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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 مرت .  %4776مقارنه بارتفاع للمؤشر االرشادي ب  %7731ب الصندوق إرتفع اداء , 7073النصف األول من العام خالل 

بهذه العوامل باالضافه ثر الصندوق االسواق بصعوبات جمه وطغت سمه عدم الوضوح على االوضاع خالل النصف األول من العام وتا

ر النفط بشكل كبير بدافع من ارتفاع انتاج النفط الصخري وحرب االستحواذ على الحصص. عادت المملكه لدور المنتج النخفاض اسعا

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

حيث تشكل بمجملها تغييرا شامال لشكل االقتصاد السعودي من خالل توجيه االقتصاد بعيدا  7070وبرنامج التوازن االقتصادي  7070

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

 اقتصادا اقوى واكثر استدامه.
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م30/06/2017توزيع األصول بالصندوق كما في 

النقد االستثمار والتمويل المواد األساسية البنوك

إنتاج األغذية اإلتصاالت تجزئة السلع الكمالية السلع الرأسمالية

إدارة وتطوير العقارات الخدمات االستهالكية تجزئة التغذية الطاقة

الرعاية الصحية السلع طويلة األجل النقل الخدمات التجارية والمهنية

http://www.alawwalinvest.com/


 تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق

7073تمت التعديالت التالية خالل النصف األول من العام   

7074تحديث اإلفصاح المالي للصندوق عن العام  -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 يستثمر فيها الصندوق

 لم يقم الصندوق باالستثمار في صناديق أخرى

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق األسهم السعودية
 األول لالستثمار )مدار من قبل شركة 

 ("السعودي الهولندي المالية"المعروفة سابقاً بشركة 
 (غير مراجعة)القوائم المالية األولية 

 2017يونيو  30
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  األوليةقائمة المركز المالي 
 2017يونيو  30كما في 

 

 يضاحإ 

 2017يونيو  30
 (ة)غير مراجع
 لاير سعودي

 2016ديسمبر  31
 (ة)مراجع

 لاير سعودي

 2016يونيو  30
 (ة)غير مراجع
 لاير سعودي

 ─── ───────── ───────── ───────── 
     الموجودات 

 15.205.868 17.501.290 13.212.672  رصيد لدى البنك
 40.153.400 37.084.123 40.716.964 4 تجارية استثمارات

 127.361 -      105.700  مدينون ودفعات مقدمة
  ───────── ───────── ───────── 
  54.035.336 54.585.413 55.486.629 
     

     المطلوبات
 34.526 72.156 56.717  مصاريف مستحقة الدفع

  ───────── ───────── ───────── 
 55.452.103 54.513.257 53.978.619  الموجوداتصافي 

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

 8.352.498 8.013.673 7.795.046  الوحدات المصدرة
  ═════════ ═════════ ═════════ 
     

 6390.6 8025.6 9247.6  قيمة الوحدة
  ═════════ ═════════ ═════════ 
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  األوليةقائمة العمليات 
 2017يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 

 إيضاح 

   2017 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

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

    )خسارة( االستثماردخل 
 (1.467.541) 1.459.922 5 دخل )خسارة( المتاجرة، صافي

 -        44  خاصةدخل عمولة 
  ───────── ───────── 
  1.459.966 (1.467.541) 
  ───────── ───────── 

    المصاريف
 (550.155) (504.354) 6 ةأتعاب إدار

 (65.507) (55.063)  مصاريف أخرى
  ───────── ───────── 
  (559.417) (615.662) 
  ───────── ───────── 

 (2.083.203) 900.549 8 من العمليات)الخسارة( الدخل صافي 
  ═════════ ═════════ 
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  األوليةقائمة التدفقات النقدية 
 2017يونيو  30المنتهية في أشهر لستة الفترة 

 
 

 

   2017 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

   النشاطات التشغيلية 
 (2.083.203) 900.549 من العمليات)الخسارة( الدخل صافي 

   
   التعديالت لـ:

 (6.717.094) 412.726 غير محققة عن استثمارات تجارية (أرباحخسائر )    
 ───────── ───────── 
 1.313.275 (8.800.297) 

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 19.496.128 (4.045.567) استثمارات تجارية    
 542.851 (105.700) دفعات مقدمةمدينون و    
 34.526 (15.439) مصاريف مستحقة الدفع    
 ───────── ───────── 

 11.273.208 (2.853.431) من النشاطات التشغيلية)المستخدمة في( صافي النقدية 
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية 
 1.546.600 -        وحداتبيع متحصالت من 

 (6.710.882) (1.435.187) قيمة وحدات مستردة
 ───────── ───────── 

 (5.164.282) (1.435.187) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
 ───────── ───────── 

 6.108.926 (4.288.618) الزيادة في الرصيد لدى البنك)النقص( 
   

 9.096.942 17.501.290 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 

 15.205.868 13.212.672 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

   ربا  دخل توزيعات األ التدفقات النقدية التشغيلية من
 1.714.936 825.651 مستلمةتوزيعات أرباح 

 ═════════ ═════════ 
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  األوليةقائمة التغيرات في صافي الموجودات 
 2017يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 

 

   2017 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 
   

 62.699.588 54.513.257 صافي الموجودات في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 
   

   من العمليات اتالتغير
 (2.083.203) 900.549 من العمليات )الخسارة(الدخل  صافي

 ───────── ───────── 
   التغيرات من معامالت الوحدات:

 1.546.600 -        وحداتبيع متحصالت من 
 (6.710.882) (1.435.187) قيمة وحدات مستردة

 ───────── ───────── 
 (5.164.282) (1.435.187) صافي التغير من معامالت الوحدات

 ───────── ───────── 
 55.452.103 53.978.619 صافي الموجودات في نهاية الفترة

 ═════════ ═════════ 
 

 معامالت الوحدات
 

 يونيو: 30دات للسنة المنتهية في لمعامالت الوحفيما يلي ملخصاً 
 

 

   2017 
 )غير مراجعة(

 وحدات

   2016 
 )غير مراجعة(

 وحدات
 ───────── ───────── 

 9.150.706 8.013.673 الوحدات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 
   

 233.503 -        وحدات مباعة
 (1.031.711) (218.627) وحدات مستردة

 ───────── ───────── 
 (798.208) (218.627) صافي النقص في الوحدات

 ───────── ───────── 
 8.352.498 7.795.046 الوحدات في نهاية الفترة

 ═════════ ═════════ 
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 عـــام -1
 

  األول لالستثمارشركة بين  اتفاق( هو صندوق غير محدد المدة أنشئ بموجب "الصندوق") صندوق األسهم السعوديةإن 
وهو مصمم  ("مالكي الوحدات") الصندوق في والمستثمرين( "البنك") األول لبنك(، شركة تابعة ل"مدير الصندوق")
وإيداعات أسواق المال قصيرة  شركات تجارية مساهمةاالستثمارات في أسهم خالل لراغبين في تحقيق عوائد عالية من ل

تستثمر . 2017مارس  1يخضع الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات المؤرخة في  .األجل
الصندوق  يفالدخل كامل  استثماريعاد  .سهم السعوديةشركات متنوعة مدرجة في سوق األموجودات الصندوق في 

 .(2005نوفمبر  30 هـ )الموافق1426شوال  28 بدأ الصندوق عملياته بتاريخ .ويدرج في سعر الوحدة
 

 حاسبية للصندوق باللاير السعودي.تمسك الدفاتر والسجالت الم
 

 اللوائح النظامية -2
 

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

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

 .2017ري اعتبارا من عام )و( من الالئحة المعدلة تس5اتباعها. إن المتطلبات الجديدة من الملحق 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

أعدت القوائم المالية األولية طبقاً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين 
 .القانونيين

 
نها في ع والمفصحإن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية متوافقة مع تلك المستخدمة 

 على النحو التالي:هي و 2016ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 
 

 العرف المحاسبي 
 ة.التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادل وفقاً لمبدأ األوليةالقوائم المالية  يتم إعداد

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

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

 االستثمارية المعامالت
 تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.

 
 الزكاة وضريبة الدخل 

 المرفقة. األوليةالوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية  مالكيالزكاة وضريبة الدخل من مسئولية 
 

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

 المباعة على أساس متوسط التكلفة. االستثماراتتحدد األرباح والخسائر المحققة عن 
 

لمتعلقة ايشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة وعن توزيعات األرباح 
 تثمارات التجارية.الناتجة عن االسبها 

 
 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 
تحويل قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة 

 .األولية التحويل في قائمة العملياتالناتجة خسائر الرباح واألفي ذلك التاريخ. تدرج 
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 االستثمارات التجارية -4
 

  :ترةفلل التجارية في آخر يوممحفظة االستثمارات مكونات فيما يلي ملخصاً ب
 القيمة السوقية التكلفة 

 لاير سعودي لاير سعودي القطاعات
────────────────── ───────── ───────── 

   (ة)غير مراجع 2017يونيو  30
 15.990.295 18.875.848 البنوك

 10.823.853 13.821.765 المواد األساسية
 3.437.120 3.303.011 الطاقة

 2.115.885 2.170.009 اإلتصاالت
 1.578.505 1.799.930 الخدمات التجارية والمهنية

 1.534.490 1.170.495 إنتاج األغذية
 997.080 963.455 السلع الرأسمالية

 977.216 1.018.831 الخدمات اإلستهالكية
 900.400 990.750 النقل

 780.849 905.818 تجزئة األغذية
 495.080 786.409 االجلالسلع طويلة 

 475.391 483.085 تجزئة السلع الكمالية
 413.500 366.470 الرعاية الصحية

 197.300 198.600 إدارة وتطوير العقارات
 ───────── ───────── 
 46.854.476 40.716.964 
 ═════════ ═════════ 

   (ة)مراجع 2016ديسمبر  31
 11.277.248 15.106.392 بنوك وخدمات مالية

 5.925.263 6.717.267 تجزئة
 4.389.329 4.199.122 وصناعات غذائية زراعة
 4.127.995 5.957.943 أسمنت

 3.907.203 3.528.646 صناعي واستثماربتروكيماويات 
 2.014.811 1.966.509 اتصاالت وتقنية معلومات

 1.301.100 1.114.434 نقل
 1.042.300 963.455 قطاع االستثمارات المتعددة 

 864.160 717.736 تطوير عقاري
 843.700 708.830 قطاع السياحة والفنادق

 788.086 1.000.452 إنشاءاتبناء و
 602.928 786.409 استثمار صناعي

 ───────── ───────── 
 42.767.195 37.084.123 
 ═════════ ═════════ 

   (ة)غير مراجع 2016يونيو  30
 12.135.761 18.806.402 وخدمات ماليةبنوك 

 7.211.627 9.976.859 صناعات بتروكيماوية
 5.038.777 6.090.751 تجزئة

 4.561.977 5.096.843 صناعات غذائيةزراعه و
 3.648.026 5.308.222 أسمنت
 2.082.901 3.398.292 إنشاءاتبناء و

 1.332.862 1.422.367 اتصاالت وتقنية معلومات
 1.144.705 1.170.965 تأمين

 683.813 828.416 استثمار صناعي
 911.812 1.064.488 وسياحة فنادق

 904.323 862.674 تطوير عقاري
 496.816 500.432 نقل
 ───────── ───────── 
 54.526.711 40.153.400 
 ═════════ ═════════ 
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 المتاجرة، صافي( خسارة)دخل  -5
 يونيو 30المنتهية في لفترة الستة أشهر  

 

   2017 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 (9.356.720) 941.297 محققة)خسائر( أرباح 
 1.172.085 931.351 دخل توزيعات أرباح

 6.717.094 (412.726) أرباح غير محققة)خسائر( 
 ───────── ───────── 
 1.459.922 (1.467.541) 
 ═════════ ═════════ 
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقةال -6
 

من  ٪1.95يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  ،لقاء هذه الخدماتيدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. 
بواقع  تتاباكرسم  بتحميل مدير الصندوقكل يوم تقويم. إضافة إلى ذلك، يقوم  اليومية تحسبصافي موجودات الصندوق 

خالل شهر واحد من  االسترداد عند ٪0.5بواقع  استردادورسم ، لتغطية المصاريف اإلدارية االكتتابمن إجمالي  1.5٪
 في الصندوق. استثماره، ويعاد االشتراكبداية 

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

 
يقوم الصندوق، خالل دورة أعماله العادية، بإيداع الودائع والحصول على قروض من أو إلى البنك باألسعار السائدة في 

 السوق. 
 
 الستثمارات الصندوق. أميناً مدير الصندوق عمل يو ،هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق األولن البنك إ

 
 حسابات أخرى مرتبطة بعمولة خاصة.أسواق المال و ، أودع الصندوق لدى البنك إيداعاتالفترةخالل 

 
 آخر يوم للتقويم  - 7

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

 
 العملياتنتائج  -8

 
 .للعمليات نتائج السنويةلتكون مؤشراً ل قد ال األوليةنتائج الفترة إن 
 


