تقرير السنوي االولي لصندوق كسب للطروحات االولية للعام 6102م

مدير الصندوق:
شسن ١نشب املاي ٖٞٚ ١ٝشسنَ ١شاُٖ ١سعٛدَ ١ٜكفً ،١مبٛجب سجٌ جتاز ٟزقِ
ٚ 5151003101عٓٛاْٗا ايسٝ٥ش ٞطسٜل ايعًٝا ايعاّ ،ص.ب ، 931393
اسِ ٚعٓٛإ َدٜس ايصٓدٚم:

ايسٜاض ،55931املٛقع اإليهرتَ،: (www.kasbcapital.sa) ْٞٚدٜس
ايصٓدٚم شدص َسخص َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝايشٛم املاي ١ٝبأْصط ١اإلدازٚ ٠ايتعاٌَ بصف١
أصٚ ٌٝاحلفظ ٚايرتتٝب ٚاملصٛز ٠يف سٛم األٚزام املاي ١ٝمبٛجب تسخٝص زقِ (- 93
 )13120ايصادز بتازٜذ .ّ0113/12/10

اسِ ٚعٓٛإ َدٜس ايصٓدٚم َٔ ايباطٔ /ٚأَ ٚشتصاز
االستجُاز (إٕ ٚجد):

ال ٜٛجد َدٜس صٓدٚم بايباطٔ
ناْت ْشب ١االستجُاز يف ْٗا ١ٜايعاّ  %4.76 .ّ5102بُٓٝا ناْت  %.172يف ْٗا١ٜ

َساجع ١ألْصط ١االستجُاز خالٍ ايفرت:٠

ايعاّ  .ّ5104انتتب ايصٓدٚم يف نٌ َٔ "شسن ١ايصسم االٚسط يًسعا ١ٜايصح"١ٝ
" ٚشسن ١ايُٝاَ ١يًصٓاعات احلدٜد"١ٜ

تكسٜس عٔ أدا ٤صٓدٚم االستجُاز خالٍ ايفرت:٠

ادا ٤ايصٓدٚم يف ايعاّ  .ّ5104نإ َ %071كازْ ١ب  %674ملؤشس ايشٛم ايعاّ يتداٍٚ
 %5175- ٚملؤشس ايصٓدٚم
 .0تعد ٌٜاسرتاتٝج ١ٝاالستجُاز اىل ٜٗ :دف ايصٓدٚم إىل حتكٝل عا٥دات
استجُاز يًُصرتنني تزٜد عٔ املؤشس اإلزشادٚ ،ٟذيو َٔ خالٍ االستجُاز
يف ايطسٚحات األٚي ١ٝيًصسنات ايشعٛدٚ ١ٜاخلًٝج ٚ ١ٝاييت مل ميض عً٢
إدزاجٗا أنجس َٔ  4سٓٛات .إضاف ١إىل اإلستجُاز يف عًُٝات أٚصٓادٜل
املساحب ١املتدْ ١ٝاملداطس .نُا حيل يًصٓدٚم بإٔ ٜصرتى يف صٓادٜل
ايطسٚحات االٚيٚ ١ٝاملطسٚح ١طسحا عاّ ٚاملسخص َٔ ١قبٌ ٖ ١٦ٝايشٛم املاي١ٝ

تفاص ٌٝأ ٟتغٝريات حدثت عً ٢شسٚط ٚاحهاّ
َٚرنس ٠املعًَٛات (بايٓشب ١يًصٓدٚم ايعاّ)
أَٚشتٓدات ايصٓدٚم ( بايٓشب ١يًصٓدٚم اخلاص)
خالٍ ايفرت:٠

َٚتٛافكَ ١ع ايطٛابط احملدد َٔ ٠قبٌ ايًجٓ ١ايصسع ١ٝايتابع ١يًصسن١
 .5تعد ٌٜاخس َٛعد الستالّ طًبات االشرتاى ٚاالسرتداد اىل :قبٌ أ ٚعٓد
ايشاع ١ايجايج ١يف اي ّٛٝايرٜ ٟشبل  ّٜٛايتعاٌَ
 .4تعد ٌٜأٜاّ ايتعاٌَ اىل  َٜٞٛ :االثٓني ٚاالزبعا َٔ ٤نٌ اسبٛع
 .6تعد ٌٜأٜاّ ايتك ِٜٛاىل  َٜٞٛ :االثٓني ٚاالزبعا َٔ ٤نٌ اسبٛع
 .2ايغا ٤زس ّٛاالسرتداد
.4

اضاف ١زس ّٛيالسرتداد املبهس %172 :يف حاٍ االسرتداد خالٍ ّٜٛ 41
االٚىل َٔ تازٜذ االشرتاى بايصٓدٚم

 ..تعد ٌٜزس ّٛاهل ١٦ٝايصسع.١ٝ
 .8حتدٜح عًَُ ١ٝساجعَ ١ؤشس ايصٓدٚم :زبعٝاً بدالً َٔ نٌ  4شٗٛز
 .9تعدَ ٌٜشُ ٢دلُٛع ١نشب املاي ١ٝاىل  :شسن ١نشب املاي١ٝ
أَ ٟعً ١َٛأخس َٔ ٣شأْٗا إٔ ُتَُهِّٔ َايهٞ
ايٛحدات َٔ اختاذ قساز َدزٚس َٚبين عًَ ٢عًَٛات
ناف ١ٝبصإٔ أْصط ١ايصٓدٚم خالٍ ايفرت:٠

ال ٜٛجد

إذا نإ صٓدٚم االستجُاز ٜشتجُس بصهٌ نبري يف
صٓادٜل استجُاز أخس ،٣جيب اإلفصاح عٔ ْشب ١زسّٛ
اإلداز ٠احملتشب ١عً ٢ايصٓدٚم ْفش٘ ٚايصٓادٜل اييت
ٜشتجُس فٗٝا ايصٓدٚم:

استجُاز مبا قُٝت٘  َٔ %5105حجِ ايصٓدٚم يف صٓدٚم نشب يًُساحب ١باتعاب
اداز ٠بٓشب%101 ١

بٝإ ح ٍٛايعُٛالت اخلاص ١اييت حصٌ عًٗٝا َدٜس
ايصٓدٚم خالٍ ايفرتَ ،٠بٓٝاً بصهٌ ٚاضح َاٖٝتٗا

ال ٜٛجد

ٚطسٜك ١االستفادَٗٓ ٠ا:
أ ٟبٝاْات َٚعًَٛات أخس ٣أٚجبت ٖر ٙايال٥ح١
تطُٗٓٝا بٗرا ايتكسٜس:

ال ٜٛجد

القوائم املالية:
جيب إٔ تعدّ ايكٛا ِ٥املاي ١ٝيفرت ٠احملاسب١
ايشٓ( ١ٜٛأ ٚايفرت ٠األٚي ١ٝاييت ٜغطٗٝا ايتكسٜس)
يصٓدٚم االستجُاز ٚفكاً يًُعاٜري احملاسب١ٝ
ايصادز ٠عٔ اهل ١٦ٝايشعٛد ١ٜيًُحاسبني
ايكاْْٝٛني.

سٛف ٜتِ اصداز ايكٛا ِ٥املايٚ ١ٝفكاً يًُعاٜري احملاسب ١ٝايصادز ٠عٔ اهل ١٦ٝايشعٛد١ٜ
يًُحاسبني ايكاْْٝٛني ٚسٛف ٜتِ االعالٕ عٓٗا يف َٛقع ايصسنَٛ ٚ ١قع تدا ٍٚبٓٗا ١ٜشٗس
َازس ّ510.

