
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير النصف السنوي
 

لألسهم السعوديةاليسر 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 %6833مقارنه بارتفاع للمؤشر االرشادي ب  %0800-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 البنوك

إنتاج األغذية اإلتصاالت تجزئة السلع الكمالية

السلع الرأسمالية إدارة وتطوير العقارات الخدمات االستهالكية

تجزئة التغذية الطاقة الرعاية الصحية

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

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 ألسهم السعوديةلصندوق اليسر 
 األول لالستثمار )مدار من قبل شركة 

 ("السعودي الهولندي المالية"المعروفة سابقاً بشركة 
 )غير مراجعة( األوليةالقوائم المالية 

 2017 يونيو 30
 
 
 
 





 صندوق اليسر لألسهم السعودية

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

2 

  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 
 52.336.126 65.802.866 16.427.640  رصيد لدى البنك

 124.598.416 108.235.591 57.975.897 4 استثمارات تجارية
 240.547 -        -         توزيعات أرباح مدينة

  ───────── ───────── ───────── 

  74.403.537 174.038.457 177.175.089 
     

     المطلوبات
 41.019 91.245 66.510  مصاريف مستحقة الدفع

  ───────── ───────── ───────── 

 177.134.070 173.947.212 74.337.027  صافي الموجودات
  ───────── ───────── ───────── 

     
 2.422.825 2.359.184 1.017.195  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 1106.73 7320.73 0804.73  قيمة الوحدة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

 
  



 صندوق اليسر لألسهم السعودية

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

3 

  األوليةقائمة العمليات 
 2017يونيو  30المنتهية في  أشهر الستة فترةل

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

    االستثمار خسارة
 (2.747.309) (1.223.293) 5 خسارة المتاجرة، صافي

  ───────── ───────── 

    المصاريف
 (1.661.654) (1.193.808) 6 أتعاب إدارة

 (124.234) (126.850)  مصاريف أخرى
  ───────── ───────── 

  (1.320.658) (1.785.888) 
  ───────── ───────── 

 (4.533.197) (2.543.951) 8 صافي الخسارة من العمليات
  ═════════ ═════════ 

 
 
 
 

  



 صندوق اليسر لألسهم السعودية

 .من هذه القوائم المالية األوليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  األوليةقائمة التدفقات النقدية 
 2017يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في ل

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

   النشاطات التشغيلية 
 (4.533.197) (2.543.951) من العمليات صافي الخسارة

   
   التعديالت لـ:

 (25.679.750) (442.615) استثمارات تجارية أرباح غير محققة عن 
 ───────── ───────── 

 (2.986.566) (30.212.947) 
   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 58.007.830 50.702.309 استثمارات تجارية
 (240.547) -       توزيعات أرباح مدينة
 2.020.050 -       االكتتاب العام مقدما

 41.019 (24.735) مصاريف مستحقة الدفع
 ───────── ───────── 

 29.615.405 47.691.008 صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
 ───────── ───────── 

   النشاطات التمويلية
 1.401.455 -       متحصالت من بيع وحدات

 (7.486.828) (97.066.234) قيمة الوحدات المستردة
 ───────── ───────── 

 (6.085.373) (97.066.234) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
 ───────── ───────── 

 23.530.032 (49.375.226) الزيادة في الرصيد لدى البنك)النقص( 
   

 28.806.094 65.802.866 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 52.336.126 16.427.640 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

   التدفقات النقدية التشغيلية من دخل توزيعات األرباح
   

 3.401.403 1.902.247 دخل توزيعات أرباح مستلم
 ═════════ ═════════ 

 
 
 

  



 صندوق اليسر لألسهم السعودية

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

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

 187.752.640 173.947.212 صافي الموجودات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   
   التغيرات من العمليات

 (4.533.197) (2.543.951) من العمليات صافي الخسارة
 ───────── ───────── 

   التغيرات من معامالت الوحدات
 1.401.455 -         متحصالت من بيع وحدات

 (7.486.828) (97.066.234) قيمة الوحدات المستردة
 ───────── ───────── 

 (6.085.373) (97.066.234) صافي التغير من معامالت الوحدات
 ───────── ───────── 

 177.134.070 74.337.027 صافي الموجودات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

 
 معامالت الوحدات

 
 يونيو:  30المنتهية في  للفترةفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

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

 2.505.949 2.359.184 الوحدات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   
 19.730 -        وحدات مباعة

 (102.854) (1.341.989) وحدات مستردة
 ───────── ───────── 

 (83.124) (1.341.989) صافي النقص في الوحدات
 ───────── ───────── 

 2.422.825 1.017.195 نهاية الفترةالوحدات في 
 ═════════ ═════════ 
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 عـــام -1
 

األول شركة بين  اتفاق( هو صندوق غير محدد المدة أنشئ بموجب "الصندوق")ألسهم السعودية لصندوق اليسر إن 
وهو  ("مالكي الوحدات") الصندوق في ( والمستثمرين"البنك") األول لبنك(، شركة تابعة ل"مدير الصندوق") لالستثمار
شركات مساهمة سعودية متوافقة مع أحكام الشريعة لراغبين في تحقيق عوائد عالية من االستثمارات في أسهم مصمم ل

يخضع الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات المؤرخة في  .االسالمية وأدوات مرابحة قصيرة األجل
وقد تستمثر في أي من أدوات مرابحة  في شركات مساهمة سعودية تجاريةتستثمر موجودات الصندوق  .2017مارس  1

ندوق بدأ الص .الدخل ويدرج في سعر الوحدةكامل  استثماريعاد  .متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية صناديق مرابحةأو 
 .(1995يوليو  22 هـ )الموافق1416صفر  23 عملياته بتاريخ

 
 حاسبية للصندوق باللاير السعودي.الدفاتر والسجالت الم تمسك

 
 النظامية اللوائح -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  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 5لبات الجديدة من الملحق اتباعها. إن المتط

 
 السياسات المحاسبية الهامة -3

 
طبقاً لمعيار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين  أعدت هذه القوائم المالية األولية

 القانونيين.
 

نها في ع والمفصحالمالية األولية متوافقة مع تلك المستخدمة  القوائمإن 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 المعدلة لتشمل قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة. األولية القوائم المالية يتم إعداد
 

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

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

 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 المبتحدد األرباح والخسائر المحققة عن االستثمارات . بأحقية استالمها تقيد توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها

يشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  أساس تكلفة المتوسط المرجح.
 ناتجة عن االستثمارات التجارية.وعن توزيعات األرباح ال

 
 المصاريف

 يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.
 

 العمالت األجنبية
لى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويتم إتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية 

تحويل قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة 
 .األولية التحويل في قائمة العملياتالناتجة عن ائر في ذلك التاريخ. تدرج أرباح وخس
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 االستثمارات التجارية -4
 

 :ترةفللتقويم  التجارية في آخر يوممحفظة االستثمارات مكونات فيما يلي ملخصاً ب
 

 القيمة السوقية التكلفة 
 لاير سعودي لاير سعودي القطاعات

──────────────────── ───────── ───────── 
   (ة)غير مراجع 2017يونيو  30

 22.760.369 34.683.551 المواد األساسية
 12.287.940 13.157.632 البنوك
 5.043.600 4.899.131 الطاقة

 3.622.664 4.102.721 اإلتصاالت
 3.384.959 4.016.588 الخدمات التجارية والمهنية

 2.867.500 2.230.096 إنتاج األغذية
 1.710.760 1.920.200 النقل

 1.345.584 1.399.703 الخدمات اإلستهالكية
 1.338.936 1.317.753 السلع الرأسمالية

 1.031.945 1.193.153 تجزئة األغذية
 950.250 1.980.067 السلع طويلة االجل

 715.190 813.205 تجزئة السلع الكمالية
 620.250 553.764 الرعاية الصحية

 295.950 297.900 تطوير عقاري
 ───────── ───────── 

 57.975.897 72.565.464 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 

   (ة)مراجع 2016ديسمبر  31
 20.696.428 23.491.847 تجزئة
 17.783.968 28.898.306 أسمنت
 15.850.836 15.365.825 الزراعة والصناعات الغذائيةقطاع 

 15.595.743 14.528.298 بتروكيماويات واستثمار صناعي
 12.858.750 15.212.793 بنوك وخدمات مالية

 7.947.912 7.964.501 اتصاالت 
 3.903.300 3.363.124 نقل

 3.126.900 2.888.389 االستثمارات المتعددةقطاع 
 2.724.022 3.452.424 بناء وتشييد

 2.674.477 2.230.351 تطوير عقاري
 2.542.154 4.349.654 الصناعياالستثمار قطاع 
 2.531.101 2.127.255 الفنادق والسياحةقطاع 

 ───────── ───────── 
 108.235.591 123.872.767 اإلجمالي

 ═════════ ═════════ 
   (ة)غير مراجع 2016يونيو  30

 25.311.480 32.542.055 بتروكيماويات واستثمار صناعي
 22.281.330 30.013.699 بنوك وخدمات مالية

 17.093.021 27.430.662 أسمنت
 17.908.984 21.026.650 الزراعة والصناعات الغذائيةقطاع 
 18.279.086 23.128.313 تجزئة

 3.273.280 3.099.877 تطوير عقاري
 5.310.128 8.662.734 بناء وتشييد

 3.435.097 5.144.354 الصناعياالستثمار قطاع 
 5.405.670 5.838.932 اتصاالت

 6.300.340 6.967.829 رىأخ
 ───────── ───────── 

 124.598.416 163.855.105 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 
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 المتاجرة، صافي خسارة -5
 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في ل 
 ───────────────────── 
 2017 2016 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 3.641.950 1.902.247 توزيعات أرباحدخل 
 25.679.750 442.615 ةأرباح غير محقق

 (32.069.009) (3.568.155) محققة خسائر
 ───────── ───────── 

 (1.223.293) (2.747.309) 
 ═════════ ═════════ 

 
 ذات العالقة الجهاتالمعامالت مع  -6

 
من  ٪1.95يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  ،لقاء هذه الخدماتيدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. 

 كتتاباساب رسم تحاب مدير الصندوقكل يوم تقويم. إضافة إلى ذلك، يقوم  اليومية تحسبصافي موجودات الصندوق 
، ويعاد االكتتابخالل شهر واحد من بداية  االستردادإذا تم  ٪0.5بواقع  استردادورسم  االكتتابمن إجمالي  ٪1.5 بواقع

 في الصندوق. استثماره
 

 .قبل الشركة نيابة عنهلمدفوعة من تحمل على الصندوق المصاريف األخرى ا
 

باألسعار  البنك على قروض من أو إلىوالحصول مرابحة بإيداع ودائع العادية،  عمالاأليقوم الصندوق، خالل دورة 
 .السائدة في السوق

 
 .الصندوق أميناً الستثماراتمدير الصندوق عمل يكما  ،هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق األولن البنك إ

 
 للتقويمآخر يوم  -7

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

 
 نتائج العمليات -8

 
 .للعمليات لنتائج السنويةلمؤشراً  ال تكونقد  األوليةنتائج الفترة إن 
 
 
 


