
2017/12/312016/12/31ايضاح

األصول
األصول المتداولة

118 458 676 185 (3)النقدية وما فى حكمها
930 239 7591 928 (4)(بالصافي)ذمم مدينة تجارية 

092 863 58215 567 40(أ/8)مستحق من اطراف ذات عالقة
486 278 56535 918 7أعمال منفذه وغير مفوترة

519 530 068 439 (5)أرصدة مدينة اخرى ومصروفات مدفوعة مقدما
760 207 2              -(6)اعمال تحت التنفيذ

905 577 65055 039 50إجمالي األصول المتداولة

األصول طويلة األجل
255 2 255 2 (7)استثمارات متاحة للبيع

967 238 099 170 (9)بالصافى- األصول الثابتة 
222 241 354 172 إجمالي االصول طويلة االجل

127 819 00455 212 50إجمالى األصول

االلتزامات
االلتزامات المتداولة

189 397 5053 658 4ذمم دائنة
559 554 99023 364 19(ب/8)مستحق  إلى أطراف ذات عالقة

334 521 02810 213 9(11)أرصدة دائنة اخرى و مصروفات مستحقة
401 631 401 631 (10)مخصص زكاة

483 104 92438 867 33إجمالى االلتزامات المتداولة
االلتزامات غير المتداولة

977 782 7611 253 1(12)مخصص مكافأة ترك الخدمة
977 782 7611 253 1إجمالى االلتزامات غير المتداولة

460 887 68539 121 35إجمالى االلتزامات
حقوق الشركاء
حقوق الملكية

000 000 0001 000 1(13)رأس المال
000 500 000 500 (16- 2)ٍاحتياطي نظامي
667 431 31913 590 12 األرباح المبقاة

667 931 31914 090 14إجمالي حقوق الملكية
000 000 0001 000 1(14)تمويل اضافي

667 931 31915 090 15إجمالي حقوق الشركاء
 127 819 00455 212 50إجمالي حقوق الشركاء وااللتزامات         

المملكة العربية السعودية- جدة 

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 18>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

م2017 ديسمبر 31قائمة المركز المالي كما في 
لاير سعودي: العملة المستخدمة 

شركة البت المتطورة لحلول األعمال
شركة ذات مسؤولية محدودة
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ايضاح

880 915 76215 196 8ايرادات المشاريع
(948 971 15)(917 966 7)(15)تكلفة المشاريع

 (068 56 )845 229 المشاريع (خسارة)/مجمل ربح 
مصاريف االعمال الرئيسية

(553 647 4)(604 389 )(16)مصاريف عمومية وادارية
(235 82 )(665 348 )مخصص ترك الخدمة
(504 75 )(239 63 )اهالك األصول الثابتة

            -(078 266 )مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
(360 861 4)(741 837 )النشاط(خسارة)صافي 

(053 144 )(607 3 )(خسائر رأسمالية)ـ
(413 005 5)(348 841 )السنة قبل الزكاة (خسارة)صافي 
            -               -الزكاة

(413 005 5)(348 841 )السنة (خسارة)صافى 

م2017 ديسمبر 31قائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 
لاير سعودي: العملة المستخدمة

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 18>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

شركة البت المتطورة لحلول األعمال
شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية- جدة 

م2016 م2017
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(413 005 5)(348 841 )السنة(خسارة )صافي 
السنة لصافي التدفقات النقدية الناشئة من  (خسارة)تسويات لمطابقة 

أنشطة التشغيل

504 75 239 63 استهالك اصول ثابتة
053 144 629 5 خسائر رأسمالية

235 82 666 348 تدعيم مخصص ترك الخدمة
           -078 266 تدعيم مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

           -             -مخصص الزكاة
( 157 736)(4 703 621)

التغيرات فى بنود رأس المال العامل 
235 283 093 45 ذمم مدينة

234 516 2(490 704 24)مستحق من اطراف ذات عالقة
(281 370 11)921 359 27أعمال منفذه وغير مفوترة

752 56 451 91 ارصدة مدينة اخرى و مصروفات مدفوعة مقدما
145 768 7603 207 2اعمال تحت التنفيذ

821 198 3161 261 1ذمم دائنة
250 978 2(569 189 4)مستحق  إلى أطراف ذات عالقة
(982 34 )             -استخدام مخصص نهاية الخدمة

187 552 4(188 186 2)ارصدة دائنة اخرى و مصروفات مستحقة
           -             -الزكاة المسددة

(260 755 )(442 272 )التشغيل أنشطة من النقدية صافي التدفقات
التدفق النقدي من أنشطة االستثمار

(925 11 )             -مدفوعات لشراء أصول ثابتة
000 28              -المحصل عن بيع أصول ثابتة

(255 2 )             -المسدد لشراء استثمارات
820 13              -صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

(440 741 )(442 272 )التدفقات النقدية صافى
558 199 1181 458 أول السنة في رصيــد النقدية

118 458 676 185 في آخر السنة  رصيد النقدية

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 18>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

لاير سعودي: العملة المستخدمة 

شركة البت المتطورة لحلول األعمال
شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية- جدة 
م2017 ديسمبر 31قائمة التدفقات النقديه للسنة المالية المنتهية في 

م2016 م2017التشغيل انشطة من النقدية التدفقات
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080 937 00020 000 0801 937 08019 437 00018 500 000 000 1م2015/12/31الرصيد في 
(413 005 5)                 -(413 005 5)(413 005 5)          -           -السنة (خسارة)صافي 

667 931 00015 000 6671 931 66714 431 00013 500 000 000 1م2016/12/31الرصيد في 
(348 841 )                 -(348 841 )(348 841 )          -           -السنة (خسارة)صافي 

319 090 00015 000 3191 090 31914 590 00012 500 000 000 1م2017/12/31الرصيد في 

.جزء ال يتجزأ من هذه القوائم  المالية < 18>إلى رقم < 1>اإليضاحات المرفقة من رقم * 

قائمة التغير في حقوق الشركاء
م2017 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

شركة البت المتطورة لحلول األعمال

المملكة العربية السعودية- جدة 
شركة ذات مسؤولية محدودة

حقوق الشركاء حقوق الملكيةٍاحتياطى نظامىرأس المال

لاير سعودي: العملة المستخدمة 

تمويل اضافيأرباح مبقاة
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 البت المتطورة لحلول األعمالشركة 
 محدودة مسؤوليةشركة ذات 

  إيضاحات حول القوائـم الماليـة
 م7120رديسمب 13المالية المنتهية في سنةلل

 ال سعوديـالعملة المستخدمة: ري
 

   :نبذة عن الشركة  -1
 .المحدودة البت المتطورة لحلول األعمال: شركة  ةــــــــــــــركــالشم ـــاسـ

 .محدودة مسؤوليةشركة ذات  :  يــــــالكيـان القانونـ
 . هـ10/7/1431 جـدة في 4030202260 : رقم السجل التجاري

واألرشفة األلكترونية وتركيب وصيانة أجهزة الحاسب خدمات نظم المعلومات والبرامج وادارة الوثائق تقديم  : ةــــــــــركــــنشـاط الش
مواقع األنترنت, تصميم برامج الحاسب األلى والتسويق األلكترونى وتوفير برامج األلى وتصميم واستضافة 

لحلول التعامالت األلكترونية وتطبيق أنظمة حلول األعمال وصيانة األنظمة والتطبيقات وتوفير األنظمة 
 المتكاملة لحلول األعمال.

 . : مدينـة جــدة يــــــــمركزها الرئيسـ
 

-JLTم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاري رقــــــــــــــــــل تجـــــــــــبسج  -دبـي  –شـركة البـت المتطـورة لحلـول األعمـال   فـرل جـي  ل تـي    ركة :ــــــــــــــــالشفرع 
 . تحت التصفية  - م08/2012/ 12, بتاريخ  67421

 هزة الحاسب اآللي ولوازمه .تجارة نظم الحاسب اآللي وبرامجه , وتجارة أج رع :ــــــــنشاط الف

 تتضمن القوائم المالية حسابات الشركة وفرعها . 
 

 : أهم السياسات والمبادئ المحاسبية المتبعة -2
وبما يتفق مع متطلبات تم اعداد القوائم المالية وفقا للمعاير المحاسبية السائدة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 :بثبات والتى تطبقوفيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة ت نظام الشركا
 : العرف المحاسبي 2-1

اعدة اإلستحقاق في تسجيل  يراداتها ومصروفاتها ـق الشركة وتتبع  خيةـفة التاريـالتكل هومـالية بناء على مفـيتم  عداد القوائم الم
 مع  فتراض  ستمرارية النشاط . 

 

 :معامالت بالعمالت األجنبيةإثبات ال 2-2
ال السعودي ويتم  ثبات المعامالت بالعمالت األجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف ـتمسك حسابات الشركة  بالري

السارية للنقد األجنبي وقت التعامل. وفي تاريخ الميزانية يتم تقييم أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت 
 نبية طبقا ألسعار الصرف السارية في ذلك التاريخ. وتدرج فروق العملة بقائمة الدخل. األج
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 :استخدام التقديرات 2-3
, استخدام التقديرات يقتضى اعداد القوائم المالية طبقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها فى المملكة العربية السعودية 

الموجودات والمطلوبات المسجلة , واالفصاح عن بعض الموجودات واالفتراضات التى قد تؤثر على ارصدة بعض 
والمطلوبات المحتملة كما فى تاريخ قائمة المركز المالى .ان اية تقديرات او افتراضات تؤثر على الموجودات والمطلوبات 

رغم من اعداد هذه يمكن ان تؤثر ايضًا على مبالغ االيرادات والمصاريف المصرح عنها لنفس الفترة المعروضة . وبال
التقديرات واالفتراضات وفقًا لمعرفة االدارة لالحداث والعمليات الجارية , فإن النتائج الفعلية يمكن ان تختلف عن هذه 

 التقديرات .
ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر وهى مبنية على خبرة سابقة وعوامل اخرى تتضمن توقعات باالحداث 

 التى تعتبر مناسبة للظروف.المستقبلية و 
 

 : الثابتة الصولا 2-4
 واإلنخفاض الناتج عن النقص في الثابتة بتكلفتها التاريخية وتظهر مخصوما منها مجمع اإلهالك االصولتثبت 
در لكل الثابتة القابلة لإلستهالك بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر اإلفتراضي المق االصول, ويتم  ستهالك  القيمة

الثابتة  االصولنول منها . وفيما يلي بيان بنسب اإلستهالك المحددة بناًء على العمر اإلفتراضي المقدر لكل بند من بنود 
 -وذلك ألغراض احتساب اإلستهالك :

 %25 جاهزةبرامج  -
 %15 حاسب آلي -
 %15 -% 10 اثاث و تجهيزات -
 %15 - %7.5 عدد و ادوات -

 

 :ألصولافي قيمة  االنخفاض 2-5
يتم مراجعة القيمة الدفترية لألصول المملوكة للشركة في تاريخ المركز المالي  عدا المخزون  لتحديد ما  ذا كان هناك أي 
مؤشرات تدل على حدوث  نخفاض في قيمتها وفي حالة وجود تلك المؤشرات يتم  عداد الدراسات الالزمة لتحديد القيمة 

صول ويتم  ثبات األصول بالقيمة اإلستردادية المتوقعة ويحمل الفرق بين القيمة الدفترية اإلستردادية المتوقعة من هذه األ
 ستردادية على قائمة الدخل.والقيمة اإل

بالنسبة لألصول المملوكة للشركة فإنه  ذا ما تم الحقا عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة عندئذ يتم زيادة القيمة الدفترية 
معدلة القابلة لالسترداد على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من لألصل  لى القيمة ال

المفترض تحديدها فيما لو لم يتم  ثبات خسارة االنخفاض في قيمة االصل في السنوات السابقة يتم اثبات عكس قيد خسارة 
 مباشرة . االنخفاض في قيمة االصل كإيرادات في قائمة الدخل

 

 :قائمة التدفقات النقدية  2-6
يتم  عداد قائمة التدفقات النقدية وفقًا للطريقة الغير مباشرة وألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية , تتضمن النقدية وما في 

ولة والتي ال حكمها النقدية بالخزينة والودائع تحت الطلب لدى البنوك واالستثمارات األخرى القصيرة األجل وعالية السي
 . أرصدة دائنةتتجاوز تواريخ استحقاقها األصلية ثالثة أشهر وتظهر مخصومًا منها بنوك 
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 المصاريف :   2-7
تتمثل المصاريف العمومية واإلدارية في مصاريف األقسام المالية واإلدارية , وتتمثل مصاريف البيع والتوزيع    ن وجدت  

البيع . ويتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصاريف ق منتجات الشركةفي المصاريف المتعلقة ببيع وتسوي
 عند الضرورة , وفق اسس متماثلة ويقيم ذلك دوريًا . المصاريف العمومية واإلدارية و والتوزيع

 

 : الزكاة 2-8
بية السعودية وتدرج الزكاة في بند مستقل بقائمة لزكاة والدخل بالمملكة العر ل العامة ةالهيئ تحتسب الزكاة الشرعية وفقا ألنظمة

 ., ويتم  ثبات أي فروقات تتعلق بالربط على سنوات سابقة من قبل الهيئة في الفترة التي يتم فيها  صدار الربط النهائيالدخل
 

 -الذمم المدينة واألرصدة المدينة االخرى : 2-9
 مبالغ من المتوقع عدم تحصيلها . ة الدفترية وتظهر مخصوما منها ايةيتم تسجيل العمالء واالرصدة المدينة االخرى بالقيم

 

 -: الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع 2-10
يتم اثبات االلتزامات لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبال عن البضاعة او الخدمات المستلمة سواءًا قدمت ام لم تقدم بها 

 فواتير من قبل الموردين.
 

 -:ون المخز  2-11
 صافى القيمة اإلستردادية أيهما اقل ويتم تحديد التكلفة وفقًا لسياسة المتوسط المرجح. يتم تقييم المخزون بالتكلفة او

 

 -االيرادات  : 2-12
 صدار الفاتورة .ا  عند تأدية الخدمة للعميل و   خدمات قصيرة األجل  ثبات اإليراد يتم 

 
 االستثمارات  : 2-13

 ارات بتكلفة الحصول عليها بتاريخ االقتناء ويتم تصنيف االستثمارات بناء على نية الشركة .يتم  ثبات االستثم
 

 اإلستثمارات في صناديق: . أ
تاريخ  يتثبت بالتكلفة ويتم تقييمها حسب السعر ف يصندوق محل يصناديق محلية تمثل وحدات ف يستثمارات فاإل
 قائمة الدخل. يالقيمة ف يوتحميل الفرق فستثمار نتهاء السنة المالية ويتم تعديل قيمة اإل 
 

ستثمارات في أوراق مالية: . ب   ستثمارات في شركات تابعة وزميلة , وا 
  : في الشركات التابعة والزميلة االستثمارات .1
يتم تقييم االستثمارات في الشركات التابعة والزميلة   وهي الشركات التي ال يوجد للشركة سيطرة على سياستها   -

% من رأس مال الشركة التابعة أو 50التشغيلية  و تمتلك فيها الشركة  ستثمار طويل األجل يزيد عن المالية و 
% من رأس المال أو تلك التي تمتلك فيها 50% حتى 20الشركات التي تمتلك الشركة فيها حصة تتراوح بين 

وفقًا آلخر قوائم مالية. طريقة حقوق الملكية  % لكن في وجود تأثير هام   بموجب20الشركة حصة أقل من 
ويتم  دراج حصة الشركة في صافي أرباح أو خسائر الشركة التابعة والزميلة في قائمة الدخل , وتعديل رصيد 

 لذلك. ستثمار تبعاً اإل
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% من رأس 50% حتى 20في الشركات التي تمتلك الشركة فيها حصة تتراوح بين  االستثماراتكما يتم تقييم  -
 وفقًا للقيمة العادلة. تأثير هام أو سيطره عليها اليوجد عندماالمال 

 :ستثمارات بأوراق مالية متاحة للبيعاإل .2
ستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع والمقتناة بنية عدم اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق يتم تسجيل اإل -

اولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في أو ألغراض المتاجرة , بالقيمة العادلة وتدرج ضمن األصول غير المتد
 السنة المالية الالحقة . 

 ستثمارات المتاحة للبيع كما يلي :يتم تقييم اإل -
ستثمارات المتاحة للبيع في نهاية كل فترة مالية بالقيمة العادلة والتي تحدد على أساس القيمة تم تقييم اإل - أ

, ويتم تحميل الفروق الناتجة بحساب مكاسب أو  السوقية في حالة تداول تلك األوراق في السوق المالية
خسائر غير محققة بحقوق الشركاء , ويتم  ثبات المكاسب والخسائر الناتجة عن بيع األوراق المالية 
المتاحة للبيع خالل الفترة التي تحدث فيها بقائمة الدخل , مع تسوية أي مكاسب أو خسائر غير محققة تم 

  ثباتها سابقًا .
 
المالية المتاحة للبيع غير النشطة   ليس لها قيمة سوقية في سوق نشط وبالتالي ال يمكن  اراتاالستثم - ب

تحديد قيمتها العادلة بدرجة موثوق بها   , فيتم تقييمها في نهاية كل فترة مالية بتكلفة  قتنائها وفي حالة 
لدفترية يتم تعديل القيمة ستثمار منها عن قيمته ا سترداد ألي حدوث  نخفاض في القيمة العادلة لإل

 ستثمار على حدى .  نخفاض وتحميله على قائمة الدخل وذلك لكل ستثمار بقيمة اإلالدفترية لهذا اإل
 

 :ستثمارات بغرض المتاجرةاإل .3
ثبات المكاسب  ستثمارات بغرض المتاجرة في نهاية كل فترة مالية على أساس القيمة العادلة ويتم يتم تقييم اإل -

 لمحققة وغير المحققة بقائمة الدخل .والخسائر ا
 

 -المخصصات  : 2-14
ويكون   يتم  ثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي ,

 من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام .
 

 -: ات التشغيليةعقود اإليجار  2-15
تحمل االيجارات المتعلقة بعقود االيجار التشغيلية على قائمة الدخل على مدى فترات عقود االيجار. كما يقيد ايراد التاجير 

 على اساس االستحقاق وفقًا لشروط التعاقد.
 

 -الخدمة : تركمخصص مكافاة  2-16
 ظمة العمل بالمملكة العربية السعودية .الخدمة المستحقة للعاملين طبقًا الن تركيتم تكوين مخصص 

 
 

 -احتياطي نظامي: 2-17
الشـركات فـي المملكـة العربيـة السـعودية وللنظـام األساسـي للشـركة , يتوجـب علـى الشـركة تجنيـب احتيـاطي نظـامي وفقًا لنظـام 

ـــغ 10بنســـبة  ـــرار مـــن مجلـــس المـــديرين وقـــف هـــذا التجنيـــب متـــى بل % مـــن األربـــاح الســـنوية الصـــافية بعـــد الزكـــاة. ويجـــوز بق
 ابل للتوزيع كأنصبة أرباح .رأس المال, وهذا اإلحتياطي غير ق % من30اإلحتياطي المذكور 



 

9 

 

 

 م31/12/6201  م13/21/7201  وما فى حكمها : النقدية -3
  458 118   185 676   ك نقد لدى البن 
    676 185   118 458  

 

    : ذمم مدينة تجارية ) بالصافي( -4
  2 032 964    1 987 871    ذمم مدينة تجارية 
 يخصم : 

 حصيلهامخصص ديون مشكوك في ت
 
  112 1059  

  
  034 793  

  759   928    930 239 1  
 

رصيد اول المدة  : ديون مشكوك في حصيلهامخصص  *
 1/1/7201في

  استخدام  تدعيم 
 آخر المدة

 م13/21/7201
 034 793  - 239 266  -  401 631  

 

    أرصدة مدينة اخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا : -5
 96 961  81 160  ين موظفوعهد ذمم  
  306 731   336 620 موردين دفعات مقدمة  
  126 827   4 950  17 ايضاح  غطاء خطابات ضمان 
 -     16 338 أخرى 
  068 439   519 530  

 

 : أعمال تحت التنفيذ -6
بمواقع العمالء ولم  قصيرة األجلعات تم انفاقها على المشرو  يالمصروفات التالمواد و قيمة  يأعمال تحت التنفيذ ف تتمثل قيمة

  -وبيان تحليلها كما يلي :  يتم اصدار فواتير للعمالء وذلك بموجب عقود مبرمة مع الشركة
  2 000 000  -       أجهزة طبية والكترونية 
 207 760  -      خدمات دعم فني 

       -  760 207 2  
 

 
 

    كيةنسب المل  متاحة للبيعٍاستثمارات  – 7
  255 2  2  255 %1 مصر -شركة بناؤون ألنظمة المعلومات والشبكات 

  2 255  2 255 
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 :المعامالت مع األطراف ذات العالقة -8

ة أو ممارسة تأثير قوي طراف ذات العالقة في الشركاء و/ أو الشركات التي يمتلك فيها الشركاء بالشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصص تخول لهم حق السيطر تتمثل األ 
 -: 2017خالل . وفيما يلى ملخص بأهم األطراف ذات عالقة  وأهم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات عالقة على هذه الشركات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سعودي. الـري  صفر  , وبلغ حجم المشتريات والخدمات المشتراة من األطراف ذات العالقة مبلغ ال سعوديـري 878 982 لألطراف ذات العالقة مبلغ بلغت الخدمات المباعة والمقدمة بلغ حجم الخدمات ا

 ** حركة مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها   
  227 634 لسنة   الرصيد فى بداية ا

  -      تدعيم خالل السنة     

  227 634 الرصيد فى نهاية السنة 

طبيعة  مستحق من أطراف ذات عالقة/أ 8
 العالقة

إجمالي الحركة  م01/01/2017  طبيعة أهم المعامالت 
 المدينة

إجمالي الحركة 
 الدائنة

 م13/12/7201
        

نشاء المباني   40 252 276 (913 582 7) 32 331 702 15 503 487  خدمات مباعة  زميلة ABCDمجموعة بن الدن السعودية قسم العمارة وا 
 227 634 -      -      227 634  خدمات مباعة  زميلة شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة 

 234 665 (995 967) 067 917 285 593  خدمات مباعة   زميلة PPMDCلمواني شركة ادارة وتطوير مشاريع ا
 58 141 -      -      58 141  خدمات مباعة  زميلة PBADمجموعة بن الدن السعودية قطال المباني العامة والمطارات 

  22 500 (312 43)  65 812    -   خدمات مباعة  زميلة BHCالقابضة  شركة بن الدن
 -       15 871  -      15 871  خدمات مباعة  زميلة SBGموعة بن الدن السعودية مج
    726 090 16 581 33 314 (8 610 091) 216 795 40 

  227 634  -      -       227 634     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
    092 863 15 581 33 314 (8 610 091) 582 567 40 
       أطراف ذات عالقة إلىمستحق /ب 8

  16 435 694  (375 759) 997 949 5  21 626 316   سداد مصروفات بالنيابة  شريك شركة البت المتطورة للتقنية التطبيقية 
  2 808 924  (712 309 1) 659 320  1 819 871   سداد مصروفات بالنيابة شقيقة شركة بناؤون لحلول أجهزة الحاسوب المحدودة

  74 705   -       -       74 705   مشتريات  -خدمات  زميلة تقديم الحلول الرقمية لالتصاالت  شركة
  45 667  (000 12)  -       33 667   سداد مصروفات بالنيابة  زميلة شركة البت المتطورة للتشغيل والصيانة

    (559 554 23) 6 270 656 (2 081 087) (990 364 19) 



599 668 037 133 610 22 952 512 م2017/ 1/ 1التكلفة في 
(098 12 )(659  )           -(439 11 )استبعادات خالل السنة

501 656 378 132 610 22 513 501 م2017/ 12/ 31التكلفة في 

632 429 725 57 637 7 270 364 م2017/ 1/ 1مجمع االهالك في
239 63 469 12 336 2 434 48 اهالك السنة

(469 6 )(387  )           -(082 6 )مجمع اهالك االستبعادات
402 486 807 69 973 9 622 406 م2017/ 12/ 31مجمع االهالك في 

099 170 571 62 637 12 891 94 م2017/12/31صافى القيمة الدفترية  في 
967 238 312 75 973 14 682 148 م2016/12/31صافى القيمة الدفترية  في 

:(بالصافي )االصول الثابتة - 9

اإلجماليالبيان عدد وادواتاثاث وتجهيزاتحاسب الى

 11



 

12 

 

 
                                       مخصص الزكاة: -10
 الموقف الزكوي :  . أ

 م:6201م الى 2011من  امو عاأل -
 

انتهت في     م وحصلت على شهادة 31/12/2016 م  لى31/12/2011منالمالية  نواتللس ةها الزكويتقدمت الشركة  قرارا
 .ولم يصدر أي خطاب من مصلحة الزكاة والدخل حتى تاريخه م , 30/4/2018الموافق  هـ 1439/  8/ 14

 
 

 التالية :م من البنود 7201ديسمبر  31يتكون الوعاء الزكوي التقريبي للشركة كما في  :م 7201 احتساب الزكاة . ب

  م31/12/6201   م31/21/7201  األوعية الخاضعة
  880 915 15    8 196 762   جمالي الدخل

  (293 921 20)    9 038 110   جمالي المصاريف
  (413 005 5)    841 348   الخسارة  صافي
      يضاف:

  -          266 078 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  82 235    348 666 ترك الخدمةمخصص 

   4 923 178     226 604  ةالمعدل ()الخسارة صافي
  1 000 000   1 000 000 رأس المال                                                                       

  18 437 080   13 431 667 ارباح مدورة
  500 000   500 000  االحتياطيات
  3 352 811   2 557 164 مخصصات

  1 000 000   1 000 000 تمويل اضافي
  19 708 123   17 283 903 أطراف ذات عالقة

  39 074 836   35 546 130 إجمالي 
           يخصم:

   23 908 205     35 278 486  جهات حكومية –أعمال منفذة وغير مفوترة 
   238 967    (099 170) أصول ثابته بالصافي

   2 255    (255 2) استثمارات
   15 327 144    (574 920 7) أخرى

   401 735     825 7 284  )سالب(/موجبوعاء الزكاة 
  -       -         %2،5الزكاة الشرعية بواقع 

 
 
 

 

رصيد اول المدة  مخصص الزكاة : -ج
 1/1/7201في

  استخدام  تدعيم 
 آخر المدة

 م13/21/7201
 401 631  -     -  -  401 631  
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 م31/12/6201  م13/21/7201                                        أرصدة دائنة أخرى ومصروفات مستحقة: -11
 4 358 299  2 982 135 مصروفات مستحقة  
 569 433 1  -      ايرادات مستحقة 
  883 643   216 322 دفعات مستلمة مقدماً  
 583 085 4  6 014 571 ة دائنة اخرى ارصد 
   028 213 9  10 521 334 
 
 

 مخصص مكافأة ترك الخدمة : 12
 

رصيد اول المدة 
 1/1/7201في

   استخدام  تدعيم      
آخر المدة 

 م31/12/7201
  977 782 1       666 348  )882 877 (   761 253 1 

 
  :رأس المال -13

حصة نقديـة متسـاوية القيمـة قيمـة الحصـة   1 000ال سعودي  موزل على ـمليون ري  ال سعودي ـري 1 000 000بلغ رأس مال الشركة 
 . ال سعوديـري 1 000

 النسبة  اإلجمالي  قيمة الحصة  عدد الحصص  اسم الشريك

 %50   500 000     1 000   500    شركة البت المتطورة للتقنية التطبيقية

 %50   500 000   1 000   500   ن طاهر المهندس/ عمرو محمد حس

 %100  1 000 000  1 000  1 000  االجمالي 
 

م تــنص علــى خــروج الشــريك عمــرو محمــد حســن طــاهر ودخــول كــاًل مــن 2015/ 10/ 13وقــد قــام الشــركاء بتوقيــع اتفاقيــة تخــارج بينهمــا بتــاريخ 
 -نمية االستثمارية ليصبح رأس المال بعد التعديل على النحو التالي : الشريكين شركة النجاح للتنمية االقتصادية وشركة النجاح للت

 

 اسم الشريك  عدد الحصص قيمة الحصة اإلجمالي  النسبة
 شركة البت المتطورة للتقنية التطبيقية 500 1000 500 000  50%
 شركة النجاح للتنمية االقتصادية  250 1000 250 000  25%
 ركة النجاح للتنمية االستثمارية ش 250 1000 250 000  25%

100%  000 000 1  000 1  
 

 بذلك.السجل التجاري تعديل و والتأشير عليه من وزارة التجارة بذلك  تم تعديل عقد التأسيسقد و 
 



 

14 

 

 
 م31/12/6201  م13/12/7201                                     : تمويل اضافي -14

 1 000 000  1 000 000 ة التطبيقيةشركة البت المتطورة للتقني 
   000 000 1  000 000 1 

 
 
 م6201      م7201      :تكلفة المشاريع  -15

 2 975 905 2 000 000 مواد ومعدات 
 5 247 654 358 866 مصروفات تشغيل 

 4 905 596 592 850 3 رواتب و أجور وما في حكمها
 2 842 793 967 249 1 رخص أوريكال

 917 966 7 948 971 15 
 
دارية: -16  م6201      م7201      مصروفات عمومية وا 

 3 312 366  224 199 رواتب و أجور وما في حكمها 
 321 229 33 559  يجارات

 180 860 18 390 سفر وانتقاالت
 309 768 10 260 تأمين طبي 

 46 637 10 743 ياه وكهرباء مو  هاتف
صالح    - 14 443 صيانة وا 

 3 581 4 118 مصروفات سيارات
 170 680 7 600 واشتراكات حكومية رسوم

 125 763 11 123 مصروفات ضيافة ونظافة
 8 501 -    دوات كتابية ومطبوعاتأ

 11 500 -    مصاريف مناقصات 
عالنمصاريف دعاية   71 108 -    وا 

 24 200 26 750 وتدريبأتعاب مهنية 
 19 491 -     مصروفات دعم فنى

 41 869 28 419 متنوعة
 604 389   553 647 4 
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 :االلتزامات العرضية -17

  لاير سعودي , وتم سداد 4 950م بمبلغ 2017ديسمبر  31للعمالء في بلغت قيمة خطابات ضمان صادره  
 لاير سعودي ,  126 827م مبلغ 2016ديسمبر  31لاير سعودي تأمين خطابات الضمان   في  4 950

  . لاير سعودي تأمين خطابات الضمان 126 827م سداد مبلغ وت
 
 

دارة المخاطر: -18  األدوات المالية وا 
 تتمثل األدوات المالية في ارصدة النقدية واالرصدة المدينة واالرصدة الدائنة . وتتمثل القيمة الدفترية لهذه األدوات المالية تقديراً 

 معقوال لقيمتها العادلة.
 : االئتمانخطر  -

 ويعتبر الخطر محدودًا نظرًا الن معظم العمالء يتمثل خطر االئتمان في عدم قدرة العمالء على سداد المبالغ المستحقة
 . من ذوى السمعة الحسنة أطراف ذات عالقة واألخرون

 

 : خطر العمالت االجنبية -
عات والمقبوضات وكذا قيمة األصول يتمثل خطر العمالت األجنبية في التغيرات في سعر الصرف والتي تؤثر على المدفو 

 وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية .
 

**************************************** 




