التقريرالسنوي لصندوق كسب للتوزيعات للعام 2019م

 .1معلومات صندوق االستثمار
 oاسم صندوق االستثمار:
صندوق كسب للتوزيعات
 oأهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
 أ.أهداف الصندوق:
“ صندوق كسب للتوزيعات” هو صندوق استثماري مفتوح،يهدف إلى توزيع ارباح على املشتركين و تنمية أموالهم على املدى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السعودية والخليجية
املوزعة لألرباح و املدرجة في سوق األسهم السعودية واالسواق الخليجية على أن تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب املالية،كما قد يستهدف مدير
الصندوق استثمار السيولة الفائضة (النقدية) في عمليات أو صناديق املرابحة املتدنية املخاطر .ويسعى هذا الصندوق إلى توزيع  %100من األرباح التي توزعها الشركات املستثمر بها باإلضافة إلى تحقيق
ً
ً
عوائد إيجابية خالل مدة طويلة األجل يمكن خاللها أن يتفاوت سعر وحدة الصندوق .ونظرا للتذبذب أو التقلب املرتفع نسبيا واملرتبط بأداء أسواق األسهم فإن الصندوق يعتبر من فئة االستثمارات عالية
املخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على دخل من خالل إستثمار طويل األجل .املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر كسب للتوزيعات املتوافقة مع أحكام الشريعة
 ب .سياسات اإلستثمار:
 )1( يستثمر الصندوق في األسهم بشكل أساس ي.
 )2( ستتركز إستثمارات الصندوق في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية واالسواق الخليجية والتي توزع أرباح على مساهميها
 )3( سيعتمد مدير الصندوق عند اختياره لألسهم على التحليالت األساسية لألسهم من خالل فريق البحث لديه واألنظمة اإلحصائية واملعلوماتية اإللكترونية املتاحة لديه.
 )4( باإلضافة إلى استثمار الصندوق األساس ي في أسهم الشركات ذات التوزيعات ،فقد يعمد مدير الصندوق وحسب تقديره املطلق ،و ذلك ألغراض إدارة السيوله ،إلى استثمار الفائض النقدي و /او
االحتفاظ بجزء او كل سيولة الصندوق في عمليات أو صناديق املرابحة املتدنية املخاطر وإن كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه .واإلستثمار في صناديق اإلستثمار املتوافقة مع أهداف الصندوق.
عدا عن ذلك فلن يستثمر الصندوق في أية أوراق مالية أخرى.
 )5( جميع استثمارات الصندوق ستكون وفق الضوابط الشرعية املحددة من قبل الهيئة الشرعية .وستقوم الهيئة الشرعية بتحديد األسهم السعودية والخليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية .،ولن
يحتفظ الصندوق بأية أوراق مالية يتبين عدم توافقها مع الضوابط الشرعية.
ً
ارباحا َ
ووج َد مدير الصندوق أن العائد املتوقع من الفرصة االستثمارية سيكون أعلى من تكلفة التمويل ،فإن الصندوق قد يلجأ إلى التمويل بما
 )6( في حالة وجود فرص استثمارية سانحة في األسهم التي توزع
ال يتجاوز  %10من إجمالي صافـي أصول الصندوق ،بعد املوافقة من قبل مجلس إدارة الصندوق ،وبما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

 )7( تقتصر استثمارات الصندوق في سوق األسهم السعودية واالسواق الخليجية
 )8( يحق ملدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن  %10من صافي أصول الصندوق في صناديق مماثلة بما يتوافق مع الضوابط الشرعية ووفق ما يقرره املدير على أن ال تزيد عن  %10من صافي قيمة أصول
الصندوق الذي تم تملك وحداته.
 )9( لن يستثمر الصندوق في سوق أو أسواق مالية تستخدم مشتقات أوراق مالية.
 ويهدف الصندوق إلى توزيع نسبة  %100من األرباح املستلمة على مالكي الوحدات في الصندوق يوم التوزيع مرتان في السنة وذلك خالل خمسة ايام عمل من نهاية شهر ابريل و اكتوبر من كل عام على ان
تكون احقية التوزيعات على حاملي الوحدات في الصندوق في اول يوم تقييم في كل من شهري ابريل (لتوزيعات شهر ابريل) واكتوبر (لتوزيعات شهر اكتوبر) ,باالضافة الى اشتراط ان يكون املشترك ايضا
متواجدا في الصندوق يوم التوزيع وتحويل االرباح.باإلضافة إلى تحقيق عوائد إيجابية خالل مدة طويلة األجل يمكن خاللها أن يتفاوت سعر وحدة الصندوق .وذلك من خالل االستثمار فقط في أسهم
ً
الشركات السعودية واالسواق الخليجية التي توزع ارباحا على مساهميها و املدرجة في السوق السعودي واالسواق الخليجية وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية .سيقوم مدير الصندوق بإدارته بطريقة
ً
ً
نشطة وذلك عن طريق انتقاء وشراء أسهم الشركات التي توزع ارباحا او املتوقع لها أن توزع ارباحا على مساهميها وتوزيع أصوله بحسب السياسة التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الصندوق .كما يهدف
الصندوق إلى تحقيق ارباح رأسمالية.
 وسيتم تقوم أداء الصندوق سيكون من خالل املقارنة مع املؤشر اإلرشادي (مؤشر كسب للتوزيعات) ،ويمكن االطالع على اداء املؤشر فـي املوقع اإللكتروني لشركة كسب املالية .www.kasbcapital.sa
ً
ً
 ونظرا للتذبذب أو التقلب املرتفع نسبيا واملرتبط بأداء أسواق األسهم فإن الصندوق يعتبر من فئة االستثمارات عالية املخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون في االستثمار طويل األجل والحصول
على دخل.
 oسياسة توزيع الدخل واألرباح:
 أ .سياسة توزيع الدخل واالرباح:
 ويهدف الصندوق إلى توزيع نسبة  %100من األرباح املستلمة على مالكي الوحدات في الصندوق مرتان في السنة.
 ب .التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع:
 خالل خمسة ايام عمل من نهاية شهر ابريل و اكتوبر من كل عام على ان تكون احقية التوزيعات على حاملي الوحدات في الصندوق في اول يوم تقييم في كل من شهري ابريل (لتوزيعات شهر ابريل) واكتوبر
(لتوزيعات شهر اكتوبر) ,باالضافة الى اشتراط ان يكون املشترك ايضا متواجدا في الصندوق يوم التوزيع وتحويل االرباح.


 ج .كيفية دفع التوزيعات:
 ويهدف الصندوق إلى توزيع نسبة  %100من األرباح املستلمة على مالكي الوحدات في الصندوق يوم التوزيع مرتان في السنة وذلك خالل خمسة ايام عمل من نهاية شهر ابريل و اكتوبر من كل عام على ان
تكون احقية التوزيعات على حاملي الوحدات في الصندوق في اول يوم تقييم في كل من شهري ابريل (لتوزيعات شهر ابريل) واكتوبر (لتوزيعات شهر اكتوبر) ,باالضافة الى اشتراط ان يكون املشترك ايضا
متواجدا في الصندوق يوم التوزيع وتحويل االرباح.باإلضافة إلى تحقيق عوائد إيجابية خالل مدة طويلة األجل يمكن خاللها أن يتفاوت سعر وحدة الصندوق .وذلك من خالل االستثمار فقط في أسهم
ً
الشركات السعودية واالسواق الخليجية التي توزع ارباحا على مساهميها و املدرجة في السوق السعودي واالسواق الخليجية وتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية .سيقوم مدير الصندوق بإدارته بطريقة
ً
ً
نشطة وذلك عن طريق انتقاء وشراء أسهم الشركات التي توزع ارباحا او املتوقع لها أن توزع ارباحا على مساهميها وتوزيع أصوله بحسب السياسة التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الصندوق .كما يهدف
الصندوق إلى تحقيق ارباح رأسمالية.
 oتقاريرمديرالصندوق:
تقاريرالصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.
 .2إداء الصندوق
 oصافي قيمة أصول الصندوق في نهاية كل سنة مالية و صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة في نهاية كل سنة مالية..
القيمة /السنة

2019

2018

2017

2016

2015

صافي قيمة اصول الصندوق

8,360,039.08

7,896,307.92

10,255,178.55

14,475,738

20,819,434

سعر الوحدة

7.54

7.35

7.43

8.21

8.56

 oأعلى و أقل صافي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
اعلى،اقل/السنة

2019

2018

2017

2016

2015

اعلى قيمة

8.44

8.50

8.27

8.54

11.72

اقل قيمة

6.88

6.83

7.22

6.35

8.29

 oعدد الوحدات املصدرة في نهاية كل سنة مالية
عدد الوحدات/السنة
عدد الوحدات املصدرة في نهاية كل سنة مالية.

2018
1,074,171.25

2019
1,108,907.61

2016
1,763,378.4

2017
1,380,138.45

 oقيمة األرباح املوزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
املدة
ابريل
اغسطس
اجمالي التوزيعات

 oنسبة املصروفات.

2019
2.80%
1.70%
4.50%

2018

2017

2016

2015

1.56%

1.90%

%2.8

%2.0

2.04%
3.60%

0.9%

%1.1

%1.2

2.80%

%3.9

%3.2

2015
2,433,439.6

القيمة

2019

2018

نسبة املصروفات

%3.19

4,8%

2017
2.93%

 oسجل أداء يغطي العائد اإلجمالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،وخمس سنوات( ،أو منذ التأسيس)

املدة
االداء

سنة
%2.90

ثالث سنوات
-7.98%

 oالعائد اإلجمالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية( ،أو منذ التأسيس).

خمس سنوات
-

منذ االطالق
)(%24.61

2016
2.4%

2015
2.2%

العائد
%2.90
)(%1.07
%9.5-4.0%
-18.3%

السنة
2019
2018
2017
2015
2014

ً
 oجدول يوضح مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب التي ّ
تحملها صندوق االستثمار على مدار العام .ويجب أيضا اإلفصاح بشكل واضح عن إجمالي نسبة املصروفات ،ويجب اإلفصاح عن ما
إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مديرالصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها.
البند

املصروف

النسبة

الفعلي بالريال
أتعاب اإلدارة

141,653.00

1.69%

أتعاب الحفظ

39,375.00

0.47%

رسوم االسترداد %0.5

0

0.00%

أتعاب املحاسب القانوني

15,750

0.19%

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

20,000

0.24%

أتعاب الهيئة الشرعية

10,000

0.12%

رسوم رقابية

7,500

0.09%

رسوم النشر في موقع تداول

5,250

0.06%

مصاريف املؤشر االسترشادي

18,750

0.22%

مصاريف التطهير

410.00

0.00%

مصاريف اخرى ( عموالت بنكية )

618.00

0.01%

مصاريف القيمة املضافة

7,079.00

0.08%

مجموع املصاريف

266,412.00

3.17%

إجمالي أصول الصندوق بنهاية العام  2019م

8,400,997.00

 oإذا حدثت تغييرات جوهرية خالل الفترة وأثرت في أداء الصندوق ،يجب اإلفصاح عنها بشكل واضح.
لم يحدث اي تغيير جوهري خالل الفترة

 oاإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية على أن تحتوي َ
اسم املصدر وتاريخ الجمعية العمومية وموضوع التصويت وقرار التصويت (مو افق  /غير مو افق  /االمتناع من التصويت).

الشركة
اسم الجمعية
نوع الجمعية العمومية

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
الجمعية العامة العادية
عادية

تاريخ الجمعية العمومية (ميالدي)

19/03/2019

تاريخ الجمعية العمومية (هجري)

12/07/1440

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

امتناع

ال

نعم

التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2018م.

امتناع

ال

نعم

التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

امتناع

ال

نعم

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م  ،وتحديد
أتعابه.
كي بي ام جي )  ( KPMGبمبلغ  425,000لاير سعودي

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن الربع الرابع لعام 2018م بواقع ( )137.8مليون لاير تمثل نسبة ( )%7من رأس المال وتكون حصة السهم الواحد ( )0.70هلله ،على أن تكون
األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم االستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر.

امتناع

ال

نعم

التصويت على قرارات مجلس اإلدارة بتواريخ 2018/03/18م و 2018/06/07م و 2018/09/25م بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع األول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية المنتهية في
2018/12/31م بواقع ( )413.3مليون لاير وبنسبة ( )%21من رأس المال وتكون الحصة الموزعه ( )2.1لاير للسهم الواحد.

امتناع

ال

نعم

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م ،وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام
الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.

امتناع

ال

نعم

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( )200.000لاير لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

امتناع

ال

نعم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  31ديسمبر 2018م.

امتناع

 oاملوضوعات التي تمت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك بما في ذلك أداء الصندوق و تحقيق الصندوق ألهدافه.
محضر اجتماع صندوق كسب للتوزيعات األول للعام 2019
ً
في يوم االربعاء 1440/10/16هـ املوافق 2019/06/19م ،تم عقد اجتماع صندوق كسب للتوزيعات  ،وذلك في مقر "شركة كسب املالية" وذلك في تمام الساعة  01.00ظهرا ،بحضور كل من:

ال

نعم

.1
.2
.3
.4

أ /احمد سلمان
أ /احمد مجدي
د /صالح الحربي
د /عدنان ابوالهيجاء

رئيس املجلس (غير مستقل)
عضو (غير مستقل)
عضو مستقل
عضو مستقل

كما حضر االجتماع مسؤول املطابقة وااللتزام /ماجد املالكي واملساعد التنفيذي  /عبدهللا الكثيري.
عضوية اعضاء مجلس ادارة صندوق كسب للتوزيعات في الصناديق االستثمارية األخرى :

م

أسماء األعضاء

صندوق كسب
للطروحات األولية

صندوق كسب املرن لألسهم
السعودية

صندوق كسب للمرابحة

1
2

احمد سلمان
احمد مجدي

رئيس املجلس غير مستقل
عضو غير مستقل

رئيس املجلس غير مستقل
عضو غير مستقل

رئيس املجلس غير مستقل
عضو غير مستقل

3
4

صالح الحربي
عدنان ابوالهيجاء

عضو مستقل
عضو مستقل

-

عضو مستقل
عضو مستقل

ً
بدأ االجتماع باستعراض جدول األعمال املقرر لهذا الجلسة وذلك وذلك وفقا ملايلي:

 تم استعراض نتائج االجتماع السابق ومتابعة األعمال التي تم انجازها في ضوء النتائج.
 تم استعراض األداء السابق للصندوق وتمت مناقشة اإلستراتيجية املتبعة وكيفية تطبيقها.
 تمت مناقشة عملية تحفيز التسويق للصندوق.

 استقالة عضو مجلس الصندوق  /عبدالعزيز الغامدي.

 التوجد أي مالحظات من ادارة املطابقة االلتزام بخصوص الرقابة.
ُ
وبذلك أختتم االجتماع في ساعته وحينه وتم التوقيع على املحضر من قبل األعضاء.

محضر اجتماع صندوق كسب للتوزيعات الثاني للعام 2019
ً
في يوم االربعاء 1441/04/28هـ املوافق 2019/12/25م ، ،تم عقد اجتماع صندوق كسب للتوزيعات  ،وذلك في مقر "شركة كسب املالية" وذلك في تمام الساعة  01.30ظهرا ،بحضور كل من:
.5
.6
.7
.8

أ /أحمد سلمان
أ /احمد مجدي
د /صالح الحربي
د /عدنان ابوالهيجاء

رئيس املجلس (غير مستقل)
عضو (غير مستقل)
عضو مستقل
عضو مستقل

كما حضر االجتماع مدير املطابقة وااللتزام أ /هشام الحقباني.
عضوية اعضاء مجلس ادارة صندوق كسب للتوزيعات في الصناديق االستثمارية األخرى :

م

أسماء األعضاء

صندوق كسب
للتوزيعات

صندوق كسب
املرن لألسهم
السعودية

1

أحمد سلمان

رئيس املجلس غير

رئيس املجلس غير

صندوق كسب
للطروحات األولية

صندوق كسب
للمرابحة

رئيس املجلس غير رئيس املجلس غير

مستقل

مستقل

2

أحمد مجدي

عضو غير مستقل

عضو غير مستقل

3
4

صالح الحربي
عدنان ابوالهيجاء

عضو مستقل
عضو مستقل

-

مستقل
عضو غير
مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل

مستقل
عضو غير مستقل
عضو مستقل
عضو مستقل

ً
بدأ االجتماع باستعراض جدول األعمال املقرر لهذا الجلسة وذلك وذلك وفقا ملايلي:
 تم استعراض نتائج االجتماع السابق ومتابعة األعمال التي تم انجازها في ضوء النتائج.
 تم استعراض األداء السابق للصندوق وتمت مناقشة اإلستراتيجية املتبعة وكيفية تطبيقها.
 تمت مناقشة عملية تحفيز التسويق للصندوق.
 التوجد أي مالحظات من ادارة املطابقة االلتزام بخصوص الرقابة.
ُ
وبذلك أختتم االجتماع في ساعته وحينه وتم التوقيع على املحضر من قبل األعضاء.

 .3مديرالصندوق
 oاسم وعنوان مديرالصندوق.
شركة كسب املالية وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة ،بموجب سجل تجاري رقم  1010227520وعنوانها حي الواحة -شارع تركي بن أحمد السديري

 ،ص.ب  ، 395737الرياض ،11375هاتف رقم  0112110044:فاكس رقم  0112110040املوقع اإللكتروني ، www.kasbcapital.sa :مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بأنشطة اإلدارة والحفظ
والترتيب واملشورة والتعامل بصفة أصيل في األوراق املالية بموجب ترخيص رقم ( )07062-37الصادر بتاريخ 2007/06/04م.
 oاسم وعنوان مديرالصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد).
الينطبق على الصندوق.
 oمراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة.
كانت نسبة االستثمار مع نهاية العام  %99و %1كسيولة نقدية.
 oتقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
 oحقق صندوق كسب للتوزيعات اداءا إيجابيا قدره  %2.9باإلضافة الى توزيع ما نسبته  %4.5من حجم الصندوق مقارنة باملؤشر االسترشادي الذي حقق  %6.67مع نهاية العام.
 oتفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام ومذكرة املعلومات (بالنسبة للصندوق العام) أومستندات الصندوق ( بالنسبة للصندوق الخاص) خالل الفترة.
البيان

تغير في الهيئة
الشرعية لشركة
كسب املالية

قبل التعديل
 فضيلةالشيخ الدكتور  /يوسف بن عبدهللا
الشبيلي (رئيس الهيئة)
حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام  1422هـ  .عضو في هيئة التدريس
باملعهد العالي للقضاء وعضو في العديد من الهيئات الشرعية ملؤسسات
مالية واقتصادية.
 فضيلةالشيخ الدكتور  /عبدهللا بن محمد
العمراني (عضو)
حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض عام 1425هـ .أستاذ مساعد في قسم
الفقه بكلية الشريعة ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية .عمل
كمستشار للعديد من املؤسسات املالية واالقتصادية.
 فضيلة الشيخ الدكتور  /سامي بن عبد العزيز
املاجد (عضو)
حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه عام 1425هـ ،محاضر في كلية
الشريعة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض.

بعد التعديل
الشيخ الدكتور  /محمد علي القري
ً
أستاذ االقتصاد اإلسالمي في جامعة امللك عبدالعزيز بجدة سابقا.
خبير في املجمع الفقهي اإلسالمي الدولي .
عضو املجلس الشرعي في هيئة املعايير للبنوك اإلسالمية في البحرين.
عضو ورئيس للهيئات الشرعية في عدد من املؤسسات املالية في اململكة وعلى
املستوى العاملي
ألف العديد من الكتب حول الخدمات املصرفية اإلسالمية واالقتصاد
اإلسالمي.
حائز على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في املصرفية اإلسالمية.



مراجعة جميع املستندات واالتفاقيات والعقود
باإلضافة إلى الهيكل االستثماري الخاصة
بالصندوق ،وإصدار شهادة االعتماد الشرعي لهذه

املستندات بعد إجراء التعديالت الضرورية عليها
والتحقق من توافقها مع الضوابط واملعايير
الشرعية.

االجتماع إن تطلب األمر ملناقشة املسائل املتعلقة

بالصندوق.



الرد على االستفسارات املوجهة من مدير
الصندوق واملتعلقة بعمليات الصندوق أو
أنشطته أو الهيكل االستثماري والخاصة بااللتزام 
مع الضوابط واملعايير الشرعية.
مراجعة تقرير التدقيق الشرعي املعد من قبل
املراقب الشرعي وتقديم التوجيه والتوصيات
الالزمة وإصدار تقرير االعتماد الشرعي.



مراجعة مسودات االتفاقيات والوثائق والصكوك
وغيرها من املستندات املتعلقة بالصندوق (بما في
ذلك أي مذكرات اكتتاب خاصة وأية اتفاقيات
وثائق وأدوات تتعلق بهيكلة و /أو تمويل
الصندوق) خالل فترة التطوير وهيكلة
الصندوق،باإلضافة إلى تقديم املشورة والتوجيه
واملساعدة فيما يتعلق بتوافق هذه االتفاقيات
والوثائق مع الضوابط واملعايير الشرعية.



اإلشراف والرقابة املستمرة على عمليات وأنشطة
الصندوق لضمان توافقها مع الضوابط و املعايير
الشرعية.



إدوار الهيئة
الشرعية

اعادة احتساب
رسوم الهيئة
الشرعية







ً
تحسب بشكل يومي وتدفع كل سنويا.

مراجعة صيغ عقود التمويل واالتفاقيات التي تقدمها الشركة لعمالئها للتأكد
من موافقتها للمقتض ى الشرعي.
مراجعة إجراءات إنشاء التمويل والتنفيذ ومعالجة حاالت التعثر ...إلخ ،والتأكد
من عدم اشتمالها على أي محظور شرعي.
اإلجابة عن استفسارات الشركة املتعلقة بالجوانب الشرعية لألعمالها.
تقديم بيان الزكوي السنوي.
تقديم قائمة بالشركات املستوفية للمتطلبات الشرعية لالستثمار في أسهمها.
إصدار شهادة سنوية بناء على مراجعة أعمال الشركة توجه إلى مالك الشركة
بشأن انضباط أعمال الشركة من الناحية الشرعية.

تحسب بشكل يومي وتدفع بشكل ربعي

اعادة احتساب
رسوم اتعاب االدارة
التغييرات في شروط
واحكام الصندوق

تحتسب بشكل يومي من صافي قيمة اصول الصندوق وتدفع بشكل ربع
سنوي.
موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات االساسية:
يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات في
الصندوق املعني على التغيير االساس ي املقترح من خالل قرار صندوق
عادي.

تحتسب بشكل يومي من صافي قيمة اصول الصندوق وتدفع بشكل شهري.
موافقة الهيئة ومالكي الوحدات على التغييرات االساسية:
يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة مالكي الوحدات والهيئة
الشرعية في الصندوق املعني على التغيير االساس ي املقترح من خالل قرار
صندوق عادي.

ُ ّ
 oأي معلومة أخرى من شأنها أن ت َم ِّكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرارمدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة.
اليوجد
 oإذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبيرفي صناديق استثمار أخرى ،يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة املحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق.
اليوجد
ً
 oبيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مديرالصندوق خالل الفترة ،مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها.
اليوجد
 oأي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها بهذا التقرير.
اليوجد
 .4أمين الحفظ
 oاسم وعنوان أمين الحفظ.
شركة الجزيرة لألسواق املالية وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة رأس املال املدفوع بالكامل  500مليون ريال سعودي بترخيص من هيئة السوق املالية رقم  07076-37بتاريخ ( )2007/07/22تاريخ بدء
ممارسة العمل في 2008/04/05
 oوصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
ً
يحتفظ امين الحفظ بسجالت وحسابات متعلقة في األصول و االلتزامات و الدخل و املصروفات املتعلقة ُوي ُّ
عد أمين الحفظ مسؤوال عن حفظ أصول الصندوق وحمايتها لصالح مالكي الوحدات ،وهو
مسؤول كذلك عن اتخاذ جميع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 oأقر أمين الحفظ بأن مديرالصندوق قد قام باألتي:
 إصدار ونقل واسترداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 oمخالفة أي من قيود وحدود االستثمار وصالحيات االقتراض املعمول بها في الئحة صناديق االستثمار:
التوجد اي مخالفات لقيود االستثمار

 .5املحاسب القانوني:
 oاسم وعنوان املحاسب القانوني:
الخراش ي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ،الرياض  14482ص ب  8206هاتف 0114784009 :فاكس 01147749240 :اململكة العربية السعودية
ترخيص رقم (.)91
 oيقراملحاسب القانوني بأن:
ُ
ً
ّ
 القوائم املالية أعدت وروجعت وفقا ملعايير املحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة
املعلومات.
ّ
 القوائم املالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق االستثمار عن الفترة املحاسبية لتلك القوائم.
 القوائم املالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز املالي لصندوق االستثمار في نهاية الفترة.
 .6القوائم املالية:
تتوفر القوائم املالية على موقع شركة كسب املالية www.kasbcapital.saوموقع شركة السوق املالية السعودية (تداول) . www.tadawul.com.sa

