
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األهلي للصدقات 

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 

 )مراجعة )غير األولية المختصرةالقوائم المالية 

 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مـع 
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2 
 

 صندوق األهلي للصدقات

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 المختصرة  قائمة المركز المالي

   م2021يونيو   30كما في 

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(

 

 إيضاح 

 يونيو  30

 م 2021

ديسمبر  31

 م 2020

 )مراجعة( (مراجعة)غير   

    الموجـودات

 178 241 8 نقد وما في حكمه 

 22,897 22,996 9 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 25 51  أرصدة مدينة أخرى 

 23,100 23,288  إجمالي الموجودات

    

    المطلوبات 

 41 245  أرصدة دائنة أخرى 

 23,059 23,043  العائدة لمالكي الوحداتحقوق الملكية 

    

 23,059 23,043 10 ( العدد باآلالف) الوحدات القائمة

    

 1.0000 1.0000  حقوق الملكية لكل وحدة )لاير سعودي( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .األولية المختصرة ( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق األهلي للصدقات

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 المختصرة )غير مراجعة(  الشامل قائمة الدخل

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(

 

 إيضاح 

يونيو  30  

 م 2021 

يونيو  30  

 م 2020 

محققة من استثمارات  بالقيمة العادلة من خالل الربح   غير أرباح

 173 16  أو الخسارة 

أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 5 12  الخسارة

 74 74  الدخل اآلخر

 252 102  إجمالي الدخل 

    

 (2) ( 2) 11 أتعاب إدارة

 (2) ( 2)  إجمالي المصروفات التشغيلية 

    

  الفترة ربح صافي 
100 250 

    

 --  --   الدخل الشامل اآلخر للفترة 

    

 250 100  للفترة إجمالي الدخل الشامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .األولية المختصرة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة (14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق األهلي للصدقات

 قبل شركة األهلي المالية()مدار من  

 

 المختصرة  الوحدات مالكيفي حقوق الملكية العائدة ل قائمة التغيرات

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(

 

 
يونيو  30  

  2021م 

يونيو  30  

  2020م 
   

 22,415 23,059 )مراجعة(  الفترةحقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في بداية 

   

 250 100      اجمالي الدخل الشامل للفترة

   

   خالل الفترة  من المعامالتحقوق الملكية  فيالزيادة  / )النقص(

 335 1,078 المتحصالت من الوحدات المباعة 

 ( 108) ( 1,094) قيمة الوحدات المستردة

 ( 250) ( 100) توزيع للجمعيات الخيرية من الدخل

 (116 ) (23) 

   

 22,642 23,043 )غير مراجعة( حقوق الملكية العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .األولية المختصرة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة (14( إلى )1تعتبر اإليضاحات المرفقة من )
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 صندوق األهلي للصدقات

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية(

 

 المختصرة )غير مراجعة(  التدفقات النقديةقائمة 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ألف لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك(

 

 إيضاح 

 يونيو  30

 م 2021 

 يونيو  30

 م 2020 

    التدفقات النقدية من األنشـطة التشـغيلية

 250 100  الفترةربح 

    تسويات لـ: 

أرباح محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

( 12)  الخسارة  (5)  

أرباح غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة 

 

(16 )  (173 )  

  72 72 

    التغيرات في الموجودات وااللتزامات التشغيلية

( 71)  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   223 

( 26)  أرصدة مدينة أخرى    (1)  

( 204)  أرصدة دائنة أخرى   (20)  

 274 179  صافي النقد الناتج من األنشطة التشـغيلية         

    

    التدفقات النقدية من األنشـطة التمويليــة

 335 1,078  صدرةالمتحصالت من الوحدات الم

( 1,094)  قيمة الوحدات المستردة  (108 )  

( 100)  توزيع للجمعيات الخيرية من الدخل  (250 )  

( 116)  صافي النقد المستخدم في األنشـطة التمويلية  (23)  

    

 251 63  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

 178 178 8    الفترةالنقـد وما في حكمـه في بداية 

 429 241 8 الفترة النقـد وما في حكمـه في نهاية 

 

 

 

 

 

 .األولية المختصرة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم الماليـة (14)إلى  (1)تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق األهلي للصدقات  

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 
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 الصـندوق وأنشطته  -1

 مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، تتم إدارته   استثماري( هو صندوق  "الصندوق"صندوق األهلي للصدقات )

( المالية  األهلي  الصندوق"بواسطة شركة  األهلي  "مدير  للبنك  تابعة  البنك    السعودي(، شركة  باسم  )المعروف سابقاً 

قامت األهلي المالية بإنهاء إجراءات االندماج مع شركة  وحدات الصندوق.    مالكيلصالح    األهلي التجاري( )"البنك"(  

من لوائح   31تم تأسيس الصندوق بموجب نص المادة    م.2021يوليو    9سامبا لألصول وإدارة االستثمار، بدءاً من  

الصادر    2005-83- 2وفقاً لقرار هيئة السوق المالية رقم   لصادرة عن هيئة السوق المالية.اإلستثمار في الصناديق ا

 م( يعمل مدير الصندوق على نشاطات األوراق المالية التالية: 2005يونيو  28هـ )1426جمادى األول  21بتاريخ 

 

 ؛أ( التعامل

 ؛ب( الترتيب

 ؛ج( اإلدارة

 و  ؛د( تقديم المشورة

 .هـ( الحفظ

 

يتيح الصندوق للمستثمرين فرصة المشاركة في معامالت تجارية متوافقة مع الضوابط الشرعية والتبرع بأرباحهم من  

لدعم   الصندوق  وضعها  دقيقة  لمعايير  المستوفية  رسميا  بها  المعترف  المحلية  الخيرية  الجمعيات  إلى  االستثمارات 

 األغراض الخيرية التالية: 

 التبرع لأليتام  (أ

 لمحتاجة دعم األسر ا ( ب

 دعم التعليم للمحتاجين  ( ج

 دعم المعاقين  (د

 توفير خدمات الرعاية الصحيةهـ(  

 

وتم اعتمادها الحقاً هيئة السوق المالية بموجب    البنك المركزي السعوديتم الموافقة على أحكام وشروط الصندوق من  

في   المؤرخ  الحجة    18خطابها  )الموافق  1429ذي  في  2008ديسمبر    16هـ  الصندوق نشاطه  باشر  يناير   31م(. 

 م. 2002

 

هـ  1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  

م(. وتم تعديل الالئحة  2016مايو    23هـ )الموافق  1437شعبان    16م( تم تعديلها الحقاً في  2006ديسمبر    24وافق  )الم

م(، والتي تفّصل متطلبات جميع الصناديق  2021مارس    1هـ )الموافق  1442رجب    17)"اللوائح المعدلة"( بتاريخ  

 م(. 2021مايو    1هـ )الموافق  1442رمضان    19من  ابتداًء  ة  في المملكة العربية السعودية. أصبحت الالئحة المعدلة نافذ

 

 األساس المحاسبي -2
 

لمعيار المحاسبة الدولي   المالية األولية المختصرة وفقاً  المعتمد في    34تم إعداد هذه القوائم  المالي األولي"  "التقرير 

ا الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  والمحاسبين  المملكة  للمراجعين  لسعودية 

ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق 

 ومذكرة المعلومات. 
 

المالية السنوية ويجب  ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم   

إلى جنب مع القوائم المالية السنوية المراجعة للصندوق للسنة المنتهية في   م.  2020ديسمبر    31أن تتم قراءتها جنباً 

م بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة  2021يونيو    30وبالتالي، قد ال تكون نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  

  .م2021ديسمبر  31تنتهي في للسنة المالية التي س



 صندوق األهلي للصدقات  

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 
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 أساس القياس  -3
 

ماعدا   االستمرارية.  ومبدأقاق المحاسبي  تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستح

 والتي يتم تسجليها بالقيمة العادلة. االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

  

المتداولة وغير    والمطلوباتال يوجد لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يتم عرض الموجودات  

  وفقاً لترتيب السيولة.  والمطلوباتن ذلك، يتم عرض الموجودات  المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. بدال م

 تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.

 

 عملة العرضالعملة الوظيفية و -4
 

المالية القوائم  في  المدرجة  البنود  قياس  المختصرة  يتم  فيها    باستخدام  األولية  يعمل  التي  الرئيسية  االقتصادية  العملة 

وهي العملة الوظيفية وعملة العرض    بالريال السعوديالصندوق )"العملة الوظيفية"(. يتم عرض هذه القوائم المالية  

 تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ألف لاير سعودي، ما لم يذكر خالف ذلك.  الخاصة بالصندوق.

 

 وأحكام الصندوقالتغييرات في شروط   -5
 

 .خالل الفترة، لم يقم مدير الصندوق بإجراء أية تعديالت على شروط وأحكام الصندوق
 

 المحاسبية الهامة  واالفتراضاتاألحكام والتقديرات  -6
 

السياسات  إن إعداد القوائم المالية يتطلب من اإلدارة القيام بإصدار أحكام وتقديرات وافتراضات والتي تؤثر في تطبيق  

  واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.   لتزاماتالمحاسبية للمبالغ المبينة للموجودات واال

تتوافق االفتراضات المهمة التي وضعها مدير الصندوق في تطبيق السياسات المحاسبية للصندوق والمصادر الرئيسية 

 . م2020ديسمبر  31تخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في من عدم اليقين بالتقديرات والمس

 
 القيمة العادلة  تقدير )أ

 

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين  

إن   القياس.  بتاريخ  السوق  في  أو تحويل المشاركين  لبيع األصل  المعاملة  افتراضية أن  إلى  العادلة يستند  القيمة  قياس 

 االلتزام يتم في:

 

 السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو ➢

 . لتزاماتفي حال عدم وجود سوق رئيسية، في السوق األكثر فائدة للموجودات واال ➢

         

باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم اعتبار يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة  

السوق على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بشكل متكرر وحجم كاٍف لتقديم معلومات  

شطة وفقاً لسعر السوق ألن هذا  عن األسعار على أساس مستمر. يقوم الصندوق بقياس األدوات المتداولة في السوق الن

 السعر يقارب بشكل معقول سعر البيع.

 

 

 

 



 صندوق األهلي للصدقات  

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )يتبع( - 6
 

 ( تقدير القيمة العادلة )يتبع( أ

استخدام المدخالت  إذا لم يكن هناك سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تعمل على زيادة  

القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للرقابة. يتضمن أسلوب التقييم المختار جميع العوامل  

التي يأخذها المشاركون في السوق في االعتبار عند تسعير المعاملة. يقوم الصندوق بإثبات التحويل بين مستويات القيمة  

 فترة إعداد التقارير التي حدث خاللها التغيير.  العادلة في نهاية

 

 إن مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة هي كما يلي:

 

المماثلة التي يمكن   لتزامات: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات واال1المستوى   •

 الحصول عليها في تاريخ القياس.

: المدخالت بخالف األسعار المدرجة التي تم إدراجها تحت المستوى األول والتي يمكن مالحظتها  2المستوى   •

 بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  لتزاماتللموجودات واال

 .أو المطلوباتتمثل مدخالت غير قابلة للمالحظة للموجودات : مدخالت 3المستوى  •
 

. خالل  2المستوى    عندالستثمارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  اقام الصندوق بتصنيف  

أو  الفترة الربح  من خالل  العادلة  بالقيمة  لالستثمارات  العادلة  للقيمة  الهرمي  التسلسل  في  تحويل  أي  إجراء  يتم  لم   ،

بالنسبة   المطفأة الخسارة.  بالتكلفة  المقاسة  واالستثمارات  حكمه  في  وما  النقد  مثل  األخرى  والمطلوبات  للموجودات 

 الدائنة األخرى، فإن القيم الدفترية تقارب بشكل معقول قيمتها العادلة. رصدةواأل

 

 السياسات المحاسبية الهامة  -7
 

المالية األولية المختصرة مع تلك المستخدمة عند تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم  

 .م2020ديسمبر  31إعداد القوائم المالية السنوية المراجعة للسنة المنتهية في 

 

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت عليها   (أ
  المطبقة بواسطة الصندوق 

 

  1أصبحت التعديالت على المعايير المحاسبية والتفسيرات أدناه قابلة للتطبيق لفترات التقارير السنوية التي تبدأ في 

 . قدر مدير الصندوق أن التعديالت ليس لها تأثير جوهري على القوائم  المالية للصندوق.م2021يناير 

 المعايير / التفسيرات والتعديالت 
 19 -امتيازات اإليجار ذات الصلة بـ كوفيد   - 16 المعيار الدولي للتقرير المالي التعديالت على 

  7  والمعيار الدولي للتقرير المالي ،    39  ، معيار المحاسبة الدولي   9  المعيار الدولي للتقرير الماليتعديالت على  ال
  تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة   -  16والمعيار الدولي للتقرير المالي    4  والمعيار الدولي للتقرير المالي ،  
 2المرحلة   -

  



 صندوق األهلي للصدقات  

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  - 7
 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية بعد (ب

 

فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للصندوق. ويعتزم  

 هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.الصندوق تطبيق 

 

 المعايير / التفسيرات والتعديالت 

 

 

 البيان 

اعتباراً   مفعولها  يسري 
في   تبدأ  التي  الفترات  من 

 أو بعد التاريخ التالي 

تكلفة : العقود المتوقع خسارتها 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 إتمام العقد

 م 2022يناير  1

،   1الدولي للتقرير المالي  يارتعديالت على المع

، وأمثلة   9والمعيار الدولي للتقارير المالية  

توضيحية مصاحبة للمعيار الدولي للتقرير 

 41ومعيار المحاسبة الدولي  16المالي 

التحسينات السنوية على المعايير 
الدولية للتقرير المالي لألعوام  

2018 - 2020 

 م 2022يناير  1

 م 2022يناير  1 الَمراجع حول إطار المفاهيم 3 التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

تصنيف المطلوبات كمتداولة   1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 غير متداولةو

 م 2023يناير  1

 م 2023يناير  1 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية  8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 2والمعيار الدولي للتقرير المالي 

االفصاح عن السياسات 
 المحاسبية 

 م 2023يناير  1

  10المعيار الدولي للتقرير المالي  تعديالت على

   28معيار المحاسبة الدولي 

بين   بيع أو مساهمة الموجودات-
 المشترك  مشروعو الالمستثمر أ

/  يارياالخت طبيقمتاح للت
سريان مؤجل إلى  التاريخ 

 أجل غير مسمى

 تأثيراً هاماً على القوائم المالية للصندوق.إن المعايير المعدلة والتفسيرات الواردة أعاله ال يُتوقع أن يكون لها 

 

 النقد وما في حكمه  -8
 

 .جيديتمثل في األرصدة البنكية المحتفظ بها لدى بنك محلي يتمتع بتصنيف ائتماني 

  



 صندوق األهلي للصدقات  

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 
 

10 
 

  استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -9
 

 الربح أو الخسارة ما يلي:تتضمن االستثمارات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 يونيو  30 

 م 2021

 ديسمبر 31

 م 2020 

   

السعودي بالريال  للمتاجرة  األهلي  صندوق  ذا   – وحدات  طرف 

 عالقة 

22,996 22,897 

 

 معامالت الوحدات -10

 

 تتكون مما يلي:  الفترةمعامالت الوحدات خالل 

  المنتهية للفترة 

 يونيو  30 في

 م 2021

 )وحدات باآلالف( 

 في المنتهية للفترة 

 يونيو  30

 م 2020

 باآلالف(  )وحدات

    

 22,419  23,059 )مراجعة( الفترةالوحدات في بداية 

    

 335  1,078 الوحدات المباعة 

 ( 112)  ( 1,094) الوحدات المستردة

 223  ( 16) الفترة في الوحدات خالل  الزيادة / )النقص(صافي 

    

 22,642  23,043 )غير مراجعة(  الفترةالوحدات في نهاية 

 

:  م 2020يونيو    30)  %99.88يمثلوا    (5: أكبر  م2020)  وحدات  مالكي، فإن أكبر خمس  م2021يونيو    30كما في  

 ( من وحدات الصندوق. 94.91%

 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  -11

 

يتم اعتبار األطراف على أنها أطراف ذات عالقة إذا كان ألحد األطراف القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو 

ممارسة التأثير الهام على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. إن األطراف ذات العالقة للصندوق  

لصناديق التي يديرها مدير الصندوق، والبنك األهلي السعودي  واومجلس إدارة الصندوق،  تتكون من مدير الصندوق،  

 بصفته المساهم الرئيسي في مدير الصندوق.

  



 صندوق األهلي للصدقات  

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 
 

11 
 

 )يتبع(  معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة - 11

 

 مصروفات أخرىالدارة واإلأتعاب 

الخدمات حسبما يحدده  يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يحتسب الصندوق أتعاب إدارة بشكل يومي مقابل هذه  

  % 0.25مدير الصندوق، في كل يوم اشتراك، بحد أقصى اثني عشر بحيث ال تتجاوز المعدل األقصى السنوي بواقع  

من حقوق الملكية للصندوق ال يتم تحميل أي رسوم أو مصروفات أخرى على الصندوق. يتم تخصيص مدير الصندوق 

تقييم. يوم  کل  في  اإلدارية  المصروفات  هذه   لتسوية  استثمار  إعادة  الصندوق  لمدير  يحق   ، الخاص  لتقديرها  وفقًا 

  المصاريف اإلدارية لصالح المؤسسات الخيرية.

 

مع المعامالت التي تم االفصاح عنها في هذه القوائم المالية،    بخالف،  ، دخل الصندوق في المعامالت التاليةالفترةخالل  

الصندوق  وأحكام  شروط  أساس  على  المعامالت  هذه  تنفيذ  تم  االعتيادية.  األعمال  سياق  في  العالقة  ذات  األطراف 

 المعتمدة. تتم الموافقة على جميع معامالت األطراف ذات الصلة من قبل مجلس إدارة الصندوق. 

 

 صدة أطراف ذات العالقة )يتبع( معامالت وأر

 

 19- تأثير كوفيد -12

 

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

موجات متعددة من العدوى على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقاً على تفشي الفيروس من خالل إجراءات احترازية  

قيود على السفر وعمليات اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي الصارمة.  ومع ذلك، فقد تمكنت  صارمة. مثل فرض  

حكومة المملكة العربية السعودية من السيطرة بنجاح على تفشي الفيروس حتى اآلن. تسير حملة التطعيم التي تقوم بها  

 .سكان المملكة في المستقبل القريب الحكومة على قدم وساق ومن المتوقع أن يتم تحصين الغالبية العظمى من

 

والتي قد تظهر   19  –ومع ذلك يستمر مدير الصندوق بتقييم كالُ من تحديات االقتصاد الكلي والجزئي الناتجة عن كوفيد  

  اثارها لبعض الوقت ويراقب عن كثب تعرضاته للمخاطر.

 

  

 الرصيد كما في  مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت الطرف ذو العالقة

  
 م 2020 م 2021

 يونيو  30

 م 2021 

 ديسمبر 31
 م 2020

      

 --  --  2 2 أتعاب إدارة شركة األهلي المالية 
      

 --   339  اشتراك للوحدات   
 20,104 20,560 --   استرداد للوحدات



 صندوق األهلي للصدقات  

 )مدار من قبل شركة األهلي المالية( 
 

 األولية المختصرة )غير مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2021يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 لاير سعودي )مالم يذكر غير ذلك( ألف 
 

12 
 

 آخر يوم للتقييم   -13

 (. م2020ديسمبر  31: 2020) 2021 يونيو 30 للفترة كان  آخر يوم لتقييم الصندوق

 

 اعتماد القوائم المالية -14

 م.2021أغسطس  16هـ الموافق 1443محرم  8تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مدير الصندوق 
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