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 البيئة االقتصادية .1

، الماليخالل العام المالي الماضي، شهد االقتصاد السعودي العديد من التطورات، خصوصًا في النصف االول من العام 
متبوعًا باعتماد السلطات المحلية  السنة الماليةأسعار النفط خالل  توسطم مدعومة بارتفاع في االنفاق الحكومي و ارتفاع

ارتفاع  ما أدى إلى (COVID-19) 19-رفع لبعديد من القيود المرتبطة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجدفي المملكة 
واالنتعاش العام في االقتصاد المحلي في عدد من القطاعات  في اداء مؤشر السوق السعودي )تداول( خالل الفترة المذكورة

والمبادرات  برامجالبتطبيق عدد من  السعودية الحكومةبه  قامتويأتي هذا االنتعاش االقتصادي أيضا بما . االقتصادية
لتخفيف العبء االقتصادي على المواطنين والمقيمين والشركات العاملة في المملكة بشكل يساهم في تخفيف األثر السلبي 

التي قامت بها الصالحات االقتصادية واالجتماعية ل على استدامة بعض القطاعات المتضررة منها. وهذا يأتي امتداداً 
باالضافة الى توسيع القاعدة  التي نتج عنها تمكين المرأة السعودية في سوق العملو  االعوام الماضيةخالل الحكومة 

. وقد أسهم ذلك في ، والذي كان له أثر إيجابي في تقوية قاعدة القوى العاملة في المملكةاالقتصادية لتنويع مصادر الدخل
 . من جانبهمنفاق اإلوإنعاش  ينتعزيز ثقة المستهلك

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

وغيرها من المبادرات التي تستهدف جذب  الضريبيةتعديالت على االنظمة في الستمرار اال و، تطوير الموارد البشرية
استمرت الحكومة السعودية في اصالح  فقدفعلى سبيل المثال، . المستثمرين الدوليين الى أكبر اقتصاد في الشرق االوسط

زيز دور االنظمة التعليمية والتدريبية لتعزيز سوق العمل بمخرجات تتوائم مع متطلبات القطاع الخاص وذلك استعدادًا لتع
 .الميزانية العامة للدولةعبء على الالقطاع الخاص ضمن مخططات تنويع الدخل وتخفيف 

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

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

وانتعاش عام في أسواق أدوات الدين مدعومة بعدد من االصدارات  ( للسوق السعوديFuture Marketsالسوق المستقبلية )
ء الحكومية لعدد من الصكوك المحلية، مما خلق منحنى عائد سيساهم في تحفيز اصدارات من القطاع الخاص، وهي جز 

اضافة إن هذه االصالحات في االسواق المالية نتج عنها . 2030مهم من برنامج تطوير القطاع المالي، إحدى برمج رؤية 
و أس آند بي  MSCIو مؤشر إم إس إي آي  FTSEمؤشر فوتسي رسل  الى( تداول)لألوراق المالية السوق السعودي 

S&P  األسواق  من أكبرالسوق السعودية  لة، جاع2019العام  منذعدة مراحل والتي بدأت فعليًا، وعلى ، لألسواق الناشئة
 هذا القرار بعد أن مرت السوق السعودية بعدد من التحسينات أس آند بي و وقد أتخذت فوتسي و إم إس إي. النامية حجماً 

 . األجانبفي االنظمة واللوائح و التي ساهمت في جعل السوق أكثر شفافّيًة وانفتاحًا للمستثمرين 
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يات هو بلوغ هدف التوازن المالي وتسعى الحكومة إلى بلوغ التوازن المالي مع تحفيز االقتصاد على النمو، ولعل اهم التحد
عدة تجاه تقليل ، حيث قامت الحكومة بتعديالت في اسعار قطاع الطاقة المحلية، باالضافة الى خطوات م2023عام في 

الدعم لبعض األسر السعودية لمواجهة هذه ارتفاع االسعار في هذه  مع االخذ بالحسبان استمرار والمياهالدعم المقدم للطاقة 
ضريبة القيمة المضافة والرسوم  رفع نسبةأما من الناحية الضربية فقد تم تحسين مصادر الدخل الحكومية عبر . الخدمات

 . على العمالة األجنبية

. وخارجها لمستثمرين في المملكةرسائل إيجابية ل ببعثقامت  التخصيصامج للحكومة وبر  االقتصاديأجندة اإلصالح إن 
مجموعة  من خاللفرصًا استثمارية كبيرة  وبرنامج تطوير القطاع المالي، 2030 المملكة رؤيةالتدابير المحددة في  تيحوت

 . ويع وتعميق السوق المالي المحليمن خالل تن المملكة اقتصاد في مستقبل تطور ايجابيمتنوعة من القطاعات، وتعد بتحقيق 

 
 األنشطة الرئيسية لشركة أشمور لالستثمار السعودية   .2

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

الى تعزيز حجم بالتكاليف التشغيلية باالضافة  الصارمبالمرونة المناسبة لمواجهة التقلبات االقتصادية وذلك من ناحية التحكم 
تتطّلع شركة أشمور و السنة المالية للشركة مما كان له االثر االيجابي على التدفقات النقدية للشركة.    االصول المدارة خالل

نشر قدرات البحث،  إلى أن تحتل مكانًة رياديًة في قطاع إدارة األصول في المملكة العربية السعودية، وذلك من خالل
، والمهارات التنفيذية الخاصة بها في السوق السعودي، لتزامراءات المتصلة بالمخاطر واالومهارات تقنية المعلومات، واإلج

باإلضافة إلى نشر أهم ما تتمّيز به الشركة وهو خبرات االستثمار في األسوق الناشئة. وبالتالي، تنطوي رسالة الشركة في 
الخاصة باألسواق الناشئة، على األهداف و  مجموعة أشمورية السعودية، باالّتساق مع االستراتيجية العالمية المملكة العرب
 الثالثة التالية:

 للعمالء لشرق األوسطوالمملكة العربية السعودية توفير مجموعة من منتجات الصناديق االستثمارية ذات الصلة با 
 ةوالدولي ةقليميواال ةالمحلياالسواق في 

  التي ستستمر في تطوير منتجات جديدة من أجل توفير  واالقليمية أعمال إدارة االستثمارات المحلية نموتطوير و
 عوائد والمخاطر ي صناديق لتنويع مستويات الالمزيد من الفرص للمستثمرين لالستثمار ف

  وصناديقي منتجات لالستثمار ف المملكة، وذلك جمن مختلف الفئات، من داخل و خار استقطاب مستثمرين 
 ذلك مالئماً  متى كانالدولي  المحلي واالقليمي و أشمور على الصعيدمجموعة 

 
 تقديم المشورةو ولتحقيق هذه الغايات، حصلت شركة أشمور لالستثمار السعودية على التراخيص الالزمة الخاصة باإلدارة 

 14شركة أشمور لالستثمار السعودية التراخيص اآلنفة الذكر بتاريخ هيئة ال. وقد منحت )الهيئة( من هيئة السوق المالية
وحصلت الشركة على رخصة الترتيب في شهر سبتمبر في . 2014سبتمبر،  28التشغيلي بتاريخ  والترخيص 2014يناير، 
 إدارة خدمات بتقديم من الهيئة ةمرخص والشركة حالياً م، بعد موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة. 2017العام 

 .المالية األوراق في المشورة وتقديم المالية، األوراق في والترتيب الصناديق، وتشغيل االستثمارات
   



 

5 
 

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

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

صكوك صادرة خصيصًا لتمويل عملية تطوير مستشفى في مدينة الرياض. ومنذ السنة  من خاللفي توليد عوائد عالية 
في المملكة بشكل خاص وفي منطقة الخليج  في تعزيز تواجدهاازدادت إمكانيات الشركة بفضل رغبتها ، 2017المالية للعام 

رأس المال. ولتلبية الطلب المتزايد في التنويع  ةفي الملكية الخاصة مغلق ثالثة صناديقذلك عن إطالق . وأسفر بشكل عام
 2017االستثماري وذلك في طرح بدائل استثمارية في األسواق الناشئة العالمية، تم إطالق صندوق خاص في شهر مارس 

  أدوات الدخل الثابت للمدى القصير. صندوق اشمور لكسمبورغ العالمي كالصندوق األساسي فيمع إدراج 
لمحافظ فضاًل عن ذلك، شهدت إدارة محافظ وصناديق االسهم المتداولة توسعًا كبيرًا خالل فترة إعداد التقرير وذلك الدارتها 

مليار ريال سعودي  7,01أكثر من  ، حيث بلغت حجم االصول تحت االدارة ينودولي ينلمستثمرين مؤسسيين محليوصناديق 
% عن السنة المالية 3.1 ارتفاع قدرها م(، بنسبة2021يونيو  30المنتهية في المالية للسنة ريال سعودي  6.8مقارنة بـ )

وباإلضافة إلى ما سلف ذكره، تضطلع شركة أشمور لالستثمار السعودية حاليًا بدور استشاري في ما يخص   السابقة.
مشترك عام في المنطقة باالضافة  استثماري  صندوق أشمور لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي يعتبر أقدم صندوق 

 لجغرافية المشابهة. الى عدد من المحافظ والصناديق االستثمارية ذات التغطية ا
 

 النتائج المالية .3
 الشركة اجمالي دخل تشغيلي بمبلغ وقدره فيها حققت . للشركة السابعةكانت الفترة المالية الخاضعة للمراجعة سنة التشغيل 

حققت  م(، و2021يونيو  30المنتهية في المالية للسنة ريال سعودي  52,194,744مقارنة بـ ريال سعودي ) 44,738,318
المالية للسنة ريال سعودي  4,947,471مقارنة بـ ريال سعودي ) 14,362,666الشركة اجمالي أرباح تشغيلية بمبلغ وقدره  

. وحققت الشركة صافي ارباح وقدرها عن السنة المالية السابقة %190( وبنسبة ارتفاع قدرها م2021يونيو  30المنتهية في 
وبنسبة  م(2021يونيو  30المنتهية في المالية للسنة ريال سعودي  3,869,474ـ ريال سعودي ) مقارنة ب 11,635,324
 . عن السنة المالية السابقة %193ارتفاع قدرها 
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مع هذا  البسام بي كي أف محاسبون قانونيون ة القوائم المالية الُمراجعة ورأي مراجع الحسابات الخارجي، شرك تم ارفاق
 التقرير.

 
 )بالريال السعودي(: سنوات  خمسةبيان أصول وخصوم الشركة الخر 

 صافي األرباح )الخسائر( اجمالي الخصوم اجمالي األصول السنة المالية
2022 75,786,640 18,194,931 11,635,324 
2021 54,355,210 9,536,059 3,869,474 
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 
 وخطط الشركة األعمال يرتطو  .4

 
التي ُوضعت منذ البدء لدى تأسيس  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. 

بإدارة . أيضًا قامت الشركة وبنجاح االقليميةاألسهم السعودية و  في الشركة وبنجاح في إدارة صناديق ومحافظ استمرت
أشمور للرعاية  ياألغذية وصندوق التعليم الخليجي باالضافة الى تدشين صندوق الملكية الخاصة مثل صندوق  صناديق

ء مكتب تمثيلي انشابالشركة  كما قامت .ر وتشغيل مستشفى عام في مدينة جدةوالذي سيقوم بتطوي 2ورقم  1الصحية رقم 
 في مدينة دبي بغرض دعم المنتجات االستثمارية للشركة.

  
 مجلس اإلدارة  .5

 
شركة أشمور لالستثمار السعودية، واتخاذ القرارات المتعّلقة بتوّجه الشركة  أعمال يتوّلى مجلس اإلدارة مسؤولية الرقابة على

االستراتيجي، وقياس مستوى التقّدم نحو تحقيق األهداف المنشودة. وقد أنشأ المجلس، لضمان الرقابة الفعالة على أنشطة 
هذه اللجان، لجاناً فرعية للمجلس تتوّلى واجبات  ، ولجنًة للتعيينات. وتعتبرللمكافاتالشركة، لجنًة للمراجعة والمخاطر، ولجنًة 

 ومسؤوليات رسمية موكلة إليها بموجب الصالحيات المكتوبة.
لفترة ثالث  م2020المنعقدة في يوليو  العاديةالتالية أسماؤهم خالل الجمعية العمومية  اعضاء مجلس االدارةوتم تعيين 

 سنوات:
أخرى خالل العام  شركات لس إدارةامج عضوية التصنيف االسم

 المالي
 رئيس مجلس اإلدارة  السويلمبن عبدهللا الدكتور خالد 

  مستقل
  بنك الخليج الدولي )البحرين(مجموعة 

 شركة المراكز العربية 

 )شركة فجر المالية )دبي 
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أخرى خالل العام  شركات لس إدارةامج عضوية التصنيف االسم
 المالي

نائب رئيس مجلس  االستاذ راكان بن عبدهللا أبو نيان 
 االدارة 

 عضو مجلس ادارة
 مستقل

 شركة إحاطة المالية 
  شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة

 التأمين التعاوني )ميدغلف(
 مجموعة أبو نيان القابضة 
 شركة المطاحن األولى 

 وليد بن سليمان أبانميالدكتور 
 (2021 نوفمبر)استقال في شهر 

عضو مجلس ادارة 
 مستقل

  السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار
 "سوديك"

  شركة سوليدير انترناشيونال DIFC 
 شركة روافد الجود 
 شركة أبانمي الصناعية 
 "شركة صناعة العزل العربية "عوازل 

 

 االستاذ سعد بن ابراهيم الموسى
 (2022 فبرايرفي شهر  تعين)

عضو مجلس ادارة 
 مستقل

 شركة زين السعودية لالتصاالت 
  شركة فالي ناس 
  شركة انماء الروابي للتطوير العقاري

 م( 5/6/2022)حتى تاريخ 
 الدكتور عبدهللا بن عبدالرحمن الشويعـر

 
 عضو مجلس ادارة

 تنفيذي
 )العضو المنتدب(

  الشركة السعودية لالستثمار الزراعي و
 االنتاج الحيواني

  لالستثمارشركة العصامية 
 عضو مجلس ادارة  السيد توماس شيبي

 غير تنفيذي
  إيه إيه ديفيلوبمنت كابيتال إنفستمنت

 ماناجرز )موريشيوس( ش.م.م
 ألدويتش أدمينيسترايشن سيرفيسز ليمتد 
 شركة أشمور إلدارة األصول المحدودة 
  شركة أشمور إلدارة االستثمارات

 المحدودة الخاصة )سنغافورة(
  االستشارية لالستثماراتشركة أشمور 

 المحدودة
  شركة أشمور إلدارة االستثمارات

 المحدودة
  شركة أشمور لالستثمارات المحدودة

 )المملكة المتحدة(
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  شركة أشمور للخدمات اإلدارية، شركة
 مساهمة مبّسطة في كولومبيا

 شركة أشمور إلدارة المحافظ المحدودة 
 مجموعة أشمور، شركة عامة محدودة 
  ر لخدمات االستشارات شركة أشمو

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 
 اك أب مانجمنت كومباني اشمور ب

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

 ليمتد 
 خدمات االستشارات ركة أشمور لش

 )كولومبيا(
 ابراهيم عاصم االستاذ

 
 عضو مجلس ادارة 

  غير تنفيذي
 جي اي ام اس 
 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: 

 ثالث مراتاجتمع مجلس اإلدارة  -
 مرات  ثالثاجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر  -
 مرتينالمكافات  و الترشيحاتاجتمعت لجنة  -
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 : *الحضور في اجتماعات مجلس اإلدارة
2022فبراير  21  2021سبتمبر 21 االسم  2022يونيو  28   

 الدكتور خالد السويلم 
   

    االستاذ راكان أبونيان

 - -  **الدكتور وليد أبانمي

   - ***االستاذ سعد الموسى

    االستاذ توماس شيبي

    االستاذ ابراهيم عاصم

    الدكتور عبدهللا الشويعر

 *يشمل الحضور عبر وسائل االتصال الحديثة 
 م2021** استقال الدكتور وليد أبانمي من مجلس االدارة واللجان التابعة في شهر نوفمبر 

 م2022 فبراير*** تم تعيين االستاذ سعد الموسى عضوًا في مجلس االدارة في شهر 
 لجان مجلس اإلدارة

  
لجنة المراجعة 

 والمخاطر
 

تعتبر لجنة المراجعة والمخاطر مسؤولًة عن مساعدة مجلس اإلدارة في توّلي المسؤوليات 
التقارير السنوية والمرحلية،  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 

بنظرها اتخاذ خطوة ما،  المجلس، ضمن نطاق صالحياتها، تقاريرًا حول أي مسألة تستوجب
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 أيالخارجي، ان وجدت اإلدارة ومراجع الحسابات
التقارير بالنيابة عن لجنة  االلتزاماو المخاطر. ويعّد رئيس  بااللتزاممشاكل محتملة تتعلق 

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

 ي تستوجب احاطة المجلس بهاذات االهمية والتكامل أعضاء مجلس اإلدارة حول المسائل 
 .أو اتخاذ قرار بشأنها

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

 عضوية لجنة المراجعة والمخاطر:
 الرئيس وعضو مستقل في مجلس اإلدارة- االستاذ راكان أبو نيان 
 عضو مستقل-قيل حالخالد  االستاذ 
  عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة-السيد توم شيبي 
  المدعوون:  
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o الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب 
o  سكرتير( ومكافحة غسل االموال االلتزامرئيس( 
o الشؤون المالية والمخاطر  مدير 
o المراجع الداخلي 

 .عند الحاجة أعضاء آخرين أو طلب حضور موظفين معينين اضافةويمكن 
 

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

 
 : *والمخاطر لجنة المراجعةالحضور في اجتماعات 

2022فبراير  21  2021سبتمبر 21 االسم  2022يونيو  28   

 االستاذ راكان أبو نيان
   

    االستاذ توماس شيبي

    االستاذ خالد الحقيل

 *يشمل الحضور عبر وسائل االتصال الحديثة 
 

و  الترشيحاتلجنة 
 المكافات

 

المجلس إلى  بعضويةمسؤولًة عن تقديم التوصيات المتعّلقة  الترشيحات والمكافاتتعتبر لجنة 
الشاغرة  االماكنالمقترحين لمجلس اإلدارة، لغرض ملء  االعضاءمجلس اإلدارة، بما في ذلك 

المنبثقة و عية ء المناسبين للجان الفر . كما أنها مسؤولة كذلك عن تعيين األعضافي المجلس
مسؤولًة عن إطار كما أن اللجنة واعضائها. أداء المجلس مناقشة عن كذلك  و ،من المجلس

العمل أو السياسة الشاملة الخاصة بتوزيع األجور بصورة عادلة، وبأداء اإلدارة. ويتم تحديدها 
 واحدة مّرة الترشيحات والمكافاتبالطريقة التي تخدم مصلحة الشركة ومساهميها. تجتمع لجنة 

جعة ودراسة واتخاذ شركة وذلك لمرالوخصوصًا بعد انتهاء السنة المالية لسنويًا على األقل، 
 .القرارات المناسبة في ما يتعلق ببرنامج المكافآت للموظفين

  
، شركةالمجلس إدارة  عضو، (2021)حتى نهاية شهر نوفمبر  وليد أبانميأس اللجنة الدكتور ر 
، واالستاذ توم شيبي (2021)ترأس اللجنة من شهر نوفمبر  خالد السويلمالدكتور بعضوية و 

يمكن ضم . و (2022الموسى )تم تعيينة عضوًا في اللجنة في شهر يونيو واالستاذ سعد 
  . خالل السنة المالية ماعيناجت اللجنة وقد اجتمعت .عند الحاجة أعضاء آخرين

 : *والمكافات الترشيحاتلجنة الحضور في اجتماعات 
2021نوفمبر  1 االسم  2022يونيو  28   

 الدكتور وليد أبانمي
 

- 

   الدكتور خالد السويلم 

   االستاذ توم شيبي

 *يشمل الحضور عبر وسائل االتصال الحديثة 
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 التنفيذيينوكبار المكافات والتعويضات ألعضاء مجلس االدارة   .6
 

 
 يانالب

 المجلسأعضاء 
 *التنفيذيين

 )بألف ريال سعودي(

  غير التنفيذيين المجلسأعضاء 
 )بألف ريال سعودي(

 المستقلين  المجلسأعضاء 
 )بألف ريال سعودي(

بدل حضور جلسات 
 المجلس

 ال يوجد ال يوجد اليوجد
 

بدل حضور جلسات 
 اللجان

 20,000 ال يوجد ال يوجد

 412,500 ال يوجد ال يوجد الدورية والسنوية المكافآت
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد الخطط التحفيزية

 مزايا أو تعويضات أي
 تدفع بشكل  أخرى  عينية
 سنوي  أو شهري 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 432,500 ال يوجد ال يوجد المجموع
 .اإلدارة مجلس في أعضاء بصفتهم *
 

 
 يانالب

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

 )بألف ريال سعودي(
 3,459 واالجورالرواتب 

 1,482 بدالتال
 4,188 الدورية والسنوية المكافآت

 تقدم الشركة برامج تحفيزية طويلة األجل للموظفين. الخطط التحفيزية
 ال يتم تحديد قيمة هذه البرامج الرتباطها باداء الشركة المستقبلي.

 ال يوجد العموالت
أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 

 بشكل شهري أو سنوي 
60 

 9,189 المجموع
 

 بيان ألي ترتيبات او اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس االدارة او كبار التنفيذيين عن أي مكافأت اوتعويضات .
 اليوجد
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في أي من أسهم الشركة أو أدوات اعضاء مجلس االدارة أي مصالح تعاقدية وأوراق مالية وضمانات يمتلكها  .7
 ، او تغيير في تلك المصلحة . الخاصة بهاالدين 

 
 ديونها.مصلحة تعاقدية في أسهم الشركة أو  أعضاء مجلس االدارةليس ألي من 

 
 إقرار مجلس االدارة .8

 
المالي، تكون الشركة طرفًا فيها ويكون ألحد أعضاء مجلس العام  خاللبعدم وجود عقود أو أعمال، مجلس اإلدارة  يقر

 االدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو أي شخص ذي عالقة بأي مصلحة فيها. 
 

 اإلقراض البنكي .9
 

 تسهيالت مالية من مؤسسات مالية. قروض اويؤكد مجلس اإلدارة أنه ليس للشركة أي 
 

 الصلةوأرصدة األطراف ذات  تعامالت .10
 

استخدام  مثل بعض األنشطة لمجموعة أشمور،  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 

. كما م شركة أشمور لالستثمار السعوديةقديم خدمات األنظمة لدعتبموجب اتفاق ل الداخلية لإلدارات لمنع تسرب المعلومات
 . للمجموعة والشرق األوسط ةاتفاق لتقديم خدمات استشارية تتعلق بأسواق رأس المال الخليجي يوجد

 
 الشركات التابعة .11

 
 . م30/06/2022كما في تاريخ  مكتب تمثيلي في مدينة دبيلشركة أشمور لالستثمار السعودية 

 
 إجراءات الرقابة الداخلية للشركة نتائج التدقيق السنوي لفعالية  .12

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

في الشركة. وتم إجراء آخر مراجعة  وااللتزامفي لجنة المخاطر  الدوريةالسنوية والتواصل المنتظم مع رئيس اللجنة والمشاركة 
والمخاطر  المراجعة لجنة فإن ،المالي عامال خالل تمت التي المراجعة ةلخط ووفقا .م2022يوليو  شهرداخلية سنوية خالل 

 أي لها يحدث ولم بفعالية تعمل المالية رالتقاري بإعداد صلة وماله والتشغيلية والمحاسبية الماليةو  الرقابية األنظمة أن تؤكد
 .عنه اإلفصاح يستدعي المالي العام خالل لها ةجوهري اتقو خر 
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 إدارة المخاطر .13
 

تسعى شركة أشمور لالستثمار السعودية إلى تحديد ورصد وإدارة مخاطرها الرئيسية وترسيخ ثقافة الوعي بالمخاطر. وجرى 
 ذات الصلة لهيئة السوق المالية.  ةسياسات مجموعة أشمور وهي تتطرق إلى اللوائح التنفيذيإعداد السياسات قيد التنفيذ وفق 

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

 وقابل للتوقع في جميع أنشطة األعمال.
ترتكز ثقافة إدارة المخاطر لشركة أشمور لالستثمار السعودية على تحديد المخاطر المتعلقة باألعمال وإدارتها ورصدها كما 

، ولجنة لالستثمار، ولجنة لالستثمارات وااللتزاميما من خالل لجنة للمخاطر هذه المخاطر الس للتعامل مععلى هيكلية مصممة 
 البديلة، والعديد من السياسات على غرار سياسة الطرف المقابل.

 
كما تلتزم الشركة باعتماد إطار إلدارة المخاطر وتضمين مبادئ إدارة المخاطر وممارساتها في ثقافتها، وتخطيطها، وإجراءات 

ت وإجراءاتها التشغيلية والمتعلقة بعملية اإلبالغ. وتدعم ثقافة إدارة المخاطر المضمنة جديًا جهود الشركة من صنع القرارا
 أجل:
  هدافها االستراتيجية بكفاءة أكبرتحقيق أ، 
 مية واستخدامها على النحو األمثلتوزيع الموارد التنظي، 
  أفضلبصورة  التغيرات المستقبيلة المحتملةتعزيز القيمة من خالل االستفادة من الفرص وإدارة، 
  في الشركة، الداخليةات والسياساألنظمة في السوق المحلي  و اتالتشريع لألنظمة واالمتثال 
  تقليص احتمالية حصول المخاطر من خالل المراقبة الفعالة 

 
 تعريفات المخاطر الرئيسية: 

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

 الخطر االستراتيجي

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

 والموارد المستخدمة لبلوغها، وجودة التنفيذ. 

 الخطر الخارجي

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

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

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

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

التوسع،  على قدرةالضييق داخلية وخارجية، وتراجع قيمة االمتياز، وتقلص فرص األعمال، وت احتيالبالسمعة، وعمليات 
 واالفتقار إلى إمكانية إنفاذ العقود.

 الخطر التشغيلي

ينشأ الخطر التشغيلي عن احتمال أن يؤدي التسيير غير المالئم للصفقات، أو االخطاء الرقابية، أو أنظمة المعلومات غير 
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 
ة، وأنظمة رأسمالها ويكون ناجمًا عن مشكالت في تقديم الخدمات أو المنتجات. وهذا الخطر مرتبط بإجراءات الرقابة الداخلي

  المعلومات، ونزاهة الموظفين، واإلجراءات التشغيلية. 

 خطر السيولة 

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

 تنفيذ األمر أو تنفيذه بأسعار غير مناسبة.
 
 

 الغرامات والعقوبات .14
 على شركة أشمور لالستثمار السعودية.مالية  غراماتعقوبات أو أي  في السوق المالية م تفرض الجهات المنظمةل
 

. 2022-2021المالي  موظفيه على دعمهم المستمر خالل العام عمالئه وو  لمساهميه شكرال بتقديممجلس اإلدارة  ويتقدم 
على جهودها لتحسين بيئة االستثمار للمستثمرين المحليين واألجانب  للسوق المالية كما نعرب عن تقديرنا للجهات المنظمة

 على السواء.
     وهللا الموفق،،

 
 اإلدارةمجلس   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 شركة أشمور لالستثمار السعودية
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 م2022يونيو  30المنتهية في  للسنة
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 لمستقلامراجع التقرير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  شركة أشمور لالستثمار السعودية

  (شركة مساهمة مقفلة)

 م2022 يونيو 30المنتهية في  للسنة القوائم المالية

 
 

 الصفحة الفهرس

  
 2 - 1 مراجع المستقلالتقرير 

  
 3 قائمة المركز المالي

  
 4 قائمة الدخل

  
 5 قائمة الدخل الشامل

  
 6 المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 
 7 قائمة التدفقات النقدية

 
 25 - 8 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

  



 

 
 

 المراجع المستقل تقرير
كة   ةأشمور لالستثمار السعوديإىل السادة/ مساهمي شر

  التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 

(1 /2) 

 الرأي

ي 
كة الماىلي ل الجوهرية، المركزالجوانب   جميع من ، بشكل عادل تعرض المالية القوائم أن  رأينا، ف  كة اشمور لالستثمار السعوديشر كةةشر ( ")"الشر

ي  كما
ي  المنتهية النقدية للسنة وتدفقاتها وأدائها الماىلي  م2022يونيو  30ف 

  التاري    خ، ذلك ف 
 
ي المملكة المعتمدة الماىلي  الدولية للتقرير للمعايي   وفقا

 ف 
 . للمراجعي   والمحاسبي    ةالهيئة السعودي المعتمدة من  األخرى واإلصدارات والمعايي   السعودية، العربية

 
كة   يةلقد قمنا بمراجعة القوائم المال ي تشمل للشر

:  والت   ما يلي

 ،م2022يونيو  30ما كائمة المركز الماىلي  ق 

ي ذلك التاري    خ،ق 
 ائمة الرب  ح أو الخسارة للسنة المنتهية ف 

ي ذلك التاري    خ،لآلخر اائمة الدخل الشامل ق 
 لسنة المنتهية ف 

ي ق 
ات ف  ي ذلك التاري    خ،للكية مقوق الحائم التغي 

 لسنة المنتهية ف 

ي ذلك التاري    خ،ق 
 ائمة التدفقات النقدية المنتهية للسنة المنتهية ف 

ي تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة. ا 
 إليضاحات حول القوائم المالية والت 

 

 الرأي أساس

  بالمراجعة قمنا لقد
 
ي  المعتمدة للمعايي  الدولية للمراجعة وفقا

بالتفصيل  موضحة المعايي   تلك بموجب ومسؤوليتنا العربية السعودية.  المملكة ف 
ي 
ي  المالية القوائم مراجعة "مسؤوليات المراجع عن قسم ف 

كة عن مستقلون ونحن .تقريرنا " الوارد ف   لقواعد الشر
 
 المهنة وآداب سلوك وفقا

ي  المعتمدة
 بمسؤولياتنا األخالقية األخرى ، المالية للقوائم الصلة بمراجعتنا وذات السعودية العربية المملكة ف 

 
ينا أيضا

ّ
 لهذه وقد وف

 
 القواعد.  وفقا

ي 
ي  المراجعة أدلة فإن ،اعتقادنا وف 

  عليها حصلنا الت 
 
 أساس إلبداء رأينا.  لتوفي   عد كافية ومناسبةت

  المالية القوائم عن بالحوكمة والمكلفي    اإلدارة مسؤوليات

ي المملكة 
" المعتمدة ف   للمعايي  الدولية للتقرير الماىلي

 
العربية السعودية إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل "وفقا

كة، وهي ل وفقا و  راجعي   والمحاسبي   الهيئة السعودية للمالمعتمدة من  والمعايي  واإلصدارات األخرى  كات والنظام األساسي للشر نظام الشر
ورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من  ي ترى أنها ض 

 بسبب غش أو خطأ.  سواء   ،جوهريالتحريف الالمسؤولة عن الرقابة الداخلية الت 

كةفإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة  ،وعند إعداد القوائم المالية شأة مستمرة وعن اإلفصاح يحسب مقتض  الحال، عل البقاء كمن الشر
ي المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية  االستمراريةستخدام أساس إ، واباالستمراريةعن األمور المتعلقة 

كةف  أو إيقاف عملياتها،  الشر
 أو لم يكن لديها أي خيار آخر واقعي سوى القيام بذلك. 

ي  اإلدارة، هم ، أي مجلسوالمكلفون بالحوكمة
اف عل آلية التقرير الماىلي ف  كةالمسؤولون عن اإلشر  . الشر

 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 

ي الوصول إىل تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من التحريف الجوهري
سواء  بسبب غش أو خطأ، وإصدار  ،تتمثل أهدافنا ف 

 
 
ي تم القيام بها وفقا

للمعايي  تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. والتأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، لكنه ال يضمن أن المراجعة الت 
 عن التحريف الجوهري عند وج

 
ي المملكة العربية السعودية ستكشف دائما

 وده. الدولية للمراجعة المعتمدة ف 

 
 
ي مجملها، ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وت

عد التحريفات جوهرية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو ف 
ي يتخذها المستخدمون عل أساس هذه القوائم المالية. 

 عل القرارات االقتصادية الت 

 للمعا
 
ي تتم وفقا

ي ونحافظ وكجزء من عملية المراجعة الت 
ي المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهت 

يي  الدولية للمراجعة المعتمدة ف 

 :  بما يلي
 
ي طوال عملية المراجعة. ونقوم أيضا

 عل نزعة الشك المهت 

 
ي القوائم المالية ، سواء  بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات ت 

راجعة تستجيب محديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري ف 

الناتج عد خطر عدم اكتشاف التحريف الجوهري رأينا. وي  للتلك المخاطر، والحصول عل أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفي  أساس

 ألن الغش قد ينطوي عل تواطؤ أو تزوير أو إغفال ذكر متعمد أو إفادات مضللة أو 
 
عن غش أعل من الخطر الناتج عن خطأ، نظرا

 بة الداخلية. تجاوز للرقا



المراجع المستقل تقرير
كة  ةأشمور لالستثمار السعوديإىل السادة/ مساهمي شر

 (2/ 2)التقرير عن مراجعة القوائم المالية 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية )تتمة( 

ي ظل الظروف القائمة، ا 
لتوصل إىل فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة ف 

ي فاعلية الرقابة الداخلية. ل وليس 
 غرض إبداء رأي ف 

ي أعدتها فمحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واالقويم مدى مناسبة السياسات الت 
صاحات المتعلقة بها الت 

 اإلدارة. 

ي المحاسبة، ، ا 
ا إذا كان هناك عدم تأكد جوهري مو لتوصل إىل استنتاج بشأن مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية ف 

ة حول قدرة   كبي 
 
كةمتعلق بأحداث أو ظروف قد تثي  شكوكا ي تم  عل البقاء كمنشأة مستمرة الشر

 اىلي أدلة المراجعة الت 
 
استنادا

ي تقريرنا إىل االن أن  علينا فإن . وإذا خلصنا إىل وجود عدم تأكد جوهري، الحصول عليها 
العالقة الواردة فصاحات ذات لفت االنتباه ف 

ي القوائم المالية، أو علينا أن نقوم بتعديل رأينا إذا كانت تلك اال
ي تم  فصاحات غي  كافية. وتستند ف 

استنتاجاتنا إىل أدلة المراجعة الت 

ي توقف
 مستقبلية قد تسبب ف 

 
 أو ظروفا

 
كة الحصول عليها حت  تاري    خ تقرير المراجع. ومع ذلك، فإن أحداثا كمنشأة عن البقاء   الشر

 مستمرة. 

عير عن المعامالت ت صاحات، وما إذا كانت القوائم المالية فبما فيها اال ،لقوائم المالية  وهيكلها ومحتواها لقويم العرض العام ت 

ي تمثلها بطريقة تحقق 
. العرض العادل واألحداث الت 

ي ونحن نتواصل مع المكلفي   بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق 
المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما ف 

ي الرقابة الداخلية نقوم ب
 كتشافها أثناء المراجعة. إذلك أي أوجه قصور مهمة ف 

كاؤه عن البسام وشر

إبراهيم أحمد البسام
ي 
محاسب قانون 

 337ترخيص رقم:  
ه1444ربيع األول  01الرياض: 
2022سبتمير  27الموافق: 
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  شركة أشمور لالستثمار السعودية

  (شركة مساهمة مقفلة)

 قائمة المركز المالي

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
  

 كما في  

 
 إيضاح

 يونيو 30

  م2202

 يونيو 30

 م1202

     الموجودات

     

 33,145,759  48,095,461 6 نقد وما في حكمه

 17,227,426  24,448,690 7 دفعات مقدمة وموجودات أخرى

 3,456,515  2,863,678 13 موجودات ضريبية مؤجلة

 525,510  378,811 9 ممتلكات ومعدات، صافي

 54,355,210  75,786,640  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات وحقوق الملكية

     

     المطلوبات

 2,938,047  3,797,250 10 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 4,730,709  10,313,357 8 مستحق إلى طرف ذو عالقة

 796,436  2,331,338 13 مخصص الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

 1,070,867  1,752,986 14 التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 9,536,059  18,194,931  إجمالي المطلوبات
     

     حقوق الملكية

 50,000,000  51,388,888 1 رأس المال

 (6,181,419)  4,290,373  متراكمة(أرباح مبقاة / )خسائر 

 -  1,163,532  إحتياطي نظامي

 1,000,570  748,916  أرباح اكتوارية من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 44,819,151  57,591,709  المساهمينإجمالي حقوق 

 54,335,210  75,786,640  المساهمينإجمالي المطلوبات وحقوق 

     

  

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 21)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أشمور لالستثمار السعودية

 (شركة مساهمة مقفلة)

 قائمة الدخل

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
  

 
 

 المنتهية في  للسنة

 يونيو 30
 م1220  م2202 إيضاح 

     

 46,037,010  38,912,518 8 الدخل من أتعاب إدارة األصول

 1,283,858  3,346,250  الدخل من أتعاب االستشارات

 4,873,876  2,479,550 3.8 دخل أتعاب الخدمات

 52,194,744  44,738,318  الدخل التشغيلي
    

 

 16,615,840  17,483,562 11 رواتب ومصروفات الموظفين

 26,799,402  7,975,968 8 أتعاب إدارة األصولمصروفات 

 2,886,422  3,563,003 12 مصروفات عمومية وإدارية 

 945,611  1,353,119  أتعاب قانونية ومهنية

 47,247,275  30,375,652  المصروفات التشغيلية

     

 4,947,469  14,362,666  التشغيلي دخلصافي ال

     

 130,615  259,320  دخل آخر

     

 5,078,084  14,621,986  قبل الزكاة وضريبة الدخل سنةالدخل صافي 

     

 (1,208,610)  (2,986,662) 13 الزكاة وضريبة الدخل

     

 3,869,474  11,635,324  بعد الزكاة وضريبة الدخل لسنةادخل صافي 

 

 .يتجزأ من هذه القوائم الماليةجزءاً ال ( 21)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أشمور لالستثمار السعودية

 ( شركة مساهمة مقفلة)

 قائمة الدخل الشامل

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 

 
 

 المنتهية في  سنةلل

 يونيو 30
 م1220  م2202 إيضاح 

     
 3,869,474  11,635,324  بعد الزكاة وضريبة الدخل سنةصافي الدخل لل

     الدخل الشامل اآلخر

     بند ال يمكن إعادة تصنيفه الحقاً إلى قائمة الدخل 

 571,952  (251,654) 14 إعادة قياس التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 571,952  (251,654)  سنةالشاملة األخرى لل الدخل /( الخسارة)

     

 4,441,426  11,383,670  سنةلل إجمالي الدخل الشامل

 

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 21)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 لالستثمار السعوديةشركة أشمور 

  (شركة مساهمة مقفلة)

 المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)

 

 

 رأس المال إيضاح

 

  أرباح مبقاة

 احتياطي

  نظامي

األرباح 

االكتوارية اللتزام 

مكافأة نهاية 

   الخدمة للموظفين

احتياطي الدفع 

على أساس 

 اإلجمالي  السهم
              

يوليو  1الرصيد كما في 

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

             

خطة الدفع على أساس السهم 

 الذي يتم تسويته بحقوق ملكية
15.8 -  -  -  -  (1,249,938)  (1,249,938) 

             

 3,869,474  -  -  -  3,869,474  -  دخلصافي ال

 571,952  -  571,952  -  -  - 14 الدخل الشامل اآلخر

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

يونيو  30الرصيد كما في 

 م2021
 50,000,000  (6,181,419)  -  1,000,570  -  44,819,151 

             

             

يوليو  1الرصيد كما في 

 ،م2021
 50,000,000  (6,181,419)  -  1,000,570  -  44,819,151 

             

 1,388,888  -  -  -  -  1,388,888 1 إصدار اسهم

             

خطة الدفع على أساس السهم 

 الذي يتم تسويته بحقوق ملكية
15.8 -  -  -  -  -  - 

             

 11,635,324  -  -  -  11,635,324  -  دخلصافي ال

 (251,654)  -  (251,654)  -  -  - 14 الدخل الشامل اآلخر

 11,383,670  -  (251,654)  -  11,635,324  -  إجمالي الدخل الشامل

 -  -  -  1,163,532  (1,163,532)  - )ي(4 المحول الى االحتياطي النظامي
             

يونيو  30الرصيد كما في 

 م2022
 51,388,888  4,290,373  1,163,532  748,916  -  57,591,709 

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 21)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 شركة أشمور لالستثمار السعودية

  (شركة مساهمة مقفلة)

 قائمة التدفقات النقدية

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
 

  
 للسنة المنتهية في 

 يونيو 30
 م1220  م2202 إيضاح 

     

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

 5,078,084  14,621,986  السنة قبل الزكاة وضريبة الدخل دخلصافي 

     

قبل الزكاة وضريبة الدخل مع صافي النقد الناتج  دخلتسويات لمطابقة صافي ال
 :من األنشطة التشغيلية

    

     

 156,262  154,249 12 استهالك

 508,379  430,465 14 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 1,172,173  630,558 15 على أساس السهم مصروف الدفع
  15,837,258  6,914,898 

     النقص في الموجودات التشغيلية  / (الزيادة)صافي  

 (5,632,242)  )7,221,264( 7 الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى

 

 في المطلوبات التشغيلية / )النقص( صافي الزيادة 
    

 1,124,927  859,203 10 ومطلوبات متداولة أخرى مصروفات مستحقة

 (18,165)  5,027,089 8 مستحق إلى طرف ذو عالقة

  14,502,286  2,389,418 

 (672,344)  )858,922( 13 الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة خالل السنة

 (348,497)  - 14 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين خالل السنة

 (199,890)  )75,000( 15 على أساس السهم الذي يتم تسويته نقداً الدفع 

 1,168,687  413,568,36  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     

     التدفقات النقدية من النشاط االستثماري

 (110,265)  )7,550( 9 شراء ممتلكات ومعدات

 (110,265)  )7,550(  صافي النقد المستخدم في النشاط االستثماري
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 -  1,388,888 1 إصدار اسهم

 (1,753)  -  مدفوع من الجزء األساسي اللتزام عقد اإليجار

 (1,753)  1,388,888  األنشطة التمويلية( المستخدم في الناتج من / ) صافي النقد

     

 1,056,670  14,949,703  النقد وما في حكمهصافي الزيادة في 

 32,089,089  33,145,759  نقد وما في حكمه في بداية السنة 

 33,145,759  48,095,461 6 النقد وما في حكمه في نهاية السنة

 
    

 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية( 21)إلى ( 1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 

 .هذه القوائم المالية نيابة عن مجلس اإلدارة وفقاً لالعتماد الصادرتم توقيع 
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية .  1

 

هي شركة مساهمة مقفلة تأسست بموجب ترخيص استثمار أجنبي رقم "( الشركة)"لالستثمار السعودية  شركة أشمور

 13الموافق )هـ 1435جمادى اآلخرة  13الصادر عن وزارة االستثمار في المملكة العربية السعودية بتاريخ  1029350637555

 (. م2014أغسطس  3الموافق )هـ 1435شوال  7بتاريخ  1010420651وتعمل بموجب السجل التجاري رقم ( م2014أبريل 

 

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

 20الموافق )هـ 19/3/1435بتاريخ  22-14174االستشارات المتعلقة بأنشطة االستثمار بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم 

باإلضافة لهذه األنشطة، فقد اعتمدت هيئة السوق المالية تطبيق الشركة لالستثمار في أنشطة الترتيب من خالل خطابها (. م2014يناير 

 (.م2018يناير  16الموافق )هـ 29/4/1439للشركة بتاريخ 

 

 :إن الشركة مسجلة في العنوان التالي

  8022. ب.ص

 12213الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

بينما يتكون  لاير سعودي لكل سهم 10مليون سهم بقيمة  5.55مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من يتكون رأس 

 .لاير سعودي للسهم 10مليون سهم بقيمة  5.13رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للشركة من 

 

   :أدناه وفقاً للنسب المبينة أدناهم، إن الشركة مملوكة بواسطة المساهمين 2021م و2022يونيو  30كما في 

 

 م 2021يونيو  30  م 2022يونيو  30 

 عدد األسهم أسماء المساهمين

قيمة 

 اإلجمالي السهم

 

 عدد األسهم

قيمة 

 اإلجمالي السهم

        

شركة أشمور لالستثمار 

 المحدودة
5,000,000 10 50,000,000  5,000,000 10 50,000,000 

)كايمان(  AISAأشمور 

 المحدودة
138,888 10 1,388,888  - - - 

 5,138,888  51,388,888  5,000,000  50,000,000 

         

لاير سعودي للسهم ، حيث تم االكتتاب الكامل بـ  10مليون بقيمة  5.55خالل العام ، قامت الشركة بزيادة رأس مالها المصرح به إلى 

)كايمان( المحدودة. الدفعة المستلمة مقابل االشتراك كانت لربع واحد فقط وسيتم دفع المبلغ  AISAمليون سهم من قبل أشمور  0.55

 .م2021في ديسمبر  المتبقي على مدى السنوات الثالث القادمة. اكتملت العملية التنظيمية

 
 أسس اإلعداد .2

 

 بيان االلتزام (أ

 

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

العربية  المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة"يشار إليها فيما يلي بـ )للمراجعين والمحاسبين الصادرة من الهيئة السعودية 

 .، وبما يتماشى مع متطلبات نظام الشركات المعمول بها في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة"(السعودية

 

 أسس القياس والعرض (ب

 

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

ً لمبدأ االستحقاق المحاسبي باستخدام . لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا

 .فرضية مبدأ االستمرارية

 

 .يتم عرض أرصدة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي وفقاً لسيولتها
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 (تتمة)أسس اإلعداد    .    2

  

 عملة العرض والنشاط (ج

 

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

 . 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 المحاسبية وعلى 

تتم مراجعة التقديرات  .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

يتم إظهار أثر التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة .  اضات المتعلقة بها على أساس مستمرواالفتر

 .والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت

 

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

 13و ( و) 4إيضاح  -تقييم موجودات الضريبة المؤجلة  -

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

 15و ( هـ) 4إيضاح  -تقييم خطة الدفع على أساس السهم للموظفين  -

 

 االستمرارية .3

 

من تحديات االقتصاد الجزئي والكلي التي تواجهها ، وتواصل تقييم بيئة األعمال من خالل مراجعة األموال  تستمر الشركة في إدراك كالً 

كافية التي تديرها واستراتيجية أعمالها وممارسات إدارة المخاطر. بناًء على تقييمها ، تعتقد اإلدارة أن الشركة لديها سيولة وموارد مالية 

عند استحقاقها ولديها القدرة على االستمرار كمنشأة مستمرة في المستقبل المنظور. نتيجة لذلك ، تم إعداد هذه للوفاء بالتزاماتها المالية 

 المالية على أساس مبدأ االستمرارية. القوائم

 

 السياسات المحاسبية الهامة .4

 

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

 أو قبله ، فقد تم تحديد تلك السياسات بشكل خاص. م2022يوليو  1عندما تكون السياسات قابلة للتطبيق فقط من المعروضة 

 

 النقد وما في حكمه (أ

 

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

 االستحواذ األصلي. /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

 

 والمعداتالممتلكات  (ب

 

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

 . التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل

 

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

يتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي . األخرى في قائمة الدخل عند تكبدها

 .  المقدر لكل بند من الممتلكات والمعدات

 

 :والمعداتوفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات 

 سنوات 

 10 مستأجرة عقارات تحسينات على

 4 األثاث والمعدات المكتبية

 4 سيارات

 

 .سنوات أو فترة عقد اإليجار، أيهما أقصر 10يتم استهالك التحسينات على العقارات المستأجرة على مدى 
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 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى  (ج

 

دل يتم اإلثبات األولي للمصروفات المستحقة والمطلوبات األخرى بالقيمة العادلة والحقًا يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة مع

 .العمولة الفعلي

 

 منافع الموظفين  (      هـ

 

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

 .الخدمة التي تؤدي إلى استحقاقات

 

نية المتوقع تسويتها بالكامل المطلوبات المتعلقة باألجور والرواتب بما في ذلك المنافع غير النقدية واإلجازات المتراكمة والمنافع العي

وظفين خالل اثني عشر شهراً بعد نهاية الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة ذات العالقة بواسطة الموظفين يتم إثباتها فيما يتعلق بخدمات الم

كمنافع موظفين حالية تحت بند يتم عرض المطلوبات . حتى نهاية فترة التقرير ويتم قياسها بالمبالغ المتوقع دفعها عند تسوية المطلوبات

 .في قائمة المركز المالي" المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى"

 

 التزام منافع ما بعد التوظيف
 

 مكافأة نهاية الخدمة

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

يتم إثبات التكاليف المتوقعة لهذه المنافع على . الراتب األساسي للموظفين وطول فترة الخدمة، بشرط إكمال الحد األدنى من فترة الخدمة

طة خبير يتم إجراء تقييم لاللتزامات بموجب هذه الخطط بواس.  تعتبر خطة التزامات منافع الموظفين غير ممولة. مدار فترة الخدمة

 . اكتواري مستقل على أساس طريقة وحدة االئتمان المخططة

 

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

 . طريقة وحدة االئتمان المخططةمنافع الموظفين بشكل سنوي من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام 

 

ؤشر يتم تحديد القيمة الحالية اللتزام منافع الموظفين بخصم التدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المقدرة باستخدام العائد المتاح على م

 .وجدت، فوراً في قائمة الدخل يتم إثبات تكاليف الخدمة السابقة، إن. سيتي اللتزامات المعاشات التقاعدية لفترة تعادل فترة االلتزام

 

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

رات في إن األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة من تعديالت الخبرة والتغي. مصروف منفعة الموظف في قائمة الربح أو الخسارة

 .االفتراضات االكتوارية يتم تحميلها أو إضافتها في الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها

 

 خطة الدفع على أساس السهم 

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

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

 

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

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

 .االكتساب

 

 الزكاة وضريبة الدخل (و

 الزكاة وضريبة الدخل 

ً ألنظمة الهيئة  المطبقة في المملكة العربية "( الهيئة)" الزكاة والضريبة والجماركيخضع المساهمين السعوديين بالشركة للزكاة وفقا

 . مصروف الزكاة بناًء على وعاء الزكاةيتم احتساب . السعودية

 
ويتم . يخضع المساهمون األجانب بالشركة لضريبة الدخل وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل المطبقة في المملكة العربية السعودية

 . احتساب ضريبة الدخل على أساس صافي الربح المعدل

 

 . ائمة الدخليتم تحميل تقديرات مخصصات ضريبة الدخل على ق
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل    (و

 الضريبة المؤجلة

لغ يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة بالنسبة للفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات ألغراض التقارير المالية والمبا

تقاس الضريبة المؤجلة على أساس المعدالت الضريبية التي يتوقع تطبيقها على الفروقات المؤقتة عند . المستخدمة ألغراض ضريبية

 .القيام بعكسها استناداً إلى األنظمة المقررة أو المقررة بشكل جوهري بتاريخ التقرير

 

ات الضريبية المؤجلة بالنسبة للخسائر الضريبية يتم االعتراف بالموجود. يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة

 غير المستخدمة والفروقات المؤقتة القابلة للخصم بالقدر الذي يكون فيه من المرجح توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبية مقابل إمكانية

لحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في كل تاريخ تقرير ويتم تخفيضها إلى ا. استخدامها

 .المنافع الضريبية ذات العالقة

 

 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

 

 الموجودات غير الماليةاالنخفاض في قيمة  (ح

 

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

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

 

وعند . لالسترداد لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبرتتمثل القيمة القابلة 

لية تقييم القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لقيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحا

 .نية للمال والمخاطر المحددة لألصلللقيمة الزم

 

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

في القيمة فيما يتعلق بالموجودات غير  يتم تقييم خسائر االنخفاض. يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. لالسترداد

المالية التي تم إثباتها في الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير للتأكد من وجود أي مؤشرات تدل على أن الخسارة قد انخفضت أو لم تعد 

يتم عكس خسارة . القابلة لالسترداد يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة. قائمة

ك االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي يمكن تحديدها بالصافي من االستهال

 .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 المعامالتيتم تحويل 

 

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

ودات والمطلوبات غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار يتم تحويل الموج. التقرير

 .التحويل في تاريخ التقرير

 

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

، والتي يتم إثباتها كمكون من صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة الربح والخسارةألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل عن ا

 .الربح والخسارةمن خالل 

 

 االحتياطي النظامي (ي

 

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

 .إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على الشركاء. ٪ من رأس المال30إلى االحتياطي النظامي حتى يصل هذا االحتياطي 

 

 المصروفات (ك

 

 .ب ومزايا الموظفين قصيرة األجل على أساس عدم الخصم وتعتبر كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلةيتم قياس الروات

 .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

 

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

 .الموارد الخارجة الكامنة في المنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة موثوقة

 

 العمالء مع العقود من اإليرادات (ن

 

يتم . منافع اقتصادية للشركة تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند إمكانية قياس مبلغ اإليرادات بشكل موثوق وعند وجود احتمال بتدفق

 .  إثبات اإليرادات عندما تقوم الشركة بتحويل الخدمات إلى العمالء بمبلغ يتوقع أن يحق للشركة مقابل هذه الخدمات

 

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

 . تتصرف كأصيل في ترتيبات إيراداتها نظًرا لتعرضها للمخاطر والمكافآت الهامة

 

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

 

 الدخل من أتعاب إدارة األصول

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

تعزو الشركة . للشروط واألحكام المعمول بها وعقود الخدمات مع العمالء والصناديقوفقاً "( العائدأساس على )"من صافي األصول 

. اإلدارة إلى الخدمات المقدمة خالل الفترة، ألن األتعاب تتعلق تحديداً بجهود الشركة لنقل الخدمات في تلك الفترة اإليرادات من أتعاب

ً  األصولوبما أن أتعاب إدارة   .غير خاضعة للعدول، ال تتوقع اإلدارة حدوث أي عكس ملحوظ في اإليرادات التي تم إثباتها سابقا

 

 الدخل من أتعاب االستشارات

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

 .الخمس خطوات للتحقق من اإليرادات أعاله

 

 إيرادات عموالت خاصة

 .يتم إثبات واستحقاق دخل العموالت الخاصة باستخدام طريقة العمولة الفعلية

 

 اب الخدماتدخل أتع

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

 

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

  .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

 

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

أو أو قبل تاريخ البدء، زائداً أي تكاليف مباشرة أولية متكبدة وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل محل العقد واستعادة األصل محل العقد 

 .الذي يوجد فيه، ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمةالموقع 

 

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

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

 .بشكل دوري من خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة قياس التزامات عقود اإليجار
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 ()تتمةعقود اإليجار    ( س
 

 التزامات عقود اإليجار

 

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

 .معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة، باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للشركة

 

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

إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديالت على عقد اإليجار أو لتعكس ( ج)القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار؛ و 

 .فعات اإليجار الثابتة في جوهرها المعدلةد

 

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

تقوم الشركة بإثبات أي مبلغ  لموجودات حق االستخدام إلى الصفر وكان هناك تخفيضاً إضافياً في قياس التزامات عقود اإليجار، حينئذ  

 .متبقي من إعادة القياس في قائمة الربح أو الخسارة

 

 12أقل من )وقد اختارت الشركة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل 

ت دفعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس تقوم الشركة بإثبا. وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة( شهراً 

 .القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار

 

 األدوات المالية (ع

 

 الموجودات المالية     -1

 

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

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؛  •

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

 عن اإلثبات؛ 

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

 عند التوقف عن اإلثبات؛ و 

 . الربح والخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  •

 

 .تحتفظ الشركة فقط بأدوات دين تقاس بالتكلفة المطفأة

 

 الموجودات المالية المصنفة بالتكلفة المطفأة 

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

 (:سندات الدين التي يصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي

 

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

 .متنشأ الشروط التعاقدية لألداة في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائ •

 

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

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

وعند إجراء تقييم حول ما إذا كانت الموجودات محتفظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه من خالل االحتفاظ . لإلدارة

 .تدفقات نقدية تعاقدية، تأخذ الشركة باالعتبار عوامل متنوعةبموجودات من أجل تحصيل 
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 (تتمة) األدوات المالية (ع
 

 (تتمة)الموجودات المالية     -1
 

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

وهذا يشمل تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على شرط تعاقدي قد يؤدي إلى تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية . لألداة

 . وإذا كان كذلك فلن يستوفي هذا الشرط
 

يتم االعتراف بالعمولة الخاصة في قائمة . اسها الحقًا بالتكلفة المطفأةيتم إثبات الربح على أساس العائد الفعلي لسندات الدين التي يتم قي

 .الدخل
 

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

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

وتعكس قيمة . سندات الدين التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأةتقوم الشركة بإثبات مخصص الخسارة للخسائر االئتمانية المتوقعة على 

تطبق الشركة المدخل المبسط لحساب . الخسائر االئتمانية المتوقعة التغيرات في مخاطر االئتمان منذ اإلثبات األولي لألداة المالية المعنية

ائًما إثبات ذلك على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى االنخفاض في قيمة موجوداته المالية بالتكلفة المطفأة حيثما أمكن، ويتم د

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

 .الدفترية من خالل حساب مخصص الخسارة
 

 التوقف عن إثبات الموجودات المالية 

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

وإذا لم تقم الشركة بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع . المالي وجميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري إلى منشأة أخرى

جوهري واستمرت في السيطرة على األصل المحول، تقوم الشركة بإثبات حصتها المحتفظ بها في األصل وما يرتبط بذلك الملكية بشكل 

إذا احتفظت الشركة بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالية المحول . من التزام مقابل المبالغ التي قد تضطر إلى تحصيلها أو سدادها

 .ركة في إثبات األصل المالي وكذلك إثبات االقتراض المضمون للمتحصالت المستلمةبشكل جوهري، عندئذ  تستمر الش

 

 المطلوبات المالية     -2

 

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

 .رج بالتكلفة المطفأةيتم تصنيف جميع المطلوبات المالية للشركة وتد
 

 التوقف عن إثبات المطلوبات المالية

 .تقوم الشركة بالتوقف عن إثبات المطلوبات المالية عندما بتم سداد التزاماتها أو إلغاءها أو انتهاءها

 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد .5
 

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

 .والمعايير الجديدة عند إعداد هذه القوائم المالية
 

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

ً يكون   :لها تأثيراً هاما

 

 المالية ، بشأن تصنيف المطلوبات ؛ قوائم، عرض ال 1عيار المحاسبة الدولي أ. تعديالت على م

 ؛ 8ومعيار المحاسبة الدولي  2، بيان الممارسة  1ب. تعديالت ضيقة النطاق على معيار المحاسبة الدولي 

 ؛ م2020ود التأمين" ، بصيغته المعدلة في يونيو ، "عق 17ج. المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 عقود التأمين ؛ و 17د. تعديل ضيق النطاق لمتطلبات االنتقال في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ة واحدة.الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن معامل -12ه. تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة أشمور لالستثمار السعودية

 (شركة مساهمة سعودية مقفلة)

 م2022يونيو  30للسنة المنتهية في  إيضاحات حول القوائم المالية

15 

 النقد وما في حكمه .6

 

 
 إيضاح

 يونيو 30

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

     

 11,433  5,000  نقد في الصندوق

 13,134,326  48,090,461  نقد لدى البنوك

 20,000,000  - 1-6 ودائع آلجل

 
 48,095,461  33,145,759 

 

٪ 0.45البنوك ذات أجل استحقاق أصلي يبلغ ثالثة أشهر أو أقل. يحمل معدل ربح يتراوح من تمثل الودائع ألجل ودائع قصيرة األجل لدى    6-1

م ، كانت جميع الودائع قد استحقت ولم يتم 2022يونيو  30٪ سنويًا(. كما في 0.6٪ إلى 0.5م: 2021يونيو  30٪ سنويًا )1.55إلى 

 إيداع أي ودائع.

 

 األخرى الدفعات المقدمة والموجودات   .7

 

 
 إيضاح

 يونيو 30

 م2022
 

 يونيو 30

 م2021

     

1-7 المستحقة أتعاب إدارة األصول  21,954,739  16,284,851 

 64,097  64,097  تأمينات إيجارات

 878,478  2,429,854 2-7 مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 
 24,448,690  17,227,426 

 

 .إدارة األصول المستحقة الدخل من الرسوم المستحقة ولكن لم يتم تحرير فواتير بها من قبل الشركة أتعاب تمثل    7-1

 

نتيجة تقييم صادر على عوائد "( الهيئة)" االخرى الدفع لهيئة الزكاة والضريبة والجماركواألصول المتداولة  المقدمةتشمل المدفوعات     7-2

قدمت الشركة استئنافًا إلى الهيئة بجميع المستندات . م 2020م و 2019يونيو 30للسنوات المالية المنتهية في  ضريبة القيمة المضافة

 .20راجع إيضاح . الداعمة ذات الصلة

 

 المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة  .8

 

تتعامل . والشركات الشقيقة ومجلس إدارة الشركةتتضمن األطراف ذات العالقة للشركة المساهمين والصناديق المدارة بواسطة الشركة 

باإلضافة إلى معامالت . الشركة خالل السياق االعتيادي ألنشطتها مع األطراف ذات العالقة على أساس شروط متفق عليها بين الطرفين

مع األطراف ذات العالقة للفترة المنتهية  األطراف ذات العالقة التي تم اإلفصاح عنها في هذه القوائم المالية، فإن المعامالت الهامة األخرى

 :واألرصدة الناتجة عن هذه المعامالت هي كما يلي
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 المعامالت واألرصدة مع أطراف ذات عالقة )تتمة(    .8

 

 

 اسم األطراف ذات العالقة

 
 

 طبيعة العالقة

 
 

 إيضاح طبيعة المعاملة

 للسنة
 30المنتهية في 

  م2202يونيو 

 للسنة
 30المنتهية في 

 م1220يونيو 

         

  صناديق مدارة بواسطة الشركة
صناديق تخضع 

 لإلدارة
 

الدخل من أتعاب إدارة 

  األصول 
38,912,518  46,037,010 

         

شركة أشمور، شركة عالمية 

 محدودة
 -  53,713  مصروفات أخرى  شركة شقيقة 

شركة أشمور، شركة عالمية 

 محدودة
2-8 مصروفات تقنية معلومات  شركة شقيقة   1,220,694  1,139,190 

         

شركة أشمور إلدارة االستثمار 

 المحدودة
3-8 دخل أتعاب الخدمات  شركة شقيقة   2,479,550  4,873,876 

         

شركة أشمور إلدارة االستثمار 

 المحدودة
  شركة شقيقة 

مصروفات أتعاب إدارة 

 األصول
8-4  7,975,968  26,799,402 

  شركة شقيقة  أشمور كايمان المحدودة
ترتيبات الدفع على اساس 

 السهم
17 630,559  2,222,221 

         

  أعضاء مجلس إدارة
أعضاء مجلس 

 اإلدارة
 412,500  432,500  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

         

5-8 منافع قصيرة األجل  التنفيذية العليااإلدارة   موظفي اإلدارة العليا بالشركة  9,701,325  9,594,000 

5-8 منافع لما بعد انتهاء التوظيف      194,400  194,400 

    
مصروف الدفع على أساس 

 السهم
8-5  630,559  555,557 

 

 أشمور، شركة عالمية محدودة: مجموعة نتجت األرصدة التالية عن المعامالت أعاله مع

 

 
 

 يونيو 30

 م2022
 

 يونيو 30

 م2021

     

 2,541,491  4,454,462  مستحق من مجموعة أشمور، شركة عالمية محدودة

 (7,272,200)  (14,767,819)  مستحق إلى مجموعة أشمور، شركة عالمية محدودة

 (4,730,709)  (10,313,357)  مستحق إلى مجموعة أشمور، شركة عالمية محدودة

 

 . أشمور شركة عالمية محدودة نيابة عن شركاتها التابعة وشركةيتم تسوية الذمم المدينة والدائنة داخل الشركة بين الشركة  8-1

 

 مستوى الخدمة اتفاقيةت عمليات تقنية المعلومات ووقعت لتقديم كافة خدما، شركة عالمية محدودة بشركة أشمور   قامت الشركة باالستعانة 8-2

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

 

، تحصل الشركة االستثمار المحدودةوشركة أشمور لمستشاري  الستثمار المحدودةإلدارة ابناًء على االتفاقية الموقعة بين شركة أشمور  8-3

 .شركة أشمور لمستشاري االستثمار المحدودة /إحالة لتقديم عمالئها لشركة أشمور إلدارة االستثمار المحدودة /على أتعاب خدمات

 

لالستثمار ، تدفع الشركة أتعاب إدارة الصندوق لشركة أشمور االستثمار المحدودةإلدارة وفقأ لالتفاقيات المبرمة بين الشركة وشركة أشمور  8-4

 .المشورة المهنية عند إدارة الصناديق التي تديرهامقابل الحصول على  المحدودة

 

 المديرين التنفيذيين ورؤساء األقسام.يضم موظفو اإلدارة العليا  8-5
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 الممتلكات والمعدات، صافي .9

 

 
  م2022يونيو  30

يونيو  30

 م1220

   

 تحسينات على

 عقارات

  سيارات  مستأجرة

أثاث ومعدات 

  مكتبية

 

 اإلجمالي  اإلجمالي

     :التكلفة
  

   

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

 110,265  7,550  7,550  -  - إضافات 

 1,751,499  1,759,049  515,748  85,700  1,157,601 في نهاية السنة

          

          :االستهالك المتراكم

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

 (154,620)  (154,249)  (38,585)  -  (115,664) المحمل للسنة

 (1,225,989)  (1,380,238)  (425,388)  (85,700)  (869,150) في نهاية السنة

          

          :صافي القيمة الدفترية

 -  378,811  90,360  -  288,451 م2022 يونيو 30في 

 525,510  -  121,395  -  404,115 م2021يونيو  30في 

 

 المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى .10

 

 
 إيضاح

 يونيو 30

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

     

 1,697,621  1,868,421  مستحقةالقيمة المضافة ال ضريبة

 412,500  432,500 8 أتعاب المديرين التنفيذيين

 377,500  169,325  أتعاب مهنية

 70,237  86,387  مصروفات متعلقة بالموظفين

 74,079  82,873  مرافق خدمية

 306,110  1,157,744 1-10 مطلوبات متداولة أخرى

 
 3,797,250  2,938,047 

 

 .والمطلوبات المتنوعةسعودي  لاير 962,438مستحقة تبلغ  خصوماتالمطلوبات المتداولة األخرى على تشتمل    10-1

 

 الرواتب والمصروفات المتعلقة بالموظفين .11

 

 
 إيضاح

 يونيو 30

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

     

 7,689,229  9,724,501  رواتب 

 5,718,750  4,857,500  المكافات

 1,172,173  630,558 15 على أساس السهممصروف الدفع 

 508,379  430,464 14 مصروف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 412,500  432,500  أتعاب المديرين التنفيذيين

 279,421  316,255  تأمينات موظفين 

 835,388  1,091,784  أخرى

  17,483,562  16,615,840 
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 واإلداريةالمصروفات العمومية  .12

 

 
 إيضاح

 يونيو 30

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

     

1-8 أتعاب خدمات تقنية المعلومات   1,220,694  1,139,190 

 154,620  154,249 9 استهالك

 534,244  760,110  مصروفات اتصاالت

 324,357  490,576  مصروفات تأمين

 85,467  66,831  مصروفات سفر

 498,706  563,990  مصروفات إيجار

 149,838  306,553  أخرى 

  3,563,003  2,886,422 

 

 مخصص الزكاة وضريبة الدخل .13

 

، تم تحويل أسهم المساهمين السعوديين إلى مساهمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي ، ونتيجة لذلك أصبحت  م2021 خالل عام

يخضع مساهمو الشركة من غير دول مجلس . دول مجلس التعاون الخليجي ٪ لمساهمين من خارج100الشركة اآلن مملوكة بنسبة 

للسنة المنتهية . كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  التعاون الخليجي للضرائب وفقًا للوائح

فيما يلي تحركات (. مليون لاير سعودي 0.8: م2021ونيو ي 30)مليون لاير سعودي  2.33، بلغت تكلفة الضريبة  م2022 يونيو 30في 

 :مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 

 
 

 يونيو 30

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

     

 638,787  796,436  الرصيد في بداية السنة

 776,936  2,331,338  مخصص ضريبة الدخل للسنة

 19,500  -  مخصص الزكاة للسنة

 33,557  62,486  التعديل للسنة السابقة

 (672,344)  (858,922)  دفعات تمت خالل السنة

 796,436  2,331,338  الرصيد في نهاية السنة
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 (تتمة)مخصص الزكاة وضريبة الدخل .    13

 

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

 

 
 

 يونيو 30

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

     الزكاة

 50,000,000  -  رأس المال

 428,618  -  الخسائر االكتوارية من التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 558,646  -  الربح المعدل للسنة

 1,134,440  -  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 2,903,027  -  مخصصات

  -  55,024,731 

      :يخصم

 525,510  -  الموجودات الثابتة

 10,050,893  -  خسائر متراكمة 

  -  10,576,403 

 44,448,328  -  وعاء الزكاة

 4,947,615  -  (%10)حصة المساهم السعودي في وعاء الزكاة 

 19,500  -  معدلة لعدد األيام %2.5الزكاة بواقع 

     ضريبة الدخل الحالية

: م2022يونيو  30)حصة المساهم األجنبي في صافي الربح 

 ٪(20: م2021 يونيو 30 ٪ ،100
 11,656,692  3,884,681 

 776,936  2,331,338  %20ضريبة الدخل بواقع 

 33,557  62,486  تعديل سنة سابقة

     اإلعفاء الضريبي المؤجل

 378,617  592,838  عكس الفروقات المؤقتة وخسائر الضريبة غير المثبتة 

 1,208,610  2,986,662  الزكاة وضريبة الدخل للسنة( مزايا) / إجمالي مصروفات

  

. تنشأ الضرائب المؤجلة من الفروق المؤقتة المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والممتلكات والمعدات والخسائر غير المعترف بها وغيرها

 المؤجلة؛وفيما يلى بيان بالحركة في الضرائب 

 

 
 

 يونيو 30

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

     

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

 74,438  (184,276)  االختالفات المؤقتة( نشأة) /عكس 

 279,889  777,113  بالخسائر الضريبية غير المعترف بها سابقًا( االعتراف) /عكس 

 24,291  -  عكس نتيجة لتغير في المساهمة

 378,617  592,838  ضريبة مؤجلة( فائدة) /مصروف 

 (3,456,515)  2,863,678  الرصيد في نهاية العام

 

. تماشياً مع خطة أعمال الشركة ، تتوقع اإلدارة أنه سيكون م2022يونيو  30في  إعادة تقييم لربحية الشركة في المستقبل أجرت اإلدارة

، فقد قامت هناك ربح مستقبلي كاٍف خاضع للضريبة في السنوات الالحقة التي سيتم فيها استخدام أصول الضرائب المؤجلة. وعليه 

 30مليون لاير سعودي كما في  2.86على الفروق المؤقتة وخسائر ضريبية مرّحلة بمبلغ  الشركة بإثبات موجودات ضريبية مؤجلة

 .م2021يونيو  30مليون لاير سعودي كما في  3.46و  م2022يونيو 

 

 موقف الربوط  13-1

 

خالل العام ، تلقت الشركة طلبًا للحصول على مزيد من . م2021قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية لجميع السنوات حتى عام 

فيما يتعلق بالتباين في رسوم التأمينات ، والتي تم تقديمها في الوقت  م 2017للسنة الضريبية  ذللزكاة والدخلالهيئة العامة المعلومات من 

لاير سعودي والذي يخضع لمراجعة  848تقييمها األولي بمبلغ  الهيئة العامة للزكاة والدخلومع ذلك ، بعد نهاية العام ، أصدرت . المناسب

 .الشركة
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 نهاية الخدمة للموظفينالتزام مكافأة  .14

 

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

 

 :فيما يلي المبالغ المثبتة في قائمة المركز المالي والحركة في االلتزام خالل السنة استناداً إلى قيمته الحالية 14-1

 
 

 يونيو 30

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

     

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

     قائمة الدخل

 482,221  403,716  تكلفة خدمة حالية

 26,158  26,749  تكلفة التمويل على التزامات المنافع المحددة

     الحركات النقدية

 (348,497)  -  الفترةمنافع مدفوعة خالل 

     الدخل الشامل اآلخر

 (571,952)  251,654  الخسائر االكتوارية / (األرباح)

 1,070,867  1,752,986  القيمة الحالية للرصيد الختامي اللتزامات المنافع المحددة

 

 االفتراضات االكتوارية األساسية 14-2

 

 
 

 يونيو 30

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

     

ً )معدل الخصم  %3.60  (٪ سنويا   2.50%  

ً )معدل التغير في الرواتب  %4.00+  (٪ سنويا   +2.50% 

 

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

 .باستخدام قياسات وتُعدل وفقاً للخبرة التي تملكها الشركةتم تحديد معدالت التناقص . المنطقة

 

 حساسية االفتراضات االكتوارية  14-3

 

م تجاه االفتراضات األساسية المذكورة 2021يونيو  30م و 2022يونيو  30يبين الجدول أدناه أثر تقييم التزامات المنافع المحددة كما في 

 .أعاله 2-14 في بند

 

 السعوديةبآالف الرياالت  

 (نقص) / زيادة –األثر على التزامات المنافع المحددة  م2022يونيو  30

 سيناريو األساس
 التغير في

 االفتراضات 

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 118 (105) %1.00 معدل الخصم

 (113) 126 %1.00 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب

 

 السعوديةبآالف الرياالت 

 (نقص) / زيادة –األثر على التزامات المنافع المحددة  م2021يونيو  30

 سيناريو األساس
 التغير في 

 االفتراضات

الزيادة في 

 االفتراضات

النقص في 

 االفتراضات

 73 (64) %1.00 معدل الخصم

 (70) 77 %1.00 المعدل المتوقع للزيادة في الرواتب
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 (تتمة)التزام مكافأة نهاية الخدمة للموظفين    .  14

 

 االستحقاق المتوقع 14-4

 

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

 

 بآالف الرياالت السعودية

 سنوات 10إلى  6 سنوات 5إلى  2 سنة واحدة م2202يونيو  30

 أكثر من

 اإلجمالي سنوات 10 

1,753 264 741 479 778 4,015 

  

 سنوات 10إلى  6 سنوات 5إلى  2 سنة واحدة م2020يونيو  30

 أكثر من 

 اإلجمالي سنوات 10

1,071 150 460 271 389 2,341 

 

 .م2021يونيو  30سنوات في  6.38م و 2022يونيو  30سنوات في  6.36إن فترة المتوسط المرجح اللتزامات المنافع المحددة هي 

 

 ترتيبات الدفع على أساس السهم .15

 

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

)كايمان( المحدودة  AISAأشمور لشركة ( لاير سعودي 10كل منها بقيمة عادلة في تاريخ المنح بمبلغ )في استالم أسهم من الفئة ب 

 . والتي تأسست بغرض تملك حصة في الشركة

 

. م إلى أشمور كايمان2022يونيو  30من رأس مال الشركة القائم كما في  %10ووفقاً للخطة، يتعين على الشركة إصدار أسهم تمثل 

يتم منح جميع . لمملوكة لشركة أشمور كايمان في الشركةويتعين أن تتماشى أسهم الفئة ب التي سيتم منحها للموظفين مع حقوق الملكية ا

 سنوات. 5األسهم المذكورة أعاله للموظفين المؤهلين. شرط استحقاق ملكية الخدمة هو 

 

 ترتيبات الدفع على أساس السهم التي يتم تسويتها بحقوق ملكية

 

 :فيما يلي المكافآت المستحقة بموجب الخطة

 

 م2021يونيو  30  م2022يونيو  30 

عدد األسهم  

التي تخضع 

 للمكافآت

القيمة العادلة 

في تاريخ 

 المنح

عدد األسهم  

التي تخضع 

 للمكافآت

القيمة العادلة 

في تاريخ 

 المنح

      

 - 311,099  - 166,667 في بداية السنة

 - -  - - الممنوحة

 10 (19,989)  10 (111,111) المكتسبة

 10 (124,443)  - - المنتهية

  166,667   55,556 المكافآت المستحقة في نهاية السنة

 

 .سهماً   111,111خالل العام ، تم اكتساب

 

مليون لاير سعودي فيما يتعلق بخطة تسوية   0.63خالل العام ، سجلت الشركة إجمالي مصاريف مدفوعات على أساس األسهم بقيمة 

 .األسهم

 

  كايمانأشمور شركة في الشركة وظهر كرصيد مستحق الدفع بين الشركات مع  SBP، تم تحويل احتياطي  م2020يوليو  1اعتباًرا من 

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

 

 .لاير سعودي 10المنحة البالغ  لاير سعودي للسهم الواحد إلى أحدث منح فوري لألسهم لموظف بسعر 10 تستند القيمة العادلة البالغة
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 المتطلبات التنظيمية لرأس المال ومعدل كفاية رأس المال      .16

 

ووفقاً لهذه (. هـ1434صفر  17الموافق )م 2012ديسمبر  30بتاريخ "( القواعد)"أصدرت هيئة السوق المالية قواعد الكفاية المالية 

والتوجيهات المتعلقة بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال ومنهجية حسابها وفقاً لما نصت عليه القواعد، حددت هيئة السوق المالية اإلطار 

 : وفقاً لهذه المنهجية، قامت الشركة باحتساب الحد األدنى لرأس مالها المطلوب ونسب كفاية رأس المال كما يلي. القواعد

 

 يونيو 30 

2202 
 

 يونيو 30

 م1202

 :قاعدة رأس المال
الرياالت بآالف 

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية
 40,362  53,979 الشريحة األولى لرأس المال 

 -  - الشريحة الثانية لرأس المال 
 40,362  53,979 إجمالي قاعدة راس المال 

    :الحد األدنى لمتطلبات رأس المال
 -  - مخاطر السوق 
 11,641  12,357 مخاطر االئتمان 
 11,812  7,310 التشغيلمخاطر  

 9,635  19,667 إجمالي الحد األدنى لمتطلبات رأس المال

 

 يونيو 30 

 م2202
 

 يونيو 30

 م1202

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

    :نسبة كفاية رأس المال

     
 16,909  34,312 الفائض في رأس المال 

 1.72  2.74 (وقت)معدل رأس المال  1الشريحة  

 1.72  2.74 (وقت)إجمالي نسبة رأس المال  

     

 

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

تم . رأس المال وضمان االمتثال للنسب التنظيمية المحلية يتم وضع إجراءات وضوابط مناسبة لمراقبة وإدارة كفاية. للمخاطر األخرى

 .تصميم هذه اإلجراءات لضمان حصول الشركة على رأس مال كاٍف لتلبية متطلبات رأس المال التنظيمي المحلي في جميع األوقات

 

 تتكون قاعدة رأس مال الشركة من  (أ

 

وع واألرباح المبقاة واالحتياطيات باستثناء احتياطيات إعادة والتي تتكون من رأس المال المدف الشريحة األولى لرأس المال -

 . التقييم

 

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

 

 3يتم احتساب الحد األدنى لمتطلبات رأس المال التي تتعلق بمخاطر السوق واالئتمان والعمليات وفقاً للمتطلبات المحددة في القسم  (ب

 .من قواعد الكفاية المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية

 

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

 .قدرة الشركة على االستمرارية كمنشأة عاملة والمحافظة على قاعدة رأس مال قوية
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر  .17

 

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

 .والتقليل منها ومراقبة المخاطر والضوابط بشكل مستمر

 

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

. لدى الشركة مصممة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع حدود وضوابط مالئمة لها ومراقبتها مع االلتزام بتلك الحدود

وتهدف الشركة من . ة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركةتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظم

خالل معايير وإجراءات التدريب واإلدارة الخاصة بها إلى الحفاظ على بيئة رقابية منضبطة وبناءة والتي من خاللها يدرك جميع الموظفين 

إدارة أنشطة إدارة المخاطر اليومية داخل كل وحدة أعمال تتم . قامت الشركة بتخصيص وظائف المخاطر واالمتثال. أدوارهم والتزاماتهم

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

 

 :تتعرض الشركة للمخاطر التالية الناتجة عن األدوات المالية

 مخاطر السوق؛ •

 االئتمان؛ ومخاطر  •

 .مخاطر السيولة •

 

 مخاطر االئتمان  17-1

 

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

ذات العالقة والدفعات المقدمة الشركة بصورة أساسية لمخاطر االئتمان الناتجة عن النقد وما في حكمه والمستحق من األطراف 

 .والموجودات المتداولة األخرى
 

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
 

 :يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للشركة فيما
 

 

 يونيو 30

 2022م
 

 يونيو 30

 م1202

     

 33,134,326  48,090,461  نقد وما في حكمه

 16,296,194  23,308,764  الدفعات المقدمة والموجودات المتداولة األخرى

  71,399,225  49,430,520 

 

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

 

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

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

 . قبل الشركةمخاطر ائتمان منخفضة من 

 

 مخاطر السيولة   17-2

 

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

مخاطر السيولة من خالل  وتدار. قد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. مالية

ال تتعرض الشركة لمخاطر سيولة جوهرية نظراً ألن . المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالية للشركة

 30) م2022نيو يو 30مليون لاير سعودي كما في  34الشركة لديها موجودات سائلة كافية ومتوفرة تجاوزت المطلوبات المتداولة بمبلغ 

 (.لاير سعوديمليون  41.90: م2021يونيو 
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 ( تتمه)األدوات المالية وإدارة المخاطر .    17

 

 مخاطر معدالت العمولة الخاصة   17-3

 

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

إن موجودات الشركة المحملة بعمولة فقط هي ودائع المرابحة قصيرة األجل المحتفظ بها لدى بنك محلي وتحمل . والتدفقات النقدية للشركة

 . لذلك، ال تتعرض الشركة للتذبذبات في أسعار العمولة الخاصة. أسعار ثابتة

 

 مخاطر العملة  17-4

 

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

المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية . معامالت الشركة بصورة أساسية بالريال السعودي والدوالر األمريكي والجنيه اإلسترليني

ترى اإلدارة بأن هناك . من خالل مراقبة التغيرات في أسعار تحويل العمالت وتدار مخاطر العملة بصورة منتظمة. تعتبر غير هامة

خطر غير جوهري للخسائر بسبب التذبذبات في أسعار الصرف حيث أن غالبية الموجودات والمطلوبات النقدية للشركة هي في األساس 

 .بالدوالر األمريكي المرتبط بالريال السعودي

  

  أصول التي تخضع لإلدارة .18

 

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

 30)مليار لاير سعودي  7.01، بلغت قيمة األصول التي تخضع لإلدارة م2022يونيو  30كما في . وذلك بوصفها مدير الصندوق

  (.لاير سعوديمليار  6.95: م2021يونيو 

 

 : 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  -

 1 الصحيةصندوق أشمور للرعاية  -

 2 صندوق أشمور للرعاية الصحية -

 مع الشريعة أشمور لألسهم السعودية المتوافق صندوق -

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية     .19

 

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

يتضمن تعريف القيمة العادلة االفتراض بأن الشركة مستمرة في أعمالها وال يوجد أي نية أو متطلب لتقليص . السوق بتاريخ القياسفي 

 .حجم عملياتها بشكل جوهري أو القيام بمعاملة بشروط معاكسة

 

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

السوق النشط هي السوق . يتم تقييم االستثمارات التي لم يتم التقرير عن مبيعاتها في يوم التقييم على أساس أحدث سعر مناقصة. المالي

 .عن األسعار على أساس مستمرالتي تتم فيها معامالت الموجودات أو المطلوبات ذات تكرر وحجم كاف  لتقديم معلومات 

 

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

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

 

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

 .القياس

 

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

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

 

 (.المدخالت غير القابلة للمالحظة)مدخالت الموجودات أو المطلوبات التي ال تعتمد على بيانات السوق المالحظة : 3المستوى 
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 )تتمة( القيمة العادلة لألدوات المالية    .19

 

، لم يتم قياس أي أصول أو التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو  م2021يونيو  30و  م2022يونيو  30كما في 

 .الدخل الشامل اآلخر

 

يونيو  30المركز المالي كما في  قائمةال تختلف القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية في 

 .إدراجها بالتكلفة المطفأة حيث تم م2021يونيو  30و  م2022

 

 االلتزامات المحتملة     .20
 

لاير سعودي تحت ضريبة القيمة المضافة المدفوعة للسنتين الماليتين   705,852، أصدرت الهيئة ربط ضريبي بقيمة م2021عام خالل 

والتي تم سدادها من قبل الشركة. قامت اإلدارة بالفعل باالعتراض على المبلغ المتنازع عليه في لجنة االستئناف ذات . م2020و م2019

عالوة على ذلك ، بناًء على التشاور مع مستشاري الشركة ، تعتقد اإلدارة أن الشركة ستكون  هيئة الزكاة والضريبة والجماركالصلة في 

 المدفوع للهيئة.قادرة على استرداد المبلغ 

 

 اعتماد مجلس اإلدارة .21

 

 .م2022سبتمبر  15هـ ، الموافق  1444صفر  19تمت الموافقة على القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 
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