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التقرير السنوي – للصدقات األھلي صندوق  

 رمعلومات صندوق االستثما (أ

 أھداف االستثمار  .1

 المرابحة، على قائمة األجل قصيرة استثمارات من منافسة سوقية عائدات تقديم يهدف مفتوح استثماري صندوق هو للصدقات األهلي صندوق

 بمعايير تفي والتي رسميا ، المسجلة المحلية الخيرية المؤسسات على شهريا   العوائد وتوزيع الشهرية، والسيولة المال، رأس على والمحافظة

 .الصندوق وضعها التي التأهيل

 

 سياسات االستثمار وممارساته .2

 .الشريعة مع متوافقة األجل قصيرة صفقات ضمن ربح بهامش وبيعها سلع شراء •

 .كابيتال األهلي قبل من المدارة االخرى النقد صناديق في االستثمار •

 استثمارهم من بدخل للمساهمة للمستثمرين الفرصة إتاحة في تتمثل أهدافه لتحقيق الصندوق سيوظفها التي الرئيسية ستراتيجيةاال •

 .الصندوق وضعها صارمة بمعايير وتفي رسميا   بها معترف محلية خيرية مؤسسات في

 

   سياسة توزيع الدخل و األرباح                                                                       .3

 دعما للقضايا الخيرية المحلية التالية: محلية معترف بها رسميا  الدخل واألرباح سوف توزع على مؤسسات خيرية 

 من الدخل( ٪02دعم اليتامى ) •

 من الدخل(  ٪02دعم العائالت المحتاجة ) •

 من الدخل( ٪02دعم التعليم للمحتاجين ) •

 من الدخل( ٪02دعم المعوقين ) •

 من الدخل(  ٪02تقديم خدمات الرعاية الصحية للمحتاجين ) •

 

 تقارير الصندوق عند الطلب وبدون مقابلتتاح  .4

 

 

 أداء الصندوق (ب

 :للسنوات الثالث األخيرة بيانات صافي قيمة أصول الصندوقالجدول التالي يقارن بين  .1

  صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية 

  صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية 

  أعلى وأقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية 

  عدد الوحدات المصدرة في نهاية كل سنة مالية 

  نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 

 



 

 

 

 2112 2112 2114 السنة

 02،296،163,47 03،603،320,01 00،164،297,22 صافي قيمة األصول*

 7 7 7 صافي قيمة األصول لكل وحدة*

 7 7 7 *وحدة أعلى سعر

 7 7 7 *وحدة أقل سعر

 02،296،163,47 03،603،320,01 00،164،297,22 عدد الوحدات

 - - - األرباح الموزعة

 ٪2,20 ٪2,20 ٪2,20 نسبة الرسوم والمصروفاتإجمالي 

 * باللاير السعودي

 سنواتالعائد اإلجمالي للصندوق لسنة واحدة، وثالث سنوات، وخمس سنوات، وعشر  .2

 سنوات 11 سنوات 2 سنوات 3 سنة الفترة

 ٪7,72 ٪2,10 ٪2,66 ٪7,61 العائد اإلجمالي
 

 

 العائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات المالية العشر الماضية .3

 2112 2112 2114 2113 2112 2111 2111 2112 2112 2112 2112 السنة

 ..47 2762 2700 27.2 2762 2720 2722 2762 2742 6764 67.4 %العائد

 47.2 27.2 27.4 2760 2766 .272 2726 27.2 ..27 .674 .670 %المؤشر
 

 

 

 

 

 



 

 

 

م كنسبة مئوية من متوسط صافي قيمة أصول 2112بيان لمقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي تحملها الصندوق على مدار العام   .4

                         الصندوق:

والمصروفاتالرسوم   النسبة المئوية 

 2,20٪ رسوم اإلدارة

 1012٪ مجموع الرسوم
 

 

 

 جوھرية حدثت خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق. ال يوجد تغيرات .2

 

 

 ممارسات التصويت السنوية  .2

وذلك بسبب طبيعة استثمارات الصندوق والتي تتمثل بشكل أساسي في أدوات أسواق النقد المتوافقة  لم تتم أي ممارسات تصويت خالل العام

 .مع الشريعة

 

 

 تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي .2

 يتكون مجلس إدارة الصندوق من األعضاء التالية أسماءهم، تم تعيينهم من قبل مدير الصندوق بعد موافقة هيئة السوق المالية:

 رئيسا لمجلس إدارة الصندوق   نايف بن مسند المسند 

 عضو غير مستقل    لويد كورا 

 عضو مستقل             بسمة بنت مزيد التويجري 

 عضو مستقل             عبدالعزيز بن صالح أبا الخيل 

 

 توالمواضيع التي تم التي تم إقرارها القراراتفيما يلي ملخصا ألهم م، و0279عقد مجلس إدارة الصندوق ثالثة اجتماعات خالل العام 

 مناقشتها من قبل مجلس إدارة الصندوق:

  2,71تفوق أداء الصندوق على أداء المؤشر بنسبة  ، حيثامخالل الع أداء الصندوقمناقشة٪. 

 مجلس إدارة الصندوق على تعيين كي بي ام جي الفوزان وشركاه كمراجع لحسابات الصندوق. موافقة 

  مع مسؤول المخاطر السوق، والتشغيلوالمخاطر المتعلقة بالصندوق بما في ذلك مخاطر السيولة، مراجعة. 

  أثر الئحة صناديق االستثمار المعدلة على بما في ذلك  التزام الصناديق بلوائح هيئة السوق المالية مع مسؤول المطابقة وااللتزاممناقشة

 .مع مسؤول االلتزام الصندوق

 

 

 

 

 



 

 

 

 مدير الصندوق  (ج

 اسم وعنوان مدير الصندوق .1

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

 77264، الرياض 00079البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +699772292226فاكس:  + 699776121729هاتف: 

 

 أو مستشاريين االستثمار /الباطن ومدير الصندوق من  .2

 ال يوجد

 

 أنشطة االستثمار .3

 وإتاحة أهدافه تحقيق أجل من اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة األجل قصيرة النقد أسواق صفقات في الصندوق استثمر م،0279 العام خالل

 .الصندوق وأحكام شروط في الواردة بالقيود وااللتزام رسمية محلية خيرية لمؤسسات استثماراتهم بدخل للتبرع للمستثمرين الفرصة

 

 أداء الصندوق .4

 02,0مغلقا  العام عند  ٪0,3. وزاد إجمالي األصول المدارة بنسبة ٪2,71، كان أداء الصندوق أفضل من أداء المؤشر بنسبة 0279في عام 

 مليون لاير.

 

 الصندوق أحكامشروط و فيتغيرات حدثت  .2

( الفوزان KMPGكي بي إم جي )تعيين وكان التغيير الرئيسي  ،لتعديالت في شروط وأحكام الصندوقبعض اأجرى مدير الصندوق  •

 .رنست ويون خلفا إل  وشركاه

باإلضافة إلى تعيين لويد كورا كعضو غير مستقل في مجلس ، الصندوق مجلس إدارةل مستقل عضوك بسمة التويجري تعيين •

 اإلدارة. 

 

                أخرى. استثمارية صناديق في كبير بشكل يستثمر الصندوق لم .2

 

 

              لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة. .2

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbc.com/


 

 

                                                                                    

 الحفظ أمين (د

 أمين الحفظاسم وعنوان  .1

 شركة األهلي المالية، المملكة العربية السعودية

 77264، الرياض 00079البرج ب، طريق الملك سعود، ص.ب. 

  www.ncbc.comالموقع:   +699772292226فاكس:  + 699776121729هاتف: 

 

 واجبات ومسؤوليات أمين الحفظ .2

 ثالثا طرفا بها كلف أم مباشر مسؤولياته بشكل أأدى سواء ،الئحة صناديق االستثمار ألحكام وفقا التزاماته عن مسؤوال   الحفظ أمين يعد 

 الوحدات ومالكي الصندوق مدير تجاه مسؤوال   الحفظ أمين وُيعد   .لهم األشخاص المرخص ئحةال الئحة صناديق االستثمار  أحكام بموجب

 .المتعمد تقصيره أو تصرف سوء أو إهمال أو احتيال بسبب الناجمة خسائر الصندوق عن

 اإلجراءات جميع اتخاذ كذلك عن مسؤول ، وهواتالوحد مالكي لصالح وحمايتها الصندوق أصول حفظ عن مسؤوال   الحفظ أمين يعد 

 .أصول الصندوق بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 

 رأي أمين الحفظ .3

 .إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوقيؤكد أمين الحفظ أنه تم  •

 .الصندوق وشروط وأحكامأحكام الئحة صناديق االستثمار  حساب سعر الوحدات بموجبيم وويؤكد أمين الحفظ أنه تم تق •

 تراض المأمور بها. يؤكد أمين الحفظ أنه لم تتم مخالفة أي من قيود و حدود االستثمار وصالحيات االق •

 

 

 المحاسب القانوني (ه

 اسم وعنوان المحاسب القانوني .1

 كي بي ام جي الفوزان وشركاه

 المملكة العربية السعودية،   07432، جدة 44216شارع األمير سلطان ص.ب  –مركز زهران لألعمال 

       www.kpmg.com/saالموقع:  +69970966626فاكس:        +699709666464هاتف: 

 رأي المحاسب القانوني .2

  .القانونيين السعودية للمحاسبين الهيئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقا   وروجعت القوائم المالية أُعد ت

 

 القوائم المالية  (و

 

http://www.ncbc.com/
http://www.kpmg.com/sa


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األھلي للصدقات
  (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 القوائم المالیة       
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  نةلسل         

 مـع 
 لحملة الوحدات تقریر مراجعي الحسابات

 
 







 
 

۲ 
 

 صندوق األھلي للصدقات 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

  قائمة المركز المالي 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٥
    
    

    الموجـودات:
 ۲۳،۹۲۳ ۲٤،٤٦۸ ۷ استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

    
    

 ۲۳،۹۲۳ ۲٤،٤٦۸  صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات

 ۲۳،۹۲۳ ۲٤،٤٦۸ ۹ باآلالف –عدد الوحدات القائمة 

 ۱٫۰۰۰۰ ۱٫۰۰۰۰  للوحدة (لایر سعودي) –صافي قیمة الموجودات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم 



 
 

۳ 
 

 للصدقاتصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة الدخل 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  لسنةل

 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

 إیضاح 
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۰

 م۲۰۱٥
    

    إیرادات إستثمار
 ۱۰٦ ٤٥٦  ربح من عقود مرابحة

    
    

   ۸ المصروفات
 ٥ ٥  أتعاب إدارة

    

 ۱۰۱ ٤٥۱  لسنةصافي الدخل ل

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 .القوائم المالیـةمن ھذه جزءاً ال یتجزأ 



 
 

٤ 
 

 للصدقاتصندوق األھلي 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التدفقات النقدیة
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 (مالم یذكر غیر ذلك) لایر سعوديألف 
 

 

 
 ایضاح

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٥

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التشـغیلیة:

 ۱۰۱ ٤٥۱  صافي الدخل للسنة
    تسویة لـ:

 ٥ ۲  قیمة الوحدات المعاد استثمارھا

  ٤٥۳ ۱۰٦ 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 (۱،۱۲۸) (٥٤٥)  الزیادة في استثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق

 )۱،۰۲۲( (۹۲)  األنشطة التشـغیلیة         )المستخدم في(صافي النقد 

    
    التدفقات النقدیة من األنشـطة التمویلیــة:

 )۱۰۱( )٤٥۱(  توزیعات من الدخل للجمعیات الخیریة 
 ۱،٥٤۳ ۱،٦۰۹  متحصالت من وحدات مباعة

 (٤۲۰) )۱،۰٦٦(  قیمـة الوحـدات المســتردة

 ۱،۰۲۲ ۹۲  صافي النقد المتوفر من األنشـطة التمویلیة

    
 -- --  الزیادة في النقد وما في حكمھصافي 

    
 -- -- ۷ النقـد وما في حكمـھ في بدایة السنة

    

 -- -- ۷ النقـد وما في حكمـھ في نھایة السنة

 
 
 
 
 
 
 

 )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم 



 
 

٥ 
 

 صندوق األھلي للصدقات
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 قائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات 
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱لسنة المنتھیة في ل

 (مالم یذكر غیر ذلك)لایر سعودي ألف 
 

 إیضاح 
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
دیسمبر  ۳۱ 

 م۲۰۱٥

     
 ۲۲،۷۹٥  ۲۳،۹۲۳  سنةصافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات في بدایة ال

     
 ۱۰۱  ٤٥۱  للسنة صافي الدخل

     
في صافي الموجودات عن المعامالت في الوحدات الزیادة 

 سنةلل
 

)٤٥۱( 
 

(۱۰۱) 
     

 ۱،٥٤۳  ۱،٦۰۹  متحصالت من وحدات مباعـة
 ٥  ۲ ۸ اسـتثمارھاقیمة الوحدات المعاد 

 (٤۲۰)  )۱،۰٦٦(  قیمة الوحدات المســتردة
     
  ٥٤٥  ۱،۱۲۸ 

 لسنةفي نھایة ا العائدة لحملة الوحداتصافي الموجودات 
 ۲٤،٤٦۸  ۲۳،۹۲۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۱٤) إلى (۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من (
 المالیـة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم 



 صندوق األھلي للصدقات 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

٦ 
 

 الصـندوق وأنشطتھ -۱
األھلي للصدقات (الصندوق) ھو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشریعة اإلسالمیة، تتم إدارتھ  صندوق

(مدیر الصندوق)، شركة تابعة للبنك األھلي التجاري (البنك) لصالح حملة وحدات  المالیةبواسطة شركة األھلي 
سوق المن لوائح اإلستثمار في الصنادیق الصادرة عن ھیئة  ۳۰الصندوق. تم تأسیس الصندوق بموجب نص المادة 

  .یةالمال
 

الصادر بتاریخ  ۲۰۰٥-۸۳-۲المال رقم أمین حفظ الصندوق. وفقاً لقرار ھیئة سوق كذلك ك شركة األھلي المالیةتعمل 
 م) یعمل مدیر الصندوق على نشاطات األوراق المالیة التالیة:۲۰۰٥یونیو  ۲۸ھـ (۱٤۲٦جمادي األول  ۲۱
 التعاملأ) 

   ب) الترتیب
 ج)اإلدارة

 د) تقدیم المشورة
 ھـ) الحفظ

 
حھم إلى الضوابط الشرعیة والتبرع بأربایتیح الصندوق للمستثمرین فرصة المشاركة في معامالت تجاریة متوافقة مع 

الجمعیات الخیریة المحلیة المعترف بھا رسمیاً المستوفیة لمعاییر دقیقة وضعھا الصندوق لدعم األغراض الخیریة 
 التالیة: 

 
 من صافي األرباح). %۲۰التبرع لألیتام (بنسبة  .۱
 من صافي األرباح). %۲۰دعم األسر المحتاجة (بنسبة  .۲
 من صافي األرباح). %۲۰لمحتاجین (بنسبة دعم التعلیم ل .۳
 من صافي األرباح). %۲۰دعم المعاقین (بنسبة  .٤
 من صافي األرباح). %۲۰توفیر خدمات الرعایة الصحیة للمحتاجین (بنسبة  .٥

 
تم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق في األصل من مؤسسة النقد العربي السعودي ووافقت علیھا الحقاً ھیئة السوق 

 م). باشر الصندوق نشاطھ ۲۰۰۸دیسمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲۹ذي الحجة  ۱۸المؤرخ في  الیة بموجب خطابھاالم
 م.۲۰۰۲فبرایر  ۲۸في 

 
 السلطة التنظیمیة -۲

دیسمبر  ۲٤ھـ (الموافق ۱٤۲۷ذي الحجة  ۳تاریخ  ۲۰۰٦-۲۱۹-۷یخضع الصندوق ألنظمة بموجب القرار رقم 
تي تم تعدیلھا الوم) والذي یحدد بالتفصیل المتطلبات المتعلقة بكافة الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة، ۲۰۰٦

التي  م)،۲۰۱٦مایو  ۲۳ ھـ (الموافق۱٤۳۷شعبان  ۱٦الصادر في  ۱/٦۱/۲۰۱٦رقم  یةسوق المالالوفقاً قرار ھیئة 
 تتضمن المتطلبات المعدلة والمفصلة لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة.

 
 



 صندوق األھلي للصدقات 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۷ 
 

 التغیرات في شروط وأحكام الصندوق -۳
م حكاروط وأعلى شت یالدلتعض ابعل خادبإدوق لصنر ایدمم قام، ۲۰۱٦ر یسمبد ۳۱لمنتھیة في السنة ل اخال

م ألحكاروط والشافي ر للتغییس لیت. لحسابااجعي رام ربتغییم ألحكاواروط لشائیسي في رلر التغییق ایتعلدوق. لصنا
 لمالیة.م ائوالقھذه اعلى ر ثأي أ

ر یدمم قاو ۲۰۱٦ل یربأ۱۱في ؤرخ لماابھا طخل خالن لمالیة موق السایئة ل ھقبن مت یالدلتعافقة على والمت اتم
لة مفعلة دلمعروط الشم واألحكات اصبح. وأ۲۰۱٦ أبریل ۱٤ؤرخ لماابھ طفي خدات حولامالكي ر اطبإخدوق لصنا
 ن مرا عتباا

 .۲۰۱٦ یونیو ۱٤
  
 االشـتراك / االسترداد  -٤

الصندوق مفتوح لالشتراك واسترداد الوحدات بشكل شھري، في یوم اإلشتراك ویكون في آخر یوم عمل سعودي من 
كل یوم اشتراك وصافي العائد من معامالت لایر سعودي للوحدة في  ۱٫۰۰الشھر المیالدي. سعر الوحدة ثابت بقیمة 

المرابحة بعد خصم المصروفات اإلداریة یوزع على حسابات الجمعیات الخیریة المعتمدة بنسب للتأكد أن التوزیع یتم 
 بالتساوي بشكل شھري.

 
 أسس اإلعداد -٥

 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة

المتعارف علیھا بالمملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة تم إعداد ھذه القوائم المالیة وفقاً لمعاییر المحاسبة 
السعودیة للمحاسبین القانونیین. یقوم الصندوق بإعداد قوائمھ المالیة كما في وللسنة المنتھیة بتاریخ آخر تقییم (إیضاح 

۱٤.( 
 

 أسس القیاس
دأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة، تم إعداد ھذه القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة باستخدام مب

 باستثناء االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة، والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة. 
  

 عملة العرض والنشاط
وھي عملة النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع البیانات المالیة المعروضة لایر السعودي المالیة بالھذه القوائم  تم عرض

 .ألقرب ألف صحیح السعودي باللایر
 

 استخدام األحكام والتقدیرات
یتطلب إعداد القوائم المالیة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة من اإلدارة 

لمبینة للموجودات المبالغ ااستخدام األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى 
والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات. تتم مراجعة التقدیرات 

ترات فواالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إظھار مراجعة التقدیرات المحاسبیة في فترة المراجعة وال
 .المستقبلیة التي تتأثر بھا

 
 



 صندوق األھلي للصدقات 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۸ 
 

 أسس اإلعداد (تابع)  -٥
 

 استخدام األحكام والتقدیرات(تابع)
 تقییم الموجودات المالیة

القیمة العادلة ھي القیمة التي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
محتفظ ال ماراتاالستثبین المشاركین في السوق بتاریخ القیاس. تتم المحاسبة عن األدوات المالیة للصندوق، باستثناء 

یة، قد تنشأ فروقات بین تقدیرات القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. وترى إدارة ، على أساس التكلفة التاریخبھا للمتاجرة
 العادلة لموجودات ومطلوبات الصندوق ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمتھا الدفتریة. ةالصندوق أن القیم

 
لمستخدمة ا المدخالتالذي یعكس أھمیة والعادلة باستخدام تسلسل القیاس الھرمي التالي  ةیقوم الصندوق بقیاس القیم
 عند إجراء تلك القیاسات:

المستوى األول: أسس قیاس القیمة العادلة بناء على السعر المدرج (غیر المعدل) في سوق نشط للموجودات  •
 والمطلوبات المتماثلة.

ول، دخل تحت المستوى األالمستوى الثاني: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت بخالف األسعار المدرجة التي ت •
والتي من الممكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات، إما بطریقة مباشرة (مثل األسعار) أو بطریقة غیر مباشرة 

 (مثل المشتقة من األسعار). 
المستوى الثالث: قیاس القیمة العادلة بناء على مدخالت للموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى أي بیانات سوقیة  •

  ملحوظة (مثل المدخالت غیر الممكن مالحظتھا). 
ي التسلسل ف تاریخ التقریر تحت المستوى الثاني یتم تصنیف جمیع موجودات الصندوق المالیة المدرجة بالقیمة العادلة كما في

 الھرمي.
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  -٦

 تم تطبیق السیاسات المحاسبیة الواردة أدناه بشكل ثابت لجمیع الفترات المعروضة في ھذه القوائم المالیة.
 
 االستثمارات  -أ

دارة النیة اإلإن اإلستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو القابلة للتحدید التي لھا تاریخ استحقاق محدد، والتي لدى 
والقدرة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق، یتم تصنیفھا كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق. ویتم 

مبدئیاً  تدرجات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق وتصنیف االستثمارات في عقود المرابحة والصكوك كاستثمار
باشرة والتكلفة اإلضافیة. والحقاً للقیاس المبدئي، یتم قیاس تلك بالقیمة العادلة بما في ذلك تكلفة المعاملة الم

 االستثمارات بالتكلفة المطفأة بعد خصم خسائر اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت.
 

 معامالت االستثمار -ب
الصكوك في تاریخ التسویة وتتم المحاسبة عن اإلستثمارات في عقود المرابحة و یتم احتساب معامالت االستثمار

 تاریخ المتاجرة. الصنادیق المشتركة فيفي 
 
 



 صندوق األھلي للصدقات 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۹ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

 قیمة الموجودات المالیة  ھبوط -ج
یتم إجراء تقییم في تاریخ قائمة المركز المالي لتحدید ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على أن أصل مالي محدد 
قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تسجل أي خسائر ھبوط في قائمة الدخل. إذا كان ھناك ھبوط 

 التالي: قیمة الموجودات المالیة، یتم تحدید ھذا الھبوط على النحوفي 
 

 ,لفرق بین التكلفة والقیمة العادلةفي حالة الموجودات المدرجة بالقیمة العادلة فإن الھبوط في القیمة ھو ا )أ
 بعد خصم أي خسائر ھبوط المعترف بھا مسبقا بقائمة الدخل.

مة الحالیة والقیفي حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة  )ب
 للتدفقات النقدیة المستقبلیة المخصومة حسب سعر السوق الحالي لموجودات مالیة مماثلة.

ج) في حالة الموجودات المدرجة بالتكلفة المستنفذة فإن الھبوط في القیمة ھو الفرق بین القیمة الدفتریة 
 .الفعالعر الفائدة األصلي المخصومة طبقاً لس المستقبلیة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة

 
 الغاء االثبات -د

یتم الغاء اثبات األصل المالي (أو، عندما یكون منطبقا، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة مماثلة من 
 الموجودات المالیة) في حالة:

 إنتھاء حقوق الحصول على التدفقات النقدیة من األصل. أو )أ
على التدفقات النقدیة من األصل أو عندما یأخذ على عاتقھ االلتزام في حین تحویل حقوق الصندوق للحصول  )ب

 بدفع تدفقات النقدیة مستلمة بالكامل بدون تأخیر جوھري لطرف ثالث؛ و
ویل أو لم یقوم الصندوق بتح) ii، أو (وق كافة المخاطر والمنافع لألصل) في حین تحویل الصندiج) إما (

  لكن حولت السیطرة على األصل.لألصل واإلحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع 
 

إلحتفاظ ویل أو ابتح یقومدفقات النقدیة من األصل.  ولم حقوق الحصول على الت بتحویل الصندوقعندما یقوم 
حد  یتم اإلعتراف باألصل الىفإنھ  صل،بتحویل السیطرة على األ یقومالمنافع من األصل ولم بكافة المخاطر و

 األصل.المشاركة المستمرة في 
 

 االعتراف باإلیرادات -ه
الصكوك على أساس الفترة الزمنیة على مدار مدة العقد وفقاً للمبلغ باإلیرادات من عقود المرابحة و یتم االعتراف

 الرئیسي الغیر مسدد.
یق المشتركة في في الصناد ستثماراتالتكلفة والقیمة السوقیة لمحفظة ایتم إثبات الزیادة أو النقص في الفرق بین 

نھایة الفترة كأرباح أو خسائر غیر محققة من االستثمارات المحتفظ بھا للمتاجرة في قائمة الدخل. إن األرباح 
على أساس ة المحددالتكلفة وثباتھا كفروق بین متحصالت البیع والخسائر المحققة من االستثمارات المباعة یتم إ

 متوسط التكلفة. 
 
 



 صندوق األھلي للصدقات 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۱۰ 
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)  -٦
 

 تحویل العمالت األجنبیة -و
یجرى تسجیل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة في الدفاتر بأساس أسعار الصرف السائدة بتاریخ تلك 
 المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات ذات الطبیعة النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا بأسعار

الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة 
 الدخل.

 
  الضریبة /الزكاة -ز

تعد الزكاة / الضریبة التزاما على حاملي الوحدات، وبالتالي ال یتم تكوین مخصص لمثل ھذه االلتزامات في ھذه 
 القوائم المالیة المرفقة.

 
 النقد وما في حكمھ -ح

 النقد وما في حكمھ من أرصدة بنكیة.یتكون  ،لغرض قائمة التدفقات النقدیة
 

 للوحدة الموجوداتصافي قیمة  -ط
صافي الموجودات العائدة لحملة الوحدات  عن طریق قسمةللوحدة الواحدة الموجودات یتم احتساب صافي قیمة 

 .السنةنھایة  فيبقائمة المركز المالي على عدد الوحدات القائمة 
 

 المخصصات والمستحقات  -ي
یتم االعتراف بالمخصصات والمستحقات إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الصندوق التزام حالي قانوني أو 

 .تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل موثوق
 

 المقاصة -ك
قط في قائمة المركز المالي فیتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي 

عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى الصندوق نیة لتسویتھا 
. یتم إدراج اإلیرادات والمصروفات على على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد

معاییر المحاسبیة المتعارف علیھا والمطبقة في المملكة العربیة السعودیة، أساس الصافي فقط عندما تسمح بذلك ال
 أو أرباح أو خسائر ناشئة من مجموعة تعامالت مثیلة.

 
 
 
 
 



 صندوق األھلي للصدقات 
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة) 
 

 إیضاحات حول القوائم المالیة  
  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلل

 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 
  

۱۱ 
 

 النقد وما في حكمھ -۷
 . قة)البنك األھلي (طرف ذو عالیتمثل النقد وما في حكمھ بشكل رئیسي في النقد المحتفظ بھ في حسابات جاریة لدى 

 
 إدارة ومصروفات أخرىأتعاب  -۸

یتم إدارة ومتابعة الصندوق بواسطة مدیر الصندوق. ومقابل ھذه الخدمات، فإن مدیر الصندوق یقوم كل یوم یتاح فیھ 
كحد أقصى من صافي  %۰٫۲٥االشتراك بتحمیل جزء من اثني عشر جزءاً من المصروفات اإلداریة السنویة بنسبة 

عاب أو مصروفات أخرى على الصندوق. یخصص لمدیر الصندوق وحدات قیمة الموجودات. ال یتم تحمیل أي أت
ألتعاب اإلدارة في كل یوم تقییم. ولمدیر الصندوق ـ حسب تقدیره المطلق ـ الحق في إعادة استثمار المصروفات . سداداً 

 اإلداریة لصالح الجمعیات الخیریة.
 

مقابل تسویة األتعاب اإلداریة وغیرھا من م، تم تخصیص وحدات لمدیر الصندوق ۲۰۱٦یولیو  ۲۳حتى تاریخ 
 تم تسویة تلك المصروفات نقداً. الحقاً  النفقات في كل یوم تقییم، والتي تم إعادة استثمارھا في الصندوق.

 
 
 



 للصدقاتي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

 
۱۲ 

 استثمارات  -۹
 

 االستحقاقاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ 
 إن اإلستثمارات في عقود المرابحة تتكون مما یلي:

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ 
اجمالي  % 

 القیمة الدفتریة االستثمارات
اجمالي  %

 القیمة الدفتریة االستثمارات
     استثمار في عقود مرابحة:

 ۱۱،۹٦۰ ٤۹٫۹۹ ۱۰،۰۷۸ ٤۱٫۱۹ البنك األھلي التجاري (طرف ذات عالقة)
 ۷،۱۷۷ ۳۰٫۰۰ ۷،۲۰۰ ۲۹٫٤۲ البنك السعودي الفرنسي 

 -- -- ۷،۱۹۰ ۲۹٫۳۹ بنك الكویت الوطني 
السعودي الھولندي البنك  –البنك األول 

 ٤،۷۸٦ ۲۰٫۰۱ -- -- (سابقا)
     

 ۲۳،۹۲۳ ۱۰۰٫۰۰ ۲٤،٤٦۸ ۱۰۰٫۰۰ دیسمبر  ۳۱
 

 ۳۱ومع دخول عقود المرابحة إلى آخر یوم تقییم من السنة، فإن تكلفة ااالستثمار تساوي القیمة العادلة كما في 
 م.۲۰۱٦دیسمبر 

 
الى  %۱: م۲۰۱٥( %۱٫٤۳إلى  %۱م محملة بأرباح تتراوح من ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إن عقود المرابحة كما في 

 .شھر) من نھایة الفترة ۱: ۲۰۱٥واحد شھر (وذات تاریخ استحقاق ) %۱٫۳٥
 

 معامالت وحدات -۱۰
 فیما یلي ملخص معامالت الوحدات: 

 دیسمبر ۳۱في  
 م۲۰۱٦

 وحـــــــــدات
 (باآلالف)

 دیسمبر ۳۱في  
 م۲۰۱٥

 وحــــــدات 
 (باآلالف)

    
 ۲۲،۷۹٥  ۲۳،۹۲۳ السنة الوحدات في بدایة

 ۱،٥٤۳  ۱،٦۰۹ وحدات مباعة 
 ٥  ۲ وحدات معاد استثمارھا

 (٤۲۰)  (۱،۰٦٦) وحدات مستردة
 ۱،۱۲۸  ٥٤٥ صافي النقص في الوحدات

    
 ۲۳،۹۲۳  ۲٤،٤٦۸ سنةالوحدات في نھایة ال

 
 ) من وحدات الصندوق.۹٤٫٥٤م: %۲۰۱٥( %۹٤٫٦۰م، یشكل أكبر خمسة حملة وحدات ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 
 
 



 للصدقاتي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

 
۱۳ 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -۱۱
في سیاق العمل المعتاد، یتعامل الصندوق مع بعض األطراف ذات العالقة. إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

. إن جمیع األطراف ذات العالقة معتمدة من قبل مجلس إدارة الصندوقالشروط واألحكام المعتمدة من قبل تحكمھا 
 الصندوق.

 
 طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة

 مدیر الصندوق شركة األھلي المالیة
 مجلس األمناء  /شریك لمدیر الصندوق البنك األھلي التجاري

 
 .۹و ۷باإلضافة لإلیضاح المبین أدناه، األرصدة مع األطراف ذات العالقة مفصح عنھا في اإلیضاحات رقم

 

 مبلغ المعامالت ةطبیعة المعامل الطرف ذو العالقة
 قیمة وحدات محتفظ بھا كما في

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  
      

المالیة شركة األھلي
  

 ۲۷۸ ۲۸۲ ٥ ٥ أتعاب إدارة  
     

 ۱۹،۷٥۸ ۲۰،۰۹۳ ٥۸۹ ۳۳٥ اشتراك للوحدات البنك األھلي التجاري
 

  إدارة المخاطر -۱۲
یتعرض الصندوق لعدة مخاطر مالیة متمثلة في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السیولة. یھدف برنامج 
إدارة المخاطر للصندوق للوصول للحد األعلى من العوائد وللحد من اآلثار السلبیة المحتملة على األداء المالي 

 مخاطر المتنوعة التي یتعرض لھا الصندوق.یستخدم مدیر الصندوق طرق مختلفة لقیاس وإدارة الللصندوق. 
 
  خاطر االئتمانم

ھي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة للطرف اآلخر. یھدف 
مدیر الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان، الحد من التعامل مع بعض األطراف، والتقییم المستمر للكفاءة المالیة لبعض 

الصندوق لمخاطر االئتمان متمثلة في القیمة الدفتریة للنقد وما في األطراف. في تاریخ قائمة المركز المالي، یتعرض 
 لدى بنوك محلیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع. ةالمودعالستحقاق لتاریخ ااالستثمارات المحتفظ بھا وحكمھ 

 
رد آند بورز اندتتم إدارة الجودة االئتمانیة للموجودات المالیة باستخدام تصنیفات ائتمانیة خارجیة من وكالة مودیز، ست

 دیسمبر، فإن الصندوق لدیھ إستثمارات ذات الجودة االئتمانیة التالیة: ۳۱وفیتش، أیھما أقل. كما في 
 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
 المرابحة من استثمارات % 
 ۸۰ -- أ

 ۲۰ ٪۲۹ أ+
 -- ٪۷۱ ب ب ب +

 ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 
 
 



 للصدقاتي صندوق األھل
 (مدار من قبل شركة األھلي المالیة)

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة  

  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةلفترة ال
 لایر سعودي (مالم یذكر غیر ذلك)ألف 

 

 
۱٤ 

 (تابع)إدارة المخاطر  -۱۲
 
  خاطر االئتمانم
في رالجغایع وزلتل اخالن مدوق یة للصنرإلستثمااة ظلمحفافي ن الئتماطر امخاز كیرلتالي تحلیال تادول لجن ایتضمو

 ل.لمقابطرف الد ابلس ساأعلى 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
 من استثمارات % 

 ٪٥۰ ٪۷۱ المملكة العربیة السعودیة
 ٪٥۰ ٪۲۹ الكویت

 ۱۰۰٪ ۱۰۰٪ 
 

 خاطر السیولةم
عن مواجھة الصندوق لصعوبات في الوفاء بإلتزاماتھ التي تحتاج تسویتھا إلى مخاطر السیولة ھي المخاطر الناتجة 

نقدیة أو موجودات مالیة أخرى. یھدف مدیر الصندوق إلى إدارة مخاطر السیولة من خالل توفیر السیولة لالزمة 
اإلضرار  ئر غیر مقبولة أوللوفاء بالتزاماتھ المالیة عند وحال استحقاقھا، في الظروف العادیة والطارئة بدون تكبد خسا

لمواجھة مخاطر السیولة، یستثمر الصندوق في عقود المرابحة وصنادیق االستثمار التي ھي من  بسمعة الصندوق.
 ).۹طبیعة قصیرة االجل (إیضاح 

 
 مخاطر معدل إیرادات المرابحة

ألرباح السوقیة على الربحیة تنشأ مخاطر معدالت أرباح عقود المرابحة من احتمال تأثیر التغیرات في معدالت ا
المستقبلیة أو القیمة العادلة لألدوات المالیة. إن الصندوق یخضع لمخاطر معدالت األرباح على إیرادات المرابحة 

). إن مدیر الصندوق یدیر تلك المخاطر بمراقبة التغیرات في معدالت األرباح إلستثمارات ۹المحملة باألصول (إیضاح 
 الصندوق.

 
 الحساسیة لألدوات المالیة ذات معدالت فائدة ثابتةتحلیل 
جمیع إستثمارات الصندوق في ودائع المرابحة وبعض االستثمارات في الصكوك محملة بمعدل فائدة ثابتة.  حالیا ً

وحیث أن ھذه اإلستثمارات مصنفة كاستثمارات محتفظ بھا لتاریخ االستحقاق وتدرج بالتكلفة المطفأة، فإن أي تغیرات 
 ي أسعار السوق لن یكون لھا تأثیر على صافي الدخل وصافي قیمة موجودات الصندوق.ف
 

 مخاطرالعمالت
ن إوھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. 

 ة.ھو العملة الوظیفیة للشرك اللایر السعودي
 

وبناء علیھ ال یوجد مخاطر جوھریة ان موجودات ومطلوبات الصندوق یتم التعامل فیھا بالعملة الوظیفیة للصندوق. 
 على العمالت.

 
 آخـر یوم للتقییـم   -۱۳

م). ویعتقد مدیر الصندوق أنھ ال توجد ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱م: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦دیسمبر  ۲۹إن آخر یوم لتقییم للسنة ھو  
 م.۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ للوحدة ما بین أخر یوم للتقییم و صافي قیمة الموجوداتتغیرات جوھریة في 

 
 اعتماد القوائم المالیة -۱٤

  م.۲۰۱۷ أبریل ۲ھـ الموافق ۱٤۳۸ رجب ٥من قبل مدیر الصندوق بتاریخ تم اعتماد ھذه القوائم المالیة 
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