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قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠
لایر سعودي لایر سعوديإیضاح

الموجودات 
الموجودات المتداولة 

١٤٤٬٦٨٤٬٨٠٦١٨٨٬٧٠٤٬٣٧٥نقدیة وشبھ نقدیة 
١٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع مرابحة ألجل

٤٢٠٠٬٨٠٩٬٠٤٦٢٣٠٬٦٣٩٬٦٣١مدینون
٤٥٧٬٣٣٨٬٠٩٣٣١٬٠١٢٬٦٧٢موجودات عقود 
٢٥٬٢٣٤٬٠٠٠٢٩٬٥٥٨٬٠٠٠تأشیرات متاحة

١٩٣٬٤٦٧٬٨٢٦٢١٩٬٨٣٠٬٢٥٠مقدًما وموجودات متداولة أخرىمصاریف مدفوعة 
٧٦١٬٥٣٣٬٧٧١٨٠٩٬٧٤٤٬٩٢٨إجمالي الموجودات المتداولة 

الموجودات غیر المتداولة 
١٧٣٬٠١٣٬٧٥١١٧٨٬٧٢٣٬٧٦٩ممتلكات ومعدات 

٣٠٬١٣٨٬٥١١٣٦٬٢٦٢٬٢٨٨موجودات حق االستخدام
٧٬١١٥٬١٩٧٧٬٦٣٥٬٢٠٥موجودات غیر ملموسة 

٣٣٬٣٣٤٬٧٠١٣٢٬٨٨٥٬٦١٩استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
١٦٬٤٩٧٬٨٧٧١٦٬٣٣٠٬٣٧٣استثمار في شركة زمیلة

٣٬٢٧٦٬٦٤٢٢١٬٥٢٨٬٠٠٢موجودات غیر متداولة أخرى
٢٦٣٬٣٧٦٬٦٧٩٢٩٣٬٣٦٥٬٢٥٦المتداولة إجمالي الموجودات غیر 

١٬٠٢٤٬٩١٠٬٤٥٠١٬١٠٣٬١١٠٬١٨٤إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكیة 
المطلوبات 

المطلوبات المتداولة 
٢١٦٬٣١٤٬٤٣٦١٩٥٬٤١٢٬٧٤٧أخرىمطلوبات متداولة دائنون ومبالغ مستحقة الدفع و

٨٧٬٣٣٥٬٢٧٧٩٧٬٤٤٠٬٦٥٢مطلوبات عقود
٩٠٬٣٦٦٬٢٣١١١٩٬٠٧٩٬٠٠٩تأمینات محتجزة
٦١٦٬١٧١٬٦٠٣٢٦٬٦٧٠٬٧٧٠زكاة مستحقة

٤١٠٬١٨٧٬٥٤٧٤٣٨٬٦٠٣٬١٧٨إجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غیر المتداولة 
١٩٬٦٨٦٬٠١٠٢٧٬٩٧٦٬٣٧٩التزامات إیجار غیر متداولة
٦٠٬٠٦١٬٦٤٤٥١٬٠٧٧٬٦٧٤مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٧٩٬٧٤٧٬٦٥٤٧٩٬٠٥٤٬٠٥٣إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
٤٨٩٬٩٣٥٬٢٠١٥١٧٬٦٥٧٬٢٣١إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكیة 
٧٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال

٤٩٬٧٨٠٬٩٤٥٤٩٬٧٨٠٬٩٤٥احتیاطي نظامي
)٤٬٩٩٤٬١٦١()٧٬٦٨٨٬١٦١(احتیاطیات أخرى

١٢١٬١٩٣٬٠٦٨١٧٠٬٧٧٨٬٧٦٨أرباح مبقاة
٥٣٨٬٢٨٥٬٨٥٢٥٩٠٬٥٦٥٬٥٥٢بالمساھمین في الشركة األم حقوق الملكیة المتعلقة 

)٥٬١١٢٬٥٩٩()٣٬٣١٠٬٦٠٣(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٥٣٤٬٩٧٥٬٢٤٩٥٨٥٬٤٥٢٬٩٥٣إجمالي حقوق الملكیة 

١٬٠٢٤٬٩١٠٬٤٥٠١٬١٠٣٬١١٠٬١٨٤الملكیة إجمالي المطلوبات وحقوق 
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قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

لفترة الثالثة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

لفترة التسعة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
سعودي لایر لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 

٣٤٢٬٠٦٩٬٢٣٥٣٨٦٬٣٧٢٬٠٢١١٬٠٨٤٬٣١٢٬٣٢٥١٬١٢٦٬٤٧١٬٨٢٤إیرادات 
) ٨٥٣٬٥٠٣٬٧٧٧() ٨٦٦٬٩٧٧٬٦٥٦() ٢٨٠٬١٠٣٬٨٤٧() ٢٧٨٬٣٩٩٬١٢٧(تكلفة اإلیرادات 
٦٣٬٦٧٠٬١٠٨١٠٦٬٢٦٨٬١٧٤٢١٧٬٣٣٤٬٦٦٩٢٧٢٬٩٦٨٬٠٤٧إجمالي الربح 

)٤٨٬٣٦٤٬٤٠٦() ٤٦٬١٦٣٬٦٦٣()١٧٬٢٧٥٬٠٨٢() ١٥٬٤٧٤٬٤٢١(مصاریف عمومیة وإداریة 
)٥٬٨٧٥٬٢٢٧() ٧٬٥٠٦٬٨٠١()١٬٨٨٧٬٦٧٧() ٢٬٣١٤٬٥٧٤(مصاریف تسویق

)١٠٬٣٧٠٬٤٧٣() ١٬٩٨٤٬٦٢٣()٥٬٨٢٨٬٨٦٢(٤١٬٥٨٨٬٥٩٨عكس قید (مخصص) دیون مشكوك في تحصیلھا 
٤٧٬٤٦٩٬٧١١٨١٬٢٧٦٬٥٥٣١٦١٬٦٧٩٬٥٨٢٢٠٨٬٣٥٧٬٩٤١الدخل من العملیات الرئیسیة

١٬٧٤١٬٠٠٧٣٬١٧٣٬٩٠٦٤٬٢٠٥٬٠٦٩١٠٬٠٦٢٬٠٤٠إیرادات أخرى، صافي 
)١٬٦٧٢٬١٤١(١٦٧٬٥٠٤) ٨٣٢٬٦٤٥(٨٤١٬١٦٧أرباح (خسائر) شركة زمیلة الحصة في صافي 

صافي مكاسب استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل  
١١٤٬٣٢٠٢٢٤٬٣٣٤٤٤٩٬٠٨٢٦٨٦٬٨٥٠الربح أو الخسارة 
٥٠٬١٦٦٬٢٠٥٨٣٬٨٤٢٬١٤٨١٦٦٬٥٠١٬٢٣٧٢١٧٬٤٣٤٬٦٩٠الدخل قبل الزكاة

)١٣٬٦٧٤٬٦٨٤() ٩٬٩٠٩٬٩٤١()٤٬٨٥٥٬٣٤١() ٢٬١٦٦٬٩٤٩(٦الزكاة 
٤٧٬٩٩٩٬٢٥٦٧٨٬٩٨٦٬٨٠٧١٥٦٬٥٩١٬٢٩٦٢٠٣٬٧٦٠٬٠٠٦صافي دخل الفترة

صافي دخل الفترة المتعلق بـ:
٤٨٬١١٣٬٥٦٩٨٠٬١٢٦٬٤٣٨١٥٤٬٧٨٩٬٣٠٠٢٠٦٬١٣٢٬٣٧٤المساھمین في الشركة األم 

)٢٬٣٧٢٬٣٦٨(١٬٨٠١٬٩٩٦)١٬١٣٩٬٦٣١() ١١٤٬٣١٣(حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
٤٧٬٩٩٩٬٢٥٦٧٨٬٩٨٦٬٨٠٧١٥٦٬٥٩١٬٢٩٦٢٠٣٬٧٦٠٬٠٠٦

٩ربح السھم األساسي والمخفض: 
الدخل من العملیات الرئیسیة للسھم المتعلق بالمساھمین في  

١٫٢٧٢٫١٧٤٫٣٢٥٫٥٦الشركة األم 

١٫٢٩٢٫١٤٤٫١٣٥٫٥٠بالمساھمین في الشركة األم صافي الدخل للسھم المتعلق 
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قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

لفترة الثالثة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

لفترة التسعة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٤٧٬٩٩٩٬٢٥٦٧٨٬٩٨٦٬٨٠٧١٥٦٬٥٩١٬٢٩٦٢٠٣٬٧٦٠٬٠٠٦صافي دخل الفترة 

الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر: 
الموحدة: بند لن یعاد تصنیفھ إلى قائمة الدخل 

)٤٬٤٣٦٬٨٤٩() ٢٬٦٩٤٬٠٠٠()١٬٧٢١٬٧٠٥(٢٠٧٬٠٠٠إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

)٤٬٤٣٦٬٨٤٩() ٢٬٦٩٤٬٠٠٠()١٬٧٢١٬٧٠٥(٢٠٧٬٠٠٠الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة

٤٨٬٢٠٦٬٢٥٦٧٧٬٢٦٥٬١٠٢١٥٣٬٨٩٧٬٢٩٦١٩٩٬٣٢٣٬١٥٧إجمالي الدخل الشامل للفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة المتعلق بـ: 
٤٨٬٣٢٠٬٥٦٩٧٨٬٤٠٤٬٧٣٣١٥٢٬٠٩٥٬٣٠٠٢٠١٬٦٩٥٬٥٢٥المساھمین في الشركة األم 

)٢٬٣٧٢٬٣٦٨(١٬٨٠١٬٩٩٦)١٬١٣٩٬٦٣١() ١١٤٬٣١٣(حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

٤٨٬٢٠٦٬٢٥٦٧٧٬٢٦٥٬١٠٢١٥٣٬٨٩٧٬٢٩٦١٩٩٬٣٢٣٬١٥٧
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قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

المتعلق بالمساھمین في الشركة األم 

رأس المال 
االحتیاطي 

النظامي 
االحتیاطیات 
اإلجمالي األرباح المبقاة األخرى

حقوق الملكیة  
غیر المسیطرة 

إجمالي 
حقوق الملكیة

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
٤٢٩٬٤١٨٬٩٧٦)١٬٠٩٤٬٠٠٨(٢٠١٨٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٧٢٬٣٠٦٦٬٩١٤٬٦٦٤٢٦٬٠٢٦٬٠١٤٤٣٠٬٥١٢٬٩٨٤دیسمبر ٣١الرصید كما في 

٢٠٣٬٧٦٠٬٠٠٦)٢٬٣٧٢٬٣٦٨(٢٠٦٬١٣٢٬٣٧٤٢٠٦٬١٣٢٬٣٧٤---صافي دخل (خسارة) الفترة 
)٤٬٤٣٦٬٨٤٩(-)٤٬٤٣٦٬٨٤٩(-)٤٬٤٣٦٬٨٤٩(--الخسارة الشاملة األخرى للفترة

١٩٩٬٣٢٣٬١٥٧)٢٬٣٧٢٬٣٦٨(٢٠٦٬١٣٢٬٣٧٤٢٠١٬٦٩٥٬٥٢٥)٤٬٤٣٦٬٨٤٩(--إجمالي الدخل الشامل للفترة

)١٠٠٬١٢٥٬٠٠٠(-)١٠٠٬١٢٥٬٠٠٠()١٠٠٬١٢٥٬٠٠٠(---) ٨توزیعات أرباح مرحلیة (إیضاح 

٥٢٨٬٦١٧٬١٣٣)٣٬٤٦٦٬٣٧٦(٢٠١٩٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٧٢٬٣٠٦٢٬٤٧٧٬٨١٥١٣٢٬٠٣٣٬٣٨٨٥٣٢٬٠٨٣٬٥٠٩سبتمبر ٣٠الرصید كما في 

٥٨٥٬٤٥٢٬٩٥٣)٥٬١١٢٬٥٩٩(١٧٠٬٧٧٨٬٧٦٨٥٩٠٬٥٦٥٬٥٥٢)٤٬٩٩٤٬١٦١(٢٠١٩٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٩٬٧٨٠٬٩٤٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 

١٥٤٬٧٨٩٬٣٠٠١٥٤٬٧٨٩٬٣٠٠١٬٨٠١٬٩٩٦١٥٦٬٥٩١٬٢٩٦---صافي دخل الفترة 
)٢٬٦٩٤٬٠٠٠(-)٢٬٦٩٤٬٠٠٠(-)٢٬٦٩٤٬٠٠٠(--الخسارة الشاملة األخرى للفترة

١٥٤٬٧٨٩٬٣٠٠١٥٢٬٠٩٥٬٣٠٠١٬٨٠١٬٩٩٦١٥٣٬٨٩٧٬٢٩٦)٢٬٦٩٤٬٠٠٠(--إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٢٠٤٬٣٧٥٬٠٠٠(-)٢٠٤٬٣٧٥٬٠٠٠()٢٠٤٬٣٧٥٬٠٠٠(---) ٨توزیعات أرباح مرحلیة (إیضاح 

٥٣٤٬٩٧٥٬٢٤٩) ٣٬٣١٠٬٦٠٣(١٢١٬١٩٣٬٠٦٨٥٣٨٬٢٨٥٬٨٥٢) ٧٬٦٨٨٬١٦١(٢٠٢٠٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٩٬٧٨٠٬٩٤٥سبتمبر ٣٠الرصید كما في 



للموارد البشریة والشركات التابعة لھا شركة مھارة 
(شركة مساھمة سعودیة) 

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

الموجزة. جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ١٤إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح 

األنشطة التشغیلیة
١٦٦٬٥٠١٬٢٣٧٢١٧٬٤٣٤٬٦٩٠الدخل قبل الزكاة

التعدیالت لـ:
١٦٬١٧٥٬٢٧٠١٨٬٢٤٧٬٣٤٥مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

٤١٬٩٨٤٬٦٢٣١٠٬٣٧٠٬٤٧٣مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
١٠٬١٦٢٬٤٩٦٧٬٩١٥٬٢٩٦استھالك ممتلكات ومعدات 

٧٬٣٧٥٬٥٢٠٦٬٦٠٣٬٤٤٠استھالك موجودات حق االستخدام
٥٢٠٬٠٠٨١٬٦٥٣٬٩٤٧إطفاء موجودات غیر ملموسة

١٬٦٧٢٬١٤١)١٦٧٬٥٠٤(الحصة في صافي (أرباح) خسائر شركة زمیلة
صافي ربح استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

)٦٨٦٬٨٥٠()٤٤٩٬٠٨٢(الخسارة
٧٩٦٬٠٣٠٩٠٧٬٠٢٨تكالیف تمویل ناتجة عن التزامات إیجار

)٥٬٢٦٠٬١٤٢()١٬٩٠٤٬٠٥٥(أرباح من ودائع مرابحة ألجل
)٥٬٤٨٧٬٣٨٢()٨٤٣٬١٠٠(عكس قید رواتب مستحقة لم تعد مطلوبة

٢٠٠٬١٥١٬٤٤٣٢٥٣٬٣٦٩٬٩٨٦
رأس المال العامل:التغیرات في 

)٩٤٬٠٣٢٬٠٦٤(٢٧٬٩٢٤٬٨٣٦مدینون 
)٢٬٤٤٤٬٩٤٠()٢٦٬٤٠٤٬٢٩٥(موجودات عقود

)٩٨٬٩١٩٬٤٠٢(٣٩٬٩٩٨٬٤١١مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى 
٤٬٣٢٤٬٠٠٠٩٦٦٬٠٠٠تأشیرات متاحة

)٢٢٬٨٤٨٬٢٦٤(٢٥٬٥٠٧٬١٣٨أخرىمطلوبات متداولة دائنون ومبالغ مستحقة الدفع و
٦٬٠٠١٬٨٤٦)١٠٬١٠٥٬٣٧٥(مطلوبات عقود 
)٥٬٥٣٨٬٨١٣()٢٨٬٧١٢٬٧٧٨(تأمینات محتجزة

٢٣٢٬٦٨٣٬٣٨٠٣٦٬٥٥٤٬٣٤٩النقدیة الناتجة من العملیات
)١٠٬٩٨٧٬٧٠١()٢٠٬٤٠٩٬١٠٨(٦زكاة مدفوعة

)٩٬٥٤٠٬٦٧٨()٩٬٨٨٥٬٣٠٠(مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 
٢٠٢٬٣٨٨٬٩٧٢١٦٬٠٢٥٬٩٧٠صافي النقدیة من األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
١٦٩٬٢٦٠٬١٤٢)٢٨٬٠٩٥٬٩٤٥(الحركة في ودائع المرابحة ألجل، صافي

)١٣٬٣٠٠٬٧٤٤()٤٬٤٥٢٬٤٧٨(شراء ممتلكات ومعدات
-)٣٬٧٦٢٬٣٤٩(٥سداد عوض مؤجل بشأن االستحواذ على شركة زمیلة

)٣٢٥٬٧٣٤(-إضافات إلى موجودات غیر ملموسة
١٥٥٬٦٣٣٬٦٦٤)٣٦٬٣١٠٬٧٧٢(صافي النقدیة (المستخدمة في) من األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
-)٢٠٤٬٣٧٥٬٠٠٠(٨توزیعات أرباح مدفوعة
)٥٬٩٣٠٬٠٤٢()٥٬٧٢٢٬٧٦٩(التزامات إیجار مدفوعة

)٥٬٩٣٠٬٠٤٢()٢١٠٬٠٩٧٬٧٦٩(النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

١٦٥٬٧٢٩٬٥٩٢)٤٤٬٠١٩٬٥٦٩(صافي (النقص) الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة 
١٨٨٬٧٠٤٬٣٧٥٨١٬٦٩٣٬٨٤٣النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة 

١٤٤٬٦٨٤٬٨٠٦٢٤٧٬٤٢٣٬٤٣٥النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة

معلومات إضافیة عن بنود غیر نقدیة:
٣٬٢٥٥٬٧٣١٤٦٬٩٧٠٬٠١٢موجودات حق االستخدام-
٤٬٠٥١٬٧٦١٤٦٬٢٢٩٬٩٩٧التزامات إیجار-
١٠٠٬١٢٥٬٠٠٠-٨توزیعات أرباح مرحلیة معلنة-



مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا شركة
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

٧

معلومات حول الشركات وأنشطتھا -١

شركة مھارة للموارد البشریة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة مقفلة، مسجلة في الریاض بالمملكة العربیة 
). یقع المكتب ٢٠١٣فبرایر  ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٤ربیع الثاني  ٧وتاریخ  ١٠١٠٣٦٤٥٣٨السعودیة بموجب السجل التجاري رقم 

المسجل في طریق العلیا حي الیاسمین، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. 

تزاول الشركة والشركات التابعة لھا (یشار إلیھا مجتمعة بـ "المجموعة") أعمال التوسط في استقدام العمالة وتقدیم الخدمات العمالیة 
اع الخاص.للقطاع العام والقط

(الموافق ھـ ١٤٤٢ربیع األول ١٦تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ 
).٢٠٢٠نوفمبر ٢

أسس اإلعداد-٢

) "التقریر المالي األولي"، المعتمد في المملكة ٣٤(تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفًقا لمعیار المحاسبة الدولي  
العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

حدة السنویة ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة المو
.٢٠١٩دیسمبر ٣١الكاملة، وعلیھ یجب قراءتھا جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

نتائج تعتبر الفترة األولیة جزًءا ال یتجزأ من السنة المالیة الكاملة، لكن نتائج العملیات للفترات األولیة قد ال تشیر بصورة عادلة إلى 
عملیات السنة الكاملة.

أعید تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما یتماشى مع عرض الحسابات للفترة الحالیة.

أسس القیاس والعملة الوظیفیة
استثمارات األسھم بالقیمة العادلة تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس 

من خالل الربح أو الخسارة. تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة 
للشركة األم.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالیة 
. لم ٢٠٢٠ینایر ١جدیدة اعتبارًا من المعاییر ال، باستثناء تطبیق ٢٠١٩دیسمبر ٣١الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في 

ة بالتطبیق المبكر ألیة معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت جدیدة صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.تقم المجموع

، ولكن لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة ٢٠٢٠یسري مفعول العدید من التعدیالت والتفسیرات ألول مرة في عام 
التغیرات أدناه.الموجزة للمجموعة. تم اإلفصاح عن طبیعة وأثر ھذه 

): تعریف األعمال٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
) أنھ لكي یتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجاریة، فإنھ یجب أن تتضمن ٣توضح التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

وعملیات موضوعیة تسھم معا بشكل كبیر في القدرة على أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت
تحقیق المخرجات. عالوة على ذلك، توضح التعدیالت أن األعمال التجاریة یمكن أن تتواجد دون أن تشمل جمیع المدخالت 

حدة الموجزة للمجموعة، والعملیات الالزمة لتحقیق المخرجات. إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة المو
لكنھا قد تؤثر على الفترات المستقبلیة في حالة إبرام المجموعة أي عملیات تجمیع أعمال.

): تعریف األھمیة النسبیة٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر إغفالھا أو تحریفھا أو یوضح التعریف الجدید أن "المعلومات تكون ذات أھمیة نسبیة 

حجبھا على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك القوائم المالیة 
الموحدة، والتي توفر معلومات مالیة عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالیة."

مجتمعة مع معلومات  توضح التعدیالت أن األھمیة النسبیة تتوقف على طبیعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو 
أخرى، في سیاق القوائم المالیة. أن "تحریف المعلومات یكون جوھرًیا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر على القرارات 

زة التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة. إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموج 
للمجموعة ولیس من المتوقع أن یكون لھا أي أثر مستقبلي علیھا.



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

٨

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

): إعادة ھیكلة ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٧التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
المرجعي سعر الفائدة

عددًا من توفر  "األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس")  ٣٩) ومعیار المحاسبة الدولي (٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
نتج اإلعفاءات التي تسري على كافة أدوات تغطیة المخاطر التي تتأثر مباشرة بإحالل سعر الفائدة المرجعي. تتأثر أداة التغطیة إذا 

عن اإلحالل حاالت عدم تأكد من توقیت أو قیمة التدفقات النقدیة المستندة إلى المؤشرات المرجعیة للبند المغطى أو أداة تغطیة  
المخاطر. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة نظًرا ألنھ لیس لدیھا أي أدوات 

رتبطة بعمولة.تغطیة مخاطر م

١٩-كوفیدبجائحة المتعلقة تخفیضات عقود اإلیجار ): ١٦ر الدولي للتقریر المالي (التعدیالت على المعیا 
) "عقود اإلیجار" ١٦، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (٢٠٢٠مایو ٢٨بتاریخ 

. تقدم التعدیالت إعفاًء للمستأجرین من تطبیق إرشادات المعیار الدولي للتقریر ١٩-كوفیدجائحة  المتعلقة بتخفیضات عقود اإلیجار  -
بشأن المحاسبة عن تعدیل عقود اإلیجار وتخفیضات اإلیجار الناشئة كنتیجة مباشرة لجائحة كورونا. كوسیلة عملیة، ) ١٦المالي (

یجوز للمستأجر عدم تقییم ما إذا كانت تخفیضات اإلیجار الممنوحة من المؤجر فیما یتعلق بفیروس كورونا تعد تعدیًال لعقد اإلیجار. 
الختیار بالمحاسبة عن أي تغییر في دفعات اإلیجار نتیجة تخفیض اإلیجار خالل فترة جائحة كورونا یقوم المستأجر الذي یقوم بھذا ا

)، إذا لم یكن التغییر تعدیًال لعقد ١٦بنفس الطریقة التي یقوم فیھا بالمحاسبة عن التغییر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (
. ویسمح بالتطبیق المبكر لھا. لم یكن لھذه  ٢٠٢٠یونیو ١التي تبدأ في أو بعد اإلیجار. تسري التعدیالت على الفترات السنویة

التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.

٢٠١٨مارس ٢٩اإلطار المفاھیمي للتقریر المالي الصادر بتاریخ 
الواردة فیھ المفاھیم أو المتطلبات الواردة في أي معیار آخر. یتمثل الغرض من إن اإلطار المفاھیمي لیس معیاًرا وال تُلغي المفاھیم  

اإلطار المفاھیمي في مساعدة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في وضع المعاییر، ومساعدة الُمعدِّین على تطویر سیاسات محاسبیة 
ت على فھم المعاییر وتفسیرھا.متسقة في الحاالت التي ال یوجد فیھا معیار ساري، ومساعدة جمیع الجھا 

یتضمن اإلطار المفاھیمي المعدل بعض المفاھیم الجدیدة، ویقدم تعریفات محدثة ومعاییر إثبات للموجودات والمطلوبات، ویوضح 
بعض المفاھیم الھامة. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.

المدینون وموجودات العقود -٤
مدینون 

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠
لایر سعودي لایر سعودي

٢٤٠٬١٣٥٬١٣٥٢٧٠٬٨٧١٬١٥٩مدینون
٢٥٬٤٨٥٬٦١٠٢٢٬٧٥٠٬٨٢٦)٥مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 

٢٦٥٬٦٢٠٬٧٤٥٢٩٣٬٦٢١٬٩٨٥
)٦٢٬٩٨٢٬٣٥٤()٦٤٬٨١١٬٦٩٩(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٢٠٠٬٨٠٩٬٠٤٦٢٣٠٬٦٣٩٬٦٣١اإلجمالي 

فیما یلي بیان حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:
لفترة الثالثة أشھر 

سبتمبر٣٠المنتھیة في 
لفترة التسعة أشھر 

سبتمبر٣٠المنتھیة في 
٢٠٢٠

لایر سعودي 
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠٢٠

لایر سعودي 
٢٠١٩

لایر سعودي
٦٦٬٤٧٠٬٦٩٤٤٩٬٩٥٩٬٣٣٥٦٢٬٩٨٢٬٣٥٤٤٤٬٥٥٦٬٠٨٠في بدایة الفترة

٥٬٩١٥٬٣٨٨١٬٩٠٥٬٧٤٩١١٬٣١٨٬٦٤٣) ١٬٦٢٣٬٨٢١((عكس قید) المحمل للفترة
-) ٧٦٬٤٠٤(-) ٣٥٬١٧٤(مبالغ مشطوبة

٦٤٬٨١١٬٦٩٩٥٥٬٨٧٤٬٧٢٣٦٤٬٨١١٬٦٩٩٥٥٬٨٧٤٬٧٢٣في نھایة الفترة 

فیما یلي تحلیًال بأعمار الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا:
متأخرة السداد ولم تنخفض قیمتھا 

اإلجمالي
متأخرة السداد ولم  غیر 

یوماً ٩٠أقل من تنخفض قیمتھا
١٨٠–٩٠

یوًما
٣٦٠– ١٨٠

یوماً ٣٦٠أكثر من یوًما
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٠٢٠٢٠٠٬٨٠٩٬٠٤٦١٣٥٬٤٥١٬٦٩٩٢٣٬٩٤١٬٥٢٤١٠٬٢٠٥٬٢٨٧٣٬٦٨٨٬١٦٦٢٧٬٥٢٢٬٣٧٠سبتمبر ٣٠
٢٠١٩٢٣٠٬٦٣٩٬٦٣١٧٨٬٤٨١٬١٤٧٦٧٬٩٢٣٬١٢٠٣٠٬١٤٣٬٠٤٢١٣٬٠٦٠٬١٣٥٤١٬٠٣٢٬١٨٧دیسمبر ٣١



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

٩

المدینون وموجودات العقود (تتمة) -٤

موجودات العقود 
تتعلق موجودات العقود بصورة رئیسیة بحق المجموعة في العوض لقاء الخدمات المقدمة وغیر المقدم بھا فواتیر بتاریخ إعداد 

الذمم المدینة عندما تصبح الحقوق المتعلقة بھا غیر مشروطة. ویكون ذلك عادة عند القوائم المالیة. یتم تحویل موجودات العقود إلى 
قیام المجموعة بإصدار الفاتورة إلى العمیل.

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٣٠
لایر سعودي لایر سعودي

٥٧٬٥٣٨٬٦٤٤٣١٬١٣٤٬٣٤٩موجودات عقود 
)١٢١٬٦٧٧()٢٠٠٬٥٥١(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٥٧٬٣٣٨٬٠٩٣٣١٬٠١٢٬٦٧٢اإلجمالي 

فیما یلي بیان حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا: 

لفترة الثالثة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

لفترة التسعة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
سعوديلایر 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

١٦٥٬٣٢٨٨٨٦٬٨٦٧١٢١٬٦٧٧١٬٧٤٨٬٥١١في بدایة الفترة
)٩٤٨٬١٧٠(٧٨٬٨٧٤)٨٦٬٥٢٦(٣٥٬٢٢٣المحمل (عكس قید) للفترة

٢٠٠٬٥٥١٨٠٠٬٣٤١٢٠٠٬٥٥١٨٠٠٬٣٤١في نھایة الفترة 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٥

فیما یلي بیان مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة اآلخرین للفترة:

لفترة الثالثة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

لفترة التسعة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

٣٬٤٣٠٬٣٤٠٣٬٨٠١٬٥٧٨٩٬٩٠٤٬٧٤٠١٠٬٨٤١٬٦٦٣رواتب ومنافع قصیرة األجل
٢٠٨٬٦٠٠٣٢٦٬٢٦٦٦٢٢٬١١٧٥٥٩٬٩٢٤مكافأة نھایة الخدمة 

٣٬٦٣٨٬٩٤٠٤٬١٢٧٬٨٤٤١٠٬٥٢٦٬٨٥٧١١٬٤٠١٬٥٨٧إجمالي تعویضات كبار موظفي اإلدارة 



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

١١

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة) -٥

المعامالت واألرصدة للفترة:خالل الفترة، قامت المجموعة بإجراء معامالت مع الجھات ذات العالقة بھا. وفیما یلي بیان 

طبیعة المعامالت العالقةالجھة ذات العالقة 
لفترة التسعة أشھر 

الرصید كما في سبتمبر٣٠المنتھیة في 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٢٠٢٠٢٠١٩٣٠

لایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي لایر سعودي
)٤عالقة (إیضاح مبالغ مستحقة من جھات ذات 

٦٥٬١١٤٬٨٧٠٤٥٬٩٠٤٬٠٥٨خدمات قوى عاملةجھة منتسبة أطیاف للخدمات المساندة
٦٠٬٧٥٤٬٧٠٧٣٤٬١٤٩٬٤٥٨٢٤٬٤٧٦٬٣٥١٢٠٬١١٦٬١٨٨مبالغ محصلة

--٤٬٠٨٠٬١٥٠-مبالغ محصلةجھة منتسبة شركة مھارة القابضة
--١٬٢٠٧٬٩٥١-تسویة اإلدارةكبار موظفي كبار موظفي اإلدارة

٥٬٦٣٨٬٤٤٥-خدمات قوى عاملةجھة منتسبة شركة الصافي دانون المحدودة
١٬٠١٠٬٢١٠-٥٬٢٥٧٬٤٦٦-مبالغ محصلة

٢٬٠٨٣٬١٨٤١٠٬٤٥٠٬١٤١خدمات قوى عاملةجھة منتسبة أخرى
٢٬٦٩٨٬٣٥٣١٠٬٥٤٤٬٧٦٣١٬٠٠٩٬٢٥٩١٬٦٢٤٬٤٢٨مبالغ محصلة

٢٥٬٤٨٥٬٦١٠٢٢٬٧٥٠٬٨٢٦



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

١١

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة) -٥

طبیعة المعامالت العالقة الجھة ذات العالقة 
المعامالت 

الرصید كما في سبتمبر٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر ٢٠٢٠٢٠١٩٣٠

لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي 
المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة (*)

٣٬٧٦٢٬٣٤٩٣٬٧٥٠٬٠٠٠٣٬٧٣٨٬٩٤٨٧٬٥٠١٬٠٩٧دفعات مؤجلة  سداد شركة زمیلةشركة بلوفو المحدودة 
٤٬٢٧١٬٤٦٢١٤٬٨٩٦٬٠٤٥شراء تذاكر طیران منتسبةجھة شركة مھارة للسفر والسیاحة 

٤٬٤٠٦٬٨٤٦١٥٬٧٢٧٬٥٥٢١٢٣٬٨١٨٢٥٩٬٢٠١مبالغ مدفوعة 

٣٬٨٦٢٬٧٦٦٧٬٧٦٠٬٢٩٨

٢٬٥١٧٬٠٨٤١٬٥٠٠٬٠٠٠مكافآت مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة (*) 
٢٬٦٢٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٬٠٠٠٢٬٠٨٩٬٠٢٧٢٬١٩٤٬٩٤٣مبالغ مدفوعة 

.قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزةفي "، المطلوبات المتداولة االخرىوتم إدراج المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة ضمن أرصدة "الدائنین والمبالغ المستحقة الدفع )*(



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

١٢

الزكاة -٦
فیما یلي الحركة في مخصص الزكاة للفترة:

لفترة الثالثة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

لفترة التسعة أشھر 
سبتمبر٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٦٬٩٦٠٬٦٦١٩٬٩٠٥٬٣٧١٢٦٬٦٧٠٬٧٧٠١٢٬٠٧٣٬٧٢٩في بدایة الفترة
٢٬١٦٦٬٩٤٩٤٬٨٥٥٬٣٤١٩٬٩٠٩٬٩٤١١٣٬٦٧٤٬٦٨٤المخصص للفترة

)١٠٬٩٨٧٬٧٠١()٢٠٬٤٠٩٬١٠٨(-)١٢٬٩٥٦٬٠٠٧(المدفوع خالل الفترة 
١٦٬١٧١٬٦٠٣١٤٬٧٦٠٬٧١٢١٦٬١٧١٬٦٠٣١٤٬٧٦٠٬٧١٢في نھایة الفترة 

الربوط الزكویة 
حتى ٢٠١٤، استلمت الشركة من الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") الربوط الزكویة عن السنوات ٢٠١٩مایو ٩بتاریخ 
ملیون لایر سعودي تقریًبا، وقدمت اعتراًضا على ذلك خالل السنة المنتھیة في ٢٥، مع مطالبة بالتزام زكاة إضافي قدره ٢٠١٧
ملیون لایر ٧٫٥، استلمت الشركة ربًطا نھائًیا بقیمة ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠عة أشھر المنتھیة في . خالل فترة التس٢٠١٩دیسمبر ٣١

خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة وسداده، ٢٠١٩دیسمبر ٣١سعودي، وتم تسجیل المخصص المقابل لھ خالل السنة المنتھیة في 
قید الفحص من قبل الھیئة.٢٠١٩و٢٠١٨. ال تزال اإلقرارات الزكویة لعامي ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

رأس المال -٧
لایر سعودي.١٠ملیون سھم) قیمة كل منھا  ٣٧٫٥:  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١ملیون سھم (٣٧٫٥یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر من  

:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠سبتمبر ٣٠فیما یلي بیاناً بالمساھمین الرئیسیین في المجموعة كما في 
نسبة الملكیة %

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠بلد التأسیس/ المقر االسم
٪١٩٫٤٪ ١٩٫٤المملكة العربیة السعودیة الشركة األھلیة العالمیة لالستثمار العقاري 

٪١٦٫٠٪ ١٦٫٠المملكة العربیة السعودیة شركة الخبرة المعماریة (**)
٪١٢٫٢٪ ١٢٫٢المملكة العربیة السعودیة الدكتور عبدهللا بن سلیمان العمرو 

٪٧٫٠٪ ٧٫٠المملكة العربیة السعودیة شركة الدكتور سلیمان الحبیب لالستثمار التجاري
٪١٤٫٠٪٠المملكة العربیة السعودیة شركة مجموعة الفیصلیة القابضة (*) 

٪٣١٫٤٪ ٤٥٫٤المملكة العربیة السعودیة أخرى

، قامت شركة مجموعة الفیصلیة القابضة ببیع أسھمھا بالكامل في الشركة.٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠التسعة أشھر المنتھیة في  خالل فترة  (*) 

.٪١١٫١٤إلى ملكیة النسبة ذلك انخفاضأسھمھ، مما نتج عنجزء من ، قام المساھم ببیع ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠بتاریخ الحق لـ(**)

توزیعات األرباح -٨
) اإلعالن عن توزیعات ٢٠٢٠سبتمبر ١٠ھـ (الموافق ١٤٤٢محرم ٢٢الشركة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ قرر مجلس إدارة 

لایر سعودي للسھم الواحد)، والتي تم ٢٫٢٥ملیون لایر سعودي (بواقع ٨٤٫٣بمبلغ ٢٠٢٠من عام االولأرباح مرحلیة للنصف 
). وسوف یقوم مجلس اإلدارة بعرض ذلك على المساھمین في االجتماع ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٢ھـ (الموافق  ١٤٤٢صفر  ٥دفعھا بتاریخ  

السنوي القادم للجمعیة العامة.
) اإلعالن عن توزیعات ٢٠٢٠مارس ١٧ھـ (الموافق ١٤٤١شعبان ٢٢قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

لایر سعودي للسھم الواحد)، والتي تم ٣٫٢٠لایر سعودي (بواقع ملیون ١٢٠بمبلغ ٢٠١٩أرباح مرحلیة للنصف الثاني من عام 
). قام مجلس اإلدارة بعرض ذلك في اجتماع الجمعیة العامة السنوي ٢٠٢٠ابریل ١ھـ (الموافق ١٤٤١شعبان ٨دفعھا بتاریخ 

).٢٠٢٠مایو ٦ھـ (الموافق ١٤٤١رمضان ١٣المنعقد بتاریخ 
) توزیع أرباح مرحلیة عن ٢٠١٩سبتمبر ١٥ھـ (الموافق ١٤٤١محرم ١٦المنعقد بتاریخ قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعھ

)، والتيلایر سعودي للسھم الواحد٢٫٦٧ملیون لایر سعودي (١٠٠٫١بمبلغ ٢٠١٩والربع األول لعام ٢٠١٨الربع األخیر لعام 
اإلدارة بعرض ذلك على المساھمین في اجتماع ). قام مجلس ٢٠١٩أكتوبر ١٦ھـ (الموافق ١٤٤١صفر ١٧تم دفعھا بتاریخ 

).٢٠٢٠مایو ٦ھـ (الموافق ١٤٤١رمضان ١٣الجمعیة العامة السنوي المنعقد بتاریخ 
في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ٢٠١٩و٢٠٢٠تم إثبات توزیعات األرباح المعلنة خالل 

، على التوالي.٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنةو٢٠٢٠سبتمبر ٣٠



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

١٣

ربح السھم -٩

القائمة خالل الفترة.یتم احتساب ربح السھم األساسي العائد للمساھمین في الشركة األم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم 

یتم احتساب ربح السھم المخفض وذلك بتعدیل ربح السھم األساسي على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة اإلضافیة التي كان 
من المفترض إصدارھا عند تحویل كافة األسھم المخفضة المحتملة إلى أسھم عادیة.

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر٣٠

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
٤٧٬٦٧٦٬٧١١٨١٬٢٧٦٬٥٥٣١٦١٬٨٨٦٬٥٨٢٢٠٨٬٣٥٧٬٩٤١الدخل من العملیات الرئیسیة للفترة (لایر سعودي)

٤٨٬١١٣٬٥٦٩٨٠٬١٢٦٬٤٣٨١٥٤٬٧٨٩٬٣٠٠٢٠٦٬١٣٢٬٣٧٤صافي الدخل العائد للمساھمین في الشركة األم (لایر سعودي)

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدم كمقام عند  
٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠)٧احتساب ربح السھم األساسي والمخفض (إیضاح 

ربح السھم األساسي والمخفض للدخل من العملیات الرئیسیة 
١٫٢٧٢٫١٧٤٫٣٢٥٫٥٦(لایر سعودي) للفترة 

ربح السھم األساسي والمخفض للدخل العائد للمساھمین في  
١٫٢٩٢٫١٤٤٫١٣٥٫٥٠الشركة األم (لایر سعودي) 

لم یكن ھناك أي بنود تخفیض قد تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة.

المعلومات القطاعیة -١٠

المجموعة إلى قطاعي الشركات واألفراد.تنقسم 

وفیما یلي التفاصیل المالیة لھذین القطاعین:
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٥١٬٨٦٧٬٤٢٨٩٠٬٢٠١٬٨٠٧٣٤٢٬٠٦٩٬٢٣٥إیرادات 
) ٢٧٨٬٣٩٩٬١٢٧()٧٠٬٨٥٩٬٩٩٧() ٢٠٧٬٥٣٩٬١٣٠(تكلفة اإلیرادات 
٤٤٬٣٢٨٬٢٩٨١٩٬٣٤١٬٨١٠٦٣٬٦٧٠٬١٠٨إجمالي الربح

)١٥٬٤٧٤٬٤٢١() ٤٬٨١٥٬٣٦٠()١٠٬٦٥٩٬٠٦١(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٢٬٣١٤٬٥٧٤()٨٠٨٬٦٨٣() ١٬٥٠٥٬٨٩١(مصاریف تسویق

١٬٥٨٨٬٥٩٨)١٦٦٬٧٥٩(١٬٧٥٥٬٣٥٧عكس قید (مخصص) دیون مشكوك في تحصیلھا 
٣٣٬٩١٨٬٧٠٣١٣٬٥٥١٬٠٠٨٤٧٬٤٦٩٬٧١١الدخل من العملیات الرئیسیة

الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة 
٢٠١٩سبتمبر ٣٠

اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٨٣٬٤٦٢٬٦٥٦١٠٢٬٩٠٩٬٣٦٥٣٨٦٬٣٧٢٬٠٢١إیرادات 
)٢٨٠٬١٠٣٬٨٤٧()٦٤٬٧٥٧٬٠٣٤()٢١٥٬٣٤٦٬٨١٣(تكلفة اإلیرادات 
٦٨٬١١٥٬٨٤٣٣٨٬١٥٢٬٣٣١١٠٦٬٢٦٨٬١٧٤إجمالي الربح

)١٧٬٢٧٥٬٠٨٢()٦٬٨٣٧٬٠٤٧()١٠٬٤٣٨٬٠٣٥(مصاریف عمومیة وإداریة
)١٬٨٨٧٬٦٧٧()١٬٠٢١٬٣٩١()٨٦٦٬٢٨٦(مصاریف تسویق

)٥٬٨٢٨٬٨٦٢()٦٧٢٬٤٥٥()٥٬١٥٦٬٤٠٧(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٥١٬٦٥٥٬١١٥٢٩٬٦٢١٬٤٣٨٨١٬٢٧٦٬٥٥٣الدخل من العملیات الرئیسیة



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

١٤

المعلومات القطاعیة (تتمة) -١٠

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٧٩١٬٦٤١٬٥٣٩٢٩٢٬٦٧٠٬٧٨٦١٬٠٨٤٬٣١٢٬٣٢٥إیرادات 
) ٨٦٦٬٩٧٧٬٦٥٦() ٢١٦٬٩٥٣٬١٢١() ٦٥٠٬٠٢٤٬٥٣٥(تكلفة اإلیرادات 
١٤١٬٦١٧٬٠٠٤٧٥٬٧١٧٬٦٦٥٢١٧٬٣٣٤٬٦٦٩إجمالي الربح

)٤٦٬١٦٣٬٦٦٣()١٥٬٢٩٢٬٧٣٤()٣٠٬٨٧٠٬٩٢٩(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٧٬٥٠٦٬٨٠١() ٢٬٥٤٠٬٠٥١() ٤٬٩٦٦٬٧٥٠(مصاریف تسویق

) ١٬٩٨٤٬٦٢٣()٢١٤٬٠٣٩() ١٬٧٧٠٬٥٨٤(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
١٠٤٬٠٠٨٬٧٤١٥٧٬٦٧٠٬٨٤١١٦١٬٦٧٩٬٥٨٢الدخل من العملیات الرئیسیة

لفترة التسعة أشھر المنتھیة في
٢٠١٩سبتمبر ٣٠

اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٨٢١٬٥٧٦٬٤٢٩٣٠٤٬٨٩٥٬٣٩٥١٬١٢٦٬٤٧١٬٨٢٤إیرادات 
)٨٥٣٬٥٠٣٬٧٧٧()٢١١٬١٨١٬٧٧٧()٦٤٢٬٣٢٢٬٠٠٠(تكلفة اإلیرادات 
١٧٩٬٢٥٤٬٤٢٩٩٣٬٧١٣٬٦١٨٢٧٢٬٩٦٨٬٠٤٧إجمالي الربح

)٤٨٬٣٦٤٬٤٠٦()١٩٬٤٦٢٬٩٢٥()٢٨٬٩٠١٬٤٨١(مصاریف عمومیة وإداریة
)٥٬٨٧٥٬٢٢٧()٢٬١٠٩٬٦٦٢()٣٬٧٦٥٬٥٦٥(مصاریف تسویق

)١٠٬٣٧٠٬٤٧٣()٥٬٥٩١٬١١٨()٤٬٧٧٩٬٣٥٥(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
١٤١٬٨٠٨٬٠٢٨٦٦٬٥٤٩٬٩١٣٢٠٨٬٣٥٧٬٩٤١العملیات الرئیسیةالدخل من 

إن اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بصافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات وإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات المتعلقة 
بھذین القطاعین غیر قابل للتنفیذ.

المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة. وفیما یلي تحلیل القطاعات تقع األسواق الرئیسیة لمنتجات المجموعة في 
الجغرافیة الخاصة بالمجموعة:

اإلجمالي اإلمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

٣٣٦٬٦٣٧٬٦٥٤٥٬٤٣١٬٥٨١٣٤٢٬٠٦٩٬٢٣٥إیرادات 
) ٢٧٨٬٣٩٩٬١٢٧() ٤٬٣١٨٬٣٣٨() ٢٧٤٬٠٨٠٬٧٨٩(تكلفة اإلیرادات 
٦٢٬٥٥٦٬٨٦٥١٬١١٣٬٢٤٣٦٣٬٦٧٠٬١٠٨إجمالي الربح

)١٥٬٤٧٤٬٤٢١() ١٬٤١٩٬٨٦١()١٤٬٠٥٤٬٥٦٠(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٢٬٣١٤٬٥٧٤()٢١٩٬٠٢٦() ٢٬٠٩٥٬٥٤٨(مصاریف تسویق

١٬٥٨٨٬٥٩٨-١٬٥٨٨٬٥٩٨عكس قید مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٤٧٬٤٦٩٬٧١١)٥٢٥٬٦٤٤(٤٧٬٩٩٥٬٣٥٥الدخل (الخسارة) من العملیات الرئیسیة

اإلجمالي اإلمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩سبتمبر ٣٠

٣٧٨٬٧٧٤٬٧٧٠٧٬٥٩٧٬٢٥١٣٨٦٬٣٧٢٬٠٢١إیرادات 
)٢٨٠٬١٠٣٬٨٤٧()٦٬٩٥١٬٠١١()٢٧٣٬١٥٢٬٨٣٦(تكلفة اإلیرادات 
١٠٥٬٦٢١٬٩٣٤٦٤٦٬٢٤٠١٠٦٬٢٦٨٬١٧٤إجمالي الربح

)١٧٬٢٧٥٬٠٨٢()٢٬٩٢٣٬٠٢٨()١٤٬٣٥٢٬٠٥٤(مصاریف عمومیة وإداریة
)١٬٨٨٧٬٦٧٧()١٢٥٬٠٧٩()١٬٧٦٢٬٥٩٨(مصاریف تسویق

)٥٬٨٢٨٬٨٦٢()٦٧٢٬٤٥٥()٥٬١٥٦٬٤٠٧(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٨١٬٢٧٦٬٥٥٣)٣٬٠٧٤٬٣٢٢(٨٤٬٣٥٠٬٨٧٥الدخل (الخسارة) من العملیات الرئیسیة



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

١٦

القطاعیة (تتمة) المعلومات -١٠

اإلجمالي اإلمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

١٬٠٦٠٬٢٢٠٬٠٧٣٢٤٬٠٩٢٬٢٥٢١٬٠٨٤٬٣١٢٬٣٢٥إیرادات 
) ٨٦٦٬٩٧٧٬٦٥٦()١٤٬٥١٢٬٥٧٤() ٨٥٢٬٤٦٥٬٠٨٢(تكلفة اإلیرادات 
٢٠٧٬٧٥٤٬٩٩١٩٬٥٧٩٬٦٧٨٢١٧٬٣٣٤٬٦٦٩إجمالي الربح

)٤٦٬١٦٣٬٦٦٣() ٤٬٩٨٠٬٠٨٤()٤١٬١٨٣٬٥٧٩(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٧٬٥٠٦٬٨٠١()٨٨٠٬٨٧٤() ٦٬٦٢٥٬٩٢٧(مصاریف تسویق

) ١٬٩٨٤٬٦٢٣() ٥٨٬٧٥٥() ١٬٩٢٥٬٨٦٨(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
١٥٨٬٠١٩٬٦١٧٣٬٦٥٩٬٩٦٥١٦١٬٦٧٩٬٥٨٢العملیات الرئیسیةالدخل من 

اإلجمالي اإلمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩سبتمبر ٣٠

١٬٠٩٥٬٤٥٤٬٧٢٩٣١٬٠١٧٬٠٩٥١٬١٢٦٬٤٧١٬٨٢٤إیرادات 
)٨٥٣٬٥٠٣٬٧٧٧()٢١٬٩٣٥٬٧٥٠()٨٣١٬٥٦٨٬٠٢٧(تكلفة اإلیرادات 
٢٦٣٬٨٨٦٬٧٠٢٩٬٠٨١٬٣٤٥٢٧٢٬٩٦٨٬٠٤٧إجمالي الربح

)٤٨٬٣٦٤٬٤٠٦()٨٬٦١٨٬٤٧٩()٣٩٬٧٤٥٬٩٢٧(مصاریف عمومیة وإداریة
)٥٬٨٧٥٬٢٢٧()٧١٦٬٩١٩()٥٬١٥٨٬٣٠٨(مصاریف تسویق

)١٠٬٣٧٠٬٤٧٣()٥٬٥٩١٬١١٨()٤٬٧٧٩٬٣٥٥(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٢٠٨٬٣٥٧٬٩٤١)٥٬٨٤٥٬١٧١(٢١٤٬٢٠٣٬١١٢الدخل (الخسارة) من العملیات الرئیسیة

اإلجمالي اإلمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة 
لایر سعودي لایر سعودي سعودي لایر ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 

١٦٨٬٨٣٦٬٠٤٨٤٬١٧٧٬٧٠٣١٧٣٬٠١٣٬٧٥١صافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات 
١٬٠٠٦٬٥١١٬٨٥٩١٨٬٣٩٨٬٥٩١١٬٠٢٤٬٩١٠٬٤٥٠إجمالي الموجودات 
٤٦٨٬٠٧٥٬٠٠٤٢١٬٨٦٠٬١٩٧٤٨٩٬٩٣٥٬٢٠١إجمالي المطلوبات 

٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
١٧٤٬١٤٧٬٣٣٥٤٬٥٧٦٬٤٣٤١٧٨٬٧٢٣٬٧٦٩صافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات 

١٬٠٨٥٬٩٥٥٬٤٩٩١٧٬١٥٤٬٦٨٥١٬١٠٣٬١١٠٬١٨٤إجمالي الموجودات 
٤٩٥٬٣٨٩٬٩٤٩٢٢٬٢٦٧٬٢٨٢٥١٧٬٦٥٧٬٢٣١إجمالي المطلوبات 

األحداث الھامة خالل الفترة-١١

، ثم أعلنت منظمة الصحة العالمیة الحًقا ٢٠١٩) ألول مرة في نھایة دیسمبر ١٩-تم تحدید ساللة جدیدة من فیروس كورونا (كوفید
المناطق تقریًبا حول العالم بما في ذلك . ال یزال فیروس كورونا ینتشر في جمیع ٢٠٢٠تصنیف الفیروس بالجائحة في مارس 

المملكة العربیة السعودیة، مما أدى إلى قیود على السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادیة وإغالق 
العدید من القطاعات على المستویین العالمي والمحلي.

عة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة غیر مؤكد ویتوقف على العدید من العوامل إن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال المجمو
والتطورات المستقبلیة، والتي قد ال تتمكن المجموعة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل الفترة الحالیة. تشمل ھذه العوامل معدل انتقال 

الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات الفیروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات 
على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في المجموعة وغیرھا من العوامل.

سبتمبر ٣٠المنتھیتین في وحتى اآلن وكما بتاریخ إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة والتسعة أشھر 
، لم تتأثر عملیات المجموعة تأثًرا كبیًرا بتفشي فیروس كورونا. وسوف تستمر المجموعة في تقییم طبیعة ومدى تأثیر ٢٠٢٠

الفیروس على أعمالھا ونتائجھا المالیة.



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة) 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

١٦

االلتزامات المحتملة -١٢

ملیون ١٠: ٢٠١٩دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٧عنھا، ضمانات بقیمة أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، نیابة 
لایر سعودي) بشأن تنفیذ العقود، وذلك خالل دورة األعمال العادیة.

األحداث الالحقة لتاریخ إعداد القوائم المالیة -١٣

تعدیالت أو تقدیم إفصاحات بشأنھا في ھذه لم تقع أیة أحداث ھامة أخرى الحقة لتاریخ قائمة المركز المالي، والتي تتطلب إجراء
).٧كما ھو مبین في االیضاح (ملكیة المساھمینالقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة، فیما عدا التغیر في 

عملیات الشركة -١٤

الجدیدة التالیة:، قامت المجموعة بافتتاح الفروع ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 

تاریخ السجل التجاري رقم السجل التجاري االسم

ھـ١٤٤١رجب ٤٠٣٠٣٧٩٢٧٢١٦الفیحا-جدة
ھـ١٤٤١رجب ٤٠٣٠٣٧٩٢٧٠١٦النزھة–جدة 

ھـ١٤٤١رجب ٤٠٣٢٢٤١٠٨١١الطائف


