تقرير السنوي االولي لصندوق كسب للتوزيعات للعام 6102م

مدير الصندوق:
شسن٘ نسب املالٔ٘ ٍّٕ شسن٘ مساٍن٘ سعْدٓ٘ مكفل٘ ،مبْجب سجل جتازٖ زقه
ّ 5151003101عيْاىَا السٜٔسٕ طسٓل العلٔا العاو ،ص.ب ، 931393
اسه ّعيْاٌ مدٓس الصيدّم:

السٓاض ،55931املْقع اإللهرتّىٕ )،: (www.kasbcapital.saمدٓس الصيدّم
شدص مسخص مً قبل ٍٔ ٘ٝالسْم املالٔ٘ بأىصط٘ اإلدازٗ ّالتعامل بصف٘ أصٔل ّاحلفظ
ّالرتتٔب ّاملصْزٗ يف سْم األّزام املالٔ٘ مبْجب تسخٔص زقه ( )13120- 93الصادز
بتازٓذ 0113/12/10و.

اسه ّعيْاٌ مدٓس الصيدّم مً الباطً ّ/أّ
مستصاز االستجناز (إٌ ّجد):

ال ْٓجد مدٓس صيدّم بالباطً
ناىت ىسب٘ االستجناز يف ىَآ٘ العاو 5102و %9109 .بٔينا ناىت  %3.08يف ىَآ٘ العاو

مساجع٘ ألىصط٘ االستجناز خالل الفرتٗ:

5102و .انتتب الصيدّم يف نل مً "شسن٘ الصسم االّسط للسعآ٘ الصحٔ٘" ّ "شسن٘
الٔنام٘ للصياعات احلدٓدٓ٘"

تكسٓس عً أدا ٛصيدّم االستجناز خالل الفرتٗ:

تْشٓعات خالل الفرتٗ مبا ٓعادل ّ %809ناٌ ادا ٛالصيدّم يف العاو 5102و
مكازى٘ ب  %308ملؤشس السْم العاو لتداّل ّ  %200ملؤشس الصيدّم

تفاصٔل أٖ تغٔريات حدثت عل ٙشسّط
ّاحهاو ّمرنسٗ املعلْمات (باليسب٘
للصيدّم العاو) أّمستيدات الصيدّم (

ال ْٓجد

باليسب٘ للصيدّم اخلاص) خالل الفرتٗ:
أٖ معلْم٘ أخس ٚمً شأىَا أٌ ُتنَهًِّ مالهٕ
الْحدات مً اختاذ قساز مدزّس ّمبين علٙ
معلْمات نافٔ٘ بصأٌ أىصط٘ الصيدّم خالل

ال ْٓجد

الفرتٗ:
إذا ناٌ صيدّم االستجناز ٓستجنس بصهل
نبري يف صيادٓل استجناز أخس ،ٚجيب
اإلفصاح عً ىسب٘ زسْو اإلدازٗ احملتسب٘ علٙ
الصيدّم ىفسُ ّالصيادٓل اليت ٓستجنس فَٔا

ال ْٓجد

الصيدّم:
بٔاٌ حْل العنْالت اخلاص٘ اليت حصل علَٔا
مدٓس الصيدّم خالل الفرتٗ ،مبٔياً بصهل

ال ْٓجد

ّاضح مأٍتَا ّطسٓك٘ االستفادٗ ميَا:
أٖ بٔاىات ّمعلْمات أخس ٚأّجبت ٍرِ
الالٜح٘ تطنٔيَا بَرا التكسٓس:

ال ْٓجد

%80.-

القوائم املالية:
جيب أٌ تعدّ الكْاٜه املالٔ٘ لفرتٗ احملاسب٘
السيْٓ٘ (أّ الفرتٗ األّلٔ٘ اليت ٓغطَٔا التكسٓس)
لصيدّم االستجناز ّفكاً للنعآري احملاسبٔ٘
الصادزٗ عً اهلٔ ٘ٝالسعْدٓ٘ للنحاسبني
الكاىْىٔني.

سْف ٓته اصداز الكْاٜه املالٔ٘ ّفكاً للنعآري احملاسبٔ٘ الصادزٗ عً اهلٔ ٘ٝالسعْدٓ٘
للنحاسبني الكاىْىٔني ّسْف ٓته االعالٌ عيَا يف مْقع الصسن٘ ّ مْقع تداّل بيَآ٘ شَس
مازس 510.و

