البيان الربعي الثالث لعام 2021م لصندوق كسب ألسواق النقد

.1أهداف صندوق إلستثمار:
مع املحافظة على رأس املال بالدخول في إستثمارات قليلة املخاطر من خالل االستثمار في يهدف الصندوق إلى تنمية أموال املشتركين على املدى القصير
أدوات اسواق النقد مثل املرابحات قصيرة األجل وعقود املضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع االسالميةو الصكوك و االستثمار في وحدات
صناديق السيولة واملرابحة واسواق النقد املطروحة طرحا عام واملرخصة من قبل هيئة السوق املالية ،و التي تتوافق مع الضوابط الشرعية املحددة
من قبل الهيئة الشرعية التابعة لشركة كسب املالية .
 .2تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثماروطرح وحداته:
تمت موافقة هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحا عاما بتاريخ 1429/11/4هـ املوافق
2008/11/2م.

.3سعرالوحدة عند الطرح:
تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00
.4حجم الصندوق:
حجم الصندوق كما في  8,881,553.08 2021-09-30ريال سعودي

.5نوع الصندوق:
أدوات اسواق النقد مثل املرابحات قصيرة األجل وعقود املضاربة والوكالة والودائع وغيرها من الودائع االسالمية مع االطراف النظيرة في دول مجلس
التعاون الخليجي التي ينظمها/يرخصها البنك املركزي السعودي او غيرها من السلطات املختصة ذات الطبيعة املماثلة في سلطات قضائية اخرى
بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي ,الدوالر االمريكي او غيرها.
.6عملة الصندوق:
يتعامل الصندوق بالريال السعودي فقط ويجب على املشتركين إيداع أموالهم في حساب مدير الصندوق بالريال السعودي فقط ويعامل مدير
الصندوق جميع الحواالت الواردة من خارج اململكة أو أي عمالت غير الريال السعودي باملبالغ الفعلية املستلمة بالريال السعودي.

.7مستوى املخاطر:
منخفض املخاطر.

.8املؤشراإلسترشادي:
سايبور-معدل الفائدة على الريال بين البنوك لثالثة أشهر والذي تعلن عنه ساما.

.9مصطلحات الصندوق:
االنحراف املعياري :التذبذب في عوائد صناديق االستثمار
مؤشرشارب  :العائد االستثماري املعدل حسب املخاطر
خطأ التتبع  :الفرق بين اداء الصندوق واملؤشر
بيتا  :مقياس ملدى حساسية الصندوق للحركة في سوقه
ألفا  :الفرق بين اداء الصندوق واملؤشر
مؤشراملعلومات  :الفرق بين اداء الصندوق واملؤشرنسبة الى التذبذب

.10معلومات األسعار كما في نهاية الربع الثالث (:)2021/09
سعر الوحدة

 10.84لاير سعودي

التغري يف سعر الوحدة

%0.42

إمجايل وحدات الصندوق

 819,240.63وحدة

إمجايل صايف األصول

 8,881,553.08لاير سعودي

 .11بيانات االتصال بمدير الصندوق:


املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق. www.kasbcapital.sa :



االستفسار من خالل البريد اإللكتروني ملدير الصندوق. info@kasbcapital.sa :



هاتف920000757 :

.12معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثالث (:)2021/09
البند
نسبة األتعاب اإلجمالية TER
نسبة اإلقتراض
مصاريف التعامل
استثمار مدير الصندوق
األرباح الموزعة
عدد ايام المتوسط المرجح

قيمة

%

19,005.50
0
0
0

0.21
0
0
0
N/A
423.71

.13بيانات ملكية استثمارات الصندوق:
%100
%

ملكية تامة
حق المنفعة

 .14إخالء المسؤولية:
يج ــب عل ــى املس ــتثمرين املحتمل ــين ق ـرا ة ش ــرو وأحك ــام الص ــندوق م ــع م ــذكرة املعلوم ــات واملس ــتندات األخ ــرى لص ــندوق اإلس ــتثمار قب ــل اتخ ــاذ أي ق ـرار
استثماري يتعلق باإلستثمار في الصندوق من عدمه.

 .15أكبر عشرة استثمارات للصندوق:
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
Saudi Aramco
Sukuk Period 9

Falcom Murabaha Alkhair capital Alawal Murabaha
Fund
Murabaha Fund
Fund

 .16توزيع أصول الصندوق:
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
Saudi Aramco
Sukuk Period 9

Alawal Murabaha
Fund

Alkhair capital
Murabaha Fund

Falcom Murabaha
Fund

 .17العائد:
البند

 3أشهر

سنه حتى
تاريخه

سنة واحدة

 3سنوات

 5سنوات

أداء الصندوق
أدءا المؤشر
االسترشادي
فارق األداء

0.18%
0.13%

0.42%
%0.41

0.40%
0.57%

3.14%
()2.30%

5.12%
6.49%

%0.05

%0.01

%0.17-

%5.44

%1.37-

.18األداء والمخاطر:
معايير األداء
والمخاطر
االنحراف المعياري
مؤشر شارب
خطأ التتبع
بيتا
ألفا
مؤشر المعلومات

3أشهر

سنه حتى تاريخه

سنه واحدة

 3سنوات

 5سنوات

0.0016

0.0008

0.0008

0.0005

0.0004

1.0501

5.0950

4.9524

65.9791

137.2861

%0.05

%0.01

%0.17-

%5.44

%1.37-

0.8003

0.4935

0.7820

1.1721

1.2827

%0.05

%0.01

%0.17-

%5.44

%1.37-

0.2906

0.0139

()2.0377

114.4140

()36.6579

 .19األداء منذ بداية الصندوق:
Unit Price
11.00
10.50
10.00
Unit Price

9.50

 .20نسبة رسوم االدارة للصناديق المستثمر فيها
الصندوق

النسبة

Falcom Murabaha Fund

%0.50

Alkhair capital Murabaha Fund

%0.25

Alawal Murabaha Fund

%0.50

