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المملكة العربیة السعودیة

تقریر فحص المراجع المستقل حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
إلى المساھمین في شركة مھارة للموارد البشریة 

(شركة مساھمة سعودیة) 

مقدمة
  – شركة مساھمة سعودیة  –األولیة الموحدة الموجزة المرفقة لشركة مھارة للموارد البشریة لقد فحصنا قائمة المركز المالي 

، والقوائم األولیة الموحدة ٢٠٢٠یونیو    ٣٠("الشركة") والشركات التابعة لھا (یشار إلیھا مجتمعة مع الشركة بـ "المجموعة") كما في  
والقوائم األولیة الموحدة الموجزة للتغیرات   ٢٠٢٠یونیو    ٣٠في    تینأشھر المنتھیالثالثة والستة    تيالموجزة للدخل والدخل الشامل لفتر

في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ، وملخصًا بالسیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات 
). إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة التفسیریة األخرى ("القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة"

) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا ٣٤الموحدة الموجزة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي (
ًء على الفحص الذي قمنا بھ.ھي إظھار نتیجة الفحص لھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة بنا 

نطاق الفحص 
) "فحص المعلومات المالیة األولیة المنفذ من قبل المراجع المستقل ٢٤١٠تم فحصنا وفقاً للمعیار الدولي الخاص بارتباطات الفحص (

ات، بشكل أساسي إلى للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. یشتمل فحص القوائم المالیة األولیة على توجیھ استفسار
المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. إن الفحص أقل نطاقاً إلى حد كبیر من 

على المراجعة التي تتم وفقًا للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، وبالتالي فھو ال یمكننا من الحصول 
.تأكید بأننا سنكون على علم بكافة األمور الھامة التي یمكن تحدیدھا أثناء القیام بأعمال المراجعة. وعلیھ، فإننا ال نبدي رأي مراجعة

نتیجة الفحص
دادھا، من كافة بناًء على فحصنا، لم یلفت انتباھنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة المرفقة لم یتم إع

) المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ٣٤النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (

عن إرنست ویونغ

فھد محمد الطعیمي
محاسب قانوني
)٣٥٤ترخیص رقم (

ھـ١٤٤١ ذو الحجة ٢١الریاض: 
)٢٠٢٠أغسطس  ١١( 
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قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في 

یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. جزًءا ال ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٣٠
لایر سعودي لایر سعوديإیضاح

الموجودات 
الموجودات المتداولة 

١٨٥٬١١٩٬٢١٩١٨٨٬٧٠٤٬٣٧٥نقدیة وشبھ نقدیة 
٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع مرابحة ألجل

٤٢١١٬٠٩٠٬٧٨٦٢٣٠٬٦٣٩٬٦٣١مدینون
٤٥٤٬٦٨٥٬٦١٧٣١٬٠١٢٬٦٧٢موجودات عقود 
٢٥٬٢٥٢٬٠٠٠٢٩٬٥٥٨٬٠٠٠تأشیرات متاحة

١٤٧٬١٤٦٬٣٦٦٢١٩٬٨٣٠٬٢٥٠وموجودات متداولة أخرىمصاریف مدفوعة مقدًما 
٨٢٣٬٢٩٣٬٩٨٨٨٠٩٬٧٤٤٬٩٢٨إجمالي الموجودات المتداولة 

الموجودات غیر المتداولة 
١٧٥٬٠٣٦٬١٩٢١٧٨٬٧٢٣٬٧٦٩ممتلكات ومعدات 

٣٣٬٤٨٦٬٦٠٤٣٦٬٢٦٢٬٢٨٨موجودات حق االستخدام
٦٬٩٠٣٬٣٤٣٧٬٦٣٥٬٢٠٥موجودات غیر ملموسة 

٣٣٬٢٢٠٬٣٨٢٣٢٬٨٨٥٬٦١٩استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
١٥٬٦٥٦٬٧٠٩١٦٬٣٣٠٬٣٧٣االستثمار في شركة زمیلة

٩٬٦٧٩٬٢٧٦٢١٬٥٢٨٬٠٠٢موجودات غیر متداولة أخرى
٢٧٣٬٩٨٢٬٥٠٦٢٩٣٬٣٦٥٬٢٥٦الموجودات غیر المتداولة إجمالي 

١٬٠٩٧٬٢٧٦٬٤٩٤١٬١٠٣٬١١٠٬١٨٤إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكیة 
المطلوبات 

المطلوبات المتداولة 
٢١٨٬٢٠٢٬٢٨٥١٩٥٬٤١٢٬٧٤٧وأخرىدائنون ومبالغ مستحقة الدفع 

١٠٠٬٥٢٥٬٩٢٠٩٧٬٤٤٠٬٦٥٢مطلوبات عقود
٩٦٬٥٤٨٬٥٥٠١١٩٬٠٧٩٬٠٠٩تأمینات محتجزة
٦٢٦٬٩٦٠٬٦٦١٢٦٬٦٧٠٬٧٧٠زكاة مستحقة

٤٤٢٬٢٣٧٬٤١٦٤٣٨٬٦٠٣٬١٧٨إجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غیر المتداولة 
٢٥٬٧٩٧٬٤٤٦٢٧٬٩٧٦٬٣٧٩التزامات إیجار غیر متداولة
٥٨٬٠٩٧٬٦٣٩٥١٬٠٧٧٬٦٧٤مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٨٣٬٨٩٥٬٠٨٥٧٩٬٠٥٤٬٠٥٣إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 
٥٢٦٬١٣٢٬٥٠١٥١٧٬٦٥٧٬٢٣١إجمالي المطلوبات 

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

٤٩٬٧٨٠٬٩٤٥٤٩٬٧٨٠٬٩٤٥احتیاطي نظامي
)٤٬٩٩٤٬١٦١()٧٬٨٩٥٬١٦١(احتیاطیات أخرى

١٥٧٬٤٥٤٬٤٩٩١٧٠٬٧٧٨٬٧٦٨أرباح مبقاة
٥٧٤٬٣٤٠٬٢٨٣٥٩٠٬٥٦٥٬٥٥٢بالمساھمین في الشركة األم حقوق الملكیة المتعلقة 

)٥٬١١٢٬٥٩٩()٣٬١٩٦٬٢٩٠(حقوق الملكیة غیر المسیطرة
٥٧١٬١٤٣٬٩٩٣٥٨٥٬٤٥٢٬٩٥٣إجمالي حقوق الملكیة 

١٬٠٩٧٬٢٧٦٬٤٩٤١٬١٠٣٬١١٠٬١٨٤الملكیة إجمالي المطلوبات وحقوق 
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قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في لفترتي 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

لفترة الثالثة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

لفترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي إیضاح 

٣٥٢٬٤٨٧٬٥٨٧٣٦٧٬٢٢٣٬٢٥٥٧٤٢٬٢٤٣٬٠٩٠٧٤٠٬٠٩٩٬٨٠٣إیرادات 
)٥٧٣٬٣٩٩٬٩٣٠() ٥٨٨٬٥٧٨٬٥٢٩()٢٨٠٬٢٩٢٬١٧٥() ٢٧٨٬٠٨٠٬٨٦٣(تكلفة اإلیرادات 

٧٤٬٤٠٦٬٧٢٤٨٦٬٩٣١٬٠٨٠١٥٣٬٦٦٤٬٥٦١١٦٦٬٦٩٩٬٨٧٣إجمالي الربح 

)٣١٬٠٨٩٬٣٢٤()٣٠٬٦٨٩٬٢٤٢()١٥٬٠١٠٬٣٦٦()١٥٬٣٩٩٬٦٢٠(مصاریف عمومیة وإداریة
)٣٬٩٨٧٬٥٥٠() ٥٬١٩٢٬٢٢٧()١٬١٤٩٬٤١٢() ٢٬٨١٢٬٨٠٣(مصاریف تسویق

(مخصص) عكس قید مخصص دیون مشكوك في  
)٤٬٥٤١٬٦١١() ٣٬٥٧٣٬٢٢١(١٬٧٢٨٬١١٦) ١٬٧٤٧٬٥٢٠(٤تحصیلھا 

٥٤٬٤٤٦٬٧٨١٧٢٬٤٩٩٬٤١٨١١٤٬٢٠٩٬٨٧١١٢٧٬٠٨١٬٣٨٨الدخل من العملیات الرئیسیة

٩٦٢٬٨٣٧٣٬٤٨٩٬٧٢٩٢٬٤٦٤٬٠٦٢٦٬٨٨٨٬١٣٥إیرادات أخرى
)٨٣٩٬٤٩٧()٦٧٣٬٦٦٣()٤٥٢٬٥١١()٣٨٣٬١٣٧(خسارة شركة زمیلةحصة في صافي 

صافي مكاسب استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من  
١٤٨٬٩٩٠٢٣١٬٧٤٥٣٣٤٬٧٦٢٤٦٢٬٥١٦خالل الربح أو الخسارة

٥٥٬١٧٥٬٤٧١٧٥٬٧٦٨٬٣٨١١١٦٬٣٣٥٬٠٣٢١٣٣٬٥٩٢٬٥٤٢الدخل قبل الزكاة 

)٨٬٨١٩٬٣٤٣() ٧٬٧٤٢٬٩٩٢()٤٬٨٥٠٬٠٨٨() ٣٬٠٩٢٬٧١١(٦الزكاة 

٥٢٬٠٨٢٬٧٦٠٧٠٬٩١٨٬٢٩٣١٠٨٬٥٩٢٬٠٤٠١٢٤٬٧٧٣٬١٩٩صافي دخل الفترة 

صافي دخل (خسارة) الفترة المتعلق بـ:
٤٩٬٤٢١٬٧٨١٧١٬٩٩٠٬٧٢٤١٠٦٬٦٧٥٬٧٣١١٢٦٬٠٠٥٬٩٣٦المساھمین في الشركة األم 

)١٬٢٣٢٬٧٣٧(١٬٩١٦٬٣٠٩)١٬٠٧٢٬٤٣١(٢٬٦٦٠٬٩٧٩حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

٥٢٬٠٨٢٬٧٦٠٧٠٬٩١٨٬٢٩٣١٠٨٬٥٩٢٬٠٤٠١٢٤٬٧٧٣٬١٩٩

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

١٫٤٥١٫٩٣٣٫٠٥٣٫٣٩الشركة األم بالمساھمین في  
صافي الدخل للسھم المتعلق بالمساھمین في  

١٫٣٢١٫٩٢٢٫٨٤٣٫٣٦الشركة األم 
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قائمة الدخل الشامل األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

لفترة الثالثة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

لفترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعوديلایر سعودي لایر سعوديلایر سعودي 

٥٢٬٠٨٢٬٧٦٠٧٠٬٩١٨٬٢٩٣١٠٨٬٥٩٢٬٠٤٠١٢٤٬٧٧٣٬١٩٩صافي دخل الفترة 
الخسارة الشاملة األخرى: 

الموحدة: بند لن یعاد تصنیفھ إلى قائمة الدخل 
)٢٬٧١٥٬١٤٤() ٢٬٩٠١٬٠٠٠()٣٩٥٬٨٤٩() ٢٬٣٠١٬٠٠٠(إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

)٢٬٧١٥٬١٤٤() ٢٬٩٠١٬٠٠٠()٣٩٥٬٨٤٩() ٢٬٣٠١٬٠٠٠(الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

٤٩٬٧٨١٬٧٦٠٧٠٬٥٢٢٬٤٤٤١٠٥٬٦٩١٬٠٤٠١٢٢٬٠٥٨٬٠٥٥إجمالي الدخل الشامل للفترة 

إجمالي الدخل الشامل للفترة المتعلق بـ:
٤٧٬١٢٠٬٧٨١٧١٬٥٩٤٬٨٧٥١٠٣٬٧٧٤٬٧٣١١٢٣٬٢٩٠٬٧٩٢المساھمین في الشركة األم 

)١٬٢٣٢٬٧٣٧(١٬٩١٦٬٣٠٩)١٬٠٧٢٬٤٣١(٢٬٦٦٠٬٩٧٩حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

٤٩٬٧٨١٬٧٦٠٧٠٬٥٢٢٬٤٤٤١٠٥٬٦٩١٬٠٤٠١٢٢٬٠٥٨٬٠٥٥
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قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

الموجزة. جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٥

بالمساھمین في الشركة األم المتعلق 

اإلجمالي األرباح المبقاة االحتیاطیات األخرىاالحتیاطي النظامي رأس المال 
حقوق الملكیة غیر  

المسیطرة
اإلجمالي 

حقوق الملكیة
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

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

١٢٤٬٧٧٣٬١٩٩)١٬٢٣٢٬٧٣٧(١٢٦٬٠٠٥٬٩٣٦١٢٦٬٠٠٥٬٩٣٦---صافي دخل (خسارة) الفترة 
)٢٬٧١٥٬١٤٤(-)٢٬٧١٥٬١٤٤(-)٢٬٧١٥٬١٤٤(--الخسارة الشاملة األخرى للفترة

١٢٢٬٠٥٨٬٠٥٥)١٬٢٣٢٬٧٣٧(١٢٦٬٠٠٥٬٩٣٦١٢٣٬٢٩٠٬٧٩٢)٢٬٧١٥٬١٤٤(--إجمالي الدخل الشامل للفترة

٥٥١٬٤٧٧٬٠٣١)٢٬٣٢٦٬٧٤٥(٢٠١٩٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٢٢٬٥٧٢٬٣٠٦٤٬١٩٩٬٥٢٠١٥٢٬٠٣١٬٩٥٠٥٥٣٬٨٠٣٬٧٧٦یونیو ٣٠الرصید كما في 

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

١٠٦٬٦٧٥٬٧٣١١٠٦٬٦٧٥٬٧٣١١٬٩١٦٬٣٠٩١٠٨٬٥٩٢٬٠٤٠---صافي دخل الفترة 
)٢٬٩٠١٬٠٠٠(-)٢٬٩٠١٬٠٠٠(-)٢٬٩٠١٬٠٠٠(--الخسارة الشاملة األخرى للفترة

١٠٦٬٦٧٥٬٧٣١١٠٣٬٧٧٤٬٧٣١١٬٩١٦٬٣٠٩١٠٥٬٦٩١٬٠٤٠)٢٬٩٠١٬٠٠٠(--إجمالي الدخل الشامل للفترة
)١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(-)١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠()١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(---)٨توزیعات أرباح (إیضاح 

٥٧١٬١٤٣٬٩٩٣) ٣٬١٩٦٬٢٩٠(١٥٧٬٤٥٤٬٤٩٩٥٧٤٬٣٤٠٬٢٨٣) ٧٬٨٩٥٬١٦١(٢٠٢٠٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٤٩٬٧٨٠٬٩٤٥یونیو ٣٠الرصید كما في 



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

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. جزًءا ال یتجزأ من ١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٦

لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
یونیو ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
لایر سعودي لایر سعوديإیضاح

األنشطة التشغیلیة 
١١٦٬٣٣٥٬٠٣٢١٣٣٬٥٩٢٬٥٤٢الدخل قبل الزكاة

٠التعدیالت لـ:
١٠٬٦٤٩٬٩٩٣١٢٬٤٤٢٬٦٢٥مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
٤٣٬٥٧٣٬٢٢١٤٬٥٤١٬٦١١مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٦٬٨٨٢٬٨٥٦٥٬٢٠١٬٣٠٩استھالك ممتلكات ومعدات 
٥٬٢٩٠٬٥٣٣٣٬٩٦١٬٤١٥استھالك موجودات حق االستخدام

٧٣١٬٨٦٢١٬٠٦٨٬١٢٢إطفاء موجودات غیر ملموسة 
٦٧٣٬٦٦٣٨٣٩٬٤٩٧حصة في صافي خسارة شركة زمیلة

)٤٦٢٬٥١٦()٣٣٤٬٧٦٢(صافي مكاسب استثمارات أسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٥٤٦٬٧٩١٥١٧٬٣٩٠تكالیف تمویل ناتجة عن التزامات إیجار

)٣٬٥٢٠٬٣٥٢()١٬٣٤٠٬٨١٨(أرباح من ودائع مرابحة ألجل
)٣٬٨٣٥٬٣٦٩()٢٣٩٬٨٦٩(مطلوبةعكس قید رواتب مستحقة لم تعد 

١٤٢٬٧٦٨٬٥٠٢١٥٤٬٣٤٦٬٢٧٤
التغیرات في رأس المال العامل:

)٦٠٬٦٠٨٬٩٢٦(١٦٬٠١٩٬٢٧٥مدینون
)٣٬٩١٦٬٧١٦()٢٣٬٧١٦٬٥٩٦(موجودات عقود 

)٢٥٬٦٤٧٬٣٣٨(٨٢٬٤٤٧٬٨٤٦مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
)٥٤٦٬٠٠٠(٤٬٣٠٦٬٠٠٠تأشیرات متاحة

)١٠٬٢٦٦٬٩٠٨(٢٤٬٩١١٬٧٠٥دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
)٧٬١٦٨٬٨٢٨(٣٬٠٨٥٬٢٦٨مطلوبات عقود
)٧٬٥٠٥٬٧٠٤()٢٢٬٥٣٠٬٤٥٩(تأمینات محتجزة

٢٢٧٬٢٩١٬٥٤١٣٨٬٦٨٥٬٨٥٤النقدیة الناتجة من العملیات 
)١٠٬٩٨٧٬٧٠١()٧٬٤٥٣٬١٠١(٦زكاة مدفوعة

)٧٬٢٣٥٬٩٠٢()٦٬٥٣١٬٠٢٨(مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
٢١٣٬٣٠٧٬٤١٢٢٠٬٤٦٢٬٢٥١صافي النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

األنشطة االستثماریة 
٢٧٬٥٢٠٬٣٥٢)٨٨٬٦٥٩٬١٨٢(الحركة في ودائع المرابحة ألجل، صافي

)٧٬٠٧١٬٨١٧()٣٬١٩٥٬٢٧٩(شراء ممتلكات ومعدات 
-)١٬٨٨٢٬٢٩٨(٥سداد عوض مؤجل بشأن االستحواذ على شركة زمیلة

)١٨٥٬٣٦٧(-موجودات غیر ملموسة إضافات إلى 
٢٠٬٢٦٣٬١٦٨)٩٣٬٧٣٦٬٧٥٩(صافي النقدیة (المستخدمة في) من األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة 
-)١٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(٨توزیعات أرباح مدفوعة
)٣٬٠٧٧٬٠٧٦()٣٬١٥٥٬٨٠٩(التزامات إیجار مدفوعة

)٣٬٠٧٧٬٠٧٦()١٢٣٬١٥٥٬٨٠٩(النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة 

٣٧٬٦٤٨٬٣٤٣)٣٬٥٨٥٬١٥٦(صافي (النقص) الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة 
١٨٨٬٧٠٤٬٣٧٥٨١٬٦٩٣٬٨٤٣النقدیة في بدایة الفترةالنقدیة وشبھ 

١٨٥٬١١٩٬٢١٩١١٩٬٣٤٢٬١٨٦النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة 

معلومات إضافیة عن بنود غیر نقدیة: 
٢٬٥١٤٬٨٤٩٤٥٬٤٥٥٬١٢٦موجودات حق االستخدام-
٣٬٠٦١٬٦٤٠٤٠٬٧٣١٬٠٠٧التزامات إیجار-



رد البشریة والشركات التابعة لھا شركة مھارة للموا
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٧

معلومات حول الشركات وأنشطتھا -١

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

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

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

١١ھـ (الموافق  ١٤٤١ذو الحجة٢١تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ 
).٢٠٢٠أغسطس 

أسس اإلعداد-٢

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

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

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

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

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

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

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة -٣

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

المبكر ألیة معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت جدیدة صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.المجموعة بالتطبیق 

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

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

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

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

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

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

معلومات  توضح التعدیالت أن األھمیة النسبیة تتوقف على طبیعة وحجم المعلومات، سواء كانت بصورة منفردة أو مجتمعة مع 
أخرى، في سیاق القوائم المالیة. أن "تحریف المعلومات یكون جوھرًیا إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر على القرارات 
التي یتخذھا المستخدمون الرئیسیون للقوائم المالیة. إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة

ة ولیس من المتوقع أن یكون لھا أي أثر مستقبلي علیھا.للمجموع



رد البشریة والشركات التابعة لھا شركة مھارة للموا
(شركة مساھمة سعودیة) 

إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 
٢٠٢٠یونیو ٣٠

٨

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -٣

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

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

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

المدینون وموجودات العقود -٤

المدینون
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٣٠

لایر سعودي لایر سعودي

٢٤٩٬٣٢٥٬٧٠٦٢٧٠٬٨٧١٬١٥٩مدینون
٢٨٬٢٣٥٬٧٧٤٢٢٬٧٥٠٬٨٢٦)٥مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة (إیضاح 

٢٧٧٬٥٦١٬٤٨٠٢٩٣٬٦٢١٬٩٨٥
)٦٢٬٩٨٢٬٣٥٤()٦٦٬٤٧٠٬٦٩٤(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٢١١٬٠٩٠٬٧٨٦٢٣٠٬٦٣٩٬٦٣١اإلجمالي 

فیما یلي بیان حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

لفترة الثالثة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

لفترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

٦٤٬٥٠٤٬٢٠٠٥١٬٢٣٤٬٠٨٦٦٢٬٩٨٢٬٣٥٤٤٤٬٥٥٦٬٠٨٠في بدایة الفترة
٣٬٥٢٩٬٥٧٠٥٬٤٠٣٬٢٥٥)١٬٢٧٤٬٧٥١(٢٬٠٠٧٬٧٢٤المحمل (عكس قید) للفترة

-) ٤١٬٢٣٠(-) ٤١٬٢٣٠(مبالغ مشطوبة
٦٦٬٤٧٠٬٦٩٤٤٩٬٩٥٩٬٣٣٥٦٦٬٤٧٠٬٦٩٤٤٩٬٩٥٩٬٣٣٥الفترة في نھایة 

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

اإلجمالي 
غیر متأخرة السداد  

یوماً ٩٠أقل من تنخفض قیمتھا ولم 
١٨٠-٩٠

یوًما
٣٦٠-١٨٠

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

٢٠٢٠٢١١٬٠٩٠٬٧٨٦١٤١٬٦١٨٬٩٤٣٢٥٬٤٤٨٬٧٣٥١٠٬٨٤٧٬٧٤٩٣٬٩٢٠٬٣٥٠٢٩٬٢٥٥٬٠٠٩یونیو ٣٠
٢٠١٩٢٣٠٬٦٣٩٬٦٣١٧٨٬٤٨١٬١٤٧٦٧٬٩٢٣٬١٢٠٣٠٬١٤٣٬٠٤٢١٣٬٠٦٠٬١٣٥٤١٬٠٣٢٬١٨٧دیسمبر ٣١

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

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

٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٣٠
سعودي لایر لایر سعودي

٥٤٬٨٥٠٬٩٤٥٣١٬١٣٤٬٣٤٩موجودات عقود 
)١٢١٬٦٧٧()١٦٥٬٣٢٨(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٥٤٬٦٨٥٬٦١٧٣١٬٠١٢٬٦٧٢اإلجمالي 



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

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

٩

المدینون وموجودات العقود (تتمة) -٤

فیما یلي بیان حركة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

لفترة الثالثة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

لفترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٤٢٥٬٥٣٢١٬٣٤٠٬٢٣٢١٢١٬٦٧٧١٬٧٤٨٬٥١١في بدایة الفترة
)٨٦١٬٦٤٤(٤٣٬٦٥١)٤٥٣٬٣٦٥()٢٦٠٬٢٠٤(المحمل (عكس قید) للفترة

١٦٥٬٣٢٨٨٨٦٬٨٦٧١٦٥٬٣٢٨٨٨٦٬٨٦٧في نھایة الفترة 

وأرصدتھا المعامالت مع الجھات ذات العالقة -٥

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

لفترة الثالثة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

لفترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي

٢٠١٩
لایر سعودي 

٢٬٩٦١٬٨٠٠٤٬١٩٠٬١٢٦٦٬٤٧٤٬٤٠٠٧٬٠٤٠٬٠٨٥ومنافع قصیرة األجلرواتب 
٢٤٤٬٧٦٨١١٤٬١٣١٤١٣٬٥١٦٢٣٣٬٦٥٨مكافأة نھایة الخدمة

٣٬٢٠٦٬٥٦٨٤٬٣٠٤٬٢٥٧٦٬٨٨٧٬٩١٦٧٬٢٧٣٬٧٤٣إجمالي تعویضات كبار موظفي اإلدارة 



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

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

١٠

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة) -٥

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

طبیعة المعامالت العالقة الجھة ذات العالقة 
المعامالت 

الرصید كما في یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢٠٢٠١٩٣٠

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

٣٣٬٢٧٥٬٠٣٦٣١٬٧٤٧٬٦٣٠خدمات قوى عاملة جھة منتسبةأطیاف للخدمات المساندة 
٢٦٬١٥٩٬٧٨١٢٢٬١٨٢٬١٠٥٢٧٬٢٣١٬٤٤٣٢٠٬١١٦٬١٨٨مبالغ محصلة 

٢٬٧٤١٬٥٦٢-خدمات قوى عاملة جھة منتسبةدانون المحدودة شركة الصافي  
١٬٠١٠٬٢١٠-٣٬١٠٠٬٠٩٥-مبالغ محصلة 

٢٬٠٧٨٬٢٥٥٧٢٨٬٥٢٣خدمات قوى عاملة جھة منتسبةأخرى
٢٬٦٩٨٬٣٥٢٧٨٢٬٢٩٩١٬٠٠٤٬٣٣١١٬٦٢٤٬٤٢٨مبالغ محصلة 

٢٨٬٢٣٥٬٧٧٤٢٢٬٧٥٠٬٨٢٦

طبیعة المعامالت العالقة الجھة ذات العالقة 
المعامالت 

الرصید كما في یونیو٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
٢٠١٩دیسمبر ٢٠٢٠٣١یونیو ٢٠٢٠٢٠١٩٣٠

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

٥٬٦١٨٬٧٩٩٧٬٥٠١٬٠٩٧-١٬٨٨٢٬٢٩٨مدفوعات عوض مؤجلشركة زمیلةشركة بلوفو المحدودة 
٢٬٥٣١٬٥٠٠٩٬٨١٢٬٧٣٢شراء تذاكر طیران جھة منتسبةشركة مھارة للسفر والسیاحة 

٢٥٩٬٢٠١-٢٬٧٩٠٬٥٠١١٠٬٠١٤٬٧٤٣مدفوعة مبالغ 
٥٬٦١٨٬٧٩٩٧٬٧٦٠٬٢٩٨

١٬٦٧٨٬٠٥٧١٬٠٠٠٬٠٠٠مكافآت مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة (*) 
٢٬٦٢٣٬٠٠٠٢٬٤٠٠٬٠٠٠١٬٢٥٠٬٠٠٠٢٬١٩٤٬٩٤٣مبالغ مدفوعة 

ة إلى أعضاء مجلس اإلدارة في المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة كبند مستقل ضمن أرصدة "الدائنین والمبالغ المستحقة الدفع وأخرى"، بینما تم إدراج المبالغ المستحقتم إدراج المبالغ * 
المستحقة الدفع ضمن "الدائنین والمبالغ المستحقة الدفع وأخرى".



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

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

١١

الزكاة -٦

فیما یلي الحركة في مخصص الزكاة للفترة:

لفترة الثالثة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

لفترة الستة أشھر 
یونیو ٣٠المنتھیة في 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٠٢٠
لایر سعودي 

٢٠١٩
لایر سعودي

٢٣٬٨٦٧٬٩٥٠١٦٬٠٤٢٬٩٨٤٢٦٬٦٧٠٬٧٧٠١٢٬٠٧٣٬٧٢٩في بدایة الفترة
٣٬٠٩٢٬٧١١٤٬٨٥٠٬٠٨٨٧٬٧٤٢٬٩٩٢٨٬٨١٩٬٣٤٣المخصص للفترة 

)١٠٬٩٨٧٬٧٠١() ٧٬٤٥٣٬١٠١()١٠٬٩٨٧٬٧٠١(-المدفوع خالل الفترة 
٢٦٬٩٦٠٬٦٦١٩٬٩٠٥٬٣٧١٢٦٬٩٦٠٬٦٦١٩٬٩٠٥٬٣٧١في نھایة الفترة 

الربوط الضریبیة 
حتى ٢٠١٤، استلمت الشركة من الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") الربوط الزكویة عن السنوات ٢٠١٩مایو ٩بتاریخ 
ملیون لایر سعودي تقریًبا، وقدمت اعتراًضا على ذلك خالل السنة المنتھیة في ٢٥، مع مطالبة بالتزام زكاة إضافي قدره ٢٠١٧
ملیون لایر ٧٫٥، استلمت الشركة الربط النھائي بقیمة ٢٠٢٠یونیو ٣٠ة أشھر المنتھیة في . خالل فترة الست٢٠١٩دیسمبر ٣١

، وتم سداده خالل فترة الستة أشھر المنتھیة ٢٠١٩دیسمبر ٣١سعودي، وتم تسجیل المخصص المقابل لھ خالل السنة المنتھیة في 
قید الفحص من قبل الھیئة.٢٠١٨و ٢٠١٩. ال تزال اإلقرارات الزكویة لعامي ٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

رأس المال -٧

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

:٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠یونیو ٣٠فیما یلي بیاناً بالمساھمین الرئیسیین في المجموعة كما في 

نسبة الملكیة %

االسم
یونیو ٣٠بلد التأسیس/ المقر

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩

٪١٩٫٤٪١٩٫٤المملكة العربیة السعودیةالشركة األھلیة العالمیة لالستثمار العقاري
٪١٦٫٠٪١٦٫٠المملكة العربیة السعودیةشركة الخبرة المعماریة

٪١٢٫٢٪١٢٫٢المملكة العربیة السعودیةالدكتور/ عبدهللا بن سلیمان العمرو

٪٧٫٠٪٧٫٠المملكة العربیة السعودیةالدكتور/ سلیمان الحبیب لالستثمار التجاري
٪١٤٫٠٪٠المملكة العربیة السعودیةشركة مجموعة الفیصلیة القابضة (*)

٪٣١٫٤٪٤٥٫٤المملكة العربیة السعودیةأخرى

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

توزیعات األرباح -٨

) اإلعالن عن توزیعات ٢٠٢٠مارس ١٧ھـ (الموافق ١٤٤١شعبان ٢٢قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
لایر سعودي للسھم الواحد)، والتي تم ٣٫٢٠ملیون لایر سعودي (بواقع ١٢٠بمبلغ ٢٠١٩أرباح مرحلیة للنصف الثاني من عام 

). قام مجلس اإلدارة بعرض ذلك في اجتماع الجمعیة العامة السنوي ٢٠٢٠ابریل ١ھـ (الموافق ١٤٤١شعبان ٨دفعھا بتاریخ 
لیة الموحدة ). تم إثبات توزیعات األرباح المعلنة في القوائم المالیة األو٢٠٢٠مایو  ٦ھـ (الموافق  ١٤٤١رمضان  ١٣المنعقد بتاریخ  

.٢٠٢٠یونیو ٣٠الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 



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

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

١٢

ربح السھم -٩

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

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

٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
یونیو

٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
یونیو

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

٥٤٬٤٤٦٬٧٨١٧٢٬٤٩٩٬٤١٨١١٤٬٢٠٩٬٨٧١١٢٧٬٠٨١٬٣٨٨الدخل من العملیات الرئیسیة للفترة (لایر سعودي)

٤٩٬٤٢١٬٧٨١٧١٬٩٩٠٬٧٢٤١٠٦٬٦٧٥٬٧٣١١٢٦٬٠٠٥٬٩٣٦صافي الدخل العائد للمساھمین في الشركة األم (لایر سعودي)

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

ربح السھم األساسي والمخفض للدخل من العملیات الرئیسیة 
١٫٤٥١٫٩٣٣٫٠٥٣٫٣٩للفترة (لایر سعودي) 

ربح السھم األساسي والمخفض لصافي الدخل العائد للمساھمین  
١٫٣٢١٫٩٢٢٫٨٤٣٫٣٦في الشركة األم (لایر سعودي) 

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

المعلومات القطاعیة -١٠

واألفراد.تنقسم المجموعة إلى قطاعي الشركات 

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

٢٠٢٠یونیو ٣٠
اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٥٦٬٨٦٤٬١١٨٩٥٬٦٢٣٬٤٦٩٣٥٢٬٤٨٧٬٥٨٧اإلیرادات 
) ٢٧٨٬٠٨٠٬٨٦٣()٦٦٬٩١٦٬٦١٢() ٢١١٬١٦٤٬٢٥١(تكلفة اإلیرادات 
٤٥٬٦٩٩٬٨٦٧٢٨٬٧٠٦٬٨٥٧٧٤٬٤٠٦٬٧٢٤إجمالي الربح

)١٥٬٣٩٩٬٦٢٠() ٤٬٤٨١٬٨٠٦()١٠٬٩١٧٬٨١٤(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٢٬٨١٢٬٨٠٣() ١٬٠٥٢٬٧٢٨() ١٬٧٦٠٬٠٧٥(مصاریف تسویق

) ١٬٧٤٧٬٥٢٠(١٢٬٣٥٨) ١٬٧٥٩٬٨٧٨(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٣١٬٢٦٢٬١٠٠٢٣٬١٨٤٬٦٨١٥٤٬٤٤٦٬٧٨١الدخل من العملیات الرئیسیة

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٩یونیو ٣٠

اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٢٦٩٬٦٧٢٬٦٧٤٩٧٬٥٥٠٬٥٨١٣٦٧٬٢٢٣٬٢٥٥إیرادات 
)٢٨٠٬٢٩٢٬١٧٥()٦٦٬٥٠٠٬٨٩٩()٢١٣٬٧٩١٬٢٧٦(تكلفة اإلیرادات 
٥٥٬٨٨١٬٣٩٨٣١٬٠٤٩٬٦٨٢٨٦٬٩٣١٬٠٨٠إجمالي الربح

)١٥٬٠١٠٬٣٦٦()٦٬٢٠٩٬٠٠٧()٨٬٨٠١٬٣٥٩(مصاریف عمومیة وإداریة
)١٬١٤٩٬٤١٢()٣٨١٬٥١٣()٧٦٧٬٨٩٩(مصاریف تسویق

١٬٧٢٨٬١١٦)٣٢٨٬١٧٠(٢٬٠٥٦٬٢٨٦عكس قید مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٤٨٬٣٦٨٬٤٢٦٢٤٬١٣٠٬٩٩٢٧٢٬٤٩٩٬٤١٨الدخل من العملیات الرئیسیة



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

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

١٣

المعلومات القطاعیة (تتمة) -١٠
لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٠یونیو ٣٠
اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٥٣٩٬٧٧٤٬١١١٢٠٢٬٤٦٨٬٩٧٩٧٤٢٬٢٤٣٬٠٩٠إیرادات 
) ٥٨٨٬٥٧٨٬٥٢٩() ١٤٦٬٠٩٣٬١٢٤() ٤٤٢٬٤٨٥٬٤٠٥(تكلفة اإلیرادات 
٩٧٬٢٨٨٬٧٠٦٥٦٬٣٧٥٬٨٥٥١٥٣٬٦٦٤٬٥٦١إجمالي الربح

)٣٠٬٦٨٩٬٢٤٢()١٠٬٤٧٧٬٣٧٤()٢٠٬٢١١٬٨٦٨(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٥٬١٩٢٬٢٢٧() ١٬٧٣١٬٣٦٨() ٣٬٤٦٠٬٨٥٩(تسویقمصاریف 

) ٣٬٥٧٣٬٢٢١() ٥٨٬٧٥٩() ٣٬٥١٤٬٤٦٢(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٧٠٬١٠١٬٥١٧٤٤٬١٠٨٬٣٥٤١١٤٬٢٠٩٬٨٧١الدخل من العملیات الرئیسیة

لفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٩یونیو ٣٠

اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي

٥٣٨٬١١٣٬٧٧٣٢٠١٬٩٨٦٬٠٣٠٧٤٠٬٠٩٩٬٨٠٣إیرادات 
)٥٧٣٬٣٩٩٬٩٣٠() ١٤٦٬٤٢٤٬٧٤٣()٤٢٦٬٩٧٥٬١٨٧(تكلفة اإلیرادات 
١١١٬١٣٨٬٥٨٦٥٥٬٥٦١٬٢٨٧١٦٦٬٦٩٩٬٨٧٣إجمالي الربح

)٣١٬٠٨٩٬٣٢٤()١٢٬٦٢٥٬٨٧٨()١٨٬٤٦٣٬٤٤٦(مصاریف عمومیة وإداریة
)٣٬٩٨٧٬٥٥٠()١٬٠٨٨٬٢٧١()٢٬٨٩٩٬٢٧٩(مصاریف تسویق

)٤٬٥٤١٬٦١١()٤٬٩١٨٬٦٦٣(٣٧٧٬٠٥٢(عكس قید) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٩٠٬١٥٢٬٩١٣٣٦٬٩٢٨٬٤٧٥١٢٧٬٠٨١٬٣٨٨الدخل من العملیات الرئیسیة

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

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

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

٣٤١٬١١٥٬٥٩٨١١٬٣٧١٬٩٨٩٣٥٢٬٤٨٧٬٥٨٧إیرادات 
) ٢٧٨٬٠٨٠٬٨٦٣() ٢٬٩٤٠٬٨٧٣() ٢٧٥٬١٣٩٬٩٩٠(تكلفة اإلیرادات 
٦٥٬٩٧٥٬٦٠٨٨٬٤٣١٬١١٦٧٤٬٤٠٦٬٧٢٤إجمالي الربح

)١٥٬٣٩٩٬٦٢٠() ١٬٤٣٣٬٦٠٦()١٣٬٩٦٦٬٠١٤(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٢٬٨١٢٬٨٠٣()٥٨١٬٧١٤() ٢٬٢٣١٬٠٨٩(مصاریف تسویق

) ١٬٧٤٧٬٥٢٠(١٢٬٣٥٨) ١٬٧٥٩٬٨٧٨(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٤٨٬٠١٨٬٦٢٧٦٬٤٢٨٬١٥٤٥٤٬٤٤٦٬٧٨١الدخل من العملیات الرئیسیة

اإلجمالي اإلمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩یونیو ٣٠

٣٥٩٬٠٥٥٬٧٤٣٨٬١٦٧٬٥١٢٣٦٧٬٢٢٣٬٢٥٥إیرادات 
)٢٨٠٬٢٩٢٬١٧٥()٥٬٦١٥٬٢٧٤()٢٧٤٬٦٧٦٬٩٠١(تكلفة اإلیرادات 
٨٤٬٣٧٨٬٨٤٢٢٬٥٥٢٬٢٣٨٨٦٬٩٣١٬٠٨٠إجمالي الربح

)١٥٬٠١٠٬٣٦٦()٣٬٠٣١٬٧٥٣()١١٬٩٧٨٬٦١٣(مصاریف عمومیة وإداریة
)١٬١٤٩٬٤١٢()٢٦١٬٦٥١()٨٨٧٬٧٦١(مصاریف تسویق

١٬٧٢٨٬١١٦)٣٢٨٬١٧٠(٢٬٠٥٦٬٢٨٦(عكس قید) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
٧٢٬٤٩٩٬٤١٨)١٬٠٦٩٬٣٣٦(٧٣٬٥٦٨٬٧٥٤الدخل (الخسارة) من العملیات الرئیسیة



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

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

١٤

المعلومات القطاعیة (تتمة) -١٠

المملكة العربیة  لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
السعودیة

اإلمارات العربیة 
اإلجمالي المتحدة

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ٢٠٢٠یونیو ٣٠
٧٢٣٬٥٨٢٬٤١٩١٨٬٦٦٠٬٦٧١٧٤٢٬٢٤٣٬٠٩٠إیرادات 

) ٥٨٨٬٥٧٨٬٥٢٩()١٠٬١٩٤٬٢٣٦() ٥٧٨٬٣٨٤٬٢٩٣(تكلفة اإلیرادات 
١٤٥٬١٩٨٬١٢٦٨٬٤٦٦٬٤٣٥١٥٣٬٦٦٤٬٥٦١إجمالي الربح

)٣٠٬٦٨٩٬٢٤٢() ٣٬٥٦٠٬٢٢٣()٢٧٬١٢٩٬٠١٩(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٥٬١٩٢٬٢٢٧()٦٦١٬٨٤٨() ٤٬٥٣٠٬٣٧٩(مصاریف تسویق

) ٣٬٥٧٣٬٢٢١() ٥٨٬٧٥٩() ٣٬٥١٤٬٤٦٢(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
١١٠٬٠٢٤٬٢٦٦٤٬١٨٥٬٦٠٥١١٤٬٢٠٩٬٨٧١الدخل من العملیات الرئیسیة

المملكة العربیة  لفترة الستة أشھر المنتھیة في
السعودیة 

اإلمارات العربیة 
اإلجمالي المتحدة 

لایر سعوديلایر سعوديلایر سعودي٢٠١٩یونیو ٣٠
٧١٦٬٦٧٩٬٩٥٩٢٣٬٤١٩٬٨٤٤٧٤٠٬٠٩٩٬٨٠٣إیرادات 

)٥٧٣٬٣٩٩٬٩٣٠()١٤٬٩٨٤٬٧٣٩()٥٥٨٬٤١٥٬١٩١(تكلفة اإلیرادات 
١٥٨٬٢٦٤٬٧٦٨٨٬٤٣٥٬١٠٥١٦٦٬٦٩٩٬٨٧٣إجمالي الربح

)٣١٬٠٨٩٬٣٢٤()٥٬٦٩٥٬٤٥١()٢٥٬٣٩٣٬٨٧٣(مصاریف عمومیة وإداریة
)٣٬٩٨٧٬٥٥٠()٥٩١٬٨٤٠()٣٬٣٩٥٬٧١٠(مصاریف تسویق

)٤٬٥٤١٬٦١١()٤٬٩١٨٬٦٦٣(٣٧٧٬٠٥٢(عكس قید) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
١٢٧٬٠٨١٬٣٨٨)٢٬٧٧٠٬٨٤٩(١٢٩٬٨٥٢٬٢٣٧الدخل من العملیات الرئیسیة

المملكة العربیة  
السعودیة

اإلمارات العربیة 
اإلجمالي المتحدة

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي ٢٠٢٠یونیو ٣٠كما في 
١٧٠٬٩٧٢٬٠٧٦٤٬٠٦٤٬١١٦١٧٥٬٠٣٦٬١٩٢للممتلكات والمعدات صافي القیمة الدفتریة 

١٬٠٨١٬٥١٥٬٣٠٩١٥٬٧٦١٬١٨٥١٬٠٩٧٬٢٧٦٬٤٩٤إجمالي الموجودات 
٥٠٧٬١٧٥٬٠٢٦١٨٬٩٥٧٬٤٧٥٥٢٦٬١٣٢٬٥٠١إجمالي المطلوبات 

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

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

األحداث الھامة خالل الفترة -١١

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

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

العوامل إن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال المجموعة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة غیر مؤكد ویتوقف على العدید من 
والتطورات المستقبلیة، والتي قد ال تتمكن المجموعة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل الفترة الحالیة. تشمل ھذه العوامل معدل انتقال 
الفیروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات 

شاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة بالعمالء والشركاء في المجموعة وغیرھا من العوامل.على الن

، ٢٠٢٠یونیو ٣٠وحتى اآلن وكما بتاریخ إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة وستة أشھر المنتھیتین في 
فشي فیروس كورونا. وسوف تستمر المجموعة في تقییم طبیعة ومدى تأثیر الفیروس على لم تتأثر عملیات المجموعة تأثًرا كبیًرا بت

أعمالھا ونتائجھا المالیة.



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

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

١٥

االلتزامات المحتملة -١٢

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

األحداث الالحقة لتاریخ إعداد القوائم المالیة -١٣

لیة لم تقع أیة أحداث الحقة لتاریخ قائمة المركز المالي، والتي تتطلب إجراء تعدیالت أو تقدیم إفصاحات بشأنھا في ھذه القوائم الما 
األولیة الموحدة الموجزة.

عملیات الشركة -١٤

، قامت المجموعة بافتتاح الفروع الجدیدة التالیة:٢٠٢٠یونیو ٣٠خالل فترة الستة أشھر المنتھیة في 

تاریخ السجل التجاري رقم السجل التجاري اسم الفرع
ھـ١٤٤١رجب ٤٠٣٠٣٧٩٢٧٢١٦الفیحا-جدة

ھـ١٤٤١رجب ٤٠٣٠٣٧٩٢٧٠١٦النزھة–جدة 
ھـ١٤٤١رجب ٤٠٣٢٢٤١٠٨١١الطائف

بیانات المقارنة -١٥

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


