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 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 االرشادي. لقد مرت االسواق العالميه  %77.6مقارنه ب  %0734, كان عائد  الصندوق 7073خالل النصف األول من العام 

بصعوبات جمه وطغت سمه عدم الوضوح على االوضاع. خروج بريطانيا من االتحاد االوربي في العام السابق شكل صدمه لالسواق 

متوقعا واثر بشكل كبير على الباوند. كان انتخاب الرئيس االمريكي دونالد ترامب مؤثرا بشكل كبير على اداء االسواق  حيث لم يكن

االمريكيه التي استقبلته كمؤشر ايجابي ادى الرتفاع االسواق بشكل كبير في الفتره الالحقه النتخابه. يتميز ترامب بضعف الخبره 

كل اكبر في االستثمار مما ادى لترحيب االسواق به كرئيس. االسواق الخليجيه تاثرت بهذه العوامل السياسيه وشخصيته المتعمقه بش

باالضافه لمكافحه انخفاض اسعار النفط بشكل كبير بدافع من ارتفاع انتاج النفط الصخري وحرب االستحواذ على الحصص. عادت 

وتحملها الجزء االكبر من الخفض. تزامن انخفاض اسعار النفط مع بدايه المملكه لدور المنتج المرجح بدعمها التفاق خفض االنتاج  

حيث تشكل بمجملها تغييرا شامال لشكل االقتصاد السعودي من خالل  7070وبرنامج التوازن االقتصادي  7070وضوح رؤيه المملكه 

صعبه على االقتصاد السعودي في البدايه والكن هذه  توجيه االقتصاد بعيدا عن تذبذبات اسعار النقط. من الطبيعي ان تكون مرحله التغيير

 التغييرات ستولد اقتصادا اقوى واكثر استدامه.
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م30/06/2017توزيع األصول بالصندوق كما بتاريخ 

صناديق األسهم العالمية صناديق األسهم المحلية والخليجية صناديق الصكوك

صناديق أسواق النقد والمرابحة النقد

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  –حيث تم إلغاء عضوية السيد/ طارق الشويعر تعيل في مجلس إدارة الصندوق: -7

 عضو مستقل كبديل عنه.

 نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصناديق التي يمكن أن يستثمر فيها الصندوق

   اسم الصندوق نسبة الرسوم اإلدارية

 5 صندوق األسهم السعودية 1%..5

 2 األسهم السعوديةصندوق اليسر  1%..5

 3 صندوق اسهم المؤسسات المالية السعودية 1%..5

 4 صندوق األسهم الخليجية 1%..5

 1 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 1%..5

 6 صندوق اليسر لألسهم العالمية 0.10%

 7 صندوق اليسر لإلكتتابات األولية 5.00%

 8 صندوق أسواق النقد باللاير السعودي 0.10%

 . صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي 0.10%

 50 مرابحة و الصكوكلليسر لصندوق ا 0.10%

 55 صندوق تمويل التجارة الدولية باللاير )سنبله لاير( 0.10%

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 صندوق األمان متعدد األصول 

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

 (غير مراجعة)القوائم المالية األولية 
 2017يونيو  30

 
 
 
 





  صندوق األمان متعدد األصول

 . األولية من هذه القوائم المالية ال يتجزأ جزءا   8إلى  1يضاحات المرفقة من شكل اإلت
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 األوليةائمة المركز المالي ق
 2017 يونيو 30كما في 

  

 ايضاح

 2017يونيو  30
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

 2016ديسمبر  31
 )مراجعة(

 لاير سعودي

 2016يونيو  30
 )غير مراجعة(

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

      لموجوداتا

 45.442 80.714 33.834  رصيد لدى البنك
 5.643.566 5.524.643 5.603.018 4 إستثمارات تجارية

  ───────── ───────── ───────── 
  5.636.852 5.605.357 5.689.008 
     لمطلوباتا

 31.653 63.551 32.390  مصاريف مستحقة الدفع
  ───────── ───────── ───────── 

 5.657.355 5.541.806 5.604.462  افي الموجوداتص
  ═════════ ═════════ ═════════ 
     
 419.478 409.424 411.134  لوحدات المصدرةا
  ═════════ ═════════ ═════════ 
     
 4867.13 5356.13 6317.13  يمة الوحدةق
 

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

 

 ايضاح 

     2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

     2016 
 )غير مراجعة(

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

     دخل اإلستثمار 

 53.805 78.376 5 دخل المتاجرة، صافي
 -      35  ايرادات أخرى

  ───────── ───────── 
  78.411 53.805 
  ───────── ───────── 

    المصاريف
 (6.991) (6.921) 6 ةأتعاب إدار

 (31.614) (32.043)  أخرى
  ───────── ───────── 
  (38.964) (38.605) 
  ───────── ───────── 

  15.200 39.447 8 صافي الدخل من العمليات 
 ═════════ ═════════ 
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 ائمة التدفقات النقدية األوليةق

 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

      2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

     2016 
 )غير مراجعة(

  لاير سعودي 
───────── ───────── 

   النشاطات التشغيلية

 15.200 39.447 صافي الدخل من العمليات

   

   التعديالت لـ:

  (51.740) (78.375) التجاريةغير محققة عن االستثمارات أرباح     
───────── ───────── 

 (38.928) (36.540) 

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (20.604) -        استثمارات تجارية   

  31.653 (31.161) مصاريف مستحقة الدفع    
───────── ───────── 

  (25.491) (70.089) التشغيليةالنشاطات المستخدمة في  صافي النقدية
───────── ─────────  

  

   النشاطات التمويلية 

  4.758 23.209 متحصالت من الوحدات المباعة
───────── ───────── 

  4.758 23.209 النشاطات التمويلية من صافي النقدية
───────── ───────── 

 (20.733) (46.880) في الرصيد لدى البنك النقص

   

  66.175 80.714 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة 
───────── ───────── 

  45.442 33.834  الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
═════════ ═════════ 
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 األوليةائمة التغيرات في صافي الموجودات ق
    2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

   
     

      2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

     2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

 ───────── ───────── 

 5.637.397 5.541.806 صافي الموجودات في بداية الفترة 

 ───────── ───────── 

   من العمليات اتالتغير

 15.200 39.447 صافي الدخل من العمليات

 ───────── ───────── 

   معامالت الوحدات:لتغيرات من ا

 4.758 23.209 متحصالت من الوحدات المباعة

 ───────── ───────── 

 4.758 23.209 افي التغير من معامالت الوحداتص

 ───────── ───────── 

 5.657.355 5.604.462 صافي الموجودات في نهاية الفترة

 ═════════ ═════════ 

 

  عامالت الوحداتم

  تالي: لعلى النحو ا يونيو 30المنتهية في  للفترةم تلخيص معامالت الوحدات ت

    

     2017 
 )غير مراجعة(

    2016 
 )غير مراجعة(

 وحدات وحدات 

 ───────── ───────── 

 419.121 409.424 الوحدات في بداية الفترة

 ───────── ───────── 

 357 1.710 حدات مباعةو

 ───────── ───────── 

 419.478 411.134 الوحدات في نهاية الفترة

 ════════ ════════ 
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 األوليةيضاحات حول القوائم المالية إ
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 الصندوق - 1

أنشئ بموجب إتفاق بين  ( هو صندوق غير محدد المدة باللاير السعودي"الصندوق")إن صندوق األمان متعدد األصول  
 الكيم") الصندوقفي ( والمستثمرين "البنك") األول لبنك(، شركة تابعة ل"مدير الصندوق") األول لالستثمارشركة 
. إلى حد معقول مع الحصول على عائد إستثماري مناسبلراغبين في الحفاظ على رأس المال وهو مصمم ل( "الوحدات

لمرخص لها ا ألخرىاالستثمارية اأو الصناديق  لمدير الصندوقتابعة صناديق استثمارية تستثمر موجودات الصندوق في 
لمخاطر محدودة في اإلستثمارات في األسهم ومخاطر منخفضة في االستثمار في  مع التعرض من قبل هيئة السوق المالية

يعاد . 2017مارس  1يخضع الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات المؤرخة في  أسواق المال.
 .(2002ديسمبر  28 هـ )الموافق1423شوال  24 بدأ الصندوق نشاطه في .استثمار كامل الدخل ويدرج في سعر الوحدة

 
 تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي. 

 
 اللوائح النظامية   - 2

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

(، 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16الجديدة )"الالئحة المعدلة"(، الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 
ا. إن هوالتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباع

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

  السياسات المحاسبية الهامة - 3
من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين  الصادرلتقارير المالية األولية ا لمعيار فحصطبقا   القوائم المالية هذه أعدت 

 القانونيين.

عنها في ح والمفصمتوافقة مع تلك المستخدمة  المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه التقارير المالية األوليةالسياسات إن  
 وعلى النحو التالي: 2016ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في  القوائم

 العرف المحاسبي  
 المعدلة لتشتمل على قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة. التكلفة التاريخية  لمبدأوفقا   األولية تعد القوائم المالية 

 
  اتراتقويم اإلستثم 
الموجودات المعلنة من مدراء الموجودات. تدرج قيمة على أساس صافي  الفرعيةفي الصناديق التجارية تقوم اإلستثمارات  

والخسائر المحققة عن إستبعاد االستثمارات في األرباح والخسائر غير المحققة عن إعادة تقويم االستثمارات وكذا األرباح 
 .األولية قائمة العمليات

 
 المعامالت االستثمارية  

 تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.  
 

 الزكاة وضريبة الدخل  
 لمرفقة. ا األوليةالوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية  مالكيوضريبة الدخل من مسئولية  ةالزكا 

 
 إثبات اإليرادات  
تقيد توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها. يقيد دخل العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي. تحدد األرباح  

   والخسائر المحققة عن اإلستثمارات المباعة على أساس متوسط التكلفة.

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

 
 المصاريف  
 يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.  

 
 العمالت األجنبية   
األجنبية إلى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويتم تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت  

عار التحويل بأس األولية تحويل قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي
 . األولية لياتائدة في ذلك التاريخ. تدرج أرباح وخسائر التحويل في قائمة العمسال
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  اإلستثمارات التجارية   - 4

 :الفترةفي ملخصا  بمكونات محفظة االستثمارات التجارية في آخر يوم تقويم  هورد أدنان 

 

  التكلفة القيمة السوقية
 البيان لاير سعودي لاير سعودي

──────── ──────── ──────────────────────────────── 

 الوحدات في الصناديق االستثمارية المدارة بواسطة الشركة  
   
 )غير مراجعة( 2017يونيو  30  

 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي 2.355.176 2.485.083
 صندوق أسواق المال باللاير السعودي   2.219.779 2.425.285

 صندوق اليسر لألسهم العالمية 391.666 438.865
 صندوق أسهم السعودية 88.204 89.442
 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 75.940 86.770
 صندوق اليسر لالكتتاب األولية 56.077 49.587
 أسهم المؤسسات المالية السعوديةندوق ص 22.421 27.986

──────── ────────  

5.603.018 5.209.263  
════════ ════════  

 )مراجعة( 2016ديسمبر  31  
 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي 2.355.176 2.463.544
 صندوق أسواق المال باللاير السعودي   2.219.779 2.402.841
 صندوق اليسر لألسهم العالمية 391.666 407.069
 صندوق األسهم السعودية 88.204 88.700
 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 75.940 86.108
 صندوق اليسر لالكتتاب األولية 56.077 50.359
 صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 22.421 26.022

──────── ────────  

5.524.643 5.209.263  
════════ ════════  

 )غير مراجعة( 2016يونيو  30  
 صندوق أسواق المال باللاير السعودي   2.266.274 2.422.423
 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي 2.339.567 2.422.343
 صندوق اليسر لألسهم العالمية 399.921 406.670
 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 126.066 137.146
 صندوق األسهم السعودية 139.730 137.139
 صندوق اليسر لالكتتاب األولية 85.616 78.321
 صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية 37.477 39.524

──────── ────────  

5.643.566 5.394.651  

════════ ════════  
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 دخل المتاجرة، صافي - 5

  

 يونيو 30أشهر المنتهية في لفترة الستة  

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ─────── ─────── 

 51.740 78.375 أرباح غير محققة
 2.065 1 أرباح محققة

 ─────── ─────── 

 78.376 53.805 
 ═══════ ═══════ 

 
   المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 6

، من %0.25بمعدل سنوي قدره  خدمةيدار الصندوق من قبل مدير الصندوق يدفع الصندوق نظير هذه الخدمات، أتعاب  

صافي قيمة موجودات الصندوق في كل يوم تقويم. إضافة إلى ذلك، يقوم مدير الصندوق باحتساب رسم إكتتاب بواقع 

إذا تم اإلسترداد خالل شهر واحد  %0.5استرداد بواقع إجمالي اإلكتتاب لتغطية المصاريف اإلدارية ورسم  نم 0.5%

 ، ويعاد إستثمارها في الصندوق. من بداية اإلشتراك

 يحمل على الصندوق المصاريف األخرى التي تدفعها الشركة نيابة عنه. 

باألسعار السائدة في  البنك على قروض من أو إلىيقوم الصندوق، خالل دورة أعماله العادية، بإيداع ودائع والحصول  
 السوق. 

 أمينا  إلستثمارات الصندوق.كما يعمل مدير الصندوق هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق،  األولكما أن البنك  

 

  آخر يوم للتقويم  - 7

 .(2016يونيو  30: 2016) 2017يونيو  30هو لفترة لآخر يوم تقويم  كان 

 

  نتائج العمليات      - 8

 .للعمليات لنتائج السنويةلتكون مؤشرا   إن نتائج الفترة األولية قد ال          

  


