البيان الربعي للربع الرابع 2021م لصندوق كسب المرن لإلسهم السعودية

.أهداف صندوق إلستثمار:
صندوق كسب املرن لألسهم السعودية هو صندوق استثماري مفتوح ،يهدف إلى تنمية أموال املشتركين على املدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم
الشركات السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية واملتوافقة مع الضوابط الشرعية املحددة من قبل هيئة الرقابة الشرعية التابعة لشركة كسب
املالية .وتهدف إدارة الصندوق إلى اختيار عدد قليل من األسهم وإدارتها بطريقة نشطة مع املرونة بغرض تحقيق عوائد للمستثمرين دون اإلرتباط
بمؤشر أو باألوزان النسبية ملؤشرات السوق كما يمكن ملدير الصندوق استثمار السيولة النقدية الزائدة في الصندوق في أدوات نقدية قصيرة األجل
متوافقة مع املعايير الشرعية لتحسين عائد الصندوق .كما أنه لن يتم توزيع ارباح وحدات الصندوق على املشتركين وإنما سيعاد استثمارها مما ينعكس
إيجابا على قيمة وسعر وحدة الصندوق.
هو معيار املقارنة ألداء KSB Saudi Sharia Indexلن يكون الصندوق مرتبطا بأي مؤشر لألسهم وسيكون مؤشر كسب الشرعي لإلسهم السعودية
وسيتم تحديد املجال اإلستثماري للصندوق بالتوافق مع هيئة الرقابة الشرعية لشركة كسب IDEAL Ratingsالصندوق حيث يتم احتسابه بواسطة
املالية وتحديثه بشكل دوري ( على االقل كل ثالثة أشهر ).
 .2تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثماروطرح وحداته:
تم ت موافقتتة هيئتتة الستتوق املاليتتة فتتي اململكتتة العربيتتة الستتعودية علتتى تأستتيس ه ت ا الصتتندوق وطتترح وحداتتته طرحتتا عامتتا بتتتاري 2015/9/14م تعتتديل
1442/10/17هت املوافق2021/05/27م.
.3سعرالوحدة عند الطرح:
تم تحديد سعر الوحدة عند الطرح 10.00
.4حجم الصندوق:
حجم الصندوق كما في  32,567,365.67 2021-09-30ريال سعودي
.5نوع الصندوق:
االستثمار في أسهم الشركات السعودية املدرجة في السوق املالية السعودية بشكل أساس ي و كما سيستثمر الصندوق في الطروحات العامة االولية
املحلية باالضافة الى االستثمار في الصناديق االستثمارية.
.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 املخاطرة
.8املؤشراإلسترشادي:
مؤشر كسب الشرعي لألسهم السعودية

.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
 15.79لاير سعودي
%1.80
2,107,607.99
33,285,994.95
22.62

سعر الوحدة
التغير في سعر الوحدة مقارنة بالربع السابق
إجمالي وحدات الصندوق
صافي األصول
 E/Pمكرر الربحية

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

قيمة

%

204,024.42
0
23,863.06
0

%0.62
0
%0.07
0
N/A

.13بيانات ملكية استثمارات الصندوق:
ملكية تامة
حق المنفعة

%100
%

 .14إخالء املسؤولية:
يج تتب عل تتى املس تتتثمرين املحتمل تتين ق تراءة ش تتروط وأحك تتام الص تتندوق م تتع م ت كرة املعلوم تتات واملس تتتندات األخ تترى لص تتندوق اإلس تتتثمار قب تتل اتخ تتا أي ق ترار
استثماري يتعلق باإلستثمار في الصندوق من عدمه.

 .15أكبر عشرة استثمارات للصندوق:
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
-

 .16توزيع أصول الصندوق:
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
-

 .17العائد:
البند

 3أشهر

أداء الصندوق
أدءا المؤشر االسترشادي
فارق األداء

سنه حتى
تاريخه

سنة واحدة

 3سنوات

 5سنوات

1.80%

41.15%

41.15%

%68.94

%65.21

()3.37%
%5.16

25.46%
%15.69

25.46%
%15.69

%46.40
22.54%

%46.58
18.62%

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

3أشهر

سنه حتى تاريخه

سنه واحدة

 3سنوات

 5سنوات

0.0090

0.0074

0.0074

0.0101

0.0091

0.8282

55.3760

55.3760

68.5221

71.2771

%5.16

%15.69

%15.69

22.54%

18.62%

1.1849
%5.16
4.8069

0.9798
%15.69
21.1198

0.9798
%15.69
21.1198

0.8716
22.54%
22.4082

0.8870
18.62%
20.3587

 .19األداء منذ بداية الصندوق:
14
12
10

Unit Price

8
16-11-2018

16-11-2017

16-11-2016

6
16-11-2015

