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تأسست شركة البحري عام 1978م واتخذت من العاصمة 
السعودية الرياض مقرًا لها. وتمتلك الشركة شبكة عالمية من 

المكاتب في كل من المملكة العربية السعودية، واإلمارات 
العربية المتحدة، والواليات المتحدة، والهند، إلى جانب شبكة 

واسعة من الوكالء في أرجاء منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، 
والواليات المتحدة، وأوروبا، وآسيا.

ومن خالل قطاعات أعمالها الست، وهي البحري للنفط، 
والبحري للخدمات اللوجستية، والبحري للكيماويات، والبحري 
للبضائع السائبة، والبحري إلدارة السفن، والبحري للبيانات، 

تقدم الشركة الرائدة في القطاع البحري مجموعة متكاملة من 
الخدمات البرية والبحرية ذات القيمة المضافة والمعتمدة على 
التقنية، والتي تتضمن نقل النفط الخام، والمنتجات النفطية، 

والكيماويات، والبضائع السائبة، والبضائع العامة. 

لي ناقالت النفط  ُتَعد شركة البحري أحد أكبر مالكي وُمشغِّ
ل لناقالت الكيماويات  العمالقة في العالم، وأكبر مالك وُمشغِّ

في الشرق األوسط، ويضم أسطولها المكون من 89 
سفينة حديثة ومتطورة، 41 ناقلة نفط خام عمالقة، و34 
ناقلة كيماويات ومنتجات، باإلضافة إلى 6 سفن متعددة 

االستخدامات، و9 ناقالت بضائع سائبة، ويخدم جميعها 150 
ميناء حول العالم. 

لعبت شركة البحري دورًا بارزًا في تعزيز نمو القطاع 
البحري في المملكة العربية السعودية ألكثر من 40 
عامًا، وذلك من خالل مكانتها كشركة عالمية رائدة 

في مجال الخدمات اللوجستية والنقل. والتزامًا منها 
بالمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، تعمل 

الشركة على دعم مساعي المملكة العربية السعودية 
إلى جعلها مركزًا لوجستيًا إقليميًا وعالميًا ومحور ربط 

بين القارات الثالث، آسيا وأوروبا وإفريقيا.

النقل البحري المستدام 

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري )البحري(

www.bahri.com
سنة التأسيس: 1978

عدد الموظفين: 4,000
القيمة السوقية: 15.97 مليار ريال سعودي

تمتلك وتشّغل شركة البحري 89 
سفينة، منها 41 ناقلة نفط خام 

عمالقة، و23 ناقلة كيماويات و10 
ناقلة منتجات، و6 سفن متعددة 

االستخدامات و9 سفن متخصصة 
في نقل البضائع السائبة



27

يعمل لدى شركة البحري ما يقارب الـ 3,000 موظف، وتركز 
الشركة بشكل كبير على رفاه موظفيها وتطويرهم مهنيًا 

وشخصيًا. وحرصًا منها على المساهمة في تطوير المواهب 
ر شركة البحري أيضًا فرص التدريب والتعليم  المحلية، ُتوفِّ

لطالب الجامعات والخريجين في المملكة العربية السعودية عبر 
مجموعة متنوعة من المبادرات.

وتماشيًا مع استراتيجيتها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين رضا 
العمالء، طورت شركة البحري مجموعة من التقنيات الجديدة 

ونفذتها في تقديم خدماتها، إذ َيدُمج نظام تقنية المعلومات 
الجديد للشركة بيانات الموانئ والوكالء والمكاتب لتقديم 

أفضل خدمة عمالء ممكنة، بينما تتيح خدمة “تتبع للشحنات” 
على مدار الساعة الوصول السلس إلى نظام شركة البحري لتتبع 

الشحنات.

وتجسيدًا اللتزامها برؤية المملكة 2030، ساهمت شركة 
البحري في تطوير مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات 
البحرية في رأس الخير، والذي تعتزم الشركة العمل على جعله 

أكبر حوض بحري لبناء وصيانة السفن في المملكة العربية 
السعودية.

%153
معدل النمو السنوي في صافي 

األرباح في الربع الثاني من عام 2020 
مقارنه بالعام 2019

قطاع الطاقة
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نبذة عن شركة البحري
• تأسست عام 1978

• المساهمون:

• القيمة السوقية: 15.97 مليار ريال سعودي
• أسطول متنوع من 89 سفينة وناقلة نفط و 10 ناقالت 

كيماويات تحت الطلب
• أكثر من أربعة عقود من الخبرة كشركة مزودة لخدمات 

“الحلول اللوجستية المتكاملة”
• إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع الخدمات اللوجستية 

والنقل
• توفر خدمات الشحن البحري المباشر من الواليات المتحدة إلى 
المملكة العربية السعودية، وتربط جميع الموانئ الرئيسية بين 

البلدين

األداء المالي واالستدامة
• سجل حافل في تحقيق نتائج مالية قوية بشكل مستمر، رغم 

التحديات المتعددة التي تواجه القطاع البحري
• سجلت الشركة إيرادات بقيمة 8.39 مليار ريال سعودي عام 

2020
• سجلت الشركة نتائج مالية قياسية في الربع الثاني من العام 
2020، وكانت األعلى على اإلطالق في تاريخها، مع زيادة في 

صافي األرباح بنسبة %1,569 مقارنة بالفترة نفسها من العام 
 2019

القوى العاملة
• ما يقارب الـ 3,000 موظف على مستوى العالم جميعهم من 

المتخصصين وذوي الخبرة المعمقة 
• زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في مكاتب المملكة 

العربية السعودية بنسبة %37 في العام 2020 

أبرز إنجازات عام 2020:
• وقعت البحري اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الشركة 

السعودية لالستثمار الزراعي والحيواني )سالك( لتأسيس شركة 
الحبوب الوطنية.

• وقعت البحري اتفاقية إطار مدتها خمس سنوات بقيمة 300 
مليون ريال سعودي مع رئاسة أمن الدولة السعودية.

• وقعت البحري اتفاقية بقيمة 410 مليون دوالر الستالم 10 
 .Hyundai Mipo Dockyard ناقالت كيماويات جديدة من

.Fasah Pay البحري توقع اتفاقية مع تبادل لتقديم خدمة

• وقعت البحري اتفاقية خدمات تدريبية مع األكاديمية البحرية 
الوطنية )NMA( لتدريب وتأهيل الشباب السعودي في 

القطاع البحري.
• البحري تتبرع بمبلغ 10 ماليين ريال سعودي لوزارة الصحة 

للمساعدة في مكافحة فايروس كورونا في المملكة العربية 
السعودية.

• استالم ثالث ناقالت بضائع سائبة جديدة.
• حصلت البحري على ثمان جوائز في فئات متميزة.

الممارسات المالية
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة وفقًا للمعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS( المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية والمعايير والبيانات األخرى الصادرة عن الهيئة 

 .)SOCPA( السعودية للمحاسبين القانونيين

الشهادات
• شهادة “آيزو” 45001:2018 للصحة والسالمة المهنية

• شهادة “آيزو/آي إي سي” 27001:2013 ألنظمة إدارة أمن 
المعلومات

• شهادة “آيزو” 9001:2015 ألنظمة إدارة الجودة
• شهادة “آيزو” 50001:2011 إلدارة الطاقة
• شهادة “آيزو” 14001:2015 لإلدارة البيئية

• شهادة “آيزو” 9001:2015 إلدارة التميز التشغيلي

برامج المسؤولية المجتمعية 
تركز مبادرات المسؤولية االجتماعية في البحري بشكل رئيسي 

على الممارسات الصديقة للبيئة وتنمية طاقات الشباب 
وتمكين المرأة. كما نشرت البحري العديد من االستراتيجيات 

لتعزيز ممارسات االستدامة، وتقليل تأثيرنا على البيئة، وتحسين 
الكفاءة.

 )KAU( دخلت البحري في شراكة مع جامعة الملك عبد العزيز
لتوفير تدريب عملي مكثف لطالب برامج المالحة البحرية 

والهندسة في جامعة الملك عبد العزيز على متن سفن الشركة 
وناقالتها. على مدى السنوات الخمس الماضية، قدمت البحري 

فرص تدريب مدفوعة التكاليف بالكامل لـ 189 طالًبا من 
جامعة الملك عبدالعزيز، والتي ستبني مستقباًل مزهًرا للمملكة 

وتساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل مهاراتهم 
وخبراتهم. باإلضافة إلى ذلك، توفر البحري أيًضا برنامج تدريبي 

طويل األجل لمدة 10 أشهر لحديثي التخرج في إطار برنامج 
تطوير الخريجين )GDP( كما تقدم برامج التدريب التعاوني 

قصيرة األجل للمقبلين على التخرج.

في مبادرة أخرى مستمرة، دخلت البحري في شراكة مع الجمعية 
الخيرية إلعادة تأهيل أجهزة الحاسب اآللي )ارتقاء( في المملكة 

العربية السعودية للترويج إلعادة تدوير واستخدام أجهزة 
الكمبيوتر المستخدمة في المملكة.

صندوق االستثمارات العامة
%22.55

أرامكو
%20.00

تملك حر
%57.45
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