التقرير السنوي لصندوق كسب للمراحبة للعام 2020

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

 oأهداف وسياسات االستثمار وممارساته:
يهدف الصندوق إلى تنمية أموال المشتركين على المدى القصيرمع المحافظة على رأس المال بالدخول
في إستثمارات قليلة المخاطر من خالل االستثمار في مرابحات قصيرة األجل و الصكوك و االستثمار في
وحدات صناديق السيولة والمرابحة واسواق النقد المطروحة طرحا عام والمرخصة من قبل هيئة السوق
المالية ،و التي تتوافق مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب المالية
.سيتم اإلستثمار في:
 مرابحات قصيرة األجل
 الصكوك وقد تكون جهة اصدارها محلية ام عالمية ويتم تقييم الصكوك بناءا على الية تقييم داخلية
لدى مدير الصندوق حيث يقوم مدير الصندوق بتقييم الصكوك وجهة اصدارها بناءا على عدد من
العوامل على سبيل المثال ال الحصر تصنيف البلد االئتماني الذي تنتمي اليه الجهة المصدرة المالئة
المالية وكفاءة االصول واالرباح.
 االستثمار في وحدات صناديق السيولة والمرابحة واسواق النقد المطروحة طرحا عام والمرخصة من
قبل هيئة السوق المالية .على ان تكون متوافقة مع الضوابط الشرعية المحددة من قبل الهيئة الشرعية
التابعة لمجموعة كسب المالية .و سيتبع في الصندوق استراتيجية التنويع لتقليل المخاطر كما سيتم
مقارنة األداء بالفائدة على الريال السعودي لثالثة أشهر بين البنوك .كما سيقوم مدير الصندوق
باإلقتراض لمصلحة الصندوق بما ال يزيد عن  %10من إجمالي قيمة الصندوق متى ما دعت الحاجة
إلى ذلك
نوع اإلستثمار

الحد األدنى

الحد األعلى

مرابحات قصيرة األجل

%0

%100

الصكوك

%0

%40

وحدات صناديق السيولة واملرابحة واسواق النقد

%0

%50

 oسياسة توزيع الدخل واألرباح:
لن يتم توزيع ارباح وحدات الصندوق على المشتركين

 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

10,162,714.39

2019
8,440,548.16

2018

2017

2016

25,282,050.26

16,608,382.4

30,739,862

10.41

10.35

الصندوق
سعر الوحدة

10.73

10.80

10.56

 oأعلى وأقل صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
2017

2016

اعلى،اقل/السنة

2020

اعلى قيمة

10.80

2019
10.56

2018
10.56

10.35

10.35

10.27

اقل قيمة

10.73

10.73

10.42

10.41

 oعدد الوحدات املصدرة يف هناية كل سنة مالية
2020

عدد الوحدات/السنة
عدد الوحدات املصدرة
يف هناية كل سنة

936,682.26

2019
786,400.90

2018

2017

2,394,388.30

1,594,683.9

2016
2,970,172.7

مالية.

 oقيمة األرباح املوزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
ال ينطبق على الصندوق

 oنسبة املصروفات:
القيمة

2020

نسبة املصروفات

%1.23

2019
%1.99

2018
0.49%

2017

2016

1.03%

%0.65

 oسجل أداء يغطي العائد اإلمجايل لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،ومخس سنوات( ،أو منذ
التأسيس):
املدة
االداء

سنة
%0.59

ثالث سنوات
3.71%

مخس سنوات
5.06%

منذ االطالق
%7.96

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

العائد

السنة

%0.59
%1.65

2020

%1.38
0.7%
0.7%
0.2%
0.3%
0.3%
0.6%
0.1%
0.8%
0.4%

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

 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

0.02%

1,760

مصاريف اتعاب االداره

0.55%

56,394

ضريبة القيمة املضافة

0.06%

5,601.80

اخرى

0.60%

60,945

 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 الرئيس 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).
اليوجد

 oمراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة.
حقق الصندوق  %0.6خالل عام 2020

 oتقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة
حقق الصندوق  %0.6خالل عام 2020

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

 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.
صندوق اجلزيرة للمراحبة بالريال  %15 :من االداء االجيايب صندوق فالكم للمراحبة %0.5 :-صندوق االول للمراحبة %0.5 :

 oالعموالت اخلاصة اليت حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبيناً بشكل واضح
ماهيتها وطريقة االستفادة منها.
اليوجد
 oأي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت هذه الالئحة تضمينها هبذا التقرير.
 oاليوجد

 .4أمني 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 مسؤوالً 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.

 .5احملاسب القانوين:
اخلراشي وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون ،الرياض  14482ص ب  8206هاتف 0114784009 :فاكس:
 01147749240اململكة العربية السعودية ترخيص رقم (.)91

 .6اسم 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.

 .7القوائم املالية:
 .8تتوفر القوائم املالية حسب الطلب و بدون اي مقابل. .

