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 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 االرشادي. لقد مرت االسواق العالميه  %6976مقارنه ب  %79.0, 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

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

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

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

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

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

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

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

 التغييرات ستولد اقتصادا اقوى واكثر استدامه.

28.66%

16.14%

0.00%

55.27%

-0.07%

م30/06/2017توزيع األصول بالصندوق كما بتاريخ 

صناديق األسهم العالمية صناديق األسهم المحلية والخليجية صناديق الصكوك صناديق المرابحة النقد
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 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  –إدارة الصندوق: حيث تم إلغاء عضوية السيد/ طارق الشويعرتعيل في مجلس  -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 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 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 صندوق اليسر للمرابحة و الصكوك 0.10%

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

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق

 ال يوجد
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 ("السعودي الهولندي المالية"المعروفة سابقاً بشركة 
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 صندوق اليسر الميزان متعدد األصول

 .األوليةمن هذه القوائم المالية ال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األولية قائمة المركز المالي
 2017 يونيو 30كما في 

 

  
 2017يونيو  30

 )غير مراجعة(
 2016ديسمبر  31

 )مراجعة(
 2016يونيو  30

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

     الموجودات 
 62.871 141.357 26.008  رصيد لدى البنك

 12.726.008 11.648.870 10.681.150 4 تجارية استثمارات
  ───────── ───────── ───────── 

  10.707.158 11.790.227 12.788.879 
     

     المطلوبات
 31.787 63.918 33.360  مصاريف مستحقة الدفع

  ───────── ───────── ───────── 

  10.673.798 11.726.309 31.787 
  ───────── ───────── ───────── 

 12.757.092 934.372 834.266  الموجوداتصافي 
  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 1.014.378 934.372 834.266  الوحدات المصدرة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     
 5763.12 5499.12 7942.12  قيمة الوحدة

  ═════════ ═════════ ═════════ 

 
 
 
 

  



 صندوق اليسر الميزان متعدد األصول
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 األولية قائمة العمليات
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

  
   2017 

 )غير مراجعة(
   2016 

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

    االستثماردخل 
 115.085 258.843 5 دخل متاجرة، صافي

  ───────── ───────── 

    المصاريف
 (31.585) (16.371) 6 أتعاب إدارة

 (31.615) (31.699)  مصاريف أخرى
  ───────── ───────── 

  (48.070) (63.200) 
  ───────── ───────── 

 51.885 210.773 8 صافي الدخل من العمليات
  ═════════ ═════════ 

 
 

  



 صندوق اليسر الميزان متعدد األصول

 .األوليةمن هذه القوائم المالية ال يتجزأ جزءاً  8إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 األوليةقائمة التدفقات النقدية 
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
   2017 

 )غير مراجعة(
   2016 

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

   النشاطات التشغيلية 
 51.885 210.773 صافي الدخل من العمليات

   
   التعديالت لـ:

 (299.307) 218.525 غير محققة عن استثمارات تجارية (أرباح)خسائر    
 ───────── ───────── 

 429.298 (247.422) 
   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 813.379 749.195 استثمارات تجارية   
 31.787 (30.558) مصاريف مستحقة الدفع    
 ───────── ───────── 

 597.744 1.147.935 النشاطات التشغيليةصافي النقدية من 
 ───────── ───────── 

   
   النشاطات التمويلية 

 (260.329) -       حساب مكشوف لدى البنك
 68.775 144.025 وحدات بيع متحصالت من 

 (343.319) (1.407.309) قيمة وحدات مستردة
 ───────── ───────── 

 (534.873) (1.263.284) النشاطات التمويليةصافي النقدية المستخدمة في 
 ───────── ───────── 

 62.871 (115.349) الزيادة في الرصيد لدى البنك)النقص( 
   

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

 62.871 26.008 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 
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 األوليةقائمة التغيرات في صافي الموجودات 
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 
   2017 

 )غير مراجعة(
   2016 

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

 12.979.751 11.726.309 صافي الموجودات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   
   من العمليات اتالتغير

 51.885 210.773 صافي الدخل من العمليات
 ───────── ───────── 

   
   التغيرات من معامالت الوحدات

 68.775 144.025 وحداتبيع متحصالت من 
 (343.319) (1.407.309) قيمة وحدات مستردة

 ───────── ───────── 

 (274.544) (1.263.284) معامالت الوحداتصافي التغير من 
 ───────── ───────── 

 12.757.092 10.673.798 صافي الموجودات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 

 
 معامالت الوحدات 

 
 على النحو التالي: يونيو 30المنتهية في  للفترةتم تلخيص معامالت الوحدات 

 

 
   2017 

 )غير مراجعة(
   2016 

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

 1.036.130 934.372 الوحدات في بداية الفترة
 ───────── ───────── 

   
 5.673 11.425 وحدات مباعة

 (27.425) (111.531) وحدات مستردة
 ───────── ───────── 

 (21.752) (100.106) صافي النقص في الوحدات
 ───────── ───────── 

 1.014.378 834.266 الوحدات في نهاية الفترة
 ═════════ ═════════ 
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 عــــام -1
وافق ومت غير محدد المدة باللاير السعودياستثماري  هو صندوق )"الصندوق"( إن صندوق اليسر الميزان متعدد األصول

( "لبنكا") األول لبنك(، شركة تابعة ل"الصندوقمدير ") األول لالستثمارشركة بين  اتفاقأنشئ بموجب  ،مع الشريعة
 مع لراغبين في إنماء رأس المال على المدى طويل األجلوهو مصمم ل( "مالكي الوحدات") الصندوق والمستثمرين في

توافقة مع مفرعية(  )صناديق لمدير الصندوق. تستثمر موجودات الصندوق في صناديق تابعة التعرض لمخاطر متوسطة
مع التعرض لمخاطر  المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية اإلسالمية أو الصناديق التابعة األخرىالشريعة 

يخضع الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في نشرة المعلومات المؤرخة  .في األسهم وعمليات المرابحة االستثمارات
 8بتاريخ بدأ الصندوق نشاطه يعاد استثمار كامل الدخل في الصندوق ويدرج في سعر الوحدة. . 2017مارس  1في 

 .(2003أكتوبر  4 هـ )الموافق1424شعبان 
 

 تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي. 
 

 اللوائح النظامية -2
هـ 1427ذي الحجة  3السوق المالية بتاريخ يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من قبل هيئة 

( 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 

تي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية (، وال2016مايو 
 .2017)و( من الالئحة المعدلة تسري اعتبارا من عام 5اتباعها. إن المتطلبات الجديدة من الملحق 

 
 السياسات المحاسبية الهامة  -3

 
ار فحص التقارير المالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين أعدت القوائم المالية األولية طبقاً لمعي

 .القانونيين
 

نها في ع والمفصحمتوافقة مع تلك المستخدمة  إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية
 على النحو التالي:هي و 2016ديسمبر  31القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 
 العرف المحاسبي 
 القيمة العادلة.التجارية ب االستثماراتالتكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس  لمبدأوفقاً  األوليةتعد القوائم المالية 

 
  االستثماراتتقويم 
التجارية في الصناديق االستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنها من قبل مدير  االستثماراتتقوم 

الموجودات. تدرج األرباح والخسائر غير المحققة عن إعادة تقويم االستثمارات وكذا األرباح والخسائر المحققة عن 
 .األولية االستثمارات في قائمة العمليات استبعاد

 
 االستثماريةالمعامالت 

 بتاريخ التداول. االستثماريةتقيد المعامالت 
 

 اإليرادات  إثبات
اعة على المب االستثمارات. تحدد األرباح والخسائر المحققة عن العائد الفعليدخل العمولة الخاصة على أساس يتم إثبات 

 أساس متوسط التكلفة.
 

لمتعلقة بها اعن التغيرات في القيمة العادلة وتوزيعات األرباح  الناتجةيشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر 
 .االستثمارات التجاريةالناتجة عن و
 

 الزكاة وضريبة الدخل 
 .المرفقة األوليةالوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية  مالكيالزكاة وضريبة الدخل من مسئولية 

 
 المصاريف 

 المصاريف وفقاً لمبدأ االستحقاق.يتم إثبات 
 

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

ار التحويل ي بأسعويتم تحويل قيمة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المال
 .األولية التحويل في قائمة العملياتالناتجة عن خسائر الرباح واألالسائدة في ذلك التاريخ. تدرج 
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 التجارية االستثمارات -4
 

 :الفترةفي آخر يوم تقويم من  التجارية االستثماراتمحفظة ملخصاً بمكونات  نورد أدناه
 
 القيمة السوقية التكلفة 

 لاير سعودي لاير سعودي البيان
────────────────────────────────── ───────── ───────── 

   
   )غير مراجعة( 2016يونيو  30

   في صناديق االستثمار مدارة من قبل الشركة الوحدات
 3.871.751 3.689.202 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي

 3.058.050 2.320.422 صندوق اليسر لألسهم العالمية
 772.339 819.003 صندوق اليسر لألسهم السعودية
 605.456 493.333 صندوق اليسر لألسهم الخليجية

 346.764 368.533 األولية لالكتتاباتاليسر صندوق 
 ───────── ───────── 
 7.690.493 8.654.360 

ة شرككابيتال وسامبا مدارة من قبل شركة الوحدات في صناديق 
   إدارة االستثمار

 2.026.790 1.890.000 )سنبله باللاير السعودي( المؤسسات المالية السعودية
 ───────── ───────── 
 9.580.493 10.681.150 
 ═════════ ═════════ 

   )مراجعة( 2016ديسمبر  31
   الوحدات في صناديق االستثمار مدارة من قبل الشركة

 5.072.345 4.875.447 صندوق اليسر للمرابحة باللاير السعودي
 2.836.498 2.320.422 صندوق اليسر لألسهم العالمية

 781.697 819.003 صندوق اليسر لألسهم السعودية
 600.834 493.333 صندوق اليسر لألسهم الخليجية

 352.168 368.533 األولية اليسر لالكتتاباتصندوق 
 ───────── ───────── 
 8.876.738 9.643.542 

ة شرككابيتال وسامبا مدارة من قبل شركة الوحدات في صناديق 
   إدارة االستثمار

 2.005.328 1.890.000 )سنبله باللاير السعودي( المؤسسات المالية السعودية
 ───────── ───────── 
 10.766.738 11.648.870 
 ═════════ ═════════ 

   )غير مراجعة( 2016يونيو  30
   الوحدات في صناديق االستثمار مدارة من قبل الشركة

 4.789.010 4.625.127 السعوديصندوق اليسر للمرابحة باللاير 
 3.035.832 2.538.332 صندوق اليسر لألسهم العالمية

 1.316.251 1.390.789 صندوق اليسر لألسهم السعودية
 1.023.570 875.967 صندوق اليسر لألسهم الخليجية

 584.068 600.011 األولية اليسر لالكتتاباتصندوق 
 ───────── ───────── 
 10.030.226 10.748.731 

ة شرككابيتال وسامبا مدارة من قبل شركة الوحدات في صناديق 
   إدارة االستثمار

 1.977.277 1.890.000 )سنبله باللاير السعودي( المؤسسات المالية السعودية
 ───────── ───────── 
 11.920.226 12.726.008 
 ═════════ ═════════ 
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 المتاجرة، صافيدخل  -5
 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

   2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ───────── ───────── 

 299.307 218.525 غير محققة أرباح
 (184.222) 40.318 محققة)خسائر( أرباح 

 ───────── ───────── 

 258.843 115.085 
 ═════════ ═════════ 

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقة - 6

 
، من ٪0.5يدفع الصندوق أتعاب خدمة بمعدل سنوي قدره  ،لقاء هذه الخدماتيدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. 

من إجمالي  ٪0.5بواقع  إكتابرسم بتحميل مدير الصندوق كما يقوم صافي قيمة موجودات الصندوق في كل يوم تقويم. 
، االشتراكخالل شهر واحد من بداية  االستردادعند  ٪0.5لتغطية المصاريف اإلدارية ورسم استرداد بواقع  االكتتاب

 في الصندوق. استثمارهاويعاد 
 

 تحمل على الصندوق المصاريف األخرى المدفوعة من قبل الشركة نيابة عنه. 
 

 .أميناً الستثمارات الصندوقمدير الصندوق عمل يو ،هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق األولإن البك 
 

 آخر يوم للتقويم -7
 

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

 نتائج العمليات -8
 

 إن نتائج الفترة األولية قد ال تكون مؤشراً للنتائج السنوية للعمليات.
 
 
 


