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  2من  2الجزء  -نشرة إصدار 

الشركة الوطنية يجب قراءة هذه النشرة مع نشرة إصدار : 2من  2الجزء  الشركة الوطنية السعودية للنقل البحرينشرة إصدار 
 على الموقع ةالمتوفر )( م01/01/2012ق المواف)ه 11/08/1141في  المؤرخة 2من  1الجزء  السعودية للنقل البحري

 (www.cma.org.sa اإللكتروني لهيئة السوق المالية
 

 

 (البحري)الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

 شركة مساهمة تأسست بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية

م11/22/2391الموافق )هـ 21/21/2931بتاريخ  5/بموجب المرسوم الملكي رقم م ) 

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

 المنسق الرئيس
 إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

 
 مديرو االكتتاب ومديرو استقبال العروض

 شركة سامبا لألصول وإدارة الاستثمار جي بي مورقان العربية السعودية املحدودة إتش إس بي س ي العربية السعودية املحدودة

   

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات ُقدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية 
 2-1في القسم ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم "(. الهيئة"المشار إليها بـ )بالمملكة العربية السعودية 

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات  هذه، اإلصدار نشرة من "اإلدارة مجلس أعضاء -الشركة إدارة"
الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة والى الحد المعقول، 

وال تتحمل الهيئة . كن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللةأنه ال توجد أي وقائع أخرى يم
أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو ( تداول)وشركة السوق المالية السعودية 

رة تنتج عما ورد في هذه النشرة هذه أو عن اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسا
  .االعتماد على أي جزء منها

 (م01/01/2012الموافق )هـ 11/08/1141هذه بتاريخ  صدرت نشرة اإلصدار

http://www.cma.org.sa/
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 امللحق

 املوحدة القوائم املالية

  م للشركة 5132مارس  13لفترة الثالثة أشهر املنتهية في ( الفحص املحدودوتقرير ) ملراجعةاملوحدة غير األاولية القوائم املالية

 (.البحري )الوطنية السعودية للنقل البحري 

 م للشركة الوطنية السعودية 5132ديسمبر  13للسنة املالية املنتهية في ( ملراجعةوتقرير ا) ملراجعةااملوحدة املالية  القوائم

 (.البحري )للنقل البحري 

  م للشركة الوطنية السعودية 5131ديسمبر  13للسنة املالية املنتهية في ( ملراجعةوتقرير ا) ملراجعةااملوحدة القوائم املالية

 (.البحري )البحري للنقل 

  م للشركة الوطنية السعودية 5135ديسمبر  13للسنة املالية املنتهية في ( ملراجعةوتقرير ا) ملراجعةااملوحدة القوائم املالية

 (.البحري )للنقل البحري 

 

 



القوائم المالیة األولیة الموحدة غیر المراجعة (وتقریر الفحص المحدود)
م  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 31 مارس 2015
. للشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري (البحري)

















































القوائم المالیة الموحدة المراجعة (وتقریر المراجعة) للسنة المالیة المنتھیة 
م كما في 31 دیسمبر 2014

للشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري (البحري).



































































القوائم المالیة الموحدة المراجعة (وتقریر المراجعة) للسنة المالیة المنتھیة
م  في 31 دیسمبر 2013

. للشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري (البحري)

































































القوائم المالیة المراجعة (وتقریر المراجعة) للسنة المالیة المنتھیة
م في 31 دیسمبر 2012

 للشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري (البحري)
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