؤجلة

- -  329.5- -  0 صافيأصول غير ملموسة

 في املائة51.5 في املائة29.4 210312.2 10521.1 90529.9 0 صافيألاصول الثابتة

 (في املائة31.1) (في املائة41.9) 21.2 191.5 20291.2 وأخرى  إلانشاءناقالت تحت 

 في املائة44.1 في املائة1.1 250925.3 220513.9 30323.5 مجموع ألاصول غير املتداولة

 لشركةا  :املصدر

ف ألاصول غير املتداولة للشركة 
ّ
لت بشكل رئيس ي تتأل

ّ
في املائة من مجموع ألاصول غير املتداولة،  14.1من أصول ثابتة، وشك

 .م1224ديسمبر  92في املائة من مجموع أصول الشركة كما في تاريخ  95.1و
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م، 1221م مقارنة بعام 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  152.1وارتفعت قيمة ألاصول غير املتداولة للشركة بمقدار 

ضافة إلى ناقالت نقل يمثل إ)ول الثابتة مليون ريال سعودي في صافي ألاص 20221.5ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع بمقدار 

 .وغيرها الزميلةمليون ريال سعودي في الشركات  232.2وإلى ارتفاع بمقدار ( البضائع العامة والسائبة والكيماويات

م مقارنة بعام 1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  40991.1وقد ارتفع مجموع ألاصول غير املتداولة للشركة بمقدار 

مليون ريال سعودي في صافي ألاصول الثابتة، والتي تمثل بشكل  40419.1م، ويرجع ذلك بشكل رئيس ي إلى ارتفاع بمقدار 1229

 .م1224رئيس ي الناقالت التي تم الحصول عليها من فيال خالل 

 مدينو عقود إيجار سفن

فاقية تأجير ثالث ناقالت على هيئة حديد يمثل صافي حساب مدين من تأجير الناقالت املدفوعات املستحّقة بعد سنة، 
ّ
بموجب ات

مليون  934.9تداول من املغير ن من تأجير على هيئة حديد عاري وانخفض صافي حساب مدي. سنوات 22عاري ألودفجل لفترة 

فاقية1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  951.9م إلى 1221ديسمبر  92ريال سعودي في 
ّ
 لشروط الات

ً
 . م وفقا

 تاريخ الاستحقاقل بهافظ تحمستثمارات ا

تاريخ الاستحقاق بشكل رئيس ي من استثمارات الشركة واستثمارات الشركة الوطنية لنقل ل بها فظتحاملستثمارات يتألف حساب الا 

 92هو للمجموعة تاريخ استحقاق سندات الصكوك و . مليون ريال سعودي 42.1الكيماويات في سندات الصكوك بمبلغ قدره 

مليون ريال  92.2تاريخ الاستحقاق بمقدار ل بها تفظ، انخفضت الاستثمارات املحم1224ديسمبر  92و وفي . م1223بر ديسم

 .م1224م، نتيجة لخيار الشراء الذي قامت به جهة إلاصدار للصكوك خالل العام 1229ديسمبر  92سعودي مقارنة بـ

دوالر أمريكي وضعته شركة إن إس س ي  2450222يخ الاستحقاق مبلغ قدره تار ل املحتفظ بهاإضافة إلى ذلك، تضم الاستثمارات 

وتم الحصول على السندات كجزء من خدمات الوكالة . كضمان مقابل سندات الجمارك في الواليات املّتحدة( أمريكا)إس إيه 

 .املقدمة للشركة

 الاستثمارات املتاحة للبيع

ل الاستثمارات املتاحة للبيع استثمارات
ّ
الشركة في الصناديق الاستثمارية املختلفة التي تدار من قبل أشخاص مرخص لهم من  تمث

 .م1224ديسمبر  92كما في  في املائة في الشركة العربية املتحدة للزجاج املسطح 4.13قبل هيئة السوق املالية وحصتها البالغة 

( 2133. )التي تم تأسيسها بموجب القرار الوزاري رقمو  ة العربية املتحدة للزجاج املسطح،وساهمت الشركة في تأسيس الشرك

صناعة الزجاج  في أنشطة العربية املتحدة للزجاج املسطحالشركة  وتعمل(. م1221يونيو  1املوافق )هـ 22/25/2419بتاريخ 

 . م1223املسطح وقد بدأت عملياتها في أبريل 

ون سهم مدفوعة بالكامل في الشركة العربية للزجاج املسطح، ملي 1م لتملك 1221مليون ريال سعودي في عام  12تم استثمار 

 إلى أن البحري دفعت مبلغ . في املائة من رأس املال 22تمثل 
ً
م وهي حصتها 92/23/1221ريال سعودي حتى  2.122.222إضافة

يادة رأس املال من خالل م في ز 1221كما ساهمت البحري في عام . من تكاليف التأسيس والتطوير للشركة العربية للزجاج املسطح

ونتيجة لذلك، فإن مجموع استثمار . مليون ريال سعودي، تمثل تملك مليون سهم إضافي 22الاكتتاب بأسهم حقوق أولوية بمبلغ 

 ألن بعض املساهمين لم . مليون ريال سعودي 92البحري في الشركة العربية املتحدة للزجاج املسطح ارتفع ليصل إلى 
ً
ونظرا

في املائة من  22.3هم في الاكتتاب في زيادة رأس املال واكتفاء الشركة بما تم الاكتتاب به فإن حصة البحري أصبحت يمارسوا حق

 .رأس املال

من ( م15/25/1229املوافق )ھ 25/29/2494قامت الشركة العربية املتحدة للزجاج املسطح بتخفيض رأس مالها بتاريخ 

. ريال سعودي 212.352.532ريال سعودي عن طريق شطب خسائر بقيمة  229.241.422ريال سعودي إلى  195.222.222

 إلى  9.222.222ونتيجة لتخفيض رأس املال، انخفضت أسهم الشركة من 
ً
  2.199.155سهما

ً
ثم قامت بزيادة رأس مالها من . سهما

كما أنه وبالنظر إلى . م1229 في عام ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة 119.241.422ريال سعودي إلى  229.241.422

 .  م1224ديسمبر  92كما في  في املائة 4.13في املائة إلى  22.3عدم مشاركة البحري في زيادة رأس املال، فقد انخفضت حصتها من 
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املنتهية  م مقارنة بالسنة1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في السنة املنتهية في  2.3انخفضت الاستثمارات املتاحة للبيع بمبلغ 

 .ع ذلك إلى تصفية استثمارات الشركة في الصناديق الاستثماريةم، ويرج1229سمبر دي 92في 

 وأخرى  الزميلةالاستثمارات في الشركات 

 .م1224م و1229م، و1221ديسمبر  92واملشاريع املشتركة في  الزميلةيظهر الجدول التالي تفاصيل الاستثمارات في الشركات 

 الزميلةالاستثمار في الشركات : 21-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة13.2 في املائة12.9 141.2 151.2 542.1 الرصيد كما في بداية السنة

 (في املائة54.9) في املائة39.1 291.2 132.1 249.9 زميلة اتشرك نتائجحصة الشركة في 

 (في املائة13.4) في املائة213.2 (11.1) (31.1) (95.3) توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

 (في املائة222.2)- -  (4.1)-  مرحلة إلى شركات تابعة

 في املائة141 في املائة2041 08240 01248 12248 الرصيد كما في نهاية السنة

 لشركةا  :املصدر

ب نسبته  الزميلةارتفع إجمالي الاستثمارات في الشركات 
ّ
 92في املائة خالل السنوات املالية املنتهية في  29.3بمعّدل نمو سنوي مرك

للشركات الزميلة ويعود سبب هذا الارتفاع إلى ازدياد نصيب الشركة من الدخل الصافي . م1224ديسمبر  92م إلى 1221ديسمبر 

الكيماويات على كامل م، استحوذت الشركة الوطنية لنقل 1229وفي ألاول من شهر يونيو . بعد خصم ألارباح املستلمة خالل الفترة

انضمت و ، حل ترتيبات التجمع التجاري الذي تشارك فيه ناقالتهماتم حصة أودجفيل في ناشينول كيميكالز كاريرز جي إل تي، و 

لشركة الوطنية لم 1224ديسمبر  92كما في كفرع و  ،م1229ديسمبر  92كشركة تابعة كما في  يكالز كاريرز جي إل تيكيم ناشيونال

 . ماوياتيلنقل الك

 تكاليف التسفين املؤجلة

ويتّم إطفاء وتأجيل تكلفة . حسب أصول صناعة النقل البحري، تخضع ناقالت الشركة لعمليات التسفين املجدولة بشكل منتظم

م 1221ديسمبر  92ويظهر الجدول التالي حركة تكاليف التسفين املؤّجلة بين . التسفين ملّدد تتراوح بين السنتين والخمس سنوات

 .م1224ديسمبر  92و

 صافي تكاليف التسفين املؤجلة: 22-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة1.2 املائةفي 41.3 224.9 31.9 19.1 الرصيد كما في بداية السنة

 في املائة14.2 (في املائة15.1) 14.5 51.2 13.5 تكاليف تسفين إضافية

 في املائة1.1 في املائة12.9 (49.2) (41.2) (91.2) مصروف إطفاء

 في املائة21.9 في املائة1.2 211.1 224.9 31.9 نهاية السنةالرصيد كما في 

 لشركةا  :املصدر    
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مليون ريال سعودي، مثلت بشكل  13.5م، وصلت تكاليف التسفين إلاضافية إلى 1221ديسمبر  92خالل السنة املالية املنتهية في 

 .مليون ريال سعودي 55.1رئيس ي تكاليف التسفين املجدولة لناقالت النفط العمالقة والتي بلغت 

، ويرجع م1221ديسمبر  92مقارنة ب م1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  1.2ارتفعت تكاليف التسفين املؤجلة بمقدار 

مليون ريال سعودي، قابلها إطفاء لتكاليف التسفين التي تم تحملها في  51.2ذلك بشكل رئيس ي إلى تكاليف تسفين إضافية بلغت 

م بشكل أساس ي عمليات التسفين املخطط لها للناقالت 1229وقد مثلت تكاليف التسفين إلاضافية خالل عام . السابقة الفترات

 .رملة وحباري وجنا وحوطة خالل العام

م، ويرجع ذلك بشكل 1229م مقارنة ب1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي، في  29.5ارتفعت تكاليف التسفين املؤجلة بمقدار 

خالل العام ( وساهباء ودرة وغزال غوار وسفانية ووطبان وكحالء)للبحري وهم ت ى تكاليف تسفين إضافية لسبعة ناقال رئيس ي إل

 . مليون ريال سعودي 12.1بتكلفة بلغت 

 صافي ألاصول الثابتة

 صافي ألاصول الثابتة: 21-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812 

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

- -  2.3 2.3 2.3 أراض ي

 (في املائة1.2) (في املائة2.1) 94.2 91.9 91.1 مباني وتحسينات

 في املائة51.1 في املائة29.5 210313.5 10453.3 90452.1 ألاسطول واملعدات

 املائةفي 222.2-  2.1 2.2 2.2 حاويات وجرارات

 في املائة92.1 في املائة21.1 1.5 2.3 2.1 أثاث وتجهيزات

 (في املائة99.9) في املائة52.2 2.1 2.9 2.1 أدوات ومعدات مكتبية

 في املائة122.2 (في املائة11.9) 2.9 2.2 2.9 سيارات

-  (في املائة1.3) 3.5 3.5 22.1 أجهزة حاسب آلي

 (في املائة12.2) (املائة في29.2) 2.1 1.2 1.9 ساحة الحاويات

 (في املائة99.9)-  2.1 2.9 2.2 أخرى 

 في املائة51.5 في املائة29.4 210312.2 10521.1 90529.9 صافي ألاصول الثابتة

 لشركةا  :املصدر

اململوكة للشركة تشمل ألاصول الثابتة للشركة ناقالت النفط العمالقة وناقالت الروكون للبضائع العامة وناقالت الكيماويات 

 .الوطنية لنقل الكيماويات التابعة للشركة

 29.1متر مرّبع، مسجلة بقيمة دفترية بلغت  10241م، باعت الشركة قطعة أرض في مدينة الرياض بمساحة 1221وخالل عام 

 بلغ . مليون ريال سعودي
ً
 .م1221مليون ريال سعودي عن ما تم تسجيله في عام  22.9وقد سّجل هذا البيع مكسبا

ديسمبر  92في املائة كما في  29.5مليون ريال سعودي أو بنسبة  20223.9وقد ارتفع رصيد ألاسطول واملعدات للشركة بمقدار 

وتعزى تلك الزيادة إلى إضافة ناقلة للبتروكيماويات وأربع ناقالت جديدة . م1221ديسمبر  92م مقارنة بالسنة املنتهية في 1229

 .م1229ة واحدة للبضائع السائبة إلى أسطول الشركة خالل عام للبضائع العامة وناقل
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م، ويرجع 1229مليون ريال سعودي، مقارنة بعام  40419.1م، ارتفع صافي ألاصول الثابتة بمقدار 1224ديسمبر  92وكما في تاريخ 

 .دحرجةع ناقالت ، وهم اثنين روكون وأربذلك بشكل رئيس ي إلى إضافة الناقالت التي تم الحصول عليها من فيال

، الرأسماليم ال يوجد لدى الشركة أو الشركات التابعة لها أي أصول ثابتة محصلة من التأجير 1224ديسمبر  92كما في تاريخ 

 .إضافة إلى أن الشركة ال يوجد لديها أي خطط لألصول الثابتة الجوهرية ، وينطبق ألامر على شركاتها التابعة

 الخاصة للشركة، يتم استهالك ألاصول الثابتة على أساس القسط الثابت لالستهالك، حسب املعدالتووفًقا لسياسة الاستهالك 

 :السنوية التالية

 معدالت الاستهالك: 21-0الجدول 

 معدالت الاستهالك

 املعدل البنود

 في املائة 99.9 - 5 مباني وتحسينات

 في املائة 25 - 4 ألاسطول واملعدات

 في املائة 12 - 1.99 حاويات وجرارات

 في املائة 22 أثاث وتجهيزات

 في املائة 15 - 1.5 أدوات ومعدات مكتبية

 في املائة 15 - 12 سيارات

 في املائة 15 - 25 أجهزة حاسب آلي

 في املائة 15 - 22 ساحة الحاويات

 في املائة 25 - 9 أخرى 

 لشركةا : املصدر

 ال يوجد أي
ً
 .في سياسة الاستهالك املتعلقة باألصول الثابتة للشركة أو لشركاتها التابعة تعديالتل ة ترتيباتحاليا

 ناقالت تحت إلانشاء

 .م1224م و1229م و1221ديسمبر  92يظهر الجدول التالي حركة رصيد الناقالت تحت إلانشاء في 

  ناقالت تحت إلانشاء: 20-0 الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة41.9) (في املائة5.9) 191.5 20291.2 20199.2 الرصيد كما في بداية السنة

 (في املائة 15.4) في املائة 11.5 422.5 2.212.4 195.3  إضافات

 (في املائة 222.2) املائةفي  151.3 - (214.3) (52.1) إستبعادات

 (في املائة19.5) في املائة211.1 (20211.2) (20492.2) (143.9) املحول لألصول الثابتة

 (في املائة0042) (في املائة1244) 1248 11142 1511248 الرصيد كما في نهاية السنة

 لشركةا  :املصدر
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بة على الشركة وشركاتها التابعة، أي الشركة الوطنية لنقل الكيماويات وشركة 
ّ
يعكس رصيد الناقالت تحت إلانشاء التكاليف املترت

وناقالت كيماويات جديدة ( روكون )البحري للبضائع السائبة لقاء العقود املبرمة من أجل إنشاء ناقالت لنقل البضائع العامة 

 . وناقالت البضائع السائبة

 لشروط 
ً
تعكس إضافة الناقالت تحت إلانشاء املبالغ التي تدفعها الشركة وشركاتها التابعة إلى أحواض بناء الناقالت وذلك وفقا

 .ويعكس التحويل إلى ألاصول الثابتة استكمال تشغيل تلك الناقالت. كل عقد

م، تّمت إضافة أربع ناقالت كيماويات جديدة إلى أسطول الشركة الوطنية لنقل الكيماويات حيث تم تحويل 1221وخالل عام 

 م إلى ألاصول الثابتة1229مليون ريال سعودي في عام  2.492.2مبلغ  تحويلكان و . ألاصول الثابتةمليون ريال سعودي إلى  143.9

وناقلة واحدة لنقل البضائع السائبة وناقلة كيماويات واحدة تم إكمالها ( روكون )قيمة أربع ناقالت دحرجة لنقل البضائع حساب 

مليون ريال سعودي إلى رصيد ألاصول الثابتة في عام  2.211.2ويعكس تحويل مبلغ . م1229وانضمت إلى اسطول الشركة في عام 

 .وأربعة ناقالت دحرجة خالل العامم استكمال تشغيل ناقلتين روكون 1224

م يمثل بشكل أساس ي املشاريع القائمة لتنفيذ بعض نظم 1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  21.2وهناك رصيد بقيمة 

 . تقنية املعلومات في الشركة

 الخصوم املتداولة

 .م1224م و1229م، و1221ديسمبر  92يظهر الجدول التالي الخصوم املتداولة للشركة في 

 الخصوم املتداولة: 20-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة مع  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812

مقارنة  م2811

 م2814مع

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة12.9 في املائة94.1 431.1 923.2 192.9 مبالغ مستحقة الدفعدائنون و 

ألاقساط الجارية من تمويل 

 املرابحة والقروض طويلة ألاجل
 (في املائة2.2) في املائة12.2 551.9 514.9 411.2

 في املائة311.5 في املائة222.1 90453.9 999.2 212.2 تمويل مرابحة قصير ألاجل

 في املائة5.1 في املائة9.3 99.3 91.2 92.3 أرباح مستحقة الدفعتوزيعات 

 في املائة1.3 في املائة21.3 241.3 291.3 221.1 وضريبة إلاستقطاعمخصص الزكاة 

- -  3.1- -  غير مكتملةرحالت 

 في املائة142.9 في املائة99.9 40922.1 20912.1 20221.2 مجموع الخصوم املتداولة

 لشركةا  :املصدر

ل الخصوم املتداولة للشركة الدائنون التجاريون والقروض
ّ
مليون ريال سعودي  90134.9وارتفعت الخصوم املتداولة بمقدار . تمث

ونجم هذا الارتفاع عن تسديد القروض املستحّقة خالل سنة واحدة وتمويل . م1224ديسمبر  92م و1221ديسمبر  92بين 

م ارتفعت الخصوم 1224ديسمبر  92وكما في تاريخ . م1229م و1221املرابحة القصير ألاجل الذي تّم الاستفادة منه في عامي 

م، ونجم هذا الارتفاع عن زيادة القروض قصيرة ألاجل بمقدار 1229مليون ريال سعودي مقارنة بعام  90923.1 املتداولة بمقدار

 .مليون ريال سعودي 219.1مليون ريال سعودي وزيادة الدائنون وألارصدة الدائنة ألاخرى بمقدار  90211.9
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 ومبالغ مستحقة الدفعالدائنون 

 .م1224م و1229م و 1221ديسمبر  92صدة الدائنة ألاخرى في يظهر الجدول التالي الدائنون وألار 

 دائنون وأرصدة دائنة أخرى : 48-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة229.9 املائةفي 21.4 459.9 121.1 291.9 دائنون تجاريون 

 (في املائة99.1) في املائة211.1 29.2 99.2 11.3 مصاريف مستحقة

قيمة أسهم مباعة تخص مساهمين 

 سابقين
 (في املائة2.4) (في املائة2.5) 12.9 11.2 11.2

 في املائة922.2 (في املائة11.9) 4.2 2.2 9.2 أرصدة دائنة أخرى 

الدائنة مجموع الدائنون وألارصدة 

 املتداولة ألاخرى 
 في املائة12.9 في املائة94.1 431.1 923.2 192.9

 لشركةا  :املصدر

: يشمل الدائنون التجاريون واملصروفات املستحّقة الحالية على دفعات مستحقة ملوردي الشركة و على مصروفات الناقالت مثل

 . تكاليف الوقود، رسوم التأمين، ونفقات عمولة الوكالء، ورسوم املوانئ

ديسمبر  92م مقارنة بالسنة املنتهية في 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  91.5وقد ارتفع الدائنون التجاريون بمقدار 

وقد . م، وذلك نتيجة للتغيرات التي طرأت على حساب سعر الوقود الذي عكس وجود دفعة مستحقة مقابل شراء وقود1221

 92م باملقارنة بالسنة املنتهية في 1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  144.3ارتفع حساب دائنون تجاريون بمقدار 

 12، حيث أضافت املجموعة إلى أسطولها م1224، وذلك نتيجة زيادة عدد الناقالت لدى املجموعة خالل عام م1229يسمبر د

وكذلك استالم فواتير . العمليات التشغيلية زادناقلة نفط، وناقلتين لنقل البضائع العامة وأربع ناقالت لنقل البضائع السائبة، مما 

  .والتي تم تصنيفها في حساب دائنون تجاريون  ،1224الخدمات واملشتريات املتعلقة بالعمليات قبل نهاية 

 92م مقارنة بالسنة املالية املنتهية في 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  41.1مستحقة بمبلغ  مصاريفحساب  ارتفع

وذلك بسبب حدوث تغيير في عرض النفقات املتعلقة بشركة الشرق ألاوسط ونقلها من بيان الصافي إلى بيان  ،م1221ديسمبر 

 .إلاجمالي

انخفض حساب مصاريف مستحقة نتيجة استالم فواتير الخدمات واملشتريات من مقدمي الخدمات واملوردين قبل نهاية كما 

حيث تم استالم فواتير الخدمات واملشتريات بعد  ،م1229ديسمبر  92املنتهية في  م مقارنة بالسنة1224ديسمبر  92السنة كما في 

  .نهاية تلك السنة

م، ويرجع ذلك 1224ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  4.2مليون ريال سعودي، لتصل إلى  9.2زادت أرصدة دائنة أخرى بمقدار 

املمثلة بواسطة الشركة الوطنية لنقل )نقل الكيماويات  املتعلقة بقطاعبصورة أساسية بسبب ارتفاع في أرصدة إلايرادات املؤجلة 

 (.الكيماويات

ل ألارصدة الدائنة لقيمة أسهم مباعة تخص مساهمين سابقين نصيب هؤالء املساهمين من أرباح بيع أسهم الشركة التي لم 
ّ
تمث

 .يطالبوا بها
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 ألاجل والتمويل قصير ألاجلألاقساط الجارية من تمويل املرابحة والقروض طويلة 

ل ألاقساط الجارية من املرابحة والتمويل طويل ألاجل ألاقساط املستحقة مقابل التمويل طويل ألاجل الذي حصلت عليه 
ّ
تمث

 من تاريخ القوائم املالية 21الشركة خالل فترة 
ً
حيث مثل رصيد ألاقساط الجارية من تمويل املرابحة والقروض . شهًرا اعتبارا

 92الخصوم املتداولة في في املائة على التوالي من إجمالي  22.3في املائة و 42.3في املائة و 41.9لة ألاجل املستحقة نسبة طوي

 .م1224م و 1229 م و1221ديسمبر 

مليون ريال سعودي مع مقرضين محليين  90211.1م، دخلت الشركة في اتفاقية مرابحة قصيرة ألاجل بمبلغ 1224خالل عام 

 92ونتيجة لذلك، زاد التمويل القصير ألاجل املستحق الدفع في . ل العوض النقدي فيما يتعلق بشراء الناقالت من فياللتموي

 .م1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي، باملقارنة مع  90211.9م بمقدار 1224ديسمبر 

 وضريبة إلاستقطاعمخصص الزكاة 

 
ّ
ديسمبر  92في املائة من إجمالي الخصوم املتداولة في  9.2وفي املائة  22.2ئة، وفي املا 22.1ل مخصص الزكاة والضرائب نسبة مث

 بمقدار . م على التوالي1224م و1229م و1221
ُ
مليون  4.2ومليون ريال سعودي  12.2وسّجل مخصص الزكاة والضرائب ارتفاعا

 92م و1221ديسمبر  92السنة املنتهية في م على التوالي، مقارنة ب1224ديسمبر  92م و1229ديسمبر  92ريال سعودي كما في 

 . م1229ديسمبر 

 غير املتداولةالخصوم 

 .م1224م و 1229م، 1221ديسمبر  92يوضح الجدول التالي الخصوم غير املتداولة للشركة في 

 الخصوم غير املتداولة: 41-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة مع  م2811

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة5.2) في املائة1.3 40251.3 40991.1 40159.9 تمويل املرابحة وقروض طويلة ألاجل

 في املائة 21.1 في املائة 21.4 51.1 41.1 42.1 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

-  (في املائة 21.1) 92.9 92.9 91.1 خصوم أخرى 

 (في املائة 4.3) في املائة 1.1 40191.4 40454.2 40992.9 مجموع الخصوم غير املتداولة

 لشركةا  :املصدر

 تمويل املرابحة والقروض طويلة ألاجل

 لتمويل بناء دفعة  وقعتلقد 
ً
الشركة وشركاتها التابعة العديد من اتفاقيات تمويل املرابحة والقروض طويلة ألاجل، خصوصا

. جديدة من ناقالت النفط العمالقة وناقالت الكيماويات وناقالت البضائع السائبة الجافة، باإلضافة إلى شراء مكتب جديد في دبي

لوكة للشركة، وناقالت الكيماويات اململوكة للشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وناقالت إّن بعض ناقالت النفط العمالقة املم

لة  .شركة البحري للبضائع السائبة، مرهونة لصالح البنوك املمّوِ
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 :يفّصل الجدول التالي تمويل املرابحة والقروض طويلة ألاجل التي حصلت عليها الشركة

 والقروض طويلة ألاجلتمويل املرابحة : 42-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  

مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

 م2811

مقارنة مع 

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة22.2) في املائة23.1 90914.4 90919.3 90253.2 تمويل املرابحة

-  (في املائة222.2)- -  945.2 قروض تجارية

 في املائة92.1 (في املائة11.1) 20294.4 115.2 20255.2 (مرابحة)تمويل صندوق الاستثمارات العامة 

 (في املائة21.2) في املائة445.3 191.9 992.3 12.1 قروض تجارية من صندوق الاستثمارات العامة

القروض طويلة إجمالي عقود تمويل املرابحة و 

 ألاجل
 (في املائة141) في املائة141 1511142 1501840 1511040

القروض طويلة ألاقساط الحالية من املرابحة و 

 ألاجل
 (في املائة2.2) في املائة12.2 (551.9) (514.9) (411.2)

الجزء غير املتداول من عقود تمويل املرابحة 

 والقروض طويلة الاجل
 (في املائة241) في املائة240 1512240 1541141 1522441

 لشركةا  :املصدر
 

في املائة من  41.5في املائة و 95.2وفي املائة،  93.9يمثل الجزء غير املتداول من تمويل املرابحة والقروض طويلة ألاجل نسبة 

وارتفع رصيد الجزء غير املتداول من املرابحات . م على التوالي1224م و1229م و1221ديسمبر  92إجمالي الخصوم للشركة في 

 بـ 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  211.3والقروض طويلة ألاجل بمقدار 
ً
م نتيجة الستخدام 1221ديسمبر  92م مقارنة

وأعقب ذلك انخفاض في أرصدة . ت تمويل املرابحة التي تّم الحصول عليها من أجل بناء ناقالت لنقل البضائع العامةتسهيال 

 ملبالغ السدادسعودي، نتيجة مليون ريال  119.9ألاقساط غير متداولة للمرابحات والتمويل طويل ألاجل املستحق الدفع بقيمة 

 . ةللمرابحة والتمويالت التجاري املجدولة

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ألحكام نظام ال
ً
ومثل حساب  عمل في اململكة العربية السعودية،قدرت الشركة مخّصص مكافاة نهاية الخدمة للموظفين وفقا

ي ف 2.1م ونسبة 1229ديسمبر  92م و1221ديسمبر  92في املائة من إجمالي الخصوم في  2.1مخصص مكافأة نهاية الخدمة نسبة 

مليون  1.2وفي املائة  21.4مليون ريال سعودي أو نسبة  1.1وارتفع هذا املخصص بمقدار . م على التوالي1224ديسمبر  92املائة في 

م 1221ديسمبر  92م على التوالي مقارنة بـ 1224ديسمبر  92م و1229ديسمبر  92في املائة كما في  21.1ريال سعودي أو نسبة 

 بزيادة فترة العمل لدى الشركة وشركاتها التابعةم نتيجة 1229ديسمبر  92و
ً
 .لزيادة رواتب املوظفين مقرونا

 خصوم أخرى 

 من حوض بناء ناقالت بقيمة 
ً
مليون ريال سعودي أثناء  91.1تلقت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات التابعة للشركة تعويضا

، تم إجراء م1229خالل عام . لية املتعلقة بستة ناقالتوستتم مقاصة التعويض من تكلفة التسفين املستقب. م1221العام 

م 1229ديسمبر  92مليون ريال سعودي كما في  1.2إصالحات على إحدى الناقالت مما أدى إلى انخفاض الخصوم ألاخرى بمقدار 

 بتسفين أي من الناقالت الخمس الب. م1221ديسمبر  92مقارنة بتاريخ 
ً
الاثنى عشر في اقية وليس لدى الشركة أي مخططات حاليا
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 92غير املتداولة كما في تاريخ  الخصوماتم وبالتالي تم اعتبار مبلغ التعويض من ضمن 1224ديسمبر عام  92شهًرا التالية لتاريخ 

 .م1224ديسمبر 

 حقوق املساهمين

ص الجدول 
ّ
 .م1224م و1229م و 1221ديسمبر  92التالي تفاصيل حقوق املساهمين املنتهية في يلخ

  حقوق املساهمين: 44-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 في املائة15.2-  90399.5 90252.2 90252.2 رأس املال 

 املائةفي 221.2 في املائة1.1 10221.2 331.2 311.1 احتياطي نظامي

 في املائة3.1 في املائة19.2 20112.4 20139.1 20995.9 أرباح مبقاة

غير محققة من أرباح ( خسائر) 

 استثمارات متاحة للبيع
 (في املائة222.2) (في املائة224.9)-  (2.2) 1.9

 في املائة99.9 في املائة1.2 90125.2 50145.9 50422.3 مجموع حقوق املساهمين

 في املائة1.9 في املائة1.5 992.1 942.9 924.1 غير املسيطرةامللكية حقوق 

 في املائة91.9 في املائة1.2 10215.9 10219.4 50915.9 املجموع

 لشركةا  :املصدر

 

ريال سعودي  22مليون سهم عادي بقيمة اسمية  939.95مليون ريال سعودي، مقّسم إلى  90399.5يبلغ رأس مال الشركة الحالي 

 .م1224ديسمبر  92اعتباًرا من لكل سهم 

مليون ريال سعودي من خالل  90399.5مليون ريال سعودي إلى  9.252.2م، تم زيادة رأس مال الشركة من 1224خالل عام 

الشركة  مالمن رأس  في املائة12ريال سعودي للسهم الواحد، بزيادة في رأس املال تمثل  11.15مليون سهم بسعر  91.95إصدار 

 .كجزء من أسهم العوض نظير الاستحواذ على الناقالت من فيالاملصدر 

وليس هناك أي تعديالت جوهرية في رأس مال الشركات التابعة للشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 

 . التسجيل وقبول إلادراج

 للماّدة 
ً
للشركة إلى  ةالسنوي ألارباحفي املائة من صافي  22 تجنيبعلى املجموعة ، يجب السعودي من نظام الشركات 215ووفقا

رأس  نصفعندما يبلغ الاحتياطي النظامي  جنيبالت اويجوز للشركة التوقف عن هذ. الاحتياطي النظامي في حقوق املساهمين

 .على املساهمين ويعتبر هذا الاحتياطي غير قابل للتوزيعإلى الاحتياطي النظامي، صدار إية عالوة أكما تضاف . املال

م و 1221ديسمبر  92في املائة من إجمالي حقوق املساهمين في  11.9في املائة و 19.4في املائة و 19.9مثلت ألارباح املبقاة نسبة 

مليون  20112.4م إلى 1221ديسمبر  92مليون ريال سعودي في  20995.9وارتفعت ألارباح املبقاة من . على التوالي م1224م و1229

 .م1224م و1229م نتيجة لصافي الدخل الذي سجلته الشركة لعامي 1224ديسمبر  92ودي كما في ريال سع

 للمعايير املحاسبية املعمول بها( الخسائر) ألارباحوتسّجل 
ً
 .غير املحّققة من الاستثمارات املتاحة للبيع في حقوق املساهمين وفقا

 الالتزامات والالتزامات املحتملة

 .م1224ديسمبر  92شركاتها التابعة أي التزامات رأسمالية حتى السنة املالية املنتهية في ليس للشركة او 
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 92مليون ريال سعودي كما في  195.1في خطابات ضمان بنكية قائمة بقيمة  ةثلتمملتزامات املحتملة لدى الشركة إلاكانت 

 .في سياق العمل املعتاد صدرتم والتي 1224ديسمبر 

 .م1224ديسمبر  92في تاريخ  املحتملة لي تفاصيل الالتزاماتيوضح الجدول التا

 الالتزامات: 41-0الجدول 

نوع (مليون ريال سعودي)املبلغ  هة ال ج  ال

 شركة أرامكو السعودية سندات مفتوحه 22248

 مصلحة الزكاة والدخل سندات دفع 2042

 وزارة الدفاع سندات أداء 1042

 ميناء جدة سندات دفع 248

 أخرى دفع/ سندات أداء  840

 املجموع  21241

 الشركة: املصدر

 ألادوات املالية املشتقة

عموالت القروض، بقيمة اسمية تعادل تثبيت ذلك اتفاقيات مالية مشتقة، بما في للبحري أدوات  الشركات التابعة بعضلدى 

الخسائر غير املحققة من إعادة تقييم مثل هذه الاتفاقيات  وبلغت. م1224ديسمبر  92مليار ريال سعودي كما في تاريخ  2.59

يتم إعادة . ضمن املصاريف التمويليةمليون ريال سعودي، وأدرجت هذه الخسائر  21.4 م1224ديسمبر  92املنتهية في  للسنة

 .تقييم ألادوات املالية املشتقة بصورة منتظمة لتسجيل أي مكاسب أو خسائر غير محققة، متى وجدت

 املوحدة قائمة التدفقات النقدية 0-0-2

قات النقدّية للشركة في 
ّ
ص حول التدف

ّ
 .م1224م و1229م، و1221ديسمبر  92يظهر الجدول التالي ملخ

 املوحدة ملخص التدفقات النقدية: 42-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في 

 م2814مقارنة مع  م2811 م2812مقارنة مع  م2814 م2811 م2814 م2812  

 مليون ريال سعودي
     

من ألانشطة الناتج النقد 

 التشغيلية
 في املائة45.3 (في املائة1.2) 342.3 144.1 111.1

 املستخدم فيالنقد 

 ألانشطة الاستثمارية
 في املائة952.9 في املائة21.3 (90494.9) (913.3) (151.5)

الناتج من النقد 

ألانشطة ( املستخدم في)

 التمويلية

 في املائة 9.999.3 (في املائة212.1) 10599.1 94.1 (31.5)

التغير في النقد وما صافي 

 يماثله خالل السنة
 (في املائة215.3) (في املائة12.2) 49.9 (52.3) (14.4)

رصيد النقد وما يماثله 

 أول السنة
 (في املائة25.3) (في املائة21.9) 113.1 912.5 914.1

وما يماثله رصيد النقد 

 أخر السنة
 في املائة21.1 (في املائة25.3) 929.9 113.1 912.5

 لشركةا  :املصدر
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 بصافي التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية، 
َ
قات النقدية للشركة خالل الفترة املذكورة أعاله إيجابا

ّ
تأثرت صافي التدف

 .ناقالت جديدة الاستحواذ علىوالاستثمار في تسديده / وتمويل املرابحة الذي تّم الحصول عليه

ت الشركة إجمالي صافي تدفقات نقدية بقيمة 
ّ
م والذي يعود سببه إلى إضافات 1221مليون ريال سعودي، خالل  14.4وسجل

 111.1مليون ريال سعودي من أجل الناقالت قيد البناء وتسديد تمويل املرابحة والقروض طويلة ألاجل بقيمة  514.1بقيمة 

 .مليون ريال سعودي

م ترجع بشكل رئيس ي لدفع مبلغ 1229مليون ريال سعودي في  52.3كما سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية صادرة بقيمة 

مليون  144.1في مقابل تدفقات نقدية تشغيلية واردة بقيمة . مليون ريال سعودي مقابل الناقالت املختلفة التي قيد البناء 395.5

 .م1229مليون ريال سعودي خالل عام  931.2املالية بقيمة ت تحصيالت من التسهيال ريال سعودي وصافي 

م مقابل تدفقات نقدية تشغيلية واردة بقيمة 1224مليون ريال سعودي في عام  49.9سجلت الشركة صافي تدفقات نقدية بقيمة 

ة الصادرة من ألانشطة مليون ريال سعودي، والاستفادة من التسهيالت التمويلية على سبيل املقاصة للتدفقات النقدي 342.3

 .مليون ريال سعودي، مما يمثل إضافة في ألاصول الثابتة نتيجة لالستحواذ على الناقالت من فيال 90494.9الاستثمارية بقيمة 

قات النقدية من ألانشطة التشغيلية
ّ
 التدف

 التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية: 41-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في 

  
مقارنة مع  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة13.2) في املائة43.9 599.1 951.9 524.2 صافي دخل السنة

لسنة إلى صافي اصافي دخل  لتسويةتعديالت 

      :التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية

 في املائة19.9 في املائة1.2 542.9 419.5 931.1 الاستهالك 

 في املائة1.1 في املائة12.9 49.2 41.2 91.2 طفاء تكاليف التسفين املؤجلةإ

- -  25.1- -  لموسةمصول غير أإطفاء 

- -  4.4 2.2-  مخصص الديون املشكوك في تحصيلها

 - (في املائة 222) - - (1.2) املكاسب غير املحققة لالستثمارات لإلتجار

املكاسب غير املحققة لالستثمارات املتاحة 

 للبيع
 (في املائة222.2)- -  (1.1)- 

 (في املائة54.9) في املائة39.1 (291.2) (132.1) (249.9) زميلةالحصة في نتائج شركات 

 (في املائة35.3) في املائة524.2 (9.2) (95.5) (21.5) صول ثابتةأكاسب بيع م

 (في املائة11.1) في املائة92.1 11.5 91.3 12.5 حقوق امللكية غير املسيطرة

 (في املائة15.2) في املائة99.5 99.4 43.3 91.9 زكاة وضريبة استقطاع

0 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 صافي
 (في املائة1.1) (في املائة41.9) 1.2 1.5 21.1

 :التشغيليةالتغيرات في ألاصول والخصوم 
     

 (في املائة12.1) في املائة 21.211.3 (12.2) (913.1) (2.1) 0 صافيمدينون تجاريون 

 في املائة52.5 في املائة94.9 25.9 22.2 9.5 مدينو عقود إيجار سفن0 صافي
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ً
 وأرصدة مدينةمصاريف مدفوعة مقدما

 ى آخر 
 (في املائة142.3) (املائةفي 291.9) (13.3) 43.1 (14.9)

 (في املائة1.9) في املائة 912.2 (19.1) (15.9) (5.5) الءجاري الوك

 (في املائة1.1) (في املائة199.9) (34.4) (222.2) 29.2 خزونم

 (في املائة344.1) (في املائة223.4) (99.5) 1.9 (44.1) صافي0 إعانة الوقود املستحقة

 (في املائة25.4) (في املائة112.9) 24.9 21.3 (3.9) رحالت غير مكتملة

 في املائة291.1 (في املائة192.2) 219.9 91.1 (12.4) دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

 في املائة21.5 في املائة94.4 (99.4) (13.9) (11.2) زكاة وضريبة استقطاع مدفوعة

 (في املائة222.2) --  11.4 - استثمارات لإلتجار

 (في املائة222.2) (املائةفي 221.9)-  (1.2) 91.1 أخرى  خصوم

من ألانشطة  الناتجة التدفقات النقدية

 التشغيلية
 في املائة1240 (في املائة141) 01840 11140 10141

 لشركةا  :املصدر

ق املكاسب املحققة من قبل الشركة
ّ
التغيرات في وضع صافي النقد كانت و . تشمل التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية تدف

 خالل 
ً
بات صافي الدخل وألاصول والخصوم التشغيلية الخاّصة بالشركة، كما تّم توضيحه مسبقا

ّ
 .الفترة املذكورة أعاله بسبب تقل

م وذلك 1221م مقارنة بعام 1229مليون ريال سعودي عام  42.1انخفضت التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية بمقدار 

وترجع هذه الزيادة إلى تسجيل الحد ألادنى لسعر الشحن . سعودي في املدينين التجاريينمليون ريال  913.1نتيجة الرتفاع بقيمة 

 .مليون ريال سعودي 243.1بموجب عقد الشحن املؤقت مع فيال مما أدى إلى ارتفاع في الذمم املدينة بقيمة 

ونتجت الزيادة . م1229مقارنة بعام مليون ريال  131.2م، ارتفع التدفق النقدي من ألانشطة التشغيلية بمقدار 1224في عام 

النقدية في أنشطة التشغيل إلى حد كبير من انخفاض الزيادة لدى الدائنين التجاريين والزيادة في املستحقات التجارية للشركة كما 

ل للشركة وبالتالي، انخفضت الاستثمارات إلاضافية في رأس املال العام. م1229ديسمبر  92م، مقارنة مع 1224ديسمبر  92في 

 على التدفقات النقدية التشغيلية للسنة1229م مقارنة بالعام 1224بنسبة أقل في العام 
ً
 .  م، مما انعكس إيجابا

قات النقدية من ألانشطة الاستثمارية
ّ
 التدف

 التدفقات النقدية من ألانشطة الاستثمارية: 41-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة مع  م2811

 م2814

 مليون ريال سعودي
     

 (في املائة215.5) (في املائة221.9) (2.3) 1.3 (49.4) مرابحات وودائع قصيرة ألاجل

تاريخ ل بها محتفظاستثمارات 

 الاستحقاق
-  (في املائة 222.2) 92.2-  (22.2)

 (في املائة39.9) (في املائة152.3) 2.2 49.1 (9.3) استثمارات متاحة للبيع

- -  (512.1)- -  أصول غير ملموسة

توزيعات أرباح مستلمة من 

 زميلةشركة 
 (في املائة13.4) في املائة213.2 11.1 31.1 95.3

 في املائة 12.212.3 (في املائة11.4) (10519.1) (4.1) (19.3) إضافات ألاصول الثابتة

 (في املائة39.1) في املائة211.4 9.9 221.1 44.1 بيع أصول ثابتةمتحصالت من 
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 (في املائة51.1) في املائة19.2 (422.5) (395.5) (514.1) وأخرى  إلانشاءالناقلة تحت 

 في املائة14.2 (في املائة15.1) (14.5) (51.2) (13.5) تكاليف التسفين املؤجلة

 املستخدم فيصافي النقد 

 ألانشطة الاستثمارية
 في املائة42144 في املائة1140 (4511141) (11040) (12042)

 لشركةا  :املصدر

ل صافي النقد 
ّ
م 1221الناقالت خالل ألاعوام  والاستحواذ علىتكاليف بناء  املستخدم في ألانشطة الاستثمارية في ألاساسيمث

ق النقدي الخارجي مبلغ . م1224م و1229و
ّ
ل التدف

ّ
 422.5مليون ريال سعودي، و 395.5مليون ريال سعودي، و 514.1وشك

 . م على التوالي1224م و1229م و1221ديسمبر  92مليون ريال سعودي لتكاليف الناقالت تحت البناء خالل السنوات املنتهية في 

م، مبلغ العوض 1224مليون ريال سعودي إلضافة ألاصول الثابتة في عام  10519.1فقات النقدية الصادرة بقيمة تعود التد

 .النقدي املدفوع لشراء الناقالت من فيال

م مثلت قيمة 1224مليون ريال سعودي لشراء ألاصول غير امللموسة في العام  512.1تكون التدفقات النقدية الصادرة بقيمة 

 .دفوع لشراء ألاصول غير امللموسة في عملية شراء شركة فيالالنقد امل

 التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 التدفقات النقدية من ألانشطة التمويلية: 40-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41نهاية السنة في 

  
مقارنة مع  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812

مقارنة مع  م2811

 م2814

 ريال سعوديمليون 
     

تمويل مرابحات قصيرة متحصالت من 

 ألاجل
 في املائة 2.114.2 في املائة14.4 90211.9 299.2 31.2

تمويل املرابحة والقروض متحصالت من 

 طويلة ألاجل
 (في املائة51.1) في املائة11.1 994.1 129.1 159.1

سداد تمويل املرابحة والقروض طويلة 

 ألاجل
 (في املائة9.1) (في املائة24.1) (514.9) (511.1) (111.1)

 (في املائة2.1) املائةفي  33.1 (929.1) (929.3) (259.9) توزيعات أرباح املدفوعة

- -  (2.1)- -  أعضاء مجلس إلادارة مكافآت

 (في املائة222.2)- -  (22.2)-  حقوق امللكية غير املسيطرة

( املستخدم في)الناتج من صافي النقد 

 ألانشطة التمويلية
 في املائة 4441440 (املائةفي 10842) 2521141 1142 (0242)

 لشركةا  :املصدر

لألنشطة التمويلية للشركة مدفوعة لغرض دفع التعاقدات الخاصة بالقروض والتي تم املستخدمة كانت التدفقات النقدية 

 .وسحوبات إضافيةالتمويل الحصول عليها من مؤسسات 

مليون ريال  994.1مليون ريال سعودي و 129.1مليون ريال سعودي و 159.1وتّم الحصول على تمويل طويل ألاجل إضافي بقيمة 

. م على التوالي وتّم استخدام هذه القروض لتمويل بناء ناقالت جديدة1224م و1229م و1221سعودي في السنة املالية 

م لتمويل العوض النقدي املخصص لغرض استحواذ 1224صيرة ألاجل لعام استخدمت الشركة تسهيالت تمويالت املرابحة ق

 .  ناقالت من فيال



 

  810 
 

في املائة من رصيد أول الفترة  221.1في املائة، و 39.3في املائة، و 42.3وقامت الشركة بتوزيع أرباح بشكل منتظم بمعدل قدره 

 .على التوالي م1224م و1229م و1221ديسمبر  92للنقد وما يعادله خالل السنوات املنتهية في 

ص الجدول التالي رصيد النقد وما يعادله للشركة في 
ّ
 .م1224م و1229م، و1221ديسمبر  92ويلخ

 االنقدية وما يماثله: 40-0الجدول 

 
 (نقصان/)زيادة ديسمبر 41كما في 

  
مقارنة  م2814 م2811 م2814 م2812

 م2812مع 

مقارنة  م2811

 م2814مع 

 سعوديمليون ريال 
     

 في املائة51.9 في املائة2.1 213.2 221.5 225.9 نقد بالصندوق ولدى البنوك

 (في املائة222.2) (في املائة21.2)-  (3.4) (22.9) مبالغ خاضعة لقيود بنكية

صافي النقد املتاح في الصندوق ولدى 

 البنك
 في املائة1148 في املائة242 11048 0141 0248

مرابحات وودائع قصيرة استثمارات في 

 ألاجل
 (في املائة9.2) (في املائة21.9) 112.2 199.3 131.9

 في املائة29.9 (املائةفي 1.5) (91.1) (15.5) (19.1) بنكيةمبالغ خاضعة لقيود 

القروض ستثمار في املرابحات و صافي الا 

 قصيرة ألاجل
 (في املائة21.9) (في املائة19.5) 244.4 291.5 115.5

 في املائة1142 (في املائة1240) 41444 21041 42842 عادلهالنقد وما ي مجموع

 لشركةا  :املصدر

ل النقد وما يعادله، النقد في الصندوق، وألارصدة لدى البنوك، والاستثمارات في ودائع املرابحة القصيرة ألاجل، والاستثمارات 
ّ
يمث

 للشركة وللشركات التابعة 
ً
التي يمكن تحويلها إلى سيولة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ التملك، ويكون ذلك متاحا

 .بهدف تسديد التمويل البنوك من بنكيةخاضعة لقيود صافية وإنها ترد كمبالغ . دلها دون أي قيو 

 هيكل التمويل 0-0-4

حافظت الشركة على عالقة وثيقة مع البنوك املحلية والدولية خالل السنوات املاضية، كما اعتمدت على سياسات التمويل 

ن ذلك . والاستثمار املتوافقة مع الشريعة إلاسالمية
ّ
الشركة من  -باإلضافة إلى الوضع املالي القوي ووفرة السيولة النقدية-ومك

 .الوفاء بالتزاماتها وتمويل مشاريعها املختلفة

ونتيجة العتماد استراتيجية التمويل املتوافقة مع الشريعة إلاسالمية، لم يكن على الشركة أي قروض تقليدية غير مسددة 

 .م1224ديسمبر  92ومستحقة كما في تاريخ 

تقوم إدارة الخزينة في مقّر الشركة الرئيس ي بإدارة استثمار الفوائض النقدية وتأمين التمويل الالزم سواء كان ذلك لرأس املال 

 سياسة مالية متحّفظة في استثمار الفائض النقدي الخاص بها . العامل أو الحتياجات الشركة الاستثمارية
ً
بعت الشركة تاريخيا

ّ
وات

 .خفضة املخاطر، مما يتيح سهولة الحصول على سيولة إضافية عند الحاجةفي استثمارات من

حصلت الشركات التابعة لبحري وهما شركة البحري لنقل البضائع السائبة وشركة الكيماويات الوطنية على تسهيالت تمويلية 

، أي أن الشركة التابعة للشركة "ونةغير مضم"وتم تصنيف هذه التسهيالت على أنها . طويلة املدى لتمويل عملية بناء الناقالت

، وعليه فليس على (قدمت ضمانات متعلقة بهذه التسهيالت من أصولها الخاصة أو متعلقة بحقوقها التعاقدية أو تدفقاتها النقدية
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بهذه متعلق ( ضمان لديون شركتها التابعة، أو غيرها من أنواع الضمانات ألاخرى  كخطاب) بالرجوع عليها التزامالشركة أي 

 .التسهيالت املقدمة لشركاتها التابعة

كما تدير شركة الكيماويات . يتم إدارة خزينة شركة البحري لنقل البضائع السائبة من خالل إدارة الخزينة الخاصة بالشركة

 . اضالوطنية عملياتها وتدفقاتها النقدية بشكل منفصل على الرغم من وجود إدارة الخزينة في املركز الرئيس ي في الري

فاقيات التمويل القائمة
ّ
 ات

ص الجدول التالي تفاصيل التسهيالت التمويلية التي استفادت منها الشركة وشركاتها التابعة كما في 
ّ
 :م1224ديسمبر  92يلخ

فاقيات التمويل القائمة : 18-0الجدول 
ّ
  ات

 التسهيل

حد 

 التمويل

 الغرض من التمويل النوع
تاريخ بداية اتفاقية 

 التمويل

مبلغ التمويل 

 املستخدم

املبلغ 

املتبقي 

الواجب 

 سداده

تاريخ 

استحقاق 

 آخر قسط

عدد 

 ألاقساط

 الضمان

 (إن وجد)
مليون 

ريال 

 سعودي

ديسمبر  41في 

2811 

 41في 

ديسمبر 

2811 

مليون 

ريال 

 سعودي

 

مليون ريال 

  سعودي

طويل 

 ألاجل
                  

 املرابحة 921.5 أ
إنشاء ناقالت تمويل 

 النفط العمالقة
 219.5 كلي م1229مارس  21

1 

أغسطس 

 م1229

42 
رهن ناقلة نفط 

 عمالقة

 املرابحة 20142.3 ب
تمويل إنشاء ست 

 ناقالت نفط عمالقة
 421.1 كلي م1229يونيو  15

مارس  1

 م1223
42 

رهن ثالثة 

ناقالت نفط 

 عمالقة 

 املرابحة 20252.2 ج

إعادة تمويل تسهيالت 

حالية باإلضافة الى 

تمويل جزء من 

تكاليف إنشاء ثالثة 

 ناقالت نفط عمالقة

 195 كلي م1223أبريل  12
مارس  1

 م1223
24 

رهن ناقلتا نفط 

 عمالقة 

 املرابحة 111.1 د

تمويل إنشاء أربعة 

ناقلة لنقل البضائع 

 العامة

 951.1 كلي م1222يونيو  11
أبريل  92

 م1214
42 

رهن أربع 

 ناقالت دحرجة 

 املرابحة 452 هـ
تمويل إنشاء ناقلتين 

 لنقل البضائع العامة
 933.4 كلي م1221يوليه  9

أكتوبر  1

 م1219
42 

رهن سفينتي 

 دحرجة 

 قصير ألاجل

 املرابحة 90211.1 و

تمويل الاستحواذ على 

ناقلة نفط  25

ناقالت  4عمالقة، و

للمنتجات البترولية 

واحدة  املكررة وناقلة

 أفراماكس من فيال

 9211.1 كلي م1224يونيو  19
يونيو  19

 م1225

غير 

 متوفر

ناقلة  25رهن 

نفط عمالقة، 

ناقالت  4و

للمنتجات 

البترولية 

املكررة وناقلة 

واحدة 

 أفراماكس

 املرابحة 122 ز
تمويل رأس املال 

 العامل
 215 215 م1229سبتمبر  92

92 

سبتمبر 

غير 

 متوفر
 الشركاتضمان 
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 م1225

 املرابحة 219.5 ح
تمويل رأس املال 

 العامل
 252.5 252.5 م1229أغسطس  11

11 

أغسطس 

 م1225

غير 

 متوفر
 ضمان الشركات

 املرابحة 122 ط
تمويل رأس املال 

 العامل
 2 2 م1229مارس  12

مارس  12

 م1225

غير 

 متوفر
 ضمان الشركات

 املرابحة 215 ي
تمويل رأس املال 

 العامل
 2 2 م1224ابريل  2

ابريل  2

 م1225

غير 

 متوفر
 ضمان الشركات

 البحري لنقل البضائع السائبة

 املرابحة 412 أ
تمويل بناء ناقالت 

 بضائع سائبة
 421.9 كلي م1229نوفمبر  12

1 

اغسطس 

 م1214

42 
ناقالت  5

 مرهونة

 الشركة الوطنية للكيماويات

 املرابحة 231 أ
تمويل شراء ناقلة من 

 شركة دايو
 211.1 كلي م1222يوليو  11

92 

نوفمبر 

 م1219

29 
ناقلة مرهونة 

 واحدة

 املرابحة 151 ب
تمويل شراء ناقلتين 

 من اس ال اس
 121.1 كلي م1222مارس  19

19 

ديسمبر 

 م1212

 ناقلتين مرهون  29

 املرابحة 399.5 ج
ناقالت  1تمويل شراء 

 من اس ال اس
 512.4 122 م1229ديسمبر  11

12 

نوفمبر 

 م1211

24 
ناقالت  5

 مرهونة

 املرابحة 424.4 د
ناقالت  9تمويل شراء 

 من اس ال اس
 919.9 كلي م1229اكتوبر  12

1 

اغسطس 

 م1212

22 
ناقالت  9

 مرهونة

 تقليدي 495.1 هـ
ناقالت  4تمويل شراء 

 من اتش ام دي
 191.9 كلي م1229اغسطس  21

ابريل  24

 م1211
24 

ناقالت  4

 مرهونة

 املرابحة 919.5 و
ناقالت  1تمويل شراء 

 من اتش ام دي
 912.4 كلي م1229اغسطس  5

15 

اغسطس 

 م1229

4 
ناقالت  1

 مرهونة

 الشركة :املصدر

مليون ريال سعودي في  491بقيمة مسحوبة غير قصير ألاجل لدى الشركة تسهيالت للتمويل م، 1224ديسمبر  92كما في تاريخ 

 .مليون ريال سعودي 919.5قيمة ب غير مسحوبةطويل ألاجل ة الوطنية للكيماويات تسهيالت تمويل لشركأن لحين 

 .م1224ديسمبر  92التالي تاريخ استحقاق قروض الشركة طويلة ألاجل والشركات التابعة حتى يوضح الجدول 

 بيانات الاستحقاق: 11-0الجدول 

 م2811ديسمبر  41كما في تاريخ 
 

 
 سعوديمليون ريال 

 خالل عام واحد 22044

 في فترة من عام إلى خمسة أعوام 212144

 أكثر من خمسة أعوام 110241

 املجموع 111142

 لشركةا : املصدر

ليس على الشركة أو أي شركة تابعة لها أي قروض أو مديونيات أخرى خالف ما تم ذكره في هذا القسم، ويشمل ذلك السحب 

 .م1224ديسمبر  92 حتىباألقساط مشتريات  مقابل القبول أو اعتمادات القبول أو املطلوبات  أو  على املكشوف
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 متحصالت الطرح استخدام .18

  يهدف املصدر إلى استخدام متحصالت الطرح لسداد املبالغ التي اقترضها بموجب تسهيالت املرابحة الجسري  18-1

 .وسيستخدم الباقي منها، إن وجد، ألغراض عامة للشركة

18-2  
ً
بما في ذلك  ريال سعودي، 29.111.291.11إلى يقدر املصدر إجمالي مصاريف ونفقات إصدار الصكوك بما يصل تقريبا

على سبيل املثال ال الحصر، رسوم وتكاليف التسجيل وألاتعاب القانونية واملحاسبية وأتعاب الوكالة وإجمالي عمولة 

 .ألاخرى ملديري الاكتتاب ومديري استقبال العروضإلادارة والبيع والتكاليف واملصروفات 
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 الخبراء إفادات .11

 وهم ،من نشرة إلاصدار هذه" دليل الشركة"كما في تاريخ نشرة إلاصدار هذه ال يملك أي من الخبراء املذكورين في قسم  11-1

. أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركاتها التابعة ،ومستشار دراسة السوق  للمصدر  ون القانوني املحاسبون 

كما يؤكد املصدر أن مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض واملستشارين القانونيين ال يملكون أية أسهم في 

  .الشركة وليس لهم أية مصلحة أخرى في الشركة أو شركاتها التابعة

نشرة إلاصدار هذه  تتضمنولم تسحب موافقتها الخطية على أن ( بون قانونيون محاس)دمت إرنست ويونغ وشركاهم ق 11-2

للمصدر كما في وعن السنتين املاليتين املوحدة القوائم املالية  حول الحسابات  ياسم وشعار إرنست ويونغ وتقرير مراجع

 املراجعةاملوحدة غير ألاولية  القوائم املالية حول م وتقرير الفحص املحدود 1224م و 1229ديسمبر  92املنتهيتين في 

إن إرنست  .م بالصيغة وضمن السياق الوارد في هذه النشرة1225مارس  92للمصدر لفترة الثالثة أشهر املنتهية في 

موظف في  2320222 لديها ما يقاربويعمل . ويونغ شركة مهنية تقدم خدمات املراجعة والضريبة والاستشارات املهنية

مسجلة في اململكة العربية السعودية كشركة مهنية في ( محاسبون قانونيون )إرنست ويونغ وشركاهم . دولة 252أكثر من 

  . ه24/23/2421وتاريخ  919/22/45سجل الشركات املهنية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة برقم 

، ولم تسحب، موافقتها الخطية (املحدودة الدوليةو اعضو شركة بي دي )قدمت شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  11-4

 الدوليةو اعضو شركة بي دي )وشعار شركة الدكتور محمد العمري وشركاه  اسمنشرة إلاصدار هذه  تتضمنعلى أن 

 92للمصدر كما في وعن السنة املالية املنتهية في املوحدة  اجعةاملر وتقرير مراجع الحسابات على القوائم املالية ( املحدودة

عضو شركة )إن شركة الدكتور محمد العمري وشركاه . م، بالصيغة وضمن السياق الوارد في هذه النشرة1221ديسمبر 

مهنية تقدم خدمات املراجعة والضريبة والاستشارات املهنية في اململكة العربية شركة ( و الدولية املحدودةابي دي 

وهي شركة مسجلة في اململكة العربية السعودية كشركة مهنية في سجل الشركات املهنية م، 2393السعودية منذ عام 

بي دي شركة )املحدودة  البريطانيةشركة للمستقل وهي عضو ، 11/22/919الصناعة برقم و الصادر عن وزارة التجارة 

 .دولة 252موظف في أكثر من  12.222أكثر من  ما يقاربيها يعمل لدالتي . (و الدولية املحدودةا

 وشعار اسمقدمت ماكويلنج سيرفسز إل إل س ي، ولم تسحب، موافقتها الخطية على أن ينشر في نشرة إلاصدار هذه  11-1

م ويقع 2391تأسست ماكويلنج عام وقد . هذه النشرة فيبالصيغة وضمن السياق الوارد  اكل بيان صدر عنهو  ماكويلنج

 .مقرها في مدينة نيويورك في الواليات املتحدة ألامريكية، وهي شركة استشارية مستقلة مختصة في قطاع النقل البحري 
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 تإلاقرارا .12

التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع املالية وسكرتير مجلس إلادارة وكبار  والرئيسيقدم أعضاء مجلس إلادارة  12-1

 :التنفيذيين إلاقرارات التالية

  في أي وقت سابق بإعالن إفالسه أو تعرض إلجراءات إلافالس أو أعسارأي منهم لم يقم. 

 سنوات السابقة لتاريخ  لم يتم تعيينه في منصب إداري أو إشرافي من قبل أي شركة معسرة خالل فترة الخمس

 .هذه النشرة

  أو أدوات دين أو ألي من أقاربهم أي أسهم  ألي منهمليس ، "إدارة الشركة" 1باستثناء ماهو مفصح عنه في القسم

.التابعة اأو في أي من شركاته الشركةمن أي نوع في مباشرة أو مصلحة 

 مايتعلق بصفقة فيال، لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من  باستثناء

التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل  اقبل الشركة أو أي من شركاته

 .وقبول إلادراج فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية

 الحق في التصويت على بدالتهم الخاصة أو أي عقد أو مقترح تكون أو الرئيس التنفيذي س ليس لدى أعضاء املجل

 .لهم فيه مصلحة مادية

   ليس ألي منهم أو أي "الاتفاقيات مع ألاطراف ذوي العالقة" 1-1-24باستثناء ماهو مفصح عنه في القسم،

شخص من أقاربهم أو التابعين لهم أي مصلحة مادية في أي عقود أو ترتيبات قائمة سواًء خطية أو شفهية أو 

 . عقود أو ترتيبات قيد الدراسة ولها تأثير كبير على أعمال الشركة حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه

 :يلي بما إلادارة مجلس أعضاء يقر أعاله0 إليها املشار إلاقرارات إلى إضافة 12-2

  
ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة أو أي من شركاتها التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

 .ألاخيرة( 21)في الوضع املالي للشركة خالل الشهور الاثني عشر 

 ال توجد نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة نشاط الشركة. 

  هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري للشركة أو أي من شركاتها التابعة خالل السنوات لم يكن

الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول إلادراج إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير املحاسب 

 . القانوني حتى اعتماد نشرة إلاصدار

  ال يوجد أي أدوات دين ، "املعلومات القانونية املتعلقة بالشركة" 1-24باستثناء ماهو مفصح عنه في القسم

، باإلضافة إلى عدم (باستثناء الصكوك موضوع هذه النشرة)صادرة عن الشركة أو مصرح بها ولم يتم إصدارها 

تسهيالت للسحب على املكشوف أو  وجود أي قروض ذات أجل أو أي قروض أو ديون أخرى قائمة بما في ذلك

 .التزامات قيد القبول أو اعتمادات قبول أو التزامات شراء

  أو باملشاركة مع شركاتها التابعة سوف 
ً
بعد مراجعة متطلبات السيولة النقدية املتوقعة، فإن الشركة منفردة

 .خ نشرة إلاصدار هذهتتمتع برأس مال عامل كافي لفترة اثني عشر شهًرا على ألاقل تلي مباشرة تاري

  ال يوجد لدى الشركة أو أي من الشركات التابعة لها سياسات تتعلق بشأن ألابحاث والتطوير ملنتجات جديدة

 .والطرق املتبعة لإلنتاج

  ال يوجد لدى الشركة أو أي من الشركات التابعة لها برامج أسهم للموظفين قائمة أو أي ترتيبات أخرى تشرك

 .ملالاملوظفين في رأس ا

 باستثناء ما هو مفصح عنهفي اتفاقيات التحوط واملشتقات املالية"4-9-3الفقرة"من القسم3 " مناقشة وتحليل

، ال يوجد لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي أوراق مالية تعاقدية "وتحليلها إلادارة للوضع املالي ونتائج العمليات

أو غيرها من ألاصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب التأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل كبير في تقييم 
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تقلبات كلفة املوقف املالي، مع العلم أن الشركة وشركاتها التابعة لديها عقود مبادلة قائمة بغرض التحوط من 

برمت في سياق العمل املعتاد
ُ
 .التمويل والتي أ

  الفقرةباستثناء ما هو موضح في24-1-4 "24من القسم  "أصول الشركة الجوهرية والرهونات املرتبطة بها 

 .، فإنه لم يتم رهن أي من أصول الشركة ألاخرى "املعلومات القانونية"

  ألي التزامات أو 
ً
 .ضمانات مادية مشروطةال تخضع الشركة حاليا

 ليس لدى أعضاء املجلس أية صالحيات أو حق في الاقتراض من الشركة.

  ما حصلت على موافقة البنوك املقرضة على هذا الطرح متى قد  وشركاتها التابعة بأن الشركة 
ً
 كان ذلك متطلبا

 .بموجب اتفاقيات القروض مع تلك البنوك املقرضة

 :إلادارة بالتاليويتعهد أعضاء مجلس  12-4 

  تكون الشركة ملتزمة بالئحة حوكمة الشركاتأنالصادرة عن هيئة السوق املالية. 

  من نظام الشركات وسوف تلتزم باملتطلبات ذات الصلة من  92و 13تكون الشركة ملتزمة بمتطلبات املادتين أن

 .الصادرة عن هيئة السوق املالية الئحة حوكمة الشركات
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  ألاساس ي للشركةملخص النظام  .14
 .فيما يلي ملخص ألحكام النظام ألاساس ي للشركة

 اسم الشركة 14-1

 (. شركة مساهمة سعودية)الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

 مركز الشركة 14-2

كما يجوز . الدماممركز الشركة الرئيس ي في مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، ولها فرعان أحدهما في جدة وآلاخر في 

 أو مكاتب أو وكاالت داخل اململكة وخارجها
ً
 .ملجلس إلادارة أن ينش ئ لها فروعا

 أغراض الشركة 14-4

 :أغراض الشركة على النحو التالي

  شراء وبيع البواخر ووسائل النقل البحري ألاخرى لدعم نقل البضائع املتجهة إلى اململكة العربية السعودية بشكل

 .واملحافظة على انتظام أسعار الشحن، وتأمين نقل متطلبات ألامن الوطني في جميع ألاوقاتمنتظم، 

 نقل الصادرات إلى خارج اململكة. 

  
ً
 .نقل الركاب وألامتعة والبضائع واملواش ي من وإلى اململكة بحرا

 الورش الصناعية  إيجاد طواقم فنية سعودية مدربة من املهندسين والضباط والبحارة لتشغيل البواخر وتنمية

والعمل في أحواض إصالح الناقالت واملجاالت ألاخرى املتصلة بالنقل البحري وتدريب املواطنين السعوديين في هذا 

 .املجال

  املشاركة في جميع العمليات املتعلقة بالنقل البحري كأعمال إلانقاذ ووكالة شركات املالحة البحرية والسمسرة

ى ظهر البواخر ووسائل النقل والتخزين وغير ذلك من العمليات التي ترتبط ألي وتخليص البضائع وتنسيقها عل

 .سبب كان بالنقل البحري 

 الحصول على أي امتيازات أو مزايا أو حقوق من الحكومات املختلفة ألي غرض قد يعود على الشركة بالنفع. 

 أو  ير املعدات البحرية الالزمة لسفنهاالقيام بجميع ألاعمال التي تسهل عملية السياحة والحج، واستيراد وتصد

 .لسفن الغير

  إجراء جميع املعامالت والعقود والقيام بجميع التصرفات التي ترتبط بأغراض الشركة أو لها عالقة بها، والتي

 . تراها الشركة الزمة ومناسبة لتنفيذ هذه ألاغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها

  أو الاستثمار فيها أو الاستحواذ على أصولها وأعمالها وذلك فيما له عالقة املشاركة في تأسيس أي شركة أخرى

 .بأعمال الشركة سواء داخل اململكة أو خارجها

  امتالك كل ما يلزم من ألاموال غير املنقولة لتنفيذ أي غرض من أغراض الشركة سواء داخل اململكة أو في

خارجها، وتسجيل ذلك باسم الشركة لدى الوزارات والدوائر الحكومية ذات العالقة، واستثمارها بصورة مباشرة 

 . أو عن طريق إيجارها أو بأي وجه آخر

في أوساط املوظفين العاملين على متن ( السعودة)افها وأغراضها العمل على دعم توطين الوظائف وللشركة في سبيل تحقيق أهد

بواخرها، ودعم أنشطة التعليم في مجال املالحة البحرية في اململكة، وتطوير سجل وطني خاص بتسجيل السفن في اململكة، وإنشاء 

 .الصيانة املوجودة في اململكةجمعية وطنية للمالحة البحرية، واستخدام منشآت إلاصالح و 

 مدة الشركة 14-1

 .غير محددة املدة
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 رأس مال الشركة 14-2

ثالثة مليارات وتسعمائة وسبعة وثالثون مليون وخمسمائة ألف ريال ( ريال سعودي 9039905220222)رأس مال الشركة هو 

مائة وخمسون ألف سهم، وقيمة السهم الواحد ثالثمائة وثالثة وتسعون مليون وسبع( سهم 93909520222)سعودي مقسمة إلى 

 .وال يجوز إصدار ألاسهم بأقل من قيمتها الاسمية. عشرة رياالت سعودية

 سجل ألاسهم 14-1

 لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية
ً
وال ُيعتد بنقل ملكية ألاسهم . تتداول ألاسهم بالقيد في السجل إلالكتروني للمساهمين وفقا

 لألنظمة واللوائح املنظمة لتداول ألاسهمفي مواجهة 
ً
. الشركة أو الغير إال من تاريخ قيدها في السجل املذكور املشار له أعاله، وفقا

 .ويترتب على نقل ملكية ألاسهم قبول النظام ألاساس ي للشركة وقرارات جمعيتها العامة

 زيادة رأس املال 14-1

بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم ( بناًء على توصية مجلس إلادارة)رها يجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار قرا

وإذا صدرت ألاسهم . جديدة بنفس القيمة الاسمية كاألسهم ألاصلية، بشرط أن تكون أقساط ألاسهم ألاصلية قد دفعت بالكامل

ويبين . كة بعد الوفاء بمصروفات إصدار هذه ألاسهمالجديدة بأكثر من قيمتها الاسمية أضيف الفرق إلى الاحتياطي النظامي للشر 

 .القرار املذكور مقدار الزيادة وسعر إصدار السهم ومدى حق املساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب في هذه الزيادة

 خفض رأس املال 14-0

ويبين القرار املذكور مقدار . إلادارةيجوز تخفيض رأس مال الشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس 

 .هذا التخفيض وكيفيته

 أدوات الدين 14-0

سواء بالريال السعودي أو غيرها من العمالت، وألي مدة من الزمن، ( كالسندات والصكوك)يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين 

كما أن . كثر تنشئه الشركة من وقت آلخرسواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من إلاصدارات بموجب برنامج أو أ

ملجلس إدارة الشركة كامل الصالحيات لتحديد وتقرير مبالغ ومدد وشروط أدوات الدين هذه، وذلك بشرط أن التزيد قيمة إجمالي 

 آلخر قوائم مالية مراجعة للش
ً
 .ركةالقروض وأدوات الدين غير املسددة عن ثالثة أضعاف حقوق املساهمين في الشركة وفقا

 تشكيل مجلس إلادارة 14-18

عين الحكومة 
ُ
شركة  يعين املساهمو . ثالثة منهم( ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة)يتألف مجلس إلادارة من تسعة أعضاء، ت

عليهم جلس، على أن ال يشارك في التصويت املأرامكو السعودية للتطوير عضوين اثنين منهم، وتنتخب الجمعية العامة بقية أعضاء 

 .وشركة أرامكو السعودية للتطوير( ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة)كل من الحكومة 

م، ستقوم الجمعية العامة بانتخاب جميع أعضاء مجلس إلادارة التسعة 92/21/1221وبعد انتهاء مدة مجلس إلادارة الحالي في 

 ل
ً
أي تعديالت تطرأ عليها من وقت و حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية  الئحةعن طريق التصويت التراكمي وفقا

  .وتكون مدة مجلس إلادارة ثالث سنوات .آلخر 

 أسهم الضمان 14-11

 لعدد من ألاسهم ال يقل عن ألف سهم تودع في البنك الذي يحدده وزير 
ً
يشترط في عضو مجلس إلادارة املنتخب أن يكون مالكا

 من تاريخ تعيين العضو( 92)والصناعة، وذلك خالل التجارة 
ً
وإذا أخفق العضو في تقديم أسهم الضمان هذه خالل . ثالثين يوما

 .الفترة الزمنية املحددة، سقطت عضويته

 الوظائف الشاغرة 14-12

ى املجلس بأن هذا العضو تنتهي عضوية عضو مجلس إلادارة بانتهاء مدة املجلس، أو باستقالته من املجلس أو وفاته، أو إذا رأ

 لألنظمة أو اللوائح السارية في اململكة
ً
 على تأدية مهامه وفقا

ً
وإذا شغر مركز أحد أعضاء املجلس جاز ملجلس . أصبح غير قادرا
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 آخر في املركز الشاغر، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع
ً
 عضوا

ً
. لها إلادارة أن يعين مؤقتا

 .ويكمل العضو الجديد مدة سلفه

وإذا نقص عدد أعضاء املجلس عن النصاب الالزم لصحة انعقاد اجتماعاته وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت 

 .ممكن لتعيين العدد الالزم من ألاعضاء
 

 صالحيات مجلس إلادارة 14-14

صريف أمورها داخل اململكة وخارجها فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظامها ملجلس إلادارة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وت

 .على عدد من هذه الصالحيات -على وجه املثال ال الحصر–كما أن النظام ألاساس ي للشركة قد نص . للجمعية العامة

ولم ينص نظام الشركة ألاساس ي على أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس إلادارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد 

 .  أو اقتراح له فيه مصلحة، أو التصويت على مكافآت تمنح لهم، أو تعطيهم حق الاقتراض من الشركة

 رئيس مجلس إلادارة ونائب الرئيس والسكرتير 14-11

 للرئيس من بين أعضائهيعين مجلس 
ً
 ملجلس إلادارة ونائبا

ً
ولرئيس مجلس إلادارة صالحية دعوة املجلس لالنعقاد، . إلادارة رئيسا

 .وترأس جلساته، وتمثيل الشركة

 للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد واجباته وتعويضاته ومدة خدمته
ً
 .كذلك يعين مجلس إلادارة سكرتيرا

 جلساجتماعات امل 14-12

 عضوين . ينعقد مجلس إلادارة بدعوة من الرئيس أو من يقوم مقامه
ً
ويقوم الرئيس بدعوة املجلس لالنعقاد إذا طلب ذلك كتابيا

 .ويجب أن ينعقد املجلس أربع مرات على ألاقل في السنة. على ألاقل

 النصا  والتمثيل 14-11

 إذا حضره 
ً
ولعضو مجلس إلادارة أن ينيب عنه كتابة عند . ألاعضاء على ألاقلفي املائة من  52يكون اجتماع املجلس صحيحا

 .وال تجوز إلانابة عن أكثر من عضو واحد. الضرورة أحد زمالئه في املجلس وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان

لرئيس أو من يقوم مقامه، فإذا تساوت ألاصوات ر ح الجانب الذي فيه ا. تصدر قرارات مجلس إلادارة بأغلبية ألاعضاء الحاضرين

 .في حال غيابه

 عقد 
ً
، أن يصدر قراراته بالتمرير مالم يطلب أحد أعضاء مجلس إلادارة كتابة

ً
يجوز ملجلس إلادارة، متى ما رأى ذلك ضروريا

إصدار تلك  وتعرض القرارات التي يصدرها مجلس إلادارة بالتمرير في أول اجتماع له بعد. اجتماع للمجلس ملداولة هذه القرارات

 .القرارات

 محاضر الاجتماعات 14-11

. وتدون هذه املحاضر في سجل خاص يوقع عليه رئيس املجلس والسكرتير. تثبت مداوالت مجلس إلادارة وقراراته في محاضر

 .وللعضو املعارض أن يطلب تسجيل رأيه في هذا السجل

 لجان املجلس 14-10

ويحدد املجلس مهمة كل لجنة يشكلها ومدة عملها . ان حسب حاجة الشركة وظروفهايشكل مجلس إلادارة العدد املناسب من اللج

 .والصالحيات املمنوحة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة املجلس عليها

 .ولم ينص نظام الشركة ألاساس ي على أي أحكام أخرى متعلقة بالشؤون إلادارية وإلاشرافية للشركة ولجانها الرقابية

 

 



 

  810 
 

 الجمعية العامة 14-10

 للنظام ألاساس ي . تتكون الجمعية العامة من جميع املساهمين في الشركة
ً
وتكون قراراتها الصادرة في حدود اختصاصاتها ووفقا

من غير أعضاء )ولكل مساهم يمتلك عشرة أسهم الحق في حضور اجتماعاتها، وله أن ينيب غيره . للشركة ملزمة لجميع املساهمين

 .في الحضور بشرط أن تكون إلانابة ثابتة بالكتابة( ركة أو موظفيهامجلس إدارة الش

 للضوابط  
ً
ويجوز للمساهمين املشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها من خالل الوسائل الالكترونية وفقا

 .والقواعد الصادرة عن الجهات املختصة
 

 الجمعية العامة العادية 14-28

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية، تختّص الجمعية العامة العادية بجميع ألامور املتعلقة بالشركة ولها بذلك مع مراعاة 

وتنعقد الجمعية مرة على ألاقل كل سنة خالل الشهور الستة التالية لنهاية السنة املالية للشركة في املركز . أوسع الصالحيات

 .ن املعينين في إعالن الدعوة لالجتماعالرئيس ي للشركة أو في املكان والزما

 الجمعية العامة غير العادية 14-21

 :مع مراعاة القيود املنصوص عليها في نظام الشركات، تختص الجمعية العامة غير العادية بـ

  ألاساس ي للشركةتعديل النظام. 

  فيه بأي وجه آخر والتصرفمن أجله الشركة  أنشأتبيع كل املشروع الذي. 

  الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى حل. 

 زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. 

ولها أن تصدر قرارات في ألامور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط وألاوضاع املقررة للجمعية 

 .العامة العادية

 كيفية انعقاد الجمعيات العامة 14-22

وعلى مجلس إلادارة أن يدعو الجمعية العامة إذا طلب ذلك مراقب . للمساهمين بدعوة من مجلس إلادارة تنعقد الجمعية العامة

نشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة . في املائة من رأس املال 5الحسابات أو عدد من املساهمين يمثلون على ألاقل 
ُ
وت

وزع في املدينة التي 
ُ
( 15)يقع فيها املركز الرئيس للشركة قبل امليعاد املحدد النعقادها بخمسة وعشرين الرسمية وصحيفة يومية ت

 على ألاقل وتشتمل الدعوة على جدول ألاعمال
ً
 عن ذلك بإرسال إخطار يضم دعوة املساهمين لحضور . يوما

ً
ويجوز الاكتفاء بدال

رسل صورة من الدعوة وجدول ألاعمال إلى إلادارة . رةالجمعية العامة بواسطة البريد املسجل في الفترة املحددة في هذه الفق
ُ
وت

 .العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل املدة املحددة للنشر

 نصا  الجمعية العامة العادية 14-24

 إال إذا حضره مساهمون يمثلون 
ً
. ل الشركةفي املائة على ألاقل من رأس ما 52ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

ر حضور هذه النسبة في الاجتماع ألاول للجمعية، ينعقد اجتماع آخر خالل 
ّ
 من تاريخ انعقاد الاجتماع ألاول  92فإذا تعذ

ً
. يوما

 مهما كان عدد ألاسهم املمثلة فيه
ً
 .ويكون الاجتماع الثاني صحيحا

 نصا  الجمعية العامة غير العادية 14-21

فإذا تعذر حضور هذه . في املائة على ألاقل من رأس مال الشركة 52دية بحضور مساهمين يمثلون تنعقد الجمعية العامة غير العا

 من تاريخ انعقاد الاجتماع ألاول  92النسبة في الاجتماع ألاول للجمعية ينعقد اجتماع آخر خالل 
ً
الشركات على  نظاموينص . يوما

 .أس مال الشركة لتحقق النصاب في الاجتماع الثانيفي املائة على ألاقل من ر  15وجوب حضور مساهمين يمثلون 

 

 



 

  812 
 

 حقوق التصويت 14-22

 .لكل مساهم صوت عن كل سهم يملكه أو يمثله في الجمعية العامة

، أو ولم ينص النظام ألاساس ي للشركة على أي أحكام متعلقة بالحقوق أوالقيود املتعلقة بأسهم الشركة أو أي أوراق مالية أخرى 

 .تعديل حقوق ألاوراق املالية وفئاتهاأي أحكام تنظم 

 التصويت باألغلبية 14-21

وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية . تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية املطلقة من ألاسهم املمثلة في الاجتماع

 بزيادة أو بتخفيض رأس املال أو حل الشركة قبل انقضاء ألاسهم املمثلة في الاجتماع، إال إذا كان القرار ( 1/9)بأغلبية ثلثي 
ً
متعلقا

 إال إذا صدر بأغلبية 
ً
املدة املحددة لها في النظام ألاساس ي أو باندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى، فال يكون القرار صحيحا

 .ألاسهم املمثلة في الاجتماع( 9/4)ثالثة أرباع 

 عامةإجراءات انعقاد الجمعية ال 14-21

 تقر الجمعية العامة تعيينه. يرأس الجمعية العامة رئيس املجلس أو من يقوم مقامه
ً
ويحرر عند انعقاد . وُيعين الرئيس سكرتيرا

الجمعية كشف بأسماء املساهمين الحاضرين واملمثلين ومكان إقامتهم مع بيان عدد ألاسهم التي في حيازتهم باألصالة أو بالوكالة 

 .ويكون لكل ذي مصلحة الاطالع على هذا الكشف. خصصة لهاوعدد ألاصوات امل

 تعيين مراقب حسابات 14-20

. يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من املحاسبين القانونيين املصرح لهم بالعمل في اململكة تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه

 .وعليه مراجعة حسابات السنة التي عّين لها داخل وخارج اململكة

 السنة املالية للشركة 14-20

 .ديسمبر من كل سنة ميالدية 92يناير وتنتهي في  2تبدأ السنة املالية للشركة من 

 الحسابات السنوية 14-48

 لقيمة أصول الشركة وخصومهايعد مجلس إلادارة في نهاية كل سنة مالية 
ً
، كما يعد ميزانية الشركة وحساب ألارباح جردا

 ع
ً
ن نشاط الشركة ومركزها املالي عن السنة املالية املنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع ألارباح الصافية، والخسائر وتقريرا

 على ألاقل
ً
ويضع املجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب . وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوما

 على ألاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية الحسابات قبل املوعد املحدد النعقاد الجمعية الع
ً
امة بخمسة وخمسين يوما

ويوقع رئيس مجلس إلادارة الوثائق املشار إليها وتودع نسخ منها في املركز الرئيس ي للشركة تحت تصرف املساهمين قبل . السنوية

 على ألاقل
ً
وعلى رئيس مجلس إلادارة أن ينشر في صحيفة توزع في . املوعد املحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما

للشركة امليزانية وحساب ألارباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير مجلس إلادارة والنص  املركز الرئيس ياملدينة التي يقع فيها 

اريخ انعقاد الجمعية العامة الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى إلادارة العامة للشركات قبل ت

 على ألاقل
ً
 .بخمسة وعشرين يوما

 توزيع ألارباح السنوية 14-41

 :توزع ألارباح الصافية بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف ألاخرى على النحو التالي

  جنب
ُ
العامة العادية وقف هذا  ويجوز للجمعية. النظامي في املائة من صافي ألارباح السنوية لبناء الاحتياطي( 22)ت

 .رأس مال الشركة( 2/1)التجنيب عند بلوغ الاحتياطي النظامي نصف 

 يوزع الباقي على املساهمين. 
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 حل الشركة وتصفيتها 14-42

 رأس املال، وجب على أعضاء مجلس إلادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في( 9/4)إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع 

 .استمرار الشركة أو حلها

( بناًء على اقتراح مجلس إلادارة)وفي حال قررت الجمعية العامة غير العادية حّل الشركة، تقرر الجمعية العامة غير العادية  

 أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم
ً
عين مصفيا

ُ
معية وتنتهي مهمة مجلس إلادارة بتعيين املصفي، أما سلطة الج. طريقة التصفية وت

 .العامة فتبقى قائمة طوال مدة التصفية

 نظام الشركات 14-44

 .يرد بشأنه نص في نظام الشركة ألاساس يفيما لم  تنطبق أحكام نظام الشركات
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 املعلومات القانونية .11

 ملخص الاتفاقيات الجوهرية 11-1

فقة فيال واتفاقيات مع املمولين لخاصة بصأبرمت الشركة عدد من الاتفاقيات الجوهرية لعدة أغراض بما في ذلك الاتفاقيات ا

 في عدد من عقود إلايجار الخاصة باملرافق التي تشغلها مجموعة البحري . وكذلك مع العمالء
ً
وقد . كما أن الشركة هي طرف أيضا

خصت الاتفاقيات الجوهرية . جوهرية أو غير جوهرية( امللخصة أدناه)تكون هذه الاتفاقيات وعقود إلايجار 
ُ
الخاصة بصفقة وقد ل

في حين أن الاتفاقيات الجوهرية وعقود إلايجار ألاخرى،ضمن أمور "( ملخص مستندات صفقة فيال)" 2-2-24فيال أدناه في القسم 

 "(.املعلومات القانونية املتعلقة بالشركة)" 1-24أخرى، ملخصة في الفقرة 

 ملخص مستندات صفقة فيال 11-1-1

 من 
ً
 :الاتفاقيات الرئيسية بغرض الدخول في صفقة فيال، وفيما يلي ملخص لكل منهاأبرمت الشركة عددا

 ملخص البنود الرئيسية التفاقية شراء ألاعمال وألاصول  24-2-2-2

اتفاقية تستحوذ الشركة بموجبها على كامل "( تاريخ التوقيع)"م 24/22/1221هـ املوافق 23/21/2499أبرمت الشركة وفيال بتاريخ 

املوافق ھ 29/23/2494بتاريخ  يال ذات العالقة بتلك الناقالت وعدلت هذه الاتفاقيةناقالت وعمليات شركة فأسطول 

م وتاريخ 92/21/1229املوافق ھ 11/21/2495م و تاريخ 92/22/1229املوافق ھ 15/21/2494م وتاريخ 22/29/1229

املؤرخة في  اتفاقية الضمانوبموجب . م24/24/1224هـ املوافق 24/21/2495م وتاريخ 92/29/1224املوافق ھ 92/25/2495

م بين كل من شركة أرامكو السعودية للتطوير والشركة وشركة فيال، أصبحت شركة أرامكو 22/29/1229هـ املوافق 29/23/2494

 في اتفاقية شراء ألاعمال وألاصول وبالتالي أصبح لها حقوق والتزامات معينة 
ً
 طرفا

ً
 .بموجبهاالسعودية للتطوير أيضا

 باتفاقية شراء ألاعمال وألاصول 
ً
. وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، استحوذت الشركة على كامل أسطول فيال من الناقالت عمال

 على 
ً
وباإلضافة إلى املتطلبات الالزمة لتوثيق نقل امللكية القانوني لهذه ألاصول، فإن اتفاقية شراء ألاعمال وألاصول تحتوي أيضا

 .ود أخرى ساريةالتزامات وقي

 هي واملعادن وكجزء من موافقة املجلس ألاعلى لشؤون البترول 
ً
، فإن الشركة تكون أيضا

ً
وطاملا أن عقد الشحن ال يزال ساريا

الناقل الوطني وستخضع اللتزامات الناقل الوطني البحري والتي ستتطلب من الشركة تأمين أسطول من الناقالت بحد أدنى من 

 .النفط الخام ودعم أولويات النقل الوطني في أوقات الطوارئ الوطنية في اململكة العربية السعودية الحمولة لغرض نقل

 بعدم قيام أي من شركات مجموعة فيال بالتنافس مع مجموعة البحري 
ً
وبحسب اتفاقية شراء ألاعمال وألاصول، تلتزم فيال أيضا

بغرض نقل النفط الخام املنتج في اململكة وذلك في الفترة ما بين إتمام في امتالك أو تشغيل أو تأجير ناقالت النفط العمالقة 

 .املرحلة ألاولى من صفقة فيال وحتى إنهاء عقد الشحن، باستثناء حاالت الطوارئ الوطنية

فيال  ُيسمح فيها إلحدى الشركات ألاعضاء في مجموعة( إلى جانب حصول حالة طوارئ وطنية)كما أن هناك بعض الحاالت املحددة 

بتنفيذ أعمال منافسة مثل الدخول في عمليات الدمج والاستحواذ واملشاريع املشتركة بعد استكمال إجراءات معينة، أو تأجير 

كما ال . ناقالت النفط العمالقة لنقل زيت الوقود، أو نقل أي منتج أو مشتق هيدروكربوني ما عدا النفط الخام وصيانة الناقالت

ركات مجموعة فيال وال أي مشروع مشترك تملك فيه أي من شركات مجموعة فيال أي مصلحة من أداء يوجد ما يمنع أي من ش

باإلضافة . أعمال منافسة إذا كانت تلك الشركة التابعة لشركات مجموعة فيال أو املشروع املشترك قامت بأدائها قبل تاريخ التوقيع

شكل إيراداتها السنوية ( 2)ن إلى ذلك، ال يوجد ما يمنع أي من شركات مجموعة فيال م
ُ
في املائة أو أقل  25أداء أعمال منافسة ت

من إجمالي إلايرادات السنوية للشركة التابعة ملجموعة فيال أو املشروع املشترك الذي تتحكم به الشركة التابعة ملجموعة فيال 

ل ألاعمال ا( 1)القائمة بتلك ألاعمال؛ أو 
ّ
في املائة أو أقل من إيراداتها  25ملنافسة ما نسبته الاستحواذ على شركة مستهدفة تشك

في املائة من إجمالي  25وفي حال قامت أي من شركات مجموعة فيال بأداء أعمال منافسة ذات إيرادات سنوية تزيد عن . السنوية

ذ على كامل أو حصة إلايرادات السنوية للشركة التابعة ملجموعة فيال، أو إذا اقترحت إحدى شركات مجموعة فيال الاستحوا

في املائة من إجمالي إلايرادات السنوية للشركة التي يتم الاستحواذ  25مسيطرة في أعمال منافسة ذات إيرادات سنوية تزيد عن 



 

  812 
 

عليها، فإن الشركة املعنية في مجموعة فيال ستقوم بإبالغ الشركة وستمنح الشركة حق أولوية في الاستحواذ على أو املشاركة في 

 .عمال املنافسة بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة املعنية التابعة ملجموعة فيال والشركةتلك ألا 

 بعدم التنافس مع مجموعة البحري بموجب اتفاقية العالقة
ً
 مشابها

ً
 تعهدا

ً
ملزيد من التفاصيل . )وقد قدمت أرامكو السعودية أيضا

 "(.ود الرئيسية التفاقية العالقةملخص البن" 1-2-2-24يرجى الاطالع على القسم 

 بأن ال تقوم أو تسمح بأن تقوم أي شركة أخرى خاضعة لسيطرتها سواء من خالل عضويتها في مجلس 
ً
كما التزمت فيال أيضا

ي من أل بمفاوضة أو تقديم عروض عمل ( أو أي حقوق مشابهة في مشروع مشترك تعاقدي)إلادارة أو امتالكها لحقوق تصويت 

الذين انتقلوا إلى مجموعة البحري وفق اتفاقية الخدمات وذلك ملدة سنتين من تاريخ انتقال هؤالء املوظفين إلى مجموعة املوظفين 

 .البحري 

 ملخص البنود الرئيسية التفاقية العالقة 11-1-1-2

ي تحكم العالقة والحقوق م، والت24/22/1221هـ املوافق 23/21/2499أبرمت أرامكو السعودية والشركة اتفاقية العالقة بتاريخ 

 من قبل أرامكو السعودية باستخدام الشركة . والالتزامات املتبادلة بين الشركة وأرامكو السعودية
ً
وتتضمن اتفاقية العالقة التزاما

 إضافة إلى(. كما هو مبين أدناه)كمزود حصري لخدمات نقل النفط الخام املنتج في اململكة بواسطة ناقالت النفط العمالقة 

لتزام بعدم املنافسة من قبل أعضاء مجموعة أرامكو السعودية بموجب اتفاقية العالقة كما هو موضح بمزيد من التفصيل الا

 .أدناه

 الحصرية

املزود الحصري لخدمات النقل البحري بواسطة  -بموجب أحكام عقد الشحن–تنص اتفاقية العالقة على أن الشركة ستصبح 

، والذي يتم نقله من موانئ في السعودية أو من يمثلهاة واملباع من أرامكو للنفط الخام املنتج في اململكناقالت النفط العمالقة 

في حاالت -( وهو ميناء يقع خارج اململكة في جمهورية مصر العربية مربوط بخط أنابيب سوميد)اململكة، أو من ميناء سيدي كرير 

يكون ألرامكو السعودية أو من يمثلها الحق في اختيار الناقلة التي ستنفذ عملية أن  أو من مواقع تخزين معينة، شريطة -خاصة

 .النقل

 التزام بعدم املنافسة من مجموعة أرامكو السعودية

بموجب اتفاقية العالقة، تلتزم أرامكو السعودية أمام الشركة، وذلك في الفترة ما بين إتمام املرحلة ألاولى من الصفقة وحتى إنهاء 

بعدم قيام أرامكو السعودية والشركات التي تسيطر عليها سواًء عن طريق حقوق ( باستثناء حاالت الطوارئ الوطنية)لشحن عقد ا

بما في ذلك أي مشروع مشترك تعاقدي تمارس الشركة فيه مثل هذه ) التصويت على مستوى الشركاء أو التمثيل في مجلس إلادارة

في امتالك أو تشغيل أو تأجير ناقالت النفط العمالقة بغرض نقل النفط الخام املنتج في بالتنافس مع مجموعة البحري  (السيطرة

 .اململكة

ُيسمح فيها إلحدى شركات مجموعة أرامكو ( حصول حالة طوارئ وطنية باإلضافة إلى)إال أن هناك بعض الحاالت املحددة 

ذ واملشاريع املشتركة شريطة استيفاء بعض املتطلبات، السعودية بإجراء أعمال منافسة مثل الدخول في صفقات دمج واستحوا

وعدم تقييد تأجير ناقالت النفط العمالقة لنقل حموالت زيت الوقود أو أي منتج أو مشتق هيدروكربوني آخر غير النفط الخام 

عودية، وال أي مشروع باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد ما يمنع أي من الشركات ألاعضاء في مجموعة أرامكو الس. وصيانة الناقالت

مشترك تملك فيه أي من شركات مجموعة أرامكو السعودية أي مصلحة من أداء أعمال منافسة إذا كانت تلك الشركة التابعة 

باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد ما يمنع أي من شركات . ملجموعة أرامكو السعودية أو املشروع املشترك قامت بأدائها قبل تاريخ التوقيع

شكل إيراداتها السنوية ( 2)أرامكو السعودية من مجموعة 
ُ
باملائة أو أقل من إجمالي إلايرادات السنوية  25أداء أعمال منافسة ت

للشركة التابعة ملجموعة أرامكو السعودية أو املشروع املشترك الذي تتحكم به الشركة التابعة ملجموعة أرامكو السعودية القائمة 

ل ألاعمال املنافسة ما نسبته الاست( 1)بتلك ألاعمال، أو 
ّ
. في املائة أو أقل من إيراداتها السنوية 25حواذ على شركة مستهدفة تشك

في املائة  25إال أنه، وفي حال قامت أي من شركات مجموعة أرامكو السعودية بأداء أعمال منافسة ذات إيرادات سنوية تزيد عن 

جموعة أرامكو السعودية، أو إذا اقترحت إحدى شركات مجموعة أرامكو السعودية من إجمالي إلايرادات السنوية للشركة التابعة مل
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في املائة من إجمالي إلايرادات السنوية  25الاستحواذ على كامل أو حصة مسيطرة في أعمال منافسة ذات إيرادات سنوية تزيد عن 

السعودية ستقوم بإبالغ الشركة وستمنح الشركة حق للشركة التي يتم الاستحواذ عليها، فإن الشركة املعنية في مجموعة أرامكو 

 أولوية في الاستحواذ على أو املشاركة في تلك ألاعمال املنافسة بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة املعنية التابعة ملجموعة

 .أرامكو السعودية والشركة

 تزويد وقود السفن

من تاريخ إتمام املرحلة ألاولى من الصفقة وطوال فترة سريان عقد -تفاقية تتعهد مجموعة أرامكو السعودية بموجب هذه الا

 في توفير وقود السفن ألي ناقلة تعود ملكيتها الكاملة ملجموعة البحري أو تم  -الشحن
ً
باستخدام جهودها املعقولة تجاريا

و نقاط يتم تحديدها على نحو معقول من من قبل مجموعة البحري، وذلك في موانئ أ( حديد عاري )استئجارها على أساس هيكلها 

إال أنه ليس من شأن هذا الالتزام قيام أي من . قبل أرامكو السعودية، بأولوية على مشغلي ناقالت الشحن التجاريين آلاخرين

م شركات مجموعة أرامكو السعودية بتزويد أي من شركات مجموعة البحري بوقود السفن إذا كان القيام بذلك سيؤدي إلى عد

أي من شركات مجموعة أرامكو  -أو تلبية احتياجات-تمكين شركة مجموعة أرامكو السعودية املعنية من الوفاء بالتزاماتها تجاه 

السعودية ألاخرى، أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى مخالفة أرامكو السعودية أو شركة مجموعة أرامكو السعودية املعنية ألي من 

 ألي ترتيبا
ً
 ألي قانون ذي عالقةالتزاماتهما وفقا

ً
كما أن أرامكو السعودية غير ملتزمة . ت تعاقدية قائمة مع طرف ثالث أو وفقا

 .بضمان توفر وقود السفن ألي من شركات مجموعة البحري، أو توفيره بسعر محدد أو جودة محددة

 التعاون املستقبلي بين أرامكو السعودية والشركة

 مع أرامكو السعو 
ً
 في مجاالت أخرى اتفقت الشركة أيضا

ً
 تجاريا

ً
دية على مناقشة فرص التعاون املستقبلي متى ما كان ذلك مجديا

ات وخطوط النقل اللوجستية الخاصة  -على سبيل املثال ال الحصر-بما في ذلك 
ّ
مجال الكيماويات، والبضائع السائبة، واملحط

ف الذي تطمح إليه الشركة واملتمثل في أن تكون الناقل باألعمال التجارية وخدمات الدعم البحري، وذلك في سبيل تعزيز الهد

 .الوطني البحري لتخدم احتياجات النقل البحري املتنامية للمملكة وتطوير قطاع الصناعة البحرية في اململكة

 املدة وإلانهاء

( عنه من قبل الشركة أو فيالأو التنازل )تسري اتفاقية العالقة منذ تاريخ استيفاء شروط إتمام املرحلة ألاولى من صفقة فيال 

 بإنهاء عقد الشحن. بحسب اتفاقية شراء ألاعمال وألاصول 
ً
 .وتنتهي اتفاقية العالقة تلقائيا

ص البنود الرئيسية التفاقية إلاعارة 11-1-1-4
ّ
 ملخ

 موظفيأربعة من رة م، يتم بموجبها إعا24/22/1221هـ املوافق 23/21/2499أبرمت الشركة مع أرامكو السعودية اتفاقية بتاريخ 

مجموعة أرامكو السعودية من املوظفين العاملين في مكاتبها إلى مجموعة البحري ألداء مهام معينة تتعلق بأصول فيال  من امليناء

ويحق إما (. بما في ذلك التأجير والجدولة والعمليات والتخطيط البحري )املتعلقة بصفقة فيال، وكذلك بأعمال مجموعة البحري 

أو ألرامكو السعودية اقتراح إلاعارة بناًء على متطلباتهم ذات العالقة، وفي حال الاتفاق على مالئمة إلاعارة، يتم الاتفاق على  للشركة

املوظفين املعارين، والخدمات التي سوف يقدمونها وفترة إلاعارة ومكان العمل ومعدل ألاجر الذي سوف تدفعه الشركة إلى أرامكو 

ساب معدل ألاجر للموظف املعار على أساس ألاجر الذي يتلقاه موظف في الشركة بنفس املنصب والرتبة ويتم احت. السعودية

 .في الشركة( بما في ذلك مدة الخدمة)والخبرة وألاقدمية 

املوظف مع عدم إلاخالل بالتزام الشركة باألنظمة واللوائح ذات العالقة، ومع عدم اتخاذها أي خطوة من شأنها أن تتسبب بقيام 

املعار بإنهاء عقده مع أرامكو السعودية، تقوم أرامكو السعودية بتعويض الشركة عن أي التزامات تنشأ عن حقوق العمل لكل 

والحد ألاقص ى ملسؤولية أرامكو السعودية . خالل فترة إعارته للشركة( بحسب عقود عملهم وألانظمة ذات العالقة)موظف معار 

هو ( باستثناء املطالبات الناتجة من عقود عمل املوظفين املعارين مع أرامكو السعودية)ذه الاتفاقية عن املطالبات الناشئة عن ه

 من الشركة
ً
وتتضمن اتفاقية إلاعارة ضمانات لحماية أرامكو . إجمالي أتعاب املوظف املعار التي تلقتها أرامكو السعودية فعليا

له مع أرامكو السعودية بسبب التجربة التي مر بها أثناء إعارته لدى مجموعة السعودية في حال أنهى أحد املوظفين املعارين عم

 .البحري 
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 املدة وإلانهاء

إال في حال )تسري اتفاقية إلاعارة بتاريخ إتمام املرحلة ألاولى من صفقة فيال، وتبقى سارية لفترة خمس سنوات من ذلك التاريخ 

 ( اتفقت أرامكو السعودية والشركة على تمديدها
ً
 ألرامكو . أو حتى إنهاء اتفاقية شراء ألاعمال وألاصول إذا وقع ذلك أوال

ً
ويمكن أيضا

كما أنه يمكن ألي من الشركة أو أرامكو السعودية . السعودية والشركة الاتفاق على إنهاء اتفاقية إلاعارة بأثر فوري في أي وقت

  92رية ولم يتمكن من معالجتها خالل فترة إنهاء اتفاقية إلاعارة في حال ارتكب الطرف آلاخر مخالفة جوه
ً
 .يوما

 ملخص مستندات الشحن البحري  11-1-2

 ملخص البنود الرئيسية لعقد الشحن 11-1-2-1

هـ املوافق 24/21/2495م واملعدل بتاريخ 24/22/1221هـ املوافق 23/21/2499أبرمت الشركة مع بوالنتير عقد الشحن بتاريخ 

الشركة بموجبه على توفير خدمات الشحن والنقل على أساس حصري لبوالنتير لنقل كافة م، والذي وافقت 24/24/1224

شحنات النفط الخام املنتج في اململكة العربية السعودية الذي ينقل بناقالت النفط العمالقة على أساس التسليم للعميل، كما 

نفذ كافة الرحالت ضمن . (الحصرية)في  هو مبين أدناه
ُ
متعارف عليه في قطاع النقل البحري  ة بموجب نموذج تأجير هذه الاتفاقيوت

 .كما تم تعديله حسب بنود عقد الشحن

 الحصرية

 :يشترط عقد الشحن على بوالنتير الالتزام بدعم الترتيبات الحصرية بحيث

 خام تتمتع الشركة بالحق الحصري في شحن كافة حموالت النفط الخام بواسطة ناقالت النفط العمالقة للنفط ال

نشرة تتمثل في شركة بوالنتير، حتى تاريخ )املنتج في اململكة واملباع من قبل أي عضو في مجموعة أرامكو السعودية 

وهو ميناء يقع خارج اململكة في جمهورية )والذي يتم نقله من موانئ في اململكة، أو من ميناء سيدي كرير ( هذهإلاصدار 

يكون ألرامكو السعودية أو من يمثلها  أنأو من مواقع تخزين معينة، شريطة ( مصر العربية مربوط بخط أنابيب سوميد

 .الحق في اختيار الناقلة التي ستنفذ عملية النقل

 با 
ً
لنسبة لحموالت النفط الخام املنتج في اململكة التي ال تصل لحجم حموالت ناقالت النفط العمالقة وتلبي شروطا

 
ً
معينة، يقوم ممثل أرامكو السعودية املعني بإبالغ الشركة بمثل تلك الحموالت بحيث يمكن للشركة أن تقدم عرضا

 .لنقلها

 تسمية الناقالت

 من بداية كل شهر تقويمي،  12بوالنتير بتزويد الشركة بجدول للحموالت التي سيتم شحنها قبل بموجب عقد الشحن، تقوم 
ً
يوما

، وكميات الحمولة وفئاتها، وموانئ التسليم والتواريخ (من قائمة محددة في عقد الشحن)بحيث تشمل بيانات ميناء التحميل 

ف تستخدم في شحن هذه الحموالت بالتوافق مع ألاطر الزمنية وتقوم الشركة بتسمية الناقالت التي سو . املتوقعة للتحميل

 ملدة . املحددة في عقد الشحن
ً
أيام باإلضافة إلى الفترة الزمنية املخصصة للتسمية  22ويمكن للشركة أن تطلب من بوالنتير تمديدا

ر في الناقالت التي تتم تسميتها يتضمن عقد الشحن عدة معايير ال بد أن تتواف. في عقد الشحن من أجل تسمية ناقلة مناسبة

وتشمل الحصول على موافقة موانئ التحميل والتفريغ ومالئمة الناقالت للحمولة املسماة وموافقة قسم املصادقة لدى شركة 

لة من قبل طرف ال يخضع ألي عقوبات مفروضة 
ّ
بوالنتير، وأن تكون الناقلة غير محتجزة، وأن تكون مملوكة أو مدارة أو مشغ

من الاتحاد ألاوروبي أو من أي دولة تطبق قرارات ألامم املتحدة أو مكتب إدارة ألاصول ألاجنبية التابع لحكومة الواليات  سواءً 

وإذا أخفقت الشركة في تسمية ناقلة تتوافق مع تلك املعايير، ومن ثم أخفقت الشركة بعد ذلك في تسمية ناقلة . املتحدة ألامريكية

والنتير ملزمة بشحن تلك الحمولة وفق عقد الشحن ويصبح لها الخيار في اتخاذ ترتيبات بديلة لنقل تلك بديلة أخرى، فلن تكون ب

 .الحمولة

 أجور الشحن وغرامات التأخير

وهو البدل املترتب في حال فشلت بوالنتير في تحميل أو تفريغ ناقلة وفق عقد الشحن خالل فترة متفق )يتم تحديد غرامة التأخير 

وهي هيئة مستقلة )عر الشحن لكل رحلة بالرجوع إلى تقييم أسعار السوق الذي توفره لجنة لندن لوسطاء ناقالت النفط وس( عليها
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تخضع الرحالت طويلة املدى لحد . بناًء على آلية يتم تحديدها والاتفاق عليها في عقد الشحن( توفر تقييم لألسعار في قطاع النقل

 .وذلك إذا كانت الرحلة ستنفذ من قبل ناقلة مملوكة للشركة أدنى لتسعيرة الشحن وغرامة تأخير 

 أسعار الحد ألادنى والتعويض

وبموجب عقد الشحن، تلتزم الشركة بضمان حد أدنى لتسعيرة الشحن التي تحصل عليها الشركة من بوالنتير مقابل توفير خدمات 

بات أسعار الشحن للرحالت الطويلة والتي يتم تنفيذها باستخدام الناقالت امل
ّ
ملوكة للشركة، مما سيحد من تعّرض الشركة لتقل

وفي حال انخفضت أسعار الشحن السوقية عن . الشحن السوقية السيما في حال انخفاض أسعار الشحن عن التسعيرة املضمونة

عر السوق السائد في ذلك الحد ألادنى املضمون، وبالتالي التزمت بوالنتير بدفع الحد ألادنى إلى الشركة بالرغم من زيادته عن س

 مّتفق عليه في عقد الشحن، تلتزم الشركة بتسديد نسبة 
ً
 وتجاوزت سعرا

ً
الوقت ومن ثم ارتفعت أسعار الشحن السوقية الحقا

 عن املبالغ إلاضافية التي استلمتها الشركة وقت انخفاض أسعار الشحن 
ً
متفق عليها من تلك الزيادة لبوالنتير وذلك تعويضا

ن الحد ألادنى املضمون على أال يتجاوز ما تسدده الشركة لبوالنتير إجمالي املبالغ إلاضافية التي استلمتها الشركة في السوقية ع

 بتسعيرة الشحن املضمونة
ً
ولن يطبق حد أدنى لتسعيرة الشحن عند قيام الشركة بأداء خدمات الشحن باستخدام . السابق عمال

 .ملكها الشركةناقالت مؤجرة وليس بالناقالت التي ت

 حدود املسؤولية

في حال إنهاء عقد الشحن نتيجة ملخالفته من قبل بوالنتير أو الشركة، ينص عقد الشحن على أال يتجاوز إجمالي الخسائر التي 

 .دوالر أمريكي 2025202220222ريال سعودي ما يعادل  9039905220222يمكن للطرف آلاخر تغطيتها مبلغ 

 املدة وإلانهاء

سنوات كحد أدنى حيث يمكن ألي طرف طلب إنهاء عقد  22د الشحن اتفاقية طويلة ألاجل مع بوالنتير ملدة ال تقل عن يعد عق

نقل أولى ناقالت فيال إلى الشركة بناء على اتفاقية شراء ألاعمال بالشحن بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه، والذي حدد 

 .م12/29/1224ه املوافق 14/23/2495، والذي تم نقل ملكيتها بتاريخ وألاصول 

ويمكن للشركة أن تلجأ إلى خيار إنهاء عقد الشحن في حال فشلت بوالنتير في تسمية أي حموالت وفق عقد الشحن لثالثة أشهر 

ر أن كما يمكن لبوالنتي(. لشركةقبل اباستثناء إذا كان ذلك بسبب ظرف خارج عن إرادتها أو بسبب إجراء أو إخالل من )متتالية 

تلجأ إلى خيار إنهاء عقد الشحن في حال مض ي شهر كامل من تاريخ إصدار بوالنتير لطلب حمولة دون تمكن الشركة من تسمية 

ناقلة مناسبة استجابة لذلك الطلب، أو في حال تكرر عدم تمكن الشركة من تسمية ناقلة مناسبة خالل فترة ستة أشهر 

عن إرادة الشركة أو بسبب إجراء أو إخالل من بوالنتير، أو إذا كانت الشركة قد قامت باستثناء إذا كان ذلك بسبب ظرف خارج )

ويمكن للشركة أن تنظر في إمكانية قيام بوالنتير بإنهاء عقد الشحن (. بشكل خاطئ بتسمية ناقلة مناسبة ولكن بوالنتير رفضتها

 على عدم الامتثال مع معايير التسمية أو الفترة الزمنية
ً
بما فيها ناقالت )للتسمية حيث أن معظم ناقالت أسطول الشركة  استنادا

وفي حال الرغبة في إلانهاء، يجب تقديم إشعار كتابي للطرف . تلبي معايير التسمية ذات العالقة وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه( فيال

 من تاريخ الحدث املعني 24آلاخر خالل فترة ال تتجاوز 
ً
لبوالنتير والشركة الاتفاق على إنهاء عقد  عالوة على ذلك يمكن. يوما

 .الشحن

 ملخص البنود الرئيسية التفاقية إلايجار على أساس الفترة الزمنية 11-1-2-2

م، اتفاقية إيجار على أساس الفترة الزمنية والتي تعد 24/22/1221هـ املوافق 23/21/2499أبرمت الشركة وأرامكو للتجارة، بتاريخ 

ناقالت للمنتجات  خمستلتزم بموجبه أرامكو للتجارة باستئجار جزٍء من ألاصول املستهدفة يتمثل في  إطار عمل متفق عليه

 من ناقالت فيال
ً
. البترولية املكررة، وناقلة النفط العمالقة أحادية الهيكل املستخدمة كسفينة للتخزين العائم، والتي تمثل جزءا

كو السعودية في نقل املنتجات البترولية املكررة فيما يتعلق بناقالت املنتجات وسوف تستخدم هذه الناقالت من قبل مجموعة أرام

البترولية املكررة، و نقل النفط الخام فيما يتعلق بناقالت أفراماكس، والتخزين فيما يتعلق بناقلة النفط العمالقة أحادية 

مالقة التي تستخدم للتخزين العائم حيث إن إيجارها باستثناء ناقلة النفط الع)الهيكل، وذلك لفترة مبدئية مدتها خمس سنوات 

ع أن يمتّد حّتى 
ّ
بات التسفين الخاّصة بها، إال أنه من املتوق

ّ
هـ املوافق 12/29/2499على أساس الفترة الزمنية يخضع ملتطل

ترة الزمنية، فإن كل وبحسب اتفاقية إلايجار على أساس الف. (م أو لفترة أطول، كما هو موضح بتفصيل أكثر أدناه92/21/1221
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 لنموذج العقد الذي تم الاتفاق على 
ً
 وفقا

ً
من ناقالت فيال الخاضعة التفاقية إلايجار على أساس الفترة الزمنية سيتم تأجيرها زمنيا

 .بنوده من قبل الشركة وأرامكو للتجارة

 أسعار التأجير

وهي هيئة )يتم تحديد السعر اليومي لإليجار بالرجوع إلى تقييم أسعار السوق الذي توفره لجنة لندن لوسطاء ناقالت النفط 

 .على آلية محددة في اتفاقية إلايجار على أساس الفترة الزمنية ، بناءً (ملشغلي الناقالتلألسعار مستقلة توفر تقييم 

 حدود املسؤولية

ريال سعودي  39905220222شركة أرامكو للتجارة على أال تتجاوز مسؤولية كل طرف مبلغ إجمالي قدره اتفقت كل من الشركة و 

دوالر أمريكي، في حال إنهاء اتفاقية إلايجار على أساس الفترة الزمنية نتيجة ملخالفتها من قبل أي من  15202220222ما يعادل 

 .أرامكو للتجارة أو الشركة

 املدة وإلانهاء

في إلايجار على بتاريخ إدخال أولى ناقلة  إلايجار على أساس الفترة الزمنية لكل من ناقالت املنتجات البترولية املكررة يبدأ وقت

 .ويستمر ملدة خمس سنوات م،19/22/1224ه املوافق 13/21/2495 ، والذي تم في تاريخأساس الفترة الزمنية

 لفترة خمس سنوات أخرى يتم تمديد اتفاقية إلايجار على أساس الفترة الزمني
ً
ة لكل من ناقالت املنتجات البترولية املكررة تلقائيا

 .إال إذا تم إنهاؤها من قبل أحد ألاطراف عبر إشعار كتابي يوجه قبل فترة ال تقل عن تسعة أشهر من تاريخ انتهاء املدة ألاصلية

. م1221ديسمبر  92تخزين العائم، فإن إيجارها ينتهي في وفيما يخص ناقلة النفط العمالقة أحادية الهيكل املستخدمة كسفينة لل

 بحسب مؤسسة التصنيف، يمكن تعديل تاريخ الانتهاء كما يلي
ً
 :ولكن، في حال كان التسفين مطلوبا

  م، سيكون ألرامكو للتجارة الحق في تمديد اتفاقية إلايجار على أساس 1225ديسمبر  92تاريخ في حال كان التسفين قبل

وينتهي إلايجار على أساس الفترة الزمنية (. وستتحمل فيال تكاليف التسفين)م 1212ديسمبر  92الفترة الزمنية حتى 

 قبل إ
ً
يمكن فإنه ين ثاني خالل فترة التأجير الزمني املمددة، إذا تم إجراء تسفأو نتهاء فترة التأجير الزمني املمددة تلقائيا

 .إنهاء إلايجار بناًء على طلب الشركة بتاريخ موعد التسفين ألاخير

  م، فإن إلايجار على أساس الفترة الزمنية يستمر حتى حلول تاريخ التسفين1225ديسمبر  92في حال كان التسفين بعد. 

 الشركةاملعلومات القانونية املتعلقة ب 11-2

 العقارات 11-2-1

 العقارات اململوكة 11-2-1-1

 :م، تمتلك الشركة العقارين التاليين1224ديسمبر لعام  92كما في تاريخ 

 العقارين اململوكين من الشركة: 1-11الجدول 

 العنوان املالك الفرع

ب .، شارع الستين، حي امللز، ص513املبنى رقم  البحري  مكتب الرياض

، اململكة العربية 22431، الرياض 1392

 .السعودية

شركة الشرق ألاوسط إلدارة  الشرق ألاوسط إلدارة السفن

 جي إل تي  -السفن املحدودة

، (91)و ( 99)، الطابق رقم 1أرمادا  -برج جميرا 

إلامارات العربية  –، دبي 91132رقم . ب.ص

 .املتحدة
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 العقارات املستأجرة 11-2-1-2

 :اململوكين، تستأجر الشركة العقارات التالية، واملوضحة تفاصيلها في الجدول أدناه باإلضافة إلى العقارين

 العقارات املستأجرة من قبل الشركة: 2-11الجدول 

 املوقع

مدة 

 العنوان مدة العقد بدء العقد إلايجار

فبراير  13 سنوي  مكتب مطار امللك خالد

 م1221

، وقد سنوات 9

تم تجديده إلى 

تاريخ 

 م11/21/1229

، مطار امللك خالد، 2111املكتب رقم 

 الرياض، اململكة العربية السعودية

أغسطس  9 سنوي  امليناء الجاف

 م1222

امليناء الجاف، الرياض، اململكة  سنوات 5

 العربية السعودية

مايو  2 سنوي  مكتب جدة

 م1224

قابلة /سنوات5

للتجديد على 

 أساس سنوي 

بجوار  ،9595طريق املدينة، مبنى 

: ب. معرض سيارات لكزس،  ص

اململكة العربية  12419، جدة 3531

 السعودية

نوفمبر  1 سنوي  ساحة الحاويات

 م1221

قابلة /سنوات22

 5للتجديد ملدة 

 سنوات

جدة، اململكة . ميناء جدة إلاسالمي

 العربية السعودية

نوفمبر  5 سنوي  مكتب الدمام

 م1229

قابلة /سنوات 5

للتجديد على 

 سنوي  أساس

شارع امللك سعود، حي الصفا، 

 الدمام، اململكة العربية السعودية

أغسطس  9 سنوي  مكتب ميناء الدمام

 م1224

قابلة /سنة واحدة

للتجديد على 

 أساس سنوي 

، ، شارع امللك سعودطريق الغيشال

، الدمام 9991ب . حي الصفا، ص

 اململكة العربية السعودية 92412

 مارس 2 سنوي  مكتب الجبيل

 م1224

، وقد تم سنة 2

تجديده إلى تاريخ 

 .م22/29/1221

الطابق الثاني، مبنى شركة الخنيني، 

 355. ب. بنك الرياض، شارع جدة ص

، اململكة العربية 92352الجبيل 

 السعودية

سبتمبر  2 شهري  (مكتب اتصال)الهند  -البحري 

 م1229

مكتب اتصال تابع للشركة الوطنية ) مستمرة

، مومباي (للنقل البحري السعودية 

، أورينت هاوس مومباي، 4الطابق 

شارع ادي مارزبان، مقاطعة باالرد، 

 ، الهند422222مومباي 

أغسطس  2 شهري  (أمريكا) بحري جي س ي

 م1222

 9سنوات، و 5

 أشهر

، شارع برات، بالتيمور، 422جناح 

MIF 9229-12121 الواليات املّتحدة ،

 ألامريكية

  ____________________________ 

 الشركة: املصدر
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 الترتيبات املالية 11-2-2

 :م، أبرمت الشركة اتفاقيات للحصول على التسهيالت املالية التالية1224ديسمبر  92كما في تاريخ 

 بتاريخ  9.211.121.522بمبلغ  ةتسهيالت مرابحة جسري ،
ً
 19هـ املوافق 15/21/2495ريال سعودي تقريبا

 "(.2811 املرابحة الجسري الت تسهي)"م مع ثالثة بنوك تجارية 1224يونيو 

  بتاريخ  21202220222تسهيالت مرابحة بقيمة ،
ً
م مع صندوق الاستثمارات 1221يوليو  9دوالر أمريكي تقريبا

 "(.م2812تسهيالت مرابحة مع صندوق الاستثمارات العامة )"العامة 

  بتاريخ  11101220222تسهيالت مرابحة بقيمة ،
ً
مع اثنين من البنوك  م1222يونيو  11ريال سعودي تقريبا

 (.م2811تسهيالت مرابحة )"التجارية 

  بتاريخ  11202220222تسهيالت مرابحة بقيمة ،
ً
م مع صندوق الاستثمارات 1223أبريل  12دوالر أمريكي تقريبا

 (.م2880تسهيالت مرابحة مع صندوق الاستثمارات العامة )"العامة 

  بتاريخ دوالر أمريك 49901910222تسهيالت مرابحة بقيمة ،
ً
م مع أربعة بنوك تجارية 1229يونيو  15ي تقريبا

 (.م2881تسهيالت مرابحة )"

  بتاريخ  1404220222تسهيالت مرابحة بقيمة ،
ً
م مع ثالثة بنوك تجارية 1229مارس  21دوالر أمريكي تقريبا

 (.م2881تسهيالت مرابحة مع ثالثة بنوك تجارية )"
 

ص الجدول التالي الشروط الرئيسي
ّ
 :ة لبعض التسهيالت املذكورة أعالهيلخ

ص عن الترتيبات املالية: 4-11الجدول 
ّ
 ملخ

ملحة عن 

التسهيالت 

 املبلغ املسّدد املبلغ ألاصلي الغرض من التمويل وتاريخها

املبلغ القائم 

 حزمة الضمان م41/12/2811

تاريخ /املّدة

 استحقاق

تسهيالت املرابحة 

مع ثالثة الجسري 

بنوك تجارية 

 م1224

لتمويل العوض 

النقدي لصفقة فيال 

 والتكاليف الناتجة عنها

9.211.121.522 

 ريال سعودي

 -9.211.121.522 

 ريال سعودي

هـ 21/23/2491 رهونات ألاصول 

 19املوافق 

 1225يونيو 

تسهيالت مرابحة 

مع صندوق 

الاستثمارات 

 م1221العامة 

املساهمة في جزء من 

 ناقلتينتكاليف بناء 

هيكل روكون وهما 

 وبحري تبوك 1219

21202220222 

 دوالر أمريكي

2905220222 

 دوالر أمريكي

22105220222 

 دوالر أمريكي

ضمانات ما قبل 

التسليم، ورهونات 

 ألاصول 

أكتوبر  21

 م1219

 تسهيالت املرابحة

مع اثنين من 

 البنوك التجارية

 م1222

املساهمة في جزء من 

تكاليف بناء أربع 

ناقالت روكون وهم 

، 1211، 1215هيكل 

 1232و 1213

11101220222 

 ريال سعودي

1104420913.92 

 ريال سعودي

95102530192.92 

 ريال سعودي

ضمانات ما قبل 

التسليم، ورهونات 

 ألاصول 

أبريل  92

 م1214
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تسهيالت مرابحة 

مع صندوق 

الاستثمارات 

 م1223العامة 

إعادة تمويل الدين 

املرتبط بالناقلة وفره 

تمويل /وإعادة تمويل

 الاستحواذ علىتكاليف 

ناقالت نفط عمالقة  9

وهي دره، وغزال، 

 وسهباء

11202220222 

 دوالر أمريكي

22202220222 

 دوالر أمريكي

21202220222 

 دوالر أمريكي

ضمانات ما قبل 

التسليم، ورهونات 

 ألاصول 

مارس  21

 م1223

تسهيالت املرابحة 

مع أربعة بنوك 

  م1229 تجارية

املساهمة في جزء من 

 الاستحواذ علىتكاليف 

ست ناقالت نفط 

جنا، : عمالقة واملسماة

وحباري، وكحلى، ودره، 

 .وغزال، وسهباء

49901910222 

 دوالر أمريكي

91101450411.1

 دوالر أمريكي 2

22201910599.1

 دوالر أمريكي 2

ضمانات ما قبل 

التسليم ورهونات 

ألاصول، والضمانات 

العامة، وتعهدات 

الحساب وضمانات 

اتفاقية إلايجار على 

أساس الفترة 

 الزمنية املؤهلة

مارس  21

 م1223

تسهيالت مرابحة 

مع ثالثة بنوك 

 م1229تجارية 

للتمويل الجزئي لشراء 

 الناقلة املسماة ليلى

1404220222 

 دوالر أمريكي

4209390999.24 

 أمريكيدوالر 

4901210111.11 

 دوالر أمريكي

ضمانات ما قبل 

التسليم، سند 

التعهد، الضمانات 

العامة، الرهن، 

تعهدات الحساب؛ 

وثائق ضمانات 

 .السفينة ألاخرى 

أغسطس  21

 م1229

  ____________________________ 

 الشركة: املصدر

 التراخيص والتصاريح 11-2-4

 من وزارة 1224ديسمبر عام  92كما في 
ً
ق بأنشطة النقل البحري الدولية الخاّصة بهام، تملك الشركة ترخيصا

ّ
. النقل فيما يتعل

هـ املوافق 25/25/2499م، ومن املقّرر أن ينتهي في 21/29/1229هـ املوافق 21/25/2494وتّم إصدار هذا الترخيص بتاريخ 

السائبة تراخيص من وزارة وشركة البحري للبضائع  الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من  كٌل كما تمتلك  .م24/21/1221

وتعتقد الشركة أنها ليست بحاجة للحصول على أية تراخيص أو تصاريح أخرى . النقل سارية املفعول حتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه

ق بأنشطة النقل البحري الدولية الخاّصة بها
ّ
 .فيما يتعل

 أصول الشركة الجوهرية والرهونات املرتبطة بها 11-2-1

السفن التي تمتلكها الشركة، والتي يخضع بعضها /شركة في الناقالتة إلاصدار هذه، تتركز ألاصول الجوهرية للحتى تاريخ نشر 

 :للرهن كما هو مذكوٌر أدناه

 أصول الشركة الجوهرية والرهونات املرتبطة بها: 1-11 الجدول 

 غير مرهونة/مرهونة النوع العلم السفن/الناقالت

مرهون حتى 

 (السنة)

اتش اس  –مرهونة  روكون  السعودية تبوكبحري 

بي س ي العربية 

 السعودية املحدود

 م1219

 م1219اتش اس  –مرهونة  روكون  السعودية بحري هفوف
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 غير مرهونة/مرهونة النوع العلم السفن/الناقالت

مرهون حتى 

 (السنة)

بي س ي العربية 

 السعودية املحدود

اتش اس  –مرهونة  روكون  السعودية بحري أبها

بي س ي العربية 

 السعودية املحدود

 م1219

اتش اس  –مرهونة  روكون  السعودية بحري جازان

بي س ي العربية 

 السعودية املحدود

 م1219

اتش اس  –مرهونة  روكون  السعودية بحري جدة

بي س ي العربية 

 السعودية املحدود

 م1214

اتش اس  –مرهونة  روكون  السعودية بحري ينبع

بي س ي العربية 

 السعودية املحدود

 م1214

ناقالت النفط  جزر الباهاما رملة

 العمالقة

 مرهونةغير  غير مرهونة

ناقالت النفط  جزر الباهاما غوار

 العمالقة

 غير مرهونة غير مرهونة

ناقالت النفط  جزر الباهاما وطبان

 العمالقة

 غير مرهونة غير مرهونة

ناقالت النفط  جزر الباهاما حوطة

 العمالقة

 غير مرهونة غير مرهونة

ناقالت النفط  جزر الباهاما سفانية

 العمالقة

 غير مرهونة غير مرهونة

ناقالت النفط  السعودية غزال

 العمالقة

 غير مرهونة غير مرهونة

ناقالت النفط  جزر الباهاما سهباء

 العمالقة

 غير مرهونة غير مرهونة

ناقالت النفط  جزر الباهاما حرض

 العمالقة

 غير مرهونة غير مرهونة

ناقالت النفط  جزر الباهاما مرجان

 العمالقة

 غير مرهونة مرهونةغير 

ناقالت النفط  جزر الباهاما صفوى 

 العمالقة

 غير مرهونة غير مرهونة

ناقالت النفط  جزر الباهاما ابقيق

 العمالقة

 غير مرهونة غير مرهونة

ناقالت النفط  جزر الباهاما ليلى

 العمالقة

بنك إتش  -مرهونة 

 إس بي س ي بي إل س ي

 م1229
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 غير مرهونة/مرهونة النوع العلم السفن/الناقالت

مرهون حتى 

 (السنة)

النفط ناقالت  جزر الباهاما جنا

 العمالقة

بنك بي ان  -مرهونة 

بي باريبا سويس اس 

 ايه

 م1221

ناقالت النفط  جزر الباهاما حباري 

 العمالقة

بنك بي ان  -مرهونة 

بي باريبا سويس اس 

 ايه

 م1221

ناقالت النفط  جزر الباهاما كحالء

 العمالقة

بنك بي ان  -مرهونة 

بي باريبا سويس اس 

 ايه

 م1223

ناقالت النفط  الباهاماجزر  وفرة

 العمالقة

 م1223 سامبا –مرهونة 

ناقالت النفط  جزر الباهاما درة

 العمالقة

 م1223 سامبا –مرهونة 

 غير مرهونة غير مرهونة ناقلة كيماويات النرويج إن س ي س ي الرياض

 غير مرهونة غير مرهونة ناقلة كيماويات النرويج إن س ي س ي مكة

 غير مرهونة غير مرهونة ناقلة كيماويات النرويج إن س ي س ي الجبيل

 م1229 بنك الرياض -مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي نجد

 م1229 بنك الرياض -مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي الحجاز

 م1229 بنك الرياض -مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي تهامة

 م1229 بنك الرياض -مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي أبها

 م1229 بنك الرياض -مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي تبوك

 م1229 بنك الرياض -مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي القصيم

 م1212 سامبا –مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي أمل

 م1212 سامبا –مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي صفا

 م1212 سامبا –مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي دانة

 م1212 سامبا –مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي نور 

 م1212 سامبا –مرهونة  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي هدي

 غير مرهونة 22مرهونةغير  كيماوياتناقلة  السعودية إن س ي س ي رابغ

 غير مرهونة 21مرهونةغير  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي سدير

 غير مرهونة 29مرهونةغير  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي دمام

                                                
22

ك بموجب تم الاتفاق على رهن هذه الناقلة لصالح صندوق الاستثمارات العامة كجزء من الضمانات املقدمة من الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وذل 

علقة بهذه الناقلة، إال م، وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، لم يتم توقيع اتفاقيات الرهن املت1229اغسطس  21التسهيالت املالية املوقعة بين الطرفين بتاريخ 

وعليه، فإذا تم توقيع اتفاقيات الرهن هذه، فإنه يتوقع أن تكون . أن طرفي هذه التسهيالت املالية يعتزمون توقيع اتفاقيات الرهن هذه في املستقبل القريب

 .م 1211هذه الناقلة مرهونة حتى عام 
21

ت العامة كجزء من الضمانات املقدمة من الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وذلك بموجب تم الاتفاق على رهن هذه الناقلة لصالح صندوق الاستثمارا 

م، وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، لم يتم توقيع اتفاقيات الرهن املتعلقة بهذه الناقلة، إال 1229اغسطس  21التسهيالت املالية املوقعة بين الطرفين بتاريخ 

وعليه، فإذا تم توقيع اتفاقيات الرهن هذه، فإنه يتوقع أن تكون . عتزمون توقيع اتفاقيات الرهن هذه في املستقبل القريبأن طرفي هذه التسهيالت املالية ي

 .م 1211هذه الناقلة مرهونة حتى عام 
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 غير مرهونة/مرهونة النوع العلم السفن/الناقالت

مرهون حتى 

 (السنة)

 غير مرهونة 24مرهونةغير  ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي حائل

 م1211 بنك الرياض -مرهونة ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي نسمة

 م1211 بنك الرياض -مرهونة ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي شمس

 م1211 بنك الرياض -مرهونة ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي نجم

 م1211 بنك الرياض -مرهونة ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي ريم

 م1211 بنك الرياض -مرهونة ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي سما

 م1219 بنك الرياض -مرهونة ناقلة كيماويات السعودية إن س ي س ي فجر

 م1214 بنك البالد –مرهونة  ناقلة بضائع سائبة السعودية بحري أراسكو

 م1214 بنك البالد –مرهونة  ناقلة بضائع سائبة السعودية بحري قرين

 م1214 بنك البالد –مرهونة  ناقلة بضائع سائبة السعودية بحري وافي

 م1214 بنك البالد –مرهونة  ناقلة بضائع سائبة السعودية بحري تريدر

 م1214 بنك البالد –مرهونة  ناقلة بضائع سائبة السعودية بحري بلك

  ____________________ 

 الشركة: املصدر

 

 الاتفاقيات الجوهرية     11-2-2

والشحن مع وزارة الدفاع في اململكة العربية السعودية ملخص الشروط ألاساسية التفاقية خدمات النقل  11-2-2-1

 ."(اتفاقية خدمات الشحن والنقل لوزارة الدفاع)"

املوافق )هـ 29/22/2491قامت الشركة ووزارة الدفاع بإبرام اتفاقية خدمات النقل والشحن لوزارة الدفاع املؤرخة في 

 من وزارة الدفاع بتاريخ . يةتقوم الشركة بموجبها بشحن املعدات العسكر ( م25/22/1222
ً
هـ 19/21/2495وتلقت الشركة خطابا

يفيد بموافقة املقام السامي على تجديد عقد خدمات النقل والشحن لوزارة الدفاع ملدة خمس سنوات ( م22/21/1229املوافق )

 .إضافية

 القيمة

  19202220222تبلغ القيمة الكلية التفاقية خدمات النقل والشحن لوزارة الدفاع 
ً
 سعوديا

ً
 1209150492ما يعادل حوالي )رياال

  91909950222للسنوات الثالثة ألاولى، و ( دوالر أمريكي
ً
، للسنوات (دوالر أمريكي 22101110119ما يعادل حوالي )ريال سعوديا

 .الخمس التي تلي الثالث سنوات ألاولى

 املدة وإلانهاء

تم تجديد الاتفاقية من قبل وستبقى سارية بعد أن ( م22/23/1222ملوافق ا)هـ 29/22/2491أصبحت الاتفاقية سارية بتاريخ 

 (.م22/23/1223املوافق )هـ 21/22/2442وزارة الدفاع حتى 
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قل الكيماويات، وذلك بموجب تم الاتفاق على رهن هذه الناقلة لصالح صندوق الاستثمارات العامة كجزء من الضمانات املقدمة من الشركة الوطنية لن 

م، وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، لم يتم توقيع اتفاقيات الرهن املتعلقة بهذه الناقلة، إال 1229اغسطس  21التسهيالت املالية املوقعة بين الطرفين بتاريخ 

ليه، فإذا تم توقيع اتفاقيات الرهن هذه، فإنه يتوقع أن تكون وع. أن طرفي هذه التسهيالت املالية يعتزمون توقيع اتفاقيات الرهن هذه في املستقبل القريب

 .م 1211هذه الناقلة مرهونة حتى عام 
24

ك بموجب تم الاتفاق على رهن هذه الناقلة لصالح صندوق الاستثمارات العامة كجزء من الضمانات املقدمة من الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وذل 

م، وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، لم يتم توقيع اتفاقيات الرهن املتعلقة بهذه الناقلة، إال 1229اغسطس  21ن الطرفين بتاريخ التسهيالت املالية املوقعة بي

كون وعليه، فإذا تم توقيع اتفاقيات الرهن هذه، فإنه يتوقع أن ت. أن طرفي هذه التسهيالت املالية يعتزمون توقيع اتفاقيات الرهن هذه في املستقبل القريب

 .م 1211هذه الناقلة مرهونة حتى عام 
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 :يحق لوزارة الدفاع إنهاء الاتفاقية في حال

  بعرض رشوة على أحد موظفي وزارة الدفاع( سواء بشكل مباشر أو غير مباشر)قيام الشركة. 

  بالعمل من قبل الشركة أو البطء في التنفيذ أو إلاخفاق في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية دون تصحيح تأخير البدء

  25ذلك الوضع خالل 
ً
 .يوما

 تنازل الشركة عن الاتفاقية والتعاقد عليها من الباطن دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الدفاع. 

  فالسدخول الشركة في إجراءات التصفية أو إلا. 

 شروط رئيسية أخرى 

 تعتبر الشركة مسؤولة عن تأمين كافة املعدات التي يتم شحنها بموجب اتفاقية خدمات النقل والشحن لوزارة الدفاع. 

 ال يحق للشركة التنازل عن اتفاقية خدمات النقل والشحن لوزارة الدفاع دون موافقة خطية مسبقة من وزارة الدفاع. 

 في املائة من تكلفة نقل املعدات التي يتم شحنها بشكل  2ق لوزارة الدفاع خصم نسبة في حال حدوث تأخير، يح

  .في املائة من إجمالي قيمة اتفاقية خدمات النقل والشحن 22أسبوعي وذلك بحد أقص ى ال يتجاوز 

ربية السعودية ملخص الشروط ألاساسية التفاقية خدمات النقل والشحن مع وزارة الداخلية في اململكة الع 11-2-2-2

 ."(اتفاقية خدمات الشحن والنقل لوزارة الداخلية)"

املوافق )هـ 11/24/2491قامت الشركة ووزارة الداخلية بإبرام اتفاقية خدمات النقل والشحن لوزارة الداخلية املؤرخة في 

 . تقوم الشركة بموجبها بشحن معدات عسكرية وأمنية( م29/21/1225

 القيمة

ما يعادل حوالي )ريال سعودي  422.222.222الكلية التفاقية خدمات النقل والشحن لوزارة الداخلية تبلغ القيمة 

 .للسنوات الخمس القادمة( دوالر أمريكي 221.111.119

 املدة وإلانهاء

 .يوم تقويمي 2122وستبقى سارية ملدة ( م29/21/1225املوافق )هـ 11/24/2491أصبحت الاتفاقية سارية بتاريخ  

 :يحق لوزارة الداخلية انهاء الاتفاقية في حال

  بعرض رشوة على أحد موظفي وزارة الداخلية( سواء بشكل مباشر أوغير مباشر)قيام الشركة. 

  تأخير البدء بالعمل من قبل الشركة أو البطء في التنفيذ أو إلاخفاق في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية دون تصحيح

  25ذلك الوضع خالل 
ً
 .يوما

 تنازل الشركة عن الاتفاقية والتعاقد عليها من الباطن دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. 

 دخول الشركة في إجراءات التصفية أو إلافالس. 

 شروط رئيسية أخرى 

 تعتبر الشركة مسؤولة عن تأمين كافة املعدات التي يتم شحنها بموجب اتفاقية خدمات النقل والبضائع. 

  ال يحق للشركة التنازل عن اتفاقية خدمات النقل وشحن لوزارة الداخلية دون موافقة خطية مسبقة من وزارة

 .الداخلية

  في املائة من تكلفة نقل املعدات التي يتم شحنها بشكل  2في حالة حدوث تأخير، يحق لوزارة الداخلية خصم نسبة

 .من إجمالي قيمة الاتفاقيةفي املائة  22أسبوعي وذلك بحد أقص ى ال يتجاوز 

  في حال فشلت الشركة في إدخال بيانات املواد املشحونة ألي عملية شحن إلى نظام املعلومات، يحق لوزارة الداخلية

في املائة من إجمالي قيمة عملية  22في املائة عن كل يوم تأخير وذلك بحد أقص ى ال يتجاوز  2فرض غرامة مالية قدرها 

 .الشحن تلك
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 ة حدوث أي إخالل أو تأخير من جانب الشركة فيما يتعلق بنطاق عملها واختصاصاتها، يحق لوزارة الداخلية في حال

 .في املائة من إجمالي قيمة الاتفاقية، وذلك بعد إرسال إنذار خطي مسبق 22فرض غرامة ال تتجاوز 

  لداخلية خالل مدة العقدموظف من وزارة ا 92تلتزم الشركة بتقديم تدريب سنوي ملدة ثالثة أيام لعدد . 

الوقود البحري على أساس التسليم على ظهر السفينة مع شركة أرامكو  بيعملخص الشروط ألاساسية التفاقية  11-2-2-4

 ."(اتفاقية بيع الوقود البحري على أساس التسليم على ظهر السفينة)"السعودية 

التسليم على ظهر السفينة مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ  الوقود البحري على أساس بيعقامت الشركة بإبرام اتفاقية 

. الشروط التي تقوم شركة أرامكو السعودية بموجبها ببيع الوقود البحري للشركة لوضع( م23/22/1222املوافق )هـ 25/22/2491

اتفاقية )"م 92/21/1222هـ املوافق 25/21/2499قام الطرفان بتجديد الاتفاقية من خالل الدخول في اتفاقية تعديل مؤرخة في 

هـ 21/21/2494اقية تعديل أخرى مؤرخة في كما قام الطرفان في الدخول في اتف "(.تعديل عقد التسليم على ظهر السفينة

 .م92/21/1221املوافق 

 اتفاقية البيع والشراء

 من أرامكو السعودية 1420222بموجب الاتفاقية املعدلة تقوم الشركة بشراء واستالم 
ً
. طن متري من الوقود البحري سنويا

ويتم احتسابها بالرجوع إلى قائمة أرامكو )تفاقية يتفاوت سعر الطن املتري ويتم تحديده عن طريق آلية للخصم مذكورة في الا

 (.السعودية ألاسبوعية التي تتضمن أسعار الوقود البحري في أي تاريخ للتسليم

 املدة وإلانهاء

املوافق )هـ 24/22/2491الوقود البحري على أساس التسليم على ظهر السفينة سارية بتاريخ  بيعأصبحت اتفاقية 

 بشكل  21ملدة ( وتعديالتها)تم تجديد هذه الاتفاقية و (. م92/21/1222املوافق )هـ 25/21/2499وحتى ( م22/22/1222
ً
شهرا

 بشكل مبدئي  21ملدة ( وتعديالتها)هذه الاتفاقية ، كما تم تجديد (م92/21/1221املوافق )هـ 29/21/2494مبدئي تنتهي في 
ً
شهرا

 بشكل تلقائي 21ملدة ( وتعديالتها)، وبعدها يتم تمديد بنود الاتفاقية (م92/21/1229املوافق )هـ 11/21/2495تنتهي في 
ً
. شهرا

 بشكل سنوي إال إذا تم إلغاؤها من قبل ألاطراف
ً
 .ويستمر تجديد الاتفاقية تلقائيا

 على ألاقل من تاريخ انتهاء يحق للطرفي
ً
ن إنهاء الاتفاقية دون سبب من خالل إرسال إشعار خطي للطرف آلاخر قبل ثالثين يوما

 . الاتفاقية

 الاتفاقيات مع ألاطراف ذوي العالقة 11-2-1

 "(السفناتفاقية إدارة )"ملخص الشروط الرئيسية التفاقية إدارة السفن بين الشركة وشركة الشرق ألاوسط  11-2-1-1

هـ 24/22/2491بتاريخ ( شركة تابعة مملوكة للشركة بالكامل)قامت الشركة بإبرام اتفاقية إدارة السفن مع شركة الشرق ألاوسط 

الشروط التي ستقوم شركة الشرق ألاوسط بموجبها بتقديم خدمات إدارة الناقالت التابعة  لوضع( م22/22/1222املوافق )

 .م22/22/1222هـ املوافق 24/21/2491اتفاقية إدارة السفن بتاريخ  قام الطرفان بتعديل. للشركة

 الخدمات

في مقابل تلك الخدمات، . بموجب الاتفاقية، تقوم شركة الشرق ألاوسط بتقديم خدمات فنية وخدمات إدارة الطاقم للشركة

  220222تقوم الشركة بسداد أتعاب دعم فني بقيمة 
ً
 .الشرق ألاوسط كةلصالح شر عن كل سفينة دوالر شهريا

 املدة وإلانهاء

م وستستمر بالسريان حتى يتم إلغاؤها من 22/22/1222هـ املوافق 24/22/2491أصبحت اتفاقية إدارة السفن سارية منذ تاريخ 

يحق للطرفين إنهاء الاتفاقية دون سبب من خالل إرسال إشعار خطي للطرف آلاخر قبل شهرين على ألاقل من . قبل أحد الطرفين

 . تاريخ إلانهاء املقترح
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ملخص الشروط الرئيسية التفاقية إدارة السفن بين الشركة الوطنية لنقل الكيماويات وشركة الشرق ألاوسط  11-2-1-2

 "(اتفاقية إدارة السفن للشركة الوطنية لنقل الكيماويات)"

املوافق )هـ 22/21/2411قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات بإبرام اتفاقية إدارة السفن مع شركة الشرق ألاوسط بتاريخ 

. لتحديد الشروط التي ستقوم شركة الشرق ألاوسط بموجبها بتقديم خدمات للشركة الوطنية لنقل الكيماويات( م14/21/1229

 بتاريخ (م22/24/1222املوافق )هـ 11/24/2491قام الطرفان بتعديل اتفاقية إدارة السفن بتاريخ 
ً
هـ 22/22/2491، والحقا

 (.م22/23/1222املوافق )

 تالخدما

بموجب الاتفاقية، تقوم شركة الشرق ألاوسط بتقديم خدمات فنية وخدمات إدارة الطاقم لناقالت الشركة الوطنية لنقل 

 .بسداد أتعاب شهرية لصالح شركة الشرق ألاوسط الوطنية لنقل الكيماويات في مقابل تلك الخدمات، تقوم الشركة. الكيماويات

 املدة وإلانهاء

وستستمر بالسريان حتى يتم إلغاؤها من ( م14/21/1229املوافق )هـ 22/21/2411السفن سارية منذ تاريخ أصبحت اتفاقية إدارة 

أشهر على ألاقل من  9يحق للطرفين إنهاء الاتفاقية دون سبب من خالل إرسال إشعار خطي للطرف آلاخر قبل . قبل أحد الطرفين

 . تاريخ إلانهاء املقترح

 "(اتفاقية خدمات الشحن مع شركة إس أويل)"أويل  -سية التفاقية خدمات الشحن مع إسملخص الشروط الرئي 11-2-1-4

 بأن شركة إس أويل  م21/24/1225قامت الشركة بإبرام اتفاقية خدمات الشحن مع شركة إس أويل الجنوب كورية بتاريخ 
ً
علما

بتقديم خدمات نقل  ركة بموجب الاتفاقيةتقوم الشو  ،هي طرف ذو عالقة بالشركة "(أويل-إس)"جنوب كوريا الواقعة في سيئول،

 . النفط الخام على متن ناقالتها لصالح شركة إس أويل من الخليج العربي والبحر ألاحمر إلى أونسان الكورية

 القيمة

 . عوديمليون ريال س 15202220222يتوقع أن يشكل الحد ألادنى من إلايرادات السنوية للشركة نتيجة هذه الاتفاقية حوالي 

 املدة وإلانهاء

 . م22/21/1225إلاصدار هذه، مدة هذه الاتفاقية عشر سنوات يبدأ سريانها بتاريخ حتى تاريخ نشرة 

عد أويل -شركة إسكما تجدر إلاشارة بأن 
ُ
هذه الاتفاقية وحتى تاريخ نشرة إلاصدار هذه، لم يتم أن و  ،طرف ذو عالقة بالشركةت

   .من الجمعية العامة للشركة وتنوي الشركة عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها املقبل ا بعداملوافقة عليها أو إقراره

ملخص ) 1-2-24، والقسم (ملخص مستندات صفقة فيال) 2-2-24كما تجدر إلاشارة إلى أن الاتفاقيات املشار إليها في القسم 

الوقود البحري على أساس التسليم على  بيعالتفاقية  ملخص الشروط ألاساسية) 9-5-1-24 ، والقسم(مستندات الشحن البحري 

اتفاقيات مبرمة مع مجموعة أرامكو السعودية، والتي تعد أحد املساهمين الكبار في  ، هي(ظهر السفينة مع شركة أرامكو السعودية

 (.من خالل شركة أرامكو السعودية للتطوير)الشركة 

 للتفصيل الوراد في القسم  الشركة، تجدر إلاشارة إلى أنو 
ً
التسهيالت  على عدد من حصلت، قد "الترتيبات املالية" 1-1-24وفقا

  .الذي يعد أحد املساهمين الكبار في الشركة، و من صندوق الاستثمارات العامة املالية

 امللكية الفكرية 11-2-1  

باسمها لدى إدارة العالمات  93التجارية ضمن الفئة ، سّجلت الشركة عالمتها (م12/29/1221املوافق )هـ 11/24/2499في 

بالحروف العربية وكلمة " البحري "وتضّم العالمة التجارية، باللون ألازرق والرمادي، كلمة . التجارية في وزارة التجارة والصناعة

"Bahri " إلى جنب مع شكل هندس ي يشبه الجزء ألامامي من السفينة 
ً
وتعتبر كلمة "(. كل الهندس يالش)"بالحروف الرومانية جنبا

 فقط بموجب هذه العالمة التجارية إذا استخدمت مع الشكل الهندس ي" البحري "
ً
 .محمية
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، قامت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة بتسجيل عالمتها التجارية (م22/29/1229املوافق )هـ 25/21/2411بتاريخ 

تتألف العالمة التجارية من رسم لصاري سفينة . جارية في وزارة التجارة والصناعةباسمها لدى مكتب العالمات الت 93تحت الفئة 

 .باألحرف الرومانية NCCعليه ألاحرف 

تجارية في اململكة،  اتباستثناء شعار الشركة، وشعار الشركة الوطنية لنقل الكيماويات املحدودة املذكورين أعاله واملسجلين كعالم

ليس هناك أية عالمات تجارية أو براءات اختراع أو حقوق تأليف أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى ذات أهمية تذكر بالنسبة لعمل 

 .الشركة أو ربحيتها

 التأمين 11-2-0

ص . يهاتستفيد الشركة من عدة بوالص تأمين مرتبطة بالناقالت التي تملكها واملوظفين الذين يعملون لد
ّ
ويرد الجدول أدناه ملخ

 :نشرة إلاصدار هذهعن بوالص التأمين املختلفة التي حصلت عليها الشركة كما في تاريخ 

 ملخص عن بوالص التأمين التي حصلت عليها الشركة: 2-11 الجدول 

 حدود املسؤولية طبيعة التغطية املزّود/شركة التأمين التغطية/نوع البوليصة

الحماية )"الحماية والتعويض 

 "(والتعويض

عدد من أندية 

الحماية والتعويض 

املجموعة "ضمن 

الدولية ألندية 

، "الحماية والتعويض

والتي تؤّمن البحري 

من خاللها ناقالتها 

مجموعة أندية )"

 "(الحماية والتعويض

التزامات مع أطراف أخرى 

مشغلي /ومصروفات مالكي

 .الناقالت املرتبطة بها

للحادثة كي مليار دوالر أمري 9

 للحدود الفرعية الواحدة 
ً
وفقا

 :التالية

 2 –النفطي  مسؤولية التلّوث

 مليار دوالر لكّل حادث

مليار  9 –مسؤوليات الطاقم    

 دوالر أمريكي لكل حادث

 مليار دوالر أمريكي 1 -الركاب    

مصروفات الشحن وغرامات 

التأخير ومصروفات الدفاع 

الشحن وغرامات التأخير )"

 "(والدفاع

مجموعة أندية 

 الحماية والتعويض

التكاليف القانونية التي 

يتكّبدها مالك السفينة أو 

مستأجرها السترداد ألاجور أو 

للدفاع عن النزاعات املرتبطة 

 .بالشحن وغرامات التأخير

مليون دوالر كحد أدنى  5

للمطالبة، بمخصص إضافي 

مليون دوالر فيما  1بحد أعلى 

ملشاكل الناشئة يتعلق بإصالح ا

 ناقلتينتغيير عن إلاهمال أو 

سوق )التعاونية  تغطية الهيكل واملحركات

 (لندن

تغطية الناقالت ضّد أي ضرر 

في هيكلها أو محركاتها، 

ومسؤوليات تعّرضها 

لالصطدام، وأية مخاطر بحرية 

 .أخرى 

 : هو  أسطول املبلغ املؤّمن لكل 

 :(روكون ) بضائع عامةاقالت ن

 دوالر أمريكي   42509140252

ناقالت النفط    

 :ناقالت املنتجات/العمالقة

 مريكيأدوالر  1024901190592

 : ناقالت الكيماويات

  دوالر أمريكي  99404410191
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 حدود املسؤولية طبيعة التغطية املزّود/شركة التأمين التغطية/نوع البوليصة

: ناقالت الكيماويات   

دوالر  99301990222.22

 أمريكي

ل التأمين شركة حلو  شهادة تغطية املسؤولية املالية

ي إس إم آ)البحري 

املعروفة سابًقا  (إل

 ينال  باسم شور 

الضمانات املالية لتلبية 

بات قانون منع التلوث 
ّ
متطل

م في 2332النفطي لعام 

الواليات املّتحدة وقانون 

الاستجابة والتعويضات 

 .واملسؤولية البيئية الشاملة

الحد املخّصص لكل ناقلة هو 

دوالر أمريكي للطن أو  20322

دوالر أمريكي  2102220222

 أيهما أعلى،

الحد املخّصص للسفينة فيما 

ق بالناقالت ألاخرى هو 
ّ
يتعل

دوالر أمريكي للطن أو  352

دوالر أمريكي أيهما  1220222

 أعلى

تأمين /النقل بغير ناقالت الشركة

 خدمات الشحن

الشحنات التي تّم نقلها على  تي تي كلوب، لندن

 غير ناقالت البحري 

ألي )دوالر أمريكي  102220222

حادث واحد من دون أي حد 

لعدد الحوادث في سنة 

 (.بوليصة التأمين

معّدات قيادة السفن مثل  تي تي كلوب، لندن معدات املناولة للسفن

الرافعات ومناوالت الحاويات، 

واملسؤول عن قيادة سفن 

السحب، وآالت تنظيف سطح 

 .السفينة

ل الحد العام لهذه 
ّ
يشك

مليون دوالر  9.5التغطية 

 .لكل حادث أمريكي

/ رهونات مخاطر التأمين إلاضافي

 رهونات تغطية تأمين الفوائد

ب من قبل البنوك 
ّ
مترت

الرئيسة في إطار 

اتفاقيات التسهيالت 

 املختلفة للشركة

املبالغ املستحّقة من القروض 

 .غير املسّددة للبنك ذي الصلة

تدفع البحري قسط التأمين 

إلى شركة التأمين بالتنسيق مع 

 .الرئيس البنك

حسب اتفاقية التسهيالت ذات 

 .الصلة

بوليصة مفتوحة لعمليات الشحن 

الخاصة بوزارة الدفاع في كافة 

 أنحاء العالم

الشحنات البرية، والجوية،  التعاونية

والبحرية املرتبطة بوزارة 

الدفاع في كافة أنحاء العالم 

. بالحد ألاقص ى ألي شحنة

وتصدر شهادات التأمين على 

نصف  شعاراتإلا أساس 

الشهرية املرسلة من قبل 

 .البحري إلى التعاونية

 مليون ريال سعودي 219.5

ألاصول غير البحرية مثل  مزّودون مختلفون  التأمين غير البحري 

املعّدات إلالكترونية 

 .واملمتلكات

 لنوع البوليصة
ً
 متغّير وفقا

تأمين جماعي على حياة املدراء 

فين 
ّ
 (التكافل)واملوظ

تغطية في جميع أنحاء العالم  التعاونية

للمدراء واملوظفين العاملين في 

 يصل إلى حّد  14راتب 
ً
شهرا

مليون ريال  1أقص ى قدره 
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 حدود املسؤولية طبيعة التغطية املزّود/شركة التأمين التغطية/نوع البوليصة

مكاتب الشركة في الرياض، 

 .وجدة، والدمام، والجبيل

 سعودي

التأمين الصحي لجميع موظفي  التعاونية التأمين الصحي للموظفين

 .بحري وعائالتهم

 

يبلغ الحد ألاقص ى السنوي 

ريال سعودي   5220222

 للشخص الواحد

البنكية التأمين على الحوالات 

 إلالكترونية

 .التأمين على سوء الاستخدام التعاونية

 

مليون ريال لكل موظف  5

 .مفوض من قبل الشركة

التأمين على مبنى الشركة  التعاونية تأمين مبنى الشركة الرئيس ي

الحريق وألاخطار الرئيس ي ضد 

 .ألاخرى 

 ريال سعودي 103420911

  ____________________________ 

 الشركة: املصدر

  الدعاوى القضائية والنزاعات 11-2-0

 الدعاوى القضائية

، وال أي عضو من أعضاء مجموعة البحري، في أي ترتيبات تقاي ي البحري تقر 
ً
، كما في تاريخ نشرة إلاصدار هذه، بأنها ليست طرفا

 
ً
 وبصورة سلبية على الوضع املالي للبحري أو أعضاء مجموعة البحري ونتائج  أو تحكيم من شأنها منفردة

ً
 التأثير جوهريا

ً
أو مجتمعة

أعمالهم، وحسب علم البحري فإنه ال توجد على البحري أو أعضاء مجموعة البحري أي دعوى قضائية أو تحكيمية مهدد برفعها 

 التأثير جوهري
ً
 أو مجتمعة

ً
 وبصورة سلبية على الوضع املالي للبحري أو أعضاء مجموعة البحري ونتائج أو متوقعة من شأنها منفردة

ً
ا

 .أعمالهم

 النزاعات

 في أي نزاع أو دعوى قضائية 
ً
د مجلس إلادارة أّن الشركة وأعضاء مجموعة البحري ليسوا طرفا

ّ
من ( سواء قائمة أو محتملة)يؤك

 .ركة أو مجموعة البحري شأنها أن يكون لها أثر سلبي جوهري على الوضع املالي للش
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 املعلومات العامة .12

 املوافقة على الصكوك 12-1

 في اجتماعها املنعقد بتاريخ 
ً
باملوافقة على ( م22/24/1225املوافق )هـ 21/21/2491أصدرت الجمعية العامة العادية للمصدر قرارا

 .على أي صكوك يصدرها املصدر إصدار الصكوك وتخويل مجلس إلادارة بتحديد التوقيت واملبالغ والشروط املطبقة

 .(م12/24/1225املوافق )ه 21/29/2491بتاريخ  قراره الصادر بالتمرير وافق مجلس إدارة املصدر على إصدار الصكوك بموجب 

قام املصدر بالحصول على كافة املوافقات التنظيمية والتراخيص فيما يتعلق بإصدار الصكوك وإبرام مستندات الصكوك التي هو 

 .فيهاطرف 

 املصروفات 12-2

  .ريال سعودي 29.111.291.11 إلىُيقدر املصدر إجمالي التكاليف والنفقات املتعلقة بإصدار الصكوك أن تصل تقريبا 

 إلاعفاءات 12-4

لقواعد ( محتويات نشرة إصدار أدوات الدين وأدوات الدين القابلة للتحويل) 5من امللحق ( إلاعفاءات) 12ألغراض الفقرة 

قواعد التسجيل وإلادراج فيما يتعلق من من املتطلبات التالية  هاأنَّ الهيئة قد أعفتب بأن توضحالشركة  تودالتسجيل وإلادراج، 

 :بإصدار الصكوك

 وإلادراج التسجيل ومتطلبات قواعد إعفاءات :1-12 الجدول 

 إلاعفاء املطلو    نص املادة املادة

من ( طلب التسجيل وإلادراج) (أ) 21املادة  2 .1

  .(التعهد بالتغطية)الباب الرابع 

التعهد بتغطية الطرح بشكل كامل من على أنه يجب  هذه الفقرة تنص

 .متعهد تغطية مرخص له من الهيئة

متعهد بتغطية الطرح بشكل طلب تقديم تلإلعفاء من متم تقديم طلب 

 .كامل

طلب التسجيل وقبول ( )29( )ب) 23املادة  1 .2

من الباب الرابع ( إلادراج واملستندات املؤيدة

 (.التسجيل وإلادراج)

صدر أن يقدم للهيئة تقرير العناية  هذه الفقرةتنص 
ُ
على أنه يجب على امل

 .املهنية الالزمة املالي بشأن الطلب

تم تقديم طلب لإلعفاء من مطلب تقديم تقرير العناية املهنية الالزمة 

 .املالي

نشر نشرة إلاصدار وإلاشعارات ( )أ) 15املادة  9 .4

التسجيل )من الباب الرابع ( الرسمية

 (.وإلادراج

صدر على أنه يجب على  الفقرةتنص هذه 
ُ
صدار أن ينشر نشرة إلا امل

 قبل بداية  24 تها للجمهور خالل فترة ال تقل عنوالتأكد من إتاح
ً
يوما

 .الطرح

 التي تسبق الطرح( 24)تم تقديم طلب لإلعفاء من هذه الفترة 
ً
 .يوما

لقواعد التسجيل  5من امللحق  19الفقرة  4 .1

 .وإلادراج

مستندات معينة للمعاينة لفترة ال تقل على وجوب إتاحة  الفقرةتنص هذه 

 قبل نهاية فترة الطرح 12عن 
ً
 .يوما

تم تقديم طلب لإلعفاء من مطلب الحد ألادنى لفترة إتاحة املستندات 

للمعاينة قبل نهاية فترة الطرح، وإنما ستعرض من بداية الطرح وستظل 

 .متاحة طاملا ظلت الصكوك قائمة

لقواعد  5من امللحق ( ب( )1) 29الفقرة  5 .2

 .التسجيل وإلادراج

تنص هذه الفقرة على وجوب إعداد تقرير صادر عن املحاسب القانوني 

 للمتطلبات املنصوص عليها في امللحق رقم 
ً
من قواعد التسجيل ( 1)وفقا

وإلادراج في حال إجراء أي تغييرات هيكلية في املصدر أو تغيير في رأس املال 
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 إلاعفاء املطلو    نص املادة املادة

باستخدام تمويل خارجي خالل السنوات املالية الثالث السابقة مباشرة 

 .لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول إلادراج

 
ً
تم تقديم طلب لإلعفاء من إعداد تقرير صادر عن املحاسب القانوني وفقا

من قواعد التسجيل ( 1)للمتطلبات املنصوص عليها في امللحق رقم 

 .وإلادراج

 

 ديري الاكتتا  ومديري استقبال العروض مع املصدرتعامالت م 12-1

لقد سبق ملديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض وهيئاتهم التابعة أن قدموا خدمات الاستشارات املالية وخدمات الاستشارات 

لخاصة والدخول في و الخدمات البنكية التجارية وخدمات الحصول أو ترتيب القروض أو غيرها من أدوات التمويل ا/البنكية أو

 
ً
وعلى وجه . معامالت املشتقات مع املصدر أو مجموعة البحري مقابل الحصول على الرسوم املعتادة وقد يقومون بذلك مستقبال

الخصوص وفي سياق العمل املعتاد ألنشطة مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض والهيئات التابعة لهم فإنهم قد يساهموا 

أو ما )نوعة أو يتملكوها ويمارسوا أنشطة التداول النشط في ألاوراق املالية من أدوات الدين أو حقوق امللكية في استثمارات مت

لحسابهم الخاص أو لحساب ( بما في ذلك القروض البنكية)وألادوات التمويلية ( يتصل بها من معامالت مشتقات ألاوراق املالية

وإن . أو أدوات املصدر أو هيئاته التابعة له/نشطة ألاوراق املالية ألاوراق املالية وعمالئهم وقد تشمل مثل هذه الاستثمارات وأ

 ضد التعرض الائتماني تجاه 
ً
 روتينيا

ً
 من مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض أو هيئاتهم التابعة يتحوط تحوطا

ً
بعضا

 لسياسات إدارة املخاطر املتعار 
ً
ف عليها، وعادة ما يتحوط مديرو الاكتتاب ومديرو استقبال املصدر وهيئاته التابعة وهذا وفقا

العروض هؤالء ضد مثل هذا التعرض بالدخول في معامالت تتألف إما من شراء مبادالت التعثر الائتماني أو تأسيس مراكز قصيرة 

 من هذه املراكز قصيرة املدى قد تؤث. املدى في ألاوراق املالية وقد يشمل هذا الصكوك
ً
 على أسعار تداول وإن أيا

ً
 سلبيا

ً
ر تأثيرا

أو /وقد يقدم مديرو الاكتتاب ومديرو استقبال العروض وهيئاتهم التابعة لهم توصيات استثمارية و. الصكوك في املستقبل

/ ينشرون أو يصرحون بآراء على أساس بحوث مستقلة عن هذه ألاوراق املالية أو ألادوات التمويلية وقد يمتلكون مراكز قصيرة

 .ويلة املدى في هذه ألاوراق املالية وألادوات أو يقدمون توصيات إلى عمالئهم بذلكط

قد وقع على اتفاقية تسهيالت مرابحة واتفاقية وكالة استثمار، كالهما بتاريخ  فإن املصدر  تسهيل املرابحة الجسري يخص وفيما 

م، مع بعض من مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض والكيانات املرتبطة بكل منهم، بما في ذلك إتش إس 1224يونيو  19

 .ان تشيس إن أيهقبي مور يطاني وبنك جي بي س ي العربية السعودية املحدودة ومجموعة سامبا املالية والبنك السعودي البر 
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 شروط وأحكام الصكوك .11

 ألحكامه وتنطبق عليه 
ً
 "(.الشروط)"فيما يلي نص شروط وأحكام الصكوك التي سترفق بالصك الرئيس ي وفقا

 مقدمة

من نشرة إلاصدار " العامةاملعلومات " 25طالع على القسم تم تقديم طلب إلى الهيئة لتسجيل الصكوك وقبول إدراجها، ويرجى الا 

 .حول القرارات والتصاريح واملوافقات التي سيتم إصدار وطرح الصكوك بناًء عليها

حصة مشاعة غير قابلة للتجزئة في ملكية "( صك"، وكل منها "الصكوك)" م1211يمثل كل صك من الصكوك التي ستنتهي في 

 فيما بينها في ألاولويةومتساوي( طبقا لتعريفها في هذه الشروط)موجودات الصكوك 
ً
وتحتفظ الشركة الوطنية السعودية . ة دوما

، اململكة 22431، الرياض 1392. ب.شارع الستين، امللز، ص 513، وعنوانها املسجل هو مبنى البحري رقم (البحري )للنقل البحري 

إعالن )"وفقا إلعالن وكالة "( الصكوك حملة)"ملصلحة حملة الصكوك املسجلين  "(املصدر)"العربية السعودية ، بصفتها املصدر 

 منه "( الوكالة
ً
بين املصدر وشركة إتش إس بي س ي العربية ( كما هو معرف في هذه الشروط)ُيبرم في تاريخ إلاقفال أو قريبا

، الرياض 3214. ب.املروج، ص -شارع العليا  9119السعودية املحدودة بصفتها وكيل حملة الصكوك، وعنوانها املسجل هو 

، وهو مصطلح يتضمن أي خلف لوكيل حملة الصكوك فيما "وكيل حملة الصكوك)"، اململكة العربية السعودية 1155-21119

ووفقا إلعالن الوكالة، ُيعّين وكيل حملة الصكوك للعمل . إن التزامات املصدر فيما يخص الصكوك غير مضمونة(. يتعلق بالصكوك

الصكوك، ويعدُّ كل حامل صكوك باكتتابه وشرائه وامتالكه للصكوك موافقا على بصفة وكيٍل وذلك لصالح ونيابة عن حملة 

شروط إعالن الوكالة، بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، قدرة حملة الصكوك، عن طريق قرار غير عادي، على إلغاء 

 يقد( 92)تعيينهم لوكيل حملة الصكوك عن طريق إشعار ال تقل مدته عن ثالثين 
ً
 يدخل يوما

ّ
م إلى وكيل حملة الصكوك على أال

 إلعالن الوكالة
ً
 .هذا إلالغاء حيز النفاذ حتى يعّين من يخلفه حسب ألاصول وفقا

 ملا هو موضح في الشرط " صكوك"إن إلاشارة في هذه الشروط إلى كلمة 
ً
 9تعد إشارة إلى الصكوك التي يمثلها الصك الرئيس ي طبقا

 (.الصيغة والفئة)

د ال سدَّ
ُ
 من تاريخ إلاقفال وت

ً
اتفاقية إدارة )"دفعات املتعلقة بالصكوك وفقا التفاقية إدارة الدفعات التي ستبرم في أو قريبا

 -شارع العليا  9119بين املصدر وشركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة التي يقع عنوانها املسجل في "( الدفعات

، وهو مصطلح "مدير الدفعات)"، اململكة العربية السعودية بصفتها مدير الدفعات 21119-1155، الرياض 3214. ب.املروج، ص

 . وأطراف أخرى ( يشمل أي خلف أو مدير دفعات آخر يتم تعيينه بخصوص الصكوك

يتم الاكتتاب في الصكوك عن طريق تقديم نموذج طلب استثمار إلى مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض حسب الشروط 

 .من نشرة إلاصدار هذه" الاكتتاب والبيع" 21والتفاصيل املوضحة في القسم 

ص الصكوك وفق تقدير املصدر ومديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض وذلك بعد إنتهاء فترة الطرح خالل مدة يويكون تخص

هذه، ولن تصدر أي مستندات ملكية من نشرة إلاصدار " الاكتتاب والبيع" 21أيام عمل كما هو موضح في القسم  22أقصاها 

 .مؤقتة خاصة بالصكوك

 .من نشرة إلاصدار هذه حول التاريخ املتوقع لبدء التداول بالصكوك" الاكتتاب والبيع" 21يرجى إلاطالع على القسم 

الصكوك ويعتبر كل حامل صكوك أولي، باكتتابه وشرائه وتملكه للصكوك، أنه قد فوض وصادق ووافق على قيام وكيل حملة 

 . التي هو طرف فيها وعلى شروط وأحكام كل وثيقة من وثائق الصكوك"( الشروط"كما هي معرفة في هذه )بإبرام وثائق الصكوك 

وتخضع ألحكامها "( الشروط"كما هي معرفة في هذه )إن بعضا من نصوص هذه الشروط هي ملخصات لوثائق الصكوك 

التفصيلية، ويتمتع حملة الصكوك بالحقوق الناشئة عن مواد وثائق الصكوك املنطبقة عليهم كما أنهم ملزمون بما جاء فيها 

ئمة، فسوف تتوفر نسخ من إعالن الوكالة، واتفاقية إدارة الدفعات واتفاقية وطاملا كانت أي من الصكوك قا. ويعّدون على علم بها
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 لتعريفها في هذه الشروط)املضاربة 
ً
 لتعريفها في هذه الشروط)واتفاقية املرابحة الرئيسية ( طبقا

ً
ملعاينة حملة الصكوك ( طبقا

من " دليل الشركة"دة للمصدر في عنوانه املشار إليه في قسم اعتبارا من تاريخ إلاقفال أثناء ساعات العمل املعتادة في املكاتب املحد

 .نشرة إلاصدار هذه

 التعريفات (1

 : في هذه الشروط تعني املفردات واملصطلحات التالية ما يلي

 .تعني البنك السعودي البريطاني" بنك الحسا "

 .للصكوك القائمةتعني في أي وقت مجموع القيمة الاسمية إلاجمالية " القيمة الاسمية إلاجمالية"

 للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين" املعايير املحاسبية املعمول بها"
ً
 .تعني املبادئ املحاسبية العامة املعمول بها وفقا

 .تعني هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية" الهيئة"

، شركة مساهمة سعودية تحمل السجل التجاري رقم (البحري )الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تعني " البحري "

 (.باستثناء عملها بصفة مضارب بموجب اتفاقية املضاربة)، عندما تعمل باألصالة عن نفسها أو نيابة عن الغير 2222211211

 (.معدل ألاساس()ب)8في الشرط تعني املعنى املشار إليه " معدل ألاساس"

م فيما 1224يونيو  19عني التسهيالت املقدمة إلى املصدر بموجب اتفاقية تسهيل املرابحة املؤرخة ي" املرابحة الجسري تسهيل "

 )بين املصدر 
ً
، بما قد يجري عليها من تعديل (بصفتها وكيل استثمار)وإتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة ( بصفته مشتريا

 .من وقت إلى آخر

م فيما بين 1224يونيو  19ني أي ضمانات منشأة بموجب اتفاقية تسهيل املرابحة املؤرخة تع" ري املرابحة الجستسهيل ضمانات "

 )املصدر 
ً
، بما قد يجري عليها من تعديل من (بصفتها وكيل استثمار)السعودية املحدودة  وإتش إس بي س ي العربية( بصفته مشتريا

 .وقت إلى آخر، أو تضمن أي التزام بموجب تلك الاتفاقية

 .يعني اليوم الذي تفتح فيه البنوك املحلية أبوابها للعمل املعتاد في اململكة العربية السعودية" مليوم الع"

لصالح حملة )تعني كامل ألانشطة الحالية لشركة البحري املتوافقة مع أحكام الشريعة واستثمارات املضارب " محفظة ألاعمال"

 (.محفظة ألاعمال( )ب)  1وأي استثمارات أخرى تتم بموجب الشرط ( الصكوك

 (.شراء السلع( )هـ)1تعني املعنى املشار إليه في الشرط " مساهمة رأس املال"

 من البائع ملدير الدفعات واملصدر يخطر بموجبه املصدر ومدير الدفعات بمساهمة " إشعار مساهمة رأس املال"
ً
 صادرا

ً
تعني إشعارا

 .رأس املال املطلوبة

 (.تواريخ قيد التحويل والفترات املقفلة) (ه)4في الشرط نى املشار إليه تعني املع" فترة مقفلة"

 .م92/29/1225ُيقصد به " تاريخ إلاقفال"

 .املضارب لصالح حملة الصكوك وبالنيابة عنهم يحتفظ بهيعني حساب قيد دفتري " حسا  التحصيل"

يوليو  12املوافق )هـ 11/9/2915بتاريخ  1/رقم ميعني نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي " نظام الشركات"

 .، بما ذلك أي تعديل أو تكميل أو استبدال قد يجري عليه(م2315

 .في منازعات ألاوراق املالية تعني لجنة الفصل في منازعات ألاوراق املالية ولجنة الاستئناف" تاناللجن"

 .الرئيسيةاتفاقية املرابحة تعني املعنى املشار إليه في " السلع "

 (.شراء السلع) (ه)6الشرط تعني املعنى املشار إليه في " تأكيد الشروط"

تعني إجمالي حقوق املساهمين في املجموعة كما ترد في أحدث القوائم املالية املوحدة املنشورة " صافي القيمة امللموسة املوحدة"

 للمعايير املحاسبية املعمول بها بعد 
ً
 .خصم إجمالي أية قيمة للشهرة أو ألية أصول أخرى غير ملموسةللمجموعة واملعدة وفقا

تعني إجمالي خصوم املجموعة كما ترد في أحدث القوائم املالية املوحدة املنشورة للمجموعة واملعّدة " إجمالي الخصوم املوحدة"

 للمعايير املحاسبية املعمول بها
ً
 .وفقا

 (.تمهيد) 1في الشرط يقصد بها املعنى املحدد لهذا املصطلح " قائمة"

 في " إعالن الوكالة"
ً
 ".املقدمة"يقصد بها املعنى املحدد لها آنفا

 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية" السعر املؤجل"
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 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية" تاريخ سداد السعر املؤجل"

 (. حاالت إلاخالل)  21ل ألاحداث واملناسبات املبينة في الشرط وتعني ك" حالة إلاخالل"

 (.حاالت إلاخالل) 21يقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " تاريخ حالة إلاخالل"

 (.حاالت إلاخالل) 21يقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " إشعار وقوع حالة إخالل"

 (. حاالت إلاخالل)  21به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط يقصد " إشعار املمارسة"

 (.حاالت إلاخالل)  21يقصد بها املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " فترة املمارسة"

 للشك، أي سفينة كان قد سبق للمصدر أ" سفينة موجودة"
ً
ن تعني أي سفينة مملوكة للمصدر في تاريخ إلاقفال وال تشمل، تجنبا

 .طلبها في تاريخ إلاقفال أو كانت قيد إلانشاء في ذلك التاريخ

 .م92/29/1211يقصد به تاريخ التوزيع الدوري الواقع في " تاريخ الانتهاء"

 بأغلبية ال تقل عن نسبة " قرار غير عادي"
ً
 صادرا

ً
الصكوك املمثلة في اجتماع يعقد حسب ألاصول  من في املائة ⅔66يعني قرارا

 .الصكوكلحملة 

 :يقصد بها أي مديونية تخص ما يلي أو تتعلق به" مديونية"

 ألاموال املقترضة؛ (أ )

 .مبالغ يتم الحصول عليها بالقبول بموجب أية تسهيالت اعتماد قبول أو ما يكون في حكمها بصيغة غير ورقية (ب )

 مبالغ يتم الحصول عليها بموجب أدوات دين أو أدوات مشابهة؛ (ج )

 للمعايير املحاسبية املعمول بها مبلغ أي خصومات متعلقة  (د )
ً
بأي عقد إيجار أو إجارة منتهية بالتمليك مما يعامل وفقا

 كتأجير تمويلي أو رأسمالي؛

 ؛(بخالف أي ذمم دائنة مباعة بدون حق الرجوع)أي ذمم دائنة مباعة أو مخفضة  (ه )

لها نفس ( بيع أو شراء مستقبلي بما في ذلك دون حصر اتفاقية)أي مبالغ يتم الحصول عليها بموجب أي عملية أخرى  (و )

 ألاثر التجاري لالقتراض؛

ويؤخذ في الاعتبار عند حساب القيمة )أي عملية مشتقات يتم إبرامها لغرض الحماية من التقلبات في أي معدل أو سعر  (ز )

الق عملية أو القيمة الفعلية إذا كانت مستحقة نتيجة إلنهاء أو إغ)ألية عملية مشتقات القيمة السوقية آنذاك فقط 

 ؛((املشتقات

أي التزام بالتعويض املقابل عن ضمان أو تعويض أو كفالة أو اعتماد احتياطي أو مستندي أو أداة أخرى مما يكون  (ح )

 من قبل بنك أو مؤسسة مالية باستثناء أي ضمان تنفيذ؛
ً
 صادرا

أي التزام بموجب اتفاقية شراء مقدم أو مؤجل إذا كان أحد ألاسباب الرئيسية وراء إبرام الاتفاقية هو الحصول على  (ط )

 تمويل؛ 

 أي التزامات متكبدة فيما يخص أي ترتيبات للتمويل إلاسالمي؛ و (ي )

إليها في الفقرات من  مبلغ أي التزام يتعلق بأي ضمان أو تعويض بخصوص أي من البنود املشار ( دون احتساب مزدوج) (ك )

 .أعاله( ي)إلى ( أ)

 .تعني الصيغة املسجلة للصك الرئيس ي الذي يمثل الصكوك" الصك الرئيس ي"

 .ُيقصد بها املصدر والشركات التابعة" املجموعة"

 .هـ25/2/2415بتاريخ  2/ُيقصد به نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم امللكي م" نظام ضريبة الدخل"

 (.عقود املرابحة) (د)6ُيقصد بها باملعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " ملرابحة ألاوليةسعر تكلفة ا"

 (.عقود املرابحة) (د)6ُيقصد بها املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " صفقة املرابحة ألاولية"

 (.البحري )ُيقصد به الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري " املصدر"

ان العربية قمور . السعودية املحدودة، وجي بي يعني بنك إتش إس بي س ي العربية" تتا  ومديري استقبال العروضمديري الاك"

 .مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروضالسعودية املحدودة وشركة سامبا لألصول وإدارة الاستثمار، بصفتهم 

 عن التأخير يحسب بشكل يومي للفترة التي تبدأ من تاريخ الاستحقاق املحدد " مبلغ التأخير"
ً
تعني فيما يتعلق بأي مبلغ متأخر مبلغا

 ذلك التاريخ)لذلك املبلغ املتأخر 
ً
، وتكون حاصل (دون أن تشمل ذلك التاريخ)وحتى تاريخ التسوية الكاملة للمبلغ املتأخر ( شاملة
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،  ملائةفي ا2نسبة ( 2: )ضرب ما يلي
ً
 ( 9)واملبلغ املتأخر، ( 1)سنويا

ً
 للسداد مقسوما

ً
وعدد ألايام التي كان فيها املبلغ املتأخر مستحقا

 .912على 

ُيقصد بها أي خسارة أو ضرر أو تكلفة أو رسوم أو دين أو دعوى أو مطالبة أو نفقات أو حكم قضائي أو طلب أو إجراء " الالتزامات"

ويشتمل هذا على سبيل املثال ال الحصر، ما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والجبايات وضرائب )أو التزام آخر من أي نوع 

، وبما فيها أي ضريبة قيمة مضافة أو أي ضريبة مفروضة أو مستحقة مشابهة في هذا الشأن والرسوم (السلع والرسوم ألاخرى 

 .القضائية والنفقات، كل ذلك على أساس التعويض الكامل

 .ُيقصد به تاريخ الانتهاء أو تاريخ حالة إلاخالل" التصفية تاريخ"

 .نقطة أساس 12ُيقصد به لكل فترة توزيع دوري " الهامش"

 .ُيقصد بها اتفاقية املرابحة الرئيسية بين البائع واملصدر املؤرخة في تاريخ إلاقفال أو قريًبا منه" اتفاقية املرابحة الرئيسية"

 (.محفظة ألاعمال( )ب) 1ا املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط يقصد به" أرباح املضاربة"

 .(موجودات الصكوك()أ)6يقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " املضاربة"

 )يقصد بها اتفاقية املضاربة املؤرخة بتاريخ إلاقفال بين املصدر " اتفاقية املضاربة"
ً
 .وبين وكيل حملة الصكوك( بصفته مضاربا

 ( ملصلحة املصدر وحملة الصكوك)يقصد بها حصة املضارب " موجودات املضاربة"
ً
في محفظة ألاعمال، كما يتم حسابها وفقا

 (.محفظة ألاعمال( )ب)1للشرط 

 (.موجودات الصكوك) (أ)6يقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " رأس مال املضاربة"

 (.محفظة ألاعمال( )ب) 1ُيقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " أرباح املضار "

 لحملة الصكوك" املضار "
ً
 .ُيقصد به املصدر بصفته مضاربا

يقصد بها كل اتفاقية مرابحة يتم عقدها بين كّل من البائع واملشتري بموجب اتفاقية املرابحة الرئيسية و " اتفاقيات املرابحة"

 ملا يقتضيه السياق "اتفاقية املرابحة" بعبارة يقصد
ً
 .أي من هذه الاتفاقيات وفقا

 .ُيقصد بها حقوق البائع بموجب أحكام اتفاقية املرابحة الرئيسية" موجودات املرابحة"

ملبلغ  ُيقصد به املعدل الذي يحدده البائع للتأكد من أن عنصر الربح للسعر املؤجل مساٍو على ألاقل" معدل املرابحة ألاساس ي"

 .التوزيع الدوري املستحق في اليوم الذي يلي تاريخ دفع السعر املؤجل

ُيقصد به " عقد املرابحة"ُيقصد بها كل عقد مرابحة ُمبرم بين البائع واملشتري بموجب اتفاقية املرابحة الرئيسية و" عقود املرابحة"

 ملا يقتضيه السياق
ً
 .أي من هذه العقود وفقا

 .بوصفها املبالغ التي تشكل دخل املرابحة (عقود املرابحة( )د)1د به املبالغ املحددة في الشرط ُيقص" دخل املرابحة"

 .ُيقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية" ربح املرابحة"

 .ريال سعودي 202220222ُيقصد بها القيمة الاسمية لكل صك وهي " القيمة الاسمية"

مع ألاخذ في الاعتبار )قصد به أي مبلغ يعجز املصدر عن دفعه وهو مستحق الدفع والسداد وفًقا لوثائق الصكوك يُ " املبلغ املتأخر"

 (.أي فترة سماح معمول بها

 : ُيقصد به، فيما يتعلق بأي تاريخ توزيع دوري جزئي، مبلغ يحسب كما يلي" مبلغ التوزيع الدوري الجزئي"
 

  ي× ( هـ+ ص )× س 

912  
 

 : حيث

 تاريخ التوزيع  =  س
ً
إجمالي القيمة الاسمية لتلك الصكوك القائمة في تاريخ قيد التحويل الذي يسبق مباشرة

 . الدوري الجزئي املعني

 .معدل ألاساس لفترة التوزيع الدوري التي يقع فيها تاريخ التوزيع الدوري الجزئي املعني =  ص

 .  الهامش =  هـ 

 . توزيع دوري وتاريخ التوزيع الدوري الجزئي املعني عدد ألايام بين آخر تاريخ =  ي 
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 .يقصد به أي تاريخ يقوم فيه املصدر باسترداد الصكوك عقب وقوع حالة إخالل" تاريخ التوزيع الدوري الجزئي"

التوزيع الدوري الجزئي ُيقصد بها الفترة التي تبدأ من تاريخ التوزيع الدوري السابق مباشرة لتاريخ " فترة التوزيع الدوري الجزئي"

 .وتنتهي في تاريخ التوزيع الدوري الجزئي

 تحت فقرة " اتفاقية إدارة الدفعات"
ً
 ".املقدمة"ُيقصد بها املعنى املحدد لها آنفا

 تحت فقرة " مدير الدفعات"
ً
 ".املقدمة"ُيقصد به املعنى املحدد له آنفا

يدفع لحملة الصكوك مبالغ التوزيع الدوري وأي مبلغ توزيع دوري جزئي  يقصد بها كافة التزامات املصدر بأن" التزامات الدفع"

 .ورأس مال الصكوك وأي مبلغ آخر مستحق الدفع لحملة الصكوك بموجب وثائق الصكوك 

 .ُيقصد به التاريخ الذي يسبق بداية فترة التوزيع الدوري املعنية بيومي عمل" تاريخ التحديد الدوري"

 :ُيقصد به، لكل فترة توزيع دوري، مبلغ يحسب كما يلي "مبلغ التوزيع الدوري"

  ي× ( هـ+ ص )× س 

            912    

 : حيث

إجمالي القيمة الاسمية لتلك الصكوك القائمة في تاريخ قيد التحويل الذي يسبق مباشرة اليوم ألاخير من  =  س

 . فترة التوزيع الدوري املعنية

 .الدوري املعنيةمعدل ألاساس لفترة التوزيع  =  ص

 .  الهامش =  هـ 

 . عدد ألايام الواقعة في فترة التوزيع الدوري املعنية =  ي 

في كل سنة، بدًء من تاريخ  يناير  92و يوليو 92النصف سنوية والتي ستكون في  تاريخ التوزيعاتُيقصد به " تاريخ التوزيع الدوري"

 ذلك ) م92/29/1211وحتى  م92/22/1221
ً
إذا لم يوافق ذلك التاريخ يوم عمل، يكون تاريخ التوزيع  ، على أنه،(التاريخشامال

 إال إذا وقع ذلك اليوم في الشهر التالي، وفي تلك الحالة يتم تقديم تاريخ التوزيع الدوري إلى 
ً
الدوري هو يوم العمل التالي مباشرة

 
ً
 .يوم العمل السابق مباشرة

 )وتستمر حتى أول تاريخ توزيع دوري ( وتشمل ذلك التاريخ)التي تبدأ من تاريخ إلاقفال تعني الفترة " فترة التوزيع الدوري"
ّ

على أال

 )وتستمر حتى تاريخ التوزيع الدوري التالي ( وتشمله)، وكل فترة الحقة تبدأ من أي تاريخ توزيع دوري (تشمل ذلك التاريخ
ّ

على أال

 (.تشمله

أو إعادة تنظيم أو اندماج أو اتحاد بشروط يوافق عليها وكيل حملة الصكوك أو  انضمام( أ)تعني  "إعادة هيكلة مسموح بها"

 .أي اعادة هيكلة على أساس مليء( ب)يوافق عليها بموجب قرار غير عادي أو 

 :تعني" الضمانات املسموح بها"

 .أي ضمانات قائمة في تاريخ إلاقفال (2)

ج هذا الشخص أو اتحاده مع املصدر شريطة أن ال أي ضمانات تضمن مديونية شخص إذا كانت قائمة وقت اندما (1)

 لذلك الاندماج أو الاتحاد وأن ال تمتد لتشمل أي 
ً
أصول أو ممتلكات أخرى تكون قد أنشئت تلك الضمانات تحسبا

 .للمصدر 

 لذلك الاستحواذ (9)
ً
  .أية ضمانات قائمة على ممتلكات أو أصول قبل استحواذ املصدر عليها ما لم تكن قد أنشئت تحسبا

، تجديد أو استبدال أي ري بالكاملإذا تم سداد تسهيل املرابحة الجس ري املرابحة الجستسهيل ضمانات باستثناء  (4)

 للفقرات 
ً
من هذا التعريف، شريطة أن ال تؤدي أي من حاالت التجديد أو ( 9)و( 1)و( 2)ضمانات مسموح بها وفقا

الاستبدال املذكورة إلى زيادة في أصل املبلغ املضمون وأن ال تمتد الضمانات الخاضعة للتجديد أو الاستبدال لتشمل أي 

 (. التنفيذ على ألاصول املعنية بتلك الضمانات عدا متحصالت)أصول جديدة 

يعني أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو مشروع مشترك أو تحالف أو منظمة أو حكومة أو هيئة " شخص""

 .حكومية أو منشأة أخرى سواء كان لها شخصية قانونية مستقلة أم ال

ة لعملية مرابحة الحقة وتنتهي في تاريخ سداد السعر املؤجل تعني املدة التي تبدأ من تاريخ التسوي" فترة معدل الربح"

 .لعملية املرابحة الالحقة تلك
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 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية" أمر الشراء مع وعد بالشراء"

 .يقصد به املصدر بصفته املشتري بموجب عقود املرابحة" املشتري "

 : يعني" شخص مؤهل"

 .ودية بموجب نظام ضريبة الدخلمن مواطني السعشخص طبيعي  (أ )

 في السعودية بموجب نظام ضريبة الدخل ولديه سجل تجاري ساري املفعول  (ب )
ً
ال و . شخص معنوي يعد مقيما

يسري شرط امتالك الشخص املعنوي لسجل تجاري ساري املفعول على املنشآت الحكومية في السعودية وال 

 في السعودية ويديرها شخص مصرح له من الهيئة،على صناديق الاستثمار التي أنشئت 

 .على أن يكون لديه في كال الحالتين حساب بنكي في أحد املصارف املحلية في اململكة العربية السعودية

الاقتراض ُيقصد بها املكاتب الرئيسية في الرياض لكل من املصارف الرئيسية الثالث املشاركة في سوق " املصارف املرجعية"

 بين املصارف في الرياض واملحددة من قبل مدير الدفعات أو بالنيابة عنه ويعني الداخلي

 أو ممثله املعين " املصرف املرجعي" 
ً
 من قبل مدير الدفعات أوال

ً
 للسياق، شريطة أنه عند اختيار مصرف مرجعي أوال

ً
 منهم وفقا

ً
أيا

 .رجعي غير قادر على القيام بذلك الدور حسب ألاصول، فإنه ال يتم تغييره إال إذا أصبح املصرف امل

 .يعني نظام التسجيل الذي يدير املسجل" سجل"

ل"  له وفقا ألحكام اتفاقية التسجيل)، (تداول )يعني السوق املالية السعودية  "املسّجِّ
ً
 (.ويشمل أي مسجل يعّين خلفا

املصدر واملسجل بخصوص الصكوك في أو قريبا من تاريخ تعني اتفاقية التسجيل والتداول التي ستبرم بين " اتفاقية التسجيل"

 .إلاقفال

ُيقصد بها أي مديونية حالية أو مستقبلية تكون على شكل سندات أو أوراق أو ديون أو سندات دين أو أسهم " مديونية معنية"

ي مما سبق أو يدل أي من شهادات أو أي أوراق مالية أخرى أو تكون ممثلها بأ أسهم قرض أو التزامات صكوك بموجبدين أو 

ذلك عليها، والتي تكون في كل حالة من الحاالت السابقة مسّعرة أو مدرجة أو يتعامل بها أو متداولة في أي بورصة أو سوق خارج 

 .البورصة أو في أي سوق من أسواق ألاوراق املالية ألاخرى أو تكون قابلة ألي من ذلك أو أصدرت لذلك الغرض

من إجمالي القيمة الاسمية  في املائة 52يعني، في أي تاريخ، حملة الصكوك الذين يمثلون ما يزيد عن " نصا  حملة الصكوك"

 .للصكوك القائمة في ذلك التاريخ

 (.الاحتياطي –استخدام املتحصالت ( )ز)1ُيقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " الاحتياطي"

 تحت فقرة ُيقصد به املعنى املحدد له آ" الصك"
ً
 ".املقدمة"نفا

 .يعني العملة الرسمية في السعودية" ريال سعودي"أو " رس"

 .ُيقصد بها اململكة العربية السعودية" السعودية"

سعر العرض بالريال السعودي لفترة تعادل فترة التوزيع الدوري املعنية حسب ما يظهر على شاشة ُيقصد به " معدل الشاشة"

أو أي صفحة أخرى تحل محلها في تلك الخدمة، أو أي خدمة أخرى يحددها مدير " )SVA"ابل الرمز مق OASSرويترز، صفحة 

 (.الدفعات كموفر للمعلومات لغرض عرض معدالت مماثلة

تعني أي رهن أو رهن عائم أو ثابت أو حجز أو عبء أو حق احتجاز أو تنازل عن الحقوق أو أخذ ملكية أو التحفظ على " الضمانات"

أو ترتيبات وصاية أو مقاصة على سبيل الضمان أو أي ضمان آخر، مما يضمن التزامات أي شخص، وأي اتفاقية أو ترتيب  ملكية

 لقوانين أي دولة
ً
 للشك، ال تشمل . له ألاثر نفسه، ويشمل ذلك، دون حصر، أي ترتيب مشابه ألي مما سبق وفقا

ً
وتجنبا

 بأي من أصول املصدر كما ال يعد إعطاء الضمانات أي كفالة أو التزام بالتعويض أو الت
ً
زام آخر من املصدر إذا لم يكن مضمونا

 من الضمان لغرض هذا التعريف
ً
 .حقوق ملكية لشخص آخر كجزء من ترتيب تمويل إسالمي غير مضمون نوعا

 .ملرابحةُيقصد به شركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة بصفتها البائع بموجب اتفاقيات ا" البائع"

 .ُيقصد به وكيل حملة الصكوك ومدير الدفعات وبنك الحساب" مقدم خدمات"

 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية" تاريخ التسوية"

 (.عقود املرابحة)(د)6ُيقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " سعر التكلفة الالحقة"

 (.عقود املرابحة)(د)6ُيشار لهذا املصطلح باملعنى املحدد له في الشرط" ةصفقة املرابحة الالحق"
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ُيقصد بها املنشأة التي يتحكم بها املصدر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو يمتلكها بصورة مباشرة أو غير مباشرة " الشركة التابعة"

ية أو من غيرها من حقوق امللكية ألاخرى أو املنشأة التي تكون في املئة من أسهم رأس املال الصادرة أو من امللك 52بنسبة تزيد عن 

في هذا الخصوص يعني الصالحية لتوجيه إدارة وسياسات املنشأة سواء من خالل " التحكم"تابعة لشركة أخرى تابعة للمصدر، و

 .حقوق التصويت بموجب ملكية ألاسهم أو الحصص بموجب عقد أو خالف ذلك

 .أو أكثر من أصول املجموعة على أساس موحد في املائة12يعني " موعةجزء كبير من أصول املج"

 تحت فقرة " الصكوك"
ً
 ".املقدمة"ُيقصد بها املعنى املحدد لها آنفا

 .ويديره مدير الدفعات( بالنيابة عن حملة الصكوك)ُيقصد به حساب يملكه املصدر مع بنك الحساب " حسا  الصكوك"

موجودات املضاربة وموجودات املرابحة والتزامات الدفع، وأي مبالغ قائمة كرصيد لصالح ُيقصد بها " موجودات الصكوك"

 .حساب الصكوك والاحتياطي

 .ُيقصد به القيمة الاسمية إلاجمالية للصكوك القائمة بعد خصم أية خسارة تتعلق بموجودات الصكوك" رأس مال الصكوك"

بما )لوكالة واتفاقية التسجيل واتفاقية إدارة الدفعات واتفاقية املرابحة الرئيسية تعني اتفاقية املضاربة وإعالن ا" وثائق الصكوك"

( بما في ذلك الصك الرئيس ي والشروط)والصكوك ( فيها أي وثيقة تقدم أو توقع بموجب ملحق من مالحق اتفاقية املرابحة الرئيسية

ع من قبل املصدر بخصوص ما سبق، و
ّ
 مما سبق حسبما يتطلب " وثيقة صكوك"وأي خطابات أتعاب تقّدم أو توق

ً
تعني أيا

 .السياق

أو في حالة تعدد الحاملين، )ُيقصد به الشخص الذي تكون الصكوك مسجلة باسمه في السجل في ذلك الوقت " حامل الصكوك"

 
ً

 (.املذكور اسمه أوال

 تحت فقرة " وكيل حملة الصكوك"
ً
 ".املقدمة"ُيقصد به املعنى املحدد له آنفا

تعني أي تعهد أو التزام بدفع مال يتم تقديمه فيما يتعلق بإصدار شهادات أو أوراق مالية أخرى، سواء كان " مات صكوكالتزا"

 .ذلك عوض من أي نوع أم ال

 .يقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيسية" املورد"

 .يةيقصد به املعنى املحدد له في اتفاقية املرابحة الرئيس" املدة"

 .(تواريخ قيد التحويل والفترات املقفلة()ه)4ُيقصد به املعنى املحدد لهذا املصطلح في الشرط " تاريخ قيد التحويل"

 تمهيد (2

 للشرط " قائمة"مع عدم املساس بوضعها بالنسبة ألي غرض آخر، تعتبر كل الصكوك 
ً
استرداد ) 22ما لم يتم استردادها وفقا

يتم في أي من  وما لم( حاالت إلاخالل) 21أو تصفيتها بموجب الشرط ( شراء الصكوك) 3الشرط ، أو شراؤها بموجب (الصكوك

التأكد من حق حضور اجتماعات حملة الصكوك ( 2: )، شريطة أنه، لغرض(إلالغاء( )ب)3تلك الحاالت إلغاؤها وفقا للشرط 

من إعالن  9وامللحق ( اعات حملة الصكوك، التعديلاجتم( )أ)24الشرط ( 1)بموجب قرار كتابي، والتصويت  فيها أووالتصويت 

( التنفيذ وممارسة الحقوق ) 29الشرط ( 4)و( حاالت إلاخالل) 21الشرط ( 9)و( شروط انعقاد اجتماعات حملة الصكوك)الوكالة 

ن وكيل حملة يكو ( سواًء نصت عليها الشروط أو وثائق الصكوك أو كانت بموجب النظام)أي تقدير أو صالحية أو تفويض ( 5)و

 ملصلحة حملة الصكوك أو أي واحد منهم؛ 
ً
، بالعمل بموجبها وفقا

ً
 أو ضمنيا

ً
، صراحة

ً
تقرير وكيل حملة الصكوك ( 1)الصكوك ملزما

، فإن تلك 
ً
 جوهريا

ً
ما إذا كان في رأيه أن أي حدث أو ظرف، أو مسألة أو ش يء يضر بمصالح حملة الصكوك أو أي واحد منهم ضررا

التي يحملها املصدر أو شركة تابعة أو يحملها غير املصدر ملصلحة املصدر أو ملصلحة شركة تابعة لن تعتبر ( جدتإن و )الصكوك 

 (.إال حين انتهاء حمل الصكوك على ذلك النحو)صكوكا قائمة 

ما فيها الصك بما في ذلك أي من وثائق الصكوك والصكوك ب)إن أي ذكر في هذه الشروط ألي اتفاقية أو أداة أو وثيقة أخرى 

سيفسر على أنه إشارة إلى تلك الاتفاقية أو ألاداة أو الوثيقة بما يتم عليها من تعديالت أو إضافات أو استبدالات أو ( الرئيس ي

 . تغييرات في أطرافها

 

 الصيغة والفئة (4
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هيئة في جميع ألاوقات في حصص على تتمثل و . ريال سعودي 2.222.222ومسجل بفئة فقط على شكل إلكتروني تصدر الصكوك 

ولن يتم إصدار صكوك تمثل حصة فردية من الصك الرئيس ي، . في الصك الرئيس ي الذي سيودع لدى وكيل حملة الصكوكمسجلة 

وسيمثل الصك الرئيس ي . ومع ذلك يحق لكل حامل صكوك استالم كشف من املسجل يبين حصته من الصكوك بناء على طلبه

 .ية حملة الصكوك لحصة مشاعة في موجودات الصكوكجميع الصكوك وملك

 

 السجل وحق امللكية والتحويل (1

 السجل (أ )

 ألحكام اتفاقية التسجيل
ً
وال يجوز تسجيل أي شخص كحامل صكوك سوى . يحتفظ املسجل بالسجل املتعلق بالصكوك وفقا

 .ألاشخاص املؤهلين

 امللكية (  )

 
ً
 مؤهال

ً
كمالك مطلق لتلك الصكوك لجميع ( خالفا لذلك ألانظمةتطلبه تء ما باستثنا)يعامل كل حامل صكوك إذا كان شخصا

 .ألاغراض وبصرف النظر عن أي إشعار بامللكية أو الوصاية أو أية مصلحة أخرى في الصكوك

 التحويل (ج )

أدناه، يمكن تحويل ملكية الصكوك وفقا لألنظمة وإلاجراءات التي يقررها املسجل من خالل تقديم ( و)و( هـ)مع مراعاة الفقرتين 

 : وال يجوز تحويل الصكوك إال إذا. املعلومات التي تتطلبها تلك ألانظمة وإلاجراءات إلى املسجل

وأية صكوك أخرى يملكها الطرف الذي سيتملك الصكوك كانت القيمة الاسمية للصكوك املطلوب تحويل ملكيتها  .2

 ريال سعودي،  2.222.222املطلوب تحويل ملكيتها ال تقل عن 

وفي حال لم يتم تحويل ملكية جميع الصكوك التي يملكها حامل الصكوك، تكون القيمة الاسمية للصكوك املتبقية غير  .1

 ريال سعودي، 2.222.222املشمولة بالتحويل ال تقل عن 

9.  
ً
 مؤهال

ً
 .وكان املحول إليه شخصا

 في املائة15ولن تكون الصكوك صالحة للتداول من ناحية شرعية إذا شكلت موجودات املضاربة في أي وقت أقل من 

 .من موجودات الصكوك

 رسوم التحويل (د )

، ويتحمل حامل تخضع عملية تحويل ملكية الصكوك لرسم يتقاضاه املسجل وفقا لجدول الرسوم الساري آنذاك مقابل خدماته

وتجنبا للشك، لن يكون وكيل حملة . الصكوك املحول واملحول إليه جميع هذه الرسوم وفقا لإلجراءات املتبعة لدى املسجل

 .الصكوك ملزمين بدفع أي من هذه الرسوم التي يفرضها املسجل

 تواريخ قيد التحويل والفترات املقفلة (ه )

ملكية أي صكوك خالل الفترة التي تبدأ من بداية يوم العمل الذي يسبق بسبعة ال يحق ألي من حملة الصكوك أن يسّجل تحويل 

أيام عمل على ألاقل تاريخ استحقاق الدفع املقرر ألي مبلغ توزيع دوري، أو أي مبلغ من رأس املال أو من التوزيعات املتعلقة ( 9)

وتنتهي بنهاية تاريخ الاستحقاق "( تاريخ قيد التحويل)" بالصكوك، أو، إذا لم يكن ذلك اليوم يوم عمل، بداية يوم العمل التالي

ومع ذلك، وبالرغم من ذلك القيد، ستدفع جميع الدفعات "(. فترة مقفلة"ويطلق على كل فترة من تلك الفترات مصطلح )املعني 

مسجل بعد تاريخ إلاقفال ويمكن لل. إلى أولئك ألاشخاص املسجلين كحملة الصكوك عند بدء العمل في تاريخ قيد التحويل املعني

تعديل هذه الشروط فيما يتعلق بتسجيل عمليات تحويل امللكية التي تتم خالل الفترات املقفلة وذلك بموجب إشعار إلى املصدر 

 .وحملة الصكوك

 ألانظمة الخاصة بالتحويل والتسجيل  (و )
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وقد يقوم . ونصوص اتفاقية التسجيلتخضع جميع عمليات تحويل الصكوك وتسجيلها في السجل ألنظمة وإجراءات املسجل 

 .املسجل بتغيير هذه ألانظمة في أي وقت

 واملقاصة للصكوكالوضع النظامي  (2

 للصكوك الوضع النظامي (أ)

 غير قابلة للتجزئة في ملكية موجودات الصكوك وستكون في جميع ألاوقات في مرتبة مساوية لبعضها 
َ
تشكل الصكوك حصصا

لتزامات مباشرة على املصدر وعامة وغير معلقة على شرط وغير مضمونة وستعامل في جميع وستشكل التزامات الدفع ا. البعض

ألاوقات على نحو متساو مع جميع التزامات املصدر ألاخرى الحالية واملستقبلية غير املضمونة، فيما عدا تلك الالتزامات التي تحظى 

عام، وليست التزامات املصدر تجاه حملة الصكوك فيما يخص بأفضلية بموجب املبادئ النظامية إلالزامية واملنطبقة بشكل 

 بأية أصول أو ضمان أو كفالة من الغير
ً
 . الصكوك مضمونة

 ال مقاصة (ب)

لن يكون ألي حامل صكوك ممارسة أي حق في املقاصة أو املطالبة بذلك حول أي مبلغ يدين له به املصدر بموجب أو فيما يتعلق 

 عن تلك الحقوق في 
ً
بالتزامات الدفع، ويعد كل من حملة الصكوك بحكم اكتتابه في الصكوك أو شرائه أو حمله الصكوك متنازال

  .ألانظمة والقوانين املعنيةاملقاصة إلى أقص ى حد تسمح به 

 الصكوك (1

 موجودات الصكوك (أ )

 :في تاريخ إلاقفال، يقوم وكيل حملة الصكوك، بالنيابة عن حملة الصكوك، بما يلي

إلى املضارب لتستخدم كرأس مال "( رأس مال املضاربة)"من متحصالت الاكتتاب في الصكوك  في املائة 52تقديم  (1)

املضارب وفًقا لشروط اتفاقية املضاربة استثمار رأس مال املضاربة في محفظة ، ويجب على "(املضاربة)"املضاربة 

 .ألاعمال

 باتفاقية  في املائة 43 استخدام (2)
ً

من متحصالت الاكتتاب في الصكوك في ترتيبات مرابحة يبرمها البائع واملشتري عمال

 (.عقود املرابحة( )د)1املرابحة الرئيسية والشرط 

، وال وكيل حملة الصكوك وال مديري الاكتتاب ومديري (طاملا أنه ينفذ التزاماته بموجب وثائق الصكوك)ال يكون أي من املصدر 

املدفوعة لحملة ( إن وجدت)استقبال العروض مسؤولين عن أداء موجودات الصكوك أو ربحيتها وال عن حصة ومبلغ التوزيعات 

 .الصكوك

 محفظة ألاعمال (  )

 2،313،222،222 بالنيابة عن املصدر وحملة الصكوك باالستثمار في محفظة ألاعمال نقًدا، بمبلغفي تاريخ إلاقفال، يقوم املضارب 

 ريال سعودي 

حصة ملكية مشاعة في محفظة ألاعمال ( لحسابها الخاص)والبحري ( لصالح املصدر وحملة الصكوك)يكون لكل من املضارب 

ذلك على أساس تقاسم ألارباح وتحمل الخسائر بالتناسب مع حصة جميع ألاصول املكتسبة من محفظة ألاعمال أو من خاللها و 

 .كل منهما

في محفظة ألاعمال في تاريخ إلاقفال كما ( لحساها الخاص)والبحري ( لصالح املصدر وحملة الصكوك)تكون حصة كل من املضارب 

 :يلي

 من محفظة ألاعمال؛ و في املائة 13019في حالة البحري،  (2)

 .من محفظة ألاعمال في املائة 22099وفي حالة املضارب،  (1)
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ً
 أو عينيا

ً
لحسابها الخاص ( إما من أموالها الخاصة أو من أموال مصدرها التسهيالت الائتمانية)يحق للبحري زيادة الاستثمار نقديا

بها لحسا)والبحري ( لصالح املصدر وحملة الصكوك)وتكون حصة كل من املضارب . أو لحساب آخرين في محفظة ألاعمال/و

 .في محفظة ألاعمال متناسبة مع حصصهم من حين آلخر في إجمالي الاستثمار في محفظة ألاعمال( الخاص

التي تتألف من التكاليف املباشرة والتكاليف )يطلق على ناتج الدخل من موجودات املضاربة بعد خصم التكاليف إلاجمالية 

 ".دخل املضاربة"مصطلح ( املخصصة لهذه ألانشطة

 :ص الربح املتناسبة لحملة الصكوك واملضارب في أي دخل مضاربة باستخدام النسب التاليةتحسب حص

 ؛ و"(أرباح املضاربة)"من أي دخل مضاربة  في املائة 12: حملة الصكوك (2)

 "(.أرباح املضارب)"من أي دخل مضاربة  في املائة 12: (لحسابه الخاص) املضارب (1)

 .بينما يحتفظ املضارب بأرباح املضارب لحسابه الخاصتودع أرباح املضاربة في حساب التحصيل، 

ألغراض حساب املبالغ القائمة لصالح حساب التحصيل، يقوم املضارب قبل يوم عمل واحد من كل تاريخ توزيع دوري أو أي تاريخ 

 :الدوري الجزئي كما يليتوزيع دوري جزئي باحتساب دخل املضاربة الذي تم استالمه خالل فترة التوزيع الدوري أو فترة التوزيع 

حكمي ملحفظة ألاعمال قبل تاريخ التوزيع الدوري أو تاريخ التوزيع الدوري الجزئي املعني بيوم عمل  تنضيضعلى أساس  (2)

 واحد، 

 .وعلى حسابات املضارب إلادارية للفترة املعنية (1)

دوري أو أي تاريخ توزيع دوري جزئي بيوم عمل قبل تاريخ التوزيع ال( بتوقيت الرياض)صباحا أو قبل ذلك  22:22في تمام الساعة 

واحد، يقوم املضارب بتحويل مبلغ من حساب التحصيل إلى حساب الصكوك يغطي أي عجز في دفع أي مبلغ توزيع دوري أو مبلغ 

 .توزيع دوري جزئي، حسب اقتضاء الحال، ويحول ما تبقى في رصيد حساب التحصيل بعد ذلك إلى الاحتياطي

 قاصةالتعديل وامل (ج )

على موجودات املضاربة وذلك بمقارنة قيمة ( مبنية على حسابات إلادارة)يجب على املضارب إجراء مراجعة سنوية  (2)

مع قيمة موجودات املضاربة كما "( تاريخ التقييم)"موجودات املضاربة في اليوم ألاخير لكل سنة مالية لشركة البحري 

 للمعايير املحاسبية املعمول بها( في حال مقارنة أو تاريخ تقييمأو تاريخ إلاقفال )في تاريخ التقييم السابق 
ً
 .وفقا

 إجراء مراجعة  (1)
ً
على ( مبنية على حسابات إلادارة)عند وقوع تاريخ التصفية فإن على املضارب في أسرع وقت ممكن عمليا

التصفية عن طريق مقارنة قيمة موجودات املضاربة عن الفترة التي تبدأ من تاريخ إلاقفال وتنتهي في تاريخ وقوع تاريخ 

أو في تاريخ إلاقفال إذا وقع )موجودات املضاربة في تاريخ التصفية مع قيمة موجودات املضاربة في تاريخ التقييم ألاخير 

 .وفقا للمعايير املحاسبية املعمول بها( تاريخ التصفية قبل أول تاريخ تقييم

 بالفقرتينإذا قرر املضارب بناء على مراجعة موجودات املض (9)
ً
عاله أن أي دفعة تم توزيعها خالل أ( 1)أو ( 2) اربة عمال

فترة من فترات التوزيع الدوري أو فترة التوزيع الدوري الجزئي، وفق مقتض ى الحال، كانت أكبر من أرباح املضاربة 

من ( إن وجدت)دة ، فإن للمضارب عندها الحق في خصم تلك الدفعة الزائ"(الدفعة الزائدة)"الفعلية لتلك الفترة 

 . ألاموال القائمة في رصيد الاحتياطي

 عقود املرابحة (د )

 :يبرم كل من البائع واملشتري ما يلي

"(. صفقة املرابحة ألاولية)"صفقة مرابحة أولية في تاريخ إلاقفال بالشروط املنصوص عليها في اتفاقية املرابحة الرئيسية ( 2)

 :الية على سبيل املثال ال الحصروتشمل صفقة املرابحة ألاولية الشروط الت

 ؛"(سعر تكلفة املرابحة ألاولية)"ريال سعودي  2،999،922،222 سعر التكلفة يساوي  (أ )

 سنوات؛ 9 أدناه تكون املدة( و)مع مراعاة الفقرة  (ب )

 ريال سعودي؛ 1،511،922،222ربح املرابحة  (ج )

 ريال سعودي؛9،322،222،222 السعر املؤجل (د )

 أدناه، دفعة واحدة ويكون تاريخ دفع السعر املؤجل في تاريخ الانتهاء؛( و)مراعاة الفقرة يدفع السعر املؤجل، مع  (ه )
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في تاريخ التصفية يصبح السعر املؤجل بموجب صفقة املرابحة ألاولية مستحقة وواجبة الدفع على الفور ويعتبر ذلك  (و )

 .املبلغ ضمن دخل املرابحة

عمل من كل فترة من فترات التوزيع يوم آخر في تبرم صفقة ثم ومن  ،إلاقفالفي تاريخ يبرم اولها مرابحة الحقة  اتصفق( 1)

عن الصفقة التي  ستحقبعد أن يدفع املشتري السعر املؤجل املوتبرم كل صفقة )طاملا ظلت الصكوك قائمة ذلك الدوري، و 

املنصوص عليها في اتفاقية املرابحة بالشروط ( عمل من فترة التوزيع الدوري املعنييوم آخر في حساب الصكوك في  تسبقها

وتشمل كل صفقة مرابحة الحقة الشروط التالية على سبيل املثال "( صفقة مرابحة الحقة"ويشار إلى كل صفقة ب)الرئيسية 

 :ال الحصر

 ؛"(سعر التكلفة الالحقة)"ريال سعودي 599،922،222 لكل صفقة مرابحة الحقةيساوي سعر التكلفة  (أ )

 أشهر؛ 1 أدناه تكون املدة( هـ)و( ج)ن مع مراعاة للفقرتي (ب )

 يدفع السعر املؤجل دفعة واحدة، ويقع تاريخ دفع السعر املؤجل في يوم العمل ألاخير من فترة التوزيع الدوري املعني؛ (ج )

على أساس معدل املرابحة ألاساس ي املتاح حينها، وتكون فترة معدل ( أدناه (ه)مع مراعاة الفقرة )يحسب ربح املرابحة  (د )

 ؛ و"(املرابحة الالحقة ربح)"أشهر  1 ربح ملدةال

 وواجب الدفع فورا ويعتبر كل مبلغ  (ه )
ً
عند حدوث حالة إخالل، يصبح أي سعر مؤجل غير واجب الدفع قبل ذلك مستحقا

 .من ذلك النوع من ضمن دخل املرابحة

لالحقة في صفقة مرابحة الحقة أخرى في يوم يحتسب ربح املرابحة الالحقة ضمن دخل املرابحة، وتتم إعادة استثمار سعر التكلفة ا

العمل ألاخير من كل فترة توزيع دوري طاملا بقيت الصكوك قائمة، ويحتسب سعر التكلفة الالحقة في تاريخ التصفية ضمن دخل 

 .املرابحة

 
ً
 (.حساب الصكوك -استخدام املتحصالت ) (  )  1 ملا يقتضيه الشرطيودع كامل دخل مرابحة في حساب الصكوك وفقا

 ء السلعشرا (ه )

 التفاقية املرابحة الرئيسية وبموعد 
ً
 للشروط وفقا

ً
 ومستوفيا

ً
بعد تقديم املشتري إلى البائع أمر شراء مع وعد بالشراء وكان مكتمال

  3:22أقصاه الساعة 
ً
قبل تاريخ التسوية املعني بيوم عمل واحد، فإن على البائع إذا رغب بإبرام صفقة ( بتوقيت الرياض)صباحا

 إشعار مساهمة رأس مال والتي سوف تخطر املصدر ومدير  مرابحة أن
ً
يسلم إلى املصدر ومدير الدفعات في أقرب وقت ممكن عمليا

، ويعطي "(مساهمة رأس املال)"الدفعات بسعر التكلفة املستحق ذي الصلة فيما يخص ذلك ألامر بالشراء مع الوعد بالشراء 

إشعار مساهمة رأس املال لتوجيه بنك الحساب بدفع مساهمة رأس املال هذه من  املصدر تعليمات إلى مدير الدفعات عند استالم

( بتوقيت الرياض)صباحا  22:22حساب الصكوك إلى البائع أو مباشرة إلى املورد ذي الصلة ألمر البائع خالل موعد أقصاه الساعة 

 .في تاريخ التسوية املعني

 بعد اكتم
ً
ال شراء السلع والاستحواذ على ملكية السلع من البائع، وخالل موعد أقصاه وعلى البائع في أقرب وقت ممكن عمليا

كما هي معرفة في اتفاقية )في تاريخ التسوية املعني، أن يقوم بتأكيد التكاليف إلاضافية ( بتوقيت الرياض)مساًء  2:22الساعة 

إلى "( تأكيد الشروط)"يم إشعار بتأكيد الشروط وأن يؤكد ربح املرابحة ويخطر املشتري ذلك من خالل تقد( املرابحة الرئيسية

 .املشتري 

 بعد تسليم البائع تأكيد الشروط للمشتري، وبما ال يتعدى الساعة 
ً
في ( بتوقيت الرياض)مساًء  1:22في أقرب وقت ممكن عمليا

 للشروطإشعبناًء على استالمه تأكيد الشروط )تاريخ التسوية املعني، فإن على املشتري أن يسلم إلى البائع 
ً
 ومستوفيا

ً
 مكتمال

ً
( ارا

 للشروط يعرض فيه شراء السلع
ً
 ومستوفيا

ً
 مكتمال

ً
 بعد ذلك، وبما ال يتعدى الساعة . إشعارا

ً
 9:22وفي أقرب وقت ممكن عمليا

 .في يوم التسوية املعني، يقوم البائع بتسليم إشعار بقبول ذلك العرض إلى املشتري ( بتوقيت الرياض)مساًء 

 غير مشروط وال رجعة فيه بأن يدفع إلى البائع أو ألمره أي مبلغ مستحق  وفًقا لكل
ً
اتفاقية مرابحة، يصدر البائع إلى املشتري توجيها

 في حساب الصكوك
ً
 .للبائع بخصوص السعر املؤجل، وذلك بإيداعه مباشرة

 حساب الصكوك -استخدام املتحصالت  (و )
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قبل تاريخ التوزيع الدوري أو أي تاريخ توزيع دوري جزئي أو ( الرياض بتوقيت)صباحا أو قبل ذلك  22:22في تمام الساعة 

 :تاريخ التصفية بيوم عمل واحد، يقوم املصدر بتوجيه مدير الدفعات بدفع املبالغ القائمة في رصيد حساب الصكوك كما يلي

 ،
ً

، إلى وكيل حملة الصكوك، وأي  أوال
ً
شخص معين من وكيل حملة الصكوك، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

 املبالغ املستحقة له بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بصفته كوكيل حملة الصكوك؛

 بدفع مبالغ إليهم، املبالغ 
ً
، إلى كل مقدم خدمات آخر يكون املصدر ملتزما

ً
ثانًيا، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

ل منهم بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بالصفة التي يمثلها كل منهم، وذلك على قدم املستحقة لك

 املساواة فيما بينهم وبالتناسب؛

، إلى كل حامل صكوك
ً
 :ثالثا

توزيع املبلغ إلاجمالي ألي عجز بين املبالغ املدفوعة لحملة الصكوك في أي تواريخ توزيع دورية سابقة ومبالغ ال ( أ)

؛ و"( عجز"ويشار إلى ذلك بمصطلح )الدوري املستحقة لتلك التاريخ 
ً
 إن كانت أي من هذه املبالغ غير مدفوعة سابقا

 املبلغ املستحق عن فترة التوزيع الدوري الحالية أو فترة التوزيع الدوري الجزئي الحالي؛ (ب)

، في تاريخ التصفية، املبلغ املستحق لحملة الصكوك لدف
ً
 .ع رأس مال الصكوكرابعا

، يحول الرصيد املتبقي في حساب الصكوك بعد ذلك إلى رصيد الاحتياطي
ً
 .خاًمسا

 الاحتياطي -استخدام املتحصالت (ز )

القائمة في ( إن وجدت)وال يحق للمصدر استخدام واستثمار ألاموال "( الاحتياطي)"يلتزم املصدر باالحتفاظ بحساب قيد دفتري 

الخاص وإنما يجوز له استثمار هذه ألاموال في محفظة ألاعمال لصالح حملة الصكوك رصيد الاحتياطي لحسابه 

 .وبالنيابة عنهم

قبل ( بتوقيت الرياض)صباحا أو قبل ذلك  22:22، يتعين على املصدر في تمام الساعة (التعديل واملقاصة( )ج)1مع مراعاة الشرط 

كما ( إن وجدت)ي جزئي بيوم عمل واحد أن يدفع ألارصدة القائمة في الاحتياطي تاريخ التوزيع الدوري املعني أو أي تاريخ توزيع دور 

 :يلي

، إلى وكيل حملة الصكوك، وأي شخص معين من وكيل حملة الصكوك، املبالغ 
ً
، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

ً
أوال

 فته كوكيل حملة الصكوك؛املستحقة له بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بص

 بدفع مبالغ إليهم، املبالغ 
ً
، إلى كل مقدم خدمات آخر يكون املصدر ملتزما

ً
، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

ً
ثانيا

املستحقة لكل منهم بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بالصفة التي يمثلها كل منهم، وذلك على قدم 

 اواة فيما بينهم وبالتناسب؛املس

؛ 
ً
، إلى مدير الدفعات لسداد املبلغ إلاجمالي ألي عجز إن كانت أي من هذه املبالغ غير مدفوعة سابقا

ً
 ثالثا

، إلى مدير الدفعات لسداد املبلغ املستحق عن فترة التوزيع الدوري الحالية أو فترة التوزيع الدوري الجزئي الحالية إن كانت 
ً
رابعا

 هذه ا
ً
 .ملبالغ غير مدفوعة سابقا

 :على النحو التالي( إن وجدت)وفي تاريخ التصفية، يتعين على املصدر دفع ألارصدة القائمة في الاحتياطي 

، إلى وكيل حملة الصكوك، وأي شخص معين من وكيل حملة الصكوك، املبالغ 
ً
، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

ً
أوال

 ب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة بصفته كوكيل حملة الصكوك؛املستحقة له بموج

 بدفع مبالغ إليهم، املبالغ 
ً
، إلى كل مقدم خدمات آخر يكون املصدر ملتزما

ً
، إلى الحد الذي لم تدفع فيه تلك املبالغ سابقا

ً
ثانيا

بالصفة التي يمثلها كل منهم، وذلك على قدم  املستحقة لكل منهم بموجب وثائق الصكوك أو غيرها من املبالغ املتعلقة

 املساواة فيما بينهم وبالتناسب؛

، إلى مدير الدفعات لسداد املبالغ املستحقة إلى حملة الصكوك لدفع رأس مال الصكوك 
ً
بما في ذلك أي مبلغ الزم لتعويض )ثالثا

 ؛ و(ةحملة الصكوك عن أي خسارة تتعلق برأس مال املضاربة كما في تاريخ التصفي

، يستلم املصدر 
ً
 )رابعا

ً
 .أداءكحافز ( إن وجد)الرصيد املتبقي في الاحتياطي ( بصفته مضاربا
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 التعهدات املالية (1

 :يتعهد املصدر ويلتزم بما يلي، من بين أمور أخرى، طاملا كانت الصكوك قائمة

 يقل َصاِفي القيمة امللموسة املوحدة عن ستة مليارات ريال سعودي  (أ )
ّ

ريال  1022202220222)أن يضمن في كل ألاوقات على أال

 ؛ (سعودي

 ؛ 2: 9أن يضمن في كل ألاوقات أن تكون نسبة إجمالي الخصوم املوحدة إلى َصاِفي القيمة امللموسة املوحدة أقل من  (ب )

 يقوم بإنشاء أو يسمح  (ج )
ّ

بما في ذلك أي )أصوله أو أعماله أو إيراداته الضمانات املسموح بها على كامل  ببقاء أية ضمانات غير أال

الحالية واملستقبلية أو على أي جزء منها، وذلك لضمان أية مديونية معنية أو أي كفالة أو ( رأس مال لم يستدع للدفع

على قدم املساواة وبالتناسب مع نفس الضمانات املنشأة تعويض عن مديونية معنية، دون ضمان الصكوك في الوقت نفسه 

أو املستمرة لضمان تلك املديونية املعنية أو الكفالة أو التعويض املتعلقين بها أو أي ضمانات أخرى يوافق عليها بموجب قرار 

 .غير عادي صادر من حملة الصكوك

 ينش ئ أو يسمح ببقاء أي ضمانات على أي سفينة موجودة أو أ (د )
ّ

 .ي جزء منها، غير الضمانات املسموح بهاأال

 التوزيع الدوري (0

 تواريخ التوزيع الدوري (أ )

، يقوم املصدر في كل تاريخ توزيع دوري (الدفعات) 22والشرط ( حساب الصكوك –استخدام املتحصالت ( )و)1مع مراعاة الشرط 

كل تاريخ توزيع دوري يعادل مبلغ التوزيع الدوري بتوجيه مدير الدفعات بأن يوزع على حملة الصكوك، بالتناسب فيما بينهم، في 

 . املنطبق لذلك التاريخ

 معدل ألاساس (ب )

د معدل ألاساس لكل فترة توزيع دوري من قبل مدير الدفعات أو بالنيابة عنه على ألاسس التالية  :ُيحدَّ

 تاريخ التحديد الدوري؛ أوفي ( بتوقيت الرياض)صباًحا  22:22يحدد مدير الدفعات معدل الشاشة كما في الساعة ( 2)

 :إذا لم يظهر ذلك املعدل على تلك الصفحة، يقوم مدير الدفعات بما يلي( 1)

يطلب من املكتب الرئيس ي في السعودية لكل من املصارف املرجعية، أو أي مصرف مرجعي بديل في سوق املصارف  (أ )

دل بالريال السعودي يقدمه في سوق املصارف السعودية يعينه مدير إدارة الدفعات، أن يزوده بعرض مشابه لذلك املع

في تاريخ التحديد الدوري للمصارف الرئيسية في سوق ( بتوقيت الرياض)صباحا  22:22السعودية عند حوالي الساعة 

املصارف السعودية، وذلك لفترة تعادل فترة التوزيع الدوري املعنية وملبلغ يعادل املبلغ املعتاد لعملية واحدة في السوق 

 ي ذلك الوقت؛ وف

 )يحتسب الوسط الحسابي لتلك ألاسعار حينما تتوفر تسعيرتان أو أكثر  (ب )
ً
ألقرب واحد على عشرة آالف من النقطة  مقربا

 (.إلى الرقم ألاعلى 2.22225املئوية إذا لزم ألامر، مع تقريب 

بالطريقة أعاله، على أنه إذا لم الذي يحدد ( حسب مقتض ى الحال)هو املعدل أو املتوسط الحسابي " معدل ألاساس"ويكون 

 لألحكام السابقة، ( حسب مقتض ى الحال)يستطع مدير الدفعات تحديد املعدل أو املتوسط الحسابي 
ً
ألي فترة توزيع دورية وفقا

يكون معدل ألاساس الذي يطبق على الصكوك خالل فترة التوزيع الدوري املعنية هو آخر معدل أساس أو متوسط حسابي 

 .تم تحديده للصكوك بخصوص آخر فترة توزيع دوري( ون الحالحسبما تك)

 إلابالغ (ج )

يقوم مدير الدفعات بإبالغ معدل الشاشة ومبلغ التوزيع الدوري الذي حدده وتاريخ التوزيع الدوري املعني إلى املصدر ووكيل حملة 

. العمل ألاول لفترة التوزيع الدوري املعنية الصكوك بأسرع ما يمكن بعد ذلك التحديد وفي موعد ال يتجاوز بحال من ألاحوال يوم

على أساس ألاحكام )ويحق ملدير الدفعات إعادة احتساب أي مبلغ توزيع دوري . كذلك يجب إشعار املسجل بذلك على الفور 

 .دون إشعار في حالة تمديد أو تقصير فترة التوزيع الدوري املعنية( السابقة

 توقف الاستحقاق (د )
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ضافية عن أي من الصكوك عن الفترة التي تبدأ ببداية تاريخ استحقاق تلك الصكوك لالسترداد إال إذا تم ال تستحق أية مبالغ إ

تقديم ما يفيد بمنع أو رفض دفع دفعة مستحقة بموجب الصكوك بشكل غير صحيح أو إذا حدث تعثر في الدفع، وفي تلك الحالة 

 بدفع مبلغ التأخير على الدفعات املتأخرة إلى تستمر املبالغ املستحقة عن الصكوك في كونها واجبة الد
ً
فع ويكون املصدر حينها ملزما

 .مؤسسة خيرية مرخصة في السعودية يختارها وكيل حملة الصكوك

 إلاخطارات (ه )

و تعتبر جميع إلاشعارات وآلاراء وعمليات التحديد والشهادات والعمليات الحسابية وعروض ألاسعار والقرارات املتخذة أو املقدمة أ

املعطاة أو التي يتم الحصول عليها ألغراض هذا الشرط من مدير الدفعات ملزمة للُمصدر ووكيل حملة الصكوك وحملة الصكوك 

، ومع مراعاة ما سبق ذكره، ال يتحمل (بشرط خلوها من إلاهمال الجسيم أو سوء السلوك املتعمد أو الاحتيال أو الخطأ البّين)

نية تجاه أي شخص فيما يتعلق بممارسة أو عدم ممارسة صالحياته وواجباته وسلطاته التقديرية مدير الدفعات أي مسؤولية قانو 

 .بموجب هذا الشرط

 شراء الصكوك (0

 الشراء الاختياري ( أ)

يجوز للمصدر أو شركاته التابعة في أي وقت شراء الصكوك في السوق املفتوحة أو غيرها، وبأي ثمن متفق عليه بين حملة 

 .واملصدر أو الشركة التابعة املعنيةالصكوك 

 إلالغاء( ب)

 من الصكوك، تلغى الصكوك املشتراة وال يجوز إعادة إصدارها أو إعادة بيعها
ً
 .عند شراء املصدر أو أحدى شركاته التابعة أيا

 الدفعات (18

 عام( أ)

عودي لدى أحد املصارف في يتم سداد الدفعات بموجب الصكوك عن طريق تحويلها إلى حساب حامل الصكوك بالريال الس

 قبل تاريخ الدفع  25وعلى كل حامل صكوك إبالغ املسجل واملصدر خطًيا بتفاصيل حسابه في موعد ال يتجاوز . السعودية
ً
يوما

 .املعني

 

 

 

 .خضوع الدفعات لألنظمة املرعية( ب)

 .غيرها منطبقة في مكان الدفعتخضع كافة الدفعات الخاصة بالصكوك في كل ألاحوال ألي أنظمة أو لوائح مالية أو 

 الدفعات في أيام العمل( ج)

تصدر توجيهات الدفع على أساس الدفع في تاريخ الاستحقاق، أو، إذا لم يكن تاريخ الاستحقاق يوم عمل، يؤجل الدفع إلى يوم 

تاريخ استحقاق ليقع في يوم العمل العمل التالي مالم يقع هذا اليوم في الشهر التقويمي التالي حيث يتم في هذه الحالة تقديم 

 
ً
وال يستحق أي من حملة الصكوك أي توزيع أو مبلغ آخر عن التأخير في الدفع نتيجة وقوع تاريخ دفع أي مبلغ . السابق له مباشرة

 .في يوم غير يوم عمل

 تاريخ قيد التحويل( د)

كحامل للصكوك عند بدء العمل في موقع مكتب  يتم سداد أي دفعة فيما يتعلق بالصكوك للشخص الذي يظهر اسمه في السجل

 
ً
 مؤهال

ً
 للشك يشترك لذلك أن يكون ذلك الشخص شخصا

ً
 .املسجل في تاريخ قيد التحويل، وتجنبا
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 استرداد الصكوك (11

 أو شراؤها وإلغاؤها
ً
 :وفي تاريخ الانتهاء. يجب على املصدر استرداد الصكوك في تاريخ الانتهاء ما لم يتم استردادها مسبقا

 على املصدر دفع ألاسعار املؤجلة بموجب اتفاقية املرابحة الرئيسية إلى حساب الصكوك؛ و( أ)

حل املضاربة ويدفع رأس مال املضاربة ( ب)
ُ
إلى حساب ( مع إضافة أي أرباح أو خصم أي خسائر تنشأ من موجودات املضاربة)ت

 الصكوك؛ و

حملة الصكوك رأس مال الصكوك من املبالغ القائمة في حساب الصكوك  يستلم( التعديل واملقاصة( )ج)1مع مراعاة الشرط ( ج)

 والاحتياطي بالتناسب مع حصصهم في الصكوك؛ و

عند استالم حملة الصكوك حصصهم من رأس مال الصكوك بالتناسب مع حصصهم في الصكوك، باإلضافة إلى أي مبالغ ( د)

مدفوعة، سيتنازل حملة الصكوك عن الجزء املتبقي من موجودات  توزيع دورية أو مبالغ توزيع دورية جزئية مستحقة وغير 

 إلى املصدر 
ً
 (. لحسابه الخاص)الصكوك إلى املصدر وفي هذه الحالة تعود موجودات الصكوك املتبقية تلقائيا

 حاالت إلاخالل (12

 ":حالة إخالل"يعتبر وقوع أي من ألاحداث أو الظروف التالية 

أن يقل املبلغ املوزع على حملة الصكوك في أي تاريخ توزيع دوري عن مبلغ التوزيع الدوري : عدم سداد مبلغ التوزيع الدوري  (أ )

 لتاريخ التوزيع الدوري املعني، وعدم سداد هذا العجز خالل خمسة أيام عمل كاملة من تاريخ استحقاقه؛ 

د رأس مال الصكوك لحملة الصكوك في تاريخ الانتهاء وعدم سداد ذلك أن يتعثر املصدر في سدا: عدم سداد رأس مال الصكوك (ب )

 املبلغ خالل خمسة أيام عمل كاملة بعد تاريخ استحقاقه؛ 

تخلف املصدر عن أداء أو تنفيذ التزاماته ألاخرى بموجب وثائق الصكوك أو املتعلقة بها، بما في : إلاخالل بااللتزامات ألاخرى  (ج )

 للشك ودون حصر 
ً
 بعد  92، واستمر إلاخالل دون تصحيح ملدة (التعهدات املالية) 9تعهداته بموجب الشرط  ذلك تجنبا

ً
يوما

م إلى املصدر من أي حامل صكوك و
ّ
ويستثنى )أو من وكيل حملة الصكوك /علم املصدر بهذا إلاخالل أو بعد إخطار موّجه ومسل

ل ال يمكن إصالحها حيث ال يلزم الاستمرار أو تقديم إشعار أي حالة إخال( 2: )من شرطي الاستمرار وإلاخطار املذكورين أعاله

 ؛ ((التعهدات املالية) 9في حالة إلاخالل بالتعهدات الواردة بالشرط ( 1)بموجبه ؛ أو 

 :حدوث أي مما يلي: إخالل مقابل (د )

 عدم سداد مديونية على املصدر في موعد استحقاقها أو خالل فترة سماح مقررة في ألاصل؛( 2 

 بموجب أي مديونية للمصدر؛( كيفما جاء وصفه)وقوع واستمرار حالة إخالل أو بند آخر له نفس أثر حالة إلاخالل ( 1 

أن تصبح أي مديونية للمصدر مستحقة وواجبة الدفع قبل تاريخ استحقاقها املقرر في ألاصل نتيجة حالة تعجيل ملوعد ( 9

 بعد حدوث حالة إخالل؛( كيفما جاء وصفها)السداد 

بما في )أن يصبح أي ضمان منحها قدمه املصدر عن أي مديونية واجب التنفيذ أو اتخذت أي خطوة للتنفيذ على الضمان ( 4

ذلك نزع امللكية أو تعيين حارس قضائي أو مدير أو أي شخصية مماثلة، ولكن يستثنى من ذلك صدور إشعار للمصدر بأن 

 من ( 32)فاء بكامل املديونية املضمونة بالضمان املعني خالل تسعين إال إذا تم الو ( الضمان قد أصبح واجب التنفيذ
ً
يوما

إخطار املصدر باتخاذ خطوة للتنفيذ على الضمان املعني، أيهما يقع ( ب)اتخاذ خطوة للتنفيذ على الضمان املعني؛ أو ( أ)تاريخ 

،
ً
 الحقا

ريال  9502220222منفردة أو مجتمعة  4أو  9، 1، 2 لفرعيةالفقرات اوكل ذلك شريطة أن تتجاوز قيمة املديونية املشار لها في 

 ؛ (أو ما يعادلها بأي عملة أو عمالت أخرى )سعودي 

صدور حكم أو أكثر من حكم أو أمر أو أكثر من أمر أو قرار لجنة تحكيم واحد أو أكثر ضد املصدر بدفع مبلغ : حكم غير منفذ (ه )

، واستمر ذلك (بأي عملة أو عمالت أخرى أو ما يعادله )ريال سعودي  95.222.222يزيد عن 
ً
، سواء بصورة مستقلة أو إجماال

يوما من تاريخ صدوره؛ ما لم يتم الاعتراض على هذه ( 92)الحكم أو ألامر أو القرار غير منفذ وغير معلق التنفيذ ملدة ثالثين 

 
ً
 . للمعايير املحاسبية املعمول بهاألاحكام أو ألاوامر أو قرارات التحكيم بحسن نية وخصص لها احتياط كاٍف طبقا

 أو غير قادر على تسديد ديونه عند استحقاقها، أو ( 2)إذا : إلاعسار (و )
ً
ائي تم تعيين مصٍف أو حارس قض( 1)أصبح املصدر معسرا

، (أو تم تقديم طلب ملثل هذا التعيين)على كافة أعمال املصدر أو أصوله أو إيراداته أو على جزء كبير من أصول املجموعة 
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، أو  92باستثناء ما يتم ضمن إعادة هيكلة مسموح بها، ولم يتم إلغاء هذا التعيين خالل ثالثين 
ً
اتخذ املصدر إجراًء ( 9)يوما

 مع دائنيه أو لصالحهم 
ً
 أو ترتيبات أو صلحا

ً
 عاما

ً
بما في ذلك )لتعديل أو تأجيل أي من التزاماته لصالح دائنيه أو أجرى تنازال

أو أعلن بالتعليق بخصوص أي مديونية عليه أو أي ضمان ملديونية ( وجب نظام التسوية الواقية من إلافالسالقيام بترتيب بم

 من ( 4)مقدم من قبله، أو 
ً
توقف املصدر أو هدد بالتوقف عن كافة أعماله أو أي جزء من أعماله إذا كان يشمل جزًء كبيرا

  ؛(سموح بهاما عدا ما يتم ألغراض إعادة هيكلة م)أصول املجموعة 

أي نزع أو حجز أو ضبط أو مصادرة أو تنفيذ يقع على أي أصل من أصول املصدر ولم يتم فكه خالل : إجراءات الدائنين (ز )

، شريطة أنه لن تحدث حالة إخالل بموجب هذه الفقرة ( 32)تسعين 
ً
إذا كانت القيمة إلاجمالية لألصول التي وقع  ( )يوما

أو ما يعادل ذلك )ريال سعودي في أي وقت  9502220222لضبط أو املصادرة أو التنفيذ أقل من عليها ذلك النزع أو الحجز أو ا

 ؛(بأي عملة أو عمالت أخرى 

عدا ما إذا كان ذلك ألغراض إعادة هيكلة )صدور أمر أو قرار ساري املفعول بحل املصدر أو تصفيته أو تسييله : تصفية (ح )

 ؛(مسموح بها

ألانظمة واللوائح والقواعد املعمول بها في السعودية مما يكون له أثر مشابه ألي من  أي حدث يحدث بموجب: حدث مشابه (ط )

 تلك الفقرتين)أعاله ( تصفية( )ح)إلى ( حكم غير املنفذ( )هـ)ألاحداث املذكورة في الفقرات من 
ً
 ؛(شاملة

بأي من التزاماته أو جميعها بموجب إذا أصبح أو سيصبح من غير املشروع قيام املصدر بأداء أو التقيد : عدم املشروعية (ي )

الصكوك أو وثائق الصكوك أو فيما يتعلق بها أو إذا قررت محكمة عدم صحة أو مشروعية وثائق الصكوك أو إذا أنكر املصدر 

 من وثائق الصكوك
ً
 .التي هو طرف بها أو أبدى نية في إنكار أي منها أيا

 ألحكام إعالن الوكالة، يقوم وكيل حملة في حالة وقوع حالة إخالل واستمرار تلك الحالة ول
ً
م يتنازل عنها وكيل حملة الصكوك وفقا

 و)الصكوك 
ً
 و/على أن يكون معوضا

ً
 بصورة يقبلها/أو مضمونا

ً
 مسبقا

ً
في أقرب فرصة عملية بعد تسلمه إشعارا بذلك ( أو مموال

 منهم 
ً
 ( 25)أن يبدوا خالل فترة تصل لغاية خمسة عشر بتقديم إشعار بحدوث حالة إلاخالل املعنية إلى حملة الصكوك طالبا

ً
يوما

. 21حقوقهم بموجب هذا الشرط رقم بما إذا كانوا يريدون ممارسة "( فترة املمارسة)"أو أي تاريخ آخر يبلغه وكيل حملة الصكوك 

 
ً
 .إلى وكيل حملة الصكوك خالل فترة املمارسة"( إشعار وقوع حالة إخالل)"ويجوز عندها ألي من حملة الصكوك أن يقدم إشعارا

إذا استلم وكيل حملة الصكوك إشعار وقوع حالة إخالل من حملة الصكوك املحققين لنصاب حملة الصكوك خالل فترة املمارسة 

 لهذا الشرط رقم 
ً
بشرط أن )، يقوم وكيل حملة الصكوك 21وأعلن نصاب حملة الصكوك أولئك عن نيتهم ممارسة حقوقهم وفقا

 و
ً
 وأ/يكون معوضا

ً
 بصورة يقبلها/و مضمونا

ً
 مسبقا

ً
 ( أو مموال

ً
يخطر "( إشعار املمارسة)"بتسليم إشعار ممارسة إلى املصدر فورا

 (.مع إرسال نسخة لحملة الصكوك)بموجبه املصدر بذلك 

 ويعتب)، يجوز لوكيل حملة الصكوك في أي وقت القيام بأي مما يلي 21عند تسليم إشعار املمارسة بموجب هذا الشرط 
ً
ر مفوضا

 غير قابل للنقض من قبل حملة الصكوك
ً
تنفيذ كافة الحقوق التي يمتلكها بموجب وثائق الصكوك بعد حدوث ( 2(: )بذلك تفويضا

أن يطالب املصدر بالتحويل إلى وكيل حملة الصكوك، من حصيلة حل املضاربة وتصفيتها وتعجيل ألاسعار ( 1)حالة إخالل؛ و 

 يساوي إجم
ً
 من تاريخ إشعار املمارسة املؤجلة، مبلغا

ً
تاريخ حالة )"الي رأس مال الصكوك وأي مبلغ توزيع دوري جزئي، محتسبا

رفع الدعاوى وتقديم إلاثباتات والاستالم واتخاذ كافة إلاجراءات والقيام بجميع ألامور كما يراها وكيل حملة ( 9)، و "(إلاخالل

 .وزيع الدوري الجزئي من املصدرالصكوك مناسبة السترجاع رأس مال الصكوك ومبلغ الت

 التنفيذ وممارسة الحقوق  (14

يجوز لوكيل حملة الصكوك وفي أي وقت وفًقا لتقديره املطلق وبدون إشعار أن يتخذ أية إجراءات يراها مناسبة ضد املصدر ( أ)

 باتخاذ أي من هذه 
ً
إلاجراءات في أي لغرض تنفيذ أحكام الصكوك ووثائق الصكوك، وال يكون وكيل حملة الصكوك ملزما

 من حملة صكوك يملكون أكثر من ( ب)بموجب قرار غير عادي، أو ( أ: )ظرف إال إذا وّجه بذلك أو طلب منه
ً
 في املائة52كتابة

وفي كلتا الحالتين ال يلزمه اتخاذ تلك إلاجراءات إال إذا كان . من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك القائمة في ذلك التاريخ
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 و
ً
 وأو /معوضا

ً
 بصورة يقبلها ضد جميع الالتزامات التي يمكن أن يتحملها أو بتكبدها نتيجة اتخاذه /مضمونا

ً
 مسبقا

ً
أو مموال

 .تلك إلاجراءات

 إال إذا( ب)
ً
تخلف وكيل حملة الصكوك عن القيام بذلك ( أ: )ال يحق ألي من حملة الصكوك أن يتخذ إجراء ضد املصدر مباشرة

  12إلاجراء خالل ستين 
ً
 فيه بذلك بموجب هذا الشرط  يوما

ً
واستمر ذلك التخلف، ( ب)؛ و29من التاريخ الذي أصبح ملزما

 مع بقية حملة الصكوك الذين طلبوا اتخاذ إلاجراء مباشرة ضد )وكان حامل الصك املعني ( ج)و
ً
أو حامل الصك مجتمعا

 لخمسة وعشرين باملائة ( املصدر
ً
وال . للصكوك القائمة في تاريخه ة الاسمية إلاجماليةقل من القيمعلى ألا( في املائة15)ممثال

يحق لوكيل حملة الصكوك أو أي من حملة الصكوك تحت أي ظرف التسبب في بيع موجودات الصكوك أو التصرف بها بأي 

 للشروط، ويكون الحق الوحيد لوكيل حملة الصكوك وحملة الصكوك تجاه املصدر هو باملطالبة بتنفي
ً
ذ شكل آخر إال وفقا

 .التزامات املصدر بسداد املبالغ املستحقة لحملة الصكوك بموجب وثائق الصكوك

 اجتماعات حملة الصكوك0 التعديل (11

 اجتماعات حملة الصكوك( أ)

يتضمن إعالن الوكالة شروط انعقاد الاجتماعات لحملة الصكوك ملناقشة أي أمور تؤثر على مصالحهم، ويتضمن ذلك املوافقة 

 على عن طريق قرار غير 
ً
عادي على تعديل الصكوك أو هذه الشروط أو أي من أحكام وثائق الصكوك شريطة الحصول أيضا

ويجوز أن تعقد هذه الاجتماعات بدعوة من املصدر أو وكيل حملة الصكوك، وعلى املصدر أن يدعو . موافقة املصدر على التعديل

 من حملة الصكوك الذي يم
ً
 مكتوبا

ً
من القيمة الاسمية إلاجمالية للصكوك  في املائة22ثلون على ألاقل إلى اجتماع إذا تسلم طلبا

ويكون النصاب الالزم لعقد أي اجتماع للتصويت على قرار غير عادي هو حضور شخصين أو أكثر يملكون أو . القائمة في تاريخه

ويكون النصاب الالزم إلعادة عقد . من القيمة الاسمية إلاجمالية للصكوك القائمة في تاريخه في املائة 52يمثلون على ألاقل 

في  15للتصويت على قرار غير عادي هو حضور شخصين أو أكثر يملكون أو يمثلون على ألاقل ( لعدم اكتمال النصاب)الاجتماع 

 .من القيمة الاسمية إلاجمالية للصكوك القائمة في تاريخه املائة

 منهم أم اليكون أي قرار غير عادي يوافق عليه في ألاوضاع املذكور 
ً
 على كافة حملة الصكوك سواًء من كان حضرا

ً
. ة أعاله ملزما

لثين  مكتوب وموقع عليه من حملة الصكوككما ينص إعالن الوكالة على أن أي قرار 
ُ
أو بالنيابة عنهم ممن يمثلون ستة وستين وث

 كما لو اتخذ كقرار غير عادي  من  في املائة ⅔66في املائة 
ً
 ونافذا

ً
إجمالي القيمة الاسمية للصكوك القائمة في تاريخه يعد صحيحا

 .مستوٍف للشروط

وا بأن ألاحكام الواردة في إعالن الوكالة بخصوص اجتماعات حملة الصكوك تخضع ألنظمة اململكة دركعلى حملة الصكوك أن ي

، متى ماكانت تنطبق،وتعديالتها على الوجه الذي ، ذات العالقة العربية السعودية
ً
وفي حال التعارض بين يتم تطبيقها به عمليا

 . هي التي تسودذات العالقة الاثنين فإن أحكام ألانظمة السعودية 

 التعديل( ب)

ألي من هذه ينص إعالن الوكالة على أنه يجوز لوكيل حملة الصكوك أن يوافق، دون موافقة حملة الصكوك، على أي تعديل 

الشروط أو ألي من أحكام وثائق الصكوك أو على أي تنازل أو موافقة بخصوص أي مخالفة أو مخالفة محتملة ألي من هذه 

الشروط أو أي من أحكام وثائق الصكوك، و أو يقرر عدم معاملة حالة من حاالت إلاخالل الواقعة أو املحتملة بأنها كذلك، إذا كان 

ل حملة الصكوك غير مضر مصالح حملة الصكوك بشكل جوهري، وأن يوافق على أي تعديل ألي من هذه أي من ذلك في رأي وكي

الشروط أو ألي من أحكام وثائق الصكوك إذا كان في رأيه ذا طبيعة شكلية أو فنية أو غير مؤثر أو يهدف لتصحيح خطأ جلي أو 

 لحملة الصكوك وإن هذه وإن أي تعديل أو تنازل أو مو . لالمتثال ألحكام نظامية ملزمة
ً
افقة أو قرار مما ذكر أعاله سيكون ملزما

 
ً
 ملا سبق في أقرب وقت ممكن بعد حدوثه وفقا

ً
التعديالت، كما يجب على املصدر إشعار حملة الصكوك بأي تعديل يتم وفقا

 .ما لم يوافق وكيل حملة الصكوك على غير ذلك( إلاشعارات) 29للشرط 

بما فيها على سبيل املثال ال الحصر أي تعديل أو تنازل أو )ن حقوقه أو صالحياته أو سلطاته التقديرية فيما يتعلق بممارسة أي م

، يراعي وكيل حملة الصكوك مصالح حملة الصكوك كفئة، وبوجه خاص على سبيل املثال ال الحصر، ال (موافقة أو استبدال
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د نتيجة لكونهم مقيمين أو ساكنين في منطقة معينة أو على صلة بها يلزمه مراعاة تبعات هذه املمارسات على حملة الصكوك كأفرا

بأي شكل من ألاشكال أو خاضعين لسلطاتها النظامية، وال يحق لوكيل حملة الصكوك إلزام املصدر أو أي شخص آخر بالتعويض 

كورة كما ال يحق ألي حامل أو السداد عن أي تبعات ضريبية قد تقع على أفراد من بين حملة الصكوك نتيجة املمارسة املذ

 .صكوك املطالبة بمثل ذلك التعويض أو السداد

 الضرائب (12

يدفع املصدر كافة الدفعات التي تخص الصكوك خالصة من أية ضرائب أو استقطاعات في اململكة العربية السعودية ما لم تكن 

باستثناء حملة الصكوك الذين ليسوا أشخاص )، وفي تلك الحالة يدفع املصدر لحملة الصكوك ألانظمة الساريةمفروضة بموجب 

 مؤهلين
ً
 . قطاع، وذلك من خالل مدير الدفعاتاملبالغ إلاضافية الالزمة لتغطية الاست( مؤهلين أولم يعودوا أشخاصا

على حملة الصكوك أن يعوا بأن الصكوك يتم بيعها فقط لألشخاص املؤهلين وأنه ال يجوز تسجيل غير ألاشخاص املؤهلين 

 وليس  علىأي نظام أو قانون ولن تدفع مبالغ إضافية لتغطية أي استقطاع يفرضه . لي صكوككحام
ً
أي شخص يحمل صكوكا

 
ً
 مؤهال

ً
 .شخصا

 .يتحمل حملة الصكوك مسؤولية أي ضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة الدخل أو زكاة قد تفرض عليهم نتيجة لحيازتهم للصكوك

 كوكالتعويضات ومسؤولية وكيل حملة الص (11

 تعفيه 
ً
 عن تعويض وكيل حملة الصكوك في ظروف معينة وإعفائه من املسؤولية، بما في ذلك أحكاما

ً
يتضمن إعالن الوكالة أحكاما

أو تمويل مسبق على وجه يقبل به، وباألخص فيما يتصل بممارسة أي /أو ضمان و/من اتخاذ أي إجراء ما لم يقدم له تعويض و

وال يلزم وكيل حملة الصكوك تحت أي ظرف أن يتخذ أي إجراء إال إذا وجه بذلك وفقا . الصكوكمن حقوقه املتعلقة بموجودات 

 . أو تمويل مسبق على وجه يقبل به/أو ضمان و/، وفقط إذا قدم له تعويض و(التنفيذ وممارسة الحقوق ) 29للشرط 

كفاية أو إمكانية تنفيذ التزامات املصدر ال يقدم وكيل حملة الصكوك أي تأكيدات وال يتحمل أية مسؤولية بخصوص صحة أو 

بموجب أي من وثائق الصكوك التي يكون املصدر طرفا فيها، كما لن يتحمل في أي حال أية مسؤولية تجاه حملة الصكوك بشأن 

وجودات أي مبلغ كان يتعين دفعه من قبل املصدر أو نيابة عنه ولم يتم دفعه، ولن يتحمل في أي حال أي مسؤولية قد تنشأ عن م

 . الصكوك سوى ما تنص عليه صراحة هذه الشروط أو إعالن الوكالة

أي ( 1)أي مسؤولية بخصوص أية خسارة أو سرقة ملوجودات الصكوك أو أي مبلغ نقدي، و ( 2)يعفى وكيل حملة الصكوك من 

ات الصكوك أو أي مبلغ نقدي أي دعوى تنشأ عن وجود موجود( 9)التزام بالتأمين على موجودات الصكوك أو أي مبلغ نقدي، و 

بحيازة وكيل حملة الصكوك أو بحيازة غيره لصالحه أو على شكل وديعة، إال في حال كانت تلك الخسارة أو السرقة ناتجة عن 

 .إهمال جسيم أو سوء سلوك متعمد من قبل وكيل حملة الصكوك

 يحق لوكيل حملة الصكوك بموجبها ما يلي 
ً
 (: )من بين أمور أخرى )يتضمن إعالن الوكالة أحكاما

ً
إبرام صفقات تجارية مع ( أوال

أو أي من الشركات التابعة للمصدر والتصرف كوكيل أو وص ي لحملة أي أوراق مالية أخرى صادرة عن املصدر أو أي من /املصدر و

 )شركاته التابعة أو يضمنها أي منهم أو تتعلق بهم، و
ً
 لهذه ممارسة وتنفيذ حقوقه والقيام بالتزاما( ثانيا

ً
ته وأداء واجباته وفقا

 ألية وكالة أو وصاية دون النظر إلى مصالح حملة الصكوك أو تبعات ذلك 
ً
الصفقات أو بموجبها، أو حسب مقتض ى الحال، وفقا

 )عليهم، و
ً
الاحتفاظ بأية أرباح أو مبالغ ومزايا أخرى قد يحصل عليها فيما يتعلق باألمور السابق ذكرها وعدم تحمل أي ( ثالثا

 .مسؤولية ألحد حيال ذلك

 إلاشعارات (11
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ويعتبر إلاشعار في حكم املستلم في اليوم . ترسل إلاشعارات إلى حملة الصكوك بالبريد املسجل على عناوينهم املقيدة في السجل

 على ألاقل من ا( 15)ويتم إرسال الدعوة ألي اجتماع لحملة الصكوك قبل خمسة وعشرين . الخامس من تاريخ إرساله
ً
لتاريخ يوما

 ( 92)املحدد لالجتماع ألاصلي وقبل ثالثين 
ً
 على ألاقل من التاريخ املقرر ألي اجتماع مؤجل لعدم اكتمال النصاب ويعد مرسال

ً
يوما

 إذا أرسل إليهم عبر البريد املسجل لعناوينهم املقيدة في السجل
ً
 صحيحا

ً
 .إرساال

 النظام الحاكم والاختصاص القضائي (10

 النظام الحاكم( أ)

 لهاتخ
ً
 .ضع وثائق الصكوك والصكوك ألنظمة اململكة العربية السعودية ولوائحها وتفسر وفقا

 الاختصاص القضائي( ب)

بما فيها اللجنتين فيما يتعلق باملنازعات التي تقع في نطاق نظام السوق املالية ولوائحه )الجهات القضائية في اململكة تختص 

تنشأ عن الصكوك أو وثائق ة أو دعوى أو أي إجراء قضائي وفي تسوية أي نزاعات قد في النظر والبت في أية قضي (التنفيذية

 ال رجعة فيه بخضوعهم لالختصاص ( بما فيها املصدر وحملة الصكوك)ولهذا الغرض، يقر جميع ألاطراف املعنية  .الصكوك
ً
إقرارا

وال يجوز رفع أي قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي بخصوص الصكوك أو وثائق الصكوك . للجهات القضائية في اململكةالقضائي 

لدى أية جهة خارج السعودية ولن يكون ألي محكمة أو سلطة قضائية خارج السعودية صالحية النظر في أي دعوى بهذا 

 . الخصوص

 



 

  022 
 

 وثائق الصكوك موجز .11

تم إدراج هذا املوجز لغرض الاطالع فقط وال . ملضاربة واتفاقية املرابحة الرئيسيةفي ما يلي موجز لبعض ألاحكام الرئيسية التفاقية ا

 ( وال ينبغي تفسيره)ُيقصد منه 
ً

 عن املراجعة . بأن يكون شامال
ً
ينبغي أن يعي حملة الصكوك املحتملون أنَّ هذا امللخص ال ُيعد بديال

عمل العادية في مقر الشركة املسجل ، والكائن في مبنى البحري رقم الكاملة لوثائق الصكوك، وهي متاحة للمعاينة خالل ساعات ال

يجدر تذكير حملة الصكوك املحتملين . ، اململكة العربية السعودية22431، الرياض 1392. ب.، شارع الستين، حي امللز، ص513

 للشروط فإن جميع حملة الصكوك ملزمون بكافة أحكام وثائق الصكوك وُيعتبر كل 
ً
 .منهم على علٍم بأنه وفقا

حدد لها في الشروط
ُ
ستخدمة في هذا القسم املعنى امل

ُ
 .يكون للمصطلحات امل

 اتفاقية املضاربة

ووكيل حملة الصكوك طرفان في اتفاقية املضاربة، التي يقوم وكيل حملة الصكوك ( بصفتها املصدر واملضارب)إن الشركة 

 عن حملة الصكوك)
ً
وتتصف العالقة بين املضارب من جهة . كمضارب بصورة غير قابلة للنقض بموجبها بتعيين الشركة( بالنيابة

ل املضارب بصورة غير قابلة للنقض من وكيل . واملصدر وحملة الصكوك من جهة أخرى بأنها عالقة بين املضارب ورب املال ُيخوَّ

 عن حملة الصكوك لالحتفاظ بموجودات ا
ً
 حملة الصكوك باتخاذ إلاجراءات الالزمة نيابة

ً
ملضاربة لصالح حملة الصكوك وبالنيابة

 .تقتصر صالحيات املضارب على الصالحيات التي تنص عليها اتفاقية املضاربة ووثائق الصكوك ألاخرى . عنهم

( مع الحرية والسلطة التقديرية املطلقة واملعقولة)يقوم املضارب بإدارة موجودات الصكوك والتحكم بها والوفاء بالتزاماته في شأنها 

القيام بإجراءات التحصيل املناسبة فيما ( أ: )وأداء الواجبات التالية فيما يتعلق بموجودات املضاربة طاملا كانت الصكوك متداولة

التأكد من أن جميع أرباح املضاربة تقيد لصالح حساب التحصيل ( ب)يتعلق باملبالغ املستحقة التي تخص موجودات املضاربة؛ 

ضمان تسجيل دفاتر املحاسبة وإيرادات ومصروفات موجودات املضاربة بانتظام، وأن يتم ( ج)ملضاربة؛ والقيام باحتساب أرباح ا

 للمعايير املحاسبية املعمول بها؛ 
ً
التأكد من استيفاء جميع املتطلبات التنظيمية والتي تخذ والزكاة ( د)إعداد حساباتها وفقا

 .مع موجودات املضاربةيحق للمضارب مزج أصوله وأمواله الخاصة . والضرائب

قبل يوم عمل واحد من تاريخ التوزيع الدوري أو أي تاريخ توزيع دوري جزئي، يجب على املضارب تحويل مبلغ من حساب 

التحصيل إلى حساب الصكوك لتغطية أي عجز في دفع أي مبلغ للتوزيع الدوري أو التوزيع الدوري الجزئي، حسب الاقتضاء، 

 .تبقي في حساب التحصيل إلى رصيد الاحتياطيويتعين تحويل الرصيد امل

حصة مشاعة في محفظة ألاعمال على أساس ( لحسابها الخاص)والبحري ( لصالح املصدر وحملة الصكوك)يمتلك كل من املضارب 

يحصل كل من حملة الصكوك واملضارب على حصة . تقاسم ألارباح وتحمل الخسائر بالتناسب مع ملكية حصص كل منهم

 (.ويشار إليهما على التوالي بربح املضاربة وربح املضارب)من دخل املضاربة  متناسبة

يتلقى كل حامل صكوك حصة بالتناسب من . في تاريخ التصفية، سوف يتم إنهاء اتفاقية املضاربة وسوف يتم حل املضاربة

 إلى البحري، يحق لحملة الصكوك التنازل عن حصصهم من موجودات امل. موجودات املضاربة عند التصفية
ً
 أو جزئيا

ً
ضاربة كليا

 إلى البحري 
ً
 .وفي هذه الحالة سوف تعود تلك املوجودات تلقائيا

وتخضع . تبدأ اتفاقية املضاربة في تاريخ إلاقفال، وتنتهي في تاريخ الانتهاء أو تاريخ استرداد الصكوك أو شرائها وإلغائها أيهم أقرب

 .ي اململكةاتفاقية املضاربة لألنظمة املعمول بها ف

 اتفاقية املرابحة الرئيسية

وشركة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة بصفتها البائع هما طرفان في اتفاقية املرابحة ( بصفتها املشتري )إن الشركة 

ومع مراعاة شروط . عالرئيسية والتي بموجبها يستفيد املشتري من التسهيالت التمويلية املبنية على املرابحة التي سيوفرها له البائ

 وأحكام اتفاقية املرابحة الرئيسية، يوافق البائع على بيع السلع التي تم شرائها من املوردين املرشحين إلى املشتري باألسعار التي تم

لى بمجرد أن يحوز البائع ع. التفاوض عليها بين املشتري والبائع، وذلك نيابة عن املصدر وحملة الصكوك وعلى أساس املرابحة
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السلع، سوف يقوم البائع ببيع تلك السلع إلى املشتري بشروط الدفع املؤجل شريطة التي بموجبها يقوم املشتري بدفع السعر 

 .املؤجل إلى البائع

يستخدم املشتري متحصالت السلع املعروضة للبيع التي يشتريها املشتري بموجب عقد مرابحة لألغراض املبينة في نشرة إلاصدار 

 برصد أو التحقق من الغرض أو ألاغراض التي ألجلها يستخدم املشتري عائدات السلع املعروضة للبيع  وال . هذه
ً
يكون البائع ملزما

 .لشراء تلك السلع بموجب عقد املرابحة

 :عند حدوث حالة إخالل، وفي أي وقت خالل أية حالة إخالل مستمرة، يجوز للبائع ممارسة جزء أو كل من إلاجراءات التالية

واملعرفة بأنها )إلجمالي ألاقساط املستحقة من تسهيالت املرابحة الكلي أو الجزئي مطالبة املشتري بالسداد الفوري  (أ )

 أي مبالغ أخرى مستحقة إلى البائع من ( السعر املؤجل الذي لم يدفعه املشتري بعد إلى البائع
ً
وأن يدفع املشتري فورا

 ؛ أوجب اتفاقية املرابحة الرئيسيةاملشتري بمو 

 .إلغاء تسهيالت املرابحة (ب )

 .تخضع اتفاقية املرابحة الرئيسية لألنظمة املعمول بها في اململكة
 

 رسم توضيحي لهيكل الصكوك

شروط " 25على حملة الصكوك املحتملين الاطالع على الشروط املدرجة في القسم . فيما يلي رسم توضيحي مبسط لهيكل الصكوك

إن الرسم التوضيحي أدناه هو . التدفقات النقدية وملعاني املصطلحات املستخدمة أدناه لوصف مفصل لبعض" وأحكام الصكوك

 لهيكل الصكوك وال ينبغي تفسيره كذلك
ً
 شامال

ً
على املستثمرين . رسم مبسط تم إيراده لغرض التوضيح فقط وال يعد وصفا

املدرجة في نشرة إلاصدار هذه وعلى وثائق الصكوك املحتملين إدراك أن هذا الرسم التوضيحي ال يغني عن الاطالع على الشروط 

 .  بشكل كامل( والتي ستكون ملزمة على حملة الصكوك)
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 الاكتتا  والبيع  .10

 مديرو الاكتتا  ومديرو استقبال العروض

، اململكة 21119-1155املروج، الرياض  -شارع العليا  9119 إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة، وعنوانها املسجل

، الرياض 112229. ب.برج اململكة، املسجل شارع العليا، ص :وسامبا لألصول وإدارة الاستثمار وعنوانهاالعربية السعودية، 

، 52329امللك فهد، ص ب  ان العربية لسعودية املحدودة برج الفيصلية، طريققكة العربية السعودية، وجي بي مور ، اململ22922

 .، اململكة العربية السعودية22559الرياض 

 وكالة عرضاتفاقية 

ويشار إليها بما يطرأ عليها من )في تاريخ إلاقفال أو قبله  وكالة عرضيدخل مديرو الاكتتاب ومديرو استقبال العروض اتفاقية 

 التفاقية . الصكوك بعرضمع املصدر فيما يتعلق "( وكالة عرضاتفاقية "تعديالت أو إضافات أو تحديثات بـعبارة 
ً
وكالة وطبقا

حسب شراء الصكوك بذل الجهود املعقولة الستقطاب أشخاص ل، يوافق مديرو الاكتتاب ومديرو استقبال العروض على العرض

ملديري الاكتتاب ومديري لعدد من الشروط ويجوز في ظروف معينة  وكالة العرضوتخضع اتفاقية . الشروط املذكورة في الاتفاقية

قبل  وكالة العرضقبل دفع صافي العائدات من إصدار الصكوك إلى املصدر، وفي حال إلغاء اتفاقية  استقبال العروض إنهاؤها

 وترد أي متحصالت تم استالمها إلى املكتتبين تاريخ إلاقفال، فإن طرح الصكوك
ً
 .يمكن أن يلغى أيضا

كتتاب ومديري استقبال العروض عن بعض الالتزامات الناجمة عن بيع وطرح الصكوك، كما يوافق املصدر على تعويض مديري الا

 .ويحق ملديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض تحصيل رسوم إدارية وعمولة بيع نظير تقديم مثل هذه الخدمات

 تقديم الطلبات من املستثمرين املحتملين

عروض خالل فترة الطرح العمل على استقطاب طلبات مبدئية لشراء الصكوك من يجوز ملديري الاكتتاب ومديري استقبال ال

املستثمرين املحتملين، بينما يتشاور املصدر ومديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض خالل نفس الفترة في تحديد الهامش 

 .ويتفقون عليه

من مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض قبل  على كل من يرغب في شراء الصكوك أن يقدم نموذج طلب استثمار إلى أي

وعلى ألاشخاص . نهاية فترة الطرح، وستكون نماذج طلب املستثمر متاحة لدى كل من مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض

شروط وأحكام " 21 والقسم" املخاطرةعوامل " 5بما في ذلك القسم )الراغبين في شراء الصكوك إلاقرار بقراءة وفهم نشرة إلاصدار 

 "( الصكوك
ً
رحت الصكوك وقبوله قبوال

ُ
وأحكام وشروط نموذج طلب الاستثمار والقبول واملوافقة على ألاساس الذي بناء عليه ط

 
ً
كما يتعين عليهم إلاقرار بأنهم مقيمون في اململكة ألغراض الضريبة وأن جميع املعلومات الواردة في نموذج طلب الاستثمار . تاما

 .ودقيقةصحيحة 

ريال سعودي أو بمبالغ تزيد عن هذه القيمة ولكنها ليست  202220222ال تقبل أي طلبات لشراء صكوك تقل قيمتها عن 

يمكن . ريال سعودي فما فوق أو من املتقدمين من غير الشركات والهيئات الاستثمارية 202220222مضاعفات صحيحة ملبلغ 

 عند إدراجها عن طريق تداول لألفراد الذين ال يمثلون شركات أو هيئا
ً
 .ت ولكنهم أشخاص مؤهلون شراء الصكوك الحقا

يكون تخصيص الصكوك وفق تقدير املصدر ومديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض وذلك بعد انتهاء فترة الطرح خالل مدة 

وإجمالي القيمة الاسمية مع إجمالي وفي حال الانتهاء من تخصيص الصكوك، سيقوم املصدر بنشر الهامش . أيام عمل 22أقصاها 

 . صافي العائدات املتوقعة للصكوك املقرر إصدارها على املوقع إلالكتروني للمصدر وتداول 

 .لن تصدر أية سندات ملكية مؤقتة خاصة بالصكوك

لهذه  "املؤهلالشخص "وإن . التسجيل كحملة صكوك( التعريفات) 2في الشرط وفق التعريف  لألشخاص املؤهلينوال يجوز سوى 

 : ألاغراض يعني أي ممن يلي

 شخص طبيعي من مواطني اململكة بموجب نظام ضريبة الدخل؛ أو  (2
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 في اململكة بموجب نظام ضريبة الدخل ولديه سجل تجاري ساري املفعول  (1
ً
وال يسري شرط . شخص معنوي يعد مقيما

الحكومية في اململكة وال على صناديق الاستثمار التي امتالك الشخص املعنوي لسجل تجاري ساري املفعول على املنشآت 

 أنشئت في اململكة ويديرها شخص مصرح له من الهيئة،

 .على أن يكون لديه في كال الحالتين حساب بنكي في أحد املصارف املحلية في اململكة

ال للشركات والهيئات الاستثمارية وعلى الرغم من جواز تسجيل ألاشخاص املؤهلين كحملة صكوك، فإن الطرح ألاولي ال يكون إ

 (.كما تنص عليه نشرة إلاصدار هذه)

 :تعني أي شخص مؤهل من أحد ألاشخاص التاليين" الشركات والهيئات الاستثمارية "

 شخص مرخص من الهيئة ملزاولة أعمال ألاوراق املالية؛ (أ )

 لصادرة عن الهيئة؛من الئحة أعمال ألاوراق املالية ا 2شخص مستثنى كما هو محدد في امللحق  (ب )

 :أي مما يلي (ج )

 في مجموعة تمل .2
ً
 صافية ال تقل قيمتها عنأي شركة تملك، أو تكون عضوا

ً
 .مليون ريال سعودي 52 ك أصوال

 صافية ال تقل قيمتها عن  أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك .1
ً
مليون  52أصوال

 .ريال سعودي

عندما ينطبق "( ب)"عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص يتصرف بصفة "( أ)"أي شخص  .9

 عن "( أ)"حيث يكون الشخص ( 1)، أو (2)التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين "( ب)"على الشخص 
ً
مسؤوال

 "(.ب)"أي نشاط أوراق مالية للشخص 

 ألنظمة اململكة (د )
ً
 .مؤسسة حصلت على رخصة ملزاولة ألاعمال املصرفية وفقا

 

 ألن توقيع نموذج طلب 
ً
 قبل تعبئة طلب شراء الصكوك نظرا

ً
ويتعين على جميع املستثمرين املحتملين قراءة شروط الصكوك جيدا

 وموافقة من املستثمر على الشروط
ً
 . الاستثمار يشكل قبوال

 أحكام عامة

عدا الطلب املقدم لتداول لتسجيل الصكوك فإن املصدر ومديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض لم ولن يقوموا باتخاذ أي 

إجراء من شأنه أو يهدف إلى السماح بطرح الصكوك أو السماح بالحصول على وتوزيع نشرة إلاصدار هذه أو السماح بأي مواد 

يلزم كل من املصدر ومديري الاكتتاب ومديري استقبال . ذ إجراءات في هذا الشأنأخرى متعلقة بالطرح، بحيث يتطلب اتخا

أو طرحها أو بيعها  هذه بحوزته أن يلتزم بجميع ألانظمة واللوائح ذات العالقة بشراء الصكوك نشرة إلاصدار كل من تقع العروض 

 .أو تداولها، وذلك على نفقته الخاصة في جميع الحاالت

 0 والتداول املقاصة والتسوية

 للشروط وإلاجراءات املتبعة في تداول 
ً
واليمكن  .تدرج الصكوك على نظام التداول حيث يجري التداول واملقاصة والتسوية وفقا

من " اتفاقية التسجيل"بعنوان  1-4-5للمصدر توقع تاريخ بدء التداول بالصكوك، وعلى املستثمرين املحتملين الاطالع على الفقرة 

 .من نشرة إلاصدار هذه" ل املخاطرةعوام" 5القسم 

 التحويل والدفعات

 للشرط 
ً
 ألحكام اتفاقية التسجيل وكل التحويالت سوف تعمل وفقا

ً
السجل ) 4يحتفظ املسجل بالسجل املتعلق بالصكوك وفقا

 (.وحق امللكية والتحويل

 بالشرط 
ً
فإن الدفعات الخاصة بهذه الصكوك سوف تتم من خالل التحويل البنكي إلى ( الدفعات) 22باإلضافة لذلك وعمال

املسجل واملصدر خالل مدة ال الحسابات بفئة الريال السعودي في اململكة التي يحددها وكيل حملة الصكوك بموجب إشعار إلى 

 قبل ا( 25)عن خمسة عشر  تزيد
ً
وعليه يتعين على املستثمرين اتخاذ الترتيبات املالئمة الستالم الدفعات بموجب  .املعني لدفعيوما

ويجب على املستثمرين استشارة مستشاريهم الخاصين بشأن متطلبات وانشاء حسابات مثل تلك . أية صكوك في مثل هذا الحساب
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لن يكون أي من املصدر أو . يما يتعلق بفتح تلك الحساباتإليها أعاله ويجب عليهم اتخاذ أية إجراءات ضرورية بأنفسهم ف املشار 

مديري الاكتتاب ومديري استقبال العروض مسؤولين عن التأكد من التزام املستثمرين باتباع إلاجراءات الصحيحة وألانظمة 

منهم املسؤولية عن واملتطلبات فيما يتعلق بفتح مثل تلك الحسابات لحفظ الصكوك والحصول على العائد منها ولن يتحمل أي 

  . أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنشأ من اتخاذ أو عدم اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بفتح تلك الحسابات
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 الاستشارية الشرعية والفتاوى الصادرة  اللجنة .10

بقرارهم في الاستثمار في الصكوك، املشار إليها أدناه فيما يتعلق واملراجعة الفتاوى على حملة الصكوك املحتملين أال يعتمدوا على 

ما إذا كانت العملية الاستثمارية املقترحة واملوضحة في الفتوى املشار إليها أدناه في أن يستشيروا مستشارهم الشرعي وينبغي عليهم

 .متوافقة مع أحكام الشريعة إلاسالمية

 ة السعودية املحدودةالفتوى الصادرة عن اللجنة الشرعية التنفيذية لدى إتش إس بي س ي العربي

املحتملين عند الطلب نسخة من الفتوى املتعلقة  حملة الصكوكسوف توزع إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة على 

والصادرة من اللجنة الشرعية التنفيذية لدى إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة والتي تؤكد فيها من وجهة  بالصكوك

متوافقة مع أحكام الشريعة  وثائق الصكوكواملوضحين في  الصكوكاملقترحة والهيكلة وآلالية املتعلقين بهذه  الصكوكنظرها بأن 

 .إلاسالمية

 نبذة عن اللجنة الشرعية التنفيذية لدى إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة 

هي لجنة مستقلة معينة من قبل مجلس إدارة إتش اللجنة الشرعية التنفيذية لدى إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة 

إس بي س ي العربية السعودية املحدودة، وتجتمع بصفة دورية ملراجعة وتقييم املعامالت التي تقوم بها إتش إس بي س ي العربية 

 .إلاسالميةالسعودية املحدودة أو املؤسسات التابعة لها أو عمالؤها للتأكد من التزام تلك املعامالت بمبادئ الشريعة 

 التي أصدرت الفتوى الخاصة بالصكوكأعضاء اللجنة الشرعية التنفيذية لدى إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة 

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

د إلاسالمي وهو أستاذ في الاقتصا. يحمل فضيلة الشيخ الدكتور محمد القري شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا

ومدير مركز البحوث في الاقتصاد إلاسالمي في جامعة امللك عبدالعزيز بجدة، وهو خبير في مجمع الفقه إلاسالمي الدولي التابع 

كما ويشغل . ملنظمة املؤتمر إلاسالمي ورابطة العالم إلاسالمي، وقد نشر العديد من املقاالت والكتب حول التمويل إلاسالمي

قري عضوية عدد من لجان الرقابة الشرعية لعدة بنوك إسالمية وشركات تكافل منها إتش إس بي س ي وساب الدكتور محمد ال

 .وداو جونز وسوق الصناديق إلاسالمية العاملية وبنك سيتي لالستثمار إلاسالمي وميرل لينش

 فضيلة الشيخ نظام يعقوبي

فضيلة الشيخ نظام يعقوبي خريج كلية الاقتصاد وعلم ألاديان املقارن بجامعة مكجيل وهو عالم معروف دوليا في مجال الصرافة 

م ويقدم خدمات استشارية لعدد من البنوك واملؤسسات املالية ومنها إتش إس بي 2391إلاسالمية، ويعمل مدرسا للتفسير منذ 

ي إن بي باريبا وداو جونز ولويدز تي إس بي وبنك سيتي لالستثمار إلاسالمي إي س ي البحرين س ي وبنك أبو ظبي إلاسالمي وبنك ب

 .وستاندرد تشارترد في ألامور املتعلقة بالصرافة إلاسالمية والتمويل إلاسالمي

 انقاملستقل لجي بي مور  الفتوى الصادرة عن املستشار الشرعي

املستقل  تمت مراجعتها من قبل املستشار الشرعي( ي موصوفة في نشرة إلاصدار هذهكما ه)إن هيكلة املعامالت املتعلقة بالصكوك 

نظره بأن الصكوك متوافقة مع أحكام  هةالذي أصدر فتوى يؤكد فيها من وجالشيخ الدكتور محمد علي القري، و  انقور لجي بي م

العربية السعودية املحدودة على حملة الصكوك املحتملين عند الطلب نسخة من  انقجي بي مور سوف توزع و . الشريعة إلاسالمية

ستثمار في ال ابأو الفتوى فيما يتعلق بقرارهم /على حملة الصكوك املحتملين أال يعتمدوا على هذه املراجعة وو  املذكورة، الفتوى 

لية الاستثمارية املقترحة واملوضحة في الفتوى املشار مستشارهم الشرعي فيما إذا كانت العم الصكوك، وينبغي عليهم أن يستشيروا

 .إليها أدناه متوافقة مع أحكام الشريعة إلاسالمية

 .يرجى الاطالع على النبذة الواردة أعاله في هذا القسم عن الشيخ الدكتور محمد علي القري 

 مجموعة سامبا املاليةالفتوى الصادرة عن اللجنة الشرعية التنفيذية لدى هيئة الرقابة الشرعية في 

 بالصكوكالطلب نسخة من الفتوى املتعلقة  املحتملين عند حملة الصكوكسوف توزع سامبا لألصول وإدارة الاستثمار على 

والصادرة من اللجنة الشرعية التنفيذية لدي هيئة الرقابة الشرعية في مجموعة سامبا املالية والتي تؤكد فيها من وجهة نظرها بأن 

 .متوافقة مع أحكام الشريعة إلاسالمية وثائق الصكوكواملوضحين في  الصكوكاملقترحة والهيكل وآلالية املتعلقين بهذه  الصكوك
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 نبذة عن اللجنة الشرعية التنفيذية لدي هيئة الرقابة الشرعية في مجموعة سامبا املالية

، وتجتمع بصفة دورية ملراجعة جموعة سامبا املاليةهيئة الرقابة الشرعية لدي م ُعينت اللجنة الشرعية التنفيذية بواسطة

وتقييم املعامالت التي تقوم بها مجموعة سامبا املالية أو املؤسسات التابعة لها أو عمالؤها للتأكد من التزام تلك املعامالت بمبادئ 

 .الشريعة إلاسالمية

سامبا املالية التي أصدرت الفتوى الخاصة  أعضاء اللجنة الشرعية التنفيذية لدى هيئة الرقابة الشرعية في مجموعة

 بالصكوك

 فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي القري 

 .نبذة عن الشيخ الدكتور محمد علي القري مشار إليها أعاله

 فضيلة الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة 

ها جامعة دمشق وجامعة ألازهر في يحمل الدكتور أبو غدة عدة درجات علمية في الشريعة إلاسالمية من جامعات مختلفة، من

والدكتور أبو غدة عضو نشط في مجمع الفقه إلاسالمي في جدة . القاهرة حيث نال على شهادته للدكتوراه في الشريعة إلاسالمية

مية والدكتور أبو غدة يقوم بتدريس الفقه والدراسات إلاسال . وعضو مجلس معايير املحاسبة والتدقيق لعدد من املؤسسات املالية

واللغة العربية في الرياض وقام بإجراء ألابحاث وجمع املعلومات للموسوعة الفقهية في وزارة ألاوقاف والشؤون إلاسالمية في 

 في لجنة الفتوى بالوزارة من عام )الكويت 
ً
 كان عضوا

ً
كما ويشغل أبو غدة عدة مناصب (. م2332م إلى عام 2311وأيضا

 هو مدير إدارة ألادوات املالية في شركة البكرة لالستثمار في اململكة العربية السعودية كمستشار للشريعة إلاسالمية، و أ
ً
يضا

 .باإلضافة إلى كونه عضو في عدة لجان شرعية لعدد من املصارف إلاسالمية واملؤسسات املالية
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 والزكاة الضرائب  .28

 بأن هذا الوصف ال يقصد به تقديم . بالصكوكالضرائب السعودية املتعلقة /فيما يلي وصف عام لبعض اعتبارات الزكاة
ً
علما

الضرائب املتعلقة بالصكوك، وال يقصد به معالجة الاعتبارات التي تعتمد على الظروف /تحليًل كامل لجميع اعتبارات الزكاة

/ لتحديد الزكاةيتعين على مشتري الصكوك املحتملين الحصول على مشورة من مستشاري الضرائب والزكاة الخاصين بهم . الفردية

الضريبة املترتبة على حصولهم وامتالكهم والتصرف في أي صكوك واستالم أي توزيعات أو مدفوعات للمبالغ أو أرباح أو أي مبالغ 

 للوائح الزكاة
ً
 .الضريبة في اململكة/أخرى بموجب الصكوك وتبعات هذه إلاجراءات وفقا

ة حتى وقت إعداد هذه النشرة، ويخضع ألي تغييرات تطرأ على ألانظمة بعد يستند هذا امللخص على ألانظمة السارية في اململك

ينبغي أن يعي حملة الصكوك املحتملون أنَّ املصدر غير ملزم بتحديث هذا القسم في  .هذا التاريخ والتي يمكن إجراؤها بأثر رجعي

 .حال طرأ أي تغيير أو تعديل الحق على ألانظمة الضريبية والزكوية املنطبقة

 حملة الصكوك من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي املقيمين في اململكة  (1

 لضريبة( أدناه5-12الفقرة كل كما هو معرف في )ال يخضع حملة الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي واملقيمين في اململكة 

 .دفعة أو مكسب ينتج عن الصكوك دخل الشركات في اململكة ، سواء باالستقطاع أو التقييم املباشر، فيما يتعلق بأي

. يخضعون للزكاةفيما عدا ألاشخاص الطبيعيين من دول مجلس التعاون الخليجي إال أن أولئك ألاشخاص من حملة الصكوك  

بخصم الاستثمارات طويلة ألاجل في الصكوك ال تسمح "( مصلحة الزكاة والدخل)"صلحة الزكاة والدخل وإن املمارسة الحالية مل

 للقرار الوزاري رقم من 
ً
 بأن هذا املخلص ال يتعرض  ،م1229مايو  25بتاريخ  2225وعاء الزكاة الخاص باملستثمر، طبقا

ً
علما

 المتالكه للصكوك أو الاحتفاظ بها أو التصرف فيها
ً
 .ملسألة ما إذا كان أي حامل صكوك محتمل سيخضع املحتمل للزكاة نتيجة

 من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي املقيمين في اململكة ألاشخاص (2

من  9، حسب التعريف الوارد في املادة يخضع حملة الصكوك من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي واملقيمين في اململكة

 12)قدرة بنسبة عشرين في املائة إلى ضريبة الدخل السعودية امل، (أدناه( ب)5-12كما هو معرف في الفقرة )نظام ضريبة الدخل 

بما في ذلك ألارباح الرأسمالية في حال عدم تداول الصكوك في السوق املالية )أي مكسب أو من أي مدفوعات أرباح ( في املائة

 .متحقق من الصكوك، مع عدم خضوعهم ألي زكاة في هذا الشأن( السعودية

 الصكوك غير املقيمين في اململكة حملة (4

-12كما هي معرفة في الفقرة )دول مجلس التعاون الخليجي، من غير مواطني اململكة، وممن يملكون منشأة دائمة يخضع مواطن 

أنظمة اململكة، واملالك  ة دول مجلس التعاون الخليجي، غير في اململكة وأي كيان قانوني تم تأسيسه بموجب أنظم( أدناه( ج)5

 .  ي السعوديملنشأة دائمة في اململكة، إلى النظام الضريب

سواء كانوا حاملين للجنسية السعودية أو من دول مجلس التعاون الخليجي أو غير )غير املقيمين في اململكة يخضع حملة الصكوك 

والذين ال ( سعوديين أو من غير دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك حملة الصكوك املقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي

قدر بنسبة خمسة في املائة يملكون مؤسسة د
ُ
وهو املعدل املطبق على ( )في املائة 5)ائمة في اململكة ألغراض ضريبة استقطاع ت

 على النظام الضريبي السعودي وعمل مصلحة الزكاة والدخل
ً
أي الجزء )على مدفوعات ألارباح ( الرسوم وفائدة القروض استنادا

 .فيما يخص الصكوك حيث يتم اعتبارها مشابهة للرسوم أو الفائدة على القروض( الذي يمثل العائد على الاستثمار في الصكوك

يجوز لحملة الصكوك، في حاالت محدودة، املطالبة برد ضرائب الاستقطاع وذلك عند وجود اتفاقية ازدواج ضريبي بين اململكة 

 . اء الضريبي أو إمكانية استرداد الضريبةوالبلد التي يمتلك حامل الصكوك إقامة ضريبية فيها والتي من شأنها توفير إلاعف

من نظام ( 4)حسب التعريف الوارد في املادة ) دائمة في اململكةملنشأة يخضع حملة الصكوك من غير املقيمين في اململكة واملالكين 

يخضعون إلى س، كما و (في املائة 12)بنسبة عشرين في املائة على دخل املنشأة الدائمة إلى ضريبة الدخل السعودية  (ضريبة الدخل

أي الجزء الذي يمثل العائد على الاستثمار في )على مدفوعات ألارباح ( في املائة 5)ضريبة استقطاع بنسبة خمسة في املائة 

  .فيما يخص الصكوك( الصكوك
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، وذلك إلى الحد الذي مة في اململكةاملالك ملنشأة دائ التي يتم أداؤها إلى حامل الصكوكتشكل كافة املدفوعات املتعلقة بالصكوك و 

الخاضع لضريبة الدخل بعد للمنشأة الدائمة دخل إلاجمالي الجزًء من  تكون فيه هذه املدفوعات عائدة إلى املنشأة الدائمة،

كما وسيخضع هذا الدخل إلى ضريبة الدخل على الشركات وضريبة  .خصم التكاليف املسموح بها وبعض التعديالت ألاخرى 

 .الاستقطاع حسب ما هو مذكور أعاله

إلى ضريبة بنسبة عشرين في ( في حال عدم تداولها في سوق ألاسهم السعودي)تخضع ألارباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الصكوك 

 (.في املائة 12)املائة 

  عام (1

إلى ضرائب على  ة في اململكة أم ال،ملنشأة دائملن يخضع حملة الصكوك من ألاشخاص الطبيعيين عند موتهم، سواء كانوا مالكين 

 للنظام الضريب السعودي
ً
 .امليراث أو ضرائب مشابهة في اململكة وفقا

 . لن يعد حملة الصكوك مقيمين أو مستوطنين أو قائمين بأعمال في اململكة فقط بمجرد حملهم ألي صكوك

 التعريفات (2

 :ألغراض هذا امللخص

 : قصد بهيُ " شخص من دول مجلس التعاون الخليجي" (أ )

اململكة العربية السعودية، دولة إلامارات العربية املتحدة، )مواطن أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي  .2

 ؛ و (مملكة البحرين، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت

أي منشأة نظامية مملوكة ملواطني دول مجلس التعاون الخليجي وقائمة بموجب قوانين دولة من دول مجلس  .1

يتضمن الشخص الذي ينتمي إلى دول مجلس التعاون الخليجي الشركة التي يمتلكها مواطنون . التعاون الخليجي

مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنون غير سعوديين من غير دول مجلس التعاون /سعوديون 

/ مملوكة لصالح مواطنين سعوديين ، إلى املدى الذي يمكن اعتبارها في نهاية املطاف"(شركات مختلطة)"الخليجي 

 .من دول مجلس التعاون الخليجي

املوافق )هـ 25/22/2415بتاريخ  2/ُيقصد به نظام ضريبة الدخل الصادر باملرسوم امللكي رقم م" نظام ضريبة الدخل" (ب )

 (. م21/29/1224

دون إلاخالل باالستثناءات املنصوص عليها في نظام ضريبة  -ُيقصد بها لغير املقيمين في اململكة " املنشأة الدائمة" (ج )

لنشاط الشخص غير املقيم الذي يباشر  املكان الدائماملنشأة الدائمة للشخص غير املقيم في اململكة والتي تمثل  -الدخل

ُيعتبر الشخص . جريه الشخص غير املقيم من خالل وكيلفيه نشاطه سواء بشكل كلّيٍ أو جزئي بما في ذلك أي نشاط ي

 ملنشأة دائمة في اململكة 
ً
ا في اململكة من خالل فرع مرخص مالكا

ً
كما هو محدد في املادة )غير املقيم والذي يمارس نشاط

 (.من نظام ضريبة الدخل( 4()ب)4

 : من نظام ضريبة الدخل على النحو التالي 9تعرفه املادة " املقيم " (د )

 من الشروط التاليةي .2
ً
 :  عتبر الشخص الطبيعي مقيًما في اململكة ملدة سنة ضريبية إذا استوفي على أيا

 .يوًما في السنة الضريبية( 92)في اململكة ملدة ال تقل عن ثالثين  مقيمدائم في اململكة وكان  مسكنإذا كان له  (أ )

 في اململكة ملدة ال تقل عن مائة وثالث وثمان (ب )
ً
 .في السنة الضريبية( 219)ين يوًما إذا كان مقيما

ألغراض هذه الفقرة فإنه يعتبر التواجد في اململكة لجزء من اليوم تواجًدا ليوم كامل، ما عدا في حالة الشخص املسافر بين 

 .وجهتين خارج اململكة

 : تعتبر الشركة مقيمة في اململكة خالل السنة الضريبة إذا كانت تفي بأي من الشروط التالية .1

املوافق )هـ  11/29/2911املؤرخ في  1/م تأسيسها بموجب نظام الشركات السعودي الصادر باملرسوم امللكي مت (أ )

 ، بتعديالته من وقت آلخر؛ أو (م12/29/2315

 .يقع مركز إدارتها أو تحكمها في اململكة (ب )
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 املستندات املتاحة للمعاينة .21

الصكوك قائمة فإنه يجوز معاينة نسخ الوثائق التالية خالل ساعات  نشرة إلاصدار هذه و طاملا كانت أي من اعتبارا من تاريخ

، منطقة 1392ب . ، شارع الستين، امللز، ص513#العمل العادية في املكتب املسجل للمصدر، وهو مبنى شركة البحري رقم 

 :، اململكة العربية السعودية22431الرياض 

 .النظام ألاساس ي للمصدر (أ )

 .عقد التأسيس املصدر (ب )

 .شهادة السجل التجاري للمصدر (ج )

باملوافقة على إصدار املصدر ( م24/22/1225املوافق )هـ  21/21/2491قرار الجمعية العامة العادية ملساهمي املصدر بتاريخ  (د )

 .للصكوك

 .، باملوافقة على إصدار الصكوك(م12/24/1225املوافق )ه 21/29/2491بتاريخ الصادر بالتمرير  قرار مجلس إدارة املصدر  (ه )

أي عقد أو إجراء ساري أو مزمع سريانه وقت تقديم نشرة إلاصدار يكون فيه عضو مجلس إلادارة أو أحد كبار التنفيذيين أو  (و )

 صدر أو الشركات التابعة للمصدر؛أي من أقاربهم مصلحة فيما يتعلق باألعمال الخاصة بامل

 . من نشرة إلاصدار هذه"( ألاطراف ذوي العالقة مع الاتفاقيات)" 1-1-24 عقود ألاطراف ذوي العالقة املحددة في القسم (ز )

م والقوائم 1224م و1229و  م1221ديسمبر  92عن السنوات املنتهية في كما في و للمصدر  املراجعةالقوائم املالية املوحدة  (ح )

 .م1225مارس  92للمصدر لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  املراجعةاملالية املرحلية املختصرة املوحدة غير 

م 1224م و1229م و 1221ديسمبر  92عن السنوات املنتهية في كما في و القوائم املالية املراجعة للشركات التابعة للمصدر  (ط )

 م1225مارس  92نتهية في للشركات التابعة للمصدر لفترة الثالثة أشهر امل املراجعةوالقوائم املالية املرحلية املختصرة غير 

، والذي تم استقاء املعلومات "(تقرير السوق )"تقرير حول قطاع النقل البحري وسوق الناقالت البحرية مقدم من ماكويلينج  (ي )

 .من نشرة إلاصدار هذه من هذا التقرير" ملحة عامة على السوق والصناعة "  1املذكورة في القسم 

 من تاريخ نشرة إلاصدار ه
ً
فإنه يجوز الاطالع على مسودات الوثائق التالية خالل ساعات العمل  ،ذه حتى تاريخ إلاقفالاعتبارا

 :العادية في املقر املسجل للمصدر

 .إعالن الوكالة (أ )

 .اتفاقية املضاربة (ب )

 .اتفاقية املرابحة الرئيسية (ج )

 .اتفاقية إدارة الدفعات (د )

ز الاطالع على نسخ موقعة لهذه الوثائق أثناء ساعات العمل العادية ابتداًء من تاريخ إلاقفال وطاملا ظلت الصكوك قائمة فإنه يجو 

 .في املقر املسجل للمصدر

 مراجعي الحسابات الخارجيين  تقرير  (1

م وكما في 1224م و1229م و1221ديسمبر  92تم إعداد القوائم املالية املوحدة للمصدر كما في وعن السنوات املالية املنتهية في 

 من قبل املصدر م 1225مارس  92وعن فترة الثالثة أشهر املنتهية في 
ً
ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  وفقا

كما القوائم املالية املوحدة للمصدر  مراجعةتم و  .(ول بها واملتعارف عليها في اململكة العربية السعوديةاملعم) للمحاسبين القانونيين

  م1224و م1229و م1221ديسمبر  92عن السنوات املالية املنتهية في في و 
ً
عايير مل على التوالي، وامللحقة بنشرة إلاصدار هذه وفقا

 من قبل(املعمول بها واملتعارف عليها في اململكة العربية السعودية)القانونيين الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  املراجعة

إرنست ويونغ ومن قبل  ،م1221كما في وعن السنة املالية ( و الدولية املحدودةاعضو بي دي )الدكتور محمد العمري وشركاه 

 .املرفقة بهذه النشرةا م، كما هو موضح في تقاريرهم1224و م1229 تيناملالي تينعن السنو  كما في( محاسبون قانونيون )وشركاهم 

من قبل إرنست م 1225مارس  92للمصدر لفترة الثالثة أشهر املنتهية في  املراجعةاملوحدة غير ألاولية القوائم املالية  فحص وتم

 ويونغ 
ً
املعمول بها واملتعارف عليها )الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  من قبلار فحص التقارير املالية ألاولية الصادر يملع وفقا

  .، وكل منها كما تم إدراجها في نشرة إلاصدار هذهاملرفق بهذه النشرةكما هو موضح في تقريرها ( في اململكة العربية السعودية

 الضمانات (2

 . يؤكد املصدر أنه ال ينوي توفير أي ضمانات أو رهون أو التزامات أخرى مشابهة فيما يتعلق بالصكوك


