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 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
  )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة 
 2021يونيو  30كما في 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.   16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30  
 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح  

    الموجودات 
    الموجودات المتداولة 

 57,909,641 229,818,719  نقدية نقدية وشبه 
 260,000,000 -         ودائع مرابحة ألجل 

 185,096,059 154,446,032 4 مدينون
 57,604,837 59,321,791 4 موجودات عقود 

 179,899,043 153,461,638  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 28,510,000 26,554,000  تأشيرات متاحة

 769,019,580  623,602,180  إجمالي الموجودات المتداولة 
    
    متداولة ال موجودات غير ال

 -        5,413,729 4 ، جزء غير متداول مدينون
 173,031,258 136,179,638  ممتلكات ومعدات 

 26,071,438 22,076,323  موجودات حق االستخدام
 -        37,567,495 6 ة عقاري اتاستثمار

 4,450,237 4,450,237  شهرة –موجودات غير ملموسة  
 2,654,134 2,468,926  موجودات غير ملموسة أخرى

 33,428,757 133,677,145 7 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 16,006,778 14,910,399  استثمار في شركة زميلة

 1,347,316 10,265,025  متداولة أخرى موجودات غير 
 256,989,918 367,008,917  إجمالي الموجودات غير المتداولة 

 1,026,009,498 990,611,097  إجمالي الموجودات 
    

    المطلوبات وحقوق الملكية 
    المطلوبات 

    المطلوبات المتداولة 
 197,314,373 180,610,229  متداولة أخرى دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات 

 90,319,601 83,884,085  مطلوبات عقود
 85,321,190 83,170,675  تأمينات محتجزة 

 16,476,723 10,848,549 8 زكاة مستحقة
 389,431,887 358,513,538  إجمالي المطلوبات المتداولة 

    
    متداولة المطلوبات غير  ال

 17,358,401 14,201,124  إيجار غير متداولة التزامات 
 63,689,749 71,832,748  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 81,048,150 86,033,872  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 
 470,480,037 444,547,410  إجمالي المطلوبات 

    
    حقوق الملكية 

 375,000,000 375,000,000 9 رأس المال 
 67,512,731 67,512,731  االحتياطي النظامي 
 (9,446,161) (13,546,161)  احتياطيات أخرى 

 125,989,840 121,020,998  أرباح مبقاة 
 559,056,410 549,987,568  حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم 

 (3,526,949) (3,923,881)  حقوق الملكية غير المسيطرة 
 555,529,461  546,063,687  إجمالي حقوق الملكية 

 1,026,009,498 990,611,097  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 



 للموارد البشرية والشركات التابعة لها شركة مهارة 
  )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة 
 2021يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  
 

 الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة   16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

3 

 
  

 لفترة الثالثة أشهر 
 يونيو  30المنتهية في 

 لفترة الستة أشهر 
 يونيو  30المنتهية في 

  2021 2020 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي  إيضاح  

 742,243,090 644,228,752 352,487,587 322,615,186   إيرادات 

 ( 589,323,403) ( 535,625,041) ( 278,598,897) ( 269,073,929)   تكلفة اإليرادات 

 152,919,687 108,603,711  73,888,690 53,541,257  إجمالي الربح 
      

 ( 30,689,242) (31,609,402) ( 15,399,620) (14,668,233)  مصاريف عمومية وإدارية

 (4,447,353) ( 4,360,800) (2,294,769) ( 1,682,040)  مصاريف تسويق

ديون مشكوك في    (مخصص)عكس قيد 
 (3,573,221) 4,157,689 (1,747,520) 6,279,458 4 تحصيلها 

 114,209,871 76,791,198 54,446,781 43,470,442  الدخل من العمليات الرئيسية 
      

 2,464,062 3,392,312  962,837 1,553,225  إيرادات أخرى

 -      ( 1,928,716) -      ( 1,928,716) 4 تكلفة تمويل

 ( 673,663) ( 1,096,379) ( 383,137) ( 1,198,354)  شركة زميلةالحصة في صافي خسارة 
صافي ربح موجودات مالية بالقيمة العادلة  

 334,762 304,109 148,990 224,957 7 من خالل الربح أو الخسارة 

 116,335,032 77,462,524 55,175,471 42,121,554  الدخل قبل الزكاة 

      

 (7,742,992) ( 7,828,298) (3,092,711) ( 3,554,489) 8 الزكاة 

 108,592,040 69,634,226 52,082,760 38,567,065  صافي دخل الفترة 

      

      صافي دخل الفترة المتعلق بـ:

 106,675,731 70,031,158    49,421,781 38,714,417  المساهمين في الشركة األم 

 1,916,309 ( 396,932)  2,660,979 (147,352)  المسيطرة حقوق الملكية غير 

  38,567,065 52,082,760 69,634,226 108,592,040 

      

      الربح األساسي والمخفض للسهم:
 صافي الدخل للسهم المتعلق بالمساهمين  

 2.84 1.87 1.32 1.03 11 في الشركة األم 

 
 
 
 
 



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
  )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة 
 2021 يونيو  30في  تينأشهر المنتهيوالستة  الثالثة   تي لفتر
 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.   16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 لفترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
  2021 2020 2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي    

      
 108,592,040 69,634,226 52,082,760 38,567,065  صافي دخل الفترة 

      

      الخسارة الشاملة األخرى: 
      بند لن يعاد تصنيفه إلى قائمة الدخل الموحدة: 

 (2,901,000) (4,100,000) (2,301,000) (3,809,630)  إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 (2,901,000) (4,100,000) (2,301,000) (3,809,630)  للفترة الخسارة الشاملة األخرى 

 105,691,040 65,534,226 49,781,760 34,757,435  إجمالي الدخل الشامل للفترة 

      

      إجمالي الدخل الشامل للفترة المتعلق بـ: 

 103,774,731 65,931,158 47,120,781 34,904,787  المساهمين في الشركة األم 

 1,916,309 (396,932) 2,660,979 (147,352)  حقوق الملكية غير المسيطرة 

  34,757,435 49,781,760 65,534,226 105,691,040 

 
 
 
 
 



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
  )شركة مساهمة سعودية( 

 الملكية األولية الموحدة الموجزة قائمة التغيرات في حقوق 
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.   16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

5 

 
 

 رأس المال   
االحتياطي  
 النظامي 

االحتياطيات  
 اإلجمالي  األرباح المبقاة  األخرى

الملكية  حقوق 
 غير المسيطرة 

 إجمالي 
 حقوق الملكية 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
        

 585,452,953 (5,112,599) 590,565,552 170,778,768 (4,994,161) 49,780,945 375,000,000 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 108,592,040 1,916,309 106,675,731 106,675,731 -        -        -        الفترة صافي دخل 
 (2,901,000) -        (2,901,000) -        (2,901,000) -        -        الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

 105,691,040 1,916,309 103,774,731 106,675,731 (2,901,000) -        -        للفترة إجمالي الدخل الشامل 
 ( 120,000,000) -        ( 120,000,000) ( 120,000,000) -        -        -        ( 10توزيعات أرباح مرحلية )إيضاح 

 571,143,993 (3,196,290) 574,340,283 157,454,499 (7,895,161) 49,780,945 375,000,000 2020يونيو   30الرصيد كما في 

        
 555,529,461 (3,526,949) 559,056,410 125,989,840 (9,446,161) 67,512,731 375,000,000 2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 69,634,226 (396,932) 70,031,158 70,031,158 -        -        -        صافي دخل )خسارة( الفترة 
 (4,100,000) -        (4,100,000) -        (4,100,000) -        -        للفترة الخسارة الشاملة األخرى  

 65,534,226 (396,932) 65,931,158 70,031,158 (4,100,000) -        -        إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 (75,000,000) -        (75,000,000) (75,000,000) -        -        -        ( 10توزيعات أرباح مرحلية )إيضاح 

 546,063,687 (3,923,881) 549,987,568 121,020,998 (13,546,161) 67,512,731 375,000,000 2021يونيو   30الرصيد كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
  )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة 
 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 األولية الموحدة الموجزة. جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية   16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
   2021 2020 
 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح  

    األنشطة التشغيلية 
 116,335,032 77,462,524  الدخل قبل الزكاة 

    التعديالت لـ: 
 10,649,993 10,023,358  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 3,573,221 (4,157,689) 4 )عكس قيد( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 6,882,856 7,514,261  ممتلكات ومعدات استهالك 

 5,290,533 4,552,704  استهالك موجودات حق االستخدام
 731,862 185,208  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 673,663 1,096,379  الحصة في صافي خسارة شركة زميلة 
 ( 334,762) (304,109) 7 صافي ربح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 546,791 372,836  تكاليف تمويل ناتجة عن التزامات إيجار 
 -      1,928,716 4 تكاليف تمويل متعلقة بذمم مدينة طويلة األجل 

 (1,340,818) (678,636)  أرباح من ودائع مرابحة ألجل 
 ( 239,869) (1,083,560)  عكس قيد رواتب مستحقة لم تعد مطلوبة

 -      (206,254)  مكاسب استبعاد ممتلكات ومعدات 
  96,705,738 142,768,502 

    التغيرات في رأس المال العامل:
 16,019,275 27,663,255  مدينون

 (23,716,596) (1,914,938)  موجودات عقود 
 82,447,846 17,875,680  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

 4,306,000 1,956,000  تأشيرات متاحة
 24,911,705 (15,620,581)  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى 

 3,085,268 (6,435,516)  مطلوبات عقود
 (22,530,459) (2,150,515)  تأمينات محتجزة 

 227,291,541 118,079,123  النقدية الناتجة من العمليات 
 (7,453,101) (13,456,472) 8 زكاة مدفوعة

 (6,531,028) (5,980,359)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 213,307,412 98,642,292  صافي النقدية من األنشطة التشغيلية 

    
    األنشطة االستثمارية 

 (88,659,182) 260,678,636  ودائع المرابحة ألجل، صافي الحركة في   
 (3,195,279) (5,082,980)  شراء ممتلكات ومعدات   
 -      (3,157,517) 6 إضافات إلى االستثمارات العقارية   
 (1,882,298) -      5 سداد عوض مؤجل بشأن االستحواذ على شركة زميلة   
 -      216,614  ممتلكات ومعدات متحصالت من استبعاد   
 -      (99,944,280)  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    موجودات ماليةإضافات إلى   

 (93,736,759) 152,710,473  صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية 
    

    األنشطة التمويلية 
 ( 120,000,000) (75,000,000) 10 توزيعات أرباح مدفوعة  
 (3,155,809) (4,443,687)  التزامات إيجار مسددة  

 ( 123,155,809) (79,443,687)  النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
    

 ( 3,585,156)  171,909,078  صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية 
 188,704,375 57,909,641  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 
 185,119,219 ,971229,818  النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 

    
    معلومات إضافية عن بنود غير نقدية: 

 2,514,849 3,617,738  موجودات حق االستخدام - 
 3,061,640 3,990,575  التزامات إيجار  - 
 



 للموارد البشرية والشركات التابعة لها شركة مهارة 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 
 2021يونيو  30
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 معلومات حول الشركات وأنشطتها  -1

شركة مهارة للموارد البشرية )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة، مسجلة في الرياض بالمملكة 

(.  2013فبراير   17هـ )الموافق  1434الثاني ربيع   7وتاريخ    1010364538العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 
 يقع المكتب المسجل في طريق العليا حي الياسمين، الرياض، المملكة العربية السعودية. 

تزاول الشركة والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة مع الشركة بـ "المجموعة"( أعمال التوسط في استقدام العمالة وتقديم 
 قطاع العام والقطاع الخاص. الخدمات العمالية لل

هـ )الموافق 1442  ذو الحجة  29بتاريخ تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة 
 (.2021أغسطس  8
 
 أسس اإلعداد  - 2

( "التقرير المالي األولي"، المعتمد في  34المحاسبة الدولي )تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقًا لمعيار  
 المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. 

ئم المالية الموحدة السنوية  ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوا
 . 2020ديسمبر    31الكاملة، وعليه يجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

ورة عادلة إلى تعتبر الفترة األولية جزًءا ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، لكن نتائج العمليات للفترات األولية قد ال تشير بص
 نتائج عمليات السنة الكاملة.

 
 أسس القياس والعملة الوظيفية 

لعادلة  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس الموجودات المالية بالقيمة ا
المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية من خالل الربح أو الخسارة. تم عرض هذه القوائم  

 للشركة األم.
 
 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة     -3

القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم  هذه  تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد  
يناير    1جديدة اعتباراً من  ال معايير  ال، باستثناء تطبيق  2020ديسمبر    31الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في    المالية
، وإثبات االستثمارات العقارية المفصح عنها أدناه. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت  2021

 مفعول بعد.جديدة صادرة وغير سارية ال

، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية 2021يسري مفعول العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام  

 الموحدة الموجزة للمجموعة. تم اإلفصاح عن طبيعة وأثر هذه التغيرات أدناه.
 

(  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )المرحلة الثانية:    -إحالل سعر الفائدة المرجعي  
 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7والمعيار الدولي للتقرير المالي )

سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل   تقدم هذه التعديالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل
 خاليًا تقريبًا من المخاطر. 

 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية: 

وسيلة عملية تتطلب معاملة التغيرات التعاقدية، أو التغيرات على التدفقات النقدية التي يتطلبها اإلحالل بصورة مباشرة   •
 ولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ماباعتبارها تغيرات على معدل عم

السماح بإجراء التغيرات التي يتطلبها إحالل سعر الفائدة بين البنوك على عمليات تخصيص وتوثيق تغطية المخاطر   •
 دون وقف عالقة تغطية المخاطر 

شكل منفصل عند تخصيص أداة ذات أسعار  تقديم إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحديد ب •
 خالية من المخاطر كأداة لتغطية مخاطر بند ما

 
تعتزم المجموعة استخدام الوسائل العملية   لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.

 في الفترات المستقبلية عند سريانها. 



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2021يونيو  30
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 

 ملخص السياسات المحاسبية الجديدة 
 

، قامت المجموعة بتحويل العقار تحت اإلنشاء من الممتلكات والمعدات 2021يونيو    30المنتهية في  خالل فترة الستة أشهر  
 إلى االستثمارات العقارية بسبب التغير في االستخدام، والتي يتم اقتناؤها بصورة رئيسية لتحقيق دخل إيجار. 

 
 االستثمارات العقارية 

إيجار أو الزيادة الرأسمالية في قيمتها أو    تحقيق دخليتم االحتفاظ بها بغرض  تتكون االستثمارات العقارية من العقارات التي  
بموجب عقود اإليجار كاستثمارات عقارية، وذلك عندما يتم االحتفاظ بها بهدف تحقيق    يتم تصنيف العقارات المقتناة  .كالهما 

 أو لألغراض اإلدارية.  دخل إيجار أو زيادة رأس المال أو كالهما، وليس للبيع خالل دورة األعمال العادية
 

تكاليف   شاملة  بالتكلفة،  العقارية  االستثمارات  قياس  األصل،  في  مصاريف  يتم،  على  المعامالت  تكاليف  تشتمل  المعامالت. 
القيمة  تشتمل  للتشغيل.  جاهزاً  العقار  يكون  كي  األولية  اإليجار  وعموالت  القانونية  الخدمات  لقاء  المهنية  واألتعاب  التحويل 

تكاليف في حالة الوفاء بمعايير  الدفترية أيًضا على التكاليف المتعلقة بإحالل جزء من االستثمارات العقارية القائمة عند تكبد تلك ال 
 اإلثبات. 

 
وبعد اإلثبات األولي لها، أي بعد إكمالها، تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة.  

ر العقاري القابل لالستهالك  ال يتم استهالك األراضي والمشاريع قيد اإلنشاء. يتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر بند االستثما 
 للغرض الذي أنشئ من أجله. ويتم احتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات. 

 
تحمل مصاريف االصالح والصيانة على قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد،  

 قيمة أو عمر األصل المعني. بصورة جوهرية، من 
 

تتم التحويالت إلى/ من االستثمارات العقارية فقط عند وجود تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويالت من االستثمارات العقارية 
ت بتاريخ  العادلة  القيمة  بمثابة  الالحقة  المحاسبة  بشأن  المفترضة  التكلفة  تعتبر  المالك،  قبل  من  المشغولة  العقارات  غير  إلى 

االستخدام. وعندما تصبح العقارات المشغولة من قبل المالك استثمارات عقارية، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذه العقارات 
 طبقاً للسياسات المتبعة بشأن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام. 

 
استبعادها أو سحبها من االستخدام بصورة نهائية وعدم توقع أية منافع يتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقارية أما عند  

اقتصادية مستقبلية من استبعادها. ويتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الدخل 
 وذلك في فترة التوقف عن اإلثبات.

 
 ملخص األحكام الهامة الجديدة 

 
 ة العقاري ات لالستثمارالعمر اإلنتاجي  

بتحديد العمر اإلنتاجي المقدر لالستثمارات العقارية ألغراض حساب االستهالك. يحدد هذا التقدير بعد   مجموعةتقوم إدارة ال
األخذ بعين االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم المجموعة دوريًا بمراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة  

متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات. االستهالك للتأكد بأن طريقة وفترة االستهالك



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2021يونيو  30
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 المدينون وموجودات العقود  -4
 

 المدينون 
 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 229,991,119 201,528,045 مدينون
 25,875,608 24,746,711 ( 5مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 226,274,756 255,866,727 
 (70,770,668) (66,414,995) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 159,859,761 185,096,059 
   ناقصاً: جزء غير متداول )*( 

 -         13,994,803 مدينون

 -         (8,581,074) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 5,413,729         - 

 185,096,059 154,446,032 جزء متداول
 

)*( يتعلق هذا المبلغ بالذمم المدينة التي يتم سدادها من قبل العميل على أساس األقساط ألكثر من سنة. بلغت تكلفة التمويل ذات  
 مليون لاير سعودي.  1.9العالقة نتيجة خصم هذه الذمم المدينة طويلة األجل 

 

 فيما يلي بيان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 

     
 62,982,354 70,770,668 64,504,200 73,355,887 في بداية الفترة 

 3,529,570 (4,355,673) 2,007,724 (6,940,892) )عكس قيد( المحمل للفترة 
 ( 41,230) -        ( 41,230) -        مبالغ مشطوبة 

 66,470,694 66,414,995 66,470,694 66,414,995 في نهاية الفترة 
 

 تحليالً بأعمار الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها: فيما يلي 
 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها       

 

 
 

 اإلجمالي 

غير متأخرة  
السداد ولم  

 يوما   90أقل من  تنخفض قيمتها
90  – 180 
 يوم ا

180  – 360 
 يوما    360أكثر من   يوم ا

 لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 17,363,530 8,681,765 21,704,412 46,302,746 65,807,308 159,859,761 2021يونيو  30
 23,934,959 11,862,497 26,636,275 59,621,419 63,040,909 185,096,059 2020ديسمبر  31

 

 عقود الموجودات 
العوض لقاء الخدمات المقدمة وغير المقدم بها فواتير بتاريخ إعداد   تتعلق موجودات العقود بصورة رئيسية بحق المجموعة في

القوائم المالية. يتم تحويل موجودات العقود إلى الذمم المدينة عندما تصبح الحقوق المتعلقة بها غير مشروطة. ويكون ذلك عادة  
 عند قيام المجموعة بإصدار الفاتورة إلى العميل. 

 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 
 لاير سعودي  لاير سعودي  

   
 59,914,658 61,829,596 موجودات عقود 

 (2,309,821) (2,507,805) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 57,604,837 59,321,791 اإلجمالي 



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
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 )تتمة(  المدينون وموجودات العقود -4
 

 : بموجودات العقودالمتعلقة  الديون المشكوك في تحصيلها فيما يلي بيان حركة مخصص 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 
 2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
     

 121,677 2,309,821 425,532 1,846,371 في بداية الفترة 
 43,651 197,984 ( 260,204) 661,434 المحمل )عكس قيد( للفترة 

 165,328 2,507,805 165,328 2,507,805 في نهاية الفترة 



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2021يونيو  30
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 العالقة وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات   -5
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين للفترة: بفيما يلي بيان 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 
 2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
     

 6,474,400 6,979,718 2,961,800 3,700,496 رواتب ومنافع قصيرة األجل 
 413,516 425,555 244,768 200,425 مكافأة نهاية الخدمة

 6,887,916 7,405,273 3,206,568 3,900,921 إجمالي تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
 

 وفيما يلي بيان المعامالت واألرصدة للفترة:  ،المجموعة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة بها خالل الفترة، قامت 
 

   المعامالت    

 طبيعة المعامالت   العالقة   الجهة ذات العالقة  
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 

   الرصيد كما في
 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30  2020 2021   
 لاير سعودي  لاير سعودي    لاير سعودي  لاير سعودي     

       ( 4مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 
    33,275,036 46,366,166 خدمات قوى عاملة جهة منتسبة  أطياف للخدمات المساندة 

 24,936,220 22,634,731  26,159,781 50,298,192 مبالغ محصلة    
        

    2,078,255 2,194,250 خدمات قوى عاملة منتسبة جهة  أخرى 
 939,388 2,111,980  2,698,352 943,408 مبالغ محصلة   
      24,746,711 25,875,608 

        المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة )*(
    1,678,057 1,524,445  مكافآت مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة 

 2,928,055 1,465,000  2,623,000 2,987,500 مدفوعات  
        

    2,531,500 3,518,155 شراء تذاكر طيران  جهة منتسبة  شركة مهارة للسفر والسياحة 
 -        230,018  2,790,501 3,240,775 مدفوعات  
        

 -        -         1,882,298 -        مدفوعات عوض مؤجل شركة زميلة شركة بلوفو المحدودة
      1,695,018 2,928,055 

 

 ة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة. )*( تم عرض المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة ضمن "الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى" في قائم



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية( 
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 ة العقاري  ت استثماراال -6

 
 األراضي 

الرأسمالية   األعمال 
 اإلجمالي  تحت التنفيذ 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
    التكلفة 

 -       -       -       في بداية الفترة 
 34,409,978 16,261,478 18,148,500 محول من الممتلكات والمعدات

 3,157,517 3,157,517 -       إضافات 
 37,567,495 19,418,995 18,148,500 في نهاية الفترة 

 
سيتم االحتفاظ به لتحقيق دخل  مثل المصاريف المتعلقة بإنشاء مبنى  ت  يتبعقار تحت اإلنشاء، وال  ةالعقاري  اتاالستثمار   تتعلق

 إيجار. 
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -7

 تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مما يلي: 
 2020ديسمبر  31 2021يونيو  30 
 لاير سعودي  لاير سعودي  
   

 -       50,061,926 (ا) السيولة دوقصن فياستثمار 
 33,428,757 33,580,355 ( باستثمار في صندوق السلع )

 -       29,459,397 ( جصكوك ) -ية صناديق استثمار
 -       20,575,467 (دأوراق مالية متداولة )

 33,428,757 133,677,145 اإلجمالي 
 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: بالحركة في القيمة الدفترية للموجودات المالية بفيما يلي بيان 
 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 
 2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
     التكلفة 

 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 بداية الفترة في 
 -       99,944,280 -       99,944,280 إضافات 

 30,000,000 129,944,280 30,000,000 129,944,280 في نهاية الفترة 
     

     تسويات إعادة التقويم
 2,885,620 3,428,756 3,071,392 3,507,908 في بداية الفترة 

 334,762 304,109 148,990 224,957 صافي الربح خالل الفترة 
 3,220,382 3,732,865 3,220,382 3,732,865 في نهاية الفترة 

     
 33,220,382 133,677,145 33,220,382 133,677,145 صافي القيمة الدفترية 

 

مليون لاير    50تشمل االستثمارات موجودات مالية يتم استثمارها في صناديق استثمارية مختلفة، والتي تم شراؤها بقيمة   ا(
تقتصر على المبلغ األصلي  سعودي. تعتبر المجموعة استثماراتها ذات طبيعة استراتيجية وأن التدفقات النقدية التعاقدية ال  

 والعمولة فقط.
 

مل االستثمارات موجودات مالية مستثمرة في وحدات صندوق استثماري، هو صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع تش ( ب
( السعودي  بسعر    206,988.44باللاير  بمبلغ    144,94وحدة  شراؤها  تم  وحدة(،  لكل  سعودي  مليون لاير   30لاير 

 المجموعة استثماراتها ذات طبيعة استراتيجية. سعودي. تعتبر 
 

 14ومليون لاير سعودي  15استثمارات في بعض الصكوك لفترات طويلة األجل، والتي تم شراؤها مقابل  البند  هذامثل ي (ج
، على التوالي.  2021وصكوك الشريحة األولى لمصرف اإلنماء لعام    4مليون لاير سعودي من سلسلة صكوك روابي  

جموعة استثماراتها ذات طبيعة استراتيجية وأن التدفقات النقدية التعاقدية ال تقتصر على المبلغ األصلي والعمولة  تعتبر الم
 فقط.

 

 في أسهم عدة شركات مدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول(. البند استثمارات  هذامثل ي (د
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 )شركة مساهمة سعودية( 
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 الزكاة  -8
  

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة للفترة:  
 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر 

 يونيو  30المنتهية في 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 

     
 26,670,770 16,476,723 23,867,950 20,750,532 في بداية الفترة 

 7,742,992 7,828,298 3,092,711 3,554,489 المخصص للفترة  
 (7,453,101) (13,456,472) -       (13,456,472) المدفوع خالل الفترة  

 26,960,661 10,848,549 26,960,661 10,848,549 في نهاية الفترة 

 
 الزكوية  الربوط 

الزكوية للشركة   . تمت الموافقة على الربوط2020ديسمبر    31قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية حتى السنة المنتهية في  
  2020حتى    2018. ال تزال الربوط الزكوية للسنوات  2017التي أجرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( حتى عام  

 قيد الفحص من قبل الهيئة. 
 
 رأس المال   -9

  10ة كل منها  مليون سهم( قيم  37.5:  2020ديسمبر    31مليون سهم )  37.5يتكون رأس المال المصرح به والمصدر من  
 لاير سعودي. 

 

 : 2020ديسمبر  31و 2021يونيو  30فيما يلي بياناً بالمساهمين الرئيسيين في المجموعة كما في 
 

 نسبة الملكية   

 االسم 
 

 بلد التأسيس/ المقر 
 يونيو  30

2021 
 ديسمبر  31

2020 

 السعوديةالمملكة العربية  الشركة األهلية العالمية لالستثمار العقاري 
 

19.4% 
 

19.4 % 
 % 12.2 %12.2 المملكة العربية السعودية الدكتور/ عبدهللا بن سليمان العمرو

 % 11.1 %11.1 المملكة العربية السعودية شركة الخبرة المعمارية 
 % 57.3 %57.3 المملكة العربية السعودية أخرى 

 
 توزيعات األرباح   -10

( اإلعالن عن توزيعات  2021مارس    16هـ )الموافق  1442شعبان    3اجتماعه المنعقد بتاريخ  قرر مجلس إدارة الشركة في  
لاير سعودي للسهم الواحد(، والتي تم    2مليون لاير سعودي )بواقع    75بمبلغ    2020أرباح مرحلية للنصف الثاني من عام  

رة بعرض ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوي (. قام مجلس اإلدا2021ابريل    5هـ )الموافق    1442شعبان    23دفعها بتاريخ  
 (. 2021يونيو  15هـ )الموافق 1442ذو القعدة  5المنعقد بتاريخ 

 
( اإلعالن عن توزيعات  2020مارس  17هـ )الموافق 1441شعبان   22قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

لاير سعودي للسهم الواحد(، والتي   3.20مليون لاير سعودي )بواقع  120بمبلغ  2019أرباح مرحلية للنصف الثاني من عام 
)الموافق    1441شعبان    8تم دفعها بتاريخ   (. قام مجلس اإلدارة بعرض ذلك في اجتماع الجمعية العامة  2020ابريل    1هـ 

 (.2020مايو  6هـ )الموافق 1441رمضان    13السنوي المنعقد بتاريخ 
 

في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية    2020و  2021تم إثبات توزيعات األرباح المعلنة خالل  
، على التوالي. 2020و 2021يونيو  30في 



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2021يونيو  30
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 ربح السهم   -11
 عدد األسهم القائمة خالل الفترة.يتم احتساب ربح السهم األساسي العائد للمساهمين في الشركة األم على أساس المتوسط المرجح ل

 

يتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بتعديل ربح السهم األساسي على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية التي  
 كان من المفترض إصدارها عند تحويل كافة األسهم المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية.

 

 
 لفترة الثالثة أشهر  

 يونيو  30المنتهية في 
 لفترة الستة أشهر  

 يونيو  30المنتهية في 
 2021 2020 2021 2020 

 106,675,731 70,031,158    49,421,781 38,714,417 صافي الدخل العائد للمساهمين في الشركة األم )لاير سعودي(
المستخدم كمقام عند  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 37,500,000 37,500,000 37,500,000 37,500,000 (9احتساب الربح األساسي والمخفض للسهم )إيضاح 
ربح السهم األساسي والمخفض لصافي الدخل العائد  

 2.84 1.87 1.32 1.03 للمساهمين في الشركة األم )لاير سعودي(
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.لم يكن هناك أي بنود تخفيض قد تؤثر على 
 
 المعلومات القطاعية   -12

 تنقسم المجموعة إلى قطاعي الشركات واألفراد. 
 

 وفيما يلي التفاصيل المالية لهذين القطاعين: 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021يونيو  30

 اإلجمالي   قطاع األفراد  قطاع الشركات   
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

 322,615,186 92,285,768 230,329,418 إيرادات
 (269,073,929) (71,707,496) (197,366,433) تكلفة اإليرادات

 53,541,257 20,578,272 32,962,985 إجمالي الربح 
 (14,668,233) (6,351,693) (8,316,540) مصاريف عمومية وإدارية

 (1,682,040) (834,491) (847,549) مصاريف تسويق
 6,279,458 1,461,880 4,817,578 عكس قيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 43,470,442 14,853,968 28,616,474 الدخل من العمليات الرئيسية  

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020يونيو  30
 اإلجمالي   قطاع األفراد  قطاع الشركات  
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

 352,487,587 95,623,469 256,864,118 إيرادات
 ( 278,598,897) (66,916,612) ( 211,682,285) تكلفة اإليرادات

 73,888,690 28,706,857 45,181,833 إجمالي الربح 
 (15,399,620) (4,481,806) (10,917,814) مصاريف عمومية وإدارية

 (2,294,769) (1,052,728) (1,242,041) مصاريف تسويق
 )مخصص( عكس قيد مخصص ديون مشكوك  

 (1,747,520) 12,358 (1,759,878) في تحصيلها

 54,446,781 23,184,681 31,262,100 الدخل من العمليات الرئيسية 

 
المطلوبات إن   وإجمالي  الموجودات  وإجمالي  والمعدات  للممتلكات  الدفترية  القيمة  بصافي  المتعلقة  المعلومات  عن  اإلفصاح 

 المتعلقة بهذين القطاعين غير قابل للتنفيذ. 
 



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2021يونيو  30
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  -12
 لفترة الستة أشهر   

 2021يونيو  30 المنتهية في
 اإلجمالي   قطاع األفراد  قطاع الشركات   
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

 644,228,752 180,961,085 463,267,667 إيرادات
 (535,625,041) (139,849,859) (395,775,182) تكلفة اإليرادات

 108,603,711 41,111,226 67,492,485 إجمالي الربح 
 (31,609,402) (12,459,488) (19,149,914) مصاريف عمومية وإدارية

 (4,360,800) (1,962,290) (2,398,510) مصاريف تسويق
 4,157,689 967,925 3,189,764 عكس قيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 76,791,198 27,657,373 49,133,825 الدخل من العمليات الرئيسية  

 
 لفترة الستة أشهر 

 2020يونيو   30 المنتهية في 
 اإلجمالي   قطاع األفراد  قطاع الشركات  
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   

 742,243,090 202,468,977 539,774,113 إيرادات
 ( 589,323,403) ( 146,093,124) ( 443,230,279) تكلفة اإليرادات

 152,919,687 56,375,853 96,543,834 إجمالي الربح 
 (30,689,242) (10,034,780) (20,654,462) مصاريف عمومية وإدارية

 (4,447,353) (1,731,368) (2,715,985) مصاريف تسويق
 (3,573,221) ( 58,759) ( 3,514,462)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 114,209,871 44,550,946 69,658,925 الرئيسية الدخل من العمليات 
 

المطلوبات  وإجمالي  الموجودات  وإجمالي  والمعدات  للممتلكات  الدفترية  القيمة  بصافي  المتعلقة  المعلومات  عن  اإلفصاح  إن 
 المتعلقة بهذين القطاعين غير قابل للتنفيذ. 

 
األسواق الرئيسية لمنتجات المجموعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. وفيما يلي تحليل القطاعات  تقع 

 الجغرافية الخاصة بالمجموعة:
   

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  2021يونيو  30

المملكة العربية   
 السعودية 

 اإلمارات العربية  
 اإلجمالي   المتحدة  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   
    

 322,615,186 9,247,294 313,367,892 إيرادات
 (269,073,929) (7,093,637) (261,980,292) تكلفة اإليرادات 

 53,541,257 2,153,657 51,387,600 إجمالي الربح 
 (14,668,233) (2,636,056) (12,032,177) مصاريف عمومية وإدارية 

 (1,682,040) (528,932) (1,153,108) مصاريف تسويق
 6,279,458     -      6,279,458 عكس قيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 43,470,442 (1,011,331) 44,481,773 الدخل )الخسارة( من العمليات الرئيسية  

 
      لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

    2020يونيو  30
    

 352,487,587  11,371,989  341,115,598 إيرادات
 ( 278,598,897) (2,940,873) ( 275,658,024) تكلفة اإليرادات 

 73,888,690 8,431,116 65,457,574 إجمالي الربح 
 (15,399,620) (1,433,606) (13,966,014) مصاريف عمومية وإدارية

 (2,294,769) ( 581,714) (1,713,055) مصاريف تسويق
 )مخصص( عكس قيد مخصص ديون مشكوك 

 ( 1,747,520)  12,358 (1,759,878) في تحصيلها 
 54,446,781 6,428,154 48,018,627 الدخل من العمليات الرئيسية 

  



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2021يونيو  30
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  -12
 
 أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

  1202يونيو  30
   المملكة العربية  
 السعودية  

 اإلمارات العربية   
 اإلجمالي   المتحدة  

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   
    

 644,228,752 18,654,110 625,574,642 إيرادات
 (535,625,041) (14,552,339) (521,072,702) تكلفة اإليرادات

 108,603,711 4,101,771 104,501,940 إجمالي الربح 
 (31,609,402) (5,057,271) (26,552,131) مصاريف عمومية وإدارية 

 (4,360,800) (1,128,941) (3,231,859) مصاريف تسويق
 4,157,689     -     4,157,689 مشكوك في تحصيلهاعكس قيد مخصص ديون 

 76,791,198 (2,084,441) 78,875,639 الدخل )الخسارة( من العمليات الرئيسية  

 
 أشهر المنتهية في  الستةلفترة  

  2020يونيو  30
 المملكة العربية   
 السعودية  

 اإلمارات العربية   
 اإلجمالي   المتحدة  

 لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  
    

 742,243,090 18,660,671 723,582,419 إيرادات
 ( 589,323,403) (10,194,236) ( 579,129,167) تكلفة اإليرادات

 152,919,687 8,466,435 144,453,252 إجمالي الربح 
 (30,689,242) (3,560,223) (27,129,019) مصاريف عمومية وإدارية

 (4,447,353) ( 661,848) (3,785,505) مصاريف تسويق
 (3,573,221) ( 58,759) (3,514,462) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 114,209,871 4,185,605 110,024,266 الدخل من العمليات الرئيسية 

 
    
    2021يونيو  30كما في  

 136,179,638 3,698,777 132,480,861 صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
 990,611,097 12,833,721 977,777,376 إجمالي الموجودات 
 444,547,410 54,316,445 390,230,965 إجمالي المطلوبات

 
    2020ديسمبر  31كما في 

 173,031,258 4,813,333 168,217,925 الدفترية للممتلكات والمعداتصافي القيمة 
 1,026,009,498 17,746,484 1,008,263,014 إجمالي الموجودات 
 470,480,037 21,273,434 449,206,603 إجمالي المطلوبات

  



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة( 
 2021يونيو  30
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 19 - األثر الناتج عن كوفيد  -13
، ثم أعلنت منظمة الصحة العالمية  2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-)كوفيدتم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا  
. ال يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في  2020الحقًا تصنيف الفيروس بالجائحة في مارس  

المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية  ذلك المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى قيود على السفر وحظر التجول في
 وإغالق العديد من القطاعات على المستويين العالمي والمحلي. 

 

من  العديد  ويتوقف على  مؤكد  المالية غير  ونتائجها  وعملياتها  المجموعة  أعمال  كورونا على  فيروس  جائحة  تأثير  مدى  إن 
تتمكن المجموعة من تقديرها بشكل موثوق خالل الفترة الحالية. تشمل هذه العوامل العوامل والتطورات المستقبلية، والتي قد ال 

معدل انتقال الفيروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازية التي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير  
 بالعمالء والشركاء في المجموعة وغيرها من العوامل.  تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة

 

، لم  2021يونيو   30وحتى اآلن وكما بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
ة ومدى تأثير الفيروس على  . وسوف تستمر المجموعة في تقييم طبيع19-تتأثر عمليات المجموعة تأثًرا كبيًرا بتفشي كوفيد

 أعمالها ونتائجها المالية. 
 
 االلتزامات المحتملة  -14

 

  7.9:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  0.5أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، نيابة عنها، ضمانات بقيمة  
 العادية.مليون لاير سعودي( بشأن تنفيذ العقود، وذلك خالل دورة األعمال 

 
 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية  -15

، وهي شركة )"أطياف"( للخدمات المساندةأطياف % من ملكية شركة 90، استحوذت الشركة على 2021يوليو  1اعتبارا من 
تعلق بحلول للمؤسسات على توفير قوة عاملة شاملة ت أطيافذات مسؤولية محدودة مسجلة في المملكة العربية السعودية. تعمل  

األولية الموحدة الموجزة    المالية  قوائمأطياف في اللشركة    المالية  قوائمال  توحيدفي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.  وسيتم  
األولية الموحدة    المالية  قوائمالذه  ه. وحتى تاريخ  2021سبتمبر    30للمجموعة لفترتي الثالثة أشهر وتسعة أشهر المنتهية في  

 لالستحواذ. األخيرةالنظامية اإلجراءات  تحت قيد، ال تزال الشركة الموجزة
 

لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم  أخرى  لم تقع أية أحداث الحقة  
 المالية األولية الموحدة الموجزة. 

 
 بيانات المقارنة  -16

 

 الحالية.الفترة السابقة لتتماشى مع عرض في الفترة أعيد تبويب بعض المبالغ 
 
 
 


