
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير النصف السنوي
 

 صندوق اليسر للمراحة والصكوك
 

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

للمؤشر, متاثرا بالتغيرات في  %0900مقارنة ب  %0900تفوق الصندوق على المؤشر اإلرشادي في الفترة حيث كان أداء الصندوق 

. تغيرت متوسط إستحقاقات الصندوق ليتسنى للصندوق اإلستفادة تويات السيولة في القطاع المصرفياألسواق المالية وبالخصوص مس

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

 المنصرمة.

 

 

 

 

40.95%

14.61%

19.48%

24.96%

م30/06/2017توزيع األصول بالصندوق كما بتاريخ 

صناديق استثمارية نقد مرابحات 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 اليسر للمرابحة والصكوك
 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار 

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

 2017يونيو  30
 
 





 اليسر للمرابحة والصكوكصندوق 

 من هذه القوائم المالية األولية.ال يتجزأ جزءاً  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية قائمة المركز المالي
 2017يونيو  30كما في 

 

  

 2017يونيو  30
 )غير مراجعة(

 2016ديسمبر  31
 )مراجعة(

 2016يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي يضاحإ 
 ─── ───────── ───────── ───────── 

     الموجودات
 9.090.915 1.604.107 6.345.113  رصيد لدى البنك
 469.000.000 298.000.000 201.000.000 4 إيداعات مرابحة

 251.907.250 251.769.750 405.633.750 5 مقتناة حتى تاريخ االستحقاق استثمارات
 4.036.549 125.125.437 431.250.923 6 تجارية استثمارات

 4.737.764 6.313.132 7.901.507  إيرادات مستحقة
 ً  27.597.160 2.411.559 1.027.740  مدينون ومصاريف مدفوعة مقدما

  ─────────── ───────── ───────── 

  1.053.159.033 685.223.985 766.369.638 
  ─────────── ───────── ───────── 

     المطلوبات
 34.637 76.518 154.267  مصاريف مستحقة الدفع

  ─────────── ───────── ───────── 

  154.267 76.518 34.637 
  ─────────── ───────── ───────── 

     
 766.335.001 685.147.467 1.053.004.766  صافي الموجودات

  ═══════════ ═════════ ═════════ 

     
 66.219.566 58.367.131 88.816.279  الوحدات المصدرة

  ═══════════ ═════════ ═════════ 

     
 5726.11 7386.11 8560.11  قيمة الوحدة

  ═══════════ ═════════ ═════════ 

 
 
 
 

  



 اليسر للمرابحة والصكوكصندوق 

 من هذه القوائم المالية األولية.ال يتجزأ جزءاً  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية العمليات قائمة
 2017يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 

  

    2017 
 )غير مراجعة(

    2016 
 )غير مراجعة(

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

    االستثماردخل 
 10.499.137 8.352.591  دخل عمولة خاصة

 102.384 2.783.337 7 دخل متاجرة، صافي
  ───────── ───────── 

  11.135.928 10.601.521 
  ───────── ───────── 

    المصاريف
 (1.784.091) (2.192.786) 8 ةإدارأتعاب 

 (207.297) (223.549)  مصاريف أخرى
  ───────── ───────── 

  (2.416.335) (1.991.388) 
  ───────── ───────── 

 8.610.133 8.719.593 10 صافي الدخل من العمليات
  ═════════ ═════════ 

 
 
 

  



 اليسر للمرابحة والصكوكصندوق 

 من هذه القوائم المالية األولية.ال يتجزأ جزءاً  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية التدفقات النقديةقائمة 
 2017يونيو  30المنتهية في أشهر الستة لفترة 

 

 

   2017 
 )غير مراجعة(

   2016 
 )غير مراجعة(

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

   النشاطات التشغيلية
 8.610.133 8.719.593 صافي الدخل من العمليات 

   
   التعديالت لـ:

 603.488 (2.837.592) غير محققة عن استثمارات تجارية ( خسائرأرباح)   
 ────────── ───────── 

 5.882.001 9.213.621 
   

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (127.000.000) 97.000.000 إيداعات مرابحة   
 24.530.375 (153.864.000) مقتناة حتى تاريخ االستحقاق استثمارات   
 (2.485.102) (1.588.375) إيرادات مستحقة   
 38.500.000 (303.287.894) تجارية استثمارات   
 27.223 77.749 مصاريف مستحقة الدفع   
ً مدينون      (26.305.205) 1.383.819 ومصاريف مدفوعة مقدما
 ────────── ───────── 

 (83.519.088) (354.396.700) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية
 ────────── ───────── 

   النشاطات التمويلية
 (112.650.408) -       حسابات مكشوفة لدى البنك

 737.816.014 478.354.662 وحداتبيع متحصالت من 
 (532.555.603) (119.216.956) قيمة وحدات مستردة

 ────────── ───────── 

 92.610.003 359.137.706 النشاطات التمويلية صافي النقدية من
 ────────── ───────── 

 9.090.915 4.741.006 الرصيد لدى البنكالزيادة في 
   

          -         1.604.107 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
 ────────── ───────── 

 9.090.915 6.345.113 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ══════════ ═════════ 

   
   الخاصةدخل العمولة التدفقات النقدية التشغيلية من 

 8.014.035 216.764.6 دخل عموالت خاصة مستلمة
 ══════════ ═════════ 

 
 

  



 اليسر للمرابحة والصكوكصندوق 

 من هذه القوائم المالية األولية.ال يتجزأ جزءاً  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية التغيرات في صافي الموجودات قائمة
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

    2017 
 )غير مراجعة(

    2016 
 )غير مراجعة(

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

 552.464.457 685.147.467 صافي الموجودات في بداية الفترة 
 ─────────── ────────── 

   من العمليات اتالتغير
 8.610.133 8.719.593 صافي الدخل من العمليات

 ─────────── ────────── 

   
   التغيرات من معامالت الوحدات

 737.816.014 478.354.662 وحداتبيع متحصالت من 
 (532.555.603) (119.216.956) قيمة وحدات مستردة

 ─────────── ────────── 

 205.260.411 359.137.706 صافي التغير من معامالت الوحدات
 ─────────── ────────── 

 766.335.001 1.053.004.766 صافي الموجودات في نهاية الفترة
 ═══════════ ══════════ 

 
 معامالت الوحدات 

 
  :يونيو 30المنتهية في  للفترةفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

 

 
    2017     

 )غير مراجعة(
    2016     

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

 48.308.163 58.367.131 الوحدات في بداية الفترة
 ────────── ────────── 

   
 64.276.114 40.545.795 وحدات مباعة

 (46.364.711) (10.096.647) وحدات مستردة
 ────────── ────────── 

 17.911.403 30.449.148 صافي الزيادة في الوحدات
 ────────── ────────── 

 66.219.566 88.816.279 الوحدات في نهاية الفترة
 ══════════ ══════════ 

 
 
 
 
 
 
 



 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك

  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2017يونيو  30في 
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 عـــام -1
 

كة شربين  اتفاقأنشئ بموجب ، محدد المدة غير مفتوح هو صندوق( "الصندوق) اليسر للمرابحة والصكوكصندوق 
( "وحداتمالكي ال") في الصندوق( والمستثمرين "البنك") ولشركة تابعة للبنك األ(، "مدير الصندوق") األول لالستثمار

صندوق يخضع ال .رأس المال وميزة السيولةلتنمية االستثمار مع المحافظة وحماية  لراغبين فيلمستثمرين اوهو مصمم ل
يتم استثمار أصول الصندوق في  . 2017مارس  1للشروط واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات المؤرخة في 

يعاد استثمار كامل الدخل ويدرج في سعر  .اإلسالميةالشريعة  ألحكامالمرابحة والصناديق مع الصكوك وفقا  معامالت
 .(2003 يوليو 1 هـ )الموافق1424 األول جمادى 1 وق عملياته بتاريخالوحدة. بدأ الصند

 
 وسجالت الصندوق باللاير السعودي.تمسك دفاتر 

 
 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 5اتباعها. إن المتطلبات الجديدة من الملحق 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  -3

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

 
نها في ع والمفصحالمالية األولية متوافقة مع تلك المستخدمة القوائم إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه 

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

 العرف المحاسبي

 وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.األولية تعد القوائم المالية 
 

  االستثمارتقويم 

و خصم على عالوة أألي )المعدلة  المطفأة بالتكلفةتقيد االستثمارات المشتراة بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
 دائم في القيمة. انخفاضأساس العائد الفعلي( ناقصاً أي 

 
والخسائر  . تدرج األرباحاألولية تقيد االستثمارات التجارية على أساس السعر السائد بالسوق بتاريخ قائمة المركز المالي

 ياتاالستثمارات في قائمة العمل استبعادعن إعادة تقويم االستثمارات وكذلك األرباح والخسائر المحققة عن غير المحققة 
 .األولية

 
ة مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم اإلفصاح عن دخل العمولة الخاص بالتكلفة ناقصاً المخصص لقاء أي تقيد إيداعات المرابحة

 بصورة مستقلة.، الفترةالمستحقة، كما في نهاية 
 

 المعامالت االستثمارية 

 الت االستثمارية بتاريخ التداول.تقيد المعام
 

 الزكاة وضريبة الدخل 
 .المرفقة األولية صص في القوائم الماليةالزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخ

 
 إثبات اإليرادات 

لى عاعة المبيتم إثبات دخل العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي. تحدد األرباح والخسائر المحققة من االستثمارات 
 المتوسط المرجح.تكلفة أساس 

 
ذات ولة العميشتمل دخل المتاجرة على جميع األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة، ودخل أو مصاريف 

 مالية المقتناة ألغراض المتاجرة.وعن توزيعات األرباح من الموجودات الالعالقة، 
 

 المصاريف

 مصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.يتم إثبات ال
 



 للمرابحة والصكوكصندوق اليسر 

 تتمة - األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2017يونيو  30في 
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 مرابحةالإيداعات  -4

 
 2017 يونيو 30

 )غير مراجعة(
 2016ديسمبر  31

 )مراجعة(
 2016 يونيو 30

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

 32.000.000 -          -          إيداعات لدى البنك 
 437.000.000 298.000.000 201.000.000 إيداعات لدى بنوك أخرى

 ───────── ───────── ───────── 
 201.000.000 298.000.000 469.000.000 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 مقتناة حتى تاريخ االستحقاقال ستثماراتاال -5

 
 2017 يونيو 30

 )غير مراجعة(
 2016ديسمبر  31

 )مراجعة(
 2016 يونيو 30

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سندات الديون

───────────────────────── ───────── ───────── ───────── 
 33.000.000 33.000.000 90.000.000 صكوك بنك الرياض

 20.000.000 20.000.000 90.000.000 صكوك البنك األهلي التجاري
 28.000.000 28.000.000 58.000.000 4 -صكوك المراعي 

 54.391.250 54.391.250 54.391.250 صكوك بنك الهالل
 33.000.000 33.000.000 33.000.000 صكوك أرديكو

 28.000.000 28.000.000 28.000.000 صكوك البنك السعودي البريطاني
 20.000.000 20.000.000 20.000.000 صكوك اسمنت نجران

 15.000.000 15.000.000 15.000.000 األولبنك الصكوك 
 13.000.000 13.000.000 13.000.000 المتقدمةصكوك 

 4.516.000 4.378.500 4.242.500 توتال العربية للخدمات صكوك شركة ارمكو
 3.000.000 3.000.000 -        3 - صكوك الشركة السعودية للكهرباء

 ───────── ───────── ───────── 
 405.633.750 251.769.750 251.907.250 
 ═════════ ═════════ ═════════ 
 

 االستثمارات التجارية -6
 القيمة السوقية التكلفة 

 لاير سعودي لاير سعودي صناديق استثمارية
───────────────────────────────────── ───────── ───────── 

   
   (ة)غير مراجع 2017يونيو  30

 226.724.171 225.000.000 تالسامبا كابي –لاير( السنبلة ) باللايرصندوق تمويل التجارة الدولية 
 197.031.958 196.000.000 مرابحة باللاير السعوديللصندوق فالكوم 

 7.494.794 7.300.000 صندوق إتقان للمرابحة والصكوك 
 ═════════ ═════════ 
 428.300.000 431.250.923 
 ═════════ ═════════ 

   (ة)مراجع 2016ديسمبر  31
 110.011.163 110.000.000 يتالسامبا كاب –صندوق تمويل التجارة الدولية باللاير )السنبلة لاير( 

 11.012.965 11.000.000 مرابحة باللاير السعوديللصندوق فالكوم 
 4.101.309 4.000.000 صندوق إتقان للمرابحة والصكوك 

 ═════════ ═════════ 
 125.000.000 125.125.437 
 ═════════ ═════════ 

   (ة)غير مراجع 2016يونيو  30
 4.036.549 4.000.000 صندوق إتقان للمرابحة والصكوك 

 ═════════ ═════════ 
  



 للمرابحة والصكوكصندوق اليسر 

 تتمة - األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 2017يونيو  30في 
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 دخل المتاجرة، صافي -7
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

   2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 (603.488) 2.837.592 غير محققة)خسائر( أرباح 
 705.872 (54.255) أرباح محققة)خسائر( 

 ───────── ───────── 
 2.783.337 102.384 
 ═════════ ═════════ 
 

 مع الجهات ذات العالقةلمعامالت ا -8
 

من  ٪0.5قدره يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. لقاء هذه الخدمات، يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي 
 ق اليومية تحسب في كل يوم تقويم.صافي موجودات الصندو

 
 يحمل على الصندوق المصاريف األخرى التي تدفعها الشركة نيابة عنه.

 
 والحصول على قروض من البنك لدى البنك المرابحة استثماراتيقوم الصندوق خالل دورة أعماله العادية، بإيداع ودائع 

 باألسعار التجارية السائدة.
 

 أميناً الستثمارات الصندوق.مدير الصندوق عمل يكما  ،هو الذي يتعامل معه الصندوق األول إن البنك
 

 بإيداع إيداعات مرابحة لدى البنك ومرتبطة بعمولة خاصة. الفترةقام الصندوق خالل 
 

 أخر يوم للتقويم -9
 

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

 نتائج العمليات -10
 

 .السنوية للعملياتلنتائج على امؤشراً  نال تكوقد  األوليةنتائج الفترة إن 
 


