
السعودي بالريال للمرابحةصندوق اليسر   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وليالتقرير األ  

السعودي بالريال للمرابحة اليسر صندوق  

متوافق مع الشريعة مفتوح عام صندوق استثماري  

30/06/2020إلى  1/1/2020عن الفترة   
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 أهداف وسياسات االستثمار 

 أهداف صندوق االستثمار

يعتبر هذا الصندوق صندوق استثماري عام مفتوح من فئة صناديق أسواق النقد، يهدف هذا الصندوق إلى تحقيق تنمية 

 مضطردة لرأس المال المستثمر مع المحافظة على رأس المال المستثمر بأقصى صورة ممكنة.

 سياسات االستثمار

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

كالمرابحات على فترات قصيرة إلى متوسطة األجل، كما يمكن للصندوق أن يستثمر في أدوات مالية ذات آجال طويلة 

  ن يستثمر بها الصندوق.بنسب محددة. الجدول أدناه يحدد جميع األدوات المالية التي يمكن أ

 

نسبة االستثمار المسموح  نوع األداة االستثمارية
بها من صافي قيمة أصول 

 الصندوق

 مالحظات

% كحد 100المجموع  صفقات المرابحة ألجل
 أقصى

مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية 
والخليجية شريطة أن تكون متوافقة مع 

 الضوابط الشرعية
والصكوكأدوات الدين  % كحد أقصى20المجموع   المحلية والدولية المصدرة من شركات وجهات  

حكومية و شبه حكومية شريطة أن تكون 
 متوافقة مع الضوابط الشرعية

المنتجات االستثمارية 
 المركبة 

% كحد أقصى20المجموع  المرتبطة عوائدها بأسعار الفائدة شريطة أن  
المحلية  تكون الجهة المصدرة لها أحد البنوك

وأن يكون رأس المال المستثمر محمي وأن 
 تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية

الصناديق االستثمارية 
 المشتركة

% كحد أقصى50المجموع  المرخصة من هيئة السوق المالية والتي  
أهدافها وسياساتها االستثمارية متقاربة مع تلك 
األهداف والسياسات الخاصة بالصندوق شريطة 

ون متوافقة مع الضوابط الشرعيةأن تك  
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 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.32%

68.77%

22.98%

5.93%

30/06/2020توزيع األصول حسب النوع كما بتاريخ 

نقد وما يعادله مرابحات  ألجل صناديق المرابحة صكوك
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 أداء صندوق االستثمار خالل الفترة

م حيث كان أداء الصندوق  2020خالل النصف األول من العام أداء المؤشر اإلرشادي  متسقا معكان أداء الصندوق 

العديد من األحداث  2020وقد شهد النصف األول من العام . )معدل سنويا( % للمؤشر1.30% مقارنة بـ 1.30

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

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

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

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

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

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

 

وط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات وملخص المعلومات الرئيسةتفاصيل تغييرات شر  

 لم تجرى أي تغييرات خالل الفترة

 

 معلومات إضافية

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

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

 في موقع مدير الصندوق اإللكتروني.

 

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

 

 

 

 

التي حصل عليها مدير الصندوق العموالت الخاصة  

د.ال يوج  

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الصندوق نسبة الرسوم اإلدارية

 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي 0.50%
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( تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية أ) الملحق   
 

 

 

 

 

 

 

 

) أ ( تقرير مراجع الحسابات والقوائم الماليةالملحق   
 



 
 
 
 
 
 

 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي 
 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار(

 
 القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 





 شركة األول لالستثمار( صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة. 16إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة 
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 الموجزة )غير مراجعة( قائمة المركز المالي األولية 
 2020يونيو  30كما في 

 
 
 

 
 يونيو  30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 لاير سعودي  لاير سعودي إيضاح 
    

    الموجودات 

 3,225,198 5,466,925 4 نقدية وشبه نقدية 
 67,963,732 56,804,748 5 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 190,473,807 170,315,667 6 إيداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة
 15,528,594 14,672,179 7 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة

  ───────── ───────── 

 277,191,331 247,259,519  إجمالي الموجودات 
  ───────── ───────── 

    المطلوبات 

 64,071 40,241  مصاريف مستحقة الدفع
  ───────── ───────── 

 64,071 40,241  إجمالي المطلوبات 
  ───────── ───────── 

    حقوق الملكية 

 277,127,260 247,219,278  صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات القابلة لالسترداد
  ───────── ───────── 

 277,191,331 247,259,519  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
  ═════════ ═════════ 

    

 19,498,698 17,282,312  وحدات مصدرة
  ═════════ ═════════ 

    

 14.2126 14.3048  صافي قيمة الموجودات العائد لكل وحدة
  ═════════ ═════════ 

    

 



 شركة األول لالستثمار( صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل 

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

صافي ربح استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة

8 749,252 421,250 

 4,827,556 1,714,703  دخل عمولة خاصة
  ───────── ───────── 

  2,463,955 5,248,806 
  ───────── ───────── 

    
    المصاريف 
 (818,763) (643,087) 11 أتعاب إدارة

 (124,363) (114,502) 11,10 مصاريف أخرى
  ───────── ───────── 

  (757,589) (943,126) 
  ───────── ───────── 

 4,305,680 1,706,366  ربح الفترة 
    

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

 4,305,680 1,706,366  إجمالي الدخل الشامل للفترة 
  ═════════ ═════════ 

    
 



 شركة األول لالستثمار( صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل 

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

 
 
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

 4,305,680 1,706,366 ربح الفترة
   

   التعديالت لتسوية ربح الفترة إلى صافي التدفقات النقدية:

)أرباح( خسائر غير محققة عن استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 215,631 (249,069) الربح أو الخسارة

 ───────── ───────── 

 1,457,297 4,521,311 
   تعديالت رأس المال العامل:

 25,999,852 11,408,054 نقص في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 (36,605,202) -         زيادة في الذمم المدينة األخرى

 77,486,337 20,158,140 نقص في إيداعات المرابحة المقاسة بالتكلفة المطفأة
 52,901,495 856,415 نقص في االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة
 (222,907) (23,831) )نقص( زيادة في المصاريف المستحقة الدفع

 ───────── ───────── 

 124,080,886 33,856,075 صافي التدفقات النقدية مـن األنشطة التشغيلية
 ───────── ───────── 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 6,949,611 23,040,000 متحصالت من الوحدات المصدرة
 (139,548,297) (54,654,348) سداد الوحدات المستردة

 ───────── ───────── 

 (132,598,686) (31,614,348) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
 ───────── ───────── 

 (8,517,800) 2,241,727 صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية 
   

 18,947,952 3,225,198 بداية الفترةالنقدية وشبه النقدية في 
 ───────── ───────── 

 10,430,152 5,466,925 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 

   



 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

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

 

 
 معامالت الوحدات 

 

 يونيو: 30فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للفترة المنتهية في 
 

 2020 
 الوحدات 

2019 
 الوحدات

   

 29,227,684 19,498,698 الوحدات في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 

   

 498,211 1,620,408 وحدات مصدرة خالل الفترة
 (9,998,433) (3,836,794) وحدات مستردة خالل الفترة

 ───────── ───────── 

 (9,500,222) (2,216,386) صافي النقص في الوحدات
 ───────── ───────── 

 19,727,462 17,282,312 الوحدات في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 

 
2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
   

 405,904,315 277,127,260 حقوق الملكية في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 4,305,680 1,706,366 ربح الفترة
 - - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 ───────── ───────── 

 4,305,680 1,706,366 إجمالي الدخل الشامل للفترة
 6,949,611 23,040,000 وحدات مصدرة خالل الفترة

 (139,548,297)  (54,654,348) وحدات مستردة خالل الفترة 
 ───────── ───────── 

 277,611,309 247,219,278 حقوق الملكية في نهاية الفترة 
 ═════════ ═════════ 



 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
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 عام .1
 

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

 والمستثمرين في الصندوق )"مالكي الوحدات"(.
 
 ، المملكة العربية السعودية. 11431، الرياض 1467لمسجل لمدير الصندوق يقع في ص. ب إن المكتب ا 
 

 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي 

 2001ديسمبر  26 تاريخ طرح الصندوق

 2019نوفمبر  7 آخر تاريخ للشروط واألحكام المطبقة

 2019نوفمبر  7 آخر تاريخ لمذكرة المعلومات المطبقة

 متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية الفئة

 زيادة رأس المال والمحافظة عليه الهدف

 قنوات االستثمار المسموح بها 

 ودائع المرابحة

 صكوك

 منتجات االستثمار المركبة

 صناديق مرابحة
 

ومسجل للصندوق. يتم دفع أتعاب الحفظ قام الصندوق بتعيين شركة الرياض المالية )"أمين الحفظ"( للعمل كأمين حفظ وإداري 
والخدمات اإلدارية من قبل الصندوق.  إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلدارة العامة ألنشطة الصندوق. كما يمكن لمدير الصندوق 

 ة عن الصندوق.إبرام اتفاقيات مع المؤسسات األخرى لتقديم الخدمات االستثمارية أو خدمات الحفظ أو الخدمات اإلدارية األخرى نياب
 
 اللوائح النظامية  .2
 

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

( )"الالئحة المعدلة"(. يعتقد مدير  2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16(، كما تم تعديل الالئحة بتاريخ 2006ديسمبر
 (.2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6الصندوق أن الالئحة المعدلة كانت سارية منذ 

 
 المحاسبية أسس اإلعداد والتغيرات في السياسات    .3
 

 أسس اإلعداد 3-1
( 34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 2020يونيو  30تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 "التقرير المالي األولي".
 

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

 

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

 . باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للصندوق. كما تم تقريب كافة المعلومات المالية المعروضة إلى أقرب لاير سعودي
 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 3-2
وية تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السن

 .2019ديسمبر  31للصندوق للسنة المنتهية في 
 

ــدار القوائم المالية األولية الموجزة  هناك العديد من التعديالت  ــارية بعد حتى تاريخ إص ــادرة وغير الس ــيرات األخرى الص والتفس
ــيرات أي أثر على القوائم المالية األولية الموجزة   ــندوق أنه لن يكون لهذه التعديالت والتفسـ ــندوق. ويعتقد مجلس إدارة الصـ للصـ

 يرات، إذا ينطبق ذلك، عند سريانها.للصندوق. يعتزم الصندوق تطبيق هذه التعديالت والتفس



 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

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

 2019ديسمبر  31 2020يونيو  30  
 لاير سعودي  لاير سعودي 
   

 3,225,198 5,466,925 أرصدة لدى البنوك
 - - ودائع قصيرة األجل وفترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل

 ───────── ───────── 

 3,225,198 5,466,925 اإلجمالي 
 ═════════ ═════════ 

 
 إن األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك سعودية محلية ذات تصنيف ائتماني جيد.

 

 االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .5
 

 األولية الموجزة:فيما يلي ملخًصا بمكونات االستثمارات كما بتاريخ إعداد قائمة المركز المالي 
 
 2019ديسمبر  31  2020يونيو  30 
 

 القيمة السوقية  التكلفة 
أرباح غير  

 محققة
 

 القيمة السوقية التكلفة 
أرباح غير 

 محققة
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  
        الصندوق االستثماري  

        
للمرابحة باللاير  صندوق فالكم 

 808,695 67,963,732 67,155,037  1,057,764 56,804,748 55,746,984 السعودي 
 ──────── ──────── ───────  ──────── ──────── ─────── 

 55,746,984 56,804,748 1,057,764  67,155,037 67,963,732 808,695 
 ════════ ════════ ═══════  ════════ ════════ ═══════ 

 

 تتم كافة االستثمارات في المملكة العربية السعودية.
 

 إيداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة .6
  

 يونيو  30 
 2020 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي 
   

 65,268,667 60,139,500 بنك الخليج الدولي
 -      60,024,500 البنك األول

 60,021,500 50,151,667 بنك الكويت الوطني
 50,079,444 -           بنك الجزيرة

 15,104,196 -           البنك السعودي الفرنسي
 ───────── ───────── 
 170,315,667 190,473,807 
 ═════════ ═════════ 
   

ائتماني جيد من الدرجة االستثمارية حسبما صدر إن األطراف األخرى التي قام الصندوق بإجراء إيداعات فيها تعتبر ذات تصنيف  
%  1.15الفترة  يبلغ متوسط معدل العمولة الخاصة الفعلي على إيداعات أسواق المال كما في نهاية    عن وكاالت التصنيف الدولية.

 سنوياً(. %2.465: 2019ديسمبر  31سنوياً )
 

لتقويم االنخفاض في القيمة بناًء على طريقة خسائر االئتمان المتوقعة طبًقا للمعيار تخضع إيداعات المرابحة المقاسة بالتكلفة المطفأة  
 (. وقد تبين لإلدارة، أن مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر غير جوهرية.9الدولي للتقرير المالي )

  



 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

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

 2020 
 لاير سعودي 

 ديسمبر  31
 2019 

 لاير سعودي
   سندات الدين 

   
 15,528,594 14,672,179 صكوك شركة ارامكو توتال العربية للخدمات )ساتورب( 

 ═════════ ═════════ 
   

: 2019ديسمبر  31سنوياً ) %2.02بواقع يبلغ متوسط معدل العمولة الخاصة الفعلي على االستثمارات كما في نهاية الفترة 
 سنوياً(. 3.207%

 
تخضع االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة لتقويم االنخفاض في القيمة بناًء على طريقة خسائر االئتمان المتوقعة طبقًا للمعيار 

 (. وقد تبين لإلدارة، أن المخصصات بشأن خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر غير جوهرية.9للتقرير المالي )الدولي 
 
 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 
   

 636,881 500,183 أرباح محققة
 (215,631) 249,069 )خسائر( أرباح غير محققة

 ───────── ───────── 
 749,252 421,250 
 ═════════ ═════════ 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  .9

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

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

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

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

 بداء األحكام ومراعاة العوامل المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات.إن تقويم أهمية المدخالت المحددة يتطلب إ

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

 العادلة:
 2020يونيو  30 

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي   لاير سعودي  
        

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 56,804,748  -        -          56,804,748 الربح أو الخسارة

 ────────  ────────  ────────  ──────── 
 56,804,748  -        -          56,804,748 اإلجمالي 

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

 2019ديسمبر  31 

 اإلجمالي   3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي 
        

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
 67,963,732  -  -  67,963,732 الربح أو الخسارة

 ────────  ────────  ────────  ──────── 
 67,963,732  -  -  67,963,732 اإلجمالي 

 
════════ 

 
════════ 

 
════════ 

 
════════ 

 



 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

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

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

لمستويات القيمة العادلة وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل(، وتقدير 
ثت خاللها التغيرات. وخالل الفترة، لم يكن هناك تحويل في التحويالت التي تحدث في نهاية فترة إعداد القوائم المالية والتي حد

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 فيما يلي بيانًا بالقيم العادلة لالستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة:
 

 يونيو  30 
 2020 

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي 
   

 15,528,594 14,672,179 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ───────── ───────── 

 14,672,179 15,528,594 
 ═════════ ═════════ 

المخصومة بعائدات السوق بتاريخ يتم تقدير عملية تقييم االستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة باستخدام التدفقات النقدية التعاقدية 

إعداد القوائم المالية، وهو عائد سوق الصكوك زائًدا األسعار السائدة بين البنوك السعودية )سايبور(. يشتمل المدخل لطرق التدفقات 
 النقدية المخصومة على عائد السوق والتدفقات النقدية التعاقدية وهوامش االستحداث الرئيسية.

األخرى مثل النقدية وشبة النقدية وإيداعات المرابحة. وتلك األدوات هي الموجودات المالية قصيرة األجل التي األدوات المالية 
 تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة لها، نظًرا لطبيعتها قصيرة األجل واشتمالها على الجودة االئتمانية لألطراف األخرى

والمطلوبات المالية األخرى، فإن القيمة الدفترية لها تقارب قيمتها العادلة، بما في ذلك الحسابات المكشوفة  بالنسبة لكافة الموجودات 
 لدى البنوك والمصاريف المستحقة الدفع.

  
 المصاريف األخرى .10

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 2020 

 لاير سعودي
2019 

 لاير سعودي 
   

 48,000 48,152 أتعاب حفظ
 44,454 35,899 ضريبة قيمة مضافة

 17,356 19,945 أتعاب مراجعة
 5,882 -      أتعاب الوساطة

 3,720 3,740 رسوم إشراف هيئة السوق المالية
 2,480 2,493 رسوم تداول

 2,471 4,273 (11أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 
 ───────── ───────── 
 114,502 124,363 
 ═════════ ═════════ 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة .11
 

 أتعاب اإلدارة والمعامالت األخرى

إن الصندوق مدار من قبل مدير الصندوق. ويدفع الصندوق نظير هذه الخدمات أتعاب إدارة يتم احتسابها بتاريخ كل يوم تقويم وذلك  
لاير سعودي    643,087اليومي لموجودات الصندوق. وقد بلغ إجمالي أتعاب اإلدارة للفترة  % من الصافي    0.5بمعدل سنوي قدره  

 لاير سعودي(.  818,763: 2019يونيو 30)

 ويتم تحميل المصاريف األخرى على الصندوق التي تم دفعها من قبل مدير الصندوق نيابةً عنه.

  



 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30في  كما
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة )تتمة(  .11

  مجلس اإلدارة 

يستحق أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين مكافأة يتم تحديدها وفقا لشروط وأحكام الصندوق نظير خدماتهم المتعلقة بحضور اجتماعات 

بواقع   اجتماع وذلكلاير سعودي لكل  3,000حاليًا مجلس اإلدارة أو اجتماعات الصندوق. تبلغ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
ا كحد أقصى لكل عضو مجلس إدارة ويتم دفعها بالتساوي من قبل كافة الصناديق الخاضعة إلشراف مجلس اإلدارة. سنويً   اجتماعين

سعودي إلى كل عضو مجلس إدارة مستقل من قبل الصندوق سنويًا. بلغ إجمالي مكافأة أعضاء  لاير 2,000كما يتم دفع مبلغ قدره 
لاير سعودي(، وبلغت قيمة األتعاب المستحقة الدفع إلى  2,471: 2019ونيوي 30لاير سعودي ) 4,273مجلس اإلدارة للفترة 
 لاير سعودي(.    8,571: 2019ديسمبر  31لاير سعودي ) 4,273 في نهاية الفترة أعضاء مجلس اإلدارة

 الوحدات المحتفظ بها من قبل الجهات ذات العالقة

 المعامالت المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة على النحو التالي:إن األرصدة كما في نهاية الفترة والناتجة عن تلك 
 

 طبيعة المعاملة  الجهة ذات العالقة وطبيعة العالقة 

 يونيو 30
2020 

ديسمبر  31
2019 

 الوحدات الوحدات   
    

 2,968,871 2,968,871 وحدات محتفظ بها  مدير الصندوق 
  ─────── ─────── 
  2,968,871 2,968,871 
  ═══════ ═══════ 

 

 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات  .12
 
 يوضح الجدول أدناه تحليل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فيها استردادها أو سدادها، على التوالي: 

 2020يونيو  30كما في 

 خالل 

 شهًرا  12
 بعد

 اإلجمالي  شهًرا  12
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

    
    الموجودات 

 5,466,925 -       5,466,925 نقدية وشبه نقدية
 56,804,748 -       56,804,748 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 170,315,667 -       170,315,667 إيداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 14,672,179 -       14,672,179 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 ───────── ───────── ───────── 
 247,259,519 -       247,259,519 إجمالي الموجودات 

 ───────── ───────── ───────── 
    المطلوبات 

 40,241 -       40,241 مصاريف مستحقة الدفع 
 ───────── ───────── ───────── 

 40,241 -       40,241 إجمالي المطلوبات 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
    

 2019ديسمبر  31كما في 

 خالل

 شهًرا 12
 بعد

 اإلجمالي  شهًرا 12
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    

    الموجودات 
 3,225,198 - 3,225,198 نقدية وشبه نقدية

 67,963,732 - 67,963,732 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 190,473,807 - 190,473,807 إيداعات مرابحة مقاسة بالتكلفة المطفأة 

 15,528,594 - 15,528,594 استثمارات مقاسة بالتكلفة المطفأة 
 ───────── ───────── ───────── 

 277,191,331 - 277,191,331 إجمالي الموجودات 
 ───────── ───────── ───────── 

    المطلوبات 
 64,071 - 64,071 مصاريف مستحقة الدفع 

 ───────── ───────── ───────── 
 64,071 - 64,071 إجمالي المطلوبات 

 ═════════ ═════════ ═════════ 



 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي )مدار من قبل شركة األول لالستثمار( 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 
 2020يونيو  30في  كما
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 فترة التقويم  .13

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

 

 القوائم المالية على  19-األثر الناتج عن كوفيد .14
 

( الذي ظهر مؤخًرا في تطور وازدياد. ولذلك، من الصعوبة بمكان التنبؤ اآلن 19وال يزال تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد 
 بحجم ومدى تأثيره بالكامل على األعمال التجارية والصندوق.

 

ية واالقتصادية ويتوقف ذلك على التطورات المستقبلية وال يزال من غير المؤكد تحديد حجم ومدى تلك اآلثار على األعمال التجار
التي ال يمكن التنبؤ بها بشكل دقيق في الوقت الحالي، مثل معدل انتقال فيروس كورونا وحجم ومدى فعالية اإلجراءات المتخذة 

موثوق به لألثر الناتج عن ذلك بهدف احتوائه. وفي ضوء عدم التأكد حالًيا من األثر االقتصادي، فإنه من غير الممكن إجراء تقدير 
 بتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية.

 

 ومن الممكن أن تؤثر هذه التطورات على النتائج المالية والتدفقات النقدية والوضع المالي مستقباًل للصندوق.

 

 األحداث الالحقة .15
 

المالية وقبل إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة والتي في رأي اإلدارة، لم تكن هناك أي أحداث الحقة لتاريخ إعداد القوائم 
 تتطلب إجراء تعديالت أو تقديم إفصاحات بشأنها في هذه القوائم المالية األولية الموجزة.

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  .16
 

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


