






 الشركة العربية للتعهدات الفنية

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )غير المراجعة( قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

 2022 سبتمبر 30كما في 

 )باللاير السعودي(
 

 هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من
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   إيضاح  2022 سبتمبر 30  2021ديسمبر  31

     مراجعة(ال)غير   )مراجعة(

 الموجودات      

 متداولةالموجودات غير ال      

 ومعدات ممتلكات  6  196,112,536  193,409,253

 ستخدامحق اإل موجودات  7  1,509,821,074  2,026,714,580

 غير ملموسة  موجودات    1,171,263  -

 غير المتداولة  الموجوداتمجموع     1,707,104,873  2,220,123,833
       

 المتداولة الموجودات      

 مخزون    20,910,256  14,964,810

 مدينون تجاريون  8  606,316,757  419,295,827

 وموجودات متداولة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً     239,009,359  395,558,345

 نقد وما في حكمه    185,886,940  189,909,527

 المتداولة الموجوداتمجموع     1,052,123,312  1,019,728,509

 الموجوداتمجموع     2,759,228,185  3,239,852,342

       

  والمطلوباتحقوق الملكية       

 حقوق الملكية      

 رأس المال  1  500,000,000  500,000,000

 إحتياطي نظامي    45,565,791  45,565,791

 أرباح مبقاة    191,286,041  185,712,800

 توزيعات أرباح مقترحة  13  95.000.000  -

 حتياطي ترجمة العمالت األجنبيةإ    (691,007)  -

 مساهمي الشركة األم إلى  العائدة الملكيةمجموع حقوق     831,160,825  731,278,591

 حقوق الملكية غير المسيطرة     1,056,689  -

 مجموع حقوق الملكية     832,217,514  731,278,591
       

 المطلوبات      

 متداولةالغير  مطلوباتال      
 التزامات المنافع المحددة للموظفين    16,283,449  14,627,805

 التزامات عقود إيجار  7  1,035,104,935  1,587,149,552

 غير المتداولة لوباتالمطمجموع     1,051,388,384  1,601,777,357
       

 متداولةال مطلوباتال      

 الجزء المتداول  –التزامات عقود إيجار   7  304,227,845  314,105,526
 وتسهيالت بنكيةقروض   10  362,788,795  447,866,523

 دائنون تجاريون    9,459,664  4,587,336

 عالقة طرف ذومطلوب إلى   9  325,508  -

 أخرى ومطلوبات متداولةمصاريف مستحقة     190,253,733  128,940,120

 مخصص الزكاة  11  8,566,742  11,296,889

 المتداولة المطلوباتمجموع     875,622,287  906,796,394

 المطلوباتمجموع     1,927,010,671  2,508,573,751

  المطلوباتحقوق الملكية ومجموع     2,759,228,185  3,239,852,342
 

 

 اإلدارةرئيس مجلس  يالرئيس التنفيذ  الماليالمدير 

 عبد اإلله الخريجي محمد الخريجي  محمد البظ
 



 

 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(

 

 مراجعة(ال)غير الموجزة  الموحدة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعة الثالثة لفترتي

 )باللاير السعودي(
 

 سبتمبر 30المنتهية في لفترة الثالثة أشهر   سبتمبر 30المنتهية في أشهر  التسعةلفترة 

  إيضاح  2022  2021  2022  2021

    )غير المراجعة(  )غير المراجعة(  )غير المراجعة(  )غير المراجعة(

 اإليرادات 5  257,719,257  188,393,950  808,754,936  494,502,470

 تكلفة اإليرادات   (151,694,861)  (101,629,762)  (492,315,480)  (271,540,457)

 مجمل الربح   106,024,396  86,764,188  316,439,456  222,962,013
          

 مصاريف بيعية وتسويقية   (9,502,107)  (7,391,622)  (30,889,979)  (20,826,001)

 مصاريف عمومية وإدارية   (12,456,433)  (10,534,067)  (43,211,886)  (30,702,182)

 الربح التشغيلي    84,065,856  68,838,499  242,337,591  171,433,830
          

 أخرى مصاريف   (152,209)  (216,522)  (1,252,962)  (11,513,838)
 تكاليف تمويل   (15,057,873)  (7,915,548)  (38,516,779)  (16,715,396)

 الربح للفترة قبل الزكاة   68,855,774  60,706,429  202,567,850  143,204,596
          

 الزكاة 11  (3,342,158)  (3,621,180)  (8,660,060)  (7,551,625)

 الربح للفترة    65,513,616  57,085,249  193,907,790  135,652,971
          

 ـ:الربح للفترة المتعلق ب         

 مساهمي الشركة األم    65,888,775  57,085,249  193,573,241  135,652,971

 حقوق الملكية غيرالمسيطرة   (375,159)  -  334,549  -

135,652,971  193,907,790  57,085,249  65,513,616    
          

 
 

 
 

 
 

 
 

 

الربح األساسي والمخفض 

 للسهم:

2.71  3.87  1.14  1.32 

 

12 

 ةالسهم المتعلق يةربح

 بالمساهمين في الشركة األم
          

 الدخل الشامل اآلخر:         

 
 

 
 

 
 

 
 

 

نيفها يتم إعادة تص سوفبنود 

 :الخسارة الى الربح أو آالحق

- 
 

(691,007) 
 

- 
 

(691,007) 
 

 

فروقات ترجمة العمالت 

 األجنبية
          

 الخسارة الشاملة األخرى للفترة   (691,007)  -  (691,007)  -

 للفترة الدخل الشامل مجموع   64,822,609  57,085,249  193,216,783  135,652,971
          

 ـ:ب المتعلقالدخل الشامل اآلخر         

 مساهمي الشركة األم    65,197,768  57,085,249  192,882,234  135,652,971

 حقوق الملكية غيرالمسيطرة   (375,159)  -  334,549  -

135,652,971  193,216,783  57,085,249  64,822,609    
 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي المدير المالي 

 عبد اإلله الخريجي الخريجيمحمد  محمد البظ
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 الشركة العربية للتعهدات الفنية

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة(ال)غير الموجزة الموحدة األولية  الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةة لفتر

 )باللاير السعودي(
 

مجموع حقوق 

  الملكية

حقوق الملكية 

  غير المسيطرة

مجموع حقوق 

إلى الملكية العائدة 

مساهمي الشركة 

 األم

احتياطي  

ترجمة 

العمالت 

  األجنبية

أرباح توزيعات 

 مقترحة

 

   رأس المال  احتياطي نظامي  أرباح مبقاة

     

 

  

  

      

المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 2021 سبتمبر 30

526,416,979  -  526,416,979 

 

-  - 

 

1,337,349  25,079,630  500,000,000  

 2021يناير  1في كما الرصيد 

 )مراجعة(

 الربح للفترة  -  -  135,652,971  -  -  135,652,971  -  135,652,971

  الدخل الشامل اآلخر للفترة  -  -  -  -  -  -  -  -

 للفترة الشامل الدخل مجموع  -  -  135,652,971  -  -  135,652,971  -  135,652,971

662,069,950  -  662,069,950 

 

-  - 

 

136,990,320  25,079,630  500,000,000  

 سبتمبر 30في  كما الرصيد

 )غير المراجعة( 2021

                 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

 2022 سبتمبر 30

731,278,591  -  731,278,591 

 

-  - 

 

185,712,800  45,565,791  500,000,000  

 2022يناير  1في كما الرصيد 

 )مراجعة(

 للفترة الربح  -  -  193,573,241  -  -  193,573,241  334,549  193,907,790

  للفترة ىخراأل ةالشامل الخسارة  -  -  -  -  (691,007)  (691,007)  -  (691,007)

 للفترة الشامل الدخل مجموع  -  -  193,573,241  -  (691,007)  192,882,234  334,549  193,216,783

 (13)إيضاح توزيعات أرباح   -  -  (93,000,000)  -  -  (93,000,000)  -  (93,000,000)

-  -  - 

 

-  95.000.000 

 

(95.000.000)  -  -  

 وزيعات أرباح مقترح توزيعهات

 (13)إيضاح 

722,140  722,140  - 

 

-  - 

 

-  -  -  

التغير في حقوق الملكية غير 

 المسيطرة

832,217,514  1,056,689  831,160,825 

 

(691,007)  95.000.000 

 

191,286,041  45,565,791  500,000,000  

 سبتمبر 30في  كما الرصيد

 )غير المراجعة( 2022

 

 رئيس مجلس اإلدارة يالرئيس التنفيذ يالمدير المال

 عبد اإلله الخريجي محمد الخريجي محمد البظ
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 الشركة العربية للتعهدات الفنية

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 مراجعة(ال)غير الموجزة الموحدة قائمة التدفقات النقدية األولية 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 (السعودي)باللاير 
 

  2022 سبتمبر 30  2021 سبتمبر 30

  مراجعة(ال)غير   مراجعة(ال)غير 

 :األنشطة التشغيلية   

 للفترة قبل الزكاة الربح 202,567,850  143,204,596

 :لبنود غير نقدية تعديالت   

 ممتلكات ومعدات إستهالك 23,345,336  20,046,535

 غير ملموسة  موجوداتإطفاء  284,306  -

 حق االستخدام موجودات استهالك 325,480,266  225,173,801

 حق االستخدام  موجوداتستبعاد إتكاليف  24,357,154  -

 ستبعاد ممتلكات ومعداتإخسائر  1,370,701  11,929,255

 المنافع المحددة للموظفين التكلفة الحالية اللتزام 2,484,506  3,518,333

 تمويل تكاليف 38,516,779  16,715,396

 :العاملرأس المال التغيرات في    

 مخزون (5,945,446)  355,387

 مدينون تجاريون (187,020,930)  (44,037,542)

 وموجودات متداولة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً  (64,456,910)  (270,515,746)

 دائنون تجاريون 4,872,328  2,315,005

 عالقة ذو طرف الىمطلوب  118,256  816,065

 مصاريف مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى (30,029,293)  45,443,281

  العملياتالمتوفر من  النقد 335,944,903  154,964,366

 التزامات المنافع المحددة للموظفين المدفوعة (621,610)  (1,483,913)

 الزكاة المدفوعة (11,390,207)  (6,862,683)

 المتوفر من االنشطة التشغيلية يالنقدالتدفق صافي  323,933,086  146,617,770
    

 :األنشطة االستثمارية   

 ومعدات ممتلكات شراء (28,246,747)  (54,054,151)

 ومعدات ممتلكاتالمتحصل من بيع  827,427  62,991

 موجودات غير ملموسة شراء (1,455,569)  -

 المستخدم في األنشطة االستثمارية التدفق النقديصافي  (28,874,889)  (53,991,160)
    

 :األنشطة التمويلية   

 المسدد من قروض قصيرة األجل (327,866,523)  (172,076,536)

 حصل من قروض قصيرة األجلتالم 242,788,795  365,886,421

 مدفوعةتمويل  تكاليف (10,178,051)  (16,715,396)

 التزامات عقود إيجارالمسدد من  (110,856,138)  (246,988,413)

 توزيعات أرباح  (93,000,000)  -

 التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة 722,140  -

 المستخدم في االنشطة التمويلية التدفق النقديصافي  (298,389,777)  (69,893,924)

    

 خالل الفترة صافي التغير في النقد وما فى حكمه (3,331,580)  22,732,686

 صافي التغير في احتياطي ترجمة العمالت األجنبية (691,007)  -

 بداية السنةحكمه كما في  يالنقد وما ف 189,909,527  26,585,303

 نهاية الفترةحكمه كما في  يالنقد وما ف 185,886,940  49,317,989
    

 معامالت غير نقدية:   

 التزامات عقود إيجار   / حق االستخدام موجوداتإضافات  1,047,442,973  120,728,571
 إطفاء التزامات عقود إيجار في مصاريف مستحقة (91,342,906)  -
 مدفوعة مقدماً في التزامات عقود إيجار مصاريفإقفال  (221,005,896)  -

 توزيعات أرباح مقترح توزيعها 95.000.000  -

 حق استخدام الى مصاريف مدفوعة مقدما  موجودات المحول من -  65,222,376

 عالقة طرف ذوالتزامات منافع محددة للموظفين إلى  المحول من (207,252)  -
 

 رئيس مجلس اإلدارة يالرئيس التنفيذ يالمدير المال

 عبد اإلله الخريجي محمد الخريجي محمد البظ
 






















