
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير النصف السنوي
 

باللاير السعودياليسر للمرابحة 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

كالتالي:وعنوان الشركة   

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  %0840مقارنة ب  %08.0تفوق الصندوق على المؤشر اإلرشادي في الفترة حيث كان أداء الصندوق 

فادة األسواق المالية وبالخصوص مستويات السيولة في القطاع المصرفي. تغيرت متوسط إستحقاقات الصندوق ليتسنى للصندوق اإلست

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

 المنصرمة.
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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   

7074المالي للصندوق عن العام تحديث اإلفصاح  -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

   الصندوقاسم  نسبة الرسوم اإلدارية

 1 والصكوك للمرابحات إتقان صندوق 0.52%

 5 صندوق تمويل التجارة الدولية باللاير )سنبله لاير( 0.20%

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي
 )مدار من قبل شركة األول لالستثمار 

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

 2017يونيو  30
 
 





 للمرابحة باللاير السعوديندوق اليسر ص

 .من هذه القوائم المالية األوليةال يتجزأ جزءاً  10إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية ائمة المركز الماليق
 2017يونيو  30كما في 

 
 2016يونيو  30 2016ديسمبر  31 2017يونيو  30  
 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 
 ──── ───────── ───────── ───────── 

     الموجودات
 6.609.273 167.106.060 111.099.117  رصيد لدى البنك

 565.000.000 216.000.000 225.000.000 4 يداعات مرابحةإ
 120.398.600 119.766.100 119.140.500 5 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

 -       70.082.506 40.230.667 6 استثمارات تجارية
 3.777.142 3.434.135 842.395  يرادات مستحقةإ

ً مدينون   11.636.097 1.539.539 1.431.900  ومصاريف مدفوعة مقدما
  ───────── ───────── ───────── 

  497.744.579 577.928.340 707.421.112 
     

     المطلوبات
 33.834 72.121 85.790  مصاريف مستحقة الدفع

  ───────── ───────── ───────── 

 707.387.278 577.856.219 497.658.789  صافي الموجودات
  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
     

 53.540.028 43.182.434 36.856.954  الوحدات المصدرة
  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 2123.13 3817.13 5024.13  قيمة الوحدة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 

  



 للمرابحة باللاير السعوديندوق اليسر ص

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

 
     2017     2016  
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

 ───────── ───────── ──── االستثماردخل 

 8.259.415 4.143.782  ةدخل عموالت خاص
 -      2.258.534 7 صافي دخل المتاجرة،

  ───────── ───────── 

  6.402.316 8.259.415 
  ───────── ───────── 

    المصاريف
 (1.516.310) (1.349.859) 8 ةأتعاب إدار
 (119.665) (132.067)  أخرىمصاريف 

  ───────── ───────── 

  (1.481.926) (1.635.975) 
  ───────── ───────── 

 6.623.440 4.920.390 10 صافي الدخل من العمليات
  ═════════ ═════════ 

 
 
 
 

  



 للمرابحة باللاير السعوديندوق اليسر ص
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 األوليةقائمة التدفقات النقدية 
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
    2017       2016    
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ────────── ────────── 

   النشاطات التشغيلية
 6.623.440 4.920.390 صافي الدخل من العمليات

   
   :لـ التعديالت
 -      (366.960) تجارية استثمارات عن محققة غير أرباح

 ────────── ────────── 

 4.553.430 6.623.440 
   

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
 (171.000.000) (9.000.000) يداعات مرابحةإ

 10.393.850 625.000 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
 (2.062.624) 2.591.740 إيرادات مستحقة

 -      30.218.799 استثمارات تجارية
 33.834 13.669 مصاريف مستحقة

ً مدينون   (10.884.180) 107.639 ومصاريف مدفوعة مقدما
 ────────── ────────── 

 (166.895.680) 29.110.877 النشاطات التشغيلية (المستخدمة فيمن )صافي النقدية 
 ────────── ────────── 

   
   النشاطات التمويلية

 604.085.936 142.586.253 وحداتبيع متحصالت من 
 (375.950.861) (227.704.073) قيمة الوحدات المستردة

 ────────── ────────── 

 228.135.075 (85.117.820) من النشاطات التمويلية)المستخدمة في( صافي النقدية 
 ────────── ────────── 

 61.239.395 (56.006.943) الرصيد لدى البنكالزيادة في )النقص( 
   

 (54.630.122) 167.106.060 في بداية الفترةالرصيد لدى البنك )حساب مكشوف لدى البنك( 
 ────────── ────────── 

 6.609.273 111.099.117 في نهاية الفترةالرصيد لدى البنك 
 ══════════ ══════════ 

   
   التدفقات النقدية التشغيلية من دخل العموالت الخاصة

   
 6.196.791 522.735.6 ةمستلمدخل عموالت خاصة 

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

 
    2017    2016 
 )غير مراجعة( مراجعة()غير  
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ────────── ────────── 

 472.628.763 577.856.219 صافي الموجودات في بداية الفترة 
 ────────── ────────── 

   من العمليات اتالتغير
 6.623.440 4.920.390 صافي الدخل من العمليات

 ────────── ────────── 

   
   من معامالت الوحداتالتغيرات 

 604.085.936 142.586.253 وحداتبيع متحصالت من 
 (375.950.861) (227.704.073) قيمة الوحدات المستردة

 ────────── ────────── 

 228.135.075 (85.117.820) صافي التغير من معامالت الوحدات
 ────────── ────────── 

 707.387.278 497.658.789 صافي الموجودات في نهاية الفترة
 ══════════ ══════════ 

 
 معامالت الوحدات

 
 يونيو: 30المنتهية في  للفترةفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

    2017    2016 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 وحدات    وحدات    
 ────────── ────────── 

 36.159.581 43.182.434 الوحدات في بداية الفترة
 ────────── ────────── 

   
 45.999.089 10.644.094 وحدات مباعة
 (28.618.642) (16.969.574) وحدات مستردة

 ────────── ────────── 

 17.380.447 (6.325.480) الزيادة في الوحدات)النقص( صافي 
 ────────── ────────── 

 53.540.028 36.856.954 الوحدات في نهاية الفترة
 ══════════ ══════════ 
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 امع -1
 

ين ب اتفاقغير محدد المدة أنشئ بموجب مفتوح ( هو صندوق "الصندوق") باللاير السعودي للمرابحةصندوق اليسر 
مالكي ") في الصندوق ( والمستثمرين"البنك") األول لبنك(، شركة تابعة ل"وقمدير الصند") األول لالستثمارشركة 
ع يخض .السيولةميزة مال وال رأستنمية االستثمار مع المحافظة وحماية لراغبين في تحقيق وهو مصمم ل ("الوحدات

.  يتم استثمار أصول الصندوق 2017مارس  1الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات المؤرخة في 
الشريعة اإلسالمية. يعاد استثمار كامل الدخل ويدرج في سعر في معامالت المرابحة والصناديق مع الصكوك وفقا ألحكام 

 .(2001ديسمبر  26 هـ )الموافق1422شوال  11 بتاريخ الوحدة. بدأ الصندوق عملياته
 

 حاسبية للصندوق باللاير السعودي.تمسك الدفاتر والسجالت الم
 

 اللوائح النظامية -2
 

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

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

 .لقانونيينة السعودية للمحاسبين امن قبل الهيئلمعيار التقارير المالية األولية الصادر طبقاً  األولية القوائم المالية أعدت هذه
 
نها في ع والمفصحمتوافقة مع تلك المستخدمة  المالية األوليةالقوائم السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه إن 

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

 لمحاسبيالعرف ا
 وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية.األولية القوائم المالية  يتم إعداد

 
 النقدية وشبه النقدية

واق المال مع فترة أسمن الرصيد لدى البنك وإيداعات  األولية في قائمة التدفقات النقدية المبينةتتكون النقدية وشبه النقدية 
 يوماً.حقاق أصلية تقل عن تسعين است
 

 االستثماراتتقويم 
لى أساس أو خصم ع عالوةألي  ةمعدلال)بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة  المشتراةتقيد االستثمارات 

 .الدائم في القيمة االنخفاضناقصاً  العائد الفعلي(
 

اح . تدرج األرباألولية بتاريخ قائمة المركز المالي التجارية على أساس السعر السائد في السوق االستثماراتتقوم 
ائمة االستثمارات في ق والخسائر غير المحققة عن إعادة تقويم االستثمارات وكذا األرباح والخسائر المحققة عن استبعاد

 .األولية العمليات
 

ً تقيد إيداعات ال ولة الخاصة العماإلفصاح عن دخل . يتم قابلة للتحصيلمبالغ غير  مخصص ألي مرابحة بالتكلفة ناقصا
 مستقلة. بصورةكما في نهاية الفترة  المستحق

 
 المعامالت االستثمارية

 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

اعة على المب االستثماراتالخاصة على أساس العائد الفعلي. تحدد األرباح والخسائر المحققة عن  ةيتم إثبات دخل العمول
 .المرجح متوسطال تكلفةأساس 

 
 المصاريف
 .لمصاريف على أساس مبدأ االستحقاقيتم إثبات ا
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 المرابحة تإيداعا -4
 2016يونيو  30 2016ديسمبر  31 2017يونيو  30 
 )غير مراجعة( )مراجعة( مراجعة()غير  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

 154.000.000 151.000.000 124.000.000 البنكإيداعات لدى 
 411.000.000 65.000.000 101.000.000 بنوك أخرى إيداعات لدى 

 ───────── ───────── ───────── 

 225.000.000 216.000.000 565.000.000 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق -5

 
 2016يونيو  30 2016ديسمبر  31 2017يونيو  30 
 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── ───────── 

    سندات الديون
    

 49.000.000 49.000.000 49.000.000 4 -صكوك المراعي 
 35.625.000 35.625.000 35.625.000 الهاللبنك صكوك 

 20.773.600 20.141.100 19.515.500 صكوك - كة ارمكو توتال العربية للخدماتشر
 15.000.000 15.000.000 15.000.000 3 -البنك السعودي البريطاني صكوك 

 ───────── ───────── ───────── 

 119.140.500 119.766.100 120.398.600 
 ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 االستثمارات التجارية -6

 للفترة: االخيرستثمار في تاريخ التقييم االفيما يلي ملخص لمحفظة  
 القيمة السوقية التكلفة 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

   صناديق استثمارية
   

   )غير مراجعة( 2017يونيو  30
 35.176.627 34.863.707 يتالسامبا كاب –صندوق تمويل التجارة الدولية باللاير )السنبلة لاير( 

 5.054.040 5.000.000 صندوق إتقان للمرابحة والصكوك
 ═════════ ═════════ 

 39.863.707 40.230.667 
 ═════════ ═════════ 

   )مراجعة( 2016ديسمبر  31
 70.082.506 70.000.000 صندوق فالكوم للمرابحة باللاير السعودي

 ═════════ ═════════ 
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 دخل المتاجرة، صافي - 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -8

 
سنوياً من صافي قيمة  ٪0.5يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. لقاء هذه الخدمات، يدفع الصندوق أتعاب إدارة لغاية 

 كل يوم تقويم.ير الصندوق بتاريخ الموجودات المدارة من قبل مد
 

 يحمل على الصندوق المصاريف األخرى التي تدفعها الشركة نيابة عنه.
 

عمال العادية، بإيدا  استثمارات المرابحة لدى البنك ويقوم بالحصول على القروض من األيقوم الصندوق، خالل دورة 
 البنك باألسعار السائدة في السوق.

 
 .الصندوق أميناً الستثماراتمدير الصندوق عمل يكما  ،الصندوقهو الذي يتعامل معه األول ن البنك إ
 

 ، قام الصندوق بإيدا  إيداعات مرابحة بعمولة خاصة لدى البنك.الفترةخالل 
 

 آخر يوم للتقويم -9
 

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

 نتائج العمليات -10
 
 السنوية. العملياتمؤشراً لنتائج  نال تكوقد  األوليةنتائج الفترة إن 
 
 

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
    2017 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي 

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 -       1.891.574 أرباح محققة
 -       366.960 أرباح غير محققة

 ───────── ───────── 

 2.258.534       - 
 ═════════ ═════════ 


