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“هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم 
على كافة األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك”.
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الله ثراه-، وبسواعد أبنائه سيفاجئ هذا الوطن العالم من جديد”.
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المســيرة،،،  فــي  وشــركاؤنا  الكــرام مســاهمونا  الســادة 

يطيــب لــي باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن مجلــس 

الســنوي لشــركة مهــارة  التقريــر  لكــم  أقــدم  اإلدارة، أن 

فيــه  واصلــت  الــذي  2021م،  لعــام  البشــرية  للمــوارد 

مــن  ومزيــد  المســتدام،  النمــو  علــى  تركيزهــا  الشــركة 

والتشــغيلي. االســتراتيجي  التمكيــن 

حفــل عــام 2021م بكثيــر مــن التحديــات، وخصوًصــا مرحلــة 

تعافــي ســوق العمــل مــن جائحــة فيــروس كورونــا، كمــا 

ــق  ــت “مهــارة” بتوفي ــد مــن اإلنجــازات؛ وتمكن حفــل بعدي

اللــه ثــم بدعــم مجلــس إدارتهــا وفريــق عملهــا الــدؤوب 

مــن تخطــي صعوبــات هــذه المرحلــة، ومواصلــة تقديــم 

قيمــة مضافــة ملموســة للعمالء والشــركاء، واســــتمرارية 

بالكــوادر  وعنايــة  كفــــاءة  بــــكل  واســــتدامتها  األعمــال 

البشــرية والقــوى العاملــة.

واصلــت »مهــارة« اســتراتيجيتها فــي تنويــع االســتثمارات 

والخدمــات المقدمــة، وفــي إطــار تحوالتنــا االســتراتيجية 

الرقمــي،  التحــول  اســتراتيجية  تبنينــا  2021م،  عــام  فــي 

كمــا اعتمدنــا برنامــج تحــول رأس المــال البشــري. ونســتمر 

فــي العمــل علــى تحقيــق التميــز التشــغيلي مــن خــالل 

ــة. ــوع يدعــم المرون نمــوذج أعمــال متن

تركيزنــا  شــحذ  إلــى  2022م،   عــام  فــي  ونســعى 

خــالل  مــن  المســتقبل،  فــي  واالســتثمار  االســتراتيجي 

تطويــر حلــول متكاملــة لتلبيــة احتياجــات العمــالء، وتعزيــز 

قدراتنــا الرقميــة، وتطويــر القــوى البشــرية، واالضطــالع 

بــدور قيــادي فــي االســتدامة االقتصاديــة والمجتمعيــة.

وختاًمــا، فإنــي أتقــدم بالشــكر والتقديــر ألعضــاء مجلــس 

إدارة الشــركة الســابق علــى مــا بذلــوه مــن جهــد لتحقيــق 

أهــداف الشــركة، وأرحــب بانتخــاب أعضــاء المجلــس للــدورة 

الجديــدة، التــي بــدأت فــي مايــو 2021م وتســتمر لمــدة 

ثــالث ســنوات.

كمــا أود أن ُأعــرب عــن خالــص التقديــر واالمتنــان للجهــود 
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التــي تبذلهــا الحكومــة ووزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي دعــم قطــاع المــوارد البشــرية بالتشــريعات 

والمبــادرات التــي تســتهدف تطويــر أنظمــة العمــل وتحســين العالقــة بيــن العامــل والمنشــآت.

ــا الرشــيدة علــى مــا توليــه مــن اهتمــام وعنايــة بقطــاع األعمــال  ويســرني أن أرفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان لقيادتن

والقطــاع الخــاص لدفــع مســيرة التنميــة فــي المملكــة. والشــكر موصــول لمســاهمينا الكــرام علــى ثقتهــم بنــا ودعمهــم 

المســتمر.

والله ولي التوفيق  

سليمان بن عبد العزيز الماجد 
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مساهمونا الكرام، وشركاؤنا في المسيرة،،،

المبذولــة مــن  الجهــود االســتثنائية والرائعــة  فــي ظــل 

منســوبي مهــارة، اســتطاعت الشــركة فــي عــام 2021م 

التغلــب علــى العديــد مــن التحديــات التــي واجهتهــا مــن 

جــراء تداعيــات جائحــة كورونــا خــالل العــام الســابق، وذلــك 

ــات. ــك العقب ــى تخطــي تل بشــكل مــرن، مــا ســاعدها عل

الطبيعــي  الوضــع  إلــى  العــودة  األساســي  الهــدف  كان 

لمــا قبــل الجائحــة، لكــن حــال دون ذلــك اســتمرار توقــف 

اســتقبال القــوى العاملــة مــن الــدول الكبــرى المصــدرة 

ــام الســنة، ورغــم توقــف  ــة فــي معظــم أي للقــوى العامل

المطــارات وإغــالق المجــال الجــوي مــن تلــك الــدول، إال أن 

ــادرات  ــد مــن المب ــى العدي الشــركة اســتطاعت العمــل عل

الكفــاءة  علــى  للمحافظــة  الســريعة  الحلــول  وتقديــم 

واالســتخدام  الداخلــي،  العمــل  ونمــوذج  التشــغيلية 

األمثــل وإدارة التكاليــف. كان للجائحــة أثــر إيجابــي كبيــر 

بمبــادرات  والخــروج  الصنــدوق  خــارج  التفكيــر  حيــث  مــن 

جديــدة وإجــراءات ســاعدت علــى نمــو القطــاع بــداًل مــن 

تقليــص النمــو.

وأدت تلــك اإلجــراءات المتخــذة إلــى ارتفــاع أربــاح الشــركة 

فــي الربــع الرابــع بنحــو 74% لتصــل إلــى 39.27 مليــون 

ــي واجهناهــا. ــات، الت ــك رغــم التحدي ــال، وذل ري

التغلب على المخاطر
المصــدرة  الــدول  فــي  “كوفيــد-19”  وبــاء  النتشــار  كان 

الشــركة،  أعمــال  نمــو  علــى  كبيــر  تأثيــر  العاملــة  للقــوى 

ــة واســتقطاب  ــارات بديل ــا اســتطعنا البحــث عــن خي إال أنن

قــوى عاملــة مــن دول مختلفــة، وتفعيــل عمليــة التوظيف 

الداخلــي، والمحافظــة علــى عــدد كبيــر مــن القــوى العاملة 

وتجديــد عقودهــا مــن خــالل تقديــم عــدد مــن المزايــا لهــم.

وواكبنــا تطــور النواحــي التشــريعية الســريع فــي المملكــة 

العالقــة  تحســين  لمبــادرة  فاســتجبنا  كبيــرة،  بمرونــة 
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التعاقديــة بتعديــل عقــود الشــركة مــع عمالئهــا والقــوى العاملــة لديهــا، وطبقنــا االشــتراطات الجديــدة لإلســكانات 

الجديــدة. بالتشــريعات  الالزمــة  التراخيــص  علــى  للعمالــة، وحصلنــا  الجماعيــة 

االبتكار في قمة أولوياتنا
وفــي ظــل مواجهتنــا للعديــد مــن التحديــات فــي العــام الماضــي، ابتكرنــا نمــوذج عمل تشــغيلي إلســناد خدمات الســعوديين، 

لتنضــم إلــى محفظــة خدماتنــا، وبدأنــا خطواتنــا الجــادة إلنشــاء أكاديميــة مهــارة، مــع توســيع قاعــدة عمالئنــا مــن قطاعــي 

األعمــال واألفــراد، حيــث نمتلــك قاعــدة متناميــة مــن العمــالء بقطــاع األعمــال تشــمل أكثــر مــن 900 عميــل فــي قطاعــات 

متنوعــة، وأكثــر مــن 90 ألــف عميــل بقطــاع األفــراد. ناهيــك عــن تطويــر الفــرع اإللكترونــي )تطبيــق عمــالء قطــاع األفــراد(، 

لتكــون جميــع الخدمــات البيعيــة والخدمــات الذاتيــة مــن خاللــه للتســهيل علــى العمــالء وتكــون تجربتهــم فريــدة.  

بذور النمو
وفــي ظــل تركيزنــا علــى العمــل التشــغيلي الــدؤوب، ســعينا فــي عــام 2021م لنثــر بــذور النمــو، مــن خــالل دراســة الفــرص 

االســتثمارية والتوســع فــي عمليــات االســتحواذ علــى حصــص ملكيــة فــي شــركات متخصصــة فــي تقديــم خدمــات مســاندة 

متنوعــة.

وأطلقنــا اســتراتيجية التحــول الرقمــي، وأنشــأنا منصــة لالســتقطاب مــن خاللهــا نتمكــن مــن اســتقطاب القــوى العاملــة مــن 

األســواق المختلفــة، واعتمدنــا مشــروع التحــول فــي رأس المــال البشــري، الــذي يهــدف لتمكيــن وتطويــر الكفــاءات البشــرية 

ومكافأتهــم، وفقــًا ألدائهــم مــن خــالل اعتمــاد نظــام تقييــم األداء بنــاًء علــى مؤشــرات قيــاس األداء والجــدارات الســلوكية.

قطاف الثمار
مــع نجاحنــا فــي تحقيــق النمــو بالربــع األخيــر مــن عــام 2021م، نتوقــع أن نحصــد ثمــار مــا زرعنــاه خــالل العــام الماضــي، وأن 

تتأثــر نتائجنــا لعــام 2022م بشــكل إيجابــي، بعــد أن تنعكــس اســتراتيجيتنا باالســتثمار فــي المســتقبل علــى التنويــع والتحــول، 

مــع المنــاخ االقتصــادي اإليجابــي، بعــد الســماح بالقــدوم المباشــر للمملكــة، ورفــع بعــض اإلجــراءات االحترازيــة.

نتوقــع أن تســتفيد الشــركة بشــكل كبيــر علــى المــدى البعيــد مــن النهضــة التنمويــة التــي تشــهدها المملكــة، وزيــادة الطلــب 

علــى خدمــات المــوارد البشــرية لتلبيــة النمــو الســكاني والتوســع الصناعــي والعمرانــي، واالســتثمارات الضخمــة التي تضخها 

حكومتنا الرشــيدة.

عبدالعزيز بن عيضه الكثيري

الرئيس التنفيذي
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المؤشرات المالية

تقسيم اإليرادات:

المؤشرات التشغيلية
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قصتنا
الريادة في قطاع الموارد البشرية

منــذ تأســيس شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية, وضعنــا نصــب أعيننــا تحقيــق هدفنــا فــي اإلســهام فــي ارتقــاء قطــاع المــوارد البشــرية فــي 
ــة الســعودية ودول المنطقــة. المملكــة العربي

كنــا مــن أوائــل الشــركات، التــي تعمــل فــي قطــاع المــوارد البشــرية، مــن خــال منظومــة مــن الخدمــات المتكاملــة للقطاعيــن العــام والخــاص؛ 
بهــدف تزويــد ســوق العمــل بالكــوادر الوطنيــة واألجنبيــة والقــوى العاملــة المؤهلــة فــي أكثــر مــن 383 مهنــة.

ُأسســت شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية شــركة مســاهمة ســعودية عامــة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )80 /ق(، وتاريــخ 1434/04/02 هـــ 
الموافــق 12 / 02 / 2013 م. وبموجــب الســجل التجــاري رقــم )1010364538(، وتاريــخ 07 / 04 / 1434 هـــ. الموافــق  2013/02/18م.
يبلــغ رأس مــال الشــركة )375,000,000( ريــال ســعودي مدفــوع بالكامــل، مقّســمًا إلــى 37,500,000 ســهم عــادي بقيمــة اســمية وقدرهــا 

10 ريــاالت للســهم الواحــد.
تتمثــل أغــراض الشــركة الرئيســة، وفقــًا لنظامهــا األساســي وســجلها التجــاري فــي التوســط الســتقدام القــوى العاملــة، وتقديــم الخدمــات 
المنزليــة والقــوى العاملــة للقطاعيــن العــام والخــاص، التــي تلبــي احتياجــات ســوق المــوارد البشــرية الســعودية فــي كل مــن قطاعــي األعمال 

واألفراد.
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رسالتنا

رؤيتنا
ريــادة قطــاع المــوارد البشــرية مــن خــالل توفيــر حلــول 

ــا وتضمــن  ــة تضمــن النجــاح لعمالئن شــاملة ومتكامل

حقــوق الموظفيــن وتدعــم التطــور الوطنــي.

العمــل علــى تقديــم حلــول وخدمــات مــوارد بشــرية 

ــل  ــم عمـ ــالل نظـ ــا، مــن خـ ــة لعمالئن ــة متكاملـ إبداعي

مــؤسـســـي وأنـظــمـــة تقـنـيـــة متـمـيـــزة وشـراكـــات 

وعـمـالءنــــا  مــوظفينـــا  بهــا  نخــــدم  اسـتــراتـيـجيــــة، 

. ومجتمعنــا

• االبتكار واإلبداع

• النزاهة والشفافية

• الجودة والتميز

• العمل بروح الفريق

• التركيز على العميل

قيمنا
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مسيرتنا
تسعة أعوام من الريادة واالبتكار
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استراتيجيتنا
إبداع في استكشاف الفرص

البشــرية،  المــوارد  قطــاع  ريــادة  فــي  رؤيتنــا  مــن  انطاًقــا 

وإيماًنــا منــا بالقــدرات واإلمكانــات البشــرية، وضعنــا خطــة 

قيمــة مســتدامة ألصحــاب  تقديــم  أجــل  مــن  اســتراتيجية 

القيمــة  زيــادة  إلــى  اســتراتيجيتنا  تســتند  لدينــا.  المصلحــة 

استكشــاف  فــي  االســتمرار  مــع  واعــدة،  حلــول  البتــكار 

الخدمــات. لتنويــع  الفــرص 

للنمــو  اســتراتيجية طموحــة  “مهــارة”  فــي  اعتمدنــا  لقــد   

تدعــم رؤيتنــا، وتعكــس االتجاهــات الناشــئة والمتســارعة في 

تقديــم حلــول وخدمــات المــوارد البشــرية. وقدمنــا مجموعــة 

ريادتنــا وتحقيــق  لتعزيــز  المبتكــرة  المبــادرات  واســعة مــن 

خدماتنــا،  وجــودة  بكفــاءة  االرتقــاء  فــي  مســتهدفاتنا 

مســؤوليتنا  وتعزيــز  والمالــي،  التشــغيلي  أدائنــا  وتحســين 

ــر  ــاح مســاهمينا، وتطوي ــة واســتدامة أرب ــة، وتنمي االجتماعي

شــراكاتنا االســتراتيجية مــن خــال توســيع نطــاق عمليــات 

تطلعــات  لتلبيــة  خدماتنــا؛  وتكامــل  لتنويــع  االســتحواذ 

عمائنــا مــن قطاعــي األعمــال واألفــراد.

تقوية البنية التحتية
نعمــل فــي مهــارة علــى تمكيــن وتهيئــة بيئــة العمــل لدعــم 

مســيرة نجــاح الشــركة.

منصــة  وأنشــأنا  الرقمــي،  التحــول  اســتراتيجية  أطلقنــا 

اســتقطاب  مــن  نتمكــن  مــن خالهــا  والتــي  لاســتقطاب 

القــوى العاملــة مــن األســواق المختلفــة لنلبــي احتياجــات 

المناســب،  الوقــت  فــي  العاملــة  القــوى  مــن  عمائنــا 

ونمضــي قدًمــا فــي تطويــر رحلــة كل مــن العمــاء والقــوى 

العاملــة، وقطعنــا شــوًطا كبيــًرا باتجــاه التحــول فــي رأس 

المــال البشــري، ونبــذل قصــارى جهدنــا فــي تحســين فعاليــة 

العمــل. بيئــة  للشــركة، وتطويــر  التابعــة  األصــول  وكفــاءة 

تطوير الخدمات الحالية
نســتهدف فــي مهــارة توســيع قاعــدة عمائنــا مــن قطاعــي 

األعمــال واألفــراد، والتوســع فــي تقديــم خدمــات إضافيــة، 

والوصــول إلــى مناطــق جديــدة.

ابتكرنــا نمــوذج عمــل تشــغيلي إلســناد خدمــات الســعوديين، 

لتنضــم إلــى محفظــة خدماتنــا،  ونعمــل على زيــادة المواءمة 

والتكامــل مــع شــركاتنا التابعة. 

البحث عن آفاق جديدة
نســعى فــي مهــارة إلــى توســيع خدماتنــا لنتحــول إلــى شــركة 

حلــول مــوارد بشــرية متكاملــة، مــن خــال دراســة الفــرص 

ــات االســتحواذ. االســتثمارية والتوســع فــي عملي

90% مــن شــركة  نجحنــا فــي اســتكمال االســتحواذ علــى 

توقيــع  مــن  وانتهينــا  المســاندة”،  للخدمــات  “أطيــاف 

اتفاقيــة البيــع والشــراء لاســتحواذ علــى حصــة 85% مــن 

مذكــرة  توقيــع  وكذلــك  الطبيــة،  العربيــة  شــفاء  شــركة 

تفاهــم لاســتحواذ علــى 40% مــن حصــص الملكيــة فــي 

شــركة ســلس للتجــارة والتســويق والمالكــة لتطبيــق ســرور. 
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استراتيجيتنا
إبداع في استكشاف الفرص

بصمتنا االستراتيجية
عــززت “مهــارة” بصمتهــا االســتراتيجية فــي عــام 2021م مــن خــال مجموعــة مــن المبــادرات فــي المحــاور االســتراتيجية الثاثــة؛ 

حيــث تــم وضــع أولويــات لتنفيــذ تلــك المبــادرات، وفقــًا لمعاييــر ومواصفــات محــددة، مــن خــال دعــم مكتــب إدارة المشــاريع 

فــي الشــركة لمتابعــة التنفيــذ، والتأكــد مــن االســتغال األمثــل للمــوارد المطلوبــة فــي كل مبــادرة. وكانــت المبــادرات تتمحــور 

حــول الجوانــب التقنيــة باإلضافــة إلــى رفــع جــودة تقديــم الخدمــات الحاليــة، كمــا تــم اســتحداث خدمــات جديــدة مواكبــة لســوق 

العمــل ومتوائمــة مــع رؤيــة المملكــة 2030م. كمــا تــم أيضــًا العمــل علــى ملــف االســتحواذات والشــراكات، التــي أدت إلــى 

وجــود تكامــل فــي تقديــم الخدمــات إلــى العمــاء.

النموذج التشغيلي

سلسلة القيم
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من مبادراتنا االستراتيجية
استراتيجية التحول الرقمي

مــع تســارع وتيــرة التحــول الرقمــي فــي جميــع أنحــاء العالــم، أصبــح لزامــًا علــى الشــركات زيــادة االســتثمار فــي التقنيــات الرقميــة، 

وتكييــف نمــاذج األعمــال باســتمرار لتلبيــة توقعــات العمــاء المتزايــدة.

 وتســتمر وتيــرة التحــول الرقمــي فــي إزالــة الحــدود بيــن العالميــن المــادي والرقمــي، حيــث تعمــل التقنيــات الناشــئة والكميــات 

المتدفقــة مــن البيانــات وذكاء األعمــال علــى الوصــول إلــى رؤى أكثــر اســتجابة لتطلعــات العمــاء، ومواكبــة تطــورات الســوق.

تبنينــا  فــي “مهــارة” اســتراتيجية التحــول الرقمــي، التــي تعكــس رؤيتنــا ومــا حققنــاه حتــى اليــوم لمواكبــة الثــورة الرقميــة، ومــا 

نطمــح لتحقيقــه فــي الســنوات القادمــة.

نعمل على مواءمة استراتيجية التحول الرقمي في مهارة مع استراتيجيتها المؤسسية

في عصر تقوده
الثورة الرقمية

لم يعد التحول 
الرقمي خياًرا

تعزيز بصمتنا الرقمية

دفعت التقنيات الرقمية الشركات لتغيير طريقة عملها.

التحول الرقمي إحدى األولويات االستراتيجية في مهارة

• التحول الرقمي هو إحدى الركائز األساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030م.
• يستهدف برنامج التحول الوطني دعم التحول الرقمي في المملكة.
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خارطة الطريق الرقمية

مبادراتنا الرقمية
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المخاطر الحالية والمستقبلية

تعمــل “مهــارة” فــي بيئــة اقتصادية ذات تحوالت متســارعة، 

قــد تتعــرض فيهــا لمجموعــة مــن المخاطــر يكــون لهــا تأثيرات 

غيــر مرغوبــة علــى األنشــطة واســتمرارية األعمــال والربحيــة 

والمركــز المالي للشــركة. 

المخاطــر االستراتيجية

األهــداف  تحقيــق  تهــدد  التــي  المخاطــر  رأس  علــى  يأتــي 

االســتراتيجية للشــركة، تغييــر األنظمــة والتشــريعات التــي 

تخضــع لهــا أعمــال الشــركة، ولهــا تأثيــر مباشــر أو غيــر مباشــر 

علــى قطــاع المــوارد البشــرية، مــا قــد يترتــب عليــه ارتفــاع 

التكاليــف التشــغيلية، أو انخفــاض أعــداد القــوى العاملــة 

المســتقطبة. والشــركة لديهــا نمــوذج عمــل مــرن يمكنهــا 

مــن االســتجابة لتلــك المتغيــرات. 

وتمكنــت “مهــارة” فــي عــام 2021م مــن مواكبــة أنظمــة 

ــادرة تحســين العاقــة  العمــل المســتحدثة، واســتجابت لمب

ومــع  عمائهــا  مــع  الشــركة  عقــود  بتعديــل  التعاقديــة 

القــوى العاملــة لديهــا، كمــا عملــت علــى دورهــا كشــركة 

الداخــل  مــن  العاملــة  القــوى  تســتقطب  بشــرية  مــوارد 

والخــارج، فتوســعت فــي إســناد تلــك القــوى العاملة لســوق 

العمــل الســعودي. وفــي الوقــت نفســه، شــرعت “مهــارة” 

فــي تطبيــق االشــتراطات الجديــدة لإلســكانات الجماعيــة 

للعمالــة، وفًقــا لائحــة الصــادرة عــن وزارة الشــؤون البلديــة 

والقرويــة، وبــدأت الشــركة فــي الحصــول علــى التراخيــص 

الازمــة بالتشــريعات الجديــدة وتوثيــق جميــع عقــود اإليجــار 

إلكترونًيــا.

الحوكمــة  مخاطــر  االســتراتيجية  المخاطــر  تتضمــن  كمــا 

علــى  دائًمــا  “مهــارة”  وتعمــل  االســتراتيجي،  والتخطيــط 

هــذه  لمثــل  لاســتجابة  اســتراتيجيتها  ومواءمــة  مراجعــة 

المخاطــر، كمــا أن لديهــا إطــارًا شــامًا للحوكمــة يتبــع أفضــل 

الممارســات.

المخاطر االقتصادية

تؤثــر األوضــاع االقتصاديــة العامــة فــي المملكــة وفــي دول 

المنطقــة التــي تمــارس فيهــا “مهــارة” أنشــطتها على أعمال 

وتوقعاتهــا  عملياتهــا  ونتائــج  المالــي  ووضعهــا  الشــركة 

القــوى  خدمــات  علــى  الطلــب  يتأثــر  حيــث  المســتقبلية، 

العاملــة بشــكل كبيــر بالمســتوى العــام للنشــاط التجــاري 

العامــة.  االقتصاديــة  والظــروف 

المصــدرة  الــدول  فــي  “كوفيــد-19”  وبــاء  النتشــار  وكان 

التقرير االستراتيجي
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المخاطر الحالية والمستقبلية

الشــركة،  أعمــال  نمــو  علــى  كبيــر  تأثيــر  العاملــة  للقــوى 

وقدرتهــا علــى تلبيــة الطلــب علــى خدمــات القــوى العاملــة، 

إال أن الشــركة كان لديهــا مــن المرونــة، مــا مكنهــا مــن البحث 

دول  مــن  عاملــة  قــوى  واســتقطاب  بديلــة  خيــارات  عــن 

مختلفــة، إضافــة إلــى تفعيــل عمليــة التوظيــف الداخلــي.

العمــات،  أســعار  كذلــك  االقتصاديــة  المخاطــر  وتشــمل 

ومعــدالت الفوائــد، وزيــادة أســعار الخدمات نتيجــة التضخم، 

الرســوم  أو  الضرائــب  أو  المضافــة،  القيمــة  ضريبــة  أو 

الحكوميــة األخــرى، وهــذه قــد تؤثــر علــى الربحيــة واألداء 

علــى  عــاوة  المســتقبلية،  وعملياتهــا  للشــركة  المالــي 

التغيــرات فــي ســوق العقــار التــي قــد ال ُتمكــن الشــركة مــن 

إيجــاد المرافــق الســكنية المناســبة بتكاليــف معقولــة لتلبيــة 

احتياجاتهــا الســكنية للقــوى العاملــة، وتعمــل “مهــارة” علــى 

زيــادة كفــاءة توظيــف العقــارات واإليــواءات لمواجهــة هــذه 

المخاطــر.

مخاطر السوق

تنتــج مخاطــر الســوق عــن التغيــرات فــي أســعار الســوق، 

مثــل التحــوالت فــي قــرارات الشــراء، والتغيــرات اإلجماليــة 

فــي الســوق، ودورة العمــاء. كمــا تمتــد المخاطــر إلــى نضــج 

الســوق أو تشــبعه، والتغيــر فــي السياســة العامــة المتعلقــة 

فــي  المباشــرة  غيــر  أو  المباشــرة  والمنافســة  بالتوطيــن، 

قطــاع المــوارد البشــرية. 

ولــدى “مهــارة” خطــط مرنــة تســتهدف الحفــاظ علــى إدارة 

هــذه المخاطــر ضمــن مســتويات مقبولــة لزيــادة العائــدات. 

كمــا تتعامــل الشــركة مــع هــذا النــوع مــن المخاطــر كجــزء مــن 

خطــة التســويق لديهــا.

مخاطر تشغيلية

المخاطــــر  مــن  مجموعــة  التشــغيلية  المخاطــر  تشــكل  

المرتبطــــة بأعمــــال وأنشــــطة الشــركة الناجمــة عــن عوامـــل 

داخليـــة أو خارجيـــة. ومــن أهــم هــذه المخاطــر التشــغيلية، 

التــي قــد تواجــه “مهــارة”، الصعوبــات فــي توفيــر القــوى 

العاملــة الازمــة، أو تأهيلهــا، كمــا تشــمل المخاطــر المتعلقة 

بتخلــف العمــاء عــن الدفــع أو تعرضهــم لإلعســار، والمخاطــر 

المتعلقــة بعــدم قــدرة الشــركة علــى الحفــاظ علــى عاقاتهــا 

بمخاطــر  يتعلــق  ومــا  الخارجيــة،  التوظيــف  مكاتــب  مــع 

التســرب للقــوى العاملــة. 

المخاطــر  النــوع مــن  وتعمــل “مهــارة” علــى مراقبــة هــذا 

الحــد األدنــى، وإيجــاد حلــول بديلــة. لوضعهــا فــي 
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مواجهة التحديات واغتنام الفرص

االستحواذات

فــي إطــار اســتراتيجيتنا فــي التوســع وتنويــع االســتثمارات والخدمــات المقدمــة، ســعت “مهــارة” خــال عــام 2021م إلــى 

ــم خدمــات مســاندة متنوعــة تســهم فــي  ــة فــي شــركات متخصصــة فــي تقدي توســيع خطــط االســتحواذ علــى حصــص ملكي

تحقيــق تكامــل أمثــل علــى مســتوى أنشــطة الشــركة؛ وبذلــك تخطــو “مهــارة” خطــوات واســعة فــي طريــق التحــــول إلــــى شــــركة 

ذات خدمات متكاملــــة رائــــدة فــــي قطــــاع المــــوارد البشــــرية.

1. استكمال االستحواذ على 90% من شركة “أطياف للخدمات المساندة”
نجحــت “مهــارة” خــال عــام 2021م فــي اســتكمال عمليــة االســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة فــي شــركة “أطيــاف للخدمــات 

المســاندة” المتخصصــة فــي تقديــم خدمــات الصيانــة والتشــغيل والنظافــة والخدمــات المســاندة األخــرى فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية. 

كانــت البدايــة فــي 13 ديســمبر 2020م، مــع توقيــع “مهــارة” مذكــرة التفاهــم مــع شــركة “أطيــاف للخدمــات المســاندة” • 

لاســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة فيهــا.

وفــي 12 أبريــل 2021م، تــم توقيــع اتفاقيــة البيــع والشــراء الســتحواذ “مهــارة” علــى 90% فــي شــركة أطيــاف للخدمــات • 

المساندة.

وفــي 30 يونيــو 2021م، ولحاجــة الطرفيــن لمزيــد مــن الوقــت الســتكمال تنفيــذ الشــروط المســبقة لإلقفال، جــاء االتفاق • 

علــى تمديــد فتــرة تنفيــذ الشــروط المســبقة لإلقفــال لتنتهــي بتاريــخ 30 أكتوبــر2021م بــداًل مــن 30 يونيو 2021م.

شــهد شــهر أغســطس 2021م إتمــام عمليــة بيــع وشــراء الحصــص لاســتحواذ علــى 90% فــي شــركة أطيــاف؛ حيــث • 

جــرى نقــل 90% مــن حصــص الملكيــة فــي شــركة أطيــاف إلــى شــركة مهــارة، وتوحيــد نتائجهــا ضمــن قوائــم شــركة مهــارة 

الموحــدة.

التقرير االستراتيجي
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2. استكمال االستحواذ على 85% من شركة شفاء العربية الطبية
بــدأت جهــود الســعي نحــو االســتحواذ علــى حصــة أغلبيــة فــي شــركة “شــفاء”؛ حيــث وقعــت شــركة “مســار النمــو لاســتثمار” 

المملوكــة بنســبة 100% لشــركة “مهــارة” فــي 28 ســبتمبر 2021م مذكــرة تفاهــم لاســتحواذ علــى حصــة 85% مــن شــركة 

شــفاء العربيــة الطبيــة المتخصصــة فــي مجــال الخدمــات الطبيــة المنزليــة والتشــغيل الطبــي للمجمعــات، وتــم توقيــع اتفاقيــة 

البيــع والشــراء فــي 26 ديســمبر 2021م لاســتحواذ علــى 85% مــن حصــص الملكيــة فــي “شــركة شــفاء”. وتلقــت شــركة 

“مســار النمــو لاســتثمار” فــي 6 ينايــر 2022م، إفــادة الهيئــة العامــة للمنافســة بعــدم الممانعــة علــى إتمــام عمليــة التركــز 

ــة الصحيــة  االقتصــادي بيــن الشــركتين. وجــاء هــذا التوجــه رغبــة فــي توســيع خدمــات وأنشــطة الشــركة لتشــمل مجــال الرعاي

ــر 2022م. ــة فــي 13 يناي ــم نقــل حصــص الملكي ــة وخدمــات إدارة وتشــغيل المستشــفيات. وت المنزلي

3. االتفاق على االستحواذ على 40% من شركة سلس للتجارة والتسويق
اســتمراًرا لنهــج “مهــارة” فــي التوســع فــي تقديــم الخدمــات المتكاملــة لتشــمل الخدمــات المنزليــة والشــخصية، وقعــت شــركة 

“مســار النمــو لاســتثمار” المملوكــة لشــركة “مهــارة” بنســبة 100% فــي 30 نوفمبــر 2021م، مذكــرة تفاهــم لاســتحواذ علــى 

ــة فــي شــركة ســلس للتجــارة والتســويق والمالكــة لتطبيــق “ســرور” وهــو تطبيــق يقــدم الخدمــات  40% مــن حصــص الملكي

المنزليــة والشــخصية المتعــددة، مــن بينهــا تنظيــف المنــازل وغســيل الســيارات وتنظيــف الحدائــق والشــركات، ونقــل األثــاث 

وغيرهــا مــن الخدمــات.

مواجهة التحديات واغتنام الفرص

تدشين المشروعات الجديدة
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النظرة المستقبلية 
مهارة تخطو نحو المستقبل

آفاق استراتيجية 2022م
نتطلــع فــي “مهــارة” إلــى آفــاق طموحــة نخطــو إليهــا فــي 

عــام 2022م؛ بتطويــر مشــاريعنا االســتراتيجية، لنتمكــن مــن 

المتاحقــة،  التطــورات  لمواكبــة  ورســالتنا،  رؤيتنــا  تحقيــق 

ومواجهــة التحديــات التــي تواجــه قطــاع المــوارد البشــرية، 

وتعزيــز الكفــاءة، وتعظيــم القيمــة، واالســتعداد للمخاطــر 

المحتملــة.

نسعى إلى تحقيق االستدامة المالية 
من خال زيادة الحصة السوقية، وتطوير 
وتنويع الخدمات المقدمة، وتحقيق نمو 

في اإليرادات واألرباح

نستهدف تحسين رضا العماء، 
والتميز في تجربة العميل، وتعزيز 
الصورة الذهنية، وتحسين جودة 

الخدمات المقدمة

نعمل على تحقيق التميز 
التشغيلي مع الحد األدنى 
من المخاطر االستراتيجية 

والتشغيلية

نواصل العمل على تطوير 
القوى البشرية والحفاظ 

على الكفاءات ضمن بيئة 
جاذبة مع التميز في التحول 

الرقمي

البحث عن الفرص االستثمارية 
التي تتواءم مع استراتيجية 

الشركة

تحقيق التناغم الكامل بين 
الشركة والشركات الزميلة 

والتابعة لها

تحقيق العوائد المجزية 
لمساهمينا الكرام

التقرير االستراتيجي

علــى  بنــاًء  األهــداف  مــن  أعيننــا مجموعــة  نصــب  وضعنــا 

احتياجــات مواردنــا البشــرية، وتجربــة عمائنــا، وطموحاتنــا 

الرقمــي. والتحــول  التشــغيلي  التميــز  تحقيــق  فــي 
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تطلعاتنا في 2022م
الخارطة االستراتيجية لعام 2022م

األهداف االستراتيجية
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أنشطتنا 
تنوع القتناص الفرص

نســعى فــي “مهــارة” إلــى إحــداث فــارق فــي قطــاع المــوارد 

ــي تســتهدف  ــوع أنشــطتنا، الت البشــرية فــي المملكــة، وتتن

األعمــال  قطاعــي  فــي  المتاحــة  الفــرص  مــن  االســتفادة 

الــذي  االقتصــادي  التحــول  يدعمهــا  والتــي  واألفــراد، 

2030م. تشــهده المملكــة فــي ظــل رؤيــة 

التقرير االستراتيجي

الســوق،  فــي  الحاليــة  الرائــدة  مكانتنــا  تعزيــز  علــى  نعمــل 

ــة فــي قطاعــي  ــر مــزودي خدمــات القــوى العامل كأحــد أكب

األعمــال واألفــراد، مــع اســتهداف توســيع نطــاق حضورنــا 

الجغرافــي، وتنويــع خدماتنــا وحلولنــا المبتكــرة.

تقــدم “مهــارة” خدماتهــا مــن خــال فروعهــا، ومــن خــال 

االتصــال. ومركــز  اإللكترونــي،  التطبيــق 
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نحــن نــدرك فــي “مهــارة” أن مفتــاح إطــاق العنــان لــأداء 

المســتدام ليــس فقــط التركيــز علــى النتائــج، بــل إن التأثيــر 

الدائــم ينبــع مــن المزايــا التنافســية لنموذج عملنــا المتكامل، 

المــوارد  قطــاع  فــي  المضافــة  القيمــة  ذات  وخدماتنــا 

البشــرية بصفتنــا أحــد رواد هــذا القطــاع. 

تتمتــع “مهــارة” بريــادة ســوقية، نتيجــة للعامــة التجاريــة 

اســتناًدا  اكتســبتها،  التــي  والســمعة  للشــركة  القويــة 

خدمــات  لتقديــم  العمــاء  تجربــة  مــن  االســتفادة  إلــى 

أفضــل جــودة وأكثــر تنوًعــا وتكامــًا، ومــن خــال انتشــارها 

الجغرافــي، وبنيتهــا التحتيــة الداعمــة، وتميزهــا التشــغيلي 

المؤهلــة. البشــرية  كوادرهــا  مــن  المســتمد 

موارد بشرية مؤهلة
جيــدة  ورؤى  عميقــة،  بخبــرة  اإلداري  فريقنــا  يتمتــع 

توقــع  علــى  تســاعد  البشــرية  المــوارد  قطــاع  التجاهــات 

أتــاح  مــا  القــرار،  صنــع  عمليــة  وتوجيــه  والفــرص  المخاطــر 

للشــركة أن تصبــح واحــدة مــن أكبــر مقدمــي خدمــات القــوى 

ــرة. وتملــك  ــة قصي ــرة زمني ــة فــي المملكــة خــال فت العامل

ــا القــدرة الكافيــة إلدارة العمــل  الكفــاءات المتخصصــة لدين

مثــل  الخدمــة،  لهــا  المقدمــة  القطاعــات  مختلــف  فــي 

القطــاع الطبــي وقطــاع الضيافــة وقطــاع البنــوك والقطــاع 

ــة القطاعــات، وهــذا يســهل نمــوذج العمــل  الصناعــي وبقي

الداخلــي بيــن “مهــارة” والعميــل، ويرفــع نســب رضــا العمــاء. 

عــاوة علــى وجــود متخصصيــن فــي االســتقطاب الخارجــي 

مــن مختلــف التخصصــات.
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بنية تحتية راسخة
تمتلــك “مهــارة” بنيــة تحتيــة كبيــرة للتوزيــع والدعــم منتشــرة 

المثاليــة  المنصــة  لهــا  المملكــة، مــا يوفــر  علــى مســتوى 

الازمــة لجــذب العمــاء مــن قطــاع األفــراد والنمــو فيــه، 

إضافــة إلــى البنيــة التحتيــة للتدريــب واإلســكان؛ حيــث توفــر 

ــة التابعــة لهــا. الشــركة مرافــق ســكنية للقــوى العامل

بنية تقنية داعمة
لدينــا فــي “مهــارة” بنيــة تحتيــة تقنيــة لدعــم أعمــال الشــركة، 

مــن خــال مجموعــة مــن التطبيقــات المتنوعــة التــي تلبــي 

حاجــة عمائنــا مــن قطاعــي األعمــال واألفــراد، كمــا تشــمل 

لنــا، وموظفــي “مهــارة”، وتمتــد  التابعــة  العاملــة  القــوى 

ــى المســتثمرين، إضافــة إلــى منصــة اســتقطاب “مهــارة”  إل

إلســناد الســعوديين.

قاعدة عمالء متنامية
تمتلــك “مهــارة” قاعــدة متنوعــة ومتناميــة مــن العماء في 

قطــاع األعمــال تشــمل أكثــر مــن 900 عميــل فــي قطاعــات 

متنوعــة؛ حيــث تــم تقســيم جميــع النشــاطات التجاريــة إلــى 

التقرير االستراتيجي

عــدد مــن القطاعــات بهــدف التخصــص فــي تقديــم الخدمــة، 

والقطــاع  والضيافــة  الصحيــة  والرعايــة  التجزئــة  تشــمل 

التجــاري والقطــاع الصناعــي، وقــد أســهم ذلــك فــي رفــع 

مســتوى رضــا العمــاء، واســتمرار عــدد كبيــر منهــم لفتــرة 

تتجــاوز خمــس ســنوات، إضافــة إلــى وجــود قاعــدة عمــاء 

متميــزة لجهــات كبيــرة، منهــا جهــات مدرجــة فــي الســوق 

الماليــة الســعودية، ومنهــا منشــآت كبيــرة أخــرى، ومنشــآت 

متوســطة وصغيــرة. وتمكنــت “مهــارة” مــن الحفــاظ علــى 

الــذي  األفــراد،  فــي قطــاع  مــع عمائهــا  عاقــات قويــة 

ــل،  ــر مــن 90 ألــف عمي يتنامــى بشــكل مســتمر ليشــمل أكث

وبلــغ عــدد المنــازل التــي قدمــت إليهــا الشــركة خدماتهــا 

منــذ تأسيســها أكثــر مــن 160,000 منــزل. 

انتشار جغرافي موسع
علــى  المنتشــرة  الفــروع  مــن  بشــبكة  “مهــارة”  تحظــى 

مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية، تصــل إلــى 22 فرًعــا 

لخدمــة قطــاع األفــراد، باإلضافــة إلــى الفــرع اإللكترونــي، 

كمــا توجــد مناطــق إقليميــة لخدمــة عمــاء قطــاع األعمــال 

علــى مســتوى المملكــة. أمــا المــدن التــي ال تمتلــك الشــركة 
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فروًعــا فيهــا، فقــد ســهلت تقديــم خدمــات األفــراد فيهــا من 

ــا لعمائهــا. ــة مجاًن ــة للمدين ــة المنزلي خــال توصيــل العمال

تميز تشغيلي
تركــز “مهــارة” باســتمرار علــى التميــز التشــغيلي والتنظيمــي 

لتحســين األداء وتطويــر الخدمــات تلبيــة لحاجــات العمــاء. 

لدينــا فــي مهــارة مجموعــة مــن اإلجــراءات الداخليــة التــي 

تركــز علــى االســتدامة وممارســات التشــغيل، إضافــة إلــى 

ويقــوم   .)SLA( العمــاء  مــع  الخدمــة  مســتوى  اتفاقيــة 

وتقييمهــا  الخدمــات  جــودة  بقيــاس  متخصــص  فريــق 

باســتمرار. ولدينــا أيًضــا فريــق خــاص لرعايــة القــوى العاملــة 

احتياجاتهــا،  وتلبيــة  للعمالــة،  بزيــارات  يقــوم  لنــا،  التابعــة 

للتأكــد مــن عملهــم فــي بيئــة آمنــة، باإلضافــة لتولــي أي 

حــاالت طبيــة واإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا. 

“مهــارة”  حصــول  فــي  المتميــز  األداء  هــذا  أســهم  وقــد 

علــى  لقدرتهــا   2015  :9001 أيــزو  الجــودة  شــهادة  علــى 

توفيــر المنتجــات والخدمــات التــي تلبــي متطلبــات العمــاء 

التنظيميــة.  والمتطلبــات 

تنوع وجودة الخدمات
توفــر  حيــث  “مهــارة”؛  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  تتنــوع 

مجموعــة واســعة مــن خدمــات القــوى العاملــة )المهنيــة 

والماهــرة وغيــر الماهــرة( فــي أكثــر مــن 383 مهنــة، ووفــرت 

المهــن  بمختلــف  مــن 120,000 موظــف وموظفــة  أكثــر 

تشــمل  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  كافــة  للقطاعــات 

وموظفــي  التســويق  وأخصائيــي  والممرضيــن  األطبــاء 

الحاســوب  ومبرمجــي  المالييــن  والمحلليــن  المبيعــات 

ومحللــي النظــم والفنييــن وعاملــي المطاعــم والســائقين 

وتعمــل  وغيرهــا.   البنــاء  وعمــال  المنزليــات  والعامــات 

بهــدف  المنزليــة  العمالــة  وتدريــب  تأهيــل  علــى  الشــركة 

المقدمــة. الخدمــة  بمســتوى  االرتقــاء 
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وتنمــو محفظــة المنتجــات والخدمــات المقدمــة مــن قبــل 

الشــركة بشــكل مســتمر تلبيــة الحتياجــات الســوق، وتقــدم 

قطــاع  لعمــاء  اإلضافيــة  الخدمــات  مــن  عــدًدا  “مهــارة” 

األعمــال كالســكن والنقــل، كمــا تقــدم خدمــات مســاندة 

إلــى كل مــن العمــاء والقــوى العاملــة المعــارة طــوال مــدة 

لتلبيــة  مــرن  عمــل  نمــوذج  “مهــارة”  وطــورت  عقودهــم. 

رغبــات واحتياجــات العمــاء بعقــود مختلفــة المــدد.

عالقات استراتيجية قوية
مكاتــب  مــع  االســتراتيجية  عاقاتهــا  “مهــارة”  طــورت 

التوظيــف الخارجيــة، التــي تزيــد علــى ســتين مكتــب توظيــف 

خارجــي فــي دول مختلفــة فــي آســيا وإفريقيــا؛ مــا أســهم 

فــي توظيــف القــوى العاملــة األكثــر كفــاءة. كمــا تحتفــظ 

الشــركة بعاقــة عمــل قويــة مــع ســفارات جميــع الــدول، 

التــي تســتقدم القــوى العاملــة منهــا فــي المملكــة. 
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نتوسع لنزدهر
مــن خــال انتشــارنا الجغرافــي وتوســيع وجودنــا فــي الســوق، نقتــرب أكثــر مــن عمائنــا، ونتمكــن 

الوصــول  علــى  الجغرافــي قدرتنــا  الحضــور  هــذا  المتنوعــة. ويعكــس  احتياجاتهــم  تلبيــة  مــن 

ــع مناطــق المملكــة. ــى جمي ــة إل ــا االحترافي ــا وحلولن بخدماتن

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، بحي الياسمين، شارع العليا.
لدينا 22 فرًعا تغطي 11 مدينة في جميع أنحاء المملكة، تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات.

خــال  مــن  لعمائنــا  الخدمــات  تســهيل  علــى  ونعمــل 

التطبيــق اإللكترونــي الــذي يدعــم ثاثــة أنظمــة تشــغيلية 

اإللكترونــي.  الموقــع  إلــى  باإلضافــة 

ويمتــد حضــور “مهــارة” إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 

)أبوظبــي – دبــي( مــن خــال فــروع شــركتنا التابعــة.

 22
فرع

التقرير االستراتيجي
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التوزيع الجغرافي لنشاط مهارة )الفروع(
امتداد حضورنا الجغرافي

شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021التقرير االستراتيجي

تعزيز حضورنا الرقمي

عــززت “مهــارة” مــن حضورهــا الرقمــي مــن خــال اإلدارة التنفيذيــة للتســويق التــي تديــر حســابات الشــركة علــى وســائل التواصــل 

االجتماعي.

التقرير االستراتيجي
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انطاًقــا مــن ريادتنــا فــي قطــاع المــوارد البشــرية، نقــدم فــي 

“مهــارة” مجموعــة متنوعــة مــن الحلــول والخدمــات التــي 

العمــاء  مختلــف  وتناســب  واالســتدامة،  بالمرونــة  تتميــز 

ــا مــن قطاعــي األعمــال واألفــراد. لدين

قطاع األعمال

1- خدمات القوى العاملة
تتيــح “مهــارة” لعمائهــا فــي قطــاع األعمــال الوصــول إلــى 

مجموعــة متكاملــة مــن حلــول وخدمــات المــوارد البشــرية 

مــن القــوى العاملــة المهنيــة والماهــرة وغيــر الماهــرة، وفًقــا 

لعقــود طويلــة األجــل تمتــد حتــى ســنتين، وتغطــي خدمــات 

الشــركة عــدًدا مــن قطاعــات العمــل مثــل قطــاع التجزئــة، 

الخدمات والحلول
حلولنا المتكاملة .. استدامة وابتكار

شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021التقرير االستراتيجي

الخدمات والحلول
حلولنا المتكاملة .. استدامة وابتكار

2- إسناد مهارة
خدمــة  وهــي  مهــارة”،  “إســناد  خدمــة  “مهــارة”  أطلقــت 

مرخصــة تتزامــن مــع برنامــج أجيــر إلســناد الســعوديين الــذي 

ترعــاه وزارة المــوارد البشــرية؛ بهــدف اإلســهام فــي تنظيــم 

خــال  مــن  العمــل،  ســوق  كفــاءة  ورفــع  العمــل،  ســوق 

االســتفادة مــن الكــوادر الســعودية ورفــع نســبة التوطيــن 

لــدى المنشــآت.

جــاءت هــذه المبــادرة، إيماًنــا مــن “مهــارة” بــأن رأس المــال 

البشــري هــو أهــم مكــون للشــركات واألنشــطة التجاريــة، لــذا 

تعــرض الشــركة علــى عمائهــا أن تكــون الشــريك المســؤول 

عــن المــوارد البشــرية، مــا يخفــف عنهــم عــبء االستفســارات 

والطلبــات الُمتكــررة، إلــى جانــب تحليــل األداء العــام للشــركة 

وفهمــه؛ بهــدف وضــع اســتراتيجيات وإيجــاد حلــول فّعالــة 

“مهــارة”  فــي  الخبــراء  مــن  بفريــق  باالســتعانة  ومناســبة، 

البشــرية مــن خــال  المــوارد  إدارة  يعملــون علــى تســهيل 

كل  متطلبــات  تائــم  ومثاليــة  مخصصــة  خدمــات  تقديــم 

منشــأة.

وتشمل “إسناد مهارة” مجموعة متنوعة من الخدمات:

 توفيـــر الكـــوادر الوطنيـــة للشـــركات فــــي شــــتى • 

العميــل  بحســاب  الموظفيــن  وربــط  المجــــاالت، 

ــه باالســتفادة مــن  ــر، مــا يســمح ل فــي خدمــة أجي

زيــادة نســبة التوطيــن وارتفــاع نطــاق الســعودة 

المنشــأة. لــدى 

المــوارد •  لخدمــات  خارجيــة  بمصــادر  االســتعانة   

مهــارة”  “إســناد  برنامــج  يكــون  بحيــث  البشــرية 

ورواتبهــم،  الموظفيــن،  تعييــن  عــن  مســؤواًل 

االجتماعيــة،  والتأمينــات  اإلجــازات  ورواتــب 

ومكافــأة نهايــة الخدمــة، ونظــام حمايــة األجــور، 

بشــرية  مــوارد  طلبــات  وأي  الطبــي،  والتأميــن 

عملهــم. أثنــاء  للموظفيــن  أخــرى 

التقرير االستراتيجي

االحتياجــات •  لتغطيــة  الموســمي  التوظيــف   

أقــل. أو  يوًمــا   90 لمــدة  العاملــة  للقــوى  العاجلــة 

والتطويــر •  والتدريــب  الكفــاءات،  اســتقطاب   

العميــل. رغبــة  بحســب 

ــا، مــن  وتحقــق هــذه الخدمــة للعمــاء مجموعــة مــن المزاي

أهمهــا تقليــل المــوارد الداخليــة وتوظيفهــا فــي مهــام أخــرى 

مهمــة داخــل الشــركة، والســرعة والجــودة بإنهــاء إجــراءات 

التوظيــف والمتابعــة مــع جميــع اإلدارات، ورفــع مســتوى 

كفــاءة وإنتاجيــة القــوى العاملــة. عــاوة علــى ذلــك، تعمــل 

“مهــارة” علــى تعييــن مشــرف مخصــص لــكل مشــروع لتلبيــة 

االمتثــال  مــن  والتأكــد  والموظفيــن،  العمــاء  احتياجــات 

القانونــي والتعامــل مــع قضايــا المــوارد البشــرية. وتضمــن 

الشــركة للعميــل توفيــر البديــل خــال فتــرة وجيــزة فــي حــال 

تــرك العامــل للعمــل.

ويحصل الموظف المتعاقد على مجموعة من االمتيازات:

توفيــر الرعايــة الصحيــة مــن خــال التعاقــد مــع أفضــل • 

شــركات التأميــن للموظــف وأفــراد أســرته.

بالتعاقــد •  نقــوم  حيــث  البنكيــة،  التســهيات  تقديــم 

مــع البنــوك الســعودية لتســهيل إجــراءات القــروض 

خدماتهــم. المعــارة  للعامليــن  الشــخصية 

منــح الخصومــات الحصريــة للموظفيــن علــى المنتجات • 

عبــر التعاقــد مــع أكبــر المتاجــر فــي المملكــة.

التدريــب والتطويــر، حيــث نعمــل علــى تدريــب وتأهيــل • 

الموظفيــن لتحفيزهــم وإشــراكهم وزيــادة اندماجهــم 

مــع جهــة العمــل. 

والقطــاع  الطبــي،  والقطــاع  والترفيــه،  الضيافــة  وقطــاع 

الصناعــي والتشــغيلي، والقطــاع التجــاري والبنــوك، عــاوة 

علــى القطــاع الحكومــي.
ولــدى الشــركة فريــق عمــل متكامــل يعمــل علــى فهــم احتياجــات 
الشــركات، وتوفيــر الحلــول الازمــة للمســاهمة فــي إنجاحهــا، مــن 
خــال تحليــل ودراســة تأثيــر التغييــرات التنظيميــة واالقتصاديــة 
علــى التوظيــف، وتحديــد الخبــرات والمؤهــات المطلوبــة لســوق 

العمــل، وإجــراء اســتبيانات للعمــاء والقــوى العاملــة.
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قطاع األفراد
مثــل  المنزليــة  العاملــة  القــوى  خدمــات  “مهــارة”  توفــر 

الســائق الخــاص، والعاملــة المنزليــة، والطاهيــة، والممرضــة 

المنزليــة، وعاملــة العنايــة الشــخصية )جليســة كبــار الســن 

العمــاء  لمتطلبــات  وفًقــا  الهمــم(،  وأصحــاب  والقواعــد 

التطبيــق  وعبــر  فروعنــا  خــال  مــن  لرغباتهــم،  وتلبيــة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  فــي  اإللكترونــي 

بــدوام  الخدمــات  بيــن  مــا  األفــراد  باقــات خدمــات  تتنــوع 

كامــل يشــمل إقامــة مقــدم الخدمــة فــي منــزل العميــل، 

ودوام جزئــي دون إقامــة فــي منــزل العميــل؛ حيــث تقــدم 

الشــركة خدمــات اإليــواء مــن خــال مراكزهــا المنتشــرة فــي 

معظــم أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية، بدعــم لوجســتي 

ــز مــن أســطول الشــركة لضمــان تنقــل القــوى العاملــة  ممي

ــكل ساســة. ب

الخدمات التي يقدمها قطاع األفراد 

الباقات التي يقدمها قطاع األفراد

سائق خاص

طباخة منزلية

عامل منزليعاملة منزلية

عاملة عناية شخصية

الخدمات والحلول
حلولنا المتكاملة .. استدامة وابتكار
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تطبيق )خدمة(
خدماتهــا  تقديــم  فــي  التوســع  علــى  “مهــارة”  تحــرص 

عبــر  المنــازل  إلــى  الخدمــة  توصيــل  طريــق  عــن  للعمــاء 

التطبيــق اإللكترونــي الــذي يقــدم مجموعــة مــن الحلــول 

والخدمــات لتوفيــر العمالــة المنزليــة المدربــة مــن جنســيات 

متعــددة ومهــن مختلفــة. يتيــح التطبيــق إمكانيــة تقديــم 

العقــد، ومــن  الطلــب واختيــار العمالــة والســداد وتوقيــع 

ثــم توصيلهــا إلــى منــزل العميــل، مــع تقديــم كل الدعــم مــن 

فريــق عمــل متكامــل مــدرب لتقديــم الخدمــة بأفضــل مــا 

يكــون وأســرع مــا يمكــن.
لحاجــة  وفًقــا  مخصصــة  خدمــات  “مهــارة”  شــركة  تقــدم  كمــا 

ومتطلباتــه. العميــل 

الخدمات والحلول
حلولنا المتكاملة .. استدامة وابتكار
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 تسكين القوى العاملة
تلتــزم “مهــارة” بتوفيــر بيئــة آمنــة للقــوى العاملــة التابعــة لهــا تتمثــل فــي مرافــق ســكنية مجهــزة، بمــا فــي ذلــك القــوى العاملــة 

التابعــة لبرنامــج )خدمــة(، باإلضافــة إلــى القــوى العاملــة األخــرى قبــل عمليــة إعارتهــا فــي قطــاع األعمــال مــن أجــل التدريــب 

والتوجيــه. 

توفــر “مهــارة” 16 مرفًقــا ســكنًيا للقــوى العاملــة موزعــة علــى مناطــق المملكــة، يقــع ســتة منهــا فــي مدينــة الريــاض، وثاثــة 

فــي منطقــة القصيــم، واثنــان فــي مكــة المكرمــة، وواحــد فــي كل مــن الخــرج وحائــل والدمــام وعســير والمدينــة المنــورة.

وجميــع غــرف النــوم مجهــزة بالكامــل، وتحتــوي كل غرفــة علــى مطبــخ ملحــق بهــا باإلضافــة إلــى خدمــة الوصــول إلــى اإلنترنــت. 

كمــا يلحــق بالمرافــق قاعــات تدريــب مــزودة بجميــع التســهيات.
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أسطول النقل
تديــر الشــركة أســطواًل يضــم مركبــات مخصصــة لنقــل القــوى العاملــة الخاصــة بنظــام الســاعات )الــدوام الجزئــي مبيــت لــدى 

إيــواء الشــركة(، ومركبــات مخصصــة لنظــام األشــهر  )الــدوام الكامــل مبيــت عنــد العميــل(.

وجميــع الســيارات المخصصــة لنقــل القــوى العاملــة مجهــزة بنظــام تتبــع فــوري يقــدم معلومــات فوريــة إلــى الشــركة. ويقــوم 

نظــام التتبــع هــذا تلقائًيــا باحتســاب طــول الطريــق، وتحديــد المســار األمثــل حســب مواقــع العمــاء المعنييــن، حيــث يــزود 

الشــركة بــأداة فعالــة للتحكــم فــي المركبــات والســائقين والتكاليــف. ولضمــان اســتمرار الخدمــات المقدمــة، تمتلــك الشــركة 

مركبــات طــوارئ علــى أهبــة االســتعداد فــي حــال تعــرض أي مــن المركبــات األخــرى إلــى حــادث مــروري أو حــدوث أي ظــروف 

أخــرى قــد تعيــق تقديــم الخدمــة إلــى العمــاء.
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الشركات التابعة والزميلة
شركاء النجاح

نتشارك القيمة لمستقبل مستدام

نســعى فــي “مهــارة” إلــى توســيع عملياتنــا الجغرافيــة، وتطويــر شــراكاتنا االســتراتيجية؛ تحقيًقــا لرؤيــة الشــركة وأهدافهــا االســتراتيجية، 
ــادة قطــاع المــوارد البشــرية واســتدامته. وتماشــًيا مــع خطتهــا الهادفــة لري

 
اســتحوذت “مهــارة” علــى 90% مــن شــركة “أطيــاف” للخدمــات المســاندة، و85% مــن شــركة “مســاند” لخدمــات التنظيــف التــي تمتلــك 
بدورهــا 70% مــن ملكيــة مركــز تــي بــي إتــش لخدمــات العمالــة المســاعدة. كمــا أنشــأت “مهــارة” شــركة “مســار النمــو” بملكيــة فعليــة بنســبة 
100%، وبدورهــا، أنشــأت شــركة “مســار النمــو” شــركتي “نبــض للخدمــات اللوجســتية”،  و”التنميــة المهنيــة للتدريــب”، كمــا اســتحوذت علــى 

85% مــن شــركة شــفاء العربيــة الطبيــة.

باإلضافــة إلــى الشــركات التابعــة، تقيــم “مهــارة” شــراكة اســتراتيجية مــع شــركة “بلوڤــو” وهــي شــركة زميلــة تمتلــك مهــارة 40% مــن رأس 
مالهــا.

الشركات التابعة

الشركات الزميلة
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الشركات التابعة
شركة أطياف للخدمات المساندة

المملكة العربية السعودية

تقدم “أطياف” خدمات متنوعة مثل:

بتوفيــر •  مثاليــة  خدمــة  تقديــم  الفنيــة:  الصيانــة 

أفضــل وأحــدث التقنيــات فــي مجــال الصيانــة التــي 

تشــمل خدمــات الســباكة، وخدمــات تكييــف الهــواء، 

الكهربائيــة. والخدمــات 

والخدمــة •  الدعــم  تقديــم  الطبيــة:  المعــدات  صيانــة 

واإلدارييــن  واألطبــاء  الصحيــة  الرعايــة  لمرافــق 

التشــخيص. ومعــدات  والمرضــى 

عاليــة •  نظافــة  خدمــات  تقديــم  النظافــة:  خدمــات 

المســتوى المتوافقــة مــع البيئــة، ســواء فــي المرافــق 

متعــددة  الشــركات  أو  التســوق،  مراكــز  أو  الطبيــة، 

وغيرهــا.  والفنــادق  والمستشــفيات  الجنســيات، 

صيانــة الحدائــق: تقديــم خدمــات الصيانــة والتنظيــف • 

الشــاملة والموســمية للحدائــق العامــة والخاصــة.

الدعــم •  خدمــات  توفيــر  الســباحة:  حمامــات  صيانــة 

أو  التجاريــة  الســباحة  لحمامــات  الشــاملة  والصيانــة 

وغيرهــا. والشــاالت  والنوافيــر  المنزليــة 

الخدمــات المســاندة:  وهــي خدمــة يمكــن تخصيصهــا • 

وفًقــا لمتطلبــات العميــل، وتشــمل خدمــات مواقــف 

الســيارات مــع الســائقين الماهريــن المدربيــن. 

خدمات مراكز االتصال.• 

التقرير االستراتيجي
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الشركات التابعة
شركة مسار النمو لالستثمارات

المملكة العربية السعودية
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الشركات التابعة
شركة “نبض” للخدمات اللوجستية 

الرسالة
توســيع نطــاق وقــدرات التســليم لعمائنــا 
بتوفيــر حلــول لوجســتية ديناميكيــة ومرنــة 
واألوقــات  اليوميــة  الــذروة  فتــرات  خــال 

الموســمية.

األسطول
مركبات جديدة  موديل 2022م• 

اقتصادية في استهاك الوقود• 

ــواع )ســيدان، دراجــة، •  متنوعــة األن

فــان(

التقرير االستراتيجي

الرؤية
اللوجســتية  الخدمــات  نبــض  نكــون  أن 
ــا مــن خــال توفيــر حلــول  والتســليم لعمائن
الطلــب  لتلبيــة  متطــورة  وتقنيــات  مبتكــرة 
والتســليم  الســريعة  التجــارة  فــي  المتزايــد 

الفــوري.

الخدمات
خدمات التوصيل: توصيل فوري ، • 

توصيل مجدول

خدمات توريد مخصصة: سنوي، • 

شهري، يومي ، بالساعة
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الشركات التابعة
شركة شفاء العربية الطبية

المملكة العربية السعودية

ُأسســت شــركة شــفاء عــام 2017م، وهــي شــركة رائــدة متخصصــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 

وخدمــات إدارة وتشــغيل المستشــفيات فــي المملكــة.

الرؤية
أن نكون معيارًا للتميز في خدمات الرعاية 
المنزلية ومستشفيات اإلقامة الممتدة 

ولتشغيل المستشفيات.

الرسالة
تقنية متقدمة في الطب مع خدمات 

صحية شاملة تركز على الجوانب العالجية 
والوقائية لتعزيز الرعاية التي تتمحور حول 

المريض مع رعاية متكاملة للمجتمع.

- الشغف
- الوفاء

- األمانة

- التمكين وزيادة القدرة
- التركيز على المريض والجودة

- العمل بروح الفريق الواحد

القيم
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الشركات التابعة
شركة شفاء العربية الطبية

المملكة العربية السعودية

تقدم “شفاء” مجموعة من الخدمات مثل:
الرعاية الصحية المنزلية.• 

إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.• 

األجــل •  طويلــة  الممتــدة  الرعايــة  مستشــفيات 

. هيليــة لتأ ا

مستشفيات الرعاية التأهيلية.• 

األشعة التشخيصية.• 

المشــاركة فــي برامــج التحــول الوطنــي والخصخصــة • 

العــام  القطاعيــن  مــع  الشــراكات  ذلــك  فــي  بمــا 

المستشــفيات. لتشــغيل  والخــاص 

الباقــات  مــن  مجموعــة  “شــفاء”  صممــت 
مثــل: التقنيــات  وبأحــدث  الجــودة  عاليــة 

باقة وقار: لرعاية كبار السن.• 

باقة وقاية: للفحص الشامل.• 

باقــة بلســم: لعــاج التقرحــات الســريرية وجــروح القــدم • 

السكرية.

باقة تأهيل: للعاج الطبيعي.• 

ــر وشــراء مــا يحتاجــه •  ــر خدمــة تأجي باقــة مســاند: توفي

المريــض مــن أجهــزة ومســتلزمات طبيــة منزليــة.

باقة مغذي: لتقديم األدوية والتغذية الوريدية.• 

برنامج متابعة الحمل.• 

برنامج الرعاية الحادة.• 

برنامج الرعاية التمريضية العامة.• 

برنامج الفحص السنوي الوقائي.• 

األهداف االستراتيجية
التوافق مع رؤية المملكة 2030م إلصاح وإعادة هيكلة قطاع الرعاية الصحية في المملكة.• 

توفير خدمات الرعاية الصحية وسهولة الوصول إليها في جميع المناطق في المملكة.• 

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.• 

التعرف على كيفية التحول الوطني )التوطين وزيادة السعودة(، ما يؤدي إلى التوظيف.• 

قدرة الجميع على تحمل تكاليف الخدمات.• 

تحسين صحة المجتمع وبالتالي تعزيز إنتاجية القوى العاملة.• 

تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية من خال االستفادة من نموذج شراكة القطاع العام والخاص.• 

زيادة االنتساب إلى الكليات الطبية لضمان الوظائف المحلية.• 

التقرير االستراتيجي
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الشركات التابعة
شركة مساند لخدمات التنظيف

اإلمارات العربية المتحدة

شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021التقرير االستراتيجي

تطبــق مجموعــة تــي بــي إتــش أفضــل الممارســات المهنيــة 

العالميــة المعمــول بهــا، وفــق أعلــى معاييــر الجــودة واألمن 

والســامة، منــذ انطاقــة أعمالهــا عــام 2015م، فــي كل 

مــن إمــارة دبــي مــن خــال مركــز )تدبيــر(، وإمــارة أبــو ظبي من 

خــال )تــي بــي إتــش لخدمــات النظافــة( فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة، فــي جميــع أعمالهــا ونشــاطاتها فــي بيئــات عملهــا 

الداخليــة والخارجيــة علــى حــد ســواء. 

وتقــدم المجموعــة طيفــًا واســعًا مــن الخدمــات االحترافيــة 

المتخصصــة لجميــع شــرائح عمائهــا، مــن جهــات حكوميــة، 

الكهربائيــة،  األعمــال  تشــمل  الخــاص،  القطــاع  وشــركات 

والســباكة، وإصــاح وصيانــة المكيفــات، وتنظيــف األنابيــب، 

ــى خدمــات التنظيــف الشــاملة. باإلضافــة إل

الشركات التابعة
TPH مجموعة تي بي إتش

منــذ بــدء جائحــة كوفيــد - 19، أطلقــت المجموعــة خدمــات 

التعقيــم لعمائهــا فــي كا القطاعيــن الحكومــي والخــاص، 

ضمــن إجــراءات الحــد مــن انتشــار الجائحــة، وال تــزال هــذه 

التدريــب  خدمــات  بهــا  ألحقــت  كمــا  مســتمرة.  الخدمــات 

والتأهيــل علــى اإلســعافات األوليــة الطبيــة مــن خــال باقــة 

قبــل  مــن  المعتمــدة  والشــهادات  الــدورات  مــن  واســعة 

خدمــات  إلــى  إضافــة  وعالميــة،  محليــة  حكوميــة  هيئــات 

التدريــب علــى النظافــة الصحيــة ورعايــة األطفــال واألعمــال 

المتعــددة.  المنزليــة 

تمــارس المجموعــة عملهــا وتقــدم خدماتهــا 
مــن خــالل مجموعــة مــن القنــوات االحترافيــة 

كالتالــي :

أكثر من 135,000 عميل 
استفادوا من خدمات 

المجموعة في عام 2021م.

ُأسست TPH عام 2015م،  
ومقرها في مدينة دبي بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

تختص  TPH بتقديم خدمات 
النظافة للمباني والخدمات 

األساسية للعقارات السكنية .

تشمل خدمات "تي بي إتش": 
العمالة المنزلية والسائقين 

وعمال الصيانة كعمال 
مكافحة الحشرات وغيرها، 

على أساس دوام جزئي 
مؤقت بالساعات، باإلضافة 

إلى إسنادهم لتقديم 
خدماتهم بدوام كامل. 

أكثر من 135,000 عميل 
استفادوا من خدمات 

المجموعة في عام 2021م.

8 دورات تدريبية متخصصة 
تقدمها المجموعة.

1,100 موظف يعملون في 
المجموعة.

تهدف TPH إلى توسيع 
خدماتها لتغيير مشهد سوق 

خدمات األفراد في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 

ومنحها مستوى من التميز 
الدولي غير متوفر في 

السوق.

أكثر من 15,000 عميل 
مستفيد يومًيا من خدمات 

المجموعة.

مجموعة تي بي إتش
TPH

التقرير االستراتيجي
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 TPH Training  شركة تي بي إتش للتدريب – بيرفكت هلب ليمتد

وهــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تقــدم خدمــات تدريــب فائقــة الجــودة فــي مجــاالت اإلســعافات األوليــة والصحــة 

والســامة فــي إمــارة دبــي، لتواكــب متطلبــات البلديــة ووزارة الشــؤون االجتماعيــة فــي اإلمــارات الواجــب توافرهــا لــدى 

العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، فضــًا عــن إتقانهــم إلجــراءات الوقايــة الشــخصية، األمــر الــذي أهلهــا للحصــول علــى 

االعتمــادات المهنيــة الرســمية مــن مؤسســات محليــة ودوليــة مرموقــة كمؤسســة دبــي لخدمــات اإلســعاف، وهيئــة صحــة 

ــة، والمعهــد األمريكــي للصحــة  ــة القلــب األمريكي ــي، وجمعي ــو ظب ــة الصحــة بأب ــا، وهيئ ــة العلي ــة المعرفــة والتنمي ــي، وهيئ دب

والســامة، وهيئــة هايفيلــد العتمــاد االلتــزام فــي المؤسســات/ هايفيلــد إنترناشــيونال.

 TPH Cleaning Services تي بي إتش لخدمات النظافة

تعــد الــذراع التشــغيلية المتخصصــة فــي توفيــر موظفــي الخدمــة بنظــام التأجيــر بالســاعة، لتقديــم بصمتهــا االحترافيــة فــي كل 

مــن خدمــات التنظيــف، وغســيل المابــس، ورعايــة األطفــال، والمســاعدة فــي أعمــال الطهــي، والحفــات الخاصــة، والفعاليــات 

االحتفاليــة التجاريــة المتنوعــة. 

الشركات التابعة
TPH مجموعة تي بي إتش
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ــة التقنيــة االحترافيــة التــي تتناســب وبيئــات الحيــاة والعمــل  تقــدم الشــركة مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات اإلصــاح والصيان

الراقيــة والعقــارات الزاخــرة بالمرافــق والبنــى التحتيــة الفخمــة، وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة، مثــل تركيــب وصيانــة أنظمــة 

تكييــف الهــواء والتهويــة، وتنقيــة الهــواء، وتركيــب وصيانــة المعــدات الكهروميكانيكيــة، ومقــاوالت أعمــال الســباكة والصــرف 

الصحــي، وتركيــب أنظمــة الطاقــة الشمســية، وأعمــال تبليــط األرضيــات والجــدران، ومقــاوالت أعمــال الدهــان، ومقــاوالت 

أعمــال النجــارة واألرضيــات، وتثبيــت ورق الحائــط وأعمــال الجبــس والتكســية، فضــًا عــن خدمــات مكافحــة الحشــرات المعتمــدة 

مــن بلديــة دبــي. 

مركز تدبير 

ــة  ــة الخاصــة التــي منحتهــا وزارة المــوارد البشــرية والتوطيــن فــي اإلمــارات العربي ــازات التجاري ــر” أحــد االمتي يمثــل مركــز “ تدبي

المتحــدة، لتنظيــم قطــاع العمالــة المنزليــة وحمايــة حقــوق المالكيــن وعمــال الخدمــات المنزليــة، ليصبــح المركــز القنــاة الرســمية 

الوحيــدة التــي يتــم مــن خالهــا تشــغيل العمالــة المنزليــة، فــي 19 فئــة مختلفــة مــن التخصصــات، بمــا فــي ذلــك الطهــاة 

والســائقون والمربيــات، فيمــا يدعــم عمــاءه بخيــارات عديــدة تمكنهــم مــن كفالــة الخادمــة مباشــرة، أو تشــغيلها علــى أســاس 

شــهري بعقــد لمــدة ســنتين.

 )Yalla Fix It( شركة يال فيكس إت

الشركات التابعة
TPH مجموعة تي بي إتش

التقرير االستراتيجي
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تحديات وإنجازات مجموعة TPH عام 
2021م

التحديات
جائحــة  عــن  الناجمــة  التحديــات   TPH مجموعــة  واجهــت   

أهمهــا: ومــن   ،19  - كوفيــد 

- عمليــات اإلغــاق المتعــددة علــى مســتويات المدينــة 
فــي العديــد مــن البلــدان التــي يتــم اســتقطاب عمــال 

ــة منهــا. ــة المنزلي النظافــة والعمال

- وقــف العمليــات فــي مكاتــب العمــل والســفارات بشــكل 
متقطــع فــي بعــض الــدول المصــدرة للعمالــة، وإلغــاء 

الرحــات مــن وإلــى هــذه الــدول.

- توظيــف 300 عامــل تنظيــف فــي الربــع الثالــث مــن عــام 
2021م.

- زيادة إيرادات شركة TPH لخدمات التنظيف.

- إبــرام اتفاقيــات مــع وكاالت فــي دول متعــددة لزيــادة 
ليتــم  تعيينهــم  يتــم  الذيــن  المنزلييــن  العمــال  عــدد 

نشــرهم مــن خــال مركــز تدبيــر.

- قامــت شــركة يــا فيكــس بتنفيــذ أكثــر مــن 1,200 عمليــة 

تطهيــر فــي العديــد مــن المبانــي والمكاتــب الخاصــة 
والفنــادق والمجتمعــات الســكنية فــي دبــي. 

- بــدأت Yalla Fix It فــي التوســع نحــو تنســيق معامــات 
مــع  صفقــات  توقيــع  خــال  مــن   ،B2B الشــركات 
بلــدوزر”. “إعمــار” و”مجموعــة  مثــل  كبيــرة  شــركات 

احترافــي  تنظيــف  لتوفيــر  وصولنــا  نطــاق  توســيع   -
لمركــز البيانــات، وعقدنــا صفقــات مــع شــركات مثــل 
مايكروســوفت، وهــواوي، وهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي  

.)DEWA(

اإلنجازات
عــام  التحديــات علــى مــدار  الرغــم مــن وجــود هــذه  علــى 

وفريقهــا   TPH مجموعــة  قيــادة  أظهــرت  فقــد  2021م، 

كفاءتهــم مــن خــال تحقيــق إنجــازات بــارزة أســهمت بشــكل 

كبيــر فــي دفــع الشــركة نحــو أداء مالــي أفضــل. ومــن أهــم 

إنجــازات مجموعــة TPH فــي عــام 2021م:

الشركات التابعة
TPH مجموعة تي بي إتش
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شركات زميلة
شركة بلوڤو المحدودة

ُأسست بلوڤو عام 2015م، ويقع مقرها الرئيس في مدينة دبي لإلنترنت 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة،

التقرير االستراتيجي
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شركات زميلة
شركة بلوڤو المحدودة
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الحلول والخدمات 

توفــر شــركة بلوڤــو مجموعــة منتقــاة مــن حلــول التوظيــف المبتكــرة والذكيــة؛ لمســاعدة أصحــاب العمــل والباحثيــن عــن عمــل، 

عبــر  تكنولوجيــا التوظيــف المدعومــة بالــذكاء االصطناعــي مــع خوارزميــات التعلــم اآللــي، التــي تعمــل علــى تســريع وتبســيط 

ــا مــن خــال نتائــج مطابقــة ذات مغــزى، توفــر علــى أصحــاب  عمليــات اكتســاب المواهــب وإدارتهــا؛ وترتيــب المرشــحين تلقائًي

الشــركات الوقــت والتكاليــف.

 •.bloovo.com اشتراك على منصة التوظيف اإللكترونية الخاصة بها

ــرد( وهــو مــن أذكــي أنظمــة تتبــع المتقدميــن المدعــوم بالــذكاء االصطناعــي )ATS( مــن قبــل المؤسســات •  نظــام )هاي

ــر حقيقــي علــى توظيــف المواهــب المناســبة.  ــه تأثي اإلقليميــة والدوليــة، مــا كان ل

قناة مقابلة افتراضية، لجدولة وإجراء مقابات افتراضية مع نماذج تقييم المقابات المخصصة.• 

اختبارات المهارات.• 

التوظيف المباشر.• 

استشارات التحول الذكي في قطاع التوظيف.• 

تحسين العامة التجارية للشركات، من خال تخصيص هوية العامة التجارية بالكامل لتلبية طموحات العميل.• 

توفيــر واجهــة ســهلة االســتخدام للمرشــحين تلتقــط جميــع معلوماتهــم الشــخصية والمهنيــة، مــن خــال تقنيــة مطابقــة • 

تعمــل بالــذكاء االصطناعــي، ونظــام تتبــع مفصــل للطلبــات، وتنبيهــات الوظائــف وحفــظ عمليــات البحــث، ولوحــة القيــادة 

مــع تحليــات متعمقــة.

المســاعدة فــي إنشــاء تخطيــط فعــال للقــوى العاملــة ليــس فقــط مــن خــال أتمتــة هــذه الوظيفــة، ولكــن أيًضــا ربطهــا • 

بمهــام اكتســاب المواهــب، مــا ســيؤدي فــي النهايــة إلــى توظيــف المواهــب المناســبة فــي المــكان المناســب فــي 

الوقــت المناســب.

ومن أهم الحلول والخدمات التي تقدمها الشركة:

شركات زميلة
شركة بلوڤو المحدودة

أبرز إنجازات وتحديات عام 2021م
كان لتداعيــات جائحــة كورونــا كبيــر األثــر علــى اقتصــادات 

2021م؛ ومــع  عــام  الخليجــي فــي  التعــاون  دول مجلــس 

ذلــك، تمكنــت شــركة بلوڤــو مــن مواصلــة نموهــا وخلــق 

المزيــد مــن الفــرص فــي الســوق؛ بفضــل عرضهــا التنافســي 

وحاجــة الســوق فــي دول مجلــس التعــاون الخليجي ألنظمة 

التوظيــف التــي تقدمهــا الشــركة، لتلبيــة احتياجــات مبــادرات 

التوطيــن المختلفــة التــي تقــدم خدماتهــا بكفــاءة، مــن خــال 

حلــول التوظيــف المدعومــة بالــذكاء االصطناعــي، وخــال 

عــام 2021م: 

تمكنــت بلوڤــو مــن اختــراق أســواق جديــدة بمنتجاتهــا • 

مثــل مصــر واألردن.

منصــة •  أهمهــا  مــن  جديــدة  منتجــات  إطــاق 

عبــارة  وهــو  )“بيكاثــون”(،  االفتراضيــة  الهاكاثونــات 

مــن  الشــركات  تمكــن  اإلنترنــت،  علــى  منصــة  عــن 

الســتنباط  االفتراضيــة  الهاكاثونــات  وإدارة  تنظيــم 

حلــول متنوعــة ومبتكــرة. يجمــع “بيكاثــون” العقــول 

العبقريــة البتــكار حلــول مســتقبلية مبتكــرة ومتقدمــة 

. تكنولوجيــًا

حصــدت الشــركة مجموعــة مــن الجوائــز العالمية خال • 

عــام 2021م، مثــل جائــزة االبتــكار مــن قبــل مؤسســة 

العالميــة،  التجاريــة  العامــات  وجائــزة  األنتريبرينــور، 

وجوائــز الشــرق األوســط للتميــز التكنولوجــي.

الشــركاء •  مــن  العديــد  مــع  بلوڤــو  تعاقــدت شــركة   

لتدعيــم نطــاق أعمالهــم بمنتجــات مثــل التــي تزودهــا 

الشــركة، وكان مــن ضمنهــا شــركة كريتيــف زون فــي 

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

منلــو •  جامعــة  خّريجــي  بعــض  الشــركة  اســتضافت 

ــة إلطــاع الطــاب علــى ســبل إيجــاد فــرص  األمريكي

العمــل وبنــاء الســير الذاتيــة مــع إتاحــة فــرص تدريــب 

لهــم فــي شــركة بلوڤــو.
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الهيكل التنظيمي لإلدارة العليا

إدارات الشركة

تعتمــد شــركة “مهــارة” فــي عملهــا علــى تضافــر جهــود عــدد مــن اإلدارات التــي تضــم نخبــة مــن الكفــاءات المميــزة التــي تعمــل 

بــروح العمــل الجماعــي المشــترك؛ بهــدف تحقيــق التميــز والريــادة فــي قطــاع المــوارد البشــرية.

التقرير االستراتيجي
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة كلمة رئيس مجلس اإلدارة

أداؤنا التشغيلي في 2021م
عام مميز للنمو ومستقبل حافل بالفرص
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بيئة األعمال في 2021م
تنويع اقتصادي وانتعاش تدريجي 

علــى مــدى عاميــن متتالييــن، اســتمرت جائحــة “كوفيــد-19” فــي إلقــاء ظالهــا وتأثيرهــا علــى الــدول واالقتصــاد العالمــي، إال 

ــا  ــة؛ بفضــل السياســات التــي اتخذتهــا حكومتن ــة واالجتماعي ــة لأنشــطة االقتصادي أن المملكــة تمكنــت مــن العــودة التدريجي

الرشــيدة لدعــم جميــع القطاعــات، وتعزيــز االســتثمار. وأثمــرت هــذه السياســات عــن تعافــي عديــد مــن األنشــطة االقتصاديــة 

نســبًيا، وانتعــاش ملحــوظ فــي قطاعــات االقتصــاد الوطنــي، خصوًصــا فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2021م، حيــث حقــق الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لعــام 2021م معــدل نمــو قــدره )3.3%( مقارنــة باالنـخـفـــاض الــذي شهـــده عــام 2020م والــذي 

بـــلغ )4.1-%(. ونتــج هــذا االرتفــاع عــن تعافــي االقتصــاد مــن الجائحــة، مــن خــال نمــو األنشــطة غيــر النفطيــة بمعــدل )%6.6(، 

كمــا حققــت أنشــطة الخدمــات الحكوميــة معــدل نمــو قــدره )5.1%(، فيمــا حققــت األنشــطة النفطيــة نمــًوا بمقــدار )%0.2(.

وتشــير التقديــرات إلــى إمكانيــة وصــول معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 7.4% عــام 2022م، مــع مزيــد مــن اســتقرار األوضــاع 
االقتصاديــة، واالســتمرار فــي اإلصـــــاحات االقتصاديــة والماليــة التــي تنتهجهــا المملكــة، مــن أجــل تنويــع االقتصــاد، وتخفيــف االعتمــاد على 
النفــط، وفًقــا لرؤيــة الســعودية 2030م، والتــي تســتهدف رفــع مســاهمة القطــاع الخــاص، وتعظيــم دور المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للمملكــة العربيــة الســعودية نمــًوا قــدره )6.8%( فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021م، مقارنــًة 
بالفتــرة نفســها مــن عــام 2020م، مدفوًعــا بالنمــو الكبيــر فــي األنشــطة النفطيــة بمقــدار )10.8%(، باإلضافــة إلــى االرتفــاع الــذي 

ــا قــدره )%2.4(. حققتــه األنشــطة غيــر النفطيــة بمقــدار )0.5%(، كمــا حققــت أنشــطة الخدمــات الحكوميــة ارتفاًع
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بيئة األعمال في 2021م
تنويع اقتصادي وانتعاش تدريجي 

الناتج المحلي اإلجمالي في المملكة العربية السعودية )2016-2024م(

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي بين عامي 2020م و2021م

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  النفطــي  غيــر  القطــاع  مســاهمة  نســبة  ارتفعــت 

باألســعار الثابتــة مــن 42% عــام 2020م إلــى 43% عــام 2021م، بفضــل االنتعــاش 

االقتصــادي وتخفيــف القيــود الوبائيــة، وذلــك وفًقــا لبيانــات الهيئــة العامــة لإلحصاء.

في مسار التعافي
عــدة  أمــام  كبيــًرا  تحدًيــا  والســفر  الحركــة  قيــود  مثلــت 

مــن  وكان  والدولــي،  الوطنــي  المســتوى  علــى  قطاعــات 

أبــرز هــذه القطاعــات نشــاط خدمــات المــوارد البشــرية الــذي 

اســتمر تأثــره بالجائحــة حتــى منتصــف عــام 2021م، نتيجــة 

لسياســات اإلغــاق التــي اتبعــت فــي بعــض الــدول المــوردة 

العمالــة  أعــداد  انخفــاض  عنــه  نجــم  مــا  العاملــة،  للقــوى 

الوافــدة.

اســتقطاب  علــى  مباشــر  أثــر  الدوليــة  الرحــالت  لتعليــق  كان 
القــوى العاملــة، خصوًصــا مــن الــدول التــي يتزايــد فيهــا عــدد 

كوفيــد-19. بفيــروس  اإلصابــات 

يمثــل قــرار وزارة الداخليــة والمتضمــن الســماح بالقــدوم المباشــر 
إلــى المملكــة مــن عــدد مــن الــدول اعتبــاًرا مــن يــوم األربعــاء 1 
القطــاع  انتعــاش  ســبيل  فــي  إيجابيــة  دفعــة  2021م،  ديســمبر 
أن  المتوقــع  مــن  والــذي  العاملــة،  القــوى  اســتقطاب  وزيــادة 

تنعكــس آثــاره بدايــة مــن الربــع األول مــن عــام 2022م.

انعكــس اســتمرار فاعليــة اإلجــراءات والمبــادرات التــي اتخذتهــا الحكومــة للحــد مــن تأثيــر الوبــاء 

علــى معــدالت البطالــة التــي تقــف عنــد 11.3% فــي الربــع الثالــث 2021م.

سوق واعدة 
واعــدة  بفــرص  البشــرية  المــوارد  خدمــات  قطــاع  يحظــى 

المملكــة،  تشــهدها  التــي  التنمويــة،  النهضــة  ازدهــار  مــع 

القــوى  خدمــات  علــى  المتزايــد  الطلــب  تنامــي  ثــم  ومــن 

العاملــة الماهــرة والمدربــة لتلبيــة النمــو الســكاني والتوســع 

ــرى التــي  ــة المشــروعات الكب ــي، ومواكب الصناعــي والعمران

تضــخ فيهــا حكومــة المملكــة اســتثمارات ضخمــة، وكانــت 

هــذه العوامــل دافعــة لتطــور ونمــو ســوق خدمــات المــوارد 

والخدمــات  الحلــول  تقديــم  فــي  المتخصصــة  البشــرية 

واألفــراد. األعمــال  لقطاعــي  المناســبة 

فرص النمو
توجــد مجموعــة مــن الفــرص التــي تهيــئ ظروًفــا مائمــة 

لنمــو ســوق العمــل والطلــب علــى خدمات الموارد البشــرية، 

والتــي أســهمت فــي ارتفــاع أعــداد العمالــة المنزليــة مــن 

بنهايــة  مليــون   3.3 إلــى  2017م  عــام  عامــل  مليــون   2.4

الربــع الثالــث مــن عــام 2021م:

بيئة األعمال في 2021م
تنويع اقتصادي وانتعاش تدريجي 
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أداؤنا التشغيلي في 2021م

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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ممكنات داعمة 

وســجلت منصــة “مســاند” المختصــة باســتقدام العمالــة المنزليــة ارتفاعــًا فــي إجمالــي عقــود العمالــة المنزليــة، ليصــل إلــى 212 

ألــف عقــد فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021م، كمــا ارتفــع عــدد الــدول المتاحــة لاســتقدام عبــر المنصــة إلــى 16 دولــة.

تغيرات تنظيمية
شهدت البيئة التنظيمية لنشاط الموارد البشرية مجموعة من التغيرات خال عام 2021م، من أهمها:

من أهداف رؤية 2030

فــي •  الخــاص  القطــاع  بمســاهمة  الوصــول   

 )%65( إلــى   )%40( مــن  المحلــي  الناتــج  إجمالــي 

إلــى •   )%11,6( مــن  البطالــة  معــدل  تخفيــض 

)%7 (

رفــع نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل • 

مــن )22%( إلــى )%30(

الصــغـيــــرة •  المــنـشــــآت  مـســـاهــمـــــة  ارتفــــاع 

ــج المحلــي مــن  والمتوســطة فــي إجمالــي النات

)%35( إلــى   )%20(

زيــادة االســتثمار األجنبــي المباشــر مــن )%3.8( • 

مــن   )%5.7( البالــغ  العالمــي  المســتوى  إلــى 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي

من أهداف برنامج التحول الوطني

تعزيز قيام الشركات بمسؤولياتها االجتماعية • 

تسهيل ممارسة األعمال• 

تعزيــز اهتمــام الشــركات باســتدامة االقتصــاد • 

الوطنــي

تطويــر الشــركات المحليــة الواعــدة إلــى شــركات • 

رائــدة إقليمًيــا وعالمًيــا

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين• 

تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل• 

تحسين ظروف العمل للوافدين• 

بيئة األعمال في 2021م
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1. اعتماد تصنيف شركات الموارد البشرية 
أقــرت وزارة المــوارد البشــرية تعديــل الملحــق الرابــع )قواعــد 

ممارســة نشــاط االســتقدام وتقديــم الخدمــات العماليــة( 

مــن الائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل، وذلــك فــي الثانــي 

لــم يعــد  2021م. ووفًقــا لهــذه التعديــات،  مــن  مــارس 

شــركات  علــى  يقتصــر  لهــا  الخاضعــة  األنشــطة  تصنيــف 

شــركة  تصنيــف  إليهــا  أضيــف  بــل  االســتقدام،  ومكاتــب 

مــوارد بشــرية التــي تقــدم خدمــات عماليــة مهنيــة مؤقتــة، 

وخدمــات عماليــة يوميــة، كمــا تمــارس نشــاط التوســط فــي 

توظيــف الســعوديين، وتقديــم الخدمــات العماليــة الوطنيــة 

اســتقدام  فــي  التوســط  نشــاط  إلــى  إضافــة  المؤقتــة، 

المنزليــة. العماليــة  والخدمــات  العمالــة، 

2. التأمين على العمالة المنزلية
2021م  مايــو   24 فــي  البشــرية  المــوارد  وزارة  أصــدرت 

تعليمــات بشــأن التأميــن علــى عقــد العمالــة المنزليــة فــي 

إلــى  وتهــدف  التعاقديــة،  العاقــة  تحســين  مبــادرة  إطــار 

المنزليــة،  العمالــة  اســتقدام  فــي ســوق  المخاطــر  تقليــل 

وضمــان حقــوق جميــع األطــراف. ووافــق مجلــس الــوزراء 

علــى أن يكــون التأميــن علــى عقــد العمالــة المنزليــة إلزامًيــا، 

ألول ســنتين مــن تاريــخ بدايــة العقــد، علــى أن يكــون التأميــن 

إقامــة  تجديــد  عنــد  العمــل  لصاحــب  اختيارًيــا  ذلــك  بعــد 

العامــل.

3. إيواء العمالة
أعــدت وزارة المــوارد البشــرية فــي يوليــو 2021م الدليــل 

اإلجرائــي لمتطلبــات تأميــن إيــواء للعامــات المنزليــات بنــاًء 

علــى قواعــد ممارســة نشــاط االســتقدام وتقديــم الخدمــات 

العمــل،  لنظــام  التنفيذيــة  بالائحــة  الملحقــة  العماليــة 

للســكن  والفنيــة  الصحيــة  االشــتراطات  لائحــة  ومراعــاًة 

الجماعــي الصــادرة عــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة فــي 

2020م. يوليــو 

4. إدارة العالقة التعاقدية
وافــق مجلــس الــوزراء بتاريــخ 9 نوفمبــر 2021م علــى قيــام 

وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بــإدارة العاقــة 

الوافــد(.  )الســعودي/  والعامــل  المنشــأة  بيــن  التعاقديــة 

المنشــأة  بيــن  التعاقديــة  العاقــة  إدارة  القــرار  ويشــمل 

إنهــاء  إلــى  العقــد  وتوثيــق  تســجيل  مــن  بدايــة  والعامــل 

ــات المهــن  ــث بيان ــك تحدي ــة، بمــا فــي ذل العاقــة التعاقدي

والرواتــب والمؤهــات واألجــور باســتمرار، بمــا يتفــق مــع 

المعتمــدة. المعياريــة  التصنيفــات 

بيئة األعمال في 2021م
تنويع اقتصادي وانتعاش تدريجي 

أداؤنا التشغيلي في 2021م
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أبرز مالمح العام
عام حافل بالنجاحات

كان العــام 2021م عاًمــا مميــًزا وحافــًا باإلنجــازات والنجاحــات فــي مســيرة شــركة “مهــارة” علــى مســتوى األداء التشــغيلي؛ 

حيــث واصلــت الشــركة األداء الراســخ فــي إطــار مــن المرونــة تمكنــت فيــه مــن مواجهــة تحديــات كورونــا، ومضــت بخطــى ثابتــة 

فــي النمــو االســتراتيجي والتوســع النوعــي.

تعزيز خدمات القوى العاملة
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ــار الســلبية التــي خلفتهــا  ــة، التــي أســهمت فــي التخفيــف مــن اآلث اســتمرت “مهــارة” خــال عــام 2021م فــي خططهــا المرن

جائحــة )كوفيــد-19(، وذلــك بفضــل الرؤيــة االســتراتيجية القائمــة علــى الجاهزيــة واالســتعداد لجميــع الظــروف االعتياديــة 

والطارئــة والمدعومــة بالتقنيــات الفعالــة، إضافــة إلــى تكاتــف جهــود فريــق العمــل الــذي أبــدى براعــة ومرونــة عاليــة، وأثمــرت 

هــذه الجهــود فــي اســتمرار الشــركة فــي تقديــم خدماتهــا وحلولهــا االحترافيــة المتنوعــة لجميــع عمائهــا مــن قطاعــي األفــراد 

واألعمــال، مــع التأكــد مــن رحلــة وصــول آمنــه للقــوى العاملــة بكفــاءة وســرعة عاليــة.  

نستثمر في القوى العاملة
نحــرص فــي “مهــارة” علــى تأهيــل وتدريــب القــوى العاملــة التابعــة لنــا، وتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم؛ حيــث يخضــع جميــع 

العمالــة لــدورات توعويــة وإرشــادية وتثقيفيــة متخصصــة منــذ وصولهــم إلــى المملكــة. كمــا تطبــق شــركة “مهــارة” برامــج 

تدريبيــة متخصصــة متنوعــة للعامــات المنزليــات بــدوام كامــل أو جزئــي؛ بهــدف تنميــة مهاراتهــم، وذلــك علــى أيــدي كــوادر 

متخصصــة. وتشــمل البرامــج التدريبيــة فنــون الطهــي المتوائمــة مــع المطبــخ الســعودي، إضافــة إلــى إرشــادات النظافــة 

والســامة المنزليــة، ورعايــة األطفــال، وذوي االحتياجــات الخاصــة، وكبــار الســن، عــاوة علــى أصــول الضيافــة، وفًقــا للتقاليــد 

المحليــة.

وتقــدم “مهــارة” باقــة مــن الخدمــات المتنوعــة لجميــع شــرائح القــوى العاملــة لديهــا، مــن خــال وحــدة “عنايــة القــوى العاملــة” 

بالشــركة، كاســتقبال جميــع االستفســارات والماحظــات والمقترحــات، عــن طريــق وســائل تواصــل مختلفــة: الهاتــف الموحــد 

للشــركة الــذي يقــدم خدماتــه بعــدة لغــات عالميــة، وتطبيــق الهواتــف الذكيــة.

عام تخطي الصعوبات
حفــل عــام 2021م بكثيــر مــن التحديــات، وخصوًصــا مرحلــة تعافــي ســوق العمــل مــن جائحــة فيــروس كورونــا، كمــا حفــل كذلــك 

ــات هــذه  ــة مــن تخطــي صعوب ــة لخدمــات القــوى العامل ــد مــن اإلنجــازات؛ وتمكنــت “مهــارة” مــن خــال اإلدارة التنفيذي بعدي

المرحلــة، واالســتمرار فــي تأميــن احتياجــات الشــركة مــن القــوى العاملــة، والعمل على توظيفهم حســب المواصفــات المطلوبة.

خالل عام 2021م تمكنت “مهارة” من:
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ُيقــدم قطــاع األعمــال بشــركة “مهــارة” للمــوارد البشــرية الكــوادر والعمالــة، التــي تلبــي حاجــة ســوق العمــل مــن مختلــف 

القطاعــات )الطبــي – الصناعــي والمقــاوالت – الضيافــة – التجــاري والبنــوك – والتجزئــة(، ويحــرص قطاع األعمال بشــركة مهارة 

علــى تأهيــل وتدريــب العمالــة، مــا يســهم فــي توفيــر خدمــات متكاملــة راقيــة تصــب فــي مصلحــة طالبــي الخدمــة، كمــا يحــرص 

قطــاع األعمــال بالشــركة علــى تقديــم الحلــول إلدارات المــوارد البشــرية فــي مختلــف الشــركات والقطاعــات بطريقــة إبداعيــة 

ومبتكــرة؛ حيــث وفــرت شــركة مهــارة منــذ التأســيس أكثــر مــن )120,000( موظــف وموظفــة بمختلــف المهــن للقطاعــات كافــة 

بالمملكــة العربيــة الســعودية.

تميز تشغيلي وخطوات راسخة
ــج التشــغيلية  ــة. وتوضــح النتائ ــة مؤهلــة ومدرب واصلــت “مهــارة” خــال عــام 2021م تزويــد قطاعــات األعمــال بكــوادر وعمال

للقطاعــات أن القطــاع الصناعــي والمقــاوالت يأتــي فــي مقدمــة القطاعــات التــي قامــت “مهــارة” بتزويدهــا بالقــوى العاملــة 

خــال عــام 2021م يليــه قطــاع الضيافــة ثــم قطــاع التجزئــة.

قطاع األعمال .. االرتقاء إلى مستويات جديدة

أداؤنا التشغيلي في 2021مشركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021
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مواردنا البشرية

نؤمــن فــي “مهــارة” بــأن االســتثمار فــي رأس مالنــا البشــري هــو أفضــل اســتثمار للمســتقبل، لــذا نســعى الســتقطاب الكفــاءات 

والخبــرات الوطنيــة مــن مختلــف التخصصــات لتحقيـــق أهدافنــا االســتراتيجية، والحفــاظ علــى بيئــة عمــل إيجابيــة محفــزة تســهم 

فــي رفــع اإلنتاجيــة وتحســين األداء، وبالتالــي تعزيــز نمــو األعمــال.

 مواردنا البشرية عام 2021م في أرقام

معدل الدوران الوظيفي مواردنا البشرية عام 2021م في أرقام

أســهمت بيئــة العمــل الداعمــة فــي “مهــارة” فــي خفــض 

معــدل الــدوران الوظيفــي مــن 25% عــام 2018م إلــى %14 

عــام 2021م.

استقطاب القوى العاملة .. تناٍم وتنوع 
اســتمرت “مهــارة” خــال عــام 2021م فــي وضــع الحلــول وخطــط العمــل لنمــو أعمالهــا اســتناًدا إلــى الســيناريوهات المحتملــة، 

ــة، واســتئناف  ــدول المصــدرة للقــوى العامل ــة مــن بعــض ال ــة اســتقطاب القــوى العامل ــح عملي ــى رأســها االســتعداد لفت وعل

الرحــات الدوليــة، وذلــك بعــد التداعيــات الســلبية، التــي شــهدتها خــال عــام 2020م مــن انتشــار الوبــاء فــي بعــض الــدول 

المصــدرة للقــوى العاملــة والتــي تعتمــد عليهــا الشــركة، األمــر الــذي دفــع الشــركة إلــى البحــث عــن خيــارات أخــرى، الســتقطاب 

قــوى عاملــة مــن دول مختلفــة وتفعيــل عمليــة التوظيــف الداخلــي.

ــة العامــة  ــر 2021م، وإصــدار الهيئ ــاء )كوفيــد-19( فــي أكتوب ــة فــي المملكــة بشــأن وب ــدء تخفيــف اإلجــراءات االحترازي ومــع ب

للطيــران المدنــي تعليماتهــا لشــركات الطيــران بشــأن تشــغيل كامــل الطاقــة االســتيعابية لمطــارات المملكــة العربيــة الســعودية، 

أثمــرت هــذه التغيــرات اإليجابيــة فــي نمــو أعمــال الشــركة.

انتشار جغرافي أوسع
تمكنــت “مهــارة” خــال عــام 2021م مــن التوســع الجغرافــي فــي تقديــم خدماتهــا إلــى مــدن جديــدة فــي المملكــة مثــل شــقراء، 

والدوادمــي، والزلفــي، والمجمعــة، ومكــة المكرمــة، وينبــع، وبقيــق، واألحســاء، والجبيــل. وتســتهدف “مهــارة” خــال عــام 

2022م تغطيــة جميــع مــدن المملكــة وتقديــم خدماتهــا بهــا مــن خــال التطبيــق اإللكترونــي.

حلول متكاملة لقطاع األفراد
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برنامج تحول رأس المال البشري
مــن خــال اإلدارة التنفيذيــة للمــوارد البشــرية، أطلقــت “مهــارة” برنامــج تحــول رأس المــال البشــري، وذلــك بهــدف اســتبقاء 

الكفــاءات، ورفــع معــدالت إنتاجيــة الموظفيــن، وتوظيــف طاقاتهــم علــى الوجــه األمثــل للوصــول إلــى مســتوى أعلــى مــن رضــا 

ــار أفضــل الكفــاءات، وتدريبهــم، وتهيئــة بيئــة عمــل مناســبة تدعــم  الموظفيــن، وتحقيــق عائــد أعلــى للشــركة، مــن خــال اختي

اإلبــداع واالبتــكار، وتقويــة الترابــط والتواصــل بيــن الموظفيــن لتكــون “مهــارة” أســرة واحــدة.

ركــز البرنامــج خــال عــام 2021م علــى توفيــر بيئــة عائليــة داخــل الشــركة ليشــعر الموظــف أنــه فــي بيتــه الثانــي، ومــن ثــم جــرى 

اعتمــاد الئحــة تنظيــم العمــل وتعديــل الهيــكل التنظيمــي للمــوارد البشــرية بمــا يتوافــق مــع أهــداف الشــركة، ومنــح مزايــا ماليــة 

وغيــر ماليــة )أنشــطة وفعاليــات داخليــة(، وتمكيــن العمــل عــن بعــد، بحيــث أصبــح ثقافــة داخليــة فــي “مهــارة”.

استقطاب الكفاءات

أبرز إنجازات البرنامج في عام 2021م

إيجاد بيئة عمل محفزة
ــا البشــرية، لــذا قدمنــا مجموعــة مــن المبــادرات فــي إطــار برنامــج  نعمــل فــي “مهــارة” علــى إيجــاد بيئــة عمــل محفــزة لمواردن

تحــول رأس المــال البشــري.

تطوير مواهبنا 
ــة  ــة، ولمواكب ــز كفاءتهــم بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجيتها التطويري ــتوى أداء موظفيهــا، وتعزي ــن “مهــارة” لرفــع مسـ ــعًيا مـ سـ

المســتجدات، وتأهيلهــم للعمــل فــي بيئــة أكثــر مرونــة وابتكاريــة، فقــد اهتمــت الشــركة ببرامــج التدريــب والتطويــر للموظفيــن. 

وشــهد عــام 2021م نســبة إنجــاز مرتفعــة وصلــت إلــى 174%. وأســهم الســماح بعــودة الــدورات الحضوريــة بعــد إيقافهــا 

بســبب جائحــة كورونــا فــي زيــادة عــدد الســاعات التدريبيــة مــن 986 ســاعة عــام 2020م كانــت جميعهــا دورات إلكترونيــة إلــى 

16,683 ســاعة عــام 2021م تنوعــت بيــن التدريــب الحضــوري واألونايــن، وارتفــع عــدد ســاعات التدريــب األونايــن نتيجــة توعيــة 

الموظفيــن بأهميــة الــدورات اإللكترونيــة، وكذلــك بعــد االتفــاق مــع منصتــي ) لينكــد إن، وإثرائــي( لتقديــم دورات تدريبيــة 

لجميــع الموظفيــن عــن بعــد، لتصــل إلــى 3,763 ســاعة خــال عــام  2021م. وبلــغ إجمالــي عــدد المتدربيــن 1,908 عــام 2021م 

الوصفالمبادرة

تفعيل العمل عن بعد لجميع الموظفين على أن تكون ثاث مرات في الشهر .تطبيق العمل عن بعد

تثبيت ساعات العمل والعمل المرن
تثبيت ساعات العمل الرسمية على أن تكون من الساعة 8 صباًحا إلى الساعة 4 مساء، 

واعتماد العمل المرن لمدة ساعة ونصف بالحضور واالنصراف. 

صرف بدل السكن مقدًما لمدة ستة أشهر .اعتماد صرف بدل السكن مقدًما

تشكيل لجنة من خمسة أعضاء ومرتبطة بنظام رفع الشكوى في “ماهر”. صوت الموظف

التدريب عن بعد
االتفاق مع منصتي ) لينكد إن، وإثرائي ( لتقديم دورات تدريبية لجميع الموظفين عن 

بعد. 

استقطاب الكفاءات

 )INSEAD( قيادات مهارة وشركاتها الشقيقة في البرنامج األول لتطوير القيادات بجامعة انسياد
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استقطاب الكفاءات

ارتفاًعــا عــن 233 متدربــًا عــام 2020م. كمــا أتاحــت الشــركة للموظفيــن القادريــن علــى تقديــم دورات تدريبيــة لزمائهــم مشــاركة 

خبراتهــم ومعارفهــم. 

مبادرة التكافل االجتماعي
أطلقــت “مهــارة” عــام 2021م مبــادرة التكافــل االجتماعــي، وهــي صنــدوق ادخــاري تكافلــي، يهــدف إلــى تنميــة أواصــر األخــوة 

والتعــاون والتكافــل بيــن منســوبي الشــركة، واإلســهام فــي تعزيــز انتمــاء الموظفيــن للشــركة، مــن خــال صــرف المنــح التكافليــة 

لمجابهــة الظــروف واألزمــات الماليــة التــي قــد يتعــرض لهــا الموظفــون بغــرض التخفيــف مــن وطأتهــا، وقــد صــرف البرنامــج نحــو

500 ألف ريال خال عام 2021م.

طموحاتنا المستقبلية

تعزيز قدراتنا التقنية 

ــور مــن خــال اإلدارة التنفيذيــة لتقنيــة المعلومــات التــي تعــد  ــة التطــ ــا التقنيــة فائقــ نعمــل فــي “مهــارة” علــى تطويــر قدراتن

المخــزون االســتراتيجي للمعلومــات فــي الشــركة، فهــي المســؤولة عــن توفيــر الحلــول التقنيــة واالستشــارية والخدمــات 

المســاندة المتعلقــة بتقنيــة المعلومــات لجميــع قطاعــات وإدارات الشــركة، عــاوة علــى تجهيــز البينــة التحتيــة التقنيــة للشــركة، 

كمــا أنهــا خــط الدفــاع األول ضــد الهجمــات اإللكترونيــة وضــد مخاطــر األمــن الســيبراني.

رفع مستوى األمان اإللكتروني
عملــت إدارة تقنيــة المعلومــات خــال الســنوات الثــاث الســابقة علــى رفــع مســتوى الســرية للبيانــات وبيئــة العمــل فــي مهــارة 

بدرجــة كبيــرة، وخصوًصــا فــي بيئــة عمــل أنظمــة الشــركة، حيــث تــم رفــع مســتوى الســرية بدرجــة كبيــرة، مــا ســاهم فــي صــد عــدد 

كبيــر مــن الهجمــات اإللكترونيــة خــال الســنوات الســابقة.

رفع نسبة مستوى السرية في سحابة مايكروسوفت من 67% في 2019م إلى 92% في 2021م.• 

 صــد الهجمــات اإللكترونيــة؛ حيــث تــم اكتشــاف 1000 هجمــة إلكترونيــة خــال عــام 2021م، وصــد جميــع هــذه الهجمــات • 

بنجــاح %100.
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حضور دائم لدعم وتمكين مستدام
تماشــيًا مــع اســتراتيجية “مهــارة” فــي تمكيــن ودعــم وتطويــر جميــع القطاعــات، ُتقــدم “مهــارة” مــن خــال اإلدارة التنفيذيــة 

للخدمــات اإلداريــة العديــد مــن الُحلــول والخدمــات، التــي تســاعد وُتســهم فــي تعزيــز وتطويــر البنيــة التحتيــة للشــركة بشــكل 

عــام، حيــث تشــارك اإلدارة فــي تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع الهندســية للعقــارات، وتقديــم جميــع خدمــات الدعــم والُمســاندة 

فــي مجــال المشــتريات والعقــود إلدارات الشــركة، باإلضافــة إلــى اإلســهام الُمباشــر فــي التخطيــط االســتراتيجي للمشــاريع 

ــات واألهــداف التــي تضعهــا إدارة الشــركة؛ ســعًيا لتحقيــق أهــداف المنظومــة.  الُمســتقبلية بحســب الُمتطلب

عملــت إدارة الخدمــات اإلداريــة خــال جائحــة كوفيــد - 19 علــى توفيــر كل اإلمكانــات الازمــة والدعــم اللوجســتي لجميــع 

قطاعــات الشــركة؛ بهــدف ضمــان ســير أعمالهــا، إضافــة إلــى تخفيــض المصاريــف الخاصــة بالعقــارات واإليجــارات مــن خــال 

إعــادة التفــاوض علــى العقــود الحاليــة. كمــا شــاركت اإلدارة فــي التأكــد مــن تطبيــق االشــتراطات الجديــدة لإلســكانات الجماعيــة 

ــا. الخاصــة بالشــركة، وبــدء الحصــول علــى التراخيــص الازمــة بالتشــريعات الجديــدة وتوثيــق جميــع عقــود اإليجــار إلكترونًي

أهم إنجازات عام 2021م 

تطوير البنية التحتية

تفعيــل مشــاركة العمــاء يأتــي علــى رأس أولوياتنــا فــي “مهــارة”، وقــد أدركنــا أهميــة الدمــج بيــن أنشــطة التســويق والتواصــل 

المؤسســي وتحســين تجربــة العمــاء؛ لــذا فقــد طورنــا نموذجــًا إداريــًا جديــدًا بتطويــر اإلدارة التنفيذيــة للتســويق والتواصــل 

المؤسســي، التــي تســتهدف الترويــج ألنشــطة وخدمــات الشــركة، والوصــول إلــى عــدد أكبــر مــن العمــاء واكتســاب ثقتهــم، 

وصــواًل إلــى تعزيــز مكانتهــا الرياديــة.

تميز في التواصل المؤسسي
ــة عــن الشــركة للجمهــور الداخلــي والخارجــي، وذلــك مــن خــال إدارة االتصــال  نســعى فــي “مهــارة” إلــى تكويــن صــورة إيجابي

المؤسســي بقســميها )العاقــات العامــة، واإلعــام واالتصــال الخارجــي(.
حققنا مجموعة من اإلنجازات في عام 2021م:

قسم العالقات العامة 

الداخليــة  والمناســبات  الفعاليــات  إقامــة   •

. جيــة ر لخا ا و

فــي  المهمــة  والشــخصيات  الوفــود  اســتقبال   •

والفرعيــة. الرئيســية  الشــركة  مقــرات 

أو  الحكومــي  القطــاع  مــع  االتفاقيــات  توقيــع   •

الربحــي. غيــر  القطــاع  أو  الخــاص 

إدارة أخبار الشركة ونشرها داخليًا وخارجيًا.  •

متابعــة أخبــار الشــركة فــي هيئــة الســوق الماليــة   

داخليــًا. ونشــرها 

اإلشــراف علــى الموقــع اإللكترونــي، مــن حيــث   •

اإلعامــي. والمركــز  المحتــوى 

إدارة هوية الشركة وتحديثاتها.   •

اإلشــراف علــى المطبوعــات والمنشــورات لجميع   •

اإلدارات مــن خــال مراجعتهــا والتدقيــق عليهــا.

ــة  اإلشــراف علــى أنشــطة المســؤولية االجتماعي  •

للشــركة.

قسم اإلعالم واالتصال الخارجي 

والصــور  الفيديوهــات  وإنتــاج  وتصويــر  تنظيــم   •

الخاصــة بالشــركة لجميــع المناســبات وجلســات 

والمديريــن  اإلدارة  بمجلــس  الخاصــة  التصويــر 

والموظفيــن.

إدارة مكتبــة الوســائط الخاصــة بالشــركة مــن صــور   •

وفيديوهــات ومراجعتهــا وأرشــفتها وحفظهــا.

ســفارات  مثــل  الخارجيــة  الجهــات  مــع  التواصــل   •

للمعــارض  التنظيميــة  والجهــات  الــدول، 

وغيرهــا. اإلعاميــة،  والجهــات  والمؤتمــرات، 

تسويق فعال
“مهــارة”  توجــه  مــع  تماشــًيا  التســويق؛  إدارة  تطويــر  جــاء 

ــر  ــج تســويقية أكث ــة، وتحقيــق نتائ لارتقــاء بعامتهــا التجاري

جــدوى، حيــث عملــت إدارة التســويق علــى تحســين آليــات 

العمــل مــن خــال وضــع سياســة اختيــار القنــوات التســويقية، 

وهــي عبــارة عــن عــدة منهجيــات وخطــوات تعمــل علــى 

التســويقية األكثــر  القنــوات  الكفــاءة فــي تحديــد  تحقيــق 

ــة مــن  ــا لدراســة العوامــل واألهــداف المأمول جــدوى، وفًق

خدمــة  عــن  لإلعــان  كانــت  ســواء  التســويقية،  الحمــات 

الوصول إلى عمالئنا
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ــى  ــذي يســهم فــي ترشــيد اإلنفــاق التســويقي، وتحقيــق أعل ــة، األمــر ال ــز العامــة التجاري ــج العــروض، أو تعزي ــدة، أو تروي جدي

اإليــرادات، وتعزيــز األثــر التســويقي المأمــول الــذي يمكننــا قياســه مــن خــال عــدة مؤشــرات أهمهــا معــدل العائــد مــن االســتثمار 

.)Marketing ROI( التســويقي 

التسويق الرقمي
أطلقــت إدارة التســويق فــي “مهــارة” عــام 2021م حمــات 

تكثيــف  فــي  أســهم  مــا  ومتنوعــة،  عديــدة  تســويقية 

جهودنــا فــي القنــوات الرقميــة، مــن خــال وســائل التواصــل 

االجتماعــي )تويتــر – انســتجرام- الســناب شــات مــن خــال 

المؤثريــن- ورســائل SMS(، إضافــة إلــى شاشــات الفــروع، 

وإعانــات الطــرق والمجمعــات التجاريــة؛ بغرض الوصول إلى 

ــز العامــة  ــا لقطــاع األفــراد، وتعزي العمــاء، وترويــج عروضن

التجاريــة لمهــارة، والتوعيــة بمميــزات التطبيــق اإللكترونــي، 

التحــول  اســتراتيجية  الفريــدة؛ وذلــك لمواكبــة  وخصائصــه 

الرقمــي لـ”مهــارة”.  

من حمالتنا التسويقية عام 2021م 
شــملت حماتنــا هــذا العــام عروًضــا موجهــة لقطــاع األفــراد، 

قطــاع  مــع  الشــراكات  تعزيــز  نحــو  التوجــه  علــى  عــاوة 

وتقديــم  للشــركة،  التجاريــة  العامــة  لترســيخ  األعمــال 

ــدة توفــر حلــول مــوارد بشــرية  “مهــارة” باعتبارهــا شــركة رائ

كافــة. االحتياجــات  تلبــي  متكاملــة 

• حملة نشيل هّمك عّنك
ــات مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي،  تضمنــت إعان

والتــي  التجاريــة،  والمجمعــات  الطــرق  إعانــات  وحملــة 

وتنوعــت  المملكــة،  مســتوى  علــى  مدينــة   11 شــملت 

داخليــة  ثابتــة  إعانيــة  لوحــات  مــن  الدعائيــة  الوســائل 

وخارجيــة، ولوحــات إعانيــة رقميــة، مــا أســهم فــي تعزيــز 
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صــورة العامــة التجاريــة للشــركة، وتحقيــق انتشــار واســع 

فــي المــدن والمناطــق كافــة، وتعزيــز الوعــي بإمكانيــة طلــب 

الخدمــات مــن خــال تطبيــق مهــارة.

• االحتفال باليوم الوطني
الوطنــي  باليــوم  البشــرية  للمــوارد  مهــارة  شــركة  احتفــت 

للمملكــة الـــ91، حيــث أقيمــت برامــج وفعاليــات لمنســوبي 

المملكــة  بأنحــاء  والمقــرات  الفــروع  جميــع  فــي  الشــركة 

كافــة، مــع تطبيــق واتبــاع اإلجــراءات االحترازيــة.

كمــا قدمــت “مهــارة” عرًضــا غيــر مســبوق احتفــااًل بهــذه 

المنزليــة  للعاملــة  زيــارة  باقــة  بتقديــم  الغاليــة،  المناســبة 

مهــارة.  لتطبيــق  عميــًا   1932 ألول  فقــط  واحــد  بريــال 

العمــاء.  مــن  كثيًفــا  إقبــااًل  العــرض  وشــهد 

تطوير الموقع اإللكتروني
عملنــا فــي عــام 2021م علــى تحديــث الموقــع اإللكترونــي 

ــى  ــة فــي الوصــول إل ــر فاعلي ــح أكث ــره ليصب للشــركة، وتطوي

جميــع العمــاء مــن قطاعــي األفــراد واألعمــال، إضافــة إلــى 

تدشــين صفحــة عاقــات المســتثمرين، كمــا يشــمل الموقــع 

بوابــات للشــركات واألفــراد، ومنصــة اســتقطاب للتوظيــف 

داخــل وخــارج “مهــارة” ومنصــة توظيــف “مهــارة”.

لخدمــات  إلكترونيــًا  موقعــًا  2021م  عــام  فــي  وأطلقنــا 

إســناد مهــارة، وطورنــا هويــة إبداعيــة، ونجحنــا فــي تســويق 

المنصــة عبــر حمــات إعاميــة مكثفــة. 

إثراء تجربة العميل
تحــرص شــركة “مهــارة” علــى إضافــة تجربــة إيجابيــة للعمــاء، 

المتطــورة،  واإلجــراءات  المهــارات  مــن  بباقــة  ودعمهــم 

فــي ســبيل تحقيــق أعلــى درجــات الرضــا لــدى جميــع شــرائح 

العمــاء المتنوعــة، بجميــع األوقــات. كمــا تعمــل على تقييم 

رضــا العمــاء مــن خــال االســتبيانات الدوريــة اإللكترونيــة 

واالســتفادة منهــا فــي عمليــة تطويــر وتحســين الخدمــات 

المقدمــة لهــم. 

ويتجــاوز مركــز خدمــة العمــاء فــي شــركة مهــارة فكــرة الــرد 

ــد  ــة علــى استفســارات العمــاء، حيــث يمت الهاتفــي واإلجاب

إلــى البريــد اإللكترونــي، وحســابات التواصــل االجتماعــي. كما 

تــم إضافــة فريــق مبيعــات يهــدف إلــى خدمــة العميــل بأيســر 

وأســهل الطــرق الممكنــة. ولكســب رضــا العمــاء تــم إضافــة 

)قســم متخصــص بحــل المشــاكل والتواصــل المســتمر مــع 

العمــاء(، ليكــون ُأذًنــا ُمْصغيــة القتراحاتهــم ومشــاكلهم.

كان الهــدف األساســي إلدارة خدمــات العمــاء فــي شــركة 

ــع الخدمــات التــي تخــدم  ــة جمي “مهــارة” عــام 2021م أتمت

العمــاء بســهولة واحترافيــة. 

الوصول إلى عمالئنا
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برامج والء العمالءأبرز إنجازاتنا في خدمة العمالء:  
قدمــت “مهــارة” برنامــج والء العمــاء مــن خدمــات العمالــة المنزليــة باألشــهر، ويشــمل خصومــات وزيــارات مجانيــة وفًقــا 

للباقــات، وذلــك لــكل مــن عمــاء الفــروع، وموظفــي شــركة مهــارة، وموظفــي الشــركات المتعاملــة مــع مهــارة. وفــي إطــار 

المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، يمنــح البرنامــج خصومــات لخدمــة التأجيــر الشــهري وخدمــة الســاعة لــذوي االحتياجــات الخاصــة 

والمتقاعديــن واألرامــل والمطلقــات وأســر الشــهداء.

برنامج النقاط
وخــال عــام 2021م، طــورت “مهــارة” برنامــج النقــاط لتلبيــة تطلعــات عمــاء الشــركة بقطاعــي خدمــة األفــراد، وضمــان 

اســتمراريتهم.

يبــدأ البرنامــج بتوقيــع العقــد واحتســاب الزيــارات المجانيــة، وينتهــي باســتفادة العمــاء مــن النقــاط. ويســتفيد العميــل مــن 

النقــاط فــي جميــع الخدمــات المقدمــة بقطــاع األفــراد لعقــود األشــهر.

ووضعــت “مهــارة” فــي عــام 2021م، سياســة العــروض لمنســوبي الشــركات التــي تهــدف إلــى تحديــد وتصنيــف الشــركات مــع 

تقديــم خصومــات لمنســوبيها، وتشــمل قطــاع األفــراد للعمالــة المقيمــة ونظــام الســاعة.

الوصول إلى عمالئنا
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نعمــل فــي “مهــارة” علــى توفيــر الحمايــة القانونيــة، وضمــان وجــود بيئــة العمــل المناســبة، التــي تكفــل للقــوى العاملــة كامــل 

حقوقهــا، وذلــك مــن خــال إدارة الشــؤون القانونيــة، التــي تقــوم بدعــم مختلــف إدارات الشــركة، بتقديــم االستشــارات القانونيــة، 

وإقامــة ورش عمــل تثقيفيــة لــإلدارات المعنيــة، إســهاًما منهــا فــي تنظيــم وتطويــر ســير العمــل، وعاقــة الشــركة مــع عمائهــا 

والقــوى العاملــة.

وتقــوم إدارة الشــؤون القانونيــة كذلــك بإيجــاد الحلــول لمواكبــة نشــاط المــوارد البشــرية واألنظمــة المقــررة مــن وزارة المــوارد 

البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ووزارة العــدل. وهــي المكلفــة بتمثيــل الشــركة أمــام الجهــات القضائيــة بمختلــف درجاتهــا 

ــة وعمــاء الشــركة. ــة مــع القــوى العامل ــى إجــراء التســويات الودي واختصاصاتهــا، باإلضافــة إل

اجتماع “مهارة” مع جامعة كاليفورنيا سان دييغو األمريكية

اجتماع “مهارة” مع جامعة كاليفورنيا سان دييغو األمريكية

استقبال وفد رسمي من دولة كينيا

لقاء “مهارة” مع وفد من دولة سيراليون

توفير الحماية القانونية

ســعت “مهــارة” فــي عــام 2021م إلــى إعــادة رســم مامــح عاقــات التعاون والشــراكات االســتراتيجية لتحقيق قيمــة اقتصادية 

أفضــل لعمائنا.

شـراكات اسـتراتيجية
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تكوين مجلس إدارة الشركة وتصنيف أعضائه
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يضــم مجلــس إدارة “مهــارة” )11( عضــًوا تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين، علــى أن يكــون أربعــة منهــم أعضــاء 

مســتقلين، وفًقــا للنظــام األساســي للشــركة، وال تزيــد مــدة المجلــس عــن ثــاث ســنوات ماليــة.

ووافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة لشــركة “مهــارة للمــوارد البشــرية”، فــي اجتماعهــا يــوم األربعــاء بتاريــخ 7 أبريــل • 

2021م، علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة للــدورة، التــي بــدأت بتاريــخ األول مــن مايــو 2021م وتســتمر لمــدة 

ثــاث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 30 أبريــل 2024م.

وُعِقــَد بتاريــخ 2 مايــو 2021م االجتمــاع األول لمجلــس اإلدارة فــي دورتــه الجديــدة، حيــث قــرر المجلــس الموافقــة علــى • 

تعييــن األســتاذ/ ســليمان بــن عبدالعزيــز الماجــد - رئيســًا لمجلــس اإلدارة، وتعييــن الدكتــور/ عبداللــه بــن ســليمان العمــرو- 

نائبــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة، وتعييــن األســتاذ/ ســليمان بــن ناصــر الهتــان- عضــوًا منتدبــًا، وتعييــن األســتاذة/ نــوران بنــت 

علــي الوقدانــي – أميــن ســر مجلــس اإلدارة.

التغييرات في مجلس اإلدارة خالل عام 2021م

قبــول مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 22 أبريــل 2021م اســتقالة الرئيــس التنفيــذي للشــركة الدكتــور عبدالكريــم بــن حمــد • 

النجيــدي نظــرًا لرغبتــه فــي التفــرغ ألعمالــه الخاصــة، علــى أن تســري االســتقالة اعتبــارا مــن تاريــخ 8 يوليــو 2021م. وتقــدم 

رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع منســوبي الشــركة للدكتــور عبدالكريــم بــن حمــد النجيــدي بالشــكر والتقديــر علــى 

مــا بذلــه مــن جهــد خــال فتــرة عملــه كرئيــس تنفيــذي للشــركة، التــي قــدم خالهــا الكثيــر مــن الجهــود المثمــرة فــي تعزيــز 

أعمالهــا.

أصــدر مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 14 يونيــو 2021م، قــراره بالتمريــر بالموافقــة علــى توصية لجنة الترشــيحات والمكافآت • 

بتكليــف نائــب الرئيــس التنفيــذي للمبيعــات والعمليــات األســتاذ/ عبدالعزيــز بــن عيضــه الكثيــري بمهــام الرئيــس التنفيــذي 

للشــركة، اعتبــارًا مــن تاريــخ 15 يونيــو 2021م.

ــز بــن عيضــه •  أصــدر مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 22 ديســمبر 2021م، قــراره بالموافقــة علــى تعييــن األســتاذ/ عبدالعزي

الكثيــري فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة، اعتبــارًا مــن تاريخــه.
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تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة

المنصباسم عضو مجلس اإلدارة
صفة العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل 

رئيس مجلس اإلدارةالشيخ سليمان بن عبدالعزيز الماجد
√ ممثل الشركة األهلية 

العالمية لاستثمار 
العقاري

عضو مجلس اإلدارةالدكتور سعود بن ناصر الشثري
√ ممثل الشركة األهلية 

العالمية لاستثمار 
العقاري

األستاذ عبدالله بن عبدالعزيز 
عضو مجلس اإلدارةالماجد

√ ممثل الشركة األهلية 
العالمية لاستثمار 

العقاري

نائب رئيس مجلس الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو
√ من كبار المساهميناإلدارة

√ العضو المنتدباألستاذ سليمان بن ناصر الهتان   

√عضو مجلس اإلدارةاألستاذ على فقهي دماطي                       

األستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم 
√عضو مجلس اإلدارةالنويصر

األستاذ إبراهيم بن زائد عسيري
انتهاء العضوية بتاريخ  

2021/04/30م
√عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ سليمان بن علي سلطان 
انتهاء العضوية بتاريخ  

2021/04/30م
√عضو مجلس اإلدارة

عبدالكريم بن حمد النجيدي 
انتهاء العضوية بتاريخ  

2021/04/30م

عضو مجلس اإلدارة، 
√الرئيس التنفيذي

األستاذ هيثم بن حمد الملحم 
انتهاء العضوية بتاريخ  

2021/04/30م
√عضو مجلس اإلدارة

األستاذ صالح بن عبدالله الحناكي
ابتداء العضوية من تاريخ 

2021/05/01م
√عضو مجلس اإلدارة

األستاذ أحمد بن صالح الحميدان
ابتداء العضوية من تاريخ 

2021/05/01م
√عضو مجلس اإلدارة

األستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن
ابتداء العضوية من تاريخ 

2021/05/01م
√عضو مجلس اإلدارة

األستاذ خالد بن عبدالرحمن 
الخضيري

ابتداء العضوية من تاريخ 
2021/05/01م

√عضو مجلس اإلدارة
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أ. سليمان بن عبدالعزيز الماجد

الوظائف الحالية :
شريك والمدير العام لشركة األهلية العالمية لاستثمار • 

العقاري.
رئيس مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية.• 

المؤهالت :
1986م، بكالوريوس اقتصاد إسامي، جامعة اإلمام محمد • 

بن سعود، المملكة العربية السعودية.

الوظائف السابقة :
مدير عام مؤسسة تنميات للعقارات.• 

الخبرات :
من 1993م حتى 2004م، مدير تنميات لتجارة المابس.• 
من 1982م حتى 2004م، مدير عام مؤسسة تنميات • 

للعقارات.

عضو في مجالس حالية :
من 2015م حتى اآلن، رئيس مجلس إدارة الشركة.• 
2012م، عضو مجلس إدارة شركة مزايا الخليجية لاستثمار • 

التجاري القابضة، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.
2007م، عضو مجلس إدارة الشركة األهلية العالمية • 

لاستثمار العقاري، شركة سعودية ذات مسؤولية 
محدودة.

من 2006م حتى اآلن عضو مجلس إدارة شركة تنميات • 
لاستثمار التجاري.

عضو في مجالس سابقًا :
من2011م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة شركة تتارستان، • 

شركة سعودية مساهمة.
2004م حتى اآلن، رئيس مجلس إدارة شركة أد للهندسة، • 

شركة سعودية مهنية.

د. عبدالله بن سليمان العمرو

الوظائف الحالية :
مدير شركة زوايا لاستثمار.• 
عضو مجلس األمناء للهيئة السعودية للتخصصات الصحية.• 
رئيس المجلس االستشاري للتجمع الصحي األول في • 

منطقة الرياض.
عضو المجلس االستشاري في جامعة الملك خالد في • 

منطقة عسير.
نائب رئيس مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية.• 

المؤهالت :
1995م، زمالة الجراحة باإلشعاع، جامعة ميجيل، كندا.• 
1995م، زمالة عاج باألشعة عن قرب، جامعة أوتاوا، كندا.• 
1995م، البورد األمريكي في عاج األورام باألشعة، • 

المجلس األمريكي، الواليات المتحدة األمريكية.
1995م، الزمالة الكندية، الكلية الملكية، كندا.• 
1988م، بكالوريوس العلوم الطبية، جامعة الملك فيصل، • 

المملكة العربية السعودية.

الوظائف السابقة :
المدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية.• 

الخبرات :
2013م، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، • 

شركة مهارة للموارد البشرية.
2005م حتى 2015م، استشاري عاج أورام باألشعة، مدينة • 

الملك فهد الطبية.
من 2005م حتى 2013م، عضو مجلس اإلدارة، مدينة • 

الملك فهد الطبية.
من 2004م حتى 2013م، المدير العام التنفيذي لمدينة • 

الملك فهد الطبية.
خال عام 2004م، رئيس مركز األورام بمستشفى الملك • 

فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
من 2004م حتى 2016م،، رئيس مجلس إدارة الجمعية • 
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السعودية لمكافحة السرطان.
من 1999م حتى 2004م، المدير التنفيذي لشؤون التعاون • 

المشترك وتنمية المشاريع بمستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث.

من 1997م حتى 1999م، رئيس برنامج التعاون مع • 
مستشفيات المملكة العربية السعودية بمستشفى الملك 

فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
1997م حتى 1998م، رئيس قسم العاج باألشعة في • 

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
من 1996م حتى 2008م، استشاري عاج األورام باألشعة  • 

بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث.
من 1993م حتى 1994م، رئيس نادي الطلبة السعوديين • 

بأوتاوا في كندا.

عضو في مجالس حالية :
من 2017م حتى اآلن، رئيس مجلس إدارة شركة طازج • 

الغذائية )شركة ذات مسؤولية محدودة(.
من 2017م حتى اآلن، رئيس مجلس إدارة شركة شفاء • 

العربية الطبية )شركة ذات مسؤولية محدودة(.
من 2018م حتى اآلن، نائب رئيس مجلس إدارة شركة • 

صحتي لتقنية المعلومات )شركة ذات مسؤولية محدودة(.
من 2019م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة شركة الشرق • 

األوسط لاستثمار )شركة مساهمة مغلقة(.
عضو مجلس إدارة شركة زوايا لاستثمار )شركة ذات • 

مسؤولية محدودة(.
عضو مجلس إدارة شركة أطياف للخدمات المساندة )شركة • 

ذات مسؤولية محدودة(.

أ.سليمان بن ناصر الهتالن

الوظائف الحالية :
عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية والعضو • 

المنتدب.

المؤهالت :
1998م، ماجستير في المحاسبة المهنية، جامعة كاليفورنيا • 

الحكومية، الواليات المتحدة األمريكية.
1994م، بكالوريوس المحاسبة، جامعة الملك سعود، • 

المملكة العربية السعودية.

الوظائف السابقة :
الرئيس التنفيذي لشركة بيت االستشارات الوطني.• 

الخبرات :
من 2008م حتى 2020م، الرئيس التنفيذي لشركة بيت • 

االستشارات الوطني.
من 2006م حتى 2008م، مدير استشارات في شركة • 

الحميد والنمر لاستشارات.
من 1998م حتى 2006م، عضو هيئة التدريب في قطاع • 

البرامج المالية بمعهد اإلدارة العامة.
من 1994م حتى 1996م، مساعد مدرب في معهد اإلدارة • 

العامة.

عضو في مجالس حالية :
من 2020م حتى اآلن، عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة • 

المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة 
السعودية لصناعة األنابيب الفخارية، شركة مساهمة 

سعودية.
 من 2019م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة شركة نادي • 

الهال االستثمارية.
 من 2017م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة الشركة.• 
 من 2018م حتى اآلن، عضو لجنة المراجعة في شركة بوبا • 

للتأمين، شركة مساهمة سعودية.
 من 2018م حتى اآلن، عضو لجنة المراجعة في شركة • 

الترفيه السعودية، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
 من 2018م حتى اآلن، عضو لجنة المراجعة في المجموعة • 

السعودية لأبحاث والتسويق، شركة مساهمة سعودية.
 من 2017م حتى اآلن، عضو لجنة المراجعة في شركة • 

محمد إبراهيم السبيعي، شركة سعودية استثمارية.
 من 2015م حتى اآلن، عضو لجنة المراجعة بمجموعة • 

سليمان الحبيب الطبية، شركة مساهمة سعودية.
من 2016م حتى اآلن، عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة • 

المراجعة والمخاطر في شركة معالم التمويل، شركة 
مساهمة مقفلة سعودية.

 من 2011م حتى اآلن، عضو لجنة المراجعة شركة المراعي، • 
وهي شركة مساهمة سعودية.

من 2011م حتى اآلن، عضو لجنة المراجعة في بنك الباد.• 
من 2008م حتى اآلن، عضو مجلس اإلدارة والرئيس • 
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د.سعود بن ناصر الشثري

الوظائف الحالية :
عضو مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية.• 
رئيس مجلس إدارة شركة تنميات لاستثمار التجاري.• 

المؤهالت :
1430 هـ، دكتوراه من قسم األنظمة، المعهد العالي • 

للقضاء، المملكة العربية السعودية.
1421 هـ، ماجستير سياسة شرعية، المعهد العالي للقضاء، • 

المملكة العربية السعودية.
1414 هـ، بكالوريوس شريعة، جامعة اإلمام محمد بن سعود • 

اإلسامية، المملكة العربية السعودية.

الوظائف السابقة :
كاتب عدل في وزارة العدل.• 

الخبرات :
من 1414هـ حتى 1426هـ، كاتب عدل في وزارة العدل.• 

عضو في مجالس حالية :
من 2013م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة الشركة.• 
 من 2015م حتى اآلن، رئيس مجلس إدارة شركة تنميات • 

لاستثمار التجاري، شركة مساهمة مقفلة سعودية.
 من 2007م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة الشركة األهلية • 

العالمية لاستثمار العقاري، شركة سعودية ذات مسؤولية 
محدودة.

2012م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة شركة مزايا الخليجية • 
لاستثمار التجاري القابضة، شركة سعودية ذات مسؤولية 

محدودة.
2010م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة شركة تنميات الطبية، • 

شركة مساهمة سعودية. 
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أ.عبدالله بن عبدالعزيز الماجد

الوظائف الحالية :
الرئيس التنفيذي لشركة تنميات لاستثمار.• 
عضو مجلس إدارة  مهارة للموارد البشرية.• 

المؤهالت :
2015م، ماجستير في إدارة األعمال، كلية لندن لأعمال، • 

المملكة المتحدة البريطانية.
1997م، بكالوريوس في علوم الحاسب، جامعة الملك • 

سعود، المملكة العربية السعودية.

الوظائف السابقة :
العضو المنتدب لشركة جلوبال العقارية.• 

الخبرات :
من 2016م حتى اآلن، العضو المنتدب لشركة دلتا العالمية.• 
 من 2009م حتى اآلن، الرئيس التنفيذي لشركة تنميات • 

لاستثمار.

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 

تقرير مجلس اإلدارةشركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

 من 2007م حتى 2012 العضو المنتدب لشركة جلوبال • 
العقارية.

 من 2007م حتى 2009م، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة • 
تنميات.

 من 2004م حتى 2006م، مدير التسويق والمبيعات • 
لمجموعة تنميات.

عضو في مجالس حالية :
من 2018م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة الشركة.• 
 من 2015م حتى اآلن، رئيس مجلس اإلدارة في شركة • 

الجهات األربعة العالمية للتجارة، شركة سعودية ذات 
مسؤولية محدودة.

 من 2016م حتى اآلن، عضو مجلس اإلدارة في الشركة • 
األهلية العالمية لاستثمار العقاري، شركة سعودية ذات 

مسؤولية محدودة.
 من 2012م حتى اآلن، عضو مجلس اإلدارة في شركة مزايا • 

الخليجية لاستثمار التجاري القابضة، شركة سعودية ذات 
مسؤولية محدودة.

 من 2016م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة شركة دلتا • 
العالمية، شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة.

عضو في مجالس سابقًا :
من 2011م حتى 2019م، عضو لجنة المراجعة في بنك • 

الباد، شركة مساهمة سعودية.
من 2004م حتى 2012م، عضو مجلس إدارة شركة أسس • 

للترفيه، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.

أ.عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر
الوظائف الحالية :

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في شركة تحكم • 
االستثمارية.

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الشركة • 
التعاونية للتأمين.

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة مهارة • 
للموارد البشرية.

عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة • 
مشاريع الترفيه السعودية. 

رئيس لجنة المراجعة في شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(• 
عضو لجنة المراجعة في شركة المياه الوطنية.• 
عضو لجنة المراجعة في الشركة السعودية للخطوط • 

الحديدية.
عضو لجنة المراجعة في شركة طيران أديل.• 

المؤهالت :
 • DipIFR  2018م، دبلوم في المعايير المحاسبية الدولية

هيئه المحاسبين القانونيين المرخصين، المملكة المتحدة.
2014م، شهادة الزمالة للمراجعين الداخليين    CIA معهد • 

المراجعين الداخليين، الواليات المتحدة األمريكية.
2007م، شهادة الزمالة للمديرين الماليينCFM ، معهد • 

المحاسبيين اإلداريين، الواليات المتحدة األمريكية.
2006م، شهادة الزمالة للمحاسبين اإلداريين  CMA معهد • 

المحاسبيين اإلداريين، الواليات المتحدة األمريكية.
2002م، ماجستير المحاسبة، جامعة كيس ويسترن ريزيرف، • 

الواليات المتحدة األمريكية.
 • CPA 2002م، اجتياز اختبار الزمالة للمحاسبين القانونيين

معهد المحاسبين القانونيين المرخص، الواليات المتحدة 
األمريكية.

1995م، بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك سعود، • 
المملكة العربية السعودية.

الوظائف السابقة :
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في الشركة العربية • 

لخدمات اإلنترنت واالتصاالت. 
نائب الرئيس التنفيذي للمالية في شركة العثيم لاستثمار • 

والتطوير العقاري. 
شريك تنفيذي ثم الرئيس التنفيذي لشركة بيت االستشارات • 

الوطني.
معيد ثم محاضر في قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود • 

بالرياض.
المدير المالي لشركة علم ألمن المعلومات.• 
عضو لجنة المراجعة بشركة إسمنت أم القرى. • 
عضو لجنة المراجعة بشركة العيسى للصناعات. • 
عضو لجنة المراجعة بشركة أسواق عبد الله العثيم.• 
عضو ثم رئيس لجنة المراجعة بشركة التعاونية للتأمين.• 
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للتطوير السياحي.• 
عضو لجنة المراجعة بشركة علم ألمن المعلومات.• 
عضو لجنة المراجعة بالشركة السعودية لأسماك.• 

التنفيذي في شركة بيت االستشارات الوطني.

عضو في مجالس سابقًا :
من 2017م حتى 2020م، عضو لجنة المراجعة في شركة • 

إيداع االوراق المالية، شركة سعودية مساهمة مقفلة.
 من 2014م حتى 2017م، عضو مجلس اإلدارة بشركة • 

الدرع العربي للتأمين التعاوني، شركة مساهمة عامة 
سعودية.

من 2016م حتى 2017م، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت • 
ولجنة المخاطر بشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني.

من 2014م حتى 2016م، رئيس لجنة المراجعة بشركة الدرع • 
العربي للتأمين التعاوني.

من 2012م حتى 2013م، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة • 
المراجعة في شركة الجزيرة لأجهزة المنزلية.
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أ.على فقهي دماطي

الوظائف الحالية :
رئيس مجلس إدارة شركة ميار األصيل.• 
عضو مجلس إدارة  مهارة للموارد البشرية.• 

المؤهالت :
1988م، ماجستير في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك • 

فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.
1986م، بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، جامعة الملك • 

فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.

الخبرات :
من 2018م حتى اآلن، العضو المنتدب في شركة مرايا • 

لاستثمار.
 من 2018م حتى اآلن، عضو اللجنة التنفيذية في شركة • 

زوايا كابيتال.
 من 2018م حتى اآلن، عضو مجلس اإلدارة في شركة ميار.• 
من 2016م حتى 2018م، الرئيس التنفيذي لاستراتيجية • 

والمشاريع في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.
من 2015م حتى 2016م، كبير تنفيذيي االستثمار ومشاريع • 

الرعاية الصحية لمجموعة الفيصلية.
 من 2005م حتى 2015م، الرئيس التنفيذي لشركة • 

الفيصلية لأنظمة الطبية.
 من 2001م حتى 2005م، المدير اإلقليمي للشرق األوسط • 

وإفريقيا لشركة فيليبس في دبي وجنيف.
 من 1998م حتى 2001م، المدير اإلقليمي للشرق األوسط • 

وشمال إفريقيا لشركة إتش بي في جنيف.
 من 1995م حتى 1997م، مدير تطوير األعمال لشركة • 

كوداك للشرق األدنى بدبي.

عضو في مجالس حالية :	 
من 2016م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة الشركة.• 
 من 2020م حتى اآلن، رئيس مجلس إدارة شركة ميار • 

األصيل، شركة مساهمة إماراتية.
 من 2018م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة في شركة صحتي • 

لخدمات تقنية المعلومات.
 من 2018م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة في شركة طازج، • 

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.
 من 2017م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة في مجموعة • 

المساعدة المثالية، شركة سعودية ذات مسؤولية 
محدودة.

عضو اللجنة التنفيذية بشركة زوايا كابيتال.• 

عضو في مجالس سابقًا :
من 2013م حتى 2015م، رئيس مجلس اإلدارة في شركة • 

فيليبس العربية السعودية للرعاية الصحية، وهي شركة 
سعودية ذات مسؤولية محدودة.

أ.خالد بن عبدالرحمن الخضيري

الوظائف الحالية :
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في المركز • 

الوطني للتخصيص منذ 2019م حتى تاريخه.
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، • 

شركة مهارة للموارد البشرية، من 2021م. 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، • 

شركة اتحاد عذيب لاتصاالت، من 2020م. 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت )عضو من خارج المجلس(، • 

شركة موطن العقارية، منذ أكتوبر 2021م.
عضو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(، شركة نخبة الخليج • 

لخدمات األعمال واالستشارات منذ 2009م.

المؤهالت :
ماجستير إدارة عامة، جامعة IF، مدريد، إسبانيا . • 
بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة الملك عبدالعزيز، المملكة • 

العربية السعودية.
دبلوم تطوير الموارد البشرية، المعهد البريطاني لأفراد  • 

.CIPD- والتطوير
أتم البرنامج التنفيذي للموارد البشرية عام 2019م من • 

“كلية ستيفن ام روس إلدارة األعمال” في الواليات 
المتحدة وبرامج تدريبية آخرى.

الوظائف السابقة :
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة جلوب ميد، • 

)يناير 2020م حتى ديسمبر 2021م(.
عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية، من 2020م وحتى • 

يونيو 2021م.
مدير عام الموارد البشرية، الشركة الوطنية لإلسكان.• 
مدير عام الموارد البشرية والخدمات المساندة، شركة • 

مجموعة فولكس واجن المحدودة/ ومستشار رئيس 
مجلس اإلدارة. 

مديرًا إلدارة المواهب والتطوير وتطوير المنظمة – شركة • 
الصافي دانون )إحدى شركات مجموعة الفيصلية( ومدير 

إدارة الموارد البشرية في الشركة اإللكترونية الحديثة – 
سوني )إحدى شركات مجموعة الفيصلية( من 2011 حتى 

2014م.
عضو في لجنة مجموعة األعمال السعودية في المعهد • 

السعودي لإللكترونيات واألجهزة المنزلية )سيهاي( ممثُا 
لشركة سوني “مجموعة الفيصلية”. 

عضو غير تنفيذي وشريك في شركة تحالف األفق • 
المحدودة )حاضنة أعمال(.

أ.صالح بن عبدالله بن صالح الحناكي

الوظائف الحالية :
عضو مجلس إدارة  مهارة للموارد البشرية.• 

المؤهالت :
2002م، ماجستير رياضيات مالية، جامعة متشجان، الواليات • 

المتحدة األمريكية.
 1998م، ماجستير اقتصاد، جامعة كولورادو، الواليات • 

المتحدة األمريكية.
 1995م، بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك سعود، • 

المملكة العربية السعودية.

الوظائف السابقة :
الرئيس التنفيذي لشركة ماسك .• 

الخبرات :
من 2019م حتى 2020م، الرئيس التنفيذي لشركة ماسك .• 
من2014م حتى 2019م، الرئيس التنفيذي لشركة اإلنماء • 

لاستثمار .
من 2007م حتى 2014م، مدير إدارة األصول في فالكم • 

لاستثمار .
من 2006م حتى 2007م، مدير صندوق في مصرف • 

الراجحي .
من 1995م حتى 2006م، مفتش بنكي في مؤسسة النقد • 

العربي السعودي .

عضو في مجالس حالية :
عضو لجنة المراجعة واالستثمار في شركة سبيماكو • 

الدوائية حتى اآلن. 
عضو اللجنة التنفيذية والمراجعة في الشركة الوطنية • 

لإلسكان حتى اآلن .
عضو مجلس اإلدارة في شركة جزل العربية حتى اآلن .• 
عضو اللجنة التنفيذية في شركة ذاخر للتطوير العقاري حتى • 

اآلن.
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عضو اللجنة اإلشرافية للبرنامج الوطني للحرف والصناعات • 
اليدوية.

أ.أحمد بن صالح بن عبدالله الحميدان
الوظائف الحالية :

عضو مجلس إدارة  مهارة للموارد البشرية.• 

المؤهالت :
1982م، ماجستير إدارة عامه، جامعة بيتسبرغ، الواليات • 

المتحدة األمريكية. 
1978م، بكالوريوس اقتصاد، جامعة الملك سعود، المملكة • 

العربية السعودية.

الخبرات :
من 2009م حتى 2018م، وكيل وزارة العمل المساعد • 

للتفتيش، والتوظيف ونائب وزير العمل )وزارة العمل( .
 من 1978م حتى 2009م، مساعد مدير عام البرامج التدريبية، • 

مدير عام شؤون المتدربين، مدير عام البرامج اإلدارية 
واألنظمة، مدير عام االستشارات )معهد اإلدارة العامة(.

  من 1997م حتى 1999م، إعارة عمل من معهد اإلدارة العامة • 
في الخدمات الطبية للقوات المسلحة )الشركة السعودية 

للرعاية الطبية(.
رئيس المجلس التنفيذي لبرنامج نطاقات.• 

عضو في مجالس سابقًا :
عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.• 
 عضو مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية .• 
عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار.• 
 عضو مجلس المديرين لشركة تكامل لخدمات األعمال القابضة • 
.
عضو مجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، • 

وزارة الصحة. 
عضو مجلس إدارة الضمان الصحي التعاوني.• 
 عضو مجلس إدارة شركة حصانة. • 
عضو لجنة التوازن االقتصادي.• 
 عضو في لجنة توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة .• 
عضو مجلس إدارة شركة المقاييس السعودية للمهارات )شركة • 

هدف( .
عضو مجلس إدارة كليات التميز )شركة هدف(.• 

أ.سليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن

الوظائف الحالية :
عضو مجلس إدارة  مهارة للموارد البشرية.• 

المؤهالت :
2004م، ماجستير إدارة مخاطر، جامعة ساوث امبتون، إنجلترا .• 
1995م، بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة • 

العربية السعودية.

الوظائف السابقة :
وكيل وزارة التنمية االجتماعية . • 

الخبرات :
من 2018م حتى 2020م، وكيل وزارة التنمية االجتماعية.• 
من2015م حتى 2018م، الرئيس التنفيذي في دويتشة  • 

للتمويل العقاري.
من 2012م حتى 2015م، الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي.• 
من 2007م حتى 2012م، مدير عام األعمال الدولية في مصرف • 

الراجحي.
من 1995م حتى 2007م، مدير إدارة المخاطر شركة سابك.• 

عضو في مجالس حالية :
ورق حتى •  مراجعات في شركة ال ترشيحات وال ة ال جن عضو ل

اآلن, 
مال حتى اآلن.•  عضو مجلس اإلدارة في شركة ال
عضو مجلس اإلدارة في شركة قادة المستقبل  حتى اآلن.• 
ارات  حتى اآلن.•  لسي ن ل زب عضو مجلس اإلدارة في شركة ال
ازل المستقبل  حتى •  عضو مجلس اإلدارة في شركة من

اآلن.
عضو مجلس اإلدارة حتى اآلن في شركة نجم كادن.• 

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور

عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات خال العام المالي 2021م، وكان سجل الحضور فيها وفقًا لما يلي:

“علمًا بأن عامة )√( تعني حضوره، وعامة )×( تعني تغيبه وعبارة )ال ينطبق( تعني انتهاء أو عدم بداية عضويته”.

االجتماع األولاالسم
2021/03/16م

االجتماع الثاني
2021/04/04م

االجتماع الثالث
2021/05/02م

االجتماع الرابع
2021/08/16م

االجتماع 
الخامس

2021/11/23م

األستاذ سليمان بن 
√√√√√عبدالعزيز الماجد

الدكتور عبدالله بن 
√√√X√سليمان العمرو

األستاذ  سليمان بن 
√√√√√ناصر الهتان   

األستاذ عبد الله بن 
√√√√√عبدالعزيز الماجد

الدكتور سعود بن 
√√√X√ناصر الشثري

األستاذ عبدالعزيز 
√√√√√بن إبراهيم النويصر

األستاذ  على 
√√√√√فقهي دماطي                       

األستاذ سليمان بن 
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √√علي سلطان*

األستاذ إبراهيم بن 
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √√زائد عسيري*

الدكتور عبدالكريم 
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √√بن حمد النجيدي*

األستاذ هيثم بن 
ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق √√حمد الملحم*

األستاذ أحمد بن 
√√√ال ينطبق ال ينطبق صالح الحميدان **

األستاذ خالد 
بن عبدالرحمن 

الخضيري ** 
√√√ال ينطبق ال ينطبق 

األستاذ صالح بن 
√√√ال ينطبق ال ينطبق عبدالله الحناكي **

األستاذ سليمان بن 
√√√ال ينطبق ال ينطبق عبدالعزيز الزبن **

* انتهت عضوية األعضاء بتاريخ 2021/04/30م.
** بدأت عضوية األعضاء بتاريخ 2021/05/01م. 
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

األستاذ عبدالعزيز 
الرئيس التنفيذيبن عيضه الكثيري 

• نائب الرئيس التنفيذي 
للمبيعات والعمليات في 

الشركة.

• بكالوريوس إدارة أعمال، جامعة الملك فيصل. 
• دبلوم في إدارة المستشفيات، معهد اإلدارة العامة،

المملكة العربية السعودية.

• 2018م حتى 2021م نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات والعمليات في الشركة.
• المدير التنفيذي لقطاع األعمال في الشركة.

• من 2017م حتى اآلن، عضو مجلس إدارة الشركة التابعة شركة تي بي إتش.
• من 2017م حتى اآلن، رئيس اللجنة التنفيذية في الشركة التابعة شركة تي بي إتش.

• من 2016م حتى 2018م، المدير التنفيذي لقطاع األعمال في الشركة.
• خال عام 2015م، المدير التنفيذي لرأس المال البشري في الشركة.
• من 2013م حتى 2015م، مدير إدارة التسويق والتطوير في الشركة.

• من 2012م حتى 2013م، المدير اإلداري في الشؤون الطبية بمدينة الملك فهد الطبية.
• من 2011م حتى 2012م، مساعد أمين عام مجلس إدارة المدن الطبية بوزارة الصحة.

• من 2009م حتى 2011م، مدير مكتب المدير التنفيذي للشؤون الطبية بمدينة الملك فهد الطبية.
• من 2005م حتى 2011م، مقرر مجلس إدارة مدينة الملك فهد الطبية.

• من 2004م حتى 2008م، سكرتير تنفيذي للمدير العام التنفيذي لمدينة الملك فهد الطبية.

األستاذ مصعب 
بن عبدالمجيد 

الوهيب

نائب الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية 

واالستثمار

• الرئيس المالي في الشركة 
العربية لصناعة الورق.

.)CSCA( 2021م، شهادة التحليل االستراتيجي والتنافسية المعتمد •
.)CMA( 2019م، شهادة محاسب إداري معتمد •

• 2000م، بكالوريوس في هندسة النظم “هندسة صناعية”،
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.

• من 2020م إلى اآلن عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للشركة الزميلة “شركة بلوفو”.
• من 2020م إلى اآلن عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية للشركة التابعة “شركة تي بي إتش”.

• من 2020م إلى اآلن عضو اللجنة التنفيذية للشركة التابعة “شركة أطياف”.
• من 2017م حتى يونيو 2020م، الرئيس المالي في الشركة العربية لصناعة الورق.
• من 2007م حتى 2017م، في إدارة الخزينة لمجموعة أميانتيت العربية السعودية.
• من 2005م إلى 2007م، مستشار ائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي.

• من 2000م إلى 2005م، محلل ائتمان أول.

صالح بن عبد الله 
القباع 

نائب الرئيس التنفيذي 
المكلف للخدمات 

المشتركة 

المدير التنفيذي إلدارة القوى 
العاملة لشركة مهارة.

• بكالوريوس عاقات عامة وإعام من جامعة الملك عبدالعزيز.
• دبلوم تقنية شبكات من أكاديمية الفيصل للتدريب .

• من 2021م إلى اآلن عضو اللجنة التنفيذية للشركة التابعة أطياف. 
• من 2016م حتى 2021م، المدير التنفيذي إلدارة القوى العاملة في شركة مهارة للموارد البشرية.

• من 2011م حتى 2015م، مدير تشغيل في شركة علم .
• من 2007م حتى 2011م، تنفيذي مبيعات أول شركة موبايلي .

أعضاء اإلدارة التنفيذية أعضاء اإلدارة التنفيذية
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تأديــة  فــي  لمســاعدته  لجــان  أربــع  اإلدارة  مجلــس  شــّكل 

ولجنــة  المراجعــة،  لجنــة  وهــي  فعــال،  بشــكل  مهامــه 

واللجنــة  االســتثمار،  ولجنــة  والمكافــآت،  الترشــيحات 

التنفيذيــة. ويقــوم مجلــس اإلدارة بمتابعــة أعمــال اللجــان 

بشــكل دوري للتأكــد مــن قيامهــا باألعمــال الموكلــة إليهــا، 

ــًا وبشــفافية  كمــا تقــوم اللجــان بإبــاغ مجلــس اإلدارة دوري

مطلقــة بمــا تقــوم بــه أو تتوصــل إليــه مــن نتائــج أو تتخــذه 

مــن قــرارات. إال أنــه وعلــى الرغــم مــن تشــكيل هــذه اللجــان، 

تظــل المســؤولية النهائيــة عن الشــركة علــى مجلس اإلدارة. 

وســوف تقــدم الفقــرات التاليــة وصًفــا مختصــًرا الختصاصــات 

أســماء  ذكــر  مــع  أعــاه،  المذكــورة  اإلدارة  مجلــس  لجــان 

هــذه اللجــان ورؤســائها وأعضائهــا وعــدد اجتماعاتهــا.

لجنة المراجعة

 أ. اختصاصات ومهام لجنة المراجعة
بقــرار  المعتمــدة  المراجعــة  لجنــة  عمــل  لائحــة  وفًقــا 

الجمعيــة العامــة لمســاهمي شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية 

بتاريــخ 23 فبرايــر 2018م، واالعتمــاد الثانــي لهــا فــي 6 مايــو 

2020م، تتمثــل مهــام لجنــة المراجعــة فيمــا يلــي:

والماليــة •  الداخليــة  الرقابــة  نظــم  ومراجعــة  دراســة 

وإدارة المخاطــر فــي الشــركة، والتأكــد مــن فاعليتهــا 

مــن خــال التقاريــر الدوريــة إلدارة المراجعــة الداخليــة 

أو غيرهــا ومــدى كفاءتهــا.

دراســة ومراجعــة القوائــم والبيانــات الماليــة للشــركة، • 

عرضهــا  قبــل  المالــي  بأدائهــا  المتعلقــة  وإعاناتهــا 

وعدالتهــا  نزاهتهــا  لضمــان  اإلدارة،  مجلــس  علــى 

القوائــم  هــذه  بشــأن  رأيهــا  وإبــداء  وشــفافيتها، 

والبيانــات.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات • 

وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم والتقييــم واإلشــراف علــى 

أدائهــم، وذلــك بعــد التأكــد مــن اســتقالهم ومراجعــة 

نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.

أداؤهــم، وذلــك بعــد التأكــد من اســتقالهم ومراجعة • 

نطــاق عملهــم وشــروط التعاقد معهم.

إدارة •  علــى  واإلشــراف  الداخلــي  المراجــع  تعييــن   

ــة فــي الشــركة للتحقــق مــن توافــر  المراجعــة الداخلي

األعمــال  أداء  فــي  وفعاليتهــا  الازمــة  المــوارد 

بهــا. المنوطــة  والمهــام 

علــى •  الداخلــي  المراجــع  محافظــة  مــن  التأكــد   

الواجبــة. االســتقالية 

 التحقــق مــن اتخــاذ الشــركة اإلجــراءات الازمــة بشــأن • 

تقاريــر الجهــات الرقابيــة.

تجريهــا •  أن  المقتــرح  والتعامــات  العقــود  مراجعــة   

الشــركة مــع األطــراف ذوي العاقــة، وتقديــم مــا تــراه 

بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة.

  

 ب. أعضاء لجنة المراجعة
وافقت الجمعية العامة للمساهمين التي عقدت بتاريخ 7 

أبريل 2021م، على تشكيل لجنة المراجعة بالشركة، وذلك 

اعتبارًا من تاريخ 1 مايو 2021م لمدة ثاث سنوات تنتهي 

بتاريخ 30 أبريل 2024م.

وتتكون عضوية اللجنة من السادة:

لجنة المراجعةلجان مجلس اإلدارة

المنصباسم عضو اللجنة
تصنيف العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل 
األستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم 

النويصر
رئيس اللجنة وعضو 

√مجلس اإلدارة

األستاذ أسامة سليمان غزال
انتهاء العضوية بتاريخ  

2021/04/30م

عضو من خارج 
√المجلس

عضو من خارج األستاذ جاسر بن عبدالكريم الجاسر
√المجلس

األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله 
الحيدري

عضو من خارج 
√المجلس

 ج. السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة

أ. جاسر بن عبدالكريم الجاسر

الوظائف الحالية :
مدير عام اإلدارة العامة للحوكمة والمخاطر وااللتزام في • 

وزارة المالية.

الوظائف السابقة :
رئيس التدقيق الداخلي في شركة السوق المالية )تداول(.• 

المؤهالت :
2006م، حاصل على شهادة  CIA ، معهد مراجعي • 

أ. عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر

كامل السيرة الذاتية
في صفحة 94

الحسابات الداخليين، الواليات المتحدة األمريكية.
2005م، حاصل على شهادة  CRA ، األكاديمية األمريكية • 

لإلدارة المالية، الواليات المتحدة األمريكية.
2001م، ماجستير إدارة األعمال، جامعة كولورادو، الواليات • 

المتحدة األمريكية.
1999م، بكالوريوس إدارة األعمال، جامعة الملك سعود، • 

المملكة العربية السعودية.

الخبرات :
من 2018م حتى اآلن، مدير إدارة المخاطر في وزارة المالية.• 
من 2015م حتى 2018م، مدير المراجعة الداخلية في البنك • 

األهلي التجاري.
من 2010م حتى 2015م، مدير المراجعة الداخلية في • 

شركة السوق المالية “تداول”. 
من 2008م حتى 2010م، مساعد نائب الرئيس بقسم • 

التمويل التجاري في بنك الرياض.
من 2002م حتى 2008م، مساعد نائب الرئيس ومدير • 

عاقات التدقيق في بنك الرياض.

عضو في مجالس حالية :

عضو لجنة المراجعة في كل من:
باد.•  نك ال ة - ب نمية العقاري ت صندوق ال
ر وسط •  ة - شركة تطوي شركة المطاحن السعودي

رياض. ة ال ن مدي



104105

كلمة رئيس مجلس اإلدارة تقرير مجلس اإلدارةشركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021 شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

أ. عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري

الوظائف الحالية :
رئيس التدقيق في شركة علم.• 

الوظائف السابقة :
مدير إدارة التدقيق الداخلي في شركة علم.• 

المؤهالت :
2016م، ماجستير في إدارة تقنية المعلومات، جامعة والية • 

كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية.
2012م، ماجستير محاسبة، جامعة الملك سعود، المملكة • 

العربية السعودية.
 •”CRMA”.2012م، حاصل على شهادة
2001م، حاصل على شهادة “ CIA “، معهد التدقيق • 

الداخلي، الواليات المتحدة األمريكية.
2006م، حاصل على شهادة المحاسبين القانونين السعودية • 

.”SOCPA“
 2001م، بكالوريوس محاسبة، جامعة الملك سعود، • 

المملكة العربية السعودية.

الخبرات :
من 2017م وحتى اآلن، رئيس التدقيق في شركة علم.• 
من 2012م وحتى 2016م، مدير إدارة التدقيق الداخلي في • 

شركة علم.
من 2008م وحتى 2011م، مدقق داخلي شركة علم.• 
من 2003م حتى 2007م،  محاسب في وزارة الداخلية.• 
من 2002م وحتى 2005م، محاسب مساعد في وزارة • 

الداخلية.
من 2001م حتى 2002م، محاسب في شركة بعد.• 

عضو في مجالس حالية :
ة •  ي لوجست مراجعة في شركة ماسك ال ة ال جن رئيس ل

ية محدودة(. )شركة ذات مسؤول
جام )شركة •  مراجعة في كل من شركة ل ة ال جن عضو ل

ية  تقن ة ل مساهمة مدرجة( - الشركة السعودي
ر مدرجة(. المعلومات )شركة مساهمة غي

لجنة المراجعة

 د. اجتماعات لجنة المراجعة وسجل الحضور
حافظــت اللجنــة علــى االتصــال المباشــر والمســتمر بــإدارات 

مــن  وغيرهــا  الماليــة  اإلدارة  مثــل  العاقــة  ذات  الشــركة 

اإلدارات، هــذا وقــد عقــدت لجنــة المراجعــة خــال العــام 

المالــي 2021م ثمانيــة اجتماعــات لمتابعــة وتنفيــذ المهــام 

المناطــة بهــا، وكان ســجل الحضــور فيهــا وفقــًا لمــا يلــي:

“علمــًا بــأن عامــة )√( تعنــي حضــوره، وعامــة )×( تعنــي 

بدايــة  عــدم  أو  انتهــاء  تعنــي  ينطبــق(  )ال  وعبــارة  تغيبــه 

عضويتــه”.

األستاذ أسامة سليمان اسم عضو اللجنة
غزال *

األستاذ جاسر بن 
عبدالعزيز الجاسر

األستاذ عبدالعزيز بن 
سليمان النويصر

األستاذ عبدالعزيز بن 
محمد الحيدري

االجتماع األول
√√√√2021/03/07م

االجتماع الثاني
√√√√2021/03/14م

االجتماع الثالث
√√√√2021/04/11م

االجتماع الرابع
√√√√2021/04/29م

االجتماع الخامس
√√√ال ينطبق 2021/08/08م

االجتماع السادس
√√√ال ينطبق 2021/11/07م

االجتماع السابع
√√√ال ينطبق 2021/11/10م

االجتماع الثامن
√√√ال ينطبق 2021/12/16م

* انتهاء العضوية بتاريخ 2021/04/30م

لجنة المراجعة
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لجنة الترشيحات والمكافآت

لجنة الترشيحات والمكافآت

 أ. اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت
ألحــكام  وفقــًا  والمكافــآت،  الترشــيحات  لجنــة  تعمــل 

عمــل  الئحــة  إلــى  واســتنادًا  القانونيــة  واللوائــح  األنظمــة 

لمســاهمي  العامــة  الجمعيــة  بقــرار  المعتمــدة  اللجنــة 

شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية بتاريــخ 1 نوفمبــر 2018م، 

2019م. مــارس   13 فــي  لهــا  الثانــي  واالعتمــاد 

وتختص لجنة الترشيحات والمكافآت بما يلي:

مجلــس •  أعضــاء  لمكافــآت  واضحــة  سياســة  إعــداد 

واإلدارة  المجلــس  عــن  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة 

التنفيذيــة، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة للنظــر فيهــا 

أن  العامــة، علــى  الجمعيــة  تمهيــدًا العتمادهــا مــن 

ــر ترتبــط  ــاع معايي يراعــى ذلــك فــي تلــك السياســة اتب

تنفيذهــا. مــن  والتحقــق  عنهــا،  بــاألداء، واإلفصــاح 

توضيــح العاقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة • 

المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري 

عــن هــذه السياســة.

المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى • 

فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة منهــا.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس • 

التنفيذييــن  وكبــار  عنــه  المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة 

المعتمــدة. للسياســة  وفقــًا  بالشــركة، 

فــي •  للعضويــة  واضحــة  ومعاييــر  سياســات  اقتــراح 

التنفيذيــة. واإلدارة  اإلدارة  مجلــس 

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة • 

ترشــيحهم، وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، 

مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه 

ــة. بجريمــة مخلــة باألمان

المطلوبــة •  والمؤهــات  للقــدرات  وصــف  إعــداد 

اإلدارة  وظائــف  وشــغل  اإلدارة  مجلــس  لعضويــة 

لتنفيذيــة. ا

ــد الوقــت، الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه •  تحدي

ألعمــال مجلــس اإلدارة.

المراجعــة الســنوية لاحتياجــات الازمــة مــن المهــارات • 

اإلدارة  مجلــس  لعضويــة  المناســبة  الخبــرات  أو 

التنفيذيــة. اإلدارة  ووظائــف 

التنفيذيــة •  واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  هيــكل  مراجعــة 

وتقديــم التوصيــات فــي شــأن التغييــرات التــي يمكــن 

إجراؤهــا.

األعضــاء •  اســتقال  مــن  ســنوي  بشــكل  التحقــق 

المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان 

أخــرى. إدارة شــركة  العضــو يشــغل عضويــة مجلــس 

وضــع وصــف وظيفــي لأعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء • 

وكبــار  المســتقلين  واألعضــاء  التنفيذييــن  غيــر 

لتنفيذييــن. ا

وضــع اإلجــراءات الخاصــة فــي حــال شــغور مركــز أحــد • 

أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن.

تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، • 

واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 

الشــركة.

 ب. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين التــي عقــدت بتاريــخ 

7 أبريل 2021م، على تشــكيل لجنة الترشــيحات والمكافآت 

بالشــركة، وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ 1 مايــو 2021م لمــدة 

ثــاث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 30 أبريــل 2024م.

وتتكون عضوية اللجنة من السادة:

لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصباسم عضو اللجنة
تصنيف العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل 
األستاذ سليمان بن علي سلطان

انتهاء العضوية بتاريخ 
30/04/2021م  

√رئيس اللجنة 

األستاذ إبراهيم بن زائد عسيري
انتهاء العضوية بتاريخ 

2021/04/30م
√عضو اللجنة 

√عضو اللجنة األستاذ  على فقهي دماطي                     

األستاذ خالد بن عبدالرحمن 
الخضيري 

 بدأت العضوية بتاريخ  
2021/05/01م

√رئيس اللجنة 

األستاذ سليمان الزبن
بدأت العضوية بتاريخ  

2021/05/01م
√عضو اللجنة

 ج.السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

األستاذ  خالد بن عبدالرحمن الخضيري

كامل السيرة الذاتية
في صفحة 96

كامل السيرة الذاتية
في صفحة 98

كامل السيرة الذاتية
في صفحة 96

األستاذ  على فقهي دماطي

األستاذ  سليمان بن عبدالعزيز الزبن
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 د. اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل الحضور
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت خال العام المالي 2021م )11( اجتماعًا، وكان سجل الحضور فيها وفقًا لما يلي:

“علمًا بأن عامة )√( تعني حضوره، وعامة )×( تعني تغيبه وعبارة )ال ينطبق( تعني انتهاء أو عدم بداية عضويته”.

لجنة الترشيحات والمكافآتلجنة الترشيحات والمكافآت

االجتماع األولاسم عضو اللجنة
2021/02/02م

االجتماع الثاني
2021/02/11م

االجتماع الثالث
2021/03/09م

االجتماع الرابع
2021/03/10م

االجتماع الخامس
2021/04/06م

االجتماع السادس
2021/05/23م

االجتماع السابع
2021/06/17م

االجتماع الثامن
2021/08/28م

االجتماع  التاسع
2021/09/16م

االجتماع  العاشر
2021/10/31م

االجتماع   الحادي 
عشر

2021/13/12م

األستاذ سليمان بن 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق√√√√√سلطان *

األستاذ إبراهيم بن زائد 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبق√√√√√عسيري *

األستاذ على بن 
ال ينطبق√√ال ينطبق√√√√√√√فقيهي دماطي

األستاذ  خالد بن 
√√√√√√ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقعبدالرحمن الخضيري **

األستاذ  سليمان بن 
√√√√√√ال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقال ينطبقعبدالعزيز الزبن **

* انتهاء العضوية بتاريخ 2021/04/30م.
** بدأت العضوية بتاريخ 2021/05/01م. 
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لجنة االستثمار

لجنة االستثمار

 أ. اختصاصات ومهام لجنة االستثمار
تعمــل لجنــة االســتثمار، وفقــًا ألحــكام األنظمــة واللوائــح القانونيــة واســتنادا إلــى القواعــد المنظمــة لعمــل اللجنــة التــي وافــق 

عليهــا مجلــس اإلدارة بتاريــخ 26 ســبتمبر 2018م، واالعتمــاد الثانــي بتاريــخ 18 ديســمبر 2019م.

وتتمثل مهام لجنة االستثمار فيما يلي:

اإلشراف على أنشطة االستثمار.• 

صياغة وإعداد سياسة واستراتيجية االستثمار ومراجعة أدائها وتنفيذها بصورة سنوية.• 

استعراض االستثمارات الجديدة المقترحة والتوصية بها لمجلس اإلدارة.• 

متابعة المخاطر العامة للسياسة االستثمارية.• 

رفع تقرير أداء المحفظة االستثمارية إلى مجلس اإلدارة.• 

 ب. أعضاء لجنة االستثمار
وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين التــي عقــدت بتاريــخ 7 أبريــل 2021م، علــى تشــكيل لجنــة االســتثمار  بالشــركة، وذلــك 

اعتبــارًا مــن تاريــخ 1 مايــو 2021م لمــدة ثــاث ســنوات تنتهــي بتاريــخ 30 أبريــل 2024م.

وتتكون عضوية اللجنة من السادة:

المنصباسم عضو اللجنة
تصنيف العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل 
األستاذ سليمان بن ناصر الهتان

انتهاء العضوية بتاريخ 
2021/04/30م

√رئيس اللجنة

عضو من خارج األستاذ بسام نور
√المجلس

األستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم 
أبالخيل

عضو من خارج 
√المجلس

األستاذ  على فقهي دماطي 
انتهاء العضوية بتاريخ

2021/04/30 م                      
√عضو اللجنة

األستاذ صالح بن عبدالله الحناكي
بدأت العضوية بتاريخ 

2021/05/01م
√رئيس اللجنة

األستاذ عبدالله الربدي
بدأت العضوية بتاريخ 

2021/05/01م

عضو من خارج 
√المجلس

لجنة االستثمار

ج. السير الذاتية ألعضاء لجنة االستثمار

األستاذ بسام بن عبدالعزيز نور
الوظائف الحالية :

الرئيس التنفيذي لاستثمارات البديلة في شركة دراية • 
المالية.

الوظائف السابقة :
مدير االستثمار في العقارات الدولية في الراجحي المتحدة • 

دبي.

المؤهالت :
حاصل على شهادة  CME1 من هيئة السوق المالية، • 

المملكة العربية السعودية.
حاصل على شهادة CFA، من الواليات المتحدة األمريكية.• 
2002م بكالوريوس مالية، جامعة جنوب فلوريدا، الواليات • 

المتحدة األمريكية.
2001م بكالوريوس نظم المعلومات اإلدارية، جامعة جنوب • 

فلوريدا، الواليات المتحدة األمريكية.

الخبرات :
من 2003م حتى اآلن خبرة في مجال البنوك واالستثمارات.• 

األستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم أبالخيل

الوظائف الحالية :
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة • 

االستثمار في شركة المطلق لاستثمار العقاري.

الوظائف السابقة :
مدير المجموعة لتطوير األعمال في مجموعة الفيصلية • 

القابضة.

المؤهالت :
2010م ماجستير في المالية، جامعة ويلز، بريطانيا.• 
2001م بكالوريوس مالية، جامعة الملك فهد للبترول • 

والمعادن، المملكة العربية السعودية.

الخبرات :
من 2000م حتى اآلن خبرة في تطوير األعمال • 

واالستثمارات.

األستاذ صالح بن عبدالله الحناكي          

كامل السيرة الذاتية
في صفحة 97
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لجنة االستثمار

األستاذ عبدالله بن عبدالرحمن الربدي

الوظائف الحالية :
عضو مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للتأمين • 

التعاوني . 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية.• 

عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية.• 

الوظائف السابقة :
الرئيس التنفيذي لشركة العثيم القابضة. • 

المؤهالت :
2019 ماجستير في اإلدارة الدولية، جامعة سالفورد، • 

المملكة المتحدة. 
2017 دبلوم الدراسات العليا في الدراسات اإلدارية، جامعة • 

كمبردج، بريطانيا. 
1996 دبلوم هندسة إلكترونية، كلية التقنية، المملكة • 

العربية السعودية. 

الخبرات :
من 2018 حتى 2019، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم • 

القابضة. 
من 2017 حتى 2018، الرئيس التنفيذي لشركة كير الدولية • 

المحدودة.
من 2015 حتى 2017، نائب الرئيس التنفيذي لشركة • 

سعودي سكوب والشركة السعودية لصناعة الورق.
من 2010 حتى 2012 رئيس إدارة الصناديق في شركة • 

ميفك كابيتال. 
من 2006 حتى 2010، محلل أبحاث ومدير صندوق أول في • 

شركة العربي الوطني لاستثمار.

لجنة االستثمار

د. اجتماعات لجنة االستثمار وسجل الحضور
2021م  المالــي  العــام  خــال  االســتثمار  لجنــة  عقــدت 

خمســة اجتماعــات لمتابعــة وتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا، 

يلــي: لمــا  الحضــور فيهــا وفقــًا  وكان ســجل 

“علمــًا بــأن عامــة )√( تعنــي حضــوره، وعامــة )×( تعنــي 

بدايــة  عــدم  أو  انتهــاء  تعنــي  ينطبــق(  )ال  وعبــارة  تغيبــه 

عضويتــه”.

االجتماع األولاالسم
2021/03/16م

االجتماع الثاني
2021/04/04م

االجتماع الثالث
2021/05/02م

االجتماع الرابع
2021/08/16م

االجتماع 
الخامس

2021/11/23م
األستاذ سليمان بن 

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق√√ناصر الهتان *

األستاذ بسام بن 
√√√√√عبدالعزيز نور                                                 

األستاذ عبدالرحمن 
√√√√√بن إبراهيم أبالخيل

األستاذ  على 
√√√√√فقهي دماطي*

األستاذ صالح 
√√√ال ينطبقال ينطبقالحناكي**

األستاذ عبدالله 
√√√ال ينطبقال ينطبقالربدي**

* انتهت العضوية بتاريخ 2021/04/30م.
** بدأت العضوية بتاريخ 2021/05/01م. 
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اللجنة التنفيذية

اللجنة التنفيذية

أ.اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية
تعمــل اللجنــة التنفيذيــة وفقــًا ألحــكام األنظمــة واللوائــح 

ــة،  ــى القواعــد المنظمــة لعمــل اللجن ــة واســتنادا إل القانوني

التــي وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة بتاريــخ 17 مارس 2020م.

وتتمثل مهام اللجنة التنفيذية فيما يلي:

فــي •  لهــا  المخولــة  الصاحيــات  جميــع  ممارســة 

الخاصــة  والمســؤوليات  الصاحيــات  مصفوفــة 

. كة لشــر با

وتقييــم •  التنفيذيــة  اللجنــة  عمــل  لنظــام  المراجعــة   

مــدى كفايتــه وإصــدار التوصيــة بتعديلــه إلــى مجلــس 

اإلدارة.

 االطــاع والتوصيــة لمجلــس اإلدارة باالســتراتيجية • 

الشــاملة واألهــداف الرئيســة للشــركة ورســالة ورؤيــة 

الشــركة واإلشــراف علــى تنفيذهــا واقتــراح التعديــات 

عليهــا لمجلــس اإلدارة.

يخــص •  فيمــا  اإلدارة،  لمجلــس  والتوصيــة  االطــاع   

للشــركة. الســنوية  األعمــال  خطــط 

 االطــاع ومراجعــة تقريــر مجلــس اإلدارة ونمــوذج )8( • 

والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بالموافقــة عليه.

الشــركة •  فــي  الصاحيــات  مصفوفــة  مراجعــة   

المنصباسم عضو اللجنة
تصنيف العضوية

غير تنفيذيتنفيذيمستقل 

√رئيس اللجنة األستاذ سليمان بن ناصر الهتان

√عضو اللجنةاألستاذ  علي فقهي دماطي                       

الدكتور عبدالكريم بن حمد بن عبدالكريم النجيدي
√عضو اللجنةانتهت العضوية بتاريخ 2021/07/26م.

األستاذ عبدالعزيز بن عيضه الكثيري 
√عضو اللجنةبدأت العضوية بتاريخ 2021/07/26م.

عليهــا. بالموافقــة  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة 

للشــركة •  الســنوية  التقديريــة  الموازنــات  مراجعــة   

التوصيــات  ورفــع  عليهــا  تطــرأ  التــي  والتعديــات 

اإلدارة. لمجلــس 

 مراجعــة السياســات الداخليــة واألحــكام التنظيميــة • 

التنفيذيــة قبــل تقديمهــا  المعــدة مــن قبــل اإلدارة 

لمجلــس اإلدارة والتوصيــة لمجلس اإلدارة بالموافقة 

عليهــا.

 االطــاع ومراجعــة مؤشــرات قيــاس األداء والتوصيــة • 

لمجلــس اإلدارة بالموافقــة عليهــا.

 التوصية بتوزيع أرباح.• 

 دراســة كل مــا يحــال للجنــة مــن مجلــس اإلدارة واتخاذ • 

التوصيات المناســبة بشأنها.

التنفيذيــة •  اإلدارة  مــع  واجتماعــات  اتصــاالت  إجــراء   

أعمالهــا. لمتابعــة  دوري  بشــكل 

ب. أعضاء اللجنة التنفيذية
وافقــت الجمعيــة العامــة للمســاهمين التــي عقــدت بتاريــخ 

التنفيذيــة، وذلــك  اللجنــة  2021م، علــى تشــكيل  أبريــل   7

ســنوات  ثــاث  لمــدة  2021م  مايــو   1 تاريــخ  مــن  اعتبــارًا 

2024م. أبريــل   30 بتاريــخ  تنتهــي 

وتتكون عضوية اللجنة من السادة:

اللجنة التنفيذية

ج. السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية

األستاذ سليمان بن ناصر الهتالن    

كامل السيرة الذاتية
في صفحة 93

األستاذ  على فقهي دماطي

األستاذ عبدالعزيز بن عيضه الكثيري

كامل السيرة الذاتية
في صفحة 96

كامل السيرة الذاتية
في صفحة 100

د. اجتماعات اللجنة التنفيذية وسجل الحضور
عقــدت اللجنــة التنفيذيــة خــال العــام المالــي 2021م أربعــة اجتماعــات لمتابعــة وتنفيــذ المهــام المناطــة بهــا، وكان ســجل 

الحضــور فيهــا وفقــًا لمــا يلــي:

“علمًا بأن عامة )√( تعني حضوره، وعامة )×( تعني تغيبه وعبارة )ال ينطبق( تعني انتهاء أو عدم بداية عضويته”.

االجتماع األولاالسمم
2021/03/08م

االجتماع الثاني
2021/08/03م

االجتماع الثالث
2021/10/17م

االجتماع الرابع 
2021/11/18م

√√√√األستاذ  سليمان بن ناصر الهتان 1

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق√الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي*2

√√√√األستاذ  علي فقهي دماطي                       3

األستاذ عبدالعزيز بن عيضه الكثيري 4
√√√ال ينطبق**

* انتهت العضوية بتاريخ 2021/07/26م.
** بدأت العضوية بتاريخ 2021/07/26م. 
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الحوكمة وااللتزام

نعمــل فــي “مهــارة” باســتمرار علــى كســب ثقــة مســاهمينا 

ومســتثمرينا، وذلــك مــن خــال العمــل علــى تطبيــق أعلــى 

فــي  الممارســات  وأفضــل  والشــفافية،  اإلفصــاح  معاييــر 

ــزام علــى  ــزام، ومــن خــال نشــر ثقافــة االلت الحوكمــة وااللت

ــا  أعلــى مســتويات مــن الصــدق والنزاهــة. كمــا نؤكــد حرصن

الدائــم علــى االلتــزام بجميــع األنظمــة واللوائــح والتعليمــات 

الصــادرة عــن الجهــات ذات العاقــة بعمــل الشــركة، حيــث 

أهــم  ومــن  الشــركة،  نجــاح  عوامــل  أهــم  أحــد  ذلــك  يعــد 

ــز ثقــة  ــى ســمعتها ومصداقيتهــا، وتعزي أســباب الحفــاظ عل

مســاهميها.

الئحــة  مــع  بالتوافــق  الحوكمــة  تقريــر  ونشــر  إعــداد  تــم 

حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وفًقــا 

آلخــر تعديــل لهــا فــي 14 ينايــر 2021م.

إطار الحوكمة
حرصــت “مهــارة” علــى وضــع إطــار قانــو نــي فعــال لحوكمــة 

الشــركة، حيــث اعتمــدت الجمعيــة العامة لمســاهمي شــركة 

مهــارة للمــوارد البشــرية الئحــة حوكمــة الشــركة فــي األول 

مــن نوفمبــر 2018م، واالعتمــاد الثانــي بتاريــخ 26 مــارس 

ــا لائحــة حوكمــة الشــركات  2019م. وأعــدت الائحــة وفًق

الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة، مــع مراعــاة 

أفضــل الممارســات المتبعــة مــن قبــل الشــركات المدرجــة.

ويستند اإلطار العام للحوكمة في مهارة إلى ما يلي:

تضمــن  بطريقــة  الشــركة  حمايــة حقــوق مســاهمي   .1

وللشــركة. لهــم  األفضــل  المصلحــة 

وتوفيــر  المصالــح  أصحــاب  جميــع  حقــوق  حمايــة   .2

االســتقرار واالســتدامة الوظيفيــة مــن خــال األداء 

للشــركة. الجيــد  المالــي 

اإلطــار  خــال  وشــاملة  دقيقــة  إفصاحــات  تقديــم   .3

الزمنــي المحــدد إلــى مســاهمي الشــركة واألطــراف 

المعنيــة. التنظيميــة  والجهــات  العاقــة  ذات 

التحديــد واإلبــاغ واإلفصــاح والتعامــل مــع حــاالت   .4

الشــركة  بيــن  تنشــأ  قــد  التــي  المصالــح،  تعــارض 

وأصحــاب المصالــح، مــا قــد يؤثــر ســلبًا علــى مصالــح 

ومســاهميها. الشــركة 

تمكيــن الموظفيــن مــن اإلبــاغ عــن أي مخــاوف أو   .5

ســلوك خاطــئ يتــم ماحظتــه داخــل الشــركة، وذلــك 

موضوعيــة  وتحقيــق  إبــاغ  آليــة  توفيــر  خــال  مــن 

وســرية ومســتقلة حتــى يتــم اتخــاذ اإلجــراء التصحيحــي 

المناســب.

ــة، ســواًء  ــم التعامــات مــع األطــراف ذات الصل تنظي  .6

كانــت بيــن الشــركة وموظفيهــا أو الشــركة وأعضــاء 

الشــركات  أو  التنفيذيــة  اإلدارة  أو  إدارتهــا  مجلــس 

المعنيــة. مــن األطــراف  أو غيرهــا  التابعــة 

مواءمــة قيــم الشــركة واســتراتيجيتها مــع االحتياجــات   .7

مــن  التأكــد  خــال  مــن  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 

تطبيــق ممارســات مســؤولة وأخاقيــة فــي أنشــطة 

الــازم  الدعــم  توفيــر  اســتمرار  مــع  كافــة  الشــركة 

. للمجتمــع

المســتثمرين  مــع  موثوقــة  تواصــل  قنــوات  إنشــاء   .8

وجــذب  الســوق  فــي  الشــركة  مكانــة  لتعزيــز 

واالســتثمارات. المســاهمين 
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ركائز الحوكمة في “مهارة”

ما تم تطبيقه من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية
تماشــًيا مــع مــا نصــت عليــه الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، التــي توجــب علــى الشــركة ذكــر مــا 

ــر مجلــس  ــان أســباب عــدم التطبيــق فــي تقري ــم يتــم تطبيقــه، مــع بي ــم تطبيقــه مــن أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات ومــا ل ت

إدارتهــا، فإنــه يســر مجلــس إدارة الشــركة التنويــه بــأن الشــركة قامــت بإعــداد الئحــة الحوكمــة الخاصــة بهــا لتتماشــى مــع 

المتطلبــات الــواردة كافــة فــي الئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، حيــث وافــق عليهــا مجلــس اإلدارة بتاريــخ 

1440/02/23هـــ  بتاريــخ  الشــركة  لمســاهمي  العامــة  الجمعيــة  واعتمدتهــا  2018/09/26م،  الموافــق  1440/01/16هـــ 

الموافــق 2018/11/01م، وعملــت الشــركة علــى االلتــزام وتطبيــق جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات 

الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء المــواد التاليــة:
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الحوكمة وااللتزام

رقم
المادة 

/الفقرة
مدىنص المادة / الفقرة

التطبيق
أسباب عدم 

التطبيق

:25
7.8.9

وتنظيــم  للشــركة،  التنفيذيــة  اإلدارة  تشــكيل  اإلدارة  مجلــس  يتولــى 
كيفيــة عملهــا، والرقابــة واإلشــراف عليهــا، والتحقــق مــن أدائهــا المهــام 

الموكولــة إليهــا، وعليــه فــي ســبيل ذلــك: 
الشــركة  أهــداف  مــع  تنســجم  التنفيذيــة  لــإلدارة  أداء  6- وضــع معاييــر 

واســتراتيجيتها. 
7- مراجعة أداء اإلدارة التنفيذية وتقييمها. 
8- وضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.

طبقت بشكل 
جزئي

وافــق مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
2020/05/05م علــى تعييــن 
االستشــارية  آون  شــركة 
)AON( للعمــل علــى مشــروع 
المــال  رأس  فــي  التحــول 
ضمــن  مــن  والــذي  البشــري، 
مخرجاتــه معاييــر تقييــم األداء 
إلــى  باإلضافــة  الوظيفــي 
الوظيفــي،  التعاقــب  خطــط 
تعــرض  أن  المقــرر  مــن  حيــث 
علــى  المشــروع  مخرجــات 
النهائــي  لاعتمــاد  المجلــس 
نهايــة  قبــل  التطبيــق  وبــدء 
الربــع األول مــن عــام 2021م.

70
ل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة تســمى لجنــة إدارة المخاطــر  تشــكَّ
يكــون رئيســها وغالبيــة أعضائهــا مــن أعضــاء مجلس اإلدارة غيــر التنفيذيين. 
ويشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا مســتوى مائــم مــن المعرفــة بــإدارة 

المخاطــر والشــؤون الماليــة.

طبقت
بشكل

كبير

وافــق مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
2020/11/10م علــى إســناد 
إلــى  المخاطــر  لجنــة  مهــام 
الوقــت  فــي  المراجعــة  لجنــة 
الحالــي، وحتــى يقــرر المجلــس 

الحقــًا خــاف ذلــك. 
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تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:
وضع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطر بما يتناســب مع   .1
طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة، والتحقــق مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا 

وتحديثهــا بنــاًء علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة للشــركة.
الشــركة  لهــا  تتعــرض  التــي قــد  للمخاطــر  تحديــد مســتوى مقبــول   .2

الشــركة.   تجــاوز  عــدم  مــن  والتحقــق  علــى  والحفــاظ 
التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها بنجــاح، مــع   .3
تحديــد المخاطــر التــي تهــدد اســتمرارها خــال االثنــي عشــر شــهرًا 

القادمــة. 
اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم   .4
لهــا  تتعــرض  قــد  التــي  المخاطــر  وقيــاس ومتابعــة  تحديــد  وآليــات 

الشــركة؛ وذلــك لتحديــد أوجــه القصــور بهــا. 
لهــا  وتعّرضهــا  المخاطــر  تحمــل  علــى  الشــركة  قــدرة  تقييــم  إعــادة   .5
المثــال.  ســبيل  علــى  التحمــل  اختبــارات  إجــراء  خــال  مــن  دوري  بشــكل 
إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة   .6

إلدارة هــذه المخاطــر، ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة. 
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.   .7

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.   .8
ــات بشــأنه  مراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووضــع توصي  .9

قبــل اعتمــاده مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 
التحقــق مــن اســتقال موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي   .10

قــد ينشــأ عنهــا تعــرض الشــركة للمخاطــر. 
التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر المحيطــة   .11

بالشــركة، والعمــل علــى زيــادة الوعــي بثقافــة المخاطــر. 
مراجعــة مــا تثيــره لجنــة المراجعــة مــن مســائل قــد تؤثــر فــي إدارة   .12

الشــركة. فــي  المخاطــر 

طبقت بشكل 
-كبير
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رقم
المادة 

/الفقرة
مدىنص المادة / الفقرة

التطبيق
أسباب عدم 

التطبيق

تجتمــع لجنــة إدارة المخاطــر بصفــة دوريــة كل ســتة أشــهر )علــى األقــل(، 72
لم تطبقوكلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك.

85

فــي  للعامليــن  المشــاركة واألداء  تطويــر وتحفيــز  برامــج  الشــركة  تضــع 
الشــركة، علــى أن تتضمــن - بصفــة خاصــة - مــا يلــي: 

آراء  إلــى  لاســتماع  عمــل متخصصــة  عقــد ورش  أو  لجــان  تشــكيل   -1
العامليــن فــي الشــركة ومناقشــتهم فــي المســائل والموضوعــات 

المهمــة. القــرارات  محــل 
برامــج منــح العامليــن أســهمًا فــي الشــركة أو نصيبــًا مــن األربــاح التــي   -2
تحققهــا وبرامــج التقاعــد، وتأســيس صنــدوق مســتقل لإلنفــاق علــى 

تلــك البرامــج. 
إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.   -3

طبقت بشكل 
جزئي

تكافــل  سياســة  يوجــد 
بموظفــي  خاصــة  اجتماعــي 
قبــل  مــن  معتمــدة  الشــركة 
بتاريــخ  الشــركة  إدارة  مجلــس 

2018/10/23م.

87
  تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة – بيــان اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة – 
يصبــو  التــي  واألهــداف  أهدافهــا  بيــن  التــوازن  إقامــة  تكفــل  سياســة 
المجتمــع إلــى تحقيقهــا؛ بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة 

للمجتمــع.

لم يطبق
المســؤولية  سياســة 
ضمــن  مــن  االجتماعيــة 
التحــول  مشــروع  مخرجــات 
البشــري. المــال  رأس  فــي 
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يضــع مجلــس اإلدارة البرامــج ويحــدد الوســائل الازمــة لطــرح مبــادرات 
الشــركة فــي مجــال العمــل االجتماعــي، ويشــمل ذلــك مــا يلــي: 

1. وضــع مؤشــرات قيــاس تربــط أداء الشــركة بمــا تقــدم مــن مبــادرات فــي 
العمــل االجتماعــي، ومقارنــة ذلــك بالشــركات األخــرى ذات النشــاط 

المشــابه.  
2. اإلفصــاح عــن أهــداف المســؤولية االجتماعيــة التــي تتبناهــا الشــركة 

للعامليــن فيهــا وتوعيتهــم وتثقيفهــم بهــا. 
التقاريــر  فــي  االجتماعيــة  المســؤولية  تحقيــق  خطــط  عــن  اإلفصــاح   .3

الشــركة.  بأنشــطة  الصلــة  ذات  الدوريــة 
االجتماعيــة  بالمســؤولية  للتعريــف  للمجتمــع  توعيــة  برامــج  وضــع   .4

للشــركة.  

مطبق بشكل 
كبير

ســنة  كل  الشــركة  تقــوم 
اجتماعيــة  بمســاهمات 
فــي  ذلــك  عــن  وتفصــح 
التواصــل االجتماعــي  وســائل 
تقريرهــا  إلــى  باإلضافــة 

. ي لســنو ا
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فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصــة بحوكمــة الشــركات، فعليه 
أن يفــوض إليهــا االختصاصــات المقــررة بموجــب المــادة الرابعــة والتســعين 
اللجنــة متابعــة أي موضوعــات بشــأن  الائحــة، وعلــى هــذه  مــن هــذه 
تطبيقــات الحوكمــة، وتزويــد مجلــس اإلدارة، ســنويًا علــى األقــل، بالتقاريــر 

والتوصيــات التــي تتوصــل إليهــا.

طبقت بشكل 
كبير

وافــق مجلــس اإلدارة بتاريــخ 
2020/11/10م علــى إســناد 
إلــى  الحوكمــة  لجنــة  مهــام 
الوقــت  فــي  المراجعــة  لجنــة 
الحالــي وحتــى يقــرر المجلــس 

الحقــًا خــاف ذلــك.
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تقييم أداء مجلس اإلدارة

ــر 2019م “سياســة تقييــم ماءمــة وأداء أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان فــي  ــخ 20 نوفمب اعتمــد مجلــس إدارة الشــركة بتاري

شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية”، بغــرض التأكــد مــن اســتمرار اســتيفاء أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه للمعاييــر والشــروط الــواردة 

فــي اإلجــراءات المحــددة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة، واســتمرار اســتيفائهم لمتطلبــات جميــع األنظمــة واللوائــح والتعليمــات 

الصــادرة عــن وزارة التجــارة وعــن هيئــة الســوق الماليــة، حيــث قامــت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي اجتماعهــا بإجــراء تقييــم 

ــه وألداء المجلــس ككل عــن العــام المالــي 2021م، وذلــك عــن طريــق اســتخدام نمــاذج  لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجان

التقييــم المعتمــدة بموجــب هــذه السياســة كوســيلة للتقييــم.

المكافآت والتعويضات
التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعة لكبار التنفيذيين في 

الشركة )بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي(
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المعايير والقواعد المنظمة للمكافآت
وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى سياســة مكافآت وبدالت 

أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان بتاريــخ 26 ســبتمبر 

2018م، واعتمــدت مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين 

بتاريــخ 1 نوفمبــر 2018م. وتهــدف هــذه السياســة إلــى :

االنسجام مع استراتيجية الشركة وأهدافها.• 

تقديــم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة • 

واللجــان علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى 

المكافــآت  مــن  المتغيــر  الجــزء  تربــط  كأن  الطويــل، 

بــاألداء علــى المــدى الطويــل.

االنســجام مــع حجــم وطبيعــة ودرجــة المخاطــر لــدى • 

الشــركة.

األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي • 

تحديــد المكافــآت، مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك 

مــن ارتفــاع غيــر مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.

إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا • 

تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدمهــا عضــو 

فــي مجلــس اإلدارة، وذلــك لمنــع اســتغال الوضــع 

الوظيفــي للحصــول علــى مكافــآت غيــر مســتحقة.

للمكافــآت  أدنــى  وحــدًا  أعلــى  حــدًا  السياســة  حــددت 

الســنوية لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة ورؤســاء وأعضــاء 

ــد الحــد األعلــى والحــد األدنــى  اللجــان، باإلضافــة إلــى تحدي

لبــدل حضــور جلســات المجلــس واللجــان، حيــث تقــوم لجنــة 

الترشــيحات والمكافــآت ســنويًا بالتوصيــة للمجلــس بمبالــغ 

المكافــآت فــي إطــار تلــك السياســة ودون وجــود أي انحراف 

جوهــري عنهــا.

وفــي جميــع األحــوال، ال يتجــاوز مجمــوع مــا يحصــل عليــه 

رئيــس وكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان مــن 

ريــال   )500,000( مبلــغ  عينيــة  أو  ماليــة  ومزايــا  مكافــآت 

ســنويًا.

كمــا قــد وافــق مجلــس إدارة الشــركة علــى سياســة صــرف 

المكافــآت الســنوية للموظفيــن بتاريــخ 15 ســبتمبر 2019م، 

حيــث تطبــق علــى جميــع موظفــي الشــركة بمــن فيهــم كبــار 

التنفيذييــن عــدا الرئيــس التنفيــذي، وتقــوم اإلدارة التنفيذية 

فــي الشــركة وبالتنســيق مــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت 

ــغ المكافــآت، وفقــًا لتلــك  ــة للمجلــس بمبال ســنويًا بالتوصي

السياســة ودون وجــود أي انحــراف جوهــري عنهــا.

ويوضــح الجــدول أدنــاه المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة 

ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن:
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

االسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة  

بدل حضور مبلغ معين
جلسات 
المجلس

مجموع بدل 
حضور جلسات 

اللجان

بيان ما مزايا عينية
قبضه أعضاء 

المجلس 
بوصفهم 
عاملين أو 

إداريين أو ما 
قبضوه نظير 
أعمال فنية 
أو إدارية أو 
استشارات

مكافأة رئيس 
المجلس 
أو العضو 

المنتدب أو 
أمين السر 
إن كان من 

األعضاء

نسبة من المجموع
األرباح

مكافآت 
دورية

خطط 
تحفيزية 
قصيرة 
األجل

خطط 
تحفيزية 
طويلة 
األجل

األسهم 
الممنوحة 
)يتم إدخال 

القيمة(

مكافأة المجموع
نهاية 
الخدمة

المجموع 
الكلي

بدل 
المصروفات

ترتيبات أو 
اتفاق تنازل 

عن أي 
مكافآت

أواًل: األعضاء المستقلون 

--500,000*-------609,000---250,00015,000344,000األستاذ علي فقهي دماطي                       
األستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم 

النويصر
250,00015,000212,000---477,000-------477,000--

األستاذ إبراهيم بن زائد 
عسيري 

250,00015,000128,000---393,000-------393,000--

األستاذ سليمان بن علي 
سلطان

250,00015,000158,000---393,000-------393,000--

األستاذ هيثم بن حمد 
الملحم  

250,00015,000----265,000-------265,000--

--2,028,000-------2,137,000---1,250,00075,000842,000المجموع
ثانًيا: األعضاء غير التنفيذيين

الشيخ سليمان بن عبدالعزيز 
الماجد

250,00015,000----265,000-------265,000--

الدكتور سعود بن ناصر 
الشثري

250,00015,000----265,000-------265,000--

األستاذ عبدالله بن عبدالعزيز 
الماجد

250,00015,000----265,000-------265,000--

الدكتور عبدالله بن سليمان 
العمرو

250,00015,000----265,000-------265,000--

--1,060,000-------1,060,000----1,000,00060,000 المجموع

المكافآت والتعويضات
التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعة لكبار التنفيذيين في 

الشركة )بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي(
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* بعد حسم الحد األقصى
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المكافآت والتعويضات
التي تم دفعها ألعضاء مجلس اإلدارة والمدفوعة لكبار التنفيذيين في 

الشركة )بمن فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي(
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مكافآت كبار التنفيذيين

وظائف كبار التنفيذيينم

المكافآت الثابتة
مكافأة نهاية 

الخدمة

مجموع 
مكافأة 

التنفيذيين 
عن المجلس 

إن وجدت
المجموعبدالترواتب

1

خمسة من كبار التنفيذيين 
الذين تلقوا أعلى مكافآت 

ومن ضمنهم الرئيس 
التنفيذي والمدير المالي

5,432,164.201,614,285.497,046,449.69371,982.5922,500.00

مكافآت أعضاء اللجان

االسمم
المكافآت الثابتة )عدا بدل 

حضور الجلسات(
المجموعبدل حضور جلسات

ترتيبات أو اتفاق تنازل عن 
أي مكافآت

أعضاء لجنة المراجعة

1
األستاذ عبدالعزيز بن 

إبراهيم النويصر
200,00012,000212,000-

2
األستاذ أسامة سليمان 

غزال
100,00012,000112,000-

3
األستاذ جاسر بن 
عبدالكريم الجاسر

150,00012,000162,000-

4
األستاذ عبدالعزيز بن 

عبدالله الحيدري
150,00012,000162,000-

648,000المجموع

مكافآت أعضاء اللجان

االسمم
المكافآت الثابتة )عدا بدل 

حضور الجلسات(
المجموعبدل حضور جلسات

ترتيبات أو اتفاق تنازل عن 
أي مكافآت

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

1
األستاذ سليمان بن علي 

سلطان
130,00028,000158,000-

2
األستاذ إبراهيم بن زائد 

عسيري
100,00028,000128,000-

3
األستاذ  علي فقهي 

دماطي      
100,00020,000120,000-

406,000المجموع

أعضاء لجنة االستثمار

1
األستاذ سليمان بن ناصر 

الهتان
130,00010,000140,000-

-150,0008,000158,000األستاذ بسام نور2

3
األستاذ عبدالرحمن بن 

إبراهيم أبالخيل
150,0008,000158,000-

4
األستاذ  علي فقهي 

دماطي                       
100,0008,000108,000-

564,000المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

1
األستاذ سليمان بن ناصر 

الهتان
130,00018,000148,000-

2
األستاذ  علي فقهي 

دماطي                       
100,00016,000116,000-

3
الدكتور عبدالكريم بن حمد 

بن عبدالكريم النجيدي
100,00018,000118,000-

382,000المجموع
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اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه علمًا 
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:
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حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة ورؤســاء اللجــان اجتماعــات الجمعيــات العامــة لاطــاع مباشــرة علــى ماحظــات ومقترحــات • 

المساهمين.

تــم إنشــاء وحــدة عاقــة المســتثمرين تابعــة لنائــب الرئيــس للشــؤون الماليــة، وذلــك إلحاطــة أعضــاء مجلــس اإلدارة • 

المســاهمين. ومقترحــات  بماحظــات 

تم عقد اجتماعات ربعية وسنوية مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة النتائج المالية للشركة.• 

إنشاء موقع وتطبيق عاقات المستثمرين.• 

إطار المراجعة الداخلية
بمجموعــة  الداخليــة  للمراجعــة  التنفيذيــة  اإلدارة  تقــوم 

مــن الخدمــات التأكيديــة التــي تشــمل عمليــات المراجعــة 

الداخليــة  المراجعــة  عمليــات  تنفيــذ  يتــم  حيــث  الداخليــة؛ 

اإلطــار  متطلبــات  حســب  وموضوعــي،  مســتقل  بشــكل 

الدولــي لممارســة المراجعــة الداخليــة الــذي يشــتمل علــى 

)المبادئ األساســية للممارســة المهنية للمراجعة الداخلية، 

ومبــادئ أخاقيــات المهنــة، والمعاييــر، وتعريــف المراجعــة 

. IIA الداخليــة( الصــادرة عــن معهــد المراجعيــن الداخلييــن

وتستند منهجية عمل المراجعة الداخلية إلى ما يلي:

تقييــم  بعمليــة  الداخليــة  المراجعــة  عمليــة  تبــدأ  أ- 

ــم  المخاطــر فــي الشــركة، وإعــداد ســجل للمخاطــر يت

ــي  ــة، الت ــع المخاطــر الكامن ــم مســتوى جمي ــه تقيي في

تــم رصدهــا، باإلضافــة إلــى تقييــم اإلجــراءات الرقابيــة 

التــي قامــت اإلدارة بتفعيلهــا، والتــي مــن شــأنها الحــد 

مــن آثــار تلــك المخاطــر، لغايــة الوصــول إلــى تقييــم 

للمخاطــر المتبقيــة، والتــي علــى أساســها يتــم إعــداد 

خطــة المراجعــة للثاثــة أعــوام القادمــة ويتــم تحديثها 

بشــكل ســنوي علــى األقــل.

بنــاًء علــى مــا تــم التوصــل إليــه مــن تقييــم للمخاطــر  ب- 

المتبقيــة، يتــم إعــداد خطــة المراجعــة للثاثــة أعــوام 

القادمــة والجــدول الزمنــي لتنفيذهــا، حيــث تســمى 

علــى  المبنيــة  المراجعــة  )خطــة  المراجعــة  خطــة 

مســتوى  هــو  إعدادهــا  أســاس  أن  أي  المخاطــر(، 

المخاطــر لــكل إدارة/ نشــاط فــي الشــركة أو الشــركات 

التابعــة، ومــن ثــم يتــم عرضهــا علــى لجنــة المراجعــة 

لغــرض المناقشــة واالعتمــاد. ويجــدر اإلشــارة إلــى أن 

اللجنــة قــد تطلــب إضافــة إحدى اإلدارات أو األنشــطة 

إلــى الخطــة متــى مــا ارتــأت ذلــك مناســبًا.

التأكيديــة(  )الخدمــات  المراجعــة  خطــة  تنفيــذ  يتــم  ج- 

حســب الجــدول الزمنــي المتفــق عليــه، وذلــك بإخطــار 

الداخليــة،  المراجعــة  بعمليــة  البــدء  قبــل  إدارة  كل 

نتائج ورأي لجنة المراجعة

نتائج ورأي لجنة المراجعة
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ومــن ثــم إرســال قائمــة مبدئيــة بالمتطلبــات، ومــن ثــم 

عمليــة الفحــص الميدانــي، حيــث يتــم تقييــم اإلجــراءات 

العينــات  علــى  المبنيــة  االختبــارات  وإجــراء  الرقابيــة 

المدروســة، ومــن ثــم إعــداد مســودة تقريــر المراجعــة 

الداخليــة، الــذي يتــم مناقشــته مــع اإلدارة المعنيــة 

يتــم  لــكل ماحظــة  رد مــن اإلدارة  والحصــول علــى 

رصدهــا، يشــتمل علــى اإلجــراء التصحيحــي، والوقــت 

والشــخص  التصحيحيــة،  الخطــة  لتنفيــذ  المتوقــع 

يتــم  وأخيــرًا  المتوقــع.  التنفيــذ  وتاريــخ  المســؤول، 

إصــدار التقريــر النهائــي ومناقشــته مع ســعادة الرئيس 

وجــدت(  )إن  الزمــة  تعديــات  أي  وإجــراء  التنفيــذي 

ومــن ثــم االجتمــاع مــع لجنــة المراجعــة واســتدعاء كل 

ومناقشــة  المعنيــة  واإلدارة  التنفيذيــة  اإلدارة  مــن 

التقاريــر، حيــث تقــوم لجنــة المراجعــة باإلشــراف علــى 

يضمــن  مــا  الداخليــة،  للمراجعــة  التنفيذيــة  اإلدارة 

تنفيــذ  متابعــة  عمليــة  ذلــك  ويعقــب  اســتقالها. 

الخطــط التصحيحيــة التــي تــم االتفــاق عليهــا ســابقًا 

وإعــداد تقريــر بذلــك ورفعــه أيضــَا إلــى كل مــن اإلدارة 

التنفيذيــة ولجنــة المراجعــة للتأكــد مــن قيــام جميــع 

اإلدارات بتنفيــذ الخطــط التصحيحيــة المتفــق عليهــا 

فــي تقاريــر المراجعــة الداخليــة.

بنــاًء علــى نتائــج عمليــات المتابعــة يتــم تحديــث ســجل  د- 

المخاطــر الــذي يعتبــر أساســًا إلعــداد خطــة المراجعــة 

لأعــوام القادمــة.

كمــا تقــوم اإلدارة التنفيذيــة للمراجعــة الداخليــة باإلشــراف 

بحكــم  وذلــك  المخالفــة،  الممارســات  باغــات  علــى 

اســتقالها؛ حيــث تــم إعــداد سياســة اإلباغ عن الممارســات 

المخالفــة بالتعــاون مــع إدارة االلتــزام والحوكمــة، امتثــاال 

الشــركات  حوكمــة  الئحــة  مــن  والثمانيــن  الرابعــة  للمــادة 

اعتمادهــا مــن  الماليــة، وتــم  الســوق  الصــادرة عــن هيئــة 

قبــل مجلــس اإلدارة، وتهــدف هــذه السياســة إلــى تعزيــز 

القيــم األخاقيــة وتشــجيع ثقافــة النزاهــة والمســاءلة داخــل 

الشــركة.

التنفيــذي  المديــر  قيــام  فــي  اإلدارة  منهجيــة  وتتمثــل 

ســنوية  ربــع  تقاريــر  برفــع  المكلــف  الداخليــة  للمراجعــة 

اســتامها  تــم  التــي  الباغــات  حــول  المراجعــة  لجنــة  إلــى 

والتوصيــات، التــي تــم إصدارهــا بشــأنها والتــي تقــوم بدورهــا 

برفــع تقريــر ســنوي حولهــا.  والجديــر بالذكــر أنــه تــم االتفــاق 

مــع اإلدارة التنفيذيــة لتقنيــة المعلومــات ألتمتــة عمليــة 

تقديــم الباغــات واســتامها ومتابعتهــا حســب الممارســات 

اإلدارة  قبــل  مــن  حاليــًا  االختبــار  عمليــة  وجــاٍر  الرائــدة، 

التنفيذيــة لتقنيــة المعلومــات )Testing Phase(. ونؤكــد 

هنــا أنــه يتــم الحفــاظ علــى كامــل الســرية لهويــة مقدمــي 

الباغــات، وأن أي توصيــة يتــم رفعهــا إلــى ســعادة الرئيــس 

التنفيــذي تتــم مــن خــال لجنــة يرأســها المديــر التنفيــذي 

للمراجعــة الداخليــة المكلــف، فيمــا يكــون المديــر التنفيــذي 

للمــوارد البشــرية باإلضافــة إلــى مديــر اإلدارة القانونيــة مــن 

أعضائهــا.
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نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في 
الشركة خالل العام 2021م، ورأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة 

الداخلية في الشركة
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تقرير المراجع الداخلي
يشــمل نطــاق إدارة المراجعــة الداخليــة، فحــص وتقييــم مــدى كفايــة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة بالشــركة، والتحقــق مــن 

التــزام الشــركة وموظفيهــا باألنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات ذات العاقــة، باإلضافــة إلــى سياســات الشــركة الداخليــة.

كمــا تقــوم لجنــة المراجعــة بمســاعدة مجلــس اإلدارة بالوفــاء بالمســؤوليات المنوطــة بــه، فيمــا يتعلــق بالتحقــق مــن وجــود 

نظــام رقابــة داخليــة فاعــل داخــل الشــركة. وعليــه، تســاعد لجنــة المراجعــة فــي التحقــق مــن مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة 

وتنفيــذه بفاعليــة، وتقــّدم التوصيــات لمجلــس اإلدارة التــي مــن شــأنها تفعيــل النظــام وتطويــره، بمــا يحقــق أغــراض الشــركة 

ويحمــي مصالــح المســاهمين والمســتثمرين.

حيــث قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة خــال العــام 2021 م، باإلشــراف علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة فــي 

المجموعــة، والتــي تــم إســنادها إلــى شــركة استشــارية خارجيــة مــن المكاتــب األربعــة الكبــرى المتخصصــة فــي هــذا المجــال. 

حيــث تــم الطلــب مــن إدارة المراجعــة الداخليــة القيــام بتقييــم المخاطــر وتحديــث ســجل المخاطــر فــي المجموعــة، بنــاًء علــى 

المســتجدات وعمــل خطــة عمــل المراجعــة الداخليــة للثــاث ســنوات القادمــة، ووضــع ميزانيــة خاصــة لهــذا األمــر بموافقــة 

مجلــس اإلدارة.

وقــد قدمــت إدارة المراجعــة الداخليــة تقريــر المخاطــر الرئيســية إلــى لجنــة المراجعــة، حيــث تمــت مناقشــة هــذا التقريــر مــع 

اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة، وتــم إعــداد خطــة عمــل تصحيحيــة لجميــع الماحظــات الــواردة فيــه، كمــا قدمــت إدارة المراجعــة 

ــاًء علــى ســجل المخاطــر الــذي تــم تحديثــه.  الداخليــة خطــة عمــل المراجعــة الداخليــة الســنوية بن

التــي تمــت  كمــا قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة بأعمــال المتابعــة التفصيليــة علــى الخطــط التصحيحيــة لجميــع اإلدارات 

مراجعتهــا، ومــن ثــم قدمــت التقاريــر النهائيــة للجنــة المراجعــة لمناقشــتها، والموافقــة عليهــا والتوصيــة باتخــاذ اإلجــراءات 

المناســبة لمعالجــة أي ماحظــات حيالهــا.

كمــا اطلعــت لجنــة المراجعــة علــى التقاريــر المقدمــة مــن المراجــع الخارجــي ومنهــا تقريــر اإلدارة الــذي يتضمــن بعــض الماحظات 

علــى نظــام الرقابــة الداخليــة المتعلقــة بإعــداد القوائــم الماليــة والخطــة التصحيحيــة التي وضعتهــا اإلدارة لمعالجتها.

علمــًا بــأن رئيــس لجنــة المراجعــة، يقــوم خــال اجتماعــات مجلــس اإلدارة، بتزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بالتقاريــر الازمــة عــن 

أعمــال لجنــة المراجعــة ونتائــج أعمالهــا، ومنهــا نتيجــة متابعتهــا ألعمــال إدارة المراجعــة الداخليــة وتوصياتهــا بهــذا الشــأن.

ــة مــن عــدة  ــه الكفــاءة والفاعلي ــة فــي الشــركة تتوفــر في ــة الداخلي ــة المراجعــة أن نظــام الرقاب ــرى لجن ــاًء علــى مــا ســبق، ت وبن

ــر والتحســين فــي جوانــب أخــرى، ليتواكــب مــع حجــم وطبيعــة أعمــال الشــركة. وقــد تمــت  جوانــب، ولكنــه بحاجــة إلــى التطوي

ــة. وقــد  ــات المراجعــة الداخلي ــم التوصــل إليهــا مــن خــال عملي ــة بالشــركة حــول الماحظــات التــي ت مناقشــة اإلدارة التنفيذي

قدمــت اإلدارة التنفيذيــة للجنــة المراجعــة الخطــة التصحيحيــة لتلــك الماحظــات، وســتقوم لجنــة المراجعــة بمتابعــة تنفيــذ 

الخطــة التصحيحيــة خــال عــام 2022م.

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في 
الشركة خالل العام 2021م، ورأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة 

الداخلية في الشركة

تقرير الحوكمة وااللتزام شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي 
لم توص لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي ألن الشركة بها إدارة مراجعة داخلية.

وجود تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة
ال يوجــد توصيــات للجنــة المراجعــة، التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا 

بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

تقر الشركة بما يلي:
1.   أن سجات الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.

2.   أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و ُنفذ بفاعلية.

3.   أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

كما تؤكد الشركة على ما يلي:
1.   لم يكن هناك أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

2.    لم يتضمن تقرير المراجع الخارجي أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

3.    لم يصدر مجلس اإلدارة أي قرار خال العام المالي 2021م بشأن استبدال المحاسب القانوني.

4.    لم تنشئ الشركة أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفيها.

5.    ال تحتفظ بأسهم خزينة.

6.   ال يوجد أي قروض على الشركة وال على الشركات التابعة.
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حصص أسهم وأدوات الدين
ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين

يوضــح الجــدول أدنــاه تفاصيــل أي حصــص أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو حقــوق اكتتــاب عائــدة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقاربهــم 

فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا، والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا خــال عــام 2021م . وال 

يملــك أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أي حصــة فــي أي أدوات ديــن صــادرة عــن الشــركة، ولــم توجــد أي ترتيبــات أو 

ــه. ــازل بموجبهــا أي عضــو عــن راتبــه أو مكافآت اتفاقيــات تن

حصص أعضاء مجلس اإلدارة

تقرير الحوكمة وااللتزام شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

حصص أسهم وأدوات الدين
ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين

حصص أقارب أعضاء مجلس اإلدارة1 

ــن  ــار المســؤولين التنفيذيي ــدة لكب ــاب عائ ــة أو حقــوق اكتت ــة تعاقدي ــل أي حصــص أو أوراق مالي ــاه تفاصي ويوضــح الجــدول أدن

ــن الشــركة أو أي مــن الشــركات التابعــة لهــا. وأقاربهــم فــي أســهم أو أدوات دي

حصص كبار المسؤولين التنفيذيين

ف في الئحة حوكمة الشركات التالي: 1-  ُيقصد باألقارب كما هو معرَّ
– اآلباء واألمهات )وإن علوا(.                                                 – األوالد )وإن نزلوا (.

– اإلخوة واألخوات األشقاء وغير األشقاء وأوالدهم.              – األزواج والزوجات.

م

اسم من تعود له 
المصلحة أو األوراق 
التعاقدية أو حقوق 

االكتتاب

نهاية العامبداية العام
صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير % عدد 

األسهم
عدد أدوات 

الدين
عدد 

األسهم
عدد أدوات 

الدين

1
بدر سليمان عبدالعزيز 

الماجد
48-0--48%100

100%400--0-400مني حمد عبدالله الحماد2

100%2000--0-2000ريم فهد العبيكان3

4
نواف عبدالله عبدالعزيز 

الماجد
575-0--575%100

م

اسم من تعود له 
المصلحة أو األوراق 
التعاقدية أو حقوق 

االكتتاب

نهاية العامبداية العام
صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير % عدد 

األسهم
عدد أدوات 

الدين
عدد 

األسهم
عدد أدوات 

الدين

1 
عبدالعزيز عبدالله محمد 

العضيب
31-631-600%95

2 
إبراهيم عبدالله إبراهيم 

الرميخاني
13-13--%0

3 
معاذ دخيل عبدالعزيز 

الحميضي
21-21--%0
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م

اسم من تعود له 
المصلحة أو األوراق 
التعاقدية أو حقوق 

االكتتاب

نهاية العامبداية العام
صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير % عدد 

األسهم
عدد أدوات 

الدين
عدد 

األسهم
عدد أدوات 

الدين

1
الدكتور سعود بن ناصر 

الشثري
--3,206,280-3,206,280%100

2
الشيخ سليمان بن 

عبدالعزيز الماجد
--1,238,790-1,238,790%100

3
صالح عبدالله صالح 

الحناكي
--20.00-20.00%100

4
الدكتور عبدالله بن 

سليمان العمرو
4,573,375-4,573,375--%0

5 
األستاذ عبدالله بن 

عبدالعزيز الماجد
--801,570-801,570%100
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الحصص في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت

تقرير الحوكمة وااللتزام شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

ال توجــد حصــص ملكيــة فــي أي فئــة مــن فئــات األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت لأشــخاص الذيــن أبلغــوا الشــركة بحصــص 

ملكيتهــم، وذلــك وفًقــا للمــادة 67 مــن قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة.

أدوات الدين واألوراق التعاقدية

تقرير الحوكمة وااللتزام شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

أدوات الديــن القابلــة للتحويــل، واألوراق الماليــة التعاقديــة، وحقــوق أولويــة الشــراء أو أي 
حقــوق مماثلــة أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا

ال يوجد.

وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل، أو أوراق ماليــة 
تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة:

ال يوجد.

وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد، 
وقيمــة األوراق الماليــة المتبقيــة، مــع التمييــز بيــن األوراق الماليــة المدرجــة التــي اشــترتها 

الشــركة وتلــك التــي اشــترتها شــركاتها التابعــة:
ال يوجد.
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تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة

تقرير الحوكمة وااللتزام شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

المبلغالتاريخجهة الشراكةالمبادرة

2021/04/171,000,000.00ممنصة إحسانتبرع للحملة الوطنية للعمل الخيري

حملة لتجهيز وتوفير السال الرمضانية لأسر 
المحتاجة

2021/04/2214,840.00مالجمعية الخيرية إطعام

نوع 
المخالفة

عدد 
المخالفات

الجهة التي 
أصدرت 

المخالفة

مبلغ الغرامة 
طريقة معالجتهاسبب المخالفة)ريال(

320,000.00وزارة العمل26سعودة
توظيف عمالة غير سعودية في 
مهن مقصورة على السعوديين

عدم توظيف غير 
السعوديين في 

المهن المقصورة 
على السعوديين

300,000.00وزارة العمل30نظام أجير

قيام المرخص له بتقديم الخدمات 
العمالية للغير دون تسجيل العمالة 

المقدمة خدماتها بأنظمة الوزارة 
المعتمدة لذلك

ربط جميع العمالة 
في نظام أجير

1مخالفة بلدية
بلدية شمال 

الرياض
استخدام المبنى لغير ما خصص له10,000.00

استخدام المبنى لما 
خصص له

1مخالفة بلدية
بلدية شمال 

الرياض
50,000.00

عدم وجود ترخيص سكن جماعي 
لأفراد

ترخيص السكن

60,000.00بلدية البطحاء1مخالفة بلدية
عدم وجود ترخيص سكن جماعي 

لأفراد
ترخيص السكن

500.00بلدية جدة1مخالفة بلدية
عدم توافر حاوية ذاتية اإلغاق 

لفرع المروة
توفير الحاوية ذاتية 

اإلغاق

العقوبات والجزاءات
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة كلمة رئيس مجلس اإلدارة

مساهمونا
التزامنا بالنزاهة للحفاظ على ثقتكم
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حقوق المساهمين

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

نلتــزم فــي “مهــارة” بالعمــل علــى حمايــة حقــوق المســاهمين بمــا يضمــن العدالــة والمســاواة بينهــم، وبتطبيــق سياســة 

وإجــراءات حقــوق المســاهمين المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة. كمــا يلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للشــركة 

بعــدم التمييــز بيــن المســاهمين المالكيــن لــذات فئــة األســهم، وبعــدم حجــب أي حــق عــن أي منهــم.

رأس المال
يوضح الجدول التالي رأس مال وأسهم شركة مهارة للموارد البشرية كما في 31 ديسمبر 2021م:

القيمةالبيان

375,000,000 ريالرأس المال المصرح به

37,500,000 سهمعدد األسهم المصدرة

375,000,000 ريالرأس المال المدفوع

10 رياالتالقيمة االسمية للسهم

كبار المساهمين والتطورات التاريخية في حصص الملكية
يعرض الجدول أدناه كبار المساهمين بالشركة، كما في 31 ديسمبر 2021م:

النسبةاالسم

12.19%الدكتور عبدالله سليمان  مزيد العمرو

11.14%شركة الخبرة المعمارية

8.55%سعود ناصر عبدالعزيز الشثري

حقوق المساهمين

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

ــا بأســماء وعــدد ونســبة ملكيــة المســاهمين الرئيســيين الذيــن يملكــون 5% فمــا فــوق وتغيرهــا  ويعــرض الجــدول التالــي بياًن

خــال عامــي 2020م، و2021م:

نسبة الملكيةالمالكالتاريخ
السابقة

نسبة الملكية 
التغيرالحالية

-أقل من 5 في المائة19.43%الشركة األهلية العالمية لاستثمار العقاري  2021/11/16م

-8.55%أقل من 5 في المائةسعود ناصر عبدالعزيز الشثري  2021/11/16م

)0.01%(12.19%12.20%عبد الله بن سليمان العمرو  2021/03/01م

-أقل من 5 في المائة7.00%شركة الدكتور سليمان الحبيب لاستثمار التجاري  2020/11/29م

)4.82%(11.14%15.96%شركة الخبرة المعمارية  2020/10/07م

-أقل من 5 في المائة14.00%شركة مجموعة الفيصلية القابضة  2020/01/07م

ملكية األجانب بنهاية 2021م

الشركة

ملكية جميع المستثمرين األجانب

الملكية الفعليةالحد األعلى

4.46 %49 %مهارة
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سياسة الشركة في توزيع األرباح

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

نصت المادة السابعة واألربعون )47( من نظام الشركة األساسي على توزيع أرباح المساهمين على الوجه التالي:

يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة، ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف   .1

هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال المدفــوع.

للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي   .2

يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة.

للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع   .3

أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين، وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء 

مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائًمــا مــن هــذه المؤسســات.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن )5( من رأس المال المدفوع على األقل.  .4

مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة العشــرين مــن نظام الشــركة، والمادة السادســة والســبعين من نظام الشــركات،   .5

ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة محــددة مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة، علــى أن 

يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

بعــد تخصيــص مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ومــا تقــره الجمعيــة العامــة والقــرارات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة، يــوزع   .6

الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي األربــاح أو يرحــل إلــى األعــوام القادمــة علــى النحــو الــذي توافــق 

عليــه الجمعيــة العامــة.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي.  .7

كمــا قــام مجلــس اإلدارة بالموافقــة علــى سياســة توزيــع األربــاح بتاريــخ 26 ســبتمبر 2018م، واالعتمــاد الثانــي بتاريــخ 14 مــارس 

2019م، والتــي تــم إعدادهــا وفقــًا لأنظمــة واللوائــح الصــادرة مــن الجهــات التشــريعية.

ويوضح الجدول التالي األرباح التي تم توزيعها على المساهمين خال العام المالي 2021م:

سياسة الشركة في توزيع األرباح

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

األرباح التي تم توزيعها خالل العام المالي 2021م

تاريخ تاريخ اإلعالن
إجمالي التوزيعات تاريخ التوزيعاالستحقاق

النقدية )مليون ريال(
التوزيع النقدي 

الفترة)ريال/للسهم(

2021/09/0265.631.75م2021/08/22م2021/08/17م
النصف األول 

من العام المالي 
2021م

2021/04/0575.002.00م2021/03/21م2021/03/17م
النصف الثاني 

من العام المالي 
2020م

140,63المجموع

**التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدلة بأثر إجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت.

األرباح المزمع توزيعها عن النصف الثاني من العام المالي 2021م
وافق مجلس إدارة شركة مهارة للموارد البشرية بتاريخ 10-03-2022م على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف 

الثاني من عام 2021م، وذلك بقيمة 75,000,000 ريال سعودي بما يعادل 2 ريال سعودي لكل سهم، على أن يكون تاريخ 

التوزيع في 29 - 3 - 2022م.

تنازل عن أي حقوق في األرباح ألحد المساهمين
ال يوجد أي اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

تتمثــل اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه -وبخاصــة غيــر التنفيذييــن- علمــًا بمقترحــات المســاهمين 

وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا فيمــا يلــي:

حضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة ورؤســاء اللجــان اجتماعــات الجمعيــات العامــة لاطــاع مباشــرة علــى ماحظــات ومقترحــات • 

المساهمين.

اإلدارة •  مجلــس  أعضــاء  وذلــك إلحاطــة  واالســتثمار  الماليــة  لــإلدارة  تابعــة  المســتثمرين  عاقــات  وحــدة  إنشــاء  تــم 

المســاهمين. ومقترحــات  بماحظــات 

تم عقد اجتماعات ربعية وسنوية مع المستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة النتائج المالية للشركة.• 

تم إنشاء موقع وتطبيق عاقات المستثمرين IR باللغتين العربية واإلنجليزية.• 

طلبات الشركة لسجل المساهمين 2021م

أسباب الطلبتاريخ الطلب

أخرى2021/01/10م

أخرى2021/02/09م

الجمعية العامة2021/02/28م

أخرى2021/03/14م

ملف أرباح2021/03/21م

أخرى2021/04/15م

الجمعية العامة2021/06/16م

إجراءات الشركة2021/08/04م

إجراءات الشركة2021/12/01م

9المجموع

مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

األرباح غير المستلمة
ســعًيا مــن مهــارة للمحافظــة علــى حقــوق مســاهميها وانطاًقــا مــن مبــدأ األمانــة، توفــر مهــارة خاصيــة االســتعام عــن األربــاح 

غيــر المســتلمة مــن قبــل مســتحقيها، حيــث تلتــزم الشــركة بتســليم هــذه المبالــغ لمســتحقيها، وذلــك مــن خــال إرســال االســم 

.investors@maharah.com :ورقــم الهويــة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي

التواصل مع مساهمي مهارة
ــة  ــى رعاي ــا مــن حرصهــا عل ــًرا بالتواصــل المســتمر مــع المســاهمين، انطاًق ــي شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية اهتمامــا كبي تول

ــي: ــى النحــو التال ــوات التواصــل عل ــك تتعــدد قن حقوقهــم ومصالحهــم، وفــي ســبيل ذل

الموقع اإللكتروني
www.maharah.com

رقم خدمة العماء
920011151

الفاكس
920011151

البريد اإللكتروني
investors@maharah.com

تطبيق عاقات المستثمرين
تويتر

@MaharaHR

يوتيوبفيسبوكانستجرام

باإلضافــة إلــى هــذه القنــوات، تقــوم مهــارة بنشــر التقاريــر الماليــة واإلعانــات والقــرارات الجوهريــة علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية 
)تــداول(، ونشــر التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة، كمــا توجــد وحــدة مخصصــة لعاقــات المســتثمرين لمتابعــة شــؤون المســاهمين والــرد 

علــى استفســاراتهم، عــاوة علــى دعــوة المســاهمين لحضــور الجمعيــات العامــة.
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بيانات أداء سهم مهارة عام 2021م

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

73.90سعر السهم في 1 يناير 2021م

76.00سعر السهم في 30 ديسمبر 2021م

2.842%نسبة التغير )%(

)بالريال السعودي (

ويوضــح الجــدول التالــي بياًنــا بســعر ســهم شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية فــي الســوق )أعلــى وأدنــى ســعر( فــي نهايــة كل شــهر خــال الســنة 
المالية 2021م:

السعر عند اإلغالقأدنى سعرأعلى سعرالشهر

76.3074.7075.10يناير

76.7075.6076.10فبراير

72.4071.8072.20مارس

72.6071.7072.30أبريل

78.7077.8078.40مايو

80.1077.8078.80يونيو

76.7076.1076.70يوليو

79.6078.8079.40أغسطس

82.4081.5081.60سبتمبر

86.4084.4084.90أكتوبر

75.407475.40نوفمبر

7674.3076.00ديسمبر

بيانات أداء سهم مهارة عام 2021م

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

ريالتطور أداء سهم مهارة في 2021م
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الجمعيات العامة للمساهمين

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعيةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحضورنسبة الحضورنوع الجمعيةالتاريخالجمعية

46.09% من رأس مال الشركةالجمعية العامة العادية2021/04/07مالخامسة

األستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد )رئيس مجلس اإلدارة(.  .1
الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو )نائب رئيس مجلس اإلدارة(.  .2

األستاذ سليمان بن ناصر الهتان )العضو المنتدب(.  .3
األستاذ إبراهيم بن زائد عسيري.  .4

األستاذ سليمان بن علي سلطان.  .5
األستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد.  .6
األستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر.  .7
الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي.  .8

األستاذ علي فقهي دماطي.  .9
10. األستاذ هيثم بن حمد الملحم.

واعتذر عضو مجلس اإلدارة الدكتور سعود بن ناصر الشثري عن عدم 
الحضور.

وحضر من رؤساء اللجان:
األستاذ سليمان بن ناصر الهتان )رئيس اللجنة التنفيذية، ولجنة   .1

االستثمار(.
األستاذ سليمان بن علي سلطان ) رئيس لجنة الترشيحات   .2

والمكافآت(.
األستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر )رئيس لجنة المراجعة(.  .3

القرار األول: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين   .1
المرشحين للدورة القادمة، والتي سوف تبدأ اعتبارًا من تاريخ 2021/05/01م 

ولمدة ثاث سنوات تنتهي بتاريخ 2021/04/30م، وهم:
          • األستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد.

          • الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو.
          • األستاذ سليمان بن ناصر الهتان.

          • األستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر.
          • األستاذ علي فقهي دماطي.

          • الدكتور سعود بن ناصر الشثري.
          • األستاذ صالح بن عبدالله الحناكي.

          • األستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد.
          • األستاذ أحمد بن صالح الحميدان.

          • األستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن.
          • األستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري.

القرار الثاني: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط   .2
عملها ومكافآت أعضائها اعتبارًا من تاريخ 2021/05/01م ولمدة ثاث سنوات 

تنتهي بتاريخ 2021/04/30م، وهم:
          • األستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر.

          • األستاذ جاسر بن عبدالكريم الجاسر.
          • األستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري.

عقــدت الشــركة خــال العــام المالــي 2021م اجتماعيــن للجمعيــة العامــة للمســاهمين، حيــث تــم عقدهمــا عــن ُبعــد عبــر وســائل 

ــل  ــة مــن قب ــة واالحترازي ــة، وذلــك حرصــًا علــى ســامة المســاهمين، وضمــن دعــم الجهــود واإلجــراءات الوقائي ــة الحديث التقني

ــا المســتجد )COVID-19(، وامتــداًدا للجهــود المتواصلــة  الجهــات الصحيــة المختصــة وذات العاقــة للتصــدي لفيــروس كورون

التــي تبذلهــا كافــة الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة الازمــة لمنــع انتشــاره . 

وفيمــا يلــي بيــان بتاريــخ االنعقــاد، وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحضــور، ونتائــج التصويــت علــى جــدول أعمــال الجمعيــة:

الجمعيات العامة للمساهمين

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021



150151

الجمعيات العامة للمساهمين

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعيةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحضورنسبة الحضورنوع الجمعيةالتاريخالجمعية

39.15% من رأس مال الشركةالجمعية العامة العادية2021/06/15مالسادسة

األستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد )رئيس مجلس اإلدارة(.  .3
األستاذ سليمان بن ناصر الهتان )العضو المنتدب(.  .4

األستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد.  .5
األستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر.  .6

األستاذ علي فقهي دماطي.  .7
األستاذ أحمد بن صالح الحميدان.  .8

األستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري.  .9
10. األستاذ سليمان بن عبدالعزيز الزبن.
11. األستاذ صالح بن عبدالله الحناكي.

واعتذر كل من الدكتور سعود بن ناصر الشثري، والدكتور عبدالله بن 
سليمان العمرو عن عدم الحضور. 

وحضر من رؤساء اللجان:
األستاذ سليمان بن ناصر الهتان )رئيس اللجنة التنفيذية(.  .1
األستاذ صالح بن عبدالله الحناكي )رئيس لجنة االستثمار(.  .2

األستاذ خالد بن عبدالرحمن الخضيري )رئيس لجنة الترشيحات   .3
والمكافآت(.

األستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر )رئيس لجنة المراجعة(.  .4

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر   .1
2020م.

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31   .2
ديسمبر 2020م.

الموافقة على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر   .3
2020م.

الموافقة على تعيين إرنست ويونغ وشركاهم مراجع الحسابات الخارجي   .4
للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص 

ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية 
من العام المالي 2021م والربع األول من العام المالي 2022م، وتحديد 

أتعابهم .
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2020م .  .5

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع   .6
سنوي، عن العام المالي 2021م.

الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصاحية الجمعية العامة العادية   .7
بالترخيص الوارد في الفقرة )1( من المادة الحادية والسبعين من نظام 

الشركات، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية 
دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقًا للشروط الواردة في 

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بشركات 
المساهمة المدرجة.

الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف   .8
للخدمات المساندة، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين: األستاذ سليمان 

الماجد، األستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، األستاذ علي دماطي، 
الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات 
قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 

94,108,065 ريااًل سعوديًا لعام 2020م.
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر   .9

والسياحة، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التاليين: األستاذ سليمان الماجد، 
األستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، األستاذ علي دماطي، الدكتور 

عبدالله العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة 
لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة 

التعامل 5,870,275 ريااًل سعوديًا لعام 2020م .
الموافقة على صرف مبلغ )4,825,500( ريال سعودي مكافآت وتعويضات   .10

ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

الجمعيات العامة للمساهمين

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021
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إعالنات الشركة على تداول

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

عنوان اإلعالنتاريخ اإلعالنرقم اإلعالن

"مهارة" تدعو إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(24-02-2021م1

07-03-2021م2
إعان الحاقي من "مهارة" بخصوص اجتماع الجمعية العامة العادية 

)االجتماع األول(

"مهارة" تعلن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020/12/31م03-08-2021م3

17-03-2021م4
اإلعان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 

المالي 2020م

08-04-2021م5
"مهارة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة )االجتماع 

األول(

12-04-2021م6
"مهارة" توقع اتفاقية لاستحواذ على 90% في شركة "أطياف للخدمات 

المساندة"

14-04-2021م7
إعان تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته 

الجديدة

20-04-2021م8
إعان تصحيحي بخصوص تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وتشكيل لجان 

المجلس لدورته الجديدة

21-04-2021م9
إعان تصحيحي بخصوص تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وتشكيل لجان 

المجلس لدورته الجديدة

"مهارة" ُتعلن استقالة الرئيس التنفيذي لرغبته في التفرغ ألعماله الخاصة22-04-2021م10

إعان تصحيحي بخصوص استقالة الرئيس التنفيذي للشركة26-04-2021م11

02-05-2021م12
إعان "مهارة" عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 

2021/03/31م ) ثاثة أشهر(

03-05-2021م13
إعان تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائبه وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي 

الشركة لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية )تداول( 
وتعيين أمين سر مجلس اإلدارة

"مهارة" تدعو إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(25-05-2021م14

30-05-2021م15
إعان إلحاقي من "مهارة" بخصوص حضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

)االجتماع األول(

10-06-2021م16
"مهارة" تعلن عن موعد بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع 

الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(

إعالنات الشركة على تداول

مساهمونا شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

عنوان اإلعالنتاريخ اإلعالنرقم اإلعالن

تكليف "عبدالعزيز الكثيري" بمهام الرئيس التنفيذي لـ"مهارة"14-06-2021م17

"مهارة" تعلن آخر التطورات الستقالة الرئيس التنفيذي للشركة15-06-2021م18

"مهارة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(16-06-2021م19

30-06-2021م20
"مهارة" ُتعلن تمديد اتفاقية االستحواذ على 90% في شركة "أطياف 

للخدمات المساندة" 

05-08-2021م21
"مهارة" ُتعلن إتمام عملية االستحواذ على 90% من شركة "أطياف 

للخدمات المساندة" 

08-09-2021م22
إعان "مهارة" عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 

2021/06/30م )ستة أشهر(

17-08-2021م23
إعان عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف األول من العام 

المالي 2021م

28-09-2021م24
"مسار النمو" المملوكة لـ"مهارة" توقع مذكرة تفاهم لاستحواذ على 

85% من "شفاء العربية الطبية" 

11-11-2021م25
إعان "مهارة" عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 

2021/09/30م )تسعة أشهر(

28-11-2021م26
اإلعان عن موعد السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية 

من )6( دول دون الحاجة إلى قضاء )14( يومًا خارًجا قبل الدخول .

30-11-2021م27
"مسار النمو" التابعة لـ"مهارة" توقع مذكرة تفاهم لاستحواذ على %40 

من الحصص في "سلس للتجارة والتسويق" 

"مسار النمو" توقع اتفاقية استحواذ على 85% من "شفاء العربية الطبية"07-12-2021م28

"مهارة" ُتعلن تعيين "عبدالعزيز الكثيري" رئيسا تنفيذيا للشركة22-12-2021م29

09-01-2022م30
"مسار النمو" تستلم عدم ممانعة "هيئة المنافسة" على إتمام عملية 

التركز االقتصادي مع "شفاء العربية الطبية"

"مسار النمو" تستكمل عملية شراء 85% من شركة "شفاء العربية الطبية" 13-01-2022م31
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة كلمة رئيس مجلس اإلدارة

االستدامة واألثر االجتماعي
تعزيز بصمتنا لبناء مجتمع مستدام
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نهجنا في االستدامة

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

تســتحوذ قضايــا الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة علــى اهتمــام الجهــات التشــريعية والمســتثمرين.  ومــن أجــل 

ضمــان بنــاء مســتقبل مســتدام للشــركات، لــم يعــد اإلفصــاح يقتصــر علــى البيانــات الماليــة والتشــغيلية فقــط، بــل البــد أن يمتــد 

إلــى اإلســهامات البيئيــة والمجتمعيــة واســتراتيجيات األعمــال، لتقديــم صــورة شــفافة تعكــس التزامــات الشــركات تجــاه هــذه 

القضايــا. 

ــرز مامــح أداء الشــركة فــي ممارســات الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات  ونســلط فيمــا يلــي الضــوء علــى أب

ESG  )الحوكمــة الثاثيــة(، وارتباطهــا بأهــداف التنميــة المســتدامة ورؤيــة المملكــة 2030م. 

نهجنا في االستدامة
تســعى “مهــارة” إلــى تعظيــم القيمــة المضافــة ألعمالهــا لجميــع أصحــاب المصلحــة لديهــا، كمــا تســتهدف تعزيــز بصمتهــا 

اإليجابيــة فــي المجتمــع، وتفعيــل مســؤوليتها تجــاه القضايــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة؛ لــذا فإننــا نعمــل دائًمــا علــى 

ــا.  دمــج نهــج االســتدامة فــي جميــع أعمالن

نهجنا في االستدامة

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

وتتمثل أهم مامح سياسة التزام الشركة بالقضايا االجتماعية والبيئية والحوكمة فيما يلي:

1. تحسين بيئة العمل الداخلية
نعمل في “مهارة” على تهيئة بيئة عمل عائلية، ومن أهم أنشطتنا خال عام 2021م:

• إقامة احتفاالت لأليام الوطنية لدول الجنسيات العاملة بالشركة لتفعيل التواصل وكسب الوالء.

يوم االستقال لجمهورية الفلبينيوم االستقال لجمهورية السودان            يوم العبور لجمهورية مصر العربية
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• االهتمام ببرامج الرفاه للموظفين، ومن بينها:

تفعيل العمل عن ُبعد وساعات العمل المرن.• 

االهتمــام بمناســبات الموظفيــن الشــخصية، وأهــم • 

األحــداث ومشــاركتهم بهــا.

االحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي 91، مــن خــال • 

ــة للموظفيــن. إقامــة فعالي

المشــاركة فــي يــوم األم العالمــي، مــن خــال تقديــم • 

هدايــا لأمهــات فــي الشــركة. 

حفل معايدة الموظفين بعد إجازة عيد األضحى.• 

إقامة مسابقة شيف “مهارة”.• 

تنســيق رحلــة للموظفيــن لصعــود الجبــال )هايكنــج( • 

بمناســبة اليــوم العالمــي للجبــال.

نهجنا في االستدامة

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

2. تمكين الموارد البشرية
نعمــل علــى تمكيــن اإلنســان وإبــراز مواهبــه وأفــكاره؛ لــذا دشــنت “مهــارة” برنامــج التحــول فــي رأس المــال البشــري مــن أجــل 

ــا البشــرية باعتبارهــا رأس مالنــا الحقيقــي. )انظــر صفحــة 74(. تمكيــن مواردن

ونعرض فيما يلي أبرز إنجازاتنا عام 2021م في تمكين مواردنا البشرية:

نهجنا في االستدامة

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021
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3. إشراك أصحاب المصلحة
يســتند نهجنــا فــي الشــراكة إلــى إشــراك أصحــاب المصلحــة لدينــا فــي تعظيــم مصالحهــم، وتفعيــل قنــوات التواصــل المســتمر 

معهــم.

4. تحسين جودة الخدمات المقدمة للعمالء
نعمــل علــى زيــادة التواصــل مــع العمــاء مــن خــال وســائل 

متعــددة مــن بينهــا التطبيــق اإللكترونــي، وفــروع الشــركة، 

والرقــم الموحــد، إضافــة إلــى وســائل التواصــل االجتماعــي.

خــال عــام 2021م، نفذنــا ثاثــة اســتبيانات لــكل من خدمات 

بالســاعة، وقطــاع األعمــال،  العاملــة المقيمــة، والعمالــة 

وتراوحــت نســب رضــا العمــاء بيــن 70% إلــى %80.

5. تعزيز ثقة المساهمين
تطبيــق  خــال  مــن  المســاهمين،  ثقــة  كســب  نســتهدف 

مبــادئ الحوكمــة واإلفصــاح وشــفافية المعلومــات بشــكل 

فعــال؛ لتعزيــز مســتوى الثقــة واالطمئنان لدى المســاهمين 

علــى اســتثماراتهم، والتأكــد مــن قــدرة الشــركة علــى إدارة 

المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة والحــد منهــا، مــا 

يســاعد المســتثمر علــى اتخــاذ قــراره االســتثماري.

نهجنا في االستدامة

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

6. تفعيل المسؤولية االجتماعية
تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة– بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة– سياســة تكفــل إقامــة التــوازن بيــن أهدافهــا واألهــداف 

التــي يصبــو المجتمــع إلــى تحقيقهــا؛ بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع. ويضــع مجلــس اإلدارة ويحــدد 

الوســائل الازمــة لطــرح مبــادرات الشــركة فــي مجــال العمــل االجتماعــي، ويشــمل ذلــك :

اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.• 

وضع برامج توعوية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة، وتوعية وتثقيف العاملين بالشركة بها.• 

وتنشــط إدارة االلتــزام والحوكمــة فــي شــركة “مهــارة” فــي وضــع منهجيــات حــول مســؤوليات الشــركة تجــاه قضايــا االســتدامة 

ــزام  ــاك مخاطــر مــن عــدم االلت ــدى الشــركة. وبمــا أن هن ــة ل ــة الداخلي ــا لإلطــار العــام للرقاب ــان، وفًق والحوكمــة كخــط دفــاع ث

بمتطلبــات الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة، يأتــي دور اإلدارة التنفيذيــة للمراجعــة الداخليــة، نظــًرا الســتقاليتها، 

ــزام، عــن طريــق تقديــم خدمــات تأكيديــة واستشــارية، وتقديــم رؤى ومشــورات حــول الممارســات  لتقديــم الدعــم إلدارة االلت

البيئيــة واالجتماعيــة والحوكمــة.

كمــا تعمــل اإلدارة التنفيذيــة للمراجعــة الداخليــة علــى تقييــم البيئــة الرقابيــة وتقييــم الفجــوات فــي أنشــطة الحوكمــة لشــركة 

مهــارة للمــوارد البشــرية والشــركات التابعــة لهــا )مجالــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة منهــا(، وتقديــم تقاريــر تفصيليــة بنتائــج 

ــة المراجعــة ومجلــس اإلدارة. أعمالهــا إلــى كل مــن ســعادة الرئيــس التنفيــذي ولجن

وتســهم إدارة االتصــال المؤسســي بدورهــا فــي تفعيــل المســؤولية االجتماعيــة للشــركة، مــن خــال القيــام باالتفاقيــات مــع 

القطــاع غيــر الربحــي التــي تشــمل التبــرع المالــي أو التعــاون فــي قضايــا اجتماعيــة، كمــا تقــوم اإلدارة بالتنســيق مــع اإلدارات 

المعنيــة فــي حــال وجــود تعــاون مجتمعــي مــع القطاعــات غيــر الربحيــة وغيرهــا، وتختــص بتغطيــة إعاميــة للمبــادرات واألحــداث 

التــي تدعمهــا الشــركة وتشــمل أوجــه التعــاون والشــراكة المجتمعيــة.

استفادت تسع مدن من برامجنا ومبادراتنا للمسؤولية االجتماعية خال عام 2021م، وهي: الرياض، 
والدمام، وجدة، وأبها، والمدينة المنورة، والطائف، والقصيم، والخرج، وحائل.

نهجنا في االستدامة

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021



162163

التزامنا تجاه جائحة فيروس كورونا

واصلــت الشــركة جهودهــا االســتباقية فــي تنفيــذ خطــة الطــوارئ، التــي وضعتهــا منــذ بدايــة الجائحــة، اســتجابة لإلجـــراءات 

االحترازية المطبقـــة في المملكة للحــــد مــــن انتشــــار الوبــــاء، من أجل العناية بالكوادر البشــرية والقوى العاملة لديها، وحفاظًا 

علــى العمــاء وذويهــم، مــا أســهم فــــي اســــتمرارية األعمــال واســــتدامتها بــــكل كفــــاءة وأمــــان، وكســب ثقــة الجميــع مــن قوى 

عاملــة تحــت رعايتهــا وعمــاء ترنــو دومــًا لســامتهم وأمنهــم.

االستجابة لإلجراءات االحترازية لكورونا خالل 2021م

تعميــم قــرارات علــى جميــع مقرات ومرافــق وإيواءات • 

الشــركة لتطبيــق أنــواع اإلجــراءات االحترازية كافة. 

تــكـــاتـــف فـــريــــق العمــــل جاهــــدًا لتـنفـــيذ القـــرارات • 

والتوجيهــــات علــى النحــو المرجــو، والــذي نــراه ونجنــي 

ثمــاره اليــوم مــن اســتقرار  ووعــي لــدى الجميــع. 

- الحرص على سالمة وصحـة القوى العاملة

ــن •  ــبل لتمكيــن القــوى العاملــة مــ ــل الســ ــكار أفضــ ابتــ

االمتثــال للضوابــــط االحترازيــة.

تنفيذ برامج توعية للسامة الصحية.• 

إيــواءات •  بجميــع  إرشــادية  لوحــات  وتثبيــت  إعــداد 

القــوى  لــدى  واإلدراك  الوعــي  لتعزيــز  الشــركة، 

لغــات.  بعــدة  العاملــة 

العمــل؛ •  فريــق  خــال  مــن  توعيــة  حمــات  تدشــين 

لتوعيــة القــوى العاملــة للحــرص واالهتمــام والتكاتــف 

وعــدم التهــاون. 

لأســطح •  التعقيــم  وأجهــزة  ومــواد  أدوات  توفيــر 

والمفروشــات والمركبــات، وتدريــب القــوى العاملــة 

الســتخدامها.  واإلشــراف 

إجــراء كل التســهيات والدعــم للحصــول علــى جرعــات • 

اللقاحــات المعتمــدة بالمملكــة لــكل القــوى العاملــة؛ 

مــن حيــث نقــل القــوى العاملــة إلــى المراكــز المحــددة 

مــن قبــل الــوزارة. 

التشــجيع علــى أخــذ اللقاحــات بمنــح هدايــا ومكافــآت • 

أن  إلــى  وصلنــا  وبذلــك  العاملــة؛  للقــوى  تحفيزيــة 

الســاعات،  عمالــة  خاصــًة  العاملــة   القــوى  جميــع 

لقــاح.  بجرعتــي  محصنــة  الجزئــي”  “الــدوام 

الحديثــة •  اإللكترونيــة  الهاتفيــة  األجهــزة  توفيــر 

للقــوى العاملــة لمواكبــة التطبيقــات المعتمــدة مــن 

وأبشــر(.   - صحتــي   - )توكلنــا  الحكومــة 

- الحفاظ على سالمة وصحة الموظفين

تلقى جميع موظفينا جرعتي لقاح.• 

إتاحة العمل عن ُبعد والدوام المرن.• 

ــا علـــى ســامة •  إقامــة حمــات توعويــة دوريــة حفاًظـ

الموظفيــن وعائاتهــم.

-  ضمان استمرارية األعمال

تقديــم عــروض تســويقية مرنــة تشــمل باقــات تناســب • 

ظــروف الجائحــة.

مــع •  بالتعـــاون  وتثقيفيــة  توعويــة  حمــات  تنظيــم 

بالمملكـــة. المستشـــفيات  كبــرى 

نشــر معلومــات توعويــة بلغــات مختلفــة عــن طريــق • 

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

التزامنا تجاه جائحة فيروس كورونا

مواقــع التواصــل االجتماعــي.

فتح جهات استقطاب جديدة للقوى العاملة عوًضا عن الدول التي توقف االستقطاب منها النتشار الوباء.• 

تشجيع العماء على طلب الخدمات عبر التطبيق اإللكتروني.• 

التوسع في تقديم الخدمات إلى مدن جديدة في المملكة عبر التطبيق اإللكتروني.• 

-  المشاركة المجتمعية

المساهمة في رفع مستوى الوعي المجتمعي في المملكة عبر قنوات التواصل االجتماعي.• 

تنفيــذ حملــة تعقيــم شــملت عــددًا مــن المســاجد فــي مدينــة الريــاض وبالتعــاون مــع وزارة الشــؤون اإلســامية والدعــوة • 

واإلرشــاد، وذلــك ضمــن االســتعدادات الســتقبال المصليــن فــي شــهر رمضــان المبــارك لعــام 1442هـــ.

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021
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التزامنا بأهداف رؤية المملكة 2030م

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

نحــرص فــي “مهــارة” علــى االلتــزام بمــا تهــدف إليــه رؤيــة المملكــة 2030م مــن االرتقــاء بمســتقبل المملكــة العربيــة الســعودية، 

مــع التركيــز علــى االســتدامة كمحــور أساســي فــي التخطيــط، وتأســيس البنيــة التحتيــة وتطويــر السياســات واالســتثمار. كمــا 

نعمــل علــى اإلســهام فــي تحقيــق أهــداف برنامــج التحــول الوطني )2015-2021م( الذي يتضمن من بين أهدافه االســتراتيجية 

ــي القطــاع الخــاص لمفهــوم االســتدامة، وأن  ــى تبن ــذي يطمــح إل ــي، وال ــز اهتمــام الشــركات باســتدامة االقتصــاد الوطن تعزي

يعمــل بشــركاته ومؤسســاته علــى تطويــر آليــات وأســاليب العمــل بمــا يضمــن اســتدامة نمــو االقتصــاد الوطنــي.

مساهمتنا في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
فــي عــام 2015م، اعتمــدت جميــع الــدول األعضــاء فــي األمــم المتحــدة أهــداف التنميــة المســتدامة )SDGs(، والتــي ُتعــرف 

أيًضــا باســم األهــداف العالميــة، باعتبارهــا دعــوة عالميــة للعمــل علــى إنهــاء الفقــر وحمايــة الكوكــب وضمــان تمتــع جميــع النــاس 

بالســام واالزدهــار بحلــول عــام 2030م.

تدعــم “مهــارة” أهــداف التنميــة المســتدامة، وتلتــزم باإلســهام فــي تحقيقهــا، مواكبــة لرؤيــة المملكــة 2030م، وبرامــج تنفيــذ 

الرؤيــة، وذلــك مــن منطلــق برامــج “مهــارة” للمســؤولية المجتمعيــة، التــي توليهــا كل االهتمــام.

الحوكمة الثالثية في “مهارة” وأهداف التنمية المستدامة

الممارسات البيئية

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

الخيــري،  للعمــل  الوطنيــة  الحملــة  فــي  المســاهمة   •

حيــث قدمنــا تبرًعــا بمبلــغ مليــون ريــال لصالــح منصــة 

إحســان للعمــل الخيــري فــي شــهر رمضــان المبــارك لعــام 

1442هـــ، وذلــك فــي 17 أبريــل 2020م.

الهدف الثالث عشر: العمل المناخي

الممارسات االجتماعية )مبادرات المسؤولية االجتماعية(
الهدف األول: القضاء على الفقر

تســليم شــيك تبــرع إلــى الجمعيــة الخيريــة لرعايــة األيتــام   •

بمنطقــة الريــاض )إنســان( فــي 19 ينايــر 2021م، وذلــك 

ضمــن اتفاقيــة التعــاون التــي ُأبرمــت عــام 2020م.

“شــريك  ترميــم  جمعيــة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة  توقيــع   •

ترميــم للمنــازل”، والتــي تتولــى “مهــارة” مــن خاللهــا 

توفيــر الكــوادر البشــرية التــي تقــوم بترميــم وتنظيــف 

الجمعيــة،  مــع  بالتنســيق  حاجــة  األشــد  األســر  منــازل 

2021م. ســبتمبر   11 فــي  وذلــك 
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الممارسات االجتماعية

الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع

تنفيــذ حملــة لتجهيــز وتوفيــر الســالل الرمضانيــة لألســر المحتاجــة فــي الخامــس مــن مايــو 2021م، بمشــاركة عــدد مــن   •

ــا المجتمعيــة، وذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة إطعــام. منســوبينا ضمــن برامجن

الموســمية  اإلنفلونــزا  ضــد  للتطعيــم  حملــة  إقامــة   •

“تطعيــم  شــعار  تحــت  الرئيســي  بالمقــر  للموظفيــن 

اإلنفلونــزا الموســمية حمايــة لــك ولعائلتــك” بالتعــاون 

مــع التجمــع الصحــي الثانــي، وذلــك فــي الســادس مــن 

2021م. نوفمبــر 

إقامــة حملــة للتبــرع بالــدم بالمقــر الرئيســي للشــركة،   •

التجمــع  مــع  وبالتعــاون  الشــركة  منســوبي  بمشــاركة 

الصحــي ممثــاًل بمدينــة الملــك فهــد الطبيــة.

الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

الممارسات االجتماعية

إقامة حملة توعوية لسرطان الثدي من خالل إقامة محاضرة عن ُبعد للموظفات وتوزيع منشورات.  •

المشاركة في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، من خالل نشر بوست توعوي في وسائل التواصل االجتماعي.  •

المشاركة في اليوم العالمي لمرض التوحد، من خالل نشر بوست توعوي في وسائل التواصل االجتماعي.  •

المشــاركة فــي اليــوم العالمــي للصحــة، مــن خــالل نشــر بوســت شــكر فــي وســائل التواصــل االجتماعــي للعامليــن فــي   •

القطــاع الصحــي.

مبادرة برنامج فام كير للصحة النفسية للعاملين في الشركة.  •

المشاركة في اليوم العالمي للسكري.  •

ارتفعــت مشــاركة العنصــر النســائي مــن إجمالــي المــوارد   •

البشــرية فــي الشــركة والشــركات التابعــة مــن 7% عــام 

2013م إلــى 23% عــام 2021م.
ترشــيح مــا نســبته 50% مــن الموظفيــن الجــدد مــن اإلنــاث   •

2021م. عــام 
مشاركة المرأة في اللجان الداخلية للشركة.  •

تعيين امرأة في منصب أمين سر مجلس اإلدارة.  •
تعييــن 7 مــن اإلنــاث فــي المناصــب القياديــة منــذ تأســيس   •

2021م.  حتــى  الشــركة 
ــذ  ــغ عــدد الموظفــات فــي الشــركة والشــركات التابعــة من بل  •

الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين
تســعى “مهــارة” إلــى تمكيــن المــرأة، مواءمــة لتوجهــات المملكــة فــي رؤيتهــا 2030م التــي تســتهدف زيــادة نســب مشــاركة 

المــرأة العاملــة، وتخفيــض معــدالت البطالــة، حيــث تعمــل الشــركة علــى إشــراك المــرأة فــي تحقيــق أهدافهــا واســتراتيجياتها 

ومنهــا:

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

تأســيس الشــركة عــام 2013م حتــى نهايــة 2021م إجمالــي 
135 موظفــة بنســبة %23.

ــاث مــن 3 نســاء  ــة مــن اإلن ــى ترقي ارتفــع عــدد الحاصــالت عل  •
مــن   7 مقابــل  2021م،  عــام  امــرأة   12 إلــى  2020م  عــام 

2021م. عــام  ترقيــة  علــى  حصلــوا  الذكــور 
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توقيــع مذكــرة تعــاون مشــترك مــع مؤسســة ســعي الوقفيــة فــي 21 نوفمبــر 2021م، مــن خــالل إدارة التوظيــف بــاإلدارة التنفيذيــة   •
للمــوارد البشــرية فــي مهــارة، وتتركــز هــذه االتفاقيــة علــى تأهيــل وتوظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم مــن االندمــاج مــع 

المجتمــع مــن خــالل توفيــر أفضــل الفــرص لهــم. 

الممارسات االجتماعية

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

 الهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة

الممارسات االجتماعية

االستدامة واألثر االجتماعي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

كــرم ســمو أميــر منطقــة الريــاض بالنيابــة األميــر محمــد بــن   •
عبدالرحمــن آل ســعود شــركة مهــارة للمــوارد البشــرية فــي 
دعــم  فــي  نظيــر مســاهمتها  2021م،  ديســمبر  مــن  الرابــع 
مــع  بالتعــاون  اإلعاقــة، وذلــك  المبــادرات لألشــخاص ذوي 

جمعيــة ســعي.

ضمــن اتفاقيــة التعــاون مــع جمعيــة األطفــال ذوي اإلعاقــة،   •
التميمــي مــع  أحمــد  للجمعيــة د.  التنفيــذي  المديــر  التقــى 
ــذي الســابق لشــركة مهــارة للمــوارد البشــرية  الرئيــس التنفي
د. عبدالكريــم النجيــدي فــي 13 ينايــر 2021م، لبحــث تعزيــز 
التعــاون، وأثنــى التميمــي علــى مبــادرة الشــركة بالتبــرع لصالــح 

خدمــات الجمعيــة المجانيــة.

أمير الرياض يكرم شركة مهارة لمساهمتها في مبادرات دعم ذوي اإلعاقة.

تطور نسب اإلناث من إجمالي الموارد البشرية في مهارة
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المقدمة | كلمة رئيس مجلس اإلدارة شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021 كلمة رئيس مجلس اإلدارة شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

كلمة رئيس مجلس اإلدارة كلمة رئيس مجلس اإلدارة

األداء المالي
ثبات في وجه التحديات
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األداء المالي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

أبرز المؤشرات المالية خالل السنوات الخمس الماضية

2017م2018م2019م2020م2021م)مليون ريال سعودي(

نتائج األعمال

 1,168  1,352  1,512  1,416  1,319 اإليرادات 

 )865( )1,054( )1,132( )1,154( )1,100(تكاليف اإليرادات 

 303  298  380  263  219 مجمل الربح

 208  222  272  177  145 صافي الدخل للمساهمين في الشركة األم

قائمة المركز المالي 

 557  716  810  769  669 موجودات متداولة 

 392  476  439  389  376 مطلوبات متداولة 

 164  239  371  380  293 صافي رأس المال العامل 

 136  225  293  257  367 موجودات غير متداولة 

 36  35  79  81  89 مطلوبات غير متداولة 

 264  429  585  556  571 حقوق الملكية 

التدفق النقدي

 249  162  74  247  28 التدفق النقدي المتولد من األنشطة التشغيلية 

التدفق النقدي المتولد )المستخدم في( األنشطة 
االستثمارية 

 158 )163(  142 )364( )2( 

التدفق النقدي المتولد )المستخدم في( األنشطة 
التمويلية 

)155( )214( )109( )59( )96( 

 346  356  299  318  139 رصيد النقدية وما في حكمها

المؤشرات الرئيسية 

19%17%19%13%12%األرباح قبل خصم الزكاة إلى اإليرادات 

17%16%19%13%11%األرباح التشغيلية إلى اإليرادات 

30%24%25%17%14%العائد على األصول 

79%52%46%32%25%العائد على حقوق الملكية

14%8%14%15%16%صافي الدين إلى نسبة الملكية 

5.55 5.93 7.26 4.73 3.86 ربحية السهم األساسي 

األداء المالي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

أبرز المؤشرات المالية على أساس ربعي بين عامي 2020م 
و2021م

ــر  ــي وإعــداد التقاري ــط المال ــذ كافــة أعمــال التخطي ــة االحترافــي فــي تنفي ــة للشــؤون المالي ــق اإلدارة التنفيذي اســتمر أداء فري

الدوريــة، وتنظيــم أدوات الرقابــة الماليــة وحمايــة أصــول الشــركة، فضــا عــن مســك الدفاتــر المحاســبية، واالســتثمارات الماليــة 

وتنظيــم اإلجــراءات الخاصــة بالمدفوعــات وفقــا للمعاييــر المحاســبية للتقريــر المالــي الدولــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية.

وشــهد الربــع الرابــع مــن عــام 2021م تعافًيــا ملحوًظــا فــي األداء المالــي لشــركة مهــارة للمــوارد البشــرية؛ حيــث ارتفعــت 

اإليــرادات إلــى 349.67 مليــون ريــال بنســبة 5.3% عــن الفتــرة المماثلــة مــن عــام 2020م، كمــا ارتفــع مجمــل الدخــل إلــى 56.06 

مليــون ريــال بنســبة 19.3%، وارتفــع صافــي الدخــل إلــى 39.27 مليــون ريــال بنســبة 74.3% مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام 

المالــي الســابق. 

تطور النتائج المالية على أساس ربعي بين عامي 2020م و2021م
اإليرادات

مجمل الدخل

62.79
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صافي الدخل

ومــع ذلــك، كان الســتمرار التأثيــرات التــي خلفتهــا جائحــة )كوفيــد-19( خــال النصــف األول مــن عــام 2021م، انعــكاس علــى 

مجمــل األداء المالــي للشــركة لعــام 2021م؛ حيــث انخفضــت أربــاح الشــركة الســنوية إلــى 144.9 مليــون ريــال بنهايــة عــام 

2021م بنســبة قدرهــا 18%، مقارنــة بأربــاح  بلغــت 177.3 مليــون ريــال تــم تحقيقهــا خــال نفــس الفتــرة مــن عــام 2020م 

وتمثلــت أســباب هــذا االنخفــاض فيمــا يلــي:

ــرادات قطــاع األعمــال بنســبة %9 •  ــة مــع العــام الســابق؛ حيــث انخفضــت إي ــرادات الشــركة بنســبة 7% مقارن انخفــاض إي

نتيجــة انخفــاض متوســط أعــداد القــوى العاملــة مــع اســتمرار تعليــق الرحــات الدوليــة مــع دول المصــدر الرئيســية فــي 

أغلــب فتــرات الســنة، فــي حيــن حافــظ قطــاع األفــراد علــى نفــس المســتوى مــن اإليــرادات مــع تعافــي اإليــرادات مــن 

برنامــج خدمــات العمالــة المنزليــة بالســاعة )خدمــة(.

انخفــاض مجمــل الربــح بنســبة 17% مقارنــة مــع العــام الســابق بســبب انخفــاض إيــرادات الشــركة بشــكل عــام مــع ارتفــاع • 

تكاليــف االســتقطاب للقــوى العاملــة نتيجــة اآلثــار المترتبــة علــى انتشــار جائحــة كورونــا، وكذلــك بــدء الوصــول المرتفــع 

بنهايــة العــام الحالــي.

ارتفــاع المصاريــف التســويقية بقيمــة 2.4 مليــون ريــال نتيجــة الحمــات اإلعانيــة المكثفــة خــال العــام الحالــي مقارنــة • 

مــع العــام الســابق.

ارتفــاع المصروفــات العموميــة واإلداريــة بنســبة 7% نتيجــة توحيــد القوائــم الماليــة مــع الشــركة المســتحوذ عليهــا )شــركة • 

أطيــاف( خــال العــام 2021م.

وقــد حققــت االســتثمارات فــي أدوات ماليــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أرباًحــا خــال العــام المالــي 2021م بمقــدار 1.2 مليــون 

ــح  ــة بيــع قطعــة أرض مملوكــة للشــركة برب ــا رأســمالية عــن عملي ــة مــع العــام الســابق، كمــا حققــت الشــركة أرباًح ــال، مقارن ري

مقــداره 10.7 مليــون ريــال.

األداء المالي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

أبرز المؤشرات المالية خالل السنوات الخمس الماضية

معدالت نمو اإليرادات ومعدالت الربحية

2017م2018م2019م2020م2021م

1,3191,4161,5121,3521,168اإليرادات

145177272222208صافي الدخل

26 %22 %25 %19 %17 %مجمل الربح%

18 %16 %18 %13%11 %صافي الربح %

األرقام )بالمليون ريال( ما عدا المعدالت والنسب.

أبرز المؤشرات المالية خالل السنوات الخمس الماضية

األداء المالي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021
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2017م2018م2019م2020م2021م

 200  216  283  183  147 الربح التشغيلي

2824774162249النقد من العمليات التشغيلية 

125%75%26%135%19%نسبة التحول النقدي %

األرقام )بالمليون ريال( ما عدا المعدالت والنسب.

األرقام )بالمليون ريال( ما عدا المعدالت والنسب

2017م2018م2019م2020م2021م

293380371239164صافي رأس المال العامل

1.781.971.851.501.42معدل السيولة

0.240.150.430.170.87معدل النقدية

األداء المالي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

أبرز المؤشرات المالية خالل السنوات الخمس الماضية

2017م2018م2019م2020م2021م

 342  82  189  58  89 نقدية 

 392  476  439  389  376 المطلوبات المتداولة 

669769810716557الموجودات المتداولة 

األرقام )بالمليون ريال(

أبرز المؤشرات المالية خالل السنوات الخمس الماضية

األداء المالي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021
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التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة )بالمليون ريال(

الشركات التابعة

المملكة العربية إجمالي اإليراداتالسنة
السعودية

اإلمارات العربية 
اإلجماليالمتحدة

 1,319  39  1,280  1,319 2021م

 1,416  31  1,386  1,416 2020م

األداء المالي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

أبرز المؤشرات المالية خالل السنوات الخمس الماضية

إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن السنة السابقة

إيرادات األنشطة الرئيسية في الشركة
وصف األنشطة الرئيسة للشركة

نسبة التغيرالتغيرات2020م2021مالبيان

)7%()97,626,628(1,318,728,5481,416,355,176المبيعات / اإليرادات

)5%(53,625,271)1,153,667,346()1,100,042,075(تكلفة المبيعات/ اإليرادات

)17%()44,001,357(218,686,473262,687,830مجمل الربح 

)10%(7,718,884)79,659,331()71,940,447(مصروفات تشغيلية-أخرى

)20%()36,282,473(146,746,026183,028,499الربح )الخسارة( التشغيلي

النسبة %إيرادات النشاط )مليون ريال(

72%944خدمات القوى العاملة لقطاع األعمال

28%375خدمات القوى العاملة المنزلية لقطاع األفراد

100%1,319 إجمالي

أبرز المؤشرات المالية خالل السنوات الخمس الماضية

األداء المالي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

2017م2018م2019م2020م2021م

 692  941  1,103  1,026  1,036 إجمالي الموجودات

 428  512  518  470  465 إجمالي المطلوبات

162%119%88%85%81%إجمالي الدين إلى نسبة الملكية 

اسم الشركة 
التابعة 

رأس مالها  
)ريال سعودي(

نسبة ملكية 
نشاطها الرئيسالشركة فيها 

الدولة المحل 
الرئيس 

لعملياتها 

الدولة محل 
التأسيس 

مساند لخدمات 
التنظيف المحدودة 

اإلمارات العربية خدمات التنظيف %85 306,300 
المتحدة 

اإلمارات العربية 
المتحدة 

شركة أطياف 
للخدمات المساندة 

خدمات صيانة %90 30,000,000 
المباني

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة مسار النمو 
لاستثمار

المملكة العربية خدمات مالية%100 5,000,000 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة نبض 
للخدمات اللوجستية

المملكة العربية الخدمات اللوجستية%100 100,000 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة التنمية 
المهنية للتدريب 

التدريب التقني %100 2,000,000 
والمهني

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

علًما بأن الشركات التابعة لم تقم بإصدار أي أسهم أو أدوات دين 

األرقام )بالمليون ريال( ما عدا المعدالت والنسب.

إجمالي الدين إلى نسبة الملكية
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وصف ألي صفقة أو تعامالت بين المصدر وطرف ذي عالقة

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة:

األداء المالي شركة مهارة للموارد البشرية | التقرير السنوي 2021

أبرز المؤشرات المالية خالل السنوات الخمس الماضية

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرًفا فيها، وفيها أو كانت فيها 
مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي 

عالقة بأي منهم
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النسبة %إيرادات النشاط )مليون ريال(نوع القطاع

28.4%374.59أفراد

19.7%259.81صناعي وتشغيلي

16.2%213.48تجزئة

14.3%189.21ضيافة

12.9%170.15رعاية صحية

8.0%105.03تجاري

0.5%6.44قطاع إسناد

100%1,318.73إجمالي

اسم الشركة اسم العضو
طبيعة 

العمل أو 
العقد

مبلغ العمل أو 
العقد )ريال(

مدة 
العمل 

أو 
العقد

شروط العمل أو 
العقد

سليمان الماجد

أطياف للخدمات المساندة 
خدمات قوى 

عاملة 
بدون شروط تفضيليةسنة 109,800,516

عبدالله الماجد
سعود بن ناصر الشثري

علي الدماطي
عبدالله العمرو 

عبدالعزيز الكثيرى

شفاء العربية الطبية عبدالله العمرو 
خدمات قوى 

عاملة 
بدون شروط تفضيليةسنة 1,230,547

عبدالله النقير ) أحد 
ماك شركة الخبرة 
المعمارية , أحد كبار 

المساهمين(

مقهى التوائم األربعة
خدمات قوى 

عاملة 
بدون شروط تفضيليةسنة 96,442

بلوفو شركة مستثمر فيها 
خدمات قوى 

عاملة وإيجارات
بدون شروط تفضيليةسنة 1,999,752

بدون شروط تفضيليةسنة 573,204إيجاراتشركة مزن للتقنيةعبدالله العمرو 

بدون شروط تفضيليةسنة 270,129إيجاراتشركة زوايا لاستثمارعبدالله العمرو 

عبدالله العمرو 
شركة سارب العربية 

لاستثمار القابضة
بدون شروط تفضيليةسنة 0إيجارات

عبدالله العمرو 
شركة عالم التأمين لتقنية 

المعلومات
بدون شروط تفضيليةسنة 0إيجارات

سعود بن ناصر الشثري
مؤسسة الخلطة الصفراء 

لتقديم الوجبات
خدمات قوى 

عاملة 
بدون شروط تفضيليةسنة 29,288

نوع عالقته الطرف ذو العالقةم
قيمتها مدتهانوع الصفقةبالشركة

شركة مهارة للسفر والسياحة1
6,987,870تذاكر طيرانطرف ذو عاقة

23,143سنةخدمات القوى العاملةطرف ذو عاقة

730,547سنةخدمات القوى العاملةطرف ذو عاقةشركة  عرب الطبية القابضة3

1,999,752سنةخدمات القوى العاملةطرف ذو عاقةبلوفو4

96,442سنةخدمات القوى العاملةطرف ذو عاقةالتوائم األربعة5

573,204سنةخدمات القوى العاملةطرف ذو عاقةشركة مزن للتقنية6

270,129سنةخدمات القوى العاملةطرف ذو عاقةشركة زوايا لاستثمار7

10
شركة بوادر لخدمات اإلعاشة 

شركة شخص واحد
320,937سنةخدمات القوى العاملةطرف ذو عاقة

11
شركة جولة القهوة للوجبات 

السريعة
255,031سنةخدمات القوى العاملةطرف ذو عاقة

12
مؤسسة الخلطة الصفراء لتقديم 

الوجبات
29,288سنةخدمات القوى العاملةطرف ذو عاقة
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بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة حتى نهاية الفترة المالية 
السنوية

البيان

2021م

بيان األسبابوصف موجز

المسدد
المستحق حتى 

نهاية الفترة 
المالية ولم يسدد

15,249,97815,379,357الزكاة
سداد الزكاة المستحقة عن عام 

2020م باإلضافة إلى الربط النهائي 
عن األعوام 2019م، و2020م.

المستحقات الزكوية

160,166,52512,173,707الضريبة
سداد المستحق عن ضريبة القيمة 

المضافة عن عام 2021م.
ضريبة القيمة 

المضافة
المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية
16,067,1911,079,201

سداد المستحق للتأمينات عن عام 
2021م.

رسوم التأمينات 
االجتماعية

تكاليف تأشيرات 
وجوازات

143,835,702-
سداد رسوم االستقدام والتأشيرات 

للعمالة الوافدة لعام 2021م.
رسوم تشغيلية

-182,631,978رسوم مكتب العمل
سداد رسوم رخص العمل والمقابل 

المالي عن عام 2021م.
رسوم تشغيلية
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شركة مهارة للموارد البشرية
الياسمين، الرياض 13325، المملكة العربية السعودية

info@maharah.com :هاتف:  920009633 )966+( ، بريد إلكتروني

www.maharah.com


