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 ةالسعوديصندوق أشمور لألسهم التقرير النصف سنوي ل
 

 الصندوق: مدير (ج
 الصندوق مدير وعنوان اسم .1

 

  السعودية لالستثمار أشمور  شركة

 السعودية العربية اململكة، 12213  الرياض ، 8022 بريد صندوق ، العام العليا شارع، العليا براجأ، ب البرج، الثالث الطابق

  00966114839100: هاتف

 00966114839101فاكس: 

   www.ashmoresaudiarabia.com.sa :  اإللكتروني املوقع

 

   الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة .2

 

تقلبات كبيرة في األسواق املالية وذلك بسبب عوامل متعددة ألقت بظاللها على أداء األصول املالية  2022شهد النصف األول من العام 

كان أبرزها التوتر السياس ي بين روسيا وأوكرانيا، بيانات التضخم السلبية واالرتفاع الحاد في أسعار الفائدة لكبح التضخم. خالل املختلفة 

في  الفترة كان أبرز القطاعات التي كان أداءها إيجابيا جدا خالل الفترة قطاع البنوك حيث من املتوقع أن يسهم االرتفاع في أسعار الفائدة

 لقطاع البتروكيماويات حيث أن ارتفاع أسعار اللقيم لم يترافق معه ارتفاع في ارتفاع 
ً
أرباح البنوك وعلى النقيض كان النصف األول سلبيا

 أسعار املنتجات مما أثر بشكل سلبي على ربحية القطاع.

 

 

 الفترة خالل االستثمار صندوق أداء عن تقرير .3

 

 :م 2022أداء صندوق أشمور لألسهم السعودية مع المؤشر االسترشادي للنصف االول من العام 
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 م 2022التغيرات التي حدثت على شروط وأحكام صندوق أشمور لألسهم السعودية للنصف االول من العام  .4

 .%0.80مليون ريال سعودي و بأتعاب ادارية  10تم اضافة فئة جديدة للصندوق بحد أدنى 

 

أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافيه بشأن أنشطة  .5

 الصندوق خالل الفترة:

 اليوجد.

 

ونسبة رسوم اإلدارة للصناديق األخرى التي  لألسهم السعوديةنسبة رسوم اإلدارة لصندوق أشمور  .6

 يستثمر بها الصندوق
 

  .اليستثمر في صناديق أخرى الصندوق 

 

 .الصندوق  مدير عليها حصل التي الخاصة العموالت حول  بيان .7

 

 .عموالت خاصة وجدتال

 

 
 -:املالية القوائمو( 

 

 م 30/06/2022النصف سنوية للفترة املنتهية في   مرفق في هذا التقرير القوائم املالية
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صندوق أشمور لألسهم السعودية

االداء التراكمي للصندوق االداء التراكمي للمؤشر االسترشادي



 صندوق أشمور لألسھم السعودیة
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة
 القوائم المالیة األولیة المختصرة 

 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 
 مع

تقریر الفحص لمراجع الحسابات المستقل



 صندوق أشمور لألسھم السعودیة
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة
 القوائم المالیة األولیة المختصرة 

م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

الصفحات الفھرس 

 ١المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة المختصرةتقریر مراجع الحسابات 

 ٢ قائمة المركز المالي األولیة المختصرة

 ٣ قائمة الدخل الشامل األولیة المختصرة

 ٤ قائمة التغیرات األولیة المختصرة في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات

 ٥ النقدیة األولیة المختصرةقائمة التدفقات 

١٤ – ٦ اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة



KPMG Professional Services 
Riyadh Front, Airport Road 
P. O. Box 92876 
Riyadh 11663 
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No 1010425494 

Headquarters in Riyadh 

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة  
المطار واجھة الریاض، طریق   

 ٩٢٨٧٦صندوق برید 
 ١١٦٦٣الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة 
   ١٠١٠٤٢٥٤٩٤ سجل تجاري رقم 

في الریاض  المركز الرئیسي
 

KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (25,000,000) SAR. (Previously known as “KPMG Al Fozan & Partners Certified 
Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved 

. 
محاسبون ومراجعون قانونیون". و ھي عضو ) لایر سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه ٠٠٠٬٠٠٠,٢٥(كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، رأس مالھا   

 . جمیع الحقوق محفوظة.غیر شریك في الشبكة العالمیة لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودة، شركة انجلیزیة محدودة بضمان

تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة  
 المختصرة 

للسادة مالكي وحدات صندوق أشمور لألسھم السعودیة

مقدمة  

 لصندوق أشمور لألسھم السعودیةم المرفقة ٢٠٢٢یونیو  ٣٠لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في 
("الصندوق") المدار بواسطة شركة أشمور لالستثمار السعودیة ("مدیر الصندوق")، المكونة من:

م؛٢٠٢٢یونیو  ٣٠قائمة المركز المالي األولیة المختصرة كما في  
 م؛ ٢٠٢٢یونیو  ٣٠لدخل الشامل األولیة المختصرة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في قائمة ا 
في صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات عن فترة الستة  األولیة المختصرة قائمة التغیرات  

 م؛ ٢٠٢٢یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في 
م؛ و  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠عن فترة الستة أشھر المنتھیة في قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة  
اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة. 

)  ٣٤وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي ( المختصرة إن مدیر الصندوق ھو المسؤول عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة
"التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة 

ة المختصرة  عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق. ومسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولی
 استناداً إلى فحصنا. 

نطاق الفحص  

) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع  ٢٤١٠لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي الرتباطات الفحص (
من توجیھ استفسارات الحسابات المستقل للمنشأة"، المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة 

بشكل أساسي لألشخاص المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد 
الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة  

ننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل عملیة   السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمّكِ
 مراجعة.  وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

االستنتاج 

م المرفقة  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠استناداً إلى فحصنا، فلم ینم إلى علمنا شيء یجعلنا نعتقد بأن القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في 
)  ٣٤غیر معدة، من جمیع الجوانب الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي ( ("الصندوق") السعودیةلصندوق أشمور لألسھم 
 بیة السعودیة.المعتمد في المملكة العر

كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

د. عبدهللا حمد الفوزان            
 ٣٤٨رقم الترخیص            

 ھـ ١٤٤٤محرم  ١٧الریاض في 
م  ٢٠٢٢أغسطس  ١٥الموافق: 



٢

 صندوق أشمور لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثمار مفتوح)  

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة 

قائمة المركز المالي األولیة المختصرة  
 م ٢٠٢٢یونیو   ٣٠كما في 

 (المبالغ بالریال السعودي)  

 إیضاح
یونیو ٣٠

م ٢٠٢٢
(غیر مراجعة)

دیسمبر  ٣١
م ٢٠٢١

(مراجعة)
 الموجودات

٢٬٥٨٠٬٥٤٤٩٢٢٬٦٠١نقد وما في حكمھ 
٣٧٬٧٤٤٬٨٥٤٣٥٬٣١٥٬٨٥٩ ٧ الخسارة استثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

  ٤١٬٦٥٠٤٥٣٬٠٥٠ موجودات أخرى
٤٠٬٣٦٧٬٠٤٨٣٦٬٦٩١٬٥١٠إجمالي الموجودات

المطلوبات 

٦٩٬٥٢٤--  ذمم دائنة تجاریة
٧٢٬٠٦٨٧٤٬٩١٨ ٨مصروفات مستحقة 
  ٧٢٬٠٦٨١٤٤٬٤٤٢ إجمالي المطلوبات 

٤٠٬٢٩٤٬٩٨٠٣٦٬٥٤٧٬٠٦٨الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحداتصافي 

الوحدات المصدرة (بالعدد) 
٧١٬٥٦٥١٬٦٩٢٬١٠٧ الفئة (أ)

-- ١٬٦٢٥٬٣٢٨ الفئة (ب) 

وفقاً  -الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة  قیمة صافي
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي 

١٦ 

٢٣٫٧٣٢١٫٦٠الفئة (أ)
-- ٢٣٫٧٥الفئة (ب) 

وفقاً  -صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة 
للتعامل  

١٦ 

٢٣٫٧٣٢١٫٦٠الفئة (أ)
-- ٢٣٫٧٥الفئة (ب) 

) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.١٨) إلى (١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (



 

٣ 
 

 السعودیة صندوق أشمور لألسھم 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة 

 قائمة الدخل الشامل األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

  إیضاحات   
 ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 یونیو 
 م ٢٠٢١ م            ٢٠٢٢  اإلیرادات 

 
  

صافي األرباح من االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  
   ٦٬٧٣٨٬٩٠١  ٣٬٣٨٤٬٩٦٩  ٩ الربح أو الخسارة 

 ٣٧٧٬٧٤٤  ٥٩٤٬٠٦٠   دخل توزیعات أرباح 
   ٧٬١١٦٬٦٤٥ ٣٬٩٧٩٬٠٢٩ 

    المصروفات 
    

 ٢٠١٬٨٩٥ ٢٨٢٬٧٥٢  ١١، ١٠ أتعاب إدارة
 ١٢٬١١٤  ١٨٬١٩١  ١١ أتعاب حفظ 

   ٥٩٬٩٢١  ٥٤٬٦١١  ١٢ مصروفات أخرى
   ٢٧٣٬٩٣٠ ٣٥٥٬٥٥٤ 
    

 ٦٬٨٤٢٬٧١٥  ٣٬٦٢٣٬٤٧٥  صافي ربح الفترة 
 --   --   الدخل الشامل اآلخر 

 ٦٬٨٤٢٬٧١٥ ٣٬٦٢٣٬٤٧٥  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.١٨) إلى (١اإلیضاحات المرفقة من (تعتبر 
 

 
 

  
 



 

٤ 

 صندوق أشمور لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة 

في صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات (غیر  األولیة المختصرةقائمة التغیرات 
 مراجعة) 

 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 
 (المبالغ بالریال السعودي) 

 
 ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 یونیو 
 م ٢٠٢١  م ٢٠٢٢  

صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في بدایة 
 ٢٥٬٢٢٦٬٢١٣  ٣٦٬٥٤٧٬٠٦٨ الفترة 

 ٦٬٨٤٢٬٧١٥  ٣٬٦٢٣٬٤٧٥ إجمالي الدخل الشامل للفترة
    

    المتحصل من إصدار وحدات
 --   ١٢٤٬٤٣٧ الفئة (أ)

 --   ٤١٬٣٠٠٬٤١٧ الفئة (ب) 
 ٤١٬٤٢٤٬٨٥٤   -- 

    المدفوع السترداد وحدات 
 --  ) ٤١٬٣٠٠٬٤١٧( الفئة (أ)

 --   --  الفئة (ب) 
 )٤١٬٣٠٠٬٤١٧ (  -- 
    

 --   ١٢٤٬٤٣٧ صافي االشتراكات من قبل مالكي الوحدات 
    

صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في نھایة  
 ٣٢٬٠٦٨٬٩٢٨  ٤٠٬٢٩٤٬٩٨٠ الفترة 

 
 معامالت الوحدات

 
 یونیو:  ٣٠فیما یلي ملخص لمعامالت الوحدات لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 
 م ٢٠٢١  م ٢٠٢٢ لفترة الستة أشھر المنتھیة في

   الفئة (ب)  الفئة (أ) 
 (بالوحدات)   (بالوحدات)  (بالوحدات)  

 ١٬٦٩٢٬١٠٧  --  ١٬٦٩٢٬١٠٧ الوحدات في بدایة الفترة 
     

 --   ١٬٦٢٥٬٣٢٨ ٤٬٧٨٦ الوحدات المصدرة 
 --   --  ) ١٬٦٢٥٬٣٢٨( الوحدات المستردة 

     
 ١٬٦٩٢٬١٠٧  ١٬٦٢٥٬٣٢٨ ٧١٬٥٦٥ الوحدات في نھایة الفترة 

 
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.١٨) إلى (١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 
 
 
 



 

٥ 

  صندوق أشمور لألسھم السعودیة
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة 

 قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة (غیر مراجعة) 
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

  
 ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 یونیو 
 م ٢٠٢١  م ٢٠٢٢إیضاح 

     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ٦٬٨٤٢٬٧١٥  ٣٬٦٢٣٬٤٧٥ صافي ربح الفترة 
     

تسویات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد المستخدم في  
 األنشطة التشغیلیة:

 
   

غیر المحققة من االستثمارات المقاسة بالقیمة  الخسارة /)الربح(
 )٢٬٣١٤٬٦٨١(  ٤١٥٬٤٩٤ ٩ العادلة من خالل الربح أو الخسارة

  ٤٬٥٢٨٬٠٣٤ ٤٬٠٣٨٬٩٦٩   
     صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة 

زیادة في استثمارات مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  
 الخسارة

 
)٤٬٧٤١٬١٦٥( ) ٢٬٨٤٤٬٤٨٩( 

 ) ٥٢٬٠٥٣(  ٤١١٬٤٠٠  نقص / (زیادة) في توزیعات أرباح مستحقة 
 ) ٥١٠٬٤٨٢(  ) ٦٩٬٥٢٤(  نقص في ذمم دائنة تجاریة

 ٢٬٧٨٧  ) ٢٬٨٥٠(  (نقص)/ زیادة في مصروفات مستحقة
 ) ٧٧٢٬٨٧٩(  ١٬٥٣٣٬٥٠٦ صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التشغیلیة

     
     التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

 --  ٤١٬٤٢٤٬٨٥٤  متحصل من إصدار وحدات
 --  ٤١٬٣٠٠٬٤١(  مدفوع السترداد وحدات

 --   ١٢٤٬٤٣٧  صافي النقد الناتج من األنشطة التمویلة 

 ) ٧٧٢٬٨٧٩(  ١٬٦٥٧٬٩٤٣  صافي الزیادة/ (النقص) في نقد وما في حكمھ
 ١٬٦٧٢٬٢٦٠  ٩٢٢٬٦٠١  نقد وما في حكمھ في بدایة الفترةال
 ٨٩٩٬٣٨١  ٢٬٥٨٠٬٥٤٤  نقد وما في حكمھ في نھایة الفترة ال

     
 

 ) جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.١٨) إلى (١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
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 أشمور لألسھم السعودیة صندوق 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة 

 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة 
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 
 الصندوق وأنشطتھ  .١

 
التفاق بین شركة  صندوق أشمور لألسھم السعودیة ("الصندوق") ھو صندوق استثماري مفتوح تأسس ویدار   وفقاً 

أشمور لالستثمار السعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین في الصندوق ("مالكي الوحدات"). منحت ھیئة السوق 
دیسمبر   ٢٢ھـ (الموافق  ١٤٣٦صفر    ٣٠المالیة ("الھیئة") موافقتھا على تأسیس الصندوق بموجب خطابھا بتاریخ  

 م). ٢٠١٥ینایر  ٥ھـ (الموافق ١٤٣٦بیع األول ر ١٠م). بدأ الصندوق عملیاتھ في ٢٠١٤
 

یھدف الصندوق إلى تنمیة رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة 
متنوعة من أسھم الشركات المدرجة في سوق األسھم السعودیة (تداول). یھدف الصندوق إلى تحقیق مؤشرات أداء 

 سوق تداول كما یھدف إلى تحقیق عائد أفضل مقارن إلى مالكي الوحدات. تتناسب مع 
 

یتعامل مدیر الصندوق مع مالكي الوحدات على أساس أنھ وحده محاسبیة مستقلة. وبناًء على ذلك، یقوم مدیر الصندوق  
 بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندوق.

 
عدل الصندوق شروطھ وأحكامھ في    "ب"من الفئة  إنشاء وحدات  والتي تتضمن  م  ٢٠٢٢  أبریل  ٢٠خالل الفترة، 

لایر سعودي كحد أدنى. حصل مدیر الصندوق على موافقة من ھیئة السوق المالیة   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  بقیمة  بمبلغ اشتراك
"ب"    الفئةفئة "أ" وال م. بعد الموافقة الناتجة عن ذلك، أصبح كل من وحدات  ٢٠٢٢أبریل    ٢٠على ھذا التعدیل في  

فئة "أ" وبعد ذلك االشتراك في  ال  من  متاحة لیتم االشتراك بھا، وتمكین بعض مالكي الوحدات من استرداد وحداتھم
فئة "ب". باإلضافة إلى ذلك، تم تعدیل أتعاب إدارة الصندوق فأصبح مدیر الصندوق یتقاضى أتعاب إدارة الوحدات  

على التوالي عند   "ب"، والفئة  "أ"٪ من صافي قیمة موجودات (حقوق الملكیة) لوحدات الفئة  ٠٫٨٠٪ و  ١٫٢٥بواقع  
 كل یوم تقییم. 

 
 تش اس بي سي السعودیة ھي أمین الحفظ والمدیر اإلداري وأمین السجل للصندوق.شركة ا

 
 اللوائح النظامیة  .٢

 
 یتم إدارة الصندوق بموجب الئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") التي صدرت عن ھیئة السوق المالیة.

 
 اشتراك/ استرداد الوحدات (یوم التعامل ویوم التقییم)    .٣

 
إثنین   یوم  كل  التقییمات  بإجراء  ویقوم  التعامل")  عمل ("یوم  یوم  كل  في  االسترداد  أو  لالشتراك  مفتوح  الصندوق 

ییم. وفي  وأربعاء ("یوم التقییم"). یكون وقت التوقف عن االشتراك/االسترداد ھو الساعة الواحدة ظھًرا في كل یوم تق
حالة كان یوم التعامل ویوم التقییم عطلة رسمیة في المملكة العربیة السعودیة، یكون یوم التعامل والتقییم واالسترداد 
في الیوم الذي یلي یوم التعامل والتقییم مباشرة. یتمثل سعر الوحدة عند االشتراك أو سعر الوحدة عند االسترداد في 

ملكیة) لكل وحدة یتم احتسابھا من قبل المدیر اإلداري في یوم التقییم التالي الذي تم  صافي قیمة الموجودات (حقوق ال
 فیھ االشتراك بالوحدات أو استردادھا. 
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 صندوق أشمور لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة  

 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة  
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 
 اشتراك/ استرداد الوحدات (یوم التعامل ویوم التقییم) (یتبع)  .٣

 
ویتم احتساب صافي قیمة موجودات الصندوق بغرض شراء أو استرداد الوحدات من خالل خصمھا من قیمة إجمالي  
موجودات الصندوق وإجمالي مطلوبات الصندوق. یحدد سعر الوحدة من خالل قسمة الرقم الناتج على إجمالي عدد  

فئة اللایر سعودي و  ١٠٬٠٠٠ )أ(فئة الألولي لوحدات الحد األدنى من االشتراك ایبلغ الوحدات القائمة في یوم التقییم. 
 لایر سعودي. ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ )ب(

 
 أسس العرض   .٤

 
 بیان االلتزام    ١-٤

 
لمعیار المحاسبة الدولي   "التقریر المالي األولي" المعتمد في   ٣٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً 

السعودیة   العربیة  والمحاسبین المملكة  للمراجعین  السعودیة  الھیئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعاییر 
 ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق.

 
السنویة  المالیة  القوائم  في  المطلوبة  واإلفصاحات  المعلومات  كافة  المختصرة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  تتضمن  ال 

 م. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للصندوق للسنة المنتھیة في  القوائم المالیة السنویةویجب أن تتم قراءتھا جنباً إلى جنب مع 
 

 أسس القیاس     ٢-٤
 

األولیة المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة (باستثناء االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من    تم إعداد القوائم المالیة 
 خالل الربح أو الخسارة والتي تقید بالقیمة العادلة)، وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة. 

 
وارتضى أن الصندوق لدیھ الموارد الالزمة لالستمرار أجرى مدیر الصندوق تقییماً لقدرة الصندوق على االستمرار  

في أعمالھ في المستقبل القریب. باإلضافة إلى ذلك، ال یعلم مدیر الصندوق بأي حاالت عدم تأكد جوھریة قد تلقي  
ختصرة شكوكاً جوھریة بشأن قدرة الصندوق على البقاء كمنشأة مستمرة. وعلیھ، یستمر إعداد القوائم المالیة األولیة الم

 على أساس االستمراریة. 
 

 تم عرض البنود في قائمة المركز المالي األولیة المختصرة وفقاً لسیولتھا. 
 

 عملة العرض والنشاط    ٣-٤
 
یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالریال السعودي الذي یمثل أیًضا عملة النشاط للصندوق. تم تقریب  

 المالیة المعروضة ألقرب لایر سعودي.جمیع المعلومات 
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 صندوق أشمور لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة  

 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة  
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

 (یتبع) أسس العرض  .٤
 

 استخدام التقدیرات واألحكام     ٤-٤
األحكام   بعض  استخدام  یتطلب  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  وفقا  المختصرة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  إن 
والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة التي على المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات. كما یتطلب من مدیر  

سات المحاسبیة الخاصة بالصندوق. یتم تقییم ھذه األحكام والتقدیرات  الصندوق ممارسة أحكامھ في عملیة تطبیق السیا
واالفتراضات بشكل مستمر والتي تعتمد على الخبرة التاریخیة وعوامل أخرى تشمل الحصول على المشورة المھنیة  

 وتوقعات األحداث المستقبلیة التي یُعتقد أنھا معقولة ضمن الظروف. 
 

راضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. ویتم إثبات التعدیالت على التقدیرات بأثر الحق.  تتم مراجعة التقدیرات واالفت
 لم یتم عمل أي أحكام/ تقدیرات ھامة في ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  .٥

 
ه القوائم المالیة األولیة المختصرة تتماشى السیاسات والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة والمستخدمة عند إعداد ھذ

 م. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 
 

 معاییر المحاسبة الجدیدة والتعدیالت .٦
 

 المعاییر الدولیة للتقریر المالي الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة بواسطة الصندوق 
التعدیالت على معاییر المحاسبة والتفسیرات التي أصبحت ساریة على فترات التقریر السنویة التي تبدأ في فیما یلي 

م أو بعد ذلك التاریخ. وقد قرر مدیر الصندوق أن ھذه التعدیالت لیس لھا تأثیراً جوھریاً على القوائم ٢٠٢٢ینایر    ١
 المالیة األولیة المختصرة للصندوق.

 
 تكلفة إتمام العقد"؛ و  -"العقود المتوقع خسارتھا  ٣٧یار المحاسبة الدولي التعدیالت على مع 
م (التعدیالت على المعیار ٢٠٢٠-م٢٠١٨التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي دورة  

 ؛ و )٤١ومعیار المحاسبة الدولي   ٩والمعیار الدولي للتقریر المالي  ١الدولي للتقریر المالي 
 "الَمراجع حول إطار المفاھیم".  ٣دیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي التع 

 
 المعاییر المحاسبیة الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد 

فیما یلي المعاییر المحاسبیة والتعدیالت والتغییرات التي تم نشرھا وتعد إلزامیة للصندوق للسنة المحاسبیة التي تبدأ 
 م أو بعد ذلك التاریخ. ٢٠٢٣ینایر  ١في 

 
على القوائم  جوھریاً  المتوقع أن یكون لھا تأثیراً  لھذه اإلصدارات ومن غیر  اختار الصندوق عدم التطبیق المبكر 

 مالیة. ال
 

 وعقود التأمین؛  – ١٧ المعیار الدولي للتقریر المالي 
 و "عرض القوائم المالیة"، على تصنیف المطلوبات؛  ١التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
السیاسات المحاسبیة، التغییرات في التقدیرات المحاسبیة  ٨التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  

 التقدیرات المحاسبیة؛ وتعریف  -واألخطاء 
"بیع أو توزیع الموجودات  ٢٨ومعیار المحاسبة الدولي  ١٠تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

 بین المستثمر ومنشأتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك"



 

٩ 

 صندوق أشمور لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة  

 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة  
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

 مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالستثمارات اال.      ٧
 

خالل الربح أو الخسارة استثمارات في أسھم مدرجة في تداول ضمن  تمثل االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من 
 قطاعات صناعیة مختلفة كما یلي:

 
 م (غیر مراجعة)٢٠٢٢یونیو  ٣٠ 
 القیمة العادلة   التكلفة  

 ١٦٬١٨٥٬٤٦٥  ١١٬٥٣٣٬٤٢٠ بنوك  ال
 ٧٬٥٨٧٬١٥٠  ٩٬١١١٬٢٠٧ المواد 
 ٥٬٦٠٠٬٦٥٥  ٤٬٤٥٦٬١٨٨ الطاقة 

 ٣٬٤٥٩٬٢٥١  ١٬٨٢٦٬٤٧٢ الرعایة الصحیة  
 ١٬٣٠٣٬٤٦٠  ١٬٠٥٥٬٣٣٦ األغذیة والسلع األساسیة بالتجزئة

 ١٬٠٣٤٬٦٧٧  ١٬٠٦٩٬٩٣٤ الخدمات االستھالكیة 
 ٥٩٥٬٩٥٧  ٦٠٧٬٥٠٠ وسائل االتصال والترفیھ

 ١٬٤٩٣٬٧٤٢  ١٬٣٩٨٬٧٤٤ سلع رأس المال 
 ٤٨٤٬٤٩٧  ٤٥٣٬٠٥٠ قطاع األفراد 

 ٣٧٬٧٤٤٬٨٥٤  ٣١٬٥١١٬٨٥١ 
 

 م (مراجعة)٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 القیمة العادلة   التكلفة 

 ١١٬٨٩٣٬٩٤٥  ٨٬٣٠٦٬٧٦٤ بنوك  ال 
 ٦٬٣٥٣٬٤٩٦  ٦٬٤٢١٬١٥٤   المواد 

 ٥٬٣٠٧٬٤٧٢  ٤٬٥٠٣٬٣٦٨ الطاقة 
 ٥٬٢٧٥٬٩٠٥  ٤٬٨٠٧٬١٥٩ المرافق الخدمیة

 ٢٬٨٦٤٬٥٦٤  ١٬٨٢٦٬٤٧٢ الرعایة الصحیة   
 ٢٬٧٥٤٬٧٥٢  ١٬٩٣٥٬٨١٢ الخدمات االستھالكیة 

 ٦١٤٬٧٩٠  ٦٠٧٬٥٠٠ وسائل االتصال والترفیھ
 ٢٥٠٬٩٣٥  ٢٥٩٬١٤١ األغذیة والسلع األساسیة بالتجزئة

 ٣٥٬٣١٥٬٨٥٩  ٢٨٬٦٦٧٬٣٧٠ 
 

   المصروفات المستحقة .٨
 

م  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠ 
 (غیر مراجعة)

م ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

    
 ٤٣٬٦٠٢  ٣١٬٩٩٢ أتعاب إدارة 
 ١٤٬١١٢  ١٣٬٩٩٤ أتعاب مھنیة 
 ١٬٥٧٠  ٢٬٩٣٠ أتعاب حفظ  

 ٢٬٦١٦  ١٬٧٥٨ أتعاب إداریة 
 ١٣٬٠١٨  ٢١٬٣٩٤ مصروفات أخرى مستحقة

 ٧٤٬٩١٨  ٧٢٬٠٦٨ 
  



 

١٠ 

 صندوق أشمور لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة  

 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة  
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي)  
 

 صافي األرباح من االستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .٩
 

 ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 یونیو (غیر مراجعة)

 م ٢٠٢١  م ٢٠٢٢ 
 ٤٬٤٢٤٬٢٢٠  ٣٬٨٠٠٬٤٦٣ أرباح محققة  

 ٢٬٣١٤٬٦٨١  ) ٤١٥٬٤٩٤( أرباح / (خسائر) غیر محققة
 ٦٬٧٣٨٬٩٠١  ٣٬٣٨٤٬٩٦٩ 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .١٠
 
یتم اعتبار األطراف على أنھا أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو 
العالقة   ذات  األطراف  تشتمل  والتشغیلیة.   المالیة  القرارات  اتخاذ  عند  اآلخر  الطرف  على  الھام  التأثیر  ممارسة 

نادیق األخرى المدارة بواسطة مدیر الصندوق. یتعامل  بالصندوق على مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والص
 الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع مدیر الصندوق.  

 
ال یقوم مدیر الصندوق بتحمیل أي رسوم اشتراك أو استرداد عند االشتراك في الوحدات أو استردادھا. المصروفات 

 بالنیابة عن الصندوق یتم تحمیلھا على الصندوق حسب تكبدھا. األخرى التي تدفع من قبل مدیر الصندوق 
 

إضافة لمعامالت األطراف ذات العالقة التي تم اإلفصاح عنھا في ھذه القوائم المالیة فیما یلي المعامالت الھامة مع  
 األطراف ذات العالقة للفترة:

 الرصید   المعامالت  

 طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة

للفترة المنتھیة  
 یونیو    ٣٠في 

 م ٢٠٢٢ 
 (غیر مراجعة)

للفترة المنتھیة 
 یونیو   ٣٠في 

 م ٢٠٢١ 
 (غیر مراجعة)

  
یونیو   ٣٠

 م ٢٠٢٢
 (غیر مراجعة)

دیسمبر  ٣١
 م ٢٠٢١

 (مراجعة)
       

 ٤٣٬٦٠٢ ٣١٬٩٩٢  ٢٠١٬٨٩٥ ٢٨٢٬٧٥٢ أتعاب إدارة مدیر الصندوق
مجلس إدارة  
 الصندوق

مكافأة مجلس  
 ٤٬٩٥٩ ٤٬٩٥٩ اإلدارة

 
١٠٬٠٠٠ ١٤٬٩٥٩ 

 
م، تمتلك شركة أشمور لإلدارة المحدودة وھي شركة شقیقة لمدیر  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١م و  ٢٠٢٢یونیو    ٣٠كما في  

 )١٬٦٩٢٬١٠٧م: ٢٠٢١دیسمبر  ٣١( )ب(فئة الوحدة من  ١٬٦٢٥٬٣٢٨الصندوق 
 

 أتعاب اإلدارة والرسوم األخرى .١١
 

صافي موجودات الصندوق    ٪٠٫٨٠و    ٪١٫٢٥یدفع الصندوق أتعاب إدارة تُحتسب بمعدل سنوي بنسبة   من  سنویاً 
على التوالي بناًء على التوزیع المطبق لصافي الموجودات.   ) ب(فئة  الو  )أ(فئة  ال(حقوق الملكیة) العائدة لمالكي وحدات  

 وتستحق أتعاب اإلدارة ھذه یومیاً وتُدفع على أساس شھري وفقاً ألحكام وشروط الصندوق. 
 

وإدارة وتسجیل إلى شركة اتش اس بي سي العربیة السعودیة وھي أمین الحفظ والمدیر   یدفع الصندوق أتعاب حفظ
اإلداري وأمین السجل للصندوق. یتم احتساب ھذه األتعاب على أساس نسبة مئویة مرتبطة بصافي الموجودات (حقوق  

 الملكیة) العائدة لمالكي وحدات الصندوق وفقاً للحد األدنى لألتعاب. 



 

١١ 

 أشمور لألسھم السعودیة صندوق 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة  

 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة  
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

 المصروفات األخرى  .١٢

 
لفترة الستة أشھر المنتھیة في    

 یونیو   ٣٠

 
 م ٢٠٢٢

 غیر مراجعة
 م ٢٠٢١ 

 غیر مراجعة
 ٧٬٢٦٨  ١٠٬٩١٥ رسوم إداریة 

 ١٧٬٨١١  ٧٬٨٤٩ رسوم المعامالت 
 ١٤٬٢٥٧  ١٤٬٢٥٧ أتعاب مھنیة 
 ٩٬٠٥٦  ٩٬٥٧٤ أتعاب تسجیل

 ٤٬٩٥٩  ٤٬٩٥٩ مكافأة مجلس اإلدارة 
 ٣٬٧١٩  ٣٬٧١٩ رسوم ھیئة السوق المالیة

 ٢٬٨٥١  ٣٬٣٣٨ رسوم تداول
 ٥٩٬٩٢١  ٥٤٬٦١١ 

 سیاسات إدارة المخاطر  .١٣
 

 یتعرض الصندوق للمخاطر التالیة نتیجة استخدامھ لألدوات المالیة:
 و مخاطر االئتمان؛ 
 مخاطر السیولة؛ و 
 مخاطر السوق 

 
قیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى  یعرض ھذا اإلیضاح معلومات حول أھداف وسیاسات وعملیات الصندوق بھدف  

 إدارة رأس مال الصندوق.
 

 إطار إدارة المخاطر  
تتماشى أطر وسیاسات إدارة مخاطر الصندوق مع تلك المستخدمة والمفصح عنھا في القوائم المالیة السنویة للصندوق 

 م.  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 

 مخاطر االئتمان 
المخاطر المتعلقة بعدم قدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد مخاطر االئتمان ھي  

 الطرف اآلخر لخسارة مالیة. 
 

إن الصندوق معرض لمخاطر االئتمان بشأن النقد وما في حكمھ وتوزیعات أرباح مستحقة. یسعى مدیر الصندوق إلى  
عرض لمخاطر االئتمان والتعامل فقط مع أطراف أخرى ذات سمعة الحد من مخاطر االئتمان عن طریق مراقبة الت

 طیبة.
 

 مخاطر السیولة
للوفاء   الالزم  التمویل  على  الحصول  في  لصعوبات  الصندوق  تعرض  في  المتمثلة  المخاطر  ھي  السیولة  مخاطر 

 بالتزامات مرتبطة بمطلوبات مالیة.
 

اشتراكات   على  الصندوق  وأحكام  شروط  تتعرض تنص  فھي  وبالتالي  األسبوع  مدار  على  الوحدات  واستردادات 
م، یعتبر  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١م و٢٠٢٢یونیو    ٣٠لمخاطر السیولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات. كما في  

المدین األرباح  وتوزیعات  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  المقاسة  واالستثمارات  حكمھ  في  وما  ة النقد 
الخاصة بالصندوق قابلة للتحقق بسھولة خالل فترة زمنیة قصیرة. یراقب مدیر الصندوق متطلبات السیولة على أساس  

 دوري كما یسعى للتأكد من توفر التمویل للوفاء بااللتزامات حیثما تنشأ. 



 

١٢ 

 صندوق أشمور لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة  

 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة  
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي)  
 

 .   سیاسات إدارة المخاطر (یتبع) ١٣
 

 مخاطر السوق 
الملكیة، على إیرادات الصندوق أو  مخاطر السوق ھي مخاطر تأثیر التغیرات في أسعار السوق، مثل أسعار حقوق  

 القیمة العادلة لملكیتھ في األدوات المالیة. 
 

إن استراتیجیة الصندوق إلدارة مخاطر السوق ناتجة عن أھداف استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.  
لمحددة. تتم مراقبة مراكز السوق تتم إدارة مخاطر السوق بانتظام من قبل مدیر االستثمار وفقا للسیاسات واإلجراءات ا

 الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدیر الصندوق.
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة .  ١٤
 

القیمة العادلة ھي القیمة الذي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما بموجب معاملة منتظمة  
في   المشاركین  أو تحویل تتم بین  األصل  بیع  معاملة  بافتراض أن  العادلة  القیمة  قیاس  القیاس. یحدد  السوق بتاریخ 

 االلتزام ستتم إما:
 

 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو  -
 في حالة عدم وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات.  -

  
 الرئیسیة أو السوق األكثر تفضیال متاحة للصندوق.یجب أن تكون السوق 

 
تتكون األدوات المالیة من الموجودات والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة للصندوق من الموجودات المالیة 

طفأة. تتكون المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة الم
 المطلوبات المالیة للصندوق من المطلوبات المالیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة المطفأة. 

 
 التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 

 
یستخدم الصندوق التسلسل الھرمي أدناه لتحدید القیم العادلة للعقارات تحت التطویر واإلفصاح عنھا من خالل طرق  

 التقییم: 
 

 األسعار المتداولة (غیر المعدلة) في السوق المالیة النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة؛ : ١المستوى 
 

العادلة المسجلة  ٢المستوى   القیمة  على  ھام  تأثیر  لھا  التي  مدخالتھا  جمیع  التي یمكن مالحظة  أخرى  طرق تقییم   :
 بصورة مباشرة أو غیر مباشرة؛ أو

 
تأثیر ھام على القیمة العادلة المسجلة وال تتم وفقا لبیانات قابلة للمالحظة   : طرق تقییم تستخدم مدخالت لھا ٣المستوى  

 في السوق. 
 
 

 
 
 
 



 

١٣ 

 صندوق أشمور لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة  

 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة  
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

 .   القیمة العادلة لألدوات المالیة (یتبع) ١٤
 

التسلسل   إلى  استناداً  التقریر  في تاریخ  كما  العادلة  المقاسة بقیمھا  االستثمارات  التالي  الجدول  للقیمة  یعرض  الھرمي 
 العادلة: 

 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠ 
 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القیمة الدفتریة  

استثمارات مقاسة بالقیمة  
العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة 
٣٧٬٧٤٤٬٨٥٤ 

 
٣٧٬٧٤٤٬٨٥٤ 

 
 --   -- 

 
٣٧٬٧٤٤٬٨٥٤ 

 ٣٧٬٧٤٤٬٨٥٤  --   --   ٣٧٬٧٤٤٬٨٥٤  ٣٧٬٧٤٤٬٨٥٤ اإلجمالي
 

 م ٢٠٢١دیسمبر  ٣١ 

 
 

 القیمة الدفتریة 
 

 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى 
استثمارات مقاسة بالقیمة  

العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة 

٣٥٬٣١٥٬٨٥٩  --   --   ٣٥٬٣١٥٬٨٥٩  ٣٥٬٣١٥٬٨٥٩ 

 ٣٥٬٣١٥٬٨٥٩  --   --   ٣٥٬٣١٥٬٨٥٩  ٣٥٬٣١٥٬٨٥٩ اإلجمالي
 

 السنة بین مستویات القیمة العادلة.  لم تتم أي تحویالت خالل الفترة/
 

تحقة، القیمة العادلة بـسبب طبیعة قصـر   تقارب القیم الدفتریة للموجودات، مثل النقد وما في حكمھ وتوزیعات أرباح مـس
الدفتریة للمصـروفات المسـتحقة تقارب القیمة العادلة نظراً أجلھا والجودة االئتمانیة المرتفعة لألطراف األخرى. القیمة 

 .٣لطبیعتھا قصیرة األجل. تصنف ھذه األدوات المالیة ضمن المستوى 
 

 آخر یوم تقییم   .١٥
 

 م).٢٠٢١دیسمبر  ٣١م: ٢٠٢١م (٢٠٢٢یونیو  ٣٠إن آخر یوم تقییم للفترة كان في 
 

 صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) .١٦
 

ــ (الموافق ١٤٣٩ربیع اآلخر  ١٠اعتمدت ھیئة السوق المالیة في تعمیمھا بتاریخ  م) منھج صافي  ٢٠١٧دیسمبر   ٢٨ھ
ألغراض المحاـسبة    ٩الموجودات الثنائي لـصنادیق االـستثمار. وفقاً للتعمیم، ـسیتم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي 

 حتى إشعار آخر. والتقریر ولن یتأثر صافي قیمة موجودات الصندوق
 

 فیما یلي صافي قیمة الموجودات لكل وحدة من وحدات الصندوق:
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠ 

 (غیر مراجعة)
 م ٢٠٢١دیسمبر  ٣١

 (مراجعة)
 الفئة (أ) الفئة (ب)  الفئة (أ) 
الموجودات  قیمــة  صــــــافي 

 الموزعة
٣٦٬٥٤٧٬٠٦٨ ٣٨٬٥٩٦٬٣٧٧ ١٬٦٩٨٬٦٠٣ 

صــافي قیمة الموجودات لكل  
 وحدة

٢١٫٦٠ ٢٣٫٧٤٦٨ ٢٣٫٧٣٤٨ 



 

١٤ 

 صندوق أشمور لألسھم السعودیة 
 (صندوق استثمار مفتوح) 

 مدار من
 شركة أشمور لالستثمار السعودیة  

 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة  
 م ٢٠٢٢یونیو  ٣٠للفترة المنتھیة في 

 (المبالغ بالریال السعودي) 
 

 األحداث الالحقة .١٧
 

 بعد فترة التقریر تتطلب اإلفصاح عن أو تعدیل في ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.ال توجد أحداث ھامة 
 

 
 تاریخ اعتماد القوائم المالیة .١٨

 
 م).٢٠٢٢ أغسطس ١١ھـ (الموافق ١٤٤٤ محرم ١٣الصندوق إصدار ھذه القوائم المالیة في مجلس إدارة اعتمد 

 


