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  شركة أشمور لالستثمار السعودية

  مساهمة مقفلة( شخص واحد )شركة 

 قائمة المركز المالي 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
  

  كما في  

 
 إيضاح

 يونيو   30

 م 1202

 يونيو   30 

 م 2020
 

      الموجودات

  32,089,089  33,145,759 6 نقد وما في حكمه 

  11,595,184  17,227,426 7 الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى 

  3,835,133  3,456,515 15 موجودات ضريبية مؤجلة 

  569,865  525,510 9 ممتلكات ومعدات، صافي

  1,642  - 10 موجودات حق االستخدام 

  48,090,913  54,355,210  إجمالي الموجودات
      

      المطلوبات وحقوق الملكية

      

      المطلوبات 

  1,813,120  2,938,047 11 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

  2,526,653  4,730,709 8 مستحق إلى طرف ذو عالقة 

  1,753  - 12 التزامات عقود اإليجار

  638,787  796,436 15 مخصص الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

  1,482,937  1,070,867 16 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  6,463,250  9,536,059  إجمالي المطلوبات 
      

      حقوق الملكية 

  50,000,000  50,000,000 1 رأس المال 

  ( 10,050,893)  (6,181,419)  خسائر متراكمة

  428,618  1,000,570  أرباح اكتوارية من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  1,249,938  - 8 احتياطي الدفع على أساس السهم 

  41,627,663  44,819,151  إجمالي حقوق الملكية

  48,090,913  54,335,210  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

      

  

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

  مساهمة مقفلة( شخص واحد )شركة 

 قائمة الدخل

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
  

 
 

 للسنة المنتهية في 

 يونيو  30
   م2020  م 1202 إيضاح 

     

 26,070,054  46,037,010 8 الدخل من أتعاب إدارة األصول 

 1,152,076  1,283,858  الدخل من أتعاب االستشارات 

 3,653,832  4,873,876 8 دخل أتعاب الخدمات

 30,875,962  52,194,744  اإليرادات التشغيلية
     

 16,892,905  16,615,840 13 رواتب ومصروفات الموظفين

 7,518,755  26,799,402 8 األصولمصروفات أتعاب إدارة 

 2,845,103  2,886,422 14 مصروفات عمومية وإدارية 

 651,069  945,611  أتعاب قانونية ومهنية 

 27,907,832  47,247,275  المصروفات التشغيلية

     

 2,968,130  4,947,469  صافي الربح التشغيلي 

     

 470,982  130,615  إيرادات أخرى 

     

 3,439,112  5,078,084  صافي ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 

     

 ( 741,914)  (1,208,610) 15 الزكاة وضريبة الدخل مصروفات

     

 2,697,198  3,869,474  صافي ربح السنة بعد الزكاة وضريبة الدخل 

 

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

  مساهمة مقفلة( شخص واحد )شركة 

 قائمة الدخل الشامل

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
 

 
 

 للسنة المنتهية في 

 يونيو  30
 م 2020  م 1202 إيضاح 

     
  الدخل للسنة بعد الزكاة وضريبة الدخل صافي 

3,869,474  2,697,198 

     الدخل الشامل اآلخر 

     بند ال يمكن إعادة تصنيفه الحقاً إلى قائمة الدخل  

 411,014  571,952 16 إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 411,014  571,952  الدخل/)الخسارة( الشاملة األخرى للسنة 

     

 3,108,212  4,441,426  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 

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

  مساهمة مقفلة( شخص واحد )شركة 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
 

 

  الخسائر المتراكمة  رأس المال إيضاح

األرباح االكتوارية  

تزام مكافأة نهاية  الل

    للموظفين الخدمة

احتياطي الدفع على  

 اإلجمالي  السهمأساس 
            

 37,269,513  --   17,604  (12,748,091)  50,000,000  م2019يوليو  1الرصيد كما في 
           

 1,249,938  1,249,938  --  --  -- 17 خطة الدفع على أساس السهم الذي يتم تسويته بحقوق ملكية 

           

 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 
           

 41,627,663  1,249,938  428,618  (10,050,893)  50,000,000  م2020يونيو   30الرصيد كما في 
           

 41,627,663  1,249,938  428,618  (10,050,893)  50,000,000  ،م2020يوليو  1الرصيد كما في 
           

 (1,249,938)  (1,249,938)  --  --  -- 17 الدفع على أساس السهم الذي يتم تسويته بحقوق ملكية خطة 

           

 3,869,474  --  --  3,869,474  --  صافي الربح 

 571,952  --  571,952  --  -- 16 الدخل الشامل اآلخر 

 4,441,426  --  571,952  3,869,474  --  إجمالي الدخل الشامل 
           

 44,819,151  --  1,000,570  (6,181,419)  50,000,000  م2021يونيو   30الرصيد كما في 

 

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

  مساهمة مقفلة( شخص واحد )شركة 

 قائمة التدفقات النقدية 

 )المبالغ مدرجة بالريال السعودي( 
 

  
 للسنة المنتهية في 

 يونيو  30
 م 2020  م 1202 إيضاح 

     

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

 3,439,112  5,078,084  صافي ربح السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل 
     

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

 
 

  

     

 752,219  156,262 14 استهالك 

 618,471  508,379 16 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 15,431  - 12 تكلفة تمويل على التزامات عقود اإليجار

 2,050,048  1,172,173 17 مصروف الدفع على أساس السهم
  6,914,898  6,875,281 

     صافي )الزيادة(/النقص في الموجودات التشغيلية   

  1,343,920  -  مستحق من طرف ذو عالقة

 (3,082,379)  (5,632,242)  الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى 

 

 في المطلوبات التشغيلية  )النقص(  صافي الزيادة 
 

 
  

 ( 161,821)  1,124,927  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

   2,526,653  (18,165)  مستحق إلى طرف ذو عالقة 

  2,389,418  7,501,654 

 ( 961,853)  (672,344) 15 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة 

 ( 364,183)  (348,497) 16 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين خالل السنة

 ( 800,110)  (199,890) 17 الذي يتم تسويته نقداً الدفع على أساس السهم 

 5,375,508  1,168,687  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

     --   (110,265) 9 شراء ممتلكات ومعدات

     --   (110,265)  صافي النقد المستخدم في النشاط االستثماري
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 ( 640,955)  (1,753) 12 مدفوع من الجزء األساسي اللتزام عقد اإليجار

 ( 640,955)  (1,753)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     

 4,734,553  1,056,670  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

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

 32,089,089  33,145,759 6 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
    

 

 ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 23( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 . التنظيم واألنشطة الرئيسية 1
شركة أشمور لالستثمار السعودية )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقفلة تأسست بموجب ترخيص استثمار أجنبي  

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

هـ  1435شوال  7بتاريخ  1010420651قم م( وتعمل بموجب السجل التجاري ر2014أبريل  13هـ )الموافق 1435

 م(. 2014أغسطس  3)الموافق 

 

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

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

م(. باإلضافة لهذه األنشطة، فقد اعتمدت هيئة السوق المالية تطبيق الشركة 2014يناير    20هـ )الموافق  19/3/1435

 م(. 2018يناير  16هـ )الموافق  1439/ 29/4لالستثمار في أنشطة الترتيب من خالل خطابها للشركة بتاريخ 

 

 إن الشركة مسجلة في العنوان التالي: 

   8022ص.ب. 

 112213الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

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 أدناه:2020م و2021يونيو  30كما في 

 م  2020يونيو  30  م  2021يونيو  30 

 عدد األسهم أسماء المساهمين 

قيمة 

 اإلجمالي السهم

 

 عدد األسهم

قيمة 

 اإلجمالي السهم

        

شركة أشمور لالستثمار  

)المملكة المتحدة(  

 المحدودة

5,000,000 10 50,000,000 

 

4,500,000 10 45,000,000 

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

 5,000,000  50,000,000  5,000,000  50,000,000 

         

استحوذت أشمور لالستثمارات )المملكة المتحدة( المحدودة على جميع األسهم القائمة التي يملكها الدكتور    خالل العام ،

 .2020أغسطس  25خالد السويلم وفقاً لسعر متفق عليه بين الطرفين. اكتملت العملية التنظيمية في 

 

 أسس اإلعداد  - 2
 بيان االلتزام  أ(

 

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

)يشار إليها فيما يلي بـ "المعايير الدولية  للمراجعين والمحاسبين  واإلصدارات األخرى الصادرة من الهيئة السعودية  

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

 المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة. 
 

 أسس القياس والعرض  ب(
 

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

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

 االستحقاق المحاسبي باستخدام فرضية مبدأ االستمرارية.

 

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

 عملة العرض والنشاط  ج(
 

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

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

 

 استخدام التقديرات واألحكام   د( 

 

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

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

تعديالت التي تترتب  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر.  يتم إظهار أثر ال  التقديرات.

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

 

 فيما يلي المجاالت التي استخدمت فيها اإلدارة التقديرات واالفتراضات ومارست فيها األحكام:

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

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

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

 

 االستمرارية  .3

 

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

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

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

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

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

 راءات على مراحل لعودة السفر الدولي واستئناف العُمرة. اتخاذ إج

 

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

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

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

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

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

 على أساس مبدأ االستمرارية.

 

 السياسات المحاسبية الهامة  .4
 

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

أو قبله ، فقد تم تحديد   2021يوليو    1عندما تكون السياسات قابلة للتطبيق فقط من  ثابتة على كافة الفترات المعروضة  

 تلك السياسات بشكل خاص. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(     . 4
 

 النقد وما في حكمه (أ

 

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

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

 االستحواذ األصلي.  /الشراء األصلي

 

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

 

 الممتلكات والمعدات (ب

 

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

 تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل.  وجدت.  

 

ويتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات.  

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

 مقدر لكل بند من الممتلكات والمعدات.   القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي ال

 

 وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات:

 

 سنوات 

 4 األثاث والمعدات المكتبية

 4 سيارات

 

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

 

 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى  (ج
 

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

 باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي.

 

 منافع الموظفين   هـ(      
 

 منافع موظفين قصيرة األجل 

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

 فيها الموظفون الخدمة التي تؤدي إلى استحقاقات.

 

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

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

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

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

 قائمة المركز المالي. 
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 منافع الموظفين )يتبع(       هـ( 
 

 التزام منافع ما بعد التوظيف 

 

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

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

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

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

 

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

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

 المخططة. 

 

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

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

 إن وجدت، فوراً في قائمة الدخل. 

 

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

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

لدخل الشامل اآلخر في الفترة التي  تعديالت الخبرة والتغيرات في االفتراضات االكتوارية يتم تحميلها أو إضافتها في ا

 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 

 اكتساب المكافآت.  ما يتم إثباتها كمصروف مع ما يقابلها من زيادة في حقوق الملكية على مدى فترة

 

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

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

 االكتساب. واألداء غير السوقي في تاريخ 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  (و

 الزكاة وضريبة الدخل  

)"الهيئة"( المطبقة في   الزكاة والضريبة والجماركيخضع المساهمين السعوديين بالشركة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة  

 المملكة العربية السعودية. يتم احتساب مصروف الزكاة بناًء على وعاء الزكاة. 

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

 ي الربح المعدل.  العربية السعودية. ويتم احتساب ضريبة الدخل على أساس صاف

 

 يتم تحميل تقديرات مخصصات الزكاة وضريبة الدخل على قائمة الدخل.  

 

 الضريبة المؤجلة 

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

الضريبة المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية التي  التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبية. تقاس  

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

 التقرير.

 

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

 للخسائر الضريبية غير المستخدمة والفروقات المؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي يكون فيه من المرجح توفر أرباح 
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 و(         الزكاة وضريبة الدخل  

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

 ويتم تخفيضها إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المنافع الضريبية ذات العالقة. 

 

 ضريبة استقطاع مستحقة ( ز

 

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

 المساهمين األجانب، إن وجدت وفقاً ألنظمة الهيئة.

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  (ح

 

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

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

 

تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع،  

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

 خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المحددة لألصل. 
 

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

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

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

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

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

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

 يتم إثبات أي انخفاض في القيمة. 

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية ( ط
 

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

 المعامالت. 

 

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

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

 األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل في تاريخ التقرير.

 

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

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

 

الشركة تحويل ما نسبته  وفقاً   السعودية، على  العربية  الشركات بالمملكة  للشركة ونظام  ٪ من 10للنظام األساسي 

٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي 30صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي  

 غير متاح للتوزيع على الشركاء.

 

 المصروفات  (ك

 

يا الموظفين قصيرة األجل على أساس عدم الخصم وتعتبر كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات  يتم قياس الرواتب ومزا

 الصلة. 

 يتم قيد المصاريف العمومية واإلدارية والمصاريف األخرى عند تكبدها كمصروفات. 
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 الموجودات المحتفظ بها كأمانة أو بصفة ائتمانية (ل

 

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

 بنود خارج قائمة المركز المالي.

  

 المخصصات  (م

 

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

تمل أن يتطلب تدفق الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ  المح

 االلتزام بصورة موثوقة.

 

 العمالء  مع العقود من اإليرادات (ن

 

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

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

 مقابل هذه الخدمات.   

 

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

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

 

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

 

 الدخل من أتعاب إدارة األصول 

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

للشروط واألحكام المعمول بها وعقود الخدمات وفقاً  "(  العائدأساس  من صافي األصول )"على  العائد  نسبة مئوية من  

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

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

 اإلدارة حدوث أي عكس ملحوظ في اإليرادات التي تم إثباتها سابقاً.

 

 الدخل من أتعاب االستشارات 

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

 باستخدام نموذج الخمس خطوات للتحقق من اإليرادات أعاله.

 

 ات عموالت خاصةإيراد

 يتم إثبات واستحقاق دخل العموالت الخاصة باستخدام طريقة العمولة الفعلية. 

 

 دخل أتعاب الخدمات

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

 أساس نسب متفق عليها عند نجاح اإلحالة.

 

 عقود اإليجار  (س

 

تجري الشركة في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد  

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

  بمقابل.

 

 موجودات حق االستخدام 

 

 م الشركة بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. تقو
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 س(     عقود اإليجار )يتبع( 

 

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

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

 محل العقد واستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي يوجد فيه، ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.

 

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

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

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

 عمليات إعادة قياس التزامات عقود اإليجار.

 

 التزامات عقود اإليجار

 

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

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

 معدل االقتراض اإلضافي للشركة.

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

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

 أو تعديالت على عقد اإليجار أو لتعكس دفعات اإليجار الثابتة في جوهرها المعدلة. 

 

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

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

 حينئِذ تقوم الشركة بإثبات أي مبلغ متبقي من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة. 

 

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

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

 بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

 

 األدوات المالية (ع

 

 الموجودات المالية .1

 

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

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

  المالي، والمحددة عند اإلثبات األولي.

 

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

 سندات الدين بالتكلفة المطفأة؛  •

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

 الخسارة عند التوقف عن اإلثبات؛ 

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

 عند التوقف عن اإلثبات؛ و    الربح أو الخسارة

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.   •

 

 تحتفظ الشركة فقط بأدوات دين تقاس بالتكلفة المطفأة. 

 

 الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة 

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

 االستثمارات في سندات الدين التي يصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي(:
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .4
 

 األدوات المالية )يتبع( (ع

 

 الموجودات المالية )يتبع(  .1

 

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.

 لي كال الشرطين، يتم قياسه بالقيمة العادلة.إذا لم يستوفي األصل الما

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

والمعلومات المقدمة لإلدارة. وعند إجراء تقييم حول ما إذا كانت الموجودات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي  

نه من خالل االحتفاظ بموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، تأخذ الشركة باالعتبار عوامل يتحقق الهدف م

 متنوعة. 

 

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

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

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

 

يتم إثبات الربح على أساس العائد الفعلي لسندات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بالعمولة 

 الخاصة في قائمة الدخل. 

 

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

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقوم الشركة بإثبات مخصص الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على سندات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 

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

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

التعرضات. لهذه  العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  أساس  على  بخسارة   ذلك  باالعتراف  الشركة  تقوم 

، في قائمة الدخل مع التعديل المقابل على قيمتها الدفترية من خالل حساب مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجدت

 الخسارة.

 

 التوقف عن إثبات الموجودات المالية 

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

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

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

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

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

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

 

 المطلوبات المالية .2

 

 تم تصنيف المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وقياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.  

 

 يتم تصنيف جميع المطلوبات المالية للشركة وتدرج بالتكلفة المطفأة.

 

 التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

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

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

 إعداد هذه القوائم المالية. لهذه التعديالت والمعايير الجديدة عند 

 

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

 من المتوقع أن يكون لها تأثيراً هاماً:

 

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

 ( 3ف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي تعري ( ب

 (؛ و8ومعيار المحاسبة الدولي  1تعريف األهمية النسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي   ( ج

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

 لمؤشر المرجعي لمعدل الفائدة.تصحيح ا - 7

 

 النقد وما في حكمه  .6
 

 إيضاح 
 يونيو   30

 م 2021

 يونيو  30 

 م 2020 

 

      

  24,754  11,433  نقد في الصندوق

  10,064,335  13,134,326  نقد لدى البنوك

  22,000,000  20,000,000 1-6 ما في حكم النقد

 
 33,145,759  32,089,089  

 

من ثالثة أشهر   أقلم، يتكون ما في حكم النقد من ودائع المرابحة ذات االستحقاق األصلي  2021يونيو    30في  كما     6-1

ً  ٪0.9:  2020يونيو  30سنوياً ) 0.6إلى  ٪0.5من وتحميل معدل ربح بنسبة   سنويا

 

 الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى   .7
 

 يونيو   30   

 م 1202

 يونيو  30 

 م 2020 

 

       

  11,389,319  16,284,851  الدخل المستحق من أتعاب إدارة األصول 

  64,097  64,097  تأمينات إيجارات  

  141,768  878,478  مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى  

   17,227,426  11,595,184  

 

تشمل الدفعات األخرى واألصول المتداولة األخرى الدفع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( نتيجة تقييم  

المنتهية في   صادر على عوائد ضريبة القيمة المضافة قدمت الشركة  .  2020و    2019يونيو    30للسنوات المالية 

 .لمزيد من التفاصيل 22بجميع المستندات الداعمة ذات الصلة. راجع إيضاح استئنافًا إلى الهيئة 
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 المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة   .8
 

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

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

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

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

 

 اسم األطراف ذات العالقة 

 
 

 طبيعة العالقة

 
 

 إيضاح طبيعة المعاملة

 للسنة 
  30المنتهية في 

  م 2021يونيو 

 للسنة  
  30المنتهية في 

 م 2020يونيو 

         
صناديق مدارة بواسطة 

  الشركة 

صناديق تخضع 

  لإلدارة 

الدخل من أتعاب إدارة 

 26,070,054  46,037,010  األصول 

         

         

شركة أشمور، شركة عالمية 

  شركة شقيقة  محدودة

مصروفات تقنية 

 956,709  1,139,190 1-8 معلومات 

         

شركة أشمور إلدارة 

االستثمار )المملكة المتحدة(  

 3,653,832  4,873,876 2-8 الخدماتدخل أتعاب   شركة شقيقة  المحدودة

         

شركة أشمور إلدارة 

االستثمار )المملكة المتحدة(  

  شركة شقيقة  المحدودة

مصروفات أتعاب إدارة 

 7,518,755  26,799,402 3-8 األصول

  شركة شقيقة  أشمور كايمان المحدودة 

ترتيبات الدفع على اساس  

 -  2,222,221 17 السهم

         

  أعضاء مجلس إدارة

أعضاء مجلس  

  اإلدارة

مكافأة أعضاء مجلس 

 344,375  412,500  اإلدارة

         

موظفي اإلدارة العليا 

  بالشركة

اإلدارة التنفيذية 

 9,614,205   4-8 منافع قصيرة األجل  العليا

    

منافع لما بعد انتهاء  

 321,893   4-8 التوظيف

    

مصروف الدفع على  

 555,556   4-8 أساس السهم
 

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

 
 

  

 يونيو   30

 م 2021
 

 يونيو  30

 م 2020 

 

      

  9,959,234  2,541,491  مستحق من شركة أشمور شركة عالمية محدودة )المملكة المتحدة( 

  ( 12,485,887)  (7,272,200)  مستحق إلى شركة أشمور شركة عالمية محدودة )المملكة المتحدة( 

مستحق )إلى( / من مجموعة أشمور شركة عالمية محدودة )المملكة 

 المتحدة(

 
(4,730,709)  (2,526,653)  
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 )يتبع(.     المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة 8
 

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

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

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

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

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

 

 

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

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

 الصناديق التي تديرها.

 

 المالي.  المديريضم موظفو اإلدارة العليا الرئيس التنفيذي ومدير العمليات و 4- 8

 

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

 التابعة. 

 

 الممتلكات والمعدات، صافي  .9
 

 
 م 2021يونيو  30

يونيو   30 

 م 2020

   

  تحسينات على

  عقارات

 مستأجرة 

 

 سيارات

 

أثاث ومعدات 

  مكتبية

 

 اإلجمالي

 

 اإلجمالي

     التكلفة: 
  

   

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

 -  110,265  110,265  -  - إضافات  

 1,641,234  1,751,499  508,198  85,700  1,157,601 في نهاية السنة

          

          االستهالك المتراكم:

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

 (153,731)  (154,620)  (17,514)  (19,619)  (117,487) المحمل للسنة 

 (1,071,369)  (1,225,989)  (386,803)  (85,700)  (753,486) في نهاية السنة

          

          صافي القيمة الدفترية: 

   525,510  121,395  -  404,115 م 2021يونيو  30في 

 569,865    28,644  19,619  521,602 م 2020يونيو  30في 
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 موجودات حق االستخدام .10

  
 مساحة المكاتب 

  2021 2020 

    التكلفة: 

 - 600,130  يوليو   1كما في 

 600,130 -  إضافات  

 600,130 600,130  يونيو   30كما في 
    

 

    االستهالك:

 - 598,488  يوليو   1كما في 

 598,488 1,642  المحمل للسنة  

 598,488 600,130  يونيو   30كما في 
    

    صافي القيمة الدفترية: 

 1,642 -  م 2020يونيو  30كما في 

 

 المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى المصروفات  .11
 

 
 

 يونيو   30

 م 2021

 يونيو  30 

 م 2020 

 

      

  616,651  1,697,621  ضريبة استقطاع مستحقة

  412,500  412,500  دارةاإلأتعاب 

  169,982  -  تأمين 

  433,750  377,500  أتعاب مهنية  

  10,000  306,110  مطلوبات متداولة أخرى 

  100,000  74,079  مرافق خدمية

  70,237  70,237  مصروفات متعلقة بالموظفين 

  169,982  -  تأمين 
  2,938,047  1,813,120  

 .تشتمل المطلوبات المتداولة األخرى على الخصومات على رسوم اإلنترنت والمطلوبات المتنوعة 11.1

 

 التزامات عقود اإليجار   .12

 

 

 
يونيو   30

 م 2021

يونيو   30

 م 2020

    

 627,277 1,753  يناير 1الرصيد كما في 

 ( 640,955) (1,753)  مدفوع من التزامات عقود اإليجار

 15,431 -  تكلفة تمويل

  - 1,753 
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 الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين  .13

 
 

 إيضاح

 يونيو   30

 م 2021

 
 يونيو  30

 م 2020 

      
 7,774,585  7,689,229   رواتب  

 5,275,000  5,718,750   المكافات

 2,050,048  1,172,173 17  مصروف الدفع على أساس السهم

 618,471  508,379 16  مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 344,375  412,500   أتعاب المديرين التنفيذيين 

 419,687  279,421   تأمينات موظفين  

 410,739  835,388   أخرى 

   16,615,840  16,892,905 

 

 المصروفات العمومية واإلدارية  .14

 
 إيضاح

 يونيو   30 

 م 2021

 
 يونيو  30

 م 2020 

      

 956,709  1,139,190  1-8 أتعاب خدمات تقنية المعلومات  

 752,219  154,620   استهالك 

 401,460  534,244   مصروفات اتصاالت 

 305,267  324,357   مصروفات تأمين 

 204,467  85,467   مصروفات سفر

 --   498,706   مصروفات إيجار

 224,981  149,838  12.1 أخرى  

   2,886,422  2,845,103 

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل .15
 

تم تحويل أسهم المساهمين السعوديين إلى مساهمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ، ونتيجة    خالل العام ،

:  2020يونيو    30٪ لمساهمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ) 100لذلك أصبحت الشركة مملوكة بنسبة  

ن الخليجي( . لذلك ، من ٪ مملوكة لمساهمين من خارج دول مجلس التعاو90٪ مملوكة لمساهمين سعوديين و  10

٪ وضريبة الدخل على  10البداية حتى تاريخ التحويل ، تخضع الشركة للزكاة على حصة المساهمين السعوديين بنسبة  

حصة المساهم غير الخليجي. من تاريخ تحويل األسهم ، تخضع الشركة للضريبة المنسوبة إلى مساهميها من غير  

 :التحويل. فيما يلي تحركات مخصص الزكاة وضريبة الدخل  دول مجلس التعاون الخليجي من تاريخ

 

 

 يونيو   30 

 م 2021

 يونيو  30 

 م 2020 

    

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

 460,089  776,936 مخصص ضريبة الدخل للسنة 

 107,895  19,500 مخصص الزكاة للسنة 

 -  33,557 التعديل للسنة السابقة 

 ( 961,853)  (672,344) تمت خالل السنةدفعات 

 638,787  796,436 الرصيد في نهاية السنة 
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 مخصص الزكاة وضريبة الدخل )يتبع(  .15
 

 فيما يلي أهم مكونات أوعية الزكاة وضريبة الدخل واحتساب نفقات الزكاة وضريبة الدخل:  
 

 
 يونيو   30

 م 2021

 يونيو  30 

 م 2020 

    الزكاة 

 50,000,000  50,000,000 رأس المال 

 17,604  428,618 الخسائر االكتوارية من التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 3,863,240  558,646 للسنة الربح المعدل 

 1,274,855  1,134,440 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 110,619  2,903,027 اتمخصص

 55,024,731  55,266,318 

    

      يخصم:

 571,507  525,510 الموجودات الثابتة

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

 10,576,403  13,292,451 

 41,973,867  44,448,328 الزكاة وعاء 

    

 4,197,387  4,947,615 (٪10حصة المساهم السعودي في وعاء الزكاة )

 107,895  19,500 معدلة لعدد األيام %2.5الزكاة بواقع 

    ضريبة الدخل الحالية

 2,300,444  3,884,681 ( ٪20حصة المساهم األجنبي في صافي الربح المعدل )

 460,089  776,936 %20الدخل بواقع ضريبة 

 -  33,557 تعديل سنة سابقة 

    اإلعفاء الضريبي المؤجل 

 173,930  378,617 بداية وعكس الفروقات المؤقتة وخسائر الضريبة غير المثبتة

 741,914  1,208,610 إجمالي مصروفات )مزايا( الزكاة وضريبة الدخل للسنة 

 

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

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

 يونيو   30 

 م 2021

 يونيو  30 

 م 2020 
    

 (4,009,063)  (3,835,133) الرصيد في بداية العام 

 20,795  74,438 عكس / )نشأة( االختالفات المؤقتة

 153,135  279,889 عكس / )االعتراف( بالخسائر الضريبية غير المعترف بها سابقًا 

 -  24,291 عكس نتيجة لتغير في المساهمة

 173,930  378,617 مصروف / )فائدة( ضريبة مؤجلة

 (3,835,133)  (3,456,515) الرصيد في نهاية العام 
 

 

م إعادة تقييم لربحية الشركة في المستقبل. وتماشياً مع خطة عمل الشركة، تتوقع  2021يونيو  30أجرت اإلدارة في 

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

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

  30مليون لاير سعودي كما في    3,83م و  2021يونيو    30مليون لاير سعودي كما في    3.46خسائر ضريبية بمبلغ  

 م. 2020يونيو 
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 موقف الربوط  15-1

عام   السنوات حتى  لجميع  والضريبية  الزكوية  إقراراتها  الشركة  طلبًا 2020قدمت  الشركة  تلقت   ، العام  . وخالل 

، والذي تم    2019و    2016للحصول على مزيد من المعلومات من الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنتين الضريبتين  

 .ة الزكاة والضريبة والجمارك. السنوات المذكورةتقديمه في الوقت المناسب وحصلت الشركة على تصريح من الهيئ

 

 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .16
 

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

 

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

 يونيو   30 

 م 2021
 

 يونيو  30

 م 2020 
    

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

    قائمة الدخل 

 567,467  482,221 تكلفة خدمة حالية 

 51,004  26,158 المنافع المحددة تكلفة التمويل على التزامات 

    الحركات النقدية 

 ( 364,183)  (348,497) منافع مدفوعة خالل الفترة

    الدخل الشامل اآلخر 

 ( 411,014)  (571,952) )األرباح(/الخسائر االكتوارية

 1,482,937  1,070,867 القيمة الحالية للرصيد الختامي اللتزامات المنافع المحددة

 

 االفتراضات االكتوارية األساسية  16-2

 

 يونيو   30

 م 1202
 

 يونيو  30

 م 2020
 

     

  ٪ 2.00  %2.50 معدل الخصم )٪ سنوياً(

  ٪ 4.24+  %2.50+ معدل التغير في الرواتب )٪ سنوياً( 

 

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

 المنشورة والخبرة في المنطقة. تم تحديد معدالت التناقص باستخدام قياسات وتُعدل وفقاً للخبرة التي تملكها الشركة. 

 

 حساسية االفتراضات االكتوارية  16-3

تجاه االفتراضات   م2020يونيو    30و    م 2021يونيو    30يبين الجدول أدناه أثر تقييم التزامات المنافع المحددة كما في  

 أعاله. 2-16األساسية المذكورة في بند 

 

 بآالف الرياالت السعودية  

 زيادة/ )نقص(  -األثر على التزامات المنافع المحددة  م 2021يونيو  30

التغير في   األساس سيناريو 

 االفتراضات

الزيادة في  

 االفتراضات

النقص في  

 االفتراضات

 73 (64) %1.00 معدل الخصم 

 (70) 77 %1.00 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 زيادة/ )نقص(  -األثر على التزامات المنافع المحددة  م 2020يونيو  30

التغير في  األساس سيناريو 

 االفتراضات

الزيادة في  

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 114 (96) %1.00 معدل الخصم 

 ( 102) 113 %1.00 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب
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 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )يتبع(  .16
 

 االستحقاق المتوقع  16-4
 

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

 

 بآالف الرياالت السعودية 

 سنوات  5إلى  2 سنة واحدة م 1202يونيو  30

  10إلى  6

 سنوات

 10أكثر من 

 اإلجمالي سنوات

1,071 150 460 271 389 2,341 

  

 سنوات 5إلى   2 سنة واحدة م 2020يونيو  30

  10إلى   6

 سنوات 

 أكثر من 

 اإلجمالي سنوات 10

1,482 197 587 392 543 1,719 
 

سنوات في    6.96و    م2021يونيو    30سنوات في    6.38إن فترة المتوسط المرجح اللتزامات المنافع المحددة هي  

 . م2020يونيو  30

 

 ترتيبات الدفع على أساس السهم .17
م خطة دفع على أساس السهم التي يتم تسويتها بحقوق ملكية )"الخطة"( والتي 2019سبتمبر    30قدمت الشركة في  

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

 ت بغرض تملك حصة في الشركة.  لشركة أشمور كايمان المحدودة )"أشمور كايمان"( والتي تأسس 

 

إلى    م2021يونيو    30من رأس مال الشركة القائم كما في    ٪10ووفقاً للخطة، يتعين على الشركة إصدار أسهم تمثل  

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

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

 سنوات.  5المالي. إن شرط االكتساب هو  المديرات والعليا الرئيس التنفيذي ومدير العملي

 

 ترتيبات الدفع على أساس السهم التي يتم تسويتها بحقوق ملكية 

 

 فيما يلي المكافآت المستحقة بموجب الخطة: 

 م 2020يونيو  30 م 2021يونيو  30 

عدد األسهم  

التي تخضع  

 للمكافآت 

القيمة العادلة  

 في تاريخ المنح 

عدد األسهم 

التي تخضع  

 للمكافآت 

القيمة العادلة  

في تاريخ  

 المنح

 - - - 311,099 في بداية السنة 

 10 311,099 - - الممنوحة

 - - 10 (19,989) المكتسبة 

 - - 10 (13,332) المنتهية 

  311,099  277,778 المكافآت المستحقة في نهاية السنة

 

 سهماً نتيجة ترك الموظفين. 13،332سهماً وتم تسويتها نقداً ، وانقضى  19،989تم اكتساب  خالل العام ،

 

مليون لاير سعودي فيما يتعلق    1.2خالل العام ، سجلت الشركة إجمالي مصاريف مدفوعات على أساس األسهم بقيمة  

 بخطة تسوية األسهم. 

 

الشركة وظهر كرصيد مستحق الدفع بين الشركات مع   في  SBP، تم تحويل احتياطي    2020يوليو    1اعتباًرا من  

AISA Ashmore Cayman   سنوات.  5الذي يقوم بتسوية منح األسهم في نهاية فترة االستحقاق البالغة 

 

لاير سعودي للسهم الواحد إلى أحدث منح فوري لألسهم لموظف بسعر المنحة البالغ   10تستند القيمة العادلة البالغة  

 لاير سعودي. 10
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 المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال  .18
 

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

هـ(. ووفقاً لهذه القواعد، حددت هيئة السوق المالية اإلطار والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس  1434

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

 مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما يلي: 

 

 يونيو   30 

2021 
 

 يونيو  30

 م 2020

 قاعدة رأس المال: 
بآالف الرياالت 

 السعودية
 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 36,114  40,362 الشريحة األولى لرأس المال  

 --   -- الشريحة الثانية لرأس المال  
 36,114  40,362 إجمالي قاعدة راس المال  

    الحد األدنى لمتطلبات رأس المال:
 --   -- مخاطر السوق 
 5,517  11,641 مخاطر االئتمان 
 6,977  11,812 مخاطر التشغيل  

 9,635  23,453 إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 

 

 يونيو   30 

 م 2021
 

 يونيو  30

 م 2020 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت  

 السعودية

    نسبة كفاية رأس المال: 

     
 23,620  16,909 الفائض في رأس المال  

 2.89  1.72 ( وقتمعدل رأس المال ) 1الشريحة  

 2.89  1.72 (وقتإجمالي نسبة رأس المال ) 

     

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

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

ءات لضمان حصول الشركة على رأس مال كاٍف  وضمان االمتثال للنسب التنظيمية المحلية. تم تصميم هذه اإلجرا 

 لتلبية متطلبات رأس المال التنظيمي المحلي في جميع األوقات.

 تتكون قاعدة رأس مال الشركة من  (أ

 

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

 احتياطيات إعادة التقييم.  

 

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

 

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

 من قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية. 3المحددة في القسم  

 

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

 لمحافظة على قاعدة رأس مال قوية.المالية وللحفاظ على قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة وا
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المخاطر هي عملية مستمرة   إدارة  المساهم.  القيمة لدى  إنشاء وحماية  المخاطر في  إدارة  الشركة عند  يتمثل هدف 

 تتطلب التحديد والتحليل والتقليل منها ومراقبة المخاطر والضوابط بشكل مستمر. 

 

إدارة الشركة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. إن  يكون مجلس  

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

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

التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. وتهدف الشركة من خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة  

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

ائف المخاطر واالمتثال. تتم إدارة أنشطة إدارة المخاطر اليومية داخل كل وحدة أعمال معنية.  الشركة بتخصيص وظ

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

 المخاطر.

 

 األدوات المالية: تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن 

 مخاطر السوق؛ •

 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  

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

 األطراف ذات العالقة والدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى.
 

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

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

 فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة: 
 

 

  يونيو 30

 م 1202

 يونيو   30 

 م 2020

 

      

  32,089,089  33,134,326  نقد وما في حكمه 

الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة  

 األخرى
 16,296,194  11,455,017  

  49,430,520  43,544,106  

 

 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

بشكل رئيسي أتعاب إدارة أصول مدينة وتأمينات إيجارات،  الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى  تمثل   ( ب

 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 

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

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

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

مليون   38.70:  م2020يونيو    30)  م2021يونيو    30مليون لاير سعودي كما في    41.90المطلوبات المتداولة بمبلغ  

 لاير سعودي(. 
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 مخاطر معدالت العمولة الخاصة   19-3
 

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

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

 ذلك، ال تتعرض الشركة للتذبذبات في أسعار العمولة الخاصة.  األجل المحتفظ بها لدى بنك محلي وتحمل أسعار ثابتة. ل

 

 مخاطر العملة  19-4

 

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

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

األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة. وتدار مخاطر العملة بصورة منتظمة من خالل مراقبة التغيرات  

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

 لوبات النقدية للشركة هي في األساس بالدوالر األمريكي المرتبط بالريال السعودي. حيث أن غالبية الموجودات والمط 

  

  أصول التي تخضع لإلدارة .20
 

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

، بلغت قيمة األصول التي تخضع لإلدارة  م2021يونيو    30بواسطة الشركة وذلك بوصفها مدير الصندوق. كما في  

  سعودي(.  مليار لاير 4.54: م2020يونيو  30مليار لاير سعودي ) 6.95
 

 الصناديق التي تخضع إلدارة الشركة هي كما يلي: 

 صندوق أشمور لألسهم السعودية -

 صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة -

 صندوق أشمور الخليجي للتعليم  -

 السعودية لألغذيةصندوق أشمور  -

 للمدى القصير   صندوق أشمور -

 3صندوق أشمور لالستثمار  -

 1للرعاية الصحية  صندوق أشمور  -

 2  صندوق أشمور للرعاية الصحية -
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 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 

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

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

 

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

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

لتقديم  مناقصة. السوق النشط هي السوق التي تتم فيها معامالت الموجودات أو المطلوبات ذات تكرر وحجم كاِف 

 معلومات عن األسعار على أساس مستمر. 

 

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

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

 

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

 إليها في تاريخ القياس.

 

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

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

ت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير القابلة : مدخال3المستوى  

 للمالحظة(.

 

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

 م. 2020يونيو  30م و 2021يونيو   30الشامل اآلخر كما في 

 

ال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بشكل جوهري عن قيمها الدفترية في قائمة المركز المالي كما 

 ا يتم اإلعتراف بالتكلفة المطفأة  م ألنه2020يونيو  30م و  2021يونيو  30في 

 

 االلتزامات المحتملة   .22
 

بقيمة   الهيئة ربط ضريبي  السنة، أصدرت  المدفوعة    712،953خالل  المضافة  القيمة  لاير سعودي تحت ضريبة 

. ومع ذلك، بناًء على رأي مستشار الشركة، تعتقد اإلدارة أن الشركة ستكون قادرة 2020و  2019للسنتين الماليتين  

 على استرداد المبلغ المدفوع إلى الهيئة وقد قدمت الشركة اعتراضا على الربط أعاله.

 

 اعتماد مجلس اإلدارة .23
 

 م(.2021 سبتمبر 21هـ )الموافق  1443 صفر  14تم اعتماد القوائم المالية بواسطة مجلس اإلدارة في 
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