تقرير السنوي االولي لصندوق كسب للمراحبة للعام 6102م

مدير الصندوق:
شسن ٛنسب املالٗ ِ٘ٔ ٛشسن ٛوساِى ٛسعٕدٖ ٛوكفم ،ٛمبٕجب سجن جتاز ٙزقي
ٔ 5151003101عٍٕاٌّا السٟٗس٘ طسٖل العمٗا العاً ،ص.ب ، 931393
اسي ٔعٍٕاُ ودٖس الصٍدٔم:

السٖاض ،55931املٕقع اإللهرتٌٔ٘ )،: (www.kasbcapital.saودٖس الصٍدٔم
شدص وسخص وَ قبن ِٗ ٛ٠السٕم املالٗ ٛبأٌصط ٛاإلدازٔ ٚالتعاون بصف ٛأصٗن ٔاحلفظ
ٔالرتتٗب ٔاملصٕز ٚيف سٕم األٔزام املالٗ ٛمبٕجب تسخٗص زقي ( )13120- 93الصادز
بتازٖذ .ً0113/12/10

اسي ٔعٍٕاُ ودٖس الصٍدٔم وَ الباطَ ٔ/أٔ
وستصاز االستجىاز (إُ ٔجد):

ال ٖٕجد ودٖس صٍدٔم بالباطَ

وساجع ٛألٌصط ٛاالستجىاز خاله الفرت:ٚ

ناٌت ٌسب ٛاملساحبات نىا يف ٌّاٖ ٛالعاً  %58تكسٖبا

تكسٖس عَ أدا ٞصٍدٔم االستجىاز خاله الفرت:ٚ

ادا ٞالصٍدٔم يف العاً  6102ناُ  %17.0وكازٌ ٛمبؤشس الصٍدٔم (ساٖبٕز  3شّٕز) الرٙ
حكل %07..
 .5تعدٖن وٕعد الستالً طمبات االشرتاك ٔاالسرتداد اىل :قبن أٔ عٍد الساع ٛالجالجٛ
يف الًٕٗ الرٖ ٙسبل ًٖٕ التعاون
 .0تٕضٗح املصازٖف االدازٖٔ ٛتعدٖن المجٍ ٛالصسعٗ :ٛوصازٖف إدازٖ 67,000:ٛزٖاه
(سبع ٔ ٛستُٕ الف ٔ مخسىا ٟٛزٖاه) سٍٕٖاً نحد أقص ٜتصىن:

تفاصٗن أ ٙتغٗريات حدثت عم ٜشسٔط
ٔاحهاً ٔورنس ٚاملعمٕوات (بالٍسبٛ
لمصٍدٔم العاً) أٔوستٍدات الصٍدٔم (
بالٍسب ٛلمصٍدٔم اخلاص) خاله الفرت:ٚ



أتعاب احملاسب الكإٌٌ٘  25,000زٖاه



وهافآت أعطا ٞدلمس اإلداز ٚاملستكمني 5,000 :زٖاه لمجمسٔ ٛحبد أقصٜ
 20,000زٖاه سٍٕٖاً لهن عطٕ وستكن.



أتعاب اهلٗ ٛ٠الصسعٗ 010111 : ٛسٍٕٖاً نحد أقص. ٜ



وصازٖف ٌصس  80111 :زٖاه سٍٕٖاً



وصازٖف زقابٗ .0811 : ٛزٖاه سٍٕٖاً

 .9تعدٖن اسرتاتٗجٗ ٛاالستجىاز اىل  :سٗتي االستجىاز يف وساحبات قصري ٚاالجن
ٔالصهٕك ٔاالستجىاز يف ٔحدات صٍادٖل السٕٗلٔ ٛاملساحبٔ ٛاسٕام الٍكد
ٔاملطسٔح ٛطسحا عاً ٔاملسخص ٛوَ قبن ِٗ ٛ٠السٕم املالٗ ٛعم ٜاُ تهُٕ وتٕافكٛ
وع الطٕابط الصسعٗٛ
 .0تعدٖن وسى ٜدلىٕع ٛنسب املالٗ ٛاىل  :شسن ٛنسب املالٗٛ
أ ٙوعمٕو ٛأخس ٝوَ شأٌّا أُ ُتىَهَِّ واله٘
الٕحدات وَ اختاذ قساز ودزٔس ٔوبين عمٜ
وعمٕوات نافٗ ٛبصأُ أٌصط ٛالصٍدٔم خاله

ال ٖٕجد

الفرت:ٚ
إذا ناُ صٍدٔم االستجىاز ٖستجىس بصهن
نبري يف صٍادٖل استجىاز أخس ،ٝجيب
اإلفصاح عَ ٌسب ٛزسًٕ اإلداز ٚاحملتسب ٛعمٜ

ال ٖٕجد

الصٍدٔم ٌفسْ ٔالصٍادٖل اليت ٖستجىس فّٗا
الصٍدٔم:
بٗاُ حٕه العىٕالت اخلاص ٛاليت حصن عمّٗا
ودٖس الصٍدٔم خاله الفرت ،ٚوبٍٗاً بصهن

ال ٖٕجد

ٔاضح واِٗتّا ٔطسٖك ٛاالستفاد ٚوٍّا:
أ ٙبٗاٌات ٔوعمٕوات أخس ٝأٔجبت ِرٓ
الالٟح ٛتطىٍّٗا بّرا التكسٖس:

ال ٖٕجد

القوائم املالية:
جيب أُ تعدّ الكٕاٟي املالٗ ٛلفرت ٚاحملاسبٛ
السٍٕٖ( ٛأٔ الفرت ٚاألٔلٗ ٛاليت ٖغطّٗا التكسٖس)
لصٍدٔم االستجىاز ٔفكاً لمىعاٖري احملاسبٗٛ
الصادز ٚعَ اهلٗ ٛ٠السعٕدٖ ٛلمىحاسبني
الكإٌٌٗني.

سٕف ٖتي اصداز الكٕاٟي املالٗٔ ٛفكاً لمىعاٖري احملاسبٗ ٛالصادز ٚعَ اهلٗ ٛ٠السعٕدٖٛ
لمىحاسبني الكإٌٌٗني ٔسٕف ٖتي االعالُ عٍّا يف وٕقع الصسن ٔ ٛوٕقع تدأه بٍّاٖ ٛشّس
وازس ً610.

