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

 قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة
 2020مارس  31كما في 

 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   جزء 
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 2019ديسمبر  31 2020مارس  31  
 لاير سعودي لاير سعودي  إيضاح 

    الموجودات
    الموجودات المتداولة

 188,704,375 329,678,473  نقدية وشبه نقدية
 110,000,000 60,000,000  ودائع مرابحة ألجل

 230,639,631 211,280,620 4 مدينون
 31,012,672 36,505,370 4 موجودات عقود
 29,558,000 25,252,000  تأشيرات متاحة

 219,830,250 212,361,106  مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات متداولة أخرى

 809,744,928 875,077,569  إجمالي الموجودات المتداولة
    

    الموجودات غير المتداولة
 178,723,769 177,222,945  ممتلكات ومعدات

 36,262,288 36,136,100  موجودات حق االستخدام
 7,635,205 7,411,809   موجودات غير ملموسة

 32,885,619 33,071,391  استثمارات أسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 16,330,373 16,039,847  زميلةاستثمار في شركة 

 21,528,002 18,675,211  موجودات غير متداولة أخرى

 293,365,256 288,557,303  إجمالي الموجودات غير المتداولة

 1,103,110,184 1,163,634,872  إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات وحقوق الملكية
    المطلوبات

    المطلوبات المتداولة
 195,412,747 201,621,016  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

 97,440,652 105,454,332  مطلوبات عقود
 119,079,009 111,779,320  تأمينات محتجزة

 -      120,000,000 8 توزيعات أرباح مستحقة
 26,670,770 23,867,950 6 قةزكاة مستح

 438,603,178 562,722,618  إجمالي المطلوبات المتداولة

    
    المطلوبات غير المتداولة

 27,976,379 26,141,577  غير متداولجزء  –التزامات إيجار 
 51,077,674 53,408,444  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 79,054,053 79,550,021  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 517,657,231 642,272,639  إجمالي المطلوبات

    
    حقوق الملكية
 375,000,000 375,000,000 7 رأس المال

 49,780,945 49,780,945   احتياطي نظامي
 (4,994,161) (5,594,161)  احتياطيات أخرى

 170,778,768 108,032,718   أرباح مبقاة

 590,565,552 527,219,502  حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم
 (5,112,599) (5,857,269)  حقوق الملكية غير المسيطرة

 585,452,953 521,362,233  حقوق الملكية إجمالي

 1,103,110,184 1,163,634,872  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 



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

 قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة
 2020مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في لفترة 

 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   جزء 
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 31

  2020 2019 
 سعودي لاير  لاير سعودي  إيضاح  

 372,876,548 389,755,503   اإليرادات
 (293,107,755) (310,497,666)  تكلفة اإليرادات

 79,768,793 79,257,837  إجمالي الربح
    

 (16,078,958) (15,289,622)  مصاريف عمومية وإدارية
 (2,838,138) (2,379,424)  مصاريف تسويق

 (6,269,727) (1,825,701) 4 تحصيلها مخصص ديون مشكوك في

 54,581,970 59,763,090  الدخل من العمليات الرئيسية
    

 3,398,406 1,501,225  إيرادات أخرى
 (386,986) (290,526)  الحصة في صافي خسارة شركة زميلة

 230,771 185,772  من خالل الربح أو الخسارةصافي ربح استثمارات أسهم بالقيمة العادلة 

 57,824,161 61,159,561  الدخل قبل الزكاة
    

 (3,969,255) (4,650,281) 6 الزكاة

 53,854,906 56,509,280  الفترة صافي دخل

    
    الفترة المتعلق بـ: صافي دخل )خسارة(

 54,015,212 57,253,950  المساهمين في الشركة األم
 (160,306) (744,670)  حقوق الملكية غير المسيطرة

  56,509,280 53,854,906 

    
   9 الربح األساسي والمخفض للسهم:

 1.46 1.59  ق بالمساهمين في الشركة األمالدخل من العمليات الرئيسية للسهم المتعل

 1.44 1.53  للسهم المتعلق بالمساهمين في الشركة األمالفترة صافي دخل 



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

 ل األولية الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشام
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 15إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من   جزء 
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 مارس 31 

  2020 2019 
 لاير سعودي لاير سعودي  

    
 53,854,906 56,509,280  صافي دخل الفترة

     
    ملة األخرى:الخسارة الشا

    بند لن يعاد تصنيفه إلى قائمة الدخل الموحدة: 
 (2,319,295) (600,000)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينإعادة قياس 

 (2,319,295) (600,000)  الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 51,535,611 55,909,280  إجمالي الدخل الشامل للفترة

    

    المتعلق بـ: إجمالي الدخل الشامل للفترة

 51,695,917 56,653,950  المساهمين في الشركة األم

 (160,306) (744,670)  حقوق الملكية غير المسيطرة

  55,909,280 51,535,611 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموحدة الموجزة
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 15إلى  1ت المرفقة من تشكل اإليضاحا  جزء 
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  المتعلق بالمساهمين في الشركة األم 

 لمالرأس ا 
االحتياطي  

 النظامي
االحتياطيات 
 اإلجمالي األرباح المبقاة األخرى

حقوق الملكية غير 
 المسيطرة

 إجمالي
 حقوق الملكية

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

 375,000,000 2018ديسمبر  31الرصيد كما في 
 

22,572,306 6,914,664 26,026,014 430,512,984 (1,094,008) 429,418,976 

 53,854,906 (160,306) 54,015,212 54,015,212 -      -       -      صافي دخل )خسارة( الفترة

 (2,319,295) -      (2,319,295) -      (2,319,295) -       -      الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 51,535,611 (160,306) 51,695,917 54,015,212 (2,319,295) -       -      للفترةإجمالي الدخل الشامل 

 480,954,587 (1,254,314) 482,208,901 80,041,226 4,595,369 22,572,306  375,000,000 2019مارس  31الرصيد كما في 

         

 585,452,953 (5,112,599) 590,565,552 170,778,768 (4,994,161) 49,780,945  375,000,000 2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 56,509,280 (744,670) 57,253,950 57,253,950 -      -       -      صافي دخل )خسارة( الفترة

 (600,000) -      (600,000) -      (600,000) -       -      الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 55,909,280 (744,670) 56,653,950 57,253,950 (600,000) -       -      لفترةإجمالي الدخل الشامل ل

 (120,000,000) -      (120,000,000) (120,000,000) -      -       -      (8توزيعات أرباح )إيضاح 

 521,362,233 (5,857,269) 527,219,502 108,032,718 (5,594,161) 49,780,945  375,000,000 2020مارس  31الرصيد كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

 قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة. 15إلى  1اإليضاحات المرفقة من تشكل   جزء 

6 

  

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31
  2020 2019 
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح  

    األنشطة التشغيلية
 57,824,161 61,159,561  الدخل قبل الزكاة

    التعديالت لـ:
 5,005,453 5,330,649  مكافأة نهاية الخدمة للموظفينمخصص 

 6,269,727 1,825,701 4 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 2,901,075 3,466,594  استهالك ممتلكات ومعدات

 1,997,568 2,641,037  استهالك موجودات حق االستخدام
 534,045 223,396  إطفاء موجودات غير ملموسة

 386,986 290,526  الحصة في صافي خسارة شركة زميلة
 (230,771) (185,772)  استثمارات أسهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي ربح

 260,793 276,124  تكاليف تمويل ناتجة عن التزامات إيجار
 (1,251,013) (973,834)  أرباح من ودائع مرابحة ألجل

 (838,352) (239,869)  عكس قيد رواتب مستحقة لم تعد مطلوبة
  73,814,113 72,859,672 

    التغيرات في رأس المال العامل:
 (31,237,836) 17,837,165  مدينون

 (7,542,454) (5,796,553)  موجودات عقود
 (7,033,606) 4,688,245  مصاريف مدفوعة مقدما  وموجودات متداولة أخرى

 (1,972,000) 4,306,000  تأشيرات متاحة
 -      2,852,791  موجودات غير متداولة أخرى

 (3,851,195) 8,330,637  دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
 1,398,516 8,013,680  مطلوبات عقود
 (5,092,716) (7,299,689)  تأمينات محتجزة

 17,528,381 106,746,389  النقدية الناتجة من العمليات
 -      (7,453,101) 6 زكاة مدفوعة

 (4,084,548) (3,599,879)  هاية الخدمة المدفوعة للموظفينمكافأة ن
 13,443,833 95,693,409  صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

    
    األنشطة االستثمارية

 35,251,013 50,973,834  الحركة في ودائع المرابحة ألجل، صافي
 (3,572,219) (1,965,770)  اتشراء ممتلكات ومعد

 -      (1,882,499) 5 سداد عوض مؤجل بشأن االستحواذ على شركة زميلة
 31,678,794 47,125,565  صافي النقدية من األنشطة االستثمارية

    
    النشاط التمويلي

 (555,000) (1,844,876)  التزامات إيجار مدفوعة
 (555,000) (1,844,876)  المستخدمة في النشاط التمويليالنقدية 

    
 44,567,627 140,974,098  صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية

 81,693,843 188,704,375  النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
 126,261,470 329,678,473  النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

    
    معلومات إضافية عن بنود غير نقدية:

 37,288,193 2,514,849  موجودات حق االستخدام -
 35,086,150 2,790,973  التزامات إيجار -
 -      120,000,000 8 توزيعات أرباح مرحلية -

 



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

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 2020مارس  31
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 ت وأنشطتهامعلومات حول الشركا -1
 

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

 ليا حي الياسمين، الرياض، المملكة العربية السعودية.(. يقع المكتب المسجل في طريق الع2013

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

هـ 1441 رمضان 10بتاريخ لموجزة وفق ا لقرار مجلس اإلدارة تم اعتماد إصدار هذه القوائم المالية األولية الموحدة ا
 (.2020مايو 3)الموافق 

 
 أسس اإلعداد  - 2

( "التقرير المالي األولي"، المعتمد 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي )
 صدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.في المملكة العربية السعودية والمعايير واإل

ال تشتمل القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية الموحدة 
 31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في السنوية الكاملة، وعليه يجب قراءتها جنب ا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة 

 .2019ديسمبر 

ا ال يتجزأ من السنة المالية الكاملة، لكن نتائج العمليات للفترات األولية قد ال تشير بصورة عادلة  تعتبر الفترة األولية جزء 
 إلى نتائج عمليات السنة الكاملة.

 شى مع عرض الحسابات للفترة الحالية.أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة بما يتما
 

 أسس القياس والعملة الوظيفية
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء قياس استثمارات األسهم بالقيمة 

الموحدة الموجزة باللاير السعودي، والذي يعتبر العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تم عرض هذه القوائم المالية األولية 
 العملة الوظيفية للشركة األم.

 

 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة   -3
تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم 

يناير  1، باستثناء تطبيق معايير جديدة اعتبارا  من 2019ديسمبر  31جموعة للسنة المنتهية في المالية الموحدة السنوية للم
 . لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول بعد.2020

، ولكن ليس لها أي أثر على القوائم المالية األولية 2020يسري مفعول العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في عام 
 الموحدة الموجزة للمجموعة.

 

 المدينون وموجودات العقود -4
 المدينون

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   
 270,871,159 251,439,738 مدينون

 22,750,826 24,345,082 (5مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة )إيضاح 

 275,784,820 293,621,985 
 (62,982,354) (64,504,200) ناقصا : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 230,639,631 211,280,620 اإلجمالي

 فيما يلي بيان حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

 
 ة الثالثة أشهر المنتهية فيلفتر

 مارس 31

 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي

 44,556,080 62,982,354 في بداية الفترة
 6,678,006 1,521,846 المحمل للفترة

 51,234,086 64,504,200 في نهاية الفترة



 البشرية والشركات التابعة لهاشركة مهارة للموارد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2020مارس  31
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 المدينون وموجودات العقود )تتمة( -4

 
 ما يلي تحليال  بأعمار الذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها:في

 متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها      

 

 
 

 اإلجمالي

غير متأخرة 
السداد ولم 
ا 180 - 90 يوما   90أقل من  تنخفض قيمتها  يوم 

180-360 
ا  يوم 

 360أكثر من 
 يوما  

  سعودي لاير لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 56,675,157 4,745,133 6,632,808 40,472,164 102,755,358 211,280,620 2020مارس  31
 41,032,187 13,060,135 30,143,042 67,923,120 78,481,147 230,639,631 2019ديسمبر  31

 
 عقودالموجودات 
وغير المقدم بها فواتير بتاريخ لمقدمة ت الخدماالعوض لقاء المجموعة في ابحق د بصورة رئيسية لعقودات اتتعلق موجو

إعداد القوائم المالية. يتم تحويل موجودات العقود إلى الذمم المدينة عندما تصبح الحقوق المتعلقة بها غير مشروطة. ويكون 
 الفاتورة إلى العميل.ذلك عادة عند قيام المجموعة بإصدار 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   
 31,134,349 36,930,902 موجودات عقود

 (121,677) (425,532) ناقصا : مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 31,012,672 36,505,370 اإلجمالي

 
 خصص الديون المشكوك في تحصيها:فيما يلي بيان حركة م

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31 

 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي

   
 1,748,511 121,677 في بداية الفترة

 (408,279) 303,855 المحمل )عكس قيد( للفترة

 1,340,232 425,532 في نهاية الفترة

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 5

 

 فيما يلي بيان مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة اآلخرين للفترة:

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31 

 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي

   
 2,849,959 3,512,600 رواتب ومنافع قصير األجل

 119,527 168,748 نهاية الخدمةمكافأة 

 2,969,486 3,681,348 إجمالي تعويضات كبار موظفي اإلدارة

 
 



 البشرية والشركات التابعة لهاشركة مهارة للموارد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2020مارس  31
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( -5

 
 ن المعامالت واألرصدة للفترة:خالل الفترة، قامت المجموعة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة بها. وفيما يلي بيا

 

 طبيعة المعامالت العالقة  الجهة ذات العالقة

 المعامالت
 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس

 

 الرصيد كما في 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31  2019 2020   

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي   

ت ذات العالقة المبالغ المستحقة من الجها
   (4)إيضاح 

   
  

    17,217,449 15,251,172 خدمات قوى عاملة جهة منتسبة أطياف للخدمات المساندة
 20,116,188 23,105,994  11,118,821 12,301,916 مبالغ محصلة  

    1,425,305 -       خدمات قوى عاملة جهة منتسبة شركة الصافي دانون المحدودة
 1,010,210 -        1,266,385 -       ةمبالغ محصل  

    11,007 1,113,816 خدمات قوى عاملة جهة منتسبة أخرى
 1,624,428 1,239,088  7,552 (795,586) مبالغ محصلة  

      24,345,082 22,750,826 

        
 
 
 
 



 البشرية والشركات التابعة لهاشركة مهارة للموارد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2020مارس  31
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة( -5

 

 طبيعة المعامالت العالقة  لجهة ذات العالقةا

 المعامالت
 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس

 

 الرصيد كما في 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31  2019 2020   

 لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي لاير سعودي   

المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة 
)*(     

 
 

 

 7,501,097 5,618,799  -      1,882,499 مدفوعات عوض مؤجل شركة زميلة بلوفو المحدودة شركة
    5,178,444 2,432,342 شراء تذاكر طيران جهة منتسبة شركة مهارة للسفر والسياحة

 259,201 126,632  4,846,512 2,411,081 مدفوعات  

      5,745,431 7,760,298 

 
    500,000 645,000  مكافآت مجلس اإلدارة اء مجلس اإلدارة )*(أعض

 2,194,943 2,792,944  -      47,000 مدفوعات  

 
 )*( تم إدراج المبالغ المستحقة إلى الجهات ذات العالقة ضمن الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع واألخرى".

 
 



 البشرية والشركات التابعة لهاشركة مهارة للموارد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2020مارس  31
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 الزكاة -6

 
لاير  3,969,255: 2019مارس  31لاير سعودي )فترة الثالثة أشهر المنتهية في  4,650,281بلغت الزكاة عن الفترة 

 سعودي(.
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة للفترة:

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 31 

 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي

   
 12,073,729 26,670,770 في بداية الفترة

 3,969,255 4,650,281 المخصص للفترة
 - (7,453,101) المدفوع خالل الفترة

 16,042,984 23,867,950 في نهاية الفترة

 
 الربوط الزكوية

 2014، استلمت الشركة من الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( الربوط الزكوية عن السنوات 2019مايو  9بتاريخ 
ا على ذلك خالل  25.0التزام زكاة إضافي قدره ، مع مطالبة ب2017حتى  مليون لاير سعودي تقريب ا، وقدمت اعتراض 

، تلقت الشركة الربط النهائي 2020مارس  31. خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 
، وتم سداده 2019ديسمبر  31ة المنتهية في مليون لاير سعودي، وتم تسجيل المخصص المقابل له خالل السن 7.5بقيمة 

 قيد الفحص من قبل الهيئة. 2018. ال يزال اإلقرار الزكوي لعام 2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 رأس المال  -7

سهم مليون سهم(، قيمة كل  37.5: 2019ديسمبر  31مليون سهم ) 37.5يتكون رأس المال المصرح به والمصدر من 
 لاير سعودي. 10

 
 :2019ديسمبر  31و 2020مارس  31فيما يلي بيانا  بالمساهمين الرئيسيين في المجموعة كما في 

 

 نسبة الملكية  

 
 االسم

 
 بلد التأسيس/ المقر

 مارس 31
 2020 

ديسمبر  31
2019 

 %19.4 %19.4 المملكة العربية السعودية الشركة األهلية العالمية لالستثمار العقاري
 %16.0 %16.0 المملكة العربية السعودية شركة الخبرة المعمارية

 %12.2 %12.2 المملكة العربية السعودية عبدهللا بن سليمان العمرو /الدكتور
 %7.0 %7.0 المملكة العربية السعودية الدكتور/ سليمان الحبيب لالستثمار التجاري

 %14.0 %0 عربية السعوديةالمملكة ال شركة مجموعة الفيصلية القابضة )*(
 %31.4 %45.4 المملكة العربية السعودية أخرى

 
 ، قام المساهم ببيع أسهمه بالكامل.2020مارس  31)*( خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 توزيعات األرباح  -8

( اإلعالن عن 2020مارس  17هـ )الموافق 1441شعبان  22قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
لاير سعودي للسهم  3.20مليون لاير سعودي )بواقع  120بمبلغ  2019توزيعات أرباح مرحلية للنصف الثاني من عام 

(. وسوف يقوم مجلس اإلدارة بعرض ذلك 2020ابريل  1هـ )الموافق  1441شعبان  8الواحد(، والتي تم دفعها بتاريخ 
لقادم للجمعية العامة. تم إثبات توزيعات األرباح المعلنة في القوائم المالية األولية على المساهمين في االجتماع السنوي ا
 .2020مارس  31الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

 
 
 



 البشرية والشركات التابعة لهاشركة مهارة للموارد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2020مارس  31
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 ربح السهم  -9

خالل يتم احتساب ربح السهم األساسي العائد للمساهمين في الشركة األم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 
 الفترة.

يتم احتساب ربح السهم المخفض وذلك بتعديل ربح السهم األساسي على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية اإلضافية 
 التي كان من المفترض إصدارها عند تحويل كافة األسهم المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية.

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31 
  2020 2019 

 54,581,970 59,763,090 الدخل من العمليات الرئيسية للفترة )لاير سعودي(
 54,015,212 57,253,950 صافي الدخل العائد للمساهمين في الشركة األم )لاير سعودي(

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدم كمقام عند احتساب 
 37,500,000 37,500,000 (7ربح السهم األساسي والمخفض )إيضاح 

ربح السهم األساسي والمخفض للدخل من العمليات الرئيسية للفترة 
 1.46 1.59 )لاير سعودي(

ربح السهم األساسي والمخفض لصافي الدخل العائد للمساهمين في 
 1.44 1.53 الشركة األم )لاير سعودي(

 

 هم العادية.لم يكن هناك أي بنود تخفيض قد تؤثر على المتوسط المرجح لعدد األس
 

 المعلومات القطاعية  -10
 تنقسم المجموعة إلى قطاعي الشركات واألفراد.

 وفيما يلي التفاصيل المالية لهذين القطاعين:

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2020مارس  31 

 اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 389,755,503 106,845,508 282,909,995 اإليرادات
 (310,497,666) (79,176,512) (231,321,154) تكلفة اإليرادات

 79,257,837 27,668,996 51,588,841 إجمالي الربح
 (15,289,622) (5,552,974) (9,736,648) مصاريف عمومية وإدارية

 (2,379,424) (678,640) (1,700,784) مصاريف تسويق
 (1,825,701) (71,117) (1,754,584) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 59,763,090 21,366,265 38,396,825 الدخل من العمليات الرئيسية

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2019مارس  31 

 اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 372,876,548 104,435,449 268,441,099 اإليرادات
 (293,107,755) (80,232,936) (212,874,819) تكلفة اإليرادات

 79,768,793 24,202,513 55,566,280 إجمالي الربح
 (16,078,958) (6,416,871) (9,662,087) مصاريف عمومية وإدارية

 (2,838,138) (770,731) (2,067,407) مصاريف تسويق
 (6,269,727) (4,590,493) (1,679,234) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 54,581,970 12,424,418 42,157,552 الدخل من العمليات الرئيسية

لمعدات وإجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات إن اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بصافي القيمة الدفترية للممتلكات وا
 المتعلقة بهذين القطاعين غير قابل للتنفيذ.



 البشرية والشركات التابعة لهاشركة مهارة للموارد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 2020مارس  31
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 المعلومات القطاعية )تتمة( -10

 
تقع األسواق الرئيسية لمنتجات المجموعة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة. وفيما يلي تحليل 

 مجموعة:القطاعات الجغرافية الخاصة بال
 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

المملكة 
 العربية السعودية

اإلمارات 
 اإلجمالي العربية المتحدة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي     2020مارس  31

    
 389,755,503 7,288,682 382,466,821 اإليرادات

 (310,497,666) (7,253,363) (303,244,303) تكلفة اإليرادات

 79,257,837 35,319 79,222,518 إجمالي الربح
 (15,289,622) (2,126,617) (13,163,005) مصاريف عمومية وإدارية

 (2,379,424) (80,134) (2,299,290) مصاريف تسويق
 (1,825,701) (71,117) (1,754,584) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 59,763,090 (2,242,549) 62,005,639 الدخل )الخسارة( من العمليات الرئيسية

 
  2020مارس  31كما في  

  

 177,222,945 3,923,363 173,299,582 ات والمعداتصافي القيمة الدفترية للممتلك
 1,163,634,872 35,560,122 1,128,074,750 إجمالي الموجودات
 642,272,639 54,567,397 587,705,242 إجمالي المطلوبات

 
 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

المملكة العربية 
 وديةالسع

اإلمارات العربية 
 اإلجمالي المتحدة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 2019مارس  31 

    
 372,876,548 15,252,332 357,624,216 اإليرادات

 (293,107,755) (9,369,465) (283,738,290) تكلفة اإليرادات

 79,768,793 5,882,867 73,885,926 إجمالي الربح
 (16,078,958) (2,681,698) (13,397,260) مصاريف عمومية وإدارية

 (2,838,138) (330,189) (2,507,949) مصاريف تسويق
 (6,269,727) (4,590,493) (1,679,234) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 54,581,970 (1,719,513) 56,301,483 الدخل )الخسارة( من العمليات الرئيسية

 
 2019ديسمبر  31كما في  

   

 178,723,769 4,576,434 174,147,335 صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
 1,103,110,184 17,154,685 1,085,955,499 إجمالي الموجودات
 517,657,231 22,267,282 495,389,949 إجمالي المطلوبات

 
 األحداث الهامة خالل الفترة -11

ن الصعب اآلن التنبؤ بحجم ومدى ( ال يزال في تطور وازدياد. ولذلك، أصبح م19إن تفشي فيروس كرونا المستجد )كوفيد 
 تأثيره بالكامل على األعمال التجارية واالقتصادية كما بتاريخ صدور هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة.

 
وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها  

ا بشكل دق يق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة بهدف احتوائه. ونظر 
لعدم التأكد المستمر من األثر االقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بتاريخ اعتماد 

قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات ة الموجزة. إن هذه التطورات هذه القوائم الموحدة المالية األولية الموحد
  النقدية والوضع المالي للشركة.



 البشرية والشركات التابعة لهاشركة مهارة للموارد 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
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 االلتزامات المحتملة  -12

 

 10: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 10أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، نيابة عنها، ضمانات بقيمة 
 ( بشأن تنفيذ العقود، وذلك خالل دورة األعمال العادية.مليون لاير سعودي

 
 األحداث الالحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية  -13

 

لم تقع أية أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي، والتي تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم 
 المالية األولية الموحدة الموجزة.

 
 عمليات الشركة  -14

 
 ، قامت المجموعة بافتتاح الفروع الجديدة التالية:2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 تاريخ السجل التجاري رقم السجل التجاري اسم الفرع 

 هـ1441رجب  16 4030379272  الفيحا -جدة

 هـ1441رجب  16 4030379270  النزهة –جدة 

 هـ1441رجب  1 4032241081 الطائف

 
 بيانات المقارنة  -15

 

 أعيد تبويب بعض المبالغ للسنة السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


