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خالل النصف   سعودي مليون ريال ٧٫٧١٢العربية حتقق صايف ربح قدره  
من   املماثلة الفرتةمع قارنة بامل ٪ ٦٣م بنمو قدره ٢٠٢٢األول من العام 

 العام السابق.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  العربية للتعهدات الفنية دون الشركات التابعة.صايف الربح املتعلق مبساهمي الشركة ١

  .مليون سهم ٥٠السهم بقسمة الربح العائد إىل مساهمي الشركة العربية دون الشركات التابعة على املتوسط املرجح لعدد األسهم والبالغ عددها تم احتساب ربحية ي٢

  البند
  )جميع األرقام باآلالف ريال سعودي(

  الستة أشهر    الثالثة أشهر  
  التغيري %  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  التغيري %  ٢٠٢١  ٢٠٢٢

  ٪٨٠  ٣٠٦٬١٠٩  ٥٥١٬٠٣٦  ٪٦٧  ١٥٧٬٥٢٨  ٢٦٣٬٦٣٥  اإليرادات
  ٪٥٤  ١٣٦٬١٩٨  ٢١٠٬٤١٥  ٪ ٢٣  ٨٦٬٠٧٥  ١٠٥٬٩٥٦  إجمايل الربح

  ٪٥٤  ١٠٢٬٥٩٥  ١٥٨٬٢٧٢  ٪١٨  ٦٥٬٩٤٥  ٧٧٬٥٥٧  الربح التشغيلي
  ٪ ٦٣  ٧٨٬٥٦٨  ١٢٧٬٦٨٤  ٪٢٨  ٤٨٬٩٤٣  ٦٢٬٧٩٥  ١صايف الربح

  ٪٦٢  ١٫٥٧  ٢٫٥٥  ٪٢٩  ٠٫٩٨  ١٫٢٦  ٢ربحية السهم

2022الربع الثاين  2021الربع الثاين  2022النصف األول  2021النصف األول 

اإليرادات إجمايل الربح  الربح التشغيلي صايف الربح 
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  م:٢٠٢٢ يونيو ٣٠حتليل النتائج املالية للفرتة املنتهية يف 

   اإليرادات:

مبـعدل  مليون رـيال ســــعودي    ٢٦٣٫٦مليون رـيال ســــعودي إىل    ١٥٧٫٥ن  م  ارتفـعت، حـيث انـها  اإليراداتمنوًا ايـجابـيًا يف    خالل الربع احلـايلحقـقت العربـية  
ــابق،ـباملـقارـنة مع الربع املـماـثل من الـعام    ٪٦٧ ــاـفة إىل اســــتمرار منو اإليرادات يف ـكل من قـطاع اإلعالـنات الطرقـية مبـعدل  ـباإل  الســ ، وقـطاع  ٪٦٥ضــ

  لنفس الفرتة.  ٪٢٧وقطاع الطباعة مبعدل   ٪١٤١اإلعالنات الداخلية مبعدل  

  

  

  

  

 

 

  
  
  

 ة:  طرقيال  اإلعالنات -
العام    الثاينبلغت إيرادات اإلعالنات الطرقية للربع   العام    ١٤٨٫٣مليون ريال سعودي، مقابل    ٢٤٤٫٨م  ٢٠٢٢من  مليون ريال سعودي للربع املماثل من 

للفرتة مليون ريال سعودي    ٢٩٠٫٠م مقابل  ٢٠٢٢مليون ريال سعودي خالل النصف األول من العام    ٥١١٫٦بلغت    حيث  ،٪٦٥  قدره  بارتفاعالسابق، وذلك  
النسبة األكرب يف إيرادات الشركة ويعود ذلك إىل متثيل االعالنات    احتلت  ة طرقياإلعالنات ال   ن كما ا  ،٪ ٧٦، وذلك بارتفاع قدره  ة من العام السابق املماثل 

  من إجمايل إيرادات الفرتة.   ٪٩٣، حيث انها شكلت نسبة ية للنشاط األساسي للشركةطرقال

 اإلعالنات الداخلية: -
مليون ريال سعودي للربع املماثل من العام السابق،    ٦٫٢مليون ريال سعودي، مقابل    ١٤٫٩م  ٢٠٢٢بلغت إيرادات اإلعالنات الداخلية للربع الثاين من العام  

من    ماثلة امل   للفرتةمليون ريال سعودي    ١٠٫٤م مقابل  ٢٠٢٢مليون ريال سعودي خالل النصف األول من العام    ٣١٫٦بلغت    حيث،  ٪١٤١وذلك بارتفاع قدره  
  . ٪٢٠٥، وذلك بارتفاع قدره العام السابق

 
 الطباعة:  -

ل من العام السابق، وذلك مليون ريال سعودي للربع املماث  ٣٫٠مليون ريال سعودي، مقابل    ٣٫٩م  ٢٠٢٢بلغت إيرادات الطباعة للربع الثاين من العام  
من العام    للفرتة املماثلةمليون ريال سعودي    ٥٫٧م مقابل  ٢٠٢٢مليون ريال سعودي خالل النصف األول من العام    ٧٫٨بلغت    حيث،  ٪ ٢٧بارتفاع قدره  

 . ٪٣٦، وذلك بارتفاع قدره السابق
 

  
  
  

   

القطاعات التشغيلية 

اإلعالنات الطرقية اإلعالنات الداخلية  الطباعة 
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 :يةتسويقالو  ةبيعيال صاريفامل

باملقارنة مع الربع املماثل من العام السابق، ونتجت هذه الزيادة يف  ٪ ١٧ل م مبعد٢٠٢٢عام من ال  ثاين للربع ال يةوالتسويق يةصاريف البيعامل  ارتفعت 
 م. ٢٠٢٢من العام  ثايناملصروفات البيعية والتسويقية حماكية بذلك النمو يف إيرادات الربع ال 

 
 دارية:اإلعمومية والاملصاريف 

ــاريف العمومية واإلدارية للربع ا  ارتفعت ــابق، ويعود ذلك إىل    ٪٥٧مبعدل  م  ٢٠٢٢عام  من ال  لثايناملصــ   ارتفاع باملقارنة مع الربع املماثل من العام الســ
ــاريف   ــركةالمصـ ــركة    شـ ــافة إىل التعيينات اجلديدة بعد إدراج الشـ يف الســـوق  والناجتة عن توحيد القوائم املالية مع الشـــركات التابعة اجلديدة، باإلضـ

  .املالية السعودية (تداول)
  

 مصاريف التمويل:
  ارتفاع من العام السابق، ويعود ذلك إىل    باملقارنة مع الفرتة املماثلة  ٪ ١٦٧م  ٢٠٢٢من العام    للنصف االول يف مصاريف التمويل    االرتفاع بلغ معدل  

الشركة ليشمل هذا التوسع زيادة املساحات واملواقع  ك   ٪١٧٩مبعدل    التأجري  تالتزاما نسبة    ارتفاعإىل    اإلعالنية إضافةنتيجة للتوسع يف نشاط 
متويالً لسداد االيجارات اخلاصة مبواقع اللوحات  وذلك %  ٤٩عدل مب  منتأن القروض والتسهيالت البنكية ، حيث والتسهيالت البنكيةلقروض او  ائدةالف

  االعالنية. 
  

 الربح:صايف 
باملقارنة مع الربع املماثل من العام السابق، ويُعزى ذلك  ٪ ٢٨حققت الشركة العربية للتعهدات الفنية ارتفاع يف صايف أرباحها للربع احلايل مبعدل  

) ورفع القيود املتعلقة به، إضافة  ١٩-اىل زيادة اإلنفاق اإلعالين والتسويقي من قِبل العمالء عاكسًا بذلك هذا اإلنفاق أثر التعايف من جائحة كورونا (كوفيد
  . هذه الزيادةكان له األثر اإليجابي على  يف نفس الربع  ٪٩٤واملصاريف األخرى مبعدل   ٪٤اىل ان انخفاض كالً من مصروف الزكاة مبعدل 

  
  : رأس املال العامل          

  املماثلة   مليون ريال سعودي باملقارنة مع الفرتة  ٥٠٫٥ريال سعودي إىل  مليون    ١٢٩٫٧م من  ٢٠٢٢انخفض رأس املال العامل للنصف األول من العام  
اجلزء   –وارتفاع التزامات التأجري    ٪٨٦والتسهيالت البنكية مبعدل  قصرية األجل  ، ويعود ذلك إىل ارتفاع القروض    ٪٦١من العام السابق وذلك مبعدل  

وزيادة مساحاتها ومواقعها اإلعالنية،    بات املتداولة إىل متويل توسع العربية يف أنشطتها  ، وتُعزى أسباب هذا االرتفاع يف املطلو٪١٩املتداول مبعدل  
  العام السابق.   املماثلة باملقارنة مع الفرتة  ٪٨٠م قد ارتفعت مبعدل  ٢٠٢٢حيث ان اإليرادات خالل النصف األول من العام 

  

  م (ستة أشهر):٢٠٢٢يونيو  ٣٠قائمة التدفقات النقدية للفرتة املنتهية يف 

مليون ريال    ٢٥٫٢بقيمة  مليون ريال سعودي    ١٣٥٫٧إىل    مليون ريال سعودي  ١١٠٫٥من    ةمن األنشطة التشغيلي  املتوفر  التدفق النقدي  صايفارتفع    -
  من العام السابق. املماثلة الفرتة   باملقارنة مع ٪٢٣سعودي وبنسبة ارتفاع تبلغ 

  ة مليون ريال سعودي إىل تدفقات نقدية سالب   ٣٨٫٢االستثمارية من تدفقات سالبة قدرها    نشطةاألاملستخدم يف    يانخفض صايف التدفق النقد   -
من العام السابق، ويعود    املماثلة  الفرتةباملقارنة مع    ٪٥٤  تبلغ  بنسبة انخفاضو  مليون ريال سعودي  ٢٠٫٦قيمة  بمليون ريال سعودي    ١٧٫٦قدرها  

إضافة اىل    الت واملعدات، وكذلك ارتفاع معدل املتحصل من بيع املمتلكات واملعداتثابتة مثل اآل ال صول  ألالشركة ل  معدل شراءذلك إىل انخفاض  
  الشركة على املوجودات امللموسة خالل الفرتة.   إنفاق

مليون ريال سعودي إىل تدفقات نقدية سالبة    ٥٣٫٥من تدفقات نقدية سالبة قدرها    ليةاألنشطة التموي املستخدم يف  التدفق النقدي    صايف   ارتفع  -
ويعود    السابق،نفس الفرتة من العام  مع    باملقارنة  ٪٢٦٩  وبنسبة ارتفاع تبلغ  مليون ريال سعودي  ١٤٣٫٨  مليون ريال سعودي بقيمة  ١٩٧٫٣قدرها  

م بلغت  ٢٠٢٢إىل توزيع أرباح نقدية على املساهمني خالل الربع الثاين من العام  إضافة ٪١١٤ذلك إىل ارتفاع نسبة تسديد القروض قصرية األجل مبعدل 
  ريال / سهم.  ١٫٨٦مبعدل سعودي مليون ريال  ٩٣
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 :مهمةأحداث 

م واملقامة يف ٢٠٢٢واإلعالن لتصبح الشركة العربية الوكيل احلصري لإلعالنات يف بطولة كأس العامل توقيع اتفاقية مع شركة إعالن ميديا للدعاية  -
  دولة قطر. 

لتصبح الشركة العربية الوكيل احلصري لإلعالنات يف مركز دبي املايل واملناطق والطرق التابعة له وذلك ملدة  چنفتوقيع اتفاقية مع شركة إيلي   -
 سنوات.  ٧
  

التوقعات التي مت ذكرها يف املبدأ التوجيهي عند االكتتاب، وهذا   تتوافق معأن األرقام احملققة  التنفيذي األستاذ حممد اخلريجي قائالً:   صرح الرئيس 
رب هو  عتيؤكد سري الشركة على التوجه املرسوم من قبل إدارة الشركة وجملس اإلدارة. وال زلنا نتوقع املزيد من النمو يف السوق السعودي والذي ي

كما أضاف   السوق الرئيسي بالنسبة لنا، وال شك أن هناك العديد من العوامل التي سوف تساعد الشركة وتساهم يف النمو والتوسع يف هذا السوق.
وذلك يعود إىل  األستاذ حممد اخلريجي أن العربية تسعى إىل االستثمار يف العديد من ااالت والشركات التي سوف تستفيد من مساحاتنا االعالنية،  

  توافر ازون الكايف لدينا والذي يٌستخدم جزء منه يف اإلعالنات اخلاصة باملسئولية االجتماعية. 
  

  عن الشركة العربية للتعهدات الفنية: 

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

إنشاء    ق،يتمثل نشاط اموعة يف اإلنشاءات العامة للمباين السكنية، صب القواعد واألساسات، متديد األسالك الكهربائية، إنشاء اجلسور واألنفا
القرطاسية   املراسالت  أوراق  طباعة  االتصاالت،  أسالك  متديد  الطرق،  ومستلزمات  واألرصفة  والشوارع  الطرق  إنشاء  احلديدية،  السكك  خطوط 

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

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

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

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

                                                    
م ٢٠٢١يونيو  ٣٠كما يف   م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما يف     قائمة املركز املايل  

٥٨٥٬٨٠٠  ٨٣٧٬٧٧٤٬١  املوجودات غري املتداولة  
٤١٦٬٧٠٦  ٤٦٢٬٩٥٣  املوجودات املتداولة  
٠٠١٬٥٠٧٬١  ٢٩٩٬٧٢٨٬٢  إجمايل املوجودات  

٩٨٥٬٦٠٤  ٩٦٣٬٧٦٥  حقوق امللكية  
- ٤٥٩٬١  حقوق امللكية غري املسيطرة 

٢٩١٬٣٢٥  ٩٦٢٬٠٥٧٬١  املطلوبات غري املتداولة  
٧٢٬٥٧٦ ٩١٥٬٩٠٢ ٥  املطلوبات املتداولة  

٠٠١٬٥٠٧٬١  ٢٩٩٬٧٢٨٬٢  إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية  
 

م ٢٠٢١يونيو  ٣٠يف   م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠يف    و اخلسارة والدخل الشامل اآلخرأربح قائمة ال   
)املنتهية (لفرتة الستة أشهر  

١٠٩٬٣٠٦  ٠٣٦٬٥٥١  اإليرادات  
)٩١١٬١٦٩ (  )٦٢١٬٣٤٠ ( اإليرادات تكلفة    

١٩٨٬١٣٦  ٤١٥٬٢١٠  جممل الربح  
)٤٣٥٬١٣ (  )٣٨٨٬٢١ ( وتسويقية  ةبيعيمصاريف    
)١٦٨٬٢٠ (  )٧٥٥٫٣٠ (  مصاريف عمومية وإدارية  

٥٩٥٬١٠٢  ٢٧٢٬١٥٨  الربح التشغيلي  
)٢٩٧٬١١(  )١٠١٬١(  مصاريف أخرى  
)٨٠٠٬٨ (  )٤٥٩٬٢٣ (  تكاليف التمويل  

٤٩٨٬٨٢  ٧١٢٬١٣٣ الربح للفرتة قبل الزكاة     
)٩٣٠٬٣ (  )٣١٨٬٥ (  الزكاة 

٥٦٨٬٧٨  ٣٩٤٬١٢٨  الربح للفرتة 
 الربح للفرتة املتعلق بــ:   

٥٦٨٬٧٨  ٦٨٤٬١٢٧  مساهمي الشركة األم  
 حقوق امللكية غري املسيطرة ٧١٠ -

 

م ٢٠٢١يونيو  ٣٠يف   م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠يف     قائمة التدفقات النقدية  
)املنتهية أشهر(لفرتة الستة   

٤٨٤٬١١٠  ٧٢٧٬١٣٥  صايف التدفق النقدي املتوفر من األنشطة التشغيلية  
)٢٠٥٬٣٨ (  )٦٠٠٬١٧ (  صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة االستثمارية  
)٥٤٠٬٥٣ (  )٢٩٤٬١٩٧(  صايف التدفق النقدي املستخدم يف األنشطة التمويلية  

٧٣٩٬١٨  )١٦٧٬٧٩( النقد وما يف حكمه خالل الفرتة صايف التغري يف     
٥٨٥٬٢٦  ٩٠٩٬١٨٩  النقد وما يف حكمه كما يف بداية السنة  
٣٢٤٬٤٥  ٧٤٢٬١١٠  النقد وما يف حكمه كما يف نهاية الفرتة  
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