
 
 

  



 
 

١ 
 

 

   

مليون ريال سعودي خالل فرتة التسعة أشهر من العام   ١٩٣٫٦حتقق صايف ربح قدره العربية  
  باملقارنة مع نفس الفرتة من العام السابق. ٪٤٣م بنمو قدره ٢٠٢٢

 

:سبتمرب ٣٠للفرتة املنتهية يف  املوحدة املوجزة  النتائج املالية األولية ملخص  

 

 

 

 
    .حقوق امللكية غري املسيطرةالعربية للتعهدات الفنية دون صايف الربح املتعلق مبساهمي الشركة ١

  .مليون سهم ٥٠على املتوسط املرجح لعدد األسهم والبالغ عددها  حقوق امللكية غري املسيطرةتم احتساب ربحية السهم بقسمة الربح العائد إىل مساهمي الشركة العربية دون ي٢

2021الربع الثالث  2022الربع الثالث  2021التسعة أشهر  2022التسعة أشهر 

اإليرادات إجمايل الربح  الربح التشغيلي صايف الربح

  البند
  )جميع األرقام باآلالف ريال سعودي(

  أشهر  لتسعةا  الثالثة أشهر  
  التغيري %  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  التغيري %  ٢٠٢١  ٢٠٢٢

  ٪٦٤  ٤٩٤٬٥٠٢  ٨٠٨٬٧٥٥  ٪٣٧  ١٨٨٬٣٩٤  ٢٥٧٬٧١٩  اإليرادات
  ٪٤٢  ٢٢٢٬٩٦٢  ٣١٦٬٤٤٠  ٪٢٢  ٨٦٬٧٦٤  ١٠٦٬٠٢٤  إجمايل الربح

  ٪٤١  ١٧١٬٤٣٤  ٢٤٢٬٣٣٨  ٪٢٢  ٦٨٬٨٣٨  ٨٤٬٠٦٦  الربح التشغيلي
  ٪٤٣  ١٣٥٬٦٥٣  ١٩٣٬٥٧٣  ٪١٥  ٥٧٬٠٨٥  ٦٥٬٨٨٩  ١صايف الربح

  ٪٤٣  ٢٫٧١  ٣٫٨٧  ٪١٦    ١٫١٤  ١٫٣٢  ٢ربحية السهم
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  م:٢٠٢٢ سبتمرب ٣٠حتليل النتائج املالية للفرتة املنتهية يف 

   اإليرادات:

  ٪ ٣٧مبعدل  مليون ريال ســعودي    ٢٥٧٫٧مليون ريال ســعودي إىل    ١٨٨٫٤ن  م  ارتفعت، حيث انها  اإليراداتيف   اارتفاعً  خالل الربع احلايلالعربية    ســجلت
، وقطاع اإلعالنات  ٪٣٣ضـافة إىل اسـتمرار منو اإليرادات يف كل من قطاع اإلعالنات الطرقية مبعدل  باإل  السـابق،باملقارنة مع الربع املماثل من العام  

ىل  إ  باإلضافةاجلامعات وحمالت اليوم الوطني  كما أن ملوسم العودة إىل املدارس و،  لنفس الفرتة ٪٤٩وقطاع الطباعة مبعدل   ٪١٥٤الداخلية مبعدل  
ــعودـية  دورة األلـعاب ـبدء ــرـكة ونـتائج أعـمالـها خالل الربع اـحلايل  ٢٠٢٢  الســ ــارة  .األثر اإليـجابي على إيرادات الشــ ــرـكة العربـية   وجتـدر اإلشــ   إىل حتقيق الشــ

ــهر املنتهية يف  إليرادات    للتعهدات الفنية ــعة أشـ ــبتمرب ٣٠خالل فرتة التسـ ــعودي ومبعدل ارتفاع بلغ    ٨٠٨٫٨مبقدار    م٢٠٢٢  سـ   ٪٦٤مليون ريال سـ
  باملقارنة مع نفس الفرتة من العام السابق.

  

  

  

  

 

 

  
  
  

 ة:  طرقيال  اإلعالنات -
للربع   الطرقية  اإلعالنات  إيرادات  العام    ١٨٠٫٧مليون ريال سعودي، مقابل    ٢٤٠٫٨م  ٢٠٢٢من العام    الثالثبلغت  للربع املماثل من  مليون ريال سعودي 

م مقابل  ٢٠٢٢من العام  سبتمرب    ٣٠يف    املنتهية   أشهرفرتة التسعة  مليون ريال سعودي خالل    ٧٥٢٫٤بلغت    كما  ،٪٣٣  قدره  بارتفاعالسابق، وذلك  
ريال سعودي    ٤٧٠٫٧ العام السابقللفرتة املماثلمليون  بارتفاع قدره  ة من  ال   وحتتل  ،٪ ٦٠، وذلك  إيرادات الشركة    ةطرقياإلعالنات  األكرب يف  النسبة 

  من إجمايل إيرادات الفرتة.   ٪٩٣، حيث انها شكلت نسبة للنشاط األساسي للشركة هاويعود ذلك إىل متثيل

 اإلعالنات الداخلية: -
مليون ريال سعودي للربع املماثل من العام السابق،    ٥٫١مليون ريال سعودي، مقابل   ١٣٫٠م ٢٠٢٢من العام  الثالثبلغت إيرادات اإلعالنات الداخلية للربع 

مليون   ١٥٫٥م مقابل  ٢٠٢٢من العام  سبتمرب  ٣٠يف   املنتهية  أشهرفرتة التسعة  مليون ريال سعودي خالل   ٤٤٫٦بلغت    كما،  ٪ ١٥٤وذلك بارتفاع قدره  
  . ٪١٨٨بارتفاع قدره  ، وذلكمن العام السابق  ماثلةامل للفرتةريال سعودي 

  
 الطباعة:  -

مليون ريال سعودي للربع املماثل من العام السابق، وذلك   ٢٫٦مليون ريال سعودي، مقابل    ٣٫٨م  ٢٠٢٢من العام    الثالث بلغت إيرادات الطباعة للربع  
ريال    ٨٫٣م مقابل  ٢٠٢٢من العام  سبتمرب    ٣٠يف    املنتهية  أشهرفرتة التسعة  خالل  مليون ريال سعودي    ١١٫٦بلغت    كما،  ٪٤٩بارتفاع قدره   مليون 

 . ٪٤٠، وذلك بارتفاع قدره من العام السابق  للفرتة املماثلةسعودي 
 

  

القطاعات التشغيلية 

اإلعالنات الطرقية اإلعالنات الداخلية  الطباعة 
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 :يةتسويقالو  ةبيعيال صاريفامل
  باملقارنة مع الربع املماثل من العام السابق، ونتجت هذه الزيادة  ٪ ٢٩ل م مبعد٢٠٢٢عام من ال  الثالثللربع  يةوالتسويق يةصاريف البيعامل ارتفعت 

 . م ٢٠٢٢من العام   الثالثيف املصروفات البيعية والتسويقية حماكية بذلك النمو يف إيرادات الربع 

 
 دارية:اإلعمومية والاملصاريف 

ــاريف العمومية واإلدارية للربع   ارتفعت ــابق، ويعود ذلك إىل   ٪١٨مبعدل  م  ٢٠٢٢عام  من ال  الثالثاملصــ   ارتفاع باملقارنة مع الربع املماثل من العام الســ
ــاريف   ــركةالمصـ ــركة يف الســـوق    شـ ــافة إىل التعيينات اجلديدة بعد إدراج الشـ والناجتة عن توحيد القوائم املالية مع الشـــركات التابعة اجلديدة، باإلضـ

  .املالية السعودية (تداول)
  

 مصاريف التمويل:
  ارتفاع من العام السابق، ويعود ذلك إىل    الربع املماثلباملقارنة مع    ٪٩٠م  ٢٠٢٢  من العام   الربع الثالث خالل  يف مصاريف التمويل    االرتفاع بلغ معدل  

ليشمل هذا  وشبكة أعمالها  نتيجة للتوسع يف نشاط الشركة  ك هذا االرتفاع  ن  كموي  ،٪١١٥مبعدل    بالتزامات التأجريفوائد التمويل اخلاصة   مصروف
  وذلك   ،٪ ٣٨مبعدل    والتسهيالت البنكية جل  األ  قصريةالقروض  من    ائدةالف  مصروف  ارتفاعإىل    باإلضافة   ،اإلعالنيةالتوسع زيادة املساحات واملواقع  

  لسداد االيجارات اخلاصة مبواقع اللوحات االعالنية.  ا متويلً
  

  صايف الربح:
باملقارنة مع الربع املماثل من العام السابق، ويعود هذا    ٪١٥يف صايف الربح للربع احلايل مبعدل    اارتفاعً سجلت الشركة العربية للتعهدات الفنية  

لعمليات التحول الرقمي ومتيزها يف ذلك، إضافة إىل   الشركة العربية للتعهدات الفنية استمرارعدة اسباب رئيسية منها  إىلاالرتفاع يف صايف الربح 
العربية    تركيز إالشركة  التسويقيةعلى  تدعم خططها  جديدة  ومشاريع  حتالفات  يف  الدخول  اهدافها  والتي من  ويف   احمليً   سرتاتيجيتها اخلاصة 

  . احلايل ساهم يف حتقيق نتائج ايجابية خالل الربع      ٪٣٧اإليرادات مبعدل  كما ان ارتفاع    زيادة قاعدة العمالء على املدى البعيد،  إىلاملنطقة والتي تهدف  
يف صايف   هذه الزيادةكان له األثر اإليجابي على  احلايل ربع لل ٪ ٣٠واملصاريف األخرى مبعدل   ٪٨ان انخفاض كالً من مصروف الزكاة مبعدل   إىلإضافة 

املنتهية    أشهرالتسعة    لفرتة  ٪٤٣  ارتفاع   مليون ريال سعودي ومبعدل  ١٩٣٫٦  مبقدار صايف ربح    للتعهدات الفنية  حققت الشركة العربيةكما    الربح.
منوًا يتجاوز مستويات ما  تعكس  نتائج اعمالنا  أن    إىل   وجتدر اإلشارة  .الفرتة املماثلة من العام السابقمع  قارنة  باملم  ٢٠٢٢سبتمرب من العام    ٣٠يف  

 . قبل جائحة كورونا
  

  : العاملرأس املال           
مليون ريال سعودي    ١٧٦٫٥مليون ريال سعودي إىل    ٢٢٦٫١م من  ٢٠٢٢من العام    سبتمرب  ٣٠املنتهية يف    لفرتة التسعة أشهرانخفض رأس املال العامل  

الفرتة  العام السابق وذلك مبعدل    املماثلة  باملقارنة مع  القروض  ٪٢٢من  ارتفاع  البنك قصرية األجل  ، ويعود ذلك إىل    ٪٢٣ية مبعدل  والتسهيالت 
التأجري   التزامات    ، وتُعزى أسباب هذا االرتفاع يف املطلوبات املتداولة إىل متويل توسع العربية يف أنشطتها ٪ ٦٥اجلزء املتداول مبعدل    –وارتفاع 

 باملقارنة مع الفرتة  ٪٦٤ارتفعت مبعدل   انهاحيث  نفس الفرتة  اإليرادات خالل  على    ذلك باألثر اإليجابي    دوقد عاوزيادة مساحاتها ومواقعها اإلعالنية،  
  العام السابق.   من املماثلة

 أشهر): تسعةم (٢٠٢٢سبتمرب  ٣٠قائمة التدفقات النقدية للفرتة املنتهية يف 

مليون ريال    ١٧٧٫٤بقيمة  مليون ريال سـعودي    ٣٢٤٫٠إىل    مليون ريال سـعودي ١٤٦٫٦من    ةمن األنشـطة التشـغيلي  املتوفر  التدفق النقدي  ـصايفارتفع   -
 من العام السابق.املماثلة  الفرتة   باملقارنة مع ٪١٢١سعودي وبنسبة ارتفاع تبلغ  

  ة مليون ريال سـعودي إىل تدفقات نقدية سـالب   ٥٤٫٠االسـتثمارية من تدفقات سـالبة قدرها    نشـطةاألاملسـتخدم يف   يانخفض صـايف التدفق النقد -
من العام الســابق، ويعود    املماثلة الفرتةباملقارنة مع    %٤٧  تبلغ  بنســبة انخفاضو  مليون ريال ســعودي  ٢٥٫١قيمة  بمليون ريال ســعودي    ٢٨٫٩قدرها  

  إىل إضــافة    ارتفاع معدل املتحصــل من بيع املمتلكات واملعداتالت واملعدات، وكذلك ثابتة مثل اآلالصــول  ألالشــركة ل معدل شــراءذلك إىل انخفاض  
 الشركة على املوجودات امللموسة خالل الفرتة.  إنفاق
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  (تتمة) أشهر): تسعةم (٢٠٢٢سبتمرب  ٣٠قائمة التدفقات النقدية للفرتة املنتهية يف 

مليون ريال سعودي إىل تدفقات نقدية سالبة    ٧٠٫٠من تدفقات نقدية سالبة قدرها    األنشطة التمويليةاملستخدم يف  التدفق النقدي    صايف  ارتفع  -
ويعود    السابق،نفس الفرتة من العام  مع    % باملقارنة٣٢٧  وبنسبة ارتفاع تبلغ  مليون ريال سعودي  ٢٢٨٫٤  مليون ريال سعودي بقيمة  ٢٩٨٫٤قدرها  

م بلغت  ٢٠٢٢إىل توزيع أرباح نقدية على املساهمني خالل الربع الثاين من العام    إضافة  ٪٩١ذلك إىل ارتفاع نسبة تسديد القروض قصرية األجل مبعدل  
  ريال / سهم.  ١٫٨٦مبعدل سعودي مليون ريال  ٩٣

  
 :مهمةأحداث 

بعقد تأجري مواقع لرتكيب لوحات   (شركة زميلة) الشركة العربية املتحدة للخدمات اإلعالمية فوز الشركة العربية للتعهدات الفنية من خالل ذراعها  -
  من مواقع اجلسور يف الساحل الشمايل (مدينة العلمني) بجمهورية مصر الشقيقة.  ٪٨٩بتغطية قدرها 

 ركة العربية للتعهدات الفنية ليصبح إجمايل  الش أسهممن  ٪١٥القابضة خليار حق الشراء وزيادة حصتها بنسبة  ام بي سيممارسة جمموعة   -
 . ٪٢٠نسبة ملكيتها يف الشركة 

  
، حيث مت الرتكيز على  ارتفاعا مميزًا م حققت أرقامنا املالية  ٢٠٢٢بأنه خالل الربع الثالث من العام املايل   صرح الرئيس التنفيذي األستاذ حممد اخلريجي

االستمرار يف االبتكار والتميز واحملافظة على    إىلاألهداف االسرتاتيجية للشركة ومواصلة التوسع بخطى ثابتة وحسب ما هو خمطط له، قادنا ذلك  
 .زخم النمو مما ساهم يف حتقيق هذا التحسن الفريد واملتميز يف النتائج املالية الربعية

نُرحب دائمًا بالشراكات والتحالفات اإلسرتاتيجية كفرص للنموكما أضاف األستاذ حمم وللنهوض مبكانة الشركة   د اخلريجي اننا يف الشركة العربية 
مكن الشركة بفضل تالرقمية األكرث منوًا يف املنطقة واملهيمن يف وسائل التواصل االجتماعي لت  اإلعالناتوتعزيز فرص زيادة حصصها يف سوق  

واملساهمة يف تنمية احملتوى   من احملافظة على موقعها الريادي اإلعالناتل الرقمي ومواكبة أحدث التقنيات الرقمية يف جمال  اسرتاتيجية التحو
 .احمللي يف االقتصاد الوطني

دة حصتها لتصبح  من أسهم الشركة العربية وزيا  ٪١٥القابضة احملدودة خليارها بحق الشراء لـــ   ام بي سيومما ال شك فيه ان ممارسة جمموعة  
من مكانة رائدة يف املنطقة، كما ان فوز الشركة العربية   ام بي سيملا متلكه جمموعة    ا، وذلك سوف يتيح لنا العديد من الفرص للتوسع إقليميً ٪٢٠

العلمني) بجمهورية مصر من مواقع اجلسور يف منطقة الساحل الشمايل (مدينة    ٪٨٩املتحدة للخدمات اإلعالمية (شركة زميلة) بعقد تأجري لــــ  
عد الساحل  الشقيقة سوف يكون له األثر اإليجابي على التوسع يف النطاق اجلغرايف وحتقيق التنوع يف حمفظتنا احلالية وزيادة شبكتنا اإلعالنية، وي 

جتعله من أهم وجهات السفر يف الشمايل يف جمهورية مصر العربية أحد أبرز الوجهات السياحية ويتمتع مبواقع مميزة وتصاميم ومساحات جميلة 
 . الواعدة والتي حققت أعلى نسب منو يف املنطقة    من األسواقيعترب اخلارجية يف جمهورية مصر العربية  اإلعالنات املنطقة، كما ان سوق  

  
  عن الشركة العربية للتعهدات الفنية:  

الفنية هي شركة مساهمة سعودية مسجلة يف   للتعهدات  العربية  بتاريخإن الشركة  الرياض  مارس    ٣املوافق  (  هـ١٤٠٣  األوىل  ىجماد  ١٨  مدينة 
  م. ٢٠٢١نوفمرب  ١٥ومت إدراج أسهم الشركة يف السوق املالية السعودية يف  ١٠١٠٠٤٨٤١٩م) بالسجل التجاري رقم ١٩٨٣

ا  الشركة يتمثل نشاط   القواعد واألساسات، متديد األسالك  صب  للمباين السكنية،  العامة  إنشاء اجلسور واألنفاق، إنشاء  يف اإلنشاءات  لكهربائية، 
القرطاسية   املراسالت  أوراق  طباعة  االتصاالت،  أسالك  متديد  الطرق،  ومستلزمات  واألرصفة  والشوارع  الطرق  إنشاء  احلديدية،  السكك  خطوط 

ا  األلواح  على  الضوئي  واحلفر  اإلعالمية،  والنشرات  وامللصقات  اإلعالنات  طباعة  والفواتري،  الطباعة  التجارية  غراف)،  (الزنك  البالستيكية  أو  ملعدنية 
  باستخدام اآلالت الناسخة، البيع باجلملة للهدايا والكماليات، مؤسسات ووكاالت الدعاية واإلعالن، تنظيم وإدارة املعارض واملؤمترات. 

ودية، حيث جنحت الشركة العربية للتعهدات الفنية خالل السنوات األربعني املاضية يف قيادتها لقطاع اإلعالنات اخلارجية يف اململكة العربية السع
اجلهات   أحد  تعترب  أنها  كما  احمللية،  السوق  إىل  اإلعالنية  والوسائل  التقنيات  أحدث  السع  املؤثرةالرئيسية  أدخلت  اإلعالن  قطاع  خالل  يف  من  ودي 

من حجم السوق يف اإلعالنات اخلارجية وعلى    ٪٦٢اإلسرتاتيجية التي تنهجها يف مواصلة حتديث منتجاتها وتقدمي خدماتها، كما انها تسيطر على  
الشركة العربية    ي فإنملمن حجم احلصة السوقية يف قطاع اإلعالنات ككل، وهذا ليس فقط على اجلانب احمللي، إمنا على اجلانب العا  ٪٢٣أكرث من  

مليون سهم    ٥٠مليون ريـال سـعودي مقسمًا إىل    ٥٠٠ويبلغ رأس مال الشـركة    على مستوى العامل من حيث اإليرادات،   ١٢للتعهدات الفنية هي الرقم  
 ريـال سعودي.   ١٠كل سهم لاإلسمية قيمة  تبلغ الو
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املوحدة اتصرةاألولية القوائم املالية         
األرقام باآلالف ريال سعودي)(جميع   

                                                    
م٢٠٢١ سبتمرب ٣٠كما يف   م٢٠٢٢ سبتمرب ٣٠كما يف     قائمة املركز املايل  

١٠٥٬٧٠٧٬١ ٧١٥٬٤٧٥  املوجودات غري املتداولة  
١٬٠ ٨٦٦٬٩١٦ ١٢٣٬٥٢  املوجودات املتداولة  

٢٢٨٬٧٥٩٬٢ ١٬٥٨٢٬٣٩١ املوجودات  جمموع   
 حقوق امللكية  ٨٣١٬١٦١ ٦٦٢٬٠٧٠

 حقوق امللكية غري املسيطرة ١٬٠٥٧ -
 املطلوبات غري املتداولة  ١٬٠٥١٬٣٨٨ ٢٧٩٬٥٢٤
٨٧ ٦٤٠٬٧٩٧ ٢٢٦٬٥  املطلوبات املتداولة  

٢٬٧٥٩ ١٬٥٨٢٬٣٩١, ٨٢٢  جمموع حقوق امللكية واملطلوبات  
 

م٢٠٢١ سبتمرب ٣٠يف   م٢٠٢٢ سبتمرب ٣٠يف    و اخلسارة  أربح قائمة ال   
) املنتهية أشهر التسعة(لفرتة   

 اإليرادات  ٨٠٨٬٧٥٥ ٤٩٤٬٥٠٢
( ٥٤٠٬٢٧١ ) ( ٣١٥٬٤٩٢  تكلفة اإليرادات  (
 جممل الربح  ٣١٦٬٤٤٠ ٢٢٢,٩٦٢
( ٨٢٦٬٢٠ ) ( ٨٩٠٬٣٠  مصاريف بيعية وتسويقية  (
( ٧٠٢٬٣٠ ) ( ٢١٢٬٤٣  مصاريف عمومية وإدارية  (
 الربح التشغيلي  ٢٤٢٬٣٣٨ ١٧١٬٤٣٤

( ٥١٤٬١١ ) ( ٢٥٣٬١  مصاريف أخرى  (
( ٧١٥٬١٦ ) ( ٥١٧٬٣٨  تكاليف التمويل  (

الربح للفرتة قبل الزكاة   ٢٠٢٬٥٦٨ ١٤٣٬٢٠٥  
( ٥٥٢٬٧ ) ( ٦٦٠٬٨  الزكاة (

 الربح للفرتة ١٩٣٬٩٠٨ ١٣٥٬٦٥٣
 الربح للفرتة املتعلق بــ:   

 مساهمي الشركة األم  ١٩٣٬٥٧٣ ١٣٥٬٦٥٣
 حقوق امللكية غري املسيطرة ٣٣٥ -

 

م٢٠٢١ سبتمرب ٣٠يف   م٢٠٢٢ سبتمرب ٣٠يف     قائمة التدفقات النقدية  
) املنتهية أشهر التسعة(لفرتة   

 صايف التدفق النقدي املتوفر من األنشطة التشغيلية  ٣٢٣٬٩٣٣ ١٤٦٬٦١٨
( ٩٩١٬٥٣ ) ( ٨٧٥٬٢٨ االستثمارية صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة  (  
( ٨٩٤٬٦٩ ) ( ٣٩٠٬٢٩٨  صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية  (
٢٢٬٧٣٣ ( ٣٣٢٬٣  صايف التغري يف النقد وما يف حكمه خالل الفرتة  (

 صايف التغري يف احتياطي ترجمة العمالت األجنبية  (٦٩١) -
٩٠٩٬١٨٩ ٢٦٬٥٨٥  النقد وما يف حكمه كما يف بداية السنة  
 النقد وما يف حكمه كما يف نهاية الفرتة  ١٨٥٬٨٨٦ ٤٩٬٣١٨
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