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وليالتقرير األ  

يسر للمرابحة والصكوكصندوق ال  

متوافق مع الشريعة مفتوح عام صندوق استثماري  

30/06/2020إلى  1/1/2020عن الفترة   
 



  صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

 

 

 

 أهداف وسياسات االستثمار 

 أهداف صندوق االستثمار

يعتبر هذا الصندوق صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق الدخل الثابت، يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق تنمية 

 مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة عليه.

 سياسات االستثمار

االستثمارية ألسواق النقد و المال المتوافقة مع الضوابط الشرعية يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في األدوات 

كالمرابحات، وكذلك يستثمر بشكل رئيسي في أدوات مالية ذات آجال طويلة كالصكوك. الجدول أدناه يحدد جميع 

.األدوات المالية التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق  

  

 نسبة االستثمار المسموح نوع األداة االستثمارية
بها من صافي قيمة أصول 

 الصندوق

 مالحظات

% كممحممد 100الممممم ممممموع  صفقات المرابحة ألجل
 أقصى

مع البنوك والمؤسمممسمممممات الممماليممة المح يممة 
شمممم ينممة أ  توو  م وافقممة مع  والخ ي يممة

 الضوابط الشرعية
المح ية والدولية المصممدرة من شممركات وجهات  % كحد أقصى75الم موع  أدوات الدين والصووك

نة أ  توو   ية شممم ي بك حووم ية و شممم حووم
 م وافقة مع الضوابط الشرعية

تثممماريممة  لمن  ممات االسمممم ا
 المركبة

المرتبنة عوائدها بأسممم ار الفائدة شممم ينة أ   % كحد أقصى20الم موع 
توو  ال هة المصممممدرة لها أحد البنوك المح ية 
وأ  يوو  رأس المممال المسمممتثمر محمي وأ  

 الشرعيةتوو  م وافقة مع الضوابط 
صمممممنممماديممم  المممممممرابمممحممة 

 االستثمارية المش ركة
المرخصمممة من هياة السممموق المالية شممم ينة أ   % كحد أقصى50الم موع 

 توو  م وافقة مع الضوابط الشرعية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق

  07077-37شركة األول لالستثمار وهي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم 

 وعنوان الشركة كالتالي:

4163133شارع العليا العام، المملكة العربية السعودية، تلفون:  – 11431، الرياض 1467ص.ب.   

 الموقع االلكتروني

www.alawwalinvest.com 

 

ناسم وعنوان مدير الصندوق من الباط  

 اليوجد

 

نشطة االستثمار خالل الفترةأ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05%

58.60%

13.40%

17.95%

30/06/2020توزيع األصول حسب النوع كما بتاريخ 

نقد وما يعادله مرابحات  ألجل صناديق المرابحة صكوك



  صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

 

 أداء صندوق االستثمار خالل الفترة

م حيث كان أداء الصندوق  2020كان أداء الصندوق مقاربًا ألداء المؤشر اإلرشادي خالل النصف األول من العام 

العديد من األحداث  2020وقد شهد النصف األول من العام . )معدل سنويا( % للمؤشر.491بـ % مقارنة .751

الدراماتيكية على مستوى العالم أضرت بجميع االقتصاديات وأدت لتراجع أسعار الفائدة، وكان العامل الرئيس خالل هذا 

والتي كانت جد مهمة  19ورونا كوفيد النصف هو اإلحترازات والتدابير التي إتخذتها المملكة لمواجهة جائحة ك

لمواجهة الفيروس ولضمان المستقبل اإلقتصادي للمملكة وأدت هذه اإلحترازات لتراجع العديد من القطاعات ولكون 

أنه تم تطبيق إحترازات بمختلف المستويات في العديد من الدول حدث تراجع في العديد من األسواق وهبوط بأسعار 

بينها النفط مما أثر سلبا على االقتصاد. ورغم تخفيف اإلحترازات والعودة للحياة الطبيعية بحذر ، إال  الفائدة والسلع ومن

 .أن تداعيات الجائحة الزالت تضع اإلقتصاد تحت ضغط لعدم الوضوح الكلي ألثارها

 

 تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسة

.أي تغييرات خالل الفترة لم تجرى  

 

 معلومات إضافية

يمكن لمالكي الوحدات الحصول على معلومات إضافية من شأنها أن تمكنهم من اتخاذ قرار مدروس بشأن الصندوق 

من خالل مراجعة مستندات الصندوق )الشروط واألحكام، ومذكرة المعلومات، وملخص المعلومات الرئيسة( المتوفرة 

.الصندوق اإللكترونيفي موقع مدير   

 

 نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصناديق التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق

 

 

 

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الصندوق نسبة الرسوم اإلدارية

 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي 0.50%
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) ب ( تقرير مراجع الحسابات والقوائم الماليةالملحق   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية أالملحق )   
 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق ) أ ( تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية
 



 
 
 
 
 
 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك 
 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

 
 )غير مراجعة( القوائم المالية األولية الموجزة

 
2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 





 

 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(  

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

2 

 قائمة المركز المالي األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30كما في 

 
 

 
 يونيو  30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي  إيضاح 

 ──── ───────── ───────── 

    الموجودات 

 137,334,434 11,410,712 4 نقدية وشبه نقدية 
  172,571,523 114,134,310 5 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 696,023,000 581,623,385 6 ايداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة
 233,237,744 154,974,877 7 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

  ───────── ───────── 

 1,239,166,701 862,143,284  إجمالي الموجودات 
  ───────── ───────── 

    المطلوبات 

 69,387 46,712  مصاريف مستحقة الدفع
  ───────── ───────── 

 69,387 46,712  إجمالي المطلوبات 
  ───────── ───────── 

    الملكية حقوق 

 1,239,097,314 862,096,572  صافي الموجودات العائد لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد
  ───────── ───────── 

 1,239,166,701 862,143,284  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
    

    

 98,373,281 67,850,350  وحدات مصدرة
  ═════════ ═════════ 

    

 12.5959 12.7059  صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 

    

 



 

 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(  

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  

 إيضاح
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
 ──── ───────── ───────── 

    الدخل 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  من ربحالصافي 
 الخسارة

 
8 2,498,151 1,882,290 

 13,745,485 12,128,140  دخل عمولة خاصة
  ───────── ───────── 

  14,626,291 15,627,775 
  ───────── ───────── 

    
    المصاريف 
 (2,281,910) (3,029,710) 11 أتعاب إدارة

 (237,793) (937,450) 11-10 مصاريف أخرى
  ───────── ───────── 

  (3,967,160) (2,519,703) 
  ───────── ───────── 

 13,108,072 10,659,131  ربح الفترة 
    

 -       -        الدخل الشامل اآلخر 
  ───────── ───────── 

 13,108,072 10,659,131  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  ═════════ ═════════ 

    
 



 

 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(  

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

   األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 13,108,072 10,659,131 ربح الفترة
   

   التعديالت لتسوية ربح الفترة إلى صافي التدفقات النقدية:

 (1,478,148) 940,306 أرباح غير محققة عن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 ───────── ───────── 

 11,599,437 11,629,924 
   تعديالت رأس المال العامل:

 (94,483,805) 57,496,906 نقص )زيادة( في استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة   
 (55,906,195) -       زيادة في مبالغ مستحقة من وسيط    
 (46,657,329) 114,399,615 نقص )زيادة( في ايداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة   
 157,659,972 78,262,867 زيادة في استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة   
 (409,712) (22,675) دفعالزيادة في مصاريف مستحقة    

 ───────── ───────── 

 (28,167,145) 261,736,150 )المستخدمة في( من األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدية 
 ───────── ───────── 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 457,927,340 271,776,591 متحصالت من الوحدات المصدرة 
 (223,536,890) (659,436,463) سداد الوحدات المستردة 

 ───────── ───────── 

 234,390,450 (387,659,872) صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويلية
 ───────── ───────── 

 206,223,305 (125,923,722)  صافي )النقص( الزيادة في النقدية وشبه النقدية
   

 39,155,474 137,334,434 النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 245,378,779 11,410,712 النقدية وشبه النقدية )حسابات مكشوفة( في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

   



 
 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة )غير مراجعة( قائمة 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 معامالت الوحدات 

 

 يونيو: 30فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للفترة المنتهية في 
 

 2020 
 الوحدات 

2019 
 الوحدات

 ───────── ───────── 

 72,393,575 98,373,281 الوحدات في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 

   

   36,981,447 21,506,444 وحدات مصدرة خالل الفترة
 (18,124,265) (52,029,375) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 18,857,182 (30,522,931) صافي )النقص( الزيادة في الوحدات 
 ───────── ───────── 

 91,250,757 67,850,350 نهاية الفترة الوحدات في 
 ═════════ ═════════ 

 

2020 
 لاير سعودي

2019 
 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 

 888,283,872 1,239,097,314 حقوق الملكية في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 13,108,072 10,659,131 ربح الفترة
 -       -       الدخل الشامل اآلخر للفترة

 ───────── ───────── 

 10,659,131 13,108,072 
   

   457,927,340 271,776,591 وحدات مصدرة خالل الفترة
 (223,536,890) (659,436,463) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 1,135,782,394 862,096,573 الملكية في نهاية الفترة حقوق 
 ═════════ ══════════ 



 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو    30في  
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 عام -1
 

العربية السعودية بموجب إن صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )"الصندوق"( هو صندوق غير محدد المدة أنشئ في المملكة 
اتفاق بين شركة األول لالستثمار )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة للبنك األول )"البنك"( والمستثمرين في الصندوق )"مالكي 

  الوحدات"(.
 

 ، المملكة العربية السعودية.11431، الرياض 1467ان المكتب المسجل لمدير الصندوق يقع في صندوق بريد 
 

 للمرابحة والصكوك صندوق اليسر

 2003يوليو  1 تاريخ طرح الصندوق

 2019نوفمبر  7 آخر تاريخ للشروط واألحكام المطبقة

 2019نوفمبر  7 آخر تاريخ لمذكرة المعلومات المطبقة

 متوافق مع أحكام الشريعة الفئة

 تنمية رأس المال المستثمر والمحافظة عليه الغرض

 المسموح بها قنوات االستثمار 

 ودائع مرابحة

 صكوك

 منتجات استثمارية

 صناديق مرابحة
 

يتم دفع أتعاب أمين  قام الصندوق بتعيين شركة الرياض المالية )"أمين الحفظ"( للعمل كأمين حفظ وإداري ومسجل للصندوق.
اإلدارة العامة مع المؤسسات األخرى عن تقديم الحفظ وخدمات اإلداري من قبل الصندوق.  إن مدير الصندوق مسؤول عن 

  الخدمات االستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نيابة عن الصندوق.
 
 اللوائح النظامية  -2

 

هـ 1427ذو الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
التي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية  ،(2006ديسمبر 24لموافق )ا

يعتقد مدير  ( )"الالئحة المعدلة"(. 2016مايو    23هـ )الموافق  1437شعبان    16كما تم تعديل الالئحة بتاريخ   السعودية اتباعها.
  (.2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6المعدلة كانت سارية منذ الصندوق أن الالئحة 

 
 أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات المحاسبية  - 3

 

 أسس اإلعداد  3-1
 

وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2020يونيو  30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 ( "التقرير المالي األولي".34)

إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب قراءتها 
 .2019يونيو  31جنبًا إلى جنب مع القوائم المالية السنوية الخاصة بالصندوق كما في 

ة األولية الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي، باستثناء تم إعداد هذه القوائم المالي
تم عرض هذه القوائم المالية  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى  عملة الوظيفية للصندوق.األولية الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل ال
 أقرب لاير سعودي. 

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 3-2
تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية 

 .2019ديسمبر 31للصندوق للسنة المنتهية في 

هناك العديد من التعديالت والتفسيرات األخرى الصادرة وغير السارية بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة 
القوائم المالية األولية ويعتقد مجلس إدارة الصندوق أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسيرات أي أثر جوهري على  للصندوق.

 يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات، إذا ينطبق ذلك. الموجزة للصندوق.



 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 
 2020يونيو  30في 
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  النقدية وشبه النقدية -4
 

 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30

 لاير سعودي  لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 137,334,434 11,410,712 حساب جاري -أرصدة لدى البنك 
 -      -      أشهر أو أقل استحقاقها ثالثةإيداعات قصيرة األجل وفترة 

 ───────── ───────── 

 137,334,434 11,410,712 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ 

 
إن األطراف األخرى التي قام الصندوق بإيداعات لديها  بنوك سعودية محلية  ذات تصنيف ائتماني جيد. األرصدة لدىيتم إيداع 

 ائتماني من الدرجة االستثمارية صادر عن وكاالت التصنيف. لها تصنيف
 

  االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -5
 

 األولية الموجزة:فيما يلي ملخًصا بمكونات االستثمارات كما بتاريخ قائمة المركز المالي 
 

 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 

 

 القيمة السوقية  التكلفة 
األرباح غير  

 المحققة 

 
 التكلفة 

  القيمة السوقية
 

األرباح غير  
 المحققة

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
 ───── ───── ─────  ───── ───── ───── 
        الصندوق االستثماري  

 صندوق فالكوم للمرابحة  
 114,134,310 112,182,583 باللاير السعودي 

 
1,951,727 

        
169,679,490 172,571,523 

 
2,892,033 

 ════════ ═════════ ═══════  ═════════ ═════════ ═══════ 

 
 السعودية.تتم كافة االستثمارات في المملكة العربية 

 

  إيداعات المرابحة المقاسة بالتكلفة المطفأة -6
  يونيو  30 

2020 
 لاير سعودي

  ديسمبر 31
2019 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 265,302,867 165,428,850 بنك الخليج الدولي
 199,884,958 185,323,424 بنك الجزيرة

 161,485,000 150,869,444 بنك الكويت الوطني
 49,211,664 80,001,667 البنك األول

 20,138,511         -        البنك السعودي الفرنسي
 ───────── ───────── 

 581,623,385 696,023,000 
 ═════════ ═════════ 

 االستثمارية صادر عن وكاالت التصنيف.إن األطراف األخرى التي قام الصندوق بإيداعات لديها لها تصنيف ائتماني من الدرجة  

: 2019ديسمبر  31سنوياً ) %1.37يبلغ متوسط معدل العمولة الخاصة الفعلي على إيداعات أسواق المال كما في نهاية الفترة 
 سنوياً(.  2.5%

 

نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً   تخضع ايداعات أسواق المال المقاسة بالتكلفة المطفأة لتقييم االنخفاض في القيمة على أساس
 وقد تبين لإلدارة أن مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر غير جوهرية. (.9للمعيار الدولي للتقرير المالي )

  



 

 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 
 2020يونيو  30في 
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  االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة -7
 
 

  يونيو  30
2020 

 لاير سعودي

  ديسمبر 31
2019 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── الدينسندات  

   
  68,183,448  118,352,213  صكوك سي بي بي انترناشنل

 33,472,901 33,433,233 صكوك شركة عبدهللا العثيم لالستثمار والتطوير العقاري
 3,375,704 3,189,431 صكوك شركة ارامكو توتال العربية للخدمات

 80,060,571 -      صكوك –بنك الرياض 
 28,093,953 -      صكوك  -البنك السعودي البريطاني )ساب(

   20,051,167 -      صكوك -اسمنت نجران
 ───────── ───────── 

 154,974,877 233,237,744 
 ═════════ ═════════ 

 %4.17: 2019ديسمبر  31سنوياً ) %4.74يبلغ متوسط معدل العمولة الخاصة الفعلي على االستثمارات كما في نهاية الفترة 
 سنوياً(

 

تخضع االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة لتقويم االنخفاض في القيمة على أساس نموذج خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً للمعيار 
  جوهرية.وقد تبين لإلدارة أن مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر غير  (.9الدولي للتقرير المالي )

 
  صافي الربح من االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -8

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 404,142 3,438,457  أرباح محققة
 1,478,148 (940,306) أرباح غير محققة

 ───────── ───────── 

 2,498,151 1,882,290 
 ═════════ ═════════ 

  



 

 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 
 2020يونيو  30في 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  -9

تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية األولية الموجزة ضمن 
  لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:التسلسل الهرمي 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة  -القيمة العادلة الهامة لقياس  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى  •
 أو غير مباشرة، و

  غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •

 لوبات.إن تقييم أهمية مدخالت معينة يتطلب إبداء األحكام ومراعاة العوامل المتعلقة بالموجودات أو المط

يبين الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة لها بتاريخ إعداد القوائم المالية بناًء على التسلسل الهرمي لمستويات 

 القيمة العادلة:
 2020يونيو  30   

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 سعوديلاير   لاير سعودي  لاير سعودي   لاير سعودي  

 ─────────  ───────  ───────  ───────── 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  
 114,134,310       -             -        114,134,310  خالل الربح أو الخسارة

 ─────────  ───────  ───────  ───────── 

 114,134,310       -             -        114,134,310 اإلجمالي 
 ═════════  ═══════  ═══════  ═════════ 

 
 2019ديسمبر  31 

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  

 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 

 ─────────  ────────  ────────  ───────── 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من  
 172,571,523       -                    -         172,571,523  الربح أو الخسارةخالل 

 ─────────  ────────  ────────  ───────── 

 172,571,523       -                    -  172,571,523 اإلجمالي 
 ═════════  ════════  ════════  ═════════ 

 

والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر، يقوم الصندوق بتحديد التحويالت بين التسلسل بالنسبة للموجودات 

الهرمي لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة 
وخالل الفترة لم يكن هناك  ترة إعداد القوائم المالية والتي حدثت خاللها التغيرات.ككل( وتقدير التحويالت التي تحدث في نهاية ف

 تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المقتناه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 فيما يلي بيان القيمة العادلة لالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة:

  يونيو  30 
2019 

 لاير سعودي

  ديسمبر 31
2019 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 233,237,744 154,974,877 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ───────── ───────── 
 154,974,877 233,237,744 
 ═════════ ═════════ 

المطفأة باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية المخصومة بعائد السوق كما بتاريخ إعداد يتم تقدير قيمة االستثمارات المقاسة بالتكلفة 
تشتمل المدخالت  القوائم المالية، والذي يمثل عائد الصكوك السائد في السوق زائًدا األسعار السائدة بين البنوك السعودية )سايبور(. 

 وق والتدفقات النقدية التعاقدية وهوامش االستحداث الرئيسية.الخاصة بطرق التدفقات النقدية المخصومة على عائد الس

إن األدوات المالية األخرى مثل النقدية وشبه النقدية وإيداعات المرابحة تمثل موجودات مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية 
 رى.القيمة العادلة، بسبب طبيعتها قصيرة األجل وجودة االئتمان العالية لألطراف األخ

الحسابات المكشوفة بالنسبة لكافة الموجودات والمطلوبات المالية األخرى، فإن القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة، بما في ذلك 
والمصاريف مستحقة الدفع.



 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 
 2020يونيو  30في 
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 المصاريف األخرى -10
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 -        651,939 عالوة صكوك مطفأ 
 119,654 157,690 ضريبة قيمة مضافة

 88,862 97,370 أتعاب حفظ
 17,356 19,945 أتعاب مراجعة

 3,720 3,740 رسوم إشراف هيئة السوق المالية
 3,250 -     أتعاب وساطة
 2,480 2,493 رسوم تداول

 2,471 4,273 (11أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 
 ───────── ───────── 
 937,450 237,793 
 ═════════ ═════════ 

 

 الجهات ذات العالقةالمعامالت مع  -11
 

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى

ويدفع الصندوق نظير هذه الخدمات أتعاب إدارة يتم احتسابها بتاريخ كل يوم تقويم وذلك  يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق.
وق بتحميل رسوم باإضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصند % من الصافي اليومي لموجودات الصندوق. 0.5بمعدل سنوي قدره 

لاير سعودي   3,029,710بلغ إجمالي أتعاب اإلدارة للفترة   على إجمالي االشتراكات لتغطية التكاليف اإلدارية.  %1إشتراك قدرها  
 لاير سعودي(.  2,281,910: 2019يونيو  30)

 تحمل على الصندوق المصاريف األخرى المدفوعة من قبل مدير الصندوق نيابة عنه.

 

   اإلدارةمجلس 

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور 
لاير سعودي لكل اجتماع   3,000حالًيا تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  اجتماعات مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق.

حد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف وذلك بواقع  اجتماعين سنويًا ك
وقد   لاير سعودي إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل من قبل الصندوق سنويًا. 2,000قدرها مجلس اإلدارة. كما يتم دفع أتعاب 

لاير سعودي(، وبلغت األتعاب   2,471:  2019يونيو    30سعودي )  لاير  4,273بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل الفترة  
 لاير سعودي(.  8,571: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 4,273المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة في نهاية الفترة 

 الوحدات المملوكة من قبل الجهات ذات العالقة

 المعامالت والمدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة:فيما يلي بيان باألرصدة كما في نهاية الفترة الناتجة عن هذه 

 
 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30 طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة وطبيعة العالقة 

 الوحدات وحدات ال  
  ─────── ─────── 

 3,947,549 3,947,549 وحدات محتفظ بها مدير الصندوق  
  ─────── ─────── 
  3,947,549 3,947,549 
  ═══════ ═══════ 



 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 
 2020يونيو  30في 
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  تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  -12
 

 يبين الجدول أدناه تحليالً للموجودات والمطلوبات المالية وفقًا لتوقيت توقع استردادها أو تسويتها، على التوالي:
 

 اإلجمالي  شهًرا  12بعد  شهًرا  12خالل  2020يونيو  30كما في  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات 

 11,410,712 -      11,410,712 نقدية وشبه نقدية 
 114,134,310 -      114,134,310 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 581,623,385 -      581,623,385 ايداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة
 154,974,877         118,352,213 36,622,664 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

 ───────── ───────── ───────── 

 862,143,284         118,352,213 743,791,071 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 

 46712 -      46,712 مصاريف مستحقة الدفع
 ───────── ───────── ───────── 

 46,712 -      46,712 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

  

 اإلجمالي شهًرا 12بعد  شهًرا 12خالل  2019ديسمبر  31كما في 
 لاير سعودي  سعودي لاير  لاير سعودي  

 ───────── ───────── ───────── 

    الموجودات 
 137,334,434 -     137,334,434 نقدية وشبه نقدية 

  172,571,523 -      172,571,523 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 696,023,000  -     696,023,000 ايداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة

 233,237,744 99,653,105 133,584,639 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ───────── ───────── ───────── 

 1,239,166,701 99,653,105 1,139,513,596 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
  69,387  -      69,387  الدفعمصاريف مستحقة 

 ───────── ───────── ───────── 

  69,387  -      69,387  إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 فترة التقويم  -13

 (.2019ديسمبر  31:  2019)  2020يونيو    30كان آخر يوم تقويم للفترة هو 

 

 القوائم المالية على  19-األثر الناتج عن كوفيد  -14
 

ولذلك، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ اآلن بحجم ومدى  ( ال يزال في تطور وازدياد.19إن تفشي فيروس كرونا المستجد )كوفيد  
 األثر الكامل الناتج عن ذلك على الصندوق وعلى األعمال التجارية واالقتصادية.

 

ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار  
وفي ضوء عدم التأكد حالًيا  في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال الفيروس وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة بهدف احتوائه.

 ج عن ذلك بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.من األثر االقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير موثوق به لألثر النات
 

 إن هذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالية المستقبلية والتدفقات النقدية والوضع المالي للصندوق.
 



 

 

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 
 2020يونيو  30في 
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 األحداث الالحقة -15
في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة والتي 

 تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 
 

  الموجزةاعتماد القوائم المالية األولية  -16
 

أغسطس  13 هـ )الموافق 1441ذو الحجة  23تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 
2020.) 

 

 


