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2.   قائمة المركز المالي للشركة:
201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

الموجودات

الموجوجدات المتداولة
559540613نقدية بالصندوق ولدى البنوك

49,54446,03539,344ذمم مدينة تجارية، بالصافي
13,67112,45012,511مخزون

1,4681,028911مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
65,24260,05353,379إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة
123,885164,015187,207تكلفة األصول

36,24742,99351,602مجمع األهالك
87,633121,022135,605صافي الموجودات الثابتة

-1,024217نفقات ايرادية مؤجلة، بالصافي
-851240المصاريف ما قبل التشغيل، بالصافي

258258258موجودات غير ملموسة
--17,000مصاريف برنامج تحت التطوير

106,766121,737135,863إجمالي الموجودات الثابتة
172,008181,790189,242إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات المتداولة
2,2181,8331,627مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

7,3181,5523,004مخصص الزكاة
---توزيعات

المطلوبات غير المتداولة
150120-ذمم أطراف ذات عالقة

1,0641,2831,601مخصص تعويض نهاية الخدمة
10,6004,8186,352مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
100,000100,000100,000رأس المال

10,08211,81812,410اإلحتياطي النظامي
51,32665,15470,480األرباح المبقاة

161,408176,972182,890إجمالي حقوق المساهمين
172,008181,790189,242إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المدققة لألعوام 2013- 2014- 2015م
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3.   قائمة الدخل للشركة:
201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

53,68359,33360,050اإليرادات
 32,43034,964 31,324تكاليف اإليرادات

 22,35926,90325,086مجمل الربح التشغيلي
5,3049,51612,219مصاريف بيع وتسويق

3,5433,8504,870مصاريف ادارية وعمومية
808808217اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة

612612240اطفاء مصاريف ما قبل التشغيل
 791751 648استهالك األصول الثابتة

11,44411,3266,790صافي ربح السنة من األعمال الرئيسية
5137,586580ايرادات أخرى

11,95818,9127,370صافي الربح قبل الزكاة
1,8101,5521,452الزكاة

10,14817,3615,918صافي الربح

المصدر: القوائم المالية المدققة لألعوام 2013- 2014- 2015م



نشرة إصدار شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات 50

4.   قائمة التدفقات النقدية للشركة:
201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:

10,14817,3615,918صافي ربح

تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي

النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
808808217إطفاء النفقات اإليرادية المؤجلة

612612240إطفاء المصاريف ما قبل التشغيل
5,9765,9767,940إطفاء البرامج والتطبيقات

648791751استهالكات
)16()55(-أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات 

-)1,796(-تسويات سنوات سابقة 
1,0003,0004,000صافي التغير في مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

1,8101,5521,452المكون من مخصص الزكاة
-)7,318(-المخفض من مخصص الزكاة

231225341المكون من مخصص تعويض نهاية الخدمة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
1,9375082,692ذمم مدينة تجارية

)60(4,4451,221مخزون
441117)477(مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

-)1,035()5,907(ذمم دائنة تجارية

)206(649)3,564(مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
)22()6()220(المسدد من مخصص تعويض نهاية الخدمة

--)95(المسدد من مخصص الزكاة
17,35022,93323,361صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:
)282()814()294(شراء الممتلكات والمعدات

8029-العائد من إستبعاد ممتلكات ومعدات 
-)17,000(مصاريف برنامج تحت التطوير

)23,005()22,367()18(اإلضافات على البرامج والتطبيقات
)23,258()23,102()17,313(صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

التدفق النقدي من أنشطة التمويل:
)30(150-صافي التغير في حساب ذمم األطراف ذات العالقة

)30(150-صافي النقد المحصل من أنشطة التمويل
ــادة فــي أرصــدة النقــد فــي الصنــدوق ولــدى  صافــي )النقــص( الزي

73)19(38البنــوك

521559540أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك - بداية السنة
559540613أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك - نهاية السنة

المصدر: القوائم المالية المدققة لألعوام 2013- 2014- 2015م
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1.   التكوين والنشاط
ســجلت شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية كشــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل 

التجــاري رقــم 1010169116 والصــادر فــي مدينــة الريــاض بتاريــخ 1422/06/27هـــ )الموافــق 2001/09/15م(.

بنــاًء علــى قــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم )128/م( بتاريــخ 1429/04/14هـــ الموافــق 2009/04/21م تــم تحويــل الكيــان القانونــي 
للشــركة مــن شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة.

يتمثــل نشــاط الشــركة فــي تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي أجهــزة الحاســب اآللــي واآلالت واألجهــزة المكتبيــة واســتيراد وتوزيــع األجهــزة 
والمنتجــات الطبيــة بموجــب ترخيــص الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء رقــم 4249/ع وتاريــخ 1436/02/08هـــ وصيانــة وتشــغيل أجهــزة 
الحاســب اآللــي واألجهــزة اإللكترونيــة والكهربائيــة والبرمجيــات وقطــع غيارهــا وتمديــد شــبكات الحاســب اآللــي وصيانتهــا واألعمــال 

اإللكترونيــة ومقــاوالت عامــة والبرمجيــات.

إن القوائم المالية هي أول قوائم مالية مرحلية تصدر للشركة.

2.   أسس إعداد القوائم المالية
تــم إعــداد القوائــم الماليــة األوليــة طبقــا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعلــى أســاس التكلفــة 
التاريخيــة ووفقــًا لمبــدأ االســتحقاق بمــا فيهــا معيــار التقاريــر الماليــة األوليــة وبنفــس األســس والسياســات المحاســبية المتبعــة فــي 

إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية.

تظهر البنود في القوائم المالية األولية للشركة بالريال السعودي وهو عملة التشغيل واإلفصاح للشركة.

تم تقريب األرقام الواردة بالقوائم المالية األولية إلى أقرب ريال سعودي.

3.   ملخص ألهم السياسات المحاسبية
فيما يلي ملخصا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:

استخدام التقديرات	 
إن إعــداد القوائــم الماليــة األوليــة وفقــا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا يتطلــب اســتخدام التقديــرات واإلفتراضــات التــي 
قــد تؤثــر علــى قيمــة الموجــودات والمطلوبــات المقيــدة، وعلــى اإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات المحتملــة فــي تاريــخ 
القوائــم الماليــة األوليــة، ومبالــغ اإليــرادات والمصاريــف المصــرح عنهــا للفتــرة التــي أعــدت القوائــم الماليــة األوليــة بشــأنها.

ــرات مبنــي علــى أفضــل المعلومــات واألحــداث المتوفــرة لــإلدارة فــي تاريــخ  وبالرغــم مــن أن إعــداد هــذه اإلفتراضــات والتقدي
إصــدار القوائــم الماليــة إال إن النتائــج الفعليــة النهائيــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات علــى أســاس مســتمر ويتــم إظهــار األثــر الناتــج عــن هــذه التغييــرات المحاســبية علــى الســنة 
والفتــرات المســتقبلية التــي تتأثــر بهــا.

الذمم المدينة التجارية 	 
تظهــر الذمــم المدينــة بالمبلــغ األصلــي للفاتــورة ناقصــا المخصــص لقــاء أي مبالــغ غيــر قابلــة للتحصيــل. يتــم شــطب الديــون 

المعدومــة عنــد تحديدهــا واعتمادهــا مــن مجلــس اإلدارة.
المخزون	 

ــة  يتكــون المخــزون مــن أجهــزة واكسســوارات حاســب آلــي. ويظهــر المخــزون بســعر متوســط التكلفــة أو صافــي القيمــة البيعي
أيهمــا أقــل، كمــا يتــم تكويــن مخصــص للمخــزون التالــف وبطــيء الحركــة، إن وجــد.

الممتلكات والمعدات 	 
تظهــر الممتلــكات والمعــدات حســب التكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم وخســارة االنخفــاض فــي القيمــة. تتضمــن التكلفــة 
النفقــات العائــدة مباشــرة إلقتنــاء األصــل. تتــم رســملة أعبــاء التمويــل علــى القــروض المســتخدمة لتمويــل إنشــاء الموجــودات 

خــالل الفتــرة المطلوبــة الســتكمال األصــل وإعــداده لغــرض اســتخدامه.

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية الكاملة في بند الممتلكات والمعدات.

ويتــم تســجيل مصروفــات الصيانــة واإلصــالح والتــي ال تزيــد جوهريــًا مــن العمــر اإلنتاجــي لألصــل ضمــن المصروفــات فــي قائمــة 
الدخــل.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

الممتلكات والمعدات )تتمة(	 
ويجــري احتســاب االســتهالك عليهــا بموجــب طريقــة القســط الثابــت علــى الفتــرة المقــدرة للعمــر اإلنتاجيلألصــل كمــا تتلخــص 

األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للبنــود الرئيســية كمــا يلــي:
%10 التحسينات على المباني المستأجرة   
%25 السيارات المستأجرة التي تنتهي بالتملك  
%10 المعدات المكتبية     
%10 األثاث والمفروشات     
%20 العدد واألدوات     

النفقات اإليرادية المؤجلة	 
تقــوم الشــركة برســملة المصاريــف الخاصــة بالدعايــة واإلعــالن والتــي يتــم إطفاؤهــا بموجــب طريقــة القســط الثابــت بنســبة %10 

سنويًا.

موجودات غير ملموسة	 
يمثــل حســاب الموجــودات الغيــر ملموســة تكلفــة تطويــر وإنشــاء برنامــج ســماك المحاســبي باإلضافــة إلــى عــدد مــن التطبيقــات 

والبرامــج والعالمــات التجاريــة. ويتــم إســتنفاذ البرنامــج والتطبيقــات بطريقــة القســط الثابــت علــى فتــرة عشــرون ســنة.

مخصص الزكاة	 
إن الــزكاة التــزام علــى الشــركة ويتــم اســتدراكها فــي القوائــم الماليــة المرفقــة وذلــك بتحميلهــا علــى قائمــة الدخــل، وفقــا لمعيــار 
الــزكاة الصــادر مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيــن، ويتــم معالجــة الفروقــات مــا بيــن المخصــص والربــط النهائــي بالســنة 

التــي يتــم اســتالم الربــط فيهــا.

مخصص تعويض نهاية الخدمة	 
يتــم اإلســتدراك لتعويــض تــرك الخدمــة للموظفيــن عنــد نهايــة خدمتهــم وذلــك بموجــب أنظمــة العمــل بالمملكــة العربيــة 
الســعودية، ويمثــل مبلــغ مســتحق يقيــد علــى قائمــة الدخــل. ويتــم احتســاب هــذه المكافــأة علــى أســاس القيمــة الحاليــة للمزايــا 

المقــررة التــي يســتحقها الموظــف فــي حالــة تركــه العمــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

تحقيق اإليراد	 
يتم تحقيق اإليرادات عند تقديم الخدمات للعمالء وإصدار الفواتير بها. ويتم تسجيل اإليرادات األخرى عند تحققها.

المصاريف	 
تتكــون المصاريــف التــي تتكبدهــا الشــركة مــن تكاليــف اإليــرادات ومصاريــف إداريــة وعموميــة. ويتــم تصنيــف المصروفــات الناتجــة 
مــن مجهــودات الشــركة المتعلقــة فــي تكاليــف اإليــرادات فــي بنــد مســتقل تحــت مســمى تكاليــف اإليــرادات ويتــم تحميــل 
تكاليــف العقــود بكامــل تكلفــة المــواد والعمالــة المباشــرة والتكاليــف الغيــر مباشــرة المتعلقــة بهــا. ويتــم تصنيــف المصاريــف 
المباشــرة وغيــر المباشــرة األخــرى المتعلقــة بــاإلدارة والتــي ال تتعلــق بالعقــود كمصاريف إدارية وعموميــة. ويتم توزيع المصاريف 
المشــتركة إذا دعــت الحاجــة لذلــك بيــن المصاريــف اإلداريــة والعموميــة ومصاريــف التشــغيل علــى أســاس ثابــت. ويتــم تطبيــق 

مبــدأ االســتحقاق فــي تحميــل الفتــرة الماليــة بالمصروفــات اإلداريــة والعموميــة ومصاريــف التشــغيل.



Arab Sea Information Systems
بحر العرب �نظمة المعلومات

بحر العرب �نظمة المعلومات

| 2014 | تقرير أداء إدارة األبحاث والتطوير " أعمــــال وإنجــــــازات" 

بحر العرب

3.   ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تتمة(

االنخفاض في قيمة الموجودات	 
تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات والموجــودات الغيــر متداولــة األخــرى للتأكــد مــن وجــود أي دليــل 
علــى حــدوث خســارة نتيجــة انخفــاض فــي قيمتهــا عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــر فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة غيــر 
قابلــة لالســترداد. يتــم اثبــات الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة )إن وجــدت(، والتــي تمثــل زيــادة القيمــة الدفتريــة عــن 
القيمــة القابلــة لالســترداد. إن القيمــة القابلــة لالســترداد هــي القيمــة العادلــة بعــد خصــم مصروفــات البيــع أو قيمــة األصــل عنــد 
االســتخدام، أيهمــا أكبــر. لغــرض تقييــم االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات، يتــم تجميــع الموجــودات إلــى أدنــى مســتوى لهــا 
بحيــث يمكــن تحديــد التدفقــات النقديــة لــكل وحــدة بصــورة منفصلــة. ويتــم تحميــل الخســارة الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة 

الدفتريــة )إن وجــدت( علــى قائمــة الدخــل.

تحويل العمالت األجنبية	 
تظهــر القوائــم الماليــة والمرفقــة بالريــال الســعودي، ويتــم اســتخدام ســعر التحويــل المناســب للعمليــات أو األرصــدة التــي تتــم 
بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي )إن وجــد( وفقــًا لألســعار الســائدة حيــن إجــراء المعامــالت. ولــم ينتــج عــن هــذا التحويــل 

أيــة أربــاح أو خســائر ذات صبغــة جوهريــة.

4.   التسويات المتعلقة بالفترة
لقــد قامــت إدارة الشــركة بإعــداد جميــع التســويات الالزمــة إلظهــار عدالــة المركــز المالــي ونتائــج األعمــال للشــركة إال أن نتائــج 
األعمــال عــن الفتــرة األوليــة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2016 قــد ال تمثــل مؤشــرًا دقيقــا عــن النتائــج الفعليــة ألعمــال الســنة ككل.

5.   الموجودات الغير ملموسة، صافي
5-1  تمثــل الموجــودات الغيــر ملموســة تكلفــة تطويــر وإنشــاء برنامــج ســماك المحاســبي باإلضافــة إلــى عــدد مــن التطبيقــات والبرامــج 

باإلضافة إلى العالمات التجارية.

6.   رأس المال
يتكون رأس المال من 100 مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل، موزعة على 10 مليون سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي. 

    
7.   االحتياطي النظامي

يتطلــب نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة أن يحــول مــا نســبته 10% مــن صافــي الربــح 
الســنوي إلــى االحتياطــي النظامــي وأن يســتمر هــذا التحويــل حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي 30% مــن رأس المــال، إن هــذا االحتياطــي غيــر 
قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين، كمــا يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور نصــف رأس 

المــال.

8.   ربحية السهم
تــم احتســاب ربــح الســهم للســنتين المنتهيتيــن فــي 30 ســبتمبر 2016م، 2015م بتقســيم صافــي الربــح مــن األعمــال التشــغيلية وصافــي 

ربــح الســنة علــى عــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنتين والــذي بلــغ 10 مليــون ســهم.

9.   القيمة العادلة 
القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يتــم بموجبهــا تبــادل موجــودات مــا أو ســداد مطلوبــات مــا بيــن أطــراف راغبــة فــي ذلــك وبشــروط 

تعامــل عــادل. تتكــون األدوات الماليــة مــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة.

تتكــون الموجــودات الماليــة الخاصــة بالشــركة مــن األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد فــي الصنــدوق والمدينيــن والمخــزون والمصاريــف 
ــات األخــرى. ــات الماليــة مــن المبالــغ المســتحقة الدفــع والمطلوب المدفوعــة مقدمــًا والموجــودات األخــرى، بينمــا تتكــون المطلوب

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.
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10.   إدارة المخاطر
الطــرف  تكبــد  إلــى  يــؤدي  ممــا  بالتزاماتــه  الوفــاء  علــى  طــرف  مقــدرة  عــدم  االئتمــان  مخاطــر  تمثــل  االئتمــان:  مخاطــر     1-10

ــة بشــكل رئيســي  ــز جوهــري لمخاطــر االئتمــان. تســتحق الذمــم المدينــة التجاري اآلخــر خســائر ماليــة. ليــس لــدى الشــركة تركي
مــن جهــات حكوميــة، وقــد تــم إظهارهــا بقيمتهــا القابلــة لالســترداد المقــدرة، كمــا تقــوم الشــركة بالحــد مــن مخاطــر اإلئتمــان 

الخاصــة بهــا والمتعلقــة بالعمــالء وذلــك بوضــع ســقف إئتمــان لــكل عميــل ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة.
10-2     مخاطــر الســيولة: هــي مخاطــر عــدم قــدرة المنشــأة علــى تأميــن الســيولة الالزمــة لمقابلــة االلتزامــات المتعلقــة بــاألدوات 

الماليــة، تنتــج مخاطــر الســيولة عــن عــدم القــدرة علــى بيــع احــد الموجــودات الماليــة بســرعة وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلــة. 
تــدار مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة للوفــاء بااللتزامــات المســتقبلية للشــركة.

10-3     مخاطــر العمــالت: تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت 
األجنبيــة. ان معامــالت الشــركة األساســية هــي بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي. المعامــالت األخــرى بالعمــالت األجنبية 

غيــر ماديــة. تتــم إدارة مخاطــر العمــالت علــى أســاس منتظــم.
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5.   إيضاحات حول القوائم المالية:
1.   النقدية وشبه النقدية

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

8972101نقد في الصندوق 
470467512نقد لدى البنوك

559540613

2.   االذمم المدينة التجارية، صافي
يشكل رصيد ذمم المشاريع الحكومية ما نسبته 79% من إجمالي رصيد الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2015م

) 74% كما في 31 ديسمبر 2014م (

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

50,54450,03547,344ذمم مدينة تجارية

1,0004,0008,000مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
49,54446,03539,344

3.   المخزون
يتكون المخزون كما في 31 ديسمبر مما يلي:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

8,5838,9507,953اجهزة واكسسوارات حاسب آلي

5,0883,5004,558برامج حاسب آلي
13,67112,45012,511

4.   المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى
تتكون المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى  كما في 31 ديسمبر مما يلي:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

158502555ايجارات

2932201دفعات مقدمة للموردين

6144386عهد تشغيل

815240مصاريف تمويل سيارات تنتهي بالتملك

292929خطابات ضمان

--846ذمم موظفين
1,4681,028911
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5.  النفقات اإليرادية المؤجلة ، صافي
فيما يلي ملخص بحركة النفقات اإليرادية المؤجلة كما في 31 ديسمبر:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

التكلفة
8,0788,0788,078الرصيد في بداية السنة

---اإلضافات خالل السنة

8,0788,0788,078الرصيد في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم
6,2467,0537,861الرصيد في بداية السنة

808808217اإلضافات خالل السنة

7,0537,8618,078الرصيد في نهاية السنة

-1,024217صافي القيمة الدفترية

6.   المصاريف ماقبل التشغيل
فيما يلي ملخص بحركة المصاريف ما قبل التشغيل كما في 31 ديسمبر:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

التكلفة
6,1156,1156,115الرصيد في بداية السنة

---اإلضافات خالل السنة

6,1156,1156,115الرصيد في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم
4,6525,2645,875الرصيد في بداية السنة

612612240اإلضافات خالل السنة

5,2645,8756,115الرصيد في نهاية السنة

-851240صافي القيمة الدفترية

7.   المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
تتكون المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

1,0531,7401,092ذمم دائنة أخرى

404-1,021رواتب ومزايا الموظفين

645381دفعات مقدمة من العمالء

804050أخرى

2,2181,8331,627إجمالي الذمم الدائنة
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8.  الممتلكات والمعدات بالصافي
تتألف الممتلكات والمعدات خالل األعوام 2013-2014-2015م  مما يلي:

تحسينات على 
مباني مستأجرة

سيارات مستأجرة 
عدد وأدواتأثاث ومفروشاتمعدات مكتبيةتنتهي بالتملك

3971.5531.1771.13184تكلفة األصل في نهاية سنة 2013م
10783291292784مجمع اإلهالك في نهاية سنة 2013م

-290721265204صافي األصل في نهاية سنة 2013م

4362.2061.2411.14184تكلفة األصل في نهاية سنة 2014م
1541.3191.0331.04184مجمع اإلهالك في نهاية سنة 2014م

-282887208100صافي األصل في نهاية سنة 2014م

4362.2551.3261.19484تكلفة األصل في نهاية سنة 2015م
2021.7091.1611.14484مجمع اإلهالك في نهاية سنة 2015م

-23454616550صافي األصل في نهاية سنة 2015م

9.  الموجودات غير الملموسة ، صافي
تتكون الموجودات الغير ملموسة للفترة المنتهية في 2013-2014-2015 مما يلي:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

التكلفة
119,520119,539158,906الرصيد في بداية السنة

1822,36723,005اإلضافات خالل السنة

---المحول من مصاريف

-17,000-برنامج تحت التطوير

119,539158,906181,911الرصيد في نهاية السنة

اإلطفاء المتراكم
)39,362()33,385()27,409(الرصيد في بداية السنة

)7,940()5,976()5,976(اإلضافات خالل السنة

)47,302()39,362()33,385(الرصيد في نهاية السنة

86,154119,544134,609صافي القيمة الدفترية

تتألف الموجودات غير الملموسة مما يلي:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

86,154119,544134,609البرامج والتطبيقات

258258258العالمات التجارية
86,412119,802134,868
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10.  مخصص الزكاة
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات المنتهية في 2013-2014-2015م وفيما يلي تحلياًل لحركة استدراك الزكاة:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

5,6047,3181,552الرصيد في بداية السنة

1,8101,5521,452مخصص الزكاة المكون خالل السنة

-)7,318(-المحول إلى قائمة الدخل

--)95(الزكاة المدفوعة خالل السنة

7,3181,5523,004الرصيد في نهاية السنة

11. التعامالت مع األطراف ذات العالقة
تمثــل التعامــالت مــع االطــراف ذات العالقــة تعامــالت مــع مســاهمي الشــركة، وفيمــا يلــي ملخــص بأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للســنوات 

2013-2014-2015م :

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

150120-حساب جاري المساهمين

12.  مخصص تعويض نهاية الخدمة
201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

1,0531,0641,283الرصيد في بداية السنة

231225341المكون خالل السنة

)22()6()220(المسدد خالل السنة

1,0641,2831,601الرصيد في نهاية السنة

13.   رأس المال
يتكون رأس المال من 100 مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل، موزعة على 10 مليون سهم قيمة كل منها 10 ريال سعودي.

14.   اإلحتياطي النظامي
يتطلــب نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة أن يحــول مــا نســبته 10% مــن صافــي الربــح الســنوي 
إلــى اإلحتياطــي النظامــي وأن يســتمر هــذا التحويــل حتــى يبلــغ هــذا اإلحتياطــي 50% مــن رأس المــال، إن هــذا اإلحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع 

علــى المســاهمين، كمــا يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ اإلحتياطــي المذكــور نصــف رأس المــال.
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15.   تكلفة اإليرادات
تتكون تكلفة اإليرادات للسنوات 2013 – 2014 – 2015م مما يلي:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

18,11613,67112,450المخزون في بداية السنة

16,78421,34821,997مشتريات خالل السنة

 7,940 5,977 5,976 إطفاء البرامج والتطبيقات 

4,1193,8845,088إجمالي المصاريف المباشرة والغير مباشرة

)12,511()12,450()13,671(المخزون في نهاية السنة

 34,964 31,32432,430إجمالي التكلفة الكلية لإليرادات

16.   المصاريف البيعية والتسويقية
تتكون المصاريف البيعية والتسويقية للسنوات 2013 – 2014 – 2015م مما يلي:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

1,6873,4215,044عموالت بيع

1,0003,0004,000مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

1,6021,6881,871رواتب ومزايا الموظفين
460594492دعاية واعالن 

367230244ايجارات

167214-مصاريف تدريب

10680-ايجار سيارات

70--مصاريف سفر وانتقاالت

292835مصاريف بنكية

42031رحالت عمل

442727هاتف

56621صيانة واصالح

162020محروقات

549316قرطاسية ومطبوعات

310-مصاريف شحن

76-كهرباء

64-مصاريف حاسب آلي

532رسوم ومصاريف حكومية

41-اشتراكات

313231أخرى

5,3049,51612,219االجمالي
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17.   المصاريف اإلدارية والعمومية
تتكون المصاريف اإلدارية والعمومية  للسنوات 2013 – 2014 – 2015م مما يلي:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

1,6991,7582,222رواتب ومزايا الموظفين

700--تبرعات

675682673ايجارات
585716440اتعاب مهنية وقانونية

212237-تأمينات اجتماعية

34206162رسوم ومصاريف حكومية

137--مصروف زكاة

1906487تأمين طبي

345750صيانة واصالح

181425كهرباء

1112-مصاريف حاسب آلي

17067رحالت عمل

56254قرطاسية ومطبوعات

2134هاتف

173-مصاريف شحن

-9-ايجار سيارات

6170107أخرى

3,5433,8504,870االجمالي

18.   اإليرادات األخرى
تتكون اإليرادات األخرى  للسنوات 2013 – 2014 – 2015م مما يلي:

201320142015

باأللف ريال سعوديباأللف ريال سعوديباأللف ريال سعودي

5516-أرباح رأسمالية

-7,318-تخفيض مخصص الزكاة

513213564أخرى
5137,586580
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6.   المؤشرات المالية للشركة:
 201320142015

ذمم مدينة تجارية، بالصافي
112معدل الدوران )مرة(

332.2279.3235.9متوسط فترة التحصيل )أيام(
مخزون

1.92.12.2معدل الدوران )مرة(
194.2169.4166.7متوسط فترة اإلحتفاظ )أيام(

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 
11.414.416.6معدل الدوران )مرة(

31.5024.9521.67متوسط فترة السداد )أيام(
3%10%6%العائد على األصول

3%10%6%العائد على حقوق المساهمين
المبيعات

1%11%-معدل النمو
تكلفة المبيعات

45%45%47%نسبة من المبيعات
المصروفات اإلدارية والعمومية

8%6%7%نسبة من المبيعات
55%55%53%هامش مجمل الربح
10%29%19%هامش صافي الربح


