
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير النصف السنوي
 

السعودية أسهم المؤسسات الماليةصندوق    
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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 %77503مقارنه بارتفاع للمؤشر االرشادي ب  %35.7, إرتفع اداء الصندوق ب 7073خالل النصف األول من العام 

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

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

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  0707وبرنامج 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.

 

 

21.36%

78.64%

م30/06/2017توزيع األصول كما بتاريخ 

النقد البنوك

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 أسهم المؤسسات المالية السعودية 

 األول لالستثمار )مدار من قبل شركة 
 ("السعودي الهولندي المالية"المعروفة سابقاً بشركة   

 (غير مراجعة)القوائم المالية األولية 
 2017يونيو  30





  صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 
 

 . األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 األولية ائمة المركز الماليق
 2017يونيو  30ما في ك
  

 ايضاح

 2017يونيو  30
 )غير مراجعه(

 لاير سعودي

 2016ديسمبر  31
 )مراجعه(

 لاير سعودي

 2016يونيو  30
 )غير مراجعه(

          لاير سعودي

      لموجوداتا

 8.545.486 7.504.725 7.663.812  رصيد لدى البنك
 28.786.710 30.603.570 29.767.821 4 إستثمارات تجارية

  82.350 -       209.149  مدينةتوزيعات أرباح 
 ───────── ───────── ───────── 

  37.640.782 38.108.295 37.414.546 
     لمطلوباتا

  33.596 69.527 48.834  مصاريف مستحقة الدفع
 ───────── ───────── ───────── 

 37.380.950 38.038.768 37.591.948  افي الموجوداتص
  ════════ ════════ ════════  

    

 1.308.559 1.209.988 1.091.712  لوحدات المصدرةا
  ════════ ════════ ════════  

    

 5665.28 4373.31 4339.34  يمة الوحدةق
  ════════ ════════ ════════ 
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  األوليةائمة العمليات ق
 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

 ايضاح 

   2017     
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016     
 )غير مراجعة(

        لاير سعودي

    

      اإلستثماردخل )خسارة( 

  (2.192.411) 3.551.945 5 المتاجرة، صافي)خسارة( دخل 
 ───────── ───────── 

    المصاريف

 (379.830) (336.170) 6 ةأتعاب إدار

  (40.386) (34.793)  أخرىمصاريف 
 ───────── ───────── 

  (370.963) (420.216)  
 ───────── ───────── 

   (2.612.627) 3.180.982 8 من العمليات صافي الدخل )الخسارة( 
═════════ ═════════ 

 

 
 

 



  صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 
 

 . األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 األولية ائمة التدفقات النقديةق

 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 

 

   2017     
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

     

   النشاطات التشغيلية 

   

 (2.612.627) 3.180.982 من العمليات  خسارة(ال) الدخل صافي

   

   التعديالت لـ:

 (477.289) 2.431.932 محققة عن االستثمارات التجاريةغير  (أرباحخسائر )   
 ───────── ───────── 

 5.612.914 (3.089.916) 

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 10.215.890 (1.596.183) استثمارات تجارية   

 33.596 (20.693) مصاريف مستحقة الدفع   

 (82.350) (209.149) توزيعات أرباح مدينة   

 ───────── ───────── 

 7.077.220 3.786.889 صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
 ───────── ───────── 

   

   النشاطات التمويلية 

 759.400 -        متحصالت من الوحدات المباعة

 (2.763.507) (3.627.802) قيمة الوحدات المستردة
 ───────── ───────── 

 (2.004.107) (3.627.802) التمويليةصافي النقدية المستخدمة في النشاطات 

 ───────── ───────── 

 5.073.113 159.087 في الرصيد لدى البنك الزيادة

   

 3.472.373 7.504.725 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 

 8.545.486 7.663.812  الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من دخل توزيعات األرباح

 594.448 643.430 ة دخل توزيعات أرباح مستلم
 ═════════ ═════════ 
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 األوليةائمة التغيرات في صافي الموجودات ق
 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 
  

 

   2017     
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016     
 )غير مراجعة(

 ───────── ─────────  لاير سعودي
   

 41.997.684 38.038.768 صافي الموجودات في بداية الفترة 
 

───────── ───────── 

   من العمليات اتالتغير

 (2.612.627) 3.180.982 من العمليات)الخسارة( الدخل صافي 
 

───────── ─────────  
  

   من معامالت الوحدات:لتغيرات ا

 759.400 -        متحصالت من الوحدات المباعة

  (2.763.507) (3.627.802) قيمة الوحدات المستردة
───────── ───────── 

  (2.004.107) (3.627.802) افي التغير من معامالت الوحداتص
───────── ───────── 

 37.380.950 37.591.948 صافي الموجودات في نهاية الفترة

 ═════════ ═════════ 

 

  عامالت الوحداتم

 

 يونيو:  30المنتهية في  للفترةيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات ف

 

   2017     
 )غير مراجعة(

 وحــــدات

   2016     
 )غير مراجعة(

 ───────── ─────────  وحــــدات
   

 1.375.690 1.209.988 الوحدات في بداية الفترة
 

───────── ───────── 

   

 28.074 -         حدات مباعةو

 (95.205) (118.276) حدات مستردةو

 ───────── ───────── 

 (67.131) (118.276) صافي النقص في الوحدات

 ───────── ───────── 

 1.308.559 1.091.712 الوحدات في نهاية الفترة

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

 

 عـــام - 1

كة شر( هو صندوق غير محدد المدة أنشئ بموجب إتفاق بين "ندوقصال")إن صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 
 ("وحداتمالكي ال") الصندوق في ( والمستثمرين"البنك") األول لبنك(، شركة تابعة ل"مدير الصندوق") األول لالستثمار

لمال وإيداعات أسواق ا السعودية المؤسسات الماليةلراغبين في تحقيق عوائد عالية من االستثمارات في أسهم وهو مصمم ل
تستثمر  .2017مارس  1يخضع الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات المؤرخة في  .قصيرة األجل

 الدخلكامل يعاد إستثمار  .السعودية المتداولة المؤسسات الماليةر في محفظة أسهم موجودات الصندوق من قبل المدي
 .(1995يوليو  22 هـ )الموافق1416صفر  23 بدأ الصندوق عملياته بتاريخ .ويدرج في سعر الوحدة

 والسجالت المحاسبية للصندوق باللاير السعودي. ر تمسك الدفات 
 

 اللوائح النظامية   - 2

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

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

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

نها في فصح عوالممتوافقة مع تلك المستخدمة  األوليةالمالية  القوائمالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه إن  

 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  

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

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

 المعامالت االستثمارية  

 بتاريخ التداول.تقيد المعامالت االستثمارية  
 

 الزكاة وضريبة الدخل  

 ة.المرفق األوليةلهما 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. 

ة عن توزيعات األرباح الناتجويشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  

  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   - األولية يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2017يونيو  30
 

  التجاريةاالستثمارات  - 4

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

 القيمة السوقية
 لاير سعودي

 التكلفة
 لاير سعودي

 البيان

───────── ─────────  
 ()غير مراجعة 2017يونيو  30  

 مصرف الراجحي  5.908.727  6.975.000

 األهليالبنك   5.234.177  4.779.900

 مجموعة سامبا المالية  3.976.227  4.012.950

 البنك السعودي الفرنسي  2.342.430  2.690.040

 بنك الرياض  3.352.742  2.735.000

 مصرف اإلنماء  3.395.854  2.642.405

 البنك السعودي البريطاني  2.078.385  2.011.500

 عربي الوطنيالبنك ال  1.855.062  1.613.520

 بنك الجزيرة  1.035.829  998.809

 البنك السعودي لالستثمار  1.004.308  700.997

 األولالبنك   596.386  512.550

 بنك البالد  96.250  95.150
───────── ─────────  

29.767.821 30.876.377  
═════════ ═════════  

 ()مراجعة 2016ديسمبر  31  
 الراجحي مصرف 9.247.157 9.873.585
 األهليلبنك ا 6.775.351 4.965.230
 مجموعة سامبا المالية 4.155.722 3.944.627
 بنك اإلنماء 3.395.854 2.614.645
 البنك السعودي البريطاني   2.078.385 1.875.000
 لبنك السعودي الفرنسيا 1.998.930 1.873.440
 بنك الرياض 2.245.292 1.651.650
 العربي الوطنيالبنك  1.855.062 1.590.480

 بنك الجزيرة 1.035.829 929.445
 البنك السعودي لإلستثمار 1.004.308 764.318
 األوللبنك ا 483.182 418.200
 بنك البالد 96.250 102.950

───────── ─────────  
30.603.570 34.371.322  

═════════ ═════════  
 )غير مراجعة( 2016يونيو  30  

 مصرف الراجحي 9.674.041 9.467.280
 البنك االهلي 7.540.422 5.036.220
 مجموعة سامبا المالية 4.767.044 3.669.150
 مصرف اإلنماء 3.601.367 2.403.040
 البنك السعودي الفرنسي 2.123.863 1.717.425
 بنك الرياض 2.386.604 1.662.880
 البنك السعودي البريطاني 2.357.827 1.615.440
 البنك العربي الوطني 1.697.403 1.170.675

 بنك الجزيرة 1.099.086 893.075
 البنك السعودي لالستثمار 1.064.266 677.885
 األوللبنك ا 515.393 383.040
 بنك البالد 96.250 90.600

───────── ─────────  
28.786.710 36.923.566  

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

  المتاجرة، صافي )خسارة( دخل - 5

  يونيو 30لستة أشهر المنتهية في فترة ال

  2016 
 (ة)غير مراجع
 لاير سعودي

  2017 
 ()غير مراجعة
 لاير سعودي

 

 

     

  محققة)خسارة( أرباح  267.434 (3.346.498)

 توزيعات أرباح    852.579 676.798

  غير محققةأرباح  2.431.932 477.289

──────── ────────  

(2.192.411) 3.551.945  
═════════ ═════════  

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   - 6

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

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

، تراكعلى االستردادات التي تتم خالل شهر من االش %0.5بواقع  استرداد ، ورسماالشتراكاتمن إجمالي  %1.5بواقع 

 في الصندوق. استثمارهويعاد 

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

باألسعار السائدة في  البنك على قروض من أو إلىيقوم الصندوق، خالل دورة أعماله العادية، بإيداع ودائع والحصول  
 السوق. 

ً ويعمل مدير الصندوق أمينهو البنك الذي يتعامل معه الصندوق  األولكما أن البنك    الستثمارات الصندوق. ا

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

  

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

 
  العمليات  نتائج - 8 

 .للعمليات نتائج السنويةلقد التكون مؤشراً ل األوليةنتائج الفترة إن  
 
 


