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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة( 

وتقرير فحص املراجع املستقل
لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 1- يونيو 		1	
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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة املركز املايل األولية املوحدة املوجزة

كما يف 30 يونيو 2021
)بالريال السعودي(

لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د
ايضاح

 غير مراجعةج مراجعةج
األصو1

األصو1 غير المتداولة
154,912,900 59د,7لل,68ل 5 ممتلكات ومعدات، صافي
694,378,352 6لل,68د,دد6 6 حق اإلستخدام 
849,291,252 75د,800,585 مجموع األصو1 غير المتداولة 

األصو1 المتداولة
15,626,738 دل5,886,9ل مخزون، صافي 
335,518,510 دد6,د77,ددد 7 مدينون تجاريون، صافي 
18,736,610 5د0,5د7,9ل 8 مطلوب من جهات ذات عالقة
69,111,602 5د0,5ل5,د0د 9 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
26,585,303 57د,ددد,5د نقد وما فى حكمه
465,578,763 د5,97لد,706 مجموع األصو1 المتداولة

1,314,870,015 8دد,ل507,00,ل مجموع األصو1

حقوق الملكية واإللتزامات 

حقوق الملكية
500,000,000 500,000,000 1 رأس المال
25,079,630 0د5,079,6د إحتياطي نظامي
1,337,349 ل79,905,07 أرباح مبقاة

526,416,979 ل70,د98,د60 مجموع حقوق الملكية

إلتزامات غير متداولة
12,680,012 ددد,د50,دل إلتزامات المنافع المحددة للموظفين
316,255,139 788,680,ل5د 6 إلتزامات تأجير – الجزء غير المتداول

- 60,000,000 10 قروض متوسطة األجل الجزء غير المتداول 
328,935,151 دد0,ل9د,5دد مجموع اإللتزامات غير المتداولة

إلتزامات متداولة
215,408,520 ل8ل,لدل,دلد 6 إلتزامات تأجير 
131,795,115 لد66,6ل,8دد 10 قروض وتسهيالت بنكية
7,238,338 9د0,د5,86 ذمم دائنة
98,213,229 8لد,5د5,6لل 11 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
6,862,683 5دد,0د9,د 12 مخصص الزكاة

459,517,885 دد5,7د576,7 مجموع اإللتزامات المتداولة
788,453,036 7د6,7ل0,د90 مجموع اإللتزامات

1,314,870,015 8دد,ل507,00,ل مجموع حقوق الملكية واإللتزامات 

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة الدخل الشامل األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021
)بالريال السعودي(

في0د يونيو 

لفترة الستة أشهر ايضاح لفترة الثالثة أشهر

0د0د لد0د 0د0د لد0د

214,389,851 0د08,5ل,06د 32,928,641 09د,8د57,5ل 13 اإليرادات

)197,261,053( )0,695ل69,9لج )102,966,718( )دد7,د5د,ل7ج 14 تكلفة اإليرادات

17,128,798 5د97,8ل,6دل )70,038,077( 65د,86,075 مجمل الدخل  الخسارةج 

)5,329,423( )79د,ددد,دلج )2,687,705( )7,959,780ج مصاريف بيع وتسويق

)13,572,689( )5لل,68ل,0دج )5,167,124( )دد70,8ل,دلج مصاريف إدارية وعمومية

)1,773,314( لدد,595,د0ل )77,892,906( ل86,دد65,9 الدخل  الخسارةج من العمليات

)11,707,829( )8د8,799,8ج )5,142,410( )5د805,0,دج مصاريف تمويل

57,602 )6لد,97د,للج 85,361 )د558,57,للج )مصاريف( إيرادات أخرى، بالصافي 

)13,423,541( 67ل,98د,د8 )82,949,955( د5د,ل58,ل5 صافي الدخل  الخسارةج قبل الزكاة

)1,926,635( )5دد,0د9,دج )963,318( )0دل,8د6,دج 12 الزكاة

)15,350,176( دد78,567,7 )83,913,273( دلل,دد8,9د صافي الدخل  الخسارةج

- و - و الدخل الشامل اآلخر

)15,350,176( دد78,567,7 )83,913,273( دلل,دد8,9د إجمالي الدخل الشامل  الخسارة الشاملةج

16 ربحية السهم من ل

)0,31( 57.ل )1,68( 0.98 صافي الدخل  الخسارةج

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التغريات يف حقوق امللكية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021
)بالريال السعودي(

المجــموع أرباح مبقاة
احتياطي نظامي خسائر مرحلةج رأس الما1 إيضاح

6,979لد,6د5 9دد,7دد,ل 0د5,079,6د 500,000,000 الرصيد في ل يناير لد0د  مراجعةج

دد78,567,7 دد78,567,7 و و الدخل الشامل للفترة

ل70,د98,د60 ل79,905,07 0د5,079,6د 500,000,000 الرصيد في 0د يونيو لد0د

524,280,957 1,814,929 22,466,028 500,000,000 الرصيد في 1 يناير 2020 )مراجعة(

)15,350,176( )15,350,176( - - الخسارة الشاملة للفترة 

)24,000,000( )24,000,000( - 15 توزيعات ارباح مرحلية

484,930,781 )37,535,247( 22,466,028 500,000,000 الرصيد في 30 يونيو 2020

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 30 يونيو 2021
)بالريال السعودي(

0د يونيو 0د0د 0د يونيو لد0د
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

)13,423,541( 67ل,98د,د8 صافي الدخل )الخسارة( قبل الزكاة
تعديالتل

12,768,247 08د,59د,دل إستهالكات
170,869,922 0لد,065,لدل إطفاء حق االستخدام 

452,393 ددد,لد6,لل خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
1,287,867 د6,69د6,ل التزامات المنافع المحددة للموظفين
11,707,829 8د8,799,8 مصاريف تمويل

التغيرات في األصو1 واإللتزامات التشغيليةل
110,064,807 877,دد0,7ل مدينون تجاريون
)1,278,307( )75ل,60دج المخزون
3,886,670 6,065ل8 مطلوب من جهة ذات عالقة

)30,177,970( )7د76,5ل,68لج مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
1,300,211 )99د,76د,لج ذمم دائنة 

)55,985,312( 89ل,دلد,7ل المصاريف المستحقة وأرصدة دائنة أخرى
211,472,816 50,859ل,8لل التدفقات النقدية المتوفرة من األنشطة التشغيلية 
)121,423( )ل6د,د80ج التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة

- )د68,د6,86ج الزكاة المدفوعة
211,351,393 5ل8,د8د,0لل صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)28,724,824( )د7د,65د,8دج إضافات ممتلكات ومعدات

294,369 د8د,60 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
)28,430,455( )ل05,09د,8دج صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)107,802,467( 6د5,ل7د,66ل قروض قصيرة ومتوسطة ألجل
)11,707,829( )8د8,799,8ج مصاريف تمويل 
)37,019,585( )8دد,للل,للدج التزامات تأجير 
)24,000,000( و توزيعات أرباح مرحلية مدفوعة
)180,529,881( )9,670د5,د5ج صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

2,391,057 د9,05د8,7ل صافي التغير في النقد وما فى حكمه
36,088,563 د0د,6,585د النقد في وما فى حكمه كما في 1 يناير
38,479,620 57د,ددد,5د النقد في وما فى حكمه كما في 0د يونيو

معامالت غير نقديةل
122,852,497 6د55,5د,ددل حق اإلستخدام/ التزامات التأجير 
)94,451,012( )995,د8د,0لج إطفاء إلتزامات تأجير بالمصاريف المستحقة
)11,212,621( و إقفال مصروفات مدفوعة مقدماً فى إلتزامات التأجير

- 76د,ددد,65 تحويل حق استخدام الى مصاريف مدفوعة مقدما 
)1,404,963( و تحويل التزامات منافع محددة للموظفين إلى جهة ذات عالقة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

التكوين والنشاط:   	

إن الشركة العربية للتعهدات الفنية هي شركة مساهمة سعودية مقفلة مسجلة في مدينة الرياض بتاريخ 1403/05/18هـ )»الموافق 1983/03/02م«( 
بالسجل التجاري رقم 1010048419.

يقع المركز الرئيسي للمجموعة في مدينة الرياض / حي العليا / ابراج العليا - التامينات االجتماعية برج )ب( الدور 33.

يتمثل نشاط المجموعة الرئيسي وفروعها في تنفيذ المقاوالت واألعمال اإلنشائية وشراء األراضي والعقارات إلقامة المباني عليها لصالح الشركة وإقامة 
وتجهيز المعارض واعمال الطرق وصيانتها واألعمال الميكانيكية وصيانتها واعمال المباني وصيانتها واستيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المواد 

واللوحات االعالنية والدعائية ومواد ومستلزمات ومعدات الطباعة بكافة انواعها.

بتاريخ 1441/09/02هـ الموافق 2020/04/23م قام المهندس عبد اإلله الخريجي ببيع 2,5 مليون سهم ما يمثل 5٪ من اسهم الشركة العربية للتعهدات 
الفنية إلى مجموعة إم بي سي القابضه المحدودة، لتصبح حصته بعد التعديل 25٪ من رأس المال، تم إنتقال ملكية األسهم بتاريخ 1441/12/04هـ 

الموافق 2020/07/24م، وتم استيفاء شروط اقفال البيع ونقل ملكية االسهم في 2020/07/28م.

إن رأس مال الشـركة البالغ 500 مليون ريـال سـعودي مقسم إلى 50 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريـال سعودي، إن المساهمين ونسبة مساهمتهم كما 
في 30 يونيو 2021 هي كما يلي:

 بالريا1 السعوديج
عدد األسهم النسبة اإلسم

اإلجمالي

50,000,000د 35,000,000 ٪70 شركة مجموعة المهندس القابضة 

5,000,000دل 12,500,000 ٪25 عبد اإلله بن عبد الرحمن الخريجي

5,000,000د 2,500,000 ٪5 مجموعة ام بي سي القابضة المحدودة

500,000,000 50,000,000 00ل٪ اإلجمالي

تمتلك الشركة نسبة 100٪ من اسهم الشركة العربية اوت اوف هوم )شركة ذات مسؤلية محدودة - منطقة حرة - بدولة االمارات العربية المتحدة(.

أسس اإلعداد:   	

تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة المرفقة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34( التقرير المالي األولي المعتمد من الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين.

إن القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة التتضمن جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة فى القوائم المالية السنوية ويجب أن تقرأ الى جانب القوائم 
المالية السنوية الموحدة للمجموعة وعلى الرغم من ذلك، تم ادراج إيضاحات تفسيرية مختارة لشرح االحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات فى 
المركز المالى للمجموعة واداؤها منذ اخر قوائم مالية سنوية. إضافة الى ذلك فإن النتائج األولية للفترة ليست بالضرورة مؤشراً على النتائج التى يمكن 

توقعها للسنة المالية التى ستنتهي فى 31 ديسمبر 2021. 

عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي التي تمثل العملة الوظيفية للشركة.

اسس توحيد القوائم املالية األولية املوجزة
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقويم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق والظروف إلى 
وجود تغير في عناصر السيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ويتم التوقف عند فقدان المجموعة 
هذه السيطرة. تدرج أصول وإلتزامات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها خالل السنة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة اعتباراً 

من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين توقف المجموعة عن ممارسة مثل هذه السيطرة في الشركة المستثمر فيها.
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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

أسس اإلعداد )تتمة(:    	

اسس توحيد القوائم املالية األولية املوجزة )تتمة(
وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

سلطة على الشركة المستثمر فيها )أي وجود حقوق تمنح المجموعة مقدرة حالية لتوجيه أنشطة متعلقة بالشركة المستثمر فيها(. 	
التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. 	
المقدرة على استخدام سلطاتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. 	

وبشكل عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلبية في حقوق 
التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت 

تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

الترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها. 	
الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. 	
حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة. 	

يتعلق الدخل وكل بند من بنود الدخل الشامل األخرى بحقوق الملكية في المجموعة. وعند الضرورة، يتم اجراء تسويات على القوائم المالية للشركات 
التابعة كي تتماشى سياساتها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة.

شركات  بين  بالمعامالت  المتعلقة  النقدية  والتدفقات  والمصاريف  واإليرادات  الملكية  حقوق  وكذلك  المتداخلة  واإللتزامات  األصول  كافة  حذف  يتم 
المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

االحكام والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية الهامة:   -

إن إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للشركة وفقاَ للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة وضع احكام وتقديرات وافتراضات قد 
تؤثر على القيم الواردة بالقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، إذ قد تختلف هذه القيم عن التقديرات السابقة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها 

خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها باستمرار.

إن االحكام والتقديرات الهامة المستخدمة من قبل االدارة عند اعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة مماثلة لتلك المبينة فى القوائم المالية 
السنوية، قامت الشركة بمراجعة المصادر الهامة لحاالت عدم التأكد المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة على خلفية انتشار وباء كورونا الجديد 
)كوفيد 19(، فإن جميع المصادر لحاالت عدم التأكد ال تزال مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي 

تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقرير المستقبلية.

ملخص السياسات احملاسبية املهمة   -

تتوافق السياسات المحاسبية وطرق اإلحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية 
السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بإستثناء ما يتعلق بتطبيق المعايير الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2021م. 

لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ.

معايري جديدة وتعديل على املعايري والتفسريات:
ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباًرا من 1 يناير 2021 والتي تم شرحها في القوائم المالية 

الموحدة السنوية للمجموعة، ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.



ق-107

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

ممتلكات ومعدات، صايف:   -

 بالريا1 السعوديج

لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د

التكلفة 

253,157,845 88ل,د69,د7د الرصيد بداية المدة 

57,987,466 د7د,65د,8د إضافات

)36,451,123( )د9ل,89د,ددج إستبعادات**

274,694,188 69د,70د,69د الرصيد نهاية المدة

اإلستهالكات 

128,686,774 88د,ل9,78لل الرصيد بداية المدة 

25,698,366 08د,59د,دل محمل للسنة

)34,603,852( )86د,787,لدج إستبعادات**

119,781,288 0لل,د5د,ل0ل الرصيد نهاية المدة

154,912,900 59د,7لل,68ل

*تتضمن الممتلكات والمعدات كما في 30 يونيو 2021 مبلغ 49,6 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 30,7  مليون ريال سعودي(  تتمثل فى مشاريع 
تحت التنفيذ وهى عبارة عن لوحات إعالنية طرقية يتم العمل على تصنيعها وتبلغ القيمة االضافية المتوقعة حتى اإلنتهاء من استكمالها كما فى 30 يونيو 

2021 مبلغ 20,800,214  ريال سعودي )31 ديسمبر 2020: 16,089,244 ريال سعودى( )إيضاح 17(.

** تتضمن االستبعادات قيمة لوحات إعالنية طرقية متعلقة بعقدى جدة التى تم استبعادها خالل الفترة )ايضاح 6( حيث بلغت كلفتها 37,4 مليون ريال 
سعودى ومجمع االستهالك مبلغ 26 مليون ريال سعودى ونتج عنها خسائر بمبلغ 11,4 مليون ريال سعودى.

بيان بتوزيع اإلهالكات على املصاريف:

 بالريا1 السعوديج

لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د

24,657,981 ددد,لل9,دل تكلفة االيرادات )ايضاح 14(

1,040,385 د7,88دد مصاريف إدارية وعمومية 

25,698,366 08د,59د,دل
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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

حق االستخدام:   -

تم قياس حقوق استخدام األصول بمبلغ مساوي إللتزامات التأجير، وتعديلها بمبالغ الدفعات المسبقة ودفعات عقود االيجار المستحقة المتعلقة بعقود 
االيجار تلك المعترف بها في قائمة المركز المالي االولية الموحدة.

نظراً لألحداث الناتجة عن فيروس )COVID 19( تم خالل الفتره اجراء تعديالت على بعض العقود تمثلت فى تخفيض القيمة اإليجارية المستحقة أو تمديد 
فترة السماح، وفيما يلى تأثير تلك التعديالت على كل من قائمتى المركز المالى الموحدة والدخل الشامل الموحدة.

 بالريا1 السعوديج
لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د

حق اإلستخدام
1,149,488,714 7ل09,789,7د,ل الرصيد في 1 يناير 
)4,066,725( د00,دد0,9ل تعديالت 

- )5دد,ل5,09لدج استبعادات 
- )76د,ددد,65ج محول الى أرصدة مدفوعة مقدما *

264,367,728 6د55,5د,ددل إضافات خالل الفترة
1,409,789,717 6دد,د85,د7د,ل

مجمع إطفاء حق استخدام
)374,414,718( )65د,للد,5ل7ج الرصيد في 1 يناير 

11,382,913 ل6د,860,دل تعديالت 
- 5دد,ل5,09لد استبعادات 

)352,379,560( )ل5,67د55,9لج إطفاء
)715,411,365( )0دد,85د,لد6ج الرصيد في نهاية الفترة
694,378,352 6لل,68د,دد6 صافي حق االستخدام

إلتزامات التأجير
493,198,724 659,د66,لد5 الرصيد في 1 يناير 
)4,066,725( د00,دد0,9ل تخفيض قيمة عقود 
)154,144( )د9,55د7ج تعديل الفوائد التمويلية 
304,541 )د00,دد0,9لج تعديل اإليجارات المستحقة 

264,367,728 6د55,5د,ددل إضافات خالل الفترة
753,650,124 د69,65د,د66

يخصم / يضافل
)39,773,995( و إقفال مصروفات مدفوعة مقدماً
)162,791,355( )0,500لد,8ددج مدفوعات خالل الفترة / السنة 

14,171,315 7,765,709 فوائد تمويلية 
)33,592,430( 999,د0د,لد إطفاء مصروفات مستحقة وأخرى 
531,663,659 ل9,86د9,د6د الرصيد في نهاية الفترة / السنة
215,408,520 ل8ل,لدل,دلد الجزء المتداول 
316,255,139 788,680,ل5د الجزء غير المتداول 
531,663,659 ل9,86د9,د6د
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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

حق االستخدام )تتمة(:    -

بيان توزيع االطفاء على املصاريف:

 بالريا1 السعوديج
لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د
338,948,687 767,ددل,0دل تكلفة اإليرادات )ايضاح 14(

388,521 دد9,د0ل مصاريف بيع وتسويق
1,659,439 0د9,7د8 مصاريف ادارية وعمومية

340,996,647 0لد,065,لدل

* تتمثل العقود المحولة الى أرصدة مدفوعة مقدما في قيمة عقدي موبي وميجا كوم جدة المتوقفيين وخارج سيطرة الشركة، ونظرا لصدور حكم من 
المحكمة بتجديد المدة المستحقة للشركة من كل عقد لم يتم تحديد تاريخ استئناف العقد وتسليم المواقع للشركة وبناء على رأي المستشار القانوني 
فسيتم تحديد ذلك التاريخ من قبل المحكمة خالل الفترة الالحقة ولحين تحديد ذلك التاريخ فقد تم تحويل قيمة الفترات المحددة من قبل المحكمة 

الى أرصدة مدفوعة مقدما.

مدينون جتاريون، صايف:   -

 بالريا1 السعوديج
لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د
342,560,770 669,ددل,7دد مدينون تجاريون
4,159,124 8دد,9,650 مدينون تجاريون )اطراف ذات عالقة(

)13,283,264( )د6د,د8د,دلج اإلنخفاض في قيمة المدينون التجاريون
333,436,630 د75,ل9د,ددد
2,081,880 880,ل8د,ل أوراق قبض

335,518,510 دد6,د77,ددد

إن الحركة على اإلنخفاض في قيمة المدينون التجاريون خالل الفترة / السنة هي كما يلي:

 بالريا1 السعوديج
لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د

5,283,264 د6د,د8د,دل الرصيد كما في 1 يناير 
8,000,000 و االنخفاض المحمل للفترة / للسنة
13,283,264 د6د,د8د,دل الرصيد كما في 31 ديسمبر

يتمثل جدول تحليل أعمار المدينون التجاريون فيما يلي: 

أرصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها
أقل من
 0د يوم

من 0د يوم إلى 
90 يوم

من 90 يوم إلى 
80ل يوم

من 80ل يوم إلى 
65د يوم

أكثر من
االجمالي 65د يوم

ريا1 سعوديريا1 سعوديريا1 سعوديريا1 سعوديريا1 سعوديريا1 سعودي
د75,ل9د,ددد8لل,لدد,للد90,دلل,دل59ل,58,069دد9,9د7,د8د58,65د,55ل0د يونيو لد0د

31176,008,42489,083,60023,748,14922,513,25422,083,203333,436,630 ديسمبر 2020

تتراوح فترة اإلئتمان الممنوحة للعمالء مابين 30 إلى 90 يوم وال يتم إحتساب أية عموالت على تلك الحسابات، وتقوم الشركة بقيد اإلنخفاض في قيمة 
المدينون التجاريون أخذة بعين اإلعتبار عدة عوامل تتضمن أعمار الذمم ، والوضع المالي للعمالء حيثما كان ذلك متاحاً. إن تركزات مخاطر اإلئتمان 

محدودة نظراً ألن قاعدة العمالء كبيرة وغير مرتبطين،ال يوجد عمالء يشكلون أكثر من 10 ٪ من إجمالي رصيد الذمم التجارية.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

األرصدة واملعامالت مع جهات ذات العالقة:   -

قامت الشركة خالل الفترة / السنة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة المبينة أدناه. إن شروط هذه المعامالت والمصاريف تمت بموافقة إدارة 
الشركة وهي من ضمن األعمال العادية للشركة، إن المعامالت المسجلة أدناه تمت مع الجهات التالية:

العالقةاسم الجهة
مساهم شركة مجموعة المهندس القابضة 

مساهممجموعة ام بي سي القابضة المحدودة
شركة شقيقةشركة بيت الخبرة للمقاوالت

شركة شقيقةشركة اللوحات الوطنية للصناعة
شركة شقيقةشركة الفنادق الراقية

شركة شقيقةشركة ملتقى الزاد للسياحة
شركة شقيقةشركة الوسائل السعودية
شركة شقيقةشركة المطاعم الراقية

طبيعة المعاملةالشركة
 بالريا1 السعوديج

لد ديسمبر 0د0د0د يونيو لد0د
99,296,416د0,9دد,8لمدفوعات مقدمة عن اعمالمصنع اللوحات الوطنية للصناعة

2,832,942د5,90دد,0لمبيعاتمجموعة ام بي سي القابضة المحدودة
8685,291,633,ل7,66سداد قيمة لوحاتمصنع اللوحات الوطنية للصناعة
88,089313,970لمبيعاتمصنع اللوحات الوطنية للصناعة

6636,230د,دلمدفوعات مقدمة عن اعمالشركة بيت الخبرة للمقاوالت
0309,374دد,دلمبيعاتشركة الفنادق الراقية

56670,929ل,للمبيعاتشركة ملتقى الزاد
-6,065ل8مبالغ محصلة باإلنابةشركة مجموعة المهندس القابضة

72,728وتحصيالتشركة ملتقى الزاد
1,405,066ونهاية خدمة محولةشركة مجموعة المهندس القابضة
24,000,000وتوزيعات ارباحشركة مجموعة المهندس القابضة

60,559ومبيعاتشركة الوسائل السعودية
75,879ومبيعاتشركة المطاعم الراقية
42,349وتحصيالتشركة المطاعم الراقية
9,148وتحصيالتشركة الفنادق الراقية

سيتم اعتماد جميع المعامالت مع الجهات ذات العالقة مع انعقاد اقرب جمعية عامة للشركة.

وبلغت تعويضات كبار موظفي اإلدارة املتكبدة خالل الفرتة:

بالريا1 السعودي

0د يونيو 0د0د0د يونيو لد0د

7,902,274دد6,7د0,دتعويضات كبار الموظفين

يشمل كبار موظفي اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي والمدراء التنفيذيين باعتبارهم األشخاص الذين لهم سلطة ومسؤولية 
تخطيط وتوجيه ورقابة أنشطة الشركة.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

األرصدة واملعامالت مع جهات ذات العالقة )تتمة(:    -

يتمثل املطلوب من جهات ذات عالقة مما يلي:

بالريا1 السعودي

لد ديسمبر 0د0د0د يونيو لد0د

518,736,610د0,5د7,9لشركة مجموعة المهندس القابضة

518,736,610د0,5د7,9ل

ال يتم احتساب فوائد على مبالغ وأرصدة التعامالت مع الجهات ذات العالقة.

مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى:   -

 بالريا1 السعوديج

لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د

33,441,893 ل08,دلد,05د إيجار مواقع لوحات إعالنية مدفوع مقدماً

16,261,675 5ل9,د5د,0د مصاريف مدفوعة مقدماً  وأرصدة مدينة أخرى 

6,181,887 9د755,7,دد دفعات مقدمة لموردين 

- ل68,دلل,9ل ضريبة القيمة المضافة 

9,325,101 858,ددد,لل دفعات مقدمة لموردين )جهات ذات عالقة(

1,920,060 د0د,ل69,ل ذمم موظفين

1,674,227 7دد,ددد,ل تأمين ضمانات بنكية و اعتمادات مستندية 

306,759 دد6,6د7 أخرى 

69,111,602 5د0,5ل5,د0د

قروض:   1	

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية في شكل قروض قصيرة ومتوسطة األجل وخطابات ضمان من بنوك تجارية محلية، بلغ الجزء المستغل من تلك 
القروض مبلغ 298 مليون ريـال سعودي كما في 30 يونيو 2021 ) ديسمبر 2020: 132 مليون ريـال سعودي(. تخضع هذه القروض ألسعار الفائدة السائدة 

في البنوك السعودية مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه.

إن القيمة الدفترية للقروض قصيرة ومتوسطة األجل مقومة بالريال السعودي ومضمونة بضمانات شخصية من أحد المساهمين في الشركة وسندات 
ألمر تستحق الدفع عند الطلب.
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)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى:   		

 بالريا1 السعوديج

لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د

44,134,426 ل67,65ل,69 إيجارات عقود أمانات مستحقة

31,221,410 59د,9دد,6د خصومات مستحقة للعمالء

1,271,320 دد0,دل6,9 دفعات مقدمة من العمالء

2,212,277 د6د,6,600 عموالت مستحقة

7,385,897 8لد,دد5,5 أرصدة دائنة أخرى 

1,739,520 د50,د75 إيرادات مقدمة

9,935,737 و ضريبة القيمة المضافة 

312,642 ل8د,98د أخرى

98,213,229 8لد,5د5,6لل

الزكاة:   		

وضع الشهادات والربوطات الزكوية النهائية:
قدمت الشركة إقرارتها الزكوية حتى السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وحصلت على شهادة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

انهت الشركة الربوط الزكوية لجميع االعوام ولغاية 2017، استلمت للشركة ربط زكوي عن العام المالي 2018م، بإجمالي فروق زكوية بلغت )3,465,252 ريال 
سعودي(، وقامت الشركة باالعتراض على مبلغ الفروقات، حيث صدر من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اشعار رفض االعتراض بتاريخ 2021/01/28، 

تم تقديم وتصعيد اإلعتراض الخاص بربط الهيئة الزكوي لدى األمانة العامة للجان الضريبية بتاريخ 15 فبراير 2021.

احلركة يف خمصص الزكاة املستحقة

 بالريا1 السعوديج

لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د 

8,774,296 د68,د6,86 الرصيد في 1 يناير

5,300,925 5دد,0د9,د ل للفترة / للسنة المحمَّ

)7,212,538( )د68,د6,86ج المسدد خالل الفترة / السنة

6,862,683 5دد,0د9,د الرصيد في 31 ديسمبر



ق-113

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

اإليرادات:   -	

 بالريا1 السعوديج

لفترة الستة أشهر المنتهية في0د يونيو  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في0د يونيو

0د0د لد0د 0د0د لد0د

205,646,064 079,دل90,0د 29,087,691 085,ل7د,8دل إعالنات طرقية 

3,135,726 دد0,د6د,0ل 484,195 د8د,07د,6 إعالنات داخلية 

5,608,061 08د,دد5,7 3,356,755 لد9,6د0,د طباعة 

214,389,851 0د08,5ل,06د 32,928,641 09د,8د57,5ل

تكلفة االيرادات:   -	

 بالريا1 السعوديج

لفترة الستة أشهر المنتهية في0د يونيو  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في0د يونيو

0د0د لد0د 0د0د لد0د

170,611,165 767,ددل,0دل 91,149,278 ل5,89د56,8 اطفاء حق اإلستخدام )ايضاح 6(

12,247,260 ددد,لل9,دل 5,932,565 88,666د,6 إهالكات )ايضاح 5(

9,387,768 60ل,8د7,لل 3,837,809 8ل8,دل5,5 تكلفة الخامات وأخرى

5,014,860 ددد,8لل,5 2,047,066 69د,دد6,د رواتب وأجور ومزايا أخرى

197,261,053 0,695ل69,9ل 102,966,718 دد7,د5د,ل7

توزيعات أرباح:   -	

اوصى مجلس اإلدارة فى جلسته المنعقدة فى 10 مارس 2020 توزيع ارباح بمبلغ 24,000,000 ريـال سعودي، وتمت الموافقة من قبل الجمعية العامة 
للمساهمين.

ربحية السهم:   -	

تم إحتساب ربحية السهم من صافي الربح )الخسارة( العائد للمساهمين في الشركة على أساس عدد األسهم القائمة في ذلك التاريخ والبالغة 50 مليون 
سهم.



ق-114

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوحدة املوجزة )غري مراجعة(

لفرتتي الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهيتني يف 30 يونيو 2021

االلتزامات احملتملة:   -	

يوجد على الشركة كما في 30 يونيو إلتزامات محتملة تتمثل فى التالى:

 بالريا1 السعوديج

لد ديسمبر 0د0د 0د يونيو لد0د

155,708,100 76,755,600ل خطابات الضمان*

6,297,316 ددد,65د,5 اعتمادات مستندية

* يقابل خطابات الضمان واالعتمادات المستندية تأمينات نقدية مودعة لدى البنوك كما في 30 يونيو 2021 بمبلغ 1,424,227 ريال سعودي. )31 ديسمبر 
2020: 1,674,227 ريال سعودي(.

*هناك التزامات تخص المشاريع تحت التنفيذ وتبلغ القيمة المتوقع اإلنتهاء منها كما في 30 يونيو 2021 مبلغ : 20,800,214 ريال سعودي )31 ديسمبر 
2020 : 16,089,244 ريال سعودي(.

األدوات املالية:   -	

تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي النقد وأرصدة لدى البنوك والمدينون التجاريون واألرصدة المدينة االخرى والذمم 
الدائنة وبعض اإللتزامات المستحقة واألرصدة الدائنة األخرى والقروض البنكية قصيرة األجل.

القيمة العادلة 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم به تبادل أصل أو سداد التزام بين أطراف لديها معرفة ورغبة في ذلك بشروط تعامل عادلة. وحيث أنه يتم إدراج 
األدوات المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، فقط تظهر فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. وتعتقد اإلدارة أن القيم العادلة 

لموجودات ومطلوبات الشركة المالية ال تختلف بشكل جوهري عن قيمها الدفترية.

القطاعات التشغيلية:   -	

إن القطاع هو جزء منفصل ومميز من الشركة يعمل في أنشطة األعمال التي ينتج عنها اكتساب إيرادات أو تكبد مصاريف. يتم اإلفصاح عن القطاعات 
التشغيلية على أساس التقارير الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي وهو الشخص المسؤول عن توزيع الموارد وتقييم 
األداء واتخاذ القرارات االستراتيجية حول القطاعات التشغيلية. يتم تجميع وتسجيل القطاعات التشغيلية التي تبرز فيها سمات اقتصادية مماثلة ومنتجات 

وخدمات وفئات عمالء شبيهة متى أمكن ذلك كقطاعات يتم التقرير عنها.

لدى الشركة قطاع تشغيلى واحد يتمثل فى تقديم خدمات االعالنات وذلك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. 

أحـداث هـامـة:   1	

بتاريخ 28 يونيو 2021 صدر قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على طلب الشركة العربية للتعهدات الفنية على طرح 15,000,000 مليون سهما لالكتتاب 
العام والتي تمثل 30٪ من أسهم الشركة.

اعتماد القوائم املالية املوحدة:   		

تم اعتماد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة من قبل مجلس االدارة في 10 محرم 1443هـ الموافق 18 اغسطس 2021م.
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