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الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
القوائم املالية وتقرير مراجع احلسابات املستقل 

للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2018
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ل يناير 7ل0د
 إيضاح دج

لد ديسمبر 7ل0د
لد ديسمبر 8ل0د إيضاح د ج االيضاح

الموجودات

الموجودات الغير المتداولة

115,633,681 99,264,701 105,726,820 5 ممتلكات ومعدات، صافي

1,805,556 - - 6 إستثمار في شركات تابعة غير موحدة

117,439,237 99,264,701 105,726,820 مجموع الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة

12,993,486 12,659,925 12,981,598 7 مخزون، صافي

295,620,739 264,613,316 288,087,138 8 مدينون تجاريون، صافي

74,194,076 189,010,655 23,445,366 9 مطلوب من جهات ذات عالقة

406,321,466 406,854,614 299,718,718 10 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

16,585,395 44,722,473 18,522,971 11 النقد في الصندوق ولدى البنوك 

805,715,162 917.860.983 642,755,791 مجموع الموجودات المتداولة

923,154,399 1,017,125,684 748,482,611 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 

حقوق المساهمين

550,000,000 550,000,000 250,000,000 1 رأس المال

54,803,116 65,949,128 75,000,000 12 إحتياطي نظامي

87,346,701 30,982,553 114,321,482 أرباح مبقاة

692,149,817 646,931,681 439,321,482 مجموع حقوق المساهمين

مطلوبات غير متداولة

7,338,171 10,342,845 12,139,308 13 إلتزامات منافع الموظفين

7,338,171 10,342,845 12,139,308 مجموع  المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة

15,200,000 124,950,000 139,384,788 14 قروض قصيرة األجل

71,344 - 1,000,000 9 مطلوب إلى جهات ذات عالقة

1,207,699 1,252,003 2,027,070 15 موردين

191,138,826 215,951,258 145,445,657 16 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 

16,048,542 17,697,897 9,164,306 17 مخصص الزكاة

223,666,411 359,851,158 297,021,821 مجموع المطلوبات المتداولة

231,004,582 370,194,003 309,161,129 مجموع المطلوبات

923,154,399 1,017,125,684 748,482,611 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة املركز املايل 

كما يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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لد ديسمبر 7ل0د
لد ديسمبر 8ل0د إيضاح دج االيضاح

612,297,626 د57,09ل,9د6 اإليرادات

)436,011,432( )8دد,دد9,0ددج 18 تكلفة اإليرادات

د9ل,86د,76ل 665,ددل,90ل مجمل الربح

)22,316,166( )د9د,69د,0دج 19 مصاريف بيع وتسويق

)23.262.760( )58د,د86,ددج 20 مصاريف عمومية وإدارية

68د.0.707دل دل6,899,9دل الربح من األعما1 الرئيسية المستمرة

)3.816.713( )65ل,9د6,دج 21 مصاريف تمويل 

2,031,206 دد599,6 22 إيرادات أخرى، صافي 

ل76.لد8.9دل ل8د,850,ددل صافي الربح قبل الزكاة

)17.701.092( )06د,د6ل,9ج 17 الزكاة

0.669دد.للل 686,075,ددل صافي الربح

دد ربحية السهم من ل

2,34 70,د الربح من األعمال الرئيسية المستمرة

2.02 د5.د صافي الربح

الدخل الشامل االخر

الدخل الشامل االخر الذي لن يعاد تصنيفه الى قائمة الربح أو الخسارة في السنوات الالحقة ل

)2.438.805( )د686,56ج 13 اعادة قياس التزامات منافع الموظفين

)2.438.805( )د686,56ج صافي الدخل الشامل االخر الذي لن يعاد تصنيفه الى قائمة الربح 
أو الخسارة في السنوات الالحقة

108.781.864 لل999,5,ددل اجمالي الدخل الشامل 

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة الدخل الشامل

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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المجــموع أرباح مبقاة احتياطي نظامي رأس الما1 إيضاحات

693,264,202 88,461,086 54,803,116 550,000,000 الرصيد في ل يناير 7ل0د

)1,114,385( )1,114,385( - - تسويات اعادة القياس الناتجة عن تطبيق معايير التقارير 
الدولية

692,149,817 87,346,701 54,803,116 550,000,000 الرصيد في ل يناير 7ل0د

111,220,669 111,220,669 - - صافي الربح 

)2,438,805( )2,438,805( - - الدخل الشامل االخر

108,781,864 108,781,864 - - اجمالي الدخل الشامل

- )11,146,012( 11,146,012 - 12 ل إلى اإلحتياطي النظامي المحوَّ

)154,000,000( )154,000,000( - - 24 توزيعات أرباح 

646,931,681 30,982,553 65,949,128 550,000,000 الرصيد في لد ديسمبر 7ل0د
)00,000,000دج و و )00,000,000دج تخفيض رأس المال 
686,075,ددل 686,075,ددل و و صافي الربح
)د686,56ج )د686,56ج و و الدخل الشامل االخر

لل999,5,ددل لل999,5,ددل و و اجمالي الدخل الشامل
و )د9,050,87ج د9,050,87 و دل ل إلى اإلحتياطي النظامي المحوَّ

)0ل0,609,7دج )0ل0,609,7دج و و دد توزيعات أرباح 
د8د,لدد,9دد د8د,لدد,دلل 75,000,000 50,000,000د الرصيد في لد ديسمبر 8ل0د

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التغريات يف حقوق املساهمني  

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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لد ديسمبر 7ل0د
لد ديسمبر 8ل0د إيضاحدج

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
128.921.761 ل8د.850.ددل صافي الربح قبل الزكاة

تعديالتل
24,931,490 ل7.09دد.دد إستهالكات
1,000,000 و مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
)127,176( 6د8,دد6 خسائر/ أرباح بيع ممتلكات ومعدات

1.438.190 5لد.5د7.ل التزامات منافع الموظفين
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةل

30,007,423 )دد8,د7د,ددج مدينون تجاريون
333,561 )د67,لددج المخزون

)115,162,578( 0د9,لد6,د8ل مطلوب من / الى جهات ذات عالقة 
)533,148( 5,896دل,07ل مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
44.304 775,067 موردين

24.812.432 )ل70,505,60ج المصاريف المستحقة وأرصدة دائنة أخرى
95.666.259 0دد.65.689د التغيرات في رأس المال العامل قبل التزامات منافع الموظفين والزكاة المدفوعة
)872,321( )6لد.5د6ج التزامات منافع الموظفين المدفوعة

)16,051,737( )7,697,897لج الزكاة المدفوعة
78.742.201 7دل.66د.7دد صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
1,805,556 و متحصل من تصفية شركات تابعة

)8,456,281( )5د05,7د,50ج إضافات ممتلكات ومعدات
295,602 8ل5,0ل0,د المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)6,355,123( )90,707د,7دج صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

109,750,000 788,ددد,دل قروض قصيرة األجل 
- )00,000,000دج تخفيض  في رأس المال

)154,000,000( )0ل0,609,7دج توزيعات أرباح مدفوعة
)44,250,000( )دد9,د7ل,6ددج صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية
28.137.078 )د99,50ل,6دج صافي التغير في النقد والصندوق ولدى البنوك
16,585,395 د7د,دد7,دد النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في 1 يناير

44.722.473 ل97,دد8,5ل النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في 31 ديسمبر
معامالت غير نقديةل

274,655 و تحويل أصول ثابتة من جهات ذات عالقة 
- )ل7,076,65لج تحويل موجودات ومطلوبات إلى جهة ذات عالقة 

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
قائمة التدفقات النقدية املوحدة  

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(

إن اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 30 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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التكوين والنشاط :   	

إن الشــركة العـربية للتعـهدات الفنية هي شـركة مسـاهمة سعودية مقـفلة ) »الشركة« ( مسـجلة في مـدينة الريـاض بتاريخ 18 جمـادى األول 1403 هـ 
)الموافق 2 مارس 1983( بالسـجل التجـاري رقم 1010048419. 

يقع المركز الرئيسى للشركة بمدينة الرياض بابراج العاليا.

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي وفروعها في تنفيذ المقاوالت واألعمال اإلنشائية وشراء األراضي إلقامة المباني عليها 

لصالح الشركة وإقامة وتجهيز المعارض واعمال الطرق وصيانتها واالعمال الميكانيكية وصيانتها واعمال المباني وصيانتها واستيراد وتصدير وتجارة 
الجملة والتجزئة في المواد االعالنية والدعائية ومواد ومستلزمات ومعدات الطباعة بكافة انواعها.

إن رأس مال الشـركة البالغ 250 مليون ريـال سـعودي مقسم إلى 25 مليون سهم قيمة كل سهم 10 ريـال سعودي، إن المساهمين ونسبة مساهمتهم كما 
في 31 ديسمبر 2018 هي كما يلي : 

اإلجمالي
عدد األسهم النسبة اإلسم

  بالريا1 السعودي ج

205,000,000 20,500,000 %82 عبد اإلله بن عبد الرحمن الخريجي

5,000,000 500,000 %2 أمل عبد اهلل صالح الجعويني

10,000,000 1,000,000 %4 محمدعبد اإلله عبد الرحمن الخريجي

5,000,000 500,000 %2 فاطمة عبد اإلله عبد الرحمن الخريجي

5,000,000 500,000 %2 أضواء عبد اإلله عبد الرحمن الخريجي

5,000,000 500,000 %2 العنود عبد اإلله عبد الرحمن الخريجي

5,000,000 500,000 %2 يارا عبد اإلله عبد الرحمن الخريجي

10,000,000 1,000,000 %4 عبد الرحمن عبد اإلله عبد الرحمن الخريجي

50,000,000د 5,000,000د 00ل% اإلجمالي

تشتمل القوائم المالية المرفقة على نشاطات الشركة وفروعها المذكورة أدناه، والتي تعمل بموجب السجالت التجارية الفرعية التالية:

تاريخ السجلمصدر السجلرقم السجل التجاريالفرع

14\05\1405الرياض057812مصنع الشركة العربية لمطابع روية

12\01\1408جدة058296العربية للتعهدات الفنية

02\07\1406الرياض062303فرع الشركة العربية للتعهدات الفنية

30\01\1435جدة275525مصنع الشركة العربية لتصنيع اللوحات

 300 بمقدار  المال  رأس  تخفيض  قررو   و  إجتماعا  الفنية  للتعهدات  العربية  الشركة  إدارة  مجلس  عقد   2018/11/8 الموافق   1440/02/30 بتاريخ 
مليون ريال حتى يصبح 250 مليون ريال سعودى، وتمت الموافقة على ذلك المقترح من قبل الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1440/3/27 الموافق 

.2018/12/5

وافقت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 6 جمادى الثاني 1437 ) الموافق 15 مارس 2016 ( على توصية مجلس اإلدارة على فصل القطاع 
الصناعي عن القطاع الخدمي واإلعالني وبيع أصول فرع الشركة العربية لتصنيع اللوحات بمبلغ 59,016,506 ريال سعودي إلى شركة اللوحات الوطنية 

للصناعة، كما تم تحويل ما لدى الفرع من موجودات والمطلوبات اخرى إلى شركة اللوحات الوطنية للصناعة بموجب قرار مجلس اإلدارة )ايضاح 25(.

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(



ق-9

ملخص ألهم السياسات احملاسبية الهامة:   	

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير واالصدارات األخرى الصادرة عن 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. قامت الشركة بإعداد وعرض قوائمها المالية حتى السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وفقاً للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات السعودي والنظام االساسي 
للشركة التي لها عالقة بإعداد وعرض القوائم المالية إن القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 هي أول قوائم مالية للشركة وفقا للمعايير 
الدولية للتقرير المالي المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، حيث تحولت الشركة من معايير المحاسبة السعودية الصادرة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بداية من 1 يناير 2017.

تم تطبيق السياسات المحاسبية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بأثر رجعي وباستمرار، إال إذا كان هناك استثناءات أو اعفاءات تم األخذ بها وفق 
ما هو مذكور ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 »تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة«. تم بيان تأثير التحول من تطبيق معايير 

المحاسبة السعودية إلى تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي في إيضاح رقم 4.

يُعرف تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي بأنه »بداية أبكر سنة تعرض لها المنشأة معلومات مقارنة كاملة بموجب المعايير الدولية للتقرير 
المالي في أول قوائم مالية لها ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي«. كما تُعرف أول قوائم مالية ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بأنها 
»أول قوائم مالية سنوية تطبق فيها المنشأة  المعايير الدولية للتقرير المالي، بموجب النص الصريح وغير المتحفظ على االلتزام بالمعايير الدولية للتقرير 

المالي«. 

وفقاً لذلك تكون قائمة المركز المالي االفتتاحية الُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي للشركة هي بتاريخ 1 يناير 2017 )تاريخ التحول للمعايير 
الدولية للتقرير المالي(، وتكون أول قوائم مالية سنوية ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي هي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تستند السياسات المحاسبية المطبقة على المعايير الدولية للتقرير المالي التي ستكون سارية المفعول عند إعداد القوائم المالية السنوية األولى وفقاً 
للمعايير الدولية للتقرير المالي.

وقد تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لما يلي:

إثبات جميع األصول وااللتزامات المطلوب إثباتها بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي. 	
عدم إثبات )إلغاء إثبات( األصول أو االلتزامات إذا كانت المعايير الدولية للتقرير المالي ال تسمح بمثل هذا اإلثبات. 	
إعادة تبويب البنود، التي تم إثباتها وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية، في السابق، على أنها نوع واحد من األصول، أو االلتزامات أو مكون لحقوق  	

الملكية، ولكنها نوع مختلف من األصول أو اإللتزامات أو مكون لحقوق الملكية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.

تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل عند قياس جميع األصول وااللتزامات املثبتة
إستثناًء من ذلك، يتم تطبيق االستثناءات اإلجبارية أو اإلعفاءات االختيارية المذكورة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 »تطبيق المعيار الدولي 

للتقرير المالي ألول مرة« التي ال تتطلب أو ال تسمح باالعتراف أو التصنيف أو القياس وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي.

أسس القياس 
تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء المنافع المحددة للموظفين والتي تقاس بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية 
باستخدام طريقة االئتمان المتوقعة باإلضافة إلى الموجودات المالية المتاحة للبيع حيث تم قياسها بالقيمة العادلة. إضافة لذلك، يتم إعداد هذه القوائم 

المالية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

عملة العرض والنشاط 
تم عرض القوائم المالية بالريال السعودي، بصفتها العملة الوظيفية والمستخدمة في إعداد التقارير المالية للمركز الرئيسي. تم عرض المبالغ بالكامل 

ما لم يرد خالف ذلك.

األراء والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية الهامة 
إن إعداد القوائم المالية للشركة وفقاَ للمعايير الدولية للتقرير المالي يتطلب من اإلدارة وضع تقديرات وافتراضات قد تؤثر على القيم الواردة بالقوائم 
المالية، إذ قد تختلف هذه القيم عن التقديرات السابقة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة 

بالشركة. مبين أدناه األراء والتقديرات واالفتراضات الجوهرية للشركة والتي تتعلق بأسباب مستقبلية.
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األراء 
من خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، تقوم اإلدارة بإبداء األراء التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية للشركة.

التقديرات واالفرتاضات 
إن االفتراضات الرئيسية التي تتعلق بأسباب مستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بتاريخ المركز المالي والتي لها مخاطر جوهرية 

في حدوث تعديالت للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية الالحقة هي على الشكل التالي:

اإلنخفاض يف أرصدة املدينون 
إن عملية تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها تتطلب تقديرات. إن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يتم إثباته عندما يكون هناك دليل 

موضوعي على أن الشركة سوف تكون  غير قادرة على تحصيل ديونها. يتم شطب الديون المعدومة عندما يتم تحديدها.

إن معايير تحديد مبلغ المخصص أو المبلغ المراد شطبة يتضمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة. إن قيد المخصصات وتخفيض الذمم 
المدينة يخضع لموافقة اإلدارة.

يّحمل مخصص ديون مشكوك في تحصيلها على قائمة الدخل الشامل أو الخسارة ويفصح عنها تحت المصاريف العمومية واإلدارية. يتم استبعاد الذمة 
المدينة التجارية عندما تكون غير قابلة للتحصيل من مخصص االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل. عندما تتسبب أحداث الحقة في انخفاض 

مبلغ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها فإنه يتم عكس ذلك االنخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من خالل قائمة الدخل الشامل.

االنخفاض يف أرصدة اخملزون 
إن عملية تحديد مخصص المخزون تتطلب تقديرات. إن الكلفة الدفترية للمخزون يتم تخفيضها وإدراجها بصافي القيمة البيعية الممكن تحقيقها عندما 

تتلف أو تصبح متقادمة بصورة كلية أو جزئية، أو عندما تنخفض أسعار البيع.

إن معايير تحديد مبلغ المخصص أو المبلغ المراد شطبة يتضمن تحاليل تقادم وتقييمات فنية وأحداث الحقة. إن قيد المخصصات يخضع لموافقة 
اإلدارة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملنشّات واملعدات 
تحدد الشركة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشاّت والمعدات لغرض احتساب االهالك. يتحدد هذا التقدير بعد احتساب االستخدام المتوقع 
لألصل أو عوامل التآكل والتلف المادي من االستعمال. تراجع اإلدارة القيمة التخريدية واألعمار اإلنتاجية سنويا ويتم تعديل مصروف االهالك المستقبلي 

عندما ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

انخفاض قيمة املمتلكات واملعدات
تقوم إدارة الشركة بتقييم انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات في حالة وجود أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال يمكن 

استردادها. تتضمن العوامل التي تعتبر هامة والتي تؤدي إلى مراجعة االنخفاض في القيمة ضمن عوامل أخرى على النحو التالي 

تغيرات هامة في التكنولوجيا والبيئة التنظيمية. 	
دليل من التقارير الداخلية يشير إلى انه من المتوقع أن األداء االقتصادي لألصل سيء، أو سيكون سيء. 	

اخملصصات

يتم إثبات اخملصصات عندما يكون لدى الشركة
التزام قانوني حالي أو استنتاجي ، بناء على حدث في الماضي من المحتمل أن يكون هناك مطالبات لتسوية ذلك اإللتزام في المستقبل والذي سوف 
ينتج عنه تدفقات خارجة للموارد  ويمكن تقدير مبلغ االلتزام بشكل موثوق. يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم ما قبل الضرائب الحالي 
والذي يعكس القيمة الزمنية للنقود، حسب االقتضاء، المخاطر المحددة للمطلوبات وذلك عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود ذو أهمية. الزيادة في 

المخصص بسبب مرور الوقت عند استخدام الخصم يتم إثباتها كجزء من تكاليف التمويل في قائمة الدخل الشامل
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االعرتاف بااليرادات
تقوم الشركة بإثبات اإليرادات وفقاً للعقود وطبقاً لمبدأ االستحقاق عند تقديم الخدمة للعمالء. ويتم إثبات اإليرادات األخرى عند اكتسابها.

يتم االعتراف بااليرادات من العقود مع العمالء عندما يتم تحويل السيطرة على الخدمات المقدمة الى العميل حسب القيمة التي تعكس العوض الذي 
تتوقع الشركة استحقاقه مقابل هذا التحويل. 

اخلصم املمنوح للعمالء
توفر الشركة حسم لبعض العمالء عندما تتجاوز قيمة العقود المنفذة خالل الفترة حدا معينا في العقد. يتم خصم الحسومات مقابل المبالغ المستحقة 

من قبل العميل. تطبق الشركة متطلبات تقيد تقديرات العوض المتغير وتقوم باثبات التزام رد المبلغ للحسومات المستقبلية المتوقعة.

تكلفة احلصول على العقد
تقوم الشركة بدفع تكاليف مناقصات ودراسات فنية يقوم بها أطراف ثالثة من أجل الحصول على العقود. يتم رسملة هذه التكاليف وإطفائها على أساس 

القسط الثابت على مدار العقد.

الذمم املدينة 
تظهر الذمم المدينة بالمبالغ األصلية للفواتير بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في 
تحصيلها عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة الشركة على تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب 
المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل. وأي إستردادات الحقة لمبالغ الذمم  الديون المعدومة عند تحديدها مقابل المخصصات 

المدينة والتي تم شطبها سابقاً تضاف إلى اإليرادات.

العرف احملاسبي 
تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ اإلستحقاق ومبدأ إستمرارية النشاط، بإستثناء اإلستثمار في الشركات التابعة غير 

الموحدة حيث تم المحاسبة عنه على أساس طريقة حقوق الملكية حيث أن هذه الشركات تحت التصفية.

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة
تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الشقيقة وكبار المساهمين والمديرين واإلدارة العليا للشركة ، وتمثل أيضا الشركات المسيطر عليها أو 

خاضعة لسيطرة مشتركة أو نفوذ مؤثر من قبل تلك األطراف ذات العالقة.

تصنيف األصول وااللتزامات إىل متداول او غري متداول
تعرض الشركة األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي الموحدة على اساس متداول او غير متداول. يتم تصنيف االصل ضمن األصول المتداولة في حالة:

توقع تحقق االصل او هناك نية لبيعه او استهالكه خالل دورة العمل العادية 	
محتفظ باالصل بشكل رئيسي من اجل المتاجرة 	
توقع تحقق االصل خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، او 	
كونه نقداً او في حكم النقد اال إذا كان محظوراً تبادل االصل او استخدامه لتسوية التزام ما خالل 12 شهراً على االقل من تاريخ قائمة المركز المالي. 	

يتم تصنيف جميع األصول االخرى كأصول غير متداولة.

يعتبر االلتزام ضمن االلتزامات المتداولة في حالة:

توقع تسوية االلتزام خالل دورة العمل العادية  	
محتفظ بااللتزام بشكل رئيسي من اجل المتاجرة 	
توقع تسوية االلتزام خالل 12 شهراً بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة او 	
عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة 12 شهراً على االقل بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. 	
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تقوم الشركة بتصنيف جميع االلتزامات االخرى كالتزامات غير متداولة.

ويتم تصنيف أصول والتزامات الضريبة المؤجلة كأصول والتزامات غير متداولة.

اخملزون  
يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل. كما يتم تقييم الورق ومواد الطباعة وقطع الغيار األخرى من المخزون على 

أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تكوين مخصص للمخزون الراكد وبطيء الحركة.

اإلستثمار يف الشركات التابعة 
يظهر االستثمار في الشركات المملوكة بموجب سيطرة للشركة عليها مالياً وتشغيلياً بموجب طريقة حقوق الملكية بحيث تظهر االستثمار بالكلفة ويتم 
تعديله بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشركة في صافي موجودات الجهة المستثمر بها. إن حصة الشركة في صافي أرباح أو خسائر الشركة التابعة 

للسنة يتم إدراجها في قائمة الدخل تخفض قيمة اإلستثمار عند اإلعالن عن توزيع أنصبة أرباح من الشركة التابعة )ان وجدت(.

ممتلكات ومعدات 
تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل اإلستهالكات المتراكمة وأي إنخفاض في القيمة، إن وجد. تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريفاً 
إيرادية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية. ويجري إحتساب اإلستهالكات عليها على أساس حياتها العملية المقدرة وذلك بإستعمال 

طريقة القسط الثابت.

إن الحياة العملية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي على النحو اآلتي:

عدد السنوات
0د مباني
7 لوحات إعالنية ثابتة ومتحركة
د سيارات
0ل أثاث ومفروشات
0ل أجهزة ومعدات

التزامات منافع املوظفني
يتم اإلستدراك لتعويضات نهاية الخدمة في القوائم المالية المرفقة وفقاً لمتطلبات نظام العمل السعودي على أساس الفترة التي أمضاها الموظف في 

خدمة الشركة.

يتم تحديد تكلفة المنافع للموظفين بموجب برامج محددة المنافع بشكل منفصل لكل برنامج باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة.

يتم االعتراف بإعادة القياس، والتي تتألف من المكاسب والخسائر اإلكتوارية، على الفور في قائمة المركز المالي وضمن األرباح المبقاة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر في فترة حدوثها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في قائمة الدخل الشامل في الفترات الالحقة.

موردين ومصاريف مستحقة 
يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة، أم ال.

ضريبة القيمة املضافة
يتم االعتراف بااليرادات والمصاريف واألصول بالصافي من قيمة ضرائب المبيعات والقيمة المضافة باستثناء الحاالت االتية:

إذا استحقت ضريبة القيمة المضافة على اقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الجهة المختصة بالضرائب، وفي هذه الحالة يعترف  	
ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء االصول او جزء من بند المصاريف بحسب الحالة.

تظهر الذمم المدينة والذمم الدائنة متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة. 	
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يتم تسجيل صافي ضريبة القيمة المضافة الذي يمكن استرداده من – او دفعه الى – الجهة المختصة بالضرائب ضمن الذمم المدينة والدائنة في قائمة 

المركز المالي.

اإلنخفاض يف قيمة املوجودات 
للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن  الملموسة  الملموسة وغير  للقيمة الدفترية للموجودات  تقوم الشركة بإجراء مراجعة دورية 
إنخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة. وفي الحاالت التي 
ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي ينتمي إليها 

ذلك األصل.

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لإلسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمتــه الدفترية عندئذ تخفض القيمة الدفترية 
لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة القابلة لإلسترداد لها، ويتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة 

االرباح او الخسائر. 

وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد إلى القيمة المعدلة 
القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة 
اإلنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في السنوات السابقة. يتم إثبات عكس قيد خسارة اإلنخفاض في القيمة كإيرادات في 

قائمة االرباح او الخسائر.

الزكاة :
تخضع الشركة لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية. يتم اإلستدراك للزكاة وفقا لمبدأ االستحقاق. يتم احتساب مخصص 
الزكاة وفقا للوعاء الزكوي او صافي الربح المعدل ايهما أكثر. ويجري تسجيل أية فروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث 

يتم حينئذ إقفال المخصص.

تكاليف االقرتاض
يتم االعتراف بتكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية إلعداده لالستخدام أو البيع كجزء 
من تكلفة ذلك األصل. ويتم تسجيل جميع التكاليف األخرى كمصاريف في فترة استحقاقها. وتتمثل تكاليف االقتراض في تكاليف الفائدة وغيرها من 

التكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق بعملية إقتراض األموال.

القروض
هذه هي الفئة األكثر مالءمة للشركة. بعد االعتراف االولي تقاس القروض التي تحمل العمولة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. 

ويتم االعتراف باالرباح او الخسائر في قائمة الدخل الشامل عند سداد االلتزامات، وكذلك من خالل عملية اطفاء معدل العمولة الفعلية.

االخالل بأحكام القروض
تتطلب أحكام اتفاقيات بعض القروض قصيرة وطويلة األجل من الشركة الحفاظ على الوضع المالي في مستويات محدده، وتتطلب الموافقة المسبقة من 
المقرضين على توزيعات األرباح التي تزيد عن مبالغ محددة، كما تحدد مبالغ المصاريف الرأسمالية وبعض المتطلبات األخرى إن أخلت الشركة في بعض 

الشروط المالية المتعلقة باتفاقيات التسهيالت االئتمانية.

انه ال توجد  ادارة الشركة  الدفعات المستقبلية وتعتقد  او تعجيل جدول  التسهيالت االئتمانية  بإلغاء  المقرضة بممارسة حقهم  البنوك  لم يقم أي من 
مخالفات تؤثر على استحقاق هذه القروض المتاحة.

العمالت األجنبية

املعامالت واالرصدة
تسجل المعامالت بالعملة االجنبية مبدئيا من قبل الشركة بالسعر السائد للعملة الوظيفية في التاريخ التي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف. ويتم اعادة 
ترجمة األصول وااللتزامات النقدية القائمة بالعمالت االجنبية الى العملة الوظيفية بالسعر السائد في تاريخ اعداد القوائم المالية. وتسجل جميع الفروق 

الناشئة من التسويات او المعامالت على البنود النقدية على الدخل الشامل.
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ملخص ألهم السياسات احملاسبية الهامة: )تتمة(     	
يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تم قياس التكلفة التاريخية لها بعملة اجنبية بسعر العملة السائد في تاريخ المعامالت أساسا. أما البنود غير النقدية 
بالعمالت األجنبية التي تم قياس القيمة العادلة لها بعملة اجنبية فيتم ترجمتها بسعر العملة السائد في تاريخ تحديد قيمتها العادلة. يتم معاملة االرباح 
او الخسائر الناتجة عن ترجمة البنود الغير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالتوافق مع االعتراف باالرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة 
العادلة لذلك البند. أي أن فروقات الترجمة للبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في قائمة الدخل الشامل االخر يتم االعتراف بها في 

الدخل الشامل االخر، والبنود التي يتم االعتراف بارباح وخسائر قيمتها العادلة في االرباح والخسائر يتم االعتراف بها في الدخل الشامل.

املصاريف :
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة الالزمة لتسويق نشاط الشركة. ويتم تصنيف المصاريف االخرى كمصاريف عمومية 

وإدارية.

النقد فى الصندوق ولدى البنوك
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي من النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع ألجل والتي لها تواريخ استحقاق أصلية من ثالثة شهور 

أو أقل والتي ليست معرضة لمخاطر تغير في القيمة جوهرية.

ألغراض قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من النقد وودائع ألجل كما هو مبين اعاله، بالصافي من السحب على المكشوف من البنوك 
حيث يعتبر جزًءا ال يتجزأ من إدارة النقد بالشركة.

عقود متوقع خسارتها
إذا كان لدى الشركة عقد متوقع خسارته، يتم االعتراف بااللتزام الحالي بموجب العقد وقياسه كمخصص. ومع ذلك، قبل إثبات مخصص منفصل لعقد 

متوقع خسارته، تعترف الشركة بأي خسائر انخفاض في القيمة حدثت في األصول المخصصة لذلك العقد.

اإليجارات
يعتمد تحديد ما إذا كان أي اتفاق يمثل أو يتضمن إيجار على جوهر االتفاق في تاريخ بدايته. يمثل االتفاق أو يتضمن إيجار إذا اعتمد الوفاء به على 

استخدام أصل أو أصول معينة، او أن االتفاق يحول حق استخدام أصل او أصول معينة حتى لو لم يكن هذا الحق مذكور صراحة في العقد.

بالنسبة للترتيبات التي أجريت قبل 1 يناير 2016، يعتبر تاريخ البدء هو 1 يناير 2016 وفًقا للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 1 اعتماد المعايير الدولية 
للتقرير المالي ألول مرة

الشركة كمستأجر
البند  بتملك  المرتبطة  المخاطر والمنافع  الشركة بصورة جوهرية جميع  إلى  تنتقل  بناًء عليه  الذي  التمويلي  التأجير  يتم رسملة  في بداية االستئجار، 
المستأجر بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. ويتم توزيع دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة 
السائد بين المصاريف المالية واالنخفاض في التزام اإليجار للتوصل إلى معدل ثابت للفائدة على الرصيد المتبقي من االلتزام. ويتم االعتراف بالمصاريف 

المالية في قائمة الدخل الشامل.

يتم استهالك األصول المستأجرة على مدار العمر اإلنتاجي لألصل إال أنه في حالة عدم وجود تأكيد مقبول بحصول الشركة على الملكية في نهاية فترة 
اإليجار يتم استهالك األصل على مدار العمر اإلنتاجي التقديري لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقصر.

اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار غير اإليجار التمويلي. يتم االعتراف بمدفوعات اإليجار التشغيلي كمصاريف في قائمة الدخل الشامل على أساس القسط 
الثابت على مدار فترة اإليجار.

الشركة كمؤجر
يتم عرض المبالغ االجمالية المستحقة تحت بند اإليجارات التمويلية مطروحا منها إيرادات التمويل غير المكتسبة في قائمة المركز المالي كصافي 

اإلستثمار في االيجار التمويلي. يتم االعتراف بالدخل التمويلي ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الدخل الشامل .

يتم إضافة التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم االعتراف بها على 
مدار فترة اإليجار بنفس أساس إيرادات اإليجار. يتم اإلعتراف بااليجارات المحتملة في عند اكتسابها.
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ملخص ألهم السياسات احملاسبية الهامة: )تتمة(     	
وفيما يلى المعايير والتقديرات الصادرة وسارية المفعول إبتداء من 1 يناير 2018 وقامت الشركة بتطبيق تلك المعايير:

  املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )9( - األدوات املالية :
في شهر يوليو 2014، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(: األدوات المالية والذي يحل محل 
معيار المحاسبة الدولي رقم )39( - األدوات المالية: اإلثبات والقياس وكافة اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(. لقد جمع المعيار 
المعيار  القيمة ومحاسبة تحوط المخاطر. يسري  المالية: التصنيف والقياس، واالنخفاض في  النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة عن األدوات  كافة 
الدولي للتقرير المالي رقم )9( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، ويسمح بالتبني المبكر له. وباستثناء محاسبة تحوط المخاطر. 

يجب تطبيقه بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية. وبالنسبة لمحاسبة تحوط المخاطر، يتم بصورة عامة تطبيق المتطلبات مستقبال مع بعض 
االستثناءات المحدودة. 

النواحي الثالث للمعيار الدولي  الناتج لكافة  قامت الشركة بتبني المعيار الجديد بتاريخ السريان المطلوب,وقامت بإجراء تقويم عالي المستوى لألثر 
للتقرير المالي رقم )9(. يعتمد هذا التقويم المبدئي على المعلومات المتوفرة حاليا ومن الممكن أن يخضع للتغيرات الناتجة عن التحليالت اإلضافية 
المفصلة أو المعلومات اإلضافية المعقولة والمؤيدة التي تتوفر لدى الشركة في المستقبل. وبشكل عام، تبين عدم وجود تأثير جوهري على قائمة المركز 
المالي وحقوق الملكية الخاصة بها باستثناء األثر الناتج عن تطبيق متطلبات االنخفاض في القيمة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي 

رقم )9(. 

التصنيف والقياس 
ال تتوقع الشركة وجود أثر جوهري على قائمة المركز المالي أو حقوق الملكية الخاصة بها عند تطبيق متطلبات التصنيف والقياس المنصوص عليها في 
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(. تتوقع الشركة أن كافة الموجودات المالية المقتناة حالياً بالقيمة العادلة، سيتم االستمرار في قياسها بالقيمة 

العادلة.

االنخفاض يف القيمة 
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( من الشركة تسجيل الخسائر االئتمانية المتوقعة عن الذمم المدينة التجارية الخاصة بها إما على مدى 12 
شهراً أو على أساس أعمار تلك األدوات. تتوقع الشركة تطبيق الطريقة األسهل وتسجيل أعمار الخسائر المتوقعة بشأن كافة الذمم المدينة التجارية. كما 

تتوقع الشركة عدم وجود أثر جوهري على حقوق الملكية الخاصة بها نظراً لطبيعة الذمم المدينة التجارية.

حماسبة حتوط اخملاطر 
تعتقد الشركة أن كافة أدوات تحوط المخاطر الموجودة والمخصصة حالياً كأدوات تحوط فعالة سوف تظل مؤهلة لمحاسبة تحوط المخاطر وفقاً للمعيار 
الدولي للتقرير المالي رقم )9(. وحيث أن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9( ال يقوم بتغيير المبادئ العامة لكيفية محاسبة المنشأة عن أدوات التحوط 

الفعالة، فإن الشركة ال تتوقع وجود أثر جوهري نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )9(. 

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )15( - االيرادات من العقود مع العمالء 
صدر هذا المعيار في شهر مايو 2014، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن االيرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. وبموجب هذا 

المعيار، يتم إثبات االيرادات بالمبلغ الذي يعكس القيمة التي يتوقع أن تستحقها المنشأة مقابل تحويل البضاعة أو الخدمات للعمالء.

سيحل معيار اإليرادات الجديد محل كافة متطلبات إثبات االيرادات الحالية المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقرير المالي. يتم تطبيق إما المعيار 
بالكامل أو بأثر رجعي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، ويسمح بالتبني المبكر له. تقوم الشركة حاليا بتقويم أثر تطبيق هذا 

المعيار على القوائم المالية.
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املعايري الدولية للتقرير املايل اجلديدة الصادرة والتعديالت التي مل تصبح نافذة    -
بعد وأيضا التي يجب تطبيقها بداية من عام -	1	 

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها لم تصبح نافذة المفعول حتى تاريخ القوائم المالية للشركة المرفقة وتعتزم الشركة تطبيق هذه المعايير عندما تصبح 
سارية التطبيق في حال كانت تنطبق على أنشطة الشركة. وال يتوقع أن يكون لها أثار جوهرية على القوائم المالية.

تاريخ السريان الفعلي للفترات التي تبدأ في أو بعدالمعيار / التعديالت

1 يناير 2019المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 »عقود اإليجار«

تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد وتعتزم الشركة  تبني هذه المعايير إذا ينطبق ذلك عند سريانها.

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم )16( - عقود اإليجار 
صدر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( في يناير 2016 ويحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم )17( عقود اإليجار، والتفسير رقم 4 الصادر عن 
لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي تحديد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار، والتفسير رقم 15 الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة 
عقود اإليجارات التشغيلية - الحوافز، والتفسير رقم 27 الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة تقييم جوهر المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد 

اإليجار.

يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( مبادئ إثبات وقياس وعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار، ويتطلب من المستأجرين المحاسبة عن كافة 
عقود اإليجار كبنود مدرجة داخل قائمة المركز المالي والمماثلة للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم )17(. يتضمن 
المعيار إعفاءين إلثبات عقد اإليجار - عقود اإليجار لموجودات »منخفضة القيمة«)على سبيل المثال، أجهزة الحاسب اآللي الشخصية( وعقود اإليجار 
قصيرة األجل )أي عقود اإليجار لمدة 12 شهرا أو أقل(. وفي تاريخ بدء عقد اإليجار، سيقوم المستأجر بإثبات التزام إلجراء دفعات اإليجار )أي التزام 
اإليجار(، وإثبات أصل الذي يمثل الحق في استخدام الموجودات المعنية خالل فترة اإليجار )أي حق استخدام األصل(. يتطلب من المستأجرين إثبات 

مصروف العمولة بشكل منفصل على التزام اإليجار ومصروف االستهالك على حق استخدام األصل.

كما يتطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند وقوع أحداث معينة )على سبيل المثال، تغيير في مدة اإليجار، أو تغيير في دفعات اإليجار 
المستقبلية الناتجة عن التغيير في مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد تلك الدفعات(. سيقوم المستأجر بشكل عام بإثبات مبلغ إعادة قياس التزام اإليجار 

كتعديل لحق استخدام األصل.

إن طريقة محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( لم تتغير كثيرا عن طريقة المحاسبة اليوم بموجب معيار المحاسبة الدولي 
رقم )17(. سيستمر المؤجرون في تصنيف كافة عقود اإليجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف كما هو الحال في معيار المحاسبة الدولي رقم )17( وسوف 

يميزون بين نوعين من عقود اإليجار: عقود اإليجارات التشغيلية وعقود اإليجار التمويلي.

كما يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( من المستأجرين والمؤجرين إجراء إفصاحات أكثر شمولية من معيار المحاسبة الدولي رقم )17(.

يسري مفعول المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. ويسمح بالتبني المبكر له، ولكن يجب أن 
تتبع المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15(. يمكن أن يختار المستأجر تطبيق المعيار إما بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالية 

للمعيار ببعض اإلعفاءات.

تعتزم الشركة تطبيق المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب.

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(



ق-17

تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل ألول مرة   -

إن هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 هي أول قوائم مالية تقوم الشركة بإعدادها بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي. 
قامت الشركة بإعداد القوائم المالية عن جميع الفترات السابقة بما فيها السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بما يتوافق مع المعايير المحلية.

وعليه، قامت الشركة بإعداد القوائم المالية  – والتي تتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تنطبق على 
الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017، مع بيانات فترة المقارنة. وعند إعداد القوائم المالية المرفقة، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية 
للشركة  كما في 1 يناير 2017 بعد إجراء بعض التسويات المطلوبة نتيجة تبني المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة والمعتمدة في المملكة العربية 

السعودية.

وعند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية كما في 1 يناير 2017، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والقوائم 
المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017،  قامت الشركة بدراسة األثر وإجراء التسويات على المبالغ المسجلة سابقاً في القوائم المالية المعدة وفقاً 

للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية.

اإلعفاءات املطبقة 
يتيح معيار التقرير المالي رقم )1( لمن يطبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة بعض اإلعفاءات من تطبيق بعض متطلبات المعايير الدولية للتقرير 

المالي بأثر رجعي.

قامت الشركة باستخدام اإلعفاءات التالية: 	
قامت الشركة بتطبيق إرشادات التحول في التفسير الدولي رقم )4( » تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار« حيث قامت بدراسة  	

جميع الترتيبات بناء على الظروف الموجودة بتاريخ التحول.
قامت الشركة بتطبيق إرشادات التحول في معيار المحاسبة الدولي رقم )23( »تكاليف اإلقتراض« وقامت برسملة تكاليف اإلقتراض على األصول  	

المؤهلة بعد تاريخ التحول ولم تقم بتعديل تكاليف اإلقتراض المرسملة على األصول المؤهلة حسب المعايير المحلية قبل تاريخ التحول.
قامت الشركة باستخدام االعفاء الخاص بالعقود التي تم انجازها بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )1( »تطبيق المعايير الدولية للتقرير  	

المالي ألول مرة«. وعليه، لم تقم الشركة بإعادة عرض العقود التي تم إنجازها قبل تاريخ 1 يناير 2017.
قامت الشركة بتطبيق إرشادات التحول في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )15( » اإليراد من العقود مع العمالء« حيث قامت باستخدام سعر  	

المعاملة كما في تاريخ العقد المكتمل الذي يتضمن عوض متغير بدال من تقدير مبلغ العوض المتغير في فترات التقرير المقارنة.

التقديرات
إن التقديرات في 1 يناير 2017 و31 ديسمبر 2017 تتوافق مع التقديرات التي تم اتخاذها حسب المعايير المحلية باستثناء التعديالت المطلوبة نتيجة 

للتغير في السياسات المحاسبية وباستثناء تقدير مخصص نهاية الخدمة للموظفين حيث يؤدي استخدام المعايير المحلية إلى تقديرات مغايرة.

إن التقديرات المستخدمة من قبل اإلدارة إلظهار هذه المبالغ بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقرير المالي تعكس الظروف كما في 1 يناير 2017، تاريخ 
التحول للمعايير الدولية للتقرير المالي، وكما في 31 ديسمبر 2017.

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(



ق-18

تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل ألول مرة )تتمة(    -

تسوية  المركز المالي كما في 1 يناير 2017 )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي(:

وفقًا للمعايير الدولية للتقرير 
المالي كما في   ل يناير 7ل0د إعادة القياس

وفقًا للمعايير المحاسبية 
الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين كما في ل 
يناير 7ل0د

الموجودات

الموجودات الغير المتداولة
115,633.681 - 115,633.681 ممتلكات ومعدات، صافي

1,805,556 - 1,805,556 إستثمار في شركات تابعة غير موحدة
7دد,9دد,7لل و 7دد,9دد,7لل مجموع الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة
12,993,486 - 12,993,486 مخزون، صافي
295,620,739 - 295,620,739 مدينون تجاريون، صافي
74,194,076 - 74,194,076 مطلوب من جهات ذات عالقة
406,321,466 - 406,321,466 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
16,585,395 - 16,585,395 النقد في الصندوق ولدى البنوك 
د6ل,5ل805,7 و د6ل,5ل805,7 مجموع الموجودات المتداولة

99د,د5ل,دد9 و 99د,د5ل,دد9 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 

حقوق المساهمين
550,000,000 - 550,000,000 رأس المال
54,803,116 - 54,803,116 إحتياطي نظامي
87,346,701 )1,114,385( 88,461,086 أرباح مبقاة
7ل9,8دل,د69 )85د,دلل,لج د0د,د6د,د69 مجموع حقوق المساهمين

مطلوبات غير متداولة
7,338,171 1,114,385 6,223,786 التزامات منافع الموظفين
ل7ل,8دد,7 85د,دلل,ل 786,ددد,6 مجموع  المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
15,200,000 - 15,200,000 قروض قصيرة األجل

71,344 - 71,344 مطلوب إلى جهات ذات عالقة
1.207.699 )3.311.284( 4,518,983 موردين

191.138.826 3.311.284 187,827,542 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
16,048,542 - 16,048,542 مخصص زكاة
للد,666,ددد و للد,666,ددد مجموع المطلوبات المتداولة

د58,د00,لدد 85د,دلل,ل 97ل,9,890دد مجموع المطلوبات

99د,د5ل,دد9 و 99د,د5ل,دد9 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(



ق-19

تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل ألول مرة )تتمة(    -

تسوية  المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017 )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي(:

وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
كما في لد ديسمبر 7ل0د إعادة القياس

وفقًا للمعايير المحاسبية 
الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين كما في       
لد ديسيمبر 7ل0د

الموجودات

الموجودات الغير المتداولة
99,264,701 - 99,264,701 ممتلكات ومعدات، صافي
ل70,د6د,99 و ل70,د6د,99 مجموع الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة
12,659,925 - 12,659,925 مخزون، صافي
264,613,316 - 264,613,316 مدينون تجاريون، صافي
189,010,655 - 189,010,655 مطلوب من جهات ذات عالقة
406,854,614 - 406,854,614 مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
44.722.473 20.615 44,701,858 النقد في الصندوق ولدى البنوك 
د7.860.98ل9 5ل0.6د 68د,0د7,8ل9 مجموع الموجودات المتداولة

د5.68دل.7ل0.ل 5ل0.6د 05,069ل,7ل0,ل مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين 

حقوق المساهمين
550,000,000 - 550,000,000 رأس المال
65,949,128 - 65,949,128 إحتياطي نظامي
30,982,553 )3,792,637( 34,775,190 أرباح مبقاة
ل68,لد6,9د6 )7د6,د79,دج 8لد,دد650,7 مجموع حقوق المساهمين

مطلوبات غير متداولة
10,342,845 2,974,556 7,368,289 التزامات منافع الموظفين
5د8,ددد,0ل 556,د97,د 89د,68د,7 مجموع  المطلوبات غير المتداولة

مطلوبات متداولة
124,950,000 - 124,950,000 قروض قصيرة األجل
1.252.003 )1.304.508( 2,556,511 موردين

215.951.258 1.325.123 214,626,135 مصاريف مستحقة وأرصدة دائنة أخرى 
17,697,897 818,081 16,879,816 مخصص زكاة
58ل.ل59.85د 8.696د8 د6د,دل59,0د مجموع المطلوبات المتداولة

د00.د9ل.70د د5د.دل8.د ل80,75د,66د مجموع المطلوبات

د5.68دل.7ل0.ل 5ل0.6د 05,069ل,7ل0,ل مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(



ق-20

تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل ألول مرة )تتمة(    -

تسوية لقائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017:

وفقًا للمعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في لد 

ديسمبر 7ل0د
إعادة القياس

وفقًا للمعايير المحاسبية الصادرة 
عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين كما في لد ديسمبر 

7ل0د

612,297,626 - 612,297,626 اإليرادات

)436,011,432( - )436,011,432( تكلفة اإليرادات

176,286,194 - 176,286,194 مجمل الربح

)22,316,166( - )22,316,166( مصاريف بيع وتسويق

)23,262,760( 854,024 )24,116,784( مصاريف عمومية وإدارية

130,707,268 854,024 129,853,244 الربح من األعما1 الرئيسية المستمرة

)3,816,713( )275,390( )3,541,323( مصاريف تمويل 

2,031,206 - 2,031,206 إيرادات أخرى، صافي 

128,921,761 578,634 128,343,127 صافي الربح قبل الزكاة

)17,701,092( )818,081( )16,883,011( الزكاة

111,220,669 )239,447( 111,460,116 صافي الربح

الدخل الشامل االخر

الدخل الشامل االخر الذي لن يعاد تصنيفه الى قائمة الدخل الشامل في السنوات الالحقة ل

)2,438,805( )2,438,805( - اعادة قياس التزامات منافع الموظفين

)2,438,805( )2,438,805( - صافي الدخل الشامل االخر الذي لن يعاد تصنيفه الى قائمة 
الدخل الشامل في السنوات الالحقة

د86,ل08,78ل )د5د,678,دج 6لل,60د,للل اجمالي الدخل الشامل 

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(



ق-21

تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل ألول مرة )تتمة(    -

تسوية لقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

وفقًا للمعايير الدولية 
للتقرير المالي كما في 

لد ديسيمبر 7ل0د

إعادة القياس كما في 
لد ديسيمبر 7ل0د

وفقًا للمعايير 
المحاسبية الصادرة 
عن الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
128,921,761 578.634 128,343,127 صافي الربح قبل الزكاة

تعديالتل
24,931,490 - 24,931,490 إستهالكات
1,000,000 - 1,000,000 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
)127,176( - )127,176( أرباح / خسائر بيع ممتلكات ومعدات
1,438,190 )578.634( 2,016,824 التزامات منافع الموظفين

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيليةل
30,007,423 - 30,007,423 مدينون تجاريون

333,561 - 333,561 المخزون
)115,162,578( - )115,162,578( مطلوب من / الى جهات ذات عالقة 

)533,148( - )533,148( مصاريف مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى
44.304 2.006.776 )1,962,472( موردين

24.812.432 )1.986.161( 26,798,593 المصاريف المستحقة وأرصدة دائنة أخرى
95.666.259 20.615 95,645,644 التغيرات في رأس الما1 العامل قبل  التزامات منافع الموظفين والزكاة المدفوعة
)872,321( - )872,321( التزامات منافع الموظفين المدفوعة

)16,051,737( - )16,051,737( الزكاة المدفوعة
78.742.201 20.615 78,721,586 صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
1,805,556 - 1,805,556 متحصل من تصفية شركات تابعة

)8,456,281( - )8,456,281( إضافات ممتلكات ومعدات
295,602 - 295,602 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

)6,355,123( - )6,355,123( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
109,750,000 - 109,750,000 قروض قصيرة األجل 

)154,000,000( - )154,000,000( توزيعات أرباح مدفوعة
)44,250,000( - )44,250,000( صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

28.137.078 20.615 28,116,463 صافي التغير في النقد والصندوق ولدى البنوك
16,585,395 - 16,585,395 النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في 1 يناير

44.722.473 20.615 44,701,858 النقد في الصندوق ولدى البنوك كما في لد ديسمبر

معامالت غير نقديةل
274,655 - 274,655 تحويل أصول ثابتة من جهات ذات عالقة 

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(



ق-22

تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل ألول مرة )تتمة(    -

تسوية على قائمة حقوق المساهمين للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017 و1 يناير 2017

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية
تسويات المعايير الدولية وفقًا لمعايير المحاسبة 

لد ديسمبر 7ل0دالسعودية

550,000,000 - 550,000,000 رأس المال
65,949,128 - 65,949,128 احتياطي نظامي
30,982,553 )3,792,637( 34,775,190 أرباح مبقاة
ل68,لد6,9د6 )7د6,د79,دج 8لد,دد650,7 المجموع

وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية
تسويات المعايير الدولية وفقًا لمعايير المحاسبة 

ل يناير 7ل0دالسعودية

550,000,000 - 550,000,000 رأس المال
54,803,116 - 54,803,116 احتياطي نظامي
87,346,701 )1,114,385( 88,461,086 أرباح مبقاة
7ل9,8دل,د69 )85د,دلل,لج د0د,د6د,د69 المجموع

إيضاحات حول تسوية إجمالي الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتسوية المركز المالي وحقوق المساهمين  كما في 1 يناير 
2017 و31 ديسمبر 2017.

التقييم االكتواري اللتزامات منافع املوظفني أ( 
وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، يجب احتساب التزامات منافع الموظفين باستخدام التقييمات االكتوارية. 
تاريخياً ، قامت الشركة في بعض المناطق باحتساب بعض هذه االلتزامات استناداً إلى االلتزامات المحلية القائمة في تاريخ التقرير دون النظر في فترات 
الخدمة المستقبلية المتوقعة للموظفين وزيادات الرواتب ومعدالت الخصم. وقد نتج عن هذا التغيير زيادة في أرصدة التزامات منافع الموظفين وانخفاض 

في األرباح المبقاة في قائمة المركز المالي .

أخرى ب( 
باإلضافة الى التسويات الناتجة عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي، تم إعادة تصنيف بعض البنود في قائمة المركز المالي للوفاء بمتطلبات 
العرض واإلفصاح في المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي لم ينتج عنها أية آثار إضافية على حقوق المساهمين 

أو قائمة الدخل الشامل.

املمتلكات واملعدات، صايف :   -

المجــموع أعما1 تحت 
التنفيذ أجهزة ومعدات أثاث 

ومفروشات سيارات لوحات إعالنية 
ثابتة ومتحركة مباني اراضي

التكلفة
ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي

282,797,661 21,319,578 56,888,688 5,667,558 11,679,510 134,599,977 31,773,370 20,868,980 1 يناير 2016
35,419,124 7,458,282 2,665,913 828,938 2,154,704 22,311,287 - - اإلضافات

- )6,710,647( - 1,374,300 1,529,204 - 3,807,143 - تحويالت
)23,749,705( )7,047,153( )5,563,668( )2,455,410( )2,880,424( )5,726,550( )76,500( - االستبعادات

)60,602,190( )413,112( )15,145,455( )1,357,523( )3,405,163( - )19,411,957( )20,868,980( المباع إلى جهة 
ذات عالقة 

233,864,890 14,606,948 38,845,478 4,057,863 9,077,831 151,184,714 16,092,056 - 1 يناير 2017

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(
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المجــموع أعما1 تحت 
التنفيذ أجهزة ومعدات أثاث 

ومفروشات سيارات لوحات إعالنية 
ثابتة ومتحركة مباني اراضي

التكلفة
ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي

8,456,281 2,532,105 169,360 205,808 207,248 5,265,260 76,500 - اإلضافات
- )2,691,394( - - - 2,691,394 - - تحويالت

)2,727,670( - - - )287,800( )2,439,870( - - االستبعادات

274,655 - 274,655 - - - - -
المحول إلى 
جهات ذات 

عالقة 
56ل,9,868دد 7,659دد,دل د9د,89د,9د ل67,د6د,د 79د,8,997 98د,ل56,70ل 68,556ل,6ل و ل يناير 8ل0د

5د05.7د.50 5,678دل,7د د85.دد5 ددد,99 69,900ل 57,069د,د و و اإلضافات

و )6د8,د5ل,5دج و و و 6د8,د5ل,5د و و تحويالت

)دل07,9د,6دج )960,دددج )5ل6,دل0,دج )5د5,لددج )95د,609ج )9لد,9لل,ددج و و االستبعادات

)ل7,076,65لج )ل7,076,65لج و و و و و و المحو1 إلى 
جهات ذات 

عالقة

6لد.6.989دد 07,880ل,9ل دد9.7ل6.8د 70د,لدل,د د8,557,68 د09,د9ل,د6ل 68,556ل,6ل و لد ديسمبر 
8ل0د

االستهالكات المتراكمة
111,202,029 - 25,429,264 2,855,378 7,830,909 67,135,957 7,950,521 - 1 يناير 2016
26,078,477 - 3,527,825 376,231 1,662,746 19,680,860 830,815 - ل للسنة المحمَّ

)11,386,501( - )3,993,066( )1,644,784( )1,453,894( )4,294,757( - - االستبعادات

)7,662,796( - )2,859,444( )413,341( )2,480,574( - )1,909,437( - المباع إلى جهة 
ذات عالقة 

118,231,209 - 22,104,579 1,173,484 5,559,187 82,522,060 6,871,899 - 1 يناير 2017
24,931,490 - 3,111,348 687,029 1,369,054 19,096,477 667,582 - ل للسنة المحمَّ
)2,559,244( - - - )119,374( )2,439,870( - - االستبعادات
55د,د0,60دل و 7د5,9لد,5د دل860,5,ل 6,808,867 78,667ل,99 ل8د,9د7,5 و ل يناير 8ل0د

ل7,09دد,دد و 897.800.د 7دد,590 7د77,9ل,ل د57,لد7,9ل 5د9,5ل6 و ل للسنة المحمَّ

)568,050,ددج و )98د,665,دج )د07,86دج )د9د,609ج )د9د,9,085لج و و االستبعادات

96د,د6د,لدل و 9دد.8دد.5د 876,ددد,د 0دد,77د,7 5د9,دد98,0 6د59,0ل,8 و لد ديسمبر 
8ل0د

صافي القيمة الدفترية 

105.726.820 19,107,880 11.371.403 1,898,494 1,180,364 64,159,149 8,009,530 - 31 ديسمبر 
2018

99,264,701 14,447,659 14,073,566 2,403,158 2,188,412 57,522,831 8,629,075 - 31 ديسمبر 
2017

115,633,681 14,606,948 16,740,899 2,884,379 3,518,644 68,662,654 9,220,157 - 1 يناير 2017

مازالت األراضي والمباني المباعة إلى جهة ذات عالقة بإسم الشركة العربية للتعهدات الفنية وجار العمل على نقل ملكيتها إلى شركة اللوحات الوطنية 
للصناعة.

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(

املمتلكات واملعدات، صايف : )تتمة(    -
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املمتلكات واملعدات، صايف : )تتمة(    -

األصول المهلكة دفترياً ومازالت تستخدم وبيانها كما يلي :

لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د
التكلفة

ريا1 سعودي ريا1 سعودي

مباني 6ل777,7,د 3,659,009
27,799,509 لوحات إعالنية ثابتة ومتحركة د57,دد5,دد
4,128,832 سيارات دل509,8,د
131,647 أثاث ومفروشات 5د8,ددل

9,470,304 أجهزة ومعدات 0دد,دد0,6ل
المجــموع 68د,567,د5 45,189,301

بيان توزيع االهالكات على المصاريف:

لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

ريا1 سعودي ريا1 سعودي

24,073,688 ددد,0دد,دد تكلفة النشاط

857,802 806.767 مصاريف إدارية وعمومية

24,931,490 ل7.09دد.دد المجــموع

األرباح )والخسائر( الناتجة من إستبعاد األصول الثابتة: 

لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

ريا1 سعودي ريا1 سعودي

2,727,670 دل07,9د,6د تكلفة االصول المستبعدة

)2,559,244( )568,050,ددج مجمع االستهالك

168,426 د9,86د6,د صافي القيمة الدفترية

295,602 8ل5,0ل0,د المتحصل من اإلستبعاد

76ل,7دل )6د8,دد6ج  الخسارةج الربح من اإلستبعاد  ايضاح ددج

اإلستثمار يف شركات تابعة غري موحدة :   -

قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2016 تصفية الشركات التابعة المذكورة أدناه وعلى ذلك لم يتم توحيد القوائم المالية 
لهذه الشركات. 

إن اإلستثمارات مملوكة في الشركات التالية :

نسبة الملكية بلد التسجيلالكيان القانونياسم الشركــــة

49%اإلمارات العربية المتحدةذات مسؤولية محدودة شركة مطابع الروية*

100%اإلمارات العربية المتحدةذات مسؤولية محدودةشركة ميديا سوليشن

*  إن حصة الشركة من أرباح وخسائر الشركة التابعة تبلغ 80٪ وذلك بموجب عقد تأسيس الشركة التابعة المذكورة أعاله.

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(
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اإلستثمار يف شركات تابعة غري موحدة : )تتمة(    -

إن الحركة على اإلستثمار خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر هي كما يلي : 

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

2,851,323 1,805,556 و الرصيد، في 1 يناير 

641,421 - و حصة الشركة في صافي أرباح الشركات التابعة 

)1,687,188( - و توزيعات أرباح مستلمة 

- )1,805,556( و المتحصل من تصفية الشركات التابعة 

1,805,556 - و الرصيد، كمافي 31 ديسمبر

اخملزون ، صايف :   -

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

12,958,753 12,327,657 60,887د,دل ورق وخامات أخرى

1,041,820 1,339,355 7,798د5,ل قطع غيار

14,000,573 13,667,012 988,685,دل

)1,007,087( )1,007,087( )007,087,لج ينزل: مخصص البضاعة بطيئة الحركة

12,993,486 12,659,925 598,ل98,دل

مدينون جتاريون، صايف :   -

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

296,420,739 266,413,316 8دل,89,887د مدينون تجاريون

)800,000( )1,800,000( )800,000,لج ينزل : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

295,620,739 264,613,316 8دل,88,087د

إن الحركة على مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر هي كما يلي: 

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

800,000 800,000 800,000,ل الرصيد كما في 1 يناير 

- 1,000,000 و المخصص للسنة 

800,000 1,800,000 800,000,ل الرصيد كما في 31 ديسمبر

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(
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مدينون جتاريون، صايف : )تتمة(    -

يتمثل جدول تحليل اعمار المدينون التجاريون كما في 31 ديسمبر فيما يلي:

أرصدة تجاوزت موعد استحقاقها ولم تهبط قيمتها

من 0د يوم إلى أقل من 0د يوم
من 80ل يوم إلى 65د من 90 يوم إلى 80ل يوم90 يوم

االجماليأكثر من 65د يوميوم

ريا1 سعوديريا1 سعوديريا1 سعوديريا1 سعوديريا1 سعوديريا1 سعودي

8دل,88,087د7دد,لد9,ل5ل6,دل88665,560,85070,6,ددد,088دد,668,ل86ل0د

743,032,121121,708,94953,456,27539,870,7926,545,179264,613,316ل0د

650,271,42974,341,943106,382,10164,301,995323,271295,620,739ل0د

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

محدودة نظرا ألن قاعدة العمالء كبيرة وليسو مرتبطين ،ال يوجد عمالء يشكلون أكثر من 10 ٪ من إجمالي رصيد الذمم التجارية.

األرصدة واملعامالت مع جهات ذات العالقة :   -

قامت الشركة خالل 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 

شركة شقيقةشركة بيت الخبرة للمقاوالت 

شركة شقيقةشركة اللوحات الوطنية للصناعة

شركة شقيقةشركة الفنادق الراقية

شركة شقيقةشركة الميزة

شركة شقيقةشركة بيت الخبرة للصيانة والتشغيل 

شركة شقيقةشركة ملتقى الزاد للسياحة 

شركة شقيقةشركة الهدف المميز القابضة 

طبيعة المعاملةالشركة 
  بالريا1 السعودي ج

لد ديسمبر  7ل0دلد ديسمبر 8ل0د

000,00070,000,000,د8لتحويالت نقدية شركة الفنادق الراقية

14,101,465ل0د,دل5,8لتحويالت نقدية شركة بيت الخبرة للمقاوالت 

6,500,000د9د,9دل,87تحويالت نقدية مصنع اللوحات الوطنية للصناعة 

14,150,940ومصاريف مصنع اللوحات الوطنية للصناعة 

000,000467,900,دمصاريف شركة بيت الخبرة للمقاوالت 

924,240د959,65,دمصاريف شركة الفنادق الراقية

58,568,458ل68,7د,6رواتب وأجور ومزايا أخرىمصنع اللوحات الوطنية للصناعة 

62,100,000د99,6د,58عموالت بيع ألعضاء االدارة العلياشركة الميزة 

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(
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طبيعة المعاملةالشركة 
  بالريا1 السعودي ج

لد ديسمبر  7ل0دلد ديسمبر 8ل0د

274,655وشراء ممتلكات ومعدات )إيضاح 5(مطابع الروية  المحدودة )اإلمارات( 

-7,076,560لصافي تحويل موجودات ومطلوبات )إيضاح 5(شركة األنظمة الرقمية المتطورة 

-د95,د00,لتحويالت نقدية شركة ملتقى الزاد 

-د6,87دد,دتحويالت نقدية شركة الهدف المميز القابضة 

يتمثل المطلوب من جهات ذات عالقة مما يلي :

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

- 12,878,288 ل7,076,65ل شركة بيت الخبرة للمقاوالت 

- 10,356,257 5ل68,7د,6 شركة الميزة

74,194,076 71,605,883 و مصنع اللوحات الوطنية للصناعة 

- 93,668,149 و شركة الفنادق الراقية

- 492,025 و شركة بيت الخبرة للصيانة والتشغيل 

- 3,953 و شركة ملتقى الزاد للسياحة 

- 6,100 و شركة الهدف المميز القابضة 

74,194,076 189,010,655 66د,5دد,دد

يتمثل المطلوب إلى جهات ذات عالقة كما يلي :

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

62,680 - 000,000,ل شركة الفنادق الراقية 

8,664 - و شركة الميزة

71,344 - 000,000,ل

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

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(

األرصدة واملعامالت مع جهات ذات العالقة : )تتمة(    -
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املصاريف املدفوعة مقدمًا واألرصدة املدينة األخرى :   1	

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

301,074,929 396,503,503 د0د,88,660د إيجار مواقع لوحات إعالنية مدفوع مقدماً

97,681,502 6,353,053 66د,لد9,د دفعات مقدمة لموردين ومصاريف مدفوعة مقدماً

2,253,623 2,565,894 دد579,5,د ذمم موظفين

5,309,534 1,432,164 د98,95د,د تأمين ضمانات بنكية )إيضاح 27( 

1,878 - د8,77دد أخرى

406,321,466 406,854,614 8ل8,7ل99,7د

النقد يف الصندوق ولدى البنوك :   		

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

15,191,104 41,442,497 دد57,9د,7ل النقد لدى البنوك

1,394,291 3.279.976 9د65.0د.ل النقد في الصندوق

16,585,395 44.722.473 ل97.دد8.5ل

اإلحتياطي النظامي :   		

تماشياً مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تقوم الشركة بتكوين إحتياطي نظامي بنسبة 10٪ من صافي الربح حتى يبلغ هذا 
االحتياطي 30٪ من رأس المال، إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباح. 

إلتزامات منافع املوظفني :   -	

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

4,801,080 7,338,171 5د8,ددد,0ل الرصيد كما في1 يناير 

3,401,529 - و فروق إعادة القياس نتيجة تطبيق معاير التقارير الدولية 

2,378,524 1,162,800 7دل,77د,ل مصروف محمل على السنة  

337,919 275,390 58,078د مصاريف فوائد 

)2,509,222( 2,438,805 د686,56 إعادة قياس محملة في الدخل الشامل االخر

)757,819( - و محول ألطراف ذات عالقة 

)313,840( )872,321( )6لد,5د6ج مدفوع

7,338,171 10,342,845 08د,9دل,دل الرصيد كما في لد ديسمبر

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(
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إلتزامات منافع املوظفني : )تتمة(    	-

االفتراضات االكتوارية الرئيسية

ل يناير 7ل0دلد ديسمبر 7ل0دلد ديسمبر 8ل0د

ريا1 سعوديريا1 سعوديريا1 سعودي

3,99 %3,57 %لد,د%معدل الخصم المستخدم

5.5 %5.5 %5.5 %معدل زيادة الرواتب

متوسطةمتوسطةمتوسطةمعدل دوران الموظفين

فيما يلي تحليل حساسية االفتراضات االكتوارية الرئيسية

ل يناير 7ل0دلد ديسمبر 7ل0دلد ديسمبر 8ل0د

ريا1 سعودي%ريا1 سعودي

معد1 الخصم ل% +/-ج

9859,551,0716,809,320,د6د,للالزيادة 

58,80611,272,9477,954,155ل,دلالنقص

النسبة المتوقعة لزيادة الراتب  ل% +/-ج

11,245,2457,938,498د9ل,6دل,دلالزيادة

9,557,5846,811,716ل6د,65د,للالنقص

قروض قصرية األجل :   -	

حصلت الشركة على تسهيالت بنكية على شكل قروض قصيرة األجل وخطابات ضمان من بنوك تجارية محلية بمبلغ 200 مليون ريـال سعودي، بلغ الجزء 
المستغل من تلك القروض مبلغ 139,384,788 ريـال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018 )2017: 124,950,000 ريـال سعودي( ) 2016: 15.200.000 ريال 

سعودى(. تخضع هذه القروض ألسعار الفائدة السائدة في البنوك السعودية مضافاً إليها هامش ربح متفق عليه. 

هذه القروض تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية وتحمل برسوم مالية باألسعار السائدة في السوق على أساس أسعار العرض بين البنوك باإلضافة 
إلى هامش ثابت. تنوي اإلدارة إعادة تدوير القروض قصيرة األجل عند استحقاقها. 

إن القيمة الدفترية للقروض قصيرة األجل مقومة بالريال السعودي ومضمونة بضمانات شخصية من أحد المساهمين في الشركة وسند ألمر بقيمة 200 
مليون ريال سعودي يستحق الدفع عند الطلب، تتضمن اإلتفاقيات عدة تعهدات بنكية تتعلق بالنسب المالية وإجمالي اإليداعات، تم االلتزام بها من قبل 

الشركة في 31 ديسمبر 2018.

  بالريا1 السعودي ج

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

- - 0,000,000د البنك األول 

- 25,000,000 8,750ل9,دد البنك السعودي البريطاني 

15,200,000 99,950,000 8د66,0د,89 البنك السعودي الفرنسي 

- - 5,000,000 البنك الوطني العربي 

15,200,000 124,950,000 788,د8د,9دل

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(
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موردين :   -	

  بالريا1 السعودي ج
ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د
1,207,699 1,252,003 7,070د0,د موردين
1,207,699 1,252,003 7,070د0,د

 مصاريف مستحقة وارصدة دائنة أخرى :   -	

  بالريا1 السعودي ج
ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمير 8ل0د
128,020,368 180,091,773 9دد,0د06,0ل إيجارات عقود أمانات مستحقة
37,287,548 20,192,150 دل6,056,0د خصومات مستحقة للعمالء
3,573,472 4,164,509 08د,6,078 عموالت مستحقة

- - 7,569د7,د ضريبة القيمة المضافة 
- 3,658,462 79د,ددد,د ايرادات مقدمة

18,560,377 5,654,161 5,809دل دفعات مقدمة من العمالء
3,697,061 2,190,203 0دد,د07,د أخرى

191,138,826 215,951,258 5,657دد,5دل

الزكاة    -	

إن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة هي على النحو التالي:

  بالريا1 السعودي ج
ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د
550,000,000 550,000,000 50,000,000د رأس المال 
130,280,361 131,559,951 ل8د,850,ددل ل صافي الدخل المعدَّ

)116,675,051( )100,604,056( )د65,د7ل,07لج ممتلكات ومعدات وإنشاءات تحت التنفيذ وأخرى وقطع غيار
78,336,823 94,236,733 0د6,9د77,7 مخصصات واحتياطيات وأخرى

إن حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كما يلي:

  بالريا1 السعودي ج
ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د
12,780,649 16,048,542 7,697,897ل الرصيد في 1 يناير
16,048,542 17,701,092 06د,د6ل,9 ل للسنة المحمَّ
1,374,295 - و فروقات سنوات سابقة 

)14,154,944( )16,051,737( )7,697,897لج المسدد خالل السنة
16,048,542 17,697,897 06د,د6ل,9 الرصيد في 31 ديسمبر

حصلت الشركة على الربط الزكوي النهائي حتى سنة 2007. كما قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية من عام 2008 حتى العام المالي 2017، والتي 
ماتزال قيد الدراسة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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تكلفة االيرادات :   -	

  بالريا1 السعودي ج

لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

376,199,726 0,578دل,80د إيجار مواقع لوحات إعالنية

24,056,521 8لد,506,دد تكلفة الخامات وأخرى

24,073,688 ددد,0دد,دد إهالكات )ايضاح 5(

11,681,497 08د,976,لل رواتب وأجور ومزايا أخرى

436,011,432 8دد,دد9,0دد

مصاريف البيع والتسويق :   -	

  بالريا1 السعودي ج

لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

8,259,139 7د7,ل0,07ل عموالت بيع وتوزيع 

9,820,261 85د,7,767 رواتب وأجور ومزايا أخرى

3,853,513 690,د79,ل مصاريف مختلفة

383,253 د7د,5د7 أخرى

22,316,166 د9د,69د,0د

املصاريف العمومية واالدارية :   1	

  بالريا1 السعودي ج

لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

13.511.045 587,د7د,5ل رواتب وأجور ومزايا أخرى

2,043,346 د60,ل6د,د أخرى

1,888,610 ل677,86,ل إيجارات

1,943,152 دد69,8ل,ل تبرعات

857,802 806,767 إهالكات )ايضاح 5(

552,330 ددل,557 تأمين أصول 

503,723 5,000دد أتعاب مهنية

410,787 08ل,دلد إصالح وصيانة

551,965 79د,68 كهرباء ومياه 

1,000,000 و ديون مشكوك في تحصيلها )ايضاح 8(

23.262.760 58د,د86,دد

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
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مصاريف التمويل   		

  بالريا1 السعودي ج

لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

3,541,323 087,ل9د,د مصاريف تمويل ناتجة من قروض قصيرة االجل

275,390 58,078د مصاريف تمويل ناتجة من احتساب التزامات منافع الموظفين

3,816,713 65ل,9د6,د

إيرادات أخرى ، صايف :   		

  بالريا1 السعودي ج

لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

127,176 )6د8,دد6ج )خسائر( أرباح بيع ممتلكات ومعدات )ايضاح 5(

1,904,030 79د,ددد,ل إيرادات أخرى

2,031,206 دد599,6

ربحية السهم :   -	

تم إحتساب ربحية السهم من األعمال والربح الصافي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 و2017 بتقسيم الربح من األعمال والربح الصافي للسنة على 
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في نهاية السنة. إن عدد االسهم القائمة كما في 31 ديسمبر 2018 : 25 مليون سهم و2017 : 55 مليون سهم وقد 
بلغ المتوسط المرجح لعدد االسهم فى 31 ديسمبر 2018 عدد 52.86 مليون سهم وتم حساب ربحية السهم بقسمة الربح من األعمال الرئيسية وصافي 

الربح على المتوسط المرجح لعدد األسهم.

توزيعات األرباح :   -	

اوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ  40,609,710 ريـال سعودي. )2017: 154,000,000 ريال سعودي( 
تخضع توزيعات األرباح لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

 حتويل و بيع موجودات ومطلوبات :   -	

وافقت الجمعية العمومية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 6 جمادى الثاني 1437 ) الموافق 15 مارس 2016 ( على توصية مجلس اإلدارة بفصل القطاع 
الصناعي عن القطاع الخدمي واإلعالني وبيع أصول فرع الشركة العربية لتصنيع اللوحات بقيمة 59,016,506 ريال سعودي لشركة اللوحات الوطنية 

للصناعة وقد نتج من عملية البيع أرباح رأسمالية بمبلغ 1,9 مليون ريال سعودي، إن موجودات الفرع المباعة بذلك التاريخ هي كما يلي:

البنود
القيمة

  بالريا1 السعودي ج

د9د,9د9,د5ممتلكات ومعدات 

دلل,77ل,دمخزون 

6,506لل,57صافي القيمة الدفترية للموجودات المباعة 

6,506ل59,0قيمة بيع الموجودات إلى جهة ذات عالقة 

900,000,لالربح الناتج من عملية البيع

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(
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حتويل و بيع موجودات ومطلوبات )تتمة(    	-

بموجب قرار مجلس إدارة الشركة تم تحويل الموجودات والمطلوبات التالية لشركة اللوحات الوطنية للصناعة:

البنود
القيمة

  بالريا1 السعودي ج

99د,لل8,9مدينون تجاريون 

ل7,87لدعهد نقدية 

ل8د,دلل,دمصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

ددل,8دل,6مخزون

)9ل757,8جتعويضات نهاية خدمة

)6لد,ل0لجعموالت مستحقة

8د5,دل8,5ل

االلتزامات من عقود ايجار تشغيلية :   -	

تتمثل االلتزامات بالحد األدنى لدفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلية في اآلتي:

  بالريا1 السعودي ج

لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

267,443,866 دد0,د7,50لد اقل من سنة

794,127,526 د0,75د577,0   أكثر من سنة وأقل من خمسة سنوات 

1,061,571,392 795,دد5,د99 المجموع

االلتزامات واملطلوبات احملتملة  :   -	
يوجد على الشركة كما في 31 ديسمبر االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالية :أ- 

  بالريا1 السعودي ج
لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د

59,152,123 د67,ل6ل,5دل خطابات الضمان*

21,896,610 7ل80,6د,8 اعتمادات مستندية

* يقابل خطابات الضمان واإلئتمان تأمينات نقدية مودعة لدى البنوك كما في 31 ديسمبر 2018 بمبلغ 2,298,953  ريال سعودي.   )2017: 1,432,164( 
ريال سعودي )إيضاح 10(.

الشركة العربية للتعهدات الفنية
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األدوات املالية  :   -	

تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي النقد وأرصدة لدى البنوك والمدينون التجاريون واألرصدة المدينة االخرى والذمم 
الدائنة وبعض المطلوبات المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى 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.

إدارة خماطر األدوات املالية
أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر ائتمان ومخاطرسيولة ومخاطر سعر السوق.

خماطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض الشركة 

لمخاطر االئتمان على أصول العقود والمدينون التجاريون وارصدة البنوك كما يلي:

ل يناير 7ل0د لد ديسمبر 7ل0د لد ديسمبر 8ل0د
ريا1 سعودي ريا1 سعودي ريا1 سعودي
295,620,739 264,613,316 8دل,88,087د مدينون تجاريون، صافي
74,194,076 189,010,655 66د,5دد,دد مطلوب من جهات ذات عالقة
406,321,466 406,854,614 8ل8,7ل99,7د مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى

776.136.281 860.478.585 ددد.ل5د.لل6

تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئتمان فيما يتعلق باصول العقود والمدينون التجاريون عن طريق مراقبتها وفقا لسياسات وإجراءات محددة. وتسعى الشركة 
للحد من مخاطراالئتمان فيما يتعلق بالعمالء من خالل وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة غير المحصلة بشكل مستمر. 

خماطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه المنشأة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم 

القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة.  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية في نهاية فترة التقرير لإللتزامات المالية.

لد ديسمبر 7ل0دلد ديسمبر 8ل0د
اكثر من سنةاقل من سنةالقيمة الدفتريةاكثر من سنةاقل من سنةالقيمة الدفترية

سعوديسعوديسعوديسعوديسعوديسعودي
التزامات مالية

-124,950,000124,950,000-788,د8د,9دل788,د8د,9دلقروض قصيرة األجل
-1,252,0031,252,003-7,070د0,د7,070د0,دموردين

مطلوب إلى جهات ذات 
عالقة

----000,000,ل000,000,ل

مصاريف مستحقة 
وأرصدة دائنة أخرى 

-215,951,258215,951,258-5,657دد,5دل5,657دد,5دل

-17,697,89717,697,897-06د.د6ل.069د.د6ل.9مخصص زكاة
-359.851.158359.851.158لد8.لد97.0دلد8.لد97.0د

الشركة العربية للتعهدات الفنية
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األدوات املالية :)تتمة(    	-

تتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة على أساس منتظم والتأكد من توفر أموال كافية وتسهيالت مصرفية وغيرها من التسهيالت االئتمانية للوفاء 
بااللتزامات المستقبلية للشركة.

خماطر سعر السوق
مخاطر أسعار السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة 
مما يؤثر على دخل الشركة أو قيمة االصول المالية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع 

تحسين العائد.

خماطر العمالت
تكون  عندما  العمالت  مخاطر  تنشأ  األجنبية.  العمالت  أسعار صرف  في  للتغيرات  نتيجة  المالية  األدوات  قيمة  تقلب  مخاطر  العملة هي  مخاطر  إن 
المعامالت التجارية المستقبلية واألصول وااللتزامات المعترف بها بعملة مختلفة عن عملة العرض للشركة. إن تعرض الشركة لمخاطر العمالت األجنبية 
يقتصر بالدرجة األولى على المعامالت بالدوالر األمريكي وتعتقد إدارة الشركة أن تعرضها لمخاطر العمالت المرتبطة بالدوالر األمريكي محدودة. يتم 

مراقبة التذبذب في أسعار الصرف مقابل العمالت األخرى بشكل مستمر.

خماطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي التعرض المرتبط بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية، تراقب اإلدارة 

التغيرات في أسعار الفائدة وتستخدم مبادالت أسعار الفائدة إلدارة مخاطر أسعار الفائدة التي تتجاوز حدود معينة.

اعتماد القوائم املالية    -	

تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس االدارة في 24 رجب 1440 هـ الموافق 31  مارس 2019.

أرقام املقارنة :   1-

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتفق مع عرض السنة الحالية )ايضاح رقم 4(.

الشركة العربية للتعهدات الفنية

)شركة مساهمة سعودية مقفلة(
ايضاحات حول القوائم املالية )تتمة(

للسنة املنتهية يف 	- ديسمرب -	1	

)بالريال السعودي(
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