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بقيمة أسمية  سهم) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(درهم موزعة على ) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(رأس المال 
  للسهم الواحد) ١(واحد درهم 

  
رأس المال بقيمة أسمية   إجمالي من) ٪٥٥( العام تمثل كتتاب سهم لال)٩١٠,٠٠٠,٠٠٠(طرح 
 سهم كمصاريف إصدار لكل) ٢(باإلضافة إلى فلسين لكل سهم ) ١(  واحدرهم إماراتيد

 
مواطني أمام مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة و فقطمفتوح  شركة الخليج للمالحة القابضة  في أسهمكتتاباالإن 

لشركات أو الهيئات العامة من األشخاص الطبيعيين أو المؤسسات االعتبارية أو ا دول مجلس التعاون الخليجي
عاماً إما مباشرة أو عن طريق ) ٢١( لألفراد الذين تقل أعمارهم عن كتتاباالويحظر . للحكومات االتحادية والمحلية

  . وليهم أو وصيهم أو ممثلهم الشرعي

لم . ة المتحدة هذه قد تم عرضه على وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات العربيكتتاباالإن طرح األسهم بموجب نشرة 
 . يتم اعتماد األسهم أو تسجيلها لدى أي سلطة تنظيمية أخرى

  ".محاذير االستثمار"يتضمن االستثمار في أسهم الشركة مخاطر معينة موضحة في القسم المعنون 
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 العام كتتابنشرة اال

المستشار المالي ومدير االآتتاب ومدير عمليات السجل

آتتاب الرئيسيبنك اال

 في دول مجلس التعاون الخليجي آتتاببنك اال في دولة اإلمارات العربية المتحدةآتتاباالومؤسسات بنوك 

آتتاب الرئيسيبنك اال مساعد

سلطنة عمان  دولة البحريندولة قطر
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آتتاب الرئيسيبنك اال مساعد
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  شركة الخليج للمالحــة القابضــة
 )سيسالتأقيد  (–شركة مساهمة عامة 
  

   العام لطرح أسهم في دولة اإلمارات العربية المتحدةكتتاباالنشرة 
  

 للسهم) ١( قدرها درهم إماراتي واحد اسمية سهم بقيمة )٩١٠,٠٠٠,٠٠٠( مقدارها كتتابلال المطروحة األسهم
من سسات  تطرح على المستثمرين من األفراد والمؤمصاريف إصدار عن كل سهم) ٢( مضافاً إليها فلسين الواحد

  .مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وواطني دولة اإلمارات العربية المتحدةم

 أي كتتابلالمن أسهم الشركة المطروحة ) ٪٤٥(ن في المئة وخمسة وأربع هنسبت بما كتتابااللقد قام المؤسسون ب
 حــة القابضــةشركة الخليج للمال أسهم عينية تتمثل في أسهم جميعها ،سهم )٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠(ما يعادل 

 وفقاً درهم )٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠(القيمة اإلجمالية لهذه األسهم بمبلغ م تحديد  وقد ت)جيشن سابقاًفاشركة جلف ن (.م.م.ذ
 حيث دخلت الحصة العينية  الواحدللسهم) ١( درهم واحد سعر ب٢٠٠٦/ابريل/٥ الصادر في االقتصادلقرار وزارة 

  . كاملة في تكوين رأسمال الشركة

  

 قانون الشرآات ألحكامبدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا  االقتصادوزارة  الموافقة على هذه النشرة من قبل تمت
 على بالموافقة ٢٠٠٦ لسنة )٤٤(رقم اإلداري  القرار  دبي- دائرة التنمية االقتصاديةوقد أصدرت قراراته النافذه، و

   . اإلمارات العربية المتحدة دولة القانونية الالزمة والمطبقة في جميع اإلجراءاتاستيفاءشرآة وذلك بعد تأسيس ال
  

  االستشاريةالجهات 
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  ونالمؤسس
 

 بما كتتاباالب) م.م. ذشركة الخليج للمالحــة القابضــة لالحاليون شركاءال(لقد قام المؤسسون المبينة أسمائهم أدناه 
سهم،  )٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠(  ما يعادلي أ،كتتابلالالمطروحة من أسهم الشركة ) ٪٤٥(ن في المئة و خمسة وأربعنسبته
م  وقد ت)شركة جلف نافجيشن سابقاً (.م.م.ذ شركة الخليج للمالحــة القابضــةأسهم عينية تتمثل في أسهم  جميعها
درهم  بواقع ، أياالقتصادوفقاً لقرار وزارة  ، وذلكدرهم )٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠( القيمة اإلجمالية لهذه األسهم بمبلغ تحديد
من ) ٧(أسمال الشركة كما هو مذكور في المادة رقم ر حيث دخلت الحصة العينية كاملة في تكوين ،للسهم) ١(واحد 

  .من النظام األساسي) ٨(عقد التأسيس والمادة رقم 

شركة ل يتحوبالموافقة على  ٢٠٠٦/ابريل/٥الصادر في ) ١٣٤٠ِ ش –ح /م(القرار رقم  االقتصادوزارة وقد أصدرت 
وذلك  ) قيد التأسيس– شركة مساهمة عامة(الخليج للمالحة القابضة  شركة إلى .م.م. ذلخليج للمالحــة القابضــةا

 . اإلمارات العربية المتحدة دولة جميع اإلجراءات القانونية الالزمة لتأسيس الشركة والمطبقة فياستيفاءبعد 

 المبلغ بالدرهم عدد األسهم أسم المؤسس

النسبة في 
ال الشركة رأسم
  الجنسية كتتاباالقبل 

  شركة بحرينية %١٢,١٤  ٩٠,٤٤٣,٠٠٠  ٩٠,٤٤٣,٠٠٠ )البحرين(جلوبال فند كومباني 

  سعودي الجنسية %١٠,٧٥  ٨٠,٠٨٧,٥٠٠  ٨٠,٠٨٧,٥٠٠ عبد اهللا عبد الرحمن الشريم

  كويتي الجنسية %١٠,٧٥  ٨٠,٠٨٧,٥٠٠  ٨٠,٠٨٧,٥٠٠ فهد صنيتان شباب العتيبي

  سعودي الجنسية %١٠,٧٥  ٨٠,٠٨٧,٥٠٠  ٨٠,٠٨٧,٥٠٠ براهيمآإلد الرحيم غازى عب

  عماني الجنسية %٨,٨١  ٦٥,٦٣٤,٥٠٠  ٦٥,٦٣٤,٥٠٠ انيس بن عيسى بن محمد الزدجالى

  سعودي الجنسية %٧,٩٢  ٥٩,٠٠٤,٠٠٠  ٥٩,٠٠٤,٠٠٠ هزاع بكر ملوح القحطاني

  ة إماراتيةشرك  %٦,١٧   ٤٥,٩٦٦,٥٠٠   ٤٥,٩٦٦,٥٠٠  محافظ اإلمارات

  شركة سعودية %٦,٠٦  ٤٥,١٤٧,٠٠٠  ٤٥,١٤٧,٠٠٠ مجموعة الزامل القابضة

  سعودي الجنسية %٣,٩٥  ٢٩,٤٢٧,٥٠٠  ٢٩,٤٢٧,٥٠٠ محمد بن عبد اهللا بن محمد الرقيب

  سعودي الجنسية %٣,٧٠  ٢٧,٥٦٥,٠٠٠  ٢٧,٥٦٥,٠٠٠ اياس بن حمد بن سعود السياري

  سعودي الجنسية %٣,٧٠  ٢٧,٥٦٥,٠٠٠  ٢٧,٥٦٥,٠٠٠ سعد بن علي بن صليم القحطاني

  شركة سعودية %٣,٦٤  ٢٧,١١٨,٠٠٠  ٢٧,١١٨,٠٠٠ البنك السعودي لالستثمار 

  سعودي الجنسية %٢,٩٤  ٢١,٩٠٣,٠٠٠  ٢١,٩٠٣,٠٠٠ ناصر بكر ملوح القحطاني

  سعودي الجنسية %٢,٤٣  ١٨,١٠٣,٥٠٠  ١٨,١٠٣,٥٠٠ رياض بن عبد اهللا بن راشد ابونيان

  سعودي الجنسية %١,٩٥  ١٤,٥٢٧,٥٠٠  ١٤,٥٢٧,٥٠٠  شركة عبد اهللا بن سعد الراشد وأوالده

  سعودي الجنسية  %١,٣٤   ٩,٩٨٣,٠٠٠   ٩,٩٨٣,٠٠٠  صاحب السمو الملكى األمير سعود بن فهد بن عبد العزيز

  ةسعودي الجنسي %١,٢٢  ٩,٠٨٩,٠٠٠  ٩,٠٨٩,٠٠٠ هشام بن عبد العزيز بن عبد اهللا الزامل

  سعودي الجنسية %٠,٤٩  ٣,٦٥٠,٥٠٠  ٣,٦٥٠,٥٠٠ علي بن محمد بن عبد العزيز الرميح

  سعودي الجنسية %٠,٤٩  ٣,٦٥٠,٥٠٠  ٣,٦٥٠,٥٠٠ عبد الرحمن بن سليمان بن عبد اهللا بن جبرين

  سعودي الجنسية %٠,٣١  ٢,٣٠٩,٥٠٠  ٢,٣٠٩,٥٠٠ إبراهيم بن صالح الضراب

  سعودي الجنسية %٠,٢٥  ١,٨٦٢,٥٠٠  ١,٨٦٢,٥٠٠ ن ناصر العوهليعبد العزيز بن عبد الرحمن ب

  سعودي الجنسية %٠,١٢  ٨٩٤,٠٠٠  ٨٩٤,٠٠٠ عبد اهللا محمد عبد الرحمن السريع

  سعودي الجنسية %٠,١٢  ٨٩٤,٠٠٠  ٨٩٤,٠٠٠ سعد عبد الرحمن عبد اهللا العمار

   %١٠٠,٠٠ ٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي
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  جنة التأسيسيةالل

 عين ومن أجل تحقيق هذا الغرض ، تأسيس الشركةالستكمال كافة اإلجراءات الالزمة باتخاذيتعهد المؤسسون 
  .صةتلتتولى القيام بإجراءات التأسيس لدى الجهات المعنية والمخ  تتكون من السادة التالية أسماءهمالمؤسسون لجنة

 االسم المنصب
  د الرحمن الشريمعبد اهللا عب/ السيد  رئيساً

 براهيم عبد الرحيم آإلغازي/السيد   نائباًُ للرئيس
 هزاع بكر ملوح القحطاني/السيد  عضواً

  

 مجلس اإلدارة
لدورة   تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمينواًعض) ١١(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سوف 

ي حال تعادلت األصوات، يرجح الجانب الذى يصوت فيه الرئيس وفقاً عند التصويت وفو. سنوات) ٣(مدتها ثالث 
حصلت الشركة  م٢٠٠٦لسنة ) ١٥٤/١١( لقرار مجلس الوزراء رقم اًوفق. االحكام قانون االشركات وملحقاتة النافذة

لجنسية أغلبية بالنسبة  لك وذ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون األتحادي رقم  )١٠٠(و) ٩٩(على استثناء من أحكام المادتين 
  .أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس المجلس
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  هامةاتحظالم
هي مساعدة  كتتاباالبراء أخرى ذات صلة آأي معلومات أو  هذه وكتتاباال نشرة تتضمنهاالمعلومات واآلراء التي إن الغاية من 

عنها كلياً أو صويرها أو نسخها أو الكشف  بنشرها أو توال يسمح. كتتاباالالمستثمرين المحتملين الذين قد يودون المشاركة في 
  .من شعاع كابيتالمسبقة  خطية دون موافقة كتتاباال ألية أغراض تتجاوز استخدامها أو جزئياً

أو الشركة أو  كتتاباالأو بنوك   أي عرض تم اإلعالن عنه بصورة مباشرة أو ضمنية من جانب شعاع كابيتالاعتبارال يمكن 
 أو المحاسبين أو المحامين أو الموظفين أو أي شخص أخر بمثابة من مدرائهمضاء مجلس اإلدارة أو  أو أي من أعساهمينلما

 أو أي وثيقة أخرى أو معلومات تم تقديمها كتتاباال أو التوقعات المتضمنة في نشرة كتتاباال محتويات نشرة واكتمالضمان لدقة 
  .كتتاباال بعد تعديلون في أي وقت وتمت بصلة لطرح األسهم أو أي وثيقة بقيت د

 بمثابة استشارة قانونية أو اعتبارها أو كتتاباال في نشرة الواردة على المعلومات االعتمادال يتعين في أي حال من األحوال 
 بشراء األسهم من جانب المكتتبين في المتعلقةمالية ال أوقانونية الجوانب ال كمعلومات متكاملة من حيثاعتبارها ضريبية أو 

ن ولقانونيالماليون وا وهم مستشارالتي يسديها النصيحة المهنية واعتماد استشارة المستثمرين المحتملينيتعين على  .صداراإل
 مماثلة والقيام بعمليات الفحص والتدقيق التي يعتبرونها ضرورية التخاذ القرارات المناسبة بشأن ن بشأن إصداراتووالضريبي

  .  هذهكتتاباال يرد في نشرة بدون االعتماد على ما كتتاباال

 أو أي من مدرائهمأو الشركة أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو ساهمون الم أو كتتاباالأو بنوك  شعاع كابيتالال تتحمل 
 ابكتتاالأو الموظفين أي مسؤولية تنشأ عن بيانات تم التعبير عنها صراحة أو ضمنيا في نشرة المستشارين القانونيين المحاسبين أو 

  . كتتاباال ومشاركته في كتتاباالأو تم إغفالها أو أي وسيلة أخرى مكتوبة أو شفهية فيما يختص بتقييم المتلقي لنشرة 

أو أي من وكالئهم أو ممثليهم أو أعضاء مجلس اإلدارة أو ساهمون أو الم الشركة أو كتتاباالأو بنوك   شعاع كابيتالكما ال تتحمل
  .كتتاباالأو الموظفين أي مسؤولية بشأن تقديم معلومات إضافية بعد تاريخ نشرة المستشارين القانونيين المدراء أو المحاسبين أو 

 و "يقدر"و " يتوقع" و" ستستمر" و" تتوقع الشركة " و"من المحتمل أن تؤدي إلى" كلمات أو جمل من قبيل  من استعمالإن الهدف
 على مثل هذه االعتمادعدم المحتملين  تثمرينسالم  على. مستقبليةالتنبؤ بنتائجهو  أو أي تعبيرات مشابهة "سوف"و " نظرة مستقبلية"

إلى التي قد تؤدي  نه من المستحيل التنبؤ بالظروف المستقبليةإللتغيير، حيث  عرضة التقديراتإن مثل هذه  . المستقبليةالتقديرات
  .رة حاليانتائج فعلية تختلف بصورة ملموسة عن العوائد المتوقعة أو المقد

لم يتم اعتماد . في دولة اإلمارات العربية المتحدة االقتصادوزارة  هذه قد تم عرضه على كتتاباالإن طرح األسهم بموجب نشرة 
األسهم أو تسجيلها لدى أي سلطة تنظيمية أخرى في أي بلد آخر بما فيها لجنة البورصة واألوراق المالية األمريكية أو أي لجنة 

وبالتالي ال يجوز عرض أو بيع أو إعادة بيع أو تحويل أو تسليم هذه األسهم . ابعة ألي والية في الواليات المتحدةأوراق مالية ت
كما ينص عليه قانون (بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الواليات المتحدة األمريكية أو لحساب أو مصلحة أي شخص أمريكي 

ثناء بعض الصفقات المعفية من متطلبات التسجيل التي تنص عليها قوانين األوراق باست) ١٩٣٣األوراق المالية األمريكية لعام 
كما أن هذه األسهم غير معروضة وال يجوز عرضها في . المالية األمريكية الفيدرالية أو الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية

 لألوراق المالية لعام كتتاباالدة بحسب قانون عروض  في المملكة المتحكتتاباالالمملكة المتحدة إذا أستوجب ذلك تسجيل نشرة 
ال تشكل هذه النشرة عرضا ألي  . التقيد بهذه القوانينكتتاباالوعلى األشخاص الذين يستحوذون على نسخة من نشرة . ١٩٩٥

  .شخص يتواجد في أي بلد تحظر قوانينه مثل هذه العروض

 من مواطني دول مجلس التعاون الخليجيولة اإلمارات العربية المتحدة  في أسهم الشركة مفتوح أمام مواطني دوكتتاباالإن 
 كتتاباالويحظر . لمحليةاألشخاص الطبيعيين أو المؤسسات االعتبارية أو الشركات أو الهيئات العامة للحكومات االتحادية وا

 .و ممثلهم الشرعيعاماً إما مباشرة أو عن طريق وليهم أو وصيهم أ) ٢١( الذين تقل أعمارهم عن لألفراد

  :كتتاباالمدير ب  يرجى االتصالاالستفساراتلمزيد من المعلومات أو 
  

  شعاع كابيتال
   اإلمارات العربية المتحدة-دبي 
 +٩٧١)٤( ٩٧٩٥ ٣١٩: هاتف
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 اتيفرتعال
  كةالشر

  

  

شركة الخليج للمالحــة بير يستخدم لإلشارة إلى تع
أو )  قيد التأسيس– شركة مساهمة عامة (القابضــة

شركة  (.م.م.ذ شركة الخليج للمالحــة القابضــة
جلف نافيجيشن والتي تم تحويل أسمها التجاري في أبريل 

 المملوكة  التابعةوالشركات ،كما يقتضي النص) ٢٠٠٦
   :أو جزئياًكلياً 

  .م.م. ذلخليج للمالحة والوساطةا -

  .ح.م. شمجموعة الخليج للمالحة -

  .ح.م. شلخليج إلدارة السفن ا-

  .ح.م. شالخليج للسفن -

  .م.م.ذ  المجلف للمالحة-

  م.م. ذ شركة الخليج لنقل الكيماويات-

  .م.م. ذ شركة الخليج لنقل النفط-

  .م.م. ذ شركة جلف فناتير-

  .م.م. ذ شركة جلف حويالت-

  .م.م. ذشركة جلف جلمودا -

  .م.م. ذدفي  شركة جلف-

    

  .مجلس إدارة الشركة  مجلس اإلدارة

    

  .اإلمارات العربية المتحدةدولة عملة   دراهم/درهم

    

  .كسور العملة المعتمدة في اإلمارات العربية المتحدة  فلوس/فلس

    

  .لشركةاحملة أسهم   ساهمونالم

    

 درهم تطرحها )٩١٠,٠٠٠,٠٠٠(  عام بقيمةاكتتاب  كتتاباال
  .الشركة بموجب هذه النشرة

    

  .ع.م. ششعاع كابيتال  كتتاباالمدير 

    

 في شأن الشركات ١٩٨٤لعام ) ٨( رقم االتحاديالقانون   قانون الشركات التجارية
  .التجارية وتعديالته وأنظمته النافذة

    



  
 

 ٨

 إماراتي هو درهمو ةمطروحال لألسهمالسعرالمطلوب   سعر اإلصدار
  . الواحدللسهم) ١ (واحد

   

 .وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات العربية المتحدة  الوزارة

   

 أسهم من إجمالي  )٪ ٥٥( سهم تمثل )٩١٠,٠٠٠,٠٠٠(  األسهم المطروحة
  .الشركة

    

بفلسين تقدر ي وه كتتاباالبوالنفقات المتعلقة المصاريف   اإلصدارمصاريف 
 . بهكتتاباالعن كل سهم يتم   الواحدسهملل) ٢(

    

 لطرح ٢٠٠٦ يوليو ٢٤  بتاريخ هذهكتتاباالنشرة   النشرةأو  كتتاباالنشرة 
  . العامكتتابمليون سهم لال) ٩١٠,٠٠٠,٠٠٠(

    

) ١( واحد درهم قدرها أسميةشركة بقيمة الأسهم في   األسهم
  .للسهم

    

 األسهم المكتتبون المؤهلون للتقدم بطلبات لشراء  المكتتبون
  .كتتاباالنشرة  للشروط المحددة في المطروحة وفقاً

    

  النظام األساسيعقد التأسيس و

  

 مرفق مع هذه  األساسيهو عقد تأسيس الشركة ونظامها
  .النشرة

    

 عقد التأسيس السنة المالية للشركة كما هي محددة في  السنة المالية
  . للشركةاألساسيالنظام و

  

    

 أو هيئة أو  عاما٢١ً ال يقل عمره عن أي شخص طبيعي  اراتمواطن دولة اإلم
 تمتع بجنسيةي اعتباريمؤسسة أو شركة أو أي شخص 

  .دولة اإلمارات العربية المتحدة

    

 أو هيئة أو  عاما٢١ً ال يقل عمره عن أي شخص طبيعي  ي مجلس التعاون الخليج دولمواطن
 تمتع بجنسيةي اعتباريمؤسسة أو شركة أو أي شخص 

  .دول مجلس التعاون الخليجي



  
 

 ٩

  النشرةملخص 

 هذا الملخص يقد ال يحتو .كتتاباالمتضمنة في أجزاء أخرى من نشرة  المعلومات المفصلة السياق الملخص التالي في يجب قراءة
يتعين على  .كة في أسهم الشراالستثمارعلى كافة المعلومات التي يتعين على المكتتبين أخذها بعين االعتبار قبل اتخاذ قرار 

  ."االستثمار محاذير" كاملة بعناية بما في ذلك القسم المعنون كتتاباالالمكتتبين قراءة نشرة 

  الشركة

 تحت أسم شركة الخليج للمالحة والوساطة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها ٢٠٠١ عام الشركةسست أت
مدينة إلى  ٢٠٠٣ مقرها في عام الشركةت اق أعمالها نقلومع توسع حجم نشاطاتها ونط. مسقط في سلطنة ُعمانمدينة 

  إلى٢٠٠٦والتي تم تغيير أسمها في أبريل (. م.م. جلف نافيجيشن ذدبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة تحت أسم
بتأسيس عدة  ةشركالت  في أعقاب ذلك، قام.) محدودةةمسؤوليشركة ذات وهي  شركة الخليج للمالحــة القابضــة

 ،.م.م.الوساطة ذوشركة الخليج للمالحة : تعمل في مجال النقل البحري، وهي جزئياًمملوكة كلياً أو  ركات تابعةش
 إلى باإلضافة. م.م.ذ ركة المجلف للمالحةش ،.م.م.الخليج لنقل الكيماويات ذ ، شركة.م.م.الخليج لنقل النفط ذ شركة

  فيالحاليونالشركاء  تقدم ٢٠٠٦ ابريل عام يوف. ركات تابعةعدة شتمتلك ح، والتي .م.مجموعة الخليج للمالحة ش
، وفقاً شركة مساهمة عامة إلى من شركة ذات مسؤولية محدودة تحويل الشركةبطلب  االقتصادوزارة  إلىالشركة 
   . قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدةألحكام

تعمل من خالل هيكل تنظيمي في المنطقة، و نفطية والكيماويةاللخام والمنتجات  رائدة في مجال نقل النفط ا الشركةتعد
تشمل إدارة وتشغيل السفن   من الخدمات التجارية والفنية الخاصة بالبواخرشاملةتقديم مجموعة ل يؤهلهامتكامل، 

خام الشغيل ناقالت نفط  وتتأجيرتقوم الشركة ب . التجارية ألنشطة النقل البحريالوكاالتوخدمات وكاالت السفن و
 )Suezmax(ناقلة نفط خام من طراز سويزماكس  يشملأسطول نقل بحري تدير الشركة حالياً  .نفطيةالمنتجات الو

 ،٢٠٠٦ قامت الشركة بشرائها خالل النصف الثاني من عام نفطيةناقالت منتجات ) ٦(و برميل) ١(بحمولة مليون 
  .بحري في مينائي الفجيرة وخورفكانخدمات النقل الل نينتيباإلضافة إلى سف

) ٢(بحمولة مليوني ) VLCC (من طراز  بالتعاقد على شراء ناقلة نفط خام عمالقة٢٠٠٥قامت الشركة خالل عام 
سوف  II (IMO Class(راز  من ط ناقالت كيماويات)٦ (ست باإلضافة إلى ٢٠٠٧سوف تتسلمها في عام برميل 
  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨ما بين أعوام تتسلمها 

 السعودية للشركةالعالمية للنقل التابعة شركة ال إلىناقالت كيماويات فور استالمها  أربع تأجير الشركة على توقد تعاقد
في مطلع  قامت الشركة كما .مليار درهم) ١,٥( بحوالي قدرت إجمالية بقيمة اً عام١٥ مدةل) سابك(للصناعات األساسية 

  .امكيماويات فور استالمهلل ناقلتين تأجيرعلى لمية بالتعاقد مع شركة ستولت العا ٢٠٠٦عام 

ناقالت النفط الخام العمالقة من طراز ) ٤(  عالمية لتأجيرنفط عقد نوايا مع شركة  ذلك وقعت الشركةإلى باإلضافة
)VLCC (تجمع تسويقي عالمي إلنشاءاتفاقية تسويق مع شركة نوردك أمريكان تانكرز كما وقعت . فور استالمهما 

 ناقلة هاالعالمية لتأجيرعقد مع شركة شل الشركة وقعت وقد  . بناؤهاالشركة ناقالت النفط األخرى التي تعتزم يضم
  .لمدة ثالث سنوات) Suezmax(النفط الخام من طراز سويزماكس 

   المال رأس

) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(موزعة على  العام كتتاباال عملية اكتمالبعد درهم ) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠( مال الشركة رأسسيبلغ 
   . الواحدللسهم) ١( قدرها درهم واحدأسميةسهم بقيمة 

  كتتاباال

ن و خمسة وأربعنسبتهبما  كتتاباالب) .م.م.ذ شركة الخليج للمالحــة القابضــة لالحاليون شركاءال(قام المؤسسون 
تمثل كلها أسهم عينية  سهم )٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠( ما يعادل ي أكتتابلالمن أسهم الشركة المطروحة ) ٪٤٥(في المائة 
 وقد تحددت القيمة ،)شركة جلف نافيجيشن سابقاً (.م.م.ذ شركة الخليج للمالحــة القابضــة في أسهم ملكيتهم

 بمعدل ،)١٣٤٠ ش –ح /م(رقم  االقتصادوزارة وفقاً لقرار  ،درهم )٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠( اإلجمالية لهذه األسهم بمبلغ
  .  العينية كاملة في تكوين رأسمال الشركةللسهم حيث دخلت الحصة) ١(درهم واحد 

من إجمالي رأس المال، والتي تمثل %) ٥٥ (نسبته ما لطرح االقتصادوزارة على  الشركة خطتها قد عرضتو
مصاريف إصدار ) ٢(للسهم مضافاً إليها فلسين ) ١( سهم بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد )٩١٠,٠٠٠,٠٠٠(

 مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدةلمستثمرين من األفراد والمؤسسات من  مفتوحا لابكتتاال سيكون .عن كل سهم
  .مواطني دول مجلس التعاون الخليجيو



  
 

 ١٠

  كتتاب لالالزمنيالجدول 

 وتحتفظ الشركة بحق تغيير أي من تواريخ الجدول .كتتابلال الجدول الزمني المتوقع  التواريخ المحددة أدناهتلخص
، بشرط  بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة أو اختصار أو تمديد الفترات الزمنية المحددة لهتابكتالزمني لال

  : قانون الشركاتألحكام، وفقاً أيام) ١٠ (ةعشر عن كتتابأال تقل عدد األيام المخصصة لال

  ٢٠٠٦ يوليو ٢٤    كتتاباالموعد بدء 

      

  ٢٠٠٦ أغسطس ٧    كتتاباالموعد إغالق 

      

  ٢٠٠٦ أغسطس  ٢٢    كتتاباالصيص األسهم بين المكتتبين الذين تقدموا بطلبات تخ

      

وإعادة  األسهم المخصصة لهم عن عددإخطار المكتتبين 
  بعد التخصيصاألموال الزائدة 

  ٢٠٠٦أغسطس   ٢٣  

  كتتاباالستخدام حصيلة ا

 أسطولحجم في توسع ال و وتطويرشراء ل،يباإلضافة إلى التمويل المصرف، كتتاباالحصيلة  استخدام شركةعتزم الت
 سداد ،)Gulfmax ( جلفماكس طراز من كيماوياتي ناقلت)٢(تشمل خطة الشركة التعاقد على بناء  و.ناقالتها البحرية
 ناقالت مواد )٤( إلى باإلضافة ،IMO Class) II(خطرة  ي كيماويات ناقلت)٢(بناء  ل(bridge loan) يالقرض المعبر

  خام عمالقةنفط ناقالت )٤( طن ساكن للناقلة الواحدة، و)٤٤,٠٠٠( بسعة قدرها IMO Class) II(طراز  من كيماوية
) (VLCC الحق لبناء  الشركةتمتلكو. كلها ذات تصفيح مزدوج )التي لالتفاقياتط عمالقة إضافية وفقاً نفناقالت ) ٤ 

  .٢٠٠٩و ٢٠٠٨بين عامي الشركة جميع هذه الناقالت لم تستسوف و .وقعتها

  كتتاباالتكاليف 

.  العام مصاريف التأسيسكتتابلاللكل سهم مطروح ) ٢(من المتوقع أن تغطي مصاريف اإلصدار التي تقدر بفلسين 
مصاريف اإلصدار التي تم جمعها عن حجم نفقات التأسيس فإن مثل هذا النقص سيتم قيده في سجالت  قلتوفي حال 

 في مصاريف اإلصدار التي يتم جمعها عن مصاريف تأسيس الشركة زيادة أي بالمثل فإنو ،الشركة في بند النفقات
  .سيتم قيدها كدخل للشركة

  اإلدارة

تعتمد الشركة في إدارتها على فريق إدارة متمرس يتمتع بخبرة واسعة في مجال النقل البحري وبعالقات عمل قوية 
  .عالمية وشركات النقل البحري الالنفط والكيماوياتمنتجي وراسخة مع 

  مجلس اإلدارة

لدورة   تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمينواًعض) ١١(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سوف 
عند التصويت وفي حال تعادلت األصوات، يرجح الجانب الذى يصوت فيه الرئيس وفقاً . سنوات) ٣(مدتها ثالث 

حصلت الشركة  م٢٠٠٦لسنة ) ١٥٤/١١( لقرار مجلس الوزراء رقم اًوفق. فذةاالحكام قانون االشركات وملحقاتة النا
 بالنسبة لجنسية أغلبية لك وذ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون األتحادي رقم  )١٠٠(و) ٩٩(على استثناء من أحكام المادتين 

  .أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس المجلس

  

  
  
  
 
  

  



  
 

 ١١

  

  وضع الماليال

 العالميينالمعدة من قبل المدققين المستقلين  وكتتاباال المرفقة ضمن نشرة الماليةيعتمد هذا الملخص على القوائم 
 ،)شركة جلف نافيجيشن سابقاً (.م.م.ذ شركة الخليج للمالحــة القابضــةل" Ernst & Young"يونج وارنست 

  .٢٠٠٥ و٢٠٠٤ ين الماليينعن العاموشركاتها التابعة 

مليون درهم  )١٠١,٣( مما أدى إلى زيادة إيراداتها إلى ٢٠٠٥تزيد نشاطاتها في  الشركة أن توسع عملياتها واستطاعت
مليون درهم  )٣٥,٨ (حوالي حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة اكم. ٢٠٠٤ في  مليون درهم)٤٩,٩(مقارنة مع 

في %) ١٨,٢( نسبته صافي  ربحامشهمليون درهم و) ٩,١ (يحوالب مقارنة %)٣٥,٣( نسبتهربح صافي امش هو
٢٠٠٤.  

 الشركة في عام موجوداتوقد بلغ إجمالي . تعتمد الشركة على مساهمة الشركاء وتدفقاتها المالية لتمويل عملياتها
 وبلغت قيمة . مليون درهم)٢٣٣,٢ ( حواليشركاء بينما بلغ إجمالي حقوق المليون درهم) ٤٤٢,٥( حوالي ٢٠٠٥

  .مليون درهم) ٢٠٩,٣(المطلوبات حوالي 

  وزيع األرباحتسياسة 

على األقل من صافي الدخل كتوزيعات نقدية على أن % ٢٥تقتضي توزيع ألرباح اتوزيع لتتبنى الشركة سياسة سوف 
إن قرار توزيع األرباح خاضع . ال يؤثر ذلك سلباً على متطلبات التمويل المصرفي ورأس المال واإلنفاق االستثماري

  . بشكل يتوافق مع مصلحة الشركةلمساهمينللتقدير مجلس اإلدارة والجمعية العمومية 

  األسهم

. مدفوعة بالكاملمصدرة وسهم ) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(من  العام كتتاباال عملية اكتمالبعد  الشركة سيتكون رأس مال
سيتم إصدار وتسجيل األسهم من خالل شهادات أسهم يحصل عليها المساهمون وستحتفظ الشركة بسجل مساهمين 

 في سوق دبي المالي ستسعى الشركة إلدراج أسهمها في .المملوكة لكل مساهم في جميع األوقاتيوضح عدد األسهم 
التي عند إدراج األسهم في سوق دبي المالي ستتحول شهادات األسهم . كتتاباالأقرب وقت ممكن بعد إنجاز عملية 

 وسوف .لى سوق دبي الماليوسينتقل سجل األسهم إ (Dematerialized)أسهم الكترونية إلى ستصدرها الشركة 
يجب أن تتم جميع عمليات بيع ونقل ملكية  ، بحيث األسهم الشركة فقط بعمليات نقل األسهم التي تظهر في سجلتعترف

 سوق دبي المالي والقوانين المعمول بها في دولة ونظاماألسهم وفقا لعقد تأسيس الشركة وتعديالته من آن ألخر 
 .اإلمارات العربية المتحدة

  قطاع الشحن البحري لحموالت السوائل

سنوًيا نتيجةً لتزايد الطلب الناقالت البحرية  تأجير اقتصادياً حيث تتزايد أسعار اً انتعاشالبحرييشهد قطاع الشحن 
  .العالمي المتوقع مستقبالً يوالنمو االقتصاد البتروكيماوية والمنتجات العالمي على النفط الخام

ناقلة ) ٥،٩٦١( ما يقارب ٢٠٠٥اكتوبرفي نفطية الي للناقالت البحرية للنفط الخام والمنتجات بلغ حجم األسطول العالم
   .)Dead Weight Ton(  مليون طن ساكن)٣٥٠(بإجمالي سعة نقل قدرها  بحرية

من إجمالي سعة نقل  %)٥٤(نسبة مثل تطن ساكن مليون  )١٩٠(طاقة ناقالت المسافات الطويلة ما يقارب  بلغت
علماً أن إجمالي الطلب على ناقالت النفط الخام والمنتجات النفطية للمسافات الطويلة قد بلغ في ، ول العالمياألسط
وحيث أن معظم الطلب على النفط الخام يأتي من أمريكا الشمالية وأسيا . مليون طن ساكن) ١٧٩(حوالي  ٢٠٠٥ أكتوبر

 على أوشكتب على ناقالت النفط للمسافات الطويلة ومعظم صادراته تأتي من الشرق األوسط فإن معدالت الطل
   .لهاأقصى معدالت تشغي إلى الوصول

 زيادة في الطلب على ها علي يترتبأنمن المتوقع   عدة تشريعات دولية السابقةاألعوام على مدار  شهد القطاعوقد
 منظمة المالحة الدولية، وهي مؤسسة ، أهمها كان قرارهاتأجيرأسعار و المتاحة حالياً الناقالت ذات التصفيح المزدوج

 ٢٠٠٣ ديسمبر عام  شهر، في دولياًالمتعلقة باألمن والسالمة المالحيةبالشؤون تابعة لألمم المتحدة والجهة المعنية 
. ٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٥تم بموجبه تقديم تاريخ الحظر على استخدام الناقالت ذات التصفيح المنفرد من عام والذي 

على الناقالت الكيماوية إال  بحظر نقل الزيوت الصالحة لالستهالك اآلدمي منظمة المالحة الدولية قامت إضافة إلى ذلك
  . ٢٠٠٧بحلول عام  (IMO Class II&III)من الفئة 

 من اجمالى األسطول العالمي للناقالت )%٦٨( نسبة ٢٠٠٥اكتوبرفي الناقالت ذات التصفيح المزدوج بلغ إجمالي 
مليون  )١١٤ (استخدامهاالتي سيتم حظر نقل السفن ذات التصفيح المنفرد  طاقة وبلغت لخام ومشتقاتهالبحرية للنفط ا

  .طن ساكن



  
 

 ١٢

 نتيجة لزيادة الطلب على بناء سفن جديدة مما أدى إلى ها االستيعابيةأقصى طاقات إلى أحواض بناء السفن وصلتقد و
إلى زيادة أسعار أحواض بناء السفن  افاً إليه محدودية شواغروقد ساهم الطلب المتزايد مض.  السفنبناء  أسعارارتفاع

 نسبته اى ما  مليون طن ساكن)٨٨(حوالي أحواض بناء السفن المقدمة إلى الطلبات  وبلغت .السوق للبواخر المستعملة
  .سعة شحن الناقالت ذات التصفيح المنفردمن اجمالى %) ٧٧(

 التي استطاعت الحصول على الشواغر النادرة لبناء السفن ، البحريحن شركات الشه من المتوقع أن تستفيد فإنلذاو
 المربحة تأجير تسليم الناقالت ذات التصفيح المزدوج سواء على المدى القصير أو المتوسط، من أسعار الالتي تنتظرو

 ذات التصفيح المنفرد والحظر المرتقب على استخدام الناقالتعالمياً والتي جاءت نتيجة للزيادة في الطلب على النفط 
  .وفقاً لقرارات منظمة المالحة الدولية



  
 

 ١٣

  كتتاباالشروط 

  
 وفقاً قيد التأسيس - ، شركة مساهمة عامةشركة الخليج للمالحــة القابضــة  :المصدر

  .لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

    

 واحد إماراتي همر د قدرهاسميةأ سهم مدفوعة بالكامل بقيمة )٩١٠,٠٠٠,٠٠٠(  :عدد األسهم المطروحة
 بعد إتمام عملية  الشركةأسهم من إجمالي )٪٥٥(تمثل و  الواحدللسهم) ١(
  .كتتاباال

    

) ١( إماراتي واحد  هو درهمكتتابسعر اإلصدار لكل سهم مطروح لال  :سعر اإلصدار
  . عن كل سهممصاريف إصدار إضافيةك) ٢(فلسين  إلى ةضافباإل

    

دول ومواطني العربية المتحدة مواطني دولة اإلمارات  مفتوح أمام كتتاباال  :كتتابلالؤهلون المستثمرون الم
هو موضح في بند   بحسب ما من األفراد والشركاتالخليجيمجلس التعاون 

 عاما في ٢١ على األفراد الذين تقل أعمارهم عن كتتابااليحظر . التعريفاتً
  .كتتاباالاليوم الذي يتقدمون فيه بطلب 

    

 في كتتاباال وسيكون ،سهم) ١٠,٠٠٠ (عدد بكتتابلالتم تحديد الحد األدنى   :كتتابلالالحد األدنى 
  .سهم) ٥,٠٠٠ (المطروحة بمضاعفات عدد األسهم

    

 المطروحة وعددها األسهم العام سيتم توزيع كتتاباالبعد غلق باب   :سياسة التخصيص
  :التالي على النحو  سهم)٩١٠,٠٠٠,٠٠٠(

  :األولى الشريحة - اوالً

 .مليون سهم) ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠: (األولىحجم الشريحة  

 من المتمتعين  فقطاألفراد بين األولى الشريحة أسهمسيتم تخصيص  
 من المتمتعين بجنسية األفراد أو العربية المتحدة اإلماراتبجنسية دولة 

عدد حد أدنى ب باكتتابالذين تقدموا بطلبات  مجلس التعاون الخليجيدول 
وسيكون  سهم )١٠٠,٠٠٠(عدد  بكتتابلال أقصى حدوب ،سهم) ١٠,٠٠٠(
 .سهم) ٥,٠٠٠ (المطروحة بمضاعفات عدد  في األسهمكتتاباال

بطريقة النسبة والتناسب لكل طلب  األولى الشريحة أسهمسيتم تخصيص  
 )١,٠٠٠(ص عدد صخ على أن ي،سهم المكتتب فيهامن األ ةكنسب اكتتاب
 وسوف يتم تخصيص .األولىالشريحة في  مكتتب  لكلأدنى بحد سهم

 . المتبقية بطريقة النسبة والتناسباألسهم

لشريحة ل ة عدد الطلبات المتاح المكتتب بها الطلباتعدد تجاوز حال في 
 الحد األدنى للتخصيص سيتم تخفيضعندها  ،) طلب٢٧٣,٠٠٠ (األولى

المتبقية  ألسهما  وتوزععدد الطلبات في الزيادة نسبةبنسبة تتوافق مع 
 .بطريقة النسبة والتناسب

 الشريحة أسهم كافياً لتغطية جميع كتتاباالحال لم يكن عدد طلبات في و 
 إجماليوسيتم تحويل  كتتاباالعلى طلبات األسهم  فسيتم تخصيص األولى
 . الشريحة الثانيةإلى غير المخصصة األسهم

  



  
 

 ١٤

  

  

  :الشريحة الثانية -ًأثاني

 .مليون سهم) ٦٣٧,٠٠٠,٠٠٠: (ثانيةحجم الشريحة ال 

بجنسية دولة  الشريحة الثانية بين المكتتبين المتمتعين أسهمسيتم تخصيص  
مجلس التعاون دول  من المتمتعين بجنسية أو العربية المتحدة اإلمارات

 الهيئات وأ المؤسسات وأ الشركات أو ألفراد امنالخليجي سواًء كانوا 
 كتتاباالوسيكون ،  فما أكثرسهم) ١٠٥,٠٠٠ (اكتتابالذين تقدموا بطلبات 

 .سهم) ٥,٠٠٠ (المطروحة بمضاعفات عدد في األسهم

 بطريقة النسبة والتناسب لكل طلب الثانية الشريحة أسهمسيتم تخصيص  
) ٢,٠٠٠( على أن يخصص عدد ،من األسهم المكتتب فيها ةكنسب اكتتاب

م تخصيص   وسوف يت.الشريحة الثانيةفي  لكل مكتتب أدنىسهم بحد 
 . المتبقية بطريقة النسبة والتناسباألسهم

 للشريحة ة عدد الطلبات المتاح المكتتب بهاعدد الطلبات تجاوز حال في 
 الحد األدنى للتخصيص سيتم تخفيضعندها  ،) طلب٣١٨,٥٠٠ (الثانية

المتبقية  األسهم بنسبة تتوافق مع نسبة الزيادة في عدد الطلبات وتوزع
 .تناسببطريقة النسبة وال

 الشريحة أسهم كافياً لتغطية جميع كتتاباال حال لم يكن عدد طلبات يوف 
 إجمالي وسيتم تحويل كتتاباالالثانية فسيتم تخصيص األسهم على طلبات 

  . الشريحة األولىإلى غير المخصصة األسهم

حق لوزارة المالية ي ،م٢٠٠٦لسنة ) ٨( لقرار مجلس الوزراء رقم وفقاًً  
 .كتتابلال من األسهم المطروحة )%٥(يتجاوز نسبة  ال بما كتتاباالوالصناعة 

وزارة المالية والصناعة   سوف تقوم التي الكاملة النسبةتخصيصيتم سوف و
 حجم وفي ضوء ذلك سيتم تخفيض. تخصيصال قبل البدء في  بهاكتتاباال

 .ر اللجنة التأسيسيةرالشريحة األولى والثانية كما تق

افق مع أحكام قانون و بحق تخصيص األسهم بما يضمن التابكتتااليحتفظ مدير 
  .الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة

ستسعى الشركة إلدراج أسهمها في أسرع وقت ممكن في سوق دبي المالي   :إدراج األسهم
  .ووفقاً لما يسمح به القانون

    

 بنك ابوظبي الوطني   :كتتاباالبنوك 
 بنك اإلمارات 
 للخدمات المالية اإلمارات 
 بنك ابوظبي التجاري 
 بنك األتحاد الوطني 
 بنك الخليج األول 
 بنك الفجيرة الوطني 
 بنك المشرق 
 بنك دبى اإلسالمي 
 دار التمويل 
 مصرف ابوظبي اإلسالمي 
  HSBC) دولة البحرين - دولة قطر -دولة اإلمارات العربية المتحدة - 

    )سلطنة عمان



  
 

 ١٥

  كتتابلال الجدول الزمني

 وتحتفظ الشركة بحق تغيير أي من تواريخ الجدول .كتتابلال الجدول الزمني المتوقع  التواريخ المحددة أدناهلخصت
، بشرط  بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة أو اختصار أو تمديد الفترات الزمنية المحددة لهكتتابالزمني لال

  . قانون الشركاتألحكام، وفقاً أيام )١٠(عشرة  عن كتتابأال تقل عدد األيام المخصصة لال

 

  كتتاباال بدءموعد 

 

  

 

  ٢٠٠٦يو ل يو٢٤

      

  ٢٠٠٦ أغسطس ٧    كتتاباالموعد إغالق 

      

  ٢٠٠٦ أغسطس  ٢٢    كتتاباالتخصيص األسهم بين المكتتبين الذين تقدموا بطلبات 

      

وإعادة  األسهم المخصصة لهم عن عددإخطار المكتتبين 
  بعد التخصيص األموال الزائدة

  ٢٠٠٦ أغسطس  ٢٣ 

   



  
 

 ١٦

  استثمارية يزاتم

     البحري  الشحن في قطاعاالزدهار

  فيزيادةالاالقتصادي العالمي وو  نتيجة للنمانتعاشمرحلة  ب البحري يمرالشحن السوقية إلى أن قطاع تتشير المعطيا
   . طاقات تشغيلهاأقصىيلة  الناقالت للمسافات الطواستخدام معدالت ت حيث بلغ، النفطواستهالكإنتاج 

نظراً للطلب العالمي المتزايد على النفط الخام وعلى السعة المطلوبة لنقله وزيادة معدالت استخدام الناقالت وأسعار و
 للفترة فطيةن للنفط والمنتجات ال البحريالشحنالتي يشهدها قطاع  اإلزدهارةتستمر حالالمتوقع أن من نه إف ،تأجيرال

  .المقبلة

  المزدوج ذات التصفيح  الناقالتتأجير الطلب علىة زياد

قامت منظمة  حيث  الناقالتتأجيرأسعار في ارتفاع كبير عدة تشريعات دولية أدت إلى الشحن البحري شهد قطاع 
ر  المتعلقة باألمن والسالمة المالحية، بإصدانوالشؤالمالحة الدولية، وهي مؤسسة تابعة لألمم المتحدة والجهة المعنية ب

بموجبه تقديم تاريخ الحظر على استخدام الناقالت ذات التصفيح المنفرد من عام تم  ٢٠٠٣ ديسمبر عام  شهرقرار في
إضافة إلى ذلك، قامت المنظمة بحظر نقل الزيوت القابلة لالستهالك اآلدمي إال على الناقالت  .٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٥

، مما أدى إلى زيادة معدالت استخدام الناقالت وأسعار ٢٠٠٧ عام بحلول III) & Class II (IMOالكيماوية من الفئة 
  . تأجيرال

 سيزداد الطلب على الناقالت  منها عملية التخلصوبدء ذات التصفيح المنفرد  الناقالتاستعمال تاريخ حظر اقترابمع و
   .هاتأجير الطلب علىزيادة  إلى هبدور  سيدفعذات التصفيح المزدوج مما

   الناقالتأجيرتزيادة أسعار 

 أسعار وقد زادت . البحريالشحن في مجال  تشغيل الناقالتالرئيسي في تحديد ربحية العامل  السفنتأجيرأسعار  دعتُ
 على سبيل ،بلغ د وق.مسافات الطويلةللنفط الناقالت ل وباألخص ،٢٠٠٣عام منذ  عام بشكل  للناقالت اليوميةتأجيرال

ذات  النفط الخام العمالقة لناقالت )High Season(ذروة النشاط خالل موسم اليومي تأجيرالسعر توسطم ،المثال
 ، على التوالي٢٠٠٥ و٢٠٠٤ خالل عامي ألف دوالر أمريكي )٥٨( وألف دوالر أمريكي )٦٦ (التصفيح المزدوج
ر أمريكي خالل  ألف دوال)٣٠( ألف دوالر أمريكي و)٣٥( التي بلغتوالفترة يومية لذات ال تأجيرالبالمقارنة بأسعار 

  . على التوالي٢٠٠٢ و٢٠٠٣عامي 

 سيزداد الطلب على الناقالت  منها عملية التخلصوبدء ذات التصفيح المنفرد  الناقالتاستعمال تاريخ حظر اقترابمع و
  . السنوات المقبلة على مدى  السائدةمعدالت الربحية وتأجيرأسعار الرإستمراسيساعد على ذات التصفيح المزدوج مما 

   لبناء سفن وناقالت جديدة شركةلل  القائمةتعاقداتلا

 ارتفاع جديدة مما أدى إلى ناقالت نتيجة لزيادة الطلب على بناء ةاالستيعابي هاأقصى طاقاتأحواض بناء السفن  بلغت
الناقالت  إلى زيادة في أسعارأحواض بناء السفن وقد ساهم الطلب المتزايد مضافاً إليه محدودية شواغر . هائبناأسعار 
  . المستعملةو الجديدة

في أحواض   النادرةالتي استطاعت الحصول على الشواغر ،البحريشركات الشحن  ه من المتوقع أن تستفيد فإنلذاو
البواخر ذات التصفيح المزدوج سواء على المدى القصير أو المتوسط، من أسعار من المتوقع أن تتسلم والتي  بناء السفن

  .  المنفرديحف على الناقالت ذات التصبوالحظر المرتقالتي جاءت نتيجة للزيادة في الطلب على النفط و ربحةالم تأجيرال

 ناقالت مواد )٤(على بناء   الشركةحيث تعاقدت ،٢٠٠٥خالل عام  ت عليهاحصلالتي  الشواغر  الشركة منفيدستست
ي ناقلت )٢( إلى باإلضافة ،اقلة الواحدة طن ساكن للن)٤٧،٠٠٠(قدرها و بسعة IMO Class) II( من طراز كيماوية
  .برميل) ٢(بحمولة مليوني ) VLCC (من طراز ناقلة نفط خام عمالقةو IMO Class) II(خطرة  كيماويات

  جلفماكس طراز من كيماوياتي ناقلت)٢(في أحواض بناء السفن لبناء شواغر بحجز عدة الشركة ت مكما قا
)Gulfmax(، إلى باإلضافة )( من طراز ت مواد كيماوية ناقال)٤II (IMO Class بسعة قدرها )طن ساكن )٤٤،٠٠٠ 

) ٤(بناء في  الحق لشركةلأن كما . كلها ذات تصفيح مزدوجVLCC) ( خام عمالقة نفط ناقالت )٤(للناقلة الواحدة، و
 ٢٠٠٨ين عامي ناقالت بوسوف تتسلم الشركة جميع هذه ال. موقعةال لالتفاقياتفقاً ذلك و و،يةعمالقة إضافنفط ناقالت 

  . ٢٠٠٩و

 

 



  
 

 ١٧

   قائمةأعمالقاعدة 

 الخدماتو الناقالت  وكاالت خدماتمن شاملةتقديم مجموعة يؤهلها لمما  من خالل هيكل تنظيمي متكامل،شركة التعمل 
  .رالتجارية والفنية الخاصة بالبواخ

 لكبرى شركات النفط العالمية مثل اًعتمد مناقالً دوتع وإدارة السفن تأجيرسجل حافل في مجال شركة ال لدىكما أنه 
عالوة . ، فاليرو، تيسرو، الباسو"أو ام في"، بتروناس، تكساكو موبيل، شيفرون اكسونأرامكو، بريتش بتروليوم، شل، 

ستولت نيلسن مجموعة ونورديك أمريكان تانكرز : مع ناقلين عالميين آخرين مثلتعاقدات على ذلك، فإن للشركة 
  . سوائل نيابة عنهم من وإلى مختلف الوجهات العالميةال تحموال  لنقلالعالمية

  فريق إدارة متمرس

 ناقالت التأجيرمجال و البحري الشحنية في مجال مالعال والمحلية  الشركة فريق إدارة متخصص يتمتع بالخبرةلدى
 مع واألرباحيادة اإليرادات قدرته على ز علىلشركة لوقد برهن الفريق اإلداري . البحرية وخدمتها منذ السبعينات

  . المقدمةالخدماتجودة وثقة العمالء في المحافظة على 

. عالميةالبحري الشحن ال وشركات النفط والكيماوياتمنتجي بعالقات قوية وراسخة مع  شركةالإضافة إلى ذلك تتمتع 
  ومربحة بالرغم من متغيرات قطاعتنافسيةأسعار حجم األعمال بٍزيادة ل هابمثابة القاعدة التي تؤهلوتعتبر هذه العالقات 

  .  المختلفة البحريالشحن

   األجلتعاقدات طويلة 

 مليار )١,٥( تقدر بحوالي إجمالية بقيمة اً عام)١٥(ة لمد  ناقالت كيماوياتع أربتأجيرلها تعاقدسوف تستفيد الشركة من 
 ريوف تشأنهمن  لذيا األمر،  )سابك(ت األساسية  السعودية للصناعاللشركةالعالمية للنقل التابعة شركة ال إلى درهم

  . الناقالتتأجيرسوق  أسعارمن تقلبات عمليات الشركة  جزء من ةياحمو تة وثابة مضمونإيرادات

ت من ا ناقلتي كيماويوضع على ٢٠٠٦ مطلع عام في قامت الشركة بالتعاقد مع شركة ستولت العالمية  لذلكباإلضافة
مع تجمع الناقالت التي فور استالمهما ة ألف طن ساكن للناقلة الواحد) ٤٤,٠٠٠(ة قدرها  بسعIMO Class) II(طراز 
  .ستولت نيلسن العالميةمجموعة  تديره

ناقالت النفط الخام العمالقة من طراز ) ٤(  عالمية لتأجيرنفط عقد نوايا مع شركة  ذلك وقعت الشركةإلى باإلضافة
)VLCC (تجمع تسويقي عالمي إلنشاءقية تسويق مع شركة نوردك أمريكان تانكرز اتفاكما وقعت . فور استالمهما 

   . بناؤهاالشركةيضم ناقالت النفط األخرى التي تعتزم 

 في حاالت التشغيل عن طريق تأمين الحماية والتعويض هاالتأمين على ناقالتبالشركة تقوم  ،باإلضافة إلى ذلك
)Protection and Indemnity – P&I(مل باإلضافة إلى أشياء أخرى التأمين على الناقالت خالل فترة الذي يش و
  . المتعاقد عليهاتأجيرال

   واعدة فرص نمو

 إلى  باإلضافة، البحريالشحن في شركات ناجحة في قطاع االستثمارالمرتكزة على إن السياسة التوسعية للشركة 
 اقتصاديات من االستفادةبهدف لخليج العربي اطقة  من الذي يخدم في المقام األول البحريهاطولأسقاعدة في  توسعال

 . تعزيز موقعها السوقييقوم بللنمو و فرصة لهايتيح  مما ، الكبيرالحجم



  
 

 ١٨

  ستثمارالمحاذير ا

. كتتبين بأسهمهاعلى المأو /والشركة على سلباً ن تؤثر أبعض المحاذير والعوامل التي يمكن  هو بحثباب إن الغرض من هذا ال
وترتبط محاذير . كتتاباال هذه المحاذير وكافة المعلومات األخرى الواردة في نشرة االعتبارالمكتتبين أن يأخذوا بعين على ويتعين 
.  والقطاع الذي تعمل فيه خاصة في المنطقةاقتصادية وعوامل بوجه عامالشركة  التي سيتم تفصيلها بمجاالت عمل االستثمار

  .يست سوى أمثلة ال تمثل كافة المخاطر التي قد تواجهها الشركة لمحاذيرذه اله  إلى أندر اإلشارةجتو
  عوامل المخاطر ذات الصلة بالشركة ومجاالت عملها

  التشغيل المنتظم للناقالت

أي  فإن لذاو.  الشركة ومصروفات البحري غالبية إيراداتالشحن الناقالت في سوق استئجار أو تأجير نشاط سوف يمثل
الت الشركة باإلضافة إلى عدم قدرة اإلدارة على تأمين عقود جديدة سوف يكون له تأثير سلبي عطل فني أو تقني في ناق

  .على إيرادات الشركة وثبات ربحيتها

 البحرية وقد برهن ناقالت التأجيرمجال و البحري الشحنية في مجال مالعال المحلية و بالخبرة الشركةإدارةيتمتع فريق 
زيادة و  تشغيل ناقالت الشركة بصورة منتظمةقدرته على على ار السنوات السابقة على مدلشركةلالفريق اإلداري 

  . المقدمةالخدماتجودة وثقة العمالء في  مع المحافظة على واألرباحاإليرادات 

على الحماية والتعويض لحصول ا  لها البحري سيضمنالشحن العالمية في مجال اإلدارة ملمعايير ونظ الشركةتطبيق  إن
 .)P&I(تعويض التأمين الحماية و إلىباإلضافة  )Hull & Machinery (التآلاوأجسام السفن على تأمين ل المن خال

   . نفسهاناقالتالتتمثل في  الحماية والتأمين على أصول الشركة والتي التآلاويوفر تأمين أجسام السفن و

  لناقالت والربحية  اليومية لتأجيرالتأثير المنافسة على أسعار 

والمنتجات ك ناقالت النفط الخام ال من مبغالبيته كون يتحيثبالمنافسة،  ناقالت الشركة سوف تعمل في سوق يتسم إن
 أسعارستخدام ال  لجوء عدة شركاتحالي وف.  بشكل مباشرالنفطيةشركات النفط التي تقوم بشحن منتجاتها   أوالنفطية

  .  سلباً الناقالتتأجير أسعار تأثر إلى ذلك ييؤد أن مكنلمفمن ا لزيادة حجم العمليات ي كعامل تنافستأجيرال

أكثر من  منفردة شركة  أي الشركات وعدم تملك بكثرة عدد يتسمالناقالت البحرية العالميقطاع  تجدر اإلشارة أن
 في مجال يستوى العالمم على ال شركة)١٥(تسيطر أكبر باإلضافة إلى ذلك . نقل العالمية من إجمالي سعة ال)%٥(

   . فقط من إجمالي سعة النقل المتاحة)%٣٦(من  رباعلى ما يق البحري الشحن

  إدارة النمو

 لديها ولدى والمراقبةتطلب منها تطوير قدرات نظم المعلومات والتشغيل ي لابشكل فعإن قدرة الشركة على النمو 
حاجة إلى جذب وتدريب وتحفيز وعالوة على ذلك فإن الشركة ستكون ب. التي سوف تستثمر فيها التابعة وهاشركات

وفي حال لم تستطع الشركة تطوير .  كبار المديرين وغيرهم من العاملين بالشركة وشركاتها التابعةاستمراريةوضمان 
   .سلباً على أعمالهاذلك ، يمكن أن يؤثر  على مواكبة معدالت نمو النشاطقدراتها

 وائدوعوالذي أثبت قدرته على إدارة النمو وتحقيق نتائج إدارتها  خبرات فريق  علىسوف تقوم الشركة باالعتماد
  بتعيين إحدى شركات تدقيق الحسابات العالمية٢٠٠٥وقد قامت الشركة خالل عام .  على مر السنوات السابقةةيمجز

 على شركة تدقيق الحسابات العالمية أوشكتوقد . بهدف تقديم خدمات إدارية ومالية لمواكبة معدالت نمو الشركة
  .االنتهاء من تقديم خدماتها من اجل تدعيم الهيكل اإلداري والمالي الحالي للشركة

  االعتماد على عناصر رئيسية في اإلدارة

إن عدم . إدارة شركاتها التابعةفرق سوف يعتمد نجاح الشركة بدرجة كبيرة على مهارات وجهود وأداء فريق إدارتها و
على نعكس سلباً  التنفيذيين يمكن أن ي المدراءواحد أو أكثر من كبار خدمة الشركة على جذب الكفاءات أو فقدانقدرة 
  . وأنشطتهاهاأعمال

توزيع المسؤولية أن يضمن والذي من شأنه يها الهيكل اإلداري المتوفر لد تكامل من االستفادةتعتزم الشركة 
ل المهارات اإلدارية المتاحة لتوسيع قعد الشركة إستراتيجية لتشجيع وإعداد وص تُ، باإلضافة إلى ذلك.والصالحيات

  .  الرئيسية أي من عناصرهانفي حالة فقدا ستمرارية نشاطاتهااضمان  شأنهاألمر الذي من قاعدة إدارتها، 

    المتميزة بالكوادر البشريةاستقطاب واالحتفاظ

 . من مسؤولين وبحارةلبشرية بالكوادر اواالحتفاظ استقطابعلى   قدرتهاإن نجاح الشركة سوف يعتمد بشكل كبير على
بين موضع تنافس لين والبحارة المؤهلين وذوي الخبرة ؤوالمسالطلب على  أصبحة يمل العااالقتصادياتلنمو في ونتيجة ل
   .هائداأعلى   يؤثر سلباًقد ةبالكوادر البشري  االحتفاظ علىعدم قدرة الشركةفإن بناءاً عليه، و. الشركات



  
 

 ١٩

  خدمة القروض

وعلى .  لتنفيذ وتطوير المشاريع التي تنوي القيام بها،ويل المصرفيم باإلضافة إلى الت،كة رأس مالها الشرستخدمت
يتطلب من الشركة استخدام جزء كبير س ات الشركة، إال أنهويل المصرفي قد يزيد من إيرادم التاستخدامالرغم من أن 

المتاحة لة وإن درجة السي .ع المالي وتوزيعات األرباحضومما قد يؤثر على ال ،القروضلخدمة هذه  ةها النقدياتمن تدفق
  : ما يلي، على سبيل المثال ال الحصر، بتتأثرقد  للشركة

   .انخفاض في صافي التدفقات النقدية أو أية زيادة في المصروفات 
  .سعر الفائدةتغيرات عن  الناجمة األعباء البنكية زيادة 

  

  عوامل المخاطر ذات الصلة بقطاع الشحن

  حجم الطاقة المتاحة عن متطلبات القطاعزيادة 

،  بالعرض والطلب على النفط الخام ومشتقاته على المدى القصيرة السفن ومن ثم ربحية تشغيلها مرتبطتأجيرإن أسعار 
طاقة  وحجم بعدد السفنويرتبط عدد الناقالت المتوفرة . المتوفرة  العالميةبحجم الطاقة تتأثر فهي  على المدى الطويلأما

  .ايتم استبعاده تلك التيع النقل البحري مقابل  إلى قطااي يتم إضافتهالتالشحن 

قد يؤدي إلى  عن متطلبات قطاع الشحن، السوقالطاقة المتاحة في في وبالتالي عدد الناقالت زيادة في  يأ فإن لذاو
  .اإليرادات والعوائد من كل مما قد يؤثر سلباً على Time)( جلآلاو) spot(الفوري  تأجيرأسعار ال هبوط

    النفط الخام والمنتجات النفطيةاالعتماد على

 ، النفط العالميةأسواق اتيطعمو اقتصادياتلى والمنتجات النفطية ع النفط الخام نقلالناقالت البحرية ليعتمد الطلب على 
، أو من حيث توفر لطلب على النفطأو ا نتاجاإل من حيث  سواًء العالميةاالقتصادية هذه األسواق باألوضاع تتأثرحيث 
   . الطاقة البديلةمصادر

 ، تشغل عدة أنواع من الناقالت التي تشمل النفط والمنتجات النفطيةإنهااعتمدت الشركة على تنويع عملها حيث 
  .النفط العالمية باقتصادياتتتأثر بنسبة كبيرة  التي الالسائلة المنتجات الكيماوية قالت  ناإلىباإلضافة 

   والتشريعات البيئيةنلتغييرات في القوانيا

 والدولية للبلدان واألماكن المحليةمة البيئية ال وأنشطة الشركة إلى قوانين ولوائح األمن والسأعمالسوف تخضع 
ترتب عليها أضرار بيئية أو تلوث حادثة تأي  وقوع في حالة ه فإنلذاو. المختلفة التي سوف تعمل فيها ناقالت الشركة

وفي حالة عدم وفاء الشركة بهذه المتطلبات  .غرامات  دفع التأمين أوبالتزاماتالشركة الوفاء من  تطلبسوف ي
  .، فقد تخضع لغرامات عالية وفي بعض الحاالت القصوى قد يطبق حظر على ناقالتهاوااللتزامات

 اللتزاماتوعها وتطبيقها خض فحص مستمر للتأكد من  إلى عملياتهاخضع ناقالت تُوتجدر اإلشارة إلى أن الشركة
 ISPS( على شهادة أمن السفن الدولية الشركةحصلت وقد  . الدوليةمعايير الجودة والسالمةفقاً لنة الدورية واالصي

Code( اس تسكي فيريروشهادة من ديت نو) D.N.V-DET NORSKE VERITAS  ( ًإلدارة الناقالت عالميا
  . للجودة٩٠٠٢ -٢٠٠٠ وشهادة األيزو

  المخاطر العامة عوامل 

  االستقرار اإلقليمي 

 – النزاع اإلسرائيلي  أوالعراقفي  ترديةماألوضاع المثل بأحداث وتقلبات سياسية، الشرق األوسط منطقة  تتأثر
 عمليات معظم وحيث أن . أو تلك المحيطة بهاتأثير سلبي على اقتصاديات الدول المعنية يكون لهمما قد الفلسطيني، 

   . تأثير على عملياتهااإلقليميةفمن المحتمل أن يكون لألوضاع السياسية المنطقة دول الشركة هي في 

 إستراتيجية ولها شراكات .لدى الشركة قاعدة عمالء متنوعة، تشمل أوروبا واألمريكيتين وأسياتجدر اإلشارة إلى أن 
 وشرق الواليات أوروبا شمال أسواقي ف ةالناشطوعقود تسويقية في مجال نقل النفط مع شركة نوردك أمريكان تانكرز 

 التي تعد أكبر ناقل ستولت نيلسن العالميةمجموعة مجال نقل الكيماويات السائلة مع كذلك عقود في المتحدة األمريكية و
 سياسيا في دول مجلس التعاون الخليجي المستقرةالشركة  تتركز عمليات  ذلكإلى ضافة باإل. في العالمللمواد الكيماوية

  . يقلل من خطر تأثير التقلبات السياسية عليهامما



  
 

 ٢٠

  رؤى مستقبلية

والتي تستند إلى تكهنات بالشركة  على العديد من الرؤى المستقبلية والمعلومات ذات الصلة كتتاباالوي نشرة تتح
ستراتيجيات إهذه المعلومات تشمل على سبيل المثال ال الحصر بيانات حول  .وتوقعات وتقديرات ومعلومات متاحة حالياً

 .وافتراضاتهاوخططها وأهدافها وتوقعاتها ونواياها وإنفاقها الشركة 

 ال تضمن األداء المستقبلي يفيما يختص بأحداث مستقبلية وه ؤسسينللمهذه البيانات تعكس وجهات النظر الحالية 
لمستقبلية تستند إلى باإلضافة إلى ذلك فان بعض المعلومات ا .يصعب التنبؤ بها وتشمل مخاطر محددة وعناصر

النتائج وهناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف  .يقة دقتكون غير إزاء أحداث مستقبلية قد افتراضات
  :هذه العوامل ما يلي ومن .المستقبلية عن التوقعات

تي تعمل فيها عامة في الدول أو المنطقة الال وظروف األعمال واالقتصاديةالتغيرات في األوضاع السياسية  
 .ها التابعة وشركاتالشركة

 الحكومية في الدول التي تعمل فيها شبه أوالتغيرات في القوانين أو السياسات الحكومية أو األنشطة الحكومية  
 . وشركاتها التابعةالشركة

 . المنافسة وتقديم منتجات منافسة من جانب الشركات األخرىحدة ارتفاع 
، بما في ذلك ةوأسعار السوق بالنسبة للنفط الخام والمواد البتروكيماويطلب، والعرض، التغييرات في  

 ). نفطمنظمة الدول المصدرة لل(تغييرات في حصص اإلنتاج في دول اوبيك 
 .تأجيرالقدرة على إجراء زيادات في عقد ال 
 .التضخم معدالتو تغييرات في أسعار العملة األجنبية، أسعار الفائدة  
 .يجية العملالتغيرات في إسترات 
  .عوامل أخرى متعددة 

  
 فهي تخرج عن نطاق م ومن ثاالقتصادية إليها ترتبط بطبيعتها باألوضاع والتي سبق اإلشارةإن العديد من هذه العوامل 

 االفتراضات أو أكثر من تلك المخاطر أو في حال عدم ثبوت صحة أحد ة واحدمواجهةوفي حال . الشركةسيطرة إدارة 
  .كتتاباالالمتوقعة الواردة في نشرة قد تختلف عن تلك النتائج  للشركة فعليةن النتائج الإف

  
  
  
  



  
 

 ٢١

  رأس المال 

) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(موزعة على  العام كتتاباال عملية اكتمالبعد   درهم)١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠( رأس مال الشركةسيبلغ 
   . الواحدللسهم) ١( قدرها درهم واحدأسميةسهم بقيمة 

 ونوأربع خمسة نسبتهبما  كتتاباالب) .م.م.ذ شركة الخليج للمالحــة القابضــة لالحاليون ركاءشال( قام المؤسسون 
 سهم كلها أسهم عينية تمثل )٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠( ما يعادل ي أكتتابلالمن أسهم الشركة المطروحة ) ٪٤٥(في المائة 

، وقد تحددت القيمة )يجيشن سابقاًشركة جلف ناف (.م.م.ذ شركة الخليج للمالحــة القابضــةملكيتهم في أسهم 
بمعدل ، )١٣٤٠ ش –ح /م(رقم  االقتصادوزارة وفقاً لقرار  ،درهم )٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠(اإلجمالية لهذه األسهم بمبلغ 

 .حيث دخلت الحصة العينية كاملة في تكوين رأسمال الشركةالواحد للسهم ) ١(درهم واحد 

من إجمالي رأس المال، والتي تمثل %) ٥٥ (نسبتهطرح ما ل االقتصادوزارة و قد عرضت الشركة خطتها على 
مصاريف ) ٢(مضافاً إليها فلسين الواحد للسهم ) ١( سهم بقيمة اسمية قدرها درهم إماراتي واحد )٩١٠,٠٠٠,٠٠٠(

مواطني دولة اإلمارات العربية  مفتوحا للمستثمرين من األفراد والمؤسسات من كتتاباالسيكون . إصدار عن كل سهم
  .مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولمتحدةا

  :كتتاباالوتوزيع رأس المال على المساهمين بعد إنجاز عملية  ةالشركيوضح الجدول التالي هيكل ملكية 

 المبلغ بالدرهم عدد األسهم أسم المؤسس
 ٩٠,٤٤٣,٠٠٠ ٩٠,٤٤٣,٠٠٠ )البحرين( جلوبال فند كومباني 

 ٨٠,٠٨٧,٥٠٠ ٨٠,٠٨٧,٥٠٠  عبد اهللا عبد الرحمن الشريم

 ٨٠,٠٨٧,٥٠٠ ٨٠,٠٨٧,٥٠٠  فهد صنيتان شباب العتيبي

 ٨٠,٠٨٧,٥٠٠ ٨٠,٠٨٧,٥٠٠ براهيمإلاغازى عبد الرحيم  

 ٦٥,٦٣٤,٥٠٠ ٦٥,٦٣٤,٥٠٠  انيس بن عيسى بن محمد الزدجالى

 ٥٩,٠٠٤,٠٠٠ ٥٩,٠٠٤,٠٠٠ هزاع بكر ملوح القحطاني 

 ٤٥,٩٦٦,٥٠٠ ٤٥,٩٦٦,٥٠٠  محافظ اإلمارات

 ٤٥,١٤٧,٠٠٠ ٤٥,١٤٧,٠٠٠ مجموعة الزامل القابضة 

 ٢٩,٤٢٧,٥٠٠ ٢٩,٤٢٧,٥٠٠ محمد بن عبد اهللا بن محمد الرقيب 

 ٢٧,٥٦٥,٠٠٠ ٢٧,٥٦٥,٠٠٠ اياس بن حمد بن سعود السياري 

 ٢٧,٥٦٥,٠٠٠ ٢٧,٥٦٥,٠٠٠ سعد بن علي بن صليم القحطاني 

 ٢٧,١١٨,٠٠٠ ٢٧,١١٨,٠٠٠  البنك السعودي لالستثمار 

 ٢١,٩٠٣,٠٠٠ ٢١,٩٠٣,٠٠٠ ناصر بكر ملوح القحطاني 

 ١٨,١٠٣,٥٠٠ ١٨,١٠٣,٥٠٠  رياض بن عبد اهللا بن راشد ابونيان

 ١٤,٥٢٧,٥٠٠ ١٤,٥٢٧,٥٠٠  شركة عبد اهللا بن سعد الراشد وأوالده

  ٩,٩٨٣,٠٠٠  ٩,٩٨٣,٠٠٠   صاحب السمو الملكى األمير سعود بن فهد بن عبد العزيز

 ٩,٠٨٩,٠٠٠ ٩,٠٨٩,٠٠٠ يز بن عبد اهللا الزاملهشام بن عبد العز 

 ٣,٦٥٠,٥٠٠ ٣,٦٥٠,٥٠٠ علي بن محمد بن عبد العزيز الرميح 

 ٣,٦٥٠,٥٠٠ ٣,٦٥٠,٥٠٠  عبد الرحمن بن سليمان بن عبد اهللا بن جبرين

 ٢,٣٠٩,٥٠٠ ٢,٣٠٩,٥٠٠  إبراهيم بن صالح الضراب

 ١,٨٦٢,٥٠٠ ١,٨٦٢,٥٠٠  عبد العزيز بن عبد الرحمن بن ناصر العوهلي

 ٨٩٤,٠٠٠ ٨٩٤,٠٠٠ عبد اهللا محمد عبد الرحمن السريع 

 ٨٩٤,٠٠٠ ٨٩٤,٠٠٠ سعد عبد الرحمن عبد اهللا العمار 

 ٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠ المؤسسون

  ٩١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٩١٠,٠٠٠,٠٠٠  المكتتبون

  ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠  ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠  ياإلجمال

  



  
 

 ٢٢

  كتتاباال  حصيلةاستخدام

 أسطولحجم في  وتطوير والتوسع شراء، باإلضافة إلى التمويل المصرفي، لكتتاباال حصيلة استخدام شركةعتزم الت
 سداد ،)Gulfmax ( جلفماكس طراز مني كيماويات ناقلت)٢(وتشمل خطة الشركة التعاقد على بناء . ناقالتها البحرية

 ناقالت )٤( إلى باإلضافة ، IMO Class) II(خطرة  ي كيماويات ناقلت)٢(بناء  ل(bridge loan)المعبري القرض 
 خام نفط ناقالت )٤( طن ساكن للناقلة الواحدة، و)٤٤,٠٠٠( بسعة قدرها IMO Class) II( من طراز مواد كيماوية

 لالتفاقياتناقالت نفط عمالقة إضافية وفقاً ) ٤(وتمتلك الشركة الحق لبناء . كلها ذات تصفيح مزدوج VLCC) ( عمالقة
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٨بين عامي الشركة جميع هذه الناقالت لم تستوسوف . االتي وقعته

  

  



  
 

 ٢٣

  )قيد التأسيس (شركة مساهمة عامة -شركة الخليج للمالحــة القابضــة 

 نبذة عن الشركة

 تحت أسم شركة الخليج للمالحة والوساطة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها ٢٠٠١الشركة عام سست أت
 إلى مدينة ٢٠٠٣ومع توسع حجم نشاطاتها ونطاق أعمالها نقلت الشركة مقرها في عام . ة ُعمانمدينة مسقط في سلطن

شركة  والتي تم تحويل أسمها إلى(. م.م. ذ شركة جلف نافيجيشندبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة تحت أسم
بتأسيس عدة  ةالشرك ت، قام في أعقاب ذلك.) محدودةةوهي شركة ذات مسؤوليالخليج للمالحــة القابضــة، 

الخليج لنقل النفط  ، شركة.م.م.شركة الخليج للمالحة والوساطة ذ:  تعمل في مجال النقل البحري، وهي شركات تابعة
 باإلضافة إلى مجموعة الخليج للمالحة ،.م.م.ذ كة المجلف للمالحةشر ،.م.م.الخليج لنقل الكيماويات ذ ، شركة.م.م.ذ
وزارة االقتصاد  إلى الشركاء الحاليون في الشركة تقدم ٢٠٠٦ ابريل عام يوف. عدة شركات تابعةح، والتي لديها .م.ش

 قانون الشركات التجارية ألحكامشركة مساهمة عامة، وفقاً  بطلب تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى
   .في دولة اإلمارات العربية المتحدة

  نشاط الشركة

  إلى عملياتباإلضافة، النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماوياتوتختص بنقل   النقل البحري في مجال الشركةتعمل
   .ألنشطة النقل البحري خدمات وكاالت السفن والوكاالت التجارية إدارة وتشغيل السفن ومجال

   السفنتأجيرنشاط 

 حيث تقوم ،شركةلل النشاط الرئيسي  والكيماوياتلنقل النفط الخام والمنتجات النفطية البحرية تلناقالتأجير ايعد نشاط 
 بهدف الخاصة بها أو تلك المملوكة من قبل آخرين ناقالت النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماويات تأجير بالشركة

 تأجيرادة  تقوم الشركة بإع.ن البحري للنفط الخام والمنتجات النفطية والكيماويةح أسواق الشها إلىتأجيرتشغيلها وإعادة 
الناقالت لمدة تتراوح ما بين العام إلى الثالثة أعوام إلى أسواق شحن النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماويات بين 

  . دول الشرق األوسط ومختلف األسواق العالمية

من ناقلة  ها الحاليأسطولويتألف .  وتشغيلاستئجار التفاقيات وفقاً  المملوكة واخرى أسطوالً من الناقالتالشركةتدير 
 )٦(و ٢٠١٠بموجب عقد إيجار يمتد حتى عام  برميل) ١( بحمولة مليون )Suezmax (ماكسزطراز سوينفط خام من 

باإلضافة إلى سفينتين لخدمات النقل  ،٢٠٠٦قامت الشركة بشرائها خالل النصف الثاني من عام  نفطيةناقالت منتجات 
 عقد مع شركة وقعت الشركةوجدير بالذكر أن  .لة دولة اإلمارات العربية المتحدةالبحري تعمل في المياه اإلقليمية لدو

  .لمدة ثالث سنوات) Suezmax(شل العالمية لتأجيرها ناقلة النفط الخام من طراز سويزماكس 

ن الموردين م دلعدالسوائل  تلحموال اً معتمدناقالًحيث تعد   الناقالت البحريةتأجير في مجال  حافلسجلب لشركةتتمتع ا
 تكساكو موبيل، وشيفرون اكسون مثل أرامكو، وبريتش بتروليوم، وشل، ونفطيةالمنتجات الخام والنفط لل العالميين

ن عالميين يمع ناقلكانت قد تعاقدت لشركة ا فإنعالوة على ذلك، .  وفاليرو وتيسورو والباسو"أو ام في" وبتروناسو
 سوائل نيابة عنهم من وإلى وجهات عالمية توستولت لنقل حموال كرزنورديك اميريكان تان: رائدين آخرين مثل

  . مختلفة

 برميل) ٢(بحمولة مليوني )  VLCC)( بالتعاقد على شراء ناقلة نفط خام عمالقة ٢٠٠٥ خالل عام شركةالقامت وقد 
                        قل عدة شحنات ها بموجب عقد استئجار لنتأجيروالتي تعتزم ، ٢٠٠٧سلمها الشركة في عام تذات تصفيح مزدوج ت

)Contract of Afreightment( نفط عقد نوايا مع شركة  ذلك وقعت الشركةإلى باإلضافة.  عالميةنفط شركة إلى 
اتفاقية تسويق مع شركة كما وقعت . فور استالمهما) VLCC(ناقالت النفط الخام العمالقة من طراز ) ٤( عالمية لتأجير

      . بناؤهاالشركة تجمع تسويقي عالمي يضم ناقالت النفط األخرى التي تعتزم إلنشاء تانكرز نوردك أمريكان

تتسلمها ما سوف  II (IMO Class( على بناء ستة ناقالت كيماويات من طراز ٢٠٠٥تعاقدت الشركة خالل عام  وقد
العالمية شركة ال إلى فور استالمها ناقالت كيماويات  أربعتأجيرعلى   الشركةتوقد تعاقد. ٢٠٠٩و ٢٠٠٨بين أعوام 

 . مليار درهم)١,٥(  إجمالية قدرهابقيمة اً عام١٥ مدة ل)سابك( السعودية للصناعات األساسية للشركةللنقل التابعة 
من  ينناقلتين كيماويت وضععلى  ٢٠٠٦قي مطلع عام  مع شركة ستولت العالمية تعاقدقامت الشركة بال  لذلكباإلضافة

 مع تجمع الناقالت التي ةالواحدألف طن ساكن للناقلة ) ٤٤,٠٠٠( بسعة قدرها فور استالمهما IMO Class) II(طراز 
   . لهاالتابعة لصالح شركة الم خلف ةلبناء سفينتي خدمالشركة  كما تعاقدت .ستولت نيلسن العالميةمجموعة  تديره

  اإلدارة الفنية للسفن

  والتشغيلخدمات اإلدارةعملياتها شمل تو،  في مجال إدارة وتشغيل السفنئهاتقديم خدمات متكاملة لعمالالشركة ب تقوم
. متطلبات أمن السفن والمرافق الدوليةواإلدارة والسالمة الدولية ة وإصالح الناقالت وفقاً لمعايير والخدمات الفنية وصيان



  
 

 ٢٤

شرف على تق بعمليات البيع والشراء، و والمعاينة والفحص، فيما يتعلالتسجيلخدمات شركة الباإلضافة إلى ذلك، توفر 
  .حمولة الناقالت

 إلى باإلضافة بهاالسفن الخاصة إدارة تتولى الشركة  حيث الشركةل اعمأيعتبر قطاع إدارة السفن جزءا ال يتجزأ من 
 إلى هاتأجير ناقالت المواد الكيماوية األربعة التي سوف يتم بإدارة  الشركةسوف تقومو. آخرينعدة سفن لناقلين 

التي والناقالت المزمع ضمها لتجمع الناقالت  )سابك( السعودية للصناعات األساسية للشركةالعالمية للنقل التابعة شركة ال
  . ستولت نيلسن العالمية وناقالت النفط والكيماويات التي تم طلبهامجموعة تديره 

  وكاالت التجارية ال

في دول مجلس التعاون الخليجي للعديد من شركات الخدمات البحرية  يحصرالتوزيع المبيعات والوكيل  ةتعتبر الشرك
بموجب آيزو للمواد الكيماوية والغازات  معتمدوهي مورد ( ماريكيم ماريجازيزشركة كالً من  حالياًًحيث تمثل  ،الرائدة

وهي (يس جروب  كاتريدشركةو )ومنتجات ومعدات الصيانة ومعدات لحام وتقطيع الغازات وخدمات الحريق والسالمة
بموجب آيزو ألحبال وأسالك الفايبر واآلنودس والمراسي وتجهيزات حاويات السالسل والطبقات الواقية  معتمدمورد 

وهي وكيل لشركات صانعة (فرسيز ليمتد، وئي ا.آي. ام شركةإلى باإلضافة ) لالستخدامات البحريةنظهر السفومعدات 
  ).  معدات وقطع غيار وخدمات في جميع أنحاء العالمومزودي خدمات معدات بحرية بارزة وتوريد

  وكاالت السفن خدمات 

لناقالت وأطقم إدارتها أثناء وجود الناقالت في عدة خدمات لم دتوفير خدمات وكاالت السفن حيث تق الشركةيشمل نشاط 
خدمات التخزين داخل الميناء و زيوتالغيار والومتطلبات الناقالت من قطع المؤن، أيضاً بتوريد  الشركةتقوم  .الموانئ

  . خبرةال يذو ينمتمرسال معتمدة على فريق من المتخصصين  السفن والحموالتمعاينة وواستالم الشحنات

 الوكاالت البحرية على ،عية في قطاع وكاالت السفنسالتو فقاً لخطتهاو ،٢٠٠٥خالل عام  استحوذتقد  الشركةوكانت 
الحصرية في ميناء خورفكان  وق الشركة على الحقاستحوذت وبذلك العربية المتحدةشركة المنالكو في دولة اإلمارات ل

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة  وخورفكانالفجيرة ءاميناعتبر ي .٢٠١٢ حتى عام وكاالت السفنلتقديم خدمات 
  .  المتجهة لموانئ في الخليج العربي للخدمات الفنية واإلمدادات بالنسبة لكافة أنواع الناقالتين الرئيسيينبمثابة المركز

 نتيجة عملية  البحرية وكافة موظفي وكالة المنالكومداداتاإل و تشغيل الناقالت سفينتي طاقم علىالشركةحصلت و
  . االستحواذ

   :التي تقدم فيها الشركة خدمات وكاالت السفن الموانئ  شبكة التاليالجدوليوضح 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
 جزيرة داس  مبنى مبارك  الفجيرة   أس الخيمة ر 
  ميناء زايد   الجزيرة   جزيرة موباراس   خورفكان 
  ميناء خالد، الشارقة   )مبنى فيرتيل(رويس    مصفح   ميناء صقر 
  مبنى حمرية ال بي جي   )مبنى غازكو(رويس     دبي-ميناء راشد   جبل علي  

      عجمان   جزيرة زيركو 
        

  دول مجلس التعاون الخليجي
  الكويت   قطر   عمانسلطنة    العربية السعوديةلمملكة ا 

  اإلدارة 

واسعة في مجال الخبرة ال صاحب مكون من الطاقم اإلداري للشركة فريق متخصص يشرف على إدارة أعمال الشركة
لتصبح  عمليات الشركةفي نمو وتطوير  حيث ساهم مرضيةبشكل ثابت ومتواصل نتائج الذي حقق والنقل البحري و

  . ذات الصلة البحري والخدمات شحنلشركات الرائدة في مجال الاإحدى 

بهدف تقديم خدمات إدارية ومالية  إحدى شركات تدقيق الحسابات العالميةبتعيين  ٢٠٠٥خالل عام  الشركةوقد قامت 
 م الهيكلتقديم خدماتها من اجل تدعي االنتهاء من على  شركة تدقيق عالميةأوشكت وقد . الشركةنمومعدالت لمواكبة 
  .للشركة الحالي والمالي اإلداري

  

  

  



  
 

 ٢٥

  :لشركةلالتنفيذية دارة اإل يبين الجدول التالي أسماء كبار أعضاء فريق

  المنصب             االسم 
  رئيس مجلس اإلدارة     عبد اهللا محمد عبد الرحمن عبداهللا الشريم / السيد
  العضو المنتدب       براهيمآإلغازي عبد الرحيم / السيد

  الرئيسنائب         ايفان باسانها / القبطان
  وكاالت السفن مدير         كيفين تومبسون /السيد
   الماليةةمدير اإلدار          بشير أحمد  /السيد

 
 من المناصب في المملكة العربية السعودية بما العديد  السيد الشريمشغل:  رئيس مجلس اإلدارة-عبد اهللا الشريم / السيد

  في السعودية، المدير التنفيذي شركة مساهمة-شركة النقل الجماعي  السعودية، مدير تمدير االتصاالفي ذلك نائب 
لمملكة العربية افي   شركة مساهمة- لشركة الوطنية للنقل البحريلالمدير التنفيذي و الكيماوياتلشركة الوطنية لنقل ل

  . يات المتحدة األمريكيةالوالفي ، إندياناالشريم من جامعة بردو في والية  تخرج السيد. السعودية

خبرة واسعة في مجال الشحن البحري حيث   آل إبراهيمللسيد: العضو المنتدب – براهيمآإلغازي عبد الرحيم / السيد
ان اس سي  " لشركةرئيسو "سابك "الشركة السعودية للصناعات األساسيةو للمواد الكيماوية اكسونلدى عمل كان قد 
 ،)المتخصصة في اإلدارة الفنية للسفن (يس ميدايست شيب مانيجمينت في دبي ورئ)هونج كونجفي (آسيا " اس ايه

  سان دياغو جامعةتخرج السيد آل إبراهيم من. ومنظمة البحار النظيفة) ايه بي اس(عضو المكتب األمريكي للشحن و
  ). ماجستير في العلوم(وجامعة سام هيوستون ستيت ) بكالوريوس في العلوم (ستيت

حيث أنه   خبرة عريقة في مجال إدارة السفن والشحن البحريباسانها للقبطان :رئيس نائب ال-اه ايفان باسان/القبطان
شغل . حياته المهنية على متن ناقالت المواد الكيماوية والنفط ومنتجاته من اًخمسة عشرة عام لىعما يزيد أمضى 

 كان جزءا من الفريق ١٩٩٦، وفي عام "مناجيمنتأورينت شيب " منصب مشرف بحري فني في شركة لقبطان باسانهاا
وهو يشغل شركة الخليج للمالحة  بتأسيس لقبطان باسانهاا ساهم. في دبي" ميدايست شيب مانيجمينت"الذي قام بإنشاء 
 حاصل على بكالوريوس مع مرتبة الشرف في مجال التجارة البحرية من القبطان باسانها.  فيهارئيسمنصب نائب ال

 .لزجامعة وي

، سبق للسيد تومبسون أن شغل منصب المدير العام )شركة تابعة (، شركة المجلف المدير العام–كيفين تومبسون / السيد
كورال لوجيستيكس ووسترن :  مناصب رفيعة في كل منلسيد تومبسون اتقلدوقبل ذلك  .لشركة لمنالكو إلدارة السفن

 .تحدةشيبينج في المملكة الم. ان.أفريكان ترمينال وسي

 سبق للسيد أحمد أن شغل منصب مراقب مالي في جلوبال تكنولوجيز ، مدير اإلدارة المالية– بشير أحمد /السيد
السيد أحمد حاصل على درجة البكالوريوس في . وجلداري وأبناءه وشركة الصافي لأللبان في المملكة العربية السعودية

  .قانونيبيوتر وبرامج المحاسبة، وهو محاسب التجارة والمحاسبة، ولديه ديبلوم في هندسة الكم

 مجلس اإلدارة

لدورة   تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمينواًعض) ١١(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سوف 
عند التصويت وفي حال تعادلت األصوات، يرجح الجانب الذى يصوت فيه الرئيس وفقاً و. سنوات) ٣(مدتها ثالث 

حصلت الشركة  م٢٠٠٦لسنة ) ١٥٤/١١( لقرار مجلس الوزراء رقم اًوفق. حكام قانون االشركات وملحقاتة النافذةاال
 بالنسبة لجنسية أغلبية لك وذ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون األتحادي رقم  )١٠٠(و) ٩٩(على استثناء من أحكام المادتين 

  .أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس المجلس

  

  

  

  

  

  

 



  
 

 ٢٦

  تنظيميالهيكل ال
  :لشركةليوضح الرسم البياني التالي الهيكل التنظيمي 

 لشرآةل الهيكل التنظيمي: رسم بياني
 

 

  

  المميزات التنافسية

  راقبة الجودة م 

 ٢٠٠٠ -ISO شهادةعلى الشركة وقد حصلت . أعلى مستويات الجودة العالميةبالتقيد وتطبيق  على الشركة تحرص
 اعتمدت ذلك باإلضافة إلى. الموانئمن السفن ومرافق بألجهة الدولية المعنية اوهي  (ISPS)شهادة من و ٩٠٠٢

 مؤسسة عالمية يهو ،).D.N.V(ديت نورسكي فيريتاس مؤسسة ب  وتشغيل الناقالت الخاصةاإلدارةالشركة نظم 
  . عالمياًنظم اإلدارة وتشغيل الناقالتمراقبة في متخصصة 

  فريق إدارة يتمتع بالخبرة 

 السائلة والمواد الكيماوية  نقل النفط الخام ومنتجات النفطفي مجالواسعة خبرة بللشركة ق اإلدارة العليا فرييتمتع 
 قدرتها على زيادة كل من اإليرادات اإلدارة وقد أثبتت.  منذ السبعيناتومجال الخدمات التجارية والفنية للبواخر

  . خدماتالعلى جودة  ذاتهواألرباح مع الحفاظ في الوقت 

  من خاللها عميقة بقطاعات الشحن المختلفة، األمر الذي ينعكس بوضوح في مجال عملمعرفةوتشمل خبرة اإلدارة 
  .قاعدة واسعة من العمالء ومالك السفن في كافة أنحاء العالمل تهاخدم

  البحري النقل خدمات  شاملة منمجموعة

الخدمات التجارية والكيماوية باإلضافة إلى  يةتجات النفطمن والمجموعة كاملة من خدمات نقل النفط الخام  الشركةتقدم
على عتمدة  مشمل تقديم خدمة إدارة السفن لمالكي الناقالت اآلخرينتعمالها لأع نطاق يبتوس قامت كما .والفنية للناقالت

 دمة وكاالت السفنخالشركات الرائدة في مجال الشركة إحدى تعتبر . تها المكتسبة من تشغيل الناقالت التابعة لهااخبر
   . العربيالخليجفي 

  أسطول حديث وناقالت تتطابق مع متطلبات التشريعات الدولية

على  إال اآلدمي لالستخدامإلى حظر نقل الزيوت القابلة   باإلضافة بتصفيح منفردةالبواخر المصمم للحظر على تحسباً
 ذات تصفيح مزدوج ناقالت نفط عمالقةعدة بناء ى عل قامت الشركة بالتعاقد III (IMO Class وII(ناقالت من طراز 

 ٢٠٠٨في عامي تتسلمها   سوفII (IMO Class( من طراز باإلضافة إلى عدة ناقالت منتجات نفطية وكيماويات
  . ٢٠٠٩و

  مستقبليةالات يراد اإلتدفق

 )سابك(دية للصناعات األساسية  السعوللشركةالعالمية للنقل التابعة شركة ال عاماً مع )١٥(لمدة بالتعاقد  الشركةقامت 
وسوف يوفر هذا األمر إيرادات  ،٢٠٠٩ و٢٠٠٨ عامي فيتسلمها سالتي سوف وها أربعة ناقالت كيماوية تأجيرل

  .مضمونة وثابتة وحماية لبعض العمليات

مجلس اإلدارة 
 عبداللة الشريم– رئيس مجلس اإلدارة 

العضو المنتدب 
غازي آل إبراهيم 

المراقب المالي   
 بشير أحمد

المدير التجاري 
جيري فاز

الرئيس نائب 
القبطان إيفان باسانها

وكاالت السفن 
كيفين تومبسون

الموارد البشرية 
إبرهام نافين

المالية والحسابات 
توني فرانسيس

إدارة السفن 
جي كي في

نظم المعلومات 
  أحمد أجاز



  
 

 ٢٧

  طن ساكن)٤٤,٠٠٠(حمولة  بكيماويات يستولت نيلسن العالمية إلضافة ناقلتمجموعة  بالتعاقد مع الشركة كما قامت 
  .  ستولت نيلسن العالميةمجموعة  تديره تجمع الناقالت العالمي التي إلى للناقلة

ناقالت النفط الخام العمالقة من طراز ) ٤( ها عالمية لتأجيرنفط عقد نوايا مع شركة  ذلك وقعت الشركةإلى باإلضافة
)VLCC (تجمع تسويقي عالمي إلنشاءان تانكرز اتفاقية تسويق مع شركة نوردك أمريككما وقعت . فور استالمهما 

   . بناؤهاالشركةيضم ناقالت النفط األخرى التي تعتزم 



  
 

 ٢٨

   للشركةيملخص الوضع المال

 العالميين والمعدة من قبل المدققين المستقلين كتتابااللقوائم المالية المرفقة ضمن نشرة على ايعتمد هذا الملخص 
شركة جلف  (م.م.ذ شركة الخليج للمالحــة القابضــة تحولةمللشركة ال "Ernst & Young"ارنست ويونج 
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ في ين المنتهيين الماليين وشركاتها التابعة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية عن العام)نافيجيشن سابقاً

  .٢٠٠٥و

  مة الدخل قائ

دى إلى زيادة إيراداتها إلى حوالي  مما أ٢٠٠٥استطاعت الشركة أن توسع عملياتها وتزيد نشاطاتها خالل عام 
كما حققت الشركة مجمل دخل تشغيلي . ٢٠٠٤ مليون درهم في عام (٤٩,٩)حوالي بمليون درهم مقارنة  (١٠١,٣)
ه   نسبتربح  مليون درهم وهامش )١٤٫٨(حوالي ب مقارنة (%٤٣,٥) نسبتهح  مليون درهم وهامش رب(٤٤,١)بحوالي 

مليون درهم مقارنة مع ) ٣٥,٨(  أرباحاً صافية بقيمة٢٠٠٥ت الشركة في عام كما حقق .٢٠٠٤  في عام(%٢٩,٧)
  .٢٠٠٤ مليون درهم في عام )٩,١(

 فيعن الفترة المنتهية  مليون درهم
 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ 

 ١٠١,٣ ٤٩,٩ إيرادات التشغيل
 )٥٧,٢( )٣٥,١( مصروفات التشغيل

 ٤٤,١ ١٤,٨ مجمل الدخل التشغيلي
 )٩,٢( )٥,٩( صاريف عمومية وإداريةم

 ٣٤,٩ ٨,٩ صافي ربح التشغيل
 ٠,٣ ٠,٢ أخرى) مصروفات(إيرادات 
 ٠,٦ ٠,٠  إيرادات بنكية  /أعباءصافي 

 ٣٥,٨ ٩,١ صافي الربح
  

  مقارنة بعام٢٠٠٥يوضح الجدول التالي إجمالي إيرادات التشغيل ومجمل الدخل التشغيلي للقطاعات المختلفة عن عام 
٢٠٠٤.  

 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١عن الفترة المنتهية  ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١عن الفترة المنتهية   

 مليون درهم
إيرادات 
 النشاط

مجمل 
الدخل 
 التشغيلي

نسبة 
 الربحية

إيرادات 
 النشاط

مجمل 
الدخل 
 التشغيلي

نسبة 
 الربحية

 %٤٨,٨ ٤٠,٢ ٨٢,٤ %٢٨,٣ ١٢,٠ ٤٢,٤ قطاع تأجير الناقالت
 %١٦,٠ ٢,٣ ١٤,٤ %٢٤,١ ٠,٦ ٢,٦ قطاع خدمات السفن

 %٢٩,٤ ١,٠ ٣,٤ %٣٧,٥ ٠,٣ ٠,٨ قطاع الوكاالت التجارية
 %٣٧,٥ ٠,٣ ٠,٨ %١٨,٥ ٠,٥ ٢,٧ قطاع إدارة السفن

 - ٠,٢ ٠,٢ - ١,١ ١,١  سمسرة تأجير السفن إيرادات
 - ٠,١ ٠,١ - ٠,٣ ٠,٣ إيرادات خدمات استشارية

 %٤٣,٦ ٤٤,١ ١٠١,٣ %٢٩,٦ ١٤,٨ ٤٩,٩ اإلجمالي
  

 )%٤٨,٨( نسبته دخل تشغيلي  هامشوحقق  مليون درهم)٨٢,٤( حواليناقالت ال تأجيربلغ إجمالي إيرادات قطاع 
 نسبته ي محققاً هامش دخل تشغيلدرهم مليون )٤٢,٤(حوالي ب مقارنة ٢٠٠٥  ديسمبر٣١ فييالمالي المنته العامخالل 

 تأجير وترجع هذه الزيادة في عائد إيرادات قطاع .٢٠٠٤  ديسمبر٣١خالل العام المالي المنتهي في %) ٢٨,٣(
  ذلكإلى باإلضافة  السفن خالل تلك الفترةتأجيرأسعار زيادة  نمو عمليات الشركة وإلى ٢٠٠٥ناقالت خالل عام ال

أشهر في عام ) ٦ (مع مقارنة ٢٠٠٥شهراً خالل عام ) ١٢( لمدة تأجيراستطاعت الشركة أن تحصل على عقود 
٢٠٠٤.  

وذلك نتيجة   خدمات السفنمجالفي  توسع عملياتها وتزيد نشاطاتهاان  ٢٠٠٥ خالل عامالشركة قد استطاعت و
لخدمات النقل البحري في ميناء  تعد وكيالً حصرياً يوالت .م.م. المنالكو ذشركةل  الوكاالت البحرية علىاستحواذها

حوالي  ٢٠٠٥ خالل عام يرادات قطاع خدمات السفنبلغ إجمالي إ . خورفكان في دولة اإلمارات العربية المتحدة
  . ٢٠٠٤ مليون درهم خالل عام) ٢,٦ (حواليب مقارنة%) ١٦,٠ (نسبته ي هامش دخل تشغيلمًعمليون درهم ) ١٤,٤(



  
 

 ٢٩

    العمومية واإلداريةالمصروفات

من إجمالي (٪٩,١) ممثلة نسبة  مليون درهم )٩,٢( حوالي ٢٠٠٥ عامخالل  واإلدارية موميةبلغت المصروفات الع
تتكون  .٢٠٠٤ خالل عام  من إجمالي اإليرادات)%١١,٨(ممثلة نسبة   مليون درهم)٥,٩( حواليمقارنة باإليرادات 

 من إجمالي )%٦٣,٧( تقريباًحيث تمثل  ة واإلدارية بشكل رئيسي من رواتب ومزايا الموظفينموميالمصروفات الع
   .وإدارية أخرىمومية مصروفات عباإلضافة إلى  واإلدارية موميةالمصروفات الع

   التشغيل ربحصافي

 يربح تشغيلفي حققت الشركة صا ٢٠٠٥ خالل عام خفض المصروفات العمومية واإلداريةعمليات والفي توسع للنتيجة 
 قدرهووهامش ربحه   مليون درهم)٨,٩( مقارنة مع حوالي (٪٣٤,٥) هنسبتوهامش ربحه  مليون درهم(٣٤,٩)  حواليب

  . ٢٠٠٤في عام  (%١٧,٨)

  ربحصافي ال

 مليون درهم في عام )٩,١( مليون درهم مقارنة مع (٣٥,٨)حوالي   أرباحاً صافية بقيمة٢٠٠٥حققت الشركة في عام 
  .٢٠٠٤في %) ١٨,٢( بنسبة مقارنة ٢٠٠٥ي ف (٪٣٥,٣)، وبلغ هامش الربح الصافي ٢٠٠٤

  الميزانية العمومية

مليون ) ٣١,١ (حواليبمليون درهم، مقارنة ) ٤٤٢,٥( حوالي ٢٠٠٥  ديسمبر٣١لعمومية، فيبلغ إجمالي الميزانية ا
 عن طريق أسطولها، وتعود هذه الزيادة الملحوظة في ميزانية الشركة إلى مشروع توسعة ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١درهم في 

   .نمو في حجم العمليات ال إلىباإلضافةشراء ناقالت جديدة، 

 ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في ٢٠٠٤بر  ديسم٣١في درهممليون 
 ٧٧,٤ ٢٣,٧  الموجودات المتداولة 

 ٣٦٥,١ ٧,٤  الموجودات غير المتداولة 
 ٤٤٢,٥ ٣١,١  مجموع الموجودات 

    
 ١٠,١ ١١,٥  المطلوبات المتداولة 

 ١٩٩,٢ ٦,٤  المطلوبات غير المتداولة 
 ٢٠٩,٣ ١٧,٩  مجموع المطلوبات 

 ٢٣٣,٢ ١٣,٢ المساهمين حقوق 
 ٤٤٢,٥ ٣١,١  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

   المتداولة لموجوداتا

 من إجمالي )%١٧,٥(حيث مثلت  ،٢٠٠٥  ديسمبر٣١ مليون درهم في)٧٧,٤( المتداولة حوالي لموجوداتبلغت ا
 من إجمالي )% ٧٦,٢(، حيث مثلت ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١مليون درهم في ) ٢٣,٧( مقارنة بمبلغ الشركةأصول 
   . نسبة الموجودات المتداولة نتيجة شراء ناقالت حديثة وتوسعة أسطول الشركة البحريانخفضتوقد . ولاألص

تقوم الشركة بإيداع ودائع قصيرة األجل لدى بنوك تجارية لفترة تتراوح ما بين شهر واحد إلى ثالثة شهور من تاريخ 
) ١٣,٣(مليون درهم مقارنة بمبلغ وقدره حوالي ) ٤٥,٠( ي حوال٢٠٠٥عام في بلغ إجمالي النقدية وما يماثله . اإليداع

 حوالي ،٢٠٠٥ ديسمبر٣١، في"مدينون تجاريون وأرصدة مدينة"بلغ صافي حساب و. ٢٠٠٤مليون درهم في عام 
شملت األصول المتداولة مخزون قطع كما  . من إجمالي األصول المتداولة)% ٣٩,١(مليون درهم ممثالً نسبة ) ٣٠,٢(

    .مليون درهم) ٢,٢ (حوالياد بمبلغ وقدره الغيار ومو

   غير المتداولة لموجوداتا

) ٦,٧(  إلى أسم شهره بقيمةباإلضافةعات بنكية طويلة األجل، ا وإيدثابتةتتألف الموجودات غير المتداولة من أصول 
ت األصول الثابتة للشركة وقد شمل  .م.م.شركة المنالكو ذل  الوكاالت البحريةمليون درهم نتيجة عملية االستحواذ على

ناقالت للمواد الكيماوية ) ٤(مليون درهم تحت حساب بناء ) ٣٤٥,٢( بقيمة  المبالغ المسددة٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في 
  .٢٠٠٥في نهاية عام  مليون درهم) ١٣,٢( طويلة األجل البنكية اإليداعاتوبلغت   .وناقلة نفط عمالقة



  
 

 ٣٠

  المطلوبات

مليون ) ١٧,٩(وقدره  مقارنة بمبلغ ٢٠٠٥ ديسمبر٣١مليون درهم في) ٢٠٩,٣( اليحو الشركةمطلوبات بلغ إجمالي 
مطلوبات وذلك نتيجة المن إجمالي %) ٩٥(وقد مثلت المطلوبات طويلة األجل حوالي . ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١درهم في 

  .مصدر للقروض وقد تم رهن الناقالت لصالح البنك ال .لقروض بنكية حصلت عليها الشركة لتمويل شراء الناقالت

  حقوق المساهمين 

 فيبلغ إجمالي حقوق المساهمين  .تعتمد الشركة بشكل رئيسي على مساهمة الشركاء وتدفقاتها المالية لتمويل عملياتها
ترجع الزيادة . ٢٠٠٤ ديسمبر٣١مليون في) ١٣,٢ (بحوالي مليون درهم مقارنة) ٢٣٣,٢(حوالي  ٢٠٠٥ديسمبر ٣١

 قاموا بها بهدف  الشركةرأسمالزيادة ل من خالل عملية يمركز المالللعيم المساهمين دت في صافي حقوق الملكية إلى
 عام خالل رباحعن األ  مليون درهم١١,٨توزيع ب كما قامت الشركة .سطولألبامشروعات التوسعة الخاصة تمويل 
  . على المساهمين٢٠٠٥

  العالقة يذو طراف األالتعامالت مع

 كعمولة ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١في  مليون درهم )٨,٣(وقدرة  اًمبلغالعالقة ي حقة إلى األطراف ذوبلغ إجمالي المبالغ المست
  . لمدراء الشركة ةزييتحف

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١القوائم المالية في تعامالت مالية هامة بعد تدقيق 

 )Gulfmax ( جلفماكس طراز مني كيماويات ناقالت)٢(بناء  ل)(bridge loan معبريى قرض لحصلت الشركة ع
  . كتتاباالحصيلة   وسيتم سداد القرض من.٢٠٠٦عام  خالل الربع األول من مليون درهم) ١٦٥(بحوالي

  

  سياسة توزيع األرباح 

على األقل من صافي الدخل كتوزيعات نقدية على أن % ٢٥سوف تتبنى الشركة سياسة لتوزيع األرباح تقتضي توزيع 
كما أن قرار توزيع األرباح . المصرفي ورأس المال واإلنفاق االستثماريال يؤثر ذلك سلبا على متطلبات التمويل 

.خاضع لتقدير مجلس اإلدارة والجمعية العمومية للمساهمين بشكل يتوافق مع مصلحة الشركة
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 مسائل قانونية
في سياق  هتقراء ويجب لى بنود عقد تأسيس الشركة وقانون الشركات التجارية في اإلماراتيستند إ التاليالملخص ن إ

  . المرفقين مع هذه النشرةاألساسيصلة المتضمنة في عقد تأسيس الشركة ونظامها المعلومات المف

  عقد التأسيس

 قانون الشركات التجارية في ألحكام شركة مساهمة عامة وفقاً إلى ذات مسؤولية محدودةتحويل الشركة من شركة سيتم 
  . المصاحبة لملكية أسهم الشركة بالتفصيلوااللتزامات الحقوق ركة األساسينظام الشحدد ُي و.اإلمارات العربية المتحدة

  أسهم الشركة

بقيمة  سهم) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(  موزعة علىإماراتيدرهم ) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(سوف يبلغ رأس المال المكتتب به 
 وبوجه .الحقوق والواجباتحيث وجميع هذه األسهم متماثلة من .  الواحد للسهم)١(إماراتي واحد  قدرها درهمسمية ا

المصاحبة  االلتزامات إن .والتوزيعات في حال التصفيةبتوزيع األرباح خاص فان حقوق األسهم متساوية فيما يتعلق 
 حملة التزاماتال يحق لمجلس اإلدارة أو الجمعية العمومية للشركة زيادة  و.االسميةقيمتها بلملكية األسهم محدودة 

  .تهماألسهم دون موافق

  حقوق التصويت

ويتم تبني قرارات .  الجمعية العمومية لحملة األسهماجتماعات في  واحداً الشركة مالكه صوتاًأسهميخول كل سهم من 
  .االجتماعاتالجمعية العمومية للشركة وفقا ألصوات غالبية األسهم الممثلة في مثل هذه 

  تسجيل األسهم

مفصلة عن حملة األسهم ويتم إصدار شهادة لحامل األسهم توضح تحتفظ الشركة بسجل لألسهم يضم أسماء وبيانات 
 إلى صورة االسمية عند إدراج األسهم في سوق دبي المالي ستتحول شهادات األسهمو. عدد األسهم التي يملكها

هم بعمليات نقل األسإالّ تعترف الشركة  ولن .سجل األسهم إلى سوق دبي المالي وينقل (Dematerialized) لكترونيةإ
  .التي تظهر في السجل

   األرباحتوزيع

 من )٪١٠ (باقتطاعغير أن الشركة ملزمة .  للتوزيع على حملة األسهمقابلصافي دخل الشركة في كل سنة مالية 
  . المدفوع من إجمالي رأسمال الشركة)٪٥٠(بلوغ ذلك االحتياطي  قانوني لحين كاحتياطيصافي أرباحها 

   الجمعية العمومية

 واحد على األقل في السنة للجمعية العمومية العادية ومناقشة ميزانية الشركة وحساب األرباح اجتماعكة بعقد تلتزم الشر
مجلس أعضاء  وانتخابمراجعي الحسابات توزيع األرباح وتعيين والخسائر والتصديق عليها والنظر في مقترحات 

عادية ألغراض أخرى مثل العمومية غير الجمعية ال عاتالجتماوقد تتم الدعوة  ).عندما يحّل موعد انتخابهم(اإلدارة 
 يخضع التصويت والنصاب القانوني في . رأس المال أو تصفية الشركةأو زيادةبحث تعديل عقد تأسيس الشركة 

دولة اإلمارات العربية  الجمعية العمومية العادية والغير عادية إلى أحكام قانون الشركات التجارية في اجتماعات
  .ةالمتحد

  مجلس اإلدارة

 تلك التي تقع ضمن ايخول مجلس اإلدارة بصالحيات واسعة إلدارة شؤون الشركة والقيام بجميع المهام فيما عد
 تنتخبهم الجمعية العمومية واًعض) ١١(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سوف  .صالحّيات الجمعّية العمومية

عند التصويت وفي حال تعادلت األصوات، يرجح الجانب الذى  .سنوات) ٣(لدورة مدتها ثالث  العادية للمساهمين
لسنة ) ١٥٤/١١( لقرار مجلس الوزراء رقم اًوفق. يصوت فيه الرئيس وفقاً االحكام قانون االشركات وملحقاتة النافذة

 ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون األتحادي رقم  )١٠٠(و) ٩٩(حصلت الشركة على استثناء من أحكام المادتين  م٢٠٠٦
  .بالنسبة لجنسية أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس المجلسوذلك 
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  ملخص عن قطاع الشحن البحري لحموالت السوائل

تم جمع المعلومات الواردة في هذا الجزء من مصادر متعددة تشمل على سبيل المثال ال الحصر الدراسات القطاعية المتخصصة 
 ولويدز ريجستر فيربالي) Clarksons Research(وكالركسونز ريسرتش ) Bloomberg(الصادرة عن كل من بلومبيرج 

(LloydsRegister –FairPlay) إضافة إلى العديد من المعلومات العامة التي حصلت عليها شعاع كابيتال خالل إعداد هذه ،
  .النشرة

  المقدمة

 والطلب النفطلزيادة في معدالت إنتاج نتيجة لش،  الخام ومشتقاته والمواد الكيماوية فترة انتعاالنفطيشهد سوق شحن 
  .المتزايد عليه والنمو االقتصادي العالمي

مما أدى إلى محدودية سعة أحواض بناء السفن أسعار بناء السفن ارتفاعا ملحوظا بسبب غياب الشواغر في وشهدت 
ت التصفيح المنفرد، حيث أدى قرار منظمة سعة النقل أيضا بالتشريعات الدولية الخاصة بالناقالت ذاوقد تأثرت . النقل

 الشمالية وأوروبا وبعض أمريكا موانئ، وكذلك منع هذه السفن من دخول ٢٠١٠المالحة الدولية بحظرها بحلول عام 
  . تأجيرالدول األعضاء في المنظمة، إلى زيادة الطلب على السعة المتوفرة مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار ال

  الشحن البحري لحموالت السوائل خلفية عن قطاع 

تقوم ناقالت النفط بنقل النفط الخام إلى المصافي والمنتجات المكررة من المصافي إلى أماكن التخزين والتوزيع أو 
يعد قطاع ناقالت النفط الخام والمنتجات النفطية أكبر قطاعات األسطول العالمي للناقالت البحرية . المصافي األخرى
  . ث عدد الناقالت وسعة النقلللسوائل من حي

وتشمل على سبيل المثال ال " (نظيفة"وتصنف المنتجات النفطية التي يتم شحنها بواسطة األسطول العالمي إلى منتجات 
" غير نظيفة"ومنتجات نفطية ) ووقود الطائرات النفاثة، والكيروسين، والبنزين والديزل  ونفتاMTBEالحصر كال من 

   ).مثال ال الحصر زيوت الوقود الثقيلة والبيتومينوتشمل على سبيل ال(

سنوًيا نتيجةً لتزايد الطلب الناقالت البحرية  تأجير اقتصادياً حيث تتزايد أسعار اً انتعاشالبحرييشهد قطاع الشحن 
قالت البحرية بلغ حجم األسطول العالمي للنا وقد .العالمي المتوقع مستقبالً العالمي على النفط الخام والنمو االقتصادي

ناقلة منتجات ) ٤،٢٣٥(تشمل ( )١( ناقلة بحرية )٥،٩٦١( ما يقارب ٢٠٠٥ اكتوبرفي نفطيةالللنفط الخام والمنتجات 
، )Dead Weight Ton(  مليون طن ساكن)٣٥٠(بإجمالي سعة نقل قدرها  ) نفط خام ناقلة١،٧٢٦نفطية وكيماوية و

 لناقالت المنتجات النفطية والكيماوية وسعة نقل قدرها  طن ساكنمليون )٧٤(وتشمل سعة النقل هذه سعة وقدرها 
  .نفط الخامال تلناقال مليون طن ساكن )٢٧٦(

 وناقالت النفط من VLCC)(مثلت طاقة ناقالت المسافات الطويلة، والتي تشمل كالً من ناقالت النفط الخام العمالقة 
من إجمالي سعة نقل  %)٧١( ساكن ممثلة نسبة  طن مليون)١٩٠(ما يقرب من ) Suezmax(طراز سويزماكس 
علماً بأن إجمالي الطلب على ناقالت النفط الخام والمنتجات النفطية للمسافات الطويلة قد بلغ في . )٢( األسطول العالمي

وحيث أن معظم الطلب على النفط الخام يأتي من أمريكا الشمالية . مليون طن ساكن) ١٧٩( ما يقرب من ٢٠٠٥أكتوبر 
وأسيا ومعظم صادراته تأتي من الشرق األوسط فإن معدالت الطلب على ناقالت النفط للمسافات الطويلة قد بلغت 

لناقالت النفط من  %)٩٨(رب ا وما يق)٣( لناقالت النفط الخام العمالقة %)٩٢(رب امعدالت تشغيله ما يق
 تهنسبما  ٢٠٠٥ كتوبرأ فييح المزدوج الناقالت ذات التصفبلغ إجمالي وقد  .)٤( )Suezmax(طرازسويزماكس 

  .٢٠٠٢ عام في) %٥١( األسطول العالمي للناقالت البحرية للنفط الخام ومشتقاته مقارنة بنسبة إجمالي من )%٦٨(

 المتعلقة باألمن والسالمة بالشؤونقامت منظمة المالحة الدولية، وهي مؤسسة تابعة لألمم المتحدة والجهة المعنية 
 تقديم تاريخ الحظر على استخدام الناقالت ذات  بموجبه تم٢٠٠٣ ديسمبر عام  شهر، بإصدار قرار فياً دوليالمالحية

 زيادة في الطلب على الناقالت  علية يترتبأن األمر الذي من المتوقع .٢٠١٠ إلى عام ٢٠١٥التصفيح المنفرد من عام 
تبلغ التي سيتم حظر استخدامها  ذات التصفيح المنفرد أن سعة نقل السفنة وصا، خ المتاحة حالياًذات التصفيح المزدوج

 بحظر نقل الزيوت الصالحة لالستهالك منظمة المالحة الدوليةإضافة إلى ذلك قامت . )٥ (طن ساكنمليون  )١١٤(
  .٢٠٠٧بحلول عام  (IMO Class II & III)اآلدمي إال على الناقالت الكيماوية من الفئة 

                                                 
 
 
  طن ساكن للباخرة الواحدة١٠,٠٠٠ بواخر بسعة تفوق ١
  مليون طن ساآن٢٦٧ مليون طن ساآن مقارنة باجمالى أسطول نقل النفط الخام وقدرة ١٩٠نقل  ٢
   مليون طن ساآن١٣٠مليون طن ساآن مقارنة بحجم طلب بلغ  ١٤٠سعة نقل  ٣
  مليون طن ساآن٤٩ مليون طن ساآن مقارنة بحجم طلب بلغ ٥٠ سعة نقل  ٤
  طن ساكن للباخرة الواحدة١٠,٠٠٠ لبواخر بسعة تفوق ٢٠٠٥ أكتوبرآما في  ٥



  
 

 ٣٣

 نتيجة لزيادة الطلب على بناء سفن جديدة مما أدى إلى ها االستيعابيةإلى أقصى طاقاتأحواض بناء السفن وصلت قد و
إلى زيادة أسعار أحواض بناء السفن وقد ساهم الطلب المتزايد مضافاً إليه محدودية شواغر .  السفنبناء  أسعارارتفاع

  .السوق للبواخر المستعملة

 والتي تنتظرتي استطاعت الحصول على الشواغر النادرة لبناء السفن  ال البحري، شركات الشحنومن المتوقع أن تستفيد
 المربحة والتي جاءت تأجيرتسليم الناقالت ذات التصفيح المزدوج سواء على المدى القصير أو المتوسط، من أسعار ال

المنفرد وفقاً لقرارات والحظر المرتقب على استخدام الناقالت ذات التصفيح عالمياً نتيجة للزيادة في الطلب على النفط 
  .منظمة المالحة الدولية

   قطاع الشحن البحري خصائص

يتسم قطاع الشحن البحري بصفة عامة بتقلبات دورية، حيث يمر قطاع الشحن في عدة مراحل تعكس حجم العرض 
  . والطلب

لى اقتصاديات القطاع  أسعار الشحن البحري وبالتالي عىالطلب على الناقالت بشكل مباشر علتؤثر معطيات العرض و
 تأجيرباإلضافة إلى ذلك، تؤثر العوامل الموسمية على قطاع الشحن أيضا من حيث أسعار . وحجم االستثمارات فيه

عادة أقل من أسعار مواسم " فصل الركود" الصيف / تكون أسعار مواسم الربيع. الناقالت في السوق اآلني أو لألجل
 . يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى متطلبات الطاقة العالمية خالل المواسم األخيرة، و"فصل االزدهار"الشتاء / الخريف

 حيث ،وازدهارحالة انتعاش بعلى مرور قطاع النقل البحري  الناقالت البحرية تأجيرويدل االزدياد الملحوظ في أسعار 
 تأجيردة تدريجية في أسعار زيا ومن ثم إلى  البحريشحنالسعة  إلى زيادة الطلب على النفطتؤدي زيادة الطلب على 

لزيادة حجم االستثمارات في القطاع مالكي السفن إلى تحفيز  السفن تأجيرسعار في أالزيادة  تؤدي ماوعادة . السفن
  . ، مما ينعكس على قيمة السفن الحديثة والمستعملةللحصول على سعة جديدةوالسعي 

 "االزدهار"سنوًي، خالل كل من فصلي بشكل  السفن تأجيرر  أسعازادت مرحلة انتعاش، حيث  حالياً الشحنقطاعشهد ي
أحواض بناء وبلغت . مستقبالًنتيجةً لتزايد الطلب العالمي على النفط الخام والنمو االقتصادي المتوقع وذلك ، "الركود"و

الطلب في زيادة التلك وأدت . لناقالت، مما أدى في المقابل إلى زيادة أسعار بناء اعابيةياالستأقصى طاقاتها السفن 
  سنوات٥لمدة  (مستعملةال الناقالت أحواض بناء السفن، إلى تضييق الفجوة بين قيمة بيع  شواغرباإلضافة إلى محدودية

تجدر اإلشارة إلى أن عمليات اإللغاء التدريجي للسفن ذات التصفيح المنفرد انخفضت خالل عام و. الحديثة و)أو أقل
 وذلك  السفن وربحية تشغيلتأجيرالستفادة من االرتفاع الحالي في أسعار إلى االسفن  مالكي بسبب سعيوذلك ، ٢٠٠٤

  . قبل دخول الحظر الدولي على استعمالها حيز التنفيذمرتفعةلتحقيق عوائد 

  بيانات األسطول

ناقلة  )٥،٩٦١( ما يقارب ٢٠٠٥ اكتوبرينفطية فالبلغ حجم األسطول العالمي للناقالت البحرية للنفط الخام والمنتجات 
 )٣٥٠( بإجمالي سعة نقل قدرها  نفط خامناقلة) ١،٧٢٦(ناقلة منتجات نفطية وكيماوية و) ٤،٢٣٥(تشمل  )٦( بحرية

كيماوية وسعة نقل ال لناقالت المنتجات النفطية ومليون طن ساكن )٧٤(تشمل سعة نقل قدرها ( )٧( مليون طن ساكن
، أي ٢٠٠١مليون طن ساكن في عام ) ٢٨٨(مقارنة بما يقارب ) ط الخامنفال تلناقال مليون طن ساكن )٢٧٦(قدرها 

 . خالل تلك الفترة)%٥,٠( CAGR)(بما يعادل نسبة نمو مركبة 

                                                 
 
 
  طن ساكن للباخرة الواحدة١٠,٠٠٠ بواخر بسعة تفوق ٦
 ٢٠٠٥ أكتوبركما في  ٧
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تطور االسطول (مليون طن ساآن)

  
   ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز : المصدر

 
 ألف )٣٢٠(أكثر من ألف طن ساكن إلى  )٢٠٠(بين  وحاتترسعة نقل ( ULCC) وVLCC(تمثل ناقالت النفط العمالقة 

سعة  (Suezmax)(بينما تمثل الناقالت من طراز سويزماكس. من إجمالي األسطول العالمي%) ٤٠( نسبة) طن ساكن
 )٨٠(سعة نقل  (Aframaxوالناقالت من طراز %) ١٤(نسبة )  ساكن طن ألف)٢٠٠( ألف طن ساكن إلى )١٢٠(نقل 

ألف إلى  )٦٠(سعة نقل ( Panamaxوالناقالت من طراز) %١٩(نسبة ) ألف طن ساكن )١٢٠(ألف طن ساكن إلى 
كما تمثل ناقالت المنتجات النفطية والكيماويات نسبة . سطول العالمياألمن إجمالي % ٥نسبة ) ألف طن ساكن )١٢٠(
  . من إجمالي األسطول العالمي%)٢١(

140140
189

257276

19

50

68

74
350

-
50
100
150
200

250
300
350
400

UL/VLCCSuezmaxAframaxPanamaxProduct**الجمالى

توزيع االسطول حسب الطراز (مليون طن ساآن آما فى عام 2005)

  
   ألف طن ساكن للناقلة١٠بسعة نقل أكثر من  والناقالت Handysizeمنتجات النفطية و تشمل ناقالت ال** ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز : المصدر

 
 من إجمالي األسطول العالمي مقارنة بنسبة )%٦٨( ٢٠٠٥في أكتوبر  بلغت نسبة الناقالت ذات التصفيح المزدوج

والتي تشمل سافات الطويلة مالقالت وبلغت نسبة الناقالت ذات التصفيح المزدوج من إجمالي نا. ٢٠٠٢ في عام %)٥١(
 ناقالت ، بينما بلغت نسبة%)٦٨(حوالي  )كساسويزم( طرازن الالنفط م ت وناقالالنفط الخام العمالقةناقالت كالً من 
أما . %)٣٢(حوالي ساكن، مليون طن  )٦٠( والتي تبلغ سعتها حوالي ذات التصفيح المنفرد،  للمسافات الطويلةالنفط

ناقالت تصنف بشكل عام على أنها ناقالت نفط ومنتجات نفطية ، وهي )بانامكس(و )أفرامكس(وع بالنسبة للسفن من الن
ومثلت النسبة . )%٧٢(للمسافات المتوسطة والقصيرة، فقد بلغت نسبة إجمالي الناقالت ذات التصفيح المزدوج منها 

وبلغت نسبة ناقالت المنتجات النفطية . اكنمليون طن س )٢٤(الباقية الناقالت ذات التصفيح المنفرد والتي تبلغ سعتها 
وبلغ إجمالي . مليون طن ساكن )٣٠( وتمثل ناقالت التصفيح المنفرد النسبة الباقية وسعتها )%٦٨(والكيماويات حوالي 

  .مليون طن ساكن )١١٤( ما يقارب ٢٠٠٥سعة شحن الناقالت ذات التصفيح المنفرد في أكتوبر 



  
 

 ٣٥

   ألف طن ساكن للناقلة١٠بسعة نقل أكثر من  والناقالت Handysize تشمل ناقالت المنتجات النفطية و** ٢٠٠٥ي شهر أكتوبر لعام لألبحاث فكالركسونز : المصدر
  

 أعوام )٩(وبلغت الناقالت التي تم تشغيلها لفترة تقل عن . عاماً )٢٥(يبلغ متوسط العمر االفتراضي للسفينة حوالي 
بينما بلغت نسبة الناقالت التي تم تشغيلها لمدة . وغالبيتها سفن ذات تصفيح مزدوجمن إجمالي األسطول العالمي % ٢٧

ويعود االرتفاع في نسبة .  من إجمالي األسطول وغالبيتها ذات تصفيح منفرد)%٧٣(أعوام حوالي ) ١٠(تزيد عن 
   . في األعوام الماضيةأعوام فأكثر إلى قلة حجم االستثمارات في القطاع )١٠( لمدة الناقالت التي تم تشغيلها

  

  ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز : المصدر

  بناء السفن أحواض

 إال أن ر، على المدى القصياً من أن الطلب ُيعد عامالً أساسي المتوفرة، وبالرغم الشحنمقدار سعةب الشحن قطاع يتأثر
ويأتي تقديم تاريخ الحظر المفروض من قبل منظمة . الشحنحدد في النهاية طبيعة دورة  هو الذي ُي)بالطن(حجم القطاع 

المالحة الدولية وضرورة االمتثال له مضافاً إلية االزدهار الحالي الذي يمر به قطاع الشحن لحمولة السوائل والتوقعات 
 وبلغت .جديدةلاطلبهم على السفن زيادة  للمالكي السفنمحفزة  واملع، بمثابة رباحاألالمستقبلية االيجابية من حيث 

سعة شحن  من اجمالى %)٧٧( نسبتهما  أي (مليون طن ساكن )٨٨(حوالي أحواض بناء السفن المقدمة إلى الطلبات 
 ٢٠٠٥فقط من الطلبات الحالية بين عامي  %)٣١( و%)٨( مع توقع تسليم ما نسبته )الناقالت ذات التصفيح المنفرد

  .٢٠٠٧ن المقرر تسليمها بعد عام  فم)%٦١(ي أما النسبة المتبقية وه.  على التوالي٢٠٠٦و

  ٢٠٠٥ أكتوبر في*    ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز : المصدر
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طلبات بناء الناقالت فى احواض بناء السفن 
جدول التسليم المتوقع مليون طن ساآن



  
 

 ٣٦

وذلك نتيجة االنخفاض في سعة النقل المتوفرة  مقبلة السفن السائدة حالياً لعدة سنوات تأجيرمن المتوقع أن تستمر أسعار 
من المتوقع أن و.  من قبل منظمة المالحة الدولية على السفن ذات التصفيح المنفرد عن الحظرمعلى متن الناقالت الناج

 مما يتيح إمكانية ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ مليون طن ساكن، خالل عامي )٣٤(بتوفير سعة تقارب أحواض بناء السفن تقوم 
  . ٢٠٠٩/٢٠١٠إعادة التعاقد على هذه الطاقة إال أن توريدها سيكون بحلول عام 

بناء الناقالت تأثير واضح أيضاً على أسعار الناقالت، حيث ضاقت بشكل عام  أحواضودية الشواغر في كما أن لمحد
 من %)٨٠(كانت نسبة تكلفة الناقالت المستعملة تقدر بحوالي و. حديثة ومثيالتها المستعملةالالسفن  بين أسعار الفجوة ما

 سنوات )٥(سجيلها، تم بيع ناقلة نفط عمالقة تم تشغيلها لمدة سعر الناقلة حديثة البناء، ووفقاً ألحدث عملية بيع تم ت
 )%٩١(مليون دوالر، إي بحوالي  )١٢٥( حوالي ، بينما يبلغ سعر الناقلة الحديثة البناء)٨( مليون دوالر)١١٤,٤(بمبلغ 

  . الناقلة الجديدةمن سعر

  التخلص من سعة النقل

استبعاد الناقالت ذات في   اليومي من رغبة مالكي الناقالتتأجير الحد الطلب المتزايد على سعة الشحن وارتفاع أسعار
 حيث وصلت عملية التخلص من سعة النقل إلى أقل ٢٠٠٥التصفيح المنفرد من قطاع الشحن البحري خالل عام 

ما  مليون طن ساكن، وذلك بسبب الطلب المتزايد عليها، وذلك على عكس التوجه السائد )١٢٦(مستوياتها لتقف عند 
  .تأجير بسبب تراجع حجم الطلب وأسعار ال٢٠٠٢ حتى ٢٠٠٠بين األعوام 

سعة النقل للناقالت ذات التصفيح المنفرد بشكل تام وذلك تماشيا مع تشريعات  الستبعادمن المتوقع أن تتزايد الضغوط 
 وأوروبا وبعض الدول كا الشماليةيمنظمة المالحة الدولية باإلضافة حظر دخول مثل تلك الناقالت إلى موانئ أمر

  .األعضاء في المنظمة

  ملكية السفن الخاصة بصناعة الشحن

، حيث ال تمتلك أي شركة بمفردها أكثر من يفتقر مجال الشحن إلى وجود جهة واحدة مسيطرة تحدد اتجاهات القطاع
  الشحنة من إجمالي سع فقط%)٣٦(ما نسبته على   شحنشركة )١٥( أكبر سيطر وت، من إجمالي السعة%)٥(

  . المتاحة

  الطلب على الشحن البحري للسوائلمعدالت 

 حيث يتأثر ،مسارات الشحنالثاني ، والنفط الطلب على بعاملين رئيسيين أحدهما الخام النفطالطلب على ناقالت يتأثر 
 في ي الجغرافالتغييرمسارات الشحن، فإن  أما بالنسبة ل. بالنمو االقتصادي وزيادة اإلنتاج الصناعيالنفطاستهالك 

 تؤثر على معدالت استخدام الناقالت لمسافات الطويلةل مسارات التجارة  وما يتبعه من تغيير علىالنفط طلب علىلا
 قد بين الشرق األوسط وأمريكا الشمالية، ، زيادة الطلب على مسارات التجارةعلى سبيل المثالف .وسعة الشحن المتاحة

تغيير في الطلب على  لو حدث  مماأكبر بشكل  وعلى سعة إضافية جديدة ناقالت علىطلبمعدالت اليؤثر على 
  .  على سبيل المثال بين بحر الشمال وأوروبا،لمسافات القصيرةلمسارات الشحن 

  النفطالطلب العالمي على 

 سوف يؤدي النفط ارتفاع في معدالت طلبها علىي أ، وبالتالي فإن نفط الشمالية أكثر مناطق العالم استهالكاً للأمريكاتعد 
ومن المتوقع، وفقاً لدراسات بيوت الخبرة، أن يستمر الطلب على . إلى ازدياد الطلب على ناقالت المسافات الطويلة

             يالمحل الناتج إجمالىوالشمالية في التصاعد وذلك في ضوء معدالت النمو االقتصادي  أمريكا في النفط
)Gross Domestic Product (إلىنموه يصل معدل  من المتوقع أن والذي )٢٠٠٦ في عام )٩(%) ٣,٧٥ .  

  والمتوسطة شحن المسافات القصيرةناقالت، فإن معظم الطلب األوروبي يتم توريده بواسطة أوروبا ىإلأما بالنسبة 
  . والتي ليس لها أي تأثير فعلي على الطلب على الناقالت

 في عام )%٦( الطلب العالمي على الناقالت، بعد أن كانت النسبة الت معد تقريًبا من)%٨(الصين ما نسبته ل تمثو
 مناطق اإلنتاج إلى وبعد الصين النسبي عن نتيجةً للنمو االقتصادي السريع النفطعلى  المتزايد وقد أدى الطلب. ١٩٩٩

المتوقع ، وفقاً لتقارير من المحلي  الناتج إجمالىحيث أن نسبة النمو  .ناقالتالفي سوق ؤثر تحويل الصين إلى العب م
 على التوالي األمر الذي من شأنه ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ في عامي )%٨,٧( و)%٩,٢(، أن تبلغ )١٠(بيوت الخبرة العالمية

                                                 
 
 
 ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز  ٨
  وفقاً للتقارير االقتصادية المعدة من جولدمن ساكس ٩
 البنك المركزي األوروبي ١٠



  
 

 ٣٧

 مليون برميل )٦,٤( والتي بلغت ٢٠٠٤، وهي زيادة ملحوظة إذا ما قورنت بمعدالت عام النفطزيادة حجم الطلب على 
 .٢٠٠٦عام في  مليون برميل في اليوم )٧,٣(رب من ال إلى ما يقفي اليوم والتي من المتوقع أن تص

 

2006(e)(e)200020012002200320042005 (مليون برميل فى اليوم   )

 امريكا الشمالية   
     21.2     20.9    20.7    20.0    19.8    19.7   19.7الواليات المتحدة االمريكية
    25.9    25.6   25.4  24.6  23.8  23.7 23.7اجمالى امريكة الشمالية    

%1.2%0.8%3.3%3.4%0.4%0.0%0.9نسبة التغير سنويًا
OECD    ــ الدول االوروبية التابعة لل

       8.2       8.3      8.3     8.3     8.3     8.4    8.4الدول االوربية الربعة العظمى
OECD 15.7    15.7   15.7  15.5  15.1  15.3 15.1اجمالى الدول االوروبية التابعة  للــ    

%0.0%0.0%1.3%2.6%1.3-%1.3%0.7-نسبة التغير سنويًا
OECD دول المحيط الهادى التابعة للــ

       5.4       5.4      5.4     5.6     5.5     5.4    5.5اليابان
OECD 8.7      8.6     8.5     8.8     8.6     8.5    8.6اجمالى  دول المحيط الهادى التابعة للــ      

%1.2%1.2%3.4-%2.3%1.2%1.2-%1.1-نسبة التغير سنويًا
OECD  الدول االسياوية الغير التابعة للــ

       2.8       2.7      2.6     2.4     2.3     2.3    2.1الهند
       7.3       6.8      6.4     5.6     5.0     4.7    4.8الصين

OECD  16.4    15.6   15.0  13.6  12.8  12.2 12.1اجمالى الدول االسياوية الغير التابعة  للـ    
%5.1%4.0%10.3%6.3%4.9%0.8%5.2نسبة التغير سنويًا

OECD*   الدول االخرى الغير التابعة  للـ
OECD  18.9    18.4   17.8  16.9  17.7  17.2 16.6اجمالى الدول االخرى الغير التابعة  للـ    

%2.7%3.4%5.3%4.5-%2.9%3.6%1.2نسبة التغير سنويًا
    85.6    83.9   82.3  79.4  77.9  76.8 76.2جمالى االستهالك العالمى  

%2.0%1.9%3.7%1.9%1.4%0.8%1.1نسبة التغير سنويًا
    تشمل دول االتحاد السوفيتي السابق ، دول امريكا الجنوبية ، دول الشرق االوسط و دول اخرى *   

   ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز : المصدر 

  نفطالتوريد العالمي لل

، ٢٠٠٥بحلول نهاية عام  )١١( مليون برميل في اليوم )٨٤( قد وصل نفطالتوريد العالمي لل يكون معدلمن المتوقع أن 
 المحرك  هو من منطقة الشرق األوسطالنفطويظل إنتاج . ١٩٩٩ عام ذ من)%١,٦(  يعادلنوي مركببمعدل نمو سإي 

  .من إجمالي التوريد العالمي% ٢٧ حيث يمثل منفرداً نسبة لطلب على الناقالت لمعدالت االرئيسي

  ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز : المصدر

 

 

 

                                                 
 
 
 ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز  ١١
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تطور التوريد العالمى من النفط الخام (مليون برميل في اليوم)

الشرق األوسط والخليج العربي  (%27)

أوروبا الشرقية والغربية       (%6)

أمريكا الالتينية    (%12)

أفريقيا       (%11)

دول أخرى (تشمل  أمريكا ودول 

اإلتحاد السوفيتي السابق)   (%44)



  
 

 ٣٨

  نفطللالصادرات العالمية 

  من إجمالي التوريد اليومي وتشحن على متن ناقالت بحرية بسعة حمولة تقدر)%٤٣( ما نسبته النفط صادرات تمثل
 مليون برميل في اليوم في عام )٣٤(الخام من نفط البحري لل نمت تجارة الشحن لقدو.  مليون طن ساكن)٢٩٩( بحوالي
يتجاوز  بمعدل نمو سنوي مركب  أي)١٢(٢٠٠٥هاية عام مليون برميل في اليوم بحلول ن )٣٧(إلى   لتصل تقريًبا٢٠٠١
 )٣(أي ما يقرب من ( %)٣٤( ما نسبتهالتي تعد بمثابة أكبر مصدر منفرد   منطقة الشرق األوسط،مثلتوقد %. ٢,٨
   . العالميةالنفطمن صادرات ) ًأبرميل يومي يينمال

  ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز : المصدر

  لنفطر اعالمية لتكريالسعة ال

 تغير في المواقع الجغرافية أي في أكثر مناطق العالم استهالكا للنفط، ولذا فإن النفطبشكل عام، تتركز منشآت تكرير 
نقصان في سعة الشحن المتوفرة وعدم قدرة  إلى قد يؤدي ي وبالتاللمعامل التكرير، من شأنه تغيير مسار الشحن،

  . راغشركات الشحن على سد ذلك الف

  عرض والطلب على ناقالت النفطال

  غالبية الشمالية والصين ومعظم صادراته تأتي من الشرق األوسط فإنأمريكا يأتي من النفطبما أن معظم الطلب على 
 ملحوظ في نسبة استعمالها والتي فاعهي على ناقالت المسافات الطويلة، مما أدى إلى ارت ىاألعلالطلب  عدالتم

  . )١٣( لناقالت النفط العمالقة)%٩٣(من طراز سويزماكس و للناقالت )%٩٨(وصلت إلى 

 ومشتقاته، النفطالزدياد وذلك بسبب الطلب المتزايد على لإن معدالت الطلب على ناقالت المسافات الطويلة مرشحة 
ندرة الشواغر في ، باإلضافة إلى تطبيق الحظر على الناقالت ذات التصفيح المنفرد وهومصادر توريده وأماكن استهالك

  .بناء السفن أحواض
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طاقة الشحن المعروضة (مليون طن ساآن آما فى عام 2005)
طاقة الشحن المطلوبة (مليون طن ساآن آما فى عام 2005)

  
   ألف طن ساكن للناقلة١٠بسعة نقل أكثر من  والناقالت Handysize تشمل ناقالت المنتجات النفطية و**  ٢٠٠٥ لعام أكتوبرشهر في  لألبحاثكالركسونز : المصدر

                                                 
 
 
 ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز  ١٢
 ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز  ١٣
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 صادرات النفط (مليون برميل في اليوم ) تم نقلها بواسطة ناقالت بسعة أآثر من 10,000

الشرق األوسط والخليج العربي  (%34)

أوروبا الشرقية والغربية       (%10)

أمريكا الالتينية    (%13)

أفريقيا       (%18)

دول أخرى (تشمل  أمريكا ودول 

اإلتحاد السوفيتي السابق)   (%25)



  
 

 ٣٩

   السفنتأجيرأسعار 

فكلما ازداد الطلب على الناقالت ارتفعت أسعار . يرتأجتعتمد ربحية قطاع الشحن البحري بشكل أساسي على أسعار ال
ينعكس هذا بدوره حتى على و. إيجارها وذلك بسبب بطء االستجابة في تلبية الزيادات المفاجئة في معدالت الطلب

  .أسعار اإليجار اليومية

، يزداد النفطيزداد إنتاج عندما نه أحيث ، النفطمعدالت الطلب على الناقالت بارتفاع أو انخفاض معدالت إنتاج  تتأثر
 قد يؤدي أي تغيير طفيف في الطلب إلى إحداث تغييرات كبيرة في أسعارو .أيًضا وبشكل مطرد الطلب على وسائل نقله

 إن العامل األساسي الذي سيحدد .ارتفاع مستويات االستخدام بالسوق، وذلك بسبب  اليومية على المدى القصيرتأجيرال
لمدى الطويل هو صافي سعة الشحن والتي ستضاف إلى سعة األسطول العالمي الحالية مع األخذ األسعار اليومية على ا

  . على الناقالت ذات التصفيح المنفرد لمرتقبانتيجة الحظر  استبعادهابعين االعتبار تلك التي سيتم 

 في  اليوميةتأجيربلغت أسعار الوقد . ٢٠٠٢ منذ عام  السفنألغلبية فئاتسنوًيا  داديز  الناقالتتأجيرإن متوسط أسعار 
 ألف دوالر أمريكي )٦٦( ذات التصفيح المزدوج  لناقالت النفط الخام العمالقةموسم الذروةخالل  ٢٠٠٥ و٢٠٠٤ عام
 ألف دوالر )٣٥( التي بلغتوالفترة يومية لذات ال تأجيرالبالمقارنة بأسعار  ،على التوالي ألف دوالر أمريكي )٥٨(و

  .  على التوالي٢٠٠٢ و٢٠٠٣ دوالر أمريكي خالل عامي  ألف)٣٠(أمريكي و
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متوسط اسعار التاجير خالل النصف األول من العام (الف دوالر فى اليوم) متوسط اسعار التاجير خالل النصف الثاني من العام (الف دوالر فى اليوم)

  
   ٢٠٠٥لألبحاث في شهر أكتوبر لعام كالركسونز : المصدر

  التكاليف الرئيسية للصناعة

  كاليف الرحالت البحريةت

ت الموانئ والمنارات، والتكاليف الخاصة بالقاطراورسوم القنوات، وتشمل تكاليف الرحالت البحرية تكلفة الوقود، 
لية عن مثل هذه المصروفات، بينما تتحمل ؤوللسفن المس الفوري تأجيرويتحمل مالك السفينة في ال .والمرشدين البحريين

وتعتبر تكاليف الوقود هي الجزء األكبر من . جميع تكاليف الرحالت البحريةألجل، ا تأجير في ال، السفنتأجيرشركة 
لقد ارتفعت . النفطأسعار واستهالك الوقود لكل تصميم معدل ينة وهذه المصروفات، ويتم تحديدها حسب سرعة السف

سعر زيت متوسط وقد وصل .  على مدى األعوام القليلة الماضيةالنفطأسعار الوقود بشكل تصاعدي مع ارتفاع أسعار 
ة المتحدة، دوالر للطن في الفجيرة باإلمارات العربي) ٢٣١( إلى أكثر من ٢٠٠٥خالل يوليو " ٣٨٠سي إس تي "الوقود 

  .٢٠٠٤دوالًرا للطن في عام ) ١٤()١٧٧(بعد أن كان

   العملطاقمكاليف ت

من إجمالي تكاليف التشغيل للسفن ) %٣٠( حوالي  القسم األكبر من المصروفات وتقف عند العملطاقمتمثل تكاليف 
السفينة وتسجيل العلم الخاص بها تعتبر جنسية طاقم  .، وتمثل رواتب الطواقم القسم األكبر من هذه التكاليف )١٥( الكبيرة

على سبيل المثال، تتمتع السفن المسجلة بعلم سعودي بدعم يصل .  العملطاقمالعاِملَين األساسيين اللذين يحددان تكاليف 
  . نيخزت على تكاليف الوقود وال)%٣٠(إلى 

                                                 
 
 
  ٢٠٠٥ًا لكالرآسون ريسيرتش في أآتوبر وفق ١٤
 الخليج للمالحة، آالرآسون ريسرتش، سيتي جروب  ١٥



  
 

 ٤٠

  لتأمينا

هناك نوعان من . نوع وعمر السفينةمن إجمالي تكاليف التشغيل حسب  )١٦()%٣٠-١٠(تمثل تكاليف التأمين حوالي 
  .  وتأمين الحماية والتعويض،السفينة واآلالت جسمتأمين على : التأمين البحري وهما

السفينة ومعداتها ضد الخسائر التي قد تحدث خالل عمليات التشغيل يغطي  السفينة واآلالت جسمالتأمين على إن 
مالكين من تعرض أعضاء الطاقم أو األشخاص اآلخرين لإلصابة أو بينما يحمي تأمين الحماية والتعويض ال. العادية
 عن أضرار التصادم، واألمور األخرى التي تشمل إزالة حطام السفينة في ؤوليةالمسوالتلوث، وتلف الحمولة، والوفاة، 

  .حالة فقدانها

   والصيانةاإلصالح

رية التي تتطلبها جمعيات التصنيف وكذلك الجهات إصالح وصيانة الناقالت يأتي استجابة لنظم ومعايير المالحة البح
وتمثل تكلفة اإلصالح والصيانة أحد التكاليف الرئيسية، وقد تصل نسبتها إلى ما بين . التي تقوم باستئجار السفن

وهي تختلف من سفينة إلى أخرى وتخضع لتقديرات اإلدارة، وبالتالي ال  ، من إجمالي تكاليف التشغيل)%٢٠-%١٥(
  .تغير ملحوظ باستثناء الزيادة الطبيعية في أسعار السوقي أن تشهد يتوقع أ

                                                 
 
 
 نفس المصدر السابق ١٦



  
 

 ٤١

  القوائم الماليةتقرير مدقق الحسابات و
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 ٥٨

 ) قيد التأسيس– شركة مساهمة عامة( شركة الخليج للمالحــة القابضــةل التأسيسعقد 

  

، تمَّ  االتفاق بين كل من كل من السادة المبينة أسماؤهم في ٢٠٠٦لعام  يوليو الثامن من شهر أنه في هذا اليوم الموافق
  :الجدول المرفق على ما يلي

  :١/المادة

 في ١٩٨٤لسنة ) ٨(اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة عامة طبقا ألحكام القانون االتحادي رقم 
نين المعدلة له وبموجب قرار السلطة المختصة في دبي في شأن تأسيس شركة الخليج شأن الشركات التجارية والقوا

  .والنظام األساسي الملحق بهذا العقد) شركة مساهمة عامة(للمالحة القابضة 

  :٢/ المادة

  ". ركةالش" ، شركة مساهمة عامة، ويشار إليها فيما بعد بلفظ " شركة الخليج للمالحة القابضة " اسم هذه الشركة هو 

  :٣/ المادة

مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب 
  .أو توكيالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها

  :٤/ المادة

وتجدد بعد .  وزير االقتصاد بإعالن تأسيسهامائة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار ) ١٠٠(مدة هذه الشركة هي 
  .ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركة

  :٥/ المادة

  :تكون أغراض الشركة كما يلي

لقطاعات المالحية التي االستثمار في مشروعات الطاقة وتأسيسها وإدارتها بما في ذلك تملك الشركات العاملة في ا 
 من مكان آلخر بحرا بواسطة السفن والبواخر نفط ومنتجاته ومشتقاته بواسطة ناقالت النفطتعمل في مجال نقل ال

  .التي تمتلكها أو تسـتأجرها الشركة والتي تسير على خطوط دولية منتظمة ساحليا أو بأعالي البحار وتأجير السفن

 من مكان آلخر نفط ومنتجاته بواسطة ناقالت النفط التي تعمل في مجال نقل المزاولة أعمال المنشآت المالحية 
 .بحرا بواسطة السفن والبواخر التي تمتلكها أو تستأجرها الشركة وتأجير السفن

تأسيس و المساهمة و المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة التي تستثمر في األنشطة والشركات المذكورة  
  .ل دولة اإلمارات أو خارجهاأعاله سواء داخ

مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام بأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطاً  
أو تابعا ألي من أغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية 

 .تلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيهاكل أو أي من نشاطات الشركة ومم

القيام بكافة األعمال التي تؤدي وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة إلى تحقيق كل أو أي من األغراض المذكورة أعاله  
 .أو تعد تابعة لها

شركات التي تزاول أعماال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو ال 
ولها أن تشتري . شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها سواء داخل دولة اإلمارات أو خارجها

 .هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها

جوز للشركة تفسر أغراض وصالحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعاله بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، وي
أن تحقق أغراضها وتمارس صالحياتها المذكورة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي األماكن األخرى على امتداد 
العالم، كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت آلخر بموجب قرار من الجمعية العمومية غير 

  .تجاريةالعادية طبقا ألحكام قانون الشركات ال

 

  



  
 

 ٥٩

  :٦/ المادة

درهم موزع على مليار ) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(حدد رأسمال الشركة بمبلغ  مليار وستمئة وخمسة وخمسين مليون درهم  
  .سهم بقيمة أسمية قدرها درهم واحد  للسهم الواحد) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠( سهم مليون وستمئة وخمسة وخمسين

  :٧/ المادة

  %) ٤٥(ى هذا العقد ما نسبته خمسة وأربعون بالمائه تمثل مساهمة المؤسسون الموقعون عل
م والمقدرة بمبلغ سبعمائه .م.من راسمال الشركة وتكون مساهمتهم عينية متمثلة بقيمة شركة الخليج للمالحة القابضة ذ

 وخمسة  واربعين مليون درهم اي ما يعادل سبعمائة وخمسة  واربعين مليون سهم موزعه فيما بينهم كما هو موضح
  .في الجدول المرفق

 في ١٩٨٤لسنة ) ٨(من القانون االتحادي رقم ) ٩٣(وسيتم طرح بقية األسهم لالكتتاب العام، ومع مراعاة أحكام المادة 
شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ال يجوز سحب هذا المبلغ إال بقرار من مجلس اإلدارة بعد صدور قرار 

  .يس الشركة وقيدها في السجل التجاريوزير االقتصاد بإعالن تأس

  :٨/ المادة

يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع اإلجراءات الالزمة إلتمام تأسيس الشركة، ولهذا الغرض فقد 
  :قاموا بتعيين لجنة مكونة من السادة

  .عبد اهللا عبد الرحمن الشريم، رئيسا للجنة .١

 .نائباً للرئيس وعضواًغازي عبد الرحيم آإلبراهيم،  .٢

 .هزاع بكر القحطاني، عضواً .٣

أو منفردين لتقديم طلب الترخيص لتأسيس الشركة واتخاذ اإلجراءات القانونية واستيفاء /كوكالء عنهم مجتمعين و
ي المستندات الالزمة وإدخال التعديالت التي تراها الجهات المختصة الزمة سواء على هذا العقد أو على النظام األساس

  .للشركة الملحق به

  :٩/ المادة

 العام مصاريف كتتابلكل سهم مطروح لال) ٢( من المتوقع أن تغطي مصاريف اإلصدار التي تقدر بمبلغ  فلسين
وفي حال نقص مصاريف اإلصدار التي تم جمعها عن حجم نفقات التأسيس فإن مثل هذا النقص سيتم قيده في . التأسيس

بالمثل فإن أي زياده في مصاريف اإلصدار التي يتم جمعها عن مصاريف تأسيس . تسجالت الشركة في بند النفقا
  . الشركة سيتم قيدها كدخل للشركة

  :١٠/ المادة

  .يعتبر النظام األساسي الملحق بهذا العقد مكمال له وجزءا ال يتجزأ منه

  :١١/ المادة

ية والقوانين المعدلة له، تكون للشركة شخصية  في شأن الشركات التجار١٩٨٤لسنة ) ٨(بمقتضى أحكام القانون رقم 
قانونية مستقلة تماما عن األشخاص المساهمين فيها، وال يلتزم المساهمون بأية التزامات على الشركة إال في حدود 

  .المتبقي غير المدفوع على ما يملكون من أسهم، وال يجوز زيادة التزاماتهم إال بموافقتهم الجماعية) إن وجد(المبلغ 

  :١٢/ المادة

حرر هذا العقد من عدة نسخ لغايات التوثيق و لتقديمها إلى الجهات المختصة عند طلب التراخيص الالزمة لتأسيس 
  .الشركة وتحفظ نسخة أصلية في مقر الشركة
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 ) قيد التأسيس– شركة مساهمة عامة( شركة الخليج للمالحــة القابضــةل النظام األساسي

    

  الباب األول

  سيس الشركةفي تأ

  :١/ المادة

وقرار ") القانون(" في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ١٩٨٤لسنة ) ٨(طبقا ألحكام القانون االتحادي رقم 
وألحكام هذا النظام ) شركة مساهمة عامة (السلطة المختصة في دبي بشأن تأسيس شركة الخليج للمالحة القابضة 

  .لموقعين على عقد التأسيس شركة مساهمة عامة بالشروط المقررة التاليةتأسست بين مالكي األسهم ا

  :٢/ المادة

  ".الشركة" شركة مساهمة عامة، ويشار إليها فيما بعد بلفظ -" شركة الخليج للمالحة القابضة" اسم الشركة هو 

  :٣/المادة 

مجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة دبي بإمارة دبي ويجوز ل
  .أو توكيالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها

  :٤/ المادة

وتجدد بعد ذلك تلقائيا . مائة سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قرار وزير االقتصاد بإعالن تأسيسها ) ١٠٠( مدة الشركة هي 
  .لجمعية العمومية غير العادية بإنهاء الشركةلمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من ا

  :٥/ المادة

  :تكون أغراض الشركة كما يلي
  

االستثمار في مشروعات الطاقة وتأسيسها وإدارتها بما في ذلك تملك الشركات العاملة في القطاعات المالحية التي  
بواسطة السفن والبواخر التي  من مكان آلخر بحرا نفط ومنتجاته بواسطة ناقالت النفطتعمل في مجال نقل ال

  .تمتلكها أو تسـتأجرها والتي تسير على خطوط دولية منتظمة ساحليا أو بأعالي البحار وتأجير السفن

 من مكان آلخر نفط ومنتجاته بواسطة ناقالت النفطمزاولة أعمال المنشآت المالحية التي تعمل في مجال نقل ال 
ها أو تستأجرها والتي تسير على خطوط دولية منتظمة ساحليا أو بأعالي بحرا بواسطة السفن والبواخر التي تمتلك

 .البحار وتأجير السفن

تأسيس أو المساهمة أو المشاركة في الشركات والمشاريع العاملة التي تستثمر في األنشطة والشركات المذكورة  
  .ت أو خارجهاامارإلأعاله سواء داخل دولة ا

 بأي شيء مهما كانت طبيعته والذي يكون وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة مرتبطا مزاولة أي عمل أو نشاط والقيام 
أو تابعا ألي من أغراض الشركة، أو من شأنه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أن يعزز قيمة أو زيادة ربحية 

 .كل أو أي من نشاطات الشركة وممتلكاتها وموجوداتها ولتدعيم مصالح الشركة أو المساهمين فيها

القيام بكافة األعمال التي تؤدي وفقا لرأي مجلس إدارة الشركة إلى تحقيق كل أو أي من األغراض المذكورة أعاله  
 .أو تعد تابعة لها وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة

اول أعماال يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تز 
ولها أن تشتري . شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها سواء داخل دولة اإلمارات أو خارجها

 .هذه الهيئات أو الشركات أو أن تلحقها بها

تفسر أغراض وصالحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات أعاله بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة 
حقق أغراضها وتمارس صالحياتها المذكورة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي األماكن األخرى على امتداد أن ت

العالم، كما يجوز لها توسيعها وتغييرها وتعديلها بأي طريقة من وقت آلخر بموجب قرار من الجمعية العمومية غير 
 .العادية طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية
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  لثانيالباب ا

  رأس المال

  :٦/ المادة

درهم  موزع على  ) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(حدد رأسمال الشركة بمبلغ  مليار وستمئة وخمسة وخمسين مليون درهم  
  .سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم) ١,٦٥٥,٠٠٠,٠٠٠(سهم مليون مليار وستمئة وخمسة وخمسين 

  :٧/ المادة

  ب أن يكون جميع المساهمين في الشركة تكون جميع أسهم الشركة اسمية، ويج
من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ولو جاوز بذلك نسبة مساهمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير 

  %.٤٩اإلماراتيين نسبة 

  :٨/ المادة

م اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس بأسهم عينية عددها سبعمئة وخمسة وأربعون مليون سه
  . لكل سهم)  ١(سهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد ) ٧٤٥,٠٠٠,٠٠٠(

 .هم لالكتتاب العامــس) ٩١٠,٠٠٠,٠٠٠(هم النقدية وعددها تسعمئة وعشرة ماليين سهم ــوتطرح باقي األس

  :٩/ المادة

ف إصداره وقدرها عن كل سهم مكتتب فيه ومقابل مصاري) ١(يجب أن يتم الوفاء بالقيمة االسمية وقدرها درهم واحد 
عن كل سهم عند التقدم بطلب االكتتاب العام وذلك في المواعيد ووفقا لإلجراءات المعلن عنها في نشرة ) ٢(فلسان 
  .وتقيد المبالغ المدفوعة على مستندات األسهم. االكتتاب

  :١٠/ المادة

رقاما متسلسلة يوقع عليها عضوان تستخرج صكوك األسهم أو الشهادات المؤقتة باألسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أ
  .من أعضاء مجلس اإلدارة وتختم بخاتم الشركة

ويجب أن يتضمن السهم تاريخ القرار الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ القرار الصادر بإعالن تأسيسها وتاريخ نشر كل 
  .ومركز الشركة الرئيسي ومدتهامنهما في الجريدة الرسمية وقيمة رأسمال الشركة وعدد األسهم الموزع عليها 

  :١١/ المادة

يسلم مجلس اإلدارة لكل مساهم خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعالن تأسيس الشركة شهادات مؤقتة باألسهم 
ويسلم مجلس إدارة الشركة صكوك األسهم خالل ستة أشهر من تاريخ اإلعالن عن . تقوم مقام األسهم التي يملكها

  .تأسيس الشركة

  :١٢/ المادة

المتبقي غير المدفوع على ما ) إن وجد(ال يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إال في حدود المبلغ 
  .يملكون من أسهم، وال يجوز زيادة التزاماتهم إال بموافقتهم الجماعية

  :١٣/ المادة

  قرارات جمعياتها العمومية، يترتب على ملكية السهم قبول المساهم نظام الشركة األساسي و
  .وال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد ما دفعه للشركة كحصة في رأس المال

  :١٤/ المادة

  .يكون السهم غير قابل للتجزئة
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  :١٥/ المادة

كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بال تمييز في ملكية موجودات الشركة عند تصفيتها وفي 
  .مبينة فيما بعد وفي حضور جلسات الجمعية والتصويت على قراراتهااألرباح ال

 

  :١٦/ المادة

تقوم الشركة في أقرب وقت ممكن بإدراج أسهمها في واحد أو أكثر من أسواق األوراق المالّية المرخصة في   .أ 
لة إدراج أسهم وفي حا.  كما يجوز لمجلس اإلدارة إدراجها في األسواق المالّية األخرى خارج الدولة. الدولة

الشركة في األسواق المالّية في الدولة أو في الخارج فعلى الشركة أن تتبع القوانين واألنظمة واللوائح 
المعمول بها في تلك األسواق، بما في ذلك قوانين وأنظمة ولوائح إصدار وتسجيل أسهم الشركة وتداولها ونقل 

عديل األحكام الواردة في هذا النظام األساسي في حالة ملكّيتها وترتيب حقوق عليها وذلك دون حاجة إلى ت
 .تعارضها مع هذه القوانين أو األنظمة أو اللوائح

 نظام سجل األسهم – عند اكتمال إدراج أسهمها في سوق مالي مرخص في الدولة –تستبدل الشركة   .ب 
ا وقيد  نقل ملكّيتها وفقاً للنظام والشهادات المؤقتة باألسهم ونقل ملكّيتها المعمول به بنظام الكتروني لتسجيله

وتُعتبر البيانات الواردة في هذا النظام االلكتروني نهائية . المعمول به في ذلك السوق لقيد وتسجيل األسهم
   .وملزمة وال يجوز الطعن فيها أو طلب نقلها أو تغييرها إال وفقاً للنظم واإلجراءات المتبعة في السوق المعني

ركة أو التنازل عنها أو رهنها أو  التصرف أو التعامل فيها على أي وجه بمقتضى وطبقا يجوز بيع أسهم الش  .ج 
سجل "ألحكام هذا النظام األساسي ، ويتم تسجيل أي من هذه التعامالت في األسهم في سجل خاص يسمى 

. ه بما يفيد ذلكوذلك بعد تسليم مجلس اإلدارة إخطاراً خطياً موقعا عليه من المتنازل والمتنازل إلي" األسهم
وال يعتد بأي تنازل أو تصرف ما لم يراع . ولمجلس اإلدارة الحق في أن يطلب التصديق على توقيع الطرفين

وعند إدراج أسهم الشركة في سوق مالي مرخص في الدولة فان تسجيل أي . مقتضيات هذا النظام األساسي
ركة سيكون وفقا ألنظمة البيع والشراء والمقاصة من التعامالت المذكورة أعاله في هذه المادة في أسهم الش

 .  والتسويات والقيد المتبعة لدى ذلك السوق وذلك طالما كانت أسهم الشركة مدرجة فيه

في حالة وفاة أحد المساهمين يكون وريثه هو الشخص الوحيد الذي توافق الشركة بأن له حقوق ملكية أو   .د 
 األرباح واالمتيازات األخرى التي كان للمتوفي حق فيها، مصلحة في أسهم المتوفى ويكون له الحق في

ويكون له بعد تسجيله في الشركة وفقا ألحكام هذا النظام ذات الحقوق كمساهم في الشركة التي كان يتمتع بها 
المتوفى فيما يخص هذه األسهم، وال تعفى تركة المساهم المتوفى من أي التزام فيما يختص بأي سهم كان 

 .ت الوفاةيملكه وق

يجب على أي شخص يصبح له الحق في أية أسهم في الشركة نتيجة لوفاة أو إفالس أي مساهم أو بمقتضى   .ه 
 :أمر حجز صادر عن أية محكمة مختصة أن يقوم خالل ثالثين يوما 

  بتقديم البينة على هذا الحق إلى مجلس اإلدارة ، و .١

 ليتم تسجيله كمساهم فيما يختص أن يختار أما أن يتم تسجيله كمساهم أو أن يسمى شخصا .٢
 .بذلك السهم

يكون للشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين على أي مستند يتعلق بأي تعامل في أسهم   .و 
الشركة وأن تطلب إثبات أهليتهما القانونية، ويعتبر المتنازل مساهما إلى أن يتم قيد المتنازل إليه أصوال في 

ويوقع عضوان من مجلس اإلدارة على الشهادات . ه بمقتضى هذا النظام األساسيسجل األسهم المحتفظ ب
المثبتة لقيد األسهم في سجل األسهم على إال يخل ذلك بأحكام تسجيل نقل ملكية األسهم المعمول بها في 

 . األسواق العالمية المدرجة فيها الشركة عند اكتمال إدراج أسهم الشركة في هذه األسواق

 مساهم الحق في شهادة بديلة عن الشهادة الخاصة بأسهم الشركة التي يملكها في حال فقدان أو تلف يكون ألي  .ز 
النسخة األصلية حسب الشروط التي يضعها مجلس اإلدارة، ويتم إصدارها لدى دفع تكاليف اإلصدار المعقولة 

ة الحقوق وترتب عليه كافة التي يحددها مجلس اإلدارة، وتمنح هذه الشهادة البديلة المساهم المعني كاف
 . االلتزامات التي كانت على الشهادة المفقودة أو التالفة
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  :١٧/ المادة

ال يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع األختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها وال أن 
خلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة وال أن يتد

  .لدى استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات جمعياتها العمومية

  :١٨/ المادة

تدفع الشركة حصص األرباح المستحقة عن السهم آلخر مالك له مقيد اسمه في سجل األسهم بالشركة في التاريخ 
الذي تقرره الجمعية العمومية لتوزيع األرباح ويكون له وحده الحق في استالم المبالغ المستحقة عن ذلك السهم 

  .سواء كانت حصصا في األرباح أو نصيبا في موجودات الشركة

  :١٩/ المادة

مع مراعاة أحكام القانون، يجوز زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية   . أ
لألسهم األصلية أو بإضافة عالوة إصدار إلى القيمة االسمية كما يجوز تخفيض رأس مال الشركة 

  .و ذلك بعد الحصول على موافقة   وزارة اإلقتصاد

وال يجوز إصدار األسهم الجديدة بأقل من قيمتها االسمية وإذا تم إصدارها بأكثر من ذلك أضيف   . ب
 .ز اإلحتياطي القانوني بذلك نصف رأسمال الشركةالفرق إلى االحتياطي القانوني  ولو جاو

وتكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على   . ت
اقتراح من مجلس اإلدارة في الحالتين وبعد سماع تقرير مدقق الحسابات في حالة أي تخفيض، 

صدار األسهم الجديدة وحق المساهمين القدامى في وعلى أن يبين في حالة الزيادة مقدارها  وسعر ا
 .أولوية االكتتاب في هذه الزيادة ويبين في حالة التخفيض مقدار هذا التخفيض وكيفية تنفيذه

  الباب الثالث

  سندات القرض

  :٢٠/ المادة

تقرر إصدار مع مراعاة أحكام القانون في شأن الشركات التجارية، للجمعية العمومية غير العادية للشركة أن 
ولها أن . سندات قرض من أي نوع، ويبين القرار قيمة السندات وشروط إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم

تصدر قرارا بتخويل مجلس اإلدارة بشكل عام تحديد مبلغ وشروط وحاالت هذا اإلصدار حسبما يراه مجلس 
سجل التجاري وتخطر  وزارة اإلقتصاد والسلطة اإلدارة مناسبا في هذا الصدد على أن يؤشر بالقرض في ال

  .المختصة

  الباب الرابع

  مجلس إدارة الشركة

  :٢١/ المادة

بالتصويت  تنتخبهم الجمعية العمومية العادية للمساهمينواًعض) ١١(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 
ألصوات، يرجح الجانب الذى يصوت عند التصويت وفي حال تعادلت ا. سنوات) ٣(لدورة مدتها ثالث  السري

لسنة ) ١٥٤/١١( لقرار مجلس الوزراء رقم اًوفق. فيه الرئيس وفقاً االحكام قانون االشركات وملحقاتة النافذة
لسنة ) ٨(من القانون األتحادي رقم  )١٠٠(و) ٩٩(حصلت الشركة على استثناء من أحكام المادتين  م٢٠٠٦
  .أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس المجلس وذلك بالنسبة لجنسية أغلبية ١٩٨٤

  :٢٢/ المادة

يتولى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة منصبه لمدة ثالث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، 
  .ويجوز إعادة انتخاب األعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم

ة على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية لمجلس اإلدارة أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السن
العمومية العادية في أول اجتماع لها إلقرار تعيينهم أو تعيين غيرهم، وإذا بلغت المراكز الشاغرة في أثناء السنة 
ربع عدد أعضاء المجلس أو أكثر وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية العادية لالجتماع خالل ثالثة 



  
 

 ٦٤

كثر من تاريخ شغر آخر مركز النتخاب من يمأل المراكز الشاغرة، وفي جميع األحوال يكمل العضو أشهر على األ
  .الجديد مدة سلفه ويكون هذا العضو قابال لالنتخاب مرة أخرى

  :٢٣/ المادة

ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسا و نائبا للرئيس ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء،   . أ
  نفيذ القرارات التي يصدرها المجلس ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه وعليه ت

    .أو قيام مانع لديه

يحق لمجلس اإلدارة أن ينتخب من بين أعضائه عضوا منتدبا لإلدارة، ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته،   . ب
ه أو يعهد إليها بمراقبة سير كما يكون له أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يمنحها بعض اختصاصات

  .العمل بالشركة وتنفيذ قرارات المجلس

  :٢٤/ المادة

لمجلس اإلدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة األعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما هو مصرح 
ن هذه السلطات والصالحيات إال ما وال يحد م. للشركة القيام به، وممارسة كافة الصالحيات المطلوبة لتحقيق أغراضها

كما تم تفويض مجلس اإلدارة . نص عليه القانون وعقد التأسيس أو النظام األساسي أو ورد بقرار من الجمعية العمومية
سنوات ) ٣(من القانون بإبرام االتفاقيات الخاصة بالقروض لمدة تتجاوز الثالث ) ١٠٣(صراحة وألغراض المادة 

كة عند الضرورة وإبراء ذمة مديني الشركة من مسئولياتهم وإجراء المصالحات أو الموافقة على ورهن موجودات الشر
  .التحكيم

لمجلس اإلدارة كافة السلطات والصالحيات الستخدام أي من موجودات الشركة وأموالها لتمكين الشركة من شراء 
 ومنتجاته ومشتقاته نفطوالبضائع ونقل الوتملك واالستثمار في شركات عاملة في قطاعات النقل البحري للركاب 

 فيجوز لمجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر نيابة عن وباسم الشركة إبرام االتفاقيات نفطبواسطة ناقالت ال
  .والعقود الخاصة بشراء الشركات من قبل الشركة واالستثمار في تلك الشركات وإدارتها

موجودات الشركة أو يغير في طبيعة نشاطها إذا كان ذلك التصرف أو وال يجوز لمجلس اإلدارة أن يتصرف في 
التغيير في النشاط جوهريا أو من شأنه التأثير في قدرة الشركة بشكل أساسي على ممارسة نشاطها بنفس الطريقة 

 بقرار من وبنفس الدرجة السابقة مباشرة على ذلك التصرف أو التغيير، ما لم يكن ذلك التصرف أو التغيير قد أجيز
  .من القانون) ١٤١(الجمعية العمومية للشركة باألغلبية المنصوص عليها في المادة 

ويضع مجلس اإلدارة اللوائح المتعلقة بالشئون اإلدارية والمالية وشئون الموظفين ومستحقاتهم المالية، كما يضع المجلس 
  .ئولياتالئحة خاصة بتنظيم أعماله واجتماعاته وتوزيع االختصاصات والمس

  :٢٥/ المادة

يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب أو أي 
  .عضو آخر يفوضه المجلس في ذلك، وذلك كله في حدود قرارات مجلس اإلدارة

  :٢٦/ المادة

أو في أي مكان آخر في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو يعقد مجلس اإلدارة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة 
خارجها  يوافق عليه أعضاء مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو نائبه في حالة 

 . مرات في السنة على األقل]٤[غيابه أو بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس ويجب أن يجتمع مجلس اإلدارة 

  :٢٧/ المادة

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائه، وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره 
واذا تساوت االصوات رجح الجانب  وتصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين. في التصويت

  .الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه

جل خاص تثبت فيه محاضر اجتماعات المجلس ويوقع على المحضر األعضاء الذين حضروا االجتماع ومقرر ويعد س
  .المجلس، ويجوز للعضو المعارض إثبات رأيه في المحضر

ويجب على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة تكون له مصلحة خاصة في أي معاملة أو مسألة مطروحة على 
 عليها أن يخطر المجلس بهذه المصلحة، ويجب أن تدون في محضر االجتماع، وال يجوز المجلس لمناقشتها والموافقة

  .لهذا العضو التصويت على القرار الخاص بهذه المعاملة أو المسألة المعينة
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  :٢٨/ المادة

. قيالإذا تغيب أحد أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر مست
 :كما يشغر أيضا منصب عضو المجلس بحكم القانون في حال أن ذلك العضو

توفي أو أصيب بعارض من عوارض األهلية أو أصبح عاجزا بصورة أخرى عن النهوض بمهامه  .١
  كعضو في المجلس، أو

 أدين بأية جريمة مخلة بالشرف واألمانة، أو .٢

  لم يقترن ذلك بإشهار إفالسه، أوأعلن إفالسه أو توقف عن دفع ديونه التجارية حتى لو .٣

 استقال من منصبه بموجب إشعار خطي أرسله للشركة بهذا المعنى، أو .٤

 انتهت مدة عضويته  ولم ُيعد انتخابه، أو .٥

 صدر قرار من الجمعية العمومية بعزله، أو .٦

 .من القانون) ٩٨(كانت عضويته مخالفة ألحكام المادة  .٧

  :٢٩/ المادة

ن يعين مديرا للشركة أو عدة مديرين أو وكالء مفوضين وأن يحدد صالحياتهم وشروط لمجلس اإلدارة الحق في أ
  .خدماتهم ورواتبهم ومكافآتهم

  :٣٠/ المادة

من هذا النظام ال يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين مسؤولية شخصية فيما يتعلق ) ٣١(مع مراعاة أحكام المادة 
باتهم كأعضاء مجلس إدارة وذلك بالقدر الذي ال يتجاوزون فيه حدود بالتزامات الشركة الناتجة عن قيامهم بواج

  .سلطاتهم

  :٣١/المادة

يكون رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الغش وإساءة استعمال السلطات 
  .الممنوحة لهم وعن أي مخالفة للقانون أو لهذا النظام

  :٣٢/ المادة

من القانون تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من مبلغ مقطوع لكل منهم يحدده مجلس ) ١١٨(حكام المادة مع مراعاة أ
كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعابا إضافية بالقدر الذي يقرره مجلس . اإلدارة وتوافق عليه الجمعية العمومية

ي لجنة أو يبذل جهودا أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة اإلدارة ألي عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أ
  .الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة

  الباب الخامس

  الجمعية العمومية

  :٣٣/ المادة

  .الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع المساهمين و يتم انعقادها في مدينة دبي

  :٣٤/ المادة

حق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من األصوات يعادل عدد أسهمه، لكل مساهم ال
ويشترط لصحة . ويجوز للمساهم أن ينيب عنه غيره من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العمومية

  .رةالنيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابي خاص وفق الشروط التي يحددها مجلس اإلدا
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  :٣٥/ المادة

توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعالن في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران باللغة 
العربية وبكتب مسجلة وذلك قبل الموعد المحدد لالجتماع بواحد وعشرين يوما على األقل، ويجب أن تتضمن الدعوة 

  .صورة من أوراق الدعوة لكل من  وزارة االقتصاد والسلطة المختصةجدول أعمال ذلك االجتماع وترسل 

  :٣٦/ المادة

يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 
ساهمين أو مدققي الحسابات أو  وغير العادية، وفي األحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العمومية بناء على طلب الم

  .وزارة االقتصاد يضع جدول األعمال الجهة التي طلبت عقد اجتماع الجمعية

  :٣٧/ المادة

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية أسماءهم في السجل االلكتروني 
جتماع قبل الوقت المحدد النعقاد ذلك االجتماع بوقت كاف، ويجب أن الذي تعده إدارة الشركة لهذا الغرض في مكان اال

يتضمن السجل اسم المساهم او من ينوب عنه وعدد األسهم التي يملكها وعدد األسهم التي ُيمثلها وأسماء مالكيها مع 
تي يمثلها أصالة أو ويعطى المساهم أو النائب بطاقة لحضور االجتماع يذكر فيها عدد األصوات ال. تقديم سند الوكالة

يستخرج من هذا السجل خالصة مطبوعة بعدد األسهم التي مثلت في االجتماع ونسبة الحضور يتّم إلحاقها . وكالةً
  .بمحضر اجتماع الجمعّية العمومّية بعد توقعيها من قبل كّل من مقرر الجلسة ورئيس االجتماع ومدقق حسابات الشركة

عات الجمعّية العمومّية العادّية وغير العادّية بعد مضي نصف ساعة من الوقت  ويقفل باب التسجيل لحضور اجتما
المحّدد في إعالن الدعوة لالجتماع، وعندها يعلن رئيس االجتماع اكتمال النصاب المحّدد لذلك االجتماع أو عدم اكتماله، 

 ال يجوز االعتداد بصوته أو برأيه وال يجوز بعد ذلك قبول تسجيل أّي مساهم أو نائب عنه لحضور ذلك االجتماع كما
  .في المسائل التي تطرح في ذلك االجتماع

  :٣٨/ المادة

 اإلدارة وذلك من تاريخ نشر الدعوة لعقد الجمعية العمومية سيجوز إغالق سجل األسهم في الشركة طبقا لتقدير مجل
ها أسهم الشركة مدرجة في سوق مالية على أنه في الحاالت التي تكون في) أو لمدة أقل(وحتى انفضاض تلك الجمعية 

  .بدولة اإلمارات العربية المتحدة يجب أن يتم اإلغالق طبقا للقواعد المعنية السائدة في تلك السوق

  :٣٩/ المادة

تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة، وعلى األغلبية الالزمة التخاذ 
 . وتعديالته١٩٨٤لسنة ) ٨(كام القانون االتحادي في شأن الشركات التجارية رقم القرارات، أح

  :٤٠/ المادة

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس اإلدارة أو عضو مجلس اإلدارة 
ين لفرز األصوات على أن تقر الجمعية ويعين الرئيس مقررا لالجتماع ومدققين اثن. الذي يعينه مجلس اإلدارة لذلك

  .العمومية تعيينهم

وتدون الشركة محاضر اجتماعات الجمعية العمومية واثبات الحضور في دفاتر تحفظ لهذا الغرض وتوقع من قبل رئيس 
ويكون الموقعون على محاضر االجتماعات . االجتماع المعنى ومقرر الجمعية وجامعي األصوات ومدققي الحسابات

  .ولين عن صحة البيانات الواردة فيهامسؤ

  :٤١/ المادة

يكون التصويت في الجمعية العمومية بالطريقة التي يعينها رئيس الجمعية إال إذا قررت الجمعية العمومية طريقة معينة 
  . للتصويت، ويجب أن يكون التصويت سريا إذا تعلق بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أو بعزلهم أو بمساءلتهم

  :٤٢/ دةالما

يدعو المؤسسون خالل ثالثين يوما من تاريخ إغالق باب االكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية عمومية 
تأسيسية وذلك في المكان والزمان المعينين في إعالن الدعوة لبحث جميع إجراءات التأسيس والتثبت من صحتها 

  .يد أتعابهموموافقتها للقانون وتعيين مدققي الحسابات وتحد
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  :٤٣/ المادة

لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية العادية لالنعقاد كلما رأى وجها لذلك، وتنعقد الجمعية مرة على األقل في السنة 
بناء على دعوة مجلس اإلدارة خالل األربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية وذلك في المكان والزمان  اللذين يحددهما 

  . في إعالن الدعوة لالجتماعالمعنيون

وتنعقد الجمعية العمومية السنوية لمناقشة ودراسة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خالل السنة 
ولمناقشة ودراسة تقرير مدقق الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية وحساب األرباح والخسائر والموافقة على 

رباح والنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عند االقتضاء وتعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم وإبراء قواعد توزيع األ
  .ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات من المسئولية أو تقرير رفع دعوى المسئولية عليهم بحسب األحوال

  :٤٤/ المادة

اع متى طلب منه ذلك مدقق الحسابات أو عشرة من على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية العادية لالجتم
من رأس المال كحد أدنى، ويجب توجيه الدعوة في الحالتين خالل خمسة عشر % ٣٠المساهمين على األقل يملكون 
  .يوما من تاريخ تقديم ذلك الطلب

  :٤٥/ المادة

ن والمكان  اللذين يحددهما ، وعلى تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس اإلدارة وفي الزما
على األقل من رأسمال الشركة وفي هذه % ٤٠المجلس دعوتها لالجتماع إذا طلب منه ذلك مساهمون حائزون على 

 .الحالة يجب على المجلس توجيه الدعوة لالجتماع خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب

  :٤٦/ المادة

همين التي يشترط فيها موافقة جميع المساهمين أو تعديل الغرض األساسي للشركة أو نقل فيما عدا زيادة التزامات المسا
مركزها الرئيسي إلى بلد أجنبي ، يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تعدل النظام األساسي للشركة أيا كانت 

شركة أو إدماج الشركة في شركة أحكامه بما في ذلك زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه أو إطالة أو تقصير مدة ال
أخرى أو حلها أو بيع المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر، ويشترط أن يكون موضوع 

  .التعديل قد فصل في إعالن الدعوة

  :٤٧/ المادة

ومع ذلك .  الدعوةال يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول األعمال المرفق بإعالن
  .يكون للجمعية العمومية الحق في المداولة في الوقائع الخطيرة التي قد  تتكشف أثناء ذلك االجتماع

  :٤٨/ المادة

قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا ألحكام القانون وهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين بمن فيهم الغائبون 
  .والمخالفون في الرأي

  ادسالباب الس

  مدقق الحسابات

  :٤٩/ المادة

يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه مراقبة حسابات 
  .السنة المالية التي عين لها

ت الشركة بحيث يتولى الكائن في دبي مدققا أول لحسابا"  أيرنست اند يونغ " واستثناء مما تقدم عين المؤسسون مكتب 
  .مهمته إلى حين انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية

  :٥٠/ المادة

تكون لمدقق الحسابات الصالحيات وعليه االلتزامات المنصوص عليها في القانون، وله بوجه خاص الحق في االطالع 
 أن يطلب اإليضاحات التي يراها في كل وقت على جميع دفاتر الشركة وسجالتها ومستنداتها وغير ذلك من وثائق وله

الزمة ألداء مهمته وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصالحيات 
أثبت ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة فإذا لم يقم المجلس بتمكين المدقق من أداء مهمته وجب على المدقق 

  . من التقرير إلى  وزارة االقتصاد  والسلطة المختصة وأن يعرضه على الجمعية العموميةأن يرسل صورة



  
 

 ٦٨

  :٥١/ المادة

يقدم مدقق الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريرا يشتمل على البيانات المنصوص عليها في القانون بشأن 
 يدلى في االجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله الشركات التجارية، وعليه أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية وأن

وبوجه خاص في ميزانية الشركة ويكون المدقق مسئوال عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيال عن 
  .مجموع المساهمين، ولكل مساهم في أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المدقق وأن يستوضحه عما ورد فيه

  ابعالباب الس

  مالية الشركة

  :٥٢/ المادة

على مجلس اإلدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب األصول إلعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال 
الشركة ولتفسير تعامالتها وتحفظ هذه الدفاتر طبقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة دوليا، وال يحق ألي 

  .اتر الحسابات تلك إال بموجب تفويض بهذا المعنى صادر عن مجلس اإلدارةمساهم في الشركة فحص دف

 من ديسمبر من كل سنة ويستثنى من ذلك السنة المالية األولى ٣١وتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 
  .ية ديسمبر من السنة التال٣١للشركة فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري  وتنتهي في 

  :٥٣/ المادة

على مجلس اإلدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل االجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية بشهر على األقل ميزانية 
الشركة وحساب األرباح والخسائر، وعلى المجلس أيضا أن يعد تقريرا عن نشاط الشركة خالل السنة المالية وعن 

ا والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وترسل صورة من الميزانية مركزها المالي في ختام السنة ذاته
وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة الى المساهمين مرفقة مع جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 

  .السنوية

  :٥٤/ المادة

دها الستهالك موجودات الشركة أو التعويض عن لمجلس اإلدارة أن يقتطع من األرباح السنوية غير الصافية نسبة يحد
  .نزول قيمتها، ويتم التصرف في هذه األموال بناء على قرار من مجلس اإلدارة وال يجوز توزيعها على المساهمين

  :٥٥/ المادة

  :توزع األرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى وفقا لما يلي

تخصص لحساب االحتياطي القانوني ويوقف هذا االقتطاع متى بلغ مجموع % ١٠قتطع ت .١
من رأسمال الشركة المدفوع وإذا نقص االحتياطي عن ذلك % ٥٠االحتياطي قدرا يوازي 
  .تعٌين العودة إلى االقتطاع

باح أو يوزع الباقي من صافي األرباح أو جزء منه بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية على األر .٢
 .يرحل إلى السنة المقبلة أو يخصص إلنشاء مال احتياطي غير عادي، وفقا لما يقرره مجلس اإلدارة

  :٥٦/ المادة

يتم التصرف في المال االحتياطي بناء على قرار مجلس اإلدارة في األوجه التي تحقق مصالح الشركة وال يجوز توزيع 
  .االحتياطي القانوني على المساهمين

  :٥٧/ المادة

  .مع عدم اإلخالل بأحكام القانون تدفع حصص األرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة

  

  

  

  



  
 

 ٦٩

  الباب الثامن

  في المنازعات

  :٥٨/ المادة

ال يترتب على أي قرار يصدر عن الجمعية العمومية سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس اإلدارة، وإذا                  
الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العمومية بتقرير من مجلس اإلدارة أو مدقق الحسابات وصـادقت                 كان  

عليه فان دعوى المسئولية تسقط بمضي سنة من تاريخ انعقاد الجمعية ومع ذلك إذا كان الفعل المنسوب إلـى أعـضاء                     
  .إال بسقوط الدعوى العموميةمجلس اإلدارة يكّون جريمة جنائية فال تسقط دعوى المسئولية 

  :٥٩/ المادة

تكون الشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو في مجلس اإلدارة، وأي مدير في الشركة عـن أيـة                     
نتيجة لـ أو متصلة أو لها عالقة بالقيام بواجباته، شريطة أن يكون ذلـك              ) باستثناء المسئولية الجنائية  (مسئولية يتحملها   

 قام بذلك بحسن نية ونتيجة العتقاده المعقول أن ما قام به إنما هو لصالح أو على األقل ال يتعـارض مـع                       الشخص قد 
مع مراعاة أن ذلك الشخص ال يستحق أي تعويض بخصوص أية مطالبة أو مسألة ثبتت مسئوليته عنها               . مصالح الشركة 

  .تجاه الشركة بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة

 وتكون مسئولة عن تعويض كافة المصاريف واألتعاب والتكاليف التي يتكبدها ذلك الشخص والمتعلقة              تقوم الشركة بدفع  
بأي مطالبة أو دعوى أو إجراءات قضائية أو خالف ذلك، والتي تأكد التزامه بها ويستحق تعويضا عنها طبقا لما تقـدم                     

لجنائية التي تنتهي ببراءته منها أو إسـقاط التهمـة          بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تلك الناشئة عن الدعاوى ا            (
  ).عنه

  الباب التاسع

  حل الشركة وتصفيتها

  :٦٠/ المادة

  -:تحل الشركة ألحد األسباب اآلتية

  .انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقا للقواعد الواردة بهذا النظام .١

 .انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله .٢

 .الجمعية العمومية غير العادية بإنهاء مدة الشركةصدور قرار من  .٣

 .اندماج الشركة في شركة أخرى .٤

  :٦١/ المادة

إذا بلغت خسائر الشركة على األقل نصف رأس المال وجب على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية غير العاديـة                   
من هذا النظام إال    ) ٤(دة المحددة في المادة     وال يصح أي قرار بحل الشركة قبل الم       . للنظر في استمرار الشركة أو حلها     

  .إذا صدر بأغلبية المساهمين الالزمة المنصوص عليها في القانون

  :٦٢/ المادة

عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل األجل المحدد تُعًين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس اإلدارة طريقة التصفية                   
طتهم وتنتهي وكالة مجلس اإلدارة بتعيين المصفين وتبقى سلطة الجمعية العمومية قائمة            وتُعًين مصفيا أو أكثر وتحدد سل     

  .طوال مدة التصفية إلى أن يتم إبراء ذمة المصفين

  

  

  



  
 

 ٧٠

  الباب العاشر

  أحكام ختامية

  :٦٣/ المادة

له فيما لم يـرد فـي        في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة        ١٩٨٤لسنة  ) ٨(تطبق أحكام القانون االتحادي رقم      
  .شأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام

  :٦٤/ المادة

  .تخصم المصاريف واألتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة  من حساب المصروفات العمومية

  :٦٥/ المادة

  .يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون

  :٦٦/ المادة

اذ أي مادة من مواد هذا النظام محددا أو مقيدا باإلحالة على أو االستنتاج من ما لم يقض السياق بخالف ذلك، ال يعتبر نف    
وفي حالة اعتبار أي مادة أو أي جزء منها غير قانونية أو غير نافذة، فان ذلك ال يمس سـالمة بقيـة                      . أي مادة أخرى  

  .المواد

  :٦٧/ المادة

 الالزمة لتأسيس صجهات المختصة عند طلب التراخيحرر هذا النظام من عدة نسخ لغايات التوثيق ولتقديمها إلى ال
 .الشركة وتحفظ نسخة أصلية في مقر الشركة
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