عملة الصندوق
والمؤشرات األساسية

الريال السعودي

درجة المخاطرة

منخفض الى متوسطة المخاطرة
( للمزيد من المعلومات عن المخاطر
نأمل الرجوع إلى الفقرة رقم  10الخاصة
بالمخاطر الرئيسة )

استراتيجية االستثمار

االستثمار في أوراق وأداوات مالية
متنوعة في أسواق النقد واإلستثمارات
األخرى محليا و/أو خليجياً  .وتنحصر
استثمارات الصندوق بشكل عام في
عقود المرابحات ،وفي وحدات صناديق
المرابحة ،صناديق السيولة،الصناديق التي
تستثمر في األسهم المدرجة والصناديق
العقارية المرخصة و المطروحة طرحاً
عاماً و الطروحات األولية المتوافقة مع
الضوابط الشرعية لشركة كسب المالية
في السوقين السعودي و الخليجي .

الحد األدنى لالشتراك

 500ريال سعودي

الحد األدنى لالشتراك االضافي

 500ريال سعودي

الحد األدنى لالسترداد

ال يوجد

الحد األدنى الواجب لرصيد
االستثمار االحتفاظ به

ال يوجد

أيام قبول طلبات االشتراك
واالسترداد
آخر موعد الستالم طلبات
االشتراك واالسترداد

أيام العمل الرسمية في المملكة طبقاً
أليام العمل الرسمية في تداول و البنوك
الرسمية

قبل أو عند الساعة الثالثة في اليوم
الذي يسبق يوم التعامل

أيام التعامل  /التقويم

يوم االثنين و يوم الخميس من كل
اسبوع ،وعندما ال يكون هذا اليوم يوم
عمل فان يوم التعامل التالي هو اليوم
المعتمد.

موعد دفع قيمة الوحدات
المستردة للمشتركين

قبل الساعة الثالثة من اقفال العمل
في اليوم الرابع التالي لنقطة التقويم

رسوم االشتراك

ال يوجد اي رسوم

أتعاب اإلدارة

 %1سنوياً تحسب يومياً من صافي
أصول الصندوق وتدفع شهرياً لمدير
الصندوق.

رسوم االسترداد

ال يوجد اي رسوم

مرخ ــص م ــن قب ــل هيئ ــة الس ــوق المالي ــة

ص.ب  395737الري ـ ـ ـ ـ ـ ــاض 11375
الـمـمـلـك ـ ـ ـ ــة الـع ــربيـ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ــعودي ــة
هاتـ ـ ـ ـ ــف +966 11 207 9979
فاك ـ ـ ــس +966 11 207 9963
www.kasbcapital.sa
ترخي ــص هيئ ـ ـ ـ ــة السـ ـ ـ ــوق المالي ـ ـ ـ ــة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رقم  07062-37ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

صندوق كسب لالدخار واالستثمار
KASB Saving and Investment Fund
عن الصندوق :

صندوق كسب لإلدخار واإلستثمار هو صندوق استثماري
مفتوح يستهدف تقديم وتسهيل خدمات االدخار واالستثمار

وتشجيع الثقافة االدخارية في االوعية االستثمارية المناسبة.

أهداف الصندوق :يهدف إلى تحقيق العوائد والنمو في راس
المال على المدى المتوسط والطويل وذلك باإلستثمار في

أوراق وأداوات مالية متنوعة في أسواق النقد واإلستثمارات
األخرى محليا و/أو خليجياً  .وتنحصر استثمارات الصندوق
بشكل عام في عقود المرابحات ،وفي وحدات صناديق

المرابحة ،صناديق السيولة،الصناديق التي تستثمر في األسهم
المدرجة والصناديق العقارية المرخصة و المطروحة طرحاً عاماً

و الطروحات األولية المتوافقة مع الضوابط الشرعية لشركة

كسب المالية في السوقين السعودي و الخليجي .

مميزات الصندوق:

·المساعدة على االدخار وتوجيه االصول في اوعية
استثمارية مالئمة لحاجات المستثمرين.

·االستقطاع الشهري من الراتب للوصول الى االهداف
االستثمارية للعميل.

·مخاطر منخفضة الى متوسطة وتعتبر موزونة
ومالئمة الهداف العمالء.

بناء على الدراسات والتقارير التي تعدها
·اإلستثمار ً
شركة كسب المالية.
بناء على نسب
·تلتزم إدارة الصندوق بتطهير أي ارباح ً
التطهير التي تعتمدها الهيئة الشرعية.

متطلبات اإلستثمار في الصندوق:

·الهوية الوطنية سارية المفعول للسعوديين.

·إقامة وجواز سفر ساريين المفعول للمقيمين.
·تعبئة اتفاقية فتح الحساب اإلستثماري.

·االطالع والتوقيع على نشرة الشروط واألحكام.
·تعبئة طلب االشتراك.

إن درجة المخاطرة بالصندوق منخفضة الى متوسطة ،يرجى
الرجوع الى شروط وأحكام الصندوق للحصول على مزيد من
التفاصيل حول المخاطر ذات الصلة .وللحصول على نسخة
من شروط وأحكام الصندوق يرجى زيارة فروع شركة كسب
المالية أو من خالل الموقع االلكتروني ،كما يجب قراءة
شروط وأحكام الصندوق بحرص قبل الشروع في االستثمار،
ويمكن الحصول على التقارير المالية الخاصة بالصندوق
من خالل الطلب من مدير الصندوق أو زيارة موقع تداول،
تطبق جميع الرسوم والمصاريف واألتعاب المذكورة
بشروط وأحكام الصندوق ،علما أن قيمة اإلستثمار في
صندوق االستثمار متغيرة وقد تتأثر بالزيادة أو النقص ،إن
دخل الورقة المالية يمكن أن يتغير ،إن األسعار أو الدخل
يمكن أن تنخفض كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغ
أقل من المبلغ المستثمر ،حيث أن االشتراك في مثل هذا
الصندوق ال يعتبر إيداع مبلغ لدى بنك محلي .إن التغير في
أسعار العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو
دخل الورقة المالية ،وقد اليكون هذا اإلعالن مالئما لجميع
العمالء فيجب استشارة مستشارك المالي حول مدى
المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها .ويحق لشركة كسب
المالية أو الشركات التابعة لها أن تستثمر في الصندوق.
شركة كسب الماليـة (مدير الصنـدوق) شـركة مساهمة
سعودية مقفلــة ،بموجب سجل تجاري رقم 1010227520
وعنوانها الرئيسي طريق العليا العام ،ص.ب ، 395737
الري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ،11375هـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـ ـ ــف رق ـ ـ ـ ـ ــم 0112079979:
فاك ـ ـ ـ ـ ــس رقم  0112079963الـ ـ ـمـ ــوقـ ـ ــع اإللـك ـتــرونـ ـ ــي:
(. )www.kasbcapital.sa
مدير الصندوق شخص مرخص من قبل هيئة السوق
المالية بأنشطة اإلدارة والحفظ والترتيب والمشورة
والتعامل بصفة أصيل لألوراق المالية بموجب ترخيص
رقم ( )07062-37الصادر بتاريخ 04/06/2007م.

