
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير النصف السنوي
 

صندوق أسواق النقد باللاير السعودي   
 

 صندوق استثماري مفتوح
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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

للمؤشر, متاثرا بالتغيرات في  %0940مقارنة ب  %09.0تفوق الصندوق على المؤشر اإلرشادي في الفترة حيث كان أداء الصندوق 

األسواق المالية وبالخصوص مستويات السيولة في القطاع المصرفي. تغيرت متوسط إستحقاقات الصندوق ليتسنى للصندوق اإلستفادة 

قدر ممكن من تحركات أسعار الفائدة للودائع والمرابحات, التي شهدت تغيرات شديدة بالمقارنة بتقلبات األسعار ذاتها خالل األعوام باكبر 

 المنصرمة.
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31.39%

24.27%

م30/06/2017توزيع األصول بالصندوق كما بتاريخ 

صناديق استثمارية نقد ودائع ألجل صكوك

http://www.alawwalinvest.com/


 تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق

7073تمت التعديالت التالية خالل النصف األول من العام   

7074عن العام تحديث اإلفصاح المالي للصندوق  -7  

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

 عضو مستقل كبديل عنه.

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

   اسم الصندوق نسبة الرسوم اإلدارية

 1 صندوق فالكم للمرابحة باللاير السعودي 0%..0

 2 صندوق تمويل التجارة الدولية باللاير )سنبله لاير( 0%..0

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 صندوق أسواق المال باللاير السعودي

 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار 

 "المعروفة سابقاً بشركة السعودي الهولندي المالية"(

  (غير مراجعة) األوليةالقوائم المالية 

 2017 يونيو 30
  





  صندوق أسواق المال باللاير السعودي

 .األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 قائمة المركز المالي األولية
 2017يونيو  30في كما 

  

 ايضاح

 2017يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

 2016ديسمبر  31
 )مراجعة(

 لاير سعودي

 2016يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 
         

      لموجوداتا

 10.228.678 10.740.493  22.487.799  رصيد لدى البنك

 - 105.021.428 130.502.645 4 تجارية استثمارات

 290.000.000 165.000.000 135.000.000 5 إيداعات أسواق المال

 92.252.750 92.252.750 92.252.750 6 استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

 2.733.642 3.308.142 950.752  إيرادات مستحقة

 7.228.797 1.262.031 1.804.453  ومصاريف مدفوعة مقدماً مدينون 
        

  382.998.399 377.584.844 402.443.867 
        
 

    

     لمطلوباتا

 29.700 63.910 71.644  مصاريف مستحقة الدفع
        

  71.644 63.910 29.700 
        
  

   

 402.414.167 377.520.934 382.926.755  افي الموجوداتص
        

     

 20.586.672 19.071.104 19.160.510  لوحدات المصدرةا
        
  

   

 5473.19 7954.19 9852.19  يمة الوحدةق
        

     
 
 
 

  



  صندوق أسواق المال باللاير السعودي

 .األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 األوليةائمة العمليات ق
 2017يونيو  30المنتهية في أشهر ستة اللفترة 

 

 
 
 

  

 

 إيضاح

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

    2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 
       

    اإلستثماردخل 

 5.991.519 3.537.350  خاصةعموالت خل د

 - 1.492.281 7 دخل المتاجرة، صافي
      

  5.029.631 5.991.519 
      

    المصاريف
    

 (1.032.810) (996.644) 8 ةأتعاب إدار

 (411.550) (248.027)  أخرىمصاريف 
      

  (1.244.671) (1.444.360) 
      

 4.547.159 3.784.960 10  صافي الدخل من العمليات 
      
    



  صندوق أسواق المال باللاير السعودي

 .األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 األوليةائمة التدفقات النقدية ق
 2017يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 
    2017 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

      لاير سعودي
   

   النشاطات التشغيلية

 4.547.159 3.784.960 صافي الدخل من العمليات 

   

   التعديالت لـ:
 -        (252.848) غير محققة عن استثمارات تجارية أرباح   

 ───────── ───────── 

 3.532.112 4.547.159 

   

   والمطلوبات التشغيلية: اتالموجود ت فيارغيالت

 12.000.000 30.000.000 إيداعات أسواق المال    

 (1.248.159) 2.357.390 إيرادات مستحقة    

 -        (25.228.369) إستثمارات تجارية    

 29.183 7.734 مصاريف مستحقة    

 4.878.375 -       استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق    

 (16.910.000) -       قرض أسواق المال     

      (5.541.336) (542.422) مدفوعة مقدماً مدينون ومصاريف     

 (2.224.778) 10.126.445 النشاطات التشغيلية)المستخدمة في( ة من نقديي الصاف
     

   التمويلية اطاتالنش

 255.000.462 121.411.601  قيمة الوحدات المستردة

 (243.129.049) (119.790.740) متحصالت من الوحدات المباعة
     

 11.871.413 1.620.861 النشاطات التمويليةمن ة نقديي الصاف
     

 9.626.635 11.747.306 الرصيد لدى البنك  الزيادة في

   

 602.043 10.740.493 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
     

      10.228.678 22.487.799 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 

  

   

   النقدية التشغيلية الناتجة من دخل عموالت خاصةالتدفقات 

      4.743.360 739.894.5 دخل عموالت خاصة مستلمة

   

 
 



  صندوق أسواق المال باللاير السعودي

 .األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 األولية ائمة التغيرات في صافي الموجوداتق
 2017يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 
    2017 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

      لاير سعودي
   

 385.995.595 377.520.934 صافي الموجودات في بداية الفترة
     

   من العمليات اتالتغير

 4.547.159 3.784.960 صافي الدخل من العمليات
     

   لتغيرات من معامالت الوحداتا

 255.000.462 121.411.601 متحصالت من الوحدات المباعة

      (243.129.049) (119.790.740) قيمة الوحدات المستردة

      11.871.413 1.620.861 افي التغير من معامالت الوحداتص

      402.414.167 382.926.755 صافي الموجودات في نهاية الفترة
 

  

  معامالت الوحدات 

  :يونيو 30المنتهية في  فترةلليما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات ف

 

    2017 
 )غير مراجعة(

 وحـــدات   

   2016 
 )غير مراجعة(

      وحـــدات   
   

      19.964.593 19.071.104 في بداية الفترةالوحدات 

 13.127.202 6.102.240 حدات مباعةو

 (12.505.123) (6.012.834) حدات مستردةو
     

      622.079 89.406 في الوحداتالزيادة صافي 

      20.586.672 19.160.510 الوحدات في نهاية الفترة

 
 
 



  صندوق أسواق المال باللاير السعودي
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 األوليةيضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 

 عـــام - 1

غير محدد المدة، أنشىء بموجب إتفاق بين شركة  مفتوح ( هو صندوق"الصندوقق أسواق المال باللاير السعودي )"صندو
( "مالكي الوحدات"( والمستثمرين في الصندوق )"البنك") األول(، شركة تابعة للبنك "مدير الصندوق") األول لالستثمار

 من خالل استثمارات في إيداعات أسواق المال السيولةميزة وتنمية االستثمار مع المحافظة والحماية لرأس المال الراغبين في 
مارس  1المعلومات المؤرخة في يخضع الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في نشرة  .األوراق المالية التي تحمل فائدةو

يعاد  .إيداعات أسواق المال واألوراق المالية التي تحمل فائدة والصناديق المشابهة يتم استثمار أصول الصندوق في .2017
 هـ )الموافق1415 الثانيجمادى  28 إستثمار كامل الدخل في الصندوق ويدرج في سعر الوحدة. بدأ الصندوق عملياته بتاريخ

 .(1994بر ديسم 2
 

  باللاير السعودي. ق تمسك دفاتر وسجالت الصندو 
 

 اللوائح النظامية   - 2

هـ 1427ذي الحجة  3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  

( من قبل الئحة صناديق االستثمار 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6( واعتبارا من 2006ديسمبر  24)الموافق 

(، 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16الجديدة )"الالئحة المعدلة"(، الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

ا. إن هوالتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباع

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

 

  سياسات المحاسبية الهامةلا - 3

 من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. الصادرالمالية األولية لمعيار القوائم طبقاً األولية القوائم المالية  هذه أعدت 

 القوائمفي  فصح عنهاوالممتوافقة مع تلك المستخدمة  األوليةالمالية  القوائمالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه إن  

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

 العرف المحاسبي 

 التاريخية.وفقاً لمبدأ التكلفة  األوليةتعد القوائم المالية  
 

 تقويم اإلستثمارات

تقيد االستثمارات المشتراة بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة )المعدلة بإطفاء العالوة أو الخصم على أساس  

 العائد الفعلي( ناقصاً أي إنخفاض دائم في القيمة. 

في السوق. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة عن إعادة تقويم  ةالسائد األسعارتقوم اإلستثمارات التجارية على أساس  

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

خاصة لتقيد إيداعات أسواق المال بالتكلفة ناقصاً المخصص لقاء أية مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم اإلفصاح عن دخل العمولة ا 

 المستحقة، كما في نهاية السنة، بصورة مستقلة.

 

 المعامالت االستثمارية 

 تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.   
 

 الزكاة وضريبة الدخل  

  .مرفقةال األولية الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية 
 

 إثبات اإليرادات 

يتم إثبات دخل العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي. تحدد األرباح والخسائر المحققة عن االستثمارات المباعة على أساس  

 المتوسط المرجح. 
 

 المصاريف   

 يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق. 
  



  صندوق أسواق المال باللاير السعودي
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 تتمة  - األوليةيضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 

  االستثمارات التجارية - 4

 : تقويم يوم للفترةفيما يلي ملخصاً بمكونات محفظة االستثمارات التجارية في آخر  

  التكلفة القيمة السوقية
 صناديق استثمارية لاير سعودي لاير سعودي

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

 )غير مراجعة( 2017يونيو  30  
 يتالسامبا كاب –صندوق تمويل التجارة الدولية باللاير )السنبلة لاير(  85.044.716 85.963.652
 صندوق فالكوم للمرابحة باللاير السعودي 44.218.496 44.538.993
───────── ─────────  

130.502.645 129.263.212  

════════ ════════  

 ()مراجعة 2016 ديسمبر 31  
 يتالسامبا كاب –صندوق تمويل التجارة الدولية باللاير )السنبلة لاير(  95.000.000 95.009.641
 صندوق فالكوم للمرابحة باللاير السعودي 10.000.000 10.011.787
───────── ─────────  
105.021.428 105.000.000  

════════ ════════  

 ()غير مراجعة 2016يونيو  30  
 صندوق فالكوم للمرابحة باللاير السعودي 43.226.049 43.903.364
 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع 45.528.786 45.830.711
 صندوق ميفك للمرابحة باللاير السعودي 37.000.000 37.420.285
 صندوق االنماء للسيولة باللاير السعودي 5.009.637 5.018.385

───────── ─────────  
132.172.745 130.764.472  

════════ ════════  

 

 إيداعات أسواق المال - 5

 2017 يونيو 30  
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 2016ديسمبر  31
 )مراجعة(

 لاير سعودي

 2016 يونيو 30
 )غير مراجعة(

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

 225.000.000 165.000.000 135.000.000 إيداعات لدى بنوك أخرى

 65.000.000  -         -        إيداعات لدى البنك

 ────────── ────────── ────────── 

 135.000.000 165.000.000 290.000.000 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
   االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق   - 6

 2017 يونيو 30 
 مراجعة()غير 

 لاير سعودي

 2016ديسمبر  31
 )مراجعة(

 لاير سعودي

 2016 يونيو 30
 )غير مراجعة(

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

    سندات الديون

 41.000.000 41.000.000 41.000.000 4 - المراعي  صكوك

 27.377.750 27.377.750 27.377.750 صكوك بنك الهالل

 16.875.000 16.875.000 16.875.000 صكوك بنك البحرين 

 7.000.000 7.000.000 7.000.000   3 -صكوك بنك ساب 

 ───────── ───────── ───────── 

 92.252.750 92.252.750 92.252.750 

 ═════════ ═════════ ═════════ 

 



  صندوق أسواق المال باللاير السعودي
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 تتمة  - ات حول القوائم المالية األوليةيضاحإ
 2017يونيو  30
 

 دخل المتاجرة، صافي - 7

 

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة        - 8

من صافي  %0.5 قدرهيدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يدفع الصندوق نظير هذه الخدمات، أتعاب إدارة بمعدل سنوي 

 موجودات الصندوق المدار في كل يوم تقويم.

 يحمل على الصندوق المصاريف األخرى التي تدفعها الشركة نيابة عنه. 

 لبنك باألسعار السائدة في السوق.من ا واالقتراض يقوم الصندوق، خالل دورة أعماله العادية، بإيداع الودائع لدى البنك 
 

 أميناً الستثمارات الصندوق. يعمل مدير الصندوق كما الذي يتعامل معه الصندوق،هو البنك األول ن البنك إ 
 

 ، قام الصندوق بإيداع إيداعات أسواق المال وحسابات أخرى لدى البنك مرتبطة بعموالت خاصة. الفترةخالل  

  
  أخر يوم للتقويم  - 9
 

 .(2016يونيو  30: 2016) 2017يونيو  30 هو فترةللكان آخر يوم تقويم  

 
  نتائج العمليات  - 10

 .للعملياتالسنوية نتائج على التكون مؤشراً  قد ال األوليةنتائج الفترة إن  

 

 

 

 

 

 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 
 -       1.239.433 محققة أرباح

 -       252.848 أرباح غير محققة
 ───────── ───────── 

 1.492.281       - 
 ═════════ ═════════ 


