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ق "ززز صد ي"زززو صي يقالبزززتلر ديق   ززز د ييلتزززمديرزززصيديق "زززوصة يسر رةمزززةي بزززةيق ر  يزززةسي بل  زززةي
ي.فييق ررل ةيق  د يةيق ب ةصيةمنيهي ةيق بة يق ر  يةي

ي

ي

ي"وصة ي بةيق فدصيق    دية
 (ط الشرعٌةمتوافق مع الضواب األجل طوٌل مغلقشبه  عام استثمار عقاري صندوق) 

 نشرة المعلومات

 مقدمة:

ير ر يق  يةق ببلديملىيو يو  يوشد يخ "ةي رصيهلليدةيق    رينيةق "بل  صيةملىيآ هية"  هيأ ر ينية  ص،يفهذه
قأل لي طةيل غل رش هييم د م  د  سيةهةي"وصة يقبتلر د بةيق فدصيق    ديةي"وصة يسةأ   دي شدةطي

  ةقمصيةضةق طييرلتمدي،يةق شدميةيفيير رةمةي بةيق ر  ييق هي ةإشدقفيةت تيرتةقف يرعيق ضةق طيق شدميةي
هي ةيق بة يق ر  يةيفييق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية.يةت صيق شدةطيمني ق " صد ال  ةي"و صي يقالبتلر ديق    د ي

ي.ق رشتد ينةقأل   ديق بل  ةي رل  ةيق   صي ينيرصيديق "وصة ية

يي ةتةي يملى يفي يق "وصة يقالشتدقكق دقغ ين يس في  قالبتلر د قدقد خ ذقت ق ل سالمعلومات نشرةصدقبة
ررنيير ترليني ربتلرديني وشد ق ر لةر تيق ةقدص يفييهذهيقيإن ي “.الفرص العقارٌة كسب "وصة ” فيي الشتدقك 

ق ليقتخ ذيقدقديقالبتلر ديي صيهديق خ د يق بلمرةي ت صيصير يإذقي  وةقيي  لةنيق رخ طديق   روةيفييرلليهذقيقالبتلر د
ي.“    ديةق فدصيق"وصة ي”فييييييييييييي

ي

ييد14/8/2011ق رةقف ييهـ14/9/1432يت ديخ ي وشد  ددتيهذهيق

ي(د21/01/2020)ق رةقف ييهـ26/05/1441ةتديت صيله ي ت ديخي

ي

ي
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 إشعار هــام

ي   "وصة ي  و يةيت رةيق لي يق شدةطيةقأل   ديق خ "ة يقالشتدقكيفييق "وصة يقدقء  ي ةيملىيق دقغ ينيفيي
ي شؤن يقبتلر د  يقدقد يأ  يملىيشدةطييقتخ ذ يق تةقيع ي يثيي ت د يقالشتدقك، يطلة يت صيد يةقبت ر ل ق "وصة 

يإقدقدي يقالشتدقكي رل  ة يق ة صقتيةدبةد يقيرة يةبصقص يملىيطلةيقالشتدقكيةت صيره يق "وصة يةق تةقيع ةأ   د
ي     ةليةق رةقف ةيملىيق شدةطيةقأل   د.

ي ؤوه يم د ي ش ل يق    د يفييبة  يرخ طديي"وفيقالبتلر د يصد ة ييذة يقبت دقضيتدية  صيم  ية، ىيإرتةبطة
ي يفـي يقالبتلر د يرخ طد يق    ديةس"وصة  يق فدص يسيفييتف"يبلاييأ لدي "ةد يس بة يق د يبةيق رخ طد وص

ي بلبتلر ديفييق "وصة سيفييق شدةطيةقأل   د.
 طيرتةقف يرعيق ضةقيقأل ليطةيليغل رش هييم ديهةي"وصة يقبتلر ديم  د يسصندوق كسب الفرص العقارٌةس

يق ر  ية ي بة ير رةمة يفي يق شدمية يق هي ة يإشدقف يةت ت يي،ق شدمية يقةيهصف يق    دقتيالبتلر إ ى يفي د
ق ر  يةيمنيهي ةيق بة يق " صد يةضةق طيال  ةي"و صي يقالبتلر ديق    د ييق ت دي  ةقمص.يرعيقال تمقديق ب ةصية

يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية.يفي
يق "وصة يسر رةمةي بةيق ي  رليق ربإة يةيت رليرصيد يييفيق ةقدص يق ر لةر تيصقةيمني ر  يةس ي،ق وشد هذه

يير نيةق  عيأ ياليتة صيأوهيق ر  ةل،يق  صيةإ ىيق صدقب تيق رر وةي ريعيإ دقءي  صيملرهيةقمت  صه،ي بةيةيإ ص
ق "وصة ييرصيديق دي" ي ة.يةقصيغيديأةيفيه يرضللةيةقدص يإف ص يأيةي  ليإ ىيق وشد يفييتضريوه يمصدييإص يأن

ييهذهيتضروته يق تييق ر لةر تي" ةيرني لتؤ صيق ر  ة ةي   ت دي تيسر رةمةي بةيق ر  يةس يفييت ديخق وشد 
ةاليت طييأ يتؤ يصقتيي،ق وشد  يةيمنير تةي تيهذهيتت رليهي ةيق بة يق ر  يةيأ يربإةةمليهياليإ"صقده ،ي

 يةيرهر ي  وتيمنيأ يخب د يتوتجيمنير يةدصيفييةةتخلييوفبه ي"دق ةيرنيأ يربإي، ه تت ل ي صقته يأةيق تر 
يأةيقالمتر صيملىيأ ي مءيروه .ق وشد يهذهي

(ي52011-25-)دقدي   دقدي يسكسب الفرص العقارٌةس"وصة ي"صدتيرةقف ةيهي ةيق بة يق ر  يةيملىيإوش ءي
يد14/8/2011هـيق رةقف ي14/9/1432ةت ديخي
يق فدصيةيألهصقفيقالبتلر ديقمت  دي صةنيإمصقصه يتديط ي ةيم رةيتذقق وشد يهذهييفييق رة ةص يق ر لةر تيت ت د
يرصيدييفيي،ق خ "ةيقالبتلر ديةيقال تي   تيأةيق ر  ييق ةضعيأة يق ل يرن يق رر وة يق  هةص ي  فة ي ذل ييتد  ين

ياليي صدسير رةمةي بةيق ر  يةق "وصة يسق "وصة ي توريةيقبتلر دقتيق رشتد ينيفييق "وصة ،يةمليهيفإنيرصيدي
ي يرط    ا يي ةن يبةف ي ل"وصة  يق ف لي يقألصقء ي ؤن يت هص يأة يضر ن يق ربتهصفة ليأ  يملىييةمليهي، ةق ص ي ة

ي ت دي تهيق ربت لةيةت ييديقدقديقالبتلر ديفييق "وصة يةت ييديرصى ق رصد ةييق ر لةر تيربل رةيق ربتلرديق  ي د
 صره يرصيديق "وصة يأةيأ يرنيرةظفيهي يسيإنيأيةير لةر تيي. ق خ "ةيق ر  يةيةق تي   تهيةأةض مهيألهصقفه

يةي ةيأنياليت ت دي تة"يةيأل يرشتدكيأةيربتلردي ؤنييبتلرديأةييشتد ي يو"ي ة يأية يت صيد يروه  ق ر "ةص
 ة صقتيفييق "وصة .
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 دلٌل الصندوق

 كسب الفرص العقارٌةصندوق 

ي

 

يمدٌر الصندوق وأمٌن الحفظ ي رة ةيةهييشد ةيرب هري) بة(ير رةمةي بةيق ر  ية: ير فلة، ةيب ةصية

،ي11375،يق دي ض395737ق   ديص.ةةموةقوه يق د يسيطدي يق  لي ي،ي1010227520ب ليت  د يدقدي
ي)يقإل ق رةقعي يق بة يق ر  يةيwww.ksb.com.sa تدةوي: يرصيديق "وصة يشخصيردخصيرنيق ليهي ة ،)

-37ةق تدتيةيةت صيديق رشةد يةق  فظيفييقألةدق يق ر  يةي رة ةيتدخيصيدقدي)يت  رلي "فةيأ"يليةقإلصقد  ل

 .د04/06/2007(يق " صدي ت ديخي07062

ي

ي

ي

 ) مراجع الحسابات(: المحاسب القانونً

يق خدقشييةشد  هير  ب ةنيةردق  ةنيق وةويةن

ييي8206صيةيي14482ق دي ضي

ي0114774924ف  س:يي0114784009ت:ي

  ب ةصيةق ررل ةيق  د يةيق

ي

 

http://www.ksb.com.sa/
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 ملخص الصندوق

ي"وصة ي بةيق فدصيق    دية اسم الصندوق

يقأل ليطةيل رغل ش هي"وصة يقبتلر ديم  د يم دي نوع الصندوق

يرص يق "وصة 

قض فيةي و ءييبوةةقصيتديترصيصيق "وصة يي بوتينيإض فيتينبوةقتيرعيإر  ويةيترصيصه يي4
ةتدي د7/1/2019توتهييييدي1/1/2018 ت ديخييملىيق تر عير   ييق ة صقتيق رو  صي

دي و ءيملىيق تر عير   ييق ة صقتيق رو  صي07/01/2020ترصيصيق "وصة ي تىيت ديخي
دي و ءيملىي7/1/2021ةتديترصيصيق "وصة ي تىيت ديخيي د06/01/2019 ت ديخي

ي د30/12/2019ق تر عير   ييق ة صقتيق رو  صي ت ديخي
ق د ةصيق    د يمنق و تجييق "وصة ييقت ب ةي" ة  تي يعيم  د  

ي

ير رةمةي بةيق ر  يةي) بة( أمٌن الحفظ مدٌر الصندوق و

يق لايريق ب ةص  عملة الصندوق

يرليةنيلايريب ةص يي25،ية صهيقألصوىيلايريب ةص رليةنيي500 حجم الصندوق

ييييق رخ طديةإ ىيم  ييةرتةبطيي المخاطرة درجة

يتلر ديق    د ي   ررل ةقالبتف ص يرنيفدصيقالب استراتٌجٌة االستثمار

يلاير.ي50000 الحد األدنى لالشتراك

يقالشتدقكموصيي "  حيرصيديق "وصة يتصفعيرد يةق ص يرنيق ليق رشتدك ق"ىأ  صي%2 رسوم االشتراك )كحد أقصى(

 الحفظ أتعاب اإلدارة و
يق "وصة يقيرةيأ"ةل" فيييرنبوةيي ش ليد عيبوة يوه يةي ليد ع%يبوةي ايتصفعي2

ي  يرةيق صفتديةي ه  بةيق

يق "وصة أ"ةليتصفعيرنييلايريب ةص يبوةي اييأ في25 أتعاب المحاسب القانونً 

ييتصفعيرنيأ"ةليق "وصة ةيآالفيلايريب ةص يبوةي اي  ليمضي10 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يةليق "وصة أ فيلايريب ةص يبوةي ايتصفعيرنيأ"ي220500  صيأق"ىي أتعاب الهٌئة الشرعٌة )عند الحاجة(

 . بةيق ت لفةيق ف ليةيق تييبةفييتديصف ه موصيق    ةية تكالٌف دراسات الجدوى واالستشارات الفنٌة

يق فيلايري  ليم  ديبوةي ا.ي20ة  صيقملىيي بةيقألب  ديق ب  ص يفييق بة  أتعاب التثمٌن

 أتعاب حسن أداء مدٌر الصندوق
%،يملىيأنيت تبةي15وة ير صقدهي%يرنيأ يم  صييميصيمنير صليم  صيصقخلييب15

يق رص ي صقيةيرنيت ديخيقوته ءيقالشتدقكيفييق "وصة يةتصفعيموصيت"فيةيق "وصة .

يلايريبوةي ا،يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة يي70500 رسوم رقابٌة 

يلايريبوةي ا،يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة يي50000 رسوم النشر فً موقع تداول

يرنيق لي ه تيدبريةيتت ل ي   "وصة يأ يدبةدير  يةيقصييتديفدضه  أخرى

 تارٌخ الطرح
يد(12/11/2011هـي)ق رةقف ي16/12/1432رنييةدي

يد(30/12/2011هـي)ق رةقف ي05/02/1432إ ىييةديي

سعر الوحدة عند بداٌة الطرح )القٌمة 
 االسمٌة(

يدي التي)مشد يدي الت(ي10

 االشتراك والتداول

 ،يرعيإر  ويةيق شدقءيرنيخبلليمرليةيق تصقةلييتديقالشتدقكيخبلليفتد يق طدحيق ر صص (1
يةق تيييتي ه يرصيديق "وصة يإنية صتيمدةضي يع. ق صقخليةي لة صقت

يتديفتحيقالشتدقكيرني صيصيرنيخبلليطدحية صقتي صيص ،يةذ كيموصيق    ةي ترةيلي (2
ي)  صيأق"ىيأد عيردقتيفييق بوة(يفدصيم  ديةي صيص 

ي.ب  ديق ب  ص يفييق بة  بةيقأل مصارٌف التموٌل )إن وجدت(
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 قائمة المحتوٌات

ي

ي7 .......................................................................................................... . قائمة المصطلحات:1

ي7 ........................................................................................................... نبذة عن الصندوق:2

ي8 ........................................................................................................... . الشروط واألحكام:3

ي8 ...................................................................................................... . اسم الصندوق ونوعه:1

ي9 ................................................................................ المكتب الرئٌس: –. عنوان مدٌر الصندوق 2

ي9 ............................................................................................................... . مدة الصندوق:3

ي9 ............................................................................................................ . أهداف الصندوق:4

ي9 .................................................................................... . غرض الصندوق وأهدافه االستثمارٌة:5

ي9 ........................................................................................... . استراتٌجٌات االستثمار الرئٌسة:6

ي11 .............................................................................. . المخاطر الرئٌسة لالستثمار فً الصندوق:7

ي12 .................................................................................................................... االشتراك:8

ي13 ...................................................................................................... . الرسوم والمصارٌف:9

ي14 ................................................................................................. . تثمٌن أصول الصندوق:10

ي14 ...................................................................................... . االشتراك الجدٌد وتداول الوحدات:11

ي15 .......................................................................................................... . إنهاء الصندوق:12

ي15 ................................................................................................. . مجلس إدارة الصندوق:13

ي16 .......................................................................................................... . مدٌر الصندوق:14

ي16 .............................................................................................................. . أمٌن الحفظ:15

ي16 ................................................................................................................... . المطور:16

ي17 ........................................................................................................ . مراجع الحسابات:17

ي17 ................................................................................................. . القوائم المالٌة السنوٌة:18

ي17 ........................................................................................................ . تضارب المصالح:19

ي17 ................................................................................................ . رفع التقارٌر للمشتركٌن:20

ي18 .......................................................................................................... . حجم الصندوق:21

ي18 .................................................................................................... . تارٌخ بدء الصندوق:22

ي18 .......................................................................................................... . الهٌئة المنظمة:23

ي18 ........................................................................ . تارٌخ إصدار نشرة شروط  وأحكام الصندوق:24

ي18 .......................................................................................................... وق:. عملة الصند25

ي19 ................................................................................................. . التصفٌة وتعٌٌن مصٍف:26

ي19 ...................................................................................................... . خصائص الوحدات:27

ي19 ......................................................................................................... ٌئة الشرعٌة:. اله28
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ي19 ...................................................................................................... . إجراءات الشكاوى:29

ي19 ........................................................................................ . تعدٌل شروط وأحكام الصندوق:30

ي19 .......................................................................................................... . النظام المطبق:31

ي20 ........................................................................... . االلتزام بالئحة صنادٌق االستثمار العقاري:32

ي20 ................................................................................................ . ملخص اإلفصاح المالً:33

ي21 ....................................... : الضوابط الشرعٌة لالستثمار فً صندوق كسب الفرص العقارٌة: 1. ملحق34

ي21ي...........................................................................................................يق "وصة :يت ييف

ي21ي......................................................................................يالصندوق: ألتعاب الشرعٌة المعاٌٌر

ي21ي............................................................................يوتسوٌقه: الصندوق إلدارة الشرعٌة المعاٌٌر

ي21ي.....................................................................يها:تؤجٌر أو الصندوق أصول لبٌع الشرعٌة المعاٌٌر

ي21ي.......................................................يالمرابحة(: )عملٌات الصندوق نقدٌة الستثمار الشرعٌة المعاٌٌر

 
ي

 

 

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

 

 

ي

ي
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 :ائمة المصطلحاتق. 1
يهزصفيإ زىيإت  زةيق فد"زةي لرشزتد ينيفيزهي:ي دو رجيقبتلر ديم  د يرشتدكيعقاري" ي"صندوق استثمار
فييمةق صيق  دو رج،يةيصيدهيرزصيديق "زوصة ير   زليدبزةدير زصص ،يةيشز ديإ يزهيفيرز ي  زصيي   رش د ةي ر مي اي

ي   "وصة .
 

شد ةير  يةيردخصي ه يرنيهي ةيق بة يق ر  يزةي رر دبزةيأمرز لي ")كسب(:وأمٌن الحفظ "مدٌر الصندوق
يمنيإصقد يأ"ةليق "وصة ية فظه .يةالايي ةنيرب ة،يةق  فظيقإلصقد 

 

ق رزدقصيإ"زصقده يرزنييس بزةيق فزدصيق    ديزةس"زوصة ي "ةيةق ص يرنيق ة زصقتيقألب بزيةي  "الوحدة":
 ق ليرصيديق "وصة .

 

ي.ق روتجيق وه  ييرنيق رشدةعيق    د ي"وحدة عقارٌة":
 

ي.  صي   رشتدكيق ذ ييرلكية صقتيفييق "وصة يةيش ديإ يهيفير يق شخصيالوحدات":"مالك 
 

هةيق ورةذجيق ذ يي ةديق ر تتةي  بت ر  هيةي ص ي رة  هيدغ تهيفييشزدقءيمزصصييي"نموذج طلب االشتراك":
ر صصيرنيق ة صقتيفييق "وصة ،يةيةقف يملىيشدةطيةأ   ديق "وصة ،يةيتديتةفيديهذقيق ورزةذجيرزنيق زلي

ي.خبلليفتد يقال تت ةرصيديق "وصة ي
 

 لززسيي ي وززهيرززصيديق "ززوصة ي رة ززةيال  ززةي"ززو صي يقالبززتلر ديق   زز د يري"مجلسسس إدارة الصسسندوق":
يمنيهي ةيق بة يق ر  يةي ردقق ةيأمر ليرصيديق "وصة .ق " صد ي

 

ي صىييمضةيرنيأمض ءير لسيإصقد يق "وصة ي يسيرةظف اي"العضو المستقل":  ةاليمضةير لسيإصقد 
 يسي ذ يمبلقةي ةهديةيرعيرصيديق "وصة يأةي ر يأوهيي،رصيديق "وصة يأةيت  عي هيأةيأريني فظيق "وصة 

يت  عي هيأةيأريني فظيذ كيق "وصة .
 

 لت  قصيرعيق  ه تيق رب ة ةيمنيشخصيقخت دهيرصيديق "وصة ي)شد ةيفخ رةيق  و ء(،ي": "المطور الرئٌس
يةصدقبةي يرت   ة ييتة ةن يبةف يقألشخ صيق ذين يرع يةق ت  قص يم د ي ش ل ي ل"وصة  يق فوية يق  ةقوة توفيذ

    فدصيق    دية.ق
 

ةالايمززنيتوفيززذيق  ةقوززةيق فويززةي ت  يزز يإشززخصييختزز دهيرززصيديق "ززوصة يي ززةنيربززي":العقسساري "المطسسور
ي.أغدقضيق "وصة 

 

تتزةقفديفيزهيق صدقيزةيةق خ زد ييق    ديزةيأ"زةليق "زوصة  تلرزينيشخصييخت دهيرزصيديق "زوصة يي":المثمن"
يق بلمرتيني ت صيديخصر تيق تلرينيق    د .

 

شخصييخت دهيرصيديق "وصة ي تزة ييمرليزةيتبزةي يتزؤ يديأةي يزعيق فزدصيق    ديزةيق خ "زةيوق": "المس
ي   "وصة يموصيقوطبلقهيةف  اي آل يةيق تييي ترصه يرصيديق "وصة .

 

فزييق ررل زةيق  د يزةيأمر  هز يأ ييزةديت زةنيفيزهيق  وزةكيةيق رإببز تيق ر  يزةيرفتة زةي رمقة زةيي"ٌوم العمل":
يق ب ةصية.

ي

يتديقالمتدقفي    رلي تيق ر  يةيموزصي زصةله يبزةقءيقدت طزتي  زصةثيو زص يأدي": المحاسبً االستحقاقدأ مب" 
يالي ر يفيي   ةيقإليدقصقت.

 :نبذة عن الصندوق. 2

يهةي"وصة يقبتلر ديم  د ي    دية بةيق فدصيق"وصة يس ي م دس ي غل رش ه يقصدهي دأسير لقأل ليطةيل
يق "وصة يي،(يلايريب ةص 2500000000قألصوىي)ة صهيي(يلايريب ةص 50000000000) بوةقتيرعيي4يةرص 

ر   ييق ة صقتيق رو  صييإر  ويةيترصيصه ي بوتينيإض فيتينيةقصيتديترصيصيق "وصة يبوةيقض فيةي و ءيملىيق تر عي
دي و ءيملىيق تر عي07/01/2020ةتديترصيصيق "وصة ي تىيت ديخييد7/1/2019دييتوتهييي1/1/2018 ت ديخيي

ير    ي ت ديخ يق رو  ص يق ة صقت ييد06/01/2019ي ي يت ديخ ي تى يق "وصة  يترصيص يملىي7/1/2021ةتد ي و ء د
 ي يد30/12/2019ق تر عير   ييق ة صقتيق رو  صي ت ديخي

ق د ةصيق    د يق و تجيمنيق "وصة ييقت ب ةي" ة  تي يعيم  د  
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يه ءيق ةقدص ي هذهيق وشد .يوإل صيق   التيق خ "ةي   ت"فيةيةقأموصيتةفديإقف  هيةت"فيتهيةيتدي
ي

إ ززىيقبززتغبلليق فززدصيقالبززتلر ديةيق    ديززةيق رختلفززةيفززييأو زز ءييرززنيتؤبززيسيق "ززوصة يةيهززصفيرززصيديق "ززوصة 
تتوزةعيق رشز ديعيةي،ةق تزييتتطلزةيبزدمةيفزييقتخز ذيقزدقديقالبزتلر ديةخ "ةيتلكيق تييتتريمي ورةيبديعيق ررل ة،

ي:قآلتييق ربتهصفةي ين
 .طط تيةقطعيقألدقضييق رطةد  ديةرخقألدقضييق خ (1
 .ةيةق تدفيهيةيةق " يةيةق ت ليريةق    دقتيق ب ويةيةق ت  ديةيةق "و مي (2

 
رززنيخززبلليفديزز يمرززليرتخ"ززصيرززعيإر  ويززةيقالبززت  وةييقتخزز ذيق  ززدقديفززييقالبززتلر ديفززييق فززدصيق    ديززةييززتد

و ب ةيةقالبزتغبلليقألرلزلي لفزدصيرهويةيرتخ""ةيت رليملىيصدقبةيق  صق ليق رأةيقبتش ديةيأةي شد  تيم  ديةي
ةدأىيرززصيديق    ديززةيق رت  ززة،يةبززيتديتةميززعيقألد زز حيق تشززغيليةيأةيق دأبززر  يةيملززىيق ربززتلردينيرتززىيرزز ية ززصتي

يإم ص يقبتلر ديدأسيق ر ليرني صيصي تىيوه يةيمرديق "وصة .ق "وصة يمصدي
ي

،يي ز ي ر لزسيإصقد يق "زوصة يطزدحيفزتحي ز ةيقالشزتدقكيرزني صيزصفيي  لية ةصيفدصيم  ديزةي صيزص يتتطلزةي
يملىيق ب ديقالبتدش ص ي لة زص ييبوةق يفيردقتييأد عق"ىيأ  صيي ة صقتيإض فية رنيخبلليرصيديق "وصة ي و ءا

قال تتز ةي هز يخزبلليةبزةفييزتدييي،يشز  ديهي زةيق بزة يق ر  يزةيإصقد يق "وصة يةإخذيرةقف ةير لسيأ  صييفيي يوه
(.يرززعيق  لززدي ززؤنيأة ةيززةيقال تتزز ةيفززييتلززكيهي ززةيق بززة يق ر  يززةإخطزز دي  ززصي يرززص يأبزز ةميني)رززعيإر  ويززةيترصيززصه

يق ة صقتيبةفيت ةني ر ييلي:
 يززتديطززدحية ززصقتيق "ززوصة يق  صيززص يملززىيق رشززتد ينيق  زز  يينيفززييق "ززوصة ،يةي ززةني  ززليرززوهدي

 ييأة ةيززةيقال تتزز ةيفززييق ة ززصقتيق  صيززص ،ي  بززةيوبزز ةيق ة ززصقتيق تززيييرل هزز ي ززليرززوهديرززنيإ رزز 
ية صقتيق "وصة .

  ززوصة يفززييصوززىييرلززليق ززبلمديالبززتلر ديق أملززىية ززصيأة ززصقتيق "ززوصة يق  صيززص ي ززصي ززصصيي ززةني"
ي.ق فدصيق    ديةيق  صيص 

 فيي  لي دييتديتغطيزةي  رزليق ة زصقتيق  صيزص يق رطدة زة،يت زةنيأة ةيزةيقال تتز ةيفزييق رت  زييرزني
فييمصصية صقتيتميزصيمزنيوبز ةيق ة زصقتيق تزيييق ة صقتي لرشتد ينيق    يينيق دقغ ينيفييقال تت ة
ييرل ه ي ليروهديرنيإ ر  يية صقتيق "وصة .ي

 فيي  لي دييتديتغطيزةي  رزليق ة زصقتيق رطدة زةيق  صيزص يرزنيق زليق رشزتد ينيق  ز  يين،ييزتديطزدحي
يق ة صقتيق رت  يةيطد  ايم ر ا.

 وىيمنيطدي يق ر تت ينيةيرزصيديصألفيي  لي دييتديتغطيةي  رليق ة صقتيق رطدة ةيق  صيص ي  صه يق
 .يرةقليق ر تتةي ه قألم ص يإق "وصة ،يبةفيي ةدير لسيإصقد يق "وصة ي إ غ ءيق طدحيق  صيصيةي

ي
رليزةنيلايريي20رليزةنيلاير،يروهز يي40بيت هصيرصيديق "وصة ي تغطيةيطدحية زصقتيق "زوصة ي ر لزصيي"زليإ زىي

يتخ"زصيرليزةنيلايري20أةليطدحي ة زصقتيق "زوصة ،يةق  صيقألصوىي ل"وصة يفيي مءيرنيترلليت هصي تغطيةي
ةنيلايريبز ةص يرزنيرليزي5طزدحي صيزصي  زصيأملزىي زلي%يرزني  زدي10،يملىيأب سي تغطيةيق طدة  تيق  صيص 

 .قيرةيذ كيق طدح

 :الشروط واألحكام. 3

 ونوعه: اسم الصندوق. 1
ية سكسب الفرص العقارٌةصندوق " ييم دم  د يي"وصة يقبتلر دهة يرنييقأل ل ةيلط غل ر ش ه  بلبتف ص 

ق فدصيق رت  ةيفييق بة يق    د يفيي ريعير  التهي ت  ي يمةق صير ميةي لرشتد ين،يةذ كيرنيخبلليإصقدتهي
يق ر  ل ي بوتينيإض فيتينيةقصيتديي4يرص يق "وصة يت لصي،يةرنيق ليرخت"ينيفييهذق بوةقتيرعيإر  ويةيترصيصه 

يق تر يملى ي و ء يقض فية يبوة يق "وصة  يترصيص يي ع يق رو  ص يق ة صقت يير   ي يتوتهييي1/1/2018 ت ديخ ي د
ي د7/1/2019 يت ديخ ي تى يق "وصة  يترصيص يق رو  صي07/01/2020ةتد يق ة صقت ير   ي يق تر ع يملى ي و ء د
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ي ي د06/01/2019 ت ديخ ي يت ديخ ي تى يق "وصة  يترصيص يق ة صقتي7/1/2021ةتد ير   ي يق تر ع يملى ي و ء د
 د30/12/2019ق رو  صي ت ديخي

ق د ةصيق    د يق و تجيمنيق "وصة ييقتب ةي" ة  تي يعيم  د   

ي

 :المكتب الرئٌس –مدٌر الصندوق عنوان . 2
ير رةمةي بةيق ر  ية
ي07062-37تدخيصيهي ةيق بة يق ر  يةيدقد،ي(1010227520ب ليت  د يدقدي)

ي يةيق ب ةصية،يق ررل ةيق  د395737،يص.ةي11375ق  وةقن:يش دعيق  لي يق   دي ييق ردةج،يق دي ضي
 2079963 1 966+،يف  س:يي2079979 1 966+ه تف:ي

يwww.ksb.com.saق رةقعيقإل  تدةوي:ي

 . مدة الصندوق:3
بوةقتيرعيإر  ويةيترصيصه ي بوتينيإض فيتينيةقصيتديترصيصيق "وصة يبوةيقض فيةي و ءيملىيي4يت لصيرص يق "وصة ي

يريق تر عي ي1/1/2018 ت ديخيي   ييق ة صقتيق رو  ص يتوتهيي ي يق "وصة ي تىيت ديخي د7/1/2019د يترصيص ةتد
ةتديترصيصيق "وصة ي تىييد06/01/2019دي و ءيملىيق تر عير   ييق ة صقتيق رو  صي ت ديخي07/01/2020

  د30/12/2019دي و ءيملىيق تر عير   ييق ة صقتيق رو  صي ت ديخي7/1/2021ت ديخيي
رعيردقم  ير يةدصيفييق ر ص يق رت ل ةي إوه ءيي،ق د ةصيق    د يق و تجيمنيق "وصة ييقت" ة  تي يعيم  د ب ةي

يق "وصة .  

 . أهداف الصندوق:4
فزييةذ زكيرزنيخزبلليقالبزتلر دييطةيزلدأبزر  يةيةتةميزعيصخزليملزىيق رزصىيق ت  يز يمةق زصييق "زوصة يإ زىيهصفي

ييي.ق  ط عيق    د 

 االستثمارٌة:وأهدافه . غرض الصندوق 5
ييهصفيرصيديق "وصة يرنيتؤبيسيق "وصة يإ ىيقبتغبلليق فدصيقالبتلر ديةيق    ديةيق رختلفةيفييأو ز ءيق ررل زة

ةق تزييي،يةخ "زةيتلزكيق تزييتتريزمي ورزةيبزديع(رعيمصديقإلخبللي وظ ديترلكيق   ز دي غيزديق بز ةصيينيفزييق ررل زة)
ي:قآلتي رش ديعيق ربتهصفةي يني،يةتتوةعيقتتطلةيبدمةيفييقتخ ذيقدقديقالبتلر د

 . ديةرخطط تيةقطعيقألدقضييق رطةد قألدقضييق خ (1
 .ةيةق تدفيهيةيةق " يةيةق ت ليريةق    دقتيق ب ويةيةق ت  ديةيةق "و مي (2

بيتديتةميعيقألد  حيق تشغيليةيأةيق دأبر  يةيملىيق ربتلردينيرتزىيرز ية زصتيملزىيأنييزتديإمز ص يقبزتلر ديدأسية
 تىيوه يةيمرديق "وصة .ق ر ليرني صيصي 

 . استراتٌجٌات االستثمار الرئٌسة:6
يةيق ت  ية:ةيرصيديق "وصة يفييق و  طيق د يبتتلخصيقبتدقتي ي

 صيقالوته ءيرنيقال تت ةيفييق "وصة يي ةديرصيديق "وصة ي     ثيمنيق فدصيق    ديةيق  يص يفزيي ريزعي  
ةخ"ة"ز ايتلزكيق تزييي(غيزديق بز ةصيينيفزييق ررل زةرعيمصديقإلخزبللي وظز ديترلزكيق   ز دي )يرو ط يق ررل ة

 تشهصيورةقايردتف  اي  البت  وةي شد  تيم  ديةيرتخ""ة.

 يتديقتخ ذيق  دقديفييقالبتلر ديفييق فدصيق    ديةيرنيخبلليفدي يمرليرتخ"زصيرزعيإر  ويزةيقالبزت  وةي
 بز ةيةقالبزتغبلليقألرلزلي شد  تيم  ديةيأةيقبتش ديةيأةيرهويةيرتخ""ةيت رليملىيصدقبزةيق  زصق ليق رو

  لفدصيق    ديةيق رت  ة،ي ر ييضرني ةص يتلكيقأل"ةليق رخت د يةي لليرنيرخ طده ي.

http://www.ksb.com.sa/
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 يةي زز ي ززهيصةىيقالبززتلر ديفززيي ززليفد"ززةيم  ديززةصدقبززةيصقخليززةي  زز إمززصقصيبززةفيي ززةديرززصيديق "ززوصة ي،
 .ةيفييذ كيرتىير يدأىيق    ةي ذ كقالبت  وةي شد  تيفويةيةرهويةيرتخ""

 رنيق ليرخت"ينيفييق ر  ليق   ز د يتلريوه يق فدصيق    ديةيق ردقصيق رش د ةيأةيقالبتلر دي ه ييتديي ريع
    ت  ةنيرعيشد  تيدق ص يفييق ر  ليق    د .

 .يتديمدضيق صدقبةيق ر ص ي لفد"ةيق    ديةيملىير لسيإصقد يق "وصة ي لرةقف ةيمليه ي 

 قآلتيتتوةعيق فدصيق ربتهصفةي يني: 

o يأةيقبزتخدقجيق زدخصيةق ت"ز ديحيق بلمرزةيلزديدقضزييق خز د،يةرزنيلزدي ي هز ير  شزد ايشدقءيقأل،
ي.ي،يأةيتطةيده يلدي ي ه  ي ه 

o يةرزنيأةيإوشز ءيرشز ديعيم  ديزةيمليهز ،يأةيت م ته يلدي ي هز شدقءيقألدقضييق رطةد ية ي ه ،ي،
يلدي ي ه ير  شد يأةيتؤ يده ي رص ير صص يةرنيلدي ي ه .

o ق  و ءيأةيت تيق توفيذيةقبت ر لي و ءه ية ي هز ير  شزد ،يأةيتدريرهز يةرزنيشدقءيم  دقتير ترلةي
يلدي ي ه ،يأةيتؤ يده ي فتد ير يوةيةرنيلدي ي ه .

o شدقءيم  دقتيرإ د ية ي ه ير  شد يأةيتشغيله ي فتد ير صص يلدي ي ه .ي 
o شزد يأةي،يةرزنيلزدي يزعيقالبزتلر دير إوش ءيرش ديعيم  ديزةيمليهز قبت   ديقألدقضييق رطةد ية 

ي.هتؤ يده ي رص ير صص يةرنيلدي ي 
o ي،يأةيتدريرهزز يةرززنيلززدي يززعأةيت ززتيق توفيززذيةقبززت ر لي و ءهزز يقبززت   ديم زز دقتير ترلززةيق  وزز ء

ي.قالبتلر دي،يأةيتؤ يديق    دي فتد ير يوةيةرنيلدي يعقالبتلر د
ي

  ديةي رش د ةيق غيديأةيروفدصقايي  ي رصيديق "وصة يقالبتلر ديفييق فدصيق   . 

 رةقف زةير لزسيإصقد ي    فد"زةيق    ديزةيةيخط ديهي ةيق بة يق ر  يزةإرصيديق "وصة ي  صيذ كي ي ةديبةفي
 .ةتمةيصيهي ةيق بة يق ر  يةي وبخةيرنيصدقبةيق  صةىيق ر ص ي ذ كيق "وصة يملىيطد ه 

 ز عيت  ز ةيقال تتز ةيرزني صيزص،يبزةفيي زةديرزصيديق "زوصة ي يموصية ةصيفدصيم  ديةي صيص يتتطلةيفزتح 
نيالييت ز ةميمزصصيأةي،رليزةني100مبلهيرعيردقم  يقنيالييت  ةمي  ديق طدحيق  صيصيأق خطةقتيق رذ ةد ي

 .فييق بوةردقتييألد عردقتيق طدحي ل"وصة ي

 ق  زصيقألصوزىيبةفيي ةديرصيديق "وصة ي إد  عيأ ير   صيرت ل ةي طل  تيقالشتدقكيإذقي دييتديقال تتز ةيفزيي
ةيأيززةيدبززةديأصةني بزدييق ر لززصيق زبلمدي ترةيززليق فد"زةيق    ديززةيق  صيززص يق ة ززصقتيق رطدة زةية رززعرزني

 .ر" ديف

 فيي ليق   التيق ب   ةييتديقختي ديق رطةديةقالبتش ديينيةق ر  ة ينيةق ربةقينية ريعيقألطدقفيقألخدىي
 .ي  بةيط ي ةيق فد"ةيق    ديةييذقتيق  بلقةي  رليةيق تطةيديةق  يعيةف ير  ييديفويةييتديةض ه 

  بوة يملىيق رشتد ينيةذ كيفزيي ز ليت  يز يةيأبوة يرصيديق "وصة يتةميعيقألد  حي ش ليو"فيي  ي
  إم ص يقبتلر ديدأسيق ر ليرنيخبلليفدصيم  ديةيأخدى.ييأ  يتهيمةق صي يص ،يرعي

 ي ةمي رصيديق "وصة يق  ي دي  يعي مءيرنيأ"ةليق "وصة يرعيردقم  ير"ل ةيق رشزتد ينيفزييق "زوصة ي
ةميززعيق ر زز  صيق ر "ززلةيرززنيمرليززةيق  يززعي)ر لززصيقالبززتلر دي  إلضزز فةيإ ززىيقألد زز حيإنية ززصت(يملززىي،يةيت

 .أةيإم ص يقبتلر ده يفييفدصيم  ديةي صيص ييرشتد ييق "وصة 

 بي ةديرصيديق "وصة ي  إل دقءقتيق بلمرةي ل "ةليملزىيترةيزلي)إذقي زمديقألرزد(ي تغطيزةي زمءيرزني  زدي
ملزىيأنيي زةنيمزنيطديز يق ترةيزليقإلبزبلريية  زصيإقزدقدهي ليملزىي زص ي،ييأةيق فدصيق    ديةق "وصة ي

ر لززصيق ترةيززلياليق رزز  ييأنيي ززةنيةةق رةقف ززةيمليززهيرززنيق ززلير لززسيإصقد يق "ززوصة يةق هي ززةيق شززدمية،ي
 .ي  صيأق"ىي–%يرني  ديق "وصة ي20يت  ةمي

 ردق  ةي)تزدخيصيهي زةيق بزة يفيي  لية ةصيو صيرتةفدي فتد ير صةص يبيتديقبتلر دهيفيي"وصة ي بةي ل
أ يدبزةديأةير"ز ديفيوتي زةيي بةيق فزدصيق    ديزةد/هـس(يرعيت رليرصيدي"وصة يي855ق ر  يةيدقديس
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أنيي زتفظي   فزةيأ"زةليق "زوصة يأةييق "زوصة  رز يي ز ي رزصيديي،قالبتلر ديفيي"زوصة ي بزةي لردق  زة
  .  مءيروه ي ؤ"ةليب  لةيةذ كي  يييتر نيرنيبصقصيربت   تيق "وصة

 ي ةديسرصيديق ر فظةسي دفعيت  ديديقألصقءيةقإلو  مي ش ليد زعيبزوة يإ زىير لزسيإصقد يق "زوصة ي رت   زةي
 بيديق  رل.

 .ريعيمرلي تيق "وصة يتتديردقق ته ية/أةيق رةقف ةيمليه يرنيق لير لسيإصقد يق "وصة يةق هي ةيق شدمية  

 رليزةنيي20رليزةنيلاير،يروهز يي40إ زىيييت هصيرصيديق "وصة ي تغطيةيطدحية صقتيق "زوصة ي ر لزصيي"زل
رليزةنيي20لايريترلليت هصي تغطيزةي زمءيرزنيق  زصيقألصوزىي ل"زوصة يفزييأةليطزدحي ة زصقتيق "زوصة ،ية

ةنيرليزي5%يرني  ديق طدحيق  صيصي  صيأملزىي10،يملىيأب سييتخ"صي تغطيةيق طدة  تيق  صيص لاير
ي.لايريب ةص يرنيقيرةيذ كيق طدح

 ستثمار فً الصندوق:. المخاطر الرئٌسة لال7
 ر يأنيق "وصة يررلةكيرنيق ليق رشتد ينيفإوهدييتش د ةنيفييد حيأةيخب د يق "وصة ي لي وب ةير ييرل هيرني
يفيي يق رشتدك يقبتلر دقت يت ت د يةال ي وك. ي صى ي إيصقع يي  رل يال يق "وصة  يفي يقالبتلر د يأن ي ر  ة صقت.

د   هيأةيت   يهيةتخضعيهذهيقالبتلر دقتيإ ىيرخ طديق تمقر تييضروه يرصيديق "وصة يأةيأ يرنيشيق "وصة 
 قالبتلر د.

ةمليه،يي ةيأنيي ةنيق رشتدكيملىيملدي رخ طديقالبزتلر ديفزييق "زوصة ،يةهزييملزىيبز يليق رلز لياليق  "زدي
ي ر ييلي:

 المخاطر المتعلقة باالقتصاد: .1

 يتةىيق ر لي.يق رخ طديق ردت طةي  ألمر تيقالقت" صيةية  التيق د ةصيةق  ب صيملىيق رب

 ق رخ طديق ردت طةي   ت ل  تيةقألمر تيق صقخليةيةق خ د يةيةق تييتإلديملىيقالقت" صيق ر لي. 
 

 المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري: .2

 .يمصديضر نيتةفديق فدصيق    ديةيق  يص ي ش ليصق د

 .ق رخ طديق رت ل ةي   رو فبةيفييق بة يق    د ي   روط ة 

  يق يقوخف ضيقيرة يق  د يةيرخ طد يق ررل ة يفي يق    د يبة  ي ظدةف يق بية ة يشح يأة    دقت
 ق ب ةصية.

 .تة هيق ربتلردينيإ ىيقط م تيقبتلر ديةيأخدىيغيديق  ط عيق    د يأل يب ةيرنيقألب  ة 

 رخ طديق د ةصيفييق  ط عيق    د ية   ت  ييمصديق  صد يملىيت"زفيةيق "زوصة يأةيق تخز دجيرزني
 ق فدصيق    رة.

  ةيق تبييليفييق  ط عيق    د يإ ىي صي  يدي.رخ طدي" ة 
 

 فٌذ المشارٌع:نالمخاطر المتعلقة بت .3

 يمني يق وت  ج يالختبلف يوتي ة يقالبتلر دية ي لفد"ة يقألرلل يقالبتغبلل يت صيص يمصد رخ طد
 ق ت صيدقتيأل يأب  ةيخ د ةيمنيإدقص يق شد ة.

 تطةيديقألدقضييأةي و ءييرخ طديق تؤخيديفييتوفيذيرش ديعيق "وصة يةق تييتشرليق تؤخيديفي
ة صقتيق رش ديعيرنيق ليق ر  ة ينيأل يب ةيرلليرش  ليق توفيذيةق "ي وة،يأةيمصديتةفديأةي

 شحي  ضيق رةقصيق ربتخصرةيفييق  و ء،يأةيو صيق  ر  ةيةغيده .

 رخ طديق ت ل  تيفييأب  ديتوفيذيق رش ديعيمنيق ت صيدقتيموصي صقيةيق رشدةع،يملىيب يليق رل لي
 أب  ديرةقصيق  و ءيأةيت صليت لفةيق  ر  ةيأةيأ يط دئيبل ييملىيقأل ةقليق  ةية.تغيدي

 .ق رخ طديق رت ل ةي   تشغيليوتي ةيأل يقدتف عيفييت   يفيق تشغيل 

 .ق رخ طديق رت ل ةي  صديق  صد يملىيتؤ يديأةي يعيق رش ديع 
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 المخاطر االئتمانٌة: .4

 يةتوشؤي يق "وصة ، يفيي"و صي يردق  ةيخبلليمرد يرصيديق "وصة ي  بتلر ديق بية ة يي ةد قص

يرعي يق ت  قصية ي   تمقر ته يق ةف ء يفي يق ل وي يق طدف يإخف   يق تر ل يرن يقال تر وية ق رخ طد

 ق "وصة يةف  اي لشدةطيق رتف يمليه .

 ي يرميص يإ ى يق    ة يموص ي و ية يتبهيبلت يملى يق  "ةل يملى يق  صد  ي توفيذيمصد يق ترةيل رن

يأل يب ةيرني يرتةفد  يت ةن يال يق تبهيبلتيقص يتلك يملى يق  "ةل يشدةط يأن يأة ق رشدةع،

 قألب  ة.

 يق يي يق    ة يصمت ي  ل ي)في يق "وصة  يمليه  ي "ل يق تي يق تبهيبلت يبصقص يملى يق  صد  مصد
ية   ت  ييقصي يأل يب ةيرنيقالب  ة، يتوشؤ يق تييقص ي ب ةيشحيق بية ة ق  "ةليملىيترةيل(

 يضطديق  وكيإ ىيق ت"دفيفييأ"ةليق "وصة يق ردهةوةي بصقصيربت   ته.
 

 المخاطر القانونٌة: .5

 قصييتؤلديق "وصة يبل  ايوتي ةي صةثيتغيدقتيتت ل ي   توظير تيق خ "ةي   وش طيق    د يفيي
يةق دخصيقإلوش  ية،ي يق ترلك، يقةقوين يق توظير ت يهذه يةتشرل يق دي ض، يرصيوة يفي يأة ق ررل ة

 ق ترةيل،يةقةقوينيق تب يليق    د ،يةغيده .ةقةقويني

 :مخاطر تمدٌد مدة الصندوق .6

 قصييتؤلديق "وصة يبل ي ا،يفيي  ليمصدي يعيم  دقتيخبلليمرديق "وصة ي ب ةي" ة  تي يعي
ق "وصة يقةيق د ةصيق    د يأةيمصديق  "ةليملىيب دي يعيم صليةق ذ يرنيق رر نيقنييم  دي

 يةقوخف ضيفييمةق صيق "وصة يفييق ر"دةف تيييب ةيمي صي
ي

 :مخاطر تعٌٌن مدٌر صندوق بدٌل أو مصفً. 7

 قصيي صيق "وصة ي" ة ةيفييت"فيةيم  ديق "وصة ي  يثيأنيقألةق تي يبتيرل  ية،يأةي ب دي
ي لد ةصيي يأة ي  ي ه ، يقألفضل يهي يت ةن يال يقص ي طدي ة يأة يق   ص ة يق بةي ة يي  سيق  يرة يال قص
ب  دي ش ليم د،ية ريعيهذهيقألرةديذقتيتؤليدقتيبل يةيملىيت"فيةيق    د يأةيق ومةليفييقألي
ة هي ةيق بة يق ر  يةي"بل يةيت ينيرصيدي"وصة ي صيليقةير"في ق    دقتيفييق ةقتيق ر صصي
يي يقةيقتخ ذيق يتصق يديتدقهيرو ب  اي.ي

ط ي زةيقبزتلر ديق رشزتدكيفزييية ش ليم ديفإنيقبتلر ديق رشتدكيفييق "وصة ياليي صيإيصقم اي صىي وكير لزي،يةإن
ق "وصة يت ةني   رش د ة،يأ يأنيت  ي يقألد  حيأةيت رليق خب  ديبت ةني بةيوب ةيرش د ةي ليرشزتدكيفزيي
يمليه،يفإنيرصيديق "وصة ياليي صديأ يضزر و تي زؤنيق "زوصة يبزةفيي  ز يأهصقفزهيقالبزتلر دية.ي ق "وصة .ية و ءا

 ينيمزـلىير ز  غهديقأل"لزـيةيق ربزتلرد يموزـصيقالبتزـدصقصيأةيمزـوصية ـنيت ةنيهو كيأ يضر و تي  "زةليق رشتزـد
يإوـــــــه ءيق "وصة .ي

 :. االشتراك8
 يت ديخ يرن يق فتد  يخبلل يق "وصة  يفي يقألة ى يقالشتدقك يمرلية ي)ق رةقف ي16/12/1432يبتتد هـ

يت ديخ12/11/2011 يإ ى ي)05/02/1432 د( يموصي30/12/2011ق رةقف هـ يق ة ص  يب د يةبي ةن د(
 ق تؤبيسي)مشد يدي الت(.ي

 
 يق شدةطي يوشد  يرن يوبخة يورةذجيطلةيقالشتدقكيةقبتبلد ي ت   ة يق  ريل يي ةد يق "وصة  يقالشتدقكيفي موص

 ةقأل   ديةقدقءته يةق تةقيعيمليه ي   رةقف ةيملىير يتضروته،يةرنيلديتبليره يإ ىيرصيديق "وصة .ي
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 (ي يقألصوىيق    ص يق "وصة ي ل ص يتغطية يمصد يقألة ىي2500000000فيي   ة ي لفتد  يق ر صص  يق رص  (يلايريفي
يفتد ي يملى يق ر  ية يق بة  يهي ة يرةقف ة يأخذ ي  ص يقالشتدقك يفتد  يترصيص يق "وصة  ي رصيد يي   يفإوه  بلشتدقك

ي) يق "وصة ي تغطية يرصيد يت هص يرع يق20,000,000ق ترصيص (ي2500000000صوىيةق    صي)أل(يلايريرنيق  ص
 ليفتد يق ترصيص.لايريفيي  ليمصديتغطيتهيخبل

 
 يتبتصمييمي ص ي  ديق "وصة ،يبيتديطدحية صقتي صيص يةف ي ي يةآلقفيي  لية ةصيفدصيم  ديةي صيص 

 .يهذهيق وشد ق تييتديذ ده يفيي
 
  ر يهةير صصيفيييموصيق طدحيألةليرد ييتديقالشتدقكيفييق "وصة ي شدقءية صقتيملىيأب سيب ديق ة ص 

يقال تت ة يفتد  يخبلل يق وشد  يإ ىيق  ب ةيي،هذه ير"دفية ي ةق ة يق ة صقتي رة ةيشيكيأة يقيرة يبصقص ةيتد
ق  و ييق رخ"صي ل"وصة ،يةاليي ت ديقالشتدقكيب د يق رف ةلي تىييتديت "يليقيرةيق ة صقتيق ر تتةي
يفيي ي   يدفضيأ يطلةيقشتدقك يق "وصة  يرصيد يةي تفظ يق رخ"صي ل"وصة ، يق  ب ةيق  و ي يفي  ه 

يقال يذ ك ي  ن يإذق يق "وصة  ييإص  يةق ت لير تشتدقك ي   لةق ح يقإلخبلل يقالشتدقكيإ ى يقيرة يإد  ع يةيتد ،
  لرشتدكيخبلليرص يخربةيأي ديمرليرنيت ديخيت صيديطلةيقالشتدقك.

ي
 طدي ةييش ص ملىيأب سيق ب ديقالبتديفتحي  ةيقالشتدقكيرني صيص،يبةفييتديقالشتدقكيفييق "وصة موصي(

"ةليأفييهذهيق وشد يرنيخبلليق ف د يق خ "ةي تلرينييه يال   ايق تب ةيق ب ديقالبتدش ص يبةفييتديذ د
 ق "وصة (.

 
 يقألصوىي بلشتدقكيهةير لص لاير،يةير ني لرشتد ينيطلةيقالشتدقكي ؤ يمصصيرنيق ة صقتيي)50000(يق  ص

 يت  ةميق  صيقألصوى.
 
 ي ي   ة يفي ي ةدلته ية ي ه يرلمرة يةقأل   د يو"ةصيق شدةط يت ةن يفدصقا، يق رشتدك ي  ن ية روفذ يإذق ق ةف  ،

ة"يتهية رصيد يتد تهية ررلليهيق شخ"يينيةأرو  هيةخلف  ه،يةيةقف يق رشتدكيملىيأنيق شدةطيةقأل   دي ني
 توتهييتل   ي ايموصيرةتيأةيم ميق رشتدك.

 
 إذقي  نيق رشتدكيشخ"يةيق وةويةيفإنيق شدةطيةقأل   دي نيتوتهييتل   ي ايموصيرةتيأةيم ميأةيإفبلسيأةي لي

 كيأةيرب هديفيه .يأ يشدي
ي
 ير نيأنيي ةنيق رشتدكيشخ" ايط ي ي اي)ةق صقايأةيأ لديرتض روين(يأةي ي و ايق وةوي ا.يةفيي  لي  نيق رشتدكي

شخ"ينيط ي يينيأةيأ لديفإنيأ يقبتلر ديفييق "وصة يبةفيي ت ديرل  ايرشتد  اي هإالءيقألشخ صير ي دي
 يوصيملىيغيديذ ك.

 
 يط  ييفيي  لي  نيق رشتدكي ي و اي يي ةيملىيذ كيق رشتدكيأنييةفدي رصيديق "وصة ي"ةد  يفإوه ق وةوي ا،

ي يق تؤبيسيةقدقدقتير لسيقإلصقد  يقألب بييةم ص ي  البتلر د،يقأل"ليرنيق ب ليق ت  د يةق وظ د ق رت ل ة
يملىيأنيت ةني ريعيتلكيق "ةديفييق ش ليق ذ يي  لهيرصيديق "وصة .

 . الرسوم والمصارٌف:9
   ر"زز ديفي بززةير ززصأيقالبززت    يق ر  بزز ي،يةيززتديصف هزز يرززنيأ"ززةليق "ززوصة ي  ززصيت ززصيديتلززكييززتديقالمتززدقفي

يةقفزز يق رشززتدكي رة ززةيهززذهيق شززدةطيةقأل  زز ديملززىيأنييززصفعي رززصيديق "ززوصة ي ريززعيق دبززةديةية ق خززصر ت.
ي  "وصة ي بةيق  صةليق ت  ي:ي يق رت ل ةق  رةالتيةأت  ةيقإلصقد يةي  فةيق ر"دةف تي

 شتراك )كحد أقصى(رسوم اال
ي "  حيرصيديق "وصة يتصفعيرد يةق ص يرنيق ليق رشتدكق"ىيأ  صي%ي2

ي.موصيقالشتدقك
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 أتعاب اإلدارة و الحفظ 
رني" فييقيرةيبوةيي ش ليد عيبوة يوه يةي ليد ع%يبوةي ايتصفعي2

يأ"ةليق "وصة ي بةيق  يرةيق صفتديةي ه .

ي.ق "وصة أ"ةليتصفعيرنييبوةي اييلايريب ةص أ في 25 أتعاب المحاسب القانونً 

يآالفيلايريب ةص يبوةي اي  ليمضةيتصفعيرنيأ"ةليق "وصة ي10 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ي.ق "وصة أ"ةليتصفعيرنيي يبوةي ايصلايريب ةأ فيي220500أق"ىي  صي )عند الحاجة( أتعاب الهٌئة الشرعٌة

  ةية بةيق ت لفةيق ف ليةيق تييبةفييتديصف ه .موصيق    تكالٌف دراسات الجدوى واالستشارات الفنٌة

يق فيلايري  ليم  ديبوةي ا.ي20 بةيقألب  ديق ب  ص يفييق بة ية  صيقملىي أتعاب التثمٌن

 أتعاب حسن أداء مدٌر الصندوق
%،يملىي15%يرنيأ يم  صييميصيمنير صليم  صيصقخلييبوة ير صقدهي15

شتدقكيفييق "وصة يةتصفعيموصيأنيت تبةيق رص ي صقيةيرنيت ديخيقوته ءيقال
يت"فيةيق "وصة .

يلايريبوةي ا،يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة يي70500 رسوم رقابٌة

يلايريبوةي ا،يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة ي50000 رسوم النشر فً موقع تداول

يأ يدبةدير  يةيقصييتديفدضه يرنيق لي ه تيدبريةيتت ل ي   "وصة . أخرى

ي.بةيقألب  ديق ب  ص يفييق بة   مصارٌف التموٌل )إن وجدت(

 مالحظة: 
 ريززعيق ر"زز ديفيق خ "ززةي   "ززوصة يةق تززييبززةفييززتديصف هزز يخززبلليمرززديق "ززوصة ،يبززةفييززتديت ريلهزز يملززىي

يق "وصة يةف  ي ر صأيقالبت    يق ر  ب ييوه يةي ليشهد،يةيتديصف ه يموصيت صيديق خصرة.

 الصندوق:أصول . تثمٌن 10
 يملىيتديتلرينيأ"ةليق "وصة يق تلرينيرلروينيربت لينيلدييض في ه يقأل"ةليقألخدىييرتةبطي    ديةي و ءا

ق رو"ةصيمليه يفييف د ييق  "ديق دبةدةهييملىيب يليق رل ليالي)ي ه يةيخ"ديروه ير"دةف تيربرةح
يقإلصقد س يةأت  ة يةق  رةالت يق خصر ت يةر   ل يقيرةييس(ق دبةد يةُي صص يق "وصة ، يأ"ةل يقيرة يإ ر  ي رن

  برةي" فييقيرةيأ"ةليق "وصة يأمبلهيملىيإ ر  ييمصصية صقتيق "وصة يق    رةيفيييةديق ت ةيد،ييق ة ص 
 ةي صيذ كيب دقايقبتدش صي اي لة ص .

 أ"ةليق "وصة يردتينيبوةي اي  صيأصوىيفييآخدييةديمرليرني ليو"فيبوةيريبلصية.تلرينييتدي 
 يم يإتر د ي  ص ي لة ص  يقالبتدش ص  يق ب د يقإلمبلنيمن ييتد يرلية ي رصيديق تلرين يقإل  تدةوي يق رةقع ةذ كيم د

يةملىيق رةقعيقال  تدةويي تصقةل.ي www.ksb.com.saق "وصة ي

 :تداول الوحداتاالشتراك الجدٌد و. 11
  صيزص يرزني  صيقوته ءيفتد يقالشزتدقكيقألة زىيبزيتديفزتحي ز ةيقالشزتدقكيرزني صيزصي ترةيزليفزدصيم  ديزةي

 .ق وشد  يةيق رةض ةي هذهيقآلخبلليطدحيرصيديق "وصة ي ة صقتيإض فيةيةف ي

 ي يق "وصة   ص ية صقت يتصقةل يإر  وية يهو ك يبي ةن يقالشتدقك يفتد  يرصيدييقوته ء يخبلل يرن صقخلي ا
،ي يثيبيت حي لرشتد ينيت صيديطل  تيق شدقءيأةيق  يعيخبلليأي ديق  رليةأةق تيق صةقديق دبرييق "وصة 

 ىيرصيديق "وصة .يةي  ي ذ كي غيديق رشتد ينيفييق "وصة يت صيديطلةيشدقءية صقت،يةبيتديإت  ةيإ
قةق ديق  دضيةق طلةي بلطبلعيمليه ،يةالييتديق ةليطلةي يعيأةيشدقءية صقتي  صيقإلمبلنيمنيت"فيةي

 ق "وصة .ي
 ةيشدق ه يةقبت ر ليور ذجيبي ةديرصيديق "وصة ي تةفيديور ذجي لدقغ ينيفييتوفيذيأةقردي يعيق ة صقتيأ

 فتحيق  ب ةيةذ كيرنيخبللير  تةيرصيديق "وصة .
 يطل  تي يب ل يةت صيث ي ل"وصة  يق صقخلي يق ة صقت يتصقةل يب بلت يفي يق  يع/ق شدقء يأرد يتب يل يتد

يأفضليمدةضي يعي يق  رة يق  يعيضرن يأةقرد يرع يق شدقء يتط   يأةقرد يةموص يةمدةضيق  يع، ق شدقء
يمليهييتديت صيثيب لير   ييق ة صقت.ةأةقرديشدقءييتديتوفيذي  ق  رلية،ية و ءا

 .ييتديتصقةلية صقتيق "وصة ي    يعيأةيق شدقءيصةنيأ يدبةد

http://www.ksb.com.sa/
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 :. إنهاء الصندوق12
يق   التيق ت  ية:يأ ٍيرنييتديإوه ءيق "وصة يفي

 .ية يعيأ"ة هيق ر صص ي ل"وصة ق رص يقوته ءي -1
ةيغيديذ كيرنيق ظدةفية  نيرصيديق "وصة ييدىيفييإذقي  نيهو كيأ يتغييديفييق  ةقوينيأةيقألوظرةيأ -2

 ي.ذ كيب   ايإلوه ءيق "وصة يفإوهيي ةمي هيإوه إهي رة ةيإخط ديية ههيإ ىيق رشتد ين
فييي بةير ييدقهيرصيديق "وصة ي  صيرةقف ةير لسيإصقد يق "وصة يةي ر يالييضدي ر"ل ةيق ربتلردين -3

 ق "وصة .ي

 :. مجلس إدارة الصندوق13
د يق "وصة ير لسيإصقد يرإ فيرنيخربزةيأمضز ءي رزص ياليتميزصيمزنيرزص يق "زوصة يةي زةنيرزني يزوهدييتة ىيإصق

د ززيسيق ر لززس،يةت ززصأيرززص يمضززةيةير لززسيقإلصقد يرززنيتزز ديخيرةقف ززةيق هي ززةيملززىيإوشزز ءيق "ززوصة .يةأمضزز ءي
يق ر لسيهدي ر ييلي:

ي

ي
 (رئٌس المجلساألستاذ/ماجد بن علوش الهدٌب ) (1

رصيديإصقد يقأل"ةليفيير رةمةي بةيق ر  ية،ي  "ليملىي د يسيق توفيذ يق ر لفيةقيشغلي   ي ايرو"ةي
يق رهويةي يةق شه صقت يق صةدقت يرن يمصص يإ ى ي  إلض فة يب ةص، يق رلك ي  ر ة يرن يق ر  ب ة     ةديةس

بوةقتيفييمصصيرنيق  وةكيق ب ةصيةيةفييي8ق رتخ""ة،يةقصيق تبةيخ د يمرليةي  يد يرنيمرلهي رص ي
ي(SIDFوريةيق "و ميةيق ب ةص ي)"وصة يق ت

ي
ي

 الدكتور/ خالد بن سكٌت السكٌت )عضو مستقل( أ. (2
(،ي1994-1993تخطزيطيقأل يز ءيةقألقز  يديرزني  ر زةي زديتمي ة ةر يز يق  وصيزةي)  "ليملىيص تةدقهيفيي

ةد ززيسيةمضززةيق  ر يززةيق بزز ةصيةي  لززةديق   زز د،يةمضززةير هززصيقألدقضززييق  ردقويززةيقألردي ززي،يةمضززةي
 رززصنيق صة يززةيةردق ززميق رززصنيةقأل يزز ءي)أبززتدق ي (،يةمضززةيق هي ززةيق بزز ةصيةي لرهوصبززين،يةمضززةير ترززعيق

  إلضز فةي،يق  ر يةيق ب ةصيةي  لةديق  رزدقن،ية زهيق  ليزديرزنيقأل  ز ثيقأل  صيريزةيق ر  رزةيةق ر  ة زةي لوشزد
يصقد ي"وصة يرصيوةي بة.إ ىيذ كيفهةيمضةيفيير لسيإ

ي

 م المحٌمٌد )عضو مستقل(الدكتور/ أحمد بن عبدالكرٌ (3
ق ةاليزز تيي–ةاليززةييو دقبزز  يي– و ززةنيي–ص تةدقهيفززييقالقت"زز صيرززني  ر ززةيو دقبزز  يصد ززةيق زز  "ززليملززىي

ق رت ص يقألردي ية،ية هيق  صيصيرنيق   ةثية ضديق  صيصيرنيق رإتردقت،يةيشغلي   ي ايرو"زةيرزصيديرد زمي
"زوصة ي بزةيير لسيإصقد يض فةيإ ىيمضةيتهيفي  إلي،  ر ةيق رلكيب ةصي–ق   ةثي  ليةيإصقد يقألمر لي

ييية"وصة يرصيوةي بة.يدقضيأل تطةيديقة"وصة يق خ يديي  يتير ة
 

 خرى.االٌبٌن الجدول التالً عضوٌة أعضاء مجلس اإلدارة فً صنادٌق 
ي

 "وصة يرصيوةي بة قألبر ء
 عضو أ.ر  صيق هصية

 عضو مستقل أ رصيق ر يريصص.ي
 قلعضو مست خ  صيق ب يتص.ي

 
 



    

 كسب الفرص العقارية   صندوق 

 

16 

 وتشمل مهام ومسإولٌات مجلس إدارة الصندوق القٌام باآلتً:
 . ق تؤ صيرنيقي ديرصيديق "وصة ي ربإة ي تهي ر يي   ير"ل ةير   ييق ة صقتيةف  اي شدةطيةأ   ديق "وصة 
 ق رةقف ةيملىي ريعيق   ةصيةق  دقدقتيةق ت  ديديق  ةهديةيق تييي ةنيق "وصة يطدف ايفيه ،يةيشرليذ كيملىي

  يليق رل لياليق  "د:يق رةقف ةيملىيم ةصيق تطةيد،يةم صيق  فظ،يةم صيق تبةي ،يةم صيق تلرين.ب
 . ق رةقف ةيملىيشدةطيق "وصة يةأ   رهيةأ يت صيليمليه 
 . قتخ ذيقدقدي شؤنيأ يت  رلييوطة يملىيتض دةيفييق ر"  حييف"حيموهيرصيديق "وصة 
 دش هيرصيديق "وصة .ق رةقف ةيملىيت يينيق ر  بةيق   وةوييق ذ يي 
 . قمتر صيق  ةق ديق ر  يةيق بوةيةي ل"وصة 
 ق تؤ صيرنيق تمقديرصيديق "وصة ي  إلف" حيمنيق ر لةر تيق  ةهديةي ر   ييق ة صقتيةغيدهديرنيأ"  ةي

 ق ر"  ح.
 ق  رلي ؤر وةي ر"ل ةيق "وصة يةر   ييق ة صقتيفيه،يةتتضرنيربإة يةيأر وةيمضةير لسيإصقد يق "وصة ي

ير   ييق ة صقتيةق ةيقإلخبلصيةقالهتر دية ذليق  دصيق ر  ةل.يت  ه
 

أصسسول لاير سسسعودي تسسدفع مسسن  آالف 10علسسى مكافسسؤة سسسنوٌة قسسدرها إدارة سسسوف ٌحصسسل كسسل عضسسو مجلسسس 
 الصندوق.

 :. مدٌر الصندوق14
 07062-37قدبر شركة مرخصة من هٌئة السوق المالٌة مجموعة كسب المالٌة
ي(ي0ي1010227520ب ليت  د يدقدي)

ي،يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية395737،يص.ةي11375ق  وةقن:يش دعيق  لي يق   دي ييق ردةج،يق دي ضي
 2079963 1 966+،يف  س:ي2079979 1 966+ه تف:ي

 www.ksb.com.saق رةقعيقإل  تدةوي:ي
 

 وٌإكد مدٌر الصندوق على اآلتً:
  دةيفييق ر"  حي ر لسيإصقد يق "وصة يأةيفييشدةطيق "وصة يةأ   رهيةت  ديدهياليية صيأ يتض

 ةيرنيال  ةي"و صي يقالبتلر ديق    د (.-20ق صةديةي)ق ر ص ي
 يةق   تهيي يق "وصة يفييأصقء يق تؤليديملىيرصيد يأ يتض دةي ةهد يفييق ر"  حيرنيشؤوه اليية ص

 ةتوفيذه .
  يقالبت يت صيده ي بة يق "وصة  ي رصيد يقإلشدقفيةيي   ي   ره د ي ل ي د يرإهلين يأشخ ص ي خصر ت  وة

يق صف تدي ي فظ يذ ك يفي ي ر  يف   ة ي طدي ة يق "وصة  يإصقد  ي غدض يةق  ت  ية يق ر  ب ية ية ةقإلصقدية
ةق ب بلتيةإصخ ليطل  تيقالشتدقكيةرط   ةير لةر تيق  ب ةيةقألد"ص يةر    ةيةرت   ةيقبتفب دقتي

ي يق  ب ة ي شةف ت يةت صيد يق ره ديق رشتد ين يرن ي ؤ  يي هص يأن يهذق ي رة ة يق "وصة  ي رصيد ةي  
 .ق رذ ةد يأمبلهيإ ىيطدفيل  ثيردخصي ه

 :. أمٌن الحفظ15
 07062-37قدبرشركة مرخصة من هٌئة السوق المالٌة   مجموعة كسب المالٌة
ي(ي0ي1010227520ب ليت  د يدقدي)

ي،يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية395737،يص.ةي11375ق  وةقن:يش دعيق  لي يق   دي ييق ردةج،يق دي ضي
 2079963 1 966+،يف  س:ي2079979 1 966+ه تف:ي

يwww.ksb.com.saق رةقعيقإل  تدةوي:ي

 . المطور:16
يق شد  تيق ت   ةي ر رةمةي بةيق ر  ية(ييى صإشد ةيفخ رةيق  و ءي)يالمطور الرئٌس:

ي1010275033صةص ،يب ليت  د يدقديشد ةيذقتيربإة يةير 

http://www.ksb.com.sa/
http://www.ksb.com.sa/
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ي.11333ق دي ضيي341531 ييق ةدةص،يص.ة.ي-موةقوه يق د يس:يق دي ضي
ي4609356ي:ف  سي،4609357يه تف:

بةفيي ةديق رطةديق د يسي   ت  قصيرعيق رطزةدينيق   ز دييني  زليرشزدةعيم ز د يقذقيصمزتيق    زةي زذ كيةذ زكي
ي .ق فويةي ت  ي يأغدقضيق "وصة تة ييق  ةقوةي

 :. مراجع الحسابات17
يق خدقشييةشد  هير  ب ةنيةردق  ةنيق وةويةن

ييي8206صيةيي14482ق دي ضي

ي0114774924ف  س:يي0114784009ت:ي

يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية

 :. القوائم المالٌة السنوٌة18
ةبت ةنيرت  ةيالطبلعيبي ةديرصيديق "وصة ي إمصقصيق  ةق ديق ر  يةيق رصق ةي ل"وصة يموصيوه يةي ليبوةيريبلصية،ي

رنيوه يةيق بوةيي(ييةر اي40فةديقمتر صه يفييخبلليرص ياليتت  ةمي)ير   يية صقتيق "وصة يةق  ربلءيق ر ترلين
،يةبيتديتةفيده يفييق ر ديق د يبيي ر رةمةي بةيق ر  يةيسرصيــديق "وصة سيأل ٍيق ر  يةيق تييتشرله يتلكيق  ةق د

ه ،يةيتديإدب ليهذهيق  ي و تي    ديصيإ ىيق رشتد ينيموصيطل ه يخطي ا،يةي ةديرنيق رشتد ينيصةنير   ليموصيطل 
ي يفييغضةن يرصق ة يغيد يو"فيبوةية ي ي و تير  ية ي إمصقص يأيض ا يق "وصة  يق فتد يي اييةري(25)رصيد يوه ية رن

ي ئلدب لي    ديصيإ ىيق رشتد ينيموصيطل هد،يةبيتديإ"صقديأةليقةق دير يق  ي و تي  هم    يةيبوةيةيةت ةنيهذه
ييةر ايرنيوه يةيق بوةيق ر  ية.ي(40)د،يةبت ةنيرت  ةيخبللي30/04/2012رصق ةيمنيق فتد يق ر  يةيق روتهيةيفيي

 :. تضارب المصالح19
 يق خ صيموصيق ت  رليرعي"وصة .ياليي ةمي رصيديق "وصة يأةيأ يرنيت   يهيق ت"دفي ؤ"يلي  ب  هي
  رزصيديق "زوصة يرزنيو  يزةييتضز دةيفزييق ر"ز  حي زينير"زل ةبي ةديرزصيديق "زوصة ي ت وزةيأ يوزةعيرزنيق

ةر"ل ةيق رشتدكيرنيو  يةيأخدى.يةمليهيبي رليملىيمصديتفضيلير"زل ةير رةمزةيرزنيق رشزتد ينيملزىي
ير"ل ةيرشتد ينيآخدينيضرنيوفسيق "وصة .

 ةذ زكيفزيييي ةديرصيديق "وصة يأيض اي  إلف" حيمنيأ يتض دةيفييق ر"  حيقصييوشؤي ر لسيإصقد يق "زوصة ي
يق صةدية.يت  ديده

 ةيرزني-20بيتديإ بلغيهي ةيق بة يق ر  يةيمنيأ يتض دةيفييق ر"  حيقصييوشؤيألو ءيمرليق "وصة .ي)ق ر ص يي
يال  ةي"و صي يقالبتلر ديق    د (.

ي:. رفع التقارٌر للمشتركٌن20
 يبزي ةديرزصيديق "زوصة ي رزي،بي ةديرصيديق "وصة ي تبليديق رشتد ينيإش  دقايموصيوه يةيمرليةيقالشزتدقك -1

ةبزززيتديإدبززز ليق  شزززةفيي، إ"زززصقدي شزززفي بززز ةيي زززينيرةقزززفيق رشزززتد ينيق رززز  يي زززليلبللزززةيأشزززهد
ةقإلش  دقتيملىيق  وزةقنيق  ديزص ية/أةيق  ديزصيقإل  تدةوزيية/أةيق فز  سي رز يهزةير زينيفزييورزةذجيفزتحي

ةي زةيإخطز ديي،ق  وزةقنيق  ب ةية/أةيطلةيقالشزتدقكيإاليإذقيتزديإشز  ديرزصيديق "زوصة ي زؤ يتغييزديفزي
(ييةرز ايرزنيإ"زصقديتلزكيق  شزةفيةقإلشز  دقتي15رصيديق "وصة ي ؤ يأخط ءيخبلليخربةيمشدييةرز ي)

ية  صيذ كيت" حيق  شةفيةقإلش  دقتيق " صد يمنيرصيديق "وصة يوه  يةية  برة.يي
عيرنيوه يزةيق وشدقتيةق  شةف تيق صةدية:يبةفييدبليرصيديق "وصة يإ ىي ليرشتدكيخبلليلبللةيأب  ي -2

 رزز ييدبززليإ ززىيق رشززتدكيوشززد يصةديززةيتلخززصيأصقءيي، ززليد ززعيبززوةي شززف ايمززنيقبززتلر دهيفززييق "ززوصة 
  إلضز فةيق "وصة يةتةضحيق  يرةيق " فيةي لة ص ي ر يهييفزييآخزدييزةديرزني زليو"زفيبزوةيريبلصيزة،ي

ي.ق "وصة يإ ىيرلخصي   تطةدقتيفييرشدةع
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ةيق ردقبزبلتيق خطيززةيقألخزدىيرززنيرزصيديق "ززوصة يإ ززىييزتديإدبزز لي ريزعيق  شززةف تيةقإلشز  دقتية  فزز -3
ق رشتد ينيفير ييت ل ي   "وصة ي    ديزصيإ زىيموزةقنيق رشزتدكيق رزذ ةديفزييةلي زةيقتف قيزةيقالشزتدقكيفزيي

ي.ق "وصة 
" ةيق ر لةر ت:يي ةنيق رشتد ةنيربإة ةنيمنيتمةيصيرزصيديق "زوصة ي  وز ةيوهديق  ديصيزةيق "ز ي ةي -4

غهيفةدقاي ؤ يتغييديفييق  و ةين.يةفيي  ليمصديتمةيصيق رشتد يني رصيديق "زوصة يفيي  فةيقألةق تيةت لي
    وةقنيق "ز يحيأةيق طلزةيرزنيرزصيديق "زوصة ييمزصديإدبز ليق  ديزصي رز يفزييذ زكيقإلشز  دقتيق رت ل زةي
  بتلر دقتهديفييق "وصة ،يفإنيق رشزتد ينييةقف زةني رة زةيهزذقيملزىي ر يزةيرزصيديق "زوصة يةإمف  زهي

ربإة يةيةق تو مليمني  ةقهديأةيرط    تهديضصيرصيديق "زوصة يةق و شز ةي شز لير  شزديأةيغيزدييرنيأ 
ر  شديمنيمصديتمةيزصهدي    ي وز تيةقإلشز  دقتيأةيأيزةير لةرز تيأخزدىيتت لز ي  البزتلر ديأةيتلزكيق تزيي

ءيرممةرزةيتوشؤيمنيمصديق  صد يملىيق دصيأةيق تؤ صيرني" ةيق ر لةر تيأةيت" يحيأيةيأخط ءيأةيأخطز 
 فييأ ي شف.

رصيديق "وصة يغيديربإةليمنيق  ديصيق ردت عيألبز  ةيخ د زةيمزنيإدقصتزهيةبزي ةدي  فزظيق رظزدةفي -5
يرختةر ايرنيق  ديصييةضحيب ةيقبتد  مه.

إخبلءيطدف:يإنيأيةير لةر تيأةيب بلتيأةيإش  دقتيي صره يرصيديق "وصة ي يسيق ر "زةصيروهز يت زصيدي -6
ةيأنياليت ت ززدي تة"ززيةيأل يرشززتدكيأةيربززتلردي ززؤنييبززتلرديأةييشززتد يأيزةيو"ززي ةيأةيأ يت يززيد،يةي زز

ة صقتيفييق "زوصة .يةاليي زصديرزصيديق "زوصة يأ يو"زي ةي لرشزتدكيتت لز ي   "زوصة يأةي  البزتلر د.ي
 ةي ةني ليربتلرديربإةالايمنيق  ي دي ت دي تهيق ربت لةيةت ييرهي ربلءرةيق "وصة يةقالبتلر ديفيه.

 :حجم الصندوق. 21
 (يلايريبزز ةص ،25,000,000ة ززصهيقألصوززىير لززصي)ي،بزز ةص يلايري(50000000000)ي لززصي  ززديق "ززوصة ييي

ييي لة ص .يتدي ال(ي10)يقبريةي  يرةيقتة صر رةمةيرنيق ر بديإ ىي

 :تارٌخ بدء الصندوق. 22
هزييفزييوتتةي(د12/11/2011ق رةقفز )هزـي16/12/1432فييق "زوصة ي تز ديخييبي صأيقبت   ليطل  تيقالشتدقك

رعيإر  ويةيترصيصيفتد يقالشزتدقكيفزيي ز لي زدييزتديقال تتز ةي(،يد30/12/2011ق رةقف )هـي05/02/1432يت ديخ
رزعي،يملزىيفتزد يق ترصيزصيفيي  رلية صقتيق "وصة يخبلليفتد يقال تت ةيةذ كي  صيأخذيرةقف ةيهي ةيق بة يق ر  يزة

 رز يي زةمييه،رزني  رزيق  زصيقألصوزىذقيتزديتغطيزةيإيزصي  زصيقوتهز ءيفتزد يق ترصيزتديإطبلقزهيق  لدي ؤنيق "وصة يبزةفي
ف ءيق "زوصة ي ززدأسيق رز ليق زبلمدي لتشزغيلي  ززصيي رزصيديق "زوصة يإوهز ءيفتززد يقال تتز ةي شز لير  زديفززيي ز ليقبزت

يإش  ديهي ةيق بة يق ر  يةي ذ ك.

 :الهٌئة المنظمة. 23
يق هي ة يهي يق ب ةصية يق  د ية يق ررل ة يفي يق ر  ية يق بة  يهي ة يق ب ةصيةييت ت د يق ر  ية يق بة  ي  رل ق روظرة

يفيي ي ه  يق ردت طة ية ريعيقألوشطة ية صقته  يتؤبيسيق "و صي يقالبتلر ديةيةطدحيةإصقد  ةق ربإة ةيمنيتوظيد
يقأل"ةل.ي ر يأنير رةمةي بةيق ر  يةيهييرصيديق "وصة يرنيخبلليقبديإصقد ،يق ررل ة

 :وأحكام الصندوق شروط نشرة  إصدار تارٌخ. 24
يق رةقف ي14/9/1432يشدةطيةأ   ديق "وصة ي ت ديخوشد يتي"صد ةتديت صيله ي،يد14/8/2011هـ
ي(د21/01/2020)ق رةقف يهـي26/05/1441 ت ديخي

 :عملة الصندوق. 25
ةإذقيتززديبززصقصيقيرززةيق ة ززصقتي  رلززةيخززبلفيق ززلايريي، ت زز ربلتيق "ززوصة يهززييق ززلايريق بزز ةص يف ززطق ة ززص يق و صيززةي

ق لايريق ب ةص ي بز ديق "زدفيق بز  صي زصىيق  وزكيق ربزتلديفزييذ زكي ةيليمرلةيق بصقصيإ ىيفبةفييتديتيق ب ةص ،
يق لايريق ب ةص .ءيو فذقايموصيت ةيليق ر   صيإ ىيةي" حيق شدقي،ق ةقت
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 :التصفٌة وتعٌٌن مصفٍ . 26
يأةيقتخز ذيأ يتزص يديتزدقهير  و بز  ايةذ زكيةفزـ  ايهي ةيق بة يق ـر  يةيق ب ةصيةي"بل يةيت ـيينيرزصيدي زـصيليأةير"زف 

ي.قالبتلر ديق    د  بل  ةي"و صي ي

 :خصائص الوحدات. 27
ق "زوصة ييةبي ةديرزصيدرنيق ة صقتيذقتيف ةيةق ص يرنيوفسيق وةعيةيرتب ةيةيفييق   ة ،ييقاييضديق "وصة يمصص

ي.(ية ص 5000000000(ية ص يةي)205000000رنيق ة صقتييتدقةحي يني)يمصصيإ"صقد 

 :ةالهٌئة الشرعٌ. 28
بتتة ىيق هي ةيق شزدميةيق    يزةي ر رةمزةي بزةيق ر  يزةيق تؤ زصيرزنيرط   زةيأوشزطةيق "زوصة يرزعيأ  ز ديق شزدي ةي

يقإلببلرية،يةأمض ءيق هي ةيهد:

ي

 )رئٌس الهٌئة( كتور / ٌوسف بن عبد هللا الشبٌلً( فضٌلة الشٌخ الد1
ر دير رصي زنيبز ةصيقإلبزبلريةي    "زيد.ي  "ليملىيصد ةيق ص تةدقهيرني ليةيق شدي ةيةأ"ةليق صيني   ر ةيقإل

مضةيفييهي ةيق تزصديسي   ر هزصيق  ز  يي ل ضز ءيةمضزةيفزييق  صيزصيرزنيق هي ز تيق شزدميةي رإببز تير  يزةيةهةي
يةققت" صية.

ي

 )عضو(  ً( فضٌلة الشٌخ الدكتور / عبدهللا بن محمد العمران2
   ديزز ض.يير رززصي ززنيبزز ةصيقإلبززبلريةيإلرزز د  "ززليملززىيصد ززةيق ززص تةدقهيفززييق ف ززهيرززني ليززةيق شززدي ةي  ر ززةيق

 ل صيزصيرزنيق رإببزز تييمرزلي ربتشز داي رز ي،يفزييوفزسيق   ر زةي بزديق ف زهي  ليزةيق شزدي ة رشز د  اييقايأبزت ذةي رزلي
يق ر  يةيةقالقت" صية.

ي

 )عضو( سامً بن عبد العزٌز الماجد ( فضٌلة الشٌخ الدكتور / 3
 ليززةيق شززدي ةي  ر ززةيقإلرزز دير رززصي ززنيبزز ةصيقإلبززبلريةيرززنيين  "ززليملززىيصد ززةيق ززص تةدقهيفززييق ف ززهيق ر زز د

ي   دي ض.

 :جراءات الشكاوىإ. 29
ير نيردقبلةيرصيديق "وصة يفيي ز لية زةصيأ يشز ةىيملزىيق  وزةقنيق رةضزحيفزييق شزدةطيةقأل  ز د،يةيتزةفدي

يأ يةقت.يفيخ "ةي ر    ةيق ش  ةىيةهييرت  ةيفيي  ليطل ه يرنيق هي ةيإ دقءقتي صىيرصيديق "وصة ي

 :. تعدٌل شروط وأحكام الصندوق03
يت صيبلاي يق "وصة  يرصيد يمليه  يي د ي د ير  يق رف ةل يب دية يت ت د يق وشد  يهذه يفي يق ر يوة يةقأل   د يق شدةط إن
 ةهدي اي  صيرةقف ةيهي ةيق بة يق ر  ية،ي ر يي  ي رصيديق "وصة يفييأ يةقتيرنيقألةق تيةف  اي ت صيدهيأنيي صلي

   دي ر يتت   ي هير"ل ةيق "وصة ،يملىيأنيي "ليرب   ايملىيرةقف ةيهي ةيق بة يق ر  يةيهذهيق شدةطيةقأل
ةأنيي لصيق رشتد يني ةقبطةيق  ديصي   ت صيليق ر ترصيةيةقفيهدي وبخةيق وصيق ر صليخبلليمشد ييق ليأ يت صيل،

ي.إ بلغيق ربتلردين(ييةر ايرني60أي ديمرل.يةبةفيت" حيق ت صيبلتيو فذ ي  صي)

 :النظام المطبق. 13
ةي  ليأ يومقعييوشزؤييتخضعيهذهيق شدةطيةقأل   دي ؤلوظرةيق ب ديةيةق ر رةلي ه يفييق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية.

ي.ق ر  يةي صىيهي ةيق بة يق ر  يةيمنيهذهيق شدةطيةقأل   ديإ ىي  وةيق ف"ليفييرو مم تيقألةدق 
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 :العقاري االلتزام بالئحة صنادٌق االستثمار. 23
"ززو صي يقالبززتلر ديق   زز د يشززدةطيةأ  زز ديق "ززوصة يةةلزز   يق "ززوصة يقألخززدىيرةقف ززةيأل  زز ديال  ززةييإن

  رزلية"ز يحي  ريزعيق   ز   يق  ةهديزةيذقتييإف" حمنيهي ةيق بة يق ر  يةيق ب ةصية،يةت تة يملىيق " صد ي
يق  بلقةي   "وصة .

 اإلقرار

ي يةق ربل   يةقأل   د يق شدةط ي  دقء  يقرت/قرو  يةتدي  ص يمليه  يةق رةقف ة ي ه  ي  ء ير  يةفهد ي   "وصة  ق خ "ة
 ق  "ةليملىيوبخةيروه يةق تةقيعيمليه .

................................................قالبد:
ي........................

ق تززز ديخ:..........................
ي..............

ق تةقيع:..........................
ي............

ي

ي

 

ي

 :ملخص اإلفصاح المالً. 33
ي
ي

 البند
 المصروف

 الفعلً
  

 أتعاب اإلدارة و الحفظ
% سنوٌاً تدفع بشكل ربع سنوي نهاٌة كل ربع سنة من صافً قٌمة أصول الصندوق حسب القٌمة 2

 الدفترٌة لها.
 اليية ص

 

 أتعاب المحاسب القانونً
 صندوق ألف لاير سعودي سنوٌاً تدفع من أصول ال 30

 لاير سعودي  250000*والتً تم تغٌرٌها إلى 
 لايري12500

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 آالف لاير سعودي سنوٌاً لكل عضو تدفع من أصول الصندوق. 10

 لايري25000
 

 أتعاب الهٌئة الشرعٌة )عند الحاجة(
 .ألف لاير سعودي سنوٌاً تدفع من أصول الصندوق 220500بحد أقصى 

 لايري11250
 

 أتعاب التثمٌن
 الف لاير لكل عقار سنوٌاً. 20حسب األسعار السائدة فً السوق وبحد اعلى 

 لايري40000
 

 رسوم رقابٌة
 لاير سنوٌاً، تدفع من أصول الصندوق 70500

 لايري3750

 رسوم النشر فً موقع تداول
 لاير سنوٌاً، تدفع من أصول الصندوق 50000

 لايري2500

 
 2يملحق رقم

 لايري 358133   تثمارات مدٌر الصندوق فً صندوق كسب الفرص العقارٌةاس
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 :كسب الفرص العقارٌة صندوقالضوابط الشرعٌة لالستثمار فً :  1ملحق. 43

 :تكٌٌف الصندوق

هصفيقالبتف ص يرنيق فدصيق رت  ةيفييق بة يق    د يفزييي يفيق "وصة ي ؤوهيقشتدقكيرنير رةعيق ربتلرديني 
،يملزىيأنيي زةني رزصيديهي ت  يز يمةق زصي يزص ،يرزنيخزبلليإصقدتزهيرزنيق زليرخت"زينيفزييهزذقيق ر ز ل ريعير  الت

يق "وصة يأت    اير صص ي  إلض فةيإ ىيأت  ةي بنيأصقءيفيي  ليت  ي هي و    تيفييإصقد يق "وصة .

 المعاٌٌر الشرعٌة ألتعاب الصندوق:

 يي ز ليقشزتدق هيةقبزتدصقصهنيألوهز يمزةضيي ةمي رصيديق "وصة يأنييت  ضىيأت    ايرنيق ربزتلرديفز
يأ  نيهذقيقأل زدير لغز اير طةمز ايأديوبز ةيرخ"زةرةيرزنيقيرزةيق ة زص ي منيرو فعير ةرةيشدم ا،يبةقءا

يق رشتدق يشديطةيأنيت ةنيهذهيقألت  ةيرو"ة" ايمليه يفييشدةطيةأ   ديق "وصة .

 ميأنيت زصصيهزذهيقألت ز ةي وبز ةيي ةمي رصيديق "وصة يأنيي تطعيأت    اي زئلصقد ي "زفةيصةديزة،يةي زة
ر ززصص يرززنيأ"ززةليق "ززوصة يفززييرةمززصيصةد ير لززةد،يشززديطةيأنيت ززةنيق وبزز ةير ززصص يةر لةرززةي

ي لربتلردينيفييشدةطيةأ   ديق "وصة .

 ي زةمي رزصيديق "ززوصة يققتطز عي ززةقفمي زؤلصقءي)أت ز ةي بززنيأصقء(،يةهزييدبززةديإضز فيةييشززتدطه ي
 ص يربزتةىيقألد ز حيمزني زصير زينيرتفز يمليزهنييألوهز يرصيديق "وصة يملزىيق ربزتلرديفزيي ز ليميز

ي  مءيرنيقأل د يرآ ه يإ ىيق  لديةاليتإص يإ ىيق رو ممة،يشزديطةيأنيت زةنيق وبز ةير زصص ايةر لةرزةا

ي. لربتلرديفييشدةطيةأ   ديق "وصة 

 المعاٌٌر الشرعٌة إلدارة الصندوق وتسوٌقه:

 ديأرززةقليق "ززوصة يملززىيق ة ززهيقألرلززل،يي ززةيملززىيرززصيديق "ززوصة ي ززذلي هززصهيةط قتززهيفززييقبززتلر 
يةقألفضلي ر"ل ةيق ربتلردين.

 ي ةيملىيرصيديق "وصة يقبتلر ديأرةقليق "وصة يفييق غزدضيق زذ يأوشزيءيق "زوصة يرزنيأ لزه،ي
يةاليي ةمي هيقالبتلر ديفير ي دييوصيمليهيفييشدةطيةأ   ديق "وصة يإالي  صيإخط ديق ربتلردين.

 يملزىيي ةميأنييوصيرصيديق "زوصة يم لزىيوبز ةيق زد حيق رتةق زةيرزنيقالشزتدقكيفزييق "زوصة ي وز ءا
يصدقبةيق بة ،يشديطةيأنيي ةنيذ كيملىيب يليق ت ديةيةق تةقع.

 . يي ةيملىيرصيديق "وصة يقإلف" حيق ت ديمني ريعيق ر" ديفيق ر رلةيملىيق "وصة

 المعاٌٌر الشرعٌة لبٌع أصول الصندوق أو تؤجٌرها:

 ةيأ يفةق زصيد ةيزةيفزيي ز ليتزؤخديأ يرشزتٍديمزنيبزصقصيق تمقر تزه،ية زهياليي ةمي ل"وصة يأنيي تبز
يقتخ ذيقإل دقءقتيق  ض  يةيق رو ب ةي ل "ةليملىيربت   ته.

 .اليي ةميتؤ يديأ ٍيرنيأ"ةليق "وصة يإ ىيأ يوش طير دديشدم ا،ي   تؤ يديإ ىي وةكيد ةية 

 :المعاٌٌر الشرعٌة الستثمار نقدٌة الصندوق )عملٌات المرابحة(

 .أنيت ةنيق بلعير ليق  يعيةق شدقءيبل  اير   ة 

 أاليت ةنيق بلعيق تييي ي ه يق "وصة يآ بلايذه ز ايأةيفضزةنيألوزهياليي زةمي يزعيق زذهةيأةيق فضزةي ي ز اي
يآ بلا،يأةيمربلت.

 أاليي يعيق "وصة يق بلعيإالي  صيترل ه يةق ضه يق   ضيق ر ت ديشدم ا،يةي ةنيق   ضي تبزلديق ةلز   ي
يأ  وززتيتلززكيق ةلزز   ييق ر يوزة ق تززييتفيززصيرل يزةيق "ززوصة ي لبززلع،يأةي تبززلدي"زةديتلززكيق ةلزز   نيبزةقءا

يشه صقتي ي م يأديشه صقتيإل  تيق تخمين.

 . يأنييشتدطيق "وصة يملىيق برب ديأالييت"دفيفييق بلعي  يٍعيةو ةهيألو ءيرل يةيق "وصة ي ه

 يي ةنيذ كيرني يةعيق  يوةيق ر درةيشدم ا.يأاليي يعيق "وصة يق بلعي  آل لي رنيقشتدقه يروهني  بل


