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 تقرير المراجع المستقل 

 إلى المساهمين في شركة مهارة للموارد البشرية
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 الرأي 

)"الشركة"( والشركات التابعة لها )يشار   (شركة مساهمة سعودية)المالية الموحدة لشركة مهارة للموارد البشرية    ا القوائملقد راجعن
، وقائمة الدخل  2021ديسمبر    31إليها مجتمعة مع الشركة بـ "المجموعة"(، والتي تشتمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  

دة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في امل الموحالدخل الشالموحدة وقائمة  
 ذلك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخًصا للسياسات المحاسبية الهامة.

 

  31لنواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  من كافة اظهر بعدل  في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة ت
، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي 2021ديسمبر  

تمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين )يشار خرى المعصدارات األالمعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واال
 إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(. 

 

 أساس الرأي
المعايير تم توضيحها بموجب تلك  مسؤوليتنا إن   تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

إننا مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب  في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا.
أننا الموحدة، كما  المالية  للقوائم  السعودية ذات الصلة بمراجعتنا  العربية  المملكة  المعتمدة في  نا األخالقية  مسؤوليات لتزمنا با  المهنة 

 باعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا. األخرى وفقا لتلك القواعد.
 

 األمور الرئيسة للمراجعة 
م المالية الموحدة تنا للقوائعند مراجع  ان األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة

الحالية. الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً  للفترة  المالية  للقوائم  وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا 
 وفيما يلي وصف لكل أمر من األمور الرئيسة للمراجعة وكيفية معالجته. منفصالً في تلك األمور.

 

التي تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك سؤولياتنا  التزمنا بملقد  
عليه، شملت مراجعتنا القيام بإجراءات صممت للرد على تقويمنا لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم  ما يتعلق بهذه األمور.

نا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أساًسا لرأينا في المراجعة  ءات مراجعت نتائج إجراإن   المالية الموحدة.
  عن القوائم المالية الموحدة المرفقة. 
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 تقرير المراجع المستقل 
 للموارد البشريةإلى المساهمين في شركة مهارة 
 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(

 
 اجعة )تتمة(األمور الرئيسة للمر

 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  األمر الرئيس للمراجعة

 التزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 

 

 

  قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية، من بين أمور أخرى:
 

إلجراءات التقييم التي قامت بها اإلدارة، بما الحصول على فهم شامل   •
واالفتر التقديرات  ذلك  اكتواري  في  خبير  وتكليف  الرئيسية  اضات 

 ،باحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمستقل 
 

مدى اكتمال مجتمع العينة،   اختبارمنها    ،متنوعةبيانات    إدخال  اختبار •
واختيار عينات لمطابقة تفاصيل الرواتب مع سجالت الموارد البشرية،  

لتقييم مدى فعالية واختبار الضوابط الخاصة بتطبيقات تقنية المعلومات 
  الضوابط عند احتساب التزامات برنامج المنافع المحددة.

 

 ، تقييم مدى كفاءة واستقاللية وموضوعية الخبير االكتواري •
 

تكليف أخصائي لدينا لتقييم مدى معقولية االفتراضات الرئيسية المتبعة  •
المحددة، بما في ذلك مع المنافع  ببرامج  المتعلق  االلتزام  تقييم  دل في 

الوفيات  الرواتب ومعدالت  في  المستقبلية  الزيادات  الخصم ومعدالت 
قياس ومعدالت   المعقولية  تقييم  ويشمل  التقاعد.  وسن  االستقالة 

 االفتراضات الرئيسية المستخدمة مقابل بيانات السوق المتاحة، و
 

التي قامت بها المجموعة في اإليضاحات   تقييم مدى كفاية االفصاحات •
 المالية الموحدة.  حول القوائم

 

بمكافأة   المتعلق  المجموعة  التزام  رصيد  بلغ 
في   كما  للموظفين  الخدمة  ديسمبر   31نهاية 

مليون لاير سعودي،   75.1قيمة قدرها    2021
يمثل   ما  التزامات   %16وهو  إجمالي  من 

االلتزام المتعلق بمكافأة  يتم تحديد   المجموعة.
وحدة نهاية الخدمة للموظفين باستخدام طريقة  

المتوقعة. بتكليف   االئتمان  المجموعة  قامت 
خبير اكتواري مستقل لمساعدتها في احتساب 

للموظفين. الخدمة  نهاية  مكافأة  وقد   التزام 
في   المطبقة  األساسية  االفتراضات  تضمنت 

و الخصم  معدالت  االكتواري  الزيادة  التقويم 
الوفيات   ومعدل  الرواتب  في  المستقبلية 

  وسن التقاعد. ومعدالت االستقالة 
 

لقد اعتبرنا تحديد واحتساب االلتزام فيما يتعلق 
بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين كأمر من أمور  

من  المراجعة الرئيسية بسبب إبداء درجة عالية  
عند التقديرات   المتضمنة  التأكد  عدم  لحالة 

 اللتزام. تحديد ا
 

( اإليضاح  المالية 4انظر  القوائم  حول   )
لالطالع المحاسبية   الموحدة  السياسات  على 

ة الخدمة للموظفين، الهامة المتعلقة بمكافأة نهاي
( التقديرات  3واإليضاح  على  لالطالع   )

المتعلقة  الهامة  المحاسبية  واالفتراضات 
منافع  بشأن  األجل  طويلة  باالفتراضات 

( واإليضاح  ال23الموظفين  متعلق  ( 
باإلفصاحات ذات العالقة بمكافأة نهاية الخدمة 

 موظفين.لل

 



 
 

 

 
 
 
 
 

 تقرير المراجع المستقل 
 إلى المساهمين في شركة مهارة للموارد البشرية

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 األمور الرئيسة للمراجعة )تتمة(
 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  الرئيس للمراجعةاألمر 

 إثبات تكاليف الموظفين 
 

 

 

 ن بين أمور أخرى: قمنا باإلجراءات التالية، م
 

تكاليف تسجيل  بتحديد والمتعلقة  الحصول على فهم إلجراءات اإلدارة   •
 الموظفين،

 

الرئيسية على تسجيل تقييم مدى فعالية تصميم وتطبيق وتنفيذ الضوابط   •
تكاليف الموظفين، والتي تشمل اختبار الضوابط المختلفة لتطبيقات تقنية 

 المعلومات، 
 

القة واالرتباط لتكاليف بما في ذلك تحليل الع  إجراء تحليالت مختلفة، •
الموظفين، الختبار مدى معقولية األنماط المستخدمة في تسجيل تكاليف 

  الموظفين،
 

ساب اإلطفاء المتعلق بتكاليف الموظفين الختبار مدى القيام بإعادة احت •
 معقولية المبالغ المسجلة من قبل المجموعة، و

 

 صاحات المجموعة. تقويم مدى كفاية ومالءمة إف •

 

العاملة   القوى  خدمات  المجموعة  تقدم 
بالموظفين  لعمالئها. المتعلقة  التكاليف  بلغت 

  1,054:  2021ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
تمثل   سعودي،  إجمالي  96مليون لاير  من   %

بالمجموعة. الخاصة  اإليرادات  لقد   تكلفة 
اعتبرنا التكاليف المتعلقة بالموظفين أمًرا من 

ألمور الرئيسة للمراجعة نظًرا ألهمية أحكام ا
الموظفين، اإلدارة   تكاليف  عن  المحاسبة  في 

المتعلقة   التكاليف  ذلك رسملة مختلف  في  بما 
المجموعة  بالموظ لموظفي  الكبير  والعدد  فين 

تسجيل  عند  للمعامالت،  الكبير  الحجم  وأيًضا 
بالموظفين المتعلقة  الذيالتكاليف  االمر  قد   ، 

خطأ جوهري في تكاليف الموظفين   هينتج عن
 المسجلة في القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

  
( اإليضاح  المالية 4انظر  القوائم  حول   )
لالطالع   المحاسبية الموحدة  السياسات  على 

الهامة المتعلقة بتكاليف الموظفين، واإليضاح 
العالقة  28) ذات  باإلفصاحات  المتعلق   )

المسجلة   الموظفين  تكلفة  بتكاليف  ضمن 
 اإليرادات.

 

األعمال   تجميع  االستحواذ    -عمليات  عملية 
  المجموعةب عالقةمن جهات ذات 

 

في   المنتهية  المالية  السنة  ديسمبر   31خالل 
، استحوذت المجموعة على نسبة ملكية  2021

للخدمات   في  %90قدرها   أطياف  شركة 
)"أطياف"( العالقة    المساندة  ذات  )جهة 

لقاء قدره    بالمجموعة(  مليون    17.1عوض 
سعودي. لصافي   لاير  الدفترية  القيمة  بلغت 

بتاريخ  أطياف  بشركة  الخاصة  الموجودات 
قدرها   قيمة  لاير  مليون    31.1االستحواذ 

 سعودي.

 
 قمنا باإلجراءات التالية، من بين أمور أخرى: 

 

اتفاقي • على  والشروط   ةاطلعنا  للمعامالت  فهم  على  للحصول  الشراء 
 ،األساسية

 

هذا  لا • على  المناسبة  المحاسبية  المعالجة  تطبيق  تم  إذا  فيما  تأكد 
وفقًا   المملكة االستحواذ  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير 
 ، العربية السعودية



 
 

 

 
 
 
 
 

 تقرير المراجع المستقل 
 إلى المساهمين في شركة مهارة للموارد البشرية

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 لمراجعة )تتمة(لرئيسة لاألمور ا
 

 كيفية معالجة هذا األمر أثناء مراجعتنا  األمر الرئيس للمراجعة
األعمال   تجميع  االستحواذ    -عمليات  عملية 

 )تتمة(  المجموعةب عالقةمن جهات ذات 
 

كمعاملة   تتم االستحواذ  هذا  عن  المحاسبة 
على   باالستحواذ  تتعلق  أنها  إذ  ملكية؛  حقوق 

تم  ي  ،عليه ت ذات عالقة.شركة تابعة من جها
والقيمة  الشراء  عوض  بين  الفرق  إثبات 
أطياف  شركة  موجودات  لصافي  الدفترية 
ضمن األرباح المبقاة المتعلقة بالمساهمين في  

في اإليضاح  الشركة األم كما هو مفصح عنه  
  ( حول القوائم المالية.36)
 

االمور   من  يُعد  األمر  هذا  أن  لنا  تبين  لقد 
للمرا الكمية  الرئيسة  األهمية  على  بناًء  جعة 

عاملة قد تم إجراؤها  لالستحواذ، ونظًرا ألن الم
 مع جهات ذات عالقة. 

 

( اإليضاح  المالية 4انظر  القوائم  حول   )
المحاسبية   السياسة  على  لالطالع  الموحدة 
األعمال،   تجميع  بعملية  المتعلقة  الهامة 

( ذات 36واإليضاح  باإلفصاحات  المتعلق   )
 تجميع األعمال. ياتعملبالعالقة 

 

 
 
 

تقييم عملية التقويم بشأن عوض الشراء والتحقق من صحة توزيع نسب  •
 ،في عقد تأسيس الشركة التابعة صالحصالملكية / 

 

الشركة  • موجودات  لصافي  الدفترية  القيمة  قياس  بمراجعة  قمنا 
الشركة  إدارة  حسابات  على  بناًء  االستحواذ  بتاريخ  عليها  المستحوذ 

 و ،عليهاالمستحوذ 
 

ذات العالقة في القوائم المالية بشأن   قمنا بتقويم مدى كفاية اإلفصاحات •
 هذا االستحواذ. 

 

 

 2021السنوي للمجموعة لعام المالي المعلومات األخرى الواردة في التقرير 
القوائم المالية الموحدة وتقرير ، بخالف  2021تشتمل المعلومات األخرى على المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  

ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي  إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي. الحسابات حولها.مراجع  
 متوفر لنا بعد تاريخ تقرير مراجع الحسابات. 2021للمجموعة لعام 

 ن أشكال االستنتاج التأكيدي حولها. المعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل م ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة تلك
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 تقرير المراجع المستقل 
 إلى المساهمين في شركة مهارة للموارد البشرية

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 )تتمة( 2021المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لعام  
وائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عند توفرها، وعند نا للقمراجعتوبخصوص  

القيام بذلك يتم األخذ في الحسبان ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة  
 و يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري. جعة، أالمرا التي حصلنا عليها خالل

 

، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري، فإننا نكون مطالبين باإلبالغ عن األمر 2021وعندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لعام  
  للمكلفين بالحوكمة.

 

 المالية مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم الموحدة 
ولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة ارة مسؤإن اإلد

العربية السعودية وأحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها اإلدارة ضرورية إلعداد قوائم 
 ري ناتج عن غش أو خطأ. ة من تحريٍف جوهالية موحدة خاليم
 

عند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقويم مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا لمبدأ االستمرارية  
تكن هناك   المحاسبة، ما لم االستمرارية في  واإلفصاح، حسبما هو مالئم، عن األمور ذات العالقة بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ  

 نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو ليس هناك خيار مالئم بخالف ذلك.
 

 إن المكلفين بالحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقرير المالي في المجموعة. 
 

 لموحدةمسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية ا
الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو   دافنا فيتتمثل أه

إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة   خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا.
 لية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريف جوهري موجود.ا للمعايير الدوالقيام بها وفق  التي تم

ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر 
 ى هذه القوائم المالية الموحدة. تخدمون بناًء عللتي يتخذها المسعلى القرارات االقتصادية ا

 

وكجزء من المراجعة، وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على 
 كما نقوم بـ:  نزعة الشك المهني خالل المراجعة.

 

لية الموحدة سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات في القوائم الماتحريفات جوهرية  تحديد وتقويم مخاطر وجود  
ويعد خطر عدم اكتشاف أي  مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومالئمة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو   غش قد ينطوي علىن الخطأ، ألن التحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج ع
 إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية. 

 

الحصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مالئمة وفقا للظروف، وليس بغرض 
 الرقابة الداخلية للمجموعة. إبداء رأي حول فاعلية 

 

التي قامت بها  العالقة  المحاسبية واإلفصاحات ذات  التقديرات  المستخدمة، ومدى معقولية  المحاسبية  السياسات  تقويم مدى مالئمة 
 اإلدارة

  
 





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

 قائمة المركز المالي الموحدة 
 2021 ديسمبر 31كما في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31  
 لاير سعودي لاير سعودي  إيضاح 

    الموجودات
    الموجودات المتداولة 

 57,909,641 89,418,996 6 نقدية وشبه نقدية 
 260,000,000 50,000,000 7 ألجل  ودائع مرابحة

 185,096,059 182,003,390 8 مدينون
 57,604,837 69,002,663 9 موجودات عقود 

 179,899,043 250,084,559 10 متداولة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 
 28,510,000 28,752,000 11 تأشيرات متاحة

 769,019,580 669,261,608  إجمالي الموجودات المتداولة 
    

    الموجودات غير المتداولة 
 - 4,161,608 8 طويلة األجلمدينة ذمم 

 173,031,258 125,379,127 13 ممتلكات ومعدات 
 26,071,438 26,772,276 19 موجودات حق االستخدام
 4,450,237 4,450,237 15 شهرة  -موجودات غير ملموسة 

 2,654,134 3,192,349 16 موجودات غير ملموسة أخرى
 33,428,757 99,574,659 17 استثمارات أسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 - 37,952,874 14 استثمارات عقارية 
 16,006,778 14,065,841 18 استثمار في شركة زميلة 

 1,347,316 51,375,741 10 موجودات غير متداولة أخرى

 256,989,918 366,924,712  لة إجمالي الموجودات غير المتداو

 1,026,009,498 1,036,186,320  إجمالي الموجودات 

    

    المطلوبات وحقوق الملكية 
    المطلوبات

    المطلوبات المتداولة 
 197,314,373 175,655,310 20 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

 90,319,601 90,498,609 9 مطلوبات عقود 
 85,321,190 93,361,120 21 تجزة تأمينات مح

 16,476,723 16,606,102 22 زكاة مستحقة 

 389,431,887 376,121,141  إجمالي المطلوبات المتداولة 

    
    المطلوبات غير المتداولة 

 17,358,401 13,972,841 19 غير متداول جزء  - إيجار عقود التزامات 
 63,689,749 75,140,482 23 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 81,048,150 89,113,323  إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 470,480,037 465,234,464  إجمالي المطلوبات 

    
    حقوق الملكية 

 375,000,000 375,000,000 24 رأس المال 
 67,512,731 82,005,235 25 احتياطي نظامي 

 ( 9,446,161) ( 11,357,161) 25 احتياطيات أخرى
 125,989,840 126,790,673  أرباح مبقاة

 559,056,410 572,438,747  بالمساهمين في الشركة األم حقوق الملكية المتعلقة 
 ( 3,526,949) ( 1,486,891)  حقوق الملكية غير المسيطرة 

 555,529,461 570,951,856  إجمالي حقوق الملكية 

 1,026,009,498 1,036,186,320  كيةإجمالي المطلوبات وحقوق المل

 



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

 قائمة الدخل الموحدة 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  إيضاح 

 1,416,355,176 1,318,728,548 27 اإليرادات
 ( 1,153,667,346) ( 1,100,042,075) 28 تكلفة اإليرادات 

 262,687,830 218,686,473  إجمالي الربح 
    

 ( 60,806,118) ( 65,293,284) 29 مصاريف عمومية وإدارية
 ( 8,835,525) ( 11,239,641) 30 مصاريف تسويق

 ( 10,017,688) 4,592,477 9و  8 خسائر ائتمان متوقعة مخصص 

 183,028,499 146,746,025  الدخل من العمليات الرئيسية
    

 - ( 1,928,716)  تكلفة تمويل
 6,565,407 15,069,567 31 إيرادات أخرى، صافي 

 ( 323,595) ( 1,940,937) 18 لةخسارة شركة زميالحصة في صافي  
 543,138 1,272,792 17 صافي ربح استثمارات أسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 189,813,449 159,218,731  الدخل قبل الزكاة 
    

 ( 10,909,941) ( 15,379,357) 22 زكاة

 178,903,508 143,839,374  صافي دخل السنة 

    
    السنة المتعلق بـ: صافي دخل 

 177,317,858 144,925,035  المساهمين في الشركة األم 
 1,585,650 ( 1,085,661)  حقوق الملكية غير المسيطرة 

  143,839,374 178,903,508 

    
    الربح األساسي والمخفض للسهم:

 4.73 3.86 32 صافي دخل السنة للسهم المتعلق بالمساهمين في الشركة األم
 
 



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

 قائمة الدخل الشامل الموحدة   
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  41إلى   1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  إيضاح  
    

 178,903,508 143,839,374  صافي دخل السنة 
     

    : ىاآلخر ةالخسارة الشامل
    بند لن يعاد تصنيفه إلى قائمة الدخل الموحدة:

 ( 4,452,000) (1,911,000) 23 إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ( 4,452,000) (1,911,000)  الخسارة الشاملة األخرى للسنة 

 174,451,508 141,928,374  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

    

    الدخل الشامل للسنة المتعلق بـ: إجمالي 

 172,865,858 143,014,035  المساهمين في الشركة األم 

 1,585,650 (1,085,661)  حقوق الملكية غير المسيطرة

  141,928,374 174,451,508 

    
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  المتعلق بالمساهمين في الشركة األم

 رأس المال  

 

 االحتياطي النظامي 
االحتياطيات  
 اإلجمالي  المبقاة  األرباح  األخرى 

حقوق الملكية غير  
 المسيطرة 

 إجمالي 
 حقوق الملكية

 لاير سعودي  لاير سعودي  عودي  سلاير لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  

         

 585,452,953 ( 5,112,599) 590,565,552 170,778,768 ( 4,994,161) 49,780,945  375,000,000 2020يناير  1الرصيد كما في 

         

 178,903,508 1,585,650 177,317,858 177,317,858 - -  - دخل السنة صافي  

 ( 4,452,000) - ( 4,452,000) - ( 4,452,000) -  - للسنة  الخسارة الشاملة األخرى 

 174,451,508 1,585,650 172,865,858 177,317,858 ( 4,452,000) -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 - - - (17,731,786) - 17,731,786  - ( 25محول إلى االحتياطي النظامي )إيضاح 

  (204,375,000) - (204,375,000) (204,375,000) - -  - ( 26توزيعات أرباح )إيضاح 

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

         

 143,839,374 ( 1,085,661) 144,925,035 144,925,035 - -  - السنة )خسارة( صافي دخل  

 ( 1,911,000) - ( 1,911,000) - ( 1,911,000) -  - ة األخرى للسنة الخسارة الشامل

 141,928,374 ( 1,085,661) 143,014,035 144,925,035   ( 1,911,000)   - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 3,125,719 3,125,719 - - - -   ( 36)إيضاح  الحركة في حقوق الملكية غير المسيطرة 

 - - -   (14,492,504) - 14,492,504  - ( 25ي )إيضاح محول إلى االحتياطي النظام

 10,993,302 - 10,993,302 10,993,302 - -  - ( 36)إيضاح  االستحواذ على شركة تابعة

 ( 140,625,000) - ( 140,625,000)   ( 140,625,000) - -  - ( 26توزيعات أرباح )إيضاح 

 570,951,856 ( 1,486,891) 572,438,747 126,790,673 ( 11,357,161) 82,005,235  375,000,000 2021ديسمبر  31الرصيد كما في  

 
 



 شركة مهارة للموارد البشرية والشركات التابعة لها 
  )شركة مساهمة سعودية( 
 الموحدة قائمة التدفقات النقدية 
 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.  41إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  إيضاح 

    التشغيلية األنشطة 
 189,813,449 159,218,731  الدخل قبل الزكاة 

    التعديالت لـ: 
 21,264,647 20,946,199 23 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 10,017,688 ( 4,592,477) 9و  8 خسائر ائتمان متوقعة مخصص 
 13,423,687 13,249,564 13 استهالك ممتلكات ومعدات 

 9,765,394 9,359,652 19 موجودات حق االستخداماستهالك  
 594,004 514,170 16 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 323,595 1,940,937 18 الحصة في صافي خسارة شركة زميلة
 ربح استثمارات أسهم بالقيمة العادلة من خالل   في صا
 الربح أو الخسارة   

 
17 (1,272,792 ) (543,138 ) 

 1,017,816 2,629,839 19و  8  تكاليف تمويل
 ( 2,254,143) ( 1,098,884) 31 أرباح من ودائع مرابحة ألجل 

 - ( 10,690,411) 31 ومعدات ربح من استبعاد ممتلكات 
 ( 1,463,248) ( 1,790,947) 31 قة لم تعد مطلوبةعكس قيد رواتب مستح

  188,413,581 241,959,751 
    التغيرات في رأس المال العامل: 

 37,714,028 30,607,433  تجاريون مدينون 
 ( 28,780,309) ( 9,145,712)  موجودات عقود 

 64,052,092 ( 54,399,972)  أخرى متداولة مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 
 - ( 50,028,425)  دات غير متداولة أخرىجو مو 

 1,048,000 ( 242,000)  تأشيرات متاحة
 5,687,217 ( 48,755,211)  الدفع وأخرىدائنون ومبالغ مستحقة 

 ( 7,121,051) 179,008  مطلوبات عقود 
 ( 33,757,819) 2,755,585  تأمينات محتجزة 

 280,801,909 59,384,287  النقدية الناتجة من العمليات 
 ( 21,103,988) ( 15,249,978) 22 زكاة مدفوعة

 ( 13,104,572) ( 16,208,642) 23 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 246,593,349 27,925,667  صافي النقدية من األنشطة التشغيلية 
    

    األنشطة االستثمارية 
 ( 7,755,657) ( 11,670,750) 13 شراء ممتلكات ومعدات 

 ( 63,170) ( 769,786) 16 إضافات إلى موجودات غير ملموسة
 ( 7,501,097) - 18 االستحواذ على شركة زميلة سداد عوض مؤجل بشأن 

 - ( 98,571,697)  استثمارات أسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  شراء
 العادلة  متحصالت من استبعاد استثمارات حقوق الملكية بالقيمة 

 في الربح أو الخسارة   
 
17 33,698,587 - 

 - 24,374,985  ومعدات متحصالت من استبعاد ممتلكات 
 ( 147,745,857) 211,098,884  الحركة في ودائع المرابحة ألجل، صافي 

 ( 163,065,781) 158,160,223  )المستخدمة في( األنشطة االستثمارية من صافي النقدية 
    

    األنشطة التمويلية 
 ( 9,947,302) ( 13,951,535) 19 التزامات إيجار مسددة 

 ( 204,375,000) ( 140,625,000) 26 توزيعات أرباح مدفوعة 
 ( 214,322,302) ( 154,576,535)  النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 

    
 ( 130,794,734) 31,509,355  وشبه النقدية  )النقص( في النقدية الزيادةصافي 

 188,704,375 57,909,641 6 النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 57,909,641 89,418,996  النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة
    

    المعلومات اإلضافية غير النقدية: 
 4,083,698 8,178,387  االستخدام موجودات حق -
  5,089,004 8,886,926  إيجارعقود التزامات  -



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

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 2021ديسمبر  31
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 الشركات وأنشطتها معلومات حول  -1
 

مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية   سعودية،شركة مهارة للموارد البشرية )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة  
الثاني    7وتاريخ    1010364538  بموجب السجل التجاري رقم يقع المكتب المسجل في (.  2013فبراير    17هـ )الموافق  1434ربيع 

 ليا حي الياسمين، الرياض، المملكة العربية السعودية.طريق الع
 

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

 
 المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة:التابعة  بالشركات فيما يلي بيان 

 

 
 بلد التأسيس

 نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة

 
 ديسمبر  31
 2021 

ديسمبر   31
2020 

    
 - % 90 ة العربية السعوديةملكالم (")"أطياف شركة أطياف للخدمات المساندة

 - % 100 السعوديةالمملكة العربية  لنمو )"مسار"( ا ر مساشركة 
 %85 % 85 اإلمارات العربية المتحدة  مساند لخدمات التنظيف )"مساند"(

 
 أطياف 
طياف شركة ذات من ملكية أطياف. إن شركة أ  % 90قامت الشركة بشراء  (،  2021أغسطس    4هـ )الموافق  1442  ذو الحجة  25بتاريخ  

هـ 1435محرم    1وتاريخ    1010393045لمملكة العربية السعودية، بموجب السجل التجاري رقم  مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض با
 دعم. (. إن شركة أطياف مرخص لها بتقديم خدمات ال36( )انظر اإليضاح 2013نوفمبر  4)الموافق 

 
 لنموا ر مساشركة  
(.  36% )انظر إيضاح  100بملكية بنسبة    لنمو ا  ر مسا، أنشأت الشركة شركة  (2021يونيو    24ـ )الموافق  ه1442ذو القعدة    14بتاريخ  

 1010722193، ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  لنمو ا  ر مساإن شركة  
 مرخص لها بتقديم الخدمات المالية.  لنمو ا ر مسا(. إن شركة 2021يونيو   24هـ )الموافق 1442ذو القعدة  14وتاريخ 

 
 

 لنمو ا ر مساالشركة التابعة المملوكة من قبل شركة 

 
 بلد التأسيس

 

 نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة

 
 ديسمبر  31
 2021 

ديسمبر   31
2020 

    
 - % 100 المملكة العربية السعودية )"نبض"(  للخدمات اللوجستية نبضشركة 

 - % 100 السعوديةالمملكة العربية  شركة التنمية المهنية للتدريب
 

الرياض في  مسجلة  محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة  نبض،  شركة  رقم   ،إن  التجاري  السجل  بموجب  السعودية  العربية  بالمملكة 
 .ديم الخدمات اللوجستية(. إن شركة نبض مرخص لها بتق2021أغسطس   12هـ )الموافق 1443محرم  4وتاريخ  1010733797

 
تجاري السجل  الالمملكة العربية السعودية بموجب  ب  الرياض،هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في    ،للتدريب شركة التنمية المهنية  

 مرخصة من مؤسسة شركة التنمية المهنية للتدريب (. 2021نوفمبر  1هـ )الموافق  1443ربيع األول  26وتاريخ  1010753744رقم 
 بما في ذلك الحالقة والطبخ وعمال المطاعم والفنادق. الخاص،الفني والمهني  الموازيي والمهني لتوفير التعليم التدريب التقن 
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 مساند 
 26وتاريخ    1304819اري رقم  إن شركة مساند، شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة بموجب السجل التج

 التابعة مرخص لها بمزاولة تقديم خدمات النظافة للمباني.(. إن الشركة 2017سبتمبر   17هـ )الموافق 1438ذو الحجة 
 

 الشركة التابعة المملوكة من قبل مساند 
 

 
 بلد التأسيس

 

 نسبة الملكية المباشرة وغير المباشرة

 
 ديسمبر  31
 2021 

ديسمبر   31
2020 

    

 %70 % 70 اإلمارات العربية المتحدة  مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة

 
مسؤولية محدودة، مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة بموجب السجل   شركة ذات هو    مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة،إن  

(. إن مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة 2015مارس    16هـ )الموافق  1436جمادى األولى    25وتاريخ    729497التجاري رقم  
 .ات السكنيةمرخص له بمزاولة تقديم خدمات النظافة للمباني والخدمات األساسية للعقار

 
 لخدمات العمالة المساعدة الشركات التابعة المملوكة من قبل مركز تي بي أتش

 

 
 بلد التأسيس

 

 ةنسبة الملكية المباشرة وغير المباشر

 
 ديسمبر  30
 2021 

ديسمبر   31
2020 

    
 %100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة  شركة ذي بيرفكت هلب ذ.م.م )*( 

  - لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة شركة تي بي اتش 
 شركة شخص واحد ذ.م.م )**(

  
 اإلمارات العربية المتحدة 

100 % 100% 

 %100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة  )***( ام بي ال"()" شركة ام بي ال لصيانة المباني ذ.م.م
 %100 % 100 العربية المتحدة اإلمارات  )****( )"يال"( شركة شخص واحد ذ.م.م –شركة يال فيكست 

 
 729497إن شركة ذي بيرفكت هلب، ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة بموجب السجل التجاري رقم   )*( 

لخدمات العمالة  . إن شركة ذي بيرفكت هلب مرخص لها  ( 2015مارس    15)الموافق    هـ1436جمادى األولى    24خ  اريتو 
 . المحلية

 
، شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في اإلمارات العربية  اتش لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة   تي بي أتش  شركةإن   )**( 

(. إن شركة تي بي 2011أكتوبر    4هـ )الموافق  1432ذو القعدة    6وتاريخ    1338526المتحدة بموجب السجل التجاري رقم  
 لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة مرخص لها بمزاولة تقديم خدمات النظافة للمباني ومكافحة آفات الصحة العامة. اتش 

 
المت )***(  العربية  اإلمارات  في  ال، ذات مسؤولية محدودة، مسجلة  ام بي  التجاري رقم  إن شركة  السجل    1344621حدة بموجب 

 (. إن شركة ام بي ال مرخص لها بمزاولة تقديم خدمات الصيانة للمباني.2014مايو  11هـ )الموافق 1435رجب  12وتاريخ 
 

  7يخ وتار  1341927إن شركة يال، ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة بموجب السجل التجاري رقم  **(  *)*
(. إن شركة يال مرخص لها بمزاولة تقديم الخدمات في مجال تركيب أنظمة تكييف  2018أبريل    23هـ )الموافق  1439شعبان  

الهواء والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها وتركيب وصيانة المعدات الكهروميكانيكية ومقاوالت أعمال السباكة والصرف الصحي  
بليط األرضيات والجدران ومقاوالت أعمال الدهان ومقاوالت أعمال النجارة واألرضيات  مال توتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وأع 

والتكسية.  الجبسوتثبيت ورق الحائط وأعمال 
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 معدة التقرير:   للشركةفيما يلي الشركات التابعة التي لديها حصص غير مسيطرة تعتبر جوهرية 

 
ية غير المسيطرة  الملكحقوق 

 المتراكمة كما في 
 نهاية الفترة المالية 

 )لاير سعودي(  

الربح أو الخسارة الموزعة  
إلى حقوق الملكية غير  

 المسيطرة 
 لاير سعودي 

المملوكة  التصويت حقوق 
 لألقلية غير المسيطرة 

نسبة حصص الملكية  
المملوكة لألقلية غير  

  بلد التأسيس  المسيطرة 

 

 ة تابعلا اسم الشركة
 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

          
أطياف للخدمات  

 المساندة )"أطياف"(
المملكة العربية  

 -       2,908,312 -       ( 217,408) -    % 10 -    % 10 السعودية 
شركة مساند لخدمات  

 التنظيف )"مساند"( 
اإلمارات العربية  

 ( 868,253) % 15 % 15 % 15 % 15 المتحدة 
 

1,585,650 (4,395,202 ) (3,526,949 ) 
 

 
 

 (.2022 مارس 10)الموافق  هـ1443 شعبان  7بتاريخ تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية الموحدة وفقًا لقرار مجلس اإلدارة 
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 أسس اإلعداد  -  2
 

 بيان االلتزام 
الدو  للمعايير  وفقاً  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  هذه  إعداد  والمعايير  تم  السعودية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  لية 

)يشار إليها مجتمعة بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي   الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين رات األخرى المعتمدة من  واإلصدا
 المملكة العربية السعودية"(. المعتمدة في 

 
المالية الموحدة متوافقة مع تلك المطبقة في فترات المقارنة   القوائم( المطبقة في إعداد هذه 4 السياسات المحاسبية الهامة )إيضاحإن 

 المعروضة. 
 

 أسس القياس وعملة العرض 
التاريخية، باستثناء قياس استثمارات األسهم المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة  

ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين والتي يتم قياسها باستخدام طريقة تكلفة الوحدة   ،حيث يتم قياسها بالقيمة العادل   ؛لربح أو الخسارة ا
 المتوقعة. 

 
 تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة األم.  

 
 ألحكام المحاسبية الهامة التقديرات واالفتراضات وا  -3

 
المبالغ المصرح  يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  

التأكد   المالية. ومع ذلك، قد يترتب عن عدم  القوائم  من هذه  عنها لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات بتاريخ إعداد 
د  االفتراضات والتقديرات إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر بذلك في المستقبل. تستن

ال الدفترية هذه  القيم  لقياس  وتستخدم  للظروف  وفقاً  معقولة  بأنها  يعتقد  مختلفة  أخرى  وعوامل  الخبرة  إلى  واالفتراضات  تقديرات 
وال بصورة للموجودات  المعنية  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم  أخرى.  مصادر  من  عليها  الحصول  يصعب  التي  مطلوبات 

ات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات أو في فترة التعديل والفترات المستقبلية  التقدير  مستمرة. يتم إثبات التعديالت على 
 على الفترة الحالية والفترات المستقبلية.  إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر

 
 التقديرات واالفتراضات 

الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر  
للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية التالية. استخدمت  المالية الموحدة، والتي قد ينتج عنها فروقات جوهرية في القيمة الدفترية  
ة الموحدة. ومع ذلك، قد تتغير الظروف واالفتراضات القائمة  المجموعة هذه االفتراضات والتقديرات المتاحة عند إعداد القوائم المالي

ة عن سيطرة المجموعة. ويتم عكس هذه التغيرات  والمتعلقة بالتطورات المستقبلية نتيجة لتغيرات السوق أو الظروف التي تنشأ خارج
 في االفتراضات عند حدوثها. 

 
 االفتراضات طويلة األجل المتعلقة بمنافع الموظفين 

كافأة نهاية الخدمة للموظفين االلتزامات التي سيتم سدادها في المستقبل وتتطلب وضع افتراضات بشأن التزامات البرنامج تمثل م 
باستخدا تحديدها  عن  ويتم  تختلف  قد  التي  االفتراضات  من  العديد  إجراء  االكتواري  التقييم  يتضمن  االكتواري.  التقييم  عمليات  م 

يتعين على اإلدارة إجراء المزيد من االفتراضات المتعلقة بالمتغيرات مثل معدالت الخصم ومعدل    التطورات الفعلية في المستقبل.
وران الموظفين. ونظرا للطبيعة المعقدة للتقويم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام  الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفيات ومعدل د

بالتغيرات في ه المحددة يتأثر بصورة كبيرة  ذه االفتراضات. يتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ اعداد كل قوائم مالية.  المنافع 
خارجيين بخصوص هذه االفتراضات. يمكن أن يكون للتغيرات  وبشكل دوري، تقوم إدارة المجموعة بالتشاور مع خبراء اكتواريين  

 ف منافع الموظفين المحددة الدورية المتكبدة. في االفتراضات األساسية تأثير هام على التزامات المنافع المتوقعة و/أو تكالي
 

دارة بعين االعتبار أسعار العموالت يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير. وعند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإل
الحاجة مع معدل العائد لتتماشى مع  لتي يتم دفعها، ويتم استقراؤها عند  على سندات الشركات المسجلة بعمالت تتوافق مع المنافع ا

 المدة المتوقعة اللتزام المنافع المحددة.
 

 المخصصات 
ذلك تقدير المبالغ   ويم للتأكد فيما إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات، بما في تعتمد المخصصات، بحسب طبيعتها، على تقديرات وعمليات تق

تقدير التكاليف، بعد األخذ بعين االعتبار، المشورة القانونية وغيرها من المحتمل سدادها. تستند مخصصات الدعاوى القضائية إلى  
ليف المغادرة، إن وجدت، حكم اإلدارة في تقدير التدفقات المعلومات المتاحة حاليا. كما تتضمن مخصصات مكافأة نهاية الخدمة وتكا
أو   المواقع  وإغالق  الخدمة  نهاية  مكافأة  لدفع  المتوقعة  الصادرة  المتعلقة  النقدية  المخصصات  تتضمن  األخرى.  المغادرة  تكاليف 

 دية الصادرة.بالمطلوبات غير المؤكدة، أفضل تقديرات اإلدارة فيما إذا كان من المحتمل وقوع التدفقات النق
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 
 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 

 
 اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

اد، والتي تمثل القيمة  الوحدة المدرة للنقدية عن القيمة القابلة لالسترديحدث االنخفاض في القيمة عند زيادة القيمة الدفترية لألصل أو 
تبعاد أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصة تكاليف االستبعاد على أساس البيانات العادلة ناقصا تكاليف االس

ة ناقصة التكاليف  لموجودات مماثلة أو أسعار السوق القابلة للمالحظ  المتاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل، 
حتساب القيمة الحالية على أساس طريقة التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد التدفقات النقدية على  اإلضافية الستبعاد األصل. يتم ا

أنش تشمل  وال  القادمة  الست  إلى  األربع  للسنوات  التقديرية  الموازنة  بعدأساس  المجموعة  بها  تلتزم  لم  التي  الهيكلة  إعادة  أو    طة 
تعزيز أداء الوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة. تتأثر القيمة   االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها

النقدية المخصومة وكذلك  النقدية الواردة المستقبلية    القابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات  صافي التدفقات 
 قعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. المتو 

 
 تقدير معدل االقتراض اإلضافي 

ال يمكن للمجموعة تحديد معدل العمولة الضمني في عقود اإليجار بسهولة، وعليه تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات 
جموعة دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على  القتراض اإلضافي معدل العمولة الذي يتعين على الماإليجار. يمثل معدل ا

صل ذو قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة، وذلك على مدى فترة مماثلة وبضمان مماثل. وبالتالي، فإن أ
قابلة للمالحظة )مثل   دفعه، وهو ما يتطلب التقدير عند عدم توفر معدالت  معدل االقتراض اإلضافي يعكس ما يتعين على المجموعة

التي ال تقوم بإجراء معامالت تمويلية( أو عندما يتعين تعديلها لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار. تقوم ما يتعلق بالشركات التابعة  
ند مالحظة )مثل معدالت العموالت السائدة في السوق( ع المجموعة بتقدير معدل االقتراض اإلضافي باستخدام المدخالت القابلة لل

 اصة بالمنشأة )مثل التقييم االئتماني المستقل(.توفرها، ويتعين عليها إجراء بعض التقديرات الخ
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة وموجودات العقود 
المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر   يتتستخدم  العقود.  المدينة وموجودات  الذمم  المتوقعة بشأن  م تحديد نسب  االئتمان 

 عات مختلفة من قطاعات العمالء لها أنماط خسائر مماثلة )أي نوع العمالء(. المخصص بناًء على أيام التأخر في السداد لمجمو 
مالحظتها الخاصة بالمجموعة. تقوم المجموعة يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تمت   

لى سبيل المثال، إذا كان من المتوقع تدهور األوضاع ة لتعديل خسائر االئتمان السابقة بالمعلومات المستقبلية. ع بمعايرة المصفوف
التعثر في السداد، فإنه يتم االقتصادية )أي إجمالي الناتج المحلي( على مدى السنة القادمة مما قد يؤدي إلى عدد متزايد من حاالت  

سابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل  وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، يتم تحديث معدالت التعثر التعديل معدالت التعثر السابقة.  
 للتغيرات في التقديرات المستقبلية.

 
تم مالحظت التي  السابقة  التعثر  بين معدالت  المتداخلة  العالقة  تقويم  االئتمان  إن عملية  المتوقعة وخسائر  االقتصادية  والظروف  ها 

بالتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية المتوقعة. كما أن    تمثل تقديًرا هاما. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يتأثرالمتوقعة  
على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل.  خسائر االئتمان السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشًرا  

 (.35، أنظر ايضاح )لمزيد من المعلومات 
 

 اختبار انخفاض القيمة السنوي للشهرة
تقوم إدارة المجموعة سنويًا على األقل باختبار ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة. يتطلب ذلك تقدير القيمة 

لقابلة لالسترداد بمعدل الخصم المستخدم في  القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية والتي تم تخصيص الشهرة إليها. تتأثر القيمة ا
النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء. تم   طريقة التدفقات 

حول القوائم   (15)في اإليضاح اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المطبقة عند تحديد القيمة الحالية وتوضيحها بمزيد من التفصيل 
 المالية الموحدة. 

 
 الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية األحكام   

 إن لألحكام الهامة التالية أثر جوهري على المبالغ المثبتة في القوائم المالية الموحدة:
 

 تحديد السيطرة والتأثير الهام 
 ات التابعة الموحدة: أحكام اإلدارة عند تقويم السيطرة على الشرك

الشركات التابعة جميع الشركات المستثمر فيها التي تسيطر عليها المجموعة. تعتبر إدارة المجموعة أن المجموعة تسيطر على   تُعد
ر  منشأة ما عندما تتعرض المجموعة بشأنها لمخاطر أو يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة الناتجة من ارتباطها بالشركة المستثم

لديها القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على قيمة تلك العوائد من خالل قدرتها    وكذلك عندما يكون   ،فيها
 على توجيه األنشطة ذات العالقة بالشركات المستثمر فيها. 

 
دما يكون لدى المجموعة  ييداً لهذا االفتراض، فعنوبشكل عام، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. وتأ

حقوق تصويت مساوية أو أقل من األغلبية في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة  
أثر على عاقدية واألخرى التي لها  بذلك عند تقويم فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك الترتيبات الت

 األنشطة التي تؤثر على عائدات الشركات المستثمر فيها. 
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 التقديرات واالفتراضات واألحكام المحاسبية الهامة )تتمة(  -3

 
 الهامة المستخدمة عند تطبيق المعايير المحاسبية )تتمة(   األحكام

 
 تحديد السيطرة والتأثير الهام )تتمة(

 طرة على الشركات التابعة الموحدة )تتمة(:ند تقويم السيحكم اإلدارة ع 
باألنشطة ذات العالقة وحقوق  إن تحديد سيطرة المجموعة يتوقف على تلك األنشطة ذات العالقة وطريقة اتخاذ القرارات المتعلقة  

 المجموعة في الشركات المستثمر فيها. 
 
 المستثمر فيها: أحكام اإلدارة عند تقويم التأثير الهام على الشركات  

% فأكثر واعتقاد اإلدارة بأنها ال تمارس 20إجراء األحكام خاصة عند امتالك المجموعة حصة ملكية وحقوق تصويت بنسبة    يتعين 
 يطرة مشتركة" على هذه الشركة المستثمر فيها. "سيطرة" أو "س

 
"تأثيراً هاماً" وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير بالنسبة لهذه الشركة المستثمر فيها، خلصت إدارة المجموعة إلى أنها تمارس  

ة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية  في المملكة العربية السعودية. يعرف التأثير الهام بأنه القدرة على المشارك  المالي المعتمدة
تمدة في المملكة العربية  دولية للتقرير المالي المعمشتركة". تقدم المعايير الالسيطرة  السيطرة" أو "ال للشركة المستثمر فيها وليس "

 ملية صياغة السياسات.السعودية مؤشرات مختلفة حول "التأثير الهام"، بما في ذلك التمثيل في مجلس اإلدارة والمشاركة في ع 
 

 ة. لكيتقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذا االستثمار في الشركة الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الم
 

 واالستثمارات العقارية  نتاجية للممتلكات والمعدات ار االاألعم
ألغراض حساب االستهالك. يحدد   واالستثمارات العقارية  تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات 

وم المجموعة دورياً بمراجعة األعمار اإلنتاجية هذا التقدير بعد األخذ بعين االعتبار العمر المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تق
 للمنافع االقتصادية من هذه الموجودات. ة مع النمط المتوقعالمقدرة وطريقة االستهالك للتأكد بأن طريقة وسنة االستهالك متوافق 

 
 األحكام الهامة عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء 

أخذ اإلدارة كافة الحقائق والظروف ذات العالقة التي تحقق حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التجديد، أو عقد اإليجار، تعند تحديد مدة 
عدم ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء( في مدة عقد اإليجار في حال ما إذا  

ه )أو لن يتم إنهائه(. تقوم المجموعة عند بدء اإليجار بتقييم ما إذا كان من المؤكد بصورة ة أن يتم تجديدكد بصورة معقولكان من المؤ 
معقولة ممارسة خيارات التجديد. تقوم المجموعة بإعادة تقويم ما إذا كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذه الخيارات إذا كان  

 طرتها. لتي تقع تحت سيهم في الظروف اهناك حدث مهم أو تغيير م
 
 السياسات المحاسبية الهامة  -  4

 
 السياسات المحاسبية الهامة ملخص 4-1

 فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة:
 

 أسس توحيد القوائم المالية 
 

 التابعة الشركات 
 لتفاصيل حول األحكام التي أجرتها المجموعة بشأن تحديد السيطرة. ( لمزيد من ا3يضاح )يرجى الرجوع إلى اإل

 
المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير   الشركة  إذا كانت تمارس سيطرة على  فيما  للتأكد  المجموعة بإجراء إعادة تقويم  تقوم 

ة عند انتقال السيطرة على الشركة التابعة إلى  لشركة التابعيبدأ توحيد اعناصر السيطرة.  ير في  الحقائق والظروف إلى وجود تغ
المجموعة ويتم التوقف عند فقدان المجموعة مثل هذه السيطرة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة التي  

القوائم   في  السنة  خالل  استبعادها  أو  عليها  االستحواذ  اتم  انتقال  تاريخ  من  اعتباراً  توقف  المالية  ولحين  المجموعة  إلى  لسيطرة 
 جموعة عن ممارسة السيطرة على الشركة التابعة. الم
 

ينسب الربح/ الخسارة وكل بند من بنود الدخل الشامل اآلخر إلى المساهمين في الشركة األم وحقوق الملكية غير المسيطرة حتى لو 
القوائم المالية للشركات عند الضرورة، يتم إجراء تسويات على  حقوق الملكية غير المسيطرة عجزاً. و أدى ذلك إلى أن يكون رصيد  

التابعة كي تتماشى سياستها المحاسبية مع تلك المتبعة من قبل المجموعة. يتم حذف كافة الموجودات والمطلوبات المتداخلة وكذلك  
 لمالية. مجموعة بالكامل عند توحيد القوائم اة المتعلقة بالمعامالت بين شركات الحقوق الملكية والدخل والمصاريف والتدفقات النقدي
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(   -4

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  4-1

 
 أسس توحيد القوائم المالية )تتمة(

 
 الشركات التابعة )تتمة( 

كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة السيطرة  المحاسبة عن التغير في حقوق ملكية شركة تابعة، دون فقدان السيطرة عليها،  تتم  
 وم بـ:على شركة تابعة، فإنها تق

 التوقف عن إثبات الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة،  •

 رية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة، التوقف عن إثبات القيمة الدفت •

 ة المسجلة في حقوق الملكية، التوقف عن إثبات فروقات التحويل المتراكم •

 إثبات القيمة العادلة للعوض المستلم، •

 إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به، •

 إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل الموحدة، و  •

باح المبقاة،  إعادة تصنيف حصة المساهمين من البنود المثبتة سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة أو األر •
 عالقة مباشرة. حسبما هو مالئم، وكما هو مطلوب في حالة قيام المجموعة باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات ال

 
محاسبة عن االستثمار في شركة تابعة بسبب فقدان السيطرة، يعاد قياس أي حصة محتفظ  عندما تتوقف المجموعة عن توحيد أو ال

رية  ادلة، ويتم إثبات التغير في القيمة الدفترية في قائمة الدخل الموحدة. تصبح هذه القيمة العادلة القيمة الدفتبها في المنشأة بالقيمة الع
 بها كشركة زميلة أو أصل مالي.  األولية ألغراض المحاسبة الحقا عن الحصة المحتفظ

 
 يس والنشاطات الرئيسية ونسب الملكية.(، والذي يبين أيًضا بلد التأس1تم عرض تفاصيل الشركات التابعة في اإليضاح )

 
 حقوق الملكية غير المسيطرة 

لمركز المالي الموحدة وقائمة  تظهر حقوق الملكية غير المسيطرة في نتائج وحقوق الملكية للشركة التابعة بشكل منفصل في قائمة ا
 لموحدة. الدخل الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية ا 

 
 عمليات تجميع األعمال والشهرة 

المحول، والذي  تتم المحاسبة عن عمليات تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من العوض  
. بالنسبة لكل عملية من  يتم قياسه بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها

ا بالقيمة العادلة أو بالحصة  عمليات تجميع األعمال، تقوم المجموعة بقياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليه
من  التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف، وتدرج ض

 المصاريف العمومية واإلدارية.
 

ال أجل  من  بها  التعهد  تم  التي  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تقدير  يتم  ما،  عمل  على  باالستحواذ  المجموعة  قيام  تصنيف وعند 
على فصل  والتخصيص المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. يشتمل ذلك  

 المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها. 
 

ل الزيادة في إجمالي العوض المحول والمبلغ المثبت لحقوق الملكية غير المسيطرة  يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة، والتي تمث
ت القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة وأي حصص مملوكة سابقًا، عن صافي الموجودا

ي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها ودات المستحوذ عليها عن إجمالزيادة القيمة العادلة لصافي الموج
فة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في  بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكا

المستحوذ ر زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات  ما زال ينتج عن إعادة التقدي  قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا
 وحدة. عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في قائمة الدخل المعليها 

 
وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض  

إلى كل وحدة من الوحدات المدرة    –اعتباراً من تاريخ االستحواذ    –صص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال  في القيمة، تخ
لخاصة بالمجموعة التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى للنقدية ا

 وحدات.كة المستحوذ عليها إلى تلك الخاصة بالشر
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 ية )تتمة(أسس توحيد القوائم المال

 
 عمليات تجميع األعمال والشهرة )تتمة(

للنقدية واستبعاد جزء من   العملية ضمن تلك الوحدة، يتم عندئذ إدراج الشهرة المتعلقة  وعند تخصيص الشهرة إلى الوحدة المدرة 
المستبعدة في مثل هذه الحاالت على   بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للعملية عند تحديد أرباح أو خسائر االستبعاد. تقاس الشهرة 

 للنقدية. أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة المدرة 
 

ذات عالقة كمعاملة حقوق ملكية    لجهات األعمال للمنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة أو المملوكة    تجميععمليات    المحاسبة عن يتم  
المتعلقة  المبقاةاألرباح  ضمن   المستحوذ عليهاالشركة  موجودات الشراء والقيمة الدفترية لصافي  عوض  ين ب  الفرقإثبات يتم فيها إذ 

 مساهمي الشركة األم. ب
 

 العوض المحتمل )المؤجل( 
لعوض يتم اثبات العوض المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. ال يتم إعادة قياس ا

قياس   يتم  الملكية.  حقوق  الالحقة ضمن  تسويته  عن  المحاسبة  ويتم  ملكية،  كحقوق  المصنف  المصنف  المحتمل  المحتمل  العوض 
األدوات المالية، بالقيمة العادلة،    –  9كموجودات أو مطلوبات والذي يمثل أداه مالية تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  

محتمل اآلخر،  . يتم قياس العوض ال9قيمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي  وتدرج التغيرات في ال
، بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة، وتدرج التغيرات في  9الذي ال يقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  

 لدخل الموحدة.القيمة العادلة في قائمة ا
 

 الشركة الزميلة 
اً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات  الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هام

تتم المحاسبة عن   والقرارات المالية والتشغيلية للشركات المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.
 لي لها بالتكلفة.االستثمارات في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية، بعد اإلثبات األو 

 
 طريقة حقوق الملكية 

إثبات   يتم  الملكية،  حقوق  طريقة  وبموجب  الزميلة.  الشركة  في  االستثمار  عن  المحاسبة  عند  الملكية  حقوق  طريقة  استخدام  يتم 
يها لما بعد  األصل بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك إلثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر ف  االستثمارات في 

االستحواذ في قائمة الدخل الموحدة، وحصة المجموعة من التغيرات في الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل  
 الشامل الموحدة، إن وجدت. 

 
 القيمة الدفترية لالستثمار. في ت األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركة الزميلة كتخفيض ت توزيعا يتم إثبا 

 
وفقا لطريقة لحقوق الملكية حصتها في    اعندما تتساوى أو تتجاوز حصة المجموعة في خسائر االستثمارات التي تتم المحاسبة عنه

ن قد  خرى غير مضمونة، فإن المجموعة ال تقوم بتسجيل خسائر إضافية، ما لم تكالمنشأة، بما في ذلك أي ذمم مدينة طويلة األجل أ
 تكبدت التزامات أو قامت بدفعات نيابة عن المنشأة األخرى. 

 
الشركة   المجموعة في هذه  الزميلة بقدر حصة  المجموعة وشركتها  المعامالت بين  المحققة، إن وجدت، عن  تحذف األرباح غير 

 ة األصل المحول. خسائر غير المحققة ما لم تقدم المعاملة دليال على حدوث انخفاض في قيمالزميلة. كما تحذف ال
 

  يتم إدراج الشهرة، إن وجدت، المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي للتأكد 
 من وجود انخفاض في قيمتها.

 
 رج دخل العمليات.خسارة الشركة الزميلة في قائمة الدخل الموحدة خاالمجموعة في ربح أو  يتم إظهار إجمالي حصة 

 
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان من الضروري إثبات خسارة انخفاض في قيمة االستثمار في  

ة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن االستثمار  المجموع ، تقوم  موحدة  الشركة الزميلة. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية 
الشركة الزميلة قد انخفضت قيمته. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة بالفرق  في  

"حصة في أرباح شركة زميلة" في قائمة    الخسارة كـ  بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية، ثم تقوم بإثبات 
 الدخل الموحدة.

 
أي فرق   د فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بقياس وإثبات أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات وعن 

لعادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في قائمة بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة ا
 الموحدة. الدخل

إذا ما تم تخفيض حصة الملكية في الشركة الزميلة ومازال هناك تأثيراً هاماً، يتم إعادة تصنيف حصة تناسبية فقط من المبالغ المثبتة 
 ة، حسبما هو مالئم.سابقاً في بنود الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحد
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 األجنبية  العمالت

 
 عملة العرض 

 يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي، باعتباره العملة الوظيفية للشركة. 
 

 المعامالت واألرصدة 
سعودية بأسعار التحويل السائدة بتواريخ المعامالت. وتحول الموجودات والمطلوبات  األجنبية لرياالت    تحول المعامالت بالعمالت 

المالية القوائم  إعداد  بتاريخ  األجنبية  بالعمالت  المسجلة  األرباح  الموحدة النقدية  تدرج  التاريخ.  ذلك  في  السائدة  التحويل  بأسعار   ،
بية في قائمة الدخل الموحدة. يتوقف تحويل البنود غير النقدية على ما الت بالعمالت األجنوالخسائر الناتجة عن سداد وتحويل المعام

باستخدام إذا تم إثباتها بالتكلفة التاريخية أو القيمة العادلة. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية  
 أسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة. 

 
الموجودات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة في التاريخ الذي تحدد فيه  تحول 

إثبات   القيمة العادلة. تتم معالجة األرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع
  ألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي فروقات تحويل العمالت على البنود التي يتم إثبات أرباح أو خسائر ا

 القيمة العادلة لها في قائمة الدخل الشامل الموحدة، أو قائمة الدخل الموحدة(.
 

 ة تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة وغير متداول
 

تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة، كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة 
 وذلك:

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية، •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،  •

 ع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو توقعندما ي •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر   •
 شهراً بعد الفترة المالية. 

 
 تصنف كافة الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

 
 لوبات متداولة وذلك:لمطتعتبر ا

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية،  •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة،  •

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو  •

 راً بعد الفترة المالية. شه عند عدم وجود حق غير مشروط للمنشأة لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر •
 

 تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
 

 قياس القيمة العادلة 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو سداده عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية تتم بين  

 دد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات ستتم إما:س. يحالقيامتعاملين في السوق بتاريخ 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. •
 

أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات تراض  ت بافتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبا
 وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 
للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت  تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً 

 دام المدخالت غير القابلة للمالحظة. استخ تقليلالقابلة للمالحظة و 
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 قياس القيمة العادلة )تتمة( 

 
ة ضمن التسلسل الهرمي  االفصاح عنها في القوائم المالية الموحدتصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو  

 لعادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: لمستويات القيمة ا
 

 األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير    - الهامة لقياس القيمة العادلة    -دنى  طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األ  :2المستوى   •
 مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  :3المستوى  •
 

تحويل  ل متكرر، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا تم التي يتم إثباتها في القوائم المالية الموحدة بشكبالنسبة للموجودات والمطلوبات ال
بين التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية  

 كل فترة مالية. 
 

المطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد فئات الموجودات و ولغرض اإلفصاح عن  
 طلوبات والتسلسل الهرمي لمستويات قياس القيمة العادلة المذكورة سابقًا. الموجودات والم

 
 إثبات اإليرادات

ت المقدمة من قبل المجموعة على مدى فترة زمنية، أي عدد تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عند استالم واستهالك العميل للخدما
 . 15دولي للتقرير المالي أيام تقديم الخدمات، وهو ما يتفق مع متطلبات المعيار ال

 
يتم قياس اإليرادات على أساس العوض المحدد في العقد المبرم مع العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابةً عن أطراف أخرى. يتم 

عقد(  إلى العمالء )تمثل الخدمات التزام األداء المنصوص عليه في ال  إثبات إيرادات العقود بناًء على خدمات األيدي العاملة المقدمة
 على مدى فترات هذه العقود.

 
 العوض المتغير

تستحقه المجموعة مقابل تحويل   إذا كان العوض المتعهد به في العقد يتضمن مبلغاً متغيراً، تقوم المجموعة بتقدير مبلغ العوض الذي
 . الخدمات المتعهد بها إلى العميل 

 
 مكون التمويل الهام

 تقوم المجموعة بتعديل مبلغ العوض المتعهد به، إن وجد، بشأن القيمة الزمنية للنقود إذا تضمن العقد مكون تمويل هام.
 

 قياس التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزام األداء 
طريقة واحدة لقياس مدى الوفاء بااللتزام. تقوم األداء )تقديم الخدمات( على مدى الزمن. تقوم المجموعة بتطبيق  يتم الوفاء بالتزام  
 دام طريقة المدخالت كأساس لقياس األداء المنجز حتى تاريخه.المجموعة باستخ

 
 تكاليف العقود

توقعات معقولة باسترداد هذه التكاليف من العمالء وفي الحاالت التي يتم إثبات تكاليف العقود كمصاريف ما لم يكن لدى المجموعة  
بصورة منتظمة، بما يتفق مع تحويل الخدمات إلى    يها استرداد هذه التكاليف من العمالء. تقوم المجموعة بإطفاء هذه التكاليف يمكن ف

 العميل. تقوم المجموعة بإثبات تكاليف العقود إذا: 

 تتعلق مباشرة بالعقد أو بعقد متوقع يمكن للمجموعة تحديده بشكل خاص. كانت التكاليف  •

 موعة أو تعززها وتستخدم في الوفاء )أو في االستمرار في الوفاء( بالتزامات األداء في المستقبل.تدر موارد للمجكانت التكاليف   •

 كان من المتوقع استرداد التكاليف اإلضافية للحصول على العقد مع العميل.  •

تحديد من قبل المجموعة لعقد  من الممكن عدم تكبد هذه التكاليف في حالة عدم الحصول على العقد أو في حالة عدم ال  كان  •
 متوقع.
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 إثبات اإليرادات )تتمة( 

 
 تكاليف العقود )تتمة(

 تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بالعقد )أو عقد محدد متوقع( على ما يلي: •
 العمالة المباشرة،  أ(

 لمواد المباشرة،  ا ب(
 تكاليف التخصيص التي تتعلق مباشرة بالعقد أو أنشطة العقد،  ج(
 التكاليف التي من الواضح انها قابلة للتحميل على العميل بموجب العقد، و  د(

 التكاليف األخرى المتكبدة فقط بسبب إبرام المنشأة للعقد.  هـ(
 

 موجودات ومطلوبات العقود 
قود أو مطلوبات  المنشأة عرض العقد في قائمة المركز المالي الموحدة كموجودات ع   قد باألداء، يتعين على عند قيام أحد طرفي الع

عقود استناًدا إلى العالقة بين أداء المنشأة وقيام العميل بالسداد. تمثل موجودات العقود حق المنشأة في العوض مقابل الخدمات التي  
مقابلها    مثل مطلوبات العقود التزام المنشأة بتحويل الخدمات إلى العميل، والتي استلمت المنشأةقامت المنشأة بتحويلها إلى العميل. وت

 العوض )أو أن العوض مستحق( من العميل. 
 

 اعتبارات األصيل مقابل الوكيل
ات على أساس إجمالي،  قامت المجموعة بإجراء تقويم للترتيبات الخاصة بها لتحديد ما إذا كانت تعمل كأصيل، وتقوم بإثبات اإليراد

ا التقويم، أخذت المجموعة بعين االعتبار ما إذا قامت بالحصول  أو تعمل كوكيل، وتقوم بإثبات اإليرادات على أساس الصافي. وفي هذ
على السيطرة على الخدمات المحددة قبل تحويلها إلى العميل، وكذلك المؤشرات األخرى مثل الطرف المسؤول بصورة رئيسية عن 

 كافة ترتيبات اإليرادات.  الخدمات، ومخاطر البضاعة، وحرية تحديد السعر. وقد تبين للمجموعة أنها تعمل كأصيل في  أداء
 

 متطلبات العرض واإلفصاح 
قامت المجموعة بتفصيل اإليرادات المثبتة من العقود المبرمة مع العمالء إلى فئات تبين مدى تأثر طبيعة اإليرادات والتدفقات النقدية 

 لالطالع على اإلفصاح المتعلق باإليرادات المفصلة. ( 27قيمتها وتوقيتها وعدم التأكد منها بالعوامل االقتصادية. انظر اإليضاح )و 
 

 اإليرادات األخرى
 يتم إثبات الربح من ودائع المرابحة ألجل على أساس مبدأ االستحقاق. 

 
 يتم إثبات اإليرادات األخرى عند تحققها.

 
 صاريف التكاليف والم

إيرادات. تصنف المصاريف المتعلقة بالتسويق وأنشطة الدعاية والترويج  تصنف التكاليف المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمات كتكلفة  
 كمصاريف تسويق. تصنف كافة المصاريف األخرى غير المباشرة كمصاريف عمومية وإدارية.

 
 الزكاة 

)"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية. يجنب مخصص للزكاة على   اركهيئة الزكاة والضريبة والجمتخضع المجموعة ألنظمة  
أساس مبدأ االستحقاق، ويتم احتسابها وتحميلها على أساس الوعاء الزكوي. يتم إجراء التعديالت، إن وجدت، على مخصص الزكاة  

 عند الحصول على الربوط النهائية من الهيئة. 
 
 نقدية النقدية وشبه  ال

ألرصدة لدى البنوك من النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها لدى البنوك، وجميعها متاحة لالستخدام من قبل  وا  تتكون النقدية
المجموعة ما لم ينص على خالف ذلك ولها فترات استحقاق لمدة ثالثة أشهر أو أقل، وتخضع لمخاطر غير جوهرية بشأن التغيرات  

 في القيمة. 
 

 مرابحة ألجل ال ودائع 
ائع المرابحة ألجل ودائع لدى بنوك تجارية محلية وفترة استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ الشراء ويتوقع بيعها خالل  دو تمثل 

 سنة من تاريخ الفترة المالية. 
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 األدوات المالية 

 
 قياس األولياإلثبات وال

 إن األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 
 

 التعاقدية لألداة المالية. يتم إثبات األداة المالية في قائمة المركز المالي الموحدة عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام 
 

في حالة البنود غير   –تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بشرائها أو إصدارها    -مة العادلة زائًدا  ية في األصل بالقيتقاس األداة المال
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
 الموجودات المالية 

 تصنيف الموجودات المالية
لدخل الشامل اآلخر، أو  ة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل االموجودات المالية، عند االثبات األولي لها، كمقاستصنف  

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

قيمة العادلة من خالل الربح تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين وأن تكون غير مخصصة بال
 أو الخسارة: 

 ألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و حتفاظ باأن يتم اال (أ
لي والعمولة على  أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األص (ب 

 المبلغ األصلي القائم.
 

اإلثب األولي عند  المقتناة  ات  غير  األسهم  فيه عرض    الستثمارات  رجعة  ال  بشكل  تختار  أن  للمجموعة  يجوز  المتاجرة،  ألغراض 
 التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على أساس كل استثمار على حده.

 
الدخل الشامل اآلخر كما هو مبين أعاله بالقيمة  المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل    تقاس كافة الموجودات المالية غير المقاسة بالتكلفة

العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وعند اإلثبات األولي، يمكن للمجموعة أن تخصص بشكل ال رجعة فيه أصل مالي يستوفي بطريقة  
مقاس بالقيمة العادلة من خالل  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ك أخرى المتطلبات الالزمة لقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة  

 الربح أو الخسارة إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك. 
 

يمة  م قياسه في األصل بسعر المعاملة( بالقيقاس األصل المالي في األصل )ما لم يكن ذمًما مدينة تجارية ال تتضمن مكون تمويل هام ت 
في حالة البنود غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    –تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالستحواذ عليه    - العادلة زائًدا  

 الخسارة. 
 

العادلة من خال  بالقيمة  استثماري  استثماراتها في وحدات صندوق  المجموعة بتصنيف  الخسارة حيث ال تقتصر قامت  أو  الربح  ل 
دفقات النقدية التعاقدية على المبلغ األصلي والعمولة فقط. لم تمارس المجموعة خيار تصنيف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من  الت

 (.32خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك ألنها ال تفي بتعريف استثمارات األسهم طبقًا لمعيار المحاسبة الدولي )
 

 القياس الالحق 
ية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الحقًا بالقيمة العادلة. ويتم إثبات صافي األرباح والخسائر،  تقاس الموجودات المال

 بما في ذلك أية عمولة أو توزيعات أرباح، في قائمة الدخل الموحدة.
 

استخدام طريقة معدل العمولة الفعلي. ويتم تخفيض  يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة بإن الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة  
التكلفة المطفأة بحسب خسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات دخل العمولة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية وخسائر االنخفاض  

 ة الدخل الموحدة. ر ناتجة عن التوقف عن اإلثبات في قائمفي قائمة الدخل الموحدة. ويتم إثبات أية أرباح أو خسائ
 

ولة تقاس االستثمارات في أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الحقًا بالقيمة العادلة. يتم إثبات دخل العم
الدخل الموحدة.  بية وخسائر االنخفاض في قائمة  المحتسب وفقا لطريقة معدل العمولة الفعلي وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجن

األرباح  يعاد تصنيف  اإلثبات،  التوقف عن  وعند  الموحدة.  الشامل  الدخل  قائمة  في  األخرى  والخسائر  األرباح  إثبات صافي  ويتم 
 والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى قائمة الدخل الموحدة.

 
المدرجة ب إثبات توزيعات األرباح القتقاس استثمارات األسهم  العادلة. يتم  بالقيمة  الشامل اآلخر الحقًا  الدخل  العادلة من خالل  يمة 

كإيرادات في قائمة الدخل الموحدة، ما لم تكن توزيعات األرباح تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم إثبات صافي  
حدة وال يعاد تصنيفه أبًدا إلى الربح أو الخسارة. لمو األرباح والخسائر األخرى في قائمة الدخل الشامل ا
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 عمليات إعادة التصنيف
باستثناء الفترة بعد قيام المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاصة بها إلدارة    ا، لهال يعاد تصنيف الموجودات المالية بعد اإلثبات األولي  

 الموجودات المالية. 
 

 التوقف عن اإلثبات
يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده 

 عند: دة للمجموعة(المالي الموحمن قائمة المركز 
انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو قيام المجموعة بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل أو  

المجموعة بتحويل   قامت  إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترتيبات فورية" وإذا ما )أ(  المخاطر التعهد بسدادها بالكامل    كافة 
مصاحبة لألًصل، أو )ب( لم تقم المجموعة بتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت  والمنافع ال

 بتحويل السيطرة على األصل. 
 

جب  ورية، فإنه يية ترتيبات فوفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاق
ء عليها تقويم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقا

در بات األصل بقعلى معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األًصل، تستمر المجموعة في إث
مجموعة المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضاً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة  ارتباط ال

 والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.
 

المستم االرتباط  قياس  يكون  يتم  الذي  الحد    على شكل ضمان ر  أو  للموجودات  األصلية  الدفترية  بالقيمة  المحولة  الموجودات  على 
 األقصى للمبلغ الذي يجب على المجموعة دفعه. 

 
 تقويم خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة

عة، والتي تستخدم س خسائر االئتمان المتوق( لقيا9للتقرير المالي )تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الواردة في المعيار الدولي  
 مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر. يتم تطبيق الطريقة لتقويم المخصص لقاء: 

 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة؛ و  •

 ت العقود.موجودا  •
 

ائر االئتمان السابقة  ر قبل كل فترة مالية وخسشه  12م المدينة على مدى  تحدد معدالت الخسارة المتوقعة على أساس بيانات سداد الذم 
صاد  المقابلة المتكبدة خالل هذه الفترة. يتم تعديل معدالت الخسائر السابقة لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقت

ملكة العربية السعودية ملي الناتج المحلي للمت المجموعة بتحديد إجماالكلي التي تؤثر على مقدرة العمالء على سداد الذمم المدينة. قا
عة )البلد الذي تقوم فيه بتقديم الخدمات( على أنه العامل األكثر مالئمة، وعليه تعدل معدالت الخسائر السابقة على أساس التغيرات المتوق

 في هذه العوامل. 
 

لسداد، الخسارة الناتجة عن التعثر،  لية: احتمال التعثر عن الخسارة إلى األجزاء التاتُقسم طريقة الخسارة المتوقعة عرض إجمالي مبلغ ا
 التعرض عند التعثر عن السداد. وفيما يلي وصفًا موجًزا لتلك األجزاء: 

تعاقدية المستحقة الخسارة الناتجة عن التعثر: تمثل تقديراً للخسارة الناتجة عن التعثر. ويتم تحديدها بالفرق بين التدفقات النقدية ال •
الجهة المقرضة بما في ذلك أية ضمانات رهنية. وعادة ما يتم عرضها كنسبة مئوية من التعرض  لمتوقع استالمها من قبل  وتلك ا

 عند التعثر عن السداد 

 احتمال التعثر عن السداد: يمثل احتمال التعثر على مدى أفق زمني معين. •

السداد: يمثل تقدي • التعثر عن  للتعرض بتاريخ تعثر  التعرض عند  المتوقعة في  مستقبلي، مع األخذ في االراً  التغيرات  عتبار 
التعرض بعد تاريخ إعداد القوائم المالية، بما في ذلك عمليات سداد المبلغ األصلي والعمولة والسحوبات المتوقعة على التسهيالت  

 المتعهد بها. 
 

 طريقة خسائر االئتمان المتوقعة 
الموجودات المالية. يشتمل نموذج احتمال  طة من الزمن لقياس االنخفاض في قيمة  المجموعة نموذج احتمال التعثر عند نقتستخدم  

الزمن. ويمكن  المخاطر عند نقطة من  الحالية، كما يحدد  المستمدة من دورة االئتمان  الزمن على المعلومات  التعثر عند نقطة من 
جراء عمليات احتساب  االئتماني وبدء احتمال التعثر عند إ  عند نقطة من الزمن لقياس مدى التدهوراستخدام هيكل شروط احتمال التعثر  

المخصصات. كذلك، عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر، بعد تحويل المدخالت بشكل صحيح، يمكن توقع التدفقات  
 والتكلفة المطفأة لألداة المالية.  النقدية واحتساب إجمالي القيمة الدفترية ومخصص الخسارة
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 تصورات المتوسط المرجح المتعلقة باالقتصاد الكلي 
تصورات مع تحقق النتيجة المرجحة باستخدام المجموعة بتضمين عامل االقتصاد الكلي المتمثل في إجمالي الناتج المحلي لوضع  تقوم  

ليل القائم على التصورات بإدراج المعلومات المستقبلية في تقدير االنخفاض في القيمة باستخدام  تصورات أسوأ وأفضل حالة. يقوم التح
الحتماالت غير المتحيزة، والذي المتعددة المستقبلية. يعكس تقدير خسائر االئتمان المتوقعة المبلغ المرجح با  تصورات االقتصاد الكلي 

 تملة.تم تحديده عن طريق تقويم عدد من النتائج المح
 

تصور على حده  بعد تعديل المدخالت الخاصة بالنموذج بتصورات االقتصاد الكلي المذكورة أعاله، يتم احتساب احتمال التعثر لكل  
الت المرجح الحتمال التعثر على أساس احتساب  المتوسط  المتوسط ويتم تحديد  الخطوة األخيرة، يتم تحديد  المحتملة. وفي  صورات 

 مان المتوقعة على مدى العمر بناًء على احتمالية التصورات.المرجح لخسائر االئت
 

لى خصائص مخاطر االئتمان باستخدام تقسيمات مثل المنطقة الجغرافية ونوع  تقوم المجموعة بإجراء تقويم لموجوداتها المالية بناًء ع 
 عثر ومعدالت االسترداد في حالة التعثر. ل وتصنيف العميل، وغير ذلك. وتعكس القطاعات المختلفة الفروقات في احتمال التالعمي

 
 تعريف التعثر

 في السياق أعاله، تنظر المجموعة في التعثر عند:

المجموعة  احتمال   • قيام  دون  بالكامل  للمجموعة  االئتمانية  التزاماته  بسداد  العميل  قيام  تسييل  عدم  مثل  إجراءات  أي  باتخاذ 
يوماً ألي التزام ائتماني جوهري   360وعد االستحقاق لما يزيد عن  الضمانات )في حالة االحتفاظ بها(، أو تجاوز العميل م

 تجاه المجموعة. 
 

 المخصص المحدد
موعة بإثبات المخصص المحدد  إثبات المخصص المحدد على أساس كل عميل على حده بتاريخ إعداد كل قوائم مالية. تقوم المجيتم  

 لمخصصات فقط عند استرداد المبالغ القائمة من العمالء. لقاء المبالغ المستحقة القبض من بعض العمالء. يتم عكس قيد ا
 

 الشطب 
ا. للموجودات المالية )إما بشكل جزئي أو بشكل كامل( عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادهيتم شطب إجمالي القيمة الدفترية  

تدفقات نقدية كافية أو مصادر دخل يمكن أن تدر عليه    ويكون ذلك عادةً عندما تحدد المجموعة بأن ال يوجد لدى المدين أية موجودات 
 لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. 

 
 المطلوبات المالية 

 ثبات األولي والقياساال
ضمانات المالية والتزامات القروض، كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو  تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية الخاصة بها، باستثناء ال 

الخسارة في حالة تبا الربح أو  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  المطلوبات  العادلة من خالل الربح والخسارة. تصنف  صنيفها  لقيمة 
 عند اإلثبات األولي لها. كمطلوبات مالية مقتناة ألغراض المتاجرة أو كمشتقات أو تم تخصيصها على هذا النحو 

 
 القياس الالحق 

  تقاس المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة، ويتم إثبات صافي األرباح والخسائر بما 
المطفأة باستخدام طريقة معدل   مصروف العمولة في قائمة الدخل الموحدة. تقاس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفةفي ذلك  

تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة. كما يتم إثبات أي  العمولة الفعلي. يتم إثبات مصروف العمولة وأرباح وخسائر  
 توقف عن اإلثبات في قائمة الدخل الموحدة.أرباح أو خسائر ناتجة عن ال

 
 التوقف عن اإلثبات

اللتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وفي حالة تبديل المطلوبات المالية لوبات المالية عند سداد ايتم التوقف عن اثبات المط
بتعديل شروط المطلوبات الحالية بشكل شبه كامل، عندئذ يتم اعتبار  الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو  

لمعنية توقف عن إثبات المطلوبات األصلية وإثبات مطلوبات جديدة. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية امثل هذا التبديل أو التعديل ك
 في قائمة الدخل الموحدة.
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 األدوات المالية )تتمة( 

 
 المقاصة 

لمالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم  المالية والمطلوبات اتتم مقاصة الموجودات  
المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات لمقاصة المبالغ  

 في آن واحد.
 

 والمستخدمة وتكاليف االستقدام التأشيرات المشتراة والمتاحة 
 

 التأشيرات المشتراة 
مقابل إصدار تأشيرات استقدام للقوى العاملة وتسجل بالتكلفة كتأشيرات  تمثل التأشيرات المشتراة المبالغ المدفوعة للجهات الحكومية 

 يرات استقدام القوى العاملة. متاحة. تشتمل التكاليف على كافة تكاليف الشراء المدفوعة للجهات الحكومية للحصول على تأش
 

 التأشيرات المتاحة والمستخدمة وتكاليف االستقدام
الرصيد غير المستخدم من التأشيرات الصادرة من الحكومة. ووفقًا للنظام السعودي، يجوز للمجموعة عند تمثل التأشيرات المتاحة  

 لمشتراة. تصنف التأشيرات المتاحة ضمن الموجودات المتداولة.رغبتها أن تسترد بالكامل المبالغ المدفوعة للحصول على التأشيرات ا
 

ى "تأشيرات مستخدمة" وتطفأ في قائمة الدخل الموحدة على أساس القسط الثابت على  يتم تحويل التأشيرات من "تأشيرات متاحة" إل
 مدى سنتين وفقًا لمدة عقد العمل. 

 
ء هذه التكاليف عند تفعيل  تقدام نظير الخدمات التي تم الحصول عليها. يتم إطفاتمثل تكاليف االستقدام المبلغ المدفوع لوكاالت االس

 لموحدة على مدى سنتين وفقًا لمدة عقد العمل. التأشيرة في قائمة الدخل ا
 

اء العقد  يتم شطب مبلغ الرصيد غير المطفأ من التأشيرات المستخدمة وتكاليف االستقدام مباشرة في قائمة الدخل الموحدة في حالة إنه
 أو حدوث أي شيء يمنع استمرار الخدمة. 

 
االستقدام كموجودات متداولة إذا كان من المتوقع استخدامها خالل سنة اعتباًرا من تاريخ  يتم تصنيف التأشيرات المستخدمة وتكاليف 

 قائمة المركز المالي الموحدة، وإال يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة.
 

 العمل  رسوم اإلقامة وتصاريح
 وفقًا لصالحية تلك التصاريح. يتم إطفاء رسوم اإلقامة وتصاريح العمل في قائمة الدخل الموحدة على مدى سنة واحدة

 
 معدات ال ممتلكات وال

القيمة المتراكمة، إن وجدت. المتراكم وخسائر االنخفاض في  التاريخية، بعد خصم االستهالك  بالتكلفة  الممتلكات والمعدات    تظهر 
التاريخية على المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء هذه البنود. تقيد مصاريف اإلصالح والصيانة كمصاريف في قائمة    التكلفةتشتمل  

الدخل الموحدة خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها. تتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من قيمة أو عمر الموجودات 
 تأجرة بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر. ني المست المباالمعنية. تطفأ تحسينا

 
يمثل حساب األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ الموجودات في مرحلة اإلنشاء أو التطوير. يتم تحويل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ 

ا لطبيعة األصل( بعد إحضار األصل إلى الموقع و/ أو الحالة الالزمة لتأهيله للعمل  ات )وفقً والمعد  إلى الفئة المالئمة ضمن الممتلكات 
على النحو المنشود من قبل اإلدارة. تشتمل تكلفة أي بند من بنود األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ على سعر الشراء وتكلفة اإلنشاء/  

لبند الذي تريده اإلدارة. تتم رسملة التكاليف المرتبطة باختبار بنود األعمال ء هذا اأو شرا التطوير وأية تكاليف متعلقة مباشرة بإنشاء
الرأسمالية تحت التنفيذ )قبل إتاحتها لالستخدام( بعد خصم المتحصالت من بيع أي إنتاج خالل فترة االختبار. إن األراضي واألعمال  

 اؤها.الرأسمالية تحت التنفيذ ال يتم استهالكها وال إطف
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 الممتلكات والمعدات )تتمة( 
 

احتسابه بطريقة للغرض الذي أنشئ من أجله. ويتم كات والمعدات القابلة لالستهالك  يحسب االستهالك بدءاً من تاريخ توفر بند الممتل
 التالي:ار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو القسط الثابت على مدى األعم

 
 عدد السنوات  

 10 - 4  المعدات المكتبية
 40 - 20  المباني

 4  السيارات 
 10  األثاث والتركيبات

 سنوات أو فترة اإليجار، أيهما أقصر  10  تحسينات المباني المستأجرة
 

 ة، وإدراجها في قائمة الدخل الموحدة. االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترييتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات 
 

تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات والمعدات سنوياً، ويتم تعديلها بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك  
 ماً، بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة.مالئ
 

ن إثبات أي بند من بنود الممتلكات والمعدات وذلك عند االستبعاد أو عند عدم وجود منافع مستقبلية متوقعة من االستعمال.  توقف ع يتم ال
صالت االستبعاد والقيمة  تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي يتم احتسابها كفرق بين صافي متح

 ها التوقف عن إثبات األصل.مة الدخل الموحدة وذلك خالل الفترة التي يتم فيالدفترية لألصل( في قائ
 

القاب القيمة  الدفترية عن  القيمة  القابلة لالسترداد في حالة زيادة  قيمتها  إلى  للممتلكات والمعدات فوًرا  الدفترية  القيمة  لة  يتم تخفيض 
 لالسترداد المقدرة لها. 

 
 االستثمارات العقارية 

  إيجار أو الزيادة الرأسمالية في قيمتها أو كالهما.   تحقيق دخلارية من العقارات التي يتم االحتفاظ بها بغرض  ثمارات العقتتكون االست 
فاظ بها بهدف تحقيق دخل إيجار أو  يتم تصنيف العقارات المقتناة بموجب عقود اإليجار كاستثمارات عقارية، وذلك عندما يتم االحت

 أو لألغراض اإلدارية.  ا، وليس للبيع خالل دورة األعمال العاديةزيادة رأس المال أو كالهم
 

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

 يف المتعلقة بإحالل جزء من االستثمارات العقارية القائمة عند تكبد تلك التكاليف في حالة الوفاء بمعايير اإلثبات. التكال
 

ك المتراكم واالنخفاض في القيمة. ال يتم  مالها، تظهر االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالوبعد اإلثبات األولي لها، أي بعد إك
والمشاريع قيد اإلنشاء. يتم احتساب االستهالك من تاريخ توفر بند االستثمار العقاري القابل لالستهالك للغرض  استهالك األراضي  

 قسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات.الذي أنشئ من أجله. ويتم احتسابه بطريقة ال
 

صاريف االصالح والصيانة على قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، من  ل متحم
 قيمة أو عمر األصل المعني.

 
ى  تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويالت من االستثمارات العقارية إلتتم التحويالت إلى/ من االستثمارات العقارية فقط عند وجود  

المحاسبة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ تغير االستخدام. وعندما  العقارات المشغولة من قبل المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بشأن  
للسياسات المتبعة  تصبح العقارات المشغولة من قبل المالك استثمارات عقارية، تقوم ا لمجموعة بالمحاسبة عن هذه العقارات طبقاً 

 لممتلكات والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام. بشأن ا
 

 يتم التوقف عن إثبات االستثمارات العقارية أما عند استبعادها أو سحبها من االستخدام بصورة نهائية وعدم توقع أية منافع اقتصادية
ل في قائمة الدخل وذلك في فترة  مستقبلية من استبعادها. ويتم إثبات الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألص

التوقف عن اإلثبات. 
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 الموجودات غير الملموسة
موجودات غير الملموسة  تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند اإلثبات األولي لها بالتكلفة. تمثل تكلفة ال 

األولي لها، تقيد الموجودات غير الملموسة    المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد اإلثبات 
اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً،  بالتكلفة نا فيما عدا  قصاً 

 لتي يتم تكبدها فيها.تكاليف التطوير المرسملة، وتدرج المصاريف ذات العالقة في قائمة الدخل الموحدة وذلك خالل الفترة ا
 

ات غير الملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر  تصنف األعمار اإلنتاجية للموجود
لى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إ  محدد على مدى

لموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية  حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء ا
ت في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل  كل فترة مالية. يتم معالجة التغيرا 

–   ً يتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. يتم إثبات مصروف   وذلك بتعديل فترة أو طريقة إطفاء، حسبما هو مالئم، و محاسبيا
 انتاجي محدد في قائمة الدخل الموحدة ضمن المصاريف العمومية واإلدارية. إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر

 
نها، ويتم احتسابه بطريقة القسط الثابت يتم احتساب اإلطفاء اعتباراً من تاريخ توفر الموجودات غير الملموسة لالستخدام المنشود م

 على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي:
 د السنواتدع 

 10 تراخيص تدبير 
 4 غير ملموسة أخرى موجودات 

 2 عالقات العمالء 
 

اختبارها سنوياً للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها وذلك  ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد بل يتم  
دات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي غير اإلنتاجي للموجو   يتم مراجعة العمر لوحدها أو على مستوى الوحدة المدرة للنقدية.

اإلنتاجي ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير من "عمر غير  محدد سنوياً وذلك للتأكد فيما إذا كان التقويم الذي تم إجراؤه للعمر  
 محدد" إلى "عمر محدد" على أساس مستقبلي.

 
)أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة(، أو عند عدم وجود    ت غير الملموسة عند االستبعاديتم التوقف عن إثبات الموجودا

الستخدام أو االستبعاد. تدرج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التوقف عن إثبات أي أصل )والتي  منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من ا
 والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل الموحدة.  يتم احتسابها كفرق بين صافي متحصالت االستبعاد
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
ى وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي  تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل عل

إ االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة جراء  حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً 
للنقدية،    بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة األعلى للقيمة العادلة لألصل أو الوحدة المدرة

دي ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية واردة مستقلة بشكل كبير عن تلك  ناقصا تكاليف البيع والقيمة الحالية، ويتم تحديدها ألصل فر
الناتجة عن الموجودات األخرى أو مجموعات من الموجودات. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لألًصل، أو الوحدة المدرة للنقدية، عن 

نخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد له. وعند القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل أو الوحدة المدرة للنقدية، يعتبر م
ذي  تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم )لما قبل الزكاة( وال

 . يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل
 

تقوم المجموعة باحتساب االنخفاض في القيمة على أساس الموازنات التفصيلية والتوقعات والتي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل 
وحدة من الوحدات المدرة للنقدية بالمجموعة التي خصصت إليها الموجودات الفردية. تغطي هذه الموازنات والتوقعات عادة فترة 

ترات األطول، يتم احتساب معدل النمو للمدى الطويل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية بعد خمس سنوات. وبالنسبة للف
 فترة الموازنة. 

 
يتم اثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في قائمة الدخل الموحدة ضمن المصاريف وبما يتمشى مع وظيفة األصل 

 المنخفض القيمة. 
 

للموجودات عدا المذكورة أعاله، يتم في نهاية كل سنة مالية، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض    بالنسبة
المثبتة سابقاً لم تعد موجودة أو نقصت. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو  

 دية.رة للنقالوحدة المد
 

يتم عكس قيد خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً، فيما عدا الشهرة، فقط في حالة وجود تغير في االفتراضات المستخدمة في تحديد القيمة 
د القابلة لالسترداد منذ تاريخ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عكس القيد هذا محدود بحيث ال تزيد القيمة القابلة لالستردا

عن القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها، بعد خصم االستهالك، فيما لو لم يتم إثباتها خسارة االنخفاض في السنوات   لألصل 
 السابقة. يتم إثبات عكس القيد هذا في قائمة الدخل الموحدة.

 
 محتجزة التأمينات ال

تم شهرين  لراتب  المساوية  المبالغ  المحتجزة  التأمينات  لحين تحصيله  تمثل  المجموعة  لدى  بها  ومحتفظ  كتأمينات  العمالء  من  ا 
استكمال/إنهاء عقود القوى العاملة. وعند إنهاء العقد أو وقوع أي شيء يحول دون استمرار الخدمة، تقوم المجموعة باسترداد الرصيد 

 حتجزة ضمن المطلوبات المتداولة.نات المأو استخدامه لقاء المبالغ القائمة المستحقة من العمالء. وعليه، يتم إظهار التأمي
 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

 االلتزامات قصيرة األجل 
إن االلتزامات المتعلقة باألجور والرواتب، بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وتذاكر السفر والبدالت، المتوقع  

ترة التي يقوم فيها الموظفين بتقديم الخدمات ذات العالقة، يتم إثباتها بشأن خدمات  انتهاء الفسدادها بالكامل خالل اثني عشر شهرا بعد  
غ الموظفين حتى نهاية الفترة المالية، وتقاس بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية االلتزامات. يتم عرض االلتزامات ضمن الدائنين والمبال

 حدة. لمالي المو المستحقة الدفع واألخرى في قائمة المركز ا
 

 التزام مكافأة نهاية الخدمة 
 يمثل برنامج المنافع المحددة األساسي الخاص بالمجموعة برنامج مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ مقطوع. 

 
هذا  القوائم المالية. إن  يمثل التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة بتاريخ إعداد  

 البرنامج غير ممول، األمر الذي يعني قيام المجموعة بدفع المنافع حال استحقاقها عند ترك الموظفين للعمل. 
 

يتم إعادة قياس التزام المنافع المحددة بشكل دوري من قبل اكتواريين مستقلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد 
ع المحددة بخصم التدفقات النقدية الصادرة المستقبلية المقدرة باستخدام أسعار العمولة لسندات الشركات  حالية اللتزام المنافالقيمة ال

عالية الجودة المسجلة بالعملة التي سيتم دفع المنافع بها، وتكون لها شروط تقارب شروط االلتزامات ذات العالقة. وفي حالة عدم  
، تم تحديد  2021ديسمبر    31جودة، تستخدم أسعار السوق على السندات الحكومية. في  دات الشركات عالية الوجود أسواق عميقة لسن

 معدل الخصم وفقًا للعائدات المالحظة على السندات الحكومية السعودية.
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 مة( مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تت 

 
 التزام مكافأة نهاية الخدمة )تتمة( 

يتوقف التزام المنافع المحددة أيًضا على االفتراضات المتعلقة بالزيادات المستقبلية في الرواتب والمعدل الذي من المتوقع عنده ترك 
بالنسبة للعمالة والعمالة    % 0% سنويًا بالنسبة للموظفين و 4افترضت المجموعة أن الرواتب ستزيد بمعدل  الموظفين والعمالة للعمل.  

المنزلية، وذلك لتوفير االستقرار لحساب الدخل الشامل اآلخر. تعتبر معدالت استقالة الموظفين مرتفعة للغاية، لكن يمكن أن تتغير  
 بتحديث هذا االفتراض من سنة ألخرى تماشيًا مع تطور الخبرات الجديدة.بسرعة من سنة ألخرى. عليه، تقوم المجموعة 

 
تم احتساب صافي تكلفة العمولة بتطبيق معدل الخصم على صافي رصيد التزام المنافع المحددة. يتم إدراج هذه التكلفة في رواتب ي

و  أرباح  إثبات  يتم  الموحدة.  الدخل  قائمة  في  األخرى  الموظفين  ومنافع  في  ومصاريف  التغيرات  الناتجة عن  القياس  إعادة  خسائر 
الحالية اللتزامات  االفتراضات االكتوارية في ا  القيمة  التغيرات في  إثبات  الدخل الشامل اآلخر. يتم  التي تحدث فيها في بنود  لفترة 

 موحدة كتكاليف خدمة سابقة. المنافع المحددة الناتجة عن تعديالت البرنامج أو تقليص األيدي العاملة مباشرة في قائمة الدخل ال
 

المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وكذلك الزيادة في االلتزام بمعدالت الخصم المستخدمة مباشرة   يتم إثبات تكاليف الخدمات الحالية والسابقة
االفتراضات يتم إدراجها في قائمة الدخل الموحدة. إن أي تغيرات في صافي المطلوبات نتيجة لعمليات التقويم االكتواري والتغيرات في  

 كإعادة قياس في الدخل الشامل اآلخر. 
 

 ة التقويم االكتواري بعين االعتبار أحكام نظام العمل السعودي باإلضافة إلى السياسة الخاصة بالمجموعة. تأخذ عملي
 

 عقود اإليجار 
 

 موجودات حق االستخدام
بالتكلفة شاملة مبلغ القياس األولي اللتزام عقود اإليجار، وأي دفعات إيجار مدفوعة يتم في األصل قياس موجودات حق االستخدام  

يخ بدء اإليجار أو قبله، ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة وأي تكاليف مباشرة أولية وتكاليف إعادة األصل إلى حالته األصلية، إذ  بتار
 ينطبق ذلك.

 
 التزامات اإليجار

جوهرها( ناقًصا    ذ ينطبق ذلك، على صافي القيمة الحالية للدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في تشتمل التزامات اإليجار، إ
أي حوافز إيجار مستحقة القبض ودفعات اإليجار المتغيرة التي يتم تحديدها وفقًا لمؤشر أو معدل ما، والمبالغ المتوقع دفعها من قبل  

قية، وسعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكًدا بصورة معقولة من ممارسة ذلك  المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتب
 خيار، ودفعات غرامات إنهاء عقد اإليجار إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلك الخيار. ال
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة
ا )أي عقود اإليجار  يق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بهتقوم المجموعة بتطب

شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي   12التي تبلغ مدتها  
يجار رسملة وتعتبر غير هامة لقائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة ككل. يتم إدراج دفعات اإلال تفي بحد المجموعة األدنى لل

المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة  
 اإليجار.

 
عند تحديد مدة عقود اإليجار التي تتضمن خيارات التجديد واإلنهاء وتقدير معدل ( اإلفصاح عن األحكام الهامة  3تم في اإليضاح )

 اإلضافي. االقتراض 
 

 توزيعات األرباح 
تقوم المجموعة بإثبات االلتزامات المتعلقة بدفع توزيعات األرباح للمساهمين في الشركة األم عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع  

األرباح عند    تقدير الشركة. وطبقاً ألحكام نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، تتم الموافقة على توزيعات لم يعد يتوقف على  
المرحلية عند   تقيد توزيعات األرباح  الملكية.  مباشرة ضمن حقوق  المقابل  المبلغ  إثبات  ويتم  المساهمين،  قبل  المصادقة عليها من 

 مجلس اإلدارة. اإلعالن عنها والموافقة عليها من قبل 
 

 المخصصات 
موعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على المج

يتم إثبات   األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام وأنه يمكن إجراء تقديٍر لمبلغ االلتزام بشكل موثوق به. ال 
 مخصصات لقاء خسائر العمليات المستقبلية.
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 المخصصات )تتمة( 
 

تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي في نهاية الفترة المالية. يمثل 
ليات التقويم الحالية في السوق للقيمة الزمنية للنقود عممعدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية معدل ما قبل الزكاة الذي يعكس  

 والمخاطر المصاحبة لاللتزام. يتم إثبات الزيادة في المخصص نتيجة مرور الوقت كتكاليف تمويل. 
 

 المعلومات القطاعية 
 القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي: 

 مصاريف، يقوم بأنشطة يمكن أن تتحقق منه إيرادات وتتكبد فيها   •

 يتم تحليل نتائج عملياته باستمرار من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد وتقويم األداء، و  •

 تتوفر بشأنه معلومات مالية. •
 

وحدة استراتيجية  مستقلة وفقًا لطبيعة الخدمات المقدمة، ويمثل كل قطاع  يتم تنظيم وإدارة األعمال التشغيلية الخاصة بالمجموعة بصورة  
 تقدم منتجات مختلفة للسوق الخاصة به.

 
 ألغراض إدارية، تم تقسيم المجموعة إلى قطاعين، بناًء على خدمات توريد القوى العاملة كما هو مبين أدناه:

 بها. ل جزًءا من اإليرادات الناتجة من قطاع الشركات الخاص تقوم المجموعة بتوريد القوى العاملة للشركات، التي تشك •

وبالمثل، تقوم المجموعة بتوريد القوى العاملة لألفراد حسب احتياجاتهم )مثل الممرضات والخدم وغير ذلك(، والتي تشكل جزًءا   •
 من اإليرادات الناتجة من قطاع األفراد. 

 
دات في بيئة اقتصادية أو العمليات أو المنشآت التي تزاول أنشطة مدرة لإليراالقطاع الجغرافي عبارة عن مجموعة من الموجودات  

معينة وتتعرض لمخاطر وعوائد مختلفة عن تلك العاملة في بيئات اقتصادية أخرى. تتم عمليات المجموعة في كل من المملكة العربية  
 السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

 
 سارية المفعول بعد والمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير الصادرة وغير  -5
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للمجموعة.  

 المعايير، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها. تعتزم المجموعة تطبيق هذه 

 معدلة المعايير والتفسيرات الجديدة وال
 تسري على 

 الفترات السنوية 
 2023يناير  1 تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة  (:1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 2022يناير  1 ( 3الدولي للتقرير المالي )التعديالت على المعيار  -اإلطار المفاهيمي إلى  اإلشارة

المقصودالمتحصال الممتلكات واآلالت والمعدات: الدولي   -ت قبل االستخدام  المحاسبة  تعديالت على معيار 
 2022يناير  1 ( 16)

 2022يناير  1 (37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  -تكاليف الوفاء بالعقد  -العقود المتوقع خسارتها 

لغرض    % 10دود اختبار نسبة  األدوات المالية، األتعاب التي تكون في ح  –(  9المعيار الدولي للتقرير المالي )
 2022يناير  1 التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

 2023يناير  1 (8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) –تعريف التقديرات المحاسبية

( الخاص  2( وبيان الممارسات )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  –السياسات المحاسبية اإلفصاح عن  
 ير الدولية للتقرير المالي بالمعاي

 
 2023يناير  1
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 والمعدلة )تتمة( المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد والمعايير والتفسيرات الجديدة  -5

 
 )تتمة( المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

 
 و غير متداولة تصنيف المطلوبات كمتداولة أ (:1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

( لتحديد  1المحاسبة الدولي )  من معيار  76إلى    69، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من  2020في يناير  
  توضح التعديالت: المتطلبات الخاصة بتصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة.

 ما المقصود بحق تأجيل السداد •

 يكون موجوًدا في نهاية الفترة المالية  أن حق التأجيل يجب أن  •

 السدادأن التصنيف ال يتأثر باحتمالية ممارسة المنشأة لحقها في تأجيل  •

المشتقات الضمنية في التزام قابل للتحويل هو نفسه أحد أداة حقوق ملكية، فلن تؤثر شروط االلتزام    ىإحدأنه فقط إذا كانت   •
 على تصنيفه.

 
ا  تقوم المجموعة حاليً  ، ويتعين تطبيقها بأثر رجعي.2023يناير  1ات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد تسري التعديالت على الفتر

بتقييم األثر الناتج عن هذه التعديالت على الممارسة الحالية، وال تتوقع أن يكون لديها أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة 
 للمجموعة.  

  
 ( 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) -المفاهيمي اإلشارة إلى اإلطار 

 -("عمليات تجميع األعمال" 3ة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) ، أصدر مجلس معايير المحاسب2020في مايو 
د وعرض القوائم المالية، الصادر في عام تهدف التعديالت إلى استبدال اإلشارة إلى إطار إعدا اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي.

 .في متطلباتهدون تغيير جوهري   2018مارس  ، باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي للتقرير المالي الصادر في 1989
 

ائر  ( تفاديًا إلصدار أرباح أو خس3أضاف المجلس أيًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقرير المالي )
( أو التفسير 37سبة الدولي )محتَملة في "اليوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معيار المحا 

  .منفصل( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي: الرسوم، إذا تم تكبدها بشكل 21)
 

( فيما يتعلق بالموجودات المحتملة والتي  3شادات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي )في الوقت نفسه، قرر المجلس توضيح اإلر
  تتأثر باستبدال اإلشارة إلى إطار إعداد وعرض القوائم المالية.لن 
 

تقوم المجموعة حاليًا   ، ويتم تطبيقها بأثر مستقبلي.2022يناير    1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  
أن يكون لديها أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة بتقييم األثر الناتج عن هذه التعديالت على الممارسة الحالية، وال تتوقع  

  للمجموعة.
 

 ( 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) -المتحصالت قبل االستخدام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدات:
بل االستخدام المقصود"، والذي المتحصالت ق  -، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية "الممتلكات واآلالت والمعدات  2020في مايو  

أي متحصالت بيع البنود المنتجة أثناء إحضار    -من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات    - يحظر على المنشآت الخصم  
بإثبات المتحصالت    وبدالً من ذلك، تقوم المنشأة موقع والحالة الالزمة لتأهيله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارةذلك األصل إلى ال

  من بيع هذه البنود، والتكاليف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.
 

التي تبدأ   السنوية  المالية  الفترات  التعديل على  الممتلكات 2022ر  يناي  1بعد    في أو يسري  ، ويجب تطبيقه بأثر رجعي على بنود 
تقوم  واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عندما تقوم المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. 

أن يكون لديها أي أثر جوهري على القوائم   ، وال تتوقعالمجموعة حاليًا بتقييم األثر الناتج عن هذه التعديالت على الممارسة الحالية
المالية الموحدة للمجموعة. 
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 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد والمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(      -5

 
 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(

 
 (37التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  -الوفاء بالعقد تكاليف   -العقود المتوقع خسارتها 

( لتحديد التكاليف التي يتعين على 37، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )2020في مايو 
  المنشأة إدراجها عند تقييم ما إذا كان العقد متوقع خسارته أو خاسًرا. 

 
التكاليف المتعلقة مباشرة". تشتمل التكاليف المتعلقة مباشرة بعقد تقديم البضاعة أو الخدمات على كل  لتعديالت "طريقة  تستخدم هذه ا

ال تتعلق التكاليف العمومية واإلدارية بشكل مباشر بالعقد،   من التكاليف اإلضافية وتوزيع التكاليف المرتبطة مباشرة بأنشطة العقد.
  كاليف صراحة على الطرف اآلخر بموجب العقد.تم تحميل تلك التويتم استبعادها، مالم ي

 
سوف تطبق المجموعة هذه التعديالت على العقود   .2022يناير   1تسري التعديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

تقوم المجموعة حاليًا بتقييم األثر   ل مرة. ها التعديالت ألو التي لم تِف بعد بجميع التزاماتها في بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق في
 الناتج عن هذه التعديالت على الممارسة الحالية، وال تتوقع أن يكون لديها أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة. 

 
( المالي  للتقرير  الدولي  المالية  9المعيار  األدوات  التي تكون في حدود  –(  إثبات   % 10اختبار نسبة    األتعاب  التوقف عن  لغرض 

 المطلوبات المالية 
على المعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية   2020- 2018كجزء من التحسينات السنوية لألعوام  

راء تقويم للتأكد من وجود بتضمينها عند إج  يوضح التعديل األتعاب التي تقوم المنشأة (. 9تعدياًل على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تشتمل هذه الرسوم فقط   اختالف جوهري في شروط المطلوبات المالية الجديدة أو المعدلة عن الشروط األصلية للمطلوبات المالية.
قترض  ستلمة من قبل المعلى تلك األتعاب المدفوعة أو المستلمة بين المقترض والجهة المقرضة، بما في ذلك األتعاب المدفوعة أو الم 

تطبق المنشأة هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة   أو الجهة المقرضة نيابة عن اآلخر.
  المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أوالً هذا التعديل.

 
سوف تطبق المجموعة  ، مع السماح بالتطبيق المبكر له. 2022يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد  يسري التعديل على الفترات المالية  

الً هذا  هذا التعديل على المطلوبات المالية التي تم تعديلها أو تبديلها في أو بعد بداية الفترة المالية السنوية التي تطبق فيها المنشأة أو 
ديالت على الممارسة الحالية، وال تتوقع أن يكون لديها أي أثر جوهري ييم األثر الناتج عن هذه التعتقوم المجموعة حاليًا بتق التعديل.

 على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
 

 (8التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) –تعريف التقديرات المحاسبية
( حيث يقدم تعريفًا "للتقديرات  8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية  2021في فبراير  
 .توضح التعديالت الفرق بين التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية وتصحيح األخطاء المحاسبية".

 وضع التقديرات المحاسبية.  كما توضح التعديالت أيًضا كيفية استخدام المنشآت لطرق القياس والمدخالت لغرض
 

، ويتم تطبيقها على التغيرات في السياسات المحاسبية  2023يناير    1عديالت على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد  تسري الت
اح بالتطبيق المبكر لها بشرط أن يتم اإلفصاح عن مع السم والتغيرات في التقديرات المحاسبية التي تطرأ في أو بعد بداية تلك الفترة،

المجموعة حاليًا بتقييم األثر الناتج عن هذه التعديالت على الممارسة الحالية، وال تتوقع أن يكون لديها أي أثر جوهري   تقوم هذا األمر.
على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.
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 بعد والمعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة( المعايير الصادرة وغير سارية المفعول      -5

 
 صادرة وغير سارية المفعول بعد )تتمة(المعايير ال

 
( الخاص بالمعايير الدولية للتقرير 2( وبيان الممارسات )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )  –اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 المالي 
( الخاص  2ان الممارسات )( وبي1ير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )، أصدر مجلس معاي2021في فبراير  

 بالمعايير الدولية للتقرير المالي "إبداء أحكام األهمية النسبية"، والذي يقدم فيه توجيهات وأمثلة لمساعدة المنشآت على تطبيق أحكام 
صاحات عن وتهدف التعديالت إلى مساعدة المنشآت على تقديم إف ات المحاسبية.األهمية النسبية على اإلفصاحات المتعلقة بالسياس

السياسات المحاسبية على نحو أكثر نفعًا من خالل استبدال متطلب إفصاح المنشآت عن سياساتها المحاسبية "الهامة" بمتطلب اإلفصاح  
ية تطبيق المنشآت لمفهوم األهمية النسبية في اتخاذ القرارات  عن سياساتها المحاسبية "ذات األهمية النسبية" وإضافة إرشادات حول كيف

  تعلقة باإلفصاح عن السياسات المحاسبية.الم
  

، مع السماح بالتطبيق 2023يناير    1( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1تسري التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
تطبيق تعريف األهمية   ( تقدم إرشادات غير إلزامية بشأن 2التعديالت التي تم إجراؤها على بيان الممارسات )ونظًرا ألن   بكر،الم

  النسبية على المعلومات المتعلقة بالسياسات المحاسبية، فأنه ليس من الضروري تحديد تاريخ سريان لهذه التعديالت.
  

ع  ومن غير المتوق  عند سريانها.  الموحدة للمجموعةعديالت الجديدة في القوائم المالية  تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والت
أن يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة أي أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة في فترة تطبيقها 

 األولي.
 

 والمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 
ا أو بعد ذلك   2021يناير    1لتي تبدأ في  طبقت المجموعة وتبين لها أن المعايير والتعديالت التالية السارية على الفترات السنوية 

 التاريخ ليس لها أي أثر على هذه القوائم المالية الموحدة.
 

( 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9الدولي للتقرير المالي )التعديالت على المعيار    -  2المرحلة    -إحالل سعر الفائدة المرجعي  •
 ( 16( والمعيار الدولي للتقرير المالي )4ولي للتقرير المالي )(، والمعيار الد7والمعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 بعد. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول

 
 النقدية وشبه النقدية    -6

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 57,143,219 67,762,014 بنوك نقد لدى ال
 - 21,428,303 قصيرة األجل   مرابحة ودائع

 766,422 228,679 نقد في الصندوق 

 57,909,641 89,418,996 اإلجمالي
 

 %.2.55قل( جل )استحقاق ثالثة أشهر أو ألودائع المرابحة قصيرة األ 2021ديسمبر  31معدل العمولة خالل السنة المنتهية في بلغ 
 

 
 مرابحة ألجل ال ودائع  -7

 
  استحقاقهاتمثل ودائع المرابحة ألجل ودائع لدى بنوك تجارية محلية وفترة استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ الشراء ويتوقع  

ديسمبر   31بحة ألجل كما في  خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. يتم تحديد أسعار العموالت المتغيرة على ودائع المرا
بلغ متوسط معدالت العمولة خالل السنة المنتهية في    على أساس األسعار التجارية السائدة في السوق.  2020سمبر  دي  31و   2021

 %(.1.3: 2020ديسمبر  31% )1.2على هذه االستثمارات  2021ديسمبر  31
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 التجاريون   مدينونال -8

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 229,991,119 258,040,194 تجاريون مدينون 
 25,875,608 3,215,061 (12مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 261,255,255 255,866,727 
 ( 70,770,668) ( 75,090,257)  خسائر ائتمان متوقعةناقصاً: مخصص 

 186,164,998 185,096,059 

   
   *( )الجزء غير المتداول  صاً:ناق

 - 13,994,804 تجاريون مدينون 
 - ( 9,833,196) مخصص خسائر ائتمان متوقعة ناقصاً:

 4,161,608 - 

 185,096,059 182,003,390 الجزء المتداول

 
م واحد. بلغت تكلفة التمويل ألكثر من عاالتي سيتم تسويتها من قبل العميل على أساس التقسيط  الذمم المدينة  يتعلق المبلغ ب )*( 

 : ال شيء(. 2020لاير سعودي ) 1,928,716 قيمة قدرها المصاحبة نتيجة خصم هذه الذمم المدينة طويلة األجل
 
ى شتمل أرصدة المدينين التجاريين على صافي المبالغ المستحقة بدون عمولة من العمالء الذين ال يوجد لهم تصنيف ائتماني. بناًء علت

ال الحصول على  الخبرة  المجموعة  ليس من سياسة  وأنه  قيمتها.  لم تنخفض  التي  التجارية  المدينة  الذمم  كافة  يتوقع تحصيل  سابقة، 
 ضمانات بشأن الذمم المدينة، وبالتالي فإن معظمها بدون ضمانات.

 
 كاآلتي:  متوقعةالئتمان االخسائر كانت حركة مخصص  

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 سعوديلاير 
   

 62,982,354 70,770,668 بداية السنةفي 
 - 6,659,952 (36تابعة )إيضاح  ةباالستحواذ على شرك المتعلق

 7,829,544 ( 2,340,363) المحمل للسنة  / )عكس قيد(
 ( 41,230) - مبالغ مشطوبة

 70,770,668 75,090,257 في نهاية السنة

 
 قيمتها: المدينة التي لم تنخفضفيما يلي تحليالً ألعمار الذمم 

 
 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها     

 
 

 اإلجمالي 
غير متأخرة السداد  
 يوما   90أقل من  ولم تنخفض قيمتها 

90 – 180 
ا   يوم 

180-360 
ا   يوما   360أكثر من  يوم 

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

       

 20,220,733 10,110,366 25,275,916 53,921,954 76,636,029 186,164,998 2021ديسمبر  31

خسائر االئتمان  معدل  
 % 60.258 % 20.910 %6.729 %0.95 - % 40.335 المتوقعة 

 23,934,959 11,862,497 26,636,275 59,621,419 63,040,909 185,096,059 2020ديسمبر  31

االئتمان  خسائر معدل 
   %48.764 %18.701 %3.340 %0.080 - %38.234 المتوقعة 
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 موجودات ومطلوبات العقود  -9
 

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

الحقوق المتعلقة بها غير مشروطة. ويكون ذلك عادة عند قيام المالية. يتم تحويل موجودات العقود إلى الذمم المدينة عندما تصبح  
 يوم.  90 عن  مدد تقل خالل موجودات العقود يتم فوترة  المجموعة بإصدار الفاتورة إلى العميل.

 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 59,914,658 69,060,370 موجودات عقود 
 ( 2,309,821) ( 57,707) ر ائتمان متوقعةخسائناقصاً: مخصص 

 57,604,837 69,002,663 اإلجمالي

 
 :متوقعةالئتمان االخسائر  مخصص حركةبفيما يلي بيان 

 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي

   
 121,677 2,309,821 في بداية السنة

 2,188,144 ( 2,252,114) للسنة المحمل  / )عكس قيد(

 2,309,821 57,707 في نهاية السنة

 
 عقود المطلوبات 

العمالء واإليرادات غير المكتسبة، والتي بشأنها يتم إثبات  تتعلق مطلوبات العقود بصورة رئيسية بالعوض المدفوع مقدماً والمستلم من  
 اإليرادات عند الوفاء بالتزامات األداء. 

 

 
 2021ديسمبر  31

 ي لاير سعود
 2020ديسمبر  31

 لاير سعودي
 97,440,652 90,319,601 في بداية السنة

 1,239,114,964 1,149,916,094 اإلضافات 
 ( 1,246,236,015) ( 1,149,737,086) مستخدملا

 90,319,601 90,498,609 في نهاية السنة

 
 خرى األموجودات المدفوعة مقدما  والمصاريف ال -10
 

 
 2021ديسمبر  31

 عودي لاير س
 2020ديسمبر  31

 لاير سعودي

 125,629,050 133,458,280 رسوم إقامة وتصاريح عمل
 17,647,277 48,096,645 تكاليف استقدام )أ(

 12,965,824 15,391,050 دفعات مقدمة للموردين 
 6,501,453 13,452,038 تأشيرات مستخدمة )أ( 

 7,917,898 6,350,391 خطابات ضمان  نقدية على  تأمينات 
 4,267,553 1,167,080 إيجار مدفوع مقدًما 

 4,969,988 32,169,075 مصاريف مدفوعة مقدًما أخرى 

 250,084,559 179,899,043 
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 )تتمة(  خرى األموجودات المدفوعة مقدما  والمصاريف ال -10

 
 غير متداولة:تكاليف االستقدام والتأشيرات المستخدمة المعروضة كموجودات متداولة و  تحليلفيما يلي  (أ

 

 
 2021ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 2020ديسمبر  31

 سعوديلاير 

 18,604,853 90,705,382 تكاليف استقدام
 6,891,193 22,219,042 تأشيرات مستخدمة

 112,924,424 25,496,046 
 17,647,277 48,096,645 ناقصاً: جزء متداول من تكاليف االستقدام 

 6,501,453 13,452,038 زء متداول من التأشيرات المستخدمةناقصاً: ج
 1,347,316 51,375,741 جزء غير متداول من تكاليف االستقدام والتأشيرات المستخدمة

 
 كانت الحركة في تكاليف االستقدام خالل السنة على النحو التالي:

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي

 38,715,825 18,604,853 السنة في بداية

 12,199,351 127,537,399 خالل السنة إضافات 
 ( 32,310,323) ( 55,436,870) إطفاء خالل السنة 

 18,604,853 90,705,382 في نهاية السنة
 

 كانت الحركة في التأشيرات المستخدمة خالل السنة على النحو التالي:

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي

 13,514,193 6,891,193 في بداية السنة

 5,226,000 28,626,000 (11محول من تأشيرات متاحة )إيضاح 
 ( 11,849,000) ( 13,298,151) إطفاء خالل السنة 

 6,891,193 22,219,042 في نهاية السنة

 
 متاحة التأشيرات ال -11

 
تأشيرات غير المستخدمة كما بتاريخ القوائم المالية الموحدة. يتم تحويل مبالغ التأشيرات المتاحة إلى  تمثل التأشيرات المتاحة رصيد ال

 التأشيرات المستخدمة وذلك عند صدور التأشيرات إلى القوى العاملة المستقدمة. فيما يلي بيان الحركة في التأشيرات المتاحة: 
 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي

 29,558,000 28,510,000 السنةفي بداية 
 4,178,000 28,868,000 تأشيرات مشتراة خالل السنة 

 ( 5,226,000) ( 28,626,000) ( 10إلى التأشيرات المستخدمة )إيضاح  ةمحول
 28,510,000 28,752,000 في نهاية السنة

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -12

 
المباشرة وغير ت ذات العالقة من المساهمين وكبار موظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت الخاضعة للسيطرة  تتكون الجها

مع الجهات ذات العالقة    أو التي يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات. تقوم المجموعة بإجراء معامالت مختلفة  المباشرة
العادية. وتت المجموعة أو  خالل دورة أعمالها  إدارة  قبل  المعتمدة من  للشروط واألحكام  العالقة وفقاً  الجهات ذات  المعامالت مع  م 

 مجلس اإلدارة خالل دورة األعمال العادية. 
 
 تعويضات كبار موظفي اإلدارة  12-1

 اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة للسنة:فيما يلي بيان مكافآت أعضاء مجلس 

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 سعودي  لاير

 13,165,680 12,260,753 رواتب ومنافع قصيرة األجل 
 814,453 797,820 مكافأة نهاية الخدمة 

 13,980,133 13,058,573 إجمالي تعويضات كبار موظفي اإلدارة 
 
 الخاصة بالمعامالت مع الجهات ذات العالقةالشروط واألحكام  12-2

 ئمة المركز المالي الموحدة بدون ضمانات أو عمولة وتسدد نقًدا.إن األرصدة القائمة بتاريخ قا
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 وأرصدتها المعامالت مع الجهات ذات العالقة  12-3

 
 األرصدة للسنة:وفيما يلي بيان المعامالت و  ،خالل السنة، قامت المجموعة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة بها 

 
 األرصدة   المعامالت  طبيعة المعامالت  العالقة  الجهة ذات العالقة 

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر   31  2020 2021   
 لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  لاير سعودي    

 المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة  
   ( 8)إيضاح 

   
  

 

  94,108,065 - خدمات قوى عاملة  جهة منتسبة  ( )*  أطياف للخدمات المساندة 
  

 24,936,220 -  89,288,033 - مبالغ محصلة   
 

 345,642 1,230,547 خدمات قوى عاملة  جهة منتسبة  شفاء العربية الطبية 
 

- - 
 376,482 1,574,725  540,432 32,304 مبالغ محصلة   
        

    1,666,241 1,999,752 ايجار شركة زميلة  شركة بلوفو المحدودة 
 87,467 1,327,239  1,607,252 759,980 مبالغ محصلة   
        
 

 1,264,575 969,063 خدمات قوى عاملة  جهة منتسبة  )**(  أخرى 
 

  
 475,439 313,097  982,233 1,084,044 مبالغ محصلة   

      3,215,061 25,875,608 

القة  المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات الع
     ( 20)إيضاح 

 
  

 

 5,870,275 - شراء تذاكر طيران  جهة منتسبة  شركة مهارة للسفر والسياحة 
 

  
 - -  6,129,476 - مدفوعات   

      - - 

    3,356,112 2,989,444 ( 29مكافآت )إيضاح  مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس اإلدارة )*( 
 2,928,055 2,929,999  2,623,000 2,987,500 مدفوعات   

 
 .(36% من ملكية شركة أطياف للخدمات المساندة )إيضاح  90، استحوذت الشركة على  2021خالل عام   (*)

 المعلومات. قنيةوشركة عالم التأمين لتوشركة مزن ألنظمة االتصاالت وتقنية المعلومات وشركة سارب العربية لالستثمار القابضة  لالستثمارومن بين الشركات األخرى شركة الزوايا  )**( 
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 الممتلكات والمعدات    -13

 المباني  األراضي  2021ديسمبر   31 

تحسينات  
المباني  
 المستأجرة 

األثاث  
 والتركيبات 

المعدات  
 السيارات  المكتبية 

األعمال  
الرأسمالية تحت  
 اإلجمالي  التنفيذ )*( 

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

         التكلفة

 224,217,550 16,284,573 26,591,072 22,951,543 7,786,952 20,600,488 66,815,908 63,187,014 في بداية السنة 

تابعة   ة باالستحواذ على شرك المتعلق
 ( 36)إيضاح 

 

- 

 

- 

 

978,833 1,538,911 4,950,329 4,960,286 - 12,428,359 

 11,670,750 3,542,896 908,730 3,965,262 322,458 207,417 2,723,987 - إضافات 

 ( 15,974,736) - ( 2,354,132) ( 874,200) ( 509,417) ( 296,987) - (11,940,000) استبعادات

 - )23,095( - - (23,095) - - - تحويالت 

 المحولة إلى عقارات استثمارية  

 ( 37,952,874) (19,804,374) - - - - - (18,148,500) ( 14)إيضاح 

 194,389,049 - 30,105,956 30,992,934 9,161,999 21,489,751 69,539,895 33,098,514 في نهاية السنة 

         االستهالك المتراكم

 51,186,292 - 17,712,799 13,153,397 3,348,797 11,301,663 5,669,636 - في بداية السنة 

 6,864,228 - 3,651,884 1,970,332 710,776 531,236 - - تابعة  ة كباالستحواذ على شر المتعلق

 13,249,564 - 5,214,750 3,059,701 798,811 2,358,676 1,817,626 - المحمل للسنة 

 ( 2,290,162) - ( 1,769,127) (39,946) ( 284,644) ( 196,445) - - المتعلق باالستبعادات

 69,009,922 - 24,810,306 18,143,484 4,573,740 13,995,130 7,487,262 - في نهاية السنة 

         صافي القيمة الدفترية 

 125,379,127 - 5,295,650 12,849,450 4,588,259 7,494,621 62,052,633 33,098,514 2021ديسمبر   31

 
 لحين الحاجة إلى التوسع أو حتى إشعار آخر.  يجاراإل أرباح من دارة االحتفاظ بالمبنى لتحقيق تعتزم اإل للمجموعة.  المبنى اإلداريبإنشاء وتطوير  الخاصةبالمصاريف يتعلق هذا البند )*( 
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 المباني  األراضي  2020ديسمبر  31
تحسينات المباني 

 المستأجرة 
األثاث  

 السيارات  المكتبيةالمعدات  والتركيبات

األعمال  
الرأسمالية تحت  

 اإلجمالي  )*( التنفيذ 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

         التكلفة

 217,207,891 17,562,047 25,703,408 20,437,131 7,699,677 17,183,442 65,435,172 63,187,014 في بداية السنة 

 7,755,657 2,168,828 998,038 2,273,315 257,923 676,817 1,380,736 - إضافات 

 ( 745,998) - ( 110,374) ( 394,707) ( 240,917) - - - بعاداتت االس

 - ( 3,446,302) - 635,804 70,269 2,740,229 - - تحويالت 

 224,217,550 16,284,573 26,591,072 22,951,543 7,786,952 20,600,488 66,815,908 63,187,014 في نهاية السنة 

         االستهالك المتراكم

 38,484,122 - 11,589,576 10,559,263 2,817,746 9,551,939 3,965,598 - في بداية السنة 

 13,423,687 - 6,233,597 2,988,262 748,066 1,749,724 1,704,038 - المحمل للسنة 

 ( 721,517) - ( 110,374) ( 394,128) ( 217,015) - - - المتعلق باالستبعادات

 51,186,292 - 17,712,799 13,153,397 3,348,797 11,301,663 5,669,636 - في نهاية السنة 

         صافي القيمة الدفترية 

 173,031,258 16,284,573 8,878,273 9,798,146 4,438,155 9,298,825 61,146,272 63,187,014 2020ديسمبر  31

 
 اإلضافي للمجموعة. المقر بإنشاء وتطوير  الخاصةبالمصاريف يتعلق هذا البند )*(  

 
 االستهالك للسنة على النحو التالي:تم توزيع قسط 

 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  

   
 7,789,637 7,262,370 ( 28)إيضاح  اإليرادات تكلفة 

 5,614,397 5,954,654 (29مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 
 19,653 32,540 (30مصاريف تسويق )إيضاح 

 13,249,564 13,423,687 
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 االستثمارات العقارية   -14
 

 
 األراضي 

األعمال الرأسمالية  
 اإلجمالي تحت التنفيذ 

 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   2021 ديسمبر 31المنتهية في للسنة  
    التكلفة

 - - - الفترةفي بداية 
 37,952,874 19,804,374 18,148,500 (13)إيضاح  محول من الممتلكات والمعدات 

 37,952,874 19,804,374 18,148,500 الفترةفي نهاية 

 
 سيتم االحتفاظ به لتحقيق دخل إيجار.  مثل المصاريف المتعلقة بإنشاء مبنى ت ي تبعقار تحت اإلنشاء، وال ةالعقاري ات االستثمار تتعلق

 
 الشهرة  - الموجودات غير الملموسة   -15

 
 فيما يلي بيان القيمة الدفترية للشهرة:

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي  

 3,001,536 3,001,536 مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة
 1,175,521 1,175,521 شركة ام بي ال لصيانة المباني 

 273,180 273,180 العامة شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات الصحة 

 4,450,237 4,450,237 
 

% من ملكية مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة. بلغ  70، استحوذت الشركة التابعة على نسبة  2018يناير    1اعتبارا من  
العوض   القيمة  مليون لاير سعودي  10.2إجمالي  المحاسبية. بلغت  الشراء  المحاسبة عن عملية االستحواذ باستخدام طريقة  . تمت 

مليون لاير سعودي. إن مركز تي بي   3مليون لاير سعودي، نتج عنها شهرة بقيمة    7.2حوذ عليها  العادلة لصافي الموجودات المست
 . قديم خدمات النظافة للمباني والخدمات األساسية للعقارات السكنيةأتش لخدمات العمالة المساعدة مرخص له بمزاولة ت

 
ساعدة بالكامل على شركة ام بي ال لصيانة المباني مقابل ، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة الم2018يناير    1بتاريخ  

لاير سعودي، نتج    305,074تحوذ عليها  مليون لاير سعودي. بلغت القيمة العادلة لصافي الموجودات المس  1.5عوض إجمالي قدره  
 يم خدمات الصيانة للمباني.مليون لاير سعودي. إن شركة ام بي ال لصيانة المباني مرخص لها بمزاولة تقد 1.2عنها شهرة بقيمة 

 
فحة آفات  ، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة بالكامل على شركة تي بي اتش لخدمات مكا2018يناير    1بتاريخ  

لاير    952,140مليون لاير سعودي. بلغت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها    1.2الصحة العامة بعوض إجمالي قدره  
لاير سعودي. إن شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة مرخص لها    273,180سعودي، نتج عنها شهرة بقيمة  

 فة للمباني ومكافحة آفات الصحة العامة. بمزاولة تقديم خدمات النظا
 

 اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة 
، تبين 2020و  2021ديسمبر   31تقوم اإلدارة باختبار الشهرة سنوياً للـتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. بالنسبة للسنة المنتهية في 

د لها. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على أساس عمليات احتساب لإلدارة أن القيمة الدفترية للشهرة أقل من القيمة القابلة لالستردا
المعتمدة من قبل اإلدارة. يتم   القيمة المالية  للموازنات  النقدية على مدى خمس سنوات وفقاً  التدفقات  الحالية، التي تستخدم توقعات 

شركة. ترى اإلدارة بأن االفتراضات المتعلقة بمعدل النمو   استقراء التدفقات النقدية خارج الموازنة باستخدام معدل النمو المقدر لكل
 ط معدالت النمو للمدى طويل األجل لألنشطة التي تزاولها الشركات. ال تزيد عن متوس

 
 وفيما يلي االفتراضات األساسية المستخدمة في احتساب القيمة الحالية:

  % 
  

 13.5-12.5 معدل الخصم
 5 يعات متوسط معدل النمو السنوي للمب

 2 معدل النمو النهائي 
 

قبل   ما  معدالت  الخصم  معدالت  إجمالي تمثل  بتحديد  اإلدارة  وقامت  التابعة.  بالشركات  الخاصة  المحددة  المخاطر  وتعكس  الزكاة 
 الهامش المقدر على أساس األداء السابق وتوقعاتها بشأن التطورات في السوق. 
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 االفتراضات أثر التغيرات في 

فيما يتعلق بتقويم القيمة الحالية للشركات التابعة، إن أي تغيرات عكسية في االفتراضات األساسية سينتج عنها خسارة انخفاض في  
بصورة معقولة قد    القيمة. تمثل االفتراضات األساسية معدالت النمو النهائية ومعدالت الخصم المستخدمة، حيث إن التغيرات المحتملة

 عنها انخفاض في القيمة.ينتج 
 
 الموجودات غير الملموسة األخرى  -16

 

 
 2021ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 2020ديسمبر  31

    لاير سعودي
 2,578,329 2,211,075 تراخيص تدبير 

 75,805 981,274 موجودات غير ملموسة أخرى

 3,192,349 2,654,134 

  

 عالقات العمالء  تراخيص تدبير  2021ديسمبر   31
موجودات غير  
 اإلجمالي  ملموسة أخرى 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     التكلفة
 7,728,185 787,382 3,268,266 3,672,537 في بداية السنة 

 تابعة   ة باالستحواذ على شرك المتعلق
 453,427 453,427 - - ( 36)إيضاح   

 769,786 769,786 - - إضافات 

 8,951,398 2,010,595 3,268,266 3,672,537 السنة نهاية  في

     
     اإلطفاء المتراكم: 

 5,074,051 711,577 3,268,266 1,094,208 في بداية السنة 
 170,828 170,828 - - تابعة   ة باالستحواذ على شرك المتعلق

 514,170 146,916 - 367,254 ( 29المحمل للسنة )إيضاح 
 5,759,049 1,029,321 3,268,266 1,461,462 السنة نهاية  في

 3,192,349 981,274 - 2,211,075 صافي القيمة الدفترية 

 
     2020ديسمبر  31

     التكلفة
 7,665,015 724,212 3,268,266 3,672,537 في بداية السنة 

 63,170 63,170 - - إضافات 

 7,728,185 787,382 3,268,266 3,672,537 السنة  نهاية في

     اإلطفاء المتراكم: 
 4,480,047 707,507 3,038,032 734,508 في بداية السنة 

 594,004 4,070 230,234 359,700 ( 29المحمل للسنة )إيضاح 

 5,074,051 711,577 3,268,266 1,094,208 في نهاية السنة 

 2,654,134 75,805 - 2,578,329 ية صافي القيمة الدفتر
 

تعتبر تراخيص تدبير وعالقات العمالء موجودات غير ملموسة تم الحصول عليها من خالل عمليات تجميع األعمال. وقد تم منح 
مالة المنزلية، بينما تتكون  بهدف تقديم خدمات استقدام ورعاية الع  اإلمارتية والتوطين تراخيص تدبير من قبل وزارة الموارد البشرية 

عالقات العمالء المرتبطة بالعمالء الحاليين لمركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة من عمالء نظافة المباني السكنية في جميع  
أنحاء اإلمارات العربية المتحدة. 
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 استثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  -17

 

 دات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مما يلي:تتكون الموجو
 2020ديسمبر  31 2021 ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 - 50,160,750 ( ا) السيولة صندوق فياستثمار 
 33,428,757 - (بصندوق السلع )استثمار في 

 - 29,773,786 (ج صكوك ) -ية صناديق استثمار
 - 19,640,123 (دمتداولة ) اتأسهم شرك

 33,428,757 99,574,659 اإلجمالي
 

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

 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  

   التكلفة
 30,000,000 30,000,000 في بداية السنة

 - 99,944,280 ات اإلضاف

 30,000,000 129,944,280 السنةفي نهاية 
 

   تسويات إعادة التقويم 
 2,885,619 3,428,757 في بداية السنة

 543,138 1,272,792 صافي الربح خالل السنة 

 3,428,757 4,701,549 في نهاية السنة

 - ( 35,071,170) أستبعادات
 33,428,757 99,574,659 ترية صافي القيمة الدف

 
مليون لاير سعودي.   50تشمل االستثمارات موجودات مالية يتم استثمارها في صناديق استثمارية مختلفة، والتي تم شراؤها بقيمة   ا(

 لعمولة فقط. تعتبر المجموعة استثماراتها ذات طبيعة استراتيجية وأن التدفقات النقدية التعاقدية ال تقتصر على المبلغ األصلي وا
 

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

لقاء  مضاربة بالبضائع  قامت المجموعة باستبعاد صندوق ال  2021سنة  خالل    راتيجية.المجموعة استثماراتها ذات طبيعة است
 .لاير سعودي مليون 33,7بقيمة عوض 

 

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

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

 .البند استثمارات في أسهم عدة شركات مدرجة في سوق األسهم السعودية )تداول( هذامثل ي (د
 
 
 زميلةال شركة الاالستثمار في  -18
 

إجمالي  % من رأسمال شركة بلوفو المحدودة )"الشركة الزميلة"( مقابل  40، استحوذت المجموعة على  2018نوفمبر    19اعتباًرا من  
 ترنت. مليون لاير سعودي. تعمل الشركة الزميلة في تقديم خدمات التوظيف والخدمات االستشارية عبر اإلن 18.75عوض قدره 
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 )تتمة(  زميلةال شركة الاالستثمار في  -18

 
بما في ذلك المشاركة في القرارات المتعلقة بتوزيعات أرباح الشركة   الصلة،للشركة تأثيًرا هاًما على عمليات صنع السياسة ذات  

   الزميلة.
 

 فيما يلي بيان حركة االستثمار خالل السنة: 

 نسبة الملكية  
 الرصيد االفتتاحي 

 سعودي لاير 

الحصة في صافي  
 الخسارة 

 لاير سعودي 
 الرصيد الختامي 
 لاير سعودي 

     
2021 40 % 16,006,778 (1,940,937 ) 14,065,841 
2020 40 % 16,330,373 (323,595 ) 16,006,778 

 
 

 لاير سعودي  عوض الشراء 

   
 5,628,000  نقدية مدفوعة 
 13,130,600  عوض مؤجل

 529  نبيةفروقات تحويل عمالت أج

 18,759,129  إجمالي العوض 
 

 العوض المؤجل 
شهًرا من تاريخ االستحواذ الفعلي، وتخضع للشروط    18مليون لاير سعودي خالل    13.1كجزء من اتفاقية الشراء، تدفع الشركة مبلغ  

قبل الطرفين والتي تشمل توقعات التدفقات النقدية  عليها من  المتعلقة بما إذا كانت الشركة الزميلة قادرة على الوفاء بخطة العمل المتفق  
شهًرا من تاريخ السريان المتفق عليه من قبل الطرفين، فإنه    18)"الشروط"(. في حالة إخفاق الشركة الزميلة في استيفاء الشروط بعد  

لنقدية المدفوعة بتاريخ االستحواذ،  المبالغ الن يتم سداد العوض المؤجل، ولكن حصة ملكية الشركة في الشركة الزميلة ستنخفض بقدر  
قامت الشركة بالفعل بسداد رصيد العوض   بما في ذلك الحصة في صافي الخسائر أو األرباح في الشركة الزميلة عن فترة الملكية. 

  2020المؤجل بأكمله خالل عام 
 

معلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة في القوائم المالية  التقدم الجداول أدناه المعلومات المالية الملخصة للشركة الزميلة. تعكس  
 ترة المالية. فللشركة الزميلة وليست حصة المجموعة في تلك المبالغ كما في نهاية ال

 
 قائمة المركز المالي الملخصة: 

 
 2021ديسمبر  31

 لاير سعودي 
 2020ديسمبر  31

 لاير سعودي

 10,241,493 6,093,600 إجمالي الموجودات المتداولة

 3,922,173 6,025,498 إجمالي الموجودات غير المتداولة
 ( 1,098,950) ( 4,430,407) إجمالي المطلوبات المتداولة

 ( 213,955) ( 479,041) إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 12,850,761 7,209,650 صافي الموجودات 

 5,140,304 2,883,860 % 40 -الملكية حصة المجموعة في حقوق 
 ( 2,752,351) ( 4,693,288) حصة المجموعة في النتائج

 13,618,825 15,875,269 ة لشهرا

 16,006,778 14,065,841   الستثمار المجموعةالقيمة الدفترية  
 

 : قائمة الدخل الشامل

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي

 6,612,096 7,118,620 إيرادات 
 ( 515,882) ( 1,495,669) تكاليف مباشرة

 6,096,214 5,622,951 إجمالي الربح 
 ( 994,315) ( 1,123,788) مصاريف بيع وتوزيع 

 ( 5,910,888) ( 9,351,506) مصاريف عمومية وإدارية

 ( 808,989) ( 4,852,343) صافي خسارة السنة 

 ( 323,595) ( 1,940,937) المجموعة من الخسائر حصة 
 

 . 2020و  2021ديسمبر  31لم يكن لدى الشركة الزميلة أي التزامات محتملة أو تعهدات رأسمالية كما في 
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 موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار  -19

 
جب العقد نقل كان العقد يعتبر إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بمو تقوم بالمجموعة عند نشأة العقد بتحديد ما إذا  

 الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة محددة نظير عوض لذلك. 
 

التفاوض على شروط عقود اإليجار على أساس كل عقد على حده   الموظفين ومكاتب. يتم  المجموعة بتأجير سيارات وسكن  تقوم 
الوتتضم اإليجار  اتفاقيات  إن  المختلفة.  واألحكام  الشروط  من  واسعة  مجموعة  استخدام ن  يجوز  ال  ولكن  تعهدات،  أي  تفرض   

 الموجودات المؤجرة كضمان ألغراض االقتراض. 
 

، لم يكن لدى المجموعة أي عقود إيجار مصنفة كموجودات حق استخدام متغيرة في طبيعتها. تحتوي 2020و   2021ديسمبر    31في  
ة فترة العقد غير القابل لإللغاء. وحيثما كان ذلك ممكنًا،  بعض عقود اإليجار على خيارات تمديد يمكن للمجموعة ممارستها قبل نهاي

تقوم المجموعة بإدراج خيارات التمديد في عقود اإليجار الجديدة لتوفير المرونة التشغيلية. ال يمكن ممارسة خيارات التمديد المحتفظ 
المؤكد بصورة معقولة ممارسة هذا الخيار. ال تقدم قبل المجموعة. تقوم المجموعة عند بدء اإليجار بتقييم ما إذا كان من  بها إال من  

 المجموعة ضمانات القيمة المتبقية فيما يتعلق بأي من عقود اإليجار الخاصة بها. 
 

 فترة اإليجار كما هو مبين أدناه:يتم إطفاء موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى 

 مدة عقد اإليجار 

  
 واتسن 6إلى  3 السيارات 

 سنوات 6إلى  2 سكن الموظفين 
 سنوات 9إلى  2 المكاتب 

 فيما يلي بيان الحركة في موجودات حق االستخدام بحسب الفئة: 

 
 

 سكن الموظفين السيارات 
 

 المكاتب
 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     التكلفة: 
 41,749,985 19,142,243 11,096,661 11,511,081 2021يناير  1كما في 
 12,765,959 - 12,765,959 - (36بتجميع األعمال )إيضاح  المتعلق
 8,178,387 383,661 7,794,726 - إضافات 

 ( 5,526,095) - ( 2,741,615) ( 2,784,480) متعلق بحاالت اإللغاء 

 57,168,236 19,525,904 28,915,731 8,726,601 2021ديسمبر    31كما في 

     
     االستهالك المتراكم: 

 15,678,547 6,967,518 4,454,007 4,257,022 2021 يناير 1كما في 
 6,065,679 - 6,065,679 - بتجميع األعمال المتعلق

 9,359,652 3,816,464 3,821,783 1,721,405 المحمل للسنة 
 ( 707,918) - - ( 707,918) متعلق بحاالت اإللغاء 

 30,395,960 10,783,982 14,341,469 5,270,509 2021ديسمبر    31كما في 

 صافي القيمة الدفترية: 
 26,772,276 8,741,922 14,574,262 3,456,092 2021ديسمبر    31كما في 

 

 اإلجمالي  المكاتب الموظفينسكن  السيارات  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

     التكلفة: 
 44,573,150 19,755,693 13,506,414 1,311,0431 2020يناير  1كما في 
 4,083,696 2,529,815 1,353,843 200,038 إضافات 

 ( 6,906,861) ( 3,143,265) ( 3,763,596) - متعلق بحاالت اإللغاء 

 41,749,985 19,142,243 11,096,661 11,511,081 2020ديسمبر  31كما في 

     االستهالك المتراكم: 
 8,310,862 3,711,903 2,469,566 2,129,393 2020يناير  1كما في 

 9,765,394 4,443,531 3,194,234 2,127,629 المحمل للسنة 
 ( 2,397,709) ( 1,187,916) ( 1,209,793) - غاء متعلق بحاالت اإلل

 15,678,547 6,967,518 4,454,007 4,257,022 2020ديسمبر  31كما في 

 صافي القيمة الدفترية: 
 26,071,438 72512,174, 6,642,654 7,254,059 2020ديسمبر  31كما في 
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 موجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار )تتمة(  -19

 
 : 2020و  2021ديسمبر  31فيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار الخاصة بالمجموعة والتغيرات خالل السنة المنتهية في 

 
 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 35,368,720 32,440,802 في بداية السنة
 4,071,188 8,185,803 إضافات 

 ( 4,450,388) ( 3,025,229) متعلق بحاالت اإللغاء 
 1,017,816 701,123 تكاليف تمويل

 ( 9,947,302) ( 13,951,535) مدفوعات

 26,060,034 24,350,964 في نهاية السنة 
 
 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 وديلاير سع لاير سعودي  
   

 8,701,633 10,378,123 ( 20)إيضاح إيجار  جزء متداول من التزامات 
 17,358,401 13,972,841 جزء غير متداول من التزامات اإليجار

 24,350,964 26,060,034 
 
 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى  -20

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31  
 لاير سعودي ودي لاير سع 
   

 114,543,087 78,894,482 مستحقة تذاكر سفر وإجازات 
 11,143,755 31,905,807 دائنون 

 28,834,288 26,271,719 رواتب وتكاليف أخرى مستحقة للموظفين  
 11,854,737 12,173,707 ضريبة القيمة المضافة، صافي 

 8,701,633 10,378,123 (19)إيضاح  إيجار عقود جزء متداول من التزامات 
 14,911,405 6,892,007 مكافآت وحوافز مستحقة  

 2,928,055 2,929,999 (12مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة )إيضاح 
 1,585,477 434,347 (35مخصص مخاطر تشغيلية )إيضاح 

 2,811,936 5,775,119 خرىأ

 175,655,310 197,314,373 
 
 
 محتجزة التأمينات ال -21

 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31  
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 119,079,009 85,321,190 الرصيد بداية السنة
 - 5,284,345 (36تابعة )إيضاح  ةباالستحواذ على شرك المتعلق

 25,260,451 24,809,533 اإلضافات 
 ( 59,018,270) ( 22,053,948) مبالغ مستردة

 85,321,190 93,361,120 الرصيد نهاية السنة
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 الزكاة  -22

 
 المحملة للسنة 

 
 مما يلي:تتكون الزكاة المحملة للسنة 

 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 10,909,941 13,585,851 المخصص للسنة 
 - 1,793,506 سنوات سابقة  تسويات 

 10,909,941 15,379,357 ةنالرصيد في نهاية الس
 

 زكاة وفقاً لألساس التالي:احتساب مخصص التم 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي  

   
 590,565,552 559,056,410 حقوق المساهمين، الرصيد االفتتاحي 

 189,813,449 159,218,731 الدخل قبل الزكاة 
 ( 168,039,593) 102,970,284 مخصصات أول المدة والتسويات 

 81,048,150 89,113,323 ولة مطلوبات غير متدا
 ( 256,989,918) ( 366,924,712) موجودات غير متداولة

 436,397,640 543,434,036 الوعاء الزكوي
 

 تم تعديل بعض هذه المبالغ المذكورة أعاله للوصول إلى الزكاة المحملة للسنة. 
 
 مخصص الزكاة خالل السنة  في حركةال

 سنة: فيما يلي بيان حركة مخصص الزكاة لل
  2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 26,670,770 16,476,723 الرصيد في بداية السنة
 10,909,941 15,379,357 سنة لل المحمل 

 ( 21,103,988) ( 15,249,978) مدفوع خالل السنة 

 16,476,723 16,606,102 الرصيد في نهاية السنة
 

 الربوط الزكوية 
  1.79بمبلغ    2020و  2019  لعامي )"الهيئة"(    والجماركهيئة الزكاة والضريبة  استلمت الشركة ربطاً نهائياً من    ،2021  خالل عام

 .2021وتم تسديده خالل عام  سعودي،مليون لاير 
 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -23

 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي  

 63,689,749 75,140,482 المحددةالتزام المنافع 
 

العربية   المملكة  في  العمل  لموظفيها مع مراعاة متطلبات نظام  المنافع"(  )"برنامج  المحددة  المنافع  بمنح  المجموعة    السعوديةتقوم 
على أساس آخر رواتب  إن المنافع الممنوحة بموجب برنامج المنافع هذا تمثل مبلغًا مقطوعاً يتم احتسابه    . اإلمارات العربية المتحدةو 

 الموظفين وسنوات خدماتهم المتراكمة بتاريخ إنهاء الخدمة. وبدالت 
 
نافع  يمثل التزام المنافع المثبت في قائمة المركز المالي الموحدة بشأن برنامج مكافأة نهاية الخدمة المحددة، القيمة الحالية اللتزام الم 

 ة. المحددة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحد
 

حددة بشكل دوري من قبل خبراء اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم تحديد القيمة يتم احتساب المنافع الم
الشركات عالية   العائدات على سندات  باستخدام  المقدرة  المستقبلية  الصادرة  النقدية  التدفقات  المحددة بخصم  المنافع  الحالية اللتزام 

دفع المنافع بها. وفي البلدان التي ال يوجد فيها أسواق عميقة لهذه السندات، تستخدم أسعار السوق   المسجلة بالعملة التي سيتم  الجودة
 على السندات الحكومية.

 
دة قياس  يتم إثبات مبالغ إعادة قياس األرباح والخسائر االكتوارية على التزام المنافع المحددة، إن وجدت، وإدراجها في عمليات إعا

ة للموظفين، ضمن قائمة الدخل الشامل الموحدة، وإدراج األرباح أو الخسائر االكتوارية المتراكمة في قائمة التغيرات  مكافأة نهاية الخدم
 في حقوق الملكية الموحدة.   
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 )تتمة(  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -23

 
 للسنة:  المحددةيوضح الجدول التالي الحركة في التزام المنافع 

 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  
   

 51,077,674 63,689,749 الرصيد االفتتاحي
 - 4,802,176 (36تابعة )إيضاح  ةتتعلق باالستحواذ على شرك

 20,394,647 20,435,699 تكلفة خدمة حالية 
 870,000 510,500 تكلفة عمولة

 21,264,647 20,946,199 الموحدةمثبتة في قائمة الدخل المبالغ  ال
 1,696,000 ( 311,000) االفتراضات المالية 

 2,756,000  2,222,000 الخبرة  تسويات 

 4,452,000 1,911,000 مثبتة في قائمة الدخل الشامل الموحدةالمبالغ  ال

 ( 13,104,572) ( 16,208,642) منافع مدفوعة خالل السنة 

 63,689,749 75,140,482 الرصيد الختامي 
 
 تراضات االكتوارية الهامة االف

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الهامة المستخدمة في احتساب التزام المنافع المحددة:
 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 
   

 %2.00 % 001. إجمالي معدل الخصم 
 %4.00موظفين  % 4.00موظفين  معدل الزيادة في الرواتب 

 % 0عمالة  % 0عمالة  
 % 0عمالة منزلية  % 0لية عمالة منز 

 %40 % 40 معدل ترك العمل 

 نسبة ترك العمل قبل إتمام العقد 
 % 20موظفين 
 % 40عمالة 

 %20موظفين 
 %40عمالة 

 60-55 60-55 سن التقاعد 
 

 تحليل الحساسية 
نامج. يوضح الجدول أدناه  تتأثر النتائج باالفتراضات المستخدمة، وخاصة افتراض ترك العمل نتيجة للفترة القصيرة لمطلوبات البر

 :2020و  2021ديسمبر  31التغير في التزام المنافع المحددة على أساس الزيادة أو النقص في قيمة االفتراضات األساسية كما في 
 

 التزام المنافع المحددة األثر على    
 النقص في االفتراضات  الزيادة في االفتراضات  القيمة األساسية  التغير في 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  ضات االفترا 

     2021ديسمبر   31
 69,129,000 68,355,000 75,140,482 % 0.25 معدل الخصم 

 68,662,000 69,129,000 75,140,482 % 0.25 معدل الزيادة في الرواتب 
 73,638,000 66,150,000 75,140,482 %50أو  %30 معدل ترك العمل 

     
     2020ديسمبر  31

 64,139,749 63,421,249 63,689,749 % 0.25 معدل الخصم 
 63,737,749 64,139,749 63,689,749 % 0.25 معدل الزيادة في الرواتب 

 64,859,000 65,866,999 63,689,749 %50أو  %30 معدل ترك العمل 
 

 سنوات(. 2.3: 2020ديسمبر  31سنوات )  2.3يبلغ متوسط فترة التزام المنافع المحددة في نهاية الفترة المالية 
 

 فيما يلي بيان بالدفعات غير المخصومة المتوقعة في السنوات المستقبلية:
 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  

   
 25,299,000 27,155,000 شهًرا القادمة  12خالل الـ 

 38,390,749 47,985,482 سنوات 3إلى  2ما بين 

 75,140,482 63,689,749 
 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2021ديسمبر  31

49 

 
 رأس المال  -24

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

 سعودي.
 

 : 2020و  2021ديسمبر  31فيما يلي بيان المساهمين الرئيسيين بالمجموعة كما في 
 نسبة الملكية %   

 2020ديسمبر  31 2021  ديسمبر 31 قر بلد التأسيس/ الم االسم 

 % 19.4 - المملكة العربية السعودية  )*(  الشركة األهلية العالمية لالستثمار العقاري

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

 % 11.1 % 11.1 المملكة العربية السعودية  شركة الخبرة المعمارية 

 - % 8.55 المملكة العربية السعودية  الشثري  عبدالعزيزسعود ناصر 

 % 57.3 % 68.12 المملكة العربية السعودية  أخرى 
 

من األسهم وذلك من خالل اكتتاب عام أولي، وبعد عملية االكتتاب   % 30، قام المساهمون في الشركة ببيع  2019يونيو    18بتاريخ  
 لمالية السعودية )"تداول"(.االناجحة، يتم تداول األسهم المذكورة في السوق  

 
 . السنةغالبية أسهمها خالل  الشركة األهلية العالمية لالستثمار العقاريباعت )*( 

 
 االحتياطيات  -25

 
 االحتياطي النظامي 

ة  للشرك% من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. يجوز  10طبقاً لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تحويل  
% من 10% من رأس المال. عليه، قامت الشركة بتحويل  30التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع هذا االحتياطي  

 الدخل خالل السنة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
 

 االحتياطيات األخرى 
 فيما يلي بيان الحركة في االحتياطيات األخرى:

 
احتياطي تحويل  

 اكم عمالت متر
 لاير سعودي 

خسائر اكتوارية  
 متراكمة

 لاير سعودي 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
2021    

 ( 9,446,161) ( 9,444,000) ( 2,161) في بداية السنة 
    التغيرات خالل السنة نتيجة: 

 ( 1,911,000) ( 1,911,000) - ( 23قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح  إعادة

 ( 11,357,161) ( 11,355,000) ( 2,161) في نهاية السنة 
 

 
احتياطي تحويل  
 عمالت متراكم
 لاير سعودي 

  (خسائر )  مكاسب
 اكتوارية متراكمة 

 لاير سعودي 
 اإلجمالي 

 لاير سعودي 
2020    

 ( 4,994,161) ( 4,992,000) (2,161) بداية السنة في 
    التغيرات خالل السنة نتيجة: 

 ( 4,452,000) ( 4,452,000) - ( 23دة قياس مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح إعا

 ( 9,446,161) ( 9,444,000) (2,161) في نهاية السنة 
 

 توزيعات األرباح  -26
 

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

لعامة السنوي المنعقد  في اجتماع الجمعية ا  ذلك  واعتماد  (. قام مجلس اإلدارة بعرض2021ابريل    5هـ )الموافق    1442شعبان    23
 (.2021 يونيو  15هـ )الموافق 1442ذو القعدة  5بتاريخ 

 
( إعالن توزيعات أرباح مرحلية  2021أغسطس    16هـ )الموافق  1443محرم    8قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  

 بتاريخ  سعودي للسهم الواحد( والتي تم دفعها  لاير  1.75بواقع  )مليون لاير سعودي    65.6بمبلغ    2021عن النصف األول من عام  
  11مجلس اإلدارة بعرض ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوي بتاريخ    سيقوم(.  2021تمبر  سب  2هـ )الموافق  1443محرم.    25

 (. 2022 ابريل 12هـ )الموافق 1443 رمضان 
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 )تتمة(  توزيعات األرباح -26

 
( اإلعالن عن توزيعات أرباح 2020سبتمبر    10هـ )الموافق  1442محرم    22المنعقد بتاريخ  قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه  

لاير سعودي للسهم الواحد(، والتي تم دفعها    2.25مليون لاير سعودي )بواقع    84.3بمبلغ    2020مرحلية للنصف االول من عام  
ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوي   واعتماد  عرضقام مجلس اإلدارة ب  (.2020سبتمبر    22هـ )الموافق  1442صفر    5بتاريخ  

 (.2021 ابريل 7هـ )الموافق 1442 شعبان  25المنعقد بتاريخ 
 

( اإلعالن عن توزيعات أرباح  2020مارس    17هـ )الموافق  1441شعبان    22قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ  
لاير سعودي للسهم الواحد(، والتي تم دفعها    3.20 سعودي )بواقع  مليون لاير  120بمبلغ    2019مرحلية للنصف الثاني من عام  

ذلك في اجتماع الجمعية العامة السنوي   واعتماد  (. قام مجلس اإلدارة بعرض2020ابريل    1هـ )الموافق    1441شعبان    8بتاريخ  
 (. 2020مايو   6هـ )الموافق 1441رمضان  13المنعقد بتاريخ 

 
 اإليرادات -27

 
 اإليرادات فصيل ت

تم حذف االيرادات   .(في الجدول التالي، تم تفصيل اإليرادات حسب نوع القطاع والعميل والعقود وكذلك مدة العقود )توقيت اإليرادات 
 بين شركات المجموعة عند توحيد القوائم المالية. 

 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  نوع القطاع 

 381,706,493 374,593,164  أفراد
 355,757,857 259,812,483 صناعي وتشغيلي

 249,266,984 213,483,893 تجزئة
 180,766,116 189,210,979 ضيافة

 162,889,588 170,152,313 رعاية صحية
 85,968,138 105,033,171 تجاري

 - 6,442,545 قطاع اسناد

 1,318,728,548 1,416,355,176 

 
 2021 2020 
 لاير سعودي لاير سعودي  ع العميلنو

 1,030,509,296 935,384,907 شركات خاصة 
 381,706,493 374,593,164 أفراد

 4,139,387 8,750,477 شركات حكومية وشبة حكومية 

 1,318,728,548 1,416,355,176 

 
 2021 2020 

 لاير سعودي لاير سعودي  نوع العقود 

 1,034,648,683 944,135,384 قطاع الشركات 
 319,786,240 300,220,499 تجزئة

 61,920,253 74,372,665 "خدمة" بالساعة

 1,318,728,548 1,416,355,176 

 
 2021 2020 

 لاير سعودي لاير سعودي  مدة العقود 
 1,034,648,683 944,135,384 واحدة أكثر من سنة

 381,706,493 374,593,164 سنة واحدة فأقل 

 1,318,728,548 1,416,355,176 

تتبع المجموعة سياسة إثبات اإليرادات على مدى الزمن، وعليه يتم إثبات كافة اإليرادات على مدى فترة العقد التي يتم فيها تقديم  
 الخدمات.
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 تكلفة اإليرادات  - 28

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي

 739,779,873 728,160,629 وظفين تكاليف م
 229,581,222 204,453,814 رسوم إقامة وتصاريح عمل

 54,253,937 28,705,373 رواتب إجازات وتذاكر
 44,990,902 66,878,255 تكاليف استقدام وتأشيرات

 7,789,637 7,262,370 (13استهالك )إيضاح 
 39,318,200 25,916,924 تكاليف موظفين أخرى

 37,953,575 38,664,710 أخرى

 1,153,667,346 1,100,042,075 اإلجمالي

 
 المصاريف العمومية واإلدارية -29

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
 36,773,168 35,063,631 موظفين تكاليف 

 5,614,397 5,954,654 (13استهالك )إيضاح 
 5,352,132 6,198,676 أتعاب مهنية

 3,438,897 4,218,682 ات منافع عامة واشتراك
 3,356,112 2,989,444 (12مكافآت مجلس اإلدارة )إيضاح 

 1,217,333 2,776,421 مكافآت اللجان 
 1,186,586 1,585,668 إيجار

 634,984 607,408 إصالح وصيانة
 594,004 514,170 ( 16إطفاء )إيضاح 

 76,999 386,501 رسوم بنكية 
 121,296 54,498 سفر

 2,440,210 4,943,531 أخرى

 60,806,118 65,293,284 اإلجمالي

 
 مصاريف التسويق  - 30

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
 5,132,840 6,672,907 دعاية وإعالن
 3,683,032 4,534,194 عمولة تسويق 

 19,653 32,540 (13استهالك )إيضاح 
 8,835,525 11,239,641 اإلجمالي

 
 ، صافي اإليرادات األخرى -31

 
2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي
 -  10,690,411 الربح من استبعاد ممتلكات ومعدات 

 2,254,143 1,098,884 ودائع مرابحة ألجل أرباح من 
 1,463,248 1,790,947 عكس قيد رواتب مستحقة لم تعد مطلوبة

 2,848,016  1,489,325 متنوعة إيرادات 

 6,565,407 15,069,567 اإلجمالي
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 ربح السهم  -32

 
 األساسي العائد للمساهمين في الشركة األم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. يتم احتساب ربح السهم 

 
األسهم العادية اإلضافية التي كان من  يتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بتعديل ربح السهم األساسي على المتوسط المرجح لعدد 

 خفضة المحتملة إلى أسهم عادية.المفترض إصدارها عند تحويل كافة األسهم الم

 
 2021 

 لاير سعودي 
2020 

 لاير سعودي 
 177,317,858 144,925,035 صافي الدخل العائد للمساهمين في الشركة األم 

قام عند احتساب الربح األساسي  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كم
 37,500,000 37,500,000 ( 24والمخفض للسهم )إيضاح 

 4.73 3.86 الربح األساسي والمخفض للسهم من صافي الدخل العائد للمساهمين في الشركة األم 

 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.لم يكن هناك أي بنود تخفيض قد تؤثر على 

 
 اعية المعلومات القط  -33

 
 القطاع التشغيلي هو أحد مكونات المجموعة الذي: 

 يقوم بأنشطة يمكن أن تتحقق منها إيرادات وتتكبد فيها مصاريف،  •

 الموارد وتقويم األداء، و يتم تحليل نتائج عملياته باستمرار من قبل اإلدارة من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع  •

 تتوفر بشأنه معلومات مالية. •
 

(  4اسات المحاسبية المستخدمة من قبل المجموعة في إعداد تقارير عن القطاعات داخليًا هي نفسها تلك الواردة في اإليضاح )إن السي
 في هذه القوائم المالية الموحدة. 

 
 تتألف المجموعة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 
 ت والتي مدة عقودها عامين. يتعلق هذا القطاع بالخدمات المقدمة إلى الشركا قطاع الشركات:

 
يتعلق هذا القطاع بالخدمات المقدمة، التي تتراوح من إيجار العمالة إلى خدمات "خدمة"، للعمالء األفراد الذين تتراوح  قطاع األفراد: 

 مدة عقودهم من ساعة إلى سنة. 
 

التقارير القطاعية في جميع الفترات المعروضة حيث ال توجد تغييرات في هيكل    التنظيم الداخلي للمجموعة من شأنها تغيير  تتفق 
 تكوين القطاعات التي يتم رفع تقارير بشأنها.

 
 تتم أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية وفقًا لشروط التعامل العادل وبطريقة مماثلة للمعامالت مع الجهات األخرى.  

 
 إليرادات الخاصة بالمجموعة. % أو أكثر في ا10ال يوجد لدى المجموعة عميل هام يساهم بنسبة 

 
 تقسيم المجموعة إلى قطاعات األعمال الرئيسية التالية: تم 
 
 2021 

 اإلجمالي  قطاع األفراد  قطاع الشركات  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 1,318,728,548 374,593,164 944,135,384 إيرادات 
 ( 1,100,042,075) ( 292,439,034) ( 807,603,041) تكلفة اإليرادات 

 218,686,473 82,154,130 136,532,343 الربح إجمالي 
 ( 65,293,284) ( 22,444,609) ( 42,848,675) مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 11,239,641) ( 4,394,383) ( 6,845,258) مصاريف تسويق
 4,592,477 ( 4,021,919) 8,614,396 خسائر ائتمان متوقعة مخصص 

 146,746,025 51,293,219 95,452,806 ئيسية الدخل من العمليات الر
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 المعلومات القطاعية )تتمة(  -33

 
 2020 

 اإلجمالي  قطاع األفراد  قطاع الشركات  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 1,416,355,176 381,706,493 1,034,648,683 إيرادات 
 (1,153,667,346) (290,763,901) (862,903,445) اإليرادات تكلفة 

 262,687,830 90,942,592 171,745,238 إجمالي الربح 
 (60,806,118) (20,609,471) (40,196,647) مصاريف عمومية وإدارية 

 (8,835,525) (4,106,992) (4,728,533) مصاريف تسويق
 (10,017,688) (58,747) (9,958,941) خسائر ائتمان متوقعة مخصص 

 183,028,499 66,167,382 116,861,117 الدخل من العمليات الرئيسية 

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

 . فيدوغير م بهذين القطاعين غير قابل للتنفيذ
 

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

المملكة العربية  
 اإلجمالي  العربية المتحدة اإلمارات  السعودية 

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    2021ديسمبر  31لمنتهية في للسنة ا  

 1,318,728,548 38,811,654 1,279,916,894 إيرادات 
 ( 1,100,042,075) ( 30,018,298) ( 1,070,023,777) تكلفة اإليرادات 

 218,686,473 8,793,356 209,893,117 إجمالي الربح 
 ( 65,293,284) ( 9,828,295) ( 55,464,989) مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 11,239,641) ( 2,081,660) ( 9,157,981) تسويقمصاريف 
 4,592,477 ( 4,396,870) 8,989,347 خسائر ائتمان متوقعة مخصص 

 146,746,025 ( 7,513,469) 154,259,494 الدخل من العمليات الرئيسية 
 
    2021ديسمبر  31كما في  

 125,379,127 3,263,392 122,115,735 صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات 
 1,036,186,320 12,684,720 1,023,501,600 إجمالي الموجودات 
 465,234,464 55,981,158 409,253,306 إجمالي المطلوبات 

 
 اإلجمالي  العربية المتحدة اإلمارات  المملكة العربية السعودية  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
    2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 1,416,355,176 30,678,685 1,385,676,491 إيرادات 

 (1,153,667,346) (19,687,466) (1,133,979,880) تكلفة اإليرادات 

 262,687,830 10,991,219 251,696,611 إجمالي الربح 

 (60,806,118) (6,971,855) (53,834,263) مصاريف عمومية وإدارية 

 (8,835,525) (1,437,467) (7,398,058) مصاريف تسويق

 (10,017,688) (58,747) (9,958,941) خسائر ائتمان متوقعة مخصص 

 183,028,499 2,523,150 180,505,349 العمليات الرئيسية الدخل من 
 
    2020ديسمبر  31كما في  

 173,031,258 4,813,333 168,217,925 ات والمعدات صافي القيمة الدفترية للممتلك
 1,026,009,498 17,746,484 1,008,263,014 إجمالي الموجودات 
  470,480,037 21,273,434 449,206,603 إجمالي المطلوبات 
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 األدوات المالية  -34

 
 األدوات المالية حسب الفئة 

 تم تصنيف األدوات المالية على النحو التالي:
 2020ديسمبر  31 2021سمبر دي 31 

 لاير سعودي لاير سعودي  الموجودات المالية 
 57,909,641 89,418,996 نقدية وشبه نقدية 

 260,000,000 50,000,000 ودائع مرابحة ألجل 
 159,220,451 178,788,329 مدينون

 25,875,608 3,215,061 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
 33,428,757 99,574,659 العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثمارات أسهم بالقيمة

 7,917,898 6,350,391 ضمان ترخيصتأمينات نقدية لقاء خطاب 
 544,352,355 427,347,436 إجمالي الموجودات المالية 

 
 2020ديسمبر  31 2021ديسمبر  31 

 لاير سعودي لاير سعودي  المطلوبات المالية 
 11,143,755 31,905,807 دائنون

 2,928,055 2,929,999 مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة
 85,321,190 93,361,120 محتجزة تأمينات 

 26,060,034 24,350,964 التزامات إيجار 
 125,453,034 152,547,890 إجمالي المطلوبات المالية 

 
 تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية

 :2020ديسمبر   31و   2021ديسمبر    31لمالية الخاصة بالمجموعة التي تم قياسها بالقيمة العادلة في  يوضح الجدول التالي األدوات ا
 
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 2021ديسمبر  31

 استثمارات أسهم بالقيمة العادلة من 
 99,574,659 - 79,934,537 19,640,122 خالل الربح أو الخسارة   

     
 2020ديسمبر  31

 استثمارات أسهم بالقيمة العادلة من 
 33,428,757 - 33,428,757 - خالل الربح أو الخسارة   

     

وائم المالية تقارب الموجودات والمطلوبات المالية يتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة وبتاريخ إعداد القترى اإلدارة أن القيمة العادلة لكافة  
قيمتها الدفترية وذلك نظراً لمدتها قصيرة األجل وإمكانية تسييلها على الفور، باستثناء االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 

م يكن هناك  من التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة. ل  2و   1  م تصنيفها جميعاً ضمن المستوىالعادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويت
 تحويالت بين المستويات المختلفة للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة خالل السنة الحالية أو السنة السابقة. 

 
 إدارة المخاطر المالية ورأس المال -35

 
ال النقدية وشبه  بالمجموعة من  الخاصة  الرئيسية  المالية  األدوات  من تتكون  مباشرةً  تنشأ  التي  المدينة،  والذمم  لدى    نقدية  العمليات. 

الخسارة   أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  المرابحة ألجل واستثمارات األسهم  ودائع  متنوعة مثل  مالية أخرى  أدوات  المجموعة 
الدائنون والتأمينات المحتجزة والمبالغ والمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة والتأمينات النقدية لقاء خطاب ضمان الترخيص و 

 تحقة إلى الجهات ذات العالقة، والتي يتم تكبدها لتمويل العمليات خالل دورة األعمال العادية.المس
 

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق )مثل مخاطر العمالت ومخاطر أسعار العموالت( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر  
 أسعار األسهم. 
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 ة( إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تتم -35

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

المجموعة أو قيمة ملكيتها لألدوات المالية. يتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة التعرضات لمخاطر السوق والحفاظ عليها  
 .يات مقبولة لزيادة العائدات ضمن مستو 

 
 مخاطر العمالت 

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تقوم المجموعة  
راقبة تقلبات أسعار الصرف  بإجراء المعامالت بشكل أساسي باللاير السعودي والدوالر األمريكي والدرهم االماراتي. تقوم اإلدارة بم

 انتظام، وتسجيل اآلثار الناتجة عنها في القوائم المالية الموحدة وفقا لذلك. ب
 

 مخاطر أسعار العموالت 
تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار العموالت السائدة 

والت بشأن موجوداتها المرتبطة بعمولة، ما في ذلك النقدية وشبه النقدية وودائع المجموعة لمخاطر أسعار العمفي السوق. تخضع  
المرابحة ألجل، والتي من غير المحتمل أن تكون هامة. ال يوجد لدى المجموعة أي مطلوبات مرتبطة بعمولة بتاريخ قائمة المركز  

 المالي الموحدة. 
 

 مخاطر االئتمان 
االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة   خاطر تمثل م 

  بإدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة. يمثل الحد األقصى للتعرض 
إعداد القوائم المالية الموحدة القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية. بتاريخ قائمة المركز المالي  ريخ  لمخاطر االئتمان بتا

عمالء    5مليون لاير سعودي( من إجمالي أرصدة المدينين يخص   52.6:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  53الموحدة، فإن  
 رئيسيين.

 
 المدينون

 ء وفقاً لمعايير المجموعة قبل ابرام عقود الخدمات.العماليتم تقويم 
 

 المبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة 
يتم إجراء تحليل لالنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، على أساس فردي للجهات ذات العالقة الرئيسية. يمثل الحد األقصى  

(. ال  12ئم المالية، القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة من الجهات ذات العالقة )إيضاح  للتعرض لمخاطر االئتمان، بتاريخ إعداد القوا
جموعة باالحتفاظ بأي ضمانات رهنية لقاء هذه المبالغ. يتم هذا التقويم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي  تقوم الم

الجهات   هذه  فيه  تعمل  الذي  السوق  ودراسة  العالقة  ذات  بالمبالغ  للجهات  المتعلقة  المخاطر  بتقويم  المجموعة  قامت  العالقة.  ذات 
 بأنها منخفضة، حيث أن الغالبية العظمى من الجهات ذات العالقة مملوكة من قبل نفس المساهمين.   المستحقة من الجهات ذات العالقة

 
 مخاطر االئتمان المتعلقة بالودائع ألجل والودائع النقدية 

بشكل أساسي لدى  مان المتعلقة باألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية وفقاً لسياسة المجموعة. يتم إيداع النقد  تتم إدارة مخاطر االئت
بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني جيد. ال تعتبر المجموعة نفسها معرضة لتركيزات مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالبنوك بسبب متانة 

 مركزها المالي. 
 

 مان المتوقعة بشأن الذمم المدينة تقويم خسائر االئت
( لقياس خسائر االئتمان المتوقعة، والتي تستخدم 9المعيار الدولي للتقرير المالي )تقوم المجموعة بتطبيق الطريقة المبسطة الواردة في  

 ات العقود. مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر لكافة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجود
 

 ية:تمثل المدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة المتغيرات التال

 احتمال التعثر عن السداد باستخدام الطريقة اإلحصائية )أي منحنى التوزيع العادي(. •

 . إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية كمتغير لالقتصاد الكلي لتعديل معدل الخسارة السابق •
 

 مخاطر السيولة 
السيولة الصعوبات التي تواجهها المجموعة في الوفاء بااللتزامات المتعلقة بمطلوباتها المالية التي يتم سدادها نقداً أو    تمثل مخاطر

ة  باستخدام موجودات مالية أخرى. تتمثل طريقة المجموعة في إدارة مخاطر السيولة في ضمان، قدر اإلمكان، توفر السيولة الكافي
تحقاقها في ظل الظروف العادية والحرجة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو األضرار بسمعة المجموعة.  للوفاء بالتزاماتها حال اس

تعتقد اإلدارة بأن المجموعة ال تتعرض لمخاطر هامة فيما يتعلق بالسيولة، وتحافظ على حدود ائتمان مختلفة. عند المقارنة الدقيقة 
تداولة مع الموجودات المالية التي تشكل جزًءا من الموجودات المتداولة، يبدو وجود ة المدرجة ضمن المطلوبات المللمطلوبات المالي

 مركز تحوط معقول بين الفئتين. 
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 إدارة المخاطر المالية ورأس المال )تتمة(  -35

 )تتمة(  مخاطر السيولة 
 

 خاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية غير المخصومة:المالية اليلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات 

 
 تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية 

 
 أقل من سنة 

 
ما بين سنة  
 وسنتين

 
ما بين سنتين  
 وخمس سنوات 

 
 أكثر من 

 سنوات  5

 
 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2021ديسمبر  31

 31,905,807 - - - 31,905,807 دائنون 

 93,361,120 - - - 93,361,120 تأمينات محتجزة 

 24,350,964 3,613,372 6,747,349 3,612,120 10,378,123 التزامات إيجار 

 149,617,891 3,613,372 6,747,349 3,612,120 135,645,050 اإلجمالي 

 
 لية التعاقدية للمطلوبات الماتواريخ االستحقاق 

 
 أقل من سنة 

 
ما بين سنة  

 وسنتين 

 
ما بين سنتين  
 وخمس سنوات 

 
 أكثر من

 سنوات  5

 
 

 اإلجمالي 
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  2020ديسمبر  31

 11,143,755 - - - 11,143,755 دائنون 

 85,321,190 - - - 85,321,190 تأمينات محتجزة 

 26,060,034 4,488,877 8,382,203 4,487,321 8,701,633 التزامات إيجار 

 122,524,979 4,488,877 8,382,203 4,487,321 105,166,578 اإلجمالي 
 

 مخاطر أسعار األسهم 
الناتجة عن استثمارات األ المجموعة لمخاطر أسعار األسهم  المالية، تم االحتفاظ بمعظم استثمارات  تتعرض  الفترة  سهم. في نهاية 

 األسهم الخاصة بالمجموعة ألغراض استراتيجية وليس ألغراض التداول. ال تقوم المجموعة بتداول هذه االستثمارات بصور نشطة.
 

المال القوائم  إعداد  المتداولة  بتاريخ  األسهم  استثمارات  تعرض  بلغ  سع  19.6ية،  ) مليون لاير   ( الشىء:  2020ديسمبر    31ودي 
 (.17)إيضاح 

 
 المخاطر التشغيلية 

تمثل المخاطر التشغيلية الصعوبات التي تواجهها المجموعة في توفير القوى العاملة الالزمة أو عدم استكمال العقد نتيجة لرفض العمل  
العالقة. تقوم المجموعة بإدارة المخاطر التشغيلية وذلك   مهنة أو الهروب أو الوفاة أو التغير في األنظمة واللوائح ذات أو عدم إجادة ال

عن طريق مراقبة هذه الحاالت بشكل منتظم وذلك لتفادي أثار هذه الحاالت أو التقليل منها. كذلك تقوم المجموعة بتجنيب مخصص  
حدوثه عند  الحاالت  هذه  األثر  لمواجهة  التعرض/  احتساب صافي  المجموعة  استطاعت  السنة،  االعتبار  ا. خالل  بعين  األخذ  عند 

المصاريف المدفوعة مقدماً وأرصدة المبالغ المستحقة الدفع المتعلقة بالموظفين غير النشيطين. بلغ مخصص المخاطر التشغيلية في  
 (.20مليون لاير سعودي( )إيضاح  1.6: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.4نهاية الفترة المالية 

 
 إدارة رأس المال 

 رأس المال حقوق الملكية العائدة للمساهمين. تتمثل األهداف الرئيسية للمجموعة إلدارة رأسمال المجموعة فيما يلي:  يمثل
ى تتمكن من االستمرار في تقديم عوائد للمساهمين ومنافع  الحفاظ على قدرتها على االستمرار في العمل كمنشأة مستمرة، حت •

 ألصحاب المصلحة اآلخرين، و 
 هيكل رأس المال بصورة مثالية للحد من تكلفة رأس المال. الحفاظ على  •
 

لتطور  تتمثل سياسة اإلدارة في الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية والحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين في السوق والحفاظ على ا
لتغيرات في الظروف االقتصادية. تقوم المستقبلي لألعمال. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأسمالها وإجراء التعديالت عليه في ضوء ا

اإلدارة بمراقبة العائد على رأس المال والذي تحدده المجموعة بالناتج عن األنشطة التشغيلية مقسوماً على إجمالي حقوق المساهمين. 
في إدارة رأس المال   اإلدارة بمراقبة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين. لم تطرأ أية تغيرات على طريقة المجموعةكما تقوم 

 خالل السنة. كما لم تخضع المجموعة لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجياً. 
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 تجميع األعمال  -36
 

 للخدمات  نبض وشركة  النمو مسارشركة 
والحقًا، %.  100بملكية فعلية بنسبة    النمو   مسارأنشأت الشركة شركة    (،2021  يونيو  14)الموافقهـ  1442ذو القعدة    14  اعتباًرا من

للخدمات اللوجستية بملكية قدرها    نبضشركة    النمو  مسارأنشأت شركة    ،(2021أغسطس    12)الموافق  هـ  1443محرم    4بتاريخ  
 .نبض شركةل% مملوكة 0.5النسبة المتبقية وقدرها ، وأما  % 99.5
 
 أطيافشركة 

من   %90ستحواذ على حصة بلغت جراءات االأنهت الشركة إ ،( 2021أغسطس  4)الموافق هـ 1442ذو الحجة  25 اعتباًرا من

بلغت القيمة الدفترية   بينما ، مليون لاير سعودي 17.1مقابل عوض شراء بقيمة  (مجموعةبالذات عالقة  ة)جهشركة أطياف 
 .مليون لاير سعودي 31.1لصافي موجودات أطياف 

 
عليه، تم احتسابها كمعاملة حقوق ملكية وإثبات  ذات عالقة،  بالنظر إلى أن هذه المعاملة تتعلق باالستحواذ على شركة تابعة من جهات

 الشركة األم. بمساهمي القيمة الدفترية لصافي موجودات أطياف في األرباح المبقاة المتعلقة و الشراءعوض بين  الفرق
 

 في تاريخ االستحواذ هي كما يلي: الموجودات القيم الدفترية لصافي 
 

 سعودي لاير  

  

  الموجودات
 6,451,565 وشبه نقديةنقدية 

 31,264,725 ذمم مدينة 

 14,682,375 مصاريف مدفوعة مقدًما وموجودات متداولة أخرى 

 5,564,134 ممتلكات ومعدات 

 6,700,280 موجودات حق االستخدام

 282,599 موجودات غير ملموسة

 64,945,678 )أ( إجمالي الموجودات

  

  المطلوبات 
 18,200,484 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

 5,284,345 تأمينات محتجزة 

 4,802,176 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 5,401,476 غير متداولة   –إيجار  عقود التزامات

 33,688,481 )ب(  إجمالي المطلوبات

  

ب( – أطياف )أ  موجوداتصافي   731,257,19  

 3,125,719  حصة تناسبية لحقوق الملكية غير المسيطرة ناقصاً:

  

 28,131,478 صافي الموجودات المستحوذ عليها من قبل الشركة 

 ( 17,138,176) عوض الشراء

 10,993,302 المثبت ضمن األرباح المبقاة  العوض فرق
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مليون   7.9:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  6.4عنها، ضمانات بقيمة    أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، نيابة

 لاير سعودي( بشأن تنفيذ العقود، وذلك خالل دورة األعمال العادية.
  



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

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 2021ديسمبر  31

58 
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  :2021ديسمبر  31فيما يلي تفاصيل فروع الشركة كما في 

 
 تاريخ السجل التجاري  رقم السجل التجاري االسم 

 هـ1438صفر  2 1010465207 مين الياس
 هـ1436شوال  28 1010436553 المروج 
 هـ1435محرم  9 1010427484 التعاون
 هـ1435ذو القعدة  7 1132010275 الرس 

 هـ1438صفر  2 1010465209 الروضة 
 هـ 1434ربيع الثاني  7 1010364538  المركز الرئيسي )العليا( 

 هـ 1442رمضان  22 1010709299 اسناد
 هـ1440األول  ربيع 25 1011139356 الخرج 

 هـ1435محرم  9 1010427485 السويدي 
 هـ1435ذو القعدة  7 4650074415 المدينة
 هـ1437جمادى األول  29 1131056729 1بريدة 
 هـ 1436ربيع الثاني  27 3350043316 حائل 

 هـ1436شوال  28 1010436554 خريص 
 هـ1436ل ربيع األو 15 1128019121 عنيزة 
 هـ1435محرم  9 4030278496  النعيم – جدة 
 هـ1439محرم  20 4030296922 المروة  – جدة 
 هـ1441رجب  16 4030379270 النزهة  – جدة 
 هـ1441رجب  16 4030379272 الفيحاء  -جدة  

 هـ1438صفر  29 2050111011 الدمام
 هـ1441رجب  1 4032241081 الطائف 

 هـ 1439ع الثاني ربي  23 5850071792 أبها 
 هـ1439جمادى اآلخر  3 1131291194 2بريدة  - القصيم 
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، ثم أعلنت منظمة الصحة العالمية الحقًا  2019( ألول مرة في نهاية ديسمبر  19-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا )كوفيد

ورونا ينتشر في جميع المناطق تقريبًا حول العالم بما في ذلك المملكة  . ال يزال فيروس ك2020تصنيف الفيروس بالجائحة في مارس  
أدى إلى قيود على السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادية وإغالق العديد من العربية السعودية، مما  

 القطاعات على المستويين العالمي والمحلي.
 

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

ي قد تتخذها السلطات الحكومية للحد من انتشار الوباء، وتأثير تلك اإلجراءات  الفيروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازية الت
 تصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في المجموعة وغيرها من العوامل. على النشاط االق

 
، لم تتأثر عمليات المجموعة تأثًرا 2021ر  ديسمب  31وحتى اآلن وكما بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  

 ييم طبيعة ومدى تأثير الفيروس على أعمالها ونتائجها المالية. . وسوف تستمر المجموعة في تق19- كبيًرا بتفشي كوفيد
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تطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية  لم تقع أية أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي، والتي ت

 الموحدة.
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 أعيد تبويب بعض المبالغ للسنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.


