
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير النصف السنوي
 

لالكتتابات األوليةاليسر 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 %3.66-للمؤشر االرشادي ب  بانخفاضمقارنه  %7.7-اداء الصندوق ب  إنخفض, 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.
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م30/06/2017توزيع األصول بالصندوق كما بتاريخ 

النقد المواد األساسية تجزئة السلع الكمالية إدارة وتطوير العقارات

الخدمات االستهالكية الرعاية الصحية النقل

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

   اسم الصندوق نسبة الرسوم اإلدارية

 1 اليسر للمرابحة باللاير السعوديصندوق  0%..0

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 األولية لالكتتاباتاليسر صندوق 
 األول لالستثمارشركة )مدار من قبل 

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

 2017يونيو  30
 
 
 





 األولية لالكتتابات اليسرصندوق 

 .األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

2 

  األوليةقائمة المركز المالي 
 2017 يونيو 30كما في 

 

  

 2017يونيو  30
 مراجعة( )غير

 2016ديسمبر  31
 )مراجعة(

 2016يونيو  30
 مراجعة( )غير

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
 ─── ───────── ───────── ───────── 

     الموجودات
 39.722.258 25.030.434 21.237.080  رصيد لدى البنك

 44.225.286 42.686.035 10.906.006 4 تجارية استثمارات
ً مدينون   562.502 54.089 -        ومصاريف مدفوعة مقدما

  ───────── ───────── ───────── 

  32.143.086 67.770.558 84.510.046 
     

     المطلوبات 
 36.708 74.482 42.510  مصاريف مستحقة الدفع 

  ───────── ───────── ───────── 

 84.473.338 67.696.076 32.100.576  صافي الموجودات
  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 8.868.609 7.239.832 3.477.959  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 5250.9 3505.9 2297.9  قيمة الوحدة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

  



 األولية لالكتتابات اليسرصندوق 

 .األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  األوليةالعمليات ائمة ق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

  
   2017 

 )غير مراجعة(
   2016 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
 ──── ───────── ───────── 

    
    االستثمار سارةخ

 (7.557.822) (468.426) 5 المتاجرة، صافي خسارة
 151.387 -         دخل استرداد

  ───────── ───────── 

  (468.426) (7.406.435) 
  ───────── ───────── 

    المصاريف
 (531.201) (203.436) 6 أتعاب إدارة

 (137.584) (50.448)  مصاريف أخرى 
  ───────── ───────── 

  (253.884) (668.785) 
  ───────── ───────── 

 (8.075.220) (722.310) 8 الفترةخسارة صافي 
  ═════════ ═════════ 

 
 
 
 
 

  



 األولية لالكتتابات اليسرصندوق 

 .األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  األوليةقائمة التدفقات النقدية 
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

   2017 
 )غير مراجعة(

   2016 
 )غير مراجعة(

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

   النشاطات التشغيلية
 (8.075.220) (722.310) الفترةخسارة صافي 

   
   التعديالت لـ:

 (7.557.082) (2.123.181) أرباح غير محققة عن استثمارات تجارية   
 ───────── ───────── 

 (2.845.491) (15.632.302) 
   الموجودات والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في 

 37.356.207 33.903.210 تجارية  استثمارات   
 36.708 (31.972) مصاريف مستحقة الدفع   
ً مدينون      2.983.588 54.089 ومصاريف مدفوعة مقدما
 ───────── ───────── 

 24.744.201 31.079.836 النشاطات التشغيلية من صافي النقدية 
 ───────── ───────── 

   
   النشاطات التمويلية

 63.773.675 -        متحصالت من وحدات مباعة 
 (100.750.539) (34.873.190) قيمة وحدات مستردة 

 ───────── ───────── 

 (36.976.864) (34.873.190) النشاطات التمويلية صافي النقدية المستخدمة في
 ───────── ───────── 

 (12.232.663) (3.793.354) في الرصيد لدى البنك  النقص
   

 51.954.921 25.030.434 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 39.722.258 21.237.080 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

 
 
 
 

  



 األولية لالكتتابات اليسرصندوق 

 .األولية جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  األوليةة التغيرات في صافي الموجودات قائم
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 
   2017 

 )غير مراجعة(
   2016 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 129.525.422 67.696.076 الموجودات في بداية الفترةقيمة صافي 
 ───────── ───────── 

   
   التغيرات من العمليات

 (8.075.220) (722.310) الفترة خسارة صافي
 ───────── ───────── 

   
   التغيرات من معامالت الوحدات

 63.773.675 -        متحصالت من وحدات مباعة
 (100.750.539) (34.873.190) قيمة وحدات مستردة

 ───────── ───────── 

 (36.976.864) (34.873.190) صافي التغير من معامالت الوحدات
 ───────── ───────── 

 84.473.338 32.100.576 صافي قيمة الموجودات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

 
 معامالت الوحدات 

 
 على النحو التالي: يونيو 30تم تلخيص معامالت الوحدات للفترة المنتهية في 

 
    2017 

 )غير مراجعة(
   2016 

 )غير مراجعة(
 وحدات وحدات 
 ───────── ───────── 

 13.014.502 7.239.832 الوحدات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   
 6.761.356 -        وحدات مباعة

 (10.907.249) (3.761.873) وحدات مستردة
 ───────── ───────── 

 (4.145.893) (3.761.873) في الوحداتالنقص صافي 
 ───────── ───────── 

 8.868.609 3.477.959 الوحدات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 
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 عام -1
 
ألول اشركة بين  اتفاقهو صندوق غير محدد المدة، أنشئ بموجب ( "الصندوق") األولية لالكتتاباتاليسر صندوق  إن

(، وهو "مالكي الوحدات"والمستثمرين في الصندوق ) )"البنك"(، األولشركة تابعة للبنك  ،("مدير الصندوق") لالستثمار
المشاركة واالستثمار في االكتتابات األولية مصمم للراغبين في إنماء رأس المال على المدى الطويل األجل من خالل 

في سوق األسهم السعودية وكذلك في  سنوات ثالثفي أخر المدرجة المطابقة ألحكام الشريعة االسالمية  ألسهم الشركات
خالل السنة، تم جعل . ثل المرابحات قصيرة األجل أو صناديق المرابحةنقد قصير األجل مأدوات االستثمارات في 

 مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية.مدرجة  شركاتالصندوق مطابق ألحكام الشريعة اإلسالمية وأن االستثمارات تتم في 
 
يعاد استثمار كامل . 2017مارس  1يخضع الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات المؤرخة في  

 .(2014نوفمبر  2 هـ )الموافق1436محرم  9 بتاريخبدأ الصندوق أعماله الدخل في الصندوق ويدرج في سعر الوحدة. 
 

 .باللاير السعوديتمسك دفاتر وسجالت الصندوق 
 

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

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

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

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

 وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة. األوليةيتم إعداد القوائم المالية 
 

 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

 
 المعامالت االستثمارية 

 بتاريخ التداول.تقيد المعامالت االستثمارية 
 

 الزكاة وضريبة الدخل
 المرفقة. األوليةصص في القوائم المالية الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخ

 
 إثبات اإليرادات

تقيد توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها. يتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي. تحدد األرباح 
 المباعة على أساس متوسط التكلفة. االستثماراتوالخسائر المحققة عن 

 
لمتعلقة ان توزيعات األرباح يشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة وع

 اتجة عن االستثمارات التجارية.النبها 
 

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

 .األولية في ذلك التاريخ. تدرج أرباح وخسائر التحويل في قائمة العمليات
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 التجارية االستثمارات -4
 

 :لفترةلآخر يوم تقويم كما في  االستثماريةفيما يلي ملخصاً بمكونات المحفظة 
 

 القطاع
 ةالتكلف

 لاير سعودي
 القيمة السوقية

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

   )غير مراجعة( 2017يونيو  30
   

 4.355.010 4.993.327 النقل
 2.121.996 2.716.167 المواد األساسية
 1.654.000 1.536.852 الرعاية الصحية

 1.503.000 2.316.643 الخدمات اإلستهالكية
 1.272.000 1.208.861 تجزئة السلع الكمالية

 ───────── ───────── 

 12.771.850 10.906.006 
 ═════════ ═════════ 

   )مراجعة( 2016ديسمبر  31
   

 17.906.156 20.519.622 تجزئة
 13.067.928 13.008.058 صناديق االستثمارات المرخصة

 4.985.500 6.023.270 فنادق والسياحةالقطاع 
 3.201.000 4.001.229 قطاع المباني واالنشاءات
 1.954.251 2.028.073 قطاع االستثمار الصناعي

 1.571.200 1.349.846 قطاع التطوير العقاري
 ───────── ───────── 

 46.930.098 42.686.035 
 ═════════ ═════════ 

   )غير مراجعة( 2016يونيو  30
   

  23.778.716 23.998.350 تجزئةقطاع ال
  5.744.120 7.808.456 فنادق والسياحةالقطاع 
  5.762.433 6.047.530 المباني واالنشاءاتقطاع 

 4.817.237 5.134.433 قطاع االستثمار الصناعي
  2.609.280 2.366.181 قطاع النقل

  1.513.500 1.510.052 قطاع التطوير العقاري
 ───────── ───────── 

 46.865.002 44.225.286 
 ═════════ ═════════ 

 
 المتاجرة، صافي خسارة -5

 2016يونيو  30 2017يونيو  30 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 7.557.082 2.123.181 غير محققة أرباح
 1.334.700 196.767 أرباح توزيعات دخل

 (16.449.604) (2.788.374) محققة  خسائر
 ───────── ───────── 

 (468.426) (7.557.822) 
 ═════════ ═════════ 
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 ذات العالقة الجهاتلمعامالت مع ا -6
 

من صافي  ٪1يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  ،لقاء هذه الخدماتيدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. 
 بواقع ابتتاكرسم بتحميل موجودات الصندوق اليومية تحسب في كل يوم تقويم. إضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق 

في  استثمارها، ويعاد خالل شهر االكتتاب االسترداداتمن  ٪0.5ورسم استرداد بواقع  االكتتابإجمالي على  1.5٪
 الصندوق.

 
 التي تدفعها الشركة نيابة عنه. يحمل على الصندوق المصاريف األخرى

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

 
 الصندوق. الستثماراتأميناً مدير الصندوق عمل يوهو البنك الذي يتعامل معه الصندوق ول إن البنك األ

 
 الصندوق وديعة بعمولة خاصة مرتبطة بإيداعات أسواق المال وحسابات أخرى مع البنك.، أودع الفترةخالل 

 
 آخر يوم للتقويم  -7

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

 
 نتائج األعمال  -8

 
 إن نتائج الفترة األولية قد ال تكون مؤشراً للنتائج السنوية للعمليات.

 
 
 


