
 أشهر (  ثالثة )  2022-03-31اعالن شركة مهارة للموارد البشرية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 
 

 الربع الحالي  بند 
الربع المماثل 

من العام  
 السابق

 التغير % الربع السابق التغير%

 %9  349.67 %19  321.61  381.28 المبيعات/االيرادات 

 %13-  56.05 %11-  55.06  48.93 )الخسارة( اجمالي الربح 

 %33-  33.96 %32-  33.32  22.79 الربح )الخسارة( التشغيلي 

 %37-  39.27 %21-  31.32  24.82 صافي الربح )الخسارة( بعد الزكاة والضريبة 

 %40-  41.46 %20-  31.03  24.82 اجمالي الدخل الشامل 

)مليون( لاير سعودي جميع األرقام بالـ *   

 الفترة الحالية  بند
الفترة  

المماثلة من  
 العام السابق 

 التغير% 

 %19  321.61  381.28 المبيعات/االيرادات 

 %11-  55.06  48.93 اجمالي الربح )الخسارة( 

 %32-  33.32  22.79 الربح )الخسارة( التشغيلي 

 %21-  31.32  24.82 صافي الربح )الخسارة( بعد الزكاة والضريبة 

 %20-  31.03  24.82 اجمالي الدخل الشامل 

 %1  515.08  522.26 إجمالي حقوق المساهمين )بعد استبعاد حقوق األقلية( 

  0.84 0.66 ربحية )خسارة( السهم 

 

 

  



 بند  توضيح

عام  من  األول  للربع  الشركة  لمساهمي  العائد  الدخل  صافي  انخفض 
ويعود ذلك  مقارنة بالربع المماثل من العام السابق،    %21م بنسبة  2022

 بشكل رئيسي إلى: 

عود سبب االرتفاع ) االنخفاض ( في صافي الربح خالل  ي
السابق  العام  المماثل من  الربع  الحالي مقارنة مع  الربع 

 إلى 

مقارنة مع الربع    %19بنسبة  بشكل عام  يرادات الشركة  في إ رتفاع  اإلالرغم من  على  *  
،    %11فراد بنسب  عمال واأليرادات قطاعي األإاألول من العام السابق، حيث ارتفعت  

على التوالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ، نتيجة الرتفاع متوسط أعداد    37%
خير من العام السابق  الوصول خالل الربع األزيادة أعداد    إلىوالذي يعود  القوى العاملة  
اإل  الحالي  خالليجابي  وانعكاسه  الشركةأجمالي  إثر  أت  ، الربع  المرحلية    رباح  بالنتائج 

البناء  في مرحلة  ال تزال  والتي  المستحوذ عليها حديثا  والشركات    التي تم إنشائهاللشركات  
 . ومن المتوقع التحسن التدريجي لنتائجها في الفترات القادمة عادة الهيكلةإو
 

مليون لاير مقارنة بالربع المماثل من    5.7المصاريف اإلدارية والعمومية بقيمة   تفاع* ار
 نتيجة توحيد القوائم المالية مع الشركات المستحوذ عليها. رئيسي  بشكل  وذلك  العام السابق  

 
مليون   2* وفي المقابل انخفض مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة  

من العام السابق نتيجة تحسن أداء التحصيل وذلك حسب    المماثللاير مقارنة مع الربع  
 . نموذج خسائر االئتمان المتوقعة 

 
اإلستثمارات في أدوات مالية من خالل الربح أو الخسارة أرباحا    تحقيقلى  إ* باالضافة  

 مليون لاير مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.   4.3ارتفاع بقيمة  بخالل الربع الحالي  

ول  انخفض  صافي الدخل الموحد العائد لمساهمي الشركة عن الربع األ
الحالي بنسبة   العام  السابق  %37من  بالربع  بشكل ويعود ذلك  ،  مقارنة 

 رئيسي إلى: 

يعود سبب االرتفاع ) االنخفاض ( في صافي الربح خالل  
 الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى

ايرادات الشركة  و*   مقارنة مع الربع السابق،    %9بنسبة  بشكل عام  بالرغم من ارتفاع 
على التوالي مقارنة    %17،    %6فراد  بنسب  عمال واأليرادات قطاعي األإ حيث ارتفعت  

لشركة تأثر إجمالي أرباح ا،  بالربع السابق ، نتيجة الرتفاع متوسط أعداد القوى العاملة  
ال تزال  والتي  المستحوذ عليها حديثا    لشركاتواالتي تم إنشائها  للشركات  بالنتائج المرحلية  

مرحلة   وإفي  الهيكلةالبناء  الفترات    عادة  في  لنتائجها  التدريجي  التحسن  المتوقع  ومن 
 . القادمة

 
االعتراف بأرباح رأسمالية  تضمنت اإليرادات األخرى خالل الربع السابق    إلى جانب *  

والتي لم تعد موجودة خالل الربع الحالي والتي  أرض مملوكة للشركة  عن عملية بيع قطعة  
 من إجمالي اإلنخفاض في صافي الدخل مقارنة مع الربع السابق.  %25تمثل ما يقارب 

  
مليون لاير خالل الربع الحالي مقارنة    4المصاريف اإلدارية والعمومية بقيمة    ارتفاع  *

وذلك   السابق  رئيسي  بالربع  المستحوذ  بشكل  الشركات  مع  المالية  القوائم  توحيد  نتيجة 
 . عليها

 
مليون   1.1* وفي المقابل انخفض مصروف مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 

خسائر   نموذج  حسب  وذلك  التحصيل  أداء  تحسن  نتيجة  السابق  الربع  مع  مقارنة  لاير 
 االئتمان المتوقعة 

 
اإلستثمارات في أدوات مالية من خالل الربح أو الخسارة أرباحا    تحقيق* باالضافة الى  

 السابق. الربع مليون لاير مقارنة مع   4.5خالل الربع الحالي ارتفاع بقيمة 

 طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل 
 إعادة تبويب بعض األرقام المقارنة لتتماشى مع العرض للفترة الحالية. تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة  

م من   2022مايو    25  األربعاءاللقاء الهاتفي مع المحللين والمستثمرين سيكون بتاريخ  
 .مساًء بتوقيت السعودية  3:00مساًء إلى الساعة  2:00الساعة 

 
الموقع   على  متاح  الهاتفي  اللقاء  قسم عالقات  تفاصيل  مهارة ضمن  لشركة  اإللكتروني 

 :المساهمين تحت قسم اإلعالنات على الرابط التالي
https://www.maharah.com/investors 

 معلومات اضافية

 

 

https://www.maharah.com/investors


 

 

ELEMENT LIST EXPLANATION 

Increase (Decrease) in Net 

Profit for Current Quarter 

Compared to the Same Quarter 

of Previous Year is Attributed 

to: 

Consolidated net income attributable to the shareholders of the 

company decreased by 21% compared with the same quarter of the 

previous year, mainly due to: 

• Despite the company's revenue increased by 19% compared to the same quarter of the 
previous year, whereas revenues from the corporate and household segment increased by 
11%, and 37% respectively compared to the same quarter of the previous year as a result 
of the positive impact from the increase in the average number of resources. The result has 
been impacted negatively by the newly established and acquired companies which are in 
the inception and restructuring phase, and we expect an improvement of its results gradually 
within the coming periods. 
 
• General and administrative expenses increased by SAR 5.7 million compared to the same 
quarter of the previous year, due to the consolidation of the newly acquired companies. 
 
• In contrast, A reverse in the expense of the doubtful debt by SR 2M compared to the same 
quarter of the previous year as a result of improvement in collection performance in 
accordance with the expected credit loss model. 
 
• As well as the profit from the investment in the financial instruments through profit or loss 
increased by SR 4.3M compared to the same quarter of the previous year. 

Increase (Decrease) in Net 

Profit for Current Quarter 

Compared to the Previous 

Quarter is Attributed to: 

Consolidated net income attributable to the shareholders of the 

company decreased by 37% compared with the previous quarter, 

mainly due to: 

• Despite the company's revenue increased by 9% compared to the previous quarter, where 
revenues from the corporate and household segment increased by 6%, and 17% 
respectively compared to the previous quarter as a result of the increase in the average 
number of resources. The result has been impacted negatively by the newly established and 
acquired companies which are in the inception and restructuring phase, and we expect an 
improvement of its results gradually within the coming periods. 
 
• In addition to the other income of the previous quarter included recognition of gain from the 
sale of land for the company which no longer exists during this quarter, which represents 
around 25% of the total decrease in the company net income. 
 
• General and administrative expenses increased by SAR 4M compared to the previous 
quarter, due to the consolidation of the newly acquired companies. 
 
• In contrast, A reverse in the expense of the doubtful debt by SR 1.1M compared to the 
previous quarter as a result of the improvement in collection performance in accordance with 
the expected credit loss model. 
 
• As well as the profit from the investment in the financial instruments through profit or loss 
increased by SR 4.5M compared to the previous quarter. 

Basis of the External Auditor's 
Opinion 

Unmodified opinion 

Reclassification of Comparison 
Items 

Certain prior period figures have been reclassified to conform to the current period 
presentation. 

Additional Information 

A conference call with analysts and investors will be held on Wednesday 25 May 2022 
from 2:00 PM to 3:00 PM KSA. 
Details of the conference call will be available on Maharah’s website at the following link: 
https://www.maharah.com/investors 

 


