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 الصندوق: مدير

 :الصيدّق مدٓس ّعيْاٌ اسه

 زقه جتازٖ سجل مبْجب مقفل٘، سعْدٓ٘ مشاٍن٘ شسك٘ ٍّٕ املالٔ٘ كشب شسك٘

 ، 931393 ب.ص العاو، العلٔا طسٓق السٜٔشٕ ّعيْاىَا 5151003101

 الصيدّق ،مدٓس: (www.kasbcapital.sa) اإلللرتّىٕ املْقع ،55931السٓاض

 ّاحلفظ أصٔل بصف٘ ّالتعامل اإلدازٗ بأىصط٘ املالٔ٘ الشْق ٍٔٝ٘ قبل مً مسخص شدص

 الصادز (13120-93) زقه تسخٔص مبْجب املالٔ٘ األّزاق سْق يف ّاملصْزٗ ّالرتتٔب

 .و10/12/0113 بتازٓذ

 ّ/أّ الباطً مً الصيدّق مدٓس ّعيْاٌ اسه

 بالباطً صيدّق مدٓس الْٓجد :ّجد( )إٌ االستجناز مشتصاز

 املساحب٘ صيادٓق يف %0309 ّ االسَه يف %2109 ٍٕ الفرتٗ ىَآ٘ يف االستجناز ىشب٘ :الفرتٗ خالل االستجناز ألىصط٘ ع٘مساج 

 :الفرتٗ خالل االستجناز صيدّق داٛأ عً تقسٓس
 القيمة المضافة

مؤشر 
 الصندوق

 الصندوق

3.5% 0.9% 4.4% 
 0153-12-91 حتٙ العاو بدآ٘ مير

 شسّط علٙ حدثت تغٔريات أٖ تفاصٔل

 )باليشب٘ املعلْمات ّمركسٗ ّاحلاو

 ) الصيدّق مشتيداتأّ العاو( للصيدّق

 :الفرتٗ خالل اخلاص( للصيدّق باليشب٘

 الصسعٔ٘ اهلٔٝ٘ يف تغري

 الصسعٔ٘ اهلٔٝ٘ أدّاز يف تغٔري

 الصسعٔ٘ اهلٔٝ٘ زسْو احتشاب طسٓق٘ اعادٗ

 االدازٗ اتعاب زسْو احتشاب طسٓق٘ اعادٗ

 الشعْدٖ الشْق مصطلح تعسٓف اضاف٘

 ماللٕ ُتَنلًِّ أٌ شأىَا مً أخسٚ معلْم٘ أٖ

 علٙ ّمبين مدزّس قساز اختاذ مً الْحدات

 خالل الصيدّق أىصط٘ بصأٌ كافٔ٘ معلْمات

 :الفرتٗ

 ْٓجد ال

 بصلل ٓشتجنس االستجناز صيدّق كاٌ إذا

 جيب أخسٚ، استجناز صيادٓق يف كبري

 علٙ احملتشب٘ اإلدازٗ زسْو ىشب٘ عً اإلفصاح

 فَٔا ٓشتجنس اليت ّالصيادٓق ىفشُ الصيدّق

 :الصيدّق

 بَا: املشتجنس الصيادٓق يف االدازٗ زسْو

 الصيدّق زبح مً %51 – الشعْدٖ بالسٓال للنساحب٘ اجلزٓسٗ صيدّق

 %101 – للنساحب٘ كشب صيدّق

 علَٔا حصل اليت اخلاص٘ العنْالت حْل بٔاٌ

 بصلل مبٔيًا الفرتٗ، خالل الصيدّق مدٓس

 :ميَا االستفادٗ ّطسٓق٘ مأٍتَا ّاضح
 ْٓجد ال

 ٍرِ أّجبت أخسٚ ّمعلْمات بٔاىات أٖ

 ْٓجد ال التقسٓس: بَرا تطنٔيَا الالٜح٘



 

 

 ة:املالي القوائم
 احملاسب٘ لفرتٗ املالٔ٘ القْاٜه تعّد أٌ جيب

 التقسٓس( ٓغطَٔا اليت األّلٔ٘ الفرتٗ )أّ الشيْٓ٘

 احملاسبٔ٘ للنعآري ّفقًا االستجناز لصيدّق

 للنحاسبني الشعْدٓ٘ اهلٔٝ٘ عً الصادزٗ

 القاىْىٔني.

 التقسٓس ىَآ٘ يف مسفق٘ املالٔ٘ القْاٜه

 

 






































