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طــرح اثنيــن مليــون ( )2,000,000ســهم عــادي تمثــل عشــرون بالمائــة ( )%20مــن رأس مــال شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات،
مــن خــال طرحهــا لالكتتــاب فــي الســوق الموازيــة بســعر قــدره ( )11أحــد عشــر ريــال ســعودي للســهم الواحــد .شــركة بحــر العــرب
ألنظمــة المعلومــات هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب الســجل التجــاري الصــادر مــن مدينــة الريــاض برقــم 1010169116
وتاريــخ 1422/06/27ه ـ (الموافــق 2001/09/16م) والقــرار الــوزاري رقــم (/107ق) الصــادر بتاريــخ 1429/03/23ه ـ
فترة الطرح 10 :أياماً ابتداء من 1438/05/8هـ الموافق (2017/02/5م) إلى 1438/05/17هـ الموافق (2017/02/14م)
شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «الشــركة أو المصــدر») شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت
بموجــب ســجل تجــاري رقــم  1010169116بتاريــخ 1422/6/27ه ـ الموافــق (2001/09 /16م) كشــركة ذات مســئولية محــدودة ومــن
ثــم تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بــرأس مــال خمســين مليــون « « 50,000,000ريــال ســعودي بموجــب
قــرار الشــركاء وقــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم (/107ق) وتاريــخ 1429/3/23ه ـ الموافــق (2008/03/31م) بالموافقــة
علــى ترخيــص شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة ،ومــن ثــم قامــت الشــركة برفــع رأس
المــال إلــى مئــة مليــون « « 100,000,000ريــال مقســمة إلــى عشــرة مليــون ( )10,000,000ســهما عاديــاً وهــي متســاوية القيمــة
وتبلــغ القيمــة األســمية للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة وذلــك بتاريــخ 1430/01/13ه ـ
الموافــق ( 2009 /01 /10م).
ســيكون الطرح لالكتتاب («االكتتاب» أو «الطرح») في الســوق الموازية لعدد ( )2,000,000أثنان مليون ســهم عادي («أســهم
االكتتــاب» وكل منهــا «ســهم االكتتــاب») بســعر  10ريــاالت للســهم الواحــد ،والتــي تمثــل  %20مــن رأس مــال الشركة.وســيتم
بيــع أســهم الشــركة المطروحــة لإلكتتــاب مــن قبــل المســاهمين البائعيــن المدرجــة اســمائهم فــي الصفحــة ( )٤مــن هــذه النشــرة
(ويشــار إليهــم مجتمعيــن ب ـ «المســاهمين البائعيــن» والذيــن يمتلكــون مجتمعيــن ( )%100مــن أســهم الشــركة قبــل اإلكتتــاب.
كمــا يحظــر علــى األشــخاص الذيــن تظهــر نشــرة اإلصــدار ملكيتهــم فــي الشــركة التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــا عشــر ()12
شــهراً (فتــرة الحظــر) مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة.

المساهمين الكبار :
رقم

إسم المساهم

الجنسية

عدد األسهم قبل
الطرح

نسبة الملكية قبل
الطرح

عدد األسهم بعد
الطرح

نسبة الملكية بعد
الطرح

964,348

%9.64

771,478

%8

1

محمد بن صالح بن محمد السحيباني

السعودية

4,722,167

3

شركة بيجي المحدودة

السعودية

2,666,473

2

علي بن ناصر بن عبدالرحمن الوهيبي

السعودية

%47.22

%26.66

3,777,734

2,133,178

%38

%21

يقتصر االكتتاب على فئات المستثمرين المؤهلين وهم أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــص لــه قــد جــرى تعيينــه بشــروط تمكنــهمــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى
الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــاالهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشرة أو عن طريق مدير محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال اإلدارة.الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.صناديق اإلستثمار.مستثمرون أجانب مؤهلون.أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع.أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع ،ويستوفون أي من المعايير اآلتية:·أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل
عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
·أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ماليين ريال سعودي خالل األثني عشرة شهراً الماضية.
حاصال على الشهادة العامة للتعامل في األوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
·أن يكون
ً
-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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يبــدأ اإلكتتــاب فــي يــوم األحــد 1438/05/8ه ـ الموافــق (2017/02/5م) ويســتمر لمــدة  10أيــام ،شــاملة أخــر يــوم إلغــاق اإلكتتــاب لينتهــي
ـة
ـق تعبئـ
اﻟﻌﺮبطريـ
بنهايــة يــوم الثالثــاء 1438/05/17ه ـ الموافــق (2017/02/14م) («فتــرة اإلكتتــاب») ،حيــث يمكــن تقديــم طلبــات اإلكتتــابﺑﺤﺮعــن
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻧﻈﻤﺔ
نمــوذج اإلكتتــاب لــدى المستشــار المالــي للمصــدر.
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ســيتم االكتتــاب بعــدد  10أســهم كحــد أدنــى ،عل
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
للتخصيــص هــو [ ]10أســهم لــكل مكتتــب ،ومــا يتبقــى مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب «إن وجــدت» ســيتم تخصيصهــا علــى أســاس
ـاء علــى نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إلــى إجمالــي األســهم المطلــوب االكتتــاب فيهــا .وإذا تجــاوز عــدد المكتتبيــن [ ]50مكتتــب،
تناســبي بنـ ً
فــإن الشــركة ال تضمــن الحــد األدنــى للتخصيــص وســيتم التخصيــص بالتســاوي علــى عــدد المكتتبيــن ،وفــي حــال تجــاوز عــدد المكتتبيــن []50
مكتتــب ،ســوف يتــم التخصيــص وفقــاً لمــا يقترحــه المصــدر والمستشــار المالــي  ،وســوف يتــم إعــادة فائــض االكتتــاب «إن وجــد» إلــى
المكتتبيــن دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب ،وســوف يتــم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص النهائــي ورد الفائــض فــي
موعــد أقصــاه يــوم الخميــس 1438/05/19ه ـ الموافــق (2017/02/16م).
للشــركة فئــة واحــدة مــن األســهم العاديــة ،ويعطــي كل ســهم حاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ،ويحــق لــكل مســاهم يمتلــك عشــرون
( )20ســهماً علــى األقــل حضــور اجتماعــات الجمعيــة العامــة للمســاهمين والتصويــت فيهــا ولــن يتمتــع أي مســاهم بأيــة حقــوق تصويــت
تفضيليــة.
ـواء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية أو خارجهــا قبــل طرحهــا لإلكتتــاب فــي
لــم يســبق تــداول أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم سـ ً
الســوق الموازيــة ،وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وقبــول إدراجهــا أســهمها فــي الســوق الموازيــة ،وقــد تــم تقديــم
كافــة المســتندات المؤيــدة التــي طلبتهــا الهيئــة ،وقــد تــم الحصــول علــى الموافقــات الرســمية الالزمــة للقيــام بعمليــة طــرح األســهم.
ومــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم فــي الســوق الموزايــة بعــد اإلنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم واإلنتهــاء مــن جميــع المتطلبــات
النظاميــة ذات العالقــة.
تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدارج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة عــن
هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية ( المشــار إليهــا ب «الهيئــة») ،ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم
علــى الصفحــة ( )٢٦مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه ،ويؤكــدون بحســب
علمهــم وإعتقادعــم ،بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول ،أنــه التوجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم
تضمينهــا النشــرة إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة .وال تتحمــل الهيئــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية
عــن محتويــات هــذه النشــرة ،وال تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقــة هــذه النشــرة أو اكتمالهــا ،وتخليــان أنفســهما صراحــة مــن أي مســؤولية
مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو اإلعتمــاد علــى أي جــزء منهــا .ويجــب علــى الراغبيــن فــي شــراء األســهم
المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة تحــري مــدى صحــة المعلومــات المتعلقــة باألســهم محــل الطــرح .وفــي حــال تعــذر فهــم محتويــات هــذه
النشــرة ،يجــب إستشــارة مستشــار مالــي مرخــص لــه.
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إشعار هام
تقــدم نشــرة اإلصــدار هــذه تفاصيــل كاملــة عــن المعلومــات المتعلقــة بشــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات وباألســهم المطروحــة
لالكتتــاب .وعنــد تقديــم طلــب االكتتــاب فــي األســهم المعروضــة للبيــع ،ســتتم معاملــة المســتثمرين علــى أســاس أن طلباتهــم تســتند علــى
المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشــرة والتــي يمكــن الحصــول علــى نســخ منهــا مــن الشــركة والمستشــار المالــي  ،أو عــن طريــق زيــارة موقــع
الشــركة اإللكترونــي ( )www.arabsea.comأو موقــع هيئــة الســوق الماليــة ( )www.cma.org.saأو موقــع المستشــار المالــي شــركة
كســب الماليــة (.)www.kasbcapital.sa
تــم تعييــن شــركة كســب الماليــة مستشــار مالــي للشــركة ،وعليــه تقــوم شــركة كســب الماليــة بمهــام مديــر الطــرح فيمــا يتعلــق باألســهم
المطروحــة لالكتتــاب والــوارد وصفهــا فــي هــذه النشــرة.
تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات تــم تقديمهــا قواعــد التســجيل واإلدارج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة عــن الهيئــة ويتحمــل
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الذيــن تظهــر أســماؤهم فــي الصفحــة ( )٣٠مجتمعيــن ومنفرديــن ،كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات
الــواردة فــي هــذه النشــرة ،ويؤكــدون حســب علمهــم واعتقادهــم وبعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة وإلــى الحــد المعقــول أنــه ال توجــد
أيــة وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي النشــرة إلــى جعــل أيــة إفــادة واردة فيــه مضللــة.
إن الشــركة قامــت بالتحريــات المعقولــة للتأكــد مــن صحــة المعلومــات التــي تتضمنهــا هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا ،فــإن جــزءاً كبيــراً
مــن المعلومــات الــواردة عــن الســوق والقطــاع مأخــوذة مــن مصــادر خارجيــة ،ومــع أنــه ال يوجــد لــدى الشــركة أو المستشــار المالــي أو
أي مــن المستشــارين اآلخريــن الذيــن تظهــر اســماؤهم فــي الصفحــة رقــم (٦و )٧أي ســبب لالعتقــاد بــأن المعلومــات الــواردة عــن الســوق
والقطاعــات تعتبــر غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا ،إال أنــه لــم تتحقــق الشــركة بصــورة مســتقلة مــن هــذه المعلومــات وال تضمــن دقــة واكتمــال
هــذه المعلومــات.
إن المعلومــات التــي تتضمنهــا نشــرة اإلصــدار هــذه فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر ،خاصــة وأن الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم
يمكــن أن يتأثــر بصــورة ســلبية بالتطــورات المســتقبلية بعوامــل التضخــم وأســعار الفائــدة والضرائــب وغيرهــا مــن العوامــل االقتصاديــة أو
السياســية ،بمــا فيهــا تلــك المذكــورة تحــت عنــوان «عوامــل المخاطــرة» والتــي قــد تؤثــر ســلباً علــى الشــركة والتــي تكــون خارجــة عــن نطــاق
ســيطرة الشــركة ،وال يجــب اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه ،أو أي اتصــال شــفهي أو كتابــي متعلــق باألســهم المطروحــة علــى أنــه وعــد أو تأكيــد
أو إقــرار بشــأن تحقيــق أي ايــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.
ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريهم أو المســاهمين
البائعيــن للمشــاركة فــي عمليــة االكتتــاب ،وإضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المعلومــات الــوارد فــي هــذه النشــرة ذا طبيعــة عامــة وتــم إعدادهــا
دون األخــذ فــي الحســبان األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة ،ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة
اإلصــدار  ،قبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار ،مســؤولية الحصــول علــى استشــارة مهنيــة مســتقلة بخصــوص االكتتــاب وتقييــم مــدى مالئمــة
المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بالنســبة لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه.
ونتيجــة لهــذه المخاطــر واألمــور الغيــر المؤكــدة والتقديــرات ،فــإن األحــداث والظــروف والتوقعــات المســتقبلية المبينــة فــي نشــرة اإلصــدار
هــذه قــد ال تحــدث علــى النحــو الــذي تتوقعــه الشــركة ،أو ربمــا ال تحــدث إطالقــاُ  ،وعليــه ،يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن دراســة جميــع
اإلفــادات المســتقبلية فــي ضــوء هــذه التفســيرات وعــدم االعتمــاد علــى اإلفــادات المســتقبلية بشــكل أساســي.

دليل الشركة
المركز الرئيسي للشركة:

Arab Sea Information Systems

عنوان الشركة:
شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
ص.ب  40268الرياض 11499
الدائري الشرقي – مخرج  – 14حي الريان
المملكة العربية السعودية
هاتف00966 )11( 6444449 :
الرقم الموحد 920000559 :
فاكس00966 )11( 4930821 :
www.arabsea.com
info@arabsea.com

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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ممثلي الشركة
األستاذ /محمد صالح السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة
شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
الرياض  - 11499ص.ب 40268
هاتف+ 966 11 4964444 :
فاكس+ 966 11 4930821 :
جوال+ 966 50 5404080 :
بريد إلكترونيpr@arabsea.com :

األستاذ /هيثم محمد السحيباني
المدير العام وعضو مجلس اإلدارة
شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
الرياض  - 11499ص.ب 40268
هاتف+ 966 11 4964444 :
فاكس+ 966 11 4930821 :
جوال+ 966 50 5403350 :
بريد إلكترونيgm@arabsea.com :

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

سوق األسهم
شركة السوق المالية (تداول)
أبراج الشركة الوطنية للتأمين التعاوني
 700طريق الملك فهد
ص ب  ، 60612الرياض 11555
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966 11 2189999 :
فاكس+ 966 11 2181220 :
الموقع اإللكترونيwww.tadawul.com :
البريد اإللكترونيinfo@tadawul.com.sa :
المستشارين
المستشار المالي ومدير الطرح:
شركة كسب المالية
الرياض – حي المروج  -طريق العليا العام
ص .ب  395737الرياض 11375
هاتف +966 11 207 9979 :
فاكس +966 11 207 9963 :
الموقع اإللكتروني www.kasbcapital.sa :
البريد اإللكتروني info@kasbcapital.sa :
المحاسب القانوني :
الرياض  -حي الملك فهد – طريق الملك عبد العزيز
مكتب عبد الوهاب العقيل – محاسبون قانونيون – ترخيص رقم 416
ص .ب  106255الرياض 11666
هاتف +966 11 8125272:
فاكس +966 11 2390980 :
الموقع اإللكتروني www.tgs-global.com :
البريد اإللكتروني hkrishan@al-ageel.com:
مالحظــة :قــدم المستشــارون المذكــورون أعــاه موافقتهــم الكتابيــة لنشــر أســمائهم وشــعاراتهم وعلــى تضميــن إفاداتهــم بالشــكل
والمضمــون الوارديــن فــي هــذه النشــرة ،ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة .هــذا وال يمتلــك أي مــن
المستشــارين أو العامليــن لديهــم أو أي مــن أقاربهــم أي أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة ،كمــا فــي تاريــخ هــذ النشــرة.
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ملخص الطرح
يهــدف هــذا الملخــص إلــى تقديــم معلومــات عامــة عــن معلومــات اإلكتتــاب الــواردة فــي هــذه النشــرة ،إال أنــه اليتضمــن جميــع المعلومــات
التــي قــد تكــون مهمــة للمكتتبيــن ،لــذا ينبغــي علــى المكتتبيــن قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل قبــل اتخــاذ القــرار باإلســتثمار فــي أســهم
اإلكتتــاب مــن عدمــه ،وخصوصــاً القســم الخــاص ب ـ «إشــعار مهــم» وكذلــك قســم « عوامــل المخاطــرة» مــن هــذه النشــرة.

الشركة

شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات (ويشــار إليهــا فيمــا بعد بـ «الشــركة أو المصدر») شــركة
مســاهمة ســعودية تأسســت بموجــب ســجل تجــاري رقــم  1010169116بتاريــخ 1422/6/27ه ـ
الموافــق ( 2001/09/16م) كشــركة ذات مســئولية محــدودة ومــن ثــم تحولــت الشــركة إلــى
شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بــرأس مــال خمســين مليــون « “ 50,000,000ريــال ســعودي
بموجــب قــرار الشــركاء وقــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم (/107ق) وتاريــخ 1429/3/23ه ـ
الموافــق (2008/03/31م) بالموافقــة علــى ترخيــص شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات
كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة  ،ومــن ثــم قامــت الشــركة برفــع رأس المــال إلــى مئــة
مليــون « “ 100,000,000ريــال مقســمة إلــى عشــرة مليــون ( )10,000,000ســهما عاديــاً وهــي
متســاوية القيمــة وتبلــغ القيمــة األســمية للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية،
وكلهــا أســهم عاديــة وذلــك بتاريــخ 1430/01/13ه ـ الموافــق ( 2009/01/10م).

نشاط الشركة

يتمثل النشاط الرئيسي الحالي للشركة في تطوير صناعات البرمجيات وتكنولوجيا
المعلومات وتطوير برامج الحاسب اآللي.
وتتمثل أغراض الشركة وفقاً لنظامها األساسي بما يلي:
تجارة الجملة والتجزئة في أجهزة الحاسب اآللي واآلالت واألجهزة المكتبيةوالمعدات واألجهزة الطبية وصيانة وتشغيل أجهزة الحاسب اآللي واآلالت
واألجهزة المكتبية والمعدات واألجهزة الطبية وأجهزة الميكروفيلم واألجهزة
اإللكترونية والكهربائية وقطع غيارها واألدوات واألجهزة الدعائية وصيانتها.
تمديد شبكات الحاسب اآللي وصيانتها.األعمال اإللكترونية.خدمات التسويق للغير.الوكاالت التجارية.البرمجيات.تطوير وتجارة برامج الحاسب اآللي بانواعها المختلفة ،وتجارة األجهزة اإللكترونيةوالكهربائية وقطع غيارها ،وتجارة األدوات واألجهزة الدعائية وصيانتها.
تمديد شبكات الحاسب اآللي وبرمجتها وصيانتها.أنشاء معاهد التدريب الفني واإلداري ومزاولة نشاطات التدريب في مجاالتتكنولوجيا المعلومات والعلوم اإلدارية.
تطوير أبحاث واقامة صناعات في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلوماتواإلتصاالت واالمن والسالمة.
وذلك بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جهات اإلختصاص.

المساهمون الكبار وعدد أسهمهم
ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح

إن المساهمين الكبار الذين يملك كل منهم خمسة بالمائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة
هم :محمد بن صالح بن محمد السحيباني ،علي بن ناصر بن عبدالرحمن الوهيبي ،شركة
بيجي المحدودة .ويوضح الجدول التالي عدد األسهم التي يملكونها في الشركة ونسب
الملكية لكل منهم في الشركة قبل وبعد الطرح:
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جدول المساهمون الكبار وعدد أسهمهم ونسب ملكيتهم قبل وبعد الطرح:
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عدد األسهم
قبل الطرح

نسبة الملكية قبل
الطرح

األسهم
عدداﻟﻌﺮب
ﺑﺤﺮ
بعد الطرح

نسبة الملكية
بعد الطرح

771,478

%8

2,133,178

%21

رقم

إسم المساهم

الجنسية

١

محمد بن صالح بن محمد السحيباني

السعودية

4,722,167

2

علي بن ناصر بن عبدالرحمن الوهيبي

السعودية

964,348

%9.64

3

شركة بيجي المحدودة

السعودية

2,666,473

%26.66

رأس مال الشركة
إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة
القيمة األسمية للسهم
عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب
نسبة األسهم المطروحة من رأس مال
المصدر
سعر الطرح
إجمالي قيمة الطرح

إستخدام متحصالت الطرح

%47.22

3,777,734

%38

يبلغ رأس مال الشركة الحالي ( )100,000,000مائة مليون ريال سعودي
( )10,000,000عشرة مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل
( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.
( )2,000,000اثنان مليون سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل
تمثل أسهم اإلكتتاب نسبة عشرون بالمائة ( )%20من أسهم رأس مال الشركة

( )11ريال سعودي للسهم الواحد
( )22.000.000ريال سعودي
سوف يتم توزيع متحصالت صافي متحصالت الطرح البالغة [•] ريال سعودي (وذلك بعد خصم
مصاريف اإلكتتاب التي تقدر بحوالي [•] تقريباً على المساهمين البائعين على أساس تناسبي
بحسب األسهم التي يملكها كل مساهم بائع من أسهم اإلكتتاب .ولن تحصل الشركة على أي
جزء من متحصالت الطرح ( يرجى مراجعة صفحة رقم (« )35استخدام متحصالت الطرح» لمزيد من
المعلومات حول استخدام متحصالت الطرح).
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فئات المستثمرين المؤهلين :

أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخصالمرخــص لــه قــد جــرى تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول
المشــاركة فــي الطــرح واإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة
إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.
حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أوالســوق ،وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة يديرهــا شــخصمرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.صناديق اإلستثمار.مستثمرون أجانب مؤهلون.أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســابلــدى مركــز اإليــداع.
أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــزاإليــداع ،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتيــة:
·أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع
قيمتهــا عــن أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي
كل ربــع ســنة خــال األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
·أن يتجــاوز متوســط حجــم محفظــة أوراقــه الماليــة عشــرة مالييــن ريــال ســعودي
خــال األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
·أن يكــون حاصـ ًـا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق المالية المعتمدة
مــن قبــل الهيئة.
-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.

طريقة اإلكتتاب

يحق للمستثمرين المؤهلين كما هم معرفين في القسم رقم « 1التعريفات والمصطلحات» التقدم
بطلب اإلكتتاب  ،وسوف يوفر مدير الطرح نماذج طلب اإلكتتاب للمستثمرين ،وستتوفر طلبات
اإلكتتاب خالل فترة اإلكتتاب لدى مدير الطرح .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقاً للتعليمات المبينة
في القسم رقم ** «شروط وتعليمات اإلكتتاب» من هذه النشرة.

الحد األدنى لعدد أسهم اإلكتتاب

( )10عشرة أسهم من أسهم اإلكتتاب

قيمة الحد األدنى ألسهم اإلكتتاب

( )110مائة وعشرة رياالت سعودي

الحد االعلى لعدد أسهم اإلكتتاب

( )499,000أربعمائة وتسعة وتسعون ألف سهم من أسهم اإلكتتاب

قيمة الحد األعلى ألسهم اإلكتتاب

( )5,489,000خمسة ماليين وأربعمائى وثمان وتسعون ألف ريال سعودي

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

طريقة التخصيص ورد الفائض

ســيقوم المستشــار المالــي بفتــح حســاب أمانــة تتــم تســميته («شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات
– حســاب الطــرح لالكتتــاب فــي الســوق الموازيــة») ،ويجــب أن يــودع المكتتبيــن مبالــغ االكتتــاب
فــي حســاب األمانــة المذكــور .وســيتم التخصيــص النهائــي (يجــب علــى كل مكتتــب مــن المســتثمرين
ﺑﺤﺮ
اﻟﻌﺮباألقصــى لــكل مكتتــب هــو
حــد
المؤهليــن أن يكتتــب ب ــعشرة ( )10أســهم كحــد أدنــى ،علمــاً بــأن ال
اربعمائــة وتســعة وتســعون ألــف ( )499.000ســهم .إن الحــد األدنــى للتخصيــص هــو عشــرة ( )10أســهم
لــكل مكتتــب ،ومــا يتبقــى مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب – إن وجــدت -ســيتم تخصيصــه علــى
ـاء علــى نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إلــى إجمالــي األســهم المطل ــوب االكتتــاب
أســاس تناســبي بنـ ً
فيهــا .وإذا تج ــاوز عــدد المكتتبيــن مئتــان ألــف ( )200.000مكتتــب ،فــإن الش ــركة ال تضمــن الحــد األدنــى
للتخصيــص وســيتم التخصيــص بالتســاوي علــى عــدد المكتتبيــن.
وســوف يتــم رد فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،فــي موعــد 1438/05/19ه ـ الموافــق (2017/02/16م).
وسيرســل المستشــار المالــي إشــعارات/تأكيدات للمتقدميــن لالكتتــاب تبلغهــم فيهــا عــن العــدد
النهائــي لألســهم المخصصــة لــكل منهــم والمبالــغ الفائضــة التــي ســيتم إعادتهــا لهــم ،إن وجــدت،
وســيرد المستشــار المالــي إلــى المكتتبيــن أي مبالــغ لــم يتــم تخصيــص أســهم مقابلهــا دون عمــوالت أو
اســتقطاعات ،إن وجــدت ،حســب رســائل اإلشــعار والتأكيــد .للمزيــد مــن المعلومــات فإنــه يتعيــن علــى
المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي.

فترة الطرح

تبــدأ عمليــة االكتتــاب فــي يــوم 1438/05/8ه ـ الموافــق (2017/02/5م) إلــى 1438/05/17ه ـ
الموافــق (2017/02/14م)

األحقية في األرباح

تمنــح األســهم المطروحــة حامليهــا الحــق فــي الحصــول علــى أيــة أربــاح تعلــن الشــركة عــن توزيعهــا عــن
الفتــرة التاليــة لنهايــة الطــرح والســنوات الماليــة الالحقــة .لمزيــد مــن المعلومــات ،فضـ ًـا راجــع الفقــرة 5
(«سياســة توزيــع األربــاح”).

حقوق التصويت

جميــع أســهم الشــركة هــي أســهم عاديــة مــن فئــة واحــدة ،وال تخــول األســهم ممارســة أي حقــوق
تصويــت تفضيليــة ،حيــث لــكل مســاهم حائــز علــى عشــرين ( )20ســهماً علــى األقــل حــق حضــور الجمعيــة
العامــة ،وللمســاهم أن يــوكل عنــه كتابــة مســاهماً آخــر مــن غيــر أعضــاء مجلــس االدارة أو موظفــي
الشــركة فــي حضــور الجمعيــة العامــة وتحســب األصــول فــي الجمعيــات العامــة العاديــة وغيــر العاديــة
علــى أســاس صــوت واحــد لــكل ســهم ممثــل فــي االجتمــاع .للمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى مراجعــة
القســم (**) «ملخــص النظــام األساســي للشــركة”

القيود المفروضة على األسهم

“يحظــر علــى األشــخاص الذيــن تظهــر نشــرة اإلصــدار ملكيتهــم فــي الشــركة التصــرف فــي أســهمهم
لمــدة اثنــا عشــر ( )12شــهراً (فتــرة الحظــر) مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة
ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن
هيئــة الســوق الماليــة”.

إدراج وتداول األسهم

ـواء داخــل المملكــة العربيــة الســعودية
لــم يســبق تــداول أســهم الشــركة فــي أي ســوق لألســهم سـ ً
أو خارجهــا قبــل طرحهــا لإلكتتــاب فــي الســوق الموازيــة ،وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب لــدى الهيئــة
لتســجيل وقبــول إدراجهــا أســهمها فــي الســوق الموازيــة ،وقــد تــم تقديــم كافــة المســتندات المؤيــدة
التــي طلبتهــا الهيئــة ،وقــد تــم الحصــول علــى الموافقــات الرســمية الالزمــة للقيــام بعمليــة طــرح
األســهم .ومــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم فــي الســوق الماليــة الســعودية الســوق الموزايــة
بعــد اإلنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم واإلنتهــاء مــن جميــع المتطلبــات النظاميــة ذات العالقــة.

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

مالحظــة :يجــب دراســة قســم «إشــعار هــام» صفحــة (  ) ٦والفقــرة رقــم « 2عوامــل المخاطــرة» مــن هــذه النشــرة بعنايــة تامــة قبــل اتخــاذ قــرار اإلســتثمار
فــي أســهم اإلكتتــاب بموجــب هــذه النشــرة.

12

نشرة إصدار شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات

التواريخ المهمة وإجراءات اإلكتتاب
التاريخ

الحدث

تبدأ فترة الطرح واإلكتتاب بأسهم الشركة في يوم 1438/05/8هـ
الموافق (2017/02/5م) إلى 1438/05/17هـ الموافق (2017/02/14م)

فترة اإلكتتاب

يوم الثالثاء 1438/05/17هـ الموافق (2017/02/14م)

آخر موعد لتقديم طلبات اإلكتتاب

يوم األربعاء 1438/05/18هـ الموافق (2017/02/15م)

آخر موعد لسداد قيمة اإلكتتاب
اإلعالن عن إكتمال الطرح وتخصيص األسهم
التاريخ المتوقع لبدء تداول أسهم الشركة

يوم الخميس 1438/05/19هـ الموافق (2017/02/16م)
يوم األحد 1438/05/29هـ الموافق (2017/02/26م)

مالحظــة :يعتبــر الجــدول الزمنــي والتواريــخ المشــار إليهــا أعــاه تقريبيــة ،وســيتم اإلعــان عــن التواريــخ الفعليــة عــن طريــق اإلعالنــات
التــي ستنشــر فــي الصحــف المحليــة اليوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تصــدر باللغــة العربيــة وعلــى موقــع تــداول
(.) www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب اإلكتتاب
	•يقتصر االكتتاب على فئات المستثمرين المؤهلين.
	•ســتكون نمــاذج طلبــات االكتتــاب متوفــرة أثنــاء فتــرة االكتتــاب لــدى مديــر الطــرح .ويجــب تعبئــة النمــاذج وفــق التعليمــات المبينــة فــي
قســم “شــروط وتعليمــات االكتتــاب” مــن هــذه النشــرة.
	• ويجــب علــى جميــع المكتتبيــن تعبئــة طلبــات االكتتــاب وفقــاً للتعليمــات المبينــة فــي قســم “شــروط وتعليمــات االكتتــاب” مــن هــذه
النشرة.
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ملخص المعلومات األساسية

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

يهــدف ملخــص المعلومــات األساســية إلــى إعطــاء نبــذة موجــزة عــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ،وباعتبــاره ملخصــاً  ،فإنــه ال
اﻟﻌﺮب
ـراءة كامــل محتوياتهــا قبــل
ﺑﺤﺮ قـ
يحتــوي علــى جميــع المعلومــات التــي قــد تكــون مهمــة للمكتتبيــن .ويجــب علــى مســتلمي هــذه النشــرة
اتخــاذ قــرار بشــأن االســتثمار فــي أســهم الشــركة مــن عدمــه .و قــد تــم تعريــف بعــض المصطلحــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي قســم
«التعريفــات المصطلحــات» .

1 .1نظرة عامة عن الشركة:

شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «الشــركة أو المصــدر») شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت
بموجــب ســجل تجــاري رقــم  1010169116بتاريــخ 1422/6/27ه ـ الموافــق ( 2001/09/16م) كشــركة ذات مســئولية محــدودة ومــن
ثــم تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بــرأس مــال خمســين مليــون « “ 50,000,000ريــال ســعودي بموجــب قــرار
الشــركاء وقــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم (/107ق) وتاريــخ 1429/3/23ه ـ الموافــق (2008/03/31م) بالموافقــة علــى ترخيــص
شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة  ،ومــن ثــم قامــت الشــركة برفــع رأس المــال إلــى مئــة
مليــون « “ 100,000,000ريــال مقســمة إلــى عشــرة مليــون ( )10,000,000ســهما عاديــاً وهــي متســاوية القيمــة وتبلــغ القيمــة األســمية
للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة وذلــك بتاريــخ 1430/01/13ه ـ الموافــق ( 2009 /01 /10م).

2 .2هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح
إسم المساهم

رقم

عدد األسهم

نسبة الملكية قبل
الطرح

1

محمد بن صالح بن محمد السحيباني

4,722,167

%47.22

3

شركة بيجي المحدودة

2,666,473

%26.66

2
4

5

علي بن ناصر بن عبدالرحمن الوهيبي

964,348

مستثمرون يملكون أقل من %5

1,647,012

المجموع

10,000,000

المستثمرين المؤهلين

-

%9.64

%16.47
-

%100

عدد األسهم

نسبة الملكية بعد
الطرح

3,777,734

%37.78

2,133,178

%21.33

2,000,000

%20.00

771,478

1,317,610
10,000,000

%7.71

%13.18
%100

3 .3األنشطة الرئيسية للشركة:

	•أنظمة الحسابات اإللكترونية وأنظمة المعلومات.
	•أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي وخدمات الشبكات واالنترنت.
	•تقنيات الـ  ipوالفيديو كونفرنس.
	•أنظمة كاميرات المراقبة وباألخص عن طريق )IP (IP Surveillance
	•الربط بين أنظمة االتصاالت العسكرية والعكس إلي Tadila
	•أنظمة توسعة الشبكات الهاتفية نقطة لنقطة ()point-to- point
	•أنظمة الربط الميكرويفي Microwave Link systems
	•أنظمة التحكم والمراقبة عن بعد.
	•المقسمات الفرعية الهاتفية وأنظمة السنتراالت.
	•أنظمة تشفير أجهزة الفاكس الهاتف واالتصاالت الالسلكية.
	•أنظمة الرد اآللي وتسجيل المكالمات.
	•االتصاالت البعيدة . HF Systems
	•االتصاالت قريبة المدي.

4 .4رسالة المصدر وإستراتيجيته العامة :

توفيــر البرامــج الحديثــة المتكاملــة والمتميــزة ذات جــودة عاليــة تســاهم فــي نجــاح ونمــو وتطويــر األعمــال لــدى العمــاء فــي القطاعيــن
العــام والخــاص وذلــك مــن مــن خــال توفيــر فريــق عمــل مؤهــل مــن أفضــل المبرمجيــن والمحلليــن المختصييــن والفنييــن والمدربيــن.
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5 .5نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:
توفير البرمجيات والكتب الخاصة بكل برنامج وتقديم الدعم الفني واالرشاد التقني «التدريب».يوجد لدى الشركة عالقات تجارية طويلة االمد مع عمالئها.تواجد منتج الشركة في عديد من دول العالم.توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لتسويق منتجات الشركة حول العالم.تقديم خدماتها لجميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.قاعدة متنوعة من العمالء.حجم العمليات التشغيلية للشركة.-الخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.

6 .6ملخص المعلومات المالية
قائمة الدخل

(ألف ريال سعودي)

اإليرادات

2013

2014

2015

53,683

59,333

60,050

تكلفة اإليرادات

31,324

المصروفات اإلدارية والعمومية

3,543

مجمل الربح

استهالك األصول الثابتة

32,430

34,964

22,359

26,903

25,086

648

791

751

3,850

4,870

صافي الربح من النشاط الرئيسي

11,444

11,326

6,790

صافي الربح قبل الزكاة

11,958

18,912

7,370

صافي الربح

10,148

17,361

5,918

2013

2014

2015

إجمالي الموجودات المتداولة

65,242

60,053

53,379

إجمالي الموجودات

513

ايرادات أخرى

1,810

الزكاة

قائمة المركز المالي

(ألف ريال سعودي)

106,766

إجمالي الموجودات الثابتة

7,586

1,552

121,737

580

1,452

135,863

172,008

181,790

189,242

المطلوبات غير المتداولة

1,064

1,433

1,721

إجمالي حقوق المساهمين

161,408

176,972

182,890

9,536

المطلوبات المتداولة

10,600

إجمالي المطلوبات

إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
قائمة التدفقات النقدية

(ألف ريال سعودي)

صافى النقد المحصل من االنشطة التشغيلية

صافى النقد المستخدم فى االنشطة األستثمارية
صافى النقد المستخدم فى االنشطة التمويلية
صافى الزيادة فى النقد خالل السنة
رصيد النقد فى بداية السنة

رصيد النقد فى نهاية السنة

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

3,385

4,818

4,631

6,352

172,008

181,790

189,242

2013

2014

2015

17,350

22,933

23,361

)(17,313

)(23,102

)(23,258

38

)(19

73

540

613

-

521

559

150

559

)(30
540
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7 .7المؤشرات المالية للشركة:
2013
ذمم مدينة تجارية ،بالصافي
معدل الدوران (مرة)

متوسط فترة التحصيل (أيام)
مخزون

معدل الدوران (مرة)

متوسط فترة اإلحتفاظ (أيام)

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
معدل الدوران (مرة)

متوسط فترة السداد (أيام)

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

2015

2014
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

1

1

2

332.2

279.3

235.9

1.9

2.1

2.2

194.2

169.4

166.7

11.4

14.4

16.6

31.50

24.95

21.67

العائد على حقوق المساهمين

%6

%10

%3

معدل النمو

%0

%11

%1

%47

%45

%45

%7

%6

%8

العائد على األصول
المبيعات

تكلفة المبيعات

نسبة من المبيعات

المصروفات اإلدارية والعمومية

نسبة من المبيعات

هامش مجمل الربح
هامش صافي الربح

%6

%53

%19

%10

%55

%29

%3

%55
%10
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المحتويات
البيـ ـ ـ ـ ــان

الصفحة
18
20
20
22
22

.1
.2

1التعريفات والمصطلحات
2عوامل المخاطرة
 1-2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
 2-2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
 3-2المخاطر المتعلقة باألسهم

.3

3خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها
 1-3مقدمة
 2-3أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة
 3-3رؤية المصدر
 4-3رسالة المصدر واستراتيجيته العامة
 5-3نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة
 6-3التطورات الرئيسية لرأس مال الشركة
 7-3أنشطة الشركة
 8-3منتجات وخدمات الشركة
 9-3خدمات القطاع الحكومي
 10-3الموظفون
 11-3إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفوا اإلدارة العليا

24
24
24
25
25
25
25
25
26
26
27
28

.4

4الهيكل التنظيمي
 1-4توضيح الهيكل التنظيمي
 2-4مجلس اإلدارة
 1-2-4ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة
 2-2-4اإلدارة العليا
 3-4اللجان
 1-3-4لجنة المراجعة
 2-3-4لجنة الترشيحات والمكافئات
 3-3-4لجنة اإلستثمار

29
29
30
30
32
33
33
33
34

.5

5سياسة توزيح األرباح

34

.6

6إستخدام متحصالت الطرح

35

.7

7تخصيص األسهم ورد الفائض

35

.8

8اإلقرارات

35
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.

 9المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه
 1-9اإلكتتاب في األسهم المطروحة
 2-9طريقة اإلكتتاب في األسهم المطروحة
 3-9فترة الطرح وشروطها
 4-9التخصيص ورد الفائض
 5-9الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو الغائه
 6-9أحكام متفرقة
 7-9القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

35
35
35
36
37
37
38
38

1010التعهدات الخاصة باإلكتتاب
 1-10اإلقرارات والتعهدات الخاصة باإلكتتاب
 2-10اإلكتتاب في األسهم المطروحة
 3-10التخصيص ورد الفائض
 4-10السوق المالية تداول
 5-10تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي

39
39
39
39
39
40

1111اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم اكتمال الطرح

40

1212المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة

40

1313القوائم المالية األولية

41

1414القوائم المالية المدققة لألعوام 2013م2014 ،م2015 ،م
 -1قائمة المركز المالي
 -2قائمة الدخل
 -3قائمة التدفقات النقدية
 -4ايضاحات حول القوائم المالية
 -5المؤشرات المالية

٤٢
48
49
50
55
61
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التعريفات والمصطلحات
تحمل الكلمات والعبارات الواردة في هذه النشرة المعاني التالية ما لم يتطلب السياق غير ذلك.
اإلدارة واإلدارة العليا

إدارة بحر العرب ألنظمة المعلومات

اإلدراج

إدراج أسهم اإلكتتاب في السوق المالية السعودية (تداول) والموافقة على تداولها

أسهم اإلكتتاب

( )2,000,000اثنان مليون سهم عادي من أسهم الشركة

اإلكتتاب أو الطرح
تداول

اإلكتتاب في ( )2,000,000اثنان مليون سهم عادي من أسهم الشركة تمثل  %20من رأس مال
الشركة
النظام اآللي لتداول األسهم في السوق المالية السعودية

الجمعية العامة

الجمعية العامة لمساهمي الشركة

الحكومة

حكومة المملكة العربية السعودية

سعر اإلكتتاب

( )11ريال سعودي لكل سهم

السنة المالية

السنة المالية للشركة المنتهية بتاريخ  31ديسمبر من كل سنة ميالدية

السهم

سهم عادي بقيمة أسمية ( )10عشرة رياالت سعودية في رأس مال الشركة

السوق المالية

السوق المالية السعودية (تداول)

المستثمرين المؤهلين

أي من األشخاص اآلتي بيانهم:
أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة أن يكــون الشــخص المرخــصلــه قــد جــرى تعيينــه بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح
واإلســتثمار فــي الســوق الموازيــة نيابــة عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة
مســبقة منــه.
حكومــة المملكــة ،أو أي جهــة حكوميــة ،أو أي هيئــة دوليــة تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو الســوق ،وأيســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة ،أو مركــز اإليــداع.
الشــركات المملوكــة مــن الحكومــة ،مباشــرة أو عــن طريــق محفظــة يديرهــا شــخص مرخــص لــهفــي ممارســة أعمــال اإلدارة.
الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.صناديق اإلستثمار.مستثمرون أجانب مؤهلون.أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدىمركــز اإليــداع.
أشــخاص طبيعيــون يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليداع،ويســتوفون أي مــن المعاييــر اآلتية:
·أن يكــون قــد قــام بصفقــات فــي أســواق األوراق الماليــة ال يقــل مجمــوع قيمتهــا عــن
أربعيــن مليــون ريــال ســعودي وال تقــل عــن عشــرة صفقــات فــي كل ربــع ســنة خــال
األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
·أن يتجــاوز متوســط حجــم محفظــة أوراقــه الماليــة عشــرة مالييــن ريــال ســعودي خــال
األثنــي عشــرة شــهراً الماضيــة.
·أن يكــون حاصـ ًـا علــى الشــهادة العامــة للتعامــل فــي األوراق الماليــة المعتمــدة مــن
قبــل الهيئــة.
-أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة.
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ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

الشركة

شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات

صافي متحصالت اإلكتتاب

صافي متحصالت اإلكتتاب بعد خصم مصاريف اإلكتتاب

عوامل المخاطرة

هي مجموعة المؤثرات المحتملة التي يجب اإللمام بها والتحوط لها قبل اتخاذ قرار اإلستثمار

فترة اإلكتتاب

تبدأ عملية االكتتاب في يوم األحد 1438/05/8هـ الموافق (2017/02/5م) إلى 1438/05/17هـ
الموافق (2017/02/14م)

القوائم المالية

القوائم المالية المرجعة للسنوات في  31ديسمبر 2013م2014،م ،2015،واإليضاحات المرفقة بها.

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس إدارة الشركة

المحاسب القانوني

المحاسب عبدالوهاب العقيل محاسبون قانونيون واستشاريون

متحصالت اإلكتتاب

القيمة اإلجمالية لألسهم المكتتب بها

مدير اإلكتتاب

شركة كسب المالية

المساهم أو المساهمون

حملة أسهم الشركة ألي فترة محددة من الزمن

المستشار المالي

شركة كسب المالية

المكتتب

كل شخص يكتتب في األسهم

النظام األساسي

النظام األساسي للشركة

قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب
قواعد التسجيل واإلدراج في
ـاء علــى نظــام الســوق المالية
القــرار رقــم  2016-151-3وتاريــخ 1438/03/22ه ـ الموافــق 2016/12/21م بنـ ً
السوق الموازية
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )30/وتاريــخ 1424/0/2ه ـ

نظام السوق المالية

نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم (م )30/وتاريــخ 1424/06/02ه ـ ومــاورد عليــه
مــن تعديــات

نموذج طلب اإلكتتاب
نشرة اإلصدار

نمــوذج طلــب اإلكتتــاب الــذي يجــب علــى المكتتبيــن تعبيئتــه وتقديمــه للجهــة المســتلمة عنــد الرغبــة
فــي اإلكتتــاب.

هذه الوثيقة معدة من قبل الشركة فيما يتعلق باإلكتتاب

يوم العمل

أي يوم بإستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية

الهيئة

هيئة السوق المالية

20

نشرة إصدار شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات

عوامل المخاطرة
إن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة ينطــوي علــى مخاطــر عاليــة ،وقــد ال يكــون االســتثمار فيهــا مالئمــاً إال
للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مزايــا ومخاطــر هــذا االســتثمار ،وتحمــل أي خســارة قــد تنجــم عــن مثــل هــذا االســتثمار.
يتعيــن علــى كل مــن يرغــب فــي االســتثمار فــي األســهم المطروحــة دراســة كافــة المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشــرة بعنايــة بمــا فيهــا
عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمار ،علمــاً بــأن المخاطــر الموضحــة أدنــاه قــد ال تشــمل جميــع المخاطــر التــي يمكــن
أن تواجههــا الشــركة وشــركاتها التابعــة ،بــل إنــه مــن الممكــن وجــود عوامــل إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة أو شــركاتها التابعــة فــي
الوقــت الحالــي والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى عملياتهــا.
إن نشــاط الشــركة ،والظــروف الماليــة ،والتوقعــات المســتقبلية ،ونتائــج العمليــات ،والتدفقــات النقديــة ،قــد تتأثــر ســلباً بصــورة جوهريــة إذا مــا حدثــت أو
تحققــت أي مــن المخاطــر التــي تضمنهــا هــذا القســم والتــي تــرى إدارة الشــركة حاليــاً أنهــا جوهريــة .باإلضافــة إلــى أي مخاطــر أخــرى لــم يحددهــا مجلــس
اإلدارة أو يصنفهــا حاليــاً بأنهــا غيــر جوهريــة ،لكنهــا قــد تحــدث بالفعــل وتصبــح جوهريــة.
ال يكــون االســتثمار فــي األســهم مالئمــاً ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا ذلــك االســتثمار والذيــن يمتلكــون مــوارد كافيــة لتحمــل
أيــة خســارة قــد تنجــم عــن ذلــك االســتثمار .وينبغــي علــى المســتثمر (الــذي يحــق لــه االســتثمار فــي األســهم المطروحــة) الــذي ينتابــه أي شــك بشــأن
اإلجــراء الــذي عليــه اتخــاذه بخصــوص مالءمــة االســتثمار لــه مــن عدمــه أن يرجــع إلــى مستشــار مهنــي متخصــص فــي تقديــم المشــورة بشــأن شــراء األســهم
واألوراق الماليــة المطروحــة.
وفــي حالــة حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد اإلدارة فــي الوقــت الحاضــر بأنهــا جوهريــة ،أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم يتســنى
لــإدارة أن تحددهــا ،أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة ،فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق وإضعــاف قــدرة
الشــركة علــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين وقــد يخســر المســتثمر المحتمــل كامــل اســتثماره فــي أســهم الشــركة أو جــزءٍ منــه.
ويقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة بأنــه علــى حــد علمهــم واعتقادهــم ،فإنــه ال توجــد أي مخاطــر جوهريــة أخــرى كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة بخــاف تلــك
المذكــورة فــي هــذا القســم ،يمكــن أن تؤثــر علــى قــرارات المســتثمرين باالســتثمار فــي أســهم الطــرح.
إن المخاطــر والشــكوك المبينــة أدنــاه مقدمــة بترتيــب اليعبــر عــن مــدى أهميتهــا .كمــا أن المخاطــر والشــكوك اإلضافيــة ،بمــا فــي ذلــك تلــك غيــر
المعلومــة حاليــاً أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة ،قــد يكــون لهــا التأثيــرات المبينــة أعــاه.

-المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها :

·المخاطر المرتبطة باالعتماد على عمالء رئيسيين.
إن األعتمــاد علــى عمــاء رئيسيســن فــي بيــع منتجــات الشــركة يعــد مــن المخاطــر المرتفعــة ،حيــث أنــه أي إنخفــاض فــي مبيعــات
العمــاء الرئيســين ســوف يؤثــر ســلباً علــى األداء التشــغيلي والمالــي ممــا يؤثــر علــى صافــي ربــح الشــركة وأســعار أاســهمها.
أراض مستأجرة.
·مخاطر وجود بعض أصول الشركة على ٍ
·إن المقــر الرئيســي للشــركة والفــروع بعقــود أيجــار وليســت مملوكــة للشــركة وفــي حــال اخــاء العقــار أو عــدم الوصــول مــع مالــك
العقــار إلــى صيغــة اتفاقيــة مناســبة للطرفيــن قــد يــؤدي إلــى تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف اضافيــة وهــذا بالطبــع يؤثــر
ســلباً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالي.مخاطــر قلــة الطلــب علــى برامــج الشــركة
يعتبــر قطــاع تقنيــة المعلومــات الــذي تعمــل فيــه الشــركة ذا منافســة عاليــة ،حيــث تتنافــس الشــركة فيــه مــع شــركات أخــرى ،إال
أنــه فــي حــال لــم تتمكــن الشــركة مــن التجــاوب بســرعة مــع التغيــرات فــي أذواق المســتهلكين ســتتأثر حصتهــا الســوقية بشــكل
ســلبي فــي المســتقبل وســوف يؤثــر بشــكل ســلبي علــى طلــب منتجــات الشــركة ممــا يؤثــر علــى المبيعــات ويؤثــر بشــكل ســلبي
ومباشــر علــى ادائهــا التشــغيلي والمالــي.
للمصدر
·مخاطر المنتج الرئيسي
ٌ
تنتــج الشــركات عــدة برامــج إلدارة العمليــات الحســابية وادارة المخزونــات الحكوميــة ،وبرامــج إدارة نقــاط البيــع ،فــإن مبيعــات
الشــركة تعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى اســم برنامــج «ســماك  »SMACCحيــث يعتبــر برنامجــاً محاســبياً يعمــل تحــت بيئــة وينــدوز  ،حيــث
أن برنامــج  SMACCيعتمــد علــى وينــدوز فــي تخزيــن البيانــات فــي وحــدات تخزيــن تســمى “الســحابة “ Cloudوســتتأثر ربحيــة الشــركة
فــي المســتقبل فــي حــال لحقــت أي أضــرار بســمعة هــذا البرنامــج.
·مخاطر اإلعتماد على موظفين رئيسيين
تعتمــد الشــركة حاليــاً فــي أعمالهــا علــى قــدرات وخبــرات مدرائهــا التنفيذييــن وموظفيهــا اإلدارييــن الرئيســيين .كمــا أن نجــاح الشــركة
يعتمــد أيضــاً علــى اســتقطاب الموظفيــن ذوي الكفــاءات العاليــة والخبــرات لمواجهــة مخاطــر فقدان الموظفيين الرئيســيين وتقليل
اآلثــار الناشــئة عــن تــرك أي منهــم العمــل لــدى الشــركة.وقد ال تتمكــن الشــركة فــي المســتقبل مــن جــذب هــؤالء الموظفيــن أو
اإلحتفــاظ بالموظفيــن الرئيســين ممــا ســيؤثر ســلباً علــى عمليــات الشــركة وتوقعاتهــا ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
·مخاطر اإلعتماد على العمالة األجنبية
تشــكل العمالــة األجنبيــة نســبة  %73مــن إجمالــي عــدد العمالــة بالشــركة كمــا فــي ديســمبر 2016م ،لذلــك ســوف تتأثــر أعمــال
الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائجهــا التشــغيلية بشــكل ســلبي إذا لــم تتمكــن مــن المحافظــة علــى كوادرهــا مــن العمالــة األجنبيــة
المؤهليــن أو ايجــاد بــدالء لهــم يتمتعــون بــذات المســتوى مــن الخبــرات والمهــارات.

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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·مخاطر القرصنة
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﻌﺮب
ـذه
ﻧﻈﻤﺔـاع هـ
ـث تبـ
تعمــل الشــركة بشــكل رئيســي فــي مجــال انتــاج برامــج الحاســب اآللــي المتعلقــة بعمليــات اإلدارة والمحاســبة، ،ﺑﺤﺮحيـ
البرامــج مصحوبــة بترخيــص حســب عــدد المســتخدمين ،إال انهــا كســائر برامــج الحاســب عرضــة لالســتعمال غيــر المرخــص مــن جانــب
قراصنــة الحســاب اآللــي ،وفــي حــال حــدوث ذلــك فــإن مبيعــات الشــركة ســتتأثر ســلباً.
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
·مخاطر عدم الحصول على مبرمجين
يتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي فــي إعــداد وانتــاج برامــج الحاســب اآللــي .،وتعتمــد جــودة هــذه البرامــج بشــكل أساســي علــى
مؤهــات وخبــرات هــؤالء المبرمجيــن ،إال أنــه فــي حــال فقــدت الشــركة مبرمجيهــا ولــم تتمكــن مــن الحصــول علــى مبرمجيــن جــدد،
فــإن نشــاطها االساســي ســيتأثر ســلباً بذلــك.
·مخاطر عدم الخبرة في إدارة الشركات المساهمة
ظلــت إدارة شــركة بحــر العــرب تديــر الشــركة كملكيــة خاصــة ،وبالتالــي ليســت لديهــا خبــرة فــي إدارة الشــركات المســاهمة .وللوفــاء
بالتزاماتهــا كشــركة مســاهمة عامــة ينبغــي علــى الشــركة وضــع وتنفيــذ ضوابــط وإجــراءات داخليــة تتعلــق بالعمــل كشــركة مســاهمة
عامــة ،كمــا ينبغــي عليهــا االلتــزام بمتطلبــات اإلفصــاح وإعــداد التقاريــر المختلفــة وفــق مــا هــو مطلــوب بموجــب النظــم واللوائــح
التــي تصدرهــا الجهــات الرســمية المختصــة  .ويتوقــع أن يفــرض هــذا الوضــع أعبــاء إضافيــة علــى إدارة الشــركة وموظفيهــا ومواردها،
ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي.
·مخاطر عدم اإللتزام بنسب السعودة
تتخــذ الحكومــة تدابيــر لتشــجيع الشــركات علــى تعييــن المواطنيــن الســعوديين وزيــادة نســبة الســعودة مــن خــال برنامــج
«نطاقــات» الــذي يتــم بموجبــه قيــاس التــزام الشــركة بمتطلبــات الســعودة مقابــل نســبة توظيــف الســعوديين مقارنــة بمتوســط
نســبة الســعودة فــي الشــركات العاملــة فــي نفــس القطــاع .وتعــد الشــركة ضمــن الكيــان األخضــر المرتفــع.
ومــع ذلــك ،فقــد تقــرر وزارة العمــل والتنميــة اإلجتماعيــة فــرض سياســات أكثــر صرامــة علــى الشــركات فيمــا يتعلــق بنســبة الســعودة
المطلوبــة مســتقبال .وتشــمل عقوبــات عــدم االلتــزام بنســب الســعودة المقــررة إيقــاف إصــدار تأشــيرات العمالــة الالزمــة للشــركة
وإصــدار الموافقــات الالزمــة لنقــل كفالــة العامليــن غيــر الســعوديين لدى الشــركة ومنع اشــتراك الشــركة فــي المناقصات الحكومية
وعــدم منحهــا قروضــاً أو حوافــز حكوميــة أخــرى .وعليــه فــي حــال عــدم القــدرة علــى اإللتــزام بنســب الســعودة المقــررة فقــد تتأثــر
عمليــات الشــركة وأدائهــا المالــي وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا .
·المخاطر المتعلقة بالدعاوي القضائية
فيمــا يخــص الدعــاوي والمطالبــات التــي تقيمهــا الشــركة أو التــي تقــام ضدهــا ،هنــاك قضيتيــن ضــد الشــركة وقــد يترتــب عليهــا
ســداد مبلــغ مالــي قــدره  154,986ريــال ســعودي ،منهــا مبلــغ  92,750ريــال ســعودي ســيتم ســدادها لصــدور قــرار مــن المحكمــة ضــد
الشــركة وفيمــا يخــص المبلــغ األخــر مــا زالــت الشــركة بانتظــار رد المحكمــه عليــه ،بهــذا ســوف تتأثــر الشــركة بتلــك القضايــا ســلباً علــى
نتائجهــا الماليــة وعملياتهــا التشــغيلية.
· المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والسيولة
إن عــدم توفــر الســيولة الكافيــة بالشــركة أو القــدرة علــى تســييل بعــض أصولهــا ســيؤثر بشــكل مباشــر علــى األنشــطة التشــغيلية
للشــركة ممــا قــد يعيــق حركــة المبيعــات فيؤثــر ســلباً علــى األداء المالــي وأربــاح الشــركة.
·مخاطر االئتمان والديون المشكوك في تحصيلها
إن الديــون المعدومــة أو المشــكوك فــي تحصيلهــا تعتبــر عائــق كبيــر علــى الشــركة ،وتؤثــر علــى األداء والنتائــج الماليــة فــي
نهايــة الســنة ممــا يخفــض مــن إجمالــي اإليــردات والتــي تنعكــس بخفــض صافــي ربــح الشــركة ،كمــا أن أي تغييــر مســتقبلي فــي
السياســات المحاســبية التــي قــد تتبناهــا الشــركة قــد يضطرهــا إلــى رفــع قيمــة المخصصــات التــي يتوجــب عليهــا تجنيبهــا لتغطيــة
قيمــة الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا وذلــك يؤثــر بشــكل ســلبي ومباشــر علــى ربحيــة الشــركة.
مستقبال
·مخاطر عدم توفر التمويل اإلضافي
ً
تعتمــد احتياجــات الشــركة التمويليــة علــى رأس مالهــا وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة والتمويــل التــي
تحصــل عليــه مــن الجهــات والبنــوك الممولــة لهــا ،وال تضمــن الشــركة الحصــول علــى التمويــل الــازم فــي الوقــت المناســب بشــروط
مقبولــة إن دعــت حاجــة الشــركة لذلــك ممــا ســيؤثر ســلباً علــى تنفيــذ أعمــال الشــركة.
·المخاطر المتعلقة بعدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة او انتهائها أو عدم تجديدها
مــن المتطلبــات النظاميــة والقانونيــة األساســية هــي تجدبــد التصاريــح والتراخيــص الالزمــة ،وفــي حــال لــم يتــم تجديدهــا أو التأخــر
فــي التجديــد فــإن ذلــك يــؤدي إلــى إيقــاف جميــع خدمــات الشــركة المتعلقــة بالجهــات المختصــة ممــا ســيأثر ســلبيا علــى نشــاط
الشــركة وعملياتهــا ووضعهــا المالــي.
·مخاطر عدم الخبرة في إدارة الشركات المساهمة العامة
إن وضــع وتنفيــذ ضوابــط وإجــراءات داخليــة تتعلــق بالعمــل كشــركة مســاهمة عامــة مــن المتطلبــات األساســية علــى الشــركات
المســاهمة ،بذلــك يجــب علــى الشــركة االلتــزام بمتطلبــات اإلفصــاح وإعــداد التقاريــر المختلفــة وفــق مــا هــو مطلــوب بموجــب
النظــام واللوائــح التــي تصدرهــا الجهــات الرســمية المختصــة  .ويتوقــع أن يفــرض هــذا الوضــع أعبــاء إضافيــة علــى إدارة الشــركة
وموظفيهــا ومواردهــا ،ممــا قــد يؤثــر ســلباً علــى أعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي ،وأي خطــأ أو تعثــر فــي تطبيــق متطلبــات الجهــات
التنظميــة علــى الشــركة المســاهمة ســيؤثر ســلباً علــى األنشــطة التشــغيلية للشــركة أو تحملهــا غرامــات ماليــة تؤثــر ســلباً علــى
النتائــج الماليــة للشــركة.
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-المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع :

·مخاطر التقلبات في العرض والطلب في األسواق المحلية واإلقليمية.
تعتمــد الشــركة علــى تكنولوجيــا المعلومــات والبرمجيــات التــي تخضــع للعــرض والطلــب ســواء فــي األســوق المحليــة أو اإلقليميــة
حيــث يعتمــد مســتقبل الشــركة علــى عــدة عوامــل مثــل النمــو الســكاني ،التوظيــف ،نمــو الشــركات وقطــاع األعمــال ،نمــو إجمالــي
الناتــج المحلــي ،وأي تغييــر فــي أي مــن هــذه العوامــل قــد يحمــل أثــراً ســلبياً علــى ايــرادات الشــركة وربحيتهــا.
·المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت وتذبذب نسب الفائدة وتكاليف التمويل.
تتمثــل مخاطــر أســعار صــرف العمــات االجنبيــة علــى الشــركة عندمــا تربطهــا مــع مورديــن دولييــن يتطلــب منهــا التعامــل معهــم
بعملتهــم عنــد التوريد،وذلــك بســبب التغيــر فــي قيمــة المنتجــات او الخدمــات األجنبيــة نتيجــة للتذبذبــات فــي أســعار صــرف
العمــات االجنبيــة ،فســوف يؤثــر أي تذبــذب فــي أســعار الصــرف ســلباً علــى اعمــال الشــركة وأدائهــا المالــي.
·مخاطر استحداث نظام رسوم األراضي البيضاء .
تبعــاً إلقــرار مجلــس الــوزراء لنظــام رســوم األراضــي البيضــاء بتاريــخ 1437/02/12ه ـ (الموافــق 2015/11/24م) ،والــذي ســيؤدي إلــى
تغيــر فــي أســعار األراضــي وبالتالــي التأثيــر ســلباً أو إيجابــاً فــي أســعار العقــارات باإلضافــة إلــى أســعار تأجيرهــا ســوف تتأثــر بهــذا القــرار،
لــذا أي تأثيــر ســلبي علــى أســعار التأجيــر ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة وتوقعاتهــا ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا
المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
·المخاطر المتعلقة بصدور نظام الشركات الجديد
صــدور قــرار مجلــس الــوزراء مؤخــراً بالنظــام الشــركات الجديــد الــذي يحــل محــل النظــام الســابق المعلــن فــي الصحيفــة الرســمية (
أم القــرى ) ،ومــن الممكــن أن يفــرض النظــام الجديــد بعــض المتطلبــات النظاميــة الجديــدة التــي يتوجــب علــى الشــركة التقيــد بهــا،
وقــد يســتلزم مثــل هــذا األمرقيــام الشــركة بإتخــاذ بعــض اإلجــراءات الالزمــة لإلمتثــال لمثــل هــذه المتطلبــات والتــي يمكــن ان تؤثــر
علــى خطــة أعمالهــا أو تســتغرق وقــت طويــل  ،كمــا أفــرد النظــام الجديــد عقوبــات أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده
اإللزاميــة ،وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن أن تتعــرض الشــركة إلــى مثــل هــذه العقوبــات فــي حــال عــدم إلتزامهــا بهــا
·مخاطر طبيعة قطاع تقنية المعلومات
حديثــاً ركــزت القيــادة الســعودية علــى تطويــر قطــاع تقنيــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية لمقابلــة الطلــب المتزايــد
علــى هــذا القطــاع بشــكل مســتمر .وعليــه ،فــإن لــم تســتوعب الشــركة هــذا النمــو والتغيــر فــي هــذا القطــاع ،وتتجــاوب معهــا
بشــكل ســريع فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض حصتهــا مــن الســوق ،وبالتالــي مبيعاتهــا وأرباحهــا التشــغيلية.
·مخاطر المنافسة
ال يوجــد تأكيــد واضــح علــى أن الشــركة ســتكون قــادرة علــى المنافســة بفعاليــة فــي مواجهــة المنافســين فــي الحاضــر والمســتقبل.
حيــث أن الســوق قــد يصــل إلــى مرحلــة اإلشــباع فــي حــال زيــادة العــرض علــى الطلــب .وعــاوة علــى ذلــك ،فقــد يتوفــر للجهــات
المنافســة قــدر أكبــر مــن المــوارد المتاحــة لهــم مقارنــة بمــوارد الشــركة .فالتغيــرات فــي البيئــة التنافســية أو فــي سياســات التســعير
مــن جانــب الجهــات المنافســة قــد يــؤدي إلــى انخفــاض إيــرادات الشــركة أو خســارة حصتهــا مــن الســوق ،وجميــع هــذه العوامــل
يمكــن أن تؤثــر ســلباً إلــى حــد كبيــر علــى أنشــطة العمــل ،ونتائــج العمليــات ،واألداء المالــي للشــركة.
·مخاطر اإلندماجات
إن مــن شــأن اإلندماجــات الجوهريــة التــي يمكــن أن تطرأفــي قطــاع تقنيــة المعلومــات فيمــا بيــن الشــركات العاملــة فــي نفــس
القطــاع التأثيــر علــى معطيــات الســوق وتركــز الجهــات المســيطره عليــه .كمــا مــن الممكــن أن تؤثــر اإلندماجــات فــي حجــم قاعــدة
العمــاء التــي تتعامــل معهــا الشــركة ،فضـ ًـا عــن تأثيرهــا علــى أســعار الخدمــات المقدمــة والتــي حينهــا ســتضطر الشــركة إلــى
تعديــل أســعارها اســتجابة لمتغيــرات الســوق ممــا يــؤدي إلــى التأثيــر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا
ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
·مخاطر عدم اإلستقرار السياسي واإلقتصادي في منطقة الشرق األوسط
نجــد أن كثيــر مــن الــدول المحيطــة بالمملكــة العربيــة الســعودية والتــي تعمــل فيهــا الشــركة حــاالت متفاوتــة مــن عــدم اإلســتقرار
السياســي ،فضـ ًـا عــن أن تلــك الــدول عرضــة لمخــاوف سياســية وأمنيــة مســتمرة ،فــإن اســتمرار أي مــن حــاالت عــدم اإلســتقرار بهــا
ســوف يؤثــر علــى دخــل الشــركة مــن اتفاقيــات اإلشــراف اإلداري مــع تلــك الــدول وهــو مــا قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى نشــاط
الشــركة التشــغيلي والمبيعــات خــارج المملكــة ممــا يؤثــر أيضــاً علــى أربــاح الشــركة. .

-المخاطر المتعلقة باألسهم :

·مخاطر السيطرة من قبل المساهمين البائعين
ســيظل المســاهمون المؤسســون فــي وضــع يمكنهــم مــن الســيطرة علــى جميــع األمــور التــي تتطلــب موافقــة المســاهمين ،بمــا
ذلــك انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وزيــادة رأس مــال الشــركة وتخفيضــه ودخولهــم فــي نشــاطات متعلقــة باإلندمــاج واإلســتحواذ
وغيرهــا مــن القــرارات المؤثــرة .وســيمتلك المســاهمون المؤسســون  %80مــن أســهم الشــركة بعــد اإلنتهــاء مــن االكتتــاب .وعليــه،
ســيكون بمقدورهــم مجتمعيــن التأثيــر علــى كافــة األمــور التــي تتطلــب موافقــة المســاهمين ومــع مــرور الوقــت قــد يتغيــر هيــكل
المســاهمين فــي المســتقبل ممــا قــد يســمح لمجموعــة مــن المســاهمين الســيطرة علــى قــرارات الشــركة ووضعهــا المالــي.

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

·مخاطر عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة واحتمال تذبذب سعر السهم
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻧﻈﻤﺔ
ـاب
االكتتـ
اﻟﻌﺮبـعر
ﺑﺤﺮ سـ
لــم يســبق وجــود ســوق ألســهم الشــركة ،ولــم يســبق تداولهــا فــي الســوق الماليــة ،وال يوجــد أي تأكيــد بــأن
ســيكون مســاوياً لســعر تــداول الســهم فــي الســوق بعــد عمليــة االكتتــاب فــي حــال عــدم وجــود ســوق فعــال ومســتمر لتــداول
اﻟﻌﺮبـهم الشــركة ســلبا ممــا يؤثــر
األســهم .وفــي حالــة غيــاب ســوق نشــط لتــداول أســهم الشــركة فســوف تتأثــر ســيولة وســعر تــداولﺑﺤﺮأسـ
ـاء علــى عــدة عوامــل منهــا
بشــكل غيــر مباشــر ســلباً علــى ســعر السـ ً
ـهم.وقد تــم تحديــد ســعر االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة بنـ ً
وضــع الشــركة وتطلعاتهــا المســتقبلية ومعطيــات ســوق األســهم ،والتفــاوض بيــن المستشــار المالــي والشــركة ،ووضــع االقتصــاد
العــام والبيئــة التنظيميــة التــي تعمــل فيهــا الشــركة وعوامــل أخــرى خارجــة عــن نطــاق ســيطرة الشــركة إلــى حــدوث تفــاوت كبيــر
فــي ســيولة تــداول ســهم الشــركة وســعره.
·مخاطر تتعلق بتوزيع أرباح األسهم
يعتمــد قــرار الشــركة علــى توزيــع أربــاح فــي المســتقبل علــى عــدة عوامــل منهــا ،تحقيــق األربــاح وحجــم األربــاح المحققــة ،وتوافــر
الســيولة النقديــة ،والمركــز المالــي للشــركة ،إال أن تلــك األربــاح قــد تتفــاوت تبعــاً لصافــي دخــل الشــركة ،وال يوجــد ضمــان أن تــوزع
الشــركة أرباحــاً فــي المســتقبل أو علــى اإلطــاق ،إن قــدرة الشــركة علــى اإلعــان عــن تحقيــق وصــرف أربــاح نقديــة علــى األســهم
قــد تكــون مرتبطــة بالنفقــات الرأســمالية المســتقبلية وأحــكام وشــروط اتفاقيــات التســهيالت االئتمانيــة ،وعليــه فــإن الشــركة ال
تضمــن لمســاهميها أنــه ســيتم توزيــع أيــة أربــاح مســتقبلية ،فــإن هــذه ســوف يؤثــر ســلباً علــى ربحيــة الســهم وأســعار أســهم الشــركة.
·مخاطر بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح
ـتقبال بعــد الطــرح ،أو احتمــال حــدوث مثــل هــذا البيــع أو االعتقــاد بذلــك فــي
إن بيــع كميــات كبيــرة مــن األســهم فــي الســوق مسـ ً
ـتقبال قــد يــؤدي
الســوق  ،ســيكون لــه أثــر ســلبي علــى أســعار تــداول األســهم فــي الســوق ،كمــا أن طــرح أســهم لالكتتــاب العــام مسـ ً
إلــى خفــض النســب المئويــة لحصــص المســاهمين ممــا يؤثــر ســلباً علــى نســة ملكيتهــم مــن أســهم الشــركة وقــد ينتــج عنــه إنخفــاض
ســعر الســهم .حيــث ســيخضع المســاهميين الحالييــن لفتــرة حظــر مدتهــا اثنــي عشــرة ( )12شــهراً تبــدأ مــن تاريــخ تــداول األســهم،
ويحظــر عليهــم خاللهــا التصــرف بــأي مــن األســهم التــي يملكونهــا بالشــركة .وقــد يــؤدي بيــع المســاهمين المؤسســين أو أي
ـدد كبيــر مــن األســهم بعــد انتهــاء فتــرة الحظــر إلــى التأثيــر ســلبياً علــى أســهم الشــركة وبالتالــي انخفــاض ســعرها بالســوق.
منهملعـ ٍ
·مخاطر سيولة أسهم الطرح
اليوجــد أي تأكيــد ســعر الســهم الــذي ســيتم تداولــه فــي الســوق بعــد عمليــة الطــرح ســيكون مســاوياً أو أعلــى مــن ســعر اإلكتتــاب
وقــد ال يتمكــن المكتتبــون مــن بيــع األســهم التــي اكتتبــوا فيهــا بنفــس ســعر اإلكتتــاب أو بســعر أعلــى منــه وفــي حــال إنخفــاض
ســعر الســهم بعــد الطــرح عــن ســعر اإلكتتــاب فقــد يؤثــر ســلباً بتحقيــق خســائر وعــدم إمكانيــة بيــع وتســييل األســهم .وقــد يخضــع
ســعر الســهم للشــركة فــي الســوق لتقلبــات كبيــرة وذلــك نتيجــة لعوامــل التغييــرات فــي نتائــج أعمــال الشــركة أو مركزهــا المالــي أو
التوقعــات الخاصــة بأدائهــا المســتقبلي أو نتيجــة حالــة لإلقتصــاد الســعودي ،أو وضــع الســوق فــي هــذا القطــاع،
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها :
1 .1مقدمة

شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات (ويشــار إليهــا فيمــا بعــد ب ـ «الشــركة أو المصــدر») شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت بموجــب
ســجل تجــاري رقــم  1010169116بتاريــخ 1422/6/27ه ـ الموافــق ( 2001/09/16م) كشــركة ذات مســئولية محــدودة ومــن ثــم تحولــت
الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة بــرأس مــال خمســين مليــون « “ 50,000,000ريــال ســعودي بموجــب قــرار الشــركاء
وقــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم (/107ق) وتاريــخ 1429/3/23ه ـ الموافــق (2008/03/31م) بالموافقــة علــى ترخيــص شــركة
بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات كشــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة  ،ومــن ثــم قامــت الشــركة برفــع رأس المــال إلــى مئــة مليــون
« “ 100,000,000ريــال مقســمة إلــى عشــرة مليــون ( )10,000,000ســهما عاديــاً وهــي متســاوية القيمــة وتبلــغ القيمــة األســمية للســهم
الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية ،وكلهــا أســهم عاديــة وذلــك بتاريــخ 1430/01/13ه ـ الموافــق ( 2009 /01 /10م).

يقــع مقرهــا الرئيســي فــي الريــاض المملكــة العربيــة الســعودية ـ الطريــق الدائــري الشــرقي حــي الريــان مخــرج رقــم  14ص.ب 40268
الريــاض  11499هاتــف -00966 )11( 6444449 :الرقــم الموحــد  - 920000559 :فاكــس.009661١ )11( 4930821 :
قســمة إلــى عشــرة مليــون ( )10,000,000ســهماً
ـاال ســعودياً ُم َّ
ُحــدد رأس المــال الحالــي للشــركة بمبلــغ مئــة مليــون (  )100,000,000ريـ ً
عاديــاً اســميا وهــي متســاوية القيمــة وتبلــغ القيمــة االســمية للســهم الواحــد منهــا عشــرة ( )10ريــاالت ســعودية  ،وكلهــا أســهم عاديــة
[عينيــة ونقديــة ] ممثلــة فــي رأس مــال الشــركة المدفــوع عنــد التأســيس وبعــد زيادتــه التــي تمــت بموجــب اجتمــاع الجمعيــة العامــة
غيــر العاديــة لشــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات بتاريــخ 1430/01/13ه ـ الموافــق 2009/01/10م.
جدول :هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح:
إسم المساهم

رقم

عدد األسهم

نسبة الملكية قبل
الطرح

964,348

%9.64

عدد األسهم

نسبة الملكية بعد
الطرح

771,478

%7.71

1

محمد بن صالح بن محمد السحيباني

4,722,167

%47.22

3

شركة بيجي المحدودة

2,666,473

%26.66

2,133,178

-

-

2,000,000

2
4

5

علي بن ناصر بن عبدالرحمن الوهيبي
مستثمرون يملكون أقل من %5

المستثمرين المؤهلين
المجموع

%16.47

1,647,012
%100

10,000,000

3,777,734

%37.78

%21.33
%20.00

1,317,610
10,000,000

%13.18
%100

2 .2أبرز التطورات منذ تأسيس الشركة
يبين الجدول التالي تفاصيل أبرز تطورات الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة.
العام
2006
2007
2008
2009

 -زيادة رأس مال الشركة إلى  50مليون ريال سعودي

الحدث

 -افتتاح مكتب مبيعات في جدة

 -تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة

 الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى  100مليون ريال سعودي -افتتاح مكتب مبيعات في خميس مشيط

2010

 مشاركة في معرض الجيتكس بدبي -افتتاح مكتب مبيعات في القصيم

2012

-المشاركة في مؤتمر الحكومة اإللكترونية الذي اقيم بالرياض

2011

-اكتمال المرحلة األولى من تطوير أنظمة الحكومة اإللكترونية GIC

2013

 -توقيع اتفاقية مع جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية نقوم بموجبها بتدريس طالب كلية االقتصاد على نظام سماك

2014
2015

 االنتهاء من تطوير نظام سماك كالود توقيع مع شركة تداول لتقديم خدمات الحفظ والتسجيل وتحميل سجل المساهمين في المحافظ االستثمارية توقيع عقد منح وكالة حصرية في دول الخليج مع الشركة األلمانية ASSICO المشاركة كأول شركة سعودية في المعرض العالمي المقام في مدينة هانوفر األلمانية Cebit المشاركة في معرض الجيتكس بدبي -تدشين نظام سماك كالود
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2016

 توقيع اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت المشاركة في المعرض العالمي المقام في مدينة هانوفر األلمانية Cebit المشاركة في معرض الجيتكس بدبي اكتمال المرحلة الثانية من تطوير أنظمة الحكومية اإللكترونية GIC -افتتاح مكتب مبيعات في تبوك

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

3 .3رؤية المصدر

ان تصبــح شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات الشــركة الوطنيــة الرائــدة فــي مجــال تقديــم الخدمــات البرمجيــة المميــزة والمتكاملــة
التــي تفــي باحتياجــات العمــاء المختلفــة وتنــال رضاهــم علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي ،والعالمــي وذلــك مــن خــال جــودة
البرامــج والخدمــات المتطــورة والحلــول الفعالــة.

4 .4رسالة المصدر وإستراتيجيته العامة :

توفيــر البرامــج الحديثــة المتكاملــة والمتميــزة ذات جــودة عاليــة تســاهم فــي نجــاح ونمــو وتطويــر األعمــال لــدى العمــاء فــي القطاعيــن
العــام والخــاص وذلــك مــن مــن خــال توفيــر فريــق عمــل مؤهــل مــن أفضــل المبرمجيــن والمحلليــن المختصييــن والفنييــن والمدربيــن.

5 .5نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:
توفير البرمجيات والكتب الخاصة بكل برنامج وتقديم الدعم الفني واالرشاد التقني «التدريب».يوجد لدى الشركة عالقات تجارية طويلة االمد مع عمالئها.تواجد منتج الشركة في عديد من دول العالم.توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت لتسويق منتجات الشركة حول العالم.تقديم خدماتها لجميع قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.قاعدة متنوعة من العمالء.حجم العمليات التشغيلية للشركة.-الخبرة اإلدارية والفنية والمالية لدى الشركة.

6 .6التطورات الرئيسية لرأس مال الشركة:

مؤسسة فردية:
بتاريــخ 1403/01/28ه ـ الموافــق (1982/11/15م) تأسســت الشــركة كمؤسســة فرديــة باســم مؤسســة بحــر العــرب للمقــاوالت
بموجــب الســجل التجــاري رقــم( )1010050768مملوكــة مــن قبــل الســيد /محمــد صالــح محمــد الســحيباني.
شركة ذات مسئولية محدودة:
بتاريــخ 1422/06/27ه ـ الموافــق ( 2001/09/16م) تــم تحويــل المؤسســة إلــى شــركة ذات مســؤولية محــدودة باســم شــركة بحــر
العــرب ألنظمــة المعلومــات برأســمال قــدرة ( )1.000.000مليــون ريــال ســعودي مقســم إلــى ( )10.000عشــرة ألــف حصــة عينيــة
متســاوية القيمــة قيمــة الحصــة ( )100مائــة .
بتاريــخ 1427/06/27ه ـ الموافــق (2006/07/24م) تــم زيــادة رأس المــال إلــى  50,000,000ريــال مقســم إلــى ( )480,000حصــة عينيــة و
( )20,000حصــة نقديــة .
بتاريــخ 1429/03/20ه ـ الموافــق (2008/03/28م) اتفــق الشــركاء علــى تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى
شــركة مســاهمة مقفلــة ,وتــم تعييــن مجلــس إدارة مكــون مــن أربعــة أعضــاء ومــدة الشــركة ( )99ســنة .وصــدر القــرار الــوزاري
بالموافقــة علــى إعــان تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة.
انعقــدت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لشــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات بمقــر الشــركة بمدينــة الرياض بتاريــخ 1430/01/13هـ
الموافــق (2009/01/10م) وتمــت زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ( )50,000,000ريــال إلــى ( )100,000,000ريال.

7 .7نشاط الشركة الحالي:
1 .1أنظمة الحسابات اإللكترونية وأنظمة المعلومات .
2 .2أنظمة وأجهزة الحاسب اآللي وخدمات الشبكات واالنترنت ,
3 .3تقنيات الـ  ipوالفيديو كونفرنس .
4 .4أنظمة كاميرات المراقبة وباألخص عن طريق )IP) IP Surveillance
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5 .5الربط بين أنظمة االتصاالت العسكرية والعكس إلي Tadila
6 .6أنظمة توسعة الشبكات الهاتفية نقطة لنقطة ()point-to- point
7 .7أنظمة الربط الميكرويفي Microwave Link systems
8 .8أنظمة التحكم والمراقبة عن بعد .
9 .9المقسمات الفرعية الهاتفية وأنظمة السنتراالت.
1010أنظمة تشفير أجهزة الفاكس الهاتف واالتصاالت الالسلكية
1111أنظمة الرد اآللي وتسجيل المكالمات .
1212االتصاالت البعيدة . HF Systems
1313االتصاالت قريبة المدي

التوجــد لــدى الشــركة نيــة األن بإضافــة أي نشــاطات أو منتجــات جديــدة إنمــا ســتعمل علــى تطويــر منتجاتهــا الحاليــة والعمــل علــى
طلبــات عمالئهــا.

8 .8منتجات وخدمات الشركة :
.1

1خدمات القطاع التجاري :
·النظام المحاسبي السعوديSMACC
·نظام ادارة الشركات الكبيرة والمصانع SCRIBES
·نظام ادارة المعلومات الحكومية GIC
·البوابة االلكترونية
·نظام إدارة الشركات التجارية  -سكرايبس
·نظام إدارة الملفات و األرشفة
·نظام الصادر و الوارد
·نظام إدارة المشاريع
·نظام إدارة الجودة
·نظام إدارة األصول الثابتة
·نظام إدارة الموارد البشرية
·نظام إدارة المحتوى
·أنظمة الحماية
·أنظمة االتصاالت
·التعليم عن بعد
·أنظمة االجتماعات عن طريق الفيديو

9 .9خدمات القطاع الحكومي :

·نظام المستودعات الحكومية.
·البوابة االلكترونية.
·نظام إدارة الحسابات الحكومية.GIC
·نظام إدارة الملفات و األرشفة.
·نظام الصادر و الوارد.
·نظام إدارة المشاريع.
·نظام إدارة المبيعات.
·نظام إدارة الجودة.
·نظام إدارة األصول الثابتة.
·نظام إدارة الموارد البشرية.
·نظام إدارة المحتوى.
·أنظمة الحماية.
·أنظمة االتصاالت.
·أنظمة االجتماعات عن طريق الفيديو.

تقــدم شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات خدماتهــا فــي عديــد مــن دول العالــم منهــا البحريــن واإلمــارات وقطــر والكويــت وعمــان
والســودان ومصــر وليبيــا والمغــرب واألردن وســوريا واليمــن وغانــا والصيــن وبلغاريــا واســبانيا والبرازيــل ،باإلضافــة إلــى تدريــس نظــام
ســماك كمــادة أساســية فــي جميــع الكليــات التقنيــة بالمملكــة وعــدد مــن الجامعــات ،كمــا أن طبيعــة التعامــل مــع جميــع األعمــال خــارج
المملكــة العربيــة الســعودية عبــارة عــن موزعيــن معتمديــن ويتــم التعامــل معهــم كأي عميــل داخــل المملكــة.
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ويأكــد المصدرأنــه ال يمتلــك أيــة أصــول جوهريــة خــارج المملكــة .سياســة المصــدر بشــأن األبحــاث والتطوير:يتــم بالفعــل تطويــر
ـركة
ﻧﻈﻤﺔالشـ
أنظمــة
وعمــل أبحــاث علــى أنظمــة الشــركة كل فتــرة زمنيــة وحاليــا يتــم التعــاون مــع شــركة ون بيــج ســوفت فــي عمليــة تطويــر
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
وتتبــع الشــركة اآلليــات التاليــة فــي عمليــة التطويــر :
.
جديدة
اصدارات
بتدشين
وذلك
سنوات
أربع
أقصى
يتم التطوير على جميع األنظمة بحد
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
تحديد وتحليل متطلبات العمالء في البرنامج وكذلك أيضاً متغيرات السوق مثل إضافة آلية
عمل ضريبة القيمة المضافة على األنظمة وغيرها من المتطلبات .
تنفيذ أنظمة خاصة للعمالء حسب طبيعة نشاط العميل مثل مشروع انشاء وتطوير بوابة
الكترونية خاصة برعاية األيتام (تم تنفيذها إلحدى الجهات الخيرية ) وغيرها .
وعن آلية العمل المتبعة في إدارة التطوير والبرمجة لدى الشركة تكون بالمراحل التالية :
مرحلة جمع وفرز المتطلبات .
مرحلة تحليل المتطلبات ورسم الهيكل األرتباطي لقاعدة البيانات.
مرحلة تصميم الشاشات واعتمادها .
مرحلة بناء النظام .
مرحلة التأكد من جودة البناء والتصميم .
مرحلة التجربة وإلعتماد .
مرحلة اطالق النظام .

1010الموظفون

باإلشــارة إلــى بيــان التوطيــن الصــادر مــن وزارة العمــل بلغــت نســبة التوطيــن فــي الشــركة لعــام 2015م نســبة قدرهــا  ،%28,45كمــا فــي
ديســمبر 2016م بلــغ عــدد العامليــن فــي شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات مــا يقــارب  106موظــف ،وحققــت الشــركة نســبة
توطيــن قدرهــا %29.90
ويوضح الجدول التالي تفاصيل الموظفين في الشركة حسب فئاتهم خالل العام 2015م2016 ،م:
القسم

كما في ديسمبر 2016

كما في ديسمبر 2015
سعوديون

غير سعوديون

المجموع

سعوديون

غير سعوديون

المجموع

األدارة العامة

1

1

2

1

1

2

الشئون اإلدارية

2

1

3

3

0

3

الشئون المالية

0

4

4

0

5

5

الشئون القانونية

1

0

1

1

0

1

إدارة شبكة الحلول

2

4

4

3

2

5

إدارة البرمجة

0

3

3

إدارة سكرايبس

0

6

قسم المبيعات

4

9

قسم التركيب والتدريب

1

8

قسم السنترال

0

قسم الصيانة

قسم السكرتارية

1

2

قسم عقود الصيانة

0

المعرض

0

القسم النسائي

قسم تفعيل البرامج

6

0

8

8

14

3

9

12

0

4

4

13

12

1

11

12

0

2

2

0

2

1
1

9

1
1

0

0
0

10
1
2

10
1
2

6

0

6

13

0

13

0

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1
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فرع الخبر

1

5

6

1

5

6

فرع القصيم

0

3

3

0

3

3

فرع جدة

0

فرع خميس مشيط

1

قسم الخدمات

0

االجمالي

22

فرع تبوك

السائقين

0
0

4
3
1

3
2

74

4
4
1

3

2

96
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0
0
1

0

0
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5
3
0

3

3

77

5
3
1

3

3
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارة والموظفون في اإلدارة العليا بما يلي:
 .1أنــه لــم يتــم اإلعــان عــن أفــاس أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أي مــن أعضــاء اإلدارة العليــا بالشــركة أو ســكرتير
مجلــس اإلدارة.
 .2أنــه لــم يتــم اإلعــان عــن أي اعســار فــي الســنوات الخمــس الســابقة لشــركة كان أي مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أي مــن
أعضــاء اإلدارة العليــا بالشــركة أو ســكرتير مجلــس اإلدارة معينــاً فيهــا فــي منصــب إداري أو شــرفي.
 .3أن كافــة اإلتفاقيــات مــع األطــراف ذات العالقــة ستســتمر علــى أســاس تنافســي وأن يتــم التصويــت علــى جميــع العقــود مــع
األطــراف ذات العالقــة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة مــع امتنــاع عضــو مجلــس اإلدارة الــذي
لــه مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي هــذه العقــود مــن التصويــت عليهــا ســواء فــي مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة العاديــة.
 .4ال يتمتع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء التنفيذيين بحق التصويت على أي عقد أو عرض له فيه مصلحة.
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الهيكل التنظيمي :

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

1 .1توضيح الهيكل التنظيمي

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

أ  /ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﺤﻴﺒﺎﻧﻲ

ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻠﺠﺎن

وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

أ /ﻫﻴﺜﻢ اﻟﺴﺤﻴﺒﺎﻧﻲ

أ  /ﻋﺎدل ﻣﻮﺳﻰ

ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ وﻣﻜﺎﻓﺂت

أ /ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻮاس

أ /ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﺑﺨﺎري

أ /ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ

إدارة ﻧﻈﺎم ﺳﻤﺎك

إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺨﺒﺮ

إدارة ﻧﻈﺎم ﺳﻜﺮاﻳﺒﺲ

إدارة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﺟﺪة
اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﺧﻤﻴﺲ
ﻣﺸﻴﻂ

إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺪﻋﻢ
ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
ﻋﻘﻮد اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة واﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺤﻠﻮل
)إدارة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ(
أ /ﻫﺸﺎم اﻟﺴﺤﻴﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ
واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
واﻟﺠﻮدة
GIC

أ /ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻮاﺑﻞ

ادارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺸﻮون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﻤﻮارة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

أ /أﺣﻤﺪ ﻓﻴﺎض

أ /ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻔﻮزان

أ /أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺴﻮﻣﻲ

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
رﺋﻴﺲ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
أﻣﻴﻦ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻟﻤﺤﺎﺳﺐ

اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻲ
أ/ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن

ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻘﻮد
واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت

اﻟﺨﺪﻣﺎت
ادارﻳﺔ

ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
واﻟﺘﻈﻠﻢ

ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

اﻻﺗﺼﺎﻻت ادارﻳﺔ

اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
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مجلس اإلدارة
يدير الشركة مجلس إدارة يتألف من ( )6أعضاء وجميعهم أعضاء مستقلين و( )2أثنان منهم تنفيذين
م
1
2
3
4
5
6

األسم

المنصب

محمد صالح السحيباني

رئيس مجلس اإلدارة

سعودي

66

المدير العام

سعودي

37

عبدالعزيز بن محمد الخليفة

العضو المنتدب

عبدالله بن محمد الحواس

هيثم بن محمد السحيباني

هشام بن محمد السحيباني

عبدالمنعم بن يولداش بخاري

الجنسية

العمر

سعودي

67

الصفة

غير مستقل  /غير تنفيذي
غير مستقل  /تنفيذي
تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

54

مستقل  /غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

سعودي

56

مستقل  /غير تنفيذي

سعودي

عضو مجلس اإلدارة

31

تنفيذي

 1-2ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء وسكرتير مجلس اإلدارة الحاليين:
االسم
المنصب
الجنسية
الخبرات العملية
االسم
المنصب
الجنسية
الخبرات العملية
االسم
المنصب
الجنسية
الخبرات العملية
االسم
المنصب
الجنسية
الخبرات العملية
االسم
المنصب
الجنسية

محمد صالح السحيباني
رئيس مجلس اإلدارة
سعودي
مؤســس الشــركة ويعمــل منــذ  36ســنة فــي
تطويــر الشــركة خبــرة فــي مجال تقنية المعلومات
ســبق ان عمــل كموظــف فــي اإلدارة الماليــة فــي
جامعــة الملــك ســعود ويشــغل منصــب رئيــس
مجلــس اإلدارة حاليــا للشــركة.

العمر
المؤهالت العلمية
تاريخ التعيين

66
بكالوريوس
منذ تأسيس الشركة

67
العمر
عبدالعزيز محمد الخليفة
ماجستير
المؤهالت العلمية
العضو المنتدب
2008/09/23م
تاريخ التعيين
سعودي
عمــل فــي قســم الحاســب اآللــي لشــركة الكهربــاء الســعودية وشــركة االتصــاالت الســعودية يشــغل
حاليــاً منصــب العضــو المنتــدب للشــركة.
37
العمر
هيثم محمد السحيباني
دبلوم
المؤهالت العلمية
المدير العام
2009/01/10م
تاريخ التعيين
سعودي
تنقــل فــي عــدة مناصــب فــي الشــركة ويشــغل حاليــاً منصــب المديــر العــام وعضــو فــي مجلــس اإلدارة
للشــركة.
54
العمر
عبدالله محمد الحواس
دبلوم
المؤهالت العلمية
عضو مجلس اإلدارة
2014/09/16م
تاريخ التعيين
سعودي
يعمل في مجال الصحافة صحفي في جريدة الرياض حاليا وعضو في مجلس إدارة الشركة.
هشام محمد السحيباني
عضو مجلس اإلدارة
سعودي

العمر
المؤهالت العلمية
تاريخ التعيين

31
بكالوريوس
2009/01/10م
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الخبرات العملية
االسم
المنصب
الجنسية
الخبرات العملية
االسم
المنصب
الجنسية
الخبرات العملية

عضــو لجنــة االقتصــاد وتقنيــة المعلومــات فــي غرفــة الريــاض ومديــر شــركة شــبكة الحلــول وعضــو
مجلــس ادارة فــي الشــركة

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

56
العمر
عبدالمنعم يولداش بخاري
بكالوريوس
المؤهالت العلمية
عضو مجلس اإلدارة
2014/09/16م
تاريخ التعيين
سعودي
عمــل فــي عــدة مناصــب فــي الغرفــة التجاريــة بمكــة كان آخرهــا منصــب مســاعد أميــن عــام الغرفــة
التجاريــة بمكــة ويمــارس األعمــال الحــرة اآلن مهتــم فــي قطــاع التقنيــة وعضــو مجلــس إدارة فــي
الشــركة .
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

عادل موسى عبدالقادر
موسى
سكرتير مجلس اإلدارة ومدير
دبلوم
المؤهالت العلمية
العالقات وشئون المساهمين
2012/07/10م
تاريخ التعيين
ارتري
يعمــل فــي الشــركة منــذ عــام 2008م شــغل عــدة مناصــب تنفيذيــة فــي الشــركة يشــغل منصــب
ســكرتير مجلــس اإلدارة ومديــر إدارة العالقــات العامــة وشــئون المســاهمين.
العمر

38
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اإلدارة العليا
يتكــون فريــق اإلدارة العليــا لشــركة بحــر العــرب مــن عــدد مــن األعضــاء المهنييــن مــن حملــة الدرجــات العليــا والذيــن يتمتعــون بخبــرات
متميــزة ويتحلــون بمســتوى رفيــع مــن المهــارة فــي مجــال تطبيــق تقنيــات اإلدارة الدوليــة ،باإلضافــة إلــى معرفتهــم الجيــدة باألســواق
المحليــة والدوليــة .وتتكــون اإلدارة التنفيذيــة مــن األعضــاء الموضحيــن بالجــدول التالــي:
االسم

المؤهل العلمي

هيثم محمد السحيباني

دبلوم حاسب آلي

عادل موسى عبدالقادر

دبلوم ادارة أعمال

أحمد طه فياض

بكالوريوس تجارة
المدير المالي

هشام محمد السحيباني

بكالوريوس هندسة
صناعية

أحمد عبدالله القسومي

ثانوية تجارية

عبدالكريم الفوزان

بكالوريوس قانون

ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة العليا
االسم

المنصب
الجنسية

الخبرات العملية

االسم
المنصب
الجنسية
الخبرات العملية
االسم
المنصب
الجنسية
الخبرات العملية

سنوات الخبرة

الجنسية

سعودي

37

15

ارتري

38

مصري

46

مدير ادارة التطوير

5

سعودي

31

مدير اإلدارة القانونية

4

سعودي

31

المدير العام

المنصب

17

سكرتير مجلس اإلدارة ومدير
العالقات وشئون المساهمين
15

7

مدير الشئؤن اإلدارية

أحمد طه فياض

العمر

مصري

تاريخ التعيين

المدير المالي

المؤهالت العلمية

السن

سعودي

40

46

بكالوريوس

2012/12/28م

يعمــل فــي المملكــة مــن عــام  1994كمحاســب وعمــل كمديــر مالــي منــذ عــام  2002فــي مصنــع البنــاء والعمــار
التحــق بشــركة بحــر العــرب نهايــة عــام .2012

31
العمر
عبدالكريم الفوزان
المؤهالت العلمية بكالوريوس
مدير اإلدارة القانونية
2016/07/15م
تاريخ التعيين
سعودي
عمــل كمحامــي ومستشــار قانونــي فــي مكتــب د/عبدالرحمــن المخضــوب ثــم ألتحــق بالشــركة فــي
بدايــة 2016م مديــراً لــإدارة القانونيــة.
40
العمر
أحمد عبدالله القسومي
المؤهالت العلمية ثانوية تجارية
مدير الشئون اإلدارية
2008/01/02م
تاريخ التعيين
سعودي
عمل في الشركة منذ  2008شغل عده مناصب واآلن يعمل مديرا للشئون اإلدارية في الشركة.
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اللجان

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل ثالث لجان هي :لجنة المراجعة ،ولجنة الترشيحات والتعويضات ،ولجنة االستثمار.

1 .1لجنة المراجعة

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

تتألــف لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء .وقــد تــم اعتمــاد قواعــد اختيــار أعضــاء اللجنــة  ،ومــدة عضويتهــم تتألــف لجنــة المراجعــة مــن
األعضــاء التاليــة أســماؤهم :
1

2

3

عبدالمنعم يولداش بخاري
هشام محمد السحيباني
عبدالرحمن خان

رئيس اللجنة
عضو

المراقب المالي

ويوجد لدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة تتبع مباشرة لمجلس اإلدارة .وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة ما يلي :
·اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة لضمان فعاليتها في أداء المهام المناطة بها من مجلس اإلدارة.
·المراقبة الدقيقة لنظام المراجعة الداخلية وإعداد تقرير خطي يتضمن رأي اللجنة وتوصياتها.
·تحليل تقارير المراجعة الداخلية  ،والمتابعة وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.
·رفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجعي حسابات الشركة.
·متابعة عمل مراجعي الحسابات والموافقة على أي عمل خارج نطاق أنشطة المراجعة المسندة لهم.
·مراجعة خطة المراجعة مع مراجعي الحسابات والتعليق عليها.
·مراجعة تعليقات مراجعي الحسابات بشأن البيانات المالية ومتابعة ما تم إنجازه في هذا الخصوص.
·مراجعة البيانات المالية األولية والسنوية قبل رفعها إلى مجلس اإلدارة  ،وإبداء الرأي ورفع التوصيات بشأنها .
·مراجعة السياسات المحاسبية الجاري تطبيقها وإبداء الرأي ورفع التوصيات إلى مجلس اإلدارة في هذا الشأن.
تجتمع لجنة المراجعة في العادة أربع مرات في العام.

2 .2لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن ثالثــة أعضــاء .وقــد تــم اعتمــاد قواعــد اختيــار أعضــاء اللجنــة ،تتألــف لجنــة الترشــيحات
والمكافــآت مــن األعضــاء التاليــة أســماؤهم :
1

2

3

عبالعزيز محمد الخليفة

هيثم محمد السحيباني
عبدالله محمد الحواس

وتشمل واجبات ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

رئيس اللجنة
عضو

عضو

·رفــع التوصيــات إلــى مجلــس اإلدارة بشــأن الترشــيح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة (ال يجــوز ترشــيح أي شــخص ســبق أن
وجهــت لــه أي تهمــة بخيانــة األمانــة).
·إجــراء مراجعــة ســنوية لعضويــة مجلــس اإلدارة  ،وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة ،
بمــا فــي ذلــك تحديــد الفتــرة الزمنيــة المناســبة اللتحــاق أي شــخص بعضويــة المجلــس.
·مراجعة هيكل مجلس اإلدارة  ،ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن.
·تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة  ،واقتراح سبل معالجتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشركة.
·التأكــد بشــكل ســنوي  ،مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين مــن المجلــس  ،والتأكــد مــن عــدم وجــود تضــارب فــي المصالــح
فــي حــال كان أحــد أعضــاء المجلــس عضــواً فــي مجلــس إدارة شــركات أخــرى.
·إعــداد سياســة دفــع التعويضــات ،والمزايــا والمكافــآت ورواتــب العامليــن فــي الشــركة واالستشــاريين ،ومراجعتهــا علــى
بشــكل ســنوي.
·وضــع سياســات واضحــة ألجــور ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ،واعتمــاد معاييــر ترتبــط بــاألداء فــي هــذا
الشــأن.
·وضــع سياســة لألجــور تضمــن بــأن تكــون الرواتــب والمكافــآت كافيــة الســتقطاب الموظفيــن المؤهليــن واالحتفــاظ بهــم فــي
الشــركة وبــأن تكــون متماشــية مــع الرواتــب التــي تدفعهــا الشــركات المماثلــة فــي الســوق.
·تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.
·إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراجعة هذه السياسة بشكل سنوي.
ويجتمع أعضاء اللجنة مرتان في العام .
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3 .3لجنة االستثمار

تتألــف لجنــة االســتثمار مــن أربعــة أعضــاء .وقــد تــم اعتمــاد قواعــد اختيــار أعضــاء اللجنــة  ،ومــدة عضويتهــم  ،وتشــكيل اللجنــة فــي أول
اجتمــاع للجمعيــة العموميــة العاديــة للشــركة المنعقــدة في1437/09/22ه ـ (الموافــق 2016/06/27م) .وتتألــف لجنــة االســتثمار مــن
األعضــاء التاليــة أســماؤهم :
1

2

3

4

عبدالله محمد الحواس
عبدالعزيز الخليفة
عادل موسى

أحمد محمود فياض

رئيس اللجنة
عضو

عضو

عضو

وتشمل واجبات ومسؤوليات لجنة االستثمار ما يلي :

·االشتراك في رسم السياسة العامة التي تسير عليها الشركة في المجاالت االستثمارية وتوجيه األموال.
·تنفيذ السياسة العامة الستثمار أموال الشركة بعد إقرارها من مجلس اإلدارة.
·التأكد من أن سياسات االستثمار العامة منسجمة مع الخطة العامة لالستثمار في الشركة.
·تقييم أداء استثمارات الشركة  ،وتحليل مدى انسجامها مع السياسة العامة لالستثمار.
·إعداد محفظة استثمارية تفصيلية كل ثالثة أشهر.
ـواء محليــاً أو فــي الخــارج  ،وإعــداد التقاريــر الخاصــة فــي هــذا الشــأن  ،والمشــاركة فــي
·البحــث عــن فــرص اســتثمارية جيــدة سـ ً
االجتماعــات مــع ممثلــي الشــركات والمؤسســات الماليــة والتجاريــة لتســهيل تطبيــق سياســة االســتثمار المعتمــدة مــن الشــركة.
·مراجعــة وتحليــل عــروض االســتثمار المختلفــة وإعــداد تقاريــر فــي هــذا الشــأن لرفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا
وإقرارهــا.
·متابعــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى أســواق المــال العالميــة وكذلــك الســوق المحليــة فــي كافــة الجوانــب التــي يمكــن أن تؤثــر
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى مختلــف قنــوات االســتثمار.
·اختيار االستثمارات المنسجمة مع السياسة االستثمارية المحافظة التي تتبعها الشركة.
·تقديــم المشــورة فــي مجــال االســتثمار لمجلــس اإلدارة حــول األوضــاع االقتصاديــة العامــة واختيــار أفضــل القنــوات االســتثمارية
فــي ظــل هــذه الظــروف.
·إعــداد الدراســات االقتصاديــة واالســتثمارية والبحــث فــي الســبل الكفيلــة بخدمــة خطــط الشــركة االســتثمارية الحاليــة
والمســتقبلية ورفــع هــذه التقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة إلقرارهــا.
·إعداد تقارير األداء المتعلقة بالمحافظ االستثمارية وإدارة المخاطر وتقييم القرارات وعرضها على مجلس اإلدارةالعتمادها.
·الحــرص علــى توفيــر ســيولة نقديــة لتغطيــة االلتزامــات الماليــة للشــركة مــن خــال االحتفــاظ بنســبة مــن االســتثمارات فــي شــكل
اســتثمارات قصيــرة األجــل ومتفقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية  ،مــع االحتفــاظ فــي الوقــت ذاتــه بحســاب تحــت الطلــب ،
فضـ ًـا عــن االســتثمار فــي قنــوات اســتثمارية قابلــة للتســييل.
·دعــم مســيرة التنميــة االقتصاديــة فــي المملكــة مــن خــال االســتثمار فــي إقامــة مشــاريع شــراكة أو غيــر ذلــك مــن أســاليب
التمويــل بمــا يتفــق مــع أهــداف الشــركة.
·التنســيق مــع اإلدارة الماليــة للشــركة فيمــا يتعلــق بتحصيــل إيــرادات االســتثمار عنــد تواريــخ اســتحقاقها لضمــان جمــع هــذه
اإليــرادات بالســرعة والدقــة الالزمــة.

4 .4سياسة توزيع األرباح:

تــوزع األربــاح الســنوية الصافيــة للشــركة بعــد حســم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى بمــا فيهــا الــزكاة المفروضــة علــى
النحــو التالــي:

	•يجنّ ــب ( )%10مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ،ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى
بلــغ االحتياطــي المذكــور عنــد  %30مــن رأس المــال.
	•يجــوز بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة تجنيــب ( )%10مــن األربــاح
الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص بمــا يعــود بالنفــع علــى الشــركة ويوقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي
المذكــور نصــف رأس المــال .
كحصــة إضافيــة مــن األربــاح او يرحــل الــى األعــوام القادمــة علــى النحــو الــذي
	•يــوزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين ّ
توافــق عليــه الجمعيــة العامــة .

خــال الســنوات الثالثــة الســابقة لــم تــوزع الشــركة أي أربــاح وذلــك يعــود لقيــام الشــركة بإعــادة اســتثمارها فــي تمويــل العديــد مــن
المشــاريع التــي نفذتهــا أو تنفذهــا حاليــاً وكذلــك تطويــر أعمالهــا ودعــم انشــطتها التشــغيلية.

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

5 .5إستخدام متحصالت الطرح :

ـاباﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻧﻈﻤﺔ
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
والتي
االكتتـ
تبلــغ القيمــة المتوقعــة إلجمالــي متحصــات االكتتــاب (**) ،ســيدفع منهــا نحــو  330.000ألــف ريــال ســعودي كمصاريــف
تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي هــذا وســيتم توزيــع المتبقــي مــن المتحصــات علــى المســاهمين البائعيــن «علــى أســاس تناســبي
مــن متحصــات الطــرح».
ﺑﺤﺮـزء
بحســب األســهم التــي يملكهــا كل مســاهم بائــع مــن أســهم اإلكتتــاب .ولــن تحصــل الشــركة علــى أي جـ
اﻟﻌﺮب

6 .6تخصيص األسهم ورد الفائض :

ســيقوم المستشــار المالــي بفتــح حســاب أمانــة تتــم تســميته («شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات – حســاب الطــرح لالكتتــاب فــي
الســوق الموازيــة») ،ويجــب أن يــودع المكتتبيــن مبالــغ االكتتــاب فــي حســاب األمانــة المذكــور .وســيتم التخصيــص النهائــي (وســوف
يخصــص لــكل مكتتــب 10أســهم كحــد أدنــى ،وتخصــص بقيــة أســهم االكتتــاب علــى أســاس تناســبي .وفــي حــال كان عــدد المكتتبيــن
يزيــد عــن ( )50أو فــي حــال كان يتعيــن تعديــل الطــرح ،فــإن الشــركة ال تضمــن الحــد األدنــى للتخصيــص مــن األســهم المطروحــة .وفــي
هــذه الحالــة ســيتم تخصيــص أســهم االكتتــاب بالتســاوي بيــن جميــع المكتتبيــن ،).وســوف يتــم رد فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،فــي موعــد
أقصــاه يــوم الخميــس 1438/05/19ه ـ الموافــق (2017/02/16م)
وسيرســل المستشــار المالــي إشــعارات/تأكيدات للمتقدميــن لالكتتــاب تبلغهــم فيهــا عــن العــدد النهائــي لألســهم المخصصــة لــكل
منهــم والمبالــغ الفائضــة التــي ســيتم إعادتهــا لهــم ،إن وجــدت ،وســيرد المستشــار المالــي إلــى المكتتبيــن أي مبالــغ لــم يتــم تخصيــص
أســهم مقابلهــا دون عمــوالت أو اســتقطاعات ،إن وجــدت ،حســب رســائل اإلشــعار والتأكيــد .للمزيــد مــن المعلومــات فإنــه يتعيــن علــى
المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي.

7 .7اإلقرارات
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

1لــم يكــن هنــاك أي إنقطــاع فــي أعمــال المصــدر يمكــن أن يؤثــر أو يكــون قــد أثــر تأثيــراً ملحوظــاً فــي الوضــع المالــي خــال
ال ـ  12شــهراً األخيرة.
2لــم تمنــح أي عمــوالت او خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل المصــدر خــال الســنة الســابقة
مباشــرة لتاريــخ طلــب التســجيل وقبــول اإلدراج فيمــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أي أســهم .
3لــم يكــن هنــاك أي تغيــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للمصــدر خــال الســنة الســابقة مباشــرة لتاريــخ
تقديــم طلــب التســجيل وقبــول اإلدراج.
4ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في المصدر.
5ليس هناك نية في إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة.
6أن كافة العاملين لدى الشركة هم تحت أسم الشركة.
7أنه ال يوجد أي نية إلجراء أي تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

 8 .8المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه

تقدمــت الشــركة بطلــب التســجيل وقبــول تســجيل األســهم حســب متطلبــات قواعــد التســجيل واإلدراج فــي الســوق الموازيــة
الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

يجــب علــى جميــع المكتتبيــن قــراءة شــروط وأحــكام اإلكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل اســتكمال تعبئــة نمــوذج طلــب اإلكتتــاب ،حيــث
أن التوقيــع علــى نمــوذج طلــب اإلكتتــاب وتســليمه إلــى الجهــة المســتلمة يعتبــر بمثابــة إقــرار بالقبــول والموافقــة علــى شــروط
وتعليمــات اإلكتتــاب المذكــورة.

 1-8اإلكتتاب في األسهم المطروحة

ســيتم طــرح اثنيــن مليــون ( )2,000,000ســهم عــادي مدفــوع بالكامــل وبقيمــة أســمية قدرهــا ( )10عشــرة ريــاالت ســعودية
للســهم الواحــد تمثــل  %20عشــرون بالمائــة مــن رأس مــال الشــركة ،والتــي يتــم طرحهــا بســعر [ ]١١أحــد عشــر ريــال ســعودي
للســهم الواحــد ،وبقيمــة إجماليــة قدرهــا [ ]٢2,000,000مليــون ريــال ســعودي ،ويقتصــر اإلكتتــاب علــى المســتثمرون المؤهليــن.

 2-8طريقة اإلكتتاب باألسهم المطروحة

ينبغــي علــى مقدمــي طلبــات اإلكتتــاب توقيــع وتقديــم طلباتهــم لشــراء األســهم المطروحــة لالكتتــاب فــي األوقــات والتواريــخ
المحــددة ووفــق اآلليــة المنصــوص عليهــا فــي نمــوذج طلــب اإلكتتــاب .ويعتبــر أي طلــب اكتتــاب موقــع ومقــدم مــن المكتتــب
إلــى المستشــار المالي/مديــر الطــرح بمثابــة اتفاقيــة قانونيــة ملزمــة بيــن المســاهمين البائعيــن والمكتتــب.
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يمتلــك المســاهمون البائعــون حاليــاً مائــة بالمائــة ( )%100مــن رأس مــال الشــركة ،وســتكون ملكيتهــم ثمانــون بالمائــة ( )%80مــن
رأس مــال الشــركة بعــد انتهــاء اإلكتتــاب ،ويمكــن للمكتتبيــن الحصــول علــى نســخة مــن نشــرة اإلصــدار ونمــوذج طلــب اإلكتتــاب
مــن المستشــار المالــي /مديــر الطــرح:

المستشار المالي ومديرالطرح:

شركة كسب المالية
الرياض – حي المروج  -طريق العليا العام
ص .ب  395737الرياض 11375
هاتف 9979 207 11 966+ :
فاكس 9963 207 11 966+ :
الموقع اإللكتروني www.kasbcapital.sa :
البريد اإللكتروني info@kasbcapital.sa :

 3-8فترة الطرح وشروطها

ســيبدأ مديــر الطــرح فــي اســتالم نمــاذج طلــب اإلكتتــاب بــدءاً مــن يــوم األحــد 1438/05/8ه ـ الموافــق (2017/02/5م) وعنــد توقيــع
وتســليم طلــب اإلكتتــاب ،تقــوم الجهــة المســتلمة بختــم النمــوذج وتقديــم نســخه منــه إلــى مقــدم الطلــب .فــي حالــة عــدم
اكتمــال أو عــدم صحــة المعلومــات المقدمــة فــي نمــوذج طلــب اإلكتتــاب أو لــم يتــم ختمــه مــن قبــل الجهــة المســتلمة ،يعتبــر
نمــوذج طلــب اإلكتتــاب الغيــاً .يجــب علــى المكتتــب تحديــد عــدد األســهم التــي يقــوم بالتقــدم لالكتتــاب فيهــا فــي نمــوذج طلــب
اإلكتتــاب ،بحيــث يكــون إجمالــي مبلــغ اإلكتتــاب هــو حاصــل ضــرب عــدد األســهم المطلــوب االكتتــاب فيهــا بســعر العــرض البالــغ
[ ]١١أحــد عشــر ريــال ســعودي للســهم.
يجــب تقديــم طلــب اإلكتتــاب خــال فتــرة االكتتــاب مرفقــاً بالمســتندات التاليــة ،حســبما ينطبــق الحــال ،وعلــي مديــر الطــرح
مطابقــة الصــور مــع النســخ األصليــة ،ومــن ثــم إعــادة النســخ األصليــة إلــى المكتتــب:
·أصل وصورة بطاقة األحوال المدنية (للمكتب الفرد)
·أصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة)
·أصل وصورة صك الوكالة الشرعية ( عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن افراد األسرة)
·أصل وصورة صك الوكالة الشرعية ( عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن ايتام)
·أصل وصورة صك الطالق ( عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة المطلقة السعودية)
·أصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة األرمل السعودية)
·أصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة)
تقتصــر الوكالــة علــى أعضــاء العائلــة (اآلبــاء واألبنــاء فقــط) ،وفــي حالــة تقديــم نمــوذج طلــب اإلكتتــاب نيابــة عــن مقــدم الطلــب
(اآلبــاء واألبنــاء فقــط) ،يجــب ذكــر اســم الشــخص الــذي قــام بالتوقيــع نيابــة عــن المكتتــب ،ويجــب أن تكــون الوكالــة صــادرة مــن
كتابــة العــدل بالنســبة للمكتتبيــن األفــراد المقيمييــن داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.
يكتفــى بتعبئــة طلــب اكتتــاب واحــد للمكتــب الرئيســي وأفــراد العائلــة المقيديــن فــي دفتــر العائلة إذا كان أفراد العائلة ســيكتتبون
بنفــس عــدد األســهم التــي يتقــدم المكتتــب الرئيســي بطلبهــا ،ويترتــب علــى ذلــك ما يلي:
·يتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيسي.
·تعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين.
·يحصــل المكتتــب الرئيســي علــى كامــل أربــاح األســهم الموزعــة عــن األســهم المخصصــة للمكتتــب الرئيســي وللمكتتبيــن
التابعيــن ( فــي حــال عــدم بيــع األســهم أو نقــل ملكيتهــا).
يستخدم طلب اكتتاب منفصل:
·إذا رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها باسم غير أسم المكتتب الرئيسي.
·إذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب التابع اإلكتتاب بها عن المكتتب الرئيسي.

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

يوافــق كل متقــدم بطلــب علــى اإلكتتــاب فــي األســهم المحــددة فــي نمــوذج طلــب اإلكتتــاب الــذي قدمــه وشــرائها بمبلــغ
ـد
ﻧﻈﻤﺔأنــه قـ
مكتتــب
يعــادل عــدد األســهم المتقــدم بطلبهــا مضروبــاً بســعر اإلكتتــاب البالــغ [ ]11ريــال ســعودي للســهم ،ويعتبــر كل
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
تملــك عــدد األســهم المخصصــة لــه عنــد تحقــق الشــروط التاليــة:
اإلكتتاب.
بطلب
المتقدم
قبل
من
المستلمة
·تسليم نموذج طلب اإلكتتاب إلى أي من الجهات
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
·تسديد كامل قيمة األسهم التي طلب اإلكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.
·تقديم خطاب التخصيص من الجهة المستلمة إلى المكتتب والذي يحدد من خالله عدد األسهم المخصصة له.
يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم اإلكتتاب بالكامل للجهة المستلمة من خالل اإليداع في حساب األمانة.

 4-8التخصيص ورد الفائض

ســيقوم المستشــار المالــي /مديــر الطــرح بفتــح حســاب أمانــة تتــم تســميته («شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات – حســاب
الطــرح لالكتتــاب فــي الســوق الموازيــة») ويجــب علــى المكتتبيــن إيــداع مبالــغ اإلكتتــاب فــي حســاب األمانــة المذكــور.

وســيتم التخصيــص النهائــي ( يجــب علــى كل مكتتــب مــن المســتثمرين المؤهليــن أن يكتتــب ب ــعشرة ( )10أســهم كحــد أدنــى،
علمــاً بــأن الحــد األقصــى لــكل مكتتــب هــو اربعمائــة وتســعة وتســعون ألــف ( )499.000ســهم .إن الحــد األدنــى للتخصيــص هــو
عشــرة ( )10أســهم لــكل مكتتــب ،ومــا يتبقــى مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب – إن وجــدت -ســيتم تخصيصــه علــى أســاس
ـاء علــى نســبة مــا طلبــه كل مكتتــب إلــى إجمالــي األســهم المطل ــوب االكتتــاب فيهــا .وإذا تج ــاوز عــدد المكتتبيــن مئتان
تناســبي بنـ ً
ألــف ( )200.000مكتتــب ،فــإن الش ــركة ال تضمــن الحــد األدنــى للتخصيــص وســيتم التخصيــص بالتســاوي علــى عــدد المكتتبيــن،).
وســوف يتــم رد فائــض االكتتــاب ،إن وجــد ،فــي موعــد أقصــاه 1438/05/19ه ـ الموافــق (2017/02/16م).وسيرســل المستشــار
المالــي إشــعارات/تأكيدات للمتقدميــن لالكتتــاب تبلغهــم فيهــا عــن العــدد النهائــي لألســهم المخصصــة لــكل منهــم والمبالــغ
الفائضــة التــي ســيتم إعادتهــا لهــم ،إن وجــدت ،وســيرد المستشــار المالــي إلــى المكتتبيــن أي مبالــغ لــم يتــم تخصيــص أســهم
مقابلهــا دون عمــوالت أو اســتقطاعات ،إن وجــدت ،حســب رســائل اإلشــعار والتأكيــد .للمزيــد مــن المعلومــات فإنــه يتعيــن علــى
المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي.

 5-8الظروف واألوقات التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
 1-5-8تعليق اإلدراج أو إلغائه

1 .1يجوز للهيئة تعليق اإلدراج أو إلغائه في أي وقت حسبما تراه مناسباً في أي من الحاالت الآلتية:
·إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.
·إذا أخفــق المصــدر إخفاقــاً تــراه الهيئــة جوهريــاً فــي التــزام النظــام ولوائحــه التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك عــدم ســداد
أي مقابــل مالــي أو غرامــات للهيئــة فــي مواعيــده.
·إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله ال تسوغ التداول المستمر ألوراقه المالية في السوق.
·إذا رأت أن المصدر أو أعماله لم تعد مناسبة لتسويغ استمرار إدراج أوراقة المالية في السوق.
2 .2اذا اســتمر التعليــق لمــدة  6أشــهر مــن دون أن يتخــذ الصــدر اإلجــراءات المناســبة إلســتئناف التــداول ،جــاز للهيئــة أن
تلغــي اإلدراج
3 .3عنــد اعــان موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمصــدر علــى زيــادة رأس مالــه الــذي ينتــج عنــه اســتحواذ عكســي
يلغــي ادراج أســهم المصــدر ،وعليــه تقديــم طلــب جديــد لتســجيل األســهم وقبــول إدراجهــا وفقــاً لقواعــد التســجيل
واإلدراج فــي الســوق الموازيــة إذا رغــب فــي ذلــك.

 2-5-8اإللغاء أو التعليق اإلختياري لإلدراج
.1

.2
.3
.4

1اليجــوز لمصــدر أدرجــت أوراقــه الماليــة فــي الســوق إلغــاء اإلدراج أو تعليقــه إال بموافقــة ســابقة مــن الهيئــة ،ويجــب
علــى المصــدر تزويــد الهيئــة بالمعلومــات اآلتيــة:
·األسباب المحددة لطلب اإللغاء أو التعليق.
·نسخة من اإلعالن عن سبب اإللغاء.
·نســخة مــن المســتندات ذات العالقــة ونســخة مــن أي وثيقــة مرســلة إلــى المســاهمين ،إذا كان إلغــاء اإلدراج
نتيجــة لعمليــة اســتحواذ أو أي إجــراء آخــر يتخــذه المصــدر.
2يجــب علــى المصــدر بعــد الحصــول علــى الموافقــة الهيئــة علــى إلغــاء اإلدراج ،الحصــول علــى موافقــة الجمعيــة
العامــة غيــر العاديــة علــى ذلــك.
ـاء علــى طلــب المصــدر ،يجــب علــى المصــدر أن يعلــن فــي أقــرب وقــت ممكــن
ـ
ن
ب
اإلدراج
3عندمــا يتــم تعليــق أو إلغــاء
ً
عــن ســبب التعليــق أو اإللغــاء والمــدة المتوقعــة للتعليــق وطبيعــة الحــدث ســبب التعليــق أو اإللغــاء الــذي يؤثــر فــي
نشــاطات المصــدر.
4يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق أو اإللغاء حسب تقديرها.
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 3-5-8التعليق المؤقت
.1

.2
.3
.4
.5

.6

1يجــوز للمصــدر أن يطلــب التعليــق المؤقــت عنــد وقــوع حــدث خــال فتــرة التــداول يجــب اإلفصــاح عنــه مــن دون
تأخيــر ،وال يســتطيع المصــدر تأميــن ســريته حتــى نهايــة فتــرة التــداول.
2لتمكين الهيئة من تقويم الحاجة إلى التعليق المؤقت والمدة المناسبة لذلك ،يجب تأييد الطلب باآلتي:
·األسباب المحددة لطلب التعليق المؤقت ومدة التعليق المطلوبة.
·نسخة من اإلعالن عن سبب التعليق والمدة المتوقعة له وطبيعة الحدث سبب التعليق.
ـاء علــى طلــب المصــدر ،يجــب علــى المصــدر أن يعلــن فــي أقــرب وقــت ممكــن ،ســبب
3عندمــا يتــم التعليــق المؤقــت بنـ ً
التعليــق والمــدة المتوقعــة للتعليــق وطبيعــة الحــدث ســبب التعليــق الــذي يؤثــر فــي نشــاطات المصــدر.
4يجوز للهيئة أن تقبل أو ترفض طلب التعليق المؤقت بحسب تقديرها.
5يجــوز للهيئــة أن تفــرض التعليــق المؤقــت مــن دون طلــب مــن المصــدر عندمــا تطلــع علــى معلومــات أو ظــروف تؤثــر
فــي نشــاطات المصــدر وتــرى أن تلــك الظــروف مــن المحتمــل أن تؤثــر فــي الســوق أو حمايــة المســتثمرين ،ويجــب
علــى المصــدر الــذي تخضــع أوراقــه الماليــة للتعليــق المؤقــت اإلســتمرار فــي التــزام نظــام الســوق المالــي ولوائحــه
التنفيذيــة.
6يرفــع التعليــق المؤقــت بعــد انتهــاء المــدة المحــددة فــي األعــان المشــار إليــه فــي الفقــرة  3أعــاه ،مالــم تــرى الهيئــة
خــاف ذلك.

 4-5-8رفع التعليق

1 .1عندما يعلق اإلدراج يجب لرفع التعليق توافر اآلتي:
·أن تعالج األوضاع التي أدت إلى التعليق ،وأال يكون التعليق ضرورياً لحماية المستثمرين.
·التزام المصدر ألي شروط أخرى تراها الهيئة.
2 .2للهيئة رفع التعليق وإن لم يطلب المصدر ذلك.

 5-5-8إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

يشــترط لتســجيل وقبــول إدراج أوراق ماليــة ســبق إلغــاء إدراجهــا تقديــم المصــدر لطلــب تســجيل أوراق ماليــة وقبــول إدراج
جديد.

 6-8أحكام متفرقة

يكــون نمــوذج طلــب اإلكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العالقــة ملزمــة ولمنفعــة أطرافهــا مــن مقدمــي
طلبــات اإلكتتــاب وخلفائهــم والمتنــازل لصالحهــم ومنفــذي الوصايــا ومديــري التــركات والورثــة .ويشــترط أنــه فيمــا عــدا مــا جــرى
النــص عليــه صراحـ ًـة فــي هــذه النشــرة ،اليجــوز التنــازل عــن نمــوذج طلــب اإلكتتــاب أو عــن أي حقــوق أو مصالــح أو التزامــات
ناشــئة عنــه أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف المشــار إليهــم فــي هــذه النشــرة دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة مســبقة
مــن الطــرف األخــر.
تخضــع هــذه التعليمــات والبنــود واي اســتالم لنمــاذج طلبــات اإلكتتــاب أو العقــود المترتبــة عليهــا ألنظمــة المملكــة العربيــة
الســعودية وتفســر وتنفــذ طبقــاً لهــا.

 7-8القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم

تمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم اإلكتتاب بموجبها فيما يلي:
1 .1قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 1438/03/15هـ (الموافق 2016/12/14م).
2 .2موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طــرح األســهم فــي الســوق الموازيــة المعلــن عنهــا علــى موقــع هيئــة الســوق الماليــة
بتاريــخ يوماإلثنيــن 1438/05/2ه ـ والموافــق 2017/01/30م).
يحظــر علــى األشــخاص الذيــن تظهــر نشــرة اإلصــدار ملكيتهــم فــي الشــركة التصــرف فــي أســهمهم لمــدة اثنــا عشــر ( )12شــهراً
(فتــرة الحظــر) مــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة فــي الســوق الموازيــة ويجــوز لهــم التصــرف فــي أســهمهم بعــد انتهــاء فتــرة
الحظــر دون الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن هيئــة الســوق الماليــة.”.
تم إصدار هذه النشرة باللغة العربية.
يحظــر صراحــة توزيــع هــذه النشــرة أو بيــع أســهم اإلكتتــاب فــي أي دولــة أخــرى غيــر المملكــة العربيــة الســعودية .كمــا تطلــب
الشــركة والمســاهمون البائعــون والمستشــار المالــي مــن مســتلمي هــذه النشــرة التعــرف علــى أي قيــود نظاميــة تتعلــق بهــذا
اإلكتتــاب وبيــع أســهم اإلكتتــاب ومراعــاة التقيــد بهــا.

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

 .9التعهدات الخاصة باإلكتتاب

 1-9اإلقرارات والتعهدات الخاصة باإلكتتاب

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

بموجب تعبئة نموذج طلب اإلكتتاب ،فإن المكتتب:
·يوافق على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في نموذج طلب اإلكتتاب.
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
·يقر بأنه اطلع على هذه النشرة وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها.
·يوافق على النظام األساسي للشركة وكافة تعليمات اإلكتتاب والشروط الواردة في هذه النشرة.
·يعلــن أنــه لــم يســبق لــه وال ألي مــن األفــراد المشــمولين فــي نمــوذج طلــب اإلكتتــاب التقــدم بطلــب اكتتــاب فــي
األســهم،ويوافق علــى أن للشــركة الحــق فــي رفــض اإلكتتــاب المــزدوج.
·يعلــن قبولــه األســهم المخصصــة لــه بموجــب نمــوذج طلــب اإلكتتــاب وقبولــه كافــة شــروط وتعليمــات اإلكتتــاب الــواردة
فــي الطلــب وهــذه النشــرة.
·يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل نموذج طلب اإلكتتاب بعد تقديمه للجهة المستلمة.
·ال يتنــازل عــن حقــه بمطالبــة الشــركة والرجــوع عليهــا بــكل ضــرر ينجــم جــراء احتــواء هــذه النشــرة علــى معلومــات جوهريــة
غيــر صحيحــة أو غيــر كافيــة ،أو نتيجــة إغفــال معلومــات جوهريــة تؤثــر علــى قــرار المكتتــب باإلكتتــاب فــي حالــة إضافتهــا
فــي النشــرة.

 2-9اإلكتتاب في األسهم المطروحة

ســيتم طــرح  2مليــون ( )2,000,000ســهم عــادي مدفوعــة بالكامــل وبقيمــة أســمية قدرهــا ( )١٠عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم
الواحــد تمثــل  %20عشــرون بالمائــة مــن رأس مــال الشــركة ،بســعر طــرح قــدره [ ]١١أحــد عشــر ريــال ســعودي للســهم الواحــد،
ويقتصــر اإلكتتــاب علــى المســتثمرون المؤهليــن.

 3-9التخصيص ورد الفائض

بعد نحو سبعة أيام من انتهاء فترة االكتتاب ،سيتم تخصيص أسهم االكتتاب على النحو التالي:
يجــب علــى كل مكتتــب مــن المســتثمرين المؤهليــن أن يكتتــب ب ــعشرة ( )10أســهم كحــد أدنــى ،علمــاً بــأن الحــد األقصــى لــكل
مكتتــب هــو اربعمائــة وتســعة وتســعون ألــف ( )499.000ســهم .إن الحــد األدنــى للتخصيــص هــو عشــرة ( )10أســهم لــكل مكتتــب،
ـاء علــى نســبة مــا طلبــه كل
ومــا يتبقــى مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب – إن وجــدت -ســيتم تخصيصــه علــى أســاس تناســبي بنـ ً
مكتتــب إلــى إجمالــي األســهم المطل ــوب االكتتــاب فيهــا .وإذا تج ــاوز عــدد المكتتبيــن مئتــان ألــف ( )200.000مكتتــب ،فــإن الش ــركة
ال تضمــن الحــد األدنــى للتخصيــص وســيتم التخصيــص بالتســاوي علــى عــدد المكتتبيــن .وســوف يتــم رد فائــض االكتتــاب ،إن
وجــد ،فــي موعــد أقصــاه 1438/05/19ه ـ الموافــق (2017/02/16م) .وسيرســل المستشــار المالــي إشــعارات/تأكيدات للمتقدميــن
لالكتتــاب تبلغهــم فيهــا عــن العــدد النهائــي لألســهم المخصصــة لــكل منهــم والمبالــغ الفائضــة التــي ســيتم إعادتهــا لهــم ،إن
وجــدت ،وســيرد المستشــار المالــي إلــى المكتتبيــن أي مبالــغ لــم يتــم تخصيــص أســهم مقابلهــا دون عمــوالت أو اســتقطاعات،
إن وجــدت ،حســب رســائل اإلشــعار والتأكيــد .للمزيــد مــن المعلومــات فإنــه يتعيــن علــى المكتتبيــن االتصــال بالمستشــار المالــي.

 4-9السوق المالية السعودية (تداول)

فــي عــام 1990م بــدأ تــداول األســهم فــي المملكــة بشــكل إلكترونــي  .وفــي عــام 2001م ،تــم تأســيس نظــام «تــداول» ليحــل محــل
ـاء
نظــام المعلومــات اآللــي لــأوراق الماليــة .يغطــي نظــام تــداول عمليــات التــداول بشــكل متكامــل بــدءاً مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهـ ً
بتســويتها .ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة  10صباحــاً وحتــى الســاعة  3عصــراً  ،مــن
يــوم األحــد حتــى يــوم الخميــس مــن كل أســبوع ويتــم خاللهــا تنفيــذ األوامــر ،أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال األوامــر
وتعديلهــا وإلغائهــا مــن الســاعة  9:30صباحــاً وحتــى الســاعة  10صباحــاً  ،ويتــم تغييــر أوقــات التــداول خــال شــهر رمضــان كمــا يتــم
اإلعــان عنــه عــن طريــق تــداول.
يتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر ،ويتــم اســتقبال وتنفيــذ األوامــر الصحيحــة وفقــاً للســعر ،وبشــكل عــام
أوال ،يليهــا األوامــر محــددة الســعر (األوامــر بســعر محــدد) ،وفــي حالــة إدخــال عــدة أوامــر
 ،تنفــذ أوامــر الســوق (أفضــل ســعر) ً
بالســعر نفســه ،فإنــه يتــم تنفيذهــا حســب توقيــت اإلدخــال.
يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة منهــا موقــع تــداول علــى االنترنــت والرابــط
اإللكترونــي لتــداول الــذي يوفــر بيانــات التــداول بشــكل فــوري لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل رويتــرز.
وتتــم تســوية الصفقــات آليــاً خــال اليــوم ،أي أن نقــل ملكيــة األســهم يتــم مباشــرة بعــد تنفيــذ الصفقــة .ويجــب علــى الشــركة
اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات ذات األهميــة للمســتثمرين عبــر نظــام تــداول .وتقــع علــى عاتــق إدارة تداول مســؤولية
مراقبــة الســوق الماليــة بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق الماليــة.
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 5-9تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي

يتوقــع البــدء بتــداول أســهم الشــركة بعــد التخصيــص النهائــي لألســهم ،وإعــان تــداول عــن تاريــخ بــدء تــداول أســهم الشــركة.
وتعتبــر التواريــخ واألوقــات المذكــورة فــي هــذه النشــرة تواريــخ مبدئيــة ذكــرت لالســتدالل فقــط ويمكــن تغييرهــا أو تعديلهــا
بموافقــة الهيئــة.

عــاوة علــى ذلــك ،فإنــه اليمكــن تــداول أســهم االكتتــاب إال بعــد اعتمــاد تخصيــص األســهم فــي حســابات المكتتبيــن فــي «
الســوق الموازيــة» ،وتســجيل الشــركة فــي الســوق الموازيــة وإدراج أســهمها فــي الســوق الموازيــة  .ويحظــر التــداول المســبق
حظــراً تامــاً .ولــن تتحمــل الشــركة أيــة مســؤولية قانونيــة فــي حــال مخالفــة ذلــك مــن المكتتبيــن الذيــن يتعاملــون فــي األنشــطة
المحظــورة حيــث يتحملــون هــم المســؤولية الكاملــة عنهــا.

 .10اإلجراءات التي سيتم اتخاذها في حال عدم إكتمال الطرح

ســوف يقــوم المصــدر بالتنســيق مــع مديــر الطــرح بإرجــاع أي مبالــغ متعلقــة بطلبــات اإلشــتراك دون حســم أيــة رســوم أو مصاريــف
كمــا ســيتم ابــاغ المكتتبيــن بذلــك بخطــاب رســمي بعــدم إكتمــال الطــرح خــال فتــرة  10يــوم مــن تاريــخ انتهــاء اإلكتتــاب إذا لــم يكتمــل
الطــرح فــي التاريــخ المحــدد النتهــاء عمليــة الطــرح المبيــن فــي نشــرة اإلصــدار هــذه (فضـ ًـا راجــع “التواريــخ المهمــة وإجــراءات الطــرح”
مــن هــذه النشــرة) ،ســيقوم المستشــار المالي/مديــر الطــرح خــال عشــرة أيــام مــن انتهــاء فتــرة الطــرح بإشــعار الهيئــة كتابيــاً ومــن
ثــم ســيقوم بإشــعار المســتثمرين المكتتبيــن ،وبالتنســيق مــع البنــك المســتلم لمتحصــات االكتتــاب ســيتم إعــادة المبالــغ التــي تــم
جمعهــا مــن المســتثمرين (إن وجــدت) مــن دون خصــم أي عمــوالت أو رســوم.

 .11المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة

ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة للمعاينــة فــي المركــز الرئيســي للشــركة فــي حــي الريــان بمدينــة الريــاض ،وذلــك بيــن الســاعة 9:00
صباحــاً وحتــى الســاعة  5:00عصــراً مــن يــوم األحــد إلــى الخميــس ،علــى أن ال تقــل فتــرة المعاينــة عــن  7أيــام قبــل نهايــة فتــرة الطــرح:
·إعالن موافقة هيئة السوق المالية على عملية طرح أسهم الشركة لالكتتاب في السوق الموازية.
·قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على طرح السركة بالسوق الموازية بتاريخ 1438/03/15هـ الموافق 2016/12/14م.
·موافقة خطية من قبل المستشار المالي على إدراج إسمه وشعاره وأي افادات منه في نشرة اإلصدار.
·موافقة خطية من قبل المحاسب القانوني على إدراج إسمه وشعاره وأي افادات منه في نشرة اإلصدار.
·النظام األساسي وعقد التأسيس للشركة.
·شهادة السجل التجاري للشركة.
·دليل حوكمة الشركات.
·تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي.
·القوائم المالية المراجعة للثالث سنوات المنتهية في  31ديسمبر 2013م2014 ،م2015 ،م.
·القوائم المالية األولية المنتهية في  30سبتمبر 2016م.
·ملخص العقود الهامة.

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
شركة مساهمة سعودية (مقفلة)

القوائم المالية األولية
وتقرير الفحص المحدود لمراجعي الحسابات
للثالثة والتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2016م
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ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

2016/09/30

باأللف ريال سعودي

الموجودات

الموجوجدات المتداولة

نقدية بالصندوق ولدى البنوك

114

مخزون

10,475

ذمم مدينة تجارية ،بالصافي

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

نفقات ايرادية مؤجلة ،بالصافي

2015/09/30

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

باأللف ريال سعودي

1,107

38,829

42,567

662

17,650

9,144

50,080

70,468

285

54

1,527

1,169

مصاريف ما قبل التشغيل ،بالصافي

0

موجودات غير ملموسة  ،بالصافي

147,580

113,847

إجمالي الموجودات

199,472

185,598

4,500

0

4,113

2,641

ممتلكات ومعدات  ،صافي
إجمالي الموجودات الثابتة

المطلوبات وحقوق المساهمين
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة

149,392

60

115,130

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

1,415

مجموع المطلوبات المتداولة

10,028

3,962

1,911

1,518

مخصص الزكاة

مخصص تعويض نهاية الخدمة

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
رأس المال

1,911

11,939

100,000

100,000

74,658

67,985

اإلحتياطي النظامي

إجمالي حقوق المساهمين

187,533

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

1,518
5,480

12,875

األرباح المبقاة

1,321

199,472

12,133

180,118
185,598
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شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
شركة مساهمة سعودية (مقفلة)

قائمة المركز المالي (األولية غير مدققة)

اإليرادات

تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

مصروفات األعمال الرئيسية:
مصروفات البيع والتسويق

2016/09/30

2015/09/30

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

36,805

46,083

22,665

28,915

14,140
5,204

17,168
8,619

المصروفات اإلدارية والعمومية

3,342

4,094

استهالك األصول الثابتة

536

562

اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة

15

162

صافي ربح الفترة من العمليات التشغيلية

5,043

3,731

صافي الربح قبل الزكاة

5,754

4,235

صافي الربح

4,644

ايرادات أخرى
الزكاة

711

1,110

504

1,089

3,146

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
شركة مساهمة سعودية (مقفلة)

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

قائمة الدخل (األولية غير مدققة)
2016/09/30

2015/09/30

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:
صافي ربح الفترة

تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي
النقد المحصل من أنشطة التشغيل:

إطفاء النفقات اإليرادية المؤجلة

4,644

3,145

15

162

6,787

5,955

(أرباح) إستبعاد ممتلكات ومعدات

)(62

)(8

المكون من مخصص تعويض نهاية الخدمة

309

ذمم مدينة تجارية

514

إطفاء المصاريف ما قبل التشغيل

0

استهالكات

536

إطفاء البرامج والتطبيقات

المكون من مخصص الزكاة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
مخزون

1,110

256

3,469

4,500

0

0

)(21

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)(331

صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل

1,089

2,035

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

المسدد من مخصص تعويض نهاية الخدمة

562

3,306

249

ذمم دائنة تجارية

180

)(16,622
)(662

20,306

811

)(1,100

)(266

اإلضافات على النفقات اإليرادية المؤجلة

)(300

0

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

20,804-

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:
شراء الممتلكات والمعدات

العائد من إستبعاد ممتلكات ومعدات
اإلضافات على البرامج والتطبيقات

96

20

)(19,500

0

صافي الزيادة (النقص) في أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك

498-

565

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -نهاية السنة

114

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -بداية السنة

612

246540

1,107
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شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات
شركة مساهمة سعودية (مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية (األولية غير مدققة)
 .1التحليل المالي للشركة وأهم المؤشرات المالية

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

48

نشرة إصدار شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات

 .2قائمة المركز المالي للشركة:
2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

الموجودات
الموجوجدات المتداولة
نقدية بالصندوق ولدى البنوك

559

مخزون

13,671

ذمم مدينة تجارية ،بالصافي

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى

إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة
تكلفة األصول

مجمع األهالك

صافي الموجودات الثابتة

نفقات ايرادية مؤجلة ،بالصافي

49,544

46,035

39,344

1,468

1,028

911

65,242

60,053

123,885

164,015

187,207

87,633

121,022

135,605

240

-

36,247
1,024

المصاريف ما قبل التشغيل ،بالصافي
مصاريف برنامج تحت التطوير

17,000

إجمالي الموجودات

172,008

إجمالي الموجودات الثابتة

المطلوبات وحقوق المساهمين

12,450

12,511
53,379

851

موجودات غير ملموسة

540

613

258

106,766

42,993
217

258

-

121,737
181,790

51,602

-

258

-

135,863
189,242

المطلوبات المتداولة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

2,218

1,833

توزيعات

-

-

مخصص الزكاة

المطلوبات غير المتداولة
ذمم أطراف ذات عالقة

مخصص تعويض نهاية الخدمة
مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين
رأس المال

7,318

-

1,064

120

1,601

100,000

100,000

100,000

51,326

65,154

70,480

إجمالي حقوق المساهمين

161,408

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

1,283

-

10,600

اإلحتياطي النظامي

إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين

150

3,004

4,818

10,082

األرباح المبقاة

1,552

1,627

172,008

11,818

176,972

181,790

6,352

12,410

182,890

189,242
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 .3قائمة الدخل للشركة:
2013

اإليرادات

2014

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

31,324

32,430

تكاليف اإليرادات

53,683

مجمل الربح التشغيلي

22,359

مصاريف ادارية وعمومية

3,543

مصاريف بيع وتسويق

اطفاء نفقات ايرادية مؤجلة

5,304
808

اطفاء مصاريف ما قبل التشغيل

612

استهالك األصول الثابتة

648

59,333

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

2015

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
باأللف ريال سعودي

60,050
34,964

26,903

25,086

3,850

4,870

9,516

808
612
791

12,219
217
240
751

صافي ربح السنة من األعمال الرئيسية

11,444

11,326

6,790

صافي الربح قبل الزكاة

11,958

18,912

7,370

صافي الربح

10,148

17,361

5,918

ايرادات أخرى

الزكاة

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

513

1,810

7,586

1,552

580

1,452
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 .4قائمة التدفقات النقدية للشركة:
2013

باأللف ريال سعودي

2014

باأللف ريال سعودي

2015

باأللف ريال سعودي

التدفق النقدي من أنشطة التشغيل:
صافي ربح

تعديالت لتسوية صافي الربح إلى صافي

10,148

17,361

5,918

النقد المحصل من أنشطة التشغيل:
إطفاء النفقات اإليرادية المؤجلة

808

808

217

5,976

5,976

7,940

)(55

)(16

إطفاء المصاريف ما قبل التشغيل

612

استهالكات

648

إطفاء البرامج والتطبيقات

أرباح إستبعاد ممتلكات ومعدات
تسويات سنوات سابقة

صافي التغير في مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

المكون من مخصص الزكاة

المخفض من مخصص الزكاة

-

-

1,000

1,810
-

612

791

)(1,796

3,000

1,552

)(7,318

المكون من مخصص تعويض نهاية الخدمة

231

ذمم مدينة تجارية

1,937

508

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

)(477

441

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

)(3,564

التغيرات في الموجودات والمطلوبات:
مخزون

751

-

4,000

1,452
341

-

2,692

1,221

)(60

)(5,907

)(1,035

-

المسدد من مخصص تعويض نهاية الخدمة

)(220

)(6

)(22

صافي النقد المحصل من أنشطة التشغيل

ذمم دائنة تجارية

المسدد من مخصص الزكاة

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:
شراء الممتلكات والمعدات

العائد من إستبعاد ممتلكات ومعدات

مصاريف برنامج تحت التطوير

اإلضافات على البرامج والتطبيقات

4,445

225

240

)(95

17,350
()294

)(814

)(282

-

()17,000
)(18

صافي التغير في حساب ذمم األطراف ذات العالقة

-

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -نهاية السنة

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

80

-

)(22,367
)(23,102

29

)(23,005
)(23,258

150

)(30

38

)(19

73

521

559

540

صافي النقد المحصل من أنشطة التمويل

أرصدة النقد في الصندوق ولدى البنوك  -بداية السنة

-

22,933

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

صافــي (النقــص) الزيــادة فــي أرصــدة النقــد فــي الصنــدوق ولــدى
البنــوك

-

)(206

23,361

)(17,313

التدفق النقدي من أنشطة التمويل:

649

117

-

559

150

540

)(30

613
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 .1التكوين والنشاط

ســجلت شــركة بحــر العــرب ألنظمــة المعلومــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية كشــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بموجــب الســجل
التجــاري رقــم  1010169116والصــادر فــي مدينــة الريــاض بتاريــخ 1422/06/27ه ـ (الموافــق 2001/09/15م).
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

ـاء علــى قــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم (/128م) بتاريــخ 1429/04/14ه ـ الموافــق 2009/04/21م تــم تحويــل الكيــان القانونــي
بنـ ً
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 /4249ع وتاريــخ 1436/02/08ه ـ 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.
 .2أسس إعداد القوائم المالية

تــم إعــداد القوائــم الماليــة األوليــة طبقــا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعلــى أســاس التكلفــة
التاريخيــة ووفقــاً 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.

 .3ملخص 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.
وبالرغــم مــن أن إعــداد هــذه اإلفتراضــات والتقديــرات مبنــي علــى أفضــل المعلومــات واألحــداث المتوفــرة لــإدارة فــي تاريــخ
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

يتكــون المخــزون مــن أجهــزة واكسســوارات حاســب آلــي .ويظهــر المخــزون بســعر متوســط التكلفــة أو صافــي القيمــة البيعيــة
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
خــال 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 واإلصــاح والتــي ال تزيــد جوهريــاً 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:

			
التحسينات على المباني المستأجرة
		
السيارات المستأجرة التي تنتهي بالتملك
					
المعدات المكتبية
					
األثاث والمفروشات
					
العدد واألدوات

%10
%25
%10
%10
%20

-النفقات اإليرادية المؤجلة

تقــوم الشــركة برســملة المصاريــف الخاصــة بالدعايــة واإلعــان والتــي يتــم إطفاؤهــا بموجــب طريقــة القســط الثابــت بنســبة %10
سنوياً .

-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.

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
-االنخفاض في قيمة الموجودات

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻌﺮبللتأكــد مــن وجــود أي دليــل
ـرى
تتــم مراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات والموجــودات الغيــر متداولــة األخـ
ﺑﺤﺮ
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
بالعمــات األجنبيــة إلــى الريــال الســعودي (إن وجــد) وفقــاً لألســعار الســائدة حيــن إجــراء المعامــات .ولــم ينتــج عــن هــذا التحويــل
أيــة أربــاح أو خســائر ذات صبغــة جوهريــة.

 .4التسويات 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  30ســبتمبر  2016قــد ال تمثــل مؤشــراً دقيقــا عــن النتائــج الفعليــة ألعمــال الســنة ككل.

 .5الموجودات الغير ملموسة ،صافي

 1-5تمثــل الموجــودات الغيــر ملموســة تكلفــة تطويــر وإنشــاء برنامــج ســماك المحاســبي باإلضافــة إلــى عــدد مــن التطبيقــات والبرامــج
باإلضافة إلى العالمات التجارية.

 .6رأس المال

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

				
 .7االحتياطي النظامي

يتطلــب نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة أن يحــول مــا نســبته  %10مــن صافــي الربــح
الســنوي إلــى االحتياطــي النظامــي وأن يســتمر هــذا التحويــل حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي  %30مــن 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.

 .8ربحية السهم

تــم احتســاب ربــح الســهم للســنتين المنتهيتيــن فــي  30ســبتمبر 2016م2015 ،م بتقســيم صافــي الربــح مــن األعمــال التشــغيلية وصافــي
ربــح الســنة علــى عــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنتين والــذي بلــغ  10مليــون ســهم.

 .9القيمة 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
المدفوعــة مقدمــاً والموجــودات األخــرى ،بينمــا تتكــون المطلوبــات الماليــة مــن المبالــغ المســتحقة الدفــع والمطلوبــات األخــرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيرا عن قيمتها الدفترية.
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 .10إدارة المخاطر
1-10

2-10

3-10

مخاطــر االئتمــان :تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة طــرف علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف
اآلخــر خســائر ماليــة .ليــس لــدى الشــركة تركيــز جوهــري لمخاطــر االئتمــان .تســتحق الذمــم المدينــة التجاريــة بشــكل رئيســي
مــن جهــات حكوميــة ،وقــد تــم إظهارهــا بقيمتهــا القابلــة لالســترداد المقــدرة ،كمــا تقــوم الشــركة بالحــد مــن مخاطــر اإلئتمــان
الخاصــة بهــا والمتعلقــة بالعمــاء وذلــك بوضــع ســقف إئتمــان لــكل عميــل ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة.
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.
مخاطــر العمــات :تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات
األجنبيــة .ان معامــات الشــركة األساســية هــي بالريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي .المعامــات األخــرى بالعمــات األجنبية
غيــر ماديــة .تتــم إدارة مخاطــر العمــات علــى أســاس منتظــم.
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 .5إيضاحات حول القوائم المالية:
 .1النقدية وشبه النقدية

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

2013

2014

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

89

72

101

نقد في الصندوق

470

نقد لدى البنوك

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

467
540

559

2015

512
613

 .2االذمم المدينة التجارية ،صافي

يشكل رصيد ذمم المشاريع الحكومية ما نسبته  %79من إجمالي رصيد الذمم المدينة كما في  31ديسمبر 2015م
(  %74كما في  31ديسمبر 2014م )

ذمم مدينة تجارية

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

50,544

50,035

47,344

49,544

46,035

39,344

4,000

1,000

8,000

 .3المخزون

يتكون المخزون كما في  31ديسمبر مما يلي:

اجهزة واكسسوارات حاسب آلي

برامج حاسب آلي

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

8,583

8,950

7,953

13,671

12,450

12,511

3,500

5,088

4,558

 .4المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى

تتكون المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى كما في  31ديسمبر مما يلي:

ايجارات

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

158

502

555

61

443

86

29

29

1,028

911

دفعات مقدمة للموردين

293

مصاريف تمويل سيارات تنتهي بالتملك

81

ذمم موظفين

846

عهد تشغيل

خطابات ضمان

29

1,468

2

52
-

201
40
-
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 .5النفقات اإليرادية المؤجلة  ،صافي

فيما يلي ملخص بحركة النفقات اإليرادية المؤجلة كما في  31ديسمبر:
2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

التكلفة

الرصيد في بداية السنة

8,078

8,078

8,078

الرصيد في نهاية السنة

8,078

8,078

8,078

الرصيد في بداية السنة

6,246

7,053

7,861

الرصيد في نهاية السنة

7,053

7,861

8,078

-

اإلضافات خالل السنة
اإلطفاء المتراكم

808

اإلضافات خالل السنة

1,024

صافي القيمة الدفترية

-

808

217

-

217
-

 .6المصاريف ماقبل التشغيل

فيما يلي ملخص بحركة المصاريف ما قبل التشغيل كما في  31ديسمبر:
2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

التكلفة

الرصيد في بداية السنة

6,115

6,115

6,115

الرصيد في نهاية السنة

6,115

6,115

6,115

الرصيد في بداية السنة

4,652

5,264

5,875

الرصيد في نهاية السنة

5,264

5,875

6,115

-

اإلضافات خالل السنة
اإلطفاء المتراكم

612

اإلضافات خالل السنة

851

صافي القيمة الدفترية

-

612

240

-

240
-

 .7المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

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

ذمم دائنة أخرى

رواتب ومزايا الموظفين

دفعات مقدمة من العمالء
أخرى

إجمالي الذمم الدائنة

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

1,053

1,740

1,092

64

53

81

1,021
80

2,218

-

40

1,833

404
50

1,627
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 .8الممتلكات والمعدات بالصافي

تتألف الممتلكات والمعدات خالل األعوام 2015-2014-2013م مما يلي:
تحسينات على
مباني مستأجرة

سيارات مستأجرة
تنتهي بالتملك

مجمع اإلهالك في نهاية سنة 2013م

107

832

تكلفة األصل في نهاية سنة 2014م

436

2.206

282

887

تكلفة األصل في نهاية سنة 2013م

صافي األصل في نهاية سنة 2013م

397

مجمع اإلهالك في نهاية سنة 2014م

تكلفة األصل في نهاية سنة 2015م

صافي األصل في نهاية سنة 2014م

مجمع اإلهالك في نهاية سنة 2015م
صافي األصل في نهاية سنة 2015م

معدات مكتبية

ومفروشات
أثاث
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

عدد وأدوات

1.177

1.131

84

721

265

204

-

1.241

1.141

84

208

100

-

1.553

290

154

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

1.319

912

927

1.033

84

84

1.041

436

2.255

1.326

1.194

84

234

546

165

50

-

1.709

202

1.161

84

1.144

 .9الموجودات غير الملموسة  ،صافي

تتكون الموجودات الغير ملموسة للفترة المنتهية في  2015-2014-2013مما يلي:

التكلفة

الرصيد في بداية السنة
اإلضافات خالل السنة
المحول من مصاريف
برنامج تحت التطوير

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

119,520

119,539

158,906

-

-

-

18
-

22,367

17,000

23,005
-

الرصيد في نهاية السنة

119,539

158,906

181,911

الرصيد في بداية السنة

()27,409

()33,385

()39,362

الرصيد في نهاية السنة

()33,385

()39,362

()47,302

اإلطفاء المتراكم

اإلضافات خالل السنة

صافي القيمة الدفترية

()5,976
86,154

()5,976

119,544

()7,940

134,609

تتألف الموجودات غير الملموسة مما يلي:

البرامج والتطبيقات

العالمات التجارية

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

86,154

119,544

134,609

86,412

119,802

134,868

258

258

258

58

نشرة إصدار شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات

 .10مخصص الزكاة

تحليال لحركة استدراك الزكاة:
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية عن السنوات المنتهية في 2015-2014-2013م وفيما يلي
ً

الرصيد في بداية السنة

2013

2014

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

5,604

7,318

1,552

-

()7,318

-

1,552

3,004

مخصص الزكاة المكون خالل السنة

1,810

الزكاة المدفوعة خالل السنة

()95

المحول إلى قائمة الدخل
الرصيد في نهاية السنة

7,318

1,552
-

2015

1,452
-

 .11التعامالت مع األطراف ذات العالقة

تمثــل التعامــات مــع االطــراف ذات العالقــة تعامــات مــع مســاهمي الشــركة ،وفيمــا يلــي ملخــص بأرصــدة األطــراف ذات العالقــة للســنوات
2015-2014-2013م :

حساب جاري المساهمين

 .12مخصص تعويض نهاية الخدمة

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

-

150

120

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

الرصيد في بداية السنة

1,053

1,064

1,283

المسدد خالل السنة

()220

()6

()22

المكون خالل السنة

الرصيد في نهاية السنة

231

1,064

225

1,283

341

1,601

 .13رأس المال

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

 .14اإلحتياطي النظامي

يتطلــب نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة أن يحــول مــا نســبته  %10مــن صافــي الربــح الســنوي
إلــى اإلحتياطــي النظامــي وأن يســتمر هــذا التحويــل حتــى يبلــغ هــذا اإلحتياطــي  %50مــن 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.

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

 .15تكلفة اإليرادات

تتكون تكلفة اإليرادات للسنوات 2015 – 2014 – 2013م مما يلي:

المخزون في بداية السنة

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

2013

2014

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

18,116

13,671

2015
ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

باأللف ريال سعودي
12,450

16,784

21,348

21,997

إجمالي المصاريف المباشرة والغير مباشرة

4,119

3,884

5,088

إجمالي التكلفة الكلية لإليرادات

31,324

مشتريات خالل السنة

إطفاء البرامج والتطبيقات

المخزون في نهاية السنة

5,976

()13,671

5,977

()12,450
32,430

7,940

()12,511
34,964

 .16المصاريف البيعية والتسويقية

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

عموالت بيع

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
رواتب ومزايا الموظفين
دعاية واعالن
ايجارات

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

1,687

3,421

5,044

1,000

1,602

1,688

1,871

367

230

244

460

مصاريف تدريب

-

مصاريف سفر وانتقاالت

-

رحالت عمل

4

ايجار سيارات

مصاريف بنكية
هاتف

-

-

70

106

80

29
44

27

27

16

20

20

-

3

10

قرطاسية ومطبوعات

54

كهرباء

-

مصاريف حاسب آلي

167

214

28

صيانة واصالح

مصاريف شحن

594

492

35

5

محروقات

3,000

4,000

-

20

66

93
7

6

31

21

16
6

4

رسوم ومصاريف حكومية

5

3

2

أخرى

31

32

31

اشتراكات
االجمالي

-

5,304

4

9,516

1

12,219

60

نشرة إصدار شركة بحر العرب ألنظمة المعلومات

 .17المصاريف اإلدارية والعمومية

تتكون المصاريف اإلدارية والعمومية للسنوات 2015 – 2014 – 2013م مما يلي:

رواتب ومزايا الموظفين
تبرعات

ايجارات

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

1,699

1,758

2,222

675

682

673

-

212

237

-

اتعاب مهنية وقانونية

585

تأمينات اجتماعية

-

716

700

440

رسوم ومصاريف حكومية

34

206

162

تأمين طبي

190

64

87

18

14

مصروف زكاة

-

صيانة واصالح

34

مصاريف حاسب آلي

-

قرطاسية ومطبوعات

56

مصاريف شحن

-

أخرى

61

كهرباء

رحالت عمل
هاتف

ايجار سيارات
االجمالي

-

57

50

11

12

25

4

17

3

70

107

170

6

21

3

-

9

3,543

137

3,850

25
7

4
-

4,870

 .18اإليرادات األخرى

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

أرباح رأسمالية

تخفيض مخصص الزكاة

أخرى

2013

2014

2015

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

باأللف ريال سعودي

-

55

16

-

513

513

7,318

-

7,586

580

213

564

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
Arab Sea Information Systems

 .6المؤشرات المالية للشركة:
ذمم مدينة تجارية ،بالصافي
معدل الدوران (مرة)

متوسط فترة التحصيل (أيام)
مخزون

معدل الدوران (مرة)

متوسط فترة اإلحتفاظ (أيام)

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
معدل الدوران (مرة)

متوسط فترة السداد (أيام)
العائد على األصول

العائد على حقوق المساهمين
المبيعات

معدل النمو

تكلفة المبيعات

نسبة من المبيعات

المصروفات اإلدارية والعمومية

نسبة من المبيعات

هامش مجمل الربح
هامش صافي الربح

2013

2014

1

1

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

2015

ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب

2

332.2

279.3

235.9

1.9

2.1

2.2

194.2

169.4

166.7

11.4

14.4

16.6

31.50

24.95

21.67

%6

%10

%3

-

%11

%1

%47

%45

%45

%7

%6

%8

%6

%53

%19

%10

%55

%29

%3

%55

%10
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