
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقرير النصف السنوي
 

متعدد األصول الطموحاليسر صندوق    
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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  %3947مقارنه ب  %19.3, كان عائد  الصندوق 3107 النصف األول من العام خالل

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

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 

. االسواق الخليجيه تاثرت بهذه العوامل كل اكبر في االستثمار مما ادى لترحيب االسواق به كرئيسالسياسيه 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  1010وبرنامج التوازن االقتصادي  1070وضوح 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
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 تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق

1073تمت التعديالت التالية خالل النصف األول من العام   

1074تحديث اإلفصاح المالي للصندوق عن العام  -7  

وعدم تعيين  –إلستقالته من المجلس  –حيث تم إلغاء عضوية السيد/ طارق الشويعر تعيل في مجلس إدارة الصندوق: -1

 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 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

  



 

 

  
 

 
 

 
 

  صندوق اليسر الطموح متعدد األصول
 األول لالستثمار )مدار من قبل شركة 

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

 2017يونيو  30
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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

 50.390 85.309 156.959  رصيد لدى البنك

 7.796.790 7.013.577 6.776.863 4 إستثمارات تجارية
 

 ──────── ───────── ──────── 

  6.933.822 7.098.886 7.847.180 

     

     لمطلوباتا

  31.719 63.726 32.895  مصاريف مستحقة الدفع
 ──────── ───────── ──────── 

 افي الموجوداتص
 

6.900.927 7.035.160 7.815.461 

 
 

════════ ═════════ ════════  
    

 لوحدات المصدرةا
 

460.148 483.462 527.149 

  ════════ ═════════ ════════  
    

 يمة الوحدةق
 

9972.14 5516.14 8259.14 
 

 
════════ ═════════ ════════  
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 األوليةائمة العمليات ق

 2017يونيو  30الستة أشهر المنتهية في لفترة 

 

 ايضاح 

   2017     
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016     
 )غير مراجعة(

  لاير سعودي
─── ───────── ───────── 

     دخل اإلستثمار 
  16.494 259.750 5 دخل المتاجرة، صافي

 ───────── ───────── 

    المصاريف

 (19.699) (17.406) 6 ةأتعاب إدار
  (31.614) (31.833)  أخرى

 ───────── ───────── 

  (49.239) (51.313)  
 ───────── ───────── 

  (34.819) 210.511 8 من العمليات )الخسارة(  الدخل صافي
 ═════════ ═════════ 
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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 

    

 (34.819) 210.511 من العمليات)الخسارة(  الدخل صافي

   

   التعديالت لـ:

  129.095 131.621 غير محققة عن االستثمارات التجاريةخسائر    
───────── ───────── 

 342.132 94.276 
   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 408.360 105.093 استثمارات تجارية   

  31.719 (30.831) مصاريف مستحقة الدفع    
───────── ───────── 

  534.355 416.394 صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
───────── ─────────  

  

   النشاطات التمويلية 

 61.275 130.348 متحصالت من الوحدات المباعة

  (588.718) (475.092) قيمة الوحدات المستردة
───────── ───────── 

  (527.443) (344.744) النشاطات التمويلية في صافي النقدية المستخدمة
───────── ───────── 

  6.912 71.650 في الرصيد لدى البنك الزيادة
  

  43.478 85.309 الرصيد لدى البنك في بداية الفترة 
───────── ───────── 

  50.390 156.959  الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
═════════ ═════════ 
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 األولية ائمة التغيرات في صافي الموجوداتق

 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

       2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 
 ───────── ───────── 

 8.377.723 7.035.160 صافي الموجودات في بداية الفترة 
 ───────── ───────── 

   من العمليات اتالتغير

 (34.819) 210.511 من العمليات)الخسارة(  الدخل صافي
 ───────── ───────── 

   لتغيرات من معامالت الوحداتا

 61.275 130.348 متحصالت من الوحدات المباعة

 (588.718) (475.092) قيمة الوحدات المستردة
 ───────── ───────── 

 (527.443) (344.744) افي التغير من معامالت الوحداتص
 ───────── ───────── 

 7.815.461 6.900.927 صافي الموجودات في نهاية الفترة
 ════════ ════════ 

  

  عامالت الوحداتم
 

 تالي: لعلى النحو ا يونيو 30المنتهية في  للفترةتتلخص معامالت الوحدات 

       2017 
 )غير مراجعة(

 وحــدات

   2016 
 )غير مراجعة(

 ──────── ────────  وحــدات

 562.823 483.462 الوحدات في بداية الفترة
 ──────── ──────── 

 4.399 8.875 حدات مباعةو

 (40.073) (32.189) حدات مستردةو
 ──────── ──────── 

 (35.674) (23.314) صافي النقص في الوحدات
 ──────── ──────── 

 527.149 460.148 الوحدات في نهاية الفترة
 ════════ ════════ 
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 الصندوق - 1

ومتوافق مع  صندوق غير محدد المدة باللاير السعودي( هو "الصندوق") الطموح متعدد األصولاليسر إن صندوق  
( "كالبن") األول لبنك(، شركة تابعة ل"مدير الصندوق") األول لالستثمارشركة أنشئ بموجب إتفاق بين ، الشريعة

وم . يقإنماء رأس المال على المدى طويل األجللراغبين في وهو مصمم ل( "الوحدات مالكي") الصندوق والمستثمرين في
 ،صندوقلمدير التابعة  (فرعية)صناديق متوافقة مع الشريعة اإلسالمية إستثمارية في صناديق باالستثمار الصندوق 

مع التعرض لمخاطر اإلستثمارات في األسهم أخرى مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية استثمارية صناديق و
يعاد . 2017مارس  1نشرة المعلومات المؤرخة في يخضع الصندوق للشروط واألحكام المذكورة في  .االستثمارية

 4 هـ )الموافق1424شعبان  8 عملياته بتاريخالصندوق  بدأ .ويدرج في سعر الوحدةفي الصندوق إستثمار كامل الدخل 
  .(2003أكتوبر 

 تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي.  
 
 اللوائح النظامية   - 2

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

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

 .2017)و( من الالئحة المعدلة تسري اعتبارا من عام 5المتطلبات الجديدة من الملحق 
 
  ة الهامةالسياسات المحاسبي - 3

 ن.من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيي الصادرالمالية األولية لمعيار التقارير طبقاً األولية القوائم المالية  هذه أعدت 

عنها في  فصحالمومتوافقة مع تلك المستخدمة  األوليةالمالية  القوائمالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه إن  

 وعلى النحو التالي: 2016ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في  القوائم
 

 العرف المحاسبي  
 بالقيمة العادلة.  التجارية المعدلة لتشتمل على قياس اإلستثمارات التاريخيةالتكلفة  لمبدأوفقاً  األوليةالقوائم المالية  تم إعداد 
  
  اتراتقويم اإلستثم 
اإلستثمارات التجارية بصافي قيمة الموجودات المعلن عنها من قبل مدراء الموجودات. تدرج األرباح والخسائر غير تقوم  

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

 المعامالت االستثمارية  
  المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.تقيد  

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

 
 إثبات اإليرادات  
األرباح والخسائر المحققة عن اإلستثمارات المباعة على يتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي. تحدد  

يشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة وعن  أساس متوسط التكلفة.

 توزيعات األرباح الناتجة عن االستثمارات التجارية. 
 

 المصاريف   
 يتم إثبات المصاريف على أساس مبدأ االستحقاق.  

 
 العمالت األجنبية   
بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت. ويتم تحويل  لاير سعوديةتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى  

ائدة سويل البأسعار التح األولية المركز الماليالنقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة والمطلوبات قيمة الموجودات 
  . األولية في ذلك التاريخ. تدرج أرباح وخسائر التحويل في قائمة العمليات
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  اإلستثمارات التجارية   - 4

 : لفترةلفي آخر يوم تقويم  التجاريةاالستثمارات ملخصاً بمكونات محفظة  هورد أدنان 

 

  التكلفة القيمة السوقية
 الوصف لاير سعودي لاير سعودي

─────── ─────── ────────────── 
 الشركة من قبلالوحدات في الصناديق االستثمارية المدارة   
   
 )غير مراجعة( 2017يونيو  30  

 العالميةصندوق اليسر لألسهم  2.331.849 3.239.370

 صندوق اليسر للمرابحة 1.020.900 1.035.623
 صندوق اليسر لألسهم السعودية 776.506 816.420

 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 498.790 672.875

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك 572.557 585.402

 صندوق اليسر لالكتتابات األولية 453.990 427.173
─────── ───────  
 اإلجمالي 5.654.592 6.776.863
═══════ ═══════  

   

   

 )مراجعة( 2016ديسمبر  31  
 صندوق اليسر لألسهم العالمية 2.700.185 3.479.297

 صندوق اليسر للمرابحة 1.020.900 1.026.647
 صندوق اليسر لألسهم السعودية 776.506 826.312

  الخليجيةصندوق اليسر لألسهم  498.790 667.739

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك 572.557 579.751

 األولية اتصندوق اليسر لالكتتاب 453.990 433.831
─────── ───────  

 اإلجمالي 6.022.928 7.013.577
═══════ ═══════  

 )غير مراجعة( 2016يونيو  30  
 العالمية صندوق اليسر لألسهم 2.919.471 3.680.579

 صندوق اليسر لألسهم السعودية 1.512.019 1.595.442

 صندوق اليسر لألسهم الخليجية 965.875 1.240.580

 األولية اتصندوق اليسر لالكتتاب 727.299 707.973

 صندوق اليسر للمرابحة والصكوك 570.138 572.216
─────── ───────  

 اإلجمالي 6.694.802 7.796.790
═══════ ═══════  

 

 دخل المتاجرة، صافي - 5

 يونيو 30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي 
 ─────── ─────── 

 (129.095) 128.129 غير محققة (خسائرأرباح )
 145.589 131.621 أرباح محققة

 ─────── ─────── 

 259.750 16.494 
 ═══════ ═══════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 6

من  %0.5يدار الصندوق من قبل مدير الصندوق. يدفع الصندوق، نظير هذه الخدمات أتعاب خدمة بمعدل سنوي قدره  

من  %0.5صافي قيمة موجودات الصندوق في كل يوم تقويم. إضافة إلى ذلك، يحسب مدير الصندوق رسم إكتتاب بواقع 

إذا تم اإلسترداد خالل شهر واحد من  %0.5سترداد بواقع إجمالي عمليات االكتتاب لتغطية التكاليف اإلدارية، ورسم إ

 ، ويعاد إستثماره في الصندوق. بداية اإلشتراك

 يحمل على الصندوق المصاريف األخرى التي تدفعها الشركة نيابة عنه. 

يقوم الصندوق، خالل دورة أعماله العادية، بإيداع الودائع والحصول على قروض من أو إلى البنك باألسعار السائدة في  

 السوق. 

 أميناً إلستثمارات الصندوق. ويعمل مدير الصندوقهو البنك الذي يتعامل معه الصندوق،  األولكما أن البنك  

 

  آخر يوم للتقويم  - 7

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

 
  نتائج العمليات    - 8

 .للعمليات نتائج السنويةلتكون مؤشراً ل نتائج الفترة األولية قد الإن  

 

 


