
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير النصف السنوي
 

الخليجيةلألسهم اليسر صندوق    
 

موافق للشريعة 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

.  لقد مرت %7773مقارنه بارتفاع للمؤشر االرشادي ب  %0734, 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 

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.

 

 

18.37%

5.53%

7.06%

4.46%

64.57%

توزيع األصول الجغرافي بالصندوق كما في تاريخ 
م30/06/2017

النقد قطر الكويت االمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية

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 اليسر لألسهم الخليجية

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

  )غير مراجعة( األولية لقوائم الماليةا

 2017 يونيو 30





 صندوق اليسر لألسهم الخليجية
 

 

 . األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  ائمة المركز المالي األوليةق
  2017يونيو  30ما في ك
  

 ايضاح

 2017يونيو  30
 مراجعة( )غير

 لاير سعودي 

 2016 ديسمبر 31
 )مراجعة(

 لاير سعودي

 2016يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 
         

      لموجوداتا

 2.471.352 937.862 1.005.624  رصيد لدى البنك

 5.115.110 4.621.904 4.557.124 4 إستثمارات تجارية

 5.527 - 9.400  مدينة أرباح توزيعات

  - 825 -  ومصاريف مدفوعة مقدماً مدينون 
 ──────── ──────── ──────── 

  5.572.148 5.560.591 7.591.989 

     لمطلوباتا

 32.000 64.316 33.414  مصاريف مستحقة الدفع

  ──────── ──────── ──────── 

  7.559.989 5.496.275 5.538.734  افي الموجوداتص
 ════════ ════════ ════════ 

     

 631.337 440.377 440.377  لوحدات المصدرةا

  ════════ ════════ ════════ 

 9746.11 4808.12 5773.12  يمة الوحدةق

  ════════ ════════ ════════ 
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  األوليةائمة العمليات ق
  2017يونيو  30المنتهية في  أشهر الستة لفترة

  

 ايضاح

   2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 
        

      اإلستثمار)خسارة( دخل 

 (32.340) 126.314 5 المتاجرة، صافي)خسارة( دخل 

  ───────── ───────── 

    المصاريف

 (74.748) (52.986) 6  ةأتعاب إدار

 (35.484) (30.869)  أخرىمصاريف 

  ───────── ───────── 

  (83.855) (110.232) 

  ───────── ───────── 

 (142.572) 42.459 8 العملياتصافي الدخل )الخسارة( من 

  ═════════ ═════════ 

 

 



 صندوق اليسر لألسهم الخليجية
 

 

 . األولية من هذه القوائم الماليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  األوليةائمة التدفقات النقدية ق

  2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر
 

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016 
 مراجعة(غير )

      لاير سعودي

   النشاطات التشغيلية 

   

 (142.572) 42.459 من العمليات خسارة( ال)الدخل صافي 

   

   التعديالت لـ:

 (582.105) (    1.441.068) محققة عن االستثمارات التجاريةأرباح غير     
 ───────── ───────── 

 (1.398.609) (724.677) 

   والمطلوبات التشغيلية: التغيرات في الموجودات

 2.117.945 1.505.848 ستثمارات تجاريةا    

 (5.527) (9.400) مدينةأرباح ت اتوزيع    

 32.000 (30.902) مصاريف مستحقة الدفع    

 88.420 825 مدينون ومصاريف مدفوعة مقدماً     

 ───────── ───────── 

 1.508.161 67.762 صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية 

 1.018.500 -        متحصالت من الوحدات المباعة

 (1.592.000) -        قيمة الوحدات المستردة
 ───────── ───────── 

 (573.500) -        صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

 ───────── ───────── 

 934.661 67.762 في الرصيد لدى البنك الزيادة

   

 1.536.691 937.862 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 

 2.471.352 1.005.624  الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

   

  التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح
   

 160.016 139.813 توزيعات أرباح مستلمة

 ═════════ ═════════ 
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 األولية ائمة التغيرات في صافي الموجودات ق
 2017يونيو  30المنتهية في  لفترة الستة أشهر

 
 

     2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

    2016 
 مراجعة(غير )

      لاير سعودي

   

 8.276.061 5.496.275 صافي الموجودات في بداية الفترة 
 

──────── ──────── 

   التغير من العمليات

 (142.572) 42.459 العملياتمن خسارة( ال) الدخل صافي

 ──────── ──────── 

   لتغيرات من معامالت الوحدات:ا

 1.018.500 -        متحصالت من الوحدات المباعة

  (1.592.000) -        الوحدات المستردةقيمة 
──────── ──────── 

 (573.500) -        افي التغير من معامالت الوحداتص
 

──────── ──────── 

 7.559.989 5.538.734 صافي الموجودات في نهاية الفترة 
 

═════════ ═════════ 

 

  عامالت الوحداتم

 

 يونيو:  30المنتهية في  للفترةيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات ف

 

    2017 
 )غير مراجعة(

 وحـــدات

    2016 
 مراجعة(غير )

      وحــــدات

 

 679.351 440.377 الوحدات في بداية الفترة
 

──────── ──────── 
   
 85.204 -        حدات مباعةو

 (133.218) -        حدات مستردةو

 ──────── ──────── 
 (48.014) -        صافي النقص في الوحدات

 ──────── ──────── 

 631.337 440.377 الوحدات في نهاية الفترة

 ═════════

════ 

═════════ 
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 األولية يضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 

 عـــام - 1

صندوق غير محدد المدة أنشئ بموجب إتفاق بين شركة األول إن صندوق اليسر لألسهم الخليجية )"الصندوق"( هو  

 ( والمستثمرين في الصندوق )"مالكي الوحدات"( الراغبين"البنك"لالستثمار )"مدير الصندوق"(، شركة تابعة للبنك األول )

المتداولة  في إنماء رأس المال على المدى طويل األجل من خالل اإلستثمار في أسهم الشركات السعودية والخليجية

يخضع الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات  .المتوافقة مع أحكام الشريعة وفي صناديق المرابحة

تستثمر موجودات الصندوق في أسهم شركات مجازه وفقاً للضوابط الشرعية وفي أسواق  .2017 مارس 1المؤرخة في 

تاريخ ببدأ الصندوق عملياته  .ل الدخل في الصندوق ويدرج في سعر الوحدةيعاد إستثمار كام .األسهم السعودية الخليجية

  .(2007 مايو 9 هـ )الموافق1428 ربيع الثاني 22
 

  .تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي 
 

 اللوائح النظامية   - 2

هـ 1427ذي الحجة  3( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ "الالئحة"يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ) 
ـ )الموافق 1438صفر  6( واعتباراً من 2006ديسمبر  24)الموافق  صناديق االستثمار  الئحة قبل من( 2016نوفمبر  6ه
( 2016مايو  23افق هـ )المو1437شعبان  16( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ "الالئحة المعدلة") الجديدة

إن  .والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها
 .2017اعتباراً من تسري المعدلة  الالئحة)و( من  5المتطلبات الجديدة من الملحق 

 

  سياسات المحاسبية الهامةلا - 3

 .نمن قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي الصادرالمالية األولية  التقاريرلمعيار طبقاً  األوليةالقوائم المالية  هذه أعدت 

نة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية للس ، تتمشى السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم األولية 

 : وهي على النحو التالي .والمبينة في تلك القوائم المالية 2016ديسمبر  31المنتهية في 
 

 العرف المحاسبي  

 .ية بالقيمة العادلةروفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات التجا األوليةالقوائم المالية  يتم إعداد 
 

 تقويم اإلستثمارات  

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

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

 الزكاة وضريبة الدخل  

 .قةالمرفاألولية لهما أي مخصص في القوائم المالية  بالوحدات، وبالتالي ال يجن مالكيالزكاة وضريبة الدخل من مسئولية  
 

 اإليرادات  إثبات 

تحدد األرباح والخسائر المحققة عن اإلستثمارات المباعة على أساس متوسط  .تقيد توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها 

  .التكلفة

   .لمكتسبةا يشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة وعن توزيعات األرباح 
 

 المصاريف  

 .يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق 
 

 العمالت األجنبية   

ويتم  .تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية الى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت 

ائدة ستحويل قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل ال

   .األولية تدرج أرباح وخسائر التحويل في قائمة العمليات .اريخفي ذلك الت
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  تتمة - األولية يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2017يونيو  30

 
  االستثمارات التجارية - 4

  :للقترة يوم تقويممحفظة االستثمارات التجارية في آخر مكونات فيما يلي ملخصاً ب 

 القيمة السوقية التكلفة 

 لاير سعودي سعوديلاير  
 ───────── ───────── 

   مراجعة()غير  2017يونيو  30

 3.663.956 4.094.256 األسهم السعودية سوقاستثمارات في 

 893.168 1.259.102 استثمارات في أسواق األسهم الخليجية األخرى 
 ───────── ───────── 
 5.353.358 4.557.124 
 ═════════ ═════════ 

   )مراجعة( 2016ديسمبر  31

 3.661.418 4.162.901 استثمارات في سوق األسهم السعودية

 960.486 1.358.429 استثمارات في أسواق األسهم الخليجية األخرى 
 ───────── ───────── 
 5.521.330 4.621.904 
 ═════════ ═════════ 

   )غير مراجعة(2016يونيو  30

 4.243.587 5.361.201 األسهم السعوديةاستثمارات في سوق 

 871.523 1.363.412 استثمارات في أسواق األسهم الخليجية األخرى 
 ───────── ───────── 
 6.724.613 5.115.110 
 ═════════ ═════════ 

 
  المتاجرة، صافي)خسارة( دخل  - 5

 يونيو 30ي لفترة الستة أشهر المنتهية ف 

    2017 
 مراجعة()غير 

 لاير سعودي 

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 
 ─────── ─────── 

 582.105 1.441.068 أرباح غير محققة
 165.543 149.213 توزيعات أرباح

 (779.988) (1.463.967) محققة خسائر 
 ─────── ─────── 
 126.314 (32.340) 
 ═══════ ═══════ 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة   - 6

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

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

إذا تم اإلسترداد خالل شهر  %0.5بواقع  استرداد اإلدارية، ورسملتغطية المصاريف  االكتتابمن إجمالي  %1.5 بواقع

 .في الصندوق استثمارهويعاد  ،االشتراكواحد من بداية 

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

والحصول على تسهيالت السحب باألسعار السائدة في السوق بإيداع الودائع يقوم الصندوق، خالل دورة أعماله العادية،  
  .على المكشوف من البنك

 .الستثمارات الصندوق أميناً  ويعمل مدير الصندوقهو البنك الذي يتعامل معه الصندوق  األولكما أن البنك  
 
 آخر يوم للتقويم  - 7

 (.2016يونيو  30: 2016) 2017يونيو  30كان آخر يوم تقويم للفترة هو 
 
   نتائج العمليات  - 8 

 .السنوية العملياتنتائج على  مؤشراً  نال تكوقد  األوليةنتائج الفترة إن  


