التقرير السنوي لصندوق كسب للتوزيعات 2020م

 .1معلومات صندوق االستثمار
 oاسم صندوق االستثمار:
صندوق كسب للتوزيعات

 oأهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
صندوق كسب للتوزيعات” هو صندوق استثماري مفتوح،يهدف إىل توزيع ارباح على املشتركني و تنمية
أمواهلم على املدى الطويل من خالل االستثمار بشكل رئيسي يف أسهم الشركات السعودية واخلليجية
املوزعة لألرباح و املدرجة يف سوق األسهم السعودية واالسواق اخلليجية على أن تكون متوافقة مع
الضوابط الشرعية احملددة من قبل اهليئة الشرعية التابعة لشركة كسب املالية،كما قد يستهدف
مدير الصندوق استثمار السيولة الفائضة (النقدية) يف عمليات أو صناديق املراحبة املتدنية املخاطر.
ويسعى هذا الصندوق إىل توزيع  %100من األرباح اليت توزعها الشركات املستثمر هبا باإلضافة إىل
حتقيق عوائد إجيابية خالل مدة طويلة األجل ميكن خالهلا أن يتفاوت سعر وحدة الصندوق .ونظراً
للتذبذب أو التقلب املرتفع نسبياً واملرتبط بأداء أسواق األسهم فإن الصندوق يعترب من فئة االستثمارات
عالية املخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين الذين يرغبون يف احلصول على دخل من خالل إستثمار طويل
األجل .املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر كسب للتوزيعات املتوافقة مع أحكام الشريعة

 oسياسة توزيع الدخل واألرباح:
( )1يستثمر الصندوق يف األسهم بشكل أساسي.
( )2ستتركز إستثمارات الصندوق يف أسهم الشركات املدرجة يف سوق األسهم السعودية واالسواق اخلليجية
واليت توزع أرباح على مسامهيها
( ) 3سيعتمد مدير الصندوق عند اختياره لألسهم على التحليالت األساسية لألسهم من خالل فريق البحث لديه
واألنظمة اإلحصائية واملعلوماتية اإللكترونية املتاحة لديه.
( )4باإلضافة إىل استثمار الصندوق األساسي يف أسهم الشركات ذات التوزيعات ،فقد يعمد مدير الصندوق
وحسب تقديره املطلق ،و ذلك ألغراض إدارة السيوله ،إىل استثمار الفائض النقدي و /او االحتفاظ جبزء او كل
سيولة الصندوق يف عمليات أو صناديق املراحبة املتدنية املخاطر وإن كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه.
واإلستثمار يف صناديق اإلستثمار املتوافقة مع أهداف الصندوق .عدا عن ذلك فلن يستثمر الصندوق يف أية أوراق
مالية أخرى.
( ) 5مجيع استثمارات الصندوق ستكون وفق الضوابط الشرعية احملددة من قبل اهليئة الشرعية .وستقوم اهليئة
الشرعية بتحديد األسهم السعودية واخلليجية املتوافقة مع الضوابط الشرعية .،ولن حيتفظ الصندوق بأية أوراق
مالية يتبني عدم توافقها مع الضوابط الشرعية.

( ) 6يف حالة وجود فرص استثمارية ساحنة يف األسهم اليت توزع ارباحاً ووجَدَ مدير الصندوق أن العائد املتوقع من
الفرصة االستثمارية سيكون أعلى من تكلفة التمويل ،فإن الصندوق قد يلجأ إىل التمويل مبا ال يتجاوز  %10من
إمجايل صافيي أصول الصندوق ،بعد املوافقة من قبل لجل

إدارة الصندوق ،ومبا يتوافق مع الضوابط الشرعية.

 oتقارير مدير الصندوق:
تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.

 .2أداء الصندوق
 oصايف قيمة أصول الصندوق يف هناية كل سنة مالية و صايف قيمة أصول الصندوق لكل
وحدة يف هناية كل سنة مالية..
القيمة /السنة

2020

صايف قيمة اصول

2019

2018

2017

10,255,178.55 7,896,307.92 8,360,039.08 7,198,850.66

الصندوق
سعر الوحدة

8.21

7.54

7.35

7.43

2016
14,475,738

8.21

 oأعلى وأقل صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
اعلى،اقل/السنة

2020

2019

2018

2017

2016

اعلى قيمة

8.271581

8.44

8.50

8.27

8.54

اقل قيمة

5.717515

6.88

6.83

7.22

6.35

 oعدد الوحدات املصدرة يف هناية كل سنة مالية
عدد الوحدات/السنة

2020

2019

2018

2017

2016

عدد الوحدات
املصدرة يف هناية كل
سنة مالية.

876,372.56

1,763,378.4 1,380,138.45 1,074,171.25 1,108,907.61

 oقيمة األرباح املوزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
 0.23ريال سعودي

 oنسبة املصروفات:
القيمة

2020

2019

2018

2017

2016

نسبة املصروفات

%3.83

%3.19

4,8%

2.93%

2.4%

 oسجل أداء يغطي العائد اإلمجايل لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،ومخ

سنوات( ،أو منذ

التأسي ):
املدة
االداء

ثالث سنوات
%10.42

سنة
%8.96

مخ

سنوات

)-(%3.46

منذ االطالق
)(%17.86

 oالعائد اإلمجايل السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية( ،أو منذ التأسي ).
السنة

العائد
%8.96
%2.90
)(%1.07

2020
2019
2018

%9.5-

2017

-4.0%

2016

 oجدول يوضح مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت حتمّلها صندوق االستثمار على مدار
العام .وجيب أيضاً اإلفصاح بشكل واضح عن إمجايل نسبة املصروفات ،وجيب اإلفصاح عن
ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو ختفيضها.
نسبة من إمجايل أصول الصندوق

املصاريف

املصروف الفعلي بالريال

اتعاب احلفظ

0.60%

43,125

مصاريف اتعاب االداره

1.95%

140,301

ضريبة القيمة املضافة

0.20%

14,421.24

اخرى

1.09%

78,228

 oتغيريات جوهرية خالل الفترة وأثرت يف أداء الصندوق.،
ال يوجد

 oممارسات التصويت السنوية على أن حتتوي اس َم املصدر وتاريخ اجلمعية العمومية وموضوع
التصويت وقرار التصويت (موافق  /غري موافق  /االمتناع من التصويت).
ال يوجد

 oاملوضوعات اليت متت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك مبا يف ذلك أداء الصندوق و
حتقيق الصندوق ألهدافه

 .3مدير الصندوق
 oاسم وعنوان مدير الصندوق.
يقع مقر شركة كسب املالية الرئي

يف مدينة الرياض – حي الواحة  ،شارع تركي بن امحد السديري

رقم املبىن  ،8848الدور االول الرياض  11375ص  .ب  395737هاتف 920000757
 املوقع االلكتروين ملدير الصندوقwww.kasbcapital.sa :
 املوقع االلكتروين للسوق املالية السعودية (تداول)www.tadawul.com.sa:

 oاسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد).
ال يوجد

 oمراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة.
عمل أدآء  %8.96خالل  2020وقام بتوزيع  0.23ريال خالل العام

 oتقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
حقق الصندوق  %8.96خالل عام
2020

 oتفاصيل أي تغيريات حدثت على شروط واحكام ومذكرة املعلومات (بالنسبة للصندوق
العام) أومستندات الصندوق ( بالنسبة للصندوق اخلاص) خالل الفترة.
تغيري يف لجل

ادارة الصندوق باستقالة العضو أمحد سلمان رئي

اجملل

وتعيني العضو ماجد اهلديب رئيسا للمجل .

 oمعلومات أخرى من شأهنا أن تُمَكِّن مالكي الوحدات من اختاذ قرار مدروس ومبين على
معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة.
ال يوجد

 oإستثمار الصندوق يف صناديق اخرى و نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصندوق نفسه
والصناديق اليت يستثمر فيها الصندوق.
ال يوجد

4.

 oالعموالت اخلاصة اليت حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبيناً بشكل واضح
ماهيتها وطريقة االستفادة منها.
ال يوجد

 oأي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها هبذا التقرير.
ال يوجد

o

 .5أمني احلفظ
أ .اسم أمني احلفظ:

شركة اجلزيرة لألسواق املالية وهي شركة سعودية مسامهة مقفلة رأس املال املدفوع بالكامل  500مليون ريال
سعودي
ب رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية:

ترخيص من هيئة السوق املالية رقم  07076-37بتاريخ ( )2007/07/22تاريخ بدء ممارسة العمل يف 2008/04/05
ج.العنوان املسجل وعنوان العمل ألمني احلفظ:

 oوصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
حيتفظ امني احلفظ بسجالت وحسابات متعلقة يف األصول و االلتزامات و الدخل و املصروفات املتعلقة ويُعدُّ أمني
احلفظ مسؤو ًال عن حفظ أصول الصندوق ومحايتها لصاحل مالكي الوحدات ،وهو مسؤول كذلك عن اختاذ
مجيع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق حبفظ أصول الصندوق.

 oأقر أمني احلفظ بأن مدير الصندوق قد قام باأليت:

 oإصدار ونقل واسترداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق
ومذكرة املعلومات.
 oتقومي وحساب سعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق
ومذكرة املعلومات.

 .6احملاسب القانوين:
اخلراشي وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون ،الرياض  14482ص ب  8206هاتف 0114784009 :فاك :
 01147749240اململكة العربية السعودية ترخيص رقم (.)91

 .7اسم وعنوان احملاسب القانوين:

اخلراشي وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون
ب .العنوان املسجل وعنوان العميل للمحاسب القانوين
الرياض  ،شارع امللز
ص.ب 8306 :الرياض 11482
اململكة العربية السعودية

 oيقر احملاسب القانوين بأن:
 oالقوائم املالية أُعدّت وروجعت وفقاً ملعايري احملاسبة الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني
القانونيني وأحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 oالقوائم املالية تقدّم صورة صحيحة وعادلة لصايف الدخل وصايف األرباح واخلسائر ألصول صندوق
االستثمار عن الفترة احملاسبية لتلك القوائم.
 oالقوائم املالية تقدم صورة صحيحة وعادلة للمركز املايل لصندوق االستثمار يف هناية الفترة.

 .8القوائم املالية:
 .9تتوفر القوائم املالية حسب الطلب و بدون اي مقابل. .

