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الموحدةالمركز الماليقائمة 
٢٠١٩دیسمبر ٣١في كما

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٣١
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

الموجودات
الموجودات المتداولة

٦١٨٨٬٧٠٤٬٣٧٥٨١٬٦٩٣٬٨٤٣نقدیة وشبھ نقدیة
٧١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع مرابحة ألجل

٨٢٣٠٬٦٣٩٬٦٣١١٤٥٬٨٠١٬٩٠٦مدینون
٩٣١٬٠١٢٬٦٧٢٣٥٬٧٨٧٬٢٠١موجودات عقود

١٠٢١٩٬٨٣٠٬٢٥٠١٤٩٬٠٢٥٬٨٠٩أخرىمصاریف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة
١١٢٩٬٥٥٨٬٠٠٠٢٩٬٣٩٤٬٠٠٠تأشیرات متاحة

٨٠٩٬٧٤٤٬٩٢٨٧١٥٬٧٠٢٬٧٥٩إجمالي الموجودات المتداولة

الموجودات غیر المتداولة
١٣١٧٨٬٧٢٣٬٧٦٩١٦٥٬٠٦٢٬٠١٧ممتلكات ومعدات

-٤٣٦٬٢٦٢٬٢٨٨-٢االستخدامموجودات حق 
١٤٤٬٤٥٠٬٢٣٧٤٬٤٥٠٬٢٣٧شھرة-موجودات غیر ملموسة 

١٥٣٬١٨٤٬٩٦٨٥٬١٧٢٬١٣٧موجودات غیر ملموسة أخرى
١٦٣٢٬٨٨٥٬٦١٩٣١٬٩٩١٬٢٨٤استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

١٧١٦٬٣٣٠٬٣٧٣١٨٬٦٣٩٬٦٠٥استثمار في شركة زمیلة
-١٠٢١٬٥٢٨٬٠٠٢موجودات غیر متداولة أخرى

٢٩٣٬٣٦٥٬٢٥٦٢٢٥٬٣١٥٬٢٨٠إجمالي الموجودات غیر المتداولة
١٬١٠٣٬١١٠٬١٨٤٩٤١٬٠١٨٬٠٣٩إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة
المطلوبات

المطلوبات المتداولة
١٨١٩٥٬٤١٢٬٧٤٧٢٣٦٬١٣٩٬٤٧٢دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

٩٩٧٬٤٤٠٬٦٥٢٩١٬٠٩٦٬٨٩٧مطلوبات عقود
١١٩٬٠٧٩٬٠٠٩١٣٧٬٠٣٥٬٩٦٥تأمینات محتجزة
١٩٢٦٬٦٧٠٬٧٧٠١٢٬٠٧٣٬٧٢٩زكاة مستحقة

٤٣٨٬٦٠٣٬١٧٨٤٧٦٬٣٤٦٬٠٦٣إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غیر المتداولة
-٤٢٧٬٩٧٦٬٣٧٩-٢غیر متداولةجزء-إیجارعقودالتزامات

٢٠٥١٬٠٧٧٬٦٧٤٣٥٬٢٥٣٬٠٠٠مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
٧٩٬٠٥٤٬٠٥٣٣٥٬٢٥٣٬٠٠٠إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

٥١٧٬٦٥٧٬٢٣١٥١١٬٥٩٩٬٠٦٣إجمالي المطلوبات

حقوق الملكیة
٢١٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال

٢٢٤٩٬٧٨٠٬٩٤٥٢٢٬٥٧٢٬٣٠٦احتیاطي نظامي
٦٬٩١٤٬٦٦٤)٤٬٩٩٤٬١٦١(٢٢احتیاطیات أخرى

١٧٠٬٧٧٨٬٧٦٨٢٦٬٠٢٦٬٠١٤أرباح مبقاة
٥٩٠٬٥٦٥٬٥٥٢٤٣٠٬٥١٢٬٩٨٤حقوق الملكیة المتعلقة بالمساھمین في الشركة األم

)١٬٠٩٤٬٠٠٨()٥٬١١٢٬٥٩٩(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٥٨٥٬٤٥٢٬٩٥٣٤٢٩٬٤١٨٬٩٧٦إجمالي حقوق الملكیة

١٬١٠٣٬١١٠٬١٨٤٩٤١٬٠١٨٬٠٣٩إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة
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قائمة الدخل الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٧

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

٢٤١٬٥١٢٬٢٩٨٬٥٢٧١٬٣٥١٬٩٢٤٬٢٩١اإلیرادات
)١٬٠٥٣٬٥٤٣٬٠٩٦()١٬١٣٢٬٤٩١٬٩٤٧(٢٥اإلیراداتتكلفة 

٣٧٩٬٨٠٦٬٥٨٠٢٩٨٬٣٨١٬١٩٥إجمالي الربح

)٦٤٬٤٨٥٬٨٧٨()٦٧٬١٤٤٬٠٥٢(٢٦مصاریف عمومیة وإداریة
)٥٬٧٧٨٬٥٥٦()٨٬٧٣٤٬٧٥٧(٢٧مصاریف تسویق

)١١٬٦٦٤٬٧١٦()٢١٬٣٨٨٬٥٣٩(٩و٨مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
٢٨٢٬٥٣٩٬٢٣٢٢١٦٬٤٥٢٬٠٤٥الدخل من العملیات الرئیسیة

٢٨١١٬٣٩١٬٠٩٠١٤٬٤٦٤٬٤٤٣إیرادات أخرى
)١١٩٬٥٢٤()٢٬٣٠٩٬٢٣٢(١٧الحصة في صافي خسارة شركة زمیلة

١٦٨٩٤٬٣٣٥٧٢٩٬٦٧٥العادلة من خالل الربح أو الخسارةصافي ربح استثمارات أسھم بالقیمة 
٢٩٢٬٥١٥٬٤٢٥٢٣١٬٥٢٦٬٦٣٩الدخل قبل الزكاة

)١٠٬٩٦٧٬٦٧٨()٢٥٬٥٨٤٬٧٤٢(١٩زكاة
٢٦٦٬٩٣٠٬٦٨٣٢٢٠٬٥٥٨٬٩٦١صافي دخل السنة

صافي دخل السنة المتعلق بـ: 
٢٧٢٬٠٨٦٬٣٩٣٢٢٢٬٢٤٩٬٨٥٥المساھمین في الشركة األم 
)١٬٦٩٠٬٨٩٤()٥٬١٥٥٬٧١٠(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٢٦٦٬٩٣٠٬٦٨٣٢٢٠٬٥٥٨٬٩٦١

ربح السھم األساسي والمخفض:
٢٩٧٫٥٣٥٫٧٧الدخل من العملیات الرئیسیة للسھم المتعلق بالمساھمین في الشركة األم

٢٩٧٫٢٦٥٫٩٣صافي دخل السنة للسھم المتعلق بالمساھمین في الشركة األم
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قائمة الدخل الشامل الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٨

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

٢٦٦٬٩٣٠٬٦٨٣٢٢٠٬٥٥٨٬٩٦١صافي دخل السنة

الدخل الشامل اآلخر:(الخسارة) 

بند سیعاد تصنیفھ إلى قائمة الدخل الموحدة:
)٦٥٤()١٬٨٢٥(٢٢خسارة تحویل عمالت متراكمة 

بند لن یعاد تصنیفھ إلى قائمة الدخل الموحدة:
٣٬٠١٢٬٠٠٠)١١٬٩٠٧٬٠٠٠(٢٠إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٣٬٠١١٬٣٤٦)١١٬٩٠٨٬٨٢٥(الشامل اآلخر للسنة(الخسارة) الدخل
٢٥٥٬٠٢١٬٨٥٨٢٢٣٬٥٧٠٬٣٠٧إجمالي الدخل الشامل للسنة

إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة
المتعلق بـ:

٢٦٠٬١٧٧٬٥٦٨٢٢٥٬٢٦١٬٢٠١المساھمین في الشركة األم
)١٬٦٩٠٬٨٩٤()٥٬١٥٥٬٧١٠(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٢٥٥٬٠٢١٬٨٥٨٢٢٣٬٥٧٠٬٣٠٧
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قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٩

المتعلق بالمساھمین في الشركة األم

االحتیاطیات األخرىاالحتیاطي النظاميرأس المال
األرباح المبقاة

اإلجمالي(الخسائر المتراكمة)
حقوق الملكیة 
غیر المسیطرة

إجمالي حقوق 
الملكیة

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٦٤٬٢٥٠٬٠٤٥)١٬٧٣٨(٢٦٤٬٢٥١٬٧٨٣)٩٬٩٩٨٬٨٥٥(٢٠١٨٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٠٬٣٤٧٬٣٢٠٣٬٩٠٣٬٣١٨ینایر ١الرصید كما في 
٢٢٠٬٥٥٨٬٩٦١)١٬٦٩٠٬٨٩٤(٢٢٢٬٢٤٩٬٨٥٥٢٢٢٬٢٤٩٬٨٥٥---صافي دخل (خسارة) السنة
٣٬٠١١٬٣٤٦-٣٬٠١١٬٣٤٦-٣٬٠١١٬٣٤٦--الدخل الشامل اآلخر للسنة
٢٢٣٬٥٧٠٬٣٠٧)١٬٦٩٠٬٨٩٤(٣٬٠١١٬٣٤٦٢٢٢٬٢٤٩٬٨٥٥٢٢٥٬٢٦١٬٢٠١--إجمالي الدخل الشامل للسنة

---)١٠٥٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(١٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠)٢١في رأس المال (إیضاح زیادة 
---)٢٢٬٢٢٤٬٩٨٦(-٢٢٬٢٢٤٬٩٨٦-)٢٢محول إلى االحتیاطي النظامي (إیضاح 

)٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠(-)٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠()٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠(---)٢٣توزیعات أرباح (إیضاح 
٥٩٨٬٦٢٤٥٩٨٬٦٢٤-----)٣٠استحواذ على شركة تابعة مملوكة جزئًیا (إیضاح 

٤٢٩٬٤١٨٬٩٧٦)١٬٠٩٤٬٠٠٨(٢٠١٨٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٧٢٬٣٠٦٦٬٩١٤٬٦٦٤٢٦٬٠٢٦٬٠١٤٤٣٠٬٥١٢٬٩٨٤دیسمبر ٣١الرصید كما في 
٢٦٦٬٩٣٠٬٦٨٣)٥٬١٥٥٬٧١٠(٢٧٢٬٠٨٦٬٣٩٣٢٧٢٬٠٨٦٬٣٩٣--صافي دخل (خسارة) السنة
)١١٬٩٠٨٬٨٢٥(-)١١٬٩٠٨٬٨٢٥(-)١١٬٩٠٨٬٨٢٥(--للسنةخسارة الدخل الشامل اآلخر
٢٥٥٬٠٢١٬٨٥٨)٥٬١٥٥٬٧١٠(٢٧٢٬٠٨٦٬٣٩٣٢٦٠٬١٧٧٬٥٦٨)١١٬٩٠٨٬٨٢٥(--إجمالي الدخل الشامل للسنة

١٬١٣٧٬١١٩١٬١٣٧٬١١٩-----في حقوق الملكیة غیر المسیطرةالحركة
---)٢٧٬٢٠٨٬٦٣٩(-٢٧٬٢٠٨٬٦٣٩-)٢٢محول إلى االحتیاطي النظامي (إیضاح 

)١٠٠٬١٢٥٬٠٠٠(-)١٠٠٬١٢٥٬٠٠٠()١٠٠٬١٢٥٬٠٠٠(---)٢٣توزیعات أرباح (إیضاح 
٥٨٥٬٤٥٢٬٩٥٣)٥٬١١٢٬٥٩٩(١٧٠٬٧٧٨٬٧٦٨٥٩٠٬٥٦٥٬٥٥٢)٤٬٩٩٤٬١٦١(٢٠١٩٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٩٬٧٨٠٬٩٤٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 
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قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة الموحدة.٣٧إلى ١المرفقة من تشكل اإلیضاحات 
١٠

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

األنشطة التشغیلیة
٢٩٢٬٥١٥٬٤٢٥٢٣١٬٥٢٦٬٦٣٩الدخل قبل الزكاة

التعدیالت لـ:
٢٠١٨٬٢٥٥٬٣٩٩١٩٬٢٩٢٬٠٠٠مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
٩٢١٬٣٨٨٬٥٣٩١١٬٦٦٤٬٧١٦و٨مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

١٣١٠٬٥٠٨٬٠٩٩٩٬٩٦٠٬٢٧١استھالك ممتلكات ومعدات
-٤٨٬٣١٠٬٨٦٢-٢استھالك موجودات حق االستخدام

١٥٢٬٠٠٦٬٦١٥٢٬٠٣٨٬٣١٦إطفاء موجودات غیر ملموسة
١٧٢٬٣٠٩٬٢٣٢١١٩٬٥٢٤حصة في صافي خسارة شركة زمیلة

)٧٢٩٬٦٧٥()٨٩٤٬٣٣٥(١٦ربح استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالصافي 
-)١٬٠٣٨٬٧٨١(٤-٢إیجارعقودتكالیف تمویل ناتجة عن التزامات
)٥٬٣٥٩٬٥٣٠()٦٬٢٣٤٬٤٠٢(٢٨أرباح من ودائع مرابحة ألجل
)٨٬٣٢٨٬٤٧٥()٦٬٢٠٦٬٩٩٦(٢٨تعد مطلوبةعكس قید رواتب مستحقة لم

٣٤٠٬٩١٩٬٦٥٧٢٦٠٬١٨٣٬٧٨٦
التغیرات في رأس المال العامل:

)٤٤٬٣١٢٬٥٦٨()١٠٧٬٨٥٣٬٠٩٨(مدینون
)١١٬٣٥٧٬٠٥٤(٦٬٤٠١٬٣٦٣موجودات عقود

)٩٠٬٦٨٦٬٣٨٣()٩٩٬٢٩٦٬٠٩٠(أخرىالمتداولةمصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات
)٨٬٣٣٠٬٠٠٠()١٦٤٬٠٠٠(تأشیرات متاحة

٥٥٬٧٧١٬٣٠٦)٤٠٬١٤٩٬٢٣٢(دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
٦٬٣٤٣٬٧٥٥٧٬٨٨٩٬٣٦٣مطلوبات عقود
٥٬٢٧٣٬٠٦١)١٧٬٩٥٦٬٩٥٦(تأمینات محتجزة

٨٨٬٢٤٥٬٣٩٩١٧٤٬٤٣١٬٥١١النقدیة الناتجة من العملیات
)٨٬٣٦٤٬٤٩١()١٠٬٩٨٧٬٧٠١(١٩زكاة مدفوعة

)١٦٬٩٦٩٬٠٠٠()١٤٬٣٣٧٬٧٢٥(٢٠مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
٦٢٬٩١٩٬٩٧٣١٤٩٬٠٩٨٬٠٢٠صافي النقدیة من األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
)٧١٬٩٣٤٬٦٥٥()٢٤٬١٦٩٬٨٥١(١٣ممتلكات ومعداتشراء 

)١١٬٣٠٤٬٦١٠(-٣٠استحواذ على شركات تابعة 
)٢٠٧٬٣٠٨()١٩٬٤٤٦(١٥إضافات إلى موجودات غیر ملموسة 

)٥٬٦٢٨٬٠٠٠(-١٧استحواذ على شركة زمیلة
-١٢٥٬٦٢٩٬٥٠٣سداد عوض مؤجل بشأن االستحواذ على شركة زمیلة 

١٬١٣٧٬١١٩٣٬٠٨٩٬٣٤٢الملكیة غیر المسیطرةحقوق 
)٢٦٤٬٦٤٠٬٤٧٠(١٧٠٬٢٣٤٬٤٠٢الحركة في ودائع المرابحة ألجل، صافي

)٣٥٠٬٦٢٥٬٧٠١(١٥٢٬٨١١٬٧٢٧صافي النقدیة من (المستخدمة في) األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلیة
-)٨٬٥٩٦٬١٦٨(٤-٢ةمدفوعإیجار عقودالتزامات

)٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠()١٠٠٬١٢٥٬٠٠٠(٢٣توزیعات أرباح مدفوعة
)٥٩٬٠٠٠٬٠٠٠()١٠٨٬٧٢١٬١٦٨(النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

)٢٦٠٬٥٢٧٬٦٨١(١٠٧٬٠١٠٬٥٣٢صافي الزیادة (النقص) في النقدیة وشبھ النقدیة
٦٨١٬٦٩٣٬٨٤٣٣٤٢٬٢٢١٬٥٢٤النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة السنة

١٨٨٬٧٠٤٬٣٧٥٨١٬٦٩٣٬٨٤٣النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة السنة

غیر نقدیة:إضافیة عن بنودمعلومات 
-٤٤٬٥٧٧٬٠١٣موجودات حق االستخدام-
-٤٣٬٩٦٨٬٧٥٠إیجارعقودالتزامات-
١٣٬١٤١٬١٢٩-عوض مؤجل بشأن االستحواذ على شركة زمیلة-



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

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

١١

معلومات حول الشركات وأنشطتھا-١

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

الیاسمین، الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

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

:٢٠١٨و ٢٠١٩دیسمبر ٣١فیما یلي بیان بالشركة التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة كما في 
نسبة الملكیة

٪٨٥مساند لخدمات التنظیف

٪ في شركة مساند لخدمات التنظیف ("الشركة التابعة")، شركة ذات ٨٥، استحوذت الشركة على حصة ملكیة قدرھا ٢٠١٧سبتمبر ١٧بتاریخ 
١٣٠٤٨١٩مسئولیة محدودة، (یشار إلیھا مجتمعة مع الشركة بـ"المجموعة") مسجلة في اإلمارات العربیة المتحدة بموجب السجل التجاري رقم 

). إن الشركة التابعة مرخص لھا بمزاولة تقدیم خدمات النظافة للمباني.٢٠١٧سبتمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٨و الحجة ذ٢٦وتاریخ 

(سابقاً: ٪ في مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة٧٠، استحوذت الشركة التابعة على حصة ملكیة قدرھا ٢٠١٨ینایر ١اعتباًرا من 
٧٢٩٤٩٧ظیف)، شركة ذات مسئولیة محدودة، مسجلة في اإلمارات العربیة المتحدة بموجب السجل التجاري رقم شركة تي بي أتش لخدمات التن

). إن مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة مرخص لھ بمزاولة تقدیم ٢٠١٥مارس ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٦جمادى األول ٢٥وتاریخ 
قارات السكنیة. خدمات النظافة للمباني والخدمات األساسیة للع

:٢٠١٨و ٢٠١٩دیسمبر ٣١فیما یلي بیان بالشركات التابعة المملوكة من قبل مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة كما في 

٪نسبة الملكیة 
٪١٠٠شركة ذي بیرفكت ھلب ذ.م.م (*)

شركة شخص واحد ذ.م.م (سابقاً: شركة میسینج -شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة 
٪١٠٠انقریدنت لخدمات التنظیف) (**)

٪١٠٠شركة ام بي ال لصیانة المباني ذ.م.م (***)
٪١٠٠شركة شخص واحد ذ.م.م (****)–شركة یال فیكست 

التابعة على مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة، فإن ھذه المنشآت مملوكة فعًال بالكامل من قبل كما بتاریخ استحواذ الشركة (*)
مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة.

، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة بالكامل على حصص شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة ٢٠١٨ینایر ١بتاریخ (**)
ات الصحة العامة شركة شخص واحد ذ.م.م (سابقاً: شركة میسینج انقریدنت لخدمات التنظیف)، شركة ذات مسئولیة محدودة، آف

أكتوبر ٤ھـ (الموافق ١٤٣٢ذو القعدة ٦وتاریخ ١٣٣٨٥٢٦مسجلة في اإلمارات العربیة المتحدة بموجب السجل التجاري رقم 
آفات الصحة العامة مرخص لھا بمزاولة تقدیم خدمات النظافة للمباني ومكافحة آفات ). إن شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة٢٠١١

الصحة العامة.

، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة بالكامل على حصص شركة ام بي ال لصیانة المباني، ٢٠١٨ینایر ١بتاریخ (***)
رجب ١٢وتاریخ ١٣٤٤٦٢١عربیة المتحدة بموجب السجل التجاري رقم شركة ذات مسئولیة محدودة، مسجلة في اإلمارات ال

). إن شركة ام بي ال لصیانة المباني مرخص لھا بمزاولة تقدیم خدمات الصیانة للمباني.٢٠١٤مایو ١١ھـ (الموافق ١٤٣٥

شركة شخص واحد، شركة -كة یال فیكست قام مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل، شر(****)
ھـ ١٤٣٩شعبان ٧وتاریخ ١٣٤١٩٢٧ذات مسئولیة محدودة، مسجلة في اإلمارات العربیة المتحدة بموجب السجل التجاري رقم 

یة ). إن شركة یال فیكست مرخص لھا بمزاولة تقدیم الخدمات في مجال تركیب أنظمة تكییف الھواء والتھو٢٠١٨أبریل ٢٣(الموافق 
وتنقیة الھواء وصیانتھا وتركیب وصیانة المعدات الكھرومیكانیكیة ومقاوالت أعمال السباكة والصرف الصحي وتركیب أنظمة الطاقة 
الشمسیة وأعمال تبلیط األرضیات والجدران ومقاوالت أعمال الدھان ومقاوالت أعمال النجارة واألرضیات وتثبیت ورق الحائط 

وأعمال الجص والتكسیة.

).٢٠٢٠مارس ١٥ھـ (الموافق ١٤٤١رجب٢٠مت الموافقة على إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاریخ ت
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

١٢

أسس اإلعداد-٢

بیان االلتزام
إلصدارات األخرى تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة السعودیة والمعاییر وا

ـ "المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین  (یشار إلیھا مجتمعة ب

أسس القیاس وعملة العرض
أو خالل الربح تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء قیاس استثمارات األسھم المدرجة بالقیمة العادلة من

الخسارة، حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.

تم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة للشركة األم.

التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة-٣

حكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المصرح عنھا یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األ
تقدیرات لإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات بتاریخ إعداد القوائم المالیة. ومع ذلك، قد یترتب عن عدم التأكد من ھذه االفتراضات وال

التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستند ھذه التقدیرات واالفتراضات إلى إجراء تعدیل جوھري على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات
الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد بأنھا معقولة وفقًا للظروف وتستخدم لقیاس القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي یصعب الحصول 

ورة مستمرة. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة علیھا من مصادر أخرى. تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة بص
ترات المستقبلیة.التي یتم فیھا تعدیل التقدیرات أو في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا كانت التقدیرات المتغیرة تؤثر على الفترة الحالیة والف

التقدیرات واالفتراضات
ألساسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ إعداد القوائم المالیة تم أدناه عرض االفتراضات ا

عة ھذه الموحدة، والتي قد ینتج عنھا فروقات جوھریة في القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالیة التالیة. استخدمت المجمو
رات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة. ومع ذلك، قد تتغیر الظروف واالفتراضات القائمة والمتعلقة بالتطورات االفتراضات والتقدی

المستقبلیة نتیجة لتغیرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارجة عن سیطرة المجموعة. ویتم عكس ھذه التغیرات في االفتراضات عند حدوثھا.

األجل المتعلقة بمنافع الموظفیناالفتراضات طویلة 
لى تمثل مكافأة نھایة الخدمة للموظفین االلتزامات التي سیتم سدادھا في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج. یتعین ع

ومعدالت الوفیات ومعدل دوران اإلدارة إجراء المزید من االفتراضات المتعلقة بالمتغیرات مثل معدالت الخصم ومعدل الزیادة في الرواتب
الموظفین وتكالیف الرعایة الصحیة المستقبلیة. وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواریین خارجیین بخصوص ھذه 

لیف منافع الموظفین المحددة االفتراضات. یمكن أن یكون للتغیرات في االفتراضات األساسیة تأثیر ھام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكا
الدوریة المتكبدة.

المخصصات
محتمل تعتمد المخصصات، بحسب طبیعتھا، على تقدیرات وعملیات تقویم للتأكد فیما إذا تم استیفاء ضوابط اإلثبات، بما في ذلك تقدیر المبالغ ال

بعین االعتبار، المشورة القانونیة وغیرھا من المعلومات المتاحة سدادھا. تستند مخصصات الدعاوى القضائیة إلى تقدیر التكالیف، بعد األخذ 
لدفع حالیا. كما تتضمن مخصصات مكافأة نھایة الخدمة وتكالیف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدیر التدفقات النقدیة الصادرة المتوقعة

ضمن المخصصات المتعلقة بالمطلوبات غیر المؤكدة، أفضل تقدیرات اإلدارة مكافأة نھایة الخدمة وإغالق المواقع أو تكالیف المغادرة األخرى. تت
فیما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النقدیة الصادرة.

اختبار االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
یمة القابلة لالسترداد، والتي تمثل القیمة العادلة یحدث االنخفاض في القیمة عند زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة عن الق

احة لمعامالت ناقصا تكالیف االستبعاد أو القیمة الحالیة، أیھما أعلى. یتم احتساب القیمة العادلة ناقصة تكالیف االستبعاد على أساس البیانات المت
سوق القابلة للمالحظة ناقصة التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل. البیع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل، لموجودات مماثلة أو أسعار ال

سنوات یتم احتساب القیمة الحالیة على أساس طریقة التدفقات النقدیة المخصومة. یتم تحدید التدفقات النقدیة على أساس الموازنة التقدیریة لل
زم بھا المجموعة بعد أو االستثمارات المستقبلیة الھامة التي من شأنھا تعزیز األربع إلى الست القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلت

لتدفقات أداء الوحدة المدرة للنقدیة الخاضعة الختبار االنخفاض في القیمة. تتأثر القیمة القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طریقة ا
دة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.النقدیة المخصومة وكذلك صافي التدفقات النقدیة الوار
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

١٣

حاسبیة الھامة (تتمة)التقدیرات واالفتراضات واألحكام الم-٣

التقدیرات واالفتراضات (تتمة)

تقدیر معدل االقتراض اإلضافي
عقودال یمكن للمجموعة تحدید معدل العمولة الضمني في عقود اإلیجار بسھولة، وعلیھ تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقیاس التزامات

اإلیجار. یمثل معدل االقتراض اإلضافي معدل العمولة الذي یتعین على المجموعة دفعھ القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذو قیمة 
مماثلة ألصل حق االستخدام في بیئة اقتصادیة مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. وبالتالي، فإن معدل االقتراض اإلضافي 

وم ما یتعین على المجموعة دفعھ، وھو ما یتطلب التقدیر عند عدم توفر معدالت قابلة للمالحظة (مثل ما یتعلق بالشركات التابعة التي ال تقیعكس 
م خدابإجراء معامالت تمویلیة) أو عندما یتعین تعدیلھا لتعكس شروط وأحكام عقد اإلیجار. تقوم المجموعة بتقدیر معدل االقتراض اإلضافي باست
(مثل المدخالت القابلة للمالحظة (مثل معدالت العموالت السائدة في السوق) عند توفرھا، ویتعین علیھا إجراء بعض التقدیرات الخاصة بالمنشأة

التقییم االئتماني المستقل).

األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة
المبالغ المثبتة في القوائم المالیة الموحدة:إن لألحكام الھامة التالیة أثر جوھري على 

تحدید السیطرة والتأثیر الھام
أحكام اإلدارة عند تقویم السیطرة على الشركات التابعة الموحدة:

نشأة ما إن الشركات التابعة ھي جمیع الشركات المستثمر فیھا التي تسیطر علیھا المجموعة. تعتبر إدارة المجموعة أن المجموعة تسیطر على م
ما عندما تتعرض المجموعة بشأنھا لمخاطر أو یكون لدیھا حقوق في العوائد المتغیرة الناتجة من ارتباطھا بالشركة المستثمر فیھا وكذلك عند

شطة ذات یكون لدیھا القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على قیمة تلك العوائد من خالل قدرتھا على توجیھ األن
العالقة بالشركات المستثمر فیھا.

وبشكل عام، ھناك افتراض بأن امتالك أغلبیة حقوق التصویت یؤدي إلى السیطرة. وتأییدًا لھذا االفتراض، فعندما یكون لدى المجموعة حقوق
الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند تقویم تصویت مساویة أو أقل من األغلبیة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة بعین االعتبار كافة

على فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا، ویشمل ذلك الترتیبات التعاقدیة واألخرى التي لھا أثر على األنشطة التي تؤثر 
عائدات الشركات المستثمر فیھا.

قة وطریقة اتخاذ القرارات المتعلقة باألنشطة ذات العالقة وحقوق المجموعة في إن تحدید سیطرة المجموعة یتوقف على تلك األنشطة ذات العال
الشركات المستثمر فیھا.

أحكام اإلدارة عند تقویم التأثیر الھام على الشركات المستثمر فیھا:
ارة بأنھا ال تمارس "سیطرة" أو ٪ فأكثر واعتقاد اإلد٢٠یجب إبداء األحكام خاصة عند امتالك المجموعة حصة ملكیة وحقوق تصویت بنسبة 

"سیطرة مشتركة" على ھذه الشركة المستثمر فیھا.

المالي المعتمدة بالنسبة لھذه الشركة المستثمر فیھا، خلصت إدارة المجموعة إلى أنھا تمارس "تأثیراً ھاماً" وفقا لمتطلبات المعاییر الدولیة للتقریر 
یر الھام بأنھ القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولیس في المملكة العربیة السعودیة. یعرف التأث

یر الھام"، "سیطرة" أو "سیطرة مشتركة". تقدم المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة مؤشرات مختلفة حول "التأث
جلس اإلدارة والمشاركة في عملیة صیاغة السیاسات.بما في ذلك التمثیل في م

وبموجب حقوق ملكیة المجموعة في حضور االجتماعات العامة للشركة المستثمر فیھا، وكذلك تمثیل المجموعة في مجلس إدارة ھذه الشركة 
تعتقد اإلدارة أن لدیھا "تأثیراً ھاماً" على ھذه المستثمر فیھا ومشاركة المجموعة في صیاغة السیاسات التشغیلیة والمالیة وعملیات صنع القرار،

الشركة المستثمر فیھا ("الشركة الزمیلة").

تقوم المجموعة بالمحاسبة عن ھذا االستثمار في الشركة الزمیلة وفًقا لطریقة حقوق الملیكة. 

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة لتحدید ما إذا كان یتعین تسجیل مخصص لقاء الدیون المشكوك الخاصة بھا تقوم المجموعة بمراجعة الذمم المدینة

بلیة في تحصیلھا في قائمة الدخل الموحدة. وعلى وجھ الخصوص، یتعین إصدار حكم من اإلدارة بشأن تقدیر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة المستق
لتقدیرات إلى افتراضات بشأن عدد من العوامل، وقد تختلف النتائج الفعلیة، مما یتترب علیھ عند تحدید مستوى المخصص المطلوب. تستند ھذه ا

) لمزید من المعلومات.٣٣إجراء تغیرات مستقبلیة على المخصص. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (
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(تتمة)التقدیرات واالفتراضات واألحكام المحاسبیة الھامة -٣

األحكام الھامة المستخدمة عند تطبیق المعاییر المحاسبیة (تتمة)

األعمار االنتاجیة للممتلكات والمعدات
ن االعتبار تقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض حساب االستھالك. یحدد ھذا التقدیر بعد األخذ بعی

لألصل أو االستھالك العادي. تقوم المجموعة دوریاً بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة وطریقة االستھالك للتأكد بأن طریقة وسنة العمر المتوقع
االستھالك متوافقة مع النمط المتوقع للمنافع االقتصادیة من ھذه الموجودات. 

التجدید واإلنھاءاألحكام الھامة عند تحدید مدة عقود اإلیجار التي تتضمن خیارات 
عدم ممارسة عند تحدید مدة عقد اإلیجار، تأخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزاً اقتصادیاً لممارسة خیار التجدید، أو 

ا إذا كان من المؤكد بصورة خیار اإلنھاء. یتم تضمین خیارات التجدید (أو الفترات التي تلي خیارات اإلنھاء) في مدة عقد اإلیجار في حال م
التجدید. معقولة أن یتم تجدیده (أو لن یتم إنھائھ). تقوم المجموعة عند بدء اإلیجار بتقییم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خیارات

دث مھم أو تغییر مھم في الظروف تقوم المجموعة بإعادة تقویم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة ھذه الخیارات إذا كان ھناك ح
التي تقع تحت سیطرتھا.

السیاسات المحاسبیة الھامة-٤

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة١-٤
فیما یلي بیاًنا بالسیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة:

أسس توحید القوائم المالیة

الشركات التابعة
) لمزید من التفاصیل حول األحكام التي أجرتھا المجموعة بشأن تحدید السیطرة.٣یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (

لظروف تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقویم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك عندما تشیر الحقائق وا
تغیر في عناصر السیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عند انتقال السیطرة على الشركة التابعة إلى المجموعة ویتم التوقف عند فقدان إلى وجود 

المجموعة مثل ھذه السیطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة التي تم االستحواذ علیھا أو استبعادھا خالل السنة 
المالیة اعتبارًا من تاریخ انتقال السیطرة إلى المجموعة ولحین توقف المجموعة عن ممارسة السیطرة على الشركة التابعة.في القوائم

ینسب الربح/ الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى المساھمین في الشركة األم وحقوق الملكیة غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك
د حقوق الملكیة غیر المسیطرة عجزًا. وعند الضرورة، یتم إجراء تسویات على القوائم المالیة للشركات التابعة كي تتماشى إلى أن یكون رصی

اریف سیاستھا المحاسبیة مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. یتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك حقوق الملكیة والدخل والمص
دیة المتعلقة بالمعامالت بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.والتدفقات النق

ركة تتم المحاسبة عن التغیر في حقوق ملكیة شركة تابعة، دون فقدان السیطرة علیھا، كمعاملة حقوق ملكیة. إذا فقدت المجموعة السیطرة على ش
تابعة، فإنھا تقوم بـ:

(بما في ذلك الشھرة) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة،التوقف عن إثبات الموجودات·
التوقف عن إثبات القیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة،·
التوقف عن إثبات فروقات التحویل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكیة،·
إثبات القیمة العادلة للعوض المستلم،·
بھ،إثبات القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ ·
إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل الموحدة، و·
إعادة تصنیف حصة المساھمین من البنود المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة أو األرباح المبقاة، حسبما ھو ·

لعالقة مباشرة.مالئم، وكما ھو مطلوب في حالة قیام المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات ا

ة عندما تتوقف المجموعة عن توحید أو المحاسبة عن االستثمار في شركة تابعة بسبب فقدان السیطرة، یعاد قیاس أي حصة محتفظ بھا في المنشأ
تریة األولیة ألغراض المحاسبة بالقیمة العادلة، ویتم إثبات التغیر في القیمة الدفتریة في قائمة الدخل الموحدة. تصبح ھذه القیمة العادلة القیمة الدف

تعلق الحقا عن الحصة المحتفظ بھا كشركة زمیلة أو أصل مالي. إضافة إلى ذلك، فإن أي مبالغ مثبتة سابقا في بنود الدخل الشامل اآلخر فیما ی
القة مباشرة. وقد یعني ھذا أن المبالغ بتلك المنشأة تتم المحاسبة عنھا كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الع

التي تم إثباتھا سابقا في بنود الدخل الشامل األخر یتم إعادة تصنیفھا إلى قائمة الدخل الموحدة.

والذي یبین أیًضا بلد التأسیس والنشاطات الرئیسیة ونسب الملكیة..)١تم عرض تفاصیل الشركات التابعة في اإلیضاح (
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)١-٤

أسس توحید القوائم المالیة (تتمة)

(تتمة)الشركات التابعة

حقوق الملكیة غیر المسیطرة
التابعة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة تظھر حقوق الملكیة غیر المسیطرة في نتائج وحقوق الملكیة للشركة 

وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة.

عملیات تجمیع األعمال والشھرة
جمالي كل من العوض المحول، والذي یتم قیاسھ تتم المحاسبة عن عملیات تجمیع األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإ

األعمال، بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل عملیة من عملیات تجمیع
العادلة أو بالحصة التناسبیة في صافي الموجودات القابلة تقوم المجموعة بقیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا بالقیمة 

للتمییز للشركة المستحوذ علیھا. تقید تكالیف االستحواذ المتكبدة كمصاریف، وتدرج ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة.

التعھد بھا من أجل التصنیف والتخصیص وعند قیام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، یتم تقدیر الموجودات والمطلوبات المالیة التي تم 
من المالئم لھا وفقاً للشروط التعاقدیة والظروف االقتصادیة واألوضاع السائدة بتاریخ االستحواذ. یشتمل ذلك على فصل المشتقات المدرجة ض

أدوات مالیة أخرى في العقود الرئیسیة من قبل الشركة المستحوذ علیھا.

بالتكلفة، والتي تمثل الزیادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكیة غیر المسیطرة وأي حصص یتم في األصل، قیاس الشھرة 
العادلة مملوكة سابًقا، عن صافي الموجودات القابلة للتمییز التي تم االستحواذ علیھا والمطلوبات التي تم التعھد بھا. وفي حالة زیادة القیمة

تحوذ علیھا عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقدیرھا للتأكد من قیامھا بصورة صحیحة بتحدید كافة لصافي الموجودات المس
خ الموجودات المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات التي تم التعھد بھا، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في قیاس المبالغ المراد إثباتھا بتاری

نتج عن إعادة التقدیر زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة عن إجمالي العوض المحول، یتم إثبات األرباح االستحواذ. وإذا ما زال ی
في قائمة الدخل الموحدة. 

في القیمة، وبعد اإلثبات األولي لھا، تقاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض
إلى كل وحدة من الوحدات المدرة للنقدیة الخاصة –اعتبارًا من تاریخ االستحواذ –تخصص الشھرة المستحوذ علیھا عند تجمیع األعمال 

بالمجموعة التي یتوقع بأن تستفید من تجمیع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ 
یھا إلى تلك الوحدات.عل

المستبعدة وعند تخصیص الشھرة إلى الوحدة المدرة للنقدیة واستبعاد جزء من العملیة ضمن تلك الوحدة، یتم عندئذ إدراج الشھرة المتعلقة بالعملیة 
االت على أساس القیمة النسبیة للعملیة في القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشھرة المستبعدة في مثل ھذه الح

المستبعدة والجزء المحتفظ بھ من الوحدة المدرة للنقدیة.

العوض المحتمل (المؤجل)
تمل سیتم اثبات العوض المحتمل المراد تحویلھ من قبل الشركة المستحوذة بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. ال یتم إعادة قیاس العوض المح

ملكیة، ویتم المحاسبة عن تسویتھ الالحقة ضمن حقوق الملكیة. یتم قیاس العوض المحتمل المصنف كموجودات أو مطلوبات المصنف كحقوق
األدوات المالیة، بالقیمة العادلة، وتدرج التغیرات في القیمة العادلة –)٩(والذي یمثل أداه مالیة تقع ضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي 

. یتم قیاس العوض المحتمل اآلخر، الذي ال یقع ضمن نطاق المعیار الدولي )٩(لدخل الموحدة وفًقا للمعیار الدولي للتقریر المالي في قائمة ا
، بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة، وتدرج التغیرات في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة.)٩(للتقریر المالي 

الشركة الزمیلة
القرارات الشركة الزمیلة عبارة عن منشأة تمارس علیھا المجموعة تأثیرًا ھاماً. یمثل التأثیر الھام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السیاسات و

ن االستثمارات في الشركة المالیة والتشغیلیة للشركات المستثمر فیھا، ولیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات. تتم المحاسبة ع
الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة، بعد اإلثبات األولي لھا بالتكلفة.

طریقة حقوق الملكیة
في یتم استخدام طریقة حقوق الملكیة عند المحاسبة عن االستثمار في الشركة الزمیلة. وبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم إثبات االستثمارات 

ویتم تعدیلھا بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فیھا لما بعد االستحواذ في قائمة الدخل األصل بالتكلفة
الموحدة، وحصة المجموعة من التغیرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فیھا في قائمة الدخل الشامل الموحدة، إن وجدت.
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أسس توحید القوائم المالیة (تتمة)

الشركة الزمیلة (تتمة)

طریقة حقوق الملكیة (تتمة)

كتخفیض من القیمة الدفتریة لالستثمار.یتم إثبات توزیعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركة الزمیلة

ا عندما تتساوى أو تتجاوز حصة المجموعة في خسائر االستثمارات التي تتم المحاسبة عنھ وفقا لطریقة لحقوق الملكیة حصتھا في المنشأة، بم
ما لم تكن قد تكبدت التزامات أو قامت في ذلك أي ذمم مدینة طویلة األجل أخرى غیر مضمونة، فإن المجموعة ال تقوم بتسجیل خسائر إضافیة،

بدفعات نیابة عن المنشأة األخرى.

تحذف األرباح غیر المحققة، إن وجدت، عن المعامالت بین المجموعة وشركتھا الزمیلة بقدر حصة المجموعة في ھذه الشركة الزمیلة. كما 
اض في قیمة األصل المحول.تحذف الخسائر غیر المحققة ما لم تقدم المعاملة دلیال على حدوث انخف

من وجود یتم إدراج الشھرة، إن وجدت، المتعلقة بالشركة الزمیلة في القیمة الدفتریة لالستثمار وال یتم إطفاؤھا أو اختبارھا بشكل فردي للتأكد
انخفاض في قیمتھا.

الموحدة خارج دخل العملیات.یتم إظھار إجمالي حصة المجموعة في ربح أو خسارة الشركة الزمیلة في قائمة الدخل 

بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قیمة االستثمار في الشركة 
قد الزمیلة. وبتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن االستثمار في الشركة الزمیلة 

قیمتھ. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین القیمة القابلة لالسترداد للشركةانخفضت
الزمیلة وقیمتھ الدفتریة، ثم تقوم بإثبات الخسارة كـ"حصة في أرباح شركة زمیلة" في قائمة الدخل الموحدة.

الشركة الزمیلة، تقوم المجموعة بقیاس وإثبات أي استثمار محتفظ بھ بقیمتھ العادلة. یتم إثباتھا أي فرق بین القیمة وعند فقدان التأثیر الھام على
لموحدة.الدفتریة للشركة الزمیلة عند فقدان التأثیر الھام والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الدخل ا

فیض حصة الملكیة في الشركة الزمیلة ومازال ھناك تأثیراً ھاماً، یتم إعادة تصنیف حصة تناسبیة فقط من المبالغ المثبتة سابقاً في إذا ما تم تخ
بنود الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة، حسبما ھو مالئم.

العمالت األجنبیة

عملة العرض
السعودي، باعتباره العملة الوظیفیة للشركة. یتم عرض القوائم المالیة الموحدة باللایر

المعامالت واألرصدة
تحول المعامالت بالعمالت األجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة بتواریخ المعامالت. وتحول الموجودات والمطلوبات النقدیة 

ویل السائدة في ذلك التاریخ. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن سداد المسجلة بالعمالت األجنبیة بتاریخ إعداد القوائم المالیة، بأسعار التح
ریخیة أو القیمة وتحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة. یتوقف تحویل البنود غیر النقدیة على ما إذا تم إثباتھا بالتكلفة التا

بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة بتاریخ المعاملة.العادلة. تحول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا 

یھ القیمة تحول الموجودات غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار التحویل السائدة في التاریخ الذي تحدد ف
لناتجة عن تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بما یتفق مع إثبات األرباح أو الخسائر العادلة. تتم معالجة األرباح أو الخسائر ا

ا في قائمة الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند (أي فروقات تحویل العمالت على البنود التي یتم إثبات أرباح أو خسائر القیمة العادلة لھ
وحدة، أو قائمة الدخل الموحدة).الدخل الشامل الم
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تصنیف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغیر متداولة
المركز المالي الموحدة، كمتداولة/ غیر متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك:تقوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة 

عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفادھا خالل دورة العملیات العادیة،·
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،·
وعندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أ·
د عندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا بع·

الفترة المالیة.

تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.

تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

العملیات العادیة،عندما یتوقع سدادھا خالل دورة ·
في حالة اقتنائھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،·
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة، أو·
عند عدم وجود حق غیر مشروط للمنشأة لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھرًا بعد الفترة المالیة.·

المطلوبات االخرى كمطلوبات غیر متداولة.تصنف المجموعة كافة 

قیاس القیمة العادلة

ین القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامیة تتم بین متعامل
بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات ستتم إما:في السوق بتاریخ القیاس. یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة 

في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو·
في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.·

عیر الموجودات والمطلوبات وأنھم یسعون تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تس
لتحقیق أفضل مصالحھم االقتصادیة.

ة للمالحظة تستخدم المجموعة طرق تقویم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشأنھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة وزیادة استخدام المدخالت القابل
وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

نف كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة ضمن التسلسل الھرمي تص
لمستویات القیمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة لقیاس القیمة العادلة ككل:

األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.:١المستوى ·
قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.-الھامة لقیاس القیمة العادلة -: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٢المستوى ·
غیر قابلة للمالحظة-مة لقیاس القیمة العادلة الھا-: طرق تقویم تعتبر مدخالت المستوى األدنى ٣المستوى ·

ل بین التسلسل بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي یتم إثباتھا في القوائم المالیة الموحدة بشكل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فیما إذا تم التحوی
لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة مالیة.الھرمي وذلك بإعادة تقویم التصنیف (على أساس مدخالت المستوى األدنى الھامة

ولغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، قامت المجموعة بتحدید فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر الموجودات 
والمطلوبات والتسلسل الھرمي لمستویات قیاس القیمة العادلة المذكورة سابًقا.
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إثبات اإلیرادات
یم تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات عند استالم واستھالك العمیل للخدمات المقدمة من قبل المجموعة على مدى فترة زمنیة، أي عدد أیام تقد

).١٥الخدمات، وھو ما یتفق مع متطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي (

وعة یتم قیاس اإلیرادات على أساس العوض المحدد في العقد المبرم مع العمیل، باستثناء المبالغ المحصلة نیابًة عن أطراف أخرى. تقوم المجم
إیرادات العقود بناًء على خدمات األیدي العاملة المقدمة إلى العمالء (تمثل الخدمات بإثبات اإلیرادات عند تقدیم الخدمات إلى العمالء. یتم إثبات

التزام األداء المنصوص علیھ في العقد) على مدى فترات ھذه العقود.

العوض المتغیر
قھ المجموعة مقابل تحویل الخدمات إذا كان العوض المتعھد بھ في العقد یتضمن مبلغاً متغیرًا، تقوم المجموعة بتقدیر مبلغ العوض الذي تستح

المتعھد بھا إلى العمیل.

مكون التمویل الھام
تقوم المجموعة بتعدیل مبلغ العوض المتعھد بھ، إن وجد، بشأن القیمة الزمنیة للنقود إذا تضمن العقد مكون تمویل ھام.

قیاس التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء
ء (تقدیم الخدمات) على مدى الزمن. تقوم المجموعة بتطبیق طریقة واحدة لقیاس مدى الوفاء بااللتزام. تقوم المجموعة یتم الوفاء بالتزام األدا

باستخدام طریقة المدخالت كأساس لقیاس األداء المنجز حتى تاریخھ.

تكالیف العقود
سترداد ھذه التكالیف من العمالء. وفي الحاالت التي یتم فیھا یتم إثبات تكالیف العقود كمصاریف ما لم یكن لدى المجموعة توقعات معقولة با

لمجموعة استرداد ھذه التكالیف من العمالء، تقوم المجموعة بإطفاء ھذه التكالیف بصورة منتظمة، بما یتفق مع تحویل الخدمات إلى العمیل. تقوم ا
بإثبات تكالیف العقود إذا: 

بعقد متوقع یمكن للمجموعة تحدیده بشكل خاص.كانت التكالیف تتعلق مباشرة بالعقد أو ·
كانت التكالیف تدر موارد للمجموعة أو تعززھا وتستخدم في الوفاء (أو في االستمرار في الوفاء) بالتزامات األداء في المستقبل.·
كان من المتوقع استرداد التكالیف اإلضافیة للحصول على العقد مع العمیل.·
التكالیف في حالة عدم الحصول على العقد أو في حالة عدم التحدید من قبل المجموعة لعقد متوقع.كان من الممكن عدم تكبد ھذه·
كانت التكالیف المتعلقة مباشرة بالعقد (أو عقد متوقع محدد) تتضمن ما یلي:·

العمالة المباشرة،)أ
المواد المباشرة، ب)
أنشطة العقد،تكالیف التخصیص التي تتعلق مباشرة بالعقد أو ج)
التكالیف التي من الواضح انھا قابلة للتحمیل على العمیل بموجب العقد، و )د

التكالیف األخرى المتكبدة فقط بسبب إبرام المنشأة للعقد.ھـ)

موجودات ومطلوبات العقود
الموحدة كموجودات عقود أو مطلوبات عقود استنادًا عند قیام أحد طرفي العقد باألداء، یتعین على المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي

حویلھا إلى العالقة بین أداء المنشأة وقیام العمیل بالسداد. تمثل موجودات العقود حق المنشأة في العوض مقابل الخدمات التي قامت المنشأة بت
التي استلمت المنشأة مقابلھا العوض (أو أن العوض مستحق) إلى العمیل. وتمثل مطلوبات العقود التزام المنشأة بتحویل الخدمات إلى العمیل، و

من العمیل.

اعتبارات األصیل مقابل الوكیل
ل قامت المجموعة بإجراء تقویم للترتیبات الخاصة بھا لتحدید ما إذا كانت تعمل كأصیل، وتقوم بإثبات اإلیرادات على أساس إجمالي، أو تعم

أساس الصافي. وفي ھذا التقویم، أخذت المجموعة بعین االعتبار ما إذا قامت بالحصول على السیطرة كوكیل، وتقوم بإثبات اإلیرادات على 
على الخدمات المحددة قبل تحویلھا إلى العمیل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بصورة رئیسیة عن أداء الخدمات، ومخاطر 

أنھا تعمل كأصیل في كافة ترتیبات اإلیرادات.البضاعة، وحریة تحدید السعر. وقد تبین للمجموعة
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متطلبات العرض واإلفصاح
العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبین مدى تأثر طبیعة اإلیرادات والتدفقات النقدیة وقیمتھا قامت المجموعة بتفصیل اإلیرادات المثبتة من

) لالطالع على اإلفصاح المتعلق باإلیرادات المفصلة.٢٤وتوقیتھا وعدم التأكد منھا بالعوامل االقتصادیة. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (

اإلیرادات األخرى
ئع المرابحة ألجل على أساس مبدأ االستحقاق.یتم إثبات الربح من ودا

یتم إثبات اإلیرادات األخرى عند تحققھا.

التكالیف والمصاریف
تصنف التكالیف المرتبطة مباشرة بتقدیم الخدمات كتكلفة إیرادات. تصنف المصاریف المتعلقة بالتسویق وأنشطة الدعایة والترویج كمصاریف 

خرى غیر المباشرة كمصاریف عمومیة وإداریة.تسویق. تصنف كافة المصاریف األ

الزكاة
تخضع المجموعة ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") في المملكة العربیة السعودیة. یجنب مخصص للزكاة على أساس مبدأ 

، على مخصص الزكاة عند الحصول على االستحقاق، ویتم احتسابھا وتحمیلھا على أساس الوعاء الزكوي. یتم إجراء التعدیالت، إن وجدت
الربوط النھائیة من الھیئة.

النقدیة وشبھ النقدیة
ة ما تتكون النقدیة واألرصدة لدى البنوك من النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بھا لدى البنوك، وجمیعھا متاحة لالستخدام من قبل المجموع

ثالثة أشھر أو أقل، وتخضع لمخاطر غیر جوھریة بشأن التغیرات في القیمة.لم ینص على خالف ذلك ولھا فترات استحقاق لمدة 

ودائع المرابحة ألجل
من تمثل ودائع المرابحة ألجل ودائع لدى بنوك تجاریة محلیة وفترة استحقاقھا أكثر من ثالثة أشھر من تاریخ الشراء ویتوقع بیعھا خالل سنة

تاریخ الفترة المالیة.

األدوات المالیة
اإلثبات والقیاس األولي

إن األداة المالیة عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.

یتم إثبات األداة المالیة في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تصبح المجموعة طرًفا في األحكام التعاقدیة لألداة المالیة.

في حالة البنود غیر المدرجة –تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة بشرائھا أو إصدارھا -األداة المالیة في األصل بالقیمة العادلة زائدًا تقاس 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات المالیة
تصنیف الموجودات المالیة

ي لھا، كمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقیمة العادلة تصنف الموجودات المالیة، عند االثبات األول
من خالل الربح أو الخسارة.

ة:الخسارتقاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة في حالة استیفاء الشرطین التالیین وأن تكون غیر مخصصة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

أن یتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال ھدفھ االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، و)أ
أن ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي، في تواریخ محددة، تدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والعمولة على المبلغ )ب

القائم.األصلي 
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المقتناة ألغراض المتاجرة، یجوز للمجموعة أن تختار بشكل ال رجعة فیھ عرض التغیرات الالحقة عند اإلثبات األولي الستثمارات األسھم غیر 
في القیمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم ھذا االختیار على أساس كل استثمار على حده.

ل الدخل الشامل اآلخر كما ھو مبین أعاله بالقیمة العادلة تقاس كافة الموجودات المالیة غیر المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خال
من خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األولي، یمكن للمجموعة أن تخصص بشكل ال رجعة فیھ أصل مالي یستوفي بطریقة أخرى المتطلبات 

ر كمقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان القیام الالزمة لقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ
بذلك یزیل أو یقلص بشكل كبیر من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ینشأ بخالف ذلك.

لقیمة العادلة یقاس األصل المالي في األصل (ما لم یكن ذمًما مدینة تجاریة ال تتضمن مكون تمویل ھام تم قیاسھ في األصل بسعر المعاملة) با
في حالة البنود غیر المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.–تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ علیھ -زائدًا 

تدفقات النقدیة قامت المجموعة بتصنیف استثماراتھا في وحدات صندوق استثماري بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حیث ال تقتصر ال
آلخر التعاقدیة على المبلغ األصلي والعمولة فقط. لم تمارس المجموعة خیار تصنیف ھذه االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا

).٣٢وذلك ألنھا ال تفي بتعریف استثمارات األسھم طبًقا لمعیار المحاسبة الدولي (

القیاس الالحق
المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الحًقا بالقیمة العادلة. ویتم إثبات صافي األرباح والخسائر، بما في تقاس الموجودات 

ذلك أیة عمولة أو توزیعات أرباح، في قائمة الدخل الموحدة.

أة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي. ویتم تخفیض التكلفة إن الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطف
المطفأة بحسب خسائر االنخفاض في القیمة. یتم إثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة وخسائر االنخفاض في قائمة 

قائمة الدخل الموحدة.الدخل الموحدة. ویتم إثبات أیة أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن اإلثبات في 

ولة المحتسب تقاس االستثمارات في أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحًقا بالقیمة العادلة. یتم إثبات دخل العم
ل الموحدة. ویتم إثبات صافي وفقا لطریقة معدل العمولة الفعلي وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة وخسائر االنخفاض في قائمة الدخ

األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل الموحدة. وعند التوقف عن اإلثبات، یعاد تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل
الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة.

ل اآلخر الحًقا بالقیمة العادلة. یتم إثبات توزیعات األرباح كإیرادات في تقاس استثمارات األسھم المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشام
خرى قائمة الدخل الموحدة، ما لم تكن توزیعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. یتم إثبات صافي األرباح والخسائر األ

لربح أو الخسارة.في قائمة الدخل الشامل الموحدة وال یعاد تصنیفھ أبدًا إلى ا

عملیات إعادة التصنیف
ارة ال یعاد تصنیف الموجودات المالیة بعد اإلثبات األولي لھا، باستثناء الفترة بعد قیام المجموعة بتغییر نموذج األعمال الخاصة بھا إلد

الموجودات المالیة.

التوقف عن االثبات
ق ذلك، أي جزء منھا أو مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة) بصورة رئیسیة (أي یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة (أو، إذ ینطب

المجموعة استبعادھا من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند: انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو قیام
أو التعھد بسدادھا بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخیر وفق "ترتیبات فوریة" وإذا ما (أ) قامت بتحویل حق استالم التدفقات النقدیة من األصل 

صاحبة المجموعة بتحویل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لًألصل، أو (ب) لم تقم المجموعة بتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر الم
األصل.لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على

ھا تقویم وفي الحاالت التي تقوم فیھا المجموعة بتحویل حقوق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو إبرام اتفاقیة ترتیبات فوریة، فإنھ یجب علی
حاالت التي ال یتم فیھا تحویل أو اإلبقاء على معظم المخاطر فیما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكیة. وفي ال

ھ. والمنافع المصاحبة لألصل أو لم یتم فیھا تحویل السیطرة على اًألصل، تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر ارتباط المجموعة المستمر ب
قیاس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لھا وفق نفس وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أیضًا بإثبات المطلوبات المصاحبة لھا. یتم 

األساس الذي یعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت علیھا المجموعة.
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لغ یتم قیاس االرتباط المستمر الذي یكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقیمة الدفتریة األصلیة للموجودات أو الحد األقصى للمب
الذي یجب على المجموعة دفعھ، أیھما أقل.

تقویم خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة
) لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تستخدم مخصص ٩الطریقة المبسطة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (تقوم المجموعة بتطبیق 

الخسائر المتوقعة على مدى العمر. یتم تطبیق الطریقة لتقویم المخصص لقاء:
الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ و·
موجودات العقود.·

شھر قبل كل فترة مالیة وخسائر االئتمان السابقة المقابلة ١٢خسارة المتوقعة على أساس بیانات سداد الذمم المدینة على مدى تحدد معدالت ال
التي تؤثر المتكبدة خالل ھذه الفترة. یتم تعدیل معدالت الخسائر السابقة لتعكس المعلومات الحالیة والمستقبلیة المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي

بتقدیم مقدرة العمالء على سداد الذمم المدینة. قامت المجموعة بتحدید إجمالي الناتج المحلي للملكة العربیة السعودیة (البلد الذي تقوم فیھ على 
الخدمات) على أنھ العامل األكثر مالئمة، وعلیھ تعدل معدالت الخسائر السابقة على أساس التغیرات المتوقعة في ھذه العوامل.

یقة الخسارة المتوقعة عرض إجمالي مبلغ الخسارة إلى األجزاء التالیة: احتمال التعثر عن السداد، الخسارة الناتجة عن التعثر، التعرض تُقسم طر
عند التعثر عن السداد. وفیما یلي وصًفا موجًزا لتلك األجزاء:

تحدیدھا بالفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وتلك الخسارة الناتجة عن التعثر: تمثل تقدیرًا للخسارة الناتجة عن التعثر. ویتم ·
المتوقع استالمھا من قبل الجھة المقرضة بما في ذلك أیة ضمانات رھنیة. وعادة ما یتم عرضھا كنسبة مئویة من التعرض عند التعثر 

عن السداد
احتمال التعثر عن السداد: یمثل احتمال التعثر على مدى أفق زمني معین.·
التعرض عند التعثر عن السداد: یمثل تقدیرًا للتعرض بتاریخ تعثر مستقبلي، مع األخذ في االعتبار التغیرات المتوقعة في التعرض بعد ·

تاریخ إعداد القوائم المالیة، بما في ذلك عملیات سداد المبلغ األصلي والعمولة والسحوبات المتوقعة على التسھیالت المتعھد بھا.

االئتمان المتوقعةطریقة خسائر
تستخدم المجموعة نموذج احتمال التعثر عند نقطة من الزمن لقیاس االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة. یشتمل نموذج احتمال التعثر عند

م ھیكل شروط نقطة من الزمن على المعلومات المستمدة من دورة االئتمان الحالیة، كما یحدد المخاطر عند نقطة من الزمن. ویمكن استخدا
احتمال التعثر عند نقطة من الزمن لقیاس مدى التدھور االئتماني وبدء احتمال التعثر عند إجراء عملیات احتساب المخصصات. كذلك، عند 

یمة احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، بعد تحویل المدخالت بشكل صحیح، یمكن توقع التدفقات النقدیة واحتساب إجمالي الق
الدفتریة ومخصص الخسارة والتكلفة المطفأة لألداة المالیة.

تصورات المتوسط المرجح المتعلقة باالقتصاد الكلي
تقوم المجموعة بتضمین عامل االقتصاد الكلي المتمثل في إجمالي الناتج المحلي لوضع تصورات مع تحقق النتیجة المرجحة باستخدام تصورات 

لتحلیل القائم على التصورات بإدراج المعلومات المستقبلیة في تقدیر االنخفاض في القیمة باستخدام تصورات االقتصاد أسوأ وأفضل حالة. یقوم ا
تقویم الكلي المتعددة المستقبلیة. یعكس تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة المبلغ المرجح باالحتماالت غیر المتحیزة، والذي تم تحدیده عن طریق

لمحتملة.عدد من النتائج ا

د بعد تعدیل المدخالت الخاصة بالنموذج بتصورات االقتصاد الكلي المذكورة أعاله، یتم احتساب احتمال التعثر لكل تصور على حده ویتم تحدی
ئتمان المتوسط المرجح الحتمال التعثر على أساس احتساب التصورات المحتملة. وفي الخطوة األخیرة، یتم تحدید المتوسط المرجح لخسائر اال

المتوقعة على مدى العمر بناًء على احتمالیة التصورات.

یل تقوم المجموعة بإجراء تقویم لموجوداتھا المالیة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان باستخدام تقسیمات مثل المنطقة الجغرافیة ونوع العم
تعثر ومعدالت االسترداد في حالة التعثر.وتصنیف العمیل، وغیر ذلك. وتعكس القطاعات المختلفة الفروقات في احتمال ال

تعریف التعثر
في السیاق أعاله، تنظر المجموعة في التعثر عند:

احتمال عدم قیام العمیل بسداد التزاماتھ االئتمانیة للمجموعة بالكامل دون قیام المجموعة باتخاذ أي إجراءات مثل تسییل الضمانات (في·
حالة االحتفاظ بھا)، أو

یوماً ألي التزام ائتماني جوھري تجاه المجموعة.٣٦٠عمیل موعد االستحقاق لما یزید عن تجاوز ال·
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األدوات المالیة (تتمة)

الموجودات المالیة (تتمة)
(تتمة)تعریف التعثر 

دحضت المجموعة االفتراض بأن التعثر ال یقع عندما تكون ھذه الموجودات المالیة متأخرة السداد وذلك لتعریف وتقویم التعثر. ویستدل على
یوًما.٣٦٠٪ كانت ضمن شریحة أعمارھا ٧٠ذلك من خالل البیانات التاریخیة السابقة حیث إن عملیات التحصیل التي تتجاوز 

ددالمخصص المح
یتم إثبات المخصص المحدد على أساس كل عمیل على حده بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة. تقوم المجموعة بإثبات المخصص المحدد لقاء المبالغ

المستحقة القبض من بعض العمالء. یتم عكس قید المخصصات فقط عند استرداد المبالغ القائمة من العمالء.

الشطب
الدفتریة للموجودات المالیة (إما بشكل جزئي أو بشكل كامل) عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادھا. ویكون ذلك یتم شطب إجمالي القیمة 

لخاضعة عادةً عندما تحدد المجموعة بأن ال یوجد لدى المدین أیة موجودات أو مصادر دخل یمكن أن تدر علیھ تدفقات نقدیة كافیة لسداد المبالغ ا
للشطب.

لمالیةالمطلوبات ا
االثبات األولي والقیاس

قیمة تقوم المجموعة بتصنیف المطلوبات المالیة الخاصة بھا، باستثناء الضمانات المالیة والتزامات القروض، كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بال
في حالة تصنیفھا كمطلوبات مالیة مقتناة العادلة من خالل الربح والخسارة. تصنف المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

.لھااألوليألغراض المتاجرة أو كمشتقات أو تم تخصیصھا على ھذا النحو عند اإلثبات 

القیاس الالحق
بما في ذلك تقاس المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقیمة العادلة، ویتم إثبات صافي األرباح والخسائر 

ي. یتم مصروف العمولة في قائمة الدخل الموحدة. تقاس المطلوبات المالیة األخرى الحًقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعل
ناتجة عن التوقف إثبات مصروف العمولة وأرباح وخسائر تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة. كما یتم إثبات أي أرباح أو خسائر 

عن اإلثبات في قائمة الدخل الموحدة.

التوقف عن اإلثبات
مالیة الحالیة یتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائھ أو انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل المطلوبات ال

أو بتعدیل شروط المطلوبات الحالیة بشكل شبھ كامل، عندئذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل بأخرى من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً،
لموحدة.أو التعدیل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلیة وإثبات مطلوبات جدیدة. یتم اثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في قائمة الدخل ا

المقاصة
طلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة تتم مقاصة الموجودات المالیة والم

المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بیع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.

تكالیف االستقدامالتأشیرات المشتراة والمتاحة والمستخدمة و

التأشیرات المشتراة
احة. تمثل التأشیرات المشتراة المبالغ المدفوعة للجھات الحكومیة مقابل إصدار تأشیرات استقدام للقوى العاملة وتسجل بالتكلفة كتأشیرات مت

القوى العاملة.تشتمل التكالیف على كافة تكالیف الشراء المدفوعة للجھات الحكومیة للحصول على تأشیرات استقدام

التأشیرات المتاحة والمستخدمة وتكالیف االستقدام

تمثل التأشیرات المتاحة الرصید غیر المستخدم من التأشیرات الصادرة من الحكومة.
تصنف التأشیرات ووفًقا للنظام السعودي، یجوز للمجموعة عند رغبتھا أن تسترد بالكامل المبالغ المدفوعة للحصول على التأشیرات المشتراة. 

المتاحة ضمن الموجودات المتداولة.

یتم تحویل التأشیرات من "تأشیرات متاحة" إلى "تأشیرات مستخدمة" وتطفأ في قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى سنتین
وفًقا لمدة عقد العمل. 
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التأشیرات المشتراة والمتاحة والمستخدمة وتكالیف االستقدام (تتمة)

التأشیرات المتاحة والمستخدمة وتكالیف االستقدام (تتمة)
علیھا. یتم إطفاء ھذه التكالیف عند تفعیل التأشیرة في تمثل تكالیف االستقدام المبلغ المدفوع لوكاالت االستقدام نظیر الخدمات التي تم الحصول 

قائمة الدخل الموحدة على مدى سنتین وفًقا لمدة عقد العمل.

حدوث یتم شطب مبلغ الرصید غیر المطفأ من التأشیرات المستخدمة وتكالیف االستقدام مباشرة في قائمة الدخل الموحدة في حالة إنھاء العقد أو 
ار الخدمة.أي شيء یمنع استمر

إثبات سابًقا، كان یتم إثبات التأشیرات المستخدمة وتكالیف االستقدام فوًرا كمصاریف عند تكبدھا وذلك ألن التكالیف المذكورة ال تفي بضوابط
).٤-٢الموجودات وفًقا لإلطار المفاھیمي. إن ھذه المعالجة تعتبر بمثابة تطبیق لسیاسة محاسبیة جدیدة (إیضاح 

تصنیف التأشیرات المستخدمة وتكالیف االستقدام كموجودات متداولة إذا كان من المتوقع استخدامھا خالل سنة اعتباًرا من تاریخ قائمة یتم 
المركز المالي الموحدة، وإال یتم تصنیفھا كموجودات غیر متداولة.

رسوم اإلقامة وتصاریح العمل
مة الدخل الموحدة على مدى سنة واحدة وفًقا لصالحیة تلك التصاریح.یتم إطفاء رسوم اإلقامة وتصاریح العمل في قائ

الممتلكات والمعدات
تشتمل التكلفة تظھر الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاریخیة، بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت.

التاریخیة على المصاریف المتعلقة مباشرة بشراء ھذه البنود. تقید مصاریف اإلصالح والصیانة كمصاریف في قائمة الدخل الموحدة خالل 
ت المباني الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. تتم رسملة التحسینات التي تزید، بصورة جوھریة، من قیمة أو عمر الموجودات المعنیة. تطفأ تحسینا

المستأجرة بطریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسینات أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر.

الفئة یمثل حساب األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ الموجودات في مرحلة اإلنشاء أو التطویر. یتم تحویل األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ إلى 
والمعدات (وفًقا لطبیعة األصل) بعد إحضار األصل إلى الموقع و/ أو الحالة الالزمة لتأھیلھ للعمل على النحو المنشود المالئمة ضمن الممتلكات

متعلقة من قبل اإلدارة. تشتمل تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ على سعر الشراء وتكلفة اإلنشاء/ التطویر وأیة تكالیف 
أو شراء ھذا البند الذي تریده اإلدارة. تتم رسملة التكالیف المرتبطة باختبار بنود األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ (قبل إتاحتھا مباشرة بإنشاء

وال لالستخدام) بعد خصم المتحصالت من بیع أي إنتاج خالل فترة االختبار. إن األراضي واألعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ ال یتم استھالكھا 
اؤھا.إطف

یقة یحسب االستھالك بدءًا من تاریخ توفر بند الممتلكات والمعدات القابلة لالستھالك للغرض الذي أنشئ من أجلھ. یتم احتساب االستھالك بطر
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات على النحو التالي:

عدد السنوات
٤–١٠المعدات المكتبیة

٢٠-٤٠المباني
٤السیارات

١٠األثاث والتركیبات
سنوات أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر١٠تحسینات المباني المستأجرة

یتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن عملیات االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القیمة الدفتریة، وإدراجھا في قائمة الدخل الموحدة.

القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة وطرق استھالك الممتلكات والمعدات سنویاً، ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مالئماً، تتم مراجعة 
بتاریخ كل قائمة مركز مالي موحدة.

بلیة متوقعة من االستعمال. تدرج یتم التوقف عن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستق
أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (والتي یتم احتسابھا كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل)

في قائمة الدخل الموحدة وذلك خالل الفترة التي یتم فیھا التوقف عن إثبات األصل.
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الممتلكات والمعدات (تتمة)

القیمة القابلة لالسترداد یتم تخفیض القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات فوًرا إلى قیمتھا القابلة لالسترداد في حالة زیادة القیمة الدفتریة عن 
المقدرة لھا.

الموجودات غیر الملموسة
مستحوذ تقاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لھا بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غیر الملموسة ال

قصاً اإلطفاء علیھا في عملیة تجمیع أعمال القیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي لھا، تقید الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة نا
درج المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال یتم رسملة الموجودات غیر الملموسة المطورة داخلیاً، فیما عدا تكالیف التطویر المرسملة، وت

المصاریف ذات العالقة في قائمة الدخل الموحدة وذلك خالل الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.

ات غیر الملموسة كـ "محددة" أو "غیر محددة" المدة. تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد تصنف األعمار اإلنتاجیة للموجود
على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجعھا للتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا 

لموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد مرة واحدة على األقل في نھایة كل فترة مالیة. یتم االنخفاض. یتم مراجعة فترة وطریقة إطفاء ا
محاسبیاً وذلك بتعدیل فترة –معالجة التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المنافع االقتصادیة المستقبلیة التي تضمنھا األصل 

یتم اعتبارھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم إثبات مصروف إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي أو طریقة إطفاء، حسبما ھو مالئم، و
لھا عمر انتاجي محدد في قائمة الدخل الموحدة ضمن المصاریف العمومیة واإلداریة.

نھا، ویتم احتسابھ بطریقة القسط الثابت على مدى یتم احتساب اإلطفاء اعتبارًا من تاریخ توفر الموجودات غیر الملموسة لالستخدام المنشود م
األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات على النحو التالي:

عدد السنوات
١٠تراخیص تدبیر
٢عالقات العمالء

انخفاض في قیمتھا وذلك لوحدھا ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر محدد بل یتم اختبارھا سنویاً للتأكد من عدم وجود 
یتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر إنتاجي غیر محدد سنویاً وذلك أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدیة.

من "عمر غیر محدد" إلى "عمر محدد" على للتأكد فیما إذا كان التقویم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال یزال ھناك ما یؤیده، وإال یتم التغییر
أساس مستقبلي.

یتم التوقف عن إثبات الموجودات غیر الملموسة عند االستبعاد (أي بتاریخ انتقال السیطرة إلى الجھة المستلمة)، أو عند عدم وجود منافع
تجة عن التوقف عن إثبات أي أصل (والتي یتم احتسابھا اقتصادیة مستقبلیة متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر نا

كفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الدخل الموحدة.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ود انخفاض في قیمة أصل ما. وفي حالة وجود تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود أي دلیل على وج

ابلة مثل ھذا الدلیل أو عندما یكون مطلوبًا إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القیمة، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة الق
أو الوحدة المدرة للنقدیة، ناقصا تكالیف البیع والقیمة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القیمة القابلة لالسترداد القیمة األعلى للقیمة العادلة لألصل

الحالیة، ویتم تحدیدھا ألصل فردي ما لم ینتج عن األصل تدفقات نقدیة واردة مستقلة بشكل كبیر عن تلك الناتجة عن الموجودات األخرى أو
ة للنقدیة، عن القیمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوحدة مجموعات من الموجودات. وفي حالة زیادة القیمة الدفتریة لًألصل، أو الوحدة المدر

المستقبلیة المدرة للنقدیة، یعتبر منخفض القیمة ویخفض إلى القیمة القابلة لالسترداد لھ. وعند تقدیر القیمة الحالیة، یتم خصم التدفقات النقدیة
كاة) والذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المالزمة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم (لما قبل الز

لألصل.

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القیمة على أساس الموازنات التفصیلیة والتوقعات والتي یتم إعدادھا بصورة منفصلة لكل وحدة من 
ا الموجودات الفردیة. تغطي ھذه الموازنات والتوقعات عادة فترة خمس سنوات. وبالنسبة الوحدات المدرة للنقدیة بالمجموعة التي خصصت إلیھ

للفترات األطول، یتم احتساب معدل النمو للمدى الطویل األجل وتطبیقھ على التدفقات النقدیة المستقبلیة بعد فترة الموازنة.

ة من العملیات المستمرة في قائمة الدخل الموحدة ضمن المصاریف وبما یتمشى مع وظیفة األصل المنخفض یتم اثبات خسائر االنخفاض في القیم
القیمة.
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)١-٤

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة)

المذكورة أعاله، یتم في نھایة كل سنة مالیة، إجراء تقویم للتأكد من وجود أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض المثبتة بالنسبة للموجودات عدا 
درة للنقدیة.سابقاً لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة الم

قید خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً، فیما عدا الشھرة، فقط في حالة وجود تغیر في االفتراضات المستخدمة في تحدید القیمة القابلة یتم عكس 
لقیمة لالسترداد منذ تاریخ إثبات آخر خسارة انخفاض في القیمة. إن عكس القید ھذا محدود بحیث ال تزید القیمة القابلة لالسترداد لألصل عن ا

فتریة التي كان من المفترض تحدیدھا، بعد خصم االستھالك، فیما لو لم یتم إثباتھا خسارة االنخفاض في السنوات السابقة. یتم إثبات عكسالد
القید ھذا في قائمة الدخل الموحدة.

التأمینات المحتجزة
كتأمینات ومحتفظ بھا لدى المجموعة لحین استكمال/إنھاء تمثل التأمینات المحتجزة المبالغ المساویة لراتب شھرین تم تحصیلھا من العمالء 

لمبالغ عقود القوى العاملة. وعند إنھاء العقد أو وقوع أي شيء یحول دون استمرار الخدمة، تقوم المجموعة باسترداد الرصید أو استخدامھ لقاء ا
طلوبات المتداولة.القائمة المستحقة من العمالء. وعلیھ، یتم إظھار التأمینات المحتجزة ضمن الم

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

االلتزامات قصیرة األجل
ادھا بالكامل إن االلتزامات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غیر النقدیة واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر والبدالت، المتوقع سد

فیھا الموظفین بتقدیم الخدمات ذات العالقة، یتم إثباتھا بشأن خدمات الموظفین حتى نھایة خالل اثني عشر شھرا بعد انتھاء الفترة التي یقوم
ألخرى في الفترة المالیة، وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعھا عند تسویة االلتزامات. یتم عرض االلتزامات ضمن الدائنین والمبالغ المستحقة الدفع وا

قائمة المركز المالي الموحدة.

مكافأة نھایة الخدمةالتزام 
یمثل برنامج المنافع المحددة األساسي الخاص بالمجموعة برنامج مكافأة نھایة الخدمة بمبلغ مقطوع. 

ج في قائمة المركز المالي الموحدة القیمة الحالیة اللتزام المنافع المحددة بتاریخ إعداد القوائم المالیة. إن ھذا البرنامھیمثل التزام المنافع المثبت
غیر ممول، األمر الذي یعني قیام المجموعة بدفع المنافع حال استحقاقھا عند ترك الموظفین للعمل.

یمة الحالیة یتم إعادة قیاس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواریین مستقلین باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم تحدید الق
خصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات عالیة الجودة المسجلة اللتزام المنافع المحددة ب

سوق عمیق لسندات الشركات بالعملة التي سیتم دفع المنافع بھا، وتكون لھا شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم وجود 
الملحوظة على للعوائدالخصم وفًقا معدل، تم تحدید ٢٠١٩دیسمبر ٣١دام أسعار السوق على السندات الحكومیة. في عالیة الجودة، یتم استخ

السندات الحكومیة السعودیة.

الموظفین یتوقف التزام المنافع المحددة أیًضا على االفتراضات المتعلقة بالزیادات المستقبلیة في الرواتب والمعدل الذي من المتوقع عنده ترك 
بالنسبة للعمالة والعمالة المنزلیة، وذلك لتوفیر االستقرار %٠٪ سنوًیا بالنسبة للموظفین و٥للعمل. افترضت المجموعة أن الرواتب ستزید بمعدل 

، تقوم المجموعة مرتفعة للغایة، لكن یمكن أن تتغیر بسرعة من سنة ألخرى. علیھلحساب الدخل الشامل اآلخر. تعتبر معدالت استقالة الموظفین
بتحدیث ھذا االفتراض من سنة ألخرى تماشًیا مع تطور الخبرات الجدیدة.

یتم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبیق معدل الخصم على صافي رصید التزام المنافع المحددة. یتم إدراج ھذه التكلفة في رواتب ومصاریف 
یة في ومنافع الموظفین األخرى في قائمة الدخل الموحدة. یتم إثبات أرباح وخسائر إعادة القیاس الناتجة عن التغیرات في االفتراضات االكتوار
عدیالت الفترة التي تحدث فیھا في بنود الدخل الشامل اآلخر. یتم إثبات التغیرات في القیمة الحالیة اللتزامات المنافع المحددة الناتجة عن ت

البرنامج أو تقلیص األیدي العاملة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة كتكالیف خدمة سابقة.

ة المتعلقة بمكافأة نھایة الخدمة وكذلك الزیادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرة في قائمة یتم إثبات تكالیف الخدمات الحالیة والسابق
بنود الدخل الموحدة. إن أیة تغیرات في صافي االلتزامات نتیجة لعملیات التقویم االكتواریة والتغیرات في االفتراضات یتم إعادة قیاسھا في 

الدخل الشامل اآلخر.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)١-٤

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (تتمة)

التزام مكافأة نھایة الخدمة (تتمة)
بعین االعتبار أحكام نظام العمل السعودي باإلضافة إلى السیاسة الخاصة بالمجموعة.تأخذ عملیة التقویم االكتواري

توزیعات األرباح
م یعد تقوم المجموعة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزیعات األرباح للمساھمین في الشركة األم عند الموافقة على التوزیع وأن التوزیع ل

اً ألحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، تتم الموافقة على توزیعات األرباح عند المصادقة علیھا من یتوقف على تقدیر الشركة. وطبق
یھا من قبل المساھمین، ویتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكیة. تقید توزیعات األرباح المرحلیة عند اإلعالن عنھا والموافقة عل

قبل مجلس اإلدارة.

خصصاتالم
یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونیة أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنھ من المحتمل ان یتطلب األمر 

لقاء ت استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن إجراء تقدیٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق بھ. ال یتم إثبات مخصصا
خسائر العملیات المستقبلیة.

ل الخصم تقاس المخصصات بالقیمة الحالیة ألفضل تقدیرات اإلدارة للمصاریف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نھایة الفترة المالیة. یمثل معد
ق للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المصاحبة المستخدم لتحدید القیمة الحالیة معدل ما قبل الزكاة الذي یعكس عملیات التقویم الحالیة في السو

لاللتزام. یتم إثبات الزیادة في المخصص نتیجة مرور الوقت كتكالیف تمویل.

المعلومات القطاعیة
القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المجموعة الذي:

عنھا،نتیجةمصاریفوتتكبدإیراداتمنھاتتحققأنیمكنبأنشطةیقوم·
واألداء،وتقویمالمواردبتوزیعالمتعلقةالقراراتاتخاذأجلمناإلدارةقبلمنباستمرارعملیاتھنتائجتحلیلیتم·
.مالیةمعلوماتبشأنھتتوفر·

تقدم یتم تنظیم وإدارة األعمال التشغیلیة الخاصة بالمجموعة بصورة مستقلة وفًقا لطبیعة الخدمات المقدمة، ویمثل كل قطاع وحدة استراتیجیة 
منتجات مختلفة للسوق الخاصة بھ.

ألغراض إداریة، تم تقسیم المجموعة إلى قطاعین، بناًء على خدمات تورید القوى العاملة كما ھو مبین أدناه:

تقوم المجموعة بتورید القوى العاملة للشركات، التي تشكل جزًءا من اإلیرادات الناتجة من قطاع الشركات الخاص بھا.·
قوم المجموعة بتورید القوى العاملة لألفراد حسب احتیاجاتھم (مثل الممرضات والخدم وغیر ذلك)، والتي تشكل جزًءا من وبالمثل، ت·

اإلیرادات الناتجة من قطاع األفراد.

صادیة معینة القطاع الجغرافي عبارة عن مجموعة من الموجودات أو العملیات أو المنشآت التي تزاول أنشطة مدرة لإلیرادات في بیئة اقت
وتتعرض لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك العاملة في بیئات اقتصادیة أخرى. تتم عملیات المجموعة في كل من المملكة العربیة السعودیة 

واإلمارات العربیة المتحدة.

التغیرات في اإلفصاحات والسیاسات المحاسبیة الھامة٢-٤

اإلیجار"): "عقود١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (
وذلك باستخدام طریقة ٢٠١٩ینایر ١) اعتباًرا من تاریخ تطبیقھ اإللزامي في ١٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (

اختارت المجموعة التحول المبسطة المعدلة المسموح بھا طبقاً لألحكام االنتقالیة المحددة في المعیار. وعلیھ، لم یتم تعدیل بیانات المقارنة. كما
شھًرا أو أقل وال تتضمن خیار شراء ("عقود ١٢أیًضا استخدام إعفاءات اإلثبات بشأن عقود اإلیجار التي تكون مدتھا، بتاریخ بدء العقد، 

اإلیجار قصیرة األجل")، وعقود اإلیجار الذي یكون فیھا األصل محل العقد منخفض القیمة ("الموجودات منخفضة القیمة").
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)اإلفصاحاتفي التغیرات٢-٤

): "عقود اإلیجار" (تتمة)١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

:٢٠١٩ینایر ١كما في األثر على قائمة المركز المالي الموحدة للشركة (الزیادة/ (النقص))
لایر سعودي

الموجودات
٣٤٬٩٩٦٬٤٩٦موجودات حق االستخدام

)١٬٦٤٧٬٠٤٣(مقدًما وموجودات متداولة أخرىمصاریف مدفوعة 
٣٣٬٣٤٩٬٤٥٣إجمالي الموجودات

المطلوبات
٢٦٬٩٦٢٬١٦٩غیر متداولجزءإیجارعقودالتزامات

٦٬٣٨٧٬٢٨٤دائنون تجاریون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى (*)
٣٣٬٣٤٩٬٤٥٣إجمالي المطلوبات

اإلیجار ضمن الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى.عقودتم إدراج الجزء المتداول من التزامات(*) 

اإلیجار وموجودات حق االستخدام المتعلقة بالعقود التي عقود )، قامت المجموعة بإثبات التزامات ١٦عند تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
). تم قیاس االلتزامات بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار ١٦كعقود إیجار طبقاً للمبادئ الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (تم التوصل إلیھا

. تم قیاس موجودات حق االستخدام ذات العالقة بمبلغ مساوي ٢٠١٩ینایر ١المتبقیة، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي كما في 
٣١اإلیجار، بعد تعدیلھ بمبلغ الدفعات المدفوعة مقدماً المتعلقة بذلك اإلیجار الذي تم إثباتھ في قائمة المركز المالي الموحدة كما في اللتزامات 

.٪٥٫٥٠إلى ٪٣٫١٢من ٢٠١٩ینایر ١. یتراوح معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على التزامات عقود اإلیجار في ٢٠١٨دیسمبر 

المجموعة أیًضا بتطبیق الوسائل العملیة المتوفرة حیث:قامت 
قامت باستخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إیجار ذات خصائص متشابھة بصورة معقولة.·
قامت باالعتماد في تقییمھا فیما إذا كانت عقود اإلیجار ھي عقود متوقع خسارتھا مباشرة قبل تاریخ التطبیق األولي.·
شھًرا من تاریخ التطبیق ١٢عفاءات الخاصة بعقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار التي تنتھي مدتھا خالل قامت بتطبیق اإل·

األولي.
توفر المعلومات للتقییم وتضمین ھذه التكالیف عند تحدید التزامات عقود إیجار.·
یشتمل على خیارات تمدید عقد اإلیجار أو إنھائھ.قامت باستخدام اإلدراك المتأخر في تحدید مدة عقد اإلیجار إذا كان العقد ·

) إلى التزامات اإلیجار طبًقا للمعیار ١٧یوضح الجدول التالي تسویة االلتزامات بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة طبًقا لمعیار المحاسبة الدولي (
:٢٠١٩ینایر ١) كما في ١٦الدولي للتقریر المالي (

لایر سعودي

٢٠١٨٢٥٬٣٣٠٬٨٤٣دیسمبر ٣١بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كما في االلتزامات
)٣٩١٬٨٠٠((ناقًصا): االلتزامات المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل والموجودات منخفضة القیمة

٢٤٬٩٣٩٬٠٤٣

٢٣٬٣٥٩٬٦٥٢المبالغ المخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة
٢٠١٨٩٬٩٨٩٬٨٠١دیسمبر ٣١زائدًا: عقود معاد تقویمھا بفترات تمدید اختیاري غیر مثبتھ كما في 

٢٠١٩٣٣٬٣٤٩٬٤٥٣ینایر ١اإلیجار المثبتة كما في عقودالتزامات

بالتاریخ الذي تكون فیھ الموجودات المستأجرة متاحة یتم إثبات عقود اإلیجار كموجودات حق استخدام إضافة إلى االلتزامات المقابلة لھا وذلك 
لموحدة على لالستخدام من قبل المجموعة. یتم توزیع كافة دفعات اإلیجار بین االلتزام وتكلفة التمویل. یتم إثبات تكلفة التمویل في قائمة الدخل ا

نتاجي لألصل أو مدة عقد اإلیجار على أساس القسط الثابت، مدى فترة عقد اإلیجار. یتم استھالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإل
أیھما أقصر.
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السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٤

والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)اإلفصاحاتفي التغیرات٢-٤

): "عقود اإلیجار" (تتمة)١٦المعیار الدولي للتقریر المالي (

دیسمبر ٣١فیما یلي بیان القیمة الدفتریة لموجودات حق االستخدام والتزامات اإلیجار الخاصة بالمجموعة والتغیرات خالل السنة المنتھیة في 
٢٠١٩:

موجودات حق 
االستخدام

عقودالتزامات
یجار (*)اإل

لایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٩٣٤٬٩٨٨٬١٨٩٣٣٬٣٤١٬١٤٦ینایر ١كما في 
٩٬٥٨٤٬٩٦١٩٬٥٨٤٬٩٦١إضافات
-)٨٬٣١٠٬٨٦٢(استھالك

١٬٠٣٨٬٧٨١-تكالیف تمویل
)٨٬٥٩٦٬١٦٨(-مبالغ مدفوعة

٢٠١٩٣٦٬٢٦٢٬٢٨٨٣٥٬٣٦٨٬٧٢٠دیسمبر ٣١كما في 

ملیون لایر سعودي (تم إدراج الجزء المتداول ٢٨٫٠اإلیجار عقود، بلغ الجزء غیر المتداول من التزامات٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في (*) 
ملیون لایر سعودي ضمن الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى).٧٫٤وقدره 

ملخص السیاسات المحاسبیة الجدیدة

موجودات حق االستخدام
األولي اللتزام عقود اإلیجار، وأي دفعات إیجار مدفوعة بتاریخ بدء یتم في األصل قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة شاملة مبلغ القیاس 

اإلیجار أو قبلھ، ناقًصا أي حوافز إیجار مستلمة وأي تكالیف مباشرة أولیة وتكالیف إعادة األصل إلى حالتھ األصلیة، إذ ینطبق ذلك.

اإلیجارعقودالتزامات
اإلیجار، إذ ینطبق ذلك، على صافي القیمة الحالیة للدفعات الثابتة (بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوھرھا) ناقًصا أي عقودتشتمل التزامات

أجر حوافز إیجار مستحقة القبض ودفعات اإلیجار المتغیرة التي یتم تحدیدھا وفًقا لمؤشر أو معدل ما، والمبالغ المتوقع دفعھا من قبل المست
لقیمة المتبقیة، وسعر ممارسة خیار الشراء إذا كان المستأجر متأكدًا بصورة معقولة من ممارسة ذلك الخیار، ودفعات غرامات بموجب ضمانات ا

إنھاء عقد اإلیجار إذا كانت مدة اإلیجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخیار.

عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة
مجموعة بتطبیق اإلعفاء من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل الخاصة بھا (أي عقود اإلیجار التي تبلغ تقوم ال
شھًرا أو أقل اعتباًرا من تاریخ بدء اإلیجار وال تتضمن خیار الشراء). الموجودات منخفضة القیمة ھي البنود التي ال تفي بحد ١٢مدتھا 

ة األدنى للرسملة وتعتبر غیر ھامة لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة ككل. یتم إدراج دفعات اإلیجار المتعلقة بعقود اإلیجار المجموع
قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

كام الھامة عند تحدید مدة عقود اإلیجار التي تتضمن خیارات التجدید واإلنھاء وتقدیر معدل االقتراض ) اإلفصاح عن األح٣تم في اإلیضاح (
اإلضافي.

التأشیرات المستخدمة وتكالیف االستقدام
تفي بضوابط إثبات سابًقا، كان یتم إثبات التأشیرات المستخدمة وتكالیف االستقدام فوًرا كمصاریف عند تكبدھا وذلك ألن التكالیف المذكورة ال

، قامت المجموعة بإدراج بعض الشروط في عقود العمل، والتي أثبتت ٢٠١٩یولیو ١الموجودات وفًقا لإلطار المفاھیمي. لكن اعتباًرا من 
محاسبیة جدیدةإمكانیة استرداد التكالیف المذكورة، وعلیھ تم رسملة تلك التكالیف كموجودات. إن ھذه المعالجة تعتبر بمثابة تطبیق لسیاسة 

.)١٠(إیضاح 



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٢٩

المعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد-٥
م تم اإلفصاح أدناه عن المعاییر والتفسیرات الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة الموحدة للمجموعة. تعتز

ھذه المعاییر، إذ ینطبق ذلك، عند سریانھا.المجموعة تطبیق 

): تعریف األعمال٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
عملیات )٣(، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التعدیالت على تعریف األعمال الوارد في المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠١٨في أكتوبر 

ح تجمیع األعمال، وذلك لمساعدة المنشآت في تحدید ما إذا كانت مجموعة من األنشطة والموجودات المستحوذ علیھا تعتبر أعماال أم ال. وتوض
عناصر غیر تلك التعدیالت الحد األدنى من المتطلبات الخاصة باألعمال، وتلغي تقییم ما إذا كان المتعاملون في السوق قادرین على استبدال أي 

موجودة، وتضیف إرشادات لمساعدة المنشآت في تقییم ما إذا كانت العملیة المستحوذ علیھا جوھریة، وتضع قیودًا على تعریفات األعمال 
والمخرجات، كما تقدم اختبار اختیاري لتركز القیمة العادلة. وقد تم تقدیم أمثلة توضیحیة جدیدة إلى جانب تلك التعدیالت.

لتعدیالت تنطبق مستقبًال على المعامالت أو األحداث األخرى التي تقع في أو بعد تاریخ التطبیق ألول مرة، فإن المجموعة لن تتأثر وحیث أن ا
بتلك التعدیالت في تاریخ التحول.

): تعریف األھمیة النسبیة٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
عرض القوائم المالیة، ومعیار المحاسبة -) ١، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (٢٠١٨في أكتوبر 

) السیاسات المحاسبیة، والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء، وذلك لتوحید تعریف "األھمیة النسبیة" في كافة المعاییر ٨الدولي (
ب معینة في التعریف. یوضح التعریف الجدید أن المعلومات تكون ذات أھمیة نسبیة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر ولتوضیح جوان

لقوائم إغفالھا أو تحریفھا أو حجبھا على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة المعدة لغرض عام وذلك على أساس تلك ا
تي توفر معلومات مالیة عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالیة.المالیة، وال

لیس من المتوقع أن یكون للتعدیالت على تعریف األھمیة النسبیة أثر جوھري على القوائم الموحدة المالیة للمجموعة.

النقدیة وشبھ النقدیة-٦
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

١٣١٬٤٢٣٬٩٧٦٨١٬٤٨٥٬٤٧٨نقد لدى البنوك
٢٨٠٬٣٩٩٢٠٨٬٣٦٥نقد في الصندوق

-٥٧٬٠٠٠٬٠٠٠استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقلةوفترقصیرة األجل ودیعة
١٨٨٬٧٠٤٬٣٧٥٨١٬٦٩٣٬٨٤٣اإلجمالي

ودائع المرابحة ألجل-٧

خالل سنة من تحققھاتمثل ودائع المرابحة ألجل ودائع لدى بنوك تجاریة محلیة وفترة استحقاقھا أكثر من ثالثة أشھر من تاریخ الشراء ویتوقع 
دیسمبر ٣١و ٢٠١٩دیسمبر ٣١تاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة. یتم تحدید أسعار العموالت المتغیرة على ودائع المرابحة ألجل كما في 

على أساس األسعار التجاریة السائدة في السوق.٢٠١٨



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٠

المدینون-٨

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٢٧٠٬٨٧١٬١٥٩١٧٤٬٢٥٢٬٢٩١مدینون
٢٢٬٧٥٠٬٨٢٦١٦٬١٠٥٬٦٩٥)١٢مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 

٢٩٣٬٦٢١٬٩٨٥١٩٠٬٣٥٧٬٩٨٦
)٤٤٬٥٥٦٬٠٨٠()٦٢٬٩٨٢٬٣٥٤(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٢٣٠٬٦٣٩٬٦٣١١٤٥٬٨٠١٬٩٠٦اإلجمالي

برة تشتمل أرصدة المدینین التجاریین على صافي المبالغ المستحقة بدون عمولة من العمالء الذین ال یوجد لھم تصنیف ائتماني. بناًء على الخ
م السابقة، یتوقع تحصیل كافة الذمم المدینة التجاریة التي لم تنخفض قیمتھا. وأنھ لیس من سیاسة المجموعة الحصول على ضمانات بشأن الذم

المدینة، وبالتالي فإن معظمھا بدون ضمانات. 

كانت حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیھا كاآلتي:
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي

٤٤٬٥٥٦٬٠٨٠٣٣٬٤٢٠٬٢٢٩في بدایة السنة
٢٣٬٠١٥٬٣٧٣١١٬١٣٥٬٨٥١المحمل للسنة
-)٤٬٥٨٩٬٠٩٩(مبالغ مشطوبة
٦٢٬٩٨٢٬٣٥٤٤٤٬٥٥٦٬٠٨٠في نھایة السنة

فیما یلي تحلیًال ألعمار الذمم المدینة التي لم تنخفض قیمتھا:

متأخرة السداد ولم تنخفض قیمتھا

اإلجمالي
غیر متأخرة السداد 
یوماً ٩٠أقل من ولم تنخفض قیمتھا

١٨٠-٩٠
یوًما

٣٦٠-١٨٠
یوًما

٣٦٠أكثر من 
یوما 

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديسعوديلایر 
٢٠١٩٢٣٠٬٦٣٩٬٦٣١٧٨٬٤٨١٬١٤٧٦٧٬٩٢٣٬١٢٠٣٠٬١٤٣٬٠٤٢١٣٬٠٦٠٬١٣٥٤١٬٠٣٢٬١٨٧دیسمبر ٣١
٢٠١٨١٤٥٬٨٠١٬٩٠٦١٦٬١٩٦٬٦٠٤١١٩٬٧٦٦٬٩٠٢٤٬١١٧٬٢٨٤١٬٢٧٨٬٢٥٠٤٬٤٤٢٬٨٦٦دیسمبر ٣١

موجودات ومطلوبات العقود-٩

موجودات العقود
وغیر المقدم بھا فواتیر بتاریخ إعداد القوائم المالیة لمقدمة ت الخدماالعوض لقاء المجموعة في ابحق د بصورة رئیسیة لعقودات اتتعلق موجو

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

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٣١٬١٣٤٬٣٤٩٣٧٬٥٣٥٬٧١٢موجودات عقود
)١٬٧٤٨٬٥١١()١٢١٬٦٧٧(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٣١٬٠١٢٬٦٧٢٣٥٬٧٨٧٬٢٠١اإلجمالي

فیما یلي بیان حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیھا:
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
١٬٧٤٨٬٥١١١٬٢١٩٬٦٤٦في بدایة السنة

٥٢٨٬٨٦٥)١٬٦٢٦٬٨٣٤((عكس) المحمل للسنة
١٢١٬٦٧٧١٬٧٤٨٬٥١١السنةنھایةفي



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣١

(تتمة)العقود موجودات ومطلوبات -٩

مطلوبات العقود
إلیرادات تتعلق مطلوبات العقود بصورة رئیسیة بالعوض المدفوع مقدماً والمستلم من العمالء واإلیرادات غیر المكتسبة، والتي بشأنھا یتم إثبات ا

عند الوفاء بالتزامات األداء.

خرىاألمتداولةموجوداتالمدفوعة مقدماً والمصاریف ال-١٠

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

١٤٧٬٠٧٦٬٨٠٥١١٥٬٦٣٧٬٠٢٣رسوم إقامة وتصاریح عمل
-٢٢٬٧٧٨٬٧٥٠(أ)تكالیف استقدام

١٦٬١٨٤٬٩٢٤١٥٬١١٠٬١٣٣دفعات مقدمة للموردین
-١٢٬٣٨١٬٩٩١تأمینات خطابات ضمان

-٧٬٩٢٣٬٢٦٦(أ)تأشیرات مستخدمة
٥٬٥٩٤٬١٠٦٤٬٦٠٦٬٥٦٠إیجار مدفوع مقدًما

٣٬١٤٢٬٤٤١-دفعات مقدمة لكبار موظفي اإلدارة
٧٬٨٩٠٬٤٠٨١٠٬٥٢٩٬٦٥٢مصاریف مدفوعة مقدًما أخرى

٢١٩٬٨٣٠٬٢٥٠١٤٩٬٠٢٥٬٨٠٩

:متداولةوغیرمتداولةكموجوداتالمعروضةالمستخدمةوالتأشیراتاالستقدامتكالیفتحلیلیليفیما)أ(

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

-٣٨٬٧١٥٬٨٢٥تكالیف استقدام
-١٣٬٥١٤٬١٩٣تأشیرات مستخدمة

٥٢٬٢٣٠٬٠١٨-
-٢٢٬٧٧٨٬٧٥٠ناقصاً: جزء متداول من تكالیف االستقدام

-٧٬٩٢٣٬٢٦٦المستخدمةناقصاً: جزء متداول من التأشیرات 
-٢١٬٥٢٨٬٠٠٢جزء غیر متداول من تكالیف االستقدام والتأشیرات المستخدمة

كانت الحركة في تكالیف االستقدام خالل السنة على النحو التالي:

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

--في بدایة السنة
-٧٤٬٥٤٨٬٢٧٢إضافات خالل السنة
-)٣٥٬٨٣٢٬٤٤٧(إطفاء خالل السنة
-٣٨٬٧١٥٬٨٢٥في نھایة السنة

كانت الحركة في التأشیرات المستخدمة خالل السنة على النحو التالي:

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

--في بدایة السنة
٣١٬٧٢٥٬٧٥٠٢٥٬٧٣٨٬٠٠٠)١١محول من تأشیرات متاحة (إیضاح 

)٢٥٬٧٣٨٬٠٠٠()١٤٬٥٧٠٬١٥٠(مثبتة مباشرة كمصاریف خالل السنةمبالغ 
-)٣٬٦٤١٬٤٠٧(إطفاء خالل السنة
-١٣٬٥١٤٬١٩٣في نھایة السنة



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٢

التأشیرات المتاحة-١١

التأشیرات تمثل التأشیرات المتاحة رصید التأشیرات غیر المستخدمة كما بتاریخ القوائم المالیة الموحدة. یتم تحویل مبالغ التأشیرات المتاحة إلى
المستخدمة وذلك عند صدور التأشیرات إلى القوى العاملة المستقدمة. فیما یلي بیان الحركة في التأشیرات المتاحة:

٢٠١٩
سعوديلایر 

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٩٬٣٩٤٬٠٠٠٢١٬٠٦٤٬٠٠٠في بدایة السنة
٣١٬٨٨٩٬٧٥٠٣٤٬٠٦٨٬٠٠٠تأشیرات مشتراة خالل السنة

)٢٥٬٧٣٨٬٠٠٠()٣١٬٧٢٥٬٧٥٠()١٠محول إلى التأشیرات المستخدمة (إیضاح 
٢٩٬٥٥٨٬٠٠٠٢٩٬٣٩٤٬٠٠٠في نھایة السنة

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا-١٢

تتكون الجھات ذات العالقة من المساھمین وكبار موظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت الخاضعة للسیطرة المشتركة أو التي یمارس
الجھات ذات العالقة خالل دورة أعمالھا العادیة. وتتم علیھا تأثیرًا ھامًا من قبل ھذه الجھات. تقوم المجموعة بإجراء معامالت مختلفة مع 

.خالل دورة أعمالھا العادیةالمعامالت مع الجھات ذات العالقة وفقاً للشروط واألحكام المعتمدة من قبل إدارة المجموعة أو مجلس اإلدارة

تعویضات كبار موظفي اإلدارة١-١٢

وكبار موظفي اإلدارة للسنة:فیما یلي بیان مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

١٣٬٣٣٤٬٧٦٥١٣٬٢٠٤٬٤٣٥رواتب ومنافع قصیر األجل
٧٥٦٬٧٠٥١٬٠٧٠٬٣٨٢مكافأة نھایة الخدمة

١٤٬٠٩١٬٤٧٠١٤٬٢٧٤٬٨١٧إجمالي تعویضات كبار موظفي اإلدارة

واألحكام الخاصة بالمعامالت مع الجھات ذات العالقةالشروط ٢-١٢

إن األرصدة القائمة بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة بدون ضمانات أو عمولة وتسدد نقدًا.



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٣

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-١٢

وأرصدتھاالمعامالت مع الجھات ذات العالقة ٣-١٢

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

األرصدةالمعامالت
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٢٠١٩٢٠١٨٣١

سعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرطبیعة المعامالتالعالقةالجھة ذات العالقة
)٨المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة (إیضاح 

٦١٬٥٢١٬٣١٠٧٠٬٣٦٣٬٢٢٨خدمات قوى عاملةجھة منتسبةأطیاف للخدمات المساندة
٥١٬٤٩٣٬٣٥٩٦٧٬٣٤٧٬٤١٢٢٠٬١١٦٬١٨٨١٠٬٠٨٨٬٢٣٧مبالغ محصلة

--تمویلمنتسبةجھة شركة مھارة القابضة
٤٬٠٨٠٬١٥٠--٤٬٠٨٠٬١٥٠مبالغ محصلة

٧٬٧٧٩٬٥٢٤٣٬٩٢٤٬٢٨٣خدمات قوى عاملةجھة منتسبةشركة الصافي دانون المحدودة
٧٬٤١٦٬٥٣٠٥٬١٧٢٬٢٢٧١٬٠١٠٬٢١٠٦٤٧٬٢١٦مبالغ محصلة

١١٬٥٢٨٬٣٥٧١٢٬٠١٣٬٦٢٧خدمات قوى عاملةجھة منتسبةأخرى
١١٬٠٥١٬١٢٢١١٬٨٣٦٬٦٨٧١٬٦٢٤٬٤٢٨١٬٢٩٠٬٠٩٢مبالغ محصلة

٢٢٬٧٥٠٬٨٢٦١٦٬١٠٥٬٦٩٥
ناقصاً: مخصص دیون 
)٥٦٠٬١٨١(-مشكوك في تحصیلھا

٢٢٬٧٥٠٬٨٢٦١٥٬٥٤٥٬٥١٤

٣٬١٤٢٬٤٤١-سلف موظفینموظفي اإلدارةكبار كبار موظفي اإلدارة (*)
٣٬١٤٢٬٤٤١--٣٬١٤٢٬٤٤١تسویة



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٤

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-١٢

(تتمة)المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا ٣-١٢

األرصدةالمعامالت
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر ٢٠١٩٢٠١٨٣١

سعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرسعوديلایرطبیعة المعامالتالعالقةالجھة ذات العالقة
)١٨المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة (إیضاح 

١٣٬١٣٠٬٦٠٠-)١٧عوض مؤجل (إیضاح زمیلةشركة شركة بلوفو المحدودة
٧٬٥٠١٬٠٩٧١٣٬١٣٠٬٦٠٠-٥٬٦٢٩٬٥٠٣مدفوعات

١٨٬٣٩١٬٩٧٣٢٢٬٥٦١٬١٩٩شراء تذاكر طیرانجھة منتسبةشركة مھارة للسفر والسیاحة
١٩٬١٦٢٬١٩٤٢٢٬٣٢٤٬٤٠٢٢٥٩٬٢٠١١٬٠٢٩٬٤٢٢مدفوعات

٧٬٧٦٠٬٢٩٨١٤٬١٦٠٬٠٢٢

٢٬٥٨٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠)٢٦مكافآت (إیضاح مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة (*)
٢٬٤٠٠٬٠٠١٢٬١٨٥٬٠٥٦٢٬١٩٤٬٩٤٣٢٬٠١٤٬٩٤٤مدفوعات

لتي تم إدراجھا أرصدة "المدینین" و "الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى" على التوالي، باستثناء المبالغ المستحقة من كبار موظفي اإلدارة واتم إدراج المبالغ المستحقة من/ إلى الجھات ذات العالقة ضمن )*(
ضمن "المصاریف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى".



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٥

والمعداتالممتلكات-١٣

المبانياألراضي٢٠١٩دیسمبر ٣١
تحسینات المباني 

السیاراتالمعدات المكتبیةاألثاث والتركیباتالمستأجرة
األعمال الرأسمالیة 

اإلجماليتحت التنفیذ (*)
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة
٦٣٬١٨٧٬٠١٤٥٥٬٣٦١٬١٤٢١٧٬١٨٣٬٤٤٢٥٬٦٥٨٬٨٥٣١٧٬٣٣٧٬٣٤٢١٧٬٣٠٩٬٩٦١١٧٬٠٠٠٬٢٨٦١٩٣٬٠٣٨٬٠٤٠في بدایة السنة

٢٬٠٤٠٬٨٢٤٣٬٠٨٧٬٤٩٩٨٬٣٩٣٬٤٤٧٥٧٤٬٠٥١٢٤٬١٦٩٬٨٥١-١٠٬٠٧٤٬٠٣٠-إضافات
-)١٢٬٢٩٠(-١٢٬٢٩٠----تحویالت

٦٣٬١٨٧٬٠١٤٦٥٬٤٣٥٬١٧٢١٧٬١٨٣٬٤٤٢٧٬٦٩٩٬٦٧٧٢٠٬٤٣٧٬١٣١٢٥٬٧٠٣٬٤٠٨١٧٬٥٦٢٬٠٤٧٢١٧٬٢٠٧٬٨٩١في نھایة السنة

االستھالك المتراكم
٢٧٬٩٧٦٬٠٢٣-٣٬٠٩٢٬٠٨٥٨٬٠١٩٬٤١٢٢٬٢٨٢٬٢٧٦٧٬٨٢٠٬٩٨٤٦٬٧٦١٬٢٦٦-السنةبدایةفي

١٠٬٥٠٨٬٠٩٩-٨٧٣٬٥١٣١٬٥٣٢٬٥٢٧٥٣٥٬٤٧٠٢٬٧٣٨٬٢٧٩٤٬٨٢٨٬٣١٠-المحمل للسنة
٣٨٬٤٨٤٬١٢٢-٣٬٩٦٥٬٥٩٨٩٬٥٥١٬٩٣٩٢٬٨١٧٬٧٤٦١٠٬٥٥٩٬٢٦٣١١٬٥٨٩٬٥٧٦-نھایة السنةفي 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٩٦٣٬١٨٧٬٠١٤٦١٬٤٦٩٬٥٧٤٧٬٦٣١٬٥٠٣٤٬٨٨١٬٩٣١٩٬٨٧٧٬٨٦٨١٤٬١١٣٬٨٣٢١٧٬٥٦٢٬٠٤٧١٧٨٬٧٢٣٬٧٦٩دیسمبر ٣١
٢٠١٨٦٣٬١٨٧٬٠١٤٥٢٬٢٦٩٬٠٥٧٩٬١٦٤٬٠٣٠٣٬٣٧٦٬٥٧٧٩٬٥١٦٬٣٥٨١٠٬٥٤٨٬٦٩٥١٧٬٠٠٠٬٢٨٦١٦٥٬٠٦٢٬٠١٧دیسمبر٣١



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٦

الممتلكات والمعدات (تتمة)-١٣

المبانياألراضي٢٠١٨دیسمبر ٣١
تحسینات المباني 

السیاراتالمعدات المكتبیةاألثاث والتركیباتالمستأجرة

األعمال 
الرأسمالیة تحت 

اإلجماليالتنفیذ (*)
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديسعوديلایرلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

التكلفة
٤٥٬٩٧٦٬٢٠٠١٨٬٨٩٦٬٧٠٥١٦٬٧٧٠٬١٧٠٤٬٦٧٦٬٦١٠١٢٬٧٠٠٬٣٧٢١١٬٠١٠٬٧٠٠٨٬٩٩٧٬٠٥٢١١٩٬٠٢٧٬٨٠٩في بدایة السنة

١٧٬٢١٠٬٨١٤٣٦٬٤٦٤٬٤٣٧٤١٣٬٢٧٢٢٢٣٬٨٣٣٣٬٧١٧٬٠٩٠٥٬٩٠١٬٩٧٥٨٬٠٠٣٬٢٣٤٧١٬٩٣٤٬٦٥٥إضافات
٢٬٠٧٥٬٥٧٦-٧٥٨٬٤١٠٩١٩٬٨٨٠٣٩٧٬٢٨٦---متعلق باالستحواذ على شركات تابعة

٦٣٬١٨٧٬٠١٤٥٥٬٣٦١٬١٤٢١٧٬١٨٣٬٤٤٢٥٬٦٥٨٬٨٥٣١٧٬٣٣٧٬٣٤٢١٧٬٣٠٩٬٩٦١١٧٬٠٠٠٬٢٨٦١٩٣٬٠٣٨٬٠٤٠السنةفي نھایة
االستھالك المتراكم

١٧٬٣١٨٬٩٩٦-١٬٤٤٥٬١٧٤٦٬٣٢٣٬٦٩١١٬٢٣٩٬٤٦٠٤٬٨٩٦٬٩٠٧٣٬٤١٣٬٧٦٤-في بدایة السنة
٩٬٩٦٠٬٢٧١-١٬٦٤٦٬٩١١١٬٦٩٥٬٧٢١٧٦٤٬٧٢٩٢٬٥٦٥٬٨٧٦٣٬٢٨٧٬٠٣٤-المحمل للسنة

٦٩٦٬٧٥٦-٢٧٨٬٠٨٧٣٥٨٬٢٠١٦٠٬٤٦٨---متعلق باالستحواذ على شركات تابعة
٢٧٬٩٧٦٬٠٢٣-٣٬٠٩٢٬٠٨٥٨٬٠١٩٬٤١٢٢٬٢٨٢٬٢٧٦٧٬٨٢٠٬٩٨٤٦٬٧٦١٬٢٦٦-نھایة السنةفي 

صافي القیمة الدفتریة
٢٠١٨٦٣٬١٨٧٬٠١٤٥٢٬٢٦٩٬٠٥٧٩٬١٦٤٬٠٣٠٣٬٣٧٦٬٥٧٧٩٬٥١٦٬٣٥٨١٠٬٥٤٨٬٦٩٥١٧٬٠٠٠٬٢٨٦١٦٥٬٠٦٢٬٠١٧دیسمبر ٣١
٢٠١٧٤٥٬٩٧٦٬٢٠٠١٧٬٤٥١٬٥٣١١٠٬٤٤٦٬٤٧٩٣٬٤٣٧٬١٥٠٧٬٨٠٣٬٤٦٥٧٬٥٩٦٬٩٣٦٨٬٩٩٧٬٠٥٢١٠١٬٧٠٨٬٨١٣دیسمبر ٣١

متعلقة بالمصاریف المتعلقة بإنشاء وتطویر المقر اإلضافي للمجموعة.(*) 

للسنة على النحو التالي:المحملقسط االستھالكتم توزیع 

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٤٬٩١٨٬٥٨٠٤٬١٩٤٬٨٢٩)٢٥یرادات (إیضاح اإلتكلفة 
٥٬٥٧٨٬٦٥٠٥٬٧٥٨٬٧٧٤)٢٦مصاریف عمومیة وإداریة (إیضاح 

١٠٬٨٦٩٦٬٦٦٨)٢٧مصاریف تسویق (إیضاح 
١٠٬٥٠٨٬٠٩٩٩٬٩٦٠٬٢٧١



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٣٧

الشھرة-الموجودات غیر الملموسة -١٤

):٣٠فیما یلي بیان القیمة الدفتریة للشھرة (إیضاح 

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٣٬٠٠١٬٥٣٦٣٬٠٠١٬٥٣٦مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة
١٬١٧٥٬٥٢١١٬١٧٥٬٥٢١شركة ام بي ال لصیانة المباني

٢٧٣٬١٨٠٢٧٣٬١٨٠شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة
٤٬٤٥٠٬٢٣٧٤٬٤٥٠٬٢٣٧

٪ من ملكیة مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة. بلغ إجمالي ٧٠، استحوذت الشركة التابعة على نسبة ٢٠١٨ینایر ١اعتبارا من 
. إن مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة مرخص لھ بتقدیم خدمات تنظیف المباني والخدمات األساسیة ملیون لایر سعودي١٠٫٢العوض 

).٣٠(إیضاح للعقارات السكنیة 

، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة بالكامل على شركة ام بي ال لصیانة المباني مقابل عوض إجمالي ٢٠١٨ینایر ١بتاریخ 
).٣٠ملیون لایر سعودي. إن شركة ام بي ال لصیانة المباني مرخص لھا بتقدیم خدمات صیانة المباني (إیضاح ١٫٥قدره

، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة بالكامل على شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات الصحة ٢٠١٨ینایر ١بتاریخ 
لایر سعودي. إن شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة مرخص لھا بتقدیم خدمات ملیون١٫٢العامة بعوض إجمالي قدره 

).٣٠تنظیف المباني ومكافحة آفات الصحة العامة (إیضاح 

اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة
، تبین لإلدارة أن القیمة ٢٠١٩دیسمبر ٣١تھیة في تقوم اإلدارة باختبار الشھرة سنویًا للـتأكد من وجود انخفاض في قیمتھا. بالنسبة للسنة المن

التي تستخدم الدفتریة للشھرة أقل من القیمة القابلة لالسترداد لھا. تم تحدید القیمة القابلة لالسترداد على أساس عملیات احتساب القیمة الحالیة،
مدة من قبل اإلدارة. یتم استقراء التدفقات النقدیة خارج الموازنة توقعات التدفقات النقدیة على مدى خمس سنوات وفقًا للموازنات المالیة المعت

باستخدام معدل النمو المقدر لكل شركة. ترى اإلدارة بأن االفتراضات المتعلقة بمعدل النمو ال تزید عن متوسط معدالت النمو للمدى طویل
یة المستخدمة في حساب القیمة الحالیة:األجل لألنشطة التي تزاولھا الشركات. فیما یلي بیان االفتراضات األساس

النسبة المئویة

١٣٫٥-١٤٫٥معدل الخصم
٤٫٣متوسط معدل النمو السنوي للمبیعات

٢٫١معدل النمو النھائي

در تمثل معدالت الخصم معدالت ما قبل الزكاة وتعكس المخاطر المحددة الخاصة بالشركات التابعة. وقامت اإلدارة بتحدید إجمالي الھامش المق
على أساس األداء السابق وتوقعاتھا بشأن التطورات في السوق.  

أثر التغیرات في االفتراضات
التابعة، إن أي تغیرات عكسیة في االفتراضات األساسیة سینتج عنھا خسارة انخفاض في القیمة. تمثل فیما یتعلق بتقویم القیمة الحالیة للشركات 

االفتراضات األساسیة معدالت النمو النھائیة ومعدالت الخصم المستخدمة، حیث إن التغیرات المحتملة بصورة معقولة قد ینتج عنھا انخفاض 
في القیمة.

األخرىالموجودات غیر الملموسة -١٥

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٬٩٣٨٬٠٢٩٣٬٣٠٥٬٢٨٣تراخیص تدبیر
٢٣٠٬٢٣٤١٬٧٣١٬٩٩٩عالقات العمالء

١٦٬٧٠٥١٣٤٬٨٥٥موجودات غیر ملموسة أخرى
٣٬١٨٤٬٩٦٨٥٬١٧٢٬١٣٧
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٣٨

غیر الملموسة األخرى (تتمة)الموجودات -١٥

عالقات العمالءتراخیص تدبیر٢٠١٩دیسمبر ٣١
موجودات غیر 
اإلجماليملموسة أخرى

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي
التكلفة

٣٬٦٧٢٬٥٣٧٣٬٢٦٨٬٢٦٦٧٠٤٬٧٦٦٧٬٦٤٥٬٥٦٩في بدایة ونھایة السنة
١٩٬٤٤٦١٩٬٤٤٦--إضافات

٣٬٦٧٢٬٥٣٧٣٬٢٦٨٬٢٦٦٧٢٤٬٢١٢٧٬٦٦٥٬٠١٥
اإلطفاء المتراكم
٣٦٧٬٢٥٤١٬٥٣٦٬٢٦٧٥٦٩٬٩١١٢٬٤٧٣٬٤٣٢في بدایة السنة

٣٦٧٬٢٥٤١٬٥٠١٬٧٦٥١٣٧٬٥٩٦٢٬٠٠٦٬٦١٥)٢٦المحمل للسنة (إیضاح 
٧٣٤٬٥٠٨٣٬٠٣٨٬٠٣٢٧٠٧٬٥٠٧٤٬٤٨٠٬٠٤٧

٢٬٩٣٨٬٠٢٩٢٣٠٬٢٣٤١٦٬٧٠٥٣٬١٨٤٬٩٦٨صافي القیمة الدفتریة

٢٠١٨دیسمبر ٣١

التكلفة
ناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة خالل السنة 

٦٬٧٣٣٬٤٩٥-٣٬٦٧٢٬٥٣٧٣٬٠٦٠٬٩٥٨)٣٠(إیضاح 
٧٠٤٬٧٦٦٧٠٤٬٧٦٦--متعلقة باالستحواذ على شركات تابعة

٢٠٧٬٣٠٨-٢٠٧٬٣٠٨-إضافات
٣٬٦٧٢٬٥٣٧٣٬٢٦٨٬٢٦٦٧٠٤٬٧٦٦٧٬٦٤٥٬٥٦٩

اإلطفاء المتراكم
٤٣٥٬١١٦٤٣٥٬١١٦--متعلق باالستحواذ على شركات تابعة

٣٦٧٬٢٥٤١٬٥٣٦٬٢٦٧١٣٤٬٧٩٥٢٬٠٣٨٬٣١٦)٢٦المحمل للسنة (إیضاح 
٣٦٧٬٢٥٤١٬٥٣٦٬٢٦٧٥٦٩٬٩١١٢٬٤٧٣٬٤٣٢

٣٬٣٠٥٬٢٨٣١٬٧٣١٬٩٩٩١٣٤٬٨٥٥٥٬١٧٢٬١٣٧صافي القیمة الدفتریة

وقد تم منح تراخیص تدبیر تعتبر تراخیص تدبیر وعالقات العمالء موجودات غیر ملموسة تم الحصول علیھا من خالل عملیات تجمیع األعمال. 
العمالء من قبل وزارة الموارد البشریة والتوطین بھدف تقدیم خدمات استقدام ورعایة العمالة المنزلیة، بینما تتكون عالقات العمالء المرتبطة ب

رات العربیة المتحدة.الحالیین لمركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة من عمالء نظافة المباني السكنیة في جمیع أنحاء اإلما

استثمارات األسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة-١٦

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٣٢٬٨٨٥٬٦١٩٣١٬٩٩١٬٢٨٤استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

صندوق "الربح أو الخسارة على موجودات مالیة مستثمرة في وحدات صندوق استثماري، ھوتشتمل استثمارات األسھم بالقیمة العادلة من خالل 
ملیون ٣٠لایر سعودي لكل وحدة)، تم شراؤھا بمبلغ ١٤٤٫٩٤وحدة بسعر ٢٠٦٬٩٨٨٫٤٤("الراجحي للمضاربة بالبضائع باللایر السعودي

).٣٣(إیضاح لایر سعودي. تعتبر المجموعة استثماراتھا ذات طبیعة استراتیجیة

كان حركة استثمارات األسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة للسنة على النحو التالي:
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي
التكلفة

٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠في بدایة ونھایة السنة

تسویات إعادة التقویم
١٬٩٩١٬٢٨٤١٬٢٦١٬٦٠٩في بدایة السنة

٨٩٤٬٣٣٥٧٢٩٬٦٧٥صافي الربح خالل السنة
٢٬٨٨٥٬٦١٩١٬٩٩١٬٢٨٤في نھایة السنة

٣٢٬٨٨٥٬٦١٩٣١٬٩٩١٬٢٨٤صافي القیمة الدفتریة
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٣٩

االستثمار في شركة زمیلة-١٧

٪ من رأسمال شركة بلوفو المحدودة ("الشركة الزمیلة") مقابل عوض قدره ٤٠، استحوذت المجموعة على ٢٠١٨نوفمبر ١٩اعتباًرا من
ملیون لایر سعودي. تعمل الشركة الزمیلة في تقدیم خدمات التوظیف والخدمات االستشاریة عبر اإلنترنت.١٨٫٧٥

اإلدارة في الشركة الزمیلة، یمارسون تأثیًرا ھاًما على عملیات الشركة الزمیلة، بما یمثل الشركة اثنین من أصل خمسة من بین أعضاء مجلس 
في ذلك المشاركة في القرارات المتعلقة بتوزیعات األرباح والتوزیعات األخرى.

فیما یلي بیان حركة االستثمار خالل السنة:

نسبة الملكیة
الرصید االفتتاحي
لایر سعودي

الحصة في صافي 
الخسارة

لایر سعودي
الرصید الختامي
لایر سعودي

١٦٬٣٣٠٬٣٧٣)٢٬٣٠٩٬٢٣٢(١٨٬٦٣٩٬٦٠٥٪٢٠١٩٤٠
١٨٬٦٣٩٬٦٠٥)١١٩٬٥٢٤(١٨٬٧٥٩٬١٢٩٪٢٠١٨٤٠

لایر سعوديعوض الشراء

٥٬٦٢٨٬٠٠٠نقدیة مدفوعة
١٣٬١٣٠٬٦٠٠)١٢عوض مؤجل (إیضاح 

٥٢٩فروقات تحویل عمالت أجنبیة
١٨٬٧٥٩٬١٢٩إجمالي العوض

العوض المؤجل
شھًرا من تاریخ االستحواذ الفعلي، وتخضع للشروط المتعلقة ١٨ملیون لایر سعودي خالل ١٣٫١كجزء من اتفاقیة الشراء، تدفع الشركة مبلغ 

من قبل الطرفین والتي تشمل توقعات التدفقات النقدیة ("الشروط"). في بما إذا كانت الشركة الزمیلة قادرة على الوفاء بخطة العمل المتفق علیھا 
شھًرا من تاریخ السریان المتفق علیھ من قبل الطرفین، فإنھ لن یتم سداد العوض ١٨حالة إخفاق الشركة الزمیلة في استیفاء الشروط بعد 

غ النقدیة المدفوعة بتاریخ االستحواذ، بما في ذلك الحصة في صافي المؤجل، ولكن حصة ملكیة الشركة في الشركة الزمیلة ستنخفض بقدر المبال
الخسائر أو األرباح في الشركة الزمیلة عن فترة الملكیة.

ملیون لایر ١٣٫١: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٧٫٥، قدرت القیمة العادلة للعوض المؤجل بمبلغ ٢٠١٩دیسمبر ٣١كما في 
سعودي).

دناه المعلومات المالیة الملخصة للشركة الزمیلة. تعكس المعلومات المفصح عنھا المبالغ المعروضة في القوائم المالیة للشركة تقدم الجداول أ
الزمیلة ولیست حصة المجموعة في تلك المبالغ كما في نھایة القترة المالیة.

قائمة المركز المالي الملخصة:
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
١٢٬١٣٩٬٩٢٤١٨٬٢٤٨٬٦١٩إجمالي الموجودات المتداولة

١٬٩٢٢٬١٦٣١٬١٨٢٬٧٨٩إجمالي الموجودات غیر المتداولة
)٢٣٣٬١٨١()٧٠٢٬٠٠٥(إجمالي المطلوبات المتداولة

)٥٬٨٠٧()٨٩٬٩٩٨(إجمالي المطلوبات غیر المتداولة
١٣٬٢٧٠٬٠٨٤١٩٬١٩٢٬٤٢٠صافي الموجودات

قائمة الدخل الشامل
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي

١٬٩٢٥٬٢٥٦٥٢٥٬٤٥٣إیرادات
)٩١٧٬٥٦٨()٧٦٤٬٠٠٠(تكالیف مباشرة

)٣٩٢٬١١٥(١٬١٦١٬٢٥٦)الخسارةالربح (إجمالي
)٥٣٣٬٢٠٨()٢٬٢٩١٬٢٧٣(مصاریف بیع وتوزیع

)١٬٦١١٬٠٩٣()٤٬٦٤٣٬٠٦٣(وإداریةمصاریف عمومیة 
)٢٬٥٣٦٬٤١٦()٥٬٧٧٣٬٠٨٠(صافي خسارة السنة

.٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر ٣١لم یكن لدى الشركة الزمیلة أي التزامات محتملة أو تعھدات رأسمالیة كما في 
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٤٠

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى-١٨

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

١٠٣٬١٢٦٬٤٤٢١٠٤٬٤٨٩٬٢٦٧تذاكر سفر وإجازات مستحقة
٤٥٬٥٣٨٬٨٠١٨٧٬٣٢٦٬٤٢٦رواتب وتكالیف أخرى مستحقة للموظفین

١٢٬١٩٩٬٤٣٣١٠٬٤٨٦٬٢١٠مكافآت وحوافز مستحقة
١٠٬٩٩٥٬٢٠٧٩٬١٨١٬٠٧٧دائنون
٧٬٧٦٠٬٢٩٨١٤٬١٦٠٬٠٢٢)١٢(إیضاح عالقةذاتجھاتإلىمستحقةمبالغ

-٧٬٣٩٢٬٣٤١)٤-٢(إیضاح متداول جزء -إیجار عقودالتزامات
٦٬٦٣١٬٧٠٦٤٬٢٨٩٬٤٧٤ضریبة القیمة المضافة، صافي

١٬٧٦٨٬٥١٩٦٬٢٠٦٬٩٩٦)٣٣مخصص مخاطر تشغیلیة (إیضاح 
١٩٥٬٤١٢٬٧٤٧٢٣٦٬١٣٩٬٤٧٢

الزكاة-١٩

المحملة للسنة

لایر سعودي) من ١٠٬٩٦٧٬٦٧٨: ٢٠١٨لایر سعودي (٢٥٬٥٨٤٬٧٤٢وقدرھا ٢٠١٩دیسمبر ٣١تتكون الزكاة المحملة للسنة المنتھیة في 
ملیون لایر ٧٫٥بمبلغ وتسویات لسنوات سابقة نتیجة الربط الزكوي)٢٠١٨:١٠٫٩(سعوديملیون لایر ١٨٫١مخصص السنة الحالیة البالغ 

. تم احتساب مخصص الزكاة للسنة الحالیة وفقاً لألساس التالي:)ءال شي: ٢٠١٨(سعودي

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٤٣٠٬٥١٢٬٩٨٤٢٦٤٬٢٥١٬٧٨٣حقوق المساھمین، الرصید االفتتاحي
٢٩٢٬٥١٥٬٤٢٥٢٣١٬٥٢٦٬٦٣٩الدخل قبل الزكاة

٢١٤٬٩٨٢٬٩٠٦١٣٥٬٨٥٩٬١٨٤أول المدة والتسویاتمخصصات 
٧٩٬٠٥٤٬٠٥٣٣٥٬٢٥٣٬٠٠٠مطلوبات غیر متداولة
)٢٢٥٬٣١٥٬٢٨٠()٢٩٣٬٣٦٥٬٢٥٦(موجودات غیر متداولة

تم تعدیل بعض ھذه المبالغ المذكورة أعاله للوصول إلى الزكاة المحملة للسنة.

مخصص الزكاة خالل السنةفي حركة ال
مخصص الزكاة للسنة:في حركة الفیما یلي بیان 

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

١٢٬٠٧٣٬٧٢٩٩٬٤٧٠٬٥٤٢الرصید في بدایة السنة
١٨٬٠٧٣٬٢٥٠١٠٬٩٦٧٬٦٧٨مخصص السنة

-٧٬٥١١٬٤٩٢تسویات لسنوات سابقة  
)٨٬٣٦٤٬٤٩١()١٠٬٩٨٧٬٧٠١(مدفوع خالل السنة

٢٦٬٦٧٠٬٧٧٠١٢٬٠٧٣٬٧٢٩الرصید في نھایة السنة

الربوط الزكویة
، مع مطالبة ٢٠١٧حتى ٢٠١٤الزكویة عن السنوات ، استلمت الشركة من الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") الربوط٢٠١٩مایو ٩بتاریخ 

، استلمت الشركة ٢٠١٩دیسمبر ٣١وقدمت اعتراًضا على ذلك خالل السنة. بعد وقد ملیون لایر سعودي، ٢٥٫٠بالتزام زكاة إضافي حوالي 
قید الفحص من قبل الھیئة.٢٠١٨ي لعام . ال یزال اإلقرار الزكو٢٠٢٠ملیون لایر سعودي وقامت بسداده خالل عام ٧٫٥الربط النھائي بمبلغ 



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤١

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین-٢٠

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

٥١٬٠٧٧٬٦٧٤٣٥٬٢٥٣٬٠٠٠التزامات المنافع المحددة

المنافع) لموظفیھا، مع األخذ بعین االعتبار متطلبات نظام العمل والعمال في المملكة العربیة تقوم المجموعة بمنح مكافأة نھایة الخدمة (برنامج 
وات السعودیة. إن المنافع الممنوحة بموجب برنامج المنافع ھذا تمثل مبلًغا مقطوعًا یتم احتسابھ على أساس آخر رواتب وبدالت الموظفین وسن

خدماتھم المتراكمة بتاریخ إنھاء الخدمة.

نافع المحددة یمثل التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برنامج مكافأة نھایة الخدمة المحددة، القیمة الحالیة اللتزام الم
بتاریخ إعداد القوائم المالیة الموحدة.

ة وحدة االئتمان المتوقعة. یتم تحدید القیمة الحالیة یتم احتساب المنافع المحددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواریین مؤھلین باستخدام طریق
سجلة بالعملة اللتزام المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدیة الصادرة المستقبلیة المقدرة باستخدام العائدات على سندات الشركات عالیة الجودة الم

ھذه السندات، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومیة.التي ستدفع بھا المنافع. وفي البلدان التي ال یوجد فیھا أسواق عمیقة ل

على التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وإدراجھا في عملیات إعادة قیاس مكافأة نھایة یتم إثبات مبالغ إعادة قیاس األرباح والخسائر االكتواریة
لكیة الخدمة للموظفین، ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة، وإدراج األرباح أو الخسائر االكتواریة المتراكمة في قائمة التغیرات في حقوق الم

الموحدة.  

م المنافع المحددة للسنة:یوضح الجدول التالي الحركة في التزا
٢٠١٩٢٠١٨

لایر سعوديلایر سعودي

٣٥٬٢٥٣٬٠٠٠٣٥٬٩٤٢٬٠٠٠الرصید االفتتاحي

١٧٬٣٩٢٬٣٩٩١٨٬٦٤٩٬٠٠٠تكلفة خدمة حالیة
٨٦٣٬٠٠٠٦٤٣٬٠٠٠تكلفة عمولة

١٨٬٢٥٥٬٣٩٩١٩٬٢٩٢٬٠٠٠المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الموحدة
)٢٬٩٥٠٬٠٠٠(١٬٣٥٢٬٠٠٠االفتراضات المالیة

-)٢٬٢٣٨٬٠٠٠(االفتراضات الدیموغرافیة
)٦٢٬٠٠٠(١٢٬٧٩٣٬٠٠٠خسائر (مكاسب) الخبرة

)٣٬٠١٢٬٠٠٠(١١٬٩٠٧٬٠٠٠)٢٢المبالغ المثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدة (إیضاح 
)١٦٬٩٦٩٬٠٠٠()١٤٬٣٣٧٬٧٢٥(منافع مدفوعة خالل السنة

٥١٬٠٧٧٬٦٧٤٣٥٬٢٥٣٬٠٠٠الرصید الختامي

االفتراضات االكتواریة الھامة
فیما یلي االفتراضات االكتواریة الھامة المستخدمة في احتساب التزام المنافع المحددة:

٢٠١٩٢٠١٨

٪٣٫٦٠٪٢٫٢٠إجمالي معدل الخصم
٪٥موظفین ٪٥موظفین معدل الزیادة في الرواتب

٪٠عمالة ٪٠عمالة 
٪٠عمالة منزلیة ٪٠عمالة منزلیة 

٪٥٠٪٤٠معدل ترك العمل

قبل االنتھاء من العقدمعدل ترك العمل
٪٢٠موظفین

٪٢٠الكل٪٤٠عمالة 
٦٠-٦٠٥٥-٥٥سن التقاعد
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(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٢

الخدمة للموظفین (تتمة)مكافأة نھایة-٢٠

تحلیل الحساسیة

في تتأثر النتائج باالفتراضات المستخدمة، وخاصة افتراض ترك العمل نتیجة للفترة القصیرة لمطلوبات البرنامج. یوضح الجدول أدناه التغیر 
:٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر ٣١التزام المنافع المحددة على أساس الزیادة أو النقص في قیمة االفتراضات األساسیة كما في 

ر على التزام المنافع المحددةاألث٢٠١٩دیسمبر ٣١

النقص في االفتراضاتالزیادة في االفتراضاتالقیمة األساسیةالتغیر في
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودياالفتراضات

٥١٬٠٧٧٬٦٧٤٤٨٬٦٣٢٬٣٢٦٥١٬٣٥٣٬٦٧٤٪٠٫٢٥معدل الخصم
٥١٬٠٧٧٬٦٧٤٥١٬٣٥٣٬٦٧٤٤٨٬٨٥٨٬٣٢٦٪١معدل الزیادة في الراتب

٥١٬٠٧٧٬٦٧٤٤٦٬٩٣٣٬٣٢٦٥٣٬٨٢٩٬٦٧٤٪٥٠أو ٪٣٠معدل ترك العمل

األثر على التزام المنافع المحددة٢٠١٨دیسمبر ٣١

النقص في االفتراضاتالزیادة في االفتراضاتالقیمة األساسیةالتغیر في
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودياالفتراضات

٣٥٬٢٥٣٬٠٠٠٣٤٬١٨٢٬٠٠٠٣٥٬٥٢٧٬٠٠٠٪١معدل الخصم
٣٥٬٢٥٣٬٠٠٠٣٥٬٥١٦٬٠٠٠٣٤٬١٨٠٬٠٠٠٪١معدل الزیادة في الراتب

٣٥٬٢٥٣٬٠٠٠٣٢٬٩٣١٬٠٠٠٣٨٬١٣٦٬٠٠٠٪٦٥٪ أو ٣٥معدل ترك العمل

سنتان).:٢٠١٨دیسمبر ٣١سنة (٢٫٢یبلغ متوسط فترة التزام المنافع المحددة في نھایة الفترة المالیة 

(السنة ٢٠٢٠دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي خالل السنة التي تنتھي في ٢٠٫٩تتوقع المجموعة القیام بتقدیم دفعات لبرنامج المنافع بمبلغ 
ملیون لایر سعودي).٢٠٫٤: ٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 

رأس المال-٢١

لایر سعودي.١٠ملیون سھم)، قیمة كل سھم ٣٧٫٥: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(ملیون سھم ٣٧٫٥یتكون رأس المال المصرح بھ والمصدر من 

:٢٠١٨و٢٠١٩دیسمبر ٣١فیما یلي بیان المساھمین الرئیسیین بالمجموعة كما في 
٪نسبة الملكیة 

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١دیسمبر٣١بلد التأسیس/ المقراالسم
٪٢٨٫٠٪١٩٫٤المملكة العربیة السعودیةالعقاريالشركة األھلیة العالمیة لالستثمار 

٪٢٣٫٠٪١٦٫٠المملكة العربیة السعودیةشركة الخبرة المعماریة 
٪٢٠٫٠٪١٤٫٠المملكة العربیة السعودیةشركة مجموعة الفیصلیة القابضة (*)
٪١٧٫٠٪١٢٫٢المملكة العربیة السعودیةالدكتور/ عبدهللا بن سلیمان العمرو

٪١٠٫٠٪٧٫٠المملكة العربیة السعودیةالدكتور/ سلیمان الحبیب لالستثمار التجاري
٪٢٫٠٪٣١٫٤المملكة العربیة السعودیةأخرى

من األسھم وذلك من خالل اكتتاب عام أولي، وبعد عملیة االكتتاب الناجحة، یتم ٪٣٠، قام المساھمون في الشركة ببیع ٢٠١٩یونیو ١٨بتاریخ 
تداول األسھم المذكورة في السوق المالیة السعودیة ("تداول").

.%٥جزء من حصتھ لتصبح نسبة ملكیتھ اقل من ، قام ھذا المساھم ببیع٢٠١٩دیسمبر ٣١بعد (*)

)، زیادة رأس المال ٢٠١٨دیسمبر ١٢ھـ (الموافق ١٤٤٠ربیع الثاني ٥قرر المساھمون في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد بتاریخ 
ملیون لایر سعودي من األرباح المبقاة واالحتیاطي ٢٠وملیون لایر سعودي ١٠٥ملیون لایر سعودي وذلك من خالل تحویل مبلغ ٣٧٥إلى 
ي، على التوالي، إلى حساب الزیادة المقترحة في رأس المال. وقد تم االنتھاء من اإلجراءات النظامیة الالزمة لزیادة رأس المال خالل النظام

.٢٠١٨دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 
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(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٣

االحتیاطیات-٢٢

االحتیاطي النظامي
٪ من دخل السنة إلى االحتیاطي النظامي. یجوز للشركة التوقف ١٠والنظام األساسي للشركة، یجب على الشركة تحویل طبقًا لنظام الشركات 

٪ من الدخل خالل السنة. ١٠٪ من رأس المال. علیھ، قامت الشركة بتحویل ٣٠عن إجراء مثل ھذا التحویل عندما یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي 
توزیع.إن ھذا االحتیاطي غیر قابل لل

االحتیاطیات األخرى
فیما یلي بیان الحركة في االحتیاطیات األخرى:

٢٠١٩
احتیاطي تحویل عمالت 

متراكم
لایر سعودي

(خسائر) مكاسب اكتواریة 
متراكمة

لایر سعودي
اإلجمالي

لایر سعودي
٦٬٩١٥٬٠٠٠٦٬٩١٤٬٦٦٤)٣٣٦(في بدایة السنة

التغیرات خالل السنة:نتیجة
)١٬٨٢٥(-)١٬٨٢٥(خسائر تحویل عمالت أجنبیة متراكمة

إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة
)١١٬٩٠٧٬٠٠٠()١١٬٩٠٧٬٠٠٠(-)٢٠للموظفین (إیضاح 

)٤٬٩٩٤٬١٦١()٤٬٩٩٢٬٠٠٠()٢٬١٦١(في نھایة السنة

٢٠١٨
احتیاطي تحویل عمالت 

متراكم
لایر سعودي

اكتواریة متراكمةمكاسب 

لایر سعودي
اإلجمالي
لایر سعودي

٣١٨٣٬٩٠٣٬٠٠٠٣٬٩٠٣٬٣١٨في بدایة السنة
التغیرات خالل السنة:نتیجة

)٦٥٤(-)٦٥٤(خسائر تحویل عمالت أجنبیة متراكمة
إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة

٣٬٠١٢٬٠٠٠٣٬٠١٢٬٠٠٠-)٢٠للموظفین (إیضاح 
٦٬٩١٥٬٠٠٠٦٬٩١٤٬٦٦٤)٣٣٦(في نھایة السنة

توزیعات األرباح-٢٣

) توزیع أرباح مرحلیة عن الربع األخیر ٢٠١٩سبتمبر ١٥ھـ (الموافق ١٤٤١محرم ١٦قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
منھا مبلغ )، دُفعلایر سعودي للسھم الواحد٢٫٦٧لایر سعودي (١٠٠٬١٢٥٬٠٠٠بمبلغ ٢٠١٩األول لعام نصفوال٢٠١٨لعام 

لایر سعودي ١٢٬٩٩٧). ال یزال الرصید المتبقي وقدره ٢٠١٩أكتوبر ١٦ھـ (الموافق ١٤٤١فر ص١٧لایر سعودي بتاریخ ١٠٠٬١١٢٬٠٠٣
.للموافقة علیھلك على المساھمین في االجتماع القادم للجمعیة العامة. سوف یقوم مجلس اإلدارة بعرض ذ٢٠١٩دیسمبر ٣١قائًما كما في 

) توزیع ٢٠١٨دیسمبر ١٢ھـ (الموافق ١٤٤٠ربیع الثاني ٥قرر المساھمون في الشركة في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة المنعقد بتاریخ 
ملیون ٥٩لایر سعودي للسھم الواحد بمبلغ إجمالي قدره ٠٫٢٣٦بمبلغ ٢٠١٨الى الربع الثالث لعام ٢٠١٧سبتمبر ١عن الفترة مرحلیة أرباح

.٢٠١٨دیسمبر ٣١لایر سعودي، والتي تم دفعھا خالل السنة المنتھیة في 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٤

اإلیرادات-٢٤

تفصیل اإلیرادات

، وقد تم حذف )توقیت إثبات اإلیرادات(العقود مدة وباإلضافة الى ,في الجدول التالي، تم تفصیل اإلیرادات حسب نوع القطاع والعمیل والعقود 
االیرادات بین شركات المجموعة عند توحید القوائم المالیة.

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودينوع القطاع

٤١٩٬٨٢٧٬٣٦٢٣٩١٬٣١٥٬٤٧٩أفراد
٣٩١٬٨٠٩٬١٠٠٣٥٠٬٠٨١٬٧٠٠تشغیليوصناعي 
٢٥٦٬٧١٤٬٥٤٩٢٣٢٬٨٢٥٬١٤٣تجزئة
١٩٤٬٢٣١٬٣١٦١٧٠٬٢٢١٬٣١٧ضیافة

١٦٣٬٢٩٣٬٦٥١١٥١٬٢٥١٬٢٨٦رعایة صحیة
٨٦٬٤٢٢٬٥٤٩٥٦٬٢٢٩٬٣٦٦تجاري

١٬٥١٢٬٢٩٨٬٥٢٧١٬٣٥١٬٩٢٤٬٢٩١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودينوع العمیل

١٬٠٨٦٬٩٧٧٬٨٥٢٩٥٣٬٨٨٩٬٠١٠شركات خاصة
٤١٩٬٨٢٧٬٣٦٢٣٩١٬٣١٥٬٤٧٩أفراد

٥٬٤٩٣٬٣١٣٦٬٧١٩٬٨٠٢شركات حكومیة وشبة حكومیة
١٬٥١٢٬٢٩٨٬٥٢٧١٬٣٥١٬٩٢٤٬٢٩١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديسعوديلایر نوع العقود
١٬٠٩٢٬٤٧١٬١٦٥٩٦٠٬٦٠٨٬٨١٢الشركات
٣٢٠٬٥٧٤٬٩٨٠٣١٢٬٧٤٥٬٥١٥تجزئة

٩٩٬٢٥٢٬٣٨٢٧٨٬٥٦٩٬٩٦٤"خدمة" بالساعة
١٬٥١٢٬٢٩٨٬٥٢٧١٬٣٥١٬٩٢٤٬٢٩١

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعوديمدة العقود

١٬٠٩٢٬٤٧١٬١٦٥٩٦٠٬٦٠٨٬٨١٢أكثر من سنة
٤١٩٬٨٢٧٬٣٦٢٣٩١٬٣١٥٬٤٧٩سنة واحدة فأقل

١٬٥١٢٬٢٩٨٬٥٢٧١٬٣٥١٬٩٢٤٬٢٩١

الخدمات.تتبع المجموعة سیاسة إثبات اإلیرادات على مدى الزمن، وعلیھ یتم إثبات كافة اإلیرادات على مدى فترة العقد التي یتم فیھا تقدیم 

تكلفة اإلیرادات-٢٥

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

٧٨٠٬٥٢٠٬٨٦٧٧٢٩٬٥٠٠٬٥٩٧تكالیف موظفین
١٨٦٬٦٧٧٬٠٨٧١٣٩٬٣٨١٬٧٠٣رسوم إقامة وتصاریح عمل
٥٤٬٠٤٤٬٠٠١٧٢٬٩٦٠٬٤٣٩تكالیف استقدام وتأشیرات
٤٦٬١٢٤٬٣٤٨٦٥٬٠٤٢٬٠٦٧رواتب إجازات وتذاكر

٣٢٬٦١٢٬٩٥١٣١٬٠٣٠٬٤٥٣موظفین أخرىتكالیف 
٤٬٩١٨٬٥٨٠٤٬١٩٤٬٨٢٩)١٣استھالك (إیضاح 

٢٧٬٥٩٤٬١١٣١١٬٤٣٣٬٠٠٨أخرى
١٬١٣٢٬٤٩١٬٩٤٧١٬٠٥٣٬٥٤٣٬٠٩٦اإلجمالي
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(شركة مساھمة سعودیة)

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٥

المصاریف العمومیة واإلداریة-٢٦
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
٤٢٬٩٦١٬٧٠٣٣٨٬٢٨٨٬٢٠٥موظفینتكالیف 

٥٬٥٧٨٬٦٥٠٥٬٧٥٨٬٧٧٤)١٣استھالك (إیضاح 
٤٬٦٤١٬٣٧٨١٬٧٥٥٬٩٣٩منافع عامة واشتراكات

٢٬٦٣٩٬٤٣٣١٬٨٢٨٬٩٧٩سفر
٢٬٥٨٠٬٠٠٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠)١٢مكافآت مجلس اإلدارة (إیضاح 

٢٬٠٠٦٬٦١٥٢٬٠٣٨٬٣١٦)١٥إطفاء (إیضاح 
١٬٦٢٥٬٣٨٩٣٬٩٩٦٬٠٠٤أتعاب مھنیة

١٬٢٤٣٬٣٨٤٢٬٦٣٢٬٠٢٩إیجار
١٬٢١٨٬٧٥١١٬٧٠٣٬٧٨٩رسوم بنكیة

٦٠٥٬٩١٩١٬٧٥٢٬٧٦٢إصالح وصیانة
٢٬٠٤٢٬٨٣٠٢٬٧٣١٬٠٨١أخرى

٦٧٬١٤٤٬٠٥٢٦٤٬٤٨٥٬٨٧٨اإلجمالي

مصاریف التسویق-٢٧
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
٦٬٠٨٣٬٦٢٥٣٬٧٩٢٬٧٠٨دعایة وإعالن
٢٬٦٤٠٬٢٦٣١٬٩٧٩٬١٨٠عمولة تسویق

١٠٬٨٦٩٦٬٦٦٨)١٣استھالك (إیضاح 
٨٬٧٣٤٬٧٥٧٥٬٧٧٨٬٥٥٦اإلجمالي

اإلیرادات األخرى-٢٨
٢٠١٩

لایر سعودي
٢٠١٨

لایر سعودي
٦٬٢٣٤٬٤٠٢٥٬٣٥٩٬٥٣٠ألجلأرباح من ودائع مرابحة

٦٬٢٠٦٬٩٩٦٨٬٣٢٨٬٤٧٥عكس قید رواتب مستحقة لم تعد مطلوبة
٧٧٦٬٤٣٨)١٬٠٥٠٬٣٠٨((مصاریف) إیرادات أخرى

١١٬٣٩١٬٠٩٠١٤٬٤٦٤٬٤٤٣اإلجمالي

ربح السھم-٢٩

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

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

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠١٨
لایر سعودي

٢٨٢٬٥٣٩٬٢٣٢٢١٦٬٤٥٢٬٠٤٥الدخل من العملیات الرئیسیة للسنة
٢٧٢٬٠٨٦٬٣٩٣٢٢٢٬٢٤٩٬٨٥٥صافي الدخل العائد للمساھمین في الشركة األم

المستخدم كمقام عند احتسابالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة 
٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠)٢١الربح األساسي والمخفض للسھم (إیضاح 

٧٫٥٣٥٫٧٧الربح األساسي والمخفض للسھم من دخل العملیات الرئیسیة للسنة
٧٫٢٦٥٫٩٣الربح األساسي والمخفض للسھم من صافي الدخل العائد للمساھمین في الشركة األم

ھناك أي من بنود التخفیض تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة.لم یكن 
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٦

عملیات تجمیع األعمال-٣٠

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المتعھد بھا
مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة من خالل عرض ٪ من ملكیة٧٠، استحوذت الشركة التابعة على نسبة ٢٠١٨ینایر ١اعتبارا من 

ملیون لایر سعودي. تمت المحاسبة عن عملیة االستحواذ باستخدام طریقة الشراء ١٠٫٢عطاء من قبل الشركة التابعة بمبلغ نقدي إجمالي قدره 
لقابلة للتمییز. تم توزیع الزیادة في قیمة الشراء عن القیمة المحاسبیة. تم توزیع مبلغ الشراء بناًء على الحصة التناسبیة في صافي الموجودات ا

رة لصافي العادلة المقدرة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا وأي مبلغ من حقوق الملكیة غیر المسیطرة على الشھرة. فیما یلي القیم العادلة المقد
الموجودات المستحوذ علیھا بتاریخ االستحواذ:

لایر سعودي
الموجودات

١٬٤٥٩٬٩٣٨نقدیة وشبھ نقدیة
٢٩٥٬٩٩٣مدینون

١٬٧٨٠٬٦٤٧مصاریف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى
١٬٠٦٣٬٠٠٥ممتلكات ومعدات

٢٦٩٬٥٧٠موجودات غیر متداولة أخرى
٤٬٨٦٩٬١٥٣

المطلوبات
١٬٣٠٢٬٢٢٣وأخرىدائنون ومبالغ مستحقة الدفع ناقصا: 
٣٬٥٦٦٬٩٣٠صافي الموجوداتإجمالي 

٦٬٧٣٣٬٤٩٥)١٥الموجودات غیر الملموسة (إیضاح 
)٣٬٠٨٩٬٣٤٢(حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٣٬٠٠١٬٥٣٦)١٤شھرة ناتجة عن االستحواذ (إیضاح 
١٠٬٢١٢٬٦١٩)١٤عوض الشراء (إیضاح 

لایر سعودي
١٬٤٥٩٬٩٣٨نقدیة مستحوذ علیھا لدى الشركة التابعة 

)١٠٬٢١٢٬٦١٩(نقدیة مدفوعة
)٨٬٧٥٢٬٦٨١(صافي التدفقات النقدیة من االستحواذ

مكافحة آفات ، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة بالكامل على أسھم شركة تي بي اتش لخدمات٢٠١٨ینایر ١اعتباًرا من 
ملیون لایر سعودي. فیما یلي القیم العادلة المقدرة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا بتاریخ ١٫٢الصحة العامة مقابل عوض نقدي قدره 

االستحواذ:
لایر سعودي

الموجودات
٢٧٬١١١نقدیة وشبھ نقدیة

٤٠٠٬١٥٢مدینون
٩٢٨٬٧٣٧أخرىمصاریف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة

١١٣٬٩٣٤ممتلكات ومعدات
١٬٤٦٩٬٩٣٤

المطلوبات
٥١٧٬٧٩٤دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرىناقصا: 

٩٥٢٬١٤٠إجمالي صافي الموجودات
٢٧٣٬١٨٠)١٤شھرة ناتجة عن االستحواذ (إیضاح 

١٬٢٢٥٬٣٢٠)١٤عوض الشراء (إیضاح 

سعوديلایر 

٢٧٬١١١نقدیة مستحوذ علیھا لدى الشركة التابعة
)١٬٢٢٥٬٣٢٠(نقدیة مدفوعة

)١٬١٩٨٬٢٠٩(صافي التدفقات النقدیة من االستحواذ
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٧

عملیات تجمیع األعمال (تتمة)-٣٠

والمطلوبات المتعھد بھا (تتمة)الموجودات المستحوذ علیھا 

، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة بالكامل على أسھم شركة أم بي ال لصیانة المباني مقابل عوض ٢٠١٨ینایر ١اعتبارا من 
بتاریخ االستحواذ:ملیون لایر سعودي. فیما یلي القیم العادلة المقدرة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا ١٫٥نقدي قدره 

لایر سعودي
الموجودات

١٢٦٬٨٧٥نقدیة وشبھ نقدیة
٢٥٢٬٨٦٦مدینون

١٦٢٬٩٩٢مصاریف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى
٢٠١٬٨٨١ممتلكات ومعدات

٧٤٤٬٦١٤
المطلوبات

٤٣٩٬٥٤٠دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرىناقصا: 
٣٠٥٬٠٧٤إجمالي صافي الموجودات

١٬١٧٥٬٥٢١)١٤شھرة ناتجة عن االستحواذ (إیضاح 
١٬٤٨٠٬٥٩٥)١٤عوض الشراء (إیضاح 

لایر سعودي

١٢٦٬٨٧٥نقدیة مستحوذ علیھا لدى الشركة التابعة
)١٬٤٨٠٬٥٩٥(نقدیة مدفوعة

)١٬٣٥٣٬٧٢٠(صافي التدفقات النقدیة من االستحواذ

المعلومات القطاعیة-٣١

القطاع التشغیلي ھو أحد مكونات المجموعة الذي:
یقوم بأنشطة یمكن أن تتحقق منھا إیرادات وتتكبد فیھا مصاریف،·
وتقویم األداء، ویتم تحلیل نتائج عملیاتھ باستمرار من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزیع الموارد ·
تتوفر بشأنھ معلومات مالیة.·

) في ھذه ٤إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل المجموعة في إعداد تقاریر عن القطاعات داخلًیا ھي نفسھا تلك الواردة في اإلیضاح (
القوائم المالیة الموحدة.

تتألف المجموعة من قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

یتعلق ھذا القطاع بالخدمات المقدمة إلى الشركات والتي مدة عقودھا عامین.الشركات:قطاع 

یتعلق ھذا القطاع بالخدمات المقدمة، التي تتراوح من إیجار العمالة إلى خدمات "خدمة"، للعمالء األفراد الذین تتراوح مدة عقودھم قطاع األفراد:
من ساعة إلى سنة.

القطاعیة مع كافة الفترات المعروضة حیث لم یطرأ أي تغییر على ھیكل التنظیم الداخلي للمجموعة من شأنھ أن یؤدي إلى تغییر تتفق المعلومات 
تركیبة قطاعاتھا التي یمكن اإلفصاح عنھا.

ات األخرى.تتم أسعار التحویل بین القطاعات التشغیلیة وفًقا لشروط التعامل العادل وبطریقة مماثلة للمعامالت مع الجھ

.المجموعةإیراداتفيأكثرأو٪ ١٠بنسبةیساھمھامعمیلالمجموعةلدىیوجدال
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٨

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣١

تم تقسیم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

٢٠١٩
اإلجماليقطاع األفرادقطاع الشركات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

١٬٠٩٢٬٤٧١٬١٦٥٤١٩٬٨٢٧٬٣٦٢١٬٥١٢٬٢٩٨٬٥٢٧اإلیرادات
)١٬١٣٢٬٤٩١٬٩٤٧()٢٨٩٬٥٣٠٬٢٥٧()٨٤٢٬٩٦١٬٦٩٠(تكلفة اإلیرادات
٢٤٩٬٥٠٩٬٤٧٥١٣٠٬٢٩٧٬١٠٥٣٧٩٬٨٠٦٬٥٨٠إجمالي الربح

)٦٧٬١٤٤٬٠٥٢()٢٥٬٩٢١٬٥٨٢()٤١٬٢٢٢٬٤٧٠(مصاریف عمومیة وإداریة
)٨٬٧٣٤٬٧٥٧()٢٬٩٦٩٬٠٣٧()٥٬٧٦٥٬٧٢٠(مصاریف تسویق

)٢١٬٣٨٨٬٥٣٩()٧٬٣٩٨٬١١٥()١٣٬٩٩٠٬٤٢٤(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
١٨٨٬٥٣٠٬٨٦١٩٤٬٠٠٨٬٣٧١٢٨٢٬٥٣٩٬٢٣٢الدخل من العملیات الرئیسیة

٢٠١٨
اإلجماليقطاع األفرادقطاع الشركات
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٩٦٠٬٦٠٨٬٨١٢٣٩١٬٣١٥٬٤٧٩١٬٣٥١٬٩٢٤٬٢٩١اإلیرادات
)١٬٠٥٣٬٥٤٣٬٠٩٦()٣٠٥٬١٠٢٬٢٠١()٧٤٨٬٤٤٠٬٨٩٥(تكلفة اإلیرادات
٢١٢٬١٦٧٬٩١٧٨٦٬٢١٣٬٢٧٨٢٩٨٬٣٨١٬١٩٥إجمالي الربح

)٦٤٬٤٨٥٬٨٧٨()٢٢٬٥٧١٬٦١٩()٤١٬٩١٤٬٢٥٩(مصاریف عمومیة وإداریة
)٥٬٧٧٨٬٥٥٦()٢٬٤١٤٬١٤٧()٣٬٣٦٤٬٤٠٩(مصاریف تسویق

)١١٬٦٦٤٬٧١٦()٢٬٠١٧٬٧٦٠()٩٬٦٤٦٬٩٥٦(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
١٥٧٬٢٤٢٬٢٩٣٥٩٬٢٠٩٬٧٥٢٢١٦٬٤٥٢٬٠٤٥الدخل من العملیات الرئیسیة

قطاعاتبإن اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بصافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات وإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات المتعلقة 
وأیضا لیست ذات أھمیة.غیر قابل للتنفیذاألعمال

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

المملكة العربیة 
اإلجمالياإلمارات العربیة المتحدةالسعودیة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة
١٬٤٧٧٬٩٠٦٬٤٣٤٣٤٬٣٩٢٬٠٩٣١٬٥١٢٬٢٩٨٬٥٢٧إیرادات

)١٬١٣٢٬٤٩١٬٩٤٧()٣٠٬٤٣٠٬١٤٩()١٬١٠٢٬٠٦١٬٧٩٨(تكلفة اإلیرادات
٣٧٥٬٨٤٤٬٦٣٦٣٬٩٦١٬٩٤٤٣٧٩٬٨٠٦٬٥٨٠إجمالي الربح

)٦٧٬١٤٤٬٠٥٢()٩٬٠٧٨٬٨٧١()٥٨٬٠٦٥٬١٨١(مصاریف عمومیة وإداریة
)٨٬٧٣٤٬٧٥٧()٨٣٦٬٥٠٩()٧٬٨٩٨٬٢٤٨(مصاریف تسویق

)٢١٬٣٨٨٬٥٣٩()٧٬٣٩٨٬١١٥()١٣٬٩٩٠٬٤٢٤(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
٢٨٢٬٥٣٩٬٢٣٢)١٣٬٣٥١٬٥٥١(٢٩٥٬٨٩٠٬٧٨٣الدخل من العملیات الرئیسیة

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



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٤٩

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣١

اإلجمالياإلمارات العربیة المتحدةالمملكة العربیة السعودیة
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٨دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 
١٬٣١٧٬٩١٩٬٠٩٧٣٤٬٠٠٥٬١٩٤١٬٣٥١٬٩٢٤٬٢٩١إیرادات

)١٬٠٥٣٬٥٤٣٬٠٩٦()٢٤٬٩٤٥٬٩٧٤()١٬٠٢٨٬٥٩٧٬١٢٢(تكلفة اإلیرادات
٢٨٩٬٣٢١٬٩٧٥٩٬٠٥٩٬٢٢٠٢٩٨٬٣٨١٬١٩٥إجمالي الربح

)٦٤٬٤٨٥٬٨٧٨()١٠٬٨٤٨٬٣١٦()٥٣٬٦٣٧٬٥٦٢(مصاریف عمومیة وإداریة
)٥٬٧٧٨٬٥٥٦()١٬٠٥١٬١٠٨()٤٬٧٢٧٬٤٤٨(مصاریف تسویق

)١١٬٦٦٤٬٧١٦()٢٬٠١٧٬٧٦٠()٩٬٦٤٦٬٩٥٦(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
٢١٦٬٤٥٢٬٠٤٥)٤٬٨٥٧٬٩٦٤(٢٢١٬٣١٠٬٠٠٩الدخل من العملیات الرئیسیة

٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 
١٦١٬٥٠٨٬٧٦٢٣٬٥٥٣٬٢٥٥١٦٥٬٠٦٢٬٠١٧صافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات

٩٠٨٬٨٠٦٬٨٧٦٣٢٬٢١١٬١٦٣٩٤١٬٠١٨٬٠٣٩إجمالي الموجودات
٥٠٧٬٧٣٤٬٩٦٠٣٬٨٦٤٬١٠٣٥١١٬٥٩٩٬٠٦٣إجمالي المطلوبات

األدوات المالیة-٣٢

األدوات المالیة حسب الفئة

تم تصنیف األدوات المالیة على النحو التالي:

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعودي

المالیةالموجودات 
١٨٨٬٧٠٤٬٣٧٥٨١٬٦٩٣٬٨٤٣نقدیة وشبھ نقدیة

١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠٢٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع مرابحة ألجل
٢٠٧٬٨٨٨٬٨٠٥١٢٩٬١٣٦٬٠٣٠مدینون

٢٢٬٧٥٠٬٨٢٦١٥٬٥٤٥٬٥١٤مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة
٣٢٬٨٨٥٬٦١٩٣١٬٩٩١٬٢٨٤استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-١٢٬٣٨١٬٩٩١تأمینات نقدیة لقاء خطاب ضمان ترخیص
٥٧٤٬٦١١٬٦١٦٥٣٢٬٣٦٦٬٦٧١إجمالي الموجودات المالیة

٢٠١٩٢٠١٨
لایر سعوديلایر سعوديالمطلوبات المالیة

١٠٬٩٩٥٬٢٠٧٩٬١٨١٬٠٧٧دائنون
٧٬٧٦٠٬٢٩٨١٤٬١٦٠٬٠٢٢مستحقة إلى جھات ذات عالقةمبالغ 

١١٩٬٠٧٩٬٠٠٩١٣٧٬٠٣٥٬٩٦٥تأمینات محتجزة
-٣٥٬٣٦٨٬٧٢٠التزامات عقود إیجار

١٧٣٬٢٠٣٬٢٣٤١٦٠٬٣٧٧٬٠٦٤إجمالي المطلوبات المالیة



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٥٠

(تتمة)األدوات المالیة-٣٢

المالیةلألدواتالعادلةالقیمةتقدیر

:٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩دیسمبر ٣١الجدول التالي األدوات المالیة الخاصة بالمجموعة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة في یوضح

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٠١٩دیسمبر ٣١
استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

٣٢٬٨٨٥٬٦١٩--٣٢٬٨٨٥٬٦١٩الخسارة

٢٠١٨دیسمبر ٣١
استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

٣١٬٩٩١٬٢٨٤--٣١٬٩٩١٬٢٨٤الخسارة

ورأس المالإدارة المخاطر المالیة -٣٣

مجموعة أدوات تتكون األدوات المالیة الرئیسیة الخاصة بالمجموعة من النقدیة وشبھ النقدیة والذمم المدینة، التي تنشأ مباشرةً من العملیات. لدى ال
والمبالغ المستحقة من الجھات مالیة أخرى متنوعة مثل ودائع المرابحة ألجل واستثمارات األسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

والتي ذات العالقة والتأمینات النقدیة لقاء خطاب ضمان الترخیص والدائنون والتأمینات المحتجزة والمبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة،
یتم تكبدھا لتمویل العملیات خالل دورة األعمال العادیة.
مالت ومخاطر أسعار العموالت) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر أسعار تتعرض المجموعة لمخاطر السوق (مثل مخاطر الع

األسھم.

مخاطر السوق
تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن التغیرات في أسعار السوق مثل أسعار العمالت ومعدالت الفوائد التي تؤثر على دخل المجموعة أو 

دف من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرضات لمخاطر السوق والحفاظ علیھا ضمن مستویات مقبولة قیمة ملكیتھا لألدوات المالیة. یتمثل الھ
لزیادة العائدات.

مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تقوم المجموعة بإجراء 

بشكل أساسي باللایر السعودي والدوالر األمریكي والدرھم االماراتي. تقوم اإلدارة بمراقبة تقلبات أسعار الصرف بانتظام، وتسجیل المعامالت 
اآلثار الناتجة عنھا في القوائم المالیة الموحدة وفقا لذلك.

مخاطر أسعار العموالت
ب قیمة األدوات المالیة نتیجة التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق. تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة المخاطر الناتجة عن تذبذ

ي تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتھا المرتبطة بعمولة، ما في ذلك النقدیة وشبھ النقدیة وودائع المرابحة ألجل، والت
لوبات مرتبطة بعمولة بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة.من غیر المحتمل أن تكون ھامة. ال یوجد لدى المجموعة أي مط

مخاطر االئتمان
خاطر تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تقوم المجموعة بإدارة م

میل ومراقبة الذمم المدینة القائمة. یمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل ع
٣١(ملیون٧١٫٨بتاریخ إعداد القوائم المالیة القیمة الدفتریة لكل فئة من فئات الموجودات المالیة. بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة، فإن 

عمالء رئیسیین. ٥من إجمالي أرصدة المدینین یخص ) ملیون٤٤: ٢٠١٨دیسمبر 

المدینون
یتم تقویم العمالء وفقاً لمعاییر المجموعة قبل ابرام عقود الخدمات.



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٥١

إدارة المخاطر المالیة ورأس المال (تتمة)-٣٣

(تتمة)مخاطر االئتمان

الجھات ذات العالقةالمبالغ المستحقة من 
لتعرض یتم إجراء تحلیل لالنخفاض في القیمة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، على أساس فردي للجھات ذات العالقة الرئیسیة. یمثل الحد األقصى ل

). ال تقوم المجموعة ١٢(إیضاح لمخاطر االئتمان، بتاریخ إعداد القوائم المالیة، القیمة الدفتریة للمبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة 
اسة باالحتفاظ بأي ضمانات رھنیة لقاء ھذه المبالغ. یتم ھذا التقویم في كل سنة مالیة من خالل فحص المركز المالي للجھات ذات العالقة ودر

ة من الجھات ذات العالقة بأنھا السوق الذي تعمل فیھ ھذه الجھات ذات العالقة. قامت المجموعة بتقویم المخاطر المتعلقة بالمبالغ المستحق
منخفضة، حیث أن الغالبیة العظمى من الجھات ذات العالقة مملوكة من قبل نفس المساھمین.

مخاطر االئتمان المتعلقة بالودائع ألجل والودائع النقدیة
جموعة. یتم إیداع النقد بشكل أساسي لدى بنوك تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة وفقًا لسیاسة الم

ي.محلیة ذات تصنیف ائتماني جید. ال تعتبر المجموعة نفسھا معرضة لتركیزات مخاطر االئتمان فیما یتعلق بالبنوك بسبب متانة مركزھا المال

تقویم خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدینة
) لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تستخدم مخصص ٩ة الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي (تقوم المجموعة بتطبیق الطریقة المبسط

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لكافة الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود.

متغیرات التالیة:تمثل المدخالت الرئیسیة لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة ال
احتمال التعثر عن السداد باستخدام الطریقة اإلحصائیة (أي منحنى التوزیع العادي).·
إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربیة السعودیة كمتغیر لالقتصاد الكلي لتعدیل معدل الخسارة السابق.·

مخاطر السیولة
باستخدام تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بمطلوباتھا المالیة التي یتم سدادھا نقدًا أو 
تھا حال موجودات مالیة أخرى. تتمثل طریقة المجموعة في إدارة مخاطر السیولة في ضمان، قدر اإلمكان، توفر السیولة الكافیة للوفاء بالتزاما

استحقاقھا في ظل الظروف العادیة والحرجة، بدون تكبد خسائر غیر مقبولة أو األضرار بسمعة المجموعة. تعتقد اإلدارة بأن المجموعة ال 
طلوبات تتعرض لمخاطر ھامة فیما یتعلق بالسیولة، وتحافظ على حدود ائتمان مختلفة. عند المقارنة الدقیقة للمطلوبات المالیة المدرجة ضمن الم

المتداولة مع الموجودات المالیة التي تشكل جزًءا من الموجودات المتداولة، یبدو وجود مركز تحوط معقول بین الفئتین.

یلخص الجدول أدناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدیة غیر المخصومة:

تواریخ االستحقاق التعاقدیة 
أقل من سنةللمطلوبات المالیة

ما بین سنة 
وسنتین

ما بین سنتین 
وخمس سنوات

أكثر من
اإلجماليسنوات٥

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩دیسمبر ٣١
١٠٬٩٩٥٬٢٠٧---١٠٬٩٩٥٬٢٠٧دائنون

٧٬٧٦٠٬٢٩٨---٧٬٧٦٠٬٢٩٨مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
١١٩٬٠٧٩٬٠٠٩---١١٩٬٠٧٩٬٠٠٩تأمینات محتجزة

٧٬٣٩٢٬٣٤١٧٬٢٣٢٬١٧٩١٣٬٥٠٩٬٥٢٧٧٬٢٣٤٬٦٧٣٣٥٬٣٦٨٬٧٢٠التزامات عقود إیجار
١٤٥٬٢٢٦٬٨٥٥٧٬٢٣٢٬١٧٩١٣٬٥٠٩٬٥٢٧٧٬٢٣٤٬٦٧٣١٧٣٬٢٠٣٬٢٣٤اإلجمالي

تواریخ االستحقاق التعاقدیة 
أقل من سنةللمطلوبات المالیة

ما بین سنة
وسنتین

ما بین سنتین 
وخمس سنوات

أكثر من
اإلجماليسنوات٥

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٨دیسمبر ٣١
٩٬١٨١٬٠٧٧---٩٬١٨١٬٠٧٧دائنون

١٤٬١٦٠٬٠٢٢---١٤٬١٦٠٬٠٢٢مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة
١٣٧٬٠٣٥٬٩٦٥---١٣٧٬٠٣٥٬٩٦٥تأمینات محتجزة

١٦٠٬٣٧٧٬٠٦٤---١٦٠٬٣٧٧٬٠٦٤اإلجمالي
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(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٥٢

إدارة المخاطر المالیة ورأس المال (تتمة)-٣٣

مخاطر أسعار األسھم
لخاصة تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسھم الناتجة عن استثمارات األسھم. في نھایة الفترة المالیة، تم االحتفاظ بمعظم استثمارات األسھم ا

رات بصور نشطة.الستثماداول ھذه اعة بتولمجموم اال تقبالمجموعة ألغراض استراتیجیة ولیس ألغراض التداول. 

ملیون لایر ٣٢: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (٣٢٫٩یة، بلغ تعرض استثمارات األسھم المتداولة بتاریخ إعداد القوائم المال
.)١٦(إیضاح سعودي)

المخاطر التشغیلیة
عدم تمثل المخاطر التشغیلیة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر القوى العاملة الالزمة أو عدم استكمال العقد نتیجة لرفض العمل أو

یق مراقبة إجادة المھنة أو الھروب أو الوفاة أو التغیر في األنظمة واللوائح ذات العالقة. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر التشغیلیة وذلك عن طر
ت عند ھذه الحاالت بشكل منتظم وذلك لتفادي أثار ھذه الحاالت أو التقلیل منھا. كذلك تقوم المجموعة بتجنیب مخصص لمواجھة ھذه الحاال

غ حدوثھا. خالل السنة، استطاعت المجموعة احتساب صافي التعرض/ األثر عند األخذ بعین االعتبار المصاریف المدفوعة مقدماً وأرصدة المبال
٣١لایر سعودي (١٬٧٦٨٬٥١٩المستحقة الدفع المتعلقة بالموظفین غیر النشیطین. بلغ مخصص المخاطر التشغیلیة في نھایة الفترة المالیة 

).١٨لایر سعودي) (إیضاح ٦٬٢٠٦٬٩٩٦: ٢٠١٨دیسمبر 

إدارة رأس المال
مال فیما یلي:الیمثل رأس المال حقوق الملكیة العائدة للمساھمین. تتمثل األھداف الرئیسیة للمجموعة إلدارة رأس

في تقدیم عوائد للمساھمین ومنافع ألصحاب الحفاظ على قدرتھا على االستمرار في العمل كمنشأة مستمرة، حتى تتمكن من االستمرار •
المصلحة اآلخرین، و

الحفاظ على ھیكل رأس المال بصورة مثالیة للحد من تكلفة رأس المال.•

لي تتمثل سیاسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قویة والحفاظ على ثقة المستثمرین والدائنین في السوق والحفاظ على التطور المستقب
ائد عمال. تقوم المجموعة بإدارة ھیكل رأسمالھا وإجراء التعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة. تقوم اإلدارة بمراقبة العلأل

وى ستعلى رأس المال والذي تحدده المجموعة بالناتج عن األنشطة التشغیلیة مقسوماً على إجمالي حقوق المساھمین. كما تقوم اإلدارة بمراقبة م
توزیعات األرباح على المساھمین. لم تطرأ أیة تغیرات على طریقة المجموعة في إدارة رأس المال خالل السنة. كما لم تخضع المجموعة 

لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجیاً.

االلتزامات المحتملة-٣٤

ملیون لایر سعودي) ١٠: ٢٠١٨دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٢٫٣البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، نیابة عنھا، ضمانات بقیمة قامت
بشأن تنفیذ العقود، خالل دورة أعمالھا العادیة.



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

(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٩دیسمبر ٣١

٥٣

عملیات الشركة-٣٥

:٢٠١٩دیسمبر ٣١فیما یلي تفاصیل فروع الشركة كما في 

تاریخ السجل التجاريرقم السجل التجارياسم الفرع
ھـ١٤٣٨صفر ١٠١٠٤٦٥٢٠٧٢الیاسمین
ھـ١٤٣٦شوال ١٠١٠٤٣٦٥٥٣٢٨المروج
ھـ١٤٣٥محرم ١٠١٠٤٢٧٤٨٤٩التعاون
ھـ١٤٣٥ذو القعدة ١١٣٢٠١٠٢٧٥٧الرس

ھـ١٤٣٨صفر ١٠١٠٤٦٥٢٠٩٢الروضة
ھـ١٤٣٤ربیع الثاني١٠١٠٣٦٤٥٣٨٧المكتب الرئیسي (العلیا)

ھـ١٤٤٠جمادى األول ١٠١١١٣٩٣٥٦٢٥الخرج
ھـ١٤٣٥محرم ١٠١٠٤٢٧٤٨٥٩السویدي
ھـ١٤٣٥ذو القعدة ٤٦٥٠٠٧٤٤١٥٧المدینة
ھـ١٤٣٧جمادى األول ١١١٣١٠٥٦٧٢٩٢٩بریدة 
ھـ١٤٣٦ربیع الثاني ٣٣٥٠٠٤٣٣١٦٢٧حائل

ھـ١٤٣٦شوال ١٠١٠٤٣٦٥٥٤٢٨خریص
ھـ١٤٣٦ربیع األول١١٢٨٠١٩١٢١١٥عنیزة
ھـ١٤٣٥محرم ٤٠٣٠٢٧٨٤٩٦٩النعیم–جدة 
ھـ١٤٣٩محرم ٤٠٣٠٢٩٦٩٢٢٢٠المروة–جدة 
ھـ١٤٣٨صفر ٢٠٥٠١١١٠١١٢٩الدمام
ھـ١٤٣٩ربیع الثاني ٥٨٥٠٠٧١٧٩٢٢٣أبھا

ھـ١٤٣٩جمادى اآلخر ٢١١٣١٢٩١١٩٤٣بریدة -القصیم 

المالیةاألحداث الالحقة لتاریخ إعداد القوائم -٣٦

لموحدة.لم تقع أیة أحداث الحقة لتاریخ قائمة المركز المالي، والتي تتطلب إجراء تعدیالت أو تقدیم إفصاحات بشأنھا في ھذه القوائم المالیة ا

بیانات المقارنة-٣٧

أعید تبویب بعض المبالغ للسنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالیة.


