
  

 

مجموعة كسب المالية      

 : مفتوحالنوع 

 8662-60-41: تاريخ التأسيس 

  مجموعة كسب المالية: مدير الصندوق 

 : تنمية رأس المالنوع األصول 

  مؤشر كسب للطروحات: المؤشر االسترشادى 

 : األسهم التصنيف 

 : لايرعملة الصندوق 

46.66سعر التأسيس :.   

صندوق كسب للطروحات األولية       5102تقرير النصف سنوي     

 العملة : لاير                                         التصنيف الفرعى : متوافق مع الشريعة                              8662-60-41تاريخ التأسيس   : 

 10.6134سعر الوحدة  :              81.61تغير السعر عن بداية العام :                           833,249,219صافى قيمة األصول : 

 

 استراتيجية االستثمار

يقوم الصندوق باالستثمار في  اليويرو ياو األولييية ليليشيردياو السي يوديية 
سينيواوإ إفيافية إليى  3والخليجية و الت  لم يمض على إدراجها أدثر من 

االستثمار ف  عملياو أو صناديق المراب ة المتدنية المخاور الميتيوافيقية مي  
الفوابو الم ددة من قبل اللجنة الشرعية التاب ة لليشيرديةذ و ليح ليتي يقيييق 

  عائداو استثمار للمشتردين تزيد عن المؤشر اإلرشادي إ

  هدف الصندوق

  يهدف الصندوق إلى تنمية أموال المشتردين على المدى الوويلإ

التعليق      

 06,666.66 الحد األدنى لالسترداد 06,666.66 الحد األدنى لالشتراك

 %1721 رسوم اإلسترداد %07.2 رسوم االشتراح

 % 1711 رسوم األداء %5711 رسوم اإلدارة

 %1711 رسوم ال فظ سنوي نوع رسوم اإلدارة

 التحليل األحصائى

 الربع االول األداء
نصف 
 سنوي

منذ 
 التأسيس

سنة 3 سنوات 0   

 

متوسط العائد 
 السنوي للصندوق

 

 

-0781% 

 

 

3736% 

 

 

0790% 

 

5766% 5701% 

العائد السنوي 
 للصندوق

 

 

-03780% 

 

 
 

3.7.0% 

 

 
 

537.2% 

 

34706% 56750% 

االنحراف 
المعياري السنوي 

 للصندوق

 

 

04724% 

 

 

08702% 

 

 

02758% 

 

06768% 06742% 

مؤشر شارب 
 للصندوق

-0719 079. 0745 0793 074. 

8643ديسمبر    8641ديسمبر    

 .6,13..,.50 68.,21,028 إجمالي األصول

 56,698 03,1.2 إجمالي المطلوبات

 49,339.,.50 21,042,693 حقوق المساهمين

 .58,951,53 04,3.8,3.3 صافى الدخل

 األصول والخصوم

جاء صندوق دسب للورو او األولية ف  المردز الثالث من  يث 

ال ائد من  بداية ال ام  ف  ترتيب  صناديق االستثمار بالمملدة ال ربية 

%  تى نهاية 54714الس وديةذ و لح ب وائد من  بداية ال ام بلغو 

7 5102النصف االول من ال ام ال ال    

الورو او األولية للشرداو بشدل أساس  ف  و قق الصندوق ال ي يستثمر  

 ف سنواو  3الس ودية والخليجية و الت  لم يمض على إدراجها أدثر من 

إ وعائد  5102خالل النصف األول من عام  .079مؤشر شارب 

% ف  الرب  03780–% مقارنه ب 3.7.0نصف سنوي بنسبه 

 األولإ

أما عن مستوى المخاور فنرى ان االن راف الم ياري للصندوق 

% ف  الرب  االول وه ا يدل 04724% مقارنة ب 08702ارتف  ال  

7على ارتفاع م دل المخاور لالستثمار بالصندوق  
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 توزيع القطاعات نسب قطاعات الصندوق

 النسبة من صافى قيمة االصول قطاعات

%51711 التجزئة  

%03751 الفنادق والسيا ة  

%00761 االسمنو  

%8781 الزراعة والصناعة الغ ائية  

%791. التشييد والبناء  

%38721 النقد والمراب ة  

%011711 اإلجمالي  

 الصندوق 

%02726 شهر  

%02799 شهور 3  

%54714 شهور 6  

%54714 تغير السعر منذ بداية العام  

%52761 سنة 1  

سنوات 3  04.74.%  

%361744 تغير السعر منذ التأسيس  

 عائد الصندوق

 أداء الصندوق )نسبة التغير من صافي قيمة الوحدة(

13%

12%

9%
8%

38%

التجزئة الفنادق والسيا ة االسمنو

الزراعة والصناعة الغ ائية التشييد والبناء النقد والمراب ة

8640تذبذب السعر خالل النصف األول    

 األداء

  مقارنة ب ائد  5102-6-31% ف  54714بلغو عوائد الصندوق

 يث يمثل ه ا ارتفاع ف  أداء  5102-3-30% ف  0782قدره 

 % 557097الرب  الثان  قدره 

 درجة المخاور ف  الصندوق مرتف ةإ 


