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 اسم وعنوان مدير الصندوق

  03033-73وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم  شركة األول لالستثمار

 وعنوان الشركة كالتالي:

6747777شارع العليا العام، المملكة العربية السعودية، تلفون:  – 77677، الرياض 7643ص.ب.   

 الموقع االلكتروني

www.alawwalinvest.com  

 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن

 اليوجد

 أنشطة االستثمار خالل الفترة

 

 

 أداء صندوق االستثمار خالل الفترة

. لقد %7847مقارنه بارتفاع للمؤشر االرشادي ب  %7822, كان عائد  صندوق األسهم الخليجية  7073العام  النصف األول من خالل

بهذه  االسواق الخليجيه تاثرتو غت سمه عدم الوضوح على االوضاع خالل النصف األول من العاممرت االسواق بصعوبات جمه وط

فط بشكل كبير بدافع من ارتفاع انتاج النفط الصخري وحرب االستحواذ على الحصص. عادت نخفاض اسعار النالالعوامل باالضافه 

المملكه لدور المنتج المرجح بدعمها التفاق خفض االنتاج  وتحملها الجزء االكبر من الخفض. تزامن انخفاض اسعار النفط مع بدايه 

تشكل بمجملها تغييرا شامال لشكل االقتصاد السعودي من خالل حيث  7070وبرنامج التوازن االقتصادي  7070وضوح رؤيه المملكه 

توجيه االقتصاد بعيدا عن تذبذبات اسعار النقط. من الطبيعي ان تكون مرحله التغيير صعبه على االقتصاد السعودي في البدايه والكن هذه 

 التغييرات ستولد اقتصادا اقوى واكثر استدامه.

 

  

25.63%

6.22%

7.64%

7.09%

53.42%

توزيع األصول الجغرافي في الصندوق كما بتاريخ 
م30/06/2017

النقد قطر الكويت االمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية

http://www.alawwalinvest.com/


 تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق

3707العام  النصف األول من تمت التعديالت التالية خالل  

7074تحديث اإلفصاح المالي للصندوق عن العام  -7  

وعدم تعيين  – إلستقالته من المجلس –طارق الشويعرتعيل في مجلس إدارة الصندوق: حيث تم إلغاء عضوية السيد/  -7

 عضو مستقل كبديل عنه.

 

 نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصناديق التي يستثمر فيها الصندوق

 لم يقم الصندوق باالستثمار في صناديق أخرى

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

  



 
 

 
 

 

 سهم الخليجيةصندوق األ

 األول لالستثمارشركة )مدار من قبل 

 ("السعودي الهولندي الماليةالمعروفة سابقاً بشركة " 

  األولية )غير مراجعة(لقوائم المالية ا

 2017يونيو  30





   صندوق األسهم الخليجية

 . األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 2 

  ائمة المركز المالي األوليةق
  2017يونيو  30ما في ك
  

 ايضاح

 2017يونيو  30
 )غير مراجعه(

 لاير سعودي

 2016ديسمبر  31
 )مراجعه(

 لاير سعودي

 2016يونيو  30
 )غير مراجعه(

          لاير سعودي

      لموجوداتا

 7.839.506 7.685.994 6.615.211  رصيد لدى البنك

 17.912.689 20.161.989 20.224.875 4 إستثمارات تجارية

 29.174 - 60.632  أرباح مدينةتوزيعات 

  950.000 2.400 -        أخرونمدينون 
 ──────── ──────── ──────── 

  26.900.718 27.850.383 26.731.369 

     

     لمطلوباتا

 33.036 67.880 43.670  مصاريف مستحقة الدفع

 
 

──────── ──────── ──────── 

 افي الموجوداتص
 

26.857.048 27.782.503 26.698.333  
 ════════ ════════ ════════ 

 
 

   

 2.354.321 2.326.029 2.185.562  لوحدات المصدرةا

  ════════ ════════ ════════ 

     
 يمة الوحدةق

 
2884.12 9442.11 3401.11 

 
 

════════ ════════ ════════ 

 

 



   صندوق األسهم الخليجية

 . األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  األولية ائمة العملياتق
  2017يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 

 ايضاح 

   2017     
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016     
 )غير مراجعة(

        لاير سعودي

      دخل اإلستثمار

 48.523 1.053.169 5 دخل المتاجرة، صافي

       -      (11)  خسارة عمولة خاصة 

  1.053.158 48.523       

    

    المصاريف

 (250.843) (256.273) 6 ةأتعاب إدار

       (40.314) (31.779)  أخرى

  (288.052) (291.157)       

       (242.634) 765.106 8 من العملياتخسارة( ال) دخلال صافي

 

 



   صندوق األسهم الخليجية

 . األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  األوليةائمة التدفقات النقدية ق

  2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

   2017    
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

      لاير سعودي
     

   النشاطات التشغيلية 

   

 (242.634) 765.106 العمليات من  خسارة(ال)دخل الصافي 

   

   التعديالت لـ:

 (342.576) 863.675 محققة عن االستثمارات التجاريةغير  (أرباحخسائر )   
 

────────── ────────── 

 1.628.781 (585.210) 

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 3.852.452 (926.561) استثمارات تجارية   

 (29.174) (60.632) مدينةأرباح ت اتوزيع   

 33.036 (24.210) مصاريف مستحقة الدفع   

 (666.400) 2.400 ونمدينون أخر   
 

────────── ────────── 

 2.604.704 619.778 النشاطات التشغيلية صافي النقدية من
 

────────── ────────── 
 

    

   النشاطات التمويلية 

 (137.761) (1.690.561) قيمة الوحدات المستردة
 

────────── ────────── 

 (137.761) (1.690.561) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
     

 2.466.943 (1.070.783) الزيادة في الرصيد لدى البنك)النقص( 

   

 5.372.563 7.685.994 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة 
     

 7.839.506 6.615.211  الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
     

   

  توزيعات األرباحالناتجة من التدفقات النقدية التشغيلية 
   

 465.644 412.418 أرباح مستلمة توزيعات
     

 
  



   صندوق األسهم الخليجية

 . األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية ائمة التغيرات في صافي الموجودات ق
  2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

   2017     
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016     
 )غير مراجعة(

      لاير سعودي

 27.078.728 27.782.503  صافي الموجودات في بداية الفترة 
 

───────── ───────── 

   من العمليات اتالتغير
   

  (242.634) 765.106 من العملياتصافي الدخل )الخسارة( 
───────── ───────── 

   لتغيرات من معامالت الوحداتا

 (137.761) (1.690.561) قيمة الوحدات المستردة
 

───────── ───────── 

  (137.761) (1.690.561) الوحدات افي التغير من معامالتص
───────── ───────── 

 26.698.333 26.857.048  صافي الموجودات في نهاية الفترة 
 

═════════ ═════════ 

 

  عامالت الوحداتم

 يونيو: 30المنتهية في  للفترةيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات ف

 

   2017     
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

      لاير سعودي

  

   

  2.366.730 2.326.029 الوحدات في بداية الفترة
───────── ───────── 

   

 (12.409) (140.467) حدات مستردةو
 

───────── ───────── 

 (12.409) (140.467) صافي النقص في الوحدات
 

───────── ───────── 

 2.354.321 2.185.562 الوحدات في نهاية الفترة

 ═════════ ═════════ 
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  األوليةيضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 

 عـــام - 1

 األول لالستثمارشركة ( هو صندوق غير محدد المدة أنشئ بموجب إتفاق بين "ندوقصال") صندوق األسهم الخليجيةإن  

وهو مصمم  ("مالكي الوحدات") في الصندوق ( والمستثمرين"البنك") األول لبنك(، شركة تابعة ل"مدير الصندوق")

الخليجية المدرجة في أسواق األسهم المحلية المتنوعة وأسواق سهم عوائد عالية من االستثمارات في األ لراغبين في تحقيقل

ية المحلية والخليجسهم في محفظة األتستثمر موجودات الصندوق  .وإيداعات أسواق المال قصيرة األجل األسهم الخليجية

مارس  1واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات المؤرخة في يخضع الصندوق للشروط  .األسواق المعنيةالمتداولة في 

 30 هـ )الموافق1426شوال  28 بدأ الصندوق عملياته بتاريخ .الدخل ويدرج في سعر الوحدةكامل يعاد إستثمار  .2017

 .(2005نوفمبر 

 والسجالت المحاسبية للصندوق باللاير السعودي. ر تمسك الدفات 
 

 اللوائح النظامية   - 2

هـ 1427ذي الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  
ـ )الموافق 1438صفر  6( واعتبارا من 2006ديسمبر  24)الموافق  ( من قبل الئحة صناديق االستثمار 2016نوفمبر  6ه

(، 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16هيئة السوق المالية بتاريخ  الجديدة )"الالئحة المعدلة"(، الصادرة من قبل
والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها. إن 

 .2017)و( من الالئحة المعدلة تسري اعتبارا من عام 5المتطلبات الجديدة من الملحق 
 

  سياسات المحاسبية الهامةلا - 3

 ن.من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي الصادرالمالية األولية  التقاريرلمعيار طبقاً  األوليةالقوائم المالية  هذه أعدت 

نها في ع والمفصحالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه التقارير المالية األولية مع تلك المستخدمة  تتماشى 

 وعلى النحو التالي: 2016ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في  القوائم
 

 العرف المحاسبي  

 وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة. األولية القوائم المالية يتم إعداد 
 

 تقويم اإلستثمارات  

تقوم اإلستثمارات التجارية على أساس السعر السائد في السوق. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة عن إعادة تقويم  

 . األولية االستثمارات وكذا األرباح والخسائر المحققة عن استبعاد االستثمارات في قائمة العمليات
 

 المعامالت االستثمارية  

 المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.تقيد  
 

 الزكاة وضريبة الدخل  

 قة.المرف األولية لهما أي مخصص في القوائم المالية بالوحدات، وبالتالي ال يجن مالكيالزكاة وضريبة الدخل من مسئولية  
 

 اإليرادات  إثبات 

تقيد توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها. يتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي. تحدد األرباح  

 والخسائر المحققة عن اإلستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة. 

تجة عن توزيعات األرباح النايشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة و 

  عن االستثمارات التجارية.  
 

 المصاريف  

 يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق. 
 

 العمالت األجنبية   

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية الى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويتم  

ائدة سالموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل التحويل قيمة 

   .األولية في ذلك التاريخ. تدرج أرباح وخسائر التحويل في قائمة العمليات
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 تتمة   - األوليةيضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 
 

  التجاريةاالستثمارات  - 4

  :ترةللف محفظة االستثمارات التجارية في آخر يوممكونات فيما يلي ملخصاً ب 

 البيان
 التكلفة  

 لاير سعودي
 القيمة السوقية

      لاير سعودي

   ()غير مراجعة 2017يونيو  30

 14.900.280 16.538.424 في سوق األسهم السعودية اتاستثمار

      5.324.595 5.818.646 ق األسهم الخليجية اسوأفي  اتاستثمار

 22.357.070 20.224.875  
═════════ ═════════ 

   ()مراجعة 2016ديسمبر  31

 14.830.562 17.160.329 في سوق األسهم السعودية اتاستثمار
      5.331.427 6.007.612 ق األسهم الخليجية اسوأفي  اتاستثمار

 23.167.941 20.161.989 
 

═════════ ═════════ 

   )غير مراجعة( 2016يونيو  30

 13.062.533 17.270.814 استثمارات في سوق األسهم السعودية

      4.850.156 6.009.389 استثمارات في أسواق األسهم الخليجية 

 23.280.203 17.912.689  
═════════ ═════════ 

 
  دخل المتاجرة، صافي - 5

  يونيو 30لستة أشهر المنتهية في فترة ال 

    2016 
 ()غير مراجعة
 لاير سعودي

    2017 
 ()غير مراجعة
 لاير سعودي

 

 

     

 ةغير محقق أرباح 863.675 342.576
 توزيعات أرباح 473.050 494.818

 محققةخسائر  (283.556) (788.871)
─────── ───────  

48.523 1.053.169  
═════════ ═════════  

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   - 6

 %1.95يدفع الصندوق للمدير أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  الخدمات،يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. مقابل هذه  

 كتتاباساب رسم تحاب مدير الصندوقكل يوم تقويم. إضافة إلى ذلك، يقوم  اليومية تحسبمن صافي موجودات الصندوق 

إذا تم اإلسترداد خالل شهر  %0.5بواقع  استردادورسم ، لتغطية المصاريف اإلدارية االكتتابمن إجمالي  %1.5 بواقع

 في الصندوق. استثماره، ويعاد واحد من بداية اإلشتراك

 . لمدفوعة من قبل الشركة نيابة عنهتحمل على الصندوق المصاريف األخرى ا 

 الستثمارات الصندوق. أميناً  ويعمل مدير الصندوقهو البنك الذي يتعامل معه الصندوق  األولكما أن البنك  

 ، أودع الصندوق لدى البنك وحسابات أخرى مرتبطة بعمولة خاصة. الفترةخالل  
  

 آخر يوم للتقويم - 7
 . (2016يونيو  30: 2016) 2017يونيو  30هو  لفترةلكان آخر يوم تقويم  

 
  نتائج العمليات    - 8

 .على نتائج العمليات السنويةمؤشراً  نال تكوقد  األوليةنتائج الفترة إن  


