
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير النصف السنوي
 

متعدد األصول اليسر األمانصندوق    
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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  %75.1مقارنه ب  %05.7, كان عائد  الصندوق 7073العام  خالل النصف األول من

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 المرابحة 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 اليسر األسهم السعودية 1%..5

 2 اليسر لألسهم الخليجيةصندوق  1%..5

 3 صندوق اليسر لألسهم العالمية 0.10%

 4 صندوق اليسر لإلكتتابات األولية 5.00%

 1 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي 0.10%

 6 مرابحة و الصكوكلل اليسر صندوق 0.10%

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

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 متعدد األصولصندوق اليسر األمان 
 األول لالستثمار )مدار من قبل شركة 

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

 2017 يونيو 30
 

 
 
 





 األصولصندوق اليسر األمان متعدد 

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

2 

 األولية ائمة المركز الماليق
 2017 يونيو 30كما في 

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

     الموجودات
 43.594 91.567 38.031  رصيد لدى البنك

 4.957.144 4.383.141 4.243.192 4 تجارية استثمارات
  ───────── ───────── ───────── 

  4.281.223 4.474.708 5.000.738 
     

     المطلوبات
 31.648 63.528 32.306  مصاريف مستحقة الدفع

  ───────── ───────── ───────── 

 4.969.090 4.411.180 4.248.917  صافي الموجودات
  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 394.847 349.866 335.233  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 5848.12 6082.12 6745.12  قيمة الوحدة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 
 
 

  



 األصولصندوق اليسر األمان متعدد 

 .من هذه القوائم المالية األوليةال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية قائمة العمليات
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

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

    االستثماردخل 
 49.213 60.051 5 دخل المتاجرة، صافي

  ───────── ───────── 

    
    المصاريف
 (6.145) (5.358) 6 ةأتعاب إدار
 (31.614) (31.923)  أخرىمصاريف 

  ───────── ───────── 

  (37.281) (37.759) 
  ───────── ───────── 

 11.454 22.770 8 صافي الدخل من العمليات 
  ═════════ ═════════ 

 
 
 
 
 
 

  



 األصولصندوق اليسر األمان متعدد 

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

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

   النشاطات التشغيلية 
 11.454 22.770 صافي الدخل من العمليات

   
   التعديالت لـ:

 (64.279) (50.674) رباح غير محققة عن االستثمارات التجاريةأ  
 ───────── ───────── 

 (27.904) (52.825) 
   التشغيلية:التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 97.338 190.623 استثمارات تجارية  
 31.648 (31.222) مصاريف مستحقة الدفع  
 ───────── ───────── 

 76.161 131.497 من النشاطات التشغيلية صافي النقدية
 ───────── ───────── 

   
   النشاطات التمويلية 

 4.596 13.773 وحداتبيع متحصالت من 
 (49.283) (198.806) الوحدات المستردةقيمة 

 ───────── ───────── 

 (44.687) (185.033) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
 ───────── ───────── 

 31.474 (53.536) في الرصيد لدى البنك الزيادة (النقص)
   

 12.120 91.567 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

 43.594 38.031 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

 
 

  



 األصولصندوق اليسر األمان متعدد 

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

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

 5.002.323 4.411.180 الموجودات في بداية الفترةقيمة صافي 
 ───────── ───────── 

   من العمليات اتالتغير
 11.454 22.770 صافي الدخل من العمليات

 ───────── ───────── 

   التغيرات من معامالت الوحدات
 4.596 13.773 وحداتبيع متحصالت من 

 (49.283) (198.806) الوحدات المستردةقيمة 
 ───────── ───────── 

 (44.687) (185.033) صافي التغير من معامالت الوحدات
 ───────── ───────── 

 4.969.090 4.248.917 الموجودات في نهاية الفترةقيمة صافي 
 ═════════ ═════════ 

 
 معامالت الوحدات

 
 يونيو: 30المنتهية في  للفترةفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

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

 398.441 349.866 الوحدات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   
 369 1.090 وحدات مباعة

 (3.963) (15.723) وحدات مستردة
 ───────── ───────── 

 (3.594) (14.633) صافي النقص في الوحدات
 ───────── ───────── 

 394.847 335.233 الوحدات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 
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 عـــام -1
 

 االسالميةالشريعة ( هو صندوق غير محدد المدة ومتوافق مع "الصندوق")متعدد األصول إن صندوق اليسر األمان 
عة با(، شركة ت"مدير الصندوق") األول لالستثمارشركة بين  اتفاقبموجب ق الصندوأنشئ ، ومسجل باللاير السعودي

مال الحفاظ على رأس اللراغبين في وهو مصمم ل( "مالكي الوحدات") الصندوق ( والمستثمرين في"البنك") األول لبنكل
 دوقلمدير الصنتابعة  فرعية تستثمر موجودات الصندوق في صناديق. مناسب استثماريلى حد الحصول على عائد إ

مع التعرض لمخاطر محدودة في  مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية صناديق أخرىومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
ذكورة في ميخضع الصندوق للشروط واألحكام ال .قليلة المخاطر االستثماراتفي األسهم وبشكل رئيسي في  االستثمار

الصندوق نشاطه  بدأيعاد استثمار كامل الدخل ويدرج في سعر الوحدة.  .2017مارس  1نشرة المعلومات المؤرخة في 
  .(2003أكتوبر  4 هـ )الموافق1424شعبان  8بتاريخ 

 
 تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي. 

 
 اللوائح النظامية -2

 
هـ 1427ذي الحجة  3االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ يخضع الصندوق لالئحة صناديق 

( 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

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

 القانونيين.
 

نها في ع والمفصح المالية األولية متوافقة مع تلك المستخدمةالقوائم إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه 
 على النحو التالي:هي و 2016ديسمبر  31الية السنوية للسنة المنتهية في القوائم الم

 
 العرف المحاسبي

 عادلة.بالقيمة ال التجارية االستثماراتالمعدلة لتشمل قياس  التاريخيةالتكلفة  لمبدأالقوائم المالية وفقاً  يتم إعداد
 

  االستثماراتتقويم 
الموجودات المعلنة من مدراء الموجودات. قيمة في الصناديق االستثمارية على أساس صافي  التجارية االستثماراتتقوم 

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

 
 االستثماريةالمعامالت 

 بتاريخ التداول. االستثماريةتقيد المعامالت 
 

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

 
 إثبات اإليرادات

األرباح والخسائر المحققة عن االستثمارات المباعة على تحدد الخاصة على أساس العائد الفعلي.  ةيتم إثبات دخل العمول
 أساس تكلفة المتوسط المرجح.

 
ناجمة ليشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة وعن توزيعات األرباح ا

 .الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرةعن 
 

 المصاريف
 يتم تسجيل المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق. 

 
 العمالت األجنبية

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية الى اللاير السعودي بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويتم 
لسائدة في بأسعار التحويل ا األولية تحويل قيمة الموجودات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي

 .األولية ليات التحويل في قائمة العملياتعن عم الناتجةذلك التاريخ. تدرج األرباح والخسائر 
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 التجارية االستثمارات -4
 

 :لفترةلفي آخر يوم تقويم  التجارية االستثماراتمحفظة  بمكوناتنورد أدناه ملخصاً 
 

 القيمة السوقية التكلفة 
 لاير سعودي لاير سعودي البيان

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

   في الصناديق االستثمارية المدارة بواسطة الشركةالوحدات 
   

   )غير مراجعة( 2017يونيو  30
 1.778.784 1.683.856 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي

 345.434 265.818 العالميةصندوق اليسر لألسهم 
 87.262 93.884 السعوديةصندوق اليسر لألسهم 

 68.361  58.478 صندوق اليسر لألسهم الخليجية
 39.139 41.596  اليسر لالكتتابات األوليةصندوق 

 ───────── ───────── 

 2.143.632 2.318.980 
كابيتال وشركة إدارة سامبا المدارة من قبل صناديق الالوحدات في 

   االستثمار
 1.924.212 1.800.543 باللاير السعودي( ة)سنبل صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية

 ───────── ───────── 

 4.243.192 3.944.175 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 

   )مراجعة( 2016ديسمبر  31
 1.962.991 1.874.479 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي

 320.407 265.818 صندوق اليسر لألسهم العالمية
 88.319 93.884 صندوق اليسر لألسهم السعودية
 67.840 58.478 صندوق اليسر لألسهم الخليجية

 39.748 41.596  اليسر لالكتتابات األوليةصندوق 
 ───────── ───────── 

 2.334.255 2.479.305 
كابيتال وشركة إدارة سامبا المدارة من قبل صناديق الالوحدات في 

   االستثمار
 1.903.836 1.800.542 باللاير السعودي( ة)سنبل صندوق أسهم المؤسسات المالية السعودية

 ───────── ───────── 

 4.383.141 4.134.797 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 

   
   )غير مراجعة( 2016يونيو  30

 1.980.881 1.890.142 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي
 155.021 166.189 صندوق اليسر لألسهم السعودية

 357.396 303.052 اليسر لألسهم العالميةصندوق 
 120.490 108.255 صندوق اليسر لألسهم الخليجية

 68.748 70.624  اليسر لالكتتابات األوليةصندوق 
 ───────── ───────── 

 2.538.262 2.682.536 
كابيتال وشركة إدارة سامبا المدارة من قبل صناديق الالوحدات في 

   االستثمار
 2.274.608 2.181.716 باللاير السعودي( ة)سنبل أسهم المؤسسات المالية السعوديةصندوق 

 ───────── ───────── 

 4.957.144 4.719.978 اإلجمالي
 ═════════ ═════════ 
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 دخل المتاجرة، صافي -5

 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في  
 ───────────────────── 

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

 (15.066) 50.674 )خسائر( محققةأرباح 
 64.279 9.377 ةأرباح غير محقق

 ───────── ───────── 

 60.051 49.213 
 ═════════ ═════════ 

 
 قةالمعامالت مع الجهات ذات العال -6

 
من  ٪0.25يدفع الصندوق أتعاب خدمة بمعدل سنوي قدره  ،لقاء هذه الخدماتيدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. 

بواقع  تابتكارسم يقوم مدير الصندوق باحتساب صافي قيمة موجودات الصندوق في كل يوم تقويم. إضافة إلى ذلك، 
خالل شهر واحد  االستردادإذا تم  ٪0.5لتغطية المصاريف اإلدارية، ورسم استرداد بواقع  االكتتابمن إجمالي  0.5٪
 في الصندوق. استثمارهاويعاد  ،االكتتابمن 

 
 .مدفوعة من قبل الشركة نيابة عنهتحمل على الصندوق المصاريف األخرى ال

 
حب هيالت سالعادية، بإيداع الودائع باألسعار السائدة في السوق والحصول على تس عمالاأليقوم الصندوق، خالل دورة 

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

 
 آخر يوم للتقويم -7

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

 
 نتائج العمليات -8

 
 .للعمليات لنتائج السنويةلمؤشراً  نال تكوقد  األوليةنتائج الفترة إن 


