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 2019لعام  النصف سنوي التقرير 

 دخل الدوريلل ول صنــدوق األل
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 اسم صندوق االستثمار: .1
 صندوق األول للدخل الدوري. 

 

 :وممارساته االستثماروسياسات أهداف  .2
 :أهداف الصندوق 

  :يهدف إلى السعودي،صندوق األول للدخل الدوري وهو صندوق استثماري مفتوح مقوم بالريال 

وذلك من خالل االستثمار في أسهم الشركات املدرجة   السنة،تحقيق دخل نقدي دوري يتم توزيعه على املساهمين في الصندوق مرتين في   •

 عية للصندوق والتي توزع أرباح نقدية مجزية بشكل دوري. في سوق األسهم السعودي واملتوافقة مع معايير الهيئة الشر 

 تحقيق عائد رأسمالي من خالل تحقيق نمو في أصول الصندوق خالل فترة التشغيل.   •
 

 :سياسة الصندوق االستثمارية

 ملتغيرات السننننننننوق وف يسنننننننناى مدير الصننننننننندوق إلى إت اع التحقيق أهداف الصننننننننندوق سنننننننن 
 
سننننننننتراتيجية اسننننننننتثمارية يشننننننننتة رابلة للتعديل وفقا

 ستراتيجية على ال نود التالية:اال  وُتركز تلك العاملي،واالرتصاد 

أسنهم الشنركات املدرجة في من أصنول الصنندوق في  %  95 يسن ة سنتثمارا  إلى عتيادية،اال في الظروف  ،الصنندوق  مدير يسناى سنوف (أ

في صننننورة سننننيولة نقدية أصننننوله من % 5االحتفاظ بنسنننن ة مع   الشننننرعية للصننننندوق  عاييراملسننننوق األسننننهم السننننعودي واملتوافقة مع 

 من الصندوق. ملواجهة عمليات االسترداد املحتملة

  الصننننندوق  في االسننننتثمار والسننننيولة يسنننن   تعديل الصننننندوق   ملدير يحق (ب
 
االرتصننننادية العاملية  واألوضنننناعظروف سننننوق األسننننهم ل ت عا

  واإلرليمية،
 
 .الصندوق  وأحكام شروطمصلحة املستثمرين فيه وبما ال يتعارض مع  فيملا يراه مدير الصندوق  وذلك وفقا

ها عند أسننننعار نتظمة ومسننننتمرة ومتنامية مع مراعاة شننننرا  أسننننهممالشننننركات التي توزع أرباح نقدية   أسننننهمفي  االسننننتثمارعلى  التركيز (ج

 .عادلة

حملة واالحتفاظ بها كسنيولة نقدية حت  يتم توزيعها على  النقدية املحصنلة من توزيعات األسنهم اململوكة للصنندوق  رباحاأل تجميع  (د

،مرتين  الوحدات
 
 وذلك في نهاية شهر يونية وشهر ديسمبر من كل عام ميالدي. سنويا

ألسننهم اململوكة للصننندوق  األي األرباح عند تحقيق ارتفاع مجزي خالل فترة من خالل بيع بعض اأصننول الصننندوق في نمو تحقيق  (ه

 .تلك األرباح ضمن استثمارات الصندوق  يتم إعادة تدويرتشغيل الصندوق. و 

املعايير الشنننننرعية مع   واألمان ومتوافقةفي أوعية اسنننننتثمارية رصنننننيرة األجل وعالية السنننننيولة النقدية للصنننننندوق السنننننيولة اسنننننتثمار  (و

 . مثل صناديق املرابحة لدى مدير الصندوق أو لدى الشركات املالية املرخصة أو صفقات املرابحة لدى ال نوك املحلية لصندوق ل

تم تحديد أوزان  وي االسننننننننتثمارية،لتعفيض املخاطر  يتنويع اسننننننننتثمارات املحفظة على معتل  رتاعات سننننننننوق األسننننننننهم السننننننننعود (ز

 .واملالي للشركات املدرجة في السوق رتصادي االالقتاعي و على نتائج التحليل  بنا   في محفظة الصندوق القتاعات املختارة 

حتسنابها من اوالتي يتم   ميتم اختيار األسنهم بعد تقييم دريق للمركز املالي للشنركة ومقارنة القيمة السنورية بالقيمة العادلة للسنه  (ح

والقتاعي واملالي رتصننادي مدير الصننندوق بتقارير التحليل االقوم بتزويد والتي ت األول،شننركة والدراسننات لدى ر ل إدارة ال حوث 

 . وسليمبشكل علمي  القرار االستثماري تعاذ ال والفألي الالزمة

% من   10المية على أن ال تتجاوز يسنننن ة ارتراض الصننننندوق يحق ملدير الصننننندوق ا حصننننول على تمويل متوافق مع الشننننريعة اإلسنننن  (ط

 
 
 من الشركات التابعة له لتغتية طل ات االسترداد. صافي ريمة أصوله باستثنا  االرتراض من مديره أو أيا

 مدير ر ل من  ُتدار التي  األولّية  التروحات صنننناديق في الصنننندوق   أصنننول  باسنننتثمار الفرصنننة أتيحت ما حيث الصنننندوق   ملدير يحق (ي

  واملتروحة املالية  السننننوق  هيئة من املرخصننننة املالية الشننننركات أو الصننننندوق 
 
  طرحا

 
 أصننننول  ريمة صننننافي من%  20أرصنننن    وبحد عاما

 .الصندوق 

 معلومات صندوق االستثمار:أ. 
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 إجرا   بعد وذلك  الرئيس، السنننوق   في األولي الترح شنننركات أسنننهم في الصنننندوق  أصنننول  من جز  باسنننتثمار الصنننندوق  مدير سنننيقوم (ك

 املوازية،  السنننوق  في االسنننتثمار الصنننندوق  ملدير يمكن كما.  الشنننركات لهذه املسنننتق لية  والتقديرات  الدريقة والتحليالت الدراسنننات

 من%  25 السنورين  كال في  األولي الترح أسنهم االسنتثمار في يسن ة تتجاوز  ال أن  على واملتوسنتة، الصنغيرة الشنركات يسنههدف  والذي

 .الصندوق  أصول  صافي

 وبحد املالية،  السننوق  هيئة  ر ل من واملرخصننة  ،"ريتس" املتداولة العقاري  االسننتثمار صننناديق في االسننتثمار الصننندوق  ملديريمكن  (ل

 الصندوق. أصول  صافي من% 49 أرص   

 

 :سياسة توزيع الدخل واألرباح .3

 حملة الوحداتواالحتفاظ بها كسننيولة نقدية حت  يتم توزيعها على النقدية املحصننلة من توزيعات األسننهم اململوكة للصننندوق  رباحاأل تجميع 

،مرتين 
 
 وذلك في نهاية شهر يونية وشهر ديسمبر من كل عام ميالدي. سنويا

 

 
 

 : الصندوقاسم وعنوان مدير  .1
 (14178- 37( ترخيص هيئة السوق املالية ررم )4030170788تجاري ررم )شركة األول كابيتال، سال 

 اململكة العربية السعودية,  21553جدة   51536شارع التحلية نن م أل  بن حمران التجاري نن  الدور الثايي, ص.ب:  - جدة

 +(, 96612) 2842321هات :

 +(  96612) 2840335فاكس 

 www.alawwalcapital.com املورع االلكترويي:

 

 من الباطن/ أو مستشار االستثمار: الصندوقاسم وعنوان مدير  .2
 ال ينت ق.

 

 :أنشطة االستثمار خالل الفترة .3
 والشركات  املرتفعة،ذات عوائد التوزيع  واصل مدير الصندوق ات اع استراتيجيته االستثمارية املتمثلة في االستثمار في الشركات

هذا باإلضافة  ،2030 ورؤيةمع ختط التحول  وتتوافقالدفاعية مثل الرعاية الصحية باإلضافة الي الشركات التي تلقى دعما حكوميا 

يتورع أن تتأثر سل ا  والبي باعت ارهما أهم القتاعات التي يركز عليها املستثمر األجن وال تروكيماوياتالى االستثمار في رتاعي ال نوك 

 .بت اطؤ النشاط االرتصادي في اململكة

توزع أرباحا   والتي مدير الصندوق بالتركيز على الفرص الواعدة ضمن رتاع الصناديق العقارية املتداولة  ريامهذا ويج  اإلشارة الى 

  سنويا.% 7.5سنوية ال تقل عن 

                           :2019الصندوق في  توزيع استثمارات

 مدير الصندوق . ب
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http://www.alawwalcapital.com/
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 : 2019أكبر استثمارات الصندوق في أ

 

 :أداء الصندوق خالل الفترة .4

 م2019عام  النص  األول من  أدا  الصندوق خالل  املدة

 %4.69 الصندوق 

 %12.71 املؤشر 

 

 : تفاصيل تغييرات شروط وأحكام الصندوق .5
 .م2019/ 30/06 بتاريخ املالية السوق  هيئة إلى  املرسل ختابنا حس  املتداولةيس ة االستثمار في الصناديق العقارية  تغير .1

 

 معلومات أخرى جوهرية: .6
 ال يوجد

 

 : رسوم اإلدارة المفروضة على الصندوق الستثماره في صناديق أخرى .7
 

  يس ة رسوم اإلدارة اسم الصندوق 

 % 0.5  صندوق مرابحات األول بالريال السعودي

 

 : 2019عام النصف األول من عموالت خاصة خالل  .8

 ال يوجد

 

 بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الئحة صناديق االستثمار تضمينها: .9
 ال يوجد 
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 . القوائم املاليةج




























