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 البيئة االقتصادية .1

، الماليًا في النصف االول من العام خالل العام المالي الماضي، شهد االقتصاد السعودي العديد من التطورات، خصوص
متبوعًا بانضمام من السنة المالية  االولأسعار النفط خالل النصف  توسطم مدعومة بارتفاع في االنفاق الحكومي و ارتفاع

 ارتفاع في اداء مؤشر السوق السعودي )تداول( خالل الفترة ، ما أدى إلىالسوق المالي السعودي لمؤشرات االسواق الناشئة
(، سببت هذه الجائحة COVID-19م، وفي ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد )2020ولكن مع بداية العام . المذكورة

 االثر في ارتفاع مستوى المخاطر لهبتأثيرات سلبية ليس على السوق السعودي فحسب، بل على االسواق العالمية مما كان 
 الم.باالضافة الى انخفاض في النمو االقتصادي حول الع

والمبادرات لتخفيف  بتطبيق عدد من برامج السعودية الحكومةقامت من تحديات اقتصادية، الجائحة وعلى ضوء ما سببته 
العبء االقتصادي على المواطنين والمقيمين والشركات العاملة في المملكة بشكل يساهم في تخفيف األثر السلبي على 

التي قامت بها الحكومة الصالحات االقتصادية واالجتماعية ل نها. وهذا يأتي امتداداً استدامة بعض القطاعات المتضررة م
باالضافة الى توسيع القاعدة االقتصادية لتنويع  والتي نتج عنها تمكين المرأة السعودية في سوق العمل االعوام الماضيةخالل 

 ين. وقد أسهم ذلك في تعزيز ثقة المستهلكاملة في المملكة، والذي كان له أثر إيجابي في تقوية قاعدة القوى العمصادر الدخل
 . من جانبهمنفاق اإلوإنعاش 

بانفتاح المملكة على قطاع السياحة عن طريق اإلصالحات االقتصادية وتلك الخاصة  أستمرتفقد وعلى الصعيد المؤسسي، 
حفيز هذا القطاع المهم، باالضافة الى اصدار تأشيرات للدخول للمملكة بغرض السياحة، مما يعكس التوجه الجدي في ت

استمرت الحكومة السعودية  فقد. تعديالت على االنظمة الضريبيةفي الستمرار اال وتطوير الموارد البشرية وأسواق الطاقة، 
 في اصالح االنظمة التعليمية والتدريبية لتعزيز سوق العمل بمخرجات تتوائم مع متطلبات القطاع الخاص وذلك استعداداً 

 .لتعزيز دور القطاع الخاص ضمن مخططات تنويع الدخل وتخفيف عبء التكاليف على القطاع الحكومي

لتطوير االقتصاد السعودي تتمحور حول تنويع مصادر دخل ( 2030)رؤية  2030إن رؤية المملكة العربية السعودية 
ا للمستثمرين األجانب، وعّجلت السوق السعودية وكجزء من تلك الرؤية، ففتحت المملكة أبوابه. االقتصاد بعيدًا عن النفط

بداًل  T+2بتبني المعايير الدولية في تشغيل السوق وتقنينه، ومن التحسينات المضافة على السوق تعديل نظام التسوية إلى 
و افتتاح  ، وإمكانية إقراض األوراق المالية والبيع على المكشوف(DvP)مسبقًا، ومنظومة التسليم مقابل الدفع   T+0من 

إن هذه االصالحات في االسواق المالية نتج عنها . ( للسوق السعودي ألول مرةFuture Marketsالسوق المستقبلية )
و أس آند  MSCIو مؤشر إم إس إي آي  FTSEمؤشر فوتسي رسل  الى( تداول)لألوراق المالية اضافة السوق السعودي 

 من أكبر، جاعاًل السوق السعودية 2019العام  منذعدة مراحل ، وعلى والتي بدأت فعلياً ، لألسواق الناشئة  S&Pبي 
هذا القرار بعد أن مرت السوق السعودية بعدد من  أس آند بي و وقد أتخذت فوتسي و إم إس إي. األسواق النامية حجماً 

 . مرين األجانبفي االنظمة واللوائح و التي ساهمت في جعل السوق أكثر شفافّيًة وانفتاحًا للمستث التحسينات

وتسعى الحكومة إلى بلوغ التوازن المالي مع تحفيز االقتصاد على النمو، ولعل اهم التحديات هو بلوغ هدف التوازن المالي 
عدة تجاه تقليل الدعم ، حيث قامت الحكومة بتعديالت في اسعار قطاع الطاقة المحلية، باالضافة الى خطوات 2023بعام 

. مع االخذ بالحسبان استمرارالدعم لبعض األسر السعودية لمواجهة هذه ارتفاع االسعار في هذه الخدمات والمياهالمقدم للطاقة 



أما من الناحية الضربية فقد تم تحسين مصادر الدخل الحكومية عبر إضافة ضريبة القيمة المضافة والرسوم على العمالة 
 . األجنبية

 لمستثمرين في المملكةرسائل إيجابية ل ببعثقامت  التخصيصامج بر ن عن االعال للحكومة و االقتصاديأجندة اإلصالح إن 
فرصًا  وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التحول الوطني 2030المملكة رؤية التدابير المحددة في  تيح. وتوخارجها

من خالل  المملكة اقتصاد ستقبلفي م تطور ايجابيمجموعة متنوعة من القطاعات، وتعد بتحقيق  من خاللاستثمارية كبيرة 
 . تنويع وتعميق السوق المالي المحلي

 
 األنشطة الرئيسية لشركة أشمور لالستثمار السعودية   .2

 
، اثبتت الشركة مجددًا بتحليها (COVID-19بالرغم من الظروف الصعبة على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد )

تصادية وذلك من ناحية التحكم الرصين بالتكاليف التشغيلية باالضافة الى تعزيز بالمرونة المناسبة لمواجهة التقلبات االق
حجم االصول المدارة في الربع الرابع من السنة المالية للشركة مما كان له االثر االيجابي على التدفقات النقدية للشركة.   

في المملكة العربية السعودية، وذلك من خالل نشر  تتطّلع شركة أشمور إلى أن تحتل مكانًة رياديًة في قطاع إدارة األصولو 
، والمهارات التنفيذية الخاصة بها في السوق لتزامراءات المتصلة بالمخاطر واالقدرات البحث، ومهارات تقنية المعلومات، واإلج

لتالي، تنطوي رسالة السعودي، باإلضافة إلى نشر أهم ما تتمّيز به الشركة وهو خبرات االستثمار في األسوق الناشئة. وبا
الشركة في المملكة العربية السعودية، باالّتساق مع االستراتيجية العالمية للشركة األم الخاصة باألسواق الناشئة، على األهداف 

 الثالثة التالية:
 في  للعمالءوالخليج لمملكة العربية السعودية توفير مجموعة من منتجات الصناديق االستثمارية ذات الصلة با

 لسوقين المحلي والخليجي والدولي،ا
  تطوير وإنماء أعمال إدارة االستثمارات المحلية التي ستستمر في تطوير منتجات جديدة من أجل توفير المزيد من

  عوائد والمخاطر،ي صناديق لتنويع مستويات الالفرص للمستثمرين لالستثمار ف
  أشمور  وصناديقلالستثمار في منتجات  مملكة، وذلكمن مختلف الفئات، من داخل و خارد الاستقطاب مستثمرين

 ذلك مالئمًا. متى كانالدولي  المحلي واالقليمي و على الصعيد
 

ولتحقيق هذه الغايات، حصلت شركة أشمور لالستثمار السعودية على التراخيص الالزمة الخاصة باإلدارة واالستشارات من 
 14الية شركة أشمور لالستثمار السعودية التراخيص اآلنفة الذكر بتاريخ هيئة السوق المالية. وقد منحت هيئة السوق الم

وحصلت الشركة على رخصة الترتيب في شهر سبتمبر في . 2014سبتمبر،  28التشغيلي بتاريخ  والترخيص 2014يناير، 
 م، بعد موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة. 2017العام 

، كما أطلقت 2015ر السعودية بمزاولة إعمال إدارة المحافظ الخاصة في األول من يناير، وقد بدأت شركة أشمور لالستثما
، 2016. وخالل النصف األول من العام م2015في عام  ثالثة صناديق استثمار عامة خالل أشهر يناير وفبراير ومارس

لالستثمار السعودية في توسعة نطاق وخالل هذه الفترة، نجحت شركة أشمور أطلقت أشمور صندوق استثمار مشترك رابع. 
، تم إطالق أول طرح اكتتاب خاص ألدوات الدين، األمر الذي 2016منتجاتها لتشمل االستثمارات البديلة. وفي شهر ابريل 

أسهم في توليد عوائد عالية باالرتكاز على صكوك صادرة خصيصًا لتمويل عملية تطوير مستشفى في مدينة الرياض. ومنذ 
في المملكة بشكل خاص وفي منطقة  في تعزيز تواجدهاازدادت إمكانيات الشركة بفضل رغبتها ، 2017مالية للعام السنة ال

رأس المال. ولتلبية الطلب المتزايد في  ةفي الملكية الخاصة مغلق ثالثة صناديق. وأسفر ذلك عن إطالق الخليج بشكل عام
في األسواق الناشئة العالمية، تم إطالق صندوق خاص في شهر مارس  التنويع االستثماري وذلك في طرح بدائل استثمارية

  صندوق اشمور لكسمبورغ العالمي كالصندوق األساسي في أدوات الدخل الثابت للمدى القصير.مع إدراج  2017



الدارتها لمستثمرين  فضالً عن ذلك، شهدت إدارة محافظ وصناديق االسهم المتداولة توسعاً كبيراً خالل فترة إعداد التقرير وذلك
ريال سعودي  2.5مقارنة بـ مليار ريال سعودي تقريبًا ) 4.6مؤسسيين محلية ودولية، حيث بلغت حجم االصول تحت االدارة 

وباإلضافة إلى ما سلف   % عن السنة المالية السابقة.84م(، بارتفاع بنسبة 2019يونيو  30المنتهية في المالية للسنة 
شمور لالستثمار السعودية حاليًا بدور استشاري في ما يخص صندوق أشمور لمنطقة الشرق األوسط ذكره، تضطلع شركة أ

وشمال أفريقيا الذي يعتبر أكبر وأقدم صندوق مشترك عام في المنطقة باالضافة الى عدد من المحافظ والصناديق االستثمارية 
 ذات التغطية الجغرافية المشابهة. 

 
 النتائج المالية .3

 
حققت الشركة اجمالي دخل تشغيلي بمبلغ وقدره . للشركة الخامسةلفترة المالية الخاضعة للمراجعة سنة التشغيل كانت ا

م(، وبارتفاع 2019يونيو  30المنتهية في المالية للسنة ريال سعودي  27,750,866مقارنة بـ ريال سعودي ) 29,407,589
ريال سعودي ) مقارنة بـ  2,697,198صافي ارباح وقدرها % عن السنة المالية السابقة. وحققت الشركة 6بنسبة 

  م(. ويعزى هذا االنخفاض الى ارتفاع في تكاليف2019يونيو  30المنتهية في المالية للسنة ريال سعودي  9,021,611
القوائم  رسوم االدارة المستحقة للشركة األم باالضافة الى االعتراف بتكاليف أسهم الموظفين كما هو موضح في مالحظات

فرض رقابة صارمة على مع شركة الارتفاع مستويات النشاط في حيث يمثل االرتفاع في النفقات بسبب . راجعةالمالية الم
 التكاليف، والتي قابلها ارتفاع نسبي أعلى في الدخل التشغيلي.

مع هذا  ، رأي غير متحفظ،ة كي بي إم جي الفوزانلقوائم المالية الُمراجعة ورأي مراجع الحسابات الخارجي، شركا تم ارفاق
  التقرير.

 سنوات  خمسةبيان أصول وخصوم الشركة الخر 
 صافي األرباح )الخسائر( اجمالي الخصوم اجمالي األصول السنة المالية

2020 48,090,913 6,463,250 2,697,198 
2019 41,943,920 4,647,260 9,021,611 
2018 31,936,059 3,499,409 3,008,014 
2017 27,775,412 2,525,981 (6,505,585) 
2016 34,666,070 2,661,613 (4,065,050) 

 
 

 وخطط الشركة األعمال يرتطو  .4
 

تي ُوضعت منذ البدء لدى تأسيس ال لخطط الشركة في تنفيذ اهدافها االستراتيجية وتنفيذ  الفترة الخاضعة للفحصشهدت 
وواصلت شركة أشمور لالستثمار السعودية جهودها في تطوير أعمالها المتعلقة باالستثمارات البديلة من خالل الشركة. 

وخالل العام المالي، اضافة المنتجات التي تناسب السوقين المحلي واالقليمي وتجذب المستثمرين من مختلف انحاء العالم. 
األسهم السعودية والخليجية. أيضًا قامت الشركة وبنجاح بادارة  في شركة وبنجاح في إدارة صناديق ومحافظال استمرت
األغذية وصندوق التعليم الخليجي باالضافة الى تدشين صندوق أشمور للرعاية  الملكية الخاصة مثل صندوق  صناديق

كما تستهدف الشركة في تعزيز حجم االصول  .جدةة والذي سيقوم بتطوير وتشغيل مستشفى عام في مدين 1الصحية رقم 
باالضافة الى تنويع المنتجات لتشمل  محليًا وإقليميًا، تحت االدارة خالل العام القادم بمشيئة هللا تعالى في جميع انواع االصول

وهذه االهداف  أشمور. منتجات استثمارية تغطي مناطق جغرافية أخرى في االقتصاديات الناشئة، وهي ما تتميز به مجموعة
 ستساهم بمشيئة هللا في تعزيز ربحية الشركة وتعزيز موقعها في السوق المحلي واالقليمي.
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شركة أشمور لالستثمار السعودية، واتخاذ القرارات المتعّلقة بتوّجه الشركة  أعمال يتوّلى مجلس اإلدارة مسؤولية الرقابة على
ياس مستوى التقّدم نحو تحقيق األهداف المنشودة. وقد أنشأ المجلس، لضمان الرقابة الفعالة على أنشطة االستراتيجي، وق

، ولجنًة للتعيينات. وتعتبر هذه اللجان، لجاناً فرعية للمجلس تتوّلى واجبات للمكافاتالشركة، لجنًة للمراجعة والمخاطر، ولجنًة 
 يات المكتوبة.ومسؤوليات رسمية موكلة إليها بموجب الصالح

 
 لفترة ثالث سنوات: 2017المنعقدة في يوليو  العاديةالتالية أسماؤهم خالل الجمعية العمومية  اعضاء مجلس االدارةوتم تعيين 

 أخرى خالل العام الماليلس إدارة امج عضوية  التصنيف االسم
 رئيس مجلس اإلدارة  السويلمبن عبدهللا الدكتور خالد 

  غير تنفيذي
 ة سامبا الماليةمجموع 

 )شركة فجر المالية )دبي 
 رـالشويعبن عبدالرحمن الدكتور عبدهللا 

 
الشركة السعودية لالستثمار الزراعي و   تنفيذي

 االنتاج الحيواني.
  واالستثمار الشركة السعودية للتنمية

 (2019)حتى شهر نوفمبر التقني 
 شركة العصامية لالستثمار 

 شركة إعادة التأمين السعودية  مستقل الشيخ آل بن عبدالملك هشام االستاذ
 شركة سبتكو فارما 

السعودية لألبحاث  المجموعة  مستقل العيسى بن عبدالرحمن الدكتور ماجد
 والتسويق 

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف 
  بداية لتمويل المنازل 
 آر إف آي بي السعودية المحدودة 

إيه إيه ديفيلوبمنت كابيتال إنفستمنت   غير تنفيذي السيد توماس شيبي
 ماناجرز )موريشيوس( ش.م.م

 ألدويتش أدمينيسترايشن سيرفيسز ليمتد 
 شركة أشمور إلدارة األصول المحدودة 
  شركة أشمور إلدارة االستثمارات

 المحدودة الخاصة )سنغافورة(
  ية لالستثماراتشركة أشمور االستشار 

 المحدودة
  شركة أشمور إلدارة االستثمارات

 المحدودة
  شركة أشمور لالستثمارات المحدودة

 )المملكة المتحدة(
  شركة أشمور للخدمات اإلدارية، شركة

 مساهمة مبّسطة في كولومبيا
 شركة أشمور إلدارة المحافظ المحدودة 



 مجموعة أشمور، شركة عامة محدودة 
 االستشارات  شركة أشمور لخدمات

الخاصة باالستثمارات المحدودة 
 )بكين(

  شركة أشمور إلدارة األصول إندونيسيا 
  شركة تايبنغ إلدارة األموال 
  )تي أند سي )هونغ كونغ 
  شركة أشمور لإلدارة المحدودة )مركز

 دبي المالي العالمي( 
 إيه إم مانجمنت  -اشمور سي إيه إف

 كومباني إس إيه إس 
 نجمنت كومباني اشمور باك أب ما

 إيس إيه إس 
  أشمور بيرو إس إيه سي 
  )أشمور مانجمنت باكستان )برايفت

 ليمتد 
 خدمات االستشارات ركة أشمور لش

 )كولومبيا(
 ابراهيم عاصم االستاذ

 
 جي اي ام اس   غير تنفيذي

 األفق التعليمية 
  المغرب -او دي ام 
  نيجيريا وموريشوس –جي زد اي 
 شركة طازه 

ّق لمجلس اإلدارة تفويض السلطة والصالحيات، وفق ما يرتأيه مناسبًا، للعضو المنتدب أو ألي من اللجان التي ينشئها حي
 المجلس بمحض خياره. 

 
 االجتماعات خالل السنة المالية: 

 مرتيناجتمع مجلس اإلدارة  -
 مرات  ثالثالمخاطر اجتمعت لجنة المراجعة و  -
  مرتيناجتمعت لجنة المكافات  -
 مرة واحدةاجتمعت لجنة الترشيحات  -

 
 الحضور في اجتماعات مجلس اإلدارة: 
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 الدكتور خالد السويلم 
  

   الدكتور عبدهللا الشويعر

   الشيخ آل االستاذ هشام

   الدكتور ماجد العيسى

   االستاذ توماس شيبي

   االستاذ ابراهيم عاصم



 لجان مجلس اإلدارة
  

لجنة المراجعة 
 والمخاطر

 

تعتبر لجنة المراجعة والمخاطر مسؤولًة عن مساعدة مجلس اإلدارة في توّلي المسؤوليات 
مرحلية، التقارير السنوية وال عدالةالخاصة بإعداد التقارير المالية، بما في ذلك الحرص على 

وأي إعالنات رسمية أخرى ذات صلة بالشؤون المالية أو اإلبالغ عن المخاطر، أو التدقيق 
. ترفع لجنة المراجعة والمخاطر إلى بااللتزامفي رقابة الشركة الداخلية والنواحي المتصلة 

ة ما، المجلس، ضمن نطاق صالحياتها، تقاريرًا حول أي مسألة تستوجب بنظرها اتخاذ خطو 
كما توصي بالخطوات التي يجب اتخاذها. وتتمتع لجنة المراجعة والمخاطر كذلك بصالحية 
التحقيق بأي نشاط يقع ضمن نطاق صالحياتها، كما أنها مسؤولة عن حّل الخالفات بين 

. وتحرص اللجنة كذلك على معالجة وحل أي الخارجي، ان وجدت اإلدارة ومراجع الحسابات
التقارير بالنيابة عن لجنة  االلتزام  او المخاطر. ويعّد رئيس  بااللتزاملق مشاكل محتملة تتع

في الشركة، ويرفعها إلى لجنة المراجعة والمخاطر لتستعرضها في  وااللتزامالمخاطر 
الجوانب التي قد تؤثر  لمناقشة كافة دوري بشكل  االلتزاماجتماعاتها. تجتمع لجنة المخاطر 

على عمليات الشركة اإلدارية والتشغيلية. وال يشّكل مراجع الحسابات الداخلي عضوًا دائمًا 
ولكّنه يحضر االجتماعات بصفته مدعوًا. ويرفع رئيس لجنة المراجعة والمخاطر التقارير إلى 

 ة المجلس بهاذات االهمية والتي تستوجب احاطكامل أعضاء مجلس اإلدارة حول المسائل 
 .أو اتخاذ قرار بشأنها

خالل  ومكافحة غسل االموال تقارير االمتثال ومكافحة غسل االموالااللتزام  وقد قّدم رئيس
 اجتماعات مجلس اإلدارة. وهو إجراء مطلوب مّرة سنويًا على األقل. 

 
 عضوية لجنة المراجعة والمخاطر:

  وعضو مستقل في مجلس اإلدارة ،سالرئي–الدكتور ماجد العيسى 
 عضو مستقل-قيل حالخالد  االستاذ 
  غير تنفيذي في مجلس اإلدارة عضوو  ،عضو–السيد توم شيبي 
  المدعوون-  

o الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
o ومكافحة غسل االموالااللتزام  رئيس 
o  المالية والمخاطر رئيس 
o المراجع الداخلي 

 .عند الحاجة أعضاء آخرين أو طلب حضور موظفين معينين اضافةويمكن 
 

وناقشوا مع الموظفين  اعضاؤهامرات خالل فترة المراجعة والتقى  ثالثةواجتمعت اللجنة 
 .ذات العالقة والمراجع الداخلي أوجه األعمال

 
 : والمخاطر لجنة المراجعةالحضور في اجتماعات 
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 الدكتور ماجد العيسى
   

    االستاذ توماس شيبي

    االستاذ خالد الحقيل
 



 الترشيحاتلجنة 
 

المجلس إلى مجلس  بعضويةتعتبر لجنة التعيينات مسؤولًة عن تقديم التوصيات المتعّلقة 
في الشاغرة  االماكنة، لغرض ملء المقترحين لمجلس اإلدار  االعضاءاإلدارة، بما في ذلك 

عية المنبثقة ء المناسبين للجان المجلس الفر . كما أنها مسؤولة كذلك عن تعيين األعضاالمجلس
 واعضائها. أداء المجلس مناقشة عن كذلك  و ،من المجلس

  
يرأس اللجنة الدكتور خالد السويلم، رئيس مجلس إدارة شركة أشمور لالستثمار السعودية، 

رًا في يمكن ضم أعضاء آخرين. وتجتمع اللجنة حصعبدهللا الشويعر. و الدكتور ية بعضو و 
 ، وإال فإنها ستجتمع سنوياً لتقييم أداء مجلس اإلدارة.هناك تغيير في عضوية المجلس حال كان

أن الرفع للجمعية بشوقد اجتمعت اجتماعًا واحدًا خالل السنة المالية، واتخذ فيها توصية 
لقرب انتهاء دورتها الثانية في شهر يوليو رًا ظتشكيل مجلس االدارة للشركة نالعمومية ب

  تم اتخاذ االجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحاالت. م. و 2020
 

 : الترشيحاتلجنة الحضور في اجتماعات 
2020يونيو  23 االسم   

 الدكتور خالد السويلم 
 

  الدكتور عبدهللا الشويعر

 
 

 المكافاتلجنة 
 

سؤولًة عن إطار العمل أو السياسة الشاملة الخاصة بتوزيع األجور م المكافآتتعتبر لجنة 
بصورة عادلة، وبأداء اإلدارة. ويتم تحديدها بالطريقة التي تخدم مصلحة الشركة ومساهميها. 

سنوياً على األقل، ولكن قبل شهر أكتوبر الذي يتم خالله النظر  واحدة تجتمع لجنة األجور مّرة
 ين. في األجر السنوي للموظف

 
 :المكافاتعضوية لجنة 

 الرئيس وعضو مستقل في مجلس اإلدارة-الشيخ  آل هشام االستاذ 
  في مجلس اإلدارةغير تنفيذي عضو -الدكتور خالد السويلم 
 عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة-توم شيبي  االستاذ 
  بصفته مدعو، العضو المنتدب، يحضر االجتماعاتعبدهللا الشويعرالدكتور ، 

 
 : المكافاتلجنة لحضور في اجتماعات ا
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   االستاذ هشام آل الشيخ

 الدكتور خالد السويلم 
  

   االستاذ توماس شيبي

 
 
 
 
 
 



 *التنفيذيينوكبار المكافات والتعويضات ألعضاء مجلس االدارة   .6
 

 
 يانالب

 المجلسأعضاء 
 التنفيذيين

 عودي()بألف ريال س

  غير التنفيذيين المجلسأعضاء 
 )بألف ريال سعودي(

 المستقلين  المجلسأعضاء 
 )بألف ريال سعودي(

بدل حضور جلسات 
 المجلس

 ال يوجد ال يوجد اليوجد
 

بدل حضور جلسات 
 اللجان

 20 ال يوجد ال يوجد

 225 187.5 ال يوجد الدورية والسنوية المكافآت
 ال يوجد يوجد ال ال يوجد الخطط التحفيزية

 مزايا أو تعويضات أي
 تدفع بشكل  أخرى  عينية
 سنوي  أو شهري 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 245 187.5 ال يوجد المجموع
 

 
 يانالب

)بمن فيهم  خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات
 ورئيس الشؤون المالية( الرئيس التنفيذي

 )بألف ريال سعودي(
 3,617 واالجورالرواتب 

 
 1,550 بدالتال

 ,1554 الدورية والسنوية المكافآت
  . للموظفين األجل طويلة تحفيزية برامج الشركة تقدم الخطط التحفيزية

 .داء الشركة المستقبلي با الرتباطها البرامج هذه قيمة تحديد يتم ال
 ال يوجد العموالت

أخرى تدفع أي تعويضات أو مزايا عينية 
 بشكل شهري أو سنوي 

40 

 9,362 المجموع
 أي مكافأت اوتعويضات .بموجبه أحد أعضاء مجلس االدارة او كبار التنفيذيين عن ترتيبات او اتفاق تنازل  *التوجد
في أي من أسهم الشركة أو أدوات اعضاء مجلس االدارة أي مصالح تعاقدية وأوراق مالية وضمانات يمتلكها  .7

 اصة بهاالدين الخ
 

 .السويلم الذي هو مساهم في الشركة خالد غير الدكتور ديونهاليس ألي من المديرين مصلحة تعاقدية في أسهم الشركة أو 
 
 
 
 



 إقرار مجلس االدارة .8
 

المالي، تكون الشركة طرفًا فيها ويكون ألحد أعضاء مجلس العام  خاللبعدم وجود عقود أو أعمال، مجلس اإلدارة  يقر
 الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي مصلحة فيها. االدارة أو 

 
 اإلقراض البنكي .9

 
 يؤكد مجلس اإلدارة أنه ليس للشركة أي تسهيالت مالية من مؤسسات مالية.

 
 وأرصدة األطراف ذات العالقة تعامالت .10

 
استخدام  مثل عض األنشطة لمجموعة أشمور، ب اسنادعالقة مع مجموعة أشمور. ويتم  وأطراف ذ مع تعامالتلدى الشركة 

أنظمة مجموعة أشمور مع توفير الحواجز بعض والدعم القانوني. وتستخدم شركة أشمور لالستثمار السعودية ة األنظمبعض 
 . كمام شركة أشمور لالستثمار السعوديةقديم خدمات األنظمة لدعتالداخلية لإلدارات لمنع تسرب المعلومات بموجب اتفاق ل

 . للمجموعة والشرق األوسط ةاتفاق لتقديم خدمات استشارية تتعلق بأسواق رأس المال الخليجي يوجد
 

 الشركات التابعة .11
 

 ليس لشركة أشمور لالستثمار السعودية أي شركات تابعة. 
 

 نتائج التدقيق السنوي لفعالية .12
 إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

 
ابعة لمجلس اإلدارة المراجعة الداخلية ومراقبتها. وتتم إدارتها من خالل خطة المراجعة تتولى لجنة المراجعة والمخاطر الت

في لجنة المخاطر واالمتثال في الشركة. وتم إجراء آخر مراجعة  الدوريةالسنوية والتواصل المنتظم مع رئيس اللجنة والمشاركة 
 . 2020يوليو  شهرداخلية سنوية خالل 

 
 إدارة المخاطر .13

 
شركة أشمور لالستثمار السعودية إلى تحديد ورصد وإدارة مخاطرها الرئيسية وترسيخ ثقافة الوعي بالمخاطر. وجرى تسعى 

 إعداد السياسات قيد التنفيذ وفق سياسات مجموعة أشمور وهي تتطرق إلى اللوائح التنفيذي ذات الصلة لهيئة السوق المالية. 
 

. لفعالة للشركة وصناديقهاإدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من اإلدارة االستراتيجية ا وتقر شركة أشمور لالستثمار السعودية بأن
وتقضي سياسة شركة أشمور لالستثمار السعودية بتطبيق المعايير المتعلقة بتحديد المخاطر وتقييمها، وإدارتها بشكل متالئم 

 وقابل للتوقع في جميع أنشطة األعمال.
 
 



ر إلدارة المخاطر وتضمين مبادئ إدارة المخاطر وممارساتها في ثقافتها، وتخطيطها، وإجراءات كما تلتزم الشركة باعتماد إطا
صنع القرارات وإجراءاتها التشغيلية والمتعلقة بعملية اإلبالغ. وتدعم ثقافة إدارة المخاطر المضمنة جديًا جهود الشركة من 

 أجل:
  هدافها االستراتيجية بكفاءة أكبرتحقيق أ 
  مية واستخدامها على النحو األمثلارد التنظيتوزيع المو 
  أفضلبصورة  التغيرات المستقبيلة المحتملةتعزيز القيمة من خالل االستفادة من الفرص وإدارة 
  في الشركة الداخليةات والسياساألنظمة في السوق المحلي  و اتالتشريع لألنظمة واالمتثال 
  اقبة الفعالة تقليص احتمالية حصول المخاطر من خالل المر 

 تعريفات المخاطر الرئيسية: 

يجري تحديد المخاطر في حال كان من المحتمل أن يكون لها وقع إما على األداء القصير األمد للشركة أو على االستدامة 
 الطويلة األمد ألرباحها ونموها. وثمة العديد من المخاطر التي تحتاج للرصد ولكن المخاطر الرئيسية هي:

 ستراتيجيالخطر اال

الخطر االستراتيجي هو الخطر الناجم عن قرارات أعمال سلبية أو التنفيذ غير المالئم لهذه القرارات. وهذا الخطر عبارة عن 
وظيفة توافق لألهداف االستراتيجية لشركة أشمور لالستثمار السعودية، واستراتيجيات األعمال المصممة لتحقيق هذه األهداف، 

 لبلوغها، وجودة التنفيذ. والموارد المستخدمة 

 الخطر الخارجي

شركة أشمور لالستثمار السعودية عرضة لعدة مخاطر. من هذا المنطلق، يمكن للكوارث الطبيعية، أو األعمال الحربية أو 
دي اإلرهاب، أو الصدمات االقتصادية الكلية الرئيسية أن تلحق جميعها ضررًا كبيرًا بأرباح الشركة، وبرأس المال االقتصا

 والبشري خالل فترة قصيرة، وأن تجعل عملياتها وخطة عملها غير مناسبة.
 

 الخطر المالي

الخطر المالي هو الخطر المتصل بأرباح شركة أشمور لالستثمار السعودية أو رأس مالها والناشئ عن عدم االمتثال لألنظمة 
ينجم عن أوضاع قد تكون فيها األنظمة أو القواعد  قد ة. كماأو القواعد النافذة، أو الممارسات المحددة، أو المعايير األخالقي

االنواع من تعرض هذه قد . و للتطبيقأو غير خاضعة  ذات عدم وضوح كاملالتي ترعى بعض المنتجات أو األنشطة 
ضرار المخاطر الشركة للغرامات، ولعقوبات مالية مدنية، ولدفع عطل وضرر، وإلبطال العقود. كما يمكن أن تؤدي إلى اإل

التوسع،  على قدرةالداخلية وخارجية، وتراجع قيمة االمتياز، وتقلص فرص األعمال، وتضييق  احتيالبالسمعة، وعمليات 
 واالفتقار إلى إمكانية إنفاذ العقود.

 الخطر التشغيلي

نظمة المعلومات غير ينشأ الخطر التشغيلي عن احتمال أن يؤدي التسيير غير المالئم للصفقات، أو االخطاء الرقابية، أو أ
تشغيلية أخرى إلى  اخطاءسياسة الشركة، أو أي  مخالفةالمناسبة، أو األعطال التقنية، أو انتهاكات االمتثال التنظيمي، أو 

خسائر تشغيلية لشركة أشمور لالستثمار السعودية. والخطر التشغيلي هو خطر يلحق بأرباح أشمور لالستثمار السعودية أو 



ناجمًا عن مشكالت في تقديم الخدمات أو المنتجات. وهذا الخطر مرتبط بإجراءات الرقابة الداخلية، وأنظمة  رأسمالها ويكون 
 .من القواعد االحترازية( 4المعلومات، ونزاهة الموظفين، واإلجراءات التشغيلية. )الملحق 

 خطر السيولة 

ه كخطر تمويلي يؤدي إلى عجز عن تلبية االلتزامات يتم تعريف خطر السيولة في سياقين. في السياق األول، يجري تعريف
المالية عندما تنشأ. وفي سياق ثاٍن، ينجم خطر السيولة عن االفتقار إلى قابلية تسويق أحد األصول الذي قد يؤدي إلى عدم 

 تنفيذ األمر أو تنفيذه بأسعار غير مناسبة.
 

ية القائمة على تحديد المخاطر المتعلقة باألعمال وإدارتها ورصدها ترتكز ثقافة إدارة المخاطر لشركة أشمور لالستثمار السعود
على هيكلية مصممة اللتقاط هذه المخاطر السيما من خالل لجنة للمخاطر واالمتثال، ولجنة لالستثمار، ولجنة لالستثمارات 

 البديلة، والعديد من السياسات على غرار سياسة الطرف المقابل.
 

 الغرامات والعقوبات .14
 على شركة أشمور لالستثمار السعودية.  نهائية مالية غراماتعقوبات أو أي  تفرض الجهات المنظمةم ل
 

. 2020-2019المالي  على دعمهم المستمر خالل العام ةموظفي و ةعمالئو  لمساهمية شكرال بتقديممجلس اإلدارة  ويتقدم 
ا لتحسين بيئة االستثمار للمستثمرين المحليين واألجانب على جهوده للسوق المالية كما نعرب عن تقديرنا للجهات المنظمة

 على السواء.
 

  وهللا الموفق،،
 اإلدارةمجلس      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 شركة أشمور لالستثمار السعودية

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 القوائم المالية

 م2020يونيو  30للسنة المنتهية في 

 مع

 الحسابات المستقل تقرير مراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  شركة أشمور لالستثمار السعودية
  (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 القوائم المالية

 م2020يونيو  30للسنة المنتهية في 

 

 

 
 الصفحة الفهرس

  
 2 - 1 تقرير مراجع الحسابات المستقل

  
 3 قائمة المركز المالي

  
 4 قائمة الدخل

  
 5 الشاملقائمة الدخل 

  
 6 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 
 7 قائمة التدفقات النقدية

 
 29 - 8 إيضاحات حول القوائم المالية
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  شركة أشمور لالستثمار السعودية

  (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة المركز المالي

 م2020يونيو  30كما في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
  

 
 إيضاح

 يونيو  30

 م2020

 يونيو  30 

 م2019
 

      الموجودات

      

   27,354,536   32,089,089 6 نقد وما في حكمه

   1,343,920   -- 8 مستحق من طرف ذو عالقة

   8,512,805   11,595,184 7 الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى

    4,009,063   3,835,133 15 موجودات ضريبية مؤجلة

   723,596   569,865 9 ممتلكات ومعدات، صافي

  -  1,642 10 موجودات حق االستخدام

   41,943,920  48,090,913  إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات وحقوق الملكية

      

      المطلوبات

   1,974,941   1,813,120 11 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

  -  2,526,653 8 مستحق إلى طرف ذو عالقة

  -  1,753 12 التزامات عقود اإليجار

  1,032,656  638,787 15 مخصص الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

   1,639,663   1,482,937 16 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

   4,647,260   6,463,250  إجمالي المطلوبات
      

      الملكيةحقوق 

   50,000,000   50,000,000 1 رأس المال

  (12,720,944)  (10,050,893)  خسائر متراكمة

  17,604  428,618  أرباح اكتوارية من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  --  1,249,938  احتياطي الدفع على أساس السهم

  37,296,660  41,627,663  إجمالي حقوق الملكية

    41,943,920  48,090,913  جمالي المطلوبات وحقوق الملكيةإ

      

  

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 23)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أشمور لالستثمار السعودية

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة الدخل

 م2020يو يون 30للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
  

 
 

 للسنة المنتهية في 

 يونيو 30
  م2019  م2020 إيضاح 

     

 19,589,732  26,070,054 8 الدخل من أتعاب إدارة األصول

 6,104,687  1,152,076  الدخل من أتعاب االستشارات

 1,314,118  3,653,832 8 دخل أتعاب الخدمات

  27,008,537  30,875,962  التشغيلية اإليرادات
     

 15,540,355  16,892,905 13 رواتب ومصروفات الموظفين

 1,740,805  7,518,755 8 األصولمصروفات أتعاب إدارة 

 3,871,893  2,845,103 14 مصروفات عمومية وإدارية 

 554,896  651,069  أتعاب قانونية ومهنية

 21,707,949  27,907,832  المصروفات التشغيلية

     

 5,300,588  2,968,130  صافي الربح التشغيلي

     

 742,329  470,982  إيرادات أخرى

     

 6,042,917  3,439,112  صافي ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

     

 2,978,694  (741,914) 15 مزايا الزكاة وضريبة الدخل( / مصروفات)

      

  9,021,611     2,697,198  في ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخلصا

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 23)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أشمور لالستثمار السعودية

 ( شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة الدخل الشامل
  م2020يونيو  30للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 

 
 

 للسنة المنتهية في 

 يونيو 30
 م2019  م2020 إيضاح 

     
 9,021,611   2,697,198  صافي ربح السنة

     الدخل الشامل اآلخر

     بند ال يمكن إعادة تصنيفه الحقاً إلى قائمة الدخل 

 (161,601)  411,014 16 لخدمة للموظفينإعادة قياس التزام مكافأة نهاية ا

 (161,601)  411,014  الشاملة األخرى للسنة( الخسارة)/الدخل

     

  8,860,010  3,108,212  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 23)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أشمور لالستثمار السعودية

  (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

 م2020يونيو  30للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 

 

  المتراكمةالخسائر   المالرأس  إيضاح

األرباح 

االكتوارية 

اللتزام مكافأة 

 نهاية الخدمة

   نللموظفي

احتياطي الدفع 

على أساس 

 اإلجمالي  السهم
            

يوليو  1الرصيد كما في 

 م2018
 50,000,000  (21,742,555)  179,205   --  28,436,650 

           

 9,021,611  --  --  9,021,611  --  صافي الربح

 (161,601)  --  (161,601)  --  -- 16 الدخل الشامل اآلخر

 8,860,010  --  (161,601)  9,021,611  --  لي الدخل الشاملإجما
           

يونيو  30الرصيد كما في 

 م2019
 50,000,000  (12,720,944)  17,604  --  37,296,660 

           

يوليو  1الرصيد كما في 

 م، كما تم إدراجه2019
 50,000,000  (12,720,944)  17,604  --  37,296,660 

           

التعديل عند التطبيق األولي 

للمعيار الدولي للتقرير 

 16المالي 

 (27,147)  --  --  (27,147)  -- أ-4

           

يوليو  1الرصيد كما في 

 م، المعدل2019
 50,000,000  (12,748,091)  17,604  --  37,269,513 

           

خطة الدفع على أساس 

يته السهم الذي يتم تسو

 بحقوق ملكية

17 --  --  --  1,249,938  1,249,938 

           

 2,697,198  --  --  2,697,198  --  صافي الربح

 411,014  --  411,014  --  -- 16 الدخل الشامل اآلخر

 3,108,212  --  411,014  2,697,198  --  إجمالي الدخل الشامل
           

و يوني 30الرصيد كما في 

 م2020
 50,000,000  (10,050,893)  428,618  1,249,938  41,627,663 

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 23)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أشمور لالستثمار السعودية

  (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 قائمة التدفقات النقدية

 م2020و يوني 30للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 

 

  
 للسنة المنتهية في 

 يونيو 30
 م2019  م2020 إيضاح 

     

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

  6,042,917   3,439,112  صافي ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل

     

ة الدخل مع تسويات لمطابقة صافي الربح قبل الزكاة وضريب 
 :صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    

     

  192,730   752,219 14 استهالك

  534,458   618,471 16 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

    --   15,431 12 تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

    --   2,050,048 17 مصروف الدفع على أساس السهم
  6,875,281   6,770,105  

     النقص في الموجودات التشغيلية (/الزيادة)صافي  

 (132,371)   1,343,920  مستحق من طرف ذو عالقة

 (2,593,672)  (3,082,379)  الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى

 

 صافي الزيادة في المطلوبات التشغيلية 
   

 

  34,463   (161,821)  متداولة أخرى مصروفات مستحقة ومطلوبات

 --   2,526,653  مستحق إلى طرف ذو عالقة

  7,501,654   4,078,525  

 (613,040)   (961,853) 15 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة

    --   (364,183) 16 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين خالل السنة

 --  (800,110) 17 سهم الذي يتم تسويته نقداً الدفع على أساس ال

  3,465,485   5,375,508  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (40,215)      --  9 شراء ممتلكات ومعدات

 (40,215)      --   صافي النقد المستخدم في النشاط االستثماري
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

    --   (640,955) 12 مدفوع من الجزء األساسي اللتزام عقد اإليجار

    --   (640,955)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

  3,425,270  4,734,553  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

  23,929,266  27,354,536  كمه في بداية السنة نقد وما في ح

  27,354,536  32,089,089 6 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
    

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 23)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية .  1
 

هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب ترخيص استثمار "( الشركة)"ية شركة أشمور لالستثمار السعود

جمادى  13الصادر عن وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية بتاريخ  10293506737555أجنبي رقم 

 شوال 7بتاريخ  1010420651وتعمل بموجب السجل التجاري رقم ( م2014أبريل  13الموافق )هـ 1435اآلخرة 

 (. م2014أغسطس  3الموافق )هـ 1435

 

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم خدمات إدارة األصول بما فيها إدارة الصناديق االستثمارية وإدارة محافظ 

 22-14174العمالء وخدمات االستشارات المتعلقة بأنشطة االستثمار بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

باإلضافة لهذه األنشطة، فقد اعتمدت هيئة السوق المالية تطبيق (. م2014يناير  20الموافق ) هـ19/3/1435بتاريخ 

 (.م2018يناير  16الموافق )هـ 29/4/1439الشركة لالستثمار في أنشطة الترتيب من خالل خطابها للشركة بتاريخ 

 

 :إن الشركة مسجلة في العنوان التالي

  8022. ب.ص

 112213الرياض 

 العربية السعوديةالمملكة 

 

. لاير سعودي لكل سهم 10مليون سهم بقيمة  5يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من 

   :م، إن الشركة مملوكة بواسطة المساهمين أدناه وفقاً للنسب المبينة أدناه2019م و2020يونيو  30كما في 

 

 عدد األسهم النوع أسماء المساهمين

قيمة 

  اإلجمالي السهم

 نسبة

 الملكية ٪

       

المملكة )شركة أشمور لالستثمار 

 المحدودة( المتحدة

ليست من 

دول مجلس 

التعاون 

 الخليجي

4,500,000 10 45,000,000  90 

 10  5,000,000 10 500,000 سعودي خالد السويلم. د

  5,000,000  50,000,000  100 

         

المحدودة االستحواذ على الملكية القائمة للدكتور خالد السويلم وفقاً ( المملكة المتحدة)ستثمار قررت شركة أشمور لال

م، كان نقل الملكية قيد التنفيذ لدى الجهات التنظيمية والذي 2020يونيو  30كما في . لسعر متفق عليه بين الطرفين

 . م2020استكمل بعد نهاية السنة، وتم االنتهاء من المعاملة في سبتمبر 

 

 أسس اإلعداد -2
 

 بيان االلتزام (أ

 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا

الدولية  المعايير"يشار إليها فيما يلي بـ )واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

، وبما يتماشى مع متطلبات نظام الشركات المعمول بها في "(للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

 .المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة
 

 أسس القياس والعرض (ب
 

لتزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والذي يتم قياسه تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ا

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ . بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة

 .االستحقاق المحاسبي باستخدام فرضية مبدأ االستمرارية

 

 .في قائمة المركز المالي وفقاً لسيولتهايتم عرض أرصدة الموجودات والمطلوبات 
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 (يتبع)أسس اإلعداد .     2
  

 عملة العرض والنشاط (ج

 

كافة المعلومات المالية . تم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للشركة

 . المعروضة تم تقريبها ألقرب لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك

 

 استخدام التقديرات واألحكام  (د

 

يتطلب إعداد هذه القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات 

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه . المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

يتم إظهار أثر التعديالت التي تترتب .  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .اتالتقدير

 .عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت

 

 :فتراضات ومارست فيها األحكامفيما يلي المجاالت التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واال

 15و ( و) 4إيضاح  -تقييم موجودات الضريبة المؤجلة  -

 16و ( هـ) 4إيضاح  -تقييم التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -

 17و ( هـ) 4إيضاح  -تقييم خطة الدفع على أساس السهم للموظفين  -

 

 االستمرارية .3

 

عطل األسواق العالمية حيث بدأت العديد من المناطق الجغرافية تشهد ت"( 19-كوفيد)"ال تزال جائحة فيروس كورونا 

ً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات " موجة ثانية" من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا

رغم ذلك، . احترازية صارمة مثل فرض قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة

من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن، ويرجع "( الحكومة)"مكنت حكومة المملكة العربية السعودية ت

ذلك في المقام األول إلى التدابير الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وبعد ذلك أنهت الحكومة عمليات اإلغالق وبدأت في 

 . اف العُمرةاتخاذ إجراءات على مراحل لعودة السفر الدولي واستئن

 

، والتي يمكن الشعور بآثارها الناشئة 19-تدرك الشركة كل من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي التي فرضها كوفيد

تواصل اإلدارة تقييم الوضع الحالي من خالل مراجعة استراتيجية األعمال لديها وممارسات إدارة . لبعض الوقت، 

باإلضافة إلى . على عملياتها االعتيادية وأدائها المالي 19-جائحة كوفيدالمخاطر األخرى إلدارة مدى تأثير تفشي 

ذلك، ترى اإلدارة واستناداً إلى تقييمها أن الشركة لديها ما يكفي من السيولة المتاحة للوفاء بالتزاماتها المالية عند 

ة لذلك، فقد تم إعداد هذه القوائم المالية ونتيج .استحقاقها ولديها القدرة على البقاء كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور

 على أساس مبدأ االستمرارية.

 

 السياسات المحاسبية الهامة .4
 

وقد تم تطبيق هذه السياسات بصورة : فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية

وعندما تنطبق السياسات (. أ) 4ار الجديد المذكور في إيضاح ثابتة على كافة الفترات المعروضة باستثناء تطبيق المعي

 .م أو قبل ذلك التاريخ، فقد تمت اإلشارة بشكل محدد إلى هذه السياسات2019يوليو  1فقط اعتباراً من 
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة .     4
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية  (أ

 

 "عقود اإليجار" 16المالي  المعيار الدولي للتقرير

م، وفيما يلي بياناً 2019يناير  1اعتباراً من " عقود اإليجار" 16قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .باألثر المترتب عن تطبيق هذا المعيار
 

، "عقود اإليجار" 17دولي يحل المعيار محل اإلرشادات الحالية بشأن عقود اإليجار، بما في ذلك معيار المحاسبة ال
، وتفسير "تحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار" 4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

تقييم " 27، وتفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم "الحوافز -عقود اإليجار التشغيلي " 15لجنة التفسيرات الدولية رقم 
 ".ت التي تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجارجوهر المعامال

 

ينص . م أو بعد ذلك التاريخ2019يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في  16يسري المعيار الدولي للتقرير المالي 
على أن جميع عقود اإليجار والحقوق وااللتزامات التعاقدية المرتبطة بها يتعين  16المعيار الدولي للتقرير المالي 

شهراً أو أقل أو أن يكون عقد اإليجار متعلقاً  12ثباتها بشكل عام في قائمة المركز المالي للشركة ما لم تكن فترة العقد إ
إلى عقود إيجار  17وبالتالي، فإن التصنيف المطلوب بموجب معيار المحاسبة الدولي . بأصل ذو قيمة منخفضة

يقوم المستأجر بإثبات االلتزام المتعلق بالتزامات عقد اإليجار . رينتشغيلي أو تمويلي يتم استبعاده بالنسبة للمستأج
في المقابل، يتم رسملة الحق في استخدام األصل المؤجر، وهو ما يعادل . التي يتم تكبدها في المستقبل لكل عقد إيجار

ً القيمة الحالية لدفعات اإليجار المستقبلية باإلضافة إلى التكاليف ذات الصلة مبا شرة والتي يتم إطفاؤها على عموما
 .مدى العمر اإلنتاجي المقدر

 

عند تطبيق المعيار  16اختارت الشركة التطبيق المعدّل بأثر رجعي الذي يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي 

. اح المبقاةقامت الشركة بإثبات األثر التراكمي للتطبيق األولي للمعيار كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرب. الجديد

ألول مرة على عقود اإليجار التشغيلي، تم قياس الحق في استخدام  16أثناء تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

الموجودات المؤجرة بشكل عام بمبلغ التزامات عقود اإليجار والذي يتم تعديله بمبلغ أي دفعات إيجار مستحقة أو 

م وخصمه باستخدام معدل الفائدة 2019يونيو  30قائمة المركز المالي كما في مدفوعة مقدماً تتعلق بعقد اإليجار في 

 .اإلضافي للشركة عند التطبيق ألول مرة
 

 األثر على القوائم المالية

عند قياس التزامات عقود اإليجار، قامت الشركة بخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي الخاص 

ً باألثر الناتج عن . سنوياً % 4.5إن معدل المتوسط المرجح المطبق هو . م2019يوليو  1بها في  فيما يلي ملخصا

 :التحول

يوليو  1 

 م2019

  :الموجودات

 600,130 موجودات حق االستخدام

 600,130 األثر اإلجمالي على الموجودات

  

  :المطلوبات

 (627,277) التزامات عقود إيجار

 (627,277) باتاألثر اإلجمالي على المطلو

  

  :حقوق الملكية

 27,147 خسائر متراكمة

 27,147 األثر اإلجمالي على حقوق الملكية

 

من الشركة عرض مطابقة التزامات عقود  16كما تتطلب إفصاحات التحول بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

مطابقة التزامات عقود اإليجار مع التزامات عقود م، تم 2019يونيو  30كما في . اإليجار خارج قائمة المركز المالي

 :م كما يلي2019يوليو  1اإليجار المثبتة كما في 
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة .     4
 

 (يتبع)التغيرات في السياسات المحاسبية  (أ

 

 (يتبع" )عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 رتسويات التزامات عقود اإليجا

 

 640,955 م2019يونيو  30التزامات عقود اإليجار خارج قائمة المركز المالي كما في 

كما في  16التزامات عقود اإليجار المخصومة نتيجة للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2019يوليو  1
627,277 

 

 النقد وما في حكمه (ب

 

دوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك والودائع األخرى قصيرة يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصن

األجل عالية السيولة التي يتم إيداعها لدى البنوك والتي تكون فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ 

 .الشراء األصلي

 

 .يتم قيد النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي

 

 الممتلكات والمعدات (ج

 

يتم قياس الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن 

 . تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل.  وجدت

 

. فقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعداتويتم رسملة الن

يتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل واحتسابه بطريقة . ويتم قيد جميع النفقات األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها

 .  ن الممتلكات والمعداتالقسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل بند م

 

 :وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات

 

 سنوات 

 4 أثاث ومعدات

 4 سيارات

 

 .سنوات أو فترة عقد اإليجار، أيهما أقصر 10يتم استهالك التحسينات على العقارات المستأجرة على مدى 

 

 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى  (د
 

تم اإلثبات األولي للمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بالقيمة العادلة والحقًا يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ي

 .باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي

 

 منافع الموظفين  (      هـ
 

 منافع موظفين قصيرة األجل 

شهًرا من نهاية الفترة التي يقدم  12ا بالكامل خالل إن منافع الموظفين قصيرة األجل هي تلك المبالغ المتوقع تسويته

 .فيها الموظفون الخدمة التي تؤدي إلى استحقاقات
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

 ( يتبع)منافع الموظفين      ( هـ

 

لمنافع العينية المتوقع المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة وا

تسويتها بالكامل خالل اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات العالقة بواسطة الموظفين يتم 

. إثباتها فيما يتعلق بخدمات الموظفين حتى نهاية فترة التقرير ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات

في " المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى"المطلوبات كمنافع موظفين حالية تحت بند  يتم عرض

 .قائمة المركز المالي

 

 التزام منافع ما بعد التوظيف

 

 مكافأة نهاية الخدمة

يستند الحق في . من نظام العمل السعودي 88و  87تقدم الشركة مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها وفقاً لمتطلبات المواد 

يتم إثبات . هذه المنافع إلى الراتب األساسي للموظفين وطول فترة الخدمة، بشرط إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة

يتم إجراء .  تعتبر خطة التزامات منافع الموظفين غير ممولة. التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على مدار فترة الخدمة

 . الخطط بواسطة خبير اكتواري مستقل على أساس طريقة وحدة االئتمان المخططة تقييم لاللتزامات بموجب هذه

 

. إن االلتزام المعترف به في قائمة المركز المالي يمثل القيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين في نهاية فترة التقرير

باستخدام طريقة وحدة االئتمان يتم احتساب التزام منافع الموظفين بشكل سنوي من قبل خبير اكتواري مستقل 

 . المخططة

 

يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام منافع الموظفين بخصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام العائد 

سابقة، يتم إثبات تكاليف الخدمة ال. المتاح على مؤشر سيتي اللتزامات المعاشات التقاعدية لفترة تعادل فترة االلتزام

 .إن وجدت، فوراً في قائمة الدخل

 

يتم إدراج . يتم احتساب تكلفة العمولة الخاصة من خالل تطبيق معدل الخصم على رصيد التزامات المنافع المحددة

إن األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة من . هذه التكلفة في مصروف منفعة الموظف في قائمة الربح أو الخسارة

رة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية يتم تحميلها أو إضافتها في الدخل الشامل اآلخر في الفترة تعديالت الخب

 .التي تنشأ فيها

 

 خطة الدفع على أساس السهم 

إن القيمة العادلة لتاريخ منح ترتيبات الدفع على أساس السهم الذي يتم تسويته بحقوق ملكية والتي تُمنح لموظفين عادةً 

 . ثباتها كمصروف مع ما يقابلها من زيادة في حقوق الملكية على مدى فترة اكتساب المكافآتما يتم إ

 

يتم تعديل المبلغ الذي تم إثباته كمصروف ليعكس عدد المكافآت التي بموجبها يتوقع استيفاء شروط الخدمات ذات 

ت التي تستوفي شروط الخدمات ذات الصلة الصلة واألداء غير السوقي بحيث يستند المبلغ في النهاية إلى عدد المكافآ

 .واألداء غير السوقي في تاريخ االكتساب

 

 الزكاة وضريبة الدخل (و

 الزكاة وضريبة الدخل 

المطبقة في المملكة "( الهيئة)"يخضع المساهمين السعوديين بالشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 . مصروف الزكاة بناًء على وعاء الزكاة يتم احتساب. العربية السعودية
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

 (يتبع)الزكاة وضريبة الدخل       (و

 

يخضع المساهمون األجانب بالشركة لضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل المطبقة في المملكة 

 . دخل على أساس صافي الربح المعدلويتم احتساب ضريبة ال. العربية السعودية

 

 . يتم تحميل تقديرات مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل

 

 الضريبة المؤجلة

يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض 

تقاس الضريبة المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية التي . اض ضريبيةالتقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغر

يتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند القيام بعكسها استناداً إلى األنظمة المقررة أو المقررة بشكل جوهري بتاريخ 

 .التقرير

 

بالموجودات الضريبية المؤجلة بالنسبة  يتم االعتراف. يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة

للخسائر الضريبية غير المستخدمة والفروقات المؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي يكون فيه من المرجح توفر أرباح 

يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في كل تاريخ تقرير . مستقبلية خاضعة للضريبية مقابل إمكانية استخدامها

 .ضها إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المنافع الضريبية ذات العالقةويتم تخفي

 

 ضريبة استقطاع مستحقة (ز

 

تقوم الشركة باستقطاع الضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وعلى توزيعات األرباح المدفوعة إلى 

 .المساهمين األجانب، إن وجدت وفقاً ألنظمة الهيئة

 

 في قيمة الموجودات غير المالية االنخفاض (ح

 

يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بالشركة في كل تاريخ تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات 

 .وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. على حدوث انخفاض في القيمة

 

ً تكاليف  تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصا

وعند تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحالية باستخدام . البيع، أيهما أكبر

 .منية للمال والمخاطر المحددة لألصلمعدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الز
 

يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد التابعة له تتجاوز قيمتها 

ض في يتم تقييم خسائر االنخفا. يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. المقدرة القابلة لالسترداد

القيمة فيما يتعلق بالموجودات غير المالية التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير للتأكد من وجود أي 

يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير . مؤشرات تدل على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد قائمة

يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال . ة القابلة لالستردادفي التقديرات المستخدمة لتحديد القيم

تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بالصافي من االستهالك أو اإلطفاء، فيما لو لم 

 .يتم إثبات أي انخفاض في القيمة

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية (ط
 

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك  يتم تحويل

 .المعامالت

 

يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي على أساس أسعار 

جودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت يتم تحويل المو. التحويل في تاريخ التقرير

 .األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل في تاريخ التقرير
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 (يتبع)المعامالت بالعمالت األجنبية      ( ط

 

لتحويل في قائمة الدخل كصافي أرباح أو خسائر صرف أجنبي، يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن ا

باستثناء تلك الناتجة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، والتي يتم إثباتها كمكون من صافي 

 .الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 

 االحتياطي النظامي (ي

 

ً للنظا ٪ من 10م األساسي للشركة ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، على الشركة تحويل ما نسبته وفقا

إن هذا االحتياطي . ٪ من رأس المال30صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 

 .غير متاح للتوزيع على الشركاء

 

 المصروفات (ك

 

موظفين قصيرة األجل على أساس عدم الخصم وتعتبر كمصروفات عند تقديم الخدمة يتم قياس الرواتب ومزايا ال

 .ذات الصلة

 

 .يتم قيد المصاريف العمومية واإلدارية والمصاريف األخرى عند تكبدها كمصروفات

 

 الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية (ل

 

امل على أنها موجودات للشركة وبالتالي يتم معاملتها على أنها الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية ال تع

 .بنود خارج قائمة المركز المالي

  

 المخصصات (م

 

ومن ( قانوني أو تعاقدي)يتم االعتراف بالمخصصات إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي 

ع االقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ المحتمل أن يتطلب تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المناف

 .االلتزام بصورة موثوقة

 

 العمالء مع العقود من اإليرادات (ن

 

تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند إمكانية قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق وعند وجود احتمال بتدفق منافع 

قوم الشركة بتحويل الخدمات إلى العمالء بمبلغ يتوقع أن يحق للشركة يتم إثبات اإليرادات عندما ت. اقتصادية للشركة

 .  مقابل هذه الخدمات

 

وقد . تقوم الشركة بتقييم ترتيبات إيراداتها وفقاً لضوابط محددة من أجل تحديد ما إذا كانت تتصرف كأصيل أو كوكيل

 . للمخاطر والمكافآت الهامة تبين للشركة أنها تتصرف كأصيل في ترتيبات إيراداتها نظًرا لتعرضها

 

 :15فيما يلي تفاصيل إيرادات الشركة وطريقة تحققها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

 (يتبع)العمالء  مع العقود اإليرادات من     ( ن

 

 الدخل من أتعاب إدارة األصول

، أو "(األصولأساس على )"صول على أساس نسبة ثابتة من صافي األصول قيد اإلدارة يتم إثبات أتعاب إدارة األ

للشروط واألحكام المعمول بها وعقود الخدمات وفقاً "( أساس العائدعلى )"من صافي األصول  عائدنسبة مئوية من ال

دمة خالل الفترة، ألن األتعاب تعزو الشركة اإليرادات من أتعاب اإلدارة إلى الخدمات المق. مع العمالء والصناديق

غير خاضعة للعدول، ال  األصولوبما أن أتعاب إدارة . تتعلق تحديداً بجهود الشركة لنقل الخدمات في تلك الفترة

 ً  .تتوقع اإلدارة حدوث أي عكس ملحوظ في اإليرادات التي تم إثباتها سابقا

 

 الدخل من أتعاب االستشارات

ناًء على عقد الخدمات المطبق حيث يتم تقديم الخدمات بموجب عقود الخدمات المطبقة يتم إثبات أتعاب االستشارات ب

 .باستخدام نموذج الخمس خطوات للتحقق من اإليرادات أعاله

 

 إيرادات عموالت خاصة

 .يتم إثبات واستحقاق دخل العموالت الخاصة باستخدام طريقة العمولة الفعلية

 

 دخل أتعاب الخدمات

هي دخل من أتعاب إحالة لتقديم عمالء الشركة ألحد األطراف ذات العالقة بالشركة ويتم إثباتها على أتعاب الخدمات 

 .أساس نسب متفق عليها عند نجاح اإلحالة

 

 عقود اإليجار (س

 

 م2019يوليو  1السياسة المطبقة من 

 

ويكون العقد . طوي على عقد إيجارتجري الشركة في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ين

عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن 

  .بمقابل

 

 موجودات حق االستخدام

 

 .تقوم الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار

 

اس موجودات حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة، والتي تتكون من المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدل ألي تق

دفعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البدء، زائداً أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل 

 .قع الذي يوجد فيه، ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمةمحل العقد واستعادة األصل محل العقد أو المو

 

يتم الحقاً استهالك موجودات حق االستخدام بشكل جوهري باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد اإليجار 

ك، يتم باإلضافة إلى ذل. حتى نهاية العمر اإلنتاجي لموجودات حق االستخدام أو نهاية فترة عقد اإليجار، أيهما أقرب

تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري من خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها لبعض 

 .عمليات إعادة قياس التزامات عقود اإليجار

 

 التزامات عقود اإليجار

 

تاريخ بداية العقد، ويتم  يتم قياس التزامات عقود اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار والتي لم يتم دفعها في

خصمها باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، باستخدام 

 .معدل االقتراض اإلضافي للشركة
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

 (يتبع)عقود اإليجار     ( س

 

زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على التزامات عقود ( أ)ات عقود اإليجار بـ وبعد اإلثبات األولي، تقاس التزام

إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة ( ج)تخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و ( ب)اإليجار؛ 

 .لمعدلةتقييم أو تعديالت على عقد اإليجار أو لتعكس دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها ا

 

وإذا تم تخفيض . تقوم الشركة بإثبات مبلغ إعادة قياس التزامات عقود اإليجار كتعديل على موجودات حق االستخدام

القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر وكان هناك تخفيضاً إضافياً في قياس التزامات عقود اإليجار، 

 .ي من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارةحينئِذ تقوم الشركة بإثبات أي مبلغ متبق

 

وقد اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة 

تقوم الشركة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة . وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة( شهراً  12أقل من )األجل 

 .إليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجاربعقود ا

 

 م2019 يوليو 1السياسة المطبقة قبل 

 

يتم تحميل مصروفات اإليجار التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل على أساس القسط الثابت 

 .على مدى فترة عقد اإليجار

 

 األدوات المالية (ع

 

 اليةالموجودات الم .1

 

تصنيف جميع الموجودات المالية وقياسها الحقًا إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة  9يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

يعتمد التصنيف على نموذج األعمال بغرض إدارة األصل المالية وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل . العادلة

 . ألوليالمالي، والمحددة عند اإلثبات ا

 

 : 9يتم تصنيف الموجودات المالية في الفئات المحددة التالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 سندات الدين بالتكلفة المطفأة؛  •

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع إعادة توزيع األرباح أو الخسائر إلى الربح أو  •

 عن اإلثبات؛ الخسارة عند التوقف 

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، مع عدم إعادة توزيع األرباح أو الخسائر إلى  •

 الربح أو الخسارة عند التوقف عن اإلثبات؛ و 

 . الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل •

 

 .لفة المطفأةتحتفظ الشركة فقط بأدوات دين تقاس بالتك

 

 الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة 

باستثناء )يتم الحقاً قياس سندات الدين التي تسوفي الشروط التالية بالتكلفة المطفأة ناقصاً خسارة االنخفاض في القيمة 

 (:ثبات األولياالستثمارات في سندات الدين التي يصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإل

 

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية،  •

 و 

تنشأ الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة  •

 .على أصل المبلغ القائم

 

 .ستوفي األصل المالي كال الشرطين، يتم قياسه بالقيمة العادلةإذا لم ي
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 (يتبع)السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

 (يتبع)األدوات المالية  (ع

 

 (يتبع)الموجودات المالية  .1

 

ً لنموذج األعمال على مستوى المحفظة حيث يعكس ذلك بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال  تجري الشركة تقييما

وعند إجراء تقييم حول ما إذا كانت الموجودات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي . مة لإلدارةوالمعلومات المقد

يتحقق الهدف منه من خالل االحتفاظ بموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، تأخذ الشركة باالعتبار 

 .عوامل متنوعة

 

فقط دفعات من المبلغ األصلي أو الفائدة، تأخذ الشركة باالعتبار وعند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تعد 

وهذا يشمل تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغيير . الشروط التعاقدية لألداة

 . توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإذا كان كذلك فلن يستوفي هذا الشرط

 

يتم االعتراف بالعمولة . ربح على أساس العائد الفعلي لسندات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأةيتم إثبات ال

 .الخاصة في قائمة الدخل

 

 . تتعرض سندات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة إلى االنخفاض قيمتها

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

. إثبات مخصص الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على سندات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأةتقوم الشركة ب

تطبق . وتعكس قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي لألداة المالية المعنية

وجوداته المالية بالتكلفة المطفأة حيثما أمكن، ويتم دائًما إثبات الشركة المدخل المبسط لحساب االنخفاض في قيمة م

 . ذلك على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر لهذه التعرضات

 

تقوم الشركة باالعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت، في قائمة الدخل مع التعديل المقابل على قيمتها 

 .ساب مخصص الخسارةالدفترية من خالل ح

 

 التوقف عن إثبات الموجودات المالية 

تتوقف الشركة عن إثبات األصل المالي فقط عند انقضاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات أو عند 

ة وإذا لم تقم الشرك. قيامها بتحويل األصل المالي وجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري إلى منشأة أخرى

بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري واستمرت في السيطرة على األصل المحول، تقوم 

الشركة بإثبات حصتها المحتفظ بها في األصل وما يرتبط بذلك من التزام مقابل المبالغ التي قد تضطر إلى تحصيلها 

كية األصل المالية المحول بشكل جوهري، عندئِذ تستمر إذا احتفظت الشركة بجميع مخاطر ومنافع مل. أو سدادها

 .الشركة في إثبات األصل المالي وكذلك إثبات االقتراض المضمون للمتحصالت المستلمة

 

 المطلوبات المالية .2

 

 . ليتم تصنيف المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وقياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفع

 

 .يتم تصنيف جميع المطلوبات المالية للشركة وتدرج بالتكلفة المطفأة

 

 التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

 .تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عندما بتم سداد التزاماتها أو إلغاءها أو انتهاءها
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 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد .5
 

ومع ذلك، لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر . إصدار عدد من التعديالت والمعايير حيث تم السماح بالتطبيق المبكر لها تم

 .لهذه التعديالت والمعايير الجديدة عند إعداد هذه القوائم المالية

 

ئم المالية للشركة ولكن ليس وفيما يلي المعايير والتعديالت الصادرة ولكن غير سارية المفعول بعد والمطبقة على القوا

 ً  :من المتوقع أن يكون لها تأثيراً هاما

 

 تعديالت على الَمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي؛ (أ

 (3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )تعريف األعمال  (ب

 ؛ و(8ومعيار المحاسبة الدولي  1ي تعديالت على معيار المحاسبة الدول)تعريف األهمية النسبية  (ج

والمعيار الدولي للتقرير المالي  39ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  (د

 .تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة - 7

 

 النقد وما في حكمه .6
 

 إيضاح 
 يونيو  30

 م2020

 يونيو 30 

 م2019 

 

      

  1,640  24,754  قنقد في الصندو

  2,352,896  10,064,335  نقد لدى البنوك

  25,000,000  22,000,000 1-6 ما في حكم النقد

 
 32,089,089  27,354,536  

 

م، يتكون ما في حكم النقد من ودائع المرابحة ذات االستحقاق األصلي أفل من ثالثة أشهر 2020يونيو  30كما في   6-1

 13بتواريخ استحقاق حتى ( سنوياً % 2.35إلى % 1.8: م2019يونيو  30)سنوياً % 0.9نسبة وتحميل معدل ربح ب

 (. م2019سبتمبر  9: م2019يونيو  30)م 2020سبتمبر 

 

 الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى    .7
 

 يونيو  30   

 م2020

 يونيو 30 

 م2019 

 

       

  8,031,175  11,389,319  صولالدخل المستحق من أتعاب إدارة األ 

  64,097  64,097  تأمينات إيجارات 

  417,533  141,768  مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى 

   11,595,184  8,512,805  
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 المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة  .8
 

دارة بواسطة الشركة والشركات الشقيقة ومجلس إدارة تتضمن األطراف ذات العالقة للشركة المساهمين والصناديق الم

تتعامل الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين . الشركة

امالت باإلضافة إلى معامالت األطراف ذات العالقة التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية، فإن المع. الطرفين

 :الهامة األخرى مع األطراف ذات العالقة للفترة المنتهية واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت هي كما يلي
 

 

 اسم األطراف ذات العالقة

 
 

 طبيعة العالقة

 
 

 إيضاح طبيعة المعاملة

 للسنة 
  30المنتهية في 

  م2020يونيو 

 للسنة 
  30المنتهية في 

 م2019يونيو 
         

يق مدارة بواسطة صناد

  الشركة

صناديق تخضع 

  لإلدارة

الدخل من أتعاب إدارة 

 19,589,732  26,070,054  األصول 

         

دارة شركة أشمور إل

( المملكة المتحدة)الستثمار ا

  مساهم  المحدودة

الدخل من أتعاب 

 3,961,584  --  االستشارات

         

أشمور، شركة عالمية  شركة

  شركة شقيقة  محدودة

مصروفات تقنية 

 1,020,595  956,709 1-8 معلومات

         

إلدارة شركة أشمور 

( المملكة المتحدة)الستثمار ا

 1,314,118    3,653,832 2-8 دخل أتعاب الخدمات  شركة شقيقة  المحدودة

         

إلدارة شركة أشمور 

( المملكة المتحدة)الستثمار ا

  قةشركة شقي  المحدودة

مصروفات أتعاب إدارة 

 1,740,805  7,518,755 3-8 األصول

         

  أعضاء مجلس إدارة

أعضاء مجلس 

  اإلدارة

مكافأة أعضاء مجلس 

 545,000  344,375  اإلدارة

         

موظفي اإلدارة العليا 

  بالشركة

اإلدارة التنفيذية 

 11,328,600  9,614,205 4-8 منافع قصيرة األجل  العليا

    

منافع لما بعد انتهاء 

 372,031  321,893 4-8 التوظيف

    

مصروف الدفع على 

 --  555,556 4-8 أساس السهم
 

 (:المملكة المتحدة)نتجت األرصدة التالية عن المعامالت أعاله مع شركة أشمور إلدارة االستثمار المحدودة 
 

  
 يونيو  30

 م2020
 

 يونيو 30

 م2019 

 

      

  5,177,137  9,959,234  (المملكة المتحدة)أشمور شركة عالمية محدودة  شركةحق من مست

  (3,833,217)  (12,485,887)  (المملكة المتحدة)أشمور شركة عالمية محدودة  شركةمستحق إلى 

  1,343,920  (2,526,653)  (المملكة المتحدة)من مجموعة أشمور شركة عالمية محدودة ( / إلى)مستحق 
 

لتقديم كافة خدمات عمليات ( المملكة المتحدة)امت الشركة باالستعانة بشركة أشمور إلدارة االستثمار المحدودة ق 8-1 8-1

 .تقنية المعلومات ووقعت االتفاقية والتي بموجبها يتم إرسال فواتير ربع سنوية مقابل تلك الخدمات المقدمة

المحدودة وشركة أشمور لمستشاري ( المملكة المتحدة)الستثمار ة اإلداربناًء على االتفاقية الموقعة بين شركة أشمور  8-2

إحالة لتقديم عمالئها لشركة أشمور إلدارة /المحدودة، تحصل الشركة على أتعاب خدمات( المملكة المتحدة)االستثمار 

 .دودةالمح( المملكة المتحدة)وشركة أشمور لمستشاري االستثمار ( المملكة المتحدة)االستثمار المحدودة 



 

20 

 (يتبع)المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة .     8
 

المحدودة، تدفع الشركة أتعاب ( المملكة المتحدة)الستثمار إلدارة اوفقأ لالتفاقيات المبرمة بين الشركة وشركة أشمور  8-3

ة المهنية عند إدارة المحدودة مقابل الحصول على المشور( المملكة المتحدة)إدارة الصندوق لشركة أشمور لالستثمار 

 .الصناديق التي تديرها

 .يضم موظفو اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والمدير المالي 8-4

يتم تسوية الذمم المدينة والدائنة داخل الشركة بين الشركة ومجموعة أشمور شركة عالمية محدودة نيابة عن شركاتها  8-5

 . التابعة

 

 يالممتلكات والمعدات، صاف .9

 
 م2020يونيو  30

يونيو  30 

 م2019

   
 تحسينات على

 عقارات

 مستأجرة

 

 سيارات

 

أثاث ومعدات 

  مكتبية

 

 اإلجمالي

 

 اإلجمالي

     :التكلفة
  

   

 1,601,019  1,641,234  397,933  85,700  1,157,601 في بداية السنة

 40,215  -  -  -  - إضافات 

 1,641,234  1,641,234  397,933  85,700  1,157,601 في نهاية السنة

          

          :االستهالك المتراكم

 (724,908)  (917,638)  (352,920)  (44,583)  (520,135) في بداية السنة

 (192,730)  (153,731)  (16,369)  (21,498)  (115,864) المحمل للسنة

 (917,638)  (1,071,369)  (369,289)  (66,081)  (635,999) في نهاية السنة

          

          :صافي القيمة الدفترية

   569,865  28,644  19,619  521,602 م2020يونيو  30في 

 723,596    45,013  41,117  637,466 م2019يونيو  30في 

 

  موجودات حق االستخدام .10

 
مساحة 

 المكاتب

   :التكلفة

 600,130  م2019يوليو  1كما في 

 --  إضافات 

 600,130  م2020يونيو  30كما في 
   

 

   :االستهالك

 --  م2019يوليو  1كما في 

 598,488  المحمل للسنة 

 598,488  م2020يونيو  30كما في 
   

   :صافي القيمة الدفترية

 1,642  م2020يونيو  30كما في 
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 ىالمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخر .11
 

 
 

 يونيو  30

 م2020

 يونيو 30 

 م2019 

 

      

  685,539  616,651  ضريبة استقطاع مستحقة

  562,813  412,500  أتعاب المديرين التنفيذيين

  --  169,982  تأمين

  370,559  433,750  أتعاب مهنية 

  188,840  100,000  مرافق خدمية

  76,571  70,237  مصروفات متعلقة بالموظفين

  90,619  10,000  مطلوبات متداولة أخرى
  1,813,120  1,974,941  

 

 التزامات عقود اإليجار  .12

 

 
يونيو  30

 م2020

   

 627,277  يناير 1الرصيد كما في 

 (640,955)  مدفوع من التزامات عقود اإليجار

 15,431  تكلفة تمويل

  1,753 

 

 ظفينالرواتب والمصروفات المتعلقة بالمو .13

 
 

 إيضاح

 يونيو  30

 م2020

 
 يونيو 30

 م2019 

      
 8,320,865  7,774,585   رواتب 

 5,230,000  5,275,000   عالوات

 --  2,050,048 17  مصروف الدفع على أساس السهم

 534,458  618,471 16  مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 545,000  344,375   أتعاب المديرين التنفيذيين

 472,410  419,687   تأمينات موظفين 

 437,622  410,739   أخرى

   16,892,905  15,540,355 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية .14

 
 إيضاح

 يونيو  30 

 م2020

 
 يونيو 30

 م2019 

      

 1,064,207  956,709  1-8 أتعاب خدمات تقنية المعلومات 

 192,730  752,219   استهالك

 321,256  401,460   مصروفات اتصاالت

 221,403  305,267   مصروفات تأمين

 454,598  204,467   مصروفات سفر

 582,686  --   مصروفات إيجار

 1,035,013  224,981  12.1 أخرى 

   2,845,103  3,871,893 
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 مخصص الزكاة وضريبة الدخل .15
 

٪ من قبل مساهمين من خارج دول مجلس التعاون 90٪ وبنسبة 10الشركة مملوكة من قبل مساهم سعودي بنسبة 

وعليه، ووفقاً ألنظمة الهيئة، تخضع الشركة للزكاة العائدة لمساهميها السعوديين وتخضع لضريبة الدخل . الخليجي

 .العائدة لمساهميها من خارج دول مجلس التعاون الخليجي

 

 :الدخلفيما يلي بيان بالحركة في مخصص الزكاة وضريبة 

 

 

  يونيو 30 

 م2020

 يونيو 30 

 م2019 

    

 615,327  1,032,656 الرصيد في بداية السنة

 946,770  460,089 مخصص ضريبة الدخل للسنة

 83,599  107,895 مخصص الزكاة للسنة

 (613,040)  (961,853) دفعات تمت خالل السنة

 1,032,656  638,787 الرصيد في نهاية السنة

 

 : ا يلي أهم مكونات أوعية الزكاة وضريبة الدخل واحتساب نفقات الزكاة وضريبة الدخلفيم
 

 
 يونيو  30

 م2020

 يونيو 30 

 م2019 

    الزكاة

 50,000,000  50,000,000 رأس المال

    

 17,604  17,604 الخسائر االكتوارية من التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 7,013,111  3,863,240 ةالربح المعدل للسن

 943,604  1,274,855 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 --  110,619 مستحق إلى طرف ذو عالقة

 55,266,318  57,974,319 

    

     :يخصم

 792,260  571,507 الموجودات الثابتة

 21,742,555  12,720,944 خسائر متراكمة 

 13,292,451  22,534,815 

 33,439,504  41,973,867 لزكاةوعاء ا

    

 3,343,950  4,197,387 %(10)حصة المساهم السعودي في وعاء الزكاة 

 83,599  107,895 %2.5الزكاة بواقع 

    ضريبة الدخل الحالية

 4,733,850  2,300,444 %(20)حصة المساهم األجنبي في صافي الربح المعدل 

 946,770  460,089 %20ضريبة الدخل بواقع 

    اإلعفاء الضريبي المؤجل

 (4,009,063)  173,930 بداية وعكس الفروقات المؤقتة وخسائر الضريبة غير المثبتة

    

 (2,978,694)  741,914 الزكاة وضريبة الدخل للسنة( مزايا)إجمالي مصروفات 
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 (يتبع)مخصص الزكاة وضريبة الدخل  .15
 

ق المؤقتة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والممتلكات والمعدات والخسائر غير تنشأ الضرائب المؤجلة من الفرو

 وفيما يلى بيان بالحركة في الضرائب المؤجلة؛. المعترف بها وغيرها

 يونيو  30 

 م2020

 يونيو 30 

 م2019 
    

 --  (4,009,063) الرصيد في بداية السنة

 (345,678)  20,795 بداية الفروقات المؤقتة

 (3,663,385)  153,135 الخسائر الضريبية غير المثبتة سابقاً ( إثبات) /رد 

 (4,009,063)  173,930 الضريبة المؤجلة( مزايا) /مصروفات 

 (4,009,063)  (3,835,133) الرصيد في نهاية السنة
 

مع خطة عمل الشركة، تتوقع وتماشياً  .م إعادة تقييم لربحية الشركة في المستقبل2020يونيو  30أجرت اإلدارة في 

اإلدارة أنه سيكون هناك ربح مستقبلي كاٍف خاضع للضريبة في السنوات الالحقة التي سيتم فيها استخدام الموجودات 

وعليه، فقد قامت الشركة بإثبات موجودات ضريبية مؤجلة على الفروق المؤقتة وقامت بترحيل . الضريبة المؤجلة

 30مليون لاير سعودي كما في  4.01م و 2020يونيو  30يون لاير سعودي كما في مل 3.84خسائر ضريبية بمبلغ 

 .م2019يونيو 

 

 موقف الربوط 15-1

هذا، ولم تتلقى . م وللسنوات السابقة2019يونيو  30قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنة المنتهية في 

 . ت المقدمةالشركة أي إشعار بالربط من الهيئة فيما يتعلق باإلقرارا

 

 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .16
 

 .تم خالل السنة إجراء التقييمات االكتوارية اللتزامات المنافع المحددة بموجب طريقة وحدة االئتمان المخططة

 

 :الحاليةفيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة استناداً إلى قيمته  16-1

 يونيو  30 

 م2020
 

 يونيو 30

 م2019 
    

 943,604  1,639,663 القيمة الحالية للرصيد االفتتاحي اللتزامات المنافع المحددة

    قائمة الدخل

 496,714  567,467 تكلفة خدمة حالية

 37,744  51,004 تكلفة التمويل على التزامات المنافع المحددة

    الحركات النقدية

 --  (364,183) منافع مدفوعة خالل الفترة

    الدخل الشامل اآلخر

 161,601  (411,014) الخسائر االكتوارية(/األرباح)

 1,639,663  1,482,937 القيمة الحالية للرصيد الختامي اللتزامات المنافع المحددة

 

 االفتراضات االكتوارية األساسية 16-2

 

 يونيو  30

 م2020
 

 يونيو 30

 م0192
 

     

ً )معدل الخصم    %3.50  %2.00 (٪ سنويا

ً )معدل التغير في الرواتب    %5.00+  %4.24+ (٪ سنويا

 

ً لإلحصاءات  يتم تحديد االفتراضات المتعلقة بمعدل الوفيات المستقبلية استناداً إلى المشورة االكتوارية وذلك وفقا

 .لتناقص باستخدام قياسات وتُعدل وفقاً للخبرة التي تملكها الشركةتم تحديد معدالت ا. المنشورة والخبرة في المنطقة
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 (يتبع)التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .16
 

 حساسية االفتراضات االكتوارية  16-3

 

م تجاه االفتراضات 2019يونيو  30م و 2020يونيو  30يبين الجدول أدناه أثر تقييم التزامات المنافع المحددة كما في 

 .أعاله 2-16اسية المذكورة في بند األس

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 (نقص) /زيادة -األثر على التزامات المنافع المحددة  م2020يونيو  30

التغير في  سيناريو األساس

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 114 (96) %1.00 معدل الخصم

 (102) 113 %1.00 ي الرواتبالمعدل المتوقع للزيادة ف

 

 بآالف الرياالت السعودية

 (نقص) /زيادة -األثر على التزامات المنافع المحددة  م2019يونيو  30

التغير في  سيناريو األساس

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 87 (75) %1.00 معدل الخصم

 (75) 86 %1.00 بالمعدل المتوقع للزيادة في الروات

 

 االستحقاق المتوقع 16-4

 

 :فيما يلي تحليل االستحقاق المتوقع اللتزامات المنافع المحددة غير المخصومة لخطة نهاية الخدمة

 

 بآالف الرياالت السعودية

 سنوات 5إلى  2 سنة واحدة م2020يونيو  30

 10إلى  6

 سنوات

 10أكثر من 

 اإلجمالي سنوات

1,482 197 587 392 543 1,719 

  

 سنوات 5إلى  2 سنة واحدة م2019يونيو  30

 10إلى  6

 سنوات

 أكثر من 

 اإلجمالي سنوات 10

1,640  155   532  509 1,104 2,300 

 

 30سنوات في  9.0م و 2020يونيو  30سنوات في  6.96إن فترة المتوسط المرجح اللتزامات المنافع المحددة هي 

 .م2019يونيو 

 

 فع على أساس السهمترتيبات الد .17
 

والتي "( الخطة)"م خطة دفع على أساس السهم التي يتم تسويتها بحقوق ملكية 2019سبتمبر  30قدمت الشركة في 

( لاير سعودي 10كل منها بقيمة عادلة في تاريخ المنح بمبلغ )تمنح الموظفين الحق في استالم أسهم من الفئة ب 

 . والتي تأسست بغرض تملك حصة في الشركة"( كايمانأشمور )"لشركة أشمور كايمان المحدودة 

 

م إلى 2020يونيو  30من رأس مال الشركة القائم كما في % 10ووفقاً للخطة، يتعين على الشركة إصدار أسهم تمثل 

ويتعين أن تتماشى أسهم الفئة ب التي سيتم منحها للموظفين مع حقوق الملكية المملوكة لشركة أشمور . أشمور كايمان

يضم موظفو اإلدارة . تُمنح كافة األسهم المذكورة أعاله لموظفي اإلدارة العليا والموظفين اآلخرين. كايمان في الشركة

 .سنوات 5إن شرط االكتساب هو . العليا الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والمدير المالي
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 ترتيبات الدفع على أساس السهم .17
 

 يتم تسويتها بحقوق ملكية ترتيبات الدفع على أساس السهم التي

 

 :فيما يلي المكافآت المستحقة بموجب الخطة

 

عدد األسهم  

التي تخضع 

 للمكافآت

القيمة العادلة  

في تاريخ 

 المنح

 -  - في بداية السنة

 10  311,099 الممنوحة

 -  - المكتسبة

 10  311,099 المكافآت المستحقة في نهاية السنة

 

لاير سعودي للسهم الواحد إلى آخر استحقاق مباشر لألسهم ألحد الموظفين بسعر منح  10البالغة تستند القيمة العادلة 

 .لاير سعودي 10قدره

 

 ترتيبات الدفع على أساس السهم الذي يتم تسويته نقداً 

 

لكل لاير سعودي  10سهماً ألحد الموظفين والتي استحقت فوراً بسعر منح قدره  80,011منحت الشركة خالل السنة 

 .سهم

 

 2.05م، فقد قامت الشركة بإثبات مصروفات دفع على أساس السهم بمبلغ 2020يونيو  30بالنسبة للفترة المنتهية في 

 .مليون لاير سعودي تمت تسويته كما هو مبين أعاله 0.80منها مبلغ ( 13إيضاح )مليون لاير سعودي 

 

 ل المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس الما .18
 

صفر  17الموافق )م 2012ديسمبر  30بتاريخ "( القواعد)"أصدرت هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية 

ووفقاً لهذه القواعد، حددت هيئة السوق المالية اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس (. هـ1434

وفقاً لهذه المنهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس . المال ومنهجية حسابها وفقاً لما نصت عليه القواعد

 : مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما يلي

 

 يونيو  30 

 م2020
 

 يونيو 30

 م2019 

 :قاعدة رأس المال
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 33,270  36,114 الشريحة األولى لرأس المال 

 --  -- يحة الثانية لرأس المالالشر 
 33,270  36,114 إجمالي قاعدة راس المال 

    :الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
 --  -- مخاطر السوق 
 4,208  5,518 مخاطر االئتمان 
 5,427  5,097 مخاطر التشغيل 

 9,635  10,616 إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
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 (يتبع)بات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال المتطل.  18
 

 يونيو  30 

 م2020
 

 يونيو 30

 م2019 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

    :نسبة كفاية رأس المال

     
 23,635  25,498 الفائض في رأس المال 

 3.45  3.40 (مرات)معدل رأس المال  1الشريحة  

 3.45  3.40 (مرة)إجمالي نسبة رأس المال  

     

يتم تحديد رأس المال المطلوب من الشركة االحتفاظ به داخل قائمة المركز المالي، وخارج قائمة المركز المالي، 

يتم وضع إجراءات وضوابط مناسبة لمراقبة وإدارة كفاية رأس المال . والطرف اآلخر والتعرض للمخاطر األخرى

تم تصميم هذه اإلجراءات لضمان حصول الشركة على رأس مال كاٍف . متثال للنسب التنظيمية المحليةوضمان اال

 .لتلبية متطلبات رأس المال التنظيمي المحلي في جميع األوقات

 

 تتكون قاعدة رأس مال الشركة من  (أ

 

واالحتياطيات باستثناء والتي تتكون من رأس المال المدفوع واألرباح المبقاة  الشريحة األولى لرأس المال -

 . احتياطيات إعادة التقييم

 

 .الشريحة الثانية لرأس المال التي تتكون من احتياطيات إعادة التقييم -

 

يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والعمليات وفقاً للمتطلبات  (ب

 .لمالية الصادرة عن هيئة السوق الماليةمن قواعد الكفاية ا 3المحددة في القسم 

 

تهدف أعمال الشركة عند إدارة كفاية رأس المال إلى االلتزام بمتطلبات رأس المال المحددة من قبل هيئة السوق  (ج

 .المالية وللحفاظ على قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية

 

 دارة المخاطر األدوات المالية وإ .19
 

إدارة المخاطر هي عملية مستمرة . يتمثل هدف الشركة عند إدارة المخاطر في إنشاء وحماية القيمة لدى المساهم

 .تتطلب التحديد والتحليل والتقليل منها ومراقبة المخاطر والضوابط بشكل مستمر

 

إن . لعام إلدارة المخاطر لدى الشركةيكون مجلس إدارة الشركة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار ا

سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط 

تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس . مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك الحدود

وتهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة . وق وأنشطة الشركةالتغيرات في ظروف الس

قامت . بها إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي من خاللها يدرك جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم

. يومية داخل كل وحدة أعمال معنيةتتم إدارة أنشطة إدارة المخاطر ال. الشركة بتخصيص وظائف المخاطر واالمتثال

يجتمع مجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر ويتم تحديثه على جميع الجوانب ذات العالقة باألعمال، بما في ذلك أمور إدارة 

 .المخاطر
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 :تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية

 وق؛مخاطر الس 

 مخاطر االئتمان؛ و 

 مخاطر السيولة. 

 

 مخاطر االئتمان 19-1

 

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية 

تتعرض الشركة بصورة أساسية لمخاطر االئتمان الناتجة عن النقد وما في حكمه والمستحق من . للطرف اآلخر

 .راف ذات العالقة والدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرىاألط
 

تم تصميم سياسات وعمليات إدارة المخاطر الخاصة بالشركة لتحديد المخاطر وتحليلها، ووضع حدود وضوابط 

 .مناسبة، ورصد المخاطر وااللتزام بالحدود عن طريق بيانات معلومات اإلدارة الموثوقة في الوقت المناسب
 

 :فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة
 

 

 يونيو  30  م2020 يونيو 30

 م2019

 

      

   27,354,536   32,089,089  نقد وما في حكمه

   1,343,920   --  مستحق من طرف ذو عالقة

الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة 

 األخرى
 11,455,017   8,128,375   

  43,544,106   36,826,831   

 

 :بناًء على تقييم اإلدارة، فإن لدى الشركة تعرض محدود لمخاطر االئتمان نظراً لما يلي

 

 . لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد بالنقد وما في حكمهيتم االحتفاظ  (أ

( كة المتحدةالممل)يتعلق المستحق من أطراف ذات عالقة باتفاقية مع مجموعة أشمور شركة عالمية محدودة  (ب

حيث يتم تسوية الذمم المدينة والذمم الدائنة المتعلقة بالخدمات المتنوعة المستلمة أو المقدمة من قبل الشركة 

، المعتمدة من قبل إدارة (المملكة المتحدة)بصورة مركزية بواسطة مجموعة أشمور شركة عالمية محدودة 

  .الشركة

بشكل رئيسي أتعاب إدارة أصول مدينة وتأمينات إيجارات، ولة األخرى الدفعات المقدمة والموجودات المتداتمثل  (ج

 . والتي تعتبر مخاطر ائتمان منخفضة من قبل الشركة

 

 مخاطر السيولة  19-2
 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات 

نتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته قد ت. مرتبطة بأدوات مالية

وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية . العادلة

وجودات سائلة كافية ومتوفرة تجاوزت ال تتعرض الشركة لمخاطر سيولة جوهرية نظراً ألن الشركة لديها م. للشركة

مليون  36.74: م2019يونيو  30)م 2020يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  38.70المطلوبات المتداولة بمبلغ 

 (.لاير سعودي

 

 مخاطر معدالت العمولة الخاصة  19-3
 

لعمولة الخاصة السائدة مخاطر أسعار العمولة الخاصة هي التعرض لمخاطر مرتبطة بتأثير التذبذبات في أسعار ا

إن موجودات الشركة المحملة بعمولة فقط هي ودائع المرابحة قصيرة . على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة

 . لذلك، ال تتعرض الشركة للتذبذبات في أسعار العمولة الخاصة. األجل المحتفظ بها لدى بنك محلي وتحمل أسعار ثابتة
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 مخاطر العملة 19-4

 

مخاطر العملة وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت 

المعامالت . تتم معامالت الشركة بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني. األجنبية

وتدار مخاطر العملة بصورة منتظمة من خالل مراقبة التغيرات . ي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامةاألخرى الت

ترى اإلدارة بأن هناك خطر غير جوهري للخسائر بسبب التذبذبات في أسعار الصرف . في أسعار تحويل العمالت

 .والر األمريكي المرتبط بالريال السعوديحيث أن غالبية الموجودات والمطلوبات النقدية للشركة هي في األساس بالد

  

  أصول التي تخضع لإلدارة .20
 

تتمثل األصول التي تخضع لإلدارة في صناديق االستثمار وموجودات المحافظ االستثمارية وغير االستثمارية المدارة 

تخضع لإلدارة م، بلغت قيمة األصول التي 2020يونيو  30كما في . بواسطة الشركة وذلك بوصفها مدير الصندوق

 (. مليار لاير سعودي 2.5: م2019يونيو  30)مليار لاير سعودي  4.54
 

 : الصناديق التي تخضع إلدارة الشركة هي كما يلي

 صندوق أشمور لألسهم السعودية -

 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة -

 صندوق أشمور للتعليم الخليجي -

 صندوق أشمور السعودي لألغذية -

 للمدى القصيرصندوق أشمور  -

 3صندوق أشمور لالستثمار  -

 صندوق أشمور للرعاية الصحية -

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .21
 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة 

تعريف القيمة العادلة االفتراض بأن الشركة مستمرة في أعمالها  يتضمن. تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس

 .وال يوجد أي نية أو متطلب لتقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بشروط معاكسة

 

م تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المعلنة في نهاية يو

يتم تقييم االستثمارات التي لم يتم التقرير عن مبيعاتها في يوم التقييم على أساس . التداول في تاريخ التقرير المالي

السوق النشط هي السوق التي تتم فيها معامالت الموجودات أو المطلوبات ذات تكرر وحجم . أحدث سعر مناقصة

 .كاِف لتقديم معلومات عن األسعار على أساس مستمر

 

يتم تصنيف القيم العادلة إلى . وعند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة البيانات القابلة للمالحظة قدر اإلمكان

 :مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقييم كما يلي

 

السوق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة يمكن الوصول  في( غير المعدلة)األسعار المتداولة : 1المستوى 

 .إليها في تاريخ القياس

 

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام  1مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى : 2المستوى 

 (.مشتقة من األسعار)أو بصورة غير مباشرة ( األسعار)بصورة مباشرة 
 

المدخالت غير القابلة )مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة : 3المستوى 

 (.للمالحظة

 

لم يتم قياس أي موجودات أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 .م2019يونيو  30م و 2020يونيو  30الشامل اآلخر كما في 
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ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية في قائمة المركز المالي كما 

ا في ويتم تصنيفها جميعه. م ألنها عادةً ما تكون قصيرة األجل بطبيعتها2019يونيو  30م و 2020يونيو  30في 

 .3المستوى 

 

 األحداث بعد نهاية فترة التقرير .22
 

المحدودة خالل السنة ( المملكة المتحدة)للقوائم المالية، فقد قررت شركة أشمور لالستثمار  1كما هو مبين في إيضاح 

م، 2020و يوني 30كما في . االستحواذ على الملكية القائمة للدكتور خالد السويلم وفقاً لسعر متفق عليه بين الطرفين

كان نقل الملكية ما يزال قيد التنفيذ لدى الجهات التنظيمية، وقد تم االنتهاء من المعاملة بعد نهاية السنة في سبتمبر 

  .م2020

 

وبغض النظر عن ما ورد أعاله، ال توجد أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت أو إفصاح في 

 .حات المرفقةالقوائم المالية أو اإليضا

 

 اعتماد مجلس اإلدارة .23
 

 (.م2020 أكتوبر 26الموافق )هـ 1442 ربيع الثاني 9تم اعتماد القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


