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

الموجزة ة المركز المالي األولیة الموحدة قائم
٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 

الموجودات 
المتداولة الموجودات 

٧٦٬١٥٦٬٠٠١٨٩٬٤١٨٬٩٩٦نقدیة وشبھ نقدیة
٣٠٬٣٨٤٬٢٢٢٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ودائع مرابحة ألجل

٤١٦٩٬٩١٣٬٦٢٢١٨٢٬٠٠٣٬٣٩٠مدینون
٤٧٧٬٢٨٧٬٦٦٦٦٩٬٠٠٢٬٦٦٣موجودات عقود 

٢٧١٬٢٧٠٬٦٨١٢٥٠٬٠٨٤٬٥٥٩مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
٢٩٬٥٣٢٬٠٠٠٢٨٬٧٥٢٬٠٠٠تأشیرات متاحة

٦٥٤٬٥٤٤٬١٩٢٦٦٩٬٢٦١٬٦٠٨إجمالي الموجودات المتداولة 

متداولة الموجودات غیر ال
٤٤٬٤٧٥٬٦٢٠٤٬١٦١٬٦٠٨متداول ذمم مدینة، جزء غیر 

١٢٥٬٩٥٨٬٠٢٥١٢٥٬٣٧٩٬١٢٧ممتلكات ومعدات 
٢٦٬٦١٩٬٩٦٦٢٦٬٧٧٢٬٢٧٦موجودات حق االستخدام 

٧٣٧٬٩٥٢٬٨٧٤٣٧٬٩٥٢٬٨٧٤استثمارات عقاریة 
٦٥٬٢٦٩٬٧٨٧٤٬٤٥٠٬٢٣٧شھرة-موجودات غیر ملموسة 

٣٬٠٤٠٬١٦٥٣٬١٩٢٬٣٤٩موجودات غیر ملموسة أخرى
٨١٠٣٬٣٩٩٬٤٦٤٩٩٬٥٧٤٬٦٥٩ت مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةوداموج

١٣٬٩٨٥٬٦٥٦١٤٬٠٦٥٬٨٤١استثمار في شركة زمیلة 
٤٢٬٠١٧٬٣٥٩٥١٬٣٧٥٬٧٤١موجودات غیر متداولة أخرى

٣٦٢٬٧١٨٬٩١٦٣٦٦٬٩٢٤٬٧١٢إجمالي الموجودات غیر المتداولة 
١٬٠١٧٬٢٦٣٬١٠٨١٬٠٣٦٬١٨٦٬٣٢٠إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق الملكیة 
المطلوبات 

المطلوبات المتداولة 
١٨٠٬٨٧٦٬٠٩٥١٧٥٬٦٥٥٬٣١٠دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

١٠٤٬٢١٠٬٢٦٢٩٠٬٤٩٨٬٦٠٩مطلوبات عقود 
٩٨٬١٠١٬٣٣١٩٣٬٣٦١٬١٢٠تأمینات محتجزة

٩٢٠٬٣٧٢٬٦٧٠١٦٬٦٠٦٬١٠٢ستحقة زكاة م
٤٠٣٬٥٦٠٬٣٥٨٣٧٦٬١٢١٬١٤١إجمالي المطلوبات المتداولة 

المطلوبات غیر المتداولة 
٧٧٬٠٧١٬٧٧٩٧٥٬١٤٠٬٤٨٢مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

١٦٬٣٦٢٬٤٢٠١٣٬٩٧٢٬٨٤١غیر متداولة -التزامات إیجار 
٩٣٬٤٣٤٬١٩٩٨٩٬١١٣٬٣٢٣إجمالي المطلوبات غیر المتداولة 

٤٩٦٬٩٩٤٬٥٥٧٤٦٥٬٢٣٤٬٤٦٤إجمالي المطلوبات 

حقوق الملكیة
١٠٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠رأس المال 

٨٢٬٠٠٥٬٢٣٥٨٢٬٠٠٥٬٢٣٥احتیاطي نظامي
) ١١٬٣٥٧٬١٦١()١١٬٣٥٧٬١٦١(احتیاطیات أخرى

٧٦٬٦٠٩٬٥٧٢١٢٦٬٧٩٠٬٦٧٣أرباح مبقاة
٥٢٢٬٢٥٧٬٦٤٦٥٧٢٬٤٣٨٬٧٤٧ساھمین في الشركة األم المتعلقة بالمحقوق الملكیة 

)١٬٤٨٦٬٨٩١() ١٬٩٨٩٬٠٩٥(المسیطرة حقوق الملكیة غیر 
٥٢٠٬٢٦٨٬٥٥١٥٧٠٬٩٥١٬٨٥٦إجمالي حقوق الملكیة 

١٬٠١٧٬٢٦٣٬١٠٨١٬٠٣٦٬١٨٦٬٣٢٠إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة



شركة مھارة للموارد البشریة والشركات التابعة لھا 
(شركة مساھمة سعودیة) 
حدة الموجزةقائمة الدخل األولیة المو

٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٣

لفترة الثالثة أشھر 
مارس٣١ي المنتھیة ف

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر سعودي لایر سعودي إیضاح 

٣٨١٬٢٧٥٬٢٥٥٣٢١٬٦١٣٬٥٦٦إیرادات
) ٢٦٦٬٥٥١٬١١٢() ٣٣٢٬٣٤٣٬٣٨٤(تكلفة اإلیرادات 

٤٨٬٩٣١٬٨٧١٥٥٬٠٦٢٬٤٥٤إجمالي الربح 

) ١٦٬٩٤١٬١٦٩()٢٢٬٦٧١٬٦٤٣(مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٬٦٧٨٬٧٦٠() ٣٬٣٥٧٬٦٨٩(مصاریف تسویق

)٢٬١٢١٬٧٦٩()١١٥٬٩٩٣(٤مخصص خسائر إئتمان متوقعة 
٢٢٬٧٨٦٬٥٤٦٣٣٬٣٢٠٬٧٥٦الدخل من العملیات الرئیسیة 

١٬٥١٨٬٣٥٥١٬٨٣٩٬٠٨٧إیرادات أخرى، صافي 
٨٤٬٣٦٧٬٦٠٤٧٩٬١٥٢صافي ربح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

١٠١٬٩٧٥) ٨٠٬١٨٥(شركة زمیلة حصة في نتائج
٢٨٬٥٩٢٬٣٢٠٣٥٬٣٤٠٬٩٧٠قبل الزكاة الدخل 

)٤٬٢٧٣٬٨٠٩() ٤٬١٤٥٬٩٩٩(٩الزكاة 
٢٤٬٤٤٦٬٣٢١٣١٬٠٦٧٬١٦١صافي دخل الفترة 

صافي دخل الفترة المتعلق بـ:
٢٤٬٨١٨٬٨٩٩٣١٬٣١٦٬٧٤١المساھمین في الشركة األم 

) ٢٤٩٬٥٨٠()٣٧٢٬٥٧٨(سیطرة حقوق الملكیة غیر الم
٢٤٬٤٤٦٬٣٢١٣١٬٠٦٧٬١٦١

الربح األساسي والمخفض للسھم:
١٢٠٫٦٦٠٫٨٤صافي الدخل للسھم المتعلق بالمساھمین في الشركة األم



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

الموحدة الموجزةقائمة الدخل الشامل األولیة 
٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة. ١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٤

لفترة الثالثة أشھر 
مارس٣١المنتھیة في 

٢٠٢٢٢٠٢١
لایر سعودي لایر سعودي 

٢٤٬٤٤٦٬٣٢١٣١٬٠٦٧٬١٦١ة ل الفتر صافي دخ

الخسارة الشاملة األخرى: 
بند لن یعاد تصنیفھ إلى قائمة الدخل الموحدة: 

) ٢٩٠٬٣٧٠(- إعادة قیاس مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
) ٢٩٠٬٣٧٠(- الخسارة الشاملة األخرى للفترة 

٢٤٬٤٤٦٬٣٢١٣٠٬٧٧٦٬٧٩١امل للفترة إجمالي الدخل الش

إجمالي الدخل الشامل للفترة المتعلق بـ:
٢٤٬٨١٨٬٨٩٩٣١٬٠٢٦٬٣٧١المساھمین في الشركة األم 

) ٢٤٩٬٥٨٠()٣٧٢٬٥٧٨(حقوق الملكیة غیر المسیطرة 
٢٤٬٤٤٦٬٣٢١٣٠٬٧٧٦٬٧٩١



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

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة األولیة الموحدة الموجزة
٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

لموجزة. جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة ا ١٧إلى ١فقة من تشكل اإلیضاحات المر 
٥

المتعلق بالمساھمین في الشركة األم 

مال رأس ال
االحتیاطي 

اإلجمالي األرباح المبقاة االحتیاطیات األخرىالنظامي 
حقوق الملكیة غیر  

المسیطرة
إجمالي حقوق  

الملكیة 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٥٥٥٬٥٢٩٬٤٦١)٣٬٥٢٦٬٩٤٩(١٢٥٬٩٨٩٬٨٤٠٥٥٩٬٠٥٦٬٤١٠)٩٬٤٤٦٬١٦١(٢٠٢٠٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٦٧٬٥١٢٬٧٣١دیسمبر ٣١الرصید كما في 
٣١٬٠٦٧٬١٦١) ٢٤٩٬٥٨٠(٣١٬٣١٦٬٧٤١٣١٬٣١٦٬٧٤١- - - صافي دخل الفترة

) ٢٩٠٬٣٧٠(-) ٢٩٠٬٣٧٠(- ) ٢٩٠٬٣٧٠(- - الخسارة الشاملة األخرى للفترة
٣٠٬٧٧٦٬٧٩١) ٢٤٩٬٥٨٠(٣١٬٣١٦٬٧٤١٣١٬٠٢٦٬٣٧١) ٢٩٠٬٣٧٠(- - إجمالي الدخل الشامل للفترة

) ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠(-) ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠() ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠(- - - ) ١١توزیعات أرباح مرحلیة (إیضاح 
٥١١٬٣٠٦٬٢٥٢)٣٬٧٧٦٬٥٢٩(٨٢٬٣٠٦٬٥٨١٥١٥٬٠٨٢٬٧٨١)٩٬٧٣٦٬٥٣١(٢٠٢١٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٦٧٬٥١٢٬٧٣١مارس ٣١الرصید كما في 

٥٧٠٬٩٥١٬٨٥٦) ١٬٤٨٦٬٨٩١(١٢٦٬٧٩٠٬٦٧٣٥٧٢٬٤٣٨٬٧٤٧)١١٬٣٥٧٬١٦١(٢٠٢١٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٢٬٠٠٥٬٢٣٥دیسمبر ٣١الرصید كما في 
)١٢٩٬٦٢٦()١٢٩٬٦٢٦(- - - - - ) ١٦(إیضاح  المسیطرةالحركة في حقوق الملكیة غیر  

٢٤٬٤٤٦٬٣٢١)٣٧٢٬٥٧٨(٢٤٬٨١٨٬٨٩٩٢٤٬٨١٨٬٨٩٩- - - صافي دخل الفترة
- - - - - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة
٢٤٬٤٤٦٬٣٢١)٣٧٢٬٥٧٨(٢٤٬٨١٨٬٨٩٩٢٤٬٨١٨٬٨٩٩- - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠()٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠()٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠(- - - ) ١١توزیعات أرباح مرحلیة (إیضاح 
٥٢٠٬٢٦٨٬٥٥١) ١٬٩٨٩٬٠٩٥(٧٦٬٦٠٩٬٥٧٢٥٢٢٬٢٥٧٬٦٤٦)١١٬٣٥٧٬١٦١(٢٠٢٢٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٨٢٬٠٠٥٬٢٣٥مارس  ٣١الرصید كما في 



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

        الموجزة الموحدة األولیة یةالنقد التدفقات قائمة
٢٠٢٢ مارس ٣١

٦

لفترة الثالثة أشھر 
مارس٣١المنتھیة في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ودي لایر سعلایر سعودي إیضاح 

األنشطة التشغیلیة
٢٨٬٥٩٢٬٣٢٠٣٥٬٣٤٠٬٩٧٠الدخل قبل الزكاة

التعدیالت : 
٥٬٤٥١٬٥٣٠٤٬٩٩٤٬٩١٥مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٣٬٣٤٠٬٦٧٥٤٬١٩٤٬٢١٣استھالك ممتلكات ومعدات 
٣٬٢٤٣٬٤٥٢٢٬٠٠٤٬٩٩٤استھالك موجودات حق االستخدام 

٤١١٥٬٩٩٣٢٬١٢١٬٧٦٩توقعة مخصص خسائر إئتمان م
١٥٤٬٩٠٠١٧٥٬٣٢٨تكالیف تمویل

) ٧٩٬١٥٢() ٤٬٣٦٧٬٦٠٤(٨صافي ربح موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
) ٦٣٢٬٥٨٤()٣٥٣٬٦٢٩(عكس قید رواتب مستحقة لم تعد مطلوبة

) ٤٥٣٬٦٦٨()٣١٠٬٦١٥(أرباح من ودائع مرابحة ألجل
) ١٠١٬٩٧٦(٨٠٬١٨٥شركة زمیلة (ربح)افي في صحصة 

١٧٥٬٧٦٦١٠١٬٧٦٨إطفاء موجودات غیر ملموسة
) ٢٠٦٬٢٥٢(٤٬٣٨١استبعاد ممتلكات ومعدات )مكاسبخسائر(

٣٦٬١٢٧٬٣٥٤٤٧٬٤٦٠٬٣٢٥
التغیرات في رأس المال العامل: 

١٢٬١٦٦٬٩٢٤٢٠٬٠٦٣٬٨٦٩مدینون وذمم مدینة طویلة األجل
)٩٬٩٤٦٬٤٥٠() ٨٬٢٤٨٬٧٩٩(دات عقود جومو

٢٬٥٩٩٬٨٢٤)١٨٬٠٦٨٬٩٧٠(مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى
)٥٬١٨٠٬٧٧٥(٩٬٣٥٨٬٣٨٢موجودات غیر متداولة أخرى

) ٩٣٤٬٠٠٠()٧٨٠٬٠٠٠(تأشیرات متاحة
٤٬٠٥٧٬٧٨٤١٦٬٠٤٢٬٥٠٢دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

١٣٬٧١١٬٦٥٣٥٬٦٧٢٬٩٠٩مطلوبات عقود 
)١٬٢٣١٬٥٦٤(٤٬٧٤٠٬٢١١تأمینات محتجزة

٥٣٬٠٦٤٬٥٣٩٧٤٬٥٤٦٬٦٤٠صافي النقدیة الناتجة مـن العملیات 
- )٣٧٩٬٤٣١(٩زكاة مدفوعة

)٢٬٤٣٨٬٦٥٦() ٣٬٥٣٣٬٠٦١(مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 
٤٩٬١٥٢٬٠٤٧٧٢٬١٠٧٬٩٨٤طة التشغیلیةصافي النقدیة من األنش

االستثماریة األنشطة 
١٩٬٩٢٦٬٣٩٣٣٠٬٤٥٣٬٦٦٨الحركة في ودائع المرابحة ألجل، صافي 

)٣٬١٦٦٬١٢١() ٣٬٦١٣٬٠٨٨(شراء ممتلكات ومعدات 
- ) ٢٣٬٥٨٣(أخرىغیر ملموسةموجوداتشراء

١١٬٧٣٩٢١٦٬٦١٤متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات 
١٦٬٣٠١٬٤٦١٢٧٬٥٠٤٬١٦١االستثماریةصافي النقدیة من األنشطة 

األنشطة التمویلیة 
- )٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠(١١توزیعات أرباح مدفوعة
)١٬٨٤٣٬٧٥٣() ٣٬٧١٦٬٥٠٣(التزامات إیجار مسددة 

)١٬٨٤٣٬٧٥٣()٧٨٬٧١٦٬٥٠٣(النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

٩٧٬٧٦٨٬٣٩٢)١٣٬٢٦٢٬٩٩٥(النقدیة وشبھ النقدیةصافي (النقص) الزیادة في 
٨٩٬٤١٨٬٩٩٦٥٧٬٩٠٩٬٦٤١النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة 

٧٦٬١٥٦٬٠٠١١٥٥٬٦٧٨٬٠٣٣النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة 
معلومات إضافیة عن بنود غیر نقدیة:

٣٬٠٩١٬١٤٣٨٦٥٬٦٧٠االستخدام موجودات حق  -
٤٬٩٨٤٬٢٧١١٬٠٤٠٬٩٩٨التزامات إیجار -
- ١٦٨١٩٬٥٥٠-٦الشھرة-
٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠-١١األرباح المعلنة -



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

 الموجزة الموحدة األولیة المالیة القوائم حول إیضاحات
٢٠٢٢ مارس ٣١

٧

معلومات حول الشركات وأنشطتھا -١
مساھمة سعودیة، مسجلة في ا ھي شركة  األم")  أو "الشركة  للموارد البشریة ("الشركة"  مھارة  السعودیة  شركة  العربیة  لریاض بالمملكة 

یقع المكتب المسجل في طریق ).٢٠١٣فبرایر  ١٧ھـ (الموافق  ١٤٣٤ربیع الثاني  ٧وتاریخ  ١٠١٠٣٦٤٥٣٨التجاري رقم  بموجب السجل  
العلیا حي الیاسمین، الریاض، المملكة العربیة السعودیة. 

م التابعة لھا (یشار إلیھا مجتمعة  والشركات  الشركة  أعمال التوسط في  تزاول  العمالة وتقدیم الخدماتع الشركة بـ "المجموعة")  استقدام 
للقطاع العام والقطاع الخاص. الخدمات المالیة واللوجستیة والدعم و العمالیة 

فیما یلي الشركات التابعة للشركة المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة:

بلد التأسیس

نسبة الملكیة المباشرة  
مارس  ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١

٪٩٠- المملكة العربیة السعودیة ("أطیاف") شركة أطیاف للخدمات المساندة 
٪١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربیة السعودیة شركة مسارالنمو ("مسار") 

٪٨٥٪٨٥اإلمارات العربیة المتحدة مساند لخدمات التنظیف ("مساند")

أطیاف
إن شركة أطیاف شركة ذات  من ملكیة أطیاف.٪٩٠)، قامت الشركة بشراء  ٢٠٢١أغسطس  ٤وافق  ھـ (الم١٤٤٢حجة  ذو ال٢٥بتاریخ  

ھـ  ١٤٣٥محرم  ١وتاریخ  ١٠١٠٣٩٣٠٤٥مسؤولیة محدودة مسجلة في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة، بموجب السجل التجاري رقم  
دة. ا بتقدیم خدمات المسانإن شركة أطیاف مرخص لھ ).٢٠١٣نوفمبر ٤(الموافق 

)، وافق مجلس إدارة الشركة على تحویل حصة الملكیة في شركة أطیاف وقدرھا  ٢٠٢٢ینایر ٥ھـ (الموافق ١٤٤٣جمادى اآلخر ٢اریخ بت
إلى شركة مسار. ٪٩٠

ر مسا
).  ١٦٪ (انظر إیضاح ١٠٠)، أنشأت الشركة شركة مسار بملكیة بنسبة٢٠٢١یونیو ٢٤ھـ (الموافق ١٤٤٢ذو القعدة ١٤بتاریخ 

وتاریخ  ١٠١٠٧٢٢١٩٣إن شركة مسار، ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل التجاري رقم  
) إن شركة مسار مرخص لھا بتقدیم الخدمات المالیة. ٢٠٢١یونیو ٢٤ق ھـ (المواف١٤٤٢ذو القعدة ١٤

ة من قبل شركة مسار الشركات التابعة المملوك

بلد التأسیس 

نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة 
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١

- ٪٩٠العربیة السعودیة المملكة  (*) ("أطیاف") شركة أطیاف للخدمات المساندة 
- ٪٨٥المملكة العربیة السعودیة (**) شفاء العربیة الطبیةشركة 
٪١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربیة السعودیة (***)للخدمات اللوجستیةض نبشركة 

٪١٠٠٪ ١٠٠المملكة العربیة السعودیة (****) شركة التدریب للتطویر المھني

إلى  ٪٩٠، وافق مجلس إدارة الشركة على تحویل حصة الملكیة في شركة أطیاف وقدرھا  ٢٠٢٢ینایر  ٥في المبین أعاله،على النحو (*)  
ة مسار. شرك

استحوذت الشركة على حصة ملكیة قدرھا  ٢٠٢٢ینایر  ١٣ھـ (الموافق  ١٤٤٣جمادى اآلخر  ١٠بتاریخ  (**)   شركة٪٨٥)،  شفاء  في 
شركة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الریاض بالمملكة العربیة السعودیة، بموجب السجل العربیة الطبیةشفاءإن شركة  .العربیة الطبیة
الطبیة مرخصة في  العربیة إن شركة شفاء ).٢٠١٧دیسمبر ١١(الموافق ھـ ١٤٣٩ربیع األول ٢٣وتاریخ ١٠١٠٩٢٨٧١١التجاري رقم 

ومراكز الرعایة عن  اآلالم،ومراكز تخفیف المتنقلة، والعیادات الطبیة  الطبیة،العملیات الطبیة للمستشفیات، وتقدیم خدمات الرعایة المنزلیة 
. )١٦إیضاح انظر ( بعد وطب االتصاالت

لریاض بالمملكة العربیة السعودیة بموجب السجل  للخدمات اللوجستیة، شركة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة في ا نبض  إن شركة  (***)  
للخدمات اللوجستیة مرخص لھا نبض إن شركة ).٢٠٢١أغسطس ١٢ھـ (الموافق ١٤٤٣محرم ٤وتاریخ ١٠١٠٧٣٣٧٩٧التجاري رقم 

جستیة.بتقدیم الخدمات اللو
ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في  (****)   شركة  المھني  التدریب للتطویر  شركة  السعودیة، بموجب السجل إن  الریاض بالمملكة العربیة 

إن شركة التدریب للتطویر المھني مرخصة ).٢٠٢١نوفمبر  ١ھـ (الموافق  ١٤٤٣ربیع األول  ٢٦وتاریخ  ١٠١٠٧٥٣٧٤٤التجاري رقم  
العامة المؤسسة  التعلیم الثانوي التقني  من  لتوفیر  ذلك  للتدریب التقني والمھني  في  بما  الخاص،  والطبخ وعمال المطاعم  والمھني  الحالقة 

والفنادق. 



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٨

معلومات عن الشركة وأنشطتھا (تتمة)-١

مساند 
٢٦وتاریخ  ١٣٠٤٨١٩جاري رقم  مساند، شركة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة في اإلمارات العربیة المتحدة بموجب السجل التإن شركة  
مرخص لھا بمزاولة تقدیم خدمات النظافة للمباني. مساند شركة ).٢٠١٧سبتمبر ١٧ھـ (الموافق ١٤٣٨ذو الحجة 

الشركة التابعة المملوكة من قبل مساند  

التأسیسبلد 

نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة 
مارس  ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١

٪٧٠٪٧٠اإلمارات العربیة المتحدة ي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة ز تمرك

وتاریخ ٧٢٩٤٩٧التجاري رقم  إن مركز تي بي أتش، شركة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة في اإلمارات العربیة المتحدة بموجب السجل  
لھ بمزاولة تقدیم خدمات  ت العمالة المساعدة مرخصإن مركز تي بي أتش لخدما).٢٠١٥مارس ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٦جمادى األول ٢٥

النظافة للمباني والخدمات األساسیة للعقارات السكنیة.

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

بلد التأسیس

نسبة الملكیة المباشرة وغیر المباشرة 
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر ٣١

٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة شركة ذي بیرفكت ھلب ذ.م.م (*) 
- شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة  

شركة شخص واحد ذ.م.م (**)
اإلمارات العربیة المتحدة 

١٠٠٪ ١٠٠٪
٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة شركة ام بي ال لصیانة المباني ذ.م.م (***) 

٪١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربیة المتحدة شركة شخص واحد ذ.م.م (****) –شركة یال فیكست 

٧٢٩٤٩٧اإلمارات العربیة المتحدة بموجب السجل التجاري رقم (*) إن شركة ذي بیرفكت ھلب، شركة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة في 
یرفكت ھلب مرخص لھا لخدمات العمالة المساعدة. ة ذي بإن شرك).٢٠١٥مارس ١٥(الموافق ١٤٣٦جمادى األولى ٢٤وتاریخ 

اإلمارات العربیة المتحدة بموجب  إن شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة، شركة ذات مسؤولیة محدودة، مسجلة في  (**)  
اتش لخدمات مكافحة آفات  تي بي  إن شركة).٢٠١١أكتوبر  ٤ھـ (الموافق  ١٤٣٢ذو القعدة  ٦وتاریخ  ١٣٣٨٥٢٦السجل التجاري رقم  

الصحة العامة مرخص لھا بمزاولة تقدیم خدمات النظافة للمباني ومكافحة آفات الصحة العامة. 
لص ال  بي  ام  شركة  إن  رقم  (***)  التجاري  السجل  بموجب  المتحدة  العربیة  اإلمارات  في  مسجلة  محدودة،  مسؤولیة  ذات  المباني،  یانة 

إن شركة ام بي ال لصیانة المباني مرخص لھا بمزاولة تقدیم خدمات  ). ٢٠١٤مایو  ١١ھـ (الموافق  ١٤٣٥رجب  ١٢وتاریخ  ١٣٤٤٦٢١
الصیانة للمباني. 

٧وتاریخ  ١٣٤١٩٢٧مسؤولیة محدودة، مسجلة في اإلمارات العربیة المتحدة بموجب السجل التجاري رقم  *) إن شركة یال، ذات  *(**
الھواء  ).٢٠١٨أبریل  ٢٣ھـ (الموافق  ١٤٣٩شعبان   أنظمة تكییف  تركیب  بمزاولة تقدیم الخدمات في مجال  لھا  مرخص  یال  شركة  إن 

المعد وصیانة  وصیانتھا وتركیب  وتنقیة الھواء  وتركیب أنظمة  والتھویة  الصحي  ومقاوالت أعمال السباكة والصرف  الكھرومیكانیكیة  ات 
والجدران ومقاوالت   وأعمال تبلیط األرضیات  الشمسیة  الحائط  الطاقة  ورق  واألرضیات وتثبیت  النجارة  أعمال  الدھان ومقاوالت  أعمال 

وأعمال الجص والتكسیة.

الٌمِعدة للقوائم المالیة: للشركة األمملكیة غیر مسیطرة ھامة بالنسبة فیما یلي بیان بالشركات التابعة التي لدیھا حقوق 

اسم  
الشركة  
التابعة

بلد التأسیس 

نسبة حصص  
تفظ بھا  الملكیة المح

من قبل حقوق  
لملكیة غیر  ا

المسیطرة 

نسبة حقوق  
التصویت المملوكة  

من قبل حقوق  
الملكیة غیر  

المسیطرة 

الربح أو الخسارة الموزع إلى  
حقوق الملكیة غیر المسیطرة 

) لایر سعودي(

حقوق الملكیة غیر المسیطرة  
المتراكمة في نھایة الفترة المالیة 

(لایر سعودي)
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

٢٬٤٧١٬٦٩٨٢٬٩٠٨٬٣١٢) ٢١٧٬٤٠٨() ٢٥١٬٥٧٨(٪١٠٪ ١٠٪١٠٪ ١٠المملكة العربیة السعودیة أطیاف
)٤٬٣٩٥٬٢٠٢() ٤٬١٤٦٬١٣١() ٨٦٨٬٢٥٣(٦٤٬٠٣٦٪١٥٪ ١٥٪١٥٪ ١٥اإلمارات العربیة المتحدة مساند
- ) ٣١٤٬٦٦٢(- ) ١٨٥٬٠٣٦(- ٪ ١٥- ٪ ١٥المملكة العربیة السعودیة شفاء

).٢٠٢٢مایو  ١٩ھـ (الموافق  ١٤٤٣شوال  ١٨تم اعتماد إصدار ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفًقا لقرار مجلس اإلدارة بتاریخ  



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٩

أسس اإلعداد -٢

ي"، المعتمد في المملكة العربیة ) "التقریر المالي األول٣٤فًقا لمعیار المحاسبة الدولي (تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة و
المعتمدة من الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى 

لوبة في القوائم المالیة الموحدة السنویة الكاملة،  ال تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المط 
.٢٠٢١دیسمبر ٣١عة للسنة المنتھیة في القوائم المالیة الموحدة السنویة للمجمووعلیھ یجب قراءتھا جنًبا إلى جنب مع

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

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

یة األولیة الموحدة الموجزة باللایر السعودي، والذي یعتبر العملة الوظیفیة للشركة األم. لقوائم المالتم عرض ھذه ا الربح أو الخسارة.

بالسیاسات المحاسبیة الھامة ملخص -٣
لیة الموحدة  تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم الما 

لم تقم المجموعة بالتطبیق  .٢٠٢٢یر  ینا١، باستثناء تطبیق معاییر جدیدة اعتبارًا من  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في  
المبكر ألیة معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت جدیدة صادرة وغیر ساریة المفعول بعد. 

لھا أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة ، ولكن لیس٢٠٢٢سیرات ألول مرة في عام  یسري مفعول العدید من التعدیالت والتف
: فصاح عن طبیعة وأثر ھذه التغیرات أدناهتم اإلللمجموعة.

٣٧التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي - تكالیف الوفاء بالعقود -العقود المتوقع خسارتھا 
المنشأة  لتحدید التكالیف التي یتعین على  ٣٧الدولیة تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  جلس معاییر المحاسبة  ، أصدر م٢٠٢٠في مایو  

إدراجھا عند تقییم ما إذا كان العقد متوقع خسارتھ أو خاسًرا.

التكالیف المتعلقة مباشرة بعقد تقدیم ا تطبق التعدیالت "طریقة التكلفة المتعلقة مباشرة". لبضاعة أو الخدمات على كل من التكالیف  تشتمل 
العقد. اإلضاف المرتبطة مباشرة بأنشطة  التكالیف  وتوزیع  ما لم یتم  ال تیة  استبعادھا  بالعقد ویتم  واإلداریة مباشرة  العمومیة  تعلق التكالیف 

تحمیلھا صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

٢٠٢٢ینایر ١ة التي تبدأ في تسري التعدیالت على الفترات المالیة السنوی

لموجزة للمجموعة. لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة ا

)٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (-اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي 
عملیات تجمیع األعمال، تفادًیا إلصدار  -)٣عیار الدولي للتقریر المالي (تضیف التعدیالت أیًضا استثناًء لمبدأ اإلثبات المنصوص علیھ في الم

- )  ٣٧الیوم الثاني" تنشأ عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي تقع ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي (أرباح أو خسائر محتَملة في "
) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي: الرسوم،  ٢١( المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة" أو التفسیر 

تم تكبدھا بشكل االإذا  الدولي (یتطلب  معیار المحاسبة  في  علیھا  المنصوص  المنشآت تطبیق الضوابط  من  ) ٢١(أو التفسیر )  ٣٧ستثناء 
ًال من اإلطار المفاھیمي، لتحدید احتمالیة وجود التزام حالي بتاریخ الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي، على التوالي بد 

لتوضیح عدم تأھیل الموجودات المحتملة لإلثبات بتاریخ  ٣فقرة جدیدة على المعیار الدولي للتقریر المالي  تضیف التعدیالت أیًضا. االستحواذ
االستحواذ. 

أیة موجودات محتملة أو مطلوبات  األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة حیث ال یوجد ھناك لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة  
محتملة ضمن نطاق ھذه التعدیالت الناشئة خالل الفترة. ومطلوبات 



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٠

ملخص بالسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة)-٣

١٦یالت على معیار المحاسبة الدولي التعد-المتحصالت قبل االستخدام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدات: 
الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بیع السلع التي یتم انتاجھا  تمنع التعدیالت المنشآت من  

مالئمة.  اإلدارة  تراھا  التي  بالطریقة  للتشغیل  الالزمة  وحالتھ  موقعھ  إلى  األصل  ذلك  احضار  من  وبدالً أثناء  بإثبات    المنشأة  تقوم  ذلك، 
التكالیف المتعلقة بإنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة. المتحصالت من بیع ھذه البنود، و

لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة. 

التوقف عن  لغرض ٪٠١األتعاب التي تكون في حدود اختبار نسبة  – وات المالیة  ): األد ٩التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
إثبات المطلوبات المالیة 

ھرًیا عن  یوضح التعدیل األتعاب التي تقوم المنشأة بإدراجھا عند تقییم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جو
لك  ین المقترض والجھة المقرضة، بما في ذتشتمل ھذه الرسوم فقط على تلك الرسوم المدفوعة أو المستلمة بشروط االلتزام المالي األصلي. 

٣٩لم یتم اقتراح تعدیل مشابھ لمعیار المحاسبة الدولي الرسوم المدفوعة أو المستلمة من قبل المقترض أو الجھة المقرضة نیابة عن اآلخر.
األدوات المالیة: اإلثبات والقیاس. 

ال یوجد أیة تعدیالت على األدوات المالیة  ولیة الموحدة الموجزة للمجموعة، حیث  إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي أثر على القوائم المالیة األ 
للمجموعة خالل الفترة. 

المدینون وموجودات العقود -٤

المدینون
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١

لایر سعودي لایر سعودي 

٢٤٨٬٠٧٥٬٨٨١٢٥٨٬٠٤٠٬١٩٤مدینون
١٬٦٢٨٬٣٧٨٣٬٢١٥٬٠٦١) ٥(إیضاح بتجمیع األعمالمبالغ 

٢٤٩٬٧٠٤٬٢٥٩٢٦١٬٢٥٥٬٢٥٥
) ٧٥٬٠٩٠٬٢٥٧()٧٥٬٣١٥٬٠١٧(مخصص خسائر إئتمان متوقعة ناقصاً: 

١٧٤٬٣٨٩٬٢٤٢١٨٦٬١٦٤٬٩٩٨
*)متداول (جزء غیر ناقصاً:
١٢٬٢٥٠٬٢٥٧١٣٬٩٩٤٬٨٠٤مدینون
)٩٬٨٣٣٬١٩٦() ٧٬٧٧٤٬٦٣٧(مخصص خسائر إئتمان متوقعةناقصاً: 

٤٬٤٧٥٬٦٢٠٤٬١٦١٬٦٠٨
١٦٩٬٩١٣٬٦٢٢١٨٢٬٠٠٣٬٣٩٠جزء متداول

بلغت تكلفة التمویل ذات العالقة نتیجة (*) یتعلق ھذا المبلغ بالذمم المدینة التي یتم سدادھا من قبل العمیل على أساس األقساط ألكثر من سنة.
لایر سعودي).٢٠٢١:١٬٩٢٨٬٧١٦شيء لایر سعودي (خصم ھذه الذمم المدینة طویلة األجل ال 

: مخصص خسائر إئتمان متوقعةحركة فیما یلي بیان 
مارس ٣١المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي 

٧٥٬٠٩٠٬٢٥٧٧٠٬٧٧٠٬٦٦٨في بدایة الفترة
١٥٢٬١٩٦٢٬٥٨٥٬٢١٩لمكون خالل الفترةا

- ٧٢٬٥٦٤)١٦(إیضاح بتجمیع األعمال متعلق 
٧٥٬٣١٥٬٠١٧٧٣٬٣٥٥٬٨٨٧في نھایة الفترة 

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

اإلجمالي
غیر متأخرة السداد  
یوماً ٩٠أقل من ولم تنخفض قیمتھا 

١٨٠–٩٠
یوًما

٣٦٠– ١٨٠
یوًما

٣٦٠أكثر من 
یوماً 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
٢٠٢٢١٧٤٬٣٨٩٬٢٤٢٧١٬٧٨٨٬٤٦٣٥٠٬٥١١٬١٥٢٢٣٬٦٧٧٬١٠٣٩٬٤٧٠٬٨٤١١٨٬٩٤١٬٦٨٣مارس ٣١
٪ ٥٤٫٨٣٢٪ ٣٥٫١١٨٪ ٣٫٣٩٤٪ ٠٫٠٣١- ٪ ٤٣٫١٨٨المتوقعةاالئتمانخسائرمعدل

٢٠٢١١٨٦٬١٦٤٬٩٩٨٧٦٬٦٣٦٬٠٢٩٥٣٬٩٢١٬٩٥٤٢٥٬٢٧٥٬٩١٦١٠٬١١٠٬٣٦٦٢٠٬٢٢٠٬٧٣٣دیسمبر ٣١
٪٦٠٫٢٥٨٪٢٠٫٩١٠٪٦٫٧٢٩٪٠٫٩٥- ٪٤٠٫٣٣٥معدل خسائر االئتمان المتوقعة 



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١١

وموجودات العقود (تتمة)المدینون -٤

موجودات العقود 
دم بھا فواتیر بتاریخ إعداد القوائم المالیة.تتعلق موجودات العقود بصورة رئیسیة بحق المجموعة في العوض لقاء الخدمات المقدمة وغیر المق 

عند قیام المجموعة بإصدار الفاتورة إلى  ویكون ذلك عادةیتم تحویل موجودات العقود إلى الذمم المدینة عندما تصبح الحقوق غیر مشروطة،
العمیل. 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
لایر سعودي لایر سعودي 

٧٧٬٣٠٩٬١٧٠٦٩٬٠٦٠٬٣٧٠موجودات عقود 
) ٥٧٬٧٠٧() ٢١٬٥٠٤(مخصص خسائر إئتمان متوقعة ناقصاً: 

٧٧٬٢٨٧٬٦٦٦٦٩٬٠٠٢٬٦٦٣اإلجمالي 

:خسائر االئتمان المتوقعةموجودات العقودفیما یلي بیان حركة مخصص 
لفترة الثالثة أشھر 

مارس٣١المنتھیة في 
٢٠٢٢

لایر سعودي 
٢٠٢١

لایر سعودي 

٥٧٬٧٠٧٢٬٣٠٩٬٨٢١ة الفترةفي بدای
) ٤٦٣٬٤٥٠() ٣٦٬٢٠٣((مخصص خالل الفترة)عكس قید 

٢١٬٥٠٤١٬٨٤٦٬٣٧١في نھایة الفترة 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا -٥

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

لفترة الثالثة أشھر 
مارس٣١تھیة في المن 

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٬٦٨١٬١٢٤٣٬٢٧٩٬٢٢٣رواتب ومنافع قصیرة األجل
٣٣٦٬٤٣٧٢٢٥٬١٣٠مكافأة نھایة الخدمة 

٣٬٠١٧٬٥٦١٣٬٥٠٤٬٣٥٣إجمالي تعویضات كبار موظفي اإلدارة 



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٢

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-٥

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

المعامالت 

طبیعة المعامالت طبیعة العالقة 
لفترة الثالثة أشھر 

الرصید كما في مارس٣١المنتھیة في 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٢٠٢٢٢٠٢١٣١

سعودي لایر لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
)٤المبالغ المستحقة من الجھات ذات العالقة (إیضاح 

٢٦٦٬٠٧٧٦٠٤٬٧٦١إیجار شركة زمیلة شركة بلوفو المحدودة 
٣٥٦٬٢٠٩١٬٥٩٣٬٣١٦١٬٣٢٧٬٢٣٩- مبالغ محصلة 

- ٤٤٬٢٧٠ت قوى عاملة خدماجھة منتسبة مؤسسة یلو مكس
٢١٬٦٧٦١١٬٩٢٧- ٣٤٬٥٢١محصلة مبالغ 

١٩٬١٨٢- خدمات القوى العاملة جھة منتسبة /شركة تابعة (*) شركة شفاء العربیة الطبیة
١٬٥٧٤٬٧٢٥- ١٢٬٧٨٨- مبالغ محصلة 

٢٢٬٥٩٢١٠٧٬٧٦١خدمات قوى عاملة جھة منتسبة أخرى
٣١٠٬٣٧٥٤٥٬٧٤٠١٣٬٣٨٦٣٠١٬١٧٠مبالغ محصلة 

١٬٦٢٨٬٣٧٨٣٬٢١٥٬٠٦١
المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة (**)

٧٣٢٬٥٠٠٧٠٦٬٣٧٥مكافآتمجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة 
٣٬٦٦٢٬٤٩٩٢٬٩٢٩٬٩٩٩- - مبالغ مدفوعة 

رب العربیة لالستثمار القابضة، وشركة عالم التأمین لتقنیة المعلومات. اسشركة زوایا العقاریة، وشركة أنظمة مزن لالتصاالت وتقنیة المعلومات وشركة األخرى ضمن الجھات تت

لم تعد تعتبر طرًفا بالتالي  في شركة شفاء العربیة الطبیة والمملوكة  صھا  ) بتحویل كامل حصبةمنتسقامت شركة سارب العربیة لالستثمار القابضة (شركة  )،٢٠٢١أبریل  ١٨ھـ (الموافق  ١٤٤٢رمضان  ٦(*) في  
لمزید من التفاصیل). ١٦الطبیة (انظر إیضاح العربیة ٪ من ملكیة شركة شفاء  ٨٥استحوذت الشركة على )،٢٠٢٢ینایر ١٣ھـ (الموافق ١٤٤٣جمادى اآلخرة ١٠ذا عالقة بالمجموعة. في 

یة الموحدة الموجزة.مستحقة إلى الجھات ذات العالقة ضمن "الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى" في قائمة المركز المالي األولیتم عرض المبالغ ال(**) 



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

 الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 2022مارس  31

 

13 

 
 الشهرة  – األصول غير الملموسة   -6
 

 فيما يلي بيان القيمة الدفترية للشهرة: 
 
 2021ديسمبر  31 2022 مارس 31 
 لاير سعودي لاير سعودي  

 3,001,536 3,001,536 لخدمات العمالة المساعدةتي بي أتش 
 1,175,521 1,175,521 ام بي ال  

 -        819,550 العربية الطبية  شفاء
 273,180 273,180 مكافحة آفات الصحة العامةلخدمات  سي تي بي اتش 

 5,269,787 4,450,237 

 
 

%  85، شركة تابعة، إجراءات االستحواذ على  لنمو ا  ر مسا(، أكملت شركة  2022يناير    13هـ )الموافق  1443جمادى اآلخرة    10في  
لاير سعودي. تم احتساب االستحواذ باستخدام طريقة الشراء المحاسبية.    85.000الطبية )"شفاء"( مقابل  العربية  من ملكية شركة شفاء  

شركة لاير سعودي.    819.550لاير سعودي مما نتج عنه شهرة بمبلغ    734.550  الملتزم بهابلغت القيمة العادلة لصافي المطلوبات 
والعيادات الطبية المتنقلة،    المنزلية،خدمات الرعاية الطبية  وتقديم    المستشفيات،في  الطبية    لياتالعمب  لهامرخصة    العربية الطبية  شفاء

 (. 16 إيضاحومراكز تخفيف اآلالم، ومراكز الرعاية عن بعد وطب االتصاالت )انظر 

 

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

المستحوذ عليها   الموجودات  أتش    3مليون لاير سعودي، نتج عنها شهرة بقيمة    7.2لصافي  إن مركز تي بي  مليون لاير سعودي. 
 دمات العمالة المساعدة مرخص له بمزاولة تقديم خدمات النظافة للمباني والخدمات األساسية للعقارات السكنية.لخ

 

مقابل  بالكامل  ، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة المساعدة بالكامل على شركة ام بي ال لصيانة المباني  2018يناير    1بتاريخ  
لاير سعودي، نتج    305,074سعودي. بلغت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها  مليون لاير    1.5عوض إجمالي قدره  

 مليون لاير سعودي. إن شركة ام بي ال لصيانة المباني مرخص لها بمزاولة تقديم خدمات الصيانة للمباني.  1.2عنها شهرة بقيمة 

 

المساعدة بالكامل على شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات    ، استحوذ مركز تي بي أتش لخدمات العمالة 2018يناير    1بتاريخ  
لاير   952,140مليون لاير سعودي. بلغت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها  1.2الصحة العامة بعوض إجمالي قدره 

الصحة العامة مرخص لها بمزاولة  لاير سعودي. إن شركة تي بي اتش لخدمات مكافحة آفات    273,180سعودي، نتج عنها شهرة بقيمة  
 تقديم خدمات النظافة للمباني ومكافحة آفات الصحة العامة. 

 
 استثمارات عقارية   -7

 
مليون لاير   37.9، تتكون االستثمارات العقارية الخاصة بالمجموعة من اراضي وأعمال تحت التنفيذ قدرها 2022مارس  31كما في 

مليون لاير سعودي(. تنوي اإلدارة االحتفاظ بهذا العقار لغرض تحقيق دخل إيجار. يتم قيد هذه    37.9:  2021ديسمبر    31سعودي )
 .العقارات بالتكلفة ناقًصا االنخفاض في القيمة، إن وجدت 

 

رق األوسط للتقييم  تم تحديد القيم العادلة لالستثمارات العقارية من ُمقيِِّم خارجي مستقل. تم تقييم االستثمارات العقارية من قبل "شركة الش
(، لدى الشركة مؤهالت مهنية معترف بها وخبرة حديثة في موقع وفئة العقارات  1210001207العقاري" بموجب الترخيص رقم )

 .مليون لاير سعودي 39.7، وتم تحديد القيمة العادلة بمبلغ 2021اكتوبر  1التي تم تقييمها. تم إجراء أحدث تقييم للقيمة العادلة كما في 
 

حساب    يتم قياس االستثمارات العقارية أعاله بالقيمة العادلة باستخدام طريقة الدخل، وهي طريقة تقييم تُقدر القيمة العادلة للعقار من خالل
 القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التي تتوقع المنشأة أو األصل تحقيقها على مدى العمر.

 
 



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٤

ل الربح أو الخسارة العادلة من خالبالقیمةالمالیةالموجودات -٨

تتكون الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مما یلي: 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
لایر سعودي لایر سعودي 

٤٠٬٤١٤٬٧٩٢٤٠٬٣٨٩٬٢٩١) أ(صندوق السیولة استثمار 
٣٩٬٤٨٢٬١٥٠٣٩٬٥٤٥٬٢٤٥) بصكوك (-صنادیق استثمار 

٢٣٬٥٠٢٬٥٢٢١٩٬٦٤٠٬١٢٣) جق مالیة متداولة (أورا
١٠٣٬٣٩٩٬٤٦٤٩٩٬٥٧٤٬٦٥٩اإلجمالي 

الحركة في القیمة الدفتریة للموجودات المالیة القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: فیما یلي بیان  

لفترة الثالثة أشھر 
مارس٣١المنتھیة في 

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي

تكلفة ال
٩٨٬٥٧١٬٦٩٧٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠في بدایة الفترة

- )٥٤٢٬٧٩٩(استبعادات 
٩٨٬٠٢٨٬٨٩٨٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠نھایة الفترة في 

تسویات إعادة التقویم 
١٬٠٠٢٬٩٦٢٣٬٤٢٨٬٧٥٧في بدایة الفترة

٤٬٣٦٧٬٦٠٤٧٩٬١٥٢صافي الربح خالل الفترة
٥٬٣٧٠٬٥٦٦٣٬٥٠٧٬٩٠٩في نھایة الفترة 

١٠٣٬٣٩٩٬٤٦٤٣٣٬٥٠٧٬٩٠٩صافي القیمة الدفتریة

تعتبر ملیون لایر سعودي. ٤٠مالیة یتم استثمارھا في صنادیق استثماریة مختلفة، والتي تم شراؤھا بقیمة تشمل االستثمارات موجودات ) أ 
صر على المبلغ األصلي والعمولة فقط. المجموعة استثماراتھا ذات طبیعة استراتیجیة وأن التدفقات النقدیة التعاقدیة ال تقت

ملیون لایر سعودي  ١٤وملیون لایر سعودي  ٢٥األجل، والتي تم شراؤھا مقابل  تمثل االستثمارات في بعض الصكوك لفترات طویلة )ب
اتھا ذات  تعتبر المجموعة استثمار ، على التوالي.٢٠٢١لعام وصكوك الشریحة األولى لمصرف اإلنماء  ٧و٤من سلسلة صكوك روابي  

المبلغ األصلي والعمولة فقط. طبیعة استراتیجیة وأن التدفقات النقدیة التعاقدیة ال تقتصر على 

األسھم السعودیة (تداول). سوقتمثل ھذه االستثمارات في سندات األسھم في عدة شركات مدرجة في ج)



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

 الموجزة )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 2022مارس  31
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  الزكاة    -9
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة للفترة:
 

 
 الثالثة أشهر لفترة 

 مارس 31المنتهية في 

 
2022 

 لاير سعودي  
   2021 

 لاير سعودي 

   
 16,476,723 16,606,102 في بداية الفترة

 4,273,809 4,145,999 المخصص للفترة
 -              (379,431) مدفوع خالل الفترة ال

 20,750,532 20,372,670 في نهاية الفترة 

 
 الزكوية  الربوط

 
 الشركة األم 

لم يتم إجراء ربوط من الهيئة  .2021ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في عن جميع السنوات السابقة قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية 
 كما بتاريخ إعداد القوائم المالية. 

 
 الشركات التابعة

لم يتم إجراء ربوط من الهيئة   .2021ديسمبر   31حتى السنة المنتهية في  عن جميع السنوات السابقة  قامت أطياف بتقديم إقراراتها الزكوية  
 كما بتاريخ إعداد القوائم المالية. 

 
لم يتم إجراء ربوط  . 2021ديسمبر  31حتى السنة المنتهية في عن جميع السنوات السابقة إقراراتها الزكوية بتقديم   لنموا ر مساشركة قامت 
 .المالية القوائم   هيئة كما بتاريخ إعدادمن ال

 
  رأس المال -  10

 لاير سعودي.  10مليون سهم( قيمة كل منها  37.5 :2021ديسمبر  31مليون سهم ) 37.5يتكون رأس المال المصرح به والمصدر من 
 

 :2021ديسمبر  31و 2022مارس  31فيما يلي بياناً بالمساهمين الرئيسيين في المجموعة كما في 
 

 نسبة الملكية  

 االسم
 

 بلد التأسيس/ المقر 
 مارس  31

2022 
ديسمبر  31

2021 

 %12.2 % 12.2 المملكة العربية السعودية  الدكتور/ عبدهللا بن سليمان العمرو 
 %11.1 % 8.0 المملكة العربية السعودية  شركة الخبرة المعمارية

 %8.55 % 8.55 العربية السعودية المملكة   ري ثالش العزيز سعود ناصر عبد 
 %68.12 % 71.26 المملكة العربية السعودية   أخرى

 
 توزيعات األرباح  -11
 

( اإلعالن عن توزيعات أرباح مرحلية  2022مارس  10هـ )الموافق 1443شعبان  7قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
هـ  1443شعبان    26لاير سعودي للسهم الواحد(، والتي تم دفعها بتاريخ    2مليون لاير سعودي )بواقع    75بمبلغ    2021للنصف الثاني من عام  

  وسوف يقوم مجلس اإلدارة بعرض ذلك على المساهمين في االجتماع السنوي القادم للجمعية العامة. (.2022مارس  29)الموافق 
 

( اإلعالن عن توزيعات أرباح مرحلية  2021مارس  16هـ )الموافق 1442بان شع 3قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
هـ  1442شعبان    23لاير سعودي للسهم الواحد(، والتي تم دفعها بتاريخ    2مليون لاير سعودي )بواقع    75بمبلغ    2020للنصف الثاني من عام  

ذو    5اجتماع الجمعية العامة السنوي المنعقد بتاريخ  عتماده في واقام مجلس اإلدارة بعرض ذلك على المساهمين  (.2021ابريل  5)الموافق 
 (. 2021يونيو  15هـ )الموافق 1442القعدة 

 
 
 



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٦

ربح السھم-١٢
األساسي العائد للمساھمین في الشركة األم على أساس المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة.یتم احتساب ربح السھم  

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

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
مارس ٣١

٢٠٢٢
لایر سعودي 

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٤٬٨١٨٬٨٩٩٣١٬٣١٦٬٧٤١صافي الدخل العائد للمساھمین في الشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المستخدم كمقام عند احتساب الربح األساسي والمخفض  

٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠٣٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠)١٠للسھم (إیضاح 
٠٫٦٦٠٫٨٤ربح السھم األساسي والمخفض لصافي الدخل العائد للمساھمین في الشركة األم (لایر سعودي)

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

المعلومات القطاعیة -١٣
تنقسم المجموعة إلى قطاعي الشركات واألفراد. 

وفیما یلي التفاصیل المالیة لھذین القطاعین: 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢مارس  ٣١

اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعودي  سعودي لایرلایر سعودي 

٢٥٩٬٥٤٦٬٢٧٦١٢١٬٧٢٨٬٩٧٩٣٨١٬٢٧٥٬٢٥٥إیرادات 
) ٣٣٢٬٣٤٣٬٣٨٤()٩٨٬٧٨٣٬٥٨٠() ٢٣٣٬٥٥٩٬٨٠٤(تكلفة اإلیرادات 
٢٥٬٩٨٦٬٤٧٢٢٢٬٩٤٥٬٣٩٩٤٨٬٩٣١٬٨٧١إجمالي الربح

)٢٢٬٦٧١٬٦٤٣() ٧٬١٢٥٬٢٥٧()١٥٬٥٤٦٬٣٨٦(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٣٬٣٥٧٬٦٨٩() ١٬٣٩٤٬١٢٥() ١٬٩٦٣٬٥٦٤(مصاریف تسویق

)١١٥٬٩٩٣(٢٢٦٬١٦٠)٣٤٢٬١٥٣(مخصص خسائر إئتمان متوقعة
٨٬١٣٤٬٣٦٩١٤٬٦٢٥٬١٧٧٢٢٬٧٨٦٬٥٤٦الدخل من العملیات الرئیسیة 

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١مارس ٣١

اإلجمالي قطاع األفراد قطاع الشركات 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٢٣٢٬٩٣٨٬٢٤٩٨٨٬٦٧٥٬٣١٧٣٢١٬٦١٣٬٥٦٦إیرادات 
) ٢٦٦٬٥٥١٬١١٢() ٦٨٬١٤٢٬٣٦٣() ١٩٨٬٤٠٨٬٧٤٩(تكلفة اإلیرادات 
٣٤٬٥٢٩٬٥٠٠٢٠٬٥٣٢٬٩٥٤٥٥٬٠٦٢٬٤٥٤إجمالي الربح

) ١٦٬٩٤١٬١٦٩()٦٬١٠٧٬٧٩٥() ١٠٬٨٣٣٬٣٧٤(مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٬٦٧٨٬٧٦٠()١٬١٢٧٬٧٩٩()١٬٥٥٠٬٩٦١(مصاریف تسویق

)٢٬١٢١٬٧٦٩() ٤٩٣٬٩٥٥()١٬٦٢٧٬٨١٤(مخصص خسائر إئتمان متوقعة
٢٠٬٥١٧٬٣٥١١٢٬٨٠٣٬٤٠٥٣٣٬٣٢٠٬٧٥٦الدخل من العملیات الرئیسیة 

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



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٧

المعلومات القطاعیة (تتمة) -١٣
لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢٢مارس  ٣١
اإلجمالي اإلمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة

لایر سعودي لایر سعودي سعودي لایر 
٣٦٧٬٩٨٧٬٥٨٩١٣٬٢٨٧٬٦٦٦٣٨١٬٢٧٥٬٢٥٥إیرادات 

) ٣٣٢٬٣٤٣٬٣٨٤()١٠٬٩٠٢٬٩٤٦() ٣٢١٬٤٤٠٬٤٣٨(تكلفة اإلیرادات 
٤٦٬٥٤٧٬١٥١٢٬٣٨٤٬٧٢٠٤٨٬٩٣١٬٨٧١إجمالي الربح

)٢٢٬٦٧١٬٦٤٣() ١٬٩٦٩٬٣٣٤()٢٠٬٧٠٢٬٣٠٩(مصاریف عمومیة وإداریة
) ٣٬٣٥٧٬٦٨٩()٥٨٤٬٣٨٣() ٢٬٧٧٣٬٣٠٦(تسویقمصاریف 

)١١٥٬٩٩٣(- )١١٥٬٩٩٣(مخصص خسائر إئتمان متوقعة
٢٢٬٧٨٦٬٥٤٦)١٦٨٬٩٩٧(٢٢٬٩٥٥٬٥٤٣الدخل (الخسارة) من العملیات الرئیسیة

لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١مارس ٣١

اإلجمالي العربیة المتحدة اإلمارات المملكة العربیة السعودیة 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

٣١٢٬٢٠٦٬٧٥٠٩٬٤٠٦٬٨١٦٣٢١٬٦١٣٬٥٦٦إیرادات 
) ٢٦٦٬٥٥١٬١١٢()٧٬٤٥٨٬٧٠٥() ٢٥٩٬٠٩٢٬٤٠٧(تكلفة اإلیرادات 
٥٣٬١١٤٬٣٤٣١٬٩٤٨٬١١١٥٥٬٠٦٢٬٤٥٤إجمالي الربح

) ١٦٬٩٤١٬١٦٩()٢٬٤٢١٬٢١٥() ١٤٬٥١٩٬٩٥٤(مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٬٦٧٨٬٧٦٠() ٦٠٠٬٠٠٩()٢٬٠٧٨٬٧٥١(مصاریف تسویق

)٢٬١٢١٬٧٦٩(- )٢٬١٢١٬٧٦٩(توقعة مخصص خسائر إئتمان م
٣٣٬٣٢٠٬٧٥٦)١٬٠٧٣٬١١٣(٣٤٬٣٩٣٬٨٦٩الدخل (الخسارة) من العملیات الرئیسیة

٢٠٢٢مارس ٣١كما في 
اإلجمالي اإلمارات العربیة المتحدة السعودیة العربیةالمملكة 

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
١٢٢٬٨٧٤٬٤١٦٣٬٠٨٣٬٦٠٩١٢٥٬٩٥٨٬٠٢٥كات والمعدات صافي القیمة الدفتریة للممتل

١٬٠٢٣٬٥٠١٬٦٠٠١٢٬٦٨٤٬٧٢٠١٬٠٣٦٬١٨٦٬٣٢٠إجمالي الموجودات 
٤٠٩٬٢٥٣٬٣٠٨٥٥٬٩٨١٬١٥٨٤٦٥٬٢٣٤٬٤٦٦إجمالي المطلوبات 

٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 
اإلجمالي اإلمارات العربیة المتحدة المملكة العربیة السعودیة 

لایر سعودي لایر سعودي ودي لایر سع
١٢٢٬١١٥٬٧٣٥٣٬٢٦٣٬٣٩٢١٢٥٬٣٧٩٬١٢٧صافي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات 

١٬٠٢٣٬٥٠١٬٦٠٠١٢٬٦٨٤٬٧٢٠١٬٠٣٦٬١٨٦٬٣٢٠الموجودات إجمالي  
٤٠٩٬٢٥٣٬٣٠٦٥٥٬٩٨١٬١٥٨٤٦٥٬٢٣٤٬٤٦٤إجمالي المطلوبات 

١٩-األثر الناتج عن كوفید -١٤
من  ٢٠٢٠، وبعد ذلك تم اإلعالن عنھ في مارس ٢٠١٩) ألول مرة في نھایة دیسمبر ١٩-اللة جدیدة من فیروس كورونا (كوفیدتم تحدید س

ال یزال فیروس كورونا ینتشر في جمیع المناطق تقریًبا حول العالم بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة،  قبل منظمة الصحة العالمیة كجائحة.
ن د على السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة االقتصادیة وإغالق العدید من القطاعات على المستوییمما أدى إلى قیو

العالمي والمحلي. 
إن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال المجموعة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة غیر مؤكد ویتوقف على العدید من العوامل والتطورات

الفترة الحالیة.ا موثوق خالل  تقدیرھا بشكل  من  تتمكن المجموعة  ال  قد  انتقاللمستقبلیة، والتي  معدل  العوامل  ھذه  ومدة  تشمل  الفیروس، 
ي،  التفشي، واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات الحكومیة للحد من انتشار الوباء، وتأثیر تلك اإلجراءات على النشاط االقتصاد

ذلك على األعمال الخاصة بعمالء المجموعة والشركاء وغیرھا من العوامل. وأثر 
، لم تتأثر عملیات  ٢٠٢٢مارس  ٣١أشھر المنتھیة في  الثالثةالیة األولیة الموحدة الموجزة لفترة  وحتى اآلن وكما بتاریخ اعتماد القوائم الم

ة في تقییم طبیعة ومدى تأثیر الفیروس على أعمالھا ونتائجھا المالیة. وسوف تستمر المجموع.١٩-المجموعة تأثًرا كبیًرا بتفشي كوفید



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٨

االلتزامات المحتملة -١٥
ملیون لایر  ٢٠٢١:٦٫٤دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي (٥٫٦أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، نیابة عنھا، ضمانات بقیمة  

عمال العادیة.سعودي) بشأن تنفیذ العقود، وذلك خالل دورة األ

عملیات تجمیع األعمال-١٦

("مسار")شركة مسار النمو 
٤والحًقا، بتاریخ ٪. ١٠٠)، أنشأت الشركة شركة مسار بملكیة فعلیة بنسبة ٢٠٢١یونیو ١٤ھـ (الموافق ١٤٤٢ذو القعدة ١٤اعتباًرا من 

النسبةإن  ٪.٩٩٫٥للخدمات اللوجستیة بملكیة قدرھا  )، أنشأت شركة مسار شركة نبض  ٢٠٢١أغسطس  ١٢ھـ (الموافق  ١٤٤٣محرم  
٪ في شركة نبض للخدمات اللوجستیة مملوكة من قبل الشركة.٠٫٥المتبقیة وقدرھا 

)، انشأت شركة مسار شركة التدریب للتطویر المھني بنسبة ملكیة قدرھا  ٢٠٢١نوفمبر  ١ھـ (الموافق  ١٤٤٣ربیع األول  ٢٦اعتباًرا من  
في شركة التدریب للتطویر المھني مملوكة من قبل الشركة.٪١ة المتبقیة وقدرھا النسبنإ.٪٩٩

)، انھت شركة مسار اإلجراءات المتعلقة باالستحواذ على حصة ملكیة قدرھا  ٢٠٢٢ینایر ١٣ھـ (الموافق ١٤٤٣جمادى اآلخر ١٠بتاریخ 
 سعودي. لایر٨٥٬٠٠٠("شفاء") بعوض قدره شفاء العربیة الطبیةفي شركة ٪٨٥

االستحواذ: بتاریخ المطلوبات فیما یلي بیان القیمة الدفتریة لصافي 

لایر سعودي 

الموجودات 
٣٣٤٬٦١٥نقدیة وشبھ نقدیة

٨٥٬٥٦٤مدینون
٢٥٧٬١١٢مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

٣٢٢٬٦٠٥ممتلكات ومعدات 
٩٩٩٬٨٩٦(أ) إجمالي الموجودات

طلوبات الم
١٬٨٥١٬٢٤٤دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى 

١٢٬٨٢٨مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
١٬٨٦٤٬٠٧٢إجمالي المطلوبات (ب)

) ٨٦٤٬١٧٦(ب) -شركة شفاء (أمطلوبات صافي 
١٢٩٬٦٢٦٪ ١٥بواقع حصة تناسبیة لحقوق الملكیة غیر المسیطرةناقًصا:

) ٧٣٤٬٥٥٠(من قبل الشركةزم بھاالملتالمطلوبات صافي 
) ٨٥٬٠٠٠(عوض الشراء

) ٨١٩٬٥٥٠() ٦إیضاح*) (مبدئیةالشھرة الناتجة عن االستحواذ (

ألن محاسبة دمج األعمال غیر مكتملة كما في نھایة فترة مبدئي * الشھرة المحققة نتیجة االستحواذ على شركة شفاء العربیة الطبیة ھي مبلغ 
عتقد المجموعة أن المعلومات والحقائق اإلضافیة التي كانت موجودة في تاریخ االستحواذ ستكون متاحة خالل فترة القیاس. التقریر. ت



ت التابعة لھا شركة مھارة للموارد البشریة والشركا
(شركة مساھمة سعودیة) 

تتمة) الموجزة ( إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٩

عملیات تجمیع األعمال (تتمة)-١٦

أطیاف
انھت الشركة اإلجراءات المتعلقة باالستحواذ على حص٢٠٢١أغسطس  ٤ھـ (الموافق  ١٤٤٢جمادى اآلخر  ٢٥بتاریخ   ة ملكیة قدرھا  )، 

بلغت القیمة الدفتریة لصافي  ملیون لایر سعودي. ١٧٫١بعوض قدره ، جھة ذات عالقة،)أطیاف(للخدمات المساندة في شركة أطیاف ٪٩٠
ملیون لایر سعودي. ٣١٫٣موجودات شركة أطیاف 

فیما یلي بیان القیمة الدفتریة لصافي الموجودات بتاریخ االستحواذ: 

لایر سعودي 

الموجودات 
٦٬٤٥١٬٥٦٥نقدیة وشبھ نقدیة

٣١٬٢٦٤٬٧٢٥مدینون
١٤٬٦٨٢٬٣٧٥مصاریف مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

٥٬٥٦٤٬١٣٤ممتلكات ومعدات 
٦٬٧٠٠٬٢٨٠موجودات حق االستخدام 
٢٨٢٬٥٩٩موجودات غیر ملموسة

٦٤٬٩٤٥٬٦٧٨(أ) إجمالي الموجودات

المطلوبات 
١٨٬٢٠٠٬٤٨٤دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى 

٥٬٢٨٤٬٣٤٥محتجزةتأمینات 
٤٬٨٠٢٬١٧٦مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

٥٬٤٠١٬٤٧٦غیر متداولة –التزامات إیجار  
٣٣٬٦٨٨٬٤٨١إجمالي المطلوبات (ب)

٣١٬٢٥٧٬١٩٧ب)-ودات أطیاف (أصافي موج
٣٬١٢٥٬٧١٩٪ ١٠بواقع المسیطرةحصة تناسبیة لحقوق الملكیة غیر ناقًصا:

٢٨٬١٣١٬٤٧٨من قبل الشركةعلیھا المستحوذ صافي الموجودات  
) ١٧٬١٣٨٬١٧٦(عوض الشراء

١٠٬٩٩٣٬٣٠٢العوض المثبت ضمن األرباح المبقاةفي فرق 

)، وافق مجلس إدارة الشركة على تحویل حصة الملكیة في شركة أطیاف وقدرھا  ٢٠٢٢ینایر ٥ھـ (الموافق ١٤٤٣جمادى اآلخر ٢بتاریخ 
إلى شركة مسار. ٪٩٠

بیانات المقارنة-١٧
الحالیة. الفترةلغ في الفترة السابقة لتتماشى مع عرض أعید تبویب بعض المبا 


