البيان الربعي الرابع للعام 2021م لصندوق كسب للتوزيعات

 .1أهداف صندوق إلستثمار:
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.
 .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 1434/6/25هـ
املوافق 2013/5/5م.
.3سعرالوحدة عند الطرح:
تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00
.4حجم الصندوق:
حجم الصندوق كما في  10,754,293.78 2021-09-30ريال سعودي
.5نوع الصندوق:
االستثمار بشكل رئيس ي في أسهم الشركات السعوديةو القطرية املوزعة لألرباح و املدرجة في سوق األسهم السعودية وبورصة قطر 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.
.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:
مرتفع املخاطر

.8املؤشراإلسترشادي:

املؤشر اإلرشادي للصندوق هو مؤشر كسب للتوزيعات املتوافقة مع أحكام الشريعة.

.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

 .10بيانات االتصال بمديرالصندوق:
 املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق. www.kasbcapital.sa :


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



هاتف920000757 :

.11معلومات األسعار كما في نهاية الربع الرابع (:)2021/12
سعر الوحدة
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
إجمالي وحدات الصندوق
إجمالي صافي األصول
E)/(Pمكرر الربحية

لاير سعودي

10.17
)(%2.89
1,029,870.87
 10,474,332.79 لاير سعودي
26.76

.12معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الرابع (:)2021/12
البند
نسبة األتعاب اإلجمالية TER
نسبة اإلقتراض
مصاريف التعامل
استثمار مدير الصندوق
األرباح الموزعة
عدد مرات التوزيع

قيمة

%

84,775.39
0
4,176
0

%0.80
0
%0.04
0
0
0

.13بيانات ملكية استثمارات الصندوق:
ملكية تامة
حق المنفعة

 .14إخالء المسؤولية:

%100
%0

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

 .15أكبر عشرة استثمارات للصندوق ( رسم بياني ):
2,000,000.00
1,800,000.00
1,600,000.00
1,400,000.00
1,200,000.00
1,000,000.00
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
-

 .16توزيع أصول الصندوق ( رسم بياني ) :
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
-

 .17العائد:
البند

 3أشهر

سنه حتى
تاريخه

سنة واحدة

 3سنوات

 5سنوات

أداء الصندوق
أدءا المؤشر االسترشادي
فارق األداء

()2.89%

23.07%

23.07%

40.13%

23.89%

3.37%

31.39%

31.39%

51.05%

27.41%

()6.25%

()8.32%

()8.32%

()10.92%

()3.52%

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

3أشهر

سنه حتى تاريخه

سنه واحدة

 3سنوات

 5سنوات

0.0086

0.0086

0.0086

0.0108

0.0096

()4.1644

27.2469

27.2469

35.7260

61.4295

()6.25%

()8.32%

()8.32%

()10.92%

()3.52%

0.2756

1.0271

1.0271

1.0739

1.0345

()6.25%

()8.32%

()8.32%

()10.92%

()3.52%

()7.1690

()9.3016

()9.3016

()10.4815

)(3.7504

 .19األداء منذ بداية الصندوق ( رسم بياني ):
Unit Price

Unit Price

12.00
10.00
8.00
6.00

