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فززز يمزززييةي زززةيق بزززة يق ر  يزززةيق "ززز صد ي"زززو صياليقثبزززتلر ديق   ززز د ييلتزززمديرزززصيديق "زززوصة يسر رةمزززةي بزززةيق ر  يزززةسي    زززةي

ي.ق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية

 

ي

 

 

ي

يي KSB City–ي بةيرصيوة "وصة 

 (ط الشرعيةمتوافق مع الضواب األجل متوسط مغلق عام استثمار عقاري صندوق)

 نشرة المعلومات

 مقدمة:

ير ر ي يملىيو يو  يةق ب د يهلليدةيق    ريييةق "   ي شدةطيق  رص يخ "ة يوشد  يفهذه يأ ر ييية  ص، يةملىيآ هية"  ه يص يسةأ   د
ةت تيرتةقفاليرعيق ضةق طيق شدميةيقأل لي رتةبط غلالريم د م  د  سيةةةي"وصة يقبتلر دي KSB City–"وصة يرصيوةي بةي

ةي ةيميي ق " صد ث  ةي"و صياليقثبتلر ديق    د يرعيقث تمقدي  ةقمصيةضةق طي،ي يةق شدميةيف ير رةمةي بةيق ر يق هي ةإشدقفي
 .ق رشتد ييق بة يق ر  يةيف يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية.يةت صيق شدةطيةقأل   ديق    ةي رل  ةيق   صي يييرصيديق "وصة ية

مدينة  صندوق ” في االشتراكب االستثمار قرار اتخاذ قبل "المعلومات نشرةدراسة " في الصندوق  االشتراكالراغبين في على  جبتو ي
ممن لديهم الخبرة الالزمة لتحديد ما إذا كانوا  محتملين لمستثمرين لنشرةالمعلومات الواردة في هذه ا إن   “. KSB City –كسب 

 .“ KSB City– صندوق مدينة كسب”اتخاذ قرار االستثمار في قبل يقبلون المخاطر الكامنة في مثل هذا االستثمار

)الموافق هـ 06/02/1443وتم تحديثها بتاريخ  م(15/05/2011هـ )الموافق 12/06/1432 تاريخب لنشرةحررت هذه ا

هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق مدينة كسب والتي تعكس التغييرات التالية )مدة " (م13/09/2021

 "م13/09/2021مرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ الصندوق, عنوان مدير الصندوق( حسب خطابنا ال

 

 

 

 ذي مسؤول المطابقة وااللتزام                                                                                        الرئيس التنفي

 ماجد بن علوش الهديب                              حمد بن خالد المرزوقي                                                         
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 إشعار هــام

ي   "وصة ي  و يةيت رةيق لي يق شدةطيةقأل   ديق خ "ة يقثشتدقكيف يق "وصة يقدقء  ي ةيملىيق دقغ يييف ي
يملىيشدةطي يق تةقيع ي يثيي ت د يقثشتدقك، يطلة يت صيد يةقبت ر ل يق "وصة  ي شأي يقبتلر د  يقدقد يأ  قتخ ذ

ي يإقدقديةأ   د يقثشتدقكي رل  ة يق ة صقتيةدبةد يقيرة يةبصقص يملىيطلةيقثشتدقكيةت صيره ق "وصة يةق تةقيع
ي     ةليةق رةقف ةيملىيق شدةطيةقأل   د.

ي أوه يم د ي ش ل يق    د يف يبة  ييي"وفيقثبتلر د يرتةبطة يرخ طد يصد ة يقبت دقضيتدية  صيم  ية، ىيإذة
يق د يبيةيق رخ طد وصيسيف يتف"ي اييأ لدي "ةد يسKSB Cityي–يرصيوةي بةيس"وصة يرخ طديقثبتلر ديفـ ي

ي  بتلر ديف يق "وصة سيف يق شدةطيةقأل   د.
ييس ي بة يرصيوة يم  د يس KSB City–"وصة  يقبتلر د ي"وصة  يرعييقأل ليرتةبطيغلالريم ديةة رتةقفال

رشدةعيإوش ءيبتلر ديف ي  ةيهصفيق ضةق طيق شدميةيةت تيإشدقفيق هي ةيق شدميةيف ير رةمةي بةيق ر  يةي
ي) ةر  ةوص يرت  رل يب و  يق  د يةيشد ي(Compoundير رع يق دي ضي   ررل ة يقرتصقصييق ب ةصيةيرصيوة ملى

يطدياليق رلكيم صهللا يقث تمقد يرع ي  ةقمص. يق    د ييق ت د ي"و صياليقثبتلر د يةضةق طيث  ة مييةي ةيق " صد 
يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية.يق ر  يةيف ق بة ي

ي  رليق ربؤة يةي يق "وصة يسر رةمةي بةيق ر  يةس يي فيق ةقدص يق ر لةر تيصقةيمييت رليرصيد ي،ق وشد ةذه
يير ييةق  عيأ يثيتة صيأوهيق ر  ةل،يق  صيةإ ىيق صدقب تيق رر وةي ريعيإ دقءي  صيملرهيةقمت  صه،ي بةيةيؤ ص
ييةقدص يإف ص يأيةي  ليإ ىيق رذ د يف يتضريوه يمصدييؤص يأي يةقصيغيديأةيرضللةفيه  رصيدييق دي" ي ة.

ف يق وشد ييةذهيتضروته يق ت يق ر لةر تي" ةيريي لتأ صيق ر  ة ةي   ت دي تيق "وصة يسر رةمةي بةيق ر  يةس
ييت ديخ يق رذ د تت رليةي ةيق بة يق ر  يةيأ يربؤةةمليهيثيإ"صقدة ، ةثيت ط يأ يي، يةيميير تةي تيةذه

 يةيرهر ي  وتيمييأ يخب د يتوتجيميير يةتخل يوفبه ي"دق ةيرييأ يربؤةي، ه  تأ يصقتيتت لالي صقته يأةيق تر
يأةيقثمتر صيملىيأ ي مءيروه .ق وشد يةدصيف يةذهي

ي يملىيإوش ء يق بة يق ر  ية يةي ة ييس KSB City–رصيوةي بةيس"وصة ي"صدتيرةقف ة ي(2011-16-1) دقد
ي.(د15/05/2011ق رةقفالي)ةـي12/06/1432ةت ديخي
يق فدصيةيألةصقفيقثبتلر ديقمت  دي صةييإمصقصة يتديط ي ةيم رةيذقتق وشد يةذهييف يق رة ةص ير لةر تق يت ت د
يرصيدييف ي،ق خ "ةيقثبتلر ديةيقث تي   تيأةيق ر   يق ةضعيأة يق ل يري يق رر وة يق  هةص ي  فة ي ذل ييتد  يي

ثيي صديسير رةمةي بةيق ر  يةوصة يسق "ق "وصة ي توريةيقبتلر دقتيق رشتد يييف يق "وصة ،يةمليهيفإييرصيدي
ي ا يرط     يي ةي يبةف ي ل"وصة  يق ف ل  يقألصقء ي أي يت هص يأة يضر ي يق ربتهصفة ليأ  يملىييةمليهي، ةق ص ي ة

ي ت دي تهيق ربت لةيةت ييديقدقديقثبتلر ديف يق "وصة يةت ييديرصى ق رصد ةييق ر لةر تير  رةيق ربتلرديق  ي د
إييأيةير لةر تيي صره يرصيديق "وصة يأةيأ يرييرةظفيهي يسي. ق خ "ةيق ر  يةيةق تي   تهيةأةض مهيألةصقفه

يةي ةيأييثيت ت دي تة"يةيأل يرشتدكيأةيربتلردي أيييبتلرديأةييشتد ي يو"ي ة يأية يت صيد يروه  ق ر "ةص
 ة صقتيف يق "وصة .
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 دليل الصندوق

  KSB City–صندوق مدينة كسب 

ي

 

ةة يشد ةيرب ةرةيب ةصيةير فلة،ي رة ةيب ليت  د يدقديي) بة(ييةر رةمةي بةيق ر  :يمدير الصندوق

، الدور االول 8848حي الواحة ، شارع تركي بن احمد السديري رقم المبنى   –في مدينة الرياض ي ةموةقوه يق د يب1010227520

   920000757هاتف   395737ص . ب  11375الرياض 

 

 

 

 

 

 أمين الحفظ:
 06046- 37  يقدركة مرخصة من هيئة السوق المالية برش  شركة األهلي المالية
ي(,يي1010231474ب ليت  د يدقدي)

ي.، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216شارع المعذر بالرياض. ص ب  : ق  وةقي
 7778 92000 966+،يف  س:ي 7137 874 11 966+ة تف:ي

 www.ncbc.comق رةقعيقإل  تدةو :ي

 

 

 ) مراجع الحسابات(: المحاسب القانوني

يق خدقش يةشد  هير  ب ةييةردق  ةييق وةويةي

ييي8206صيةيي14482ق دي ضي

ي0114774924ف  س:يي0114784009ت:ي

 ق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية

ي

http://www.ncbc.com/
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 ملخص الصندوق

ي KSB City –"وصة يرصيوةي بةي اسم الصندوق

يرتةبطيقأل ل ديم  د يم ديرغلال"وصة يقبتلر  نوع الصندوق

 مدة الصندوق

قشهديي8ةقصيتديترصيصيق "وصة يترصيصة يبوتيييإض فيتيييل ثيبوةقتيرعيإر  ويةي
توته يييد14/12/2017ق رو  صي ت ديخييقض فيةي و ءيملىيق تر عير    يق ة صقت

ق تر عييدي و ءيملىيوت  جي15/8/2019ةتديترصيصيق "وصة يق ىي  د15/8/2018
ةـيق رةقفالي11/11/1439ق رو  صي ت ديخييق ل و ي"وصة يرصيوةي بةيية صقتي   ر 
ديي و ءيملىيوت  جييق تر عي15/08/2020ةتديترصيصيق "وصة يإ ىي  د24/07/2018

ةـيق رةقفالي22/11/1440ر    ية صقتي"وصة يرصيوةي بةيق ل  ثيق رو  صي ت ديخي
ديي و ءيملىيوت  جييق تر عي15/08/2120ةتديترصيصيق "وصة يإ ىي د25/07/2019

ق رةقفالييـة06/12/1441ق رو  صي ت ديخييدق عر    ية صقتي"وصة يرصيوةي بةيق 
 هصفيق تخ دجيبةقءيرييديي15/08/2220ةتديترصيصيق "وصة يإ ىي,يد27/07/2020

خ ليق  يعيق ر  شديق ىيربتلرديأةي"وصة يديتيقةيتأبيسي"وصة يديتيرصقديرييق لي
خ ليق بتةيقشهديي  يةيقخدىيأةيق  يعيمييطدياليق رمقصيق  لو  بةيقةيأ يشد ةير

 و ءيملىيوت  جييق تر عير    ية صقتيقثخيد يرييق ترصيصي   تةقم يرعيق  يعيق ر  شد.
ق رةقفالييـة24/01/3144ق رو  صي ت ديخييق خ رسي"وصة يرصيوةي بةي

 د01/09/2021

ير رةمةي بةيق ر  يةي) بة( مدير الصندوق 

يشد ةيقألةل يق ر  ية لحفظأمين ا

يق لايريق ب ةص  عملة الصندوق

يرليةييلايريب ةص يي160،ية صهيقألصوىيلايريب ةص رليةييي225 حجم الصندوق

يرتةبطةيق ىيم  ية.يييي المخاطرة درجة

 استراتيجية االستثمار

ي) يرب  ته  يأدض يقط ة د66,512شدقء
2

يب و ي ير رع يإوش ء يلد يةري )
ي يق فلليةق ش اليق ب وية،يCompoundرت  رل) ةر  ةوص يري يمييمصص يم  د  يمليه ، )

،يةرييلدي يعيبوةيةق ص ة  صيقثوته ءيرييقإلوش ءقتييتديتأ يديةتشغيليق رشدةعي رص ي
يق رشدةع.

يلاير.ي5,000 الحد األدنى لالشتراك

ي.قثشتدقكيموصي "  حيرصيديق "وصة يتصفعيرد يةق ص يرييق ليق رشتدك %2 رسوم االشتراك )كحد أقصى(

 أتعاب اإلدارة 

ايتصفعي2 يق "وصة يقيرةيأ"ةل" ف ييريبوةيي ش ليد عيبوة يوه يةي ليد ع%يبوةي 

،يةقصيتةقفيرصيديق "وصة يمييت  ض يدبةديقإلصقد يي بةيق  يرةيق صفتديةي ه .
يد15/06/2016رييت ديخي

يثيية ص أتعاب الحفظ

يق "وصة .أ"ةليتصفعيريييوةي ايلايريب ةص يبيأ في25 أتعاب المحاسب القانوني 

ايآثفيي10 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة يق "وصة .أ"ةلي  ليمضةيتصفعيريييلايريب ةص يبوةي 

ايص فيلايريب ةأي22,500أق"ىي  صي )عند الحاجة( أتعاب الهيئة الشرعية يق "وصة .أ"ةليتصفعيرييي يبوةي 

ايي40أق"ىيق ب  ص يف يق بة يةي  صيقألب  دي بةي أتعاب التثمين ي.ق فيلايريب ةص يبوةي 

 أتعاب حسن أداء مدير الصندوق
%،يملىيأييت تبةي15ر صليم  صيصقخل يبوة ير صقدهيأ يم  صييميصيمييريي%ي15

ة يثيي.موصيت"فيةيق "وصة ةتصفعييق رص ي صقيةيرييت ديخيقوته ءيقثشتدقكيف يق "وصة 
ي  ةيميي بييقثصقءتديترصيصيمرديق "وصة ي يييت  ضىيرصيديق "وصة يأ يقت

ا،يتصفعيرييأ"ةليق "وصة يي7,500 رسوم رقابية  يلايريبوةي 

ا،يتصفعيرييأ"ةليق "وصة يي5,000 رسوم النشر في موقع تداول يلايريبوةي 

يأ يدبةدير  يةيقصييتديفدضه يرييق لي ه تيدبريةيتت لالي   "وصة . أخرى

 تاريخ الطرح
يد(24/05/2011اليةـي)ق رةقف21/06/1432يريييةديق ل ل ء

يد(09/06/2011ةـي)ق رةقفالي07/07/1432إ ىييةديق خريسي

يدي ثتي)مشد يدي ثت(ي10 سعر الوحدة عند بداية الطرح )القيمة االسمية(

 االشتراك والتداول
يتديقثشتدقكيخ ليفتد يق طدحيق ر صص ،يرعيإر  ويةيق شدقءيرييخ ليمرليةيق تصقةلي

يإيية صتيمدضي يع.يي ه يرصيديق "وصة ةق ت ييت ق صقخليةي لة صقت

ي. بةيقألب  ديق ب  ص يف يق بة  مصاريف التمويل )إن وجدت(
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ييق ردق  ة(:ي)مرلي تيق "وصة يو صيةيثبتلر ديق شدميةيق ر  ييد
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 :ائمة المصطلحاتق. 1
إ زىيإت  زةيق فد"زةي لرشزتد يييفيزهيي:ي دو رجيقبتلر ديم  د يرشتدكييهزصفعقاري" ي"صندوق استثمار
اي ف يمةق صيق  دو رج،يةيصيدهيرزصيديق "زوصة ير   زليدبزةدير زصص ،يةيشز ديإ يزهيفيرز ي  زصيي   رش د ةي ر مي 

ي   "وصة .
،ييشزد ةير  يزةيرزدخصي هز يرزييةي زةيق بزة يق ر  يزةي رر دبزةيأمرز ليقإلصقد  ")كسبب(: "مدير الصندوق

يوصة .مييإصقد يأ"ةليق "يي ةييرب ةثاية
"أمبين الحفبظ" )األهلبي الماليببة( : شبركة ماليبة مببرخص لهبا مبن هيئبة السببوق الماليبة بممارسبة أعمببال 

 الحفظ ويكون مسئوالً عن حفظ أصول الصندوق.
ق رزدقصيإ"زصقدة ييسيKSB Cityي–رصيوةي بزةييس"وصة ي "ةيةق ص يرييق ة صقتيقألب بيةي  "الوحدة":

 رييق ليرصيديق "وصة .
ي.ق روتجيق وه   يرييق رشدةعيق    د ي:"وحدة عقارية"

ي.ق ذ ييرلكية صقتيف يق "وصة يةيش ديإ يهيفير ي  صي   رشتدكيق شخصيالوحدات":"مالك 
ةةيق ورةذجيق ذ يي ةديق ر تتةي  بت ر  هيةي ص ي رة  هيدغ تهيف يشزدقءيمزصصييي"نموذج طلب االشتراك":

  ديق "وصة ،يةيتديتةفيديةذقيق ورزةذجيرزييق زلير صصيرييق ة صقتيف يق "وصة ،يةيةقفاليملىيشدةطيةأ 
ي.خ ليفتد يقث تت ةرصيديق "وصة ي

ر لززسيي ي وززهيرززصيديق "ززوصة ي رة ززةيث  ززةي"ززو صياليقثبززتلر ديق   زز د يي"مجلببس إدارة الصببندوق":
يمييةي ةيق بة يق ر  يةي ردقق ةيأمر ليرصيديق "وصة .ق " صد ي

ي صىييد يق "وصة ي يسيرةظف ايمضةيرييأمض ءير لسيإصق"العضو المستقل":  ةثيمضةير لسيإصقد 
 ر يأوهي يسي ذ يم قةي ةةديةيرعيرصيديق "وصة يأةيي،رصيديق "وصة يأةيت  عي هيأةيأرييي فظيق "وصة 

يت  عي هيأةيأرييي فظيذ كيق "وصة .
يةثايمززييتوفيززذيق  ةقوززةيق فويززةي ت  يززالؤشززخصييختزز دهيرززصيديق "ززوصة يي ززةييربززي":العقبباري "المطببور

ي.أغدقضيق "وصة 
تتزةقفديفيزهيق صدقيزةيةق خ زد ييق    ديزةيأ"زةليق "زوصة  تلرزيييشخصييخت دهيرزصيديق "زوصة يي":المثمن"

يق  مرتييي ت صيديخصر تيق تلريييق    د .
تزأ يديق فلزليةق شز اليشخصييخت دهيرصيديق "وصة ي يتة ىيق تشزغيليق بزوة ي لرشزدةعية"مدير التشغيل": 

ي. دقتت "يليقإلي ق ب ويةية
يق خ "ززةيق فلززليةق شزز اليق بزز ويةتبززةياليتززأ يديمرليززةيي تززة شززخصييختزز دهيرززصيديق "ززوصة ي ي":سببوق"الم

اي  صيقثوته ءيرييأمر ليقإلوش ء،ي    "وصة  ييي يةيق ت يي ترصة يرصيديق "وصة . آليةف  
 ييتديتةمي ه يملىيق رشتد يييفي ش ليصةد ي"وصة ييهصفيق ىيت  ياليمةق صي"صندوق مدر للدخل":

يق "وصة ي ش ليبوة يأةيو"فيبوة .
أ ييةديت ةييفيهيق  وةكيةيق رؤبب تيق ر  يةيرفتة زةي رمقة زةيقمر  هز يفز يق ررل زةيق  د يزةيي"يوم العمل":

يق ب ةصية.

 :نبذة عن الصندوق. 2

يقصدهي دأسير لقأل لييرتةبط غلالر م دسيةةي"وصة يقبتلر ديم  د ييKSB Cityي–رصيوةي بةيي"وصة يس
ل ثيبوةقتي ةرص يق "وصة ي،(يلايريب ةص 160,000,000ة صهيقألصوىي)ي(يلايريب ةص 225,000,000)

قض فيةي و ءيملىيق تر عير    يق ة صقتييقشهديي8رعيإر  ويةيترصيصة يبوتيييإض فيتيييةقصيتديترصيصيق "وصة ي
يدي و ءيملىيوت  جي15/8/2019ةتديترصيصيق "وصة يق ىييد15/8/2018ييديتوته يي14/12/2017ق رو  صي ت ديخي
يد24/07/2018ةـيق رةقفالي11/11/1439ق رو  صي ت ديخييق ل و ي"وصة يرصيوةي بةية صقتيق تر عير    

ديي و ءيملىيوت  جييق تر عير    ية صقتي"وصة يرصيوةي بةيق ل  ثي15/08/2020ةتديترصيصيق "وصة يإ ىي
ديي و ءيملىي15/08/2120رصيصيق "وصة يإ ىيةتديتيد25/07/2019ةـيق رةقفالي22/11/1440ق رو  صي ت ديخي

يق يوت  ج ي بة يرصيوة ي"وصة  ية صقت ير     ييدق عق تر ع ي ت ديخ ق رةقفالييـة06/12/1441ق رو  ص
ديي هصفيق تخ دجيبةقءيرييخ ليق  يعيق ر  شديق ىي15/08/2220ةتديترصيصيق "وصة يإ ىي,يد27/07/2020

قديرييق لي بةيقةيأ يشد ةير  يةيقخدىيأةيق  يعيمييربتلرديأةي"وصة يديتيقةيتأبيسي"وصة يديتيرص
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 و ءيملىيوت  جييق تر عيخ ليق بتةيقشهديقثخيد يرييق ترصيصي   تةقم يرعيق  يعيق ر  شد.يطدياليق رمقصيق  لو 
ةيتديييد01/09/2021ق رةقفالييـة24/01/3144ق رو  صي ت ديخييق خ رسير    ية صقتي"وصة يرصيوةي بةي

يموصيتةفديق صيق   ثتيق خ "ةي   ت"فيةيةقثوه ءيق ةقدص ي هذهيق وشد .يإقف  هيةت"فيتهي
يق خصر ت يرت  رل يرغلاليدقق  يب و  ير رع يإوش ء يمي يم  د  يق "وصة  ،ي( Compound) ةر  ةوصيةرشدةع

(يش ةيب ويةي ور ذجيةرب   تي112  إلض فةيإ ىيمر دتيييب ويتييي  يدتيييتضر يي)ي ي(يف180م  د يميي)
يألب بية.قةذقي خ فيق ردقفاليةق خصر تيرختلفة،ي

يأدض ي)يق رشدةعيةت ع يرب  ته  يت لغ يق وط  يي(2د66,512ق ت  يصقخل يق دي ض يرصيوة يشد  يأ ي ء ضري
د(يةقرتصقصي60مدضي)ي10رخدجيي–ق  ردقو ،ية   ت صيصيف يق روط ةيق ر "ةد ي يييقرتصقصيطدياليق رلكيم صهللا

د(يةطديالي40د(،ية يييطديالي   د)مدض60مدض)ي9رخدجييطدياليقإلر ديب ةصي ييم صق  ميمي يير رص
ديي صهيرييق شر ل،ي36ملىيش دعيت  د ييقدضد(يريي هةيأخدى،يةقألدضيم  د يميي60ق و  حي)مدض

يةيتريميةذقيق رةقعي  آلت :يديي صهيرييق غدة.30ة ذ كيش دعيت  د ي  دضي
 .دةعف يق روط ةيق ر يطةي أدضيق رشيق تر ليتة"يليق خصر تيقألب بية -
رتديرر ييتيحيإق رزةير ز و يمليهز ي وظز ديلز ثيي36رتديةيي30ة ةصهيملىيش دميييت  ديييي  دض -

 أصةقديةو"في.
 ق  د.ة ةصيقألدضيصقخليق وط  يق  ردقو يةضريي  ي -
 ق ورةيق رتمقيصيف يقإلوش ءيق  ردقو ي لروط ة. -
يييييييييق د يق شزدق يق لز و (ي يطي   رخططير  ةديد يبةيت ت ديشدي ييف يق روط ةيرلزليطديزالي   د)ق زص -

 طدياليخديصي.ةي(9جيطدياليقإلر ديب ةصي ييم صق  ميم)رخدةييطدياليق رلكيم صهللاية
 ةةقض ةيرر ييتيحي ب  وهيبهة ةيق ة"ةليإ يهيةق خدةجيروه.يةرخ دجيرت صص رصقخلي -
ايرييربتشفىيق رلكيفهصي ل دسيق ةطو . -  قد هيوب ي 

ي

ي
ي

ي

ي
ي

 

 

 

ي

قوتهزز ءيفتززد يقث تتزز ةيإ ززىيشززدقءيقط ززةيقألدضيق رززذ ةد يأمزز هيلززديق  يزز دي أمرزز ليةيهززصفيرززصيديق "ززوصة ي  ززصي
ي180قإلوش ءي   رليق رشدةعيةق ت ييتةقعيأييتبتغد يو ةيبوتيي،يلدي  صيذ كيق  ي دي تزأ يديية زصقتيق رشزدةعي)

دأسيق رز ليييزةمعةق "زوصة ي ت"زفيةيزتديةيتدي يعيق رشدةعي     رلييةرييلد،يبوةش ةيب وية(ي رص يي112في يةي
 ير يةدصيذ دهيف يق ر ص يق رت ل ةي إوه ءيق "وصة ي رعيردقمي،ملىيق ربتلرديييق رشتد يييف يق "وصة ةقألد  حي

ي هذهيق رذ د .

 :الشروط واألحكام. 3

 ونوعه: اسم الصندوق. 1
وش   ي تطةيديقيقأل ل رتةبط غلالر م دم  د يي"وصة يقبتلر دةةية س KSB City –مدينة كسب صندوق "

يق  يعيةإوه ءيق "وصة . يق "وصة يت لغيي هصفيق تأ يدي رص يمرويةير صص يةرييلد ل ثيبوةقتيرعيإر  ويةيرص 
ي يق "وصة  يترصيص يتد يةقص يإض فيتيي يبوتيي يق رو  صيي8ترصيصة  يق ة صقت ير     يق تر ع يملى ي و ء يقض فية قشهد

ي ي14/12/2017 ت ديخ ي يتوته  ي يد15/8/2018د يق "وصة  يترصيص يةتد يوت  جي15/8/2019ق ى يملى ي و ء يد

امتداد طريق الملك 
عبدهللا )عقبة بن 

 نافع(

 الموقع

 كومباوند قائم

 الصباحريق جابر ط

 الدائري الشرقي

 طريق اإلمام سعود 

 الدائري الشمالي

طريق الملك 
 عبدهللا
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 د24/07/2018ةـيق رةقفالي11/11/1439ق رو  صي ت ديخييق ل و ي"وصة يرصيوةي بةيية صقتيق تر عير    
ديي و ءيملىيوت  جييق تر عير    ية صقتي"وصة يرصيوةي بةيق ل  ثي15/08/2020ةتديترصيصيق "وصة يإ ىي

ديي و ءيملىي15/08/2120ةتديترصيصيق "وصة يإ ىي د25/07/2019ةـيق رةقفالي22/11/1440ق رو  صي ت ديخي
يق  ي بة يرصيوة ي"وصة  ية صقت ير     يق تر ع ي ييدق عوت  ج ي ت ديخ ق رةقفالييه06/12/1441ق رو  ص

ديي هصفيق تخ دجيبةقءيرييخ ليق  يعيق ر  شديق ىي15/08/2220ةتديترصيصيق "وصة يإ ىي,يد27/07/2020
"وصة يديتيرصقديرييق لي بةيقةيأ يشد ةير  يةيقخدىيأةيق  يعيمييربتلرديأةي"وصة يديتيقةيتأبيسي

 و ءيملىيوت  جييق تر عيخ ليق بتةيقشهديقثخيد يرييق ترصيصي   تةقم يرعيق  يعيق ر  شد.يطدياليق رمقصيق  لو 
يد01/09/2021ق رةقفالييـة24/01/3144ق رو  صي ت ديخييق خ رسير    ية صقتي"وصة يرصيوةي بةي

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

  يق ةق ةي،يش دعيتد  ي ييق رصيق بصيد ييي–ي عير ديشد ةي بةيق ر  يةيق د يسيف يرصيوةيق دي ضييق  وةقي:
ييي920000757ة تفييي395737.يةيصيي11375،يق صةديقثةليق دي ضي8848دقديق ر وىي

 
يwww.ksb.com.saق رةقعيقإل  تدةو :ي

 . مدة الصندوق:3
يق "وصة ي يترصيصيق "وصة يرص  يبوتيييإض فيتيييةقصيتد قشهديقض فيةي و ءيي8ل ثيبوةقتيرعيإر  ويةيترصيصة 

ةتديترصيصيق "وصة يق ىي د15/8/2018ديتوته يي14/12/2017ييملىيق تر عير    يق ة صقتيق رو  صي ت ديخي
ي15/8/2019 يوت  ج يملى ي و ء ير    يد يية صقتيق تر ع ي بة يرصيوة ي ت ديخييق ل و ي"وصة  ق رو  ص
ي11/11/1439 يق رةقفال ي ديد24/07/2018ةـ يإ ى يق "وصة  يترصيص يوت  جيي15/08/2020ةتد يملى ي و ء ي د

 د25/07/2019ةـيق رةقفالي22/11/1440بةيق ل  ثيق رو  صي ت ديخيق تر عير    ية صقتي"وصة يرصيوةي 
يدق عديي و ءيملىيوت  جييق تر عير    ية صقتي"وصة يرصيوةي بةيق 15/08/2120ةتديترصيصيق "وصة يإ ىي

ي ي ت ديخ يد27/07/2020ق رةقفالييه06/12/1441ق رو  ص يق "وصة يإ ىي, يترصيص ي هصفي15/08/2220ةتد ي د
 ليق  يعيق ر  شديق ىيربتلرديأةي"وصة يديتيقةيتأبيسي"وصة يديتيرصقديرييق لي بةيق تخ دجيبةقءيرييخ

خ ليق بتةيقشهديقثخيد يرييق ترصيصي   تةقم يرعييقةيأ يشد ةير  يةيقخدىيأةيق  يعيمييطدياليق رمقصيق  لو 
يق ر  شد. يق  يع ي بة يرصيوة ي"وصة  ية صقت ير     يق تر ع ي يوت  ج يملى ي و ء ي ت ديخيق رو  يق خ رس ص

يرعيردقم  ير يةدصيف يق ر ص يق رت ل ةي إوه ءيق "وصة ر01/09/2021ق رةقفالييه24/01/3144

 . أهداف الصندوق:4
دأبززر  يةيةتةميززعيصخززليملززىيق رززصىيق رتةبززطيةذ ززكيرززييخزز ليقثبززتلر ديت  يززاليمةق ززصييق "ززوصة يإ ززىيهززصفي

ييي.    ط عيق    د 

 االستثمارية:وأهدافه . غرض الصندوق 5
شزدقءيقط زةيأدضيشزد يرصيوزةيق ديز ضيمزييطديزالييإ ىيتوفيزذيةت  يزاليأةزصقفيق "زوصة يفيرصيديق "وصة يهص

(ي112(يفي يةي)180(ير ةييريي)يCompound(ية و ءير رعيب و يرت  رلي) ةر  ةوص2د66,512رب  ته ي)
ييصييي رص ير صص يةرييلدي ي هيف يوه يةيمرديق "وصة .ش ةيب ويةيةرييلديتأ يدهي لربتف

 استراتيجيات االستثمار الرئيسة: .6
يتتلخصيقبتدقتي يةيرصيديق "وصة يف يق و  طيق د يبيةيق ت  ية:

 :مرحلة التخطيط 

 . صيقثوته ءيرييقث تت ةيف يق "وصة يي ةديرصيديق "وصة ي شدقءيقط ةيقألدضيرييق ر  كيق     ي ه   

http://www.ksb.com.sa/
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 قألطزدقفيق ر ويزييي  رليزةيق تطزةيديي ةديرصيديق "وصة يرييخ ليق رطةدي   تف ةضيق ر  شديرعي ريزعي
 ةذ كي  صيردق  ةيةت صيليق ت" ريديق وه  ية.يةفاليشدةطيةرةق"ف تيفويةير صص 

 ي ةديق رطةدي ةضعيخطةيمرليتف"يليةي لرشدةعير صص ي  صةليمروز ي رز ييتةقفزاليرزعيصدقبزةيق  زصةىي
 ق ر ص ييةقفاليمليه يرصيديق "وصة ي  صيإط  يق "وصة ير  شد .

  تيق "ززوصة يتززتديردقق تهزز ية/أةيق رةقف ززةيمليهزز يرززييق ززلير لززسيإصقد يق "ززوصة يةق هي ززةي ريززعيمرليزز
 ق شدمية.

  البناءالتطوير ومرحلة: 

 .ي ةديق رطةدي  إلشدقفيملىيمرليةيتطةيديأدضيق رشدةعيةق  ي دي  ريعيقألمر ليق  مرة 
 تيةق دبزةر تيةق رةق"زف تيةفزاليق رخططزةردقف هرز ييتديق  صءيف يمرليةيق  وز ءي لفلزليةق شز اليق بز ويةي 

 .ق هوصبيةيق رتفاليمليه ،يةيتةقعيأييتبتغد يةذهيق رد لةيو ةيبوتيي
 (يأشهديخ ليمرديق رشزدةع،ييبزتطيعيرزصيديق "زوصة ي6ي ةديق رلريي ت صيديت ديديتلرييي لرشدةعي لي)

 . هصفيإ"صقديب ديقبتدش ص ي لة ص يرييخ  هيت ةيدية صقتيق "وصة 
 فدي فتززد ير ززصةص يبزيتديقبززتلر دهيفزز ي"ززوصة ي بززةي لردق  ززةي)تززدخيصيةي ززةيفز ي زز لية ززةصيو ززصيرتززة

 أ يدبزةديأةير"ز ديفيملزىيرزعيت رزليرزصيدي"زوصة يرصيوزةي بزةد/ةزـس(يي855ق بة يق ر  يةيدقديس

وتي ززةيقثبززتلر ديفزز ي"ززوصة ي بززةي لردق  ززة.ي رزز يي ززالي رززصيدييKSB Cityي–"ززوصة يرصيوززةي بززةي
وصة يأةي  ززمءيروهزز ي أ"زةليبزز  لةيةذ ززكي  ز ييززتر ييرززييبززصقصيق ر فظزةيأييي ززتفظي   فززةيأ"زةليق "زز

 ربت   تيق "وصة .
 بي ةديرصيديق "وصة ي  إل دقءقتيق  مرةي ل "ةليملىيترةيلي)إذقي مديقألرد(ي تغطيةي زمءيرزيي  زدي

ق "وصة يملىيأييي ةييمييطدياليق ترةيليقإلب ر ية  صيإقدقدهيةق رةقف ةيمليهيرزييق زلير لزسيإصقد ي
  زصيي–%يرزيي  زديق "زوصة ي25ةق هي ةيق شدمية،يملزىيأييي زةيير لزغيق ترةيزليثييت ز ةمييق "وصة 
 أق"ى.

 مرحلة التشغيل 

 ي،ق "ززي وةيق تشززغيليةق تبززةياليةشززد  تييقوتهزز ءيمرليززةيق  وزز ءيي ززةديق رطززةدي تدشززيحيةيتأةيززلرززعيقززدةي
 ة لةيق  دةضيةيصدقبته .ي

 صقد يةتشغيليةتبةيالية يعيأةيتأ يديق رشدةع.ي ةديق رطةدي ةضعيخططيق  رليةق  دقرجيق مرويةيإل 
 ي ززةديق رطززةدي  إلشززدقفيق ر  شززديملززىيأمرزز ليإصقد يةتشززغيليق رشززدةعيةتبززةي هيةتززأ يدهية ي ززهيموززصي

 ت"فيةيق "وصة .
 ةق رشغل.يي ةديق رطةدي ةضعي صةليمرو ي لتبةيالي   توبياليرعيرصيديق "وصة يةشد ةيق تبةيال 
 ديقألصقءيةقإلو  مي ش ليد عيبوة يإ ىير لسيإصقد يق "زوصة ي رت   زةيي ةديسرصيديق ر فظةسي دفعيت  دي

 بيديق  رل.
  ملزىيق رشزتد يييرزييمةق زصي بزةفيي زةديرزصيديق "زوصة ي تةميزعيقألد ز حي شز ليو"زفيبزوة /يبزوة

 .يي  صيخ"دير" ديفيق "وصة يتأ يديق فلليةق ش اليق ب وية
 ق رشزدةعيةيتةميزعيق  ةق زصيملزىيق رشزتد ييييموصيقوته ءيرص يق "وصة ،يبةفيي ةديرصيديق "زوصة ي  يزع

 ةرييلديت"فيةيق "وصة .
 يرصيديق "وصة ي ت ةيلييق تر ييرييف ي  ليمصد يبةفيي ةد يمرديق "وصة ، يق رشدةعيف يوه ية  يع

 ق "وصة يق ىي"وصة يرصدي لصخل.ي

 صدقجي صيق شد  تيقثبتش ديةيملىيقأرصيديق "وصة ية   ت  ةييرعيي رليبةفيخ ليمرديق "وصة ،ي
ق "وصة يف يق بة يق ر  يةي)تصقةل(يملىيش ليق "و صياليق رتصقة ةيةيق ر دةفةي "و صياليقثبتلر دقتي

ي) يق رتصقة ة يREIT’s –(Real Estate Investment Trustsق    دية ي رشتد  يي يبةفييتيح رر 
ي   "وصة قآلخديييق "وصة ية يق ة صقتيق خ "ة يقيملىيتصقةل يتصقةليةف يةذه     ةيرييخ ليوظ د

ي أييمرليةيقثصدقجيي ةييق "وصة يرصدي لصخل يرعيق  لد يهبةفيتخضعي لرتطل  تيق وظ ريةيف ي يو.
 . يثيأوه يغيديرر وةيف يق ةقتيق   ضدي رةقف ةيةي ةيق بة يق ر  يةية
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 :فقط به المطلوب االكتتاباألدنى البديل: في حال تم جمع الحد 
ي يق رةض ة يوفسيقثبتدقتي ية يقت  ع يقثدضيأبةفييتد يري ي مء ي  يع يق "وصة  يرصيد يقي د يقر  وية يرع م ه،

ي يعي ي  ثمت  دي أييمرلية يرعيقثخذ ي لرشدةع. يقثمر ليقثوش  ية ي  ية يترةيل يةرييلد ةق خ صي   ش اليق ب وية
يق  صيليبةفيي ط ي يةذق يةتو بة. يوب ة يقوخف ضيق  ةق ص يق ت   يفية  مءيرييقثدضيبةفيتؤص يق ىيت ليل

يق تة هي هيف ي  ليتديق  "ةليملىيترةيليقةي ة ير"صديترةيليذقت ي لرشدةعيرع رصيديق "وص قر  ويةيمصد
يقبتط عيرصيديق "وصة يتخفيضيق ت   يفيق خ "ةي   تطةيد.

 . المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:7
وب ةير ييرل هيريي ر يأييق "وصة يررلةكيرييق ليق رشتد يييفإوهدييتش د ةييف يد حيأةيخب د يق "وصة ي لي 

يف ي يق رشتدك يقبتلر دقت يت ت د يةث ي وك. ي صى ي إيصقع يي  رل يث يق "وصة  يف  يقثبتلر د يأي ي ر  ة صقت.
ق تمقر تييضروه يرصيديق "وصة يأةيأ يرييشد   هيأةيت   يهيةتخضعيةذهيقثبتلر دقتيإ ىيرخ طدييق "وصة 
 قثبتلر د.

قثبزتلر ديفز يق "زوصة ،يةةز يملزىيبز يليق رلز ليثيق  "زديةمليه،يي ةيأييي ةييق رشتدكيملىيملدي رخ طدي
ي ر ييل :

 :بالتطوير والتشغيلالمخاطر المتعلقة  .1

 يقألدضية و ءي يتطةيد يف  يق تأخيد يتشرل يةق ت  يق "وصة  يرشدةع يتوفيذ يف  يق تأخيد رخ طد

ق ة صقتيرييفلليةش اليب ويةيرييق ليق ر  ة يييأل يب ةيرلليرش  ليق توفيذيةق "ي وة،يأةي

 صديتةفديأةيشحي  ضيق رةقصيق ربتخصرةيف يق  و ء،يأةيو صيق  ر  ةيةغيدة .م

 ي ي صقية يموص يق ت صيدقت يمي يق رشدةع يتوفيذ يأب  د يف  يق ت ل  ت يب يلييق رشدةع،رخ طد ملى

 ق رل ليتغيديأب  ديرةقصيق  و ءيأةيت صليت لفةيق  ر  ةيأةيأ يط دئيبل  يملىيقأل ةقليق  ةية.

 ي.غيليق رشدةعيوتي ةيأل يقدتف عيف يت   يفيق تشغيلق رخ طديق رت ل ةي تش

 يأة يق "وصة  يمرد يخ ل يق تأ يد يملى يق  صد  ي  صد يق رت ل ة ييق رخ طد يملى يق  صد  ق  يعيمصد

  لرشدةعيموصيقوته ءيرصتهيأةيت"فيةيأ"ة ه.

 يإصقد ي يف  يرتخ""يي يةرصدقء يتوفيذييي يرصدقء يري يق  شد  يق  و"د يملى يق شد ة ت ترص

ييتألدييق "و صيال،يةقص ية   ت   يقص يق شد ةيأل صيةؤثء، ي صثيأل يب ةيرييقألب  ةيخب د 

ا.ي  ق "وصة يبل  

 المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري: .2

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

 يق  د يةي يق ررل ة يف  يق    د يبة  ي ظدةف يق بية ة يشح يأة يق    دقت يقوخف ضيقيرة رخ طد

 ةيأةيرصيوةيق دي ضي ش ليخ ص.ق ب ةصي

 .تة هيق ربتلرديييإ ىيقط م تيقبتلر ديةيأخدىيغيديق  ط عيق    د يأل يب ةيرييقألب  ة 

 . رخ طديمصديق  صد يملىيق ت"فيةيخ ليرص يق "وصة ي ظدةفيق د ةصيف يق  ط عيق    د 

 

 المخاطر المتعلقة باالقتصاد: .3

   ية يقثقت" صية ي  ألمر ت يق ردت طة يق رخ طد يق ربتةى يملى يةق  ب ص يق د ةص ق ر ل .يثت

 .ق صقخليةيةق خ د يةيةق ت يتؤلديملىيقثقت" صيق ر ل ييق ردت طةي   ت ل  تيةقألمر تيق رخ طد
 

 

 المخاطر االئتمانية: .4
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 قصيي ةديرصيديق "وصة ي  بتلر ديق بية ةيف ي"و صياليردق  ةيأةي   صي"ف  تيردق  ةيخ لي

يق رخ طد يةتوشأ يق "وصة ، ييمرد يق طدف يإخف   يق تر ل يري يقث تر وية يق ةف ءيق ل و  ف 

اي لشدةطيق رتفاليمليه .     تمقر تهيق ت  قصيةيرعيق "وصة يةف  

 ي توفيذي يق ترةيل يري يرميص يإ ى يق    ة يموص ي و ية يتبهي ت يملى يق  "ةل يملى يق  صد  مصد

يق  " يشدةط يأي يأة يأل يب ةيرييق رشدةع، يرتةفد  يت ةي يث يق تبهي تيقص يتلك يملى ةل

 قألب  ة.

 ي يق تبهي ت يبصقص يملى يق  صد  يمصد يق "وصة  يمليه  ي "ل يق ت  ي  ل ي)ف  يصمت ق  يق    ة
يي ب ةيشحيق بية ةيق  "ةليملىيترةيل( يتوشأ ة   ت   يقصيي،ب ةيرييقثب  ةيأل ق ت يقص

 ةةوةي بصقصيربت   ته.يضطديق  وكيإ ىيق ت"دفيف يأ"ةليق "وصة يق رد
 

 المخاطر القانونية: .5

 ايوتي ةي صةثيتغيدقتيتت لالي   توظير تيق خ "ةي   وش طيق    د يف ي قصييتألديق "وصة يبل  
يةق دخصيقإلوش  ية،ي يق ترلك، يقةقويي يق توظير ت يةذه يةتشرل يق دي ض، يرصيوة يف  يأة ق ررل ة

 ةقةقويييق ترةيل،يةقةقويييق تب يليق    د ،يةغيدة .

 .ق رخ طديق ت يقصيتوشأيوتي ةيق صم ة يق  ض  ية 

ي.رخ طديترصيصيرص يق "وصة 6

 ا،يف ي  ليمصدي يعيم  دقتيخ ليمرديق "وصة ي ب ةي" ة  تي يعيم  دي قصييتألديق "وصة يبل ي 

ق "وصة يقةيق د ةصيق    د يأةيمصديق  "ةليملىيب دي يعيم صليةق ذ يرييق رر ييقيييب ةي

 قوخف ضيف يمةق صيق "وصة يمي صيف يق ر"دةف تية

ي

 :مخاطر تعيين مدير صندوق بديل أو مصفي .7

 ق "وصة ي  يثيأييقألةق تي يبتيرل  ية،يأةي ب ديقصيثييم  دي صيق "وصة ي" ة ةيف يت"فيةييقص
ي ي  ي ه ، يت ةيية يقألفضل يث يقص ي طدي ة يأة يق   ص ة يق بةي ة يق    د يأةيي  سيق  يرة ي لد ةص أة

ش ليم د،ية ريعيةذهيقألرةديذقتيتأليدقتيبل يةيملىيت"فيةيق    دقتيف يق ومةليف يقألب  دي 
"  يةيت يييرصيدي"وصة ي صيليقةير"فيقةيقتخ ذيق يتصق يدييهي ةيق بة يق ر  يةة  ق ةقتيق ر صص
يي .يتدقهيرو ب  اي

اي ززصىي وززكير لزز ،يةإييط ي ززةيقبززتلر  دية شزز ليمزز ديفززإييقبززتلر ديق رشززتدكيفزز يق "ززوصة يثيي ززصيإيززصقم 
ق رشتدكيف يق "وصة يت ةيي   رش د ة،يأ يأييت  يزاليقألد ز حيأةيت رزليق خبز  ديبزت ةيي بزةيوبز ةي
يمليه،يفإييرصيديق "زوصة يثيي زصديأ يضزر و تي زأييق "زوصة ي رش د ةي ليرشتدكيف يق "وصة .ية و ءا

 غهديبززةفيي  ززاليأةصقفززهيقثبززتلر دية.ية ززـييت ززةييةوزز كيأ يضززر و تي  "ززةليق رشتززـد يييمززـلىير زز 
يقأل"لـيةيق ربتلرد يموـصيقثبتـدصقصيأةيمـوصيإوـــــــه ءيق "وصة .ي

 رخ طديت"فيةيق "وصة : .8

 ةق تيرييق رر ييقييتؤلديبل  يملىيقيرةيق ة صقتيق ررلة ة،يرر يأق ت يتوشأيرييت"فيةيق "وصة يف ييةة يق رخ طد

يق تخ دج ي صةقم  يق "وصة  يمرد يترصيص يقر  وية يق ى يفةي)ق ت"فية(يتؤص  يقصقءيثق   ي ل  ييتألد يقي يق رر ي تيري

قصيثيت ةييةو كيإر  ويةي  يعيأ"ةليق "وصة يأةيق ت"دفيفيه ،يأةيقصيثيت ةيي،يملىيب يليق رل ليق "وصة يبل  

ةو كيإر  ويةيإذقير يت دديق ت"دفيفيه ي    يعي  ي ه ي ب ديي ت صيرصيديق "وصة يأوهييرلليق  يرةيق   ص ةي ه يأةيأيييتدي

 يف يقإلط ديق مرو يق ذ ييطل هيق "وصة .يةإذقيت  اليأ يرييةذهيق رخ طد،يف ييذ كيقصييؤص يإ ىيقوخف ضيقيرةي ي ه
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أ"ةليق "وصة يق    ديةيق  ي ية،ي ر يقصيتوخفضيقيرةيق ة صقت،يةقصييخبدير   ةيق ة صقتي  ضيأةي  رليدؤةسي

 قألرةقليق ت يق رةقي  بتلر دة 

 :. االشتراك8
 يقثش يمرلية يت ديخبتتد يري يق فتد  يخ ل يق "وصة  يف  يقألة ى ي)ق رةقفالي21/06/1432يتدقك ةـ

يت ديخيد(24/05/2011 ي07/07/1432يإ ى ي)ق رةقفال ي09/06/2011ةـ يموصيد( يق ة ص  يب د ةبي ةي
يق  ريلي ت   ةيورةذجيطلةيقثشتدقكيةقبت دي يموصيقثشتدقكيف يق "وصة يي ةد ق تأبيسي)مشد يدي ثت(.

ةطيةقأل   ديةقدقءته يةق تةقيعيمليه ي   رةقف ةيملىير يتضروته،يةرييلديتبليره يإ ىيوبخةيرييوشد يق شد
 رصيديق "وصة .ي

 (يلايريخ ليفتد ي225,000,000ف ي  ليمصديق تر ليقث تت ةيف ي  رلية صقتيق "وصة يق    غيقيرته ي)
يقثشتدقكي  صيأخذير يفإوهيي الي رصيديق "وصة يترصيصيفتد  يق بة يق ر  يةيملىيقث تت ةيق ر صص  ةقف ةيةي ة

 فتد يق ترصيص.ي
 يق ترصيصيةموصيتةفدي يقوته ءيفتد  ريي  ديقألصوىيق  صيف ي  ليمصديق تر ليقث تت ةيف ي  رليق ة صقتي  ص

 .ق "وصة  إط  يبةفيي ةديرصيديق "وصة ييرليةييلايريب ةص (ي160)يق "وصة 
  ديق ة ص ي ر يةةير صصيف يةذهيق وشد يخ ليفتد ييتديقثشتدقكيف يق "وصة ي شدقءية صقتيملىيأب سيب

قث تت ةيةيتديبصقصيقيرةيق ة صقتي رة ةيشيكيأةي ةق ةير"دفيةيإ ىيق  ب ةيق  و  يق رخ"صي ل"وصة ،ي
يق  و  ي يق  ب ة يف  ي ه  يق ر تتة يق ة صقت يقيرة يت "يل ييتد ي تى يق رف ةل يب د  يقثشتدقك يي ت د ةث

يق " يرصيد يةي تفظ يذ كيق رخ"صي ل"وصة ، ي  ي يإذق يق "وصة  يف  يدفضيأ يطلةيقشتدقك ي  ال وصة 
قثشتدقكييؤص يإ ىيقإلخ لي   لةق حيةق ت لير تي،يةيتديإد  عيقيرةيقثشتدقكي لرشتدكيخ ليرص يخربةيأي دي

 مرليرييت ديخيت صيديطلةيقثشتدقك.
 يقألصوىي  شتدقكيةةير لغ أ يمصصيرييق ة صقتي(يلاير،يةير يي لرشتد يييطلةيقثشتدقكي 5,000) ق  ص

 (يلاير.1000يت  ةميق  صيقألصوىيرعيردقم  يأييي ةييقيرةيق ة صقتيقإلض فيةيرييرض مف تيق ـ)
 ية روفذ ي يق ةف  ، ي   ة يف  ي ةدلته ية ي ه يرلمرة يةقأل   د يو"ةصيق شدةط يت ةي يفدصقا، يق رشتدك ي  ي إذق

ق رشتدكيملىيأييق شدةطيةقأل   دي ييية"يتهية رصيد يتد تهية ررلليهيق شخ"ييييةأرو  هيةخلف  ه،يةيةقفال
ايموصيرةتيأةيم ميق رشتدك.  توته يتل   ي 

 ايموصيرةتيأةيم ميأةيإف سيأةي لي إذقي  ييق رشتدكيشخ"يةيق وةويةيفإييق شدةطيةقأل   دي ييتوته يتل   ي 
يأ يشديكيأةيرب ةديفيه .ي

 )اي)ةق صقايأةيأ لديرتض رويي ايط ي ي  ا.يةف ي  لي  ييق رشتدكييير ييأييي ةييق رشتدكيشخ"  ايق وةوي  أةي ي و 
اي هؤثءيقألشخ صير ي دي ايرشتد   شخ"يييط ي ييييأةيأ لديفإييأ يقبتلر ديف يق "وصة يبةفيي ت ديرل  

 يوصيملىيغيديذ ك.
 يط الي يي ةيملىيذ كيق رشتدكيأيييةفدي رصيديق "وصة ي"ةد  يفإوه ا، يق وةوي  ا ف ي  لي  ييق رشتدكي ي و 

ي  ثبتلر د،يقأل"ليرييق ب  يق رت ل ة يق تأبيسيةقدقدقتير لسيقإلصقد  يقألب ب يةم ص ليق ت  د يةق وظ د
 ملىيأييت ةيي ريعيتلكيق "ةديف يق ش ليق ذ يي  لهيرصيديق "وصة .

 (يلايريب ةص ي11,000,000ر لغي)  ثشتدقكيف يق "وصة ي رييرصيديق "وصة يةر  كيقألدضييبي ةدي ل
 .  ليةق صيروهر ي  صيأصوى

ي
ي
ي
ي
ي
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 . الرسوم والمصاريف:9
يززتديقثمتززدقفي   ر"زز ديفي بززةير ززصأيقثبززت    يق ر  بزز  ،يةيززتديصف هزز يرززييأ"ززةليق "ززوصة ي  ززصيت ززصيديتلززكي

يةقفززاليق رشززتدكي رة ززةيةززذهيق شززدةطيةقأل  زز ديملززىيأيييززصفعي رززصيديق "ززوصة ي ريززعيق دبززةديةية ق خززصر ت.
ي  "وصة ي بةيق  صةليق ت   :ي يةق رت ل ق  رةثتيةأت  ةيقإلصقد يةي  فةيق ر"دةف تي

ي.موصيقثشتدقكي%ي "  حيرصيديق "وصة يتصفعيرد يةق ص يرييق ليق رشتدك2 رسوم االشتراك )كحد أقصى(

ايتصفعي2 أتعاب اإلدارة  ريي" ف يقيرةيأ"ةليق "وصة ي بةيبوةيي ش ليد عيبوة يوه يةي ليد ع%يبوةي 
ي15/06/2016مييت  ض يدبةديقإلصقد يرييت ديخيي،يةقصيتةقفيرصيديق "وصة ق  يرةيق صفتديةي ه 

يثيية ص أتعاب الحفظ

ايأ في 25 أتعاب المحاسب القانوني  ي.ق "وصة أ"ةليتصفعيريييلايريب ةص يبوةي 

ايآثفي 10 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ي.ق "وصة أ"ةلي  ليمضةيتصفعيريييلايريب ةص يبوةي 

ي.ق "وصة أ"ةليتصفعيرييي يبوةي ايصلايريب ةأ فيي22,500أق"ىيصي   )عند الحاجة( أتعاب الهيئة الشرعية

ايأ فيي40أق"ىيق ب  ص يف يق بة يةي  صيقألب  دي بةي أتعاب التثمين ي.لايريب ةص يبوةي 

%،يملىيأييت تبةيق رص ي صقيةيريي15%يرييأ يم  صييميصيميير صليم  صيصقخل يبوة ير صقدهي15 أتعاب حسن أداء مدير الصندوق
ة يثيتديترصيصيمردييةتصفعيموصيت"فيةيق "وصة .ة تىيت"فيته،ييخيقوته ءيقثشتدقكيف يق "وصة ت دي

يق "وصة ي يييت  ضىيرصيديق "وصة يأ يقت  ةيميي بييقثصقء
ا،يتصفعيرييأ"ةليق "وصة يي7,500 رسوم رقابية يلايريبوةي 

ا،يي5,000 رسوم النشر في موقع تداول ية تصفعيرييأ"ةليق "وصلايريبوةي 

يأ يدبةدير  يةيقصييتديفدضه يرييق لي ه تيدبريةيتت لالي   "وصة . أخرى

ي. بةيقألب  ديق ب  ص يف يق بة  مصاريف التمويل )إن وجدت(

ير  ظة:ي

 ريززعيق ر"زز ديفيق خ "ززةي   "ززوصة يةق تزز يبززةفييززتديصف هزز يخزز ليمرززديق "ززوصة ،يبززةفييززتديت ريلهزز يملززىي
   ب  يوه يةي ليشهد،يةيتديصف ه يموصيت صيديق خصرة.ق "وصة يةف  ي ر صأيقثبت    يق ر

ي

 الصندوق:أصول . تثمين 10
 يملىيتلريييرلرويييربت ليييلدييض في ه يقأل"ةليقألخدىيةيخ"دي يتديتلريييأ"ةليق "وصة يق    ديةي و ءا

ي)ق دبةدي يف يف د  يق رو"ةصيمليه  يق دبةد ير"دةف تيربرةحيةة يملىيب يليق رل ليثيق  "د، روه 
يقإلصقد ة يةأت  ة يةق  رةثت يق خصر ت يت ديخيير   ل يري يقإلصقد  يدبةد يت  ض  يمي يق "وصة  يرصيد يتةقف يةقص ،

(يرييإ ر   يقيرةيأ"ةليق "وصة ،يةيُ صصيقيرةيق ة ص ي  برةي" ف يقيرةيأ"ةليق "وصة ي15/06/2016
اي لة ص .يأم هيملىيإ ر   يمصصية صقتيق "وصة يق    رةيف ييةديق ت ةيد،يةي صيذ كيب دقاي  قبتدش صي 

 اي  صيأصوىيف يآخدييةديمرليريي ليو"فيبوةيري صية.تلرييييتدي  أ"ةليق "وصة يردتيييبوةي 
 ي يمرلية يإتر د ي  ص ي لة ص  يقثبتدش ص  يق ب د يقإلم ييمي ييتد ي رصيديق تلريي يقإل  تدةو  يق رةقع ةذ كيم د

يةملىيق رةقعيقث  تدةو ي تصقةل.ي .sawww.ksb.comق "وصة ي

 :. تداول الوحدات11
  يق "وصة ية صقت يتصقةل يإر  وية يةو ك يبي ةي يقثشتدقك يفتد  يقوته ء يرصيديي  ص يخ ل يري ا صقخلي 

،ي يثيبيت حي لرشتد يييت صيديطل  تيق شدقءيأةيق  يعيخ ليأي ديق  رليةأةق تيق صةقديق دبر يق "وصة 
 ذ كي غيديق رشتد يييف يق "وصة يت صيديطلةيشدقءية صقت،يةبيتديإت  ةييإ ىيرصيديق "وصة .يةي ال

قةق ديق  دضيةق طلةي  ط عيمليه ،يةثييتديق ةليطلةي يعيأةيشدقءية صقتي  صيقإلم ييمييت"فيةي
 ق "وصة .ي

http://www.ksb.com.sa/
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  ذجيبي ةديرصيديق "وصة ي تةفيديور ذجي لدقغ يييف يتوفيذيأةقردي يعيق ة صقتيأةيشدق ه يةقبت ر ليور
 فتحيق  ب ةيةذ كيرييخ لير  تةيرصيديق "وصة .

 يطل  تي يب ل يةت صيث ي ل"وصة  يق صقخل  يق ة صقت يتصقةل يب  ت يف  يق  يع/ق شدقء يأرد يتب يل يتد
يأفضليمدةضي يعي يق  رة يق  يعيضري يأةقرد يرع يق شدقء يتط  اليأةقرد يةموص يةمدةضيق  يع، ق شدقء

يمليهي  يتديت صيثيب لير    يق ة صقت.ةأةقرديشدقءييتديتوفيذيق  رلية،ية و ءا
 .يتديتصقةلية صقتيق "وصة ي    يعيأةيق شدقءيصةييأ يدبةد 

 :. إنهاء الصندوق12
يق   ثتيق ت  ية:يأ ٍيريييتديإوه ءيق "وصة يف 

 .ية يعيأ"ة هيق ر صص ي ل"وصة ق رص يقوته ءي -1

يت  ياليق غدضيق ذ يتديقوش ءيق "وصة يرييق له. -2

ق  ةقويييأةيقألوظرةيأةيغيديذ كيرييق ظدةفية  ييرصيديق "وصة ييدىيف ييإذقي  ييةو كيأ يتغييديف  -3
ايإلوه ءيق "وصة يفإوهيي ةمي هيإوه ؤهي رة ةيإخط ديية ههيإ ىيق رشتد يي  ي.ذ كيب   

ق ليق تر ليق تطةيديةق تشغيليةخ ليرص يق "وصة يإذقيدأىير لسيقإلصقد يأييف يذ كير"ل ةي  رلةي -4
 ق ة صقت.

ف ييرصيديق "وصة ي  صيرةقف ةير لسيإصقد يق "وصة يةي ر يثييضدي ر"ل ةيق ربتلرديي بةير ييدقهي -5
 ق "وصة .ي

 :. مجلس إدارة الصندوق13
يتة ىيإصقد يق "وصة ير لسيإصقد يرؤ فيرييخربزةيأمضز ءي رزص يثيتميزصيمزييرزص يق "زوصة يةي زةييرزيي يزوهدي

ةقف ززةيق هي ززةيملززىيإوشزز ءيق "ززوصة .يةأمضزز ءيد ززيسيق ر لززس،يةت ززصأيرززص يمضززةيةير لززسيقإلصقد يرززييتزز ديخير
يق ر لسيةدي ر ييل :

ي
ي

 )رئيس المجلس( األستاذ/ماجد بن علوش الهديب  (1
ي ا ي   ي  ي بةيق ر  يةيشغل يق رلكيق د يسيق توفيذ ي شد ة يريي  ر ة يملىي    ةديةسيق ر  ب ة ي  "ل ،

قصيق تبةيخ د يمرليةي  يد يرييب ةص،ي  إلض فةيإ ىيمصصيرييق صةدقتيةق شه صقتيق رهويةيق رتخ""ة،ية
ي(.SIDFبوةقتيف يمصصيرييق  وةكيق ب ةصيةيةف ي"وصة يق توريةيق "و ميةيق ب ةص ي)ي8مرلهي رص ي

 الدكتور/ خالد بن سكيت السكيت )عضو مستقل( أ. (2
(،ي1994-1993  "ليملىيص تةدقهيف يق تخطيطيقأل ي ءيةقألق  يديرزيي  ر زةي زديتوي ة ةر يز يق  وصيزةي)

ةمضززةيق  ر يززةيق بزز ةصيةي  لززةديق   زز د،يةمضززةير هززصيقألدقضزز يق  ردقويززةيقألردي زز ،يةمضززةييةد ززيس
ر ترززعيق رززصييق صة يززةيةردق ززميق رززصييةقأل يزز ءي)أبززتدق ي (،يةمضززةيق هي ززةيق بزز ةصيةي لرهوصبززيي،يةمضززةي

يوشد.ق  ر يةيق ب ةصيةي  لةديق  ردقي،ية هيق  ليديرييقأل   ثيقأل  صيريةيق ر  رةيةق ر  ة ةي ل
ي

 الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم المحيميد )عضو مستقل( (3
ق ةثيزز تيق رت ززص يي–ةثيززةييو دقبزز  يي– و ززةييي–  "ززليملززىيص تززةدقهيفزز يقثقت"زز صيرززيي  ر ززةيو دقبزز  ي

ايرو"ةيرصيديرد ميق   زةثي قألردي ية،ية هيق  صيصيرييق   ةثية ضديق  صيصيرييق رؤتردقت،يةيشغلي   ي 
ي "وصة ي بةي يتير ةير لسيإصقد ي  ر ةيق رلكيب ةصي  إلض فةيإ ىيمضةيتهيف ي–ي  ليةيإصقد يقألمر ل
ي. تطةيديقثدقض ة"وصة يق خ يدي
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 :يبين الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق االخرى

 
 

 
 

 وتشمل مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق القيام باآلتي:
 اي شدةطيةأ   ديق "وصة .ق تأ صيرييقي ديرصيديق "وصة ي ربؤة ي تهي ر يي  الي  ر"ل ةير    يق ة صقتيةف  
 ايفيه ،يةيشرليذ كيملىي ق رةقف ةيملىي ريعيق   ةصيةق  دقدقتيةق ت  ديديق  ةةديةيق ت يي ةييق "وصة يطدف 

 ب يليق رل ليثيق  "د:يق رةقف ةيملىيم ةصيق تطةيد،يةم صيق  فظ،يةم صيق تبةيال،يةم صيق تلريي.
 " وصة يةأ   رهيةأ يت صيليمليه .ق رةقف ةيملىيشدةطيق 
 . قتخ ذيقدقدي شأييأ يت  رلييوطة يملىيتض دةيف يق ر"  حييف"حيموهيرصيديق "وصة 
 . ق رةقف ةيملىيت ييييق ر  بةيق   وةو يق ذ ييدش هيرصيديق "وصة 
 . قمتر صيق  ةق ديق ر  يةيق بوةيةي ل"وصة 
  تيق  ةةديةي ر    يق ة صقتيةغيدةديرييأ"  ةيق تأ صيرييق تمقديرصيديق "وصة ي  إلف" حيمييق ر لةر

 ق ر"  ح.
 ق  رلي أر وةي ر"ل ةيق "وصة يةر    يق ة صقتيفيه،يةتتضرييربؤة يةيأر وةيمضةير لسيإصقد يق "وصة ي

يت  هير    يق ة صقتيةق ةيقإلخ صيةقثةتر دية ذليق  دصيق ر  ةل.
أصببول لاير سببعودي تببدفع مببن  آالف 10علببى مكافببنة سببنوية قببدرها إدارة سببوف يحصببل كببل عضببو مجلببس 

 الصندوق.

 :. مدير الصندوق14
 07062-37قدبر شركة مرخصة من هيئة السوق المالية مجموعة كسب المالية

ييي(,1010227520)ب ليت  د يدقدي
، 8848مبنى حي الواحة ، شارع تركي بن احمد السديري رقم ال  –يقع مقر شركة كسب المالية الرئيس في مدينة الرياض ق  وةقي:ي

   920000757هاتف   395737ص . ب  11375الدور االول الرياض 

 
 www.ksb.com.saق رةقعيقإل  تدةو :ي

 ويؤكد مدير الصندوق على اآلتي:

 ثيية صيأ يتض دةيف يق ر"  حي ر لسيإصقد يق "وصة يأةيف يشدةطيق "وصة يةأ   رهيةت  ديدهي
 ةيرييث  ةي"و صياليقثبتلر ديق    د (.-20صةديةي)ق ر ص يق 
 يةق   تهيي يق "وصة يف يأصقء يق تأليديملىيرصيد يأ يتض دةي ةةد يف يق ر"  حيرييشأوه ثيية ص

 ةتوفيذة .

يقألبر ء
"وصة ي بةيقألبهدي

يق ب ةصية

"وصة ي بةي

ي لتةمي  ت

"وصة ي بةي

 لطدة  تي

يقثة ية

 بةيي"وصة 

ي لردق  ة

 بةي"وصة ي

يق فدصيق    دية

يييييي

يمضةيمضةي-يمضةيمضةيأ.ر  صيق هصية

يمضةيربت لي-ي-ي-ي- أ رصيق ر يريصص.ي

يمضةيربت لي-ي-ي-ي- خ  صيق ب يتص.ي

http://www.ksb.com.sa/
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 يقإلشدقفيةي ي   ره د ي ل ي د يرؤةليي يأشخ ص ي خصر ت يقثبت  وة يت صيده ي بة يق "وصة  ي رصيد ي ال
ية يق ر  ب ية ية يق صف تديةقإلصقدية ي فظ يذ ك يف  ي ر  يف   ة ي طدي ة يق "وصة  يإصقد  ي غدض ق  ت  ية

ةق ب  تيةإصخ ليطل  تيقثشتدقكيةرط   ةير لةر تيق  ب ةيةقألد"ص يةر    ةيةرت   ةيقبتفب دقتي
يق ره دي يري ي أ  يي هص يأي يةذق ي رة ة يق "وصة  ي رصيد يةي ال يق  ب ة ي شةف ت يةت صيد ق رشتد يي

 .فيل  ثيردخصي هق رذ ةد يأم هيإ ىيطد

 :. أمين الحفظ15
 06046- 37  يقدشركة مرخصة من هيئة السوق المالية بر  شركة األهلي المالية
ي(,يي1010231474ب ليت  د يدقدي)

ي.، المملكة العربية السعودية11495، الرياض 22216شارع المعذر بالرياض. ص ب  : ق  وةقي
 7778 92000 966+،يف  س:ي 7137 874 11 966+ة تف:ي

 www.ncbc.comق رةقعيقإل  تدةو :ي

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

ي1010275033شد ةيذقتيربؤة يةير صةص ،يب ليت  د يدقدي
ي.11333ق دي ضيي341531  يق ةدةص،يص.ة.ي-موةقوه يق د يس:يق دي ضي

ي4609356ي:ف  س،يي4609357ية تف:

 :ق ر صةص ييشد ةيأف  يق  ردقيي لتطةيديمطور ومدير مشروع 
ي 1010218113شد ةيذقتيربؤة يةير صةص ،يب ليت  د يدقدي

ي.11622،يق دي ضي86389  يق ردةج،يص.ة.ي–ق دي ضيموةقوه يق د يس:ي

ي.2102224ف  س:يي،2102225ية تف:

 :سابات. مراجع الح17
يق خدقش يةشد  هير  ب ةييةردق  ةييق وةويةي

ييي8206صيةيي14482ق دي ضي

ي0114774924ف  س:يي0114784009ت:ي

يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية

 :. القوائم المالية السنوية18
 عيبي ةديرصيديق "وصة ي إمصقصيق  ةق ديق ر  يةيق رصق ةي ل"وصة يموصيوه يةي ليبوةيري صية،يةبت ةييرت  ةيثط

يرييوه يةيير    ية صقتيق "وصة يةق  ر ءيق ر ترليي ييةر  يثيتت  ةمي)أد  يي( يف يخ ليرص  فةديقمتر صة 
يق  ةق د يتلك يتشرله  يق ت  يق ر  ية يسرصيــديق بوة يق ر  ية ي بة ي ر رةمة يق د يب  يق ر د يف  يتةفيدة  يةبيتد ،

يإدب يةيتد يطل ه ، يق رشتد ييي صةيير   ليموص يري يأل ٍ يإ ىيق رشتد يييموصيق "وصة س يق  ي و تي    ديص  ليةذه
اي إمصقصي ي و تير  يةيو"فيبوةيةيغيديرصق ةيف يغضةيي ا،يةي ةديرصيديق "وصة يأيض  يةديرييي25طل ه يخطي 

يةبيتديإ"صقديأةليقةق دي يإ ىيق رشتد يييموصيطل هد، ي إلدب لي    ديص يق  ي و تي  ةم  يةت ةييةذه يق فتد  وه ية
يق ر  يةيق روتهيةيف يير  يةيبوةيةيرصق ة ايرييوه يةيي40د،يةبت ةييرت  ةيخ لي30/04/2012مييق فتد  يةر 

يق بوةيق ر  ية.

 :. تضارب المصالح19
 يق خ صيموصيق ت  رليرعي"وصة .يثيي ةمي رصيديق "وصة يأةيأ يرييت   يهيق ت"دفي أ"يلي  ب  هي

http://www.ncbc.com/


    

   KSB City –صندوق مدينة كسب  

 

18 

 رزصيديق "زوصة يرزييو  يزةييييير"زل ةبي ةديرزصيديق "زوصة ي ت وزةيأ يوزةعيرزييق تضز دةيفز يق ر"ز  حي ز
ةر"ل ةيق رشتدكيرييو  يةيأخدى.يةمليهيبي رليملىيمصديتفضيلير"زل ةير رةمزةيرزييق رشزتد يييملزىي

ير"ل ةيرشتد يييآخديييضرييوفسيق "وصة .
 اي  إلف" حيمييأ يتض دةيف يق ر"  حيقصييوشأي ر لزسيإصقد يق "زوصة يةذ زكيفز يي ي ةديرصيديق "وصة يأيض 

ي صةدية.قيت  ديده
 ةيرزيي-20بيتديإ  غيةي ةيق بة يق ر  يةيمييأ يتض دةيف يق ر"  حيقصييوشأيألو ءيمرليق "وصة .ي)ق ر ص يي

يث  ةي"و صياليقثبتلر ديق    د (.

ي:. رفع التقارير للمشتركين20
ة يبي ةديرصيديق "وصة ي تبليديق رشتد يييإش  دقايموصيوه يةيمرليةيقثشزتدقك.ي رز يبزي ةديرزصيديق "زوص -1

 إ"زززصقدي شزززفي بززز ةيي زززيييرةقزززفيق رشزززتد يييق رززز   ي زززليل لزززةيأشزززهد.يةبزززيتديإدبززز ليق  شزززةفي
ةقإلش  دقتيملىيق  وزةقييق  ديزص ية/أةيق  ديزصيقإل  تدةوز ية/أةيق فز  سي رز يةزةير زيييفز يورزةذجيفزتحي

طز ديق  ب ةية/أةيطلةيقثشتدقكيإثيإذقيتديإشز  ديرزصيديق "زوصة ي زأ يتغييزديفز يق  وزةقي.ييةي زةيإخ
ايرزييإ"زصقديتلزكيق  شزةفيةقإلشز  دقتي15رصيديق "وصة ي أ يأخط ءيخ ليخربةيمشدييةرز ي) (ييةرز 

ية  صيذ كيت" حيق  شةفيةقإلش  دقتيق " صد يمييرصيديق "وصة يوه  يةية  برة.يي

ق وشدقتيةق  شةف تيق صةدية:يبةفييدبليرصيديق "وصة يإ ىي ليرشتدكيخ ليل لةيأب  يعيرييوه يزةي -2
ايمززييقبززتلر دهيفزز يق "ززوصة .ي رزز ييدبززليإ ززىيق رشززتدكيوشززد يصةديززةيتلخززصيأصقءيي ززليد ززع بززوةي شززف 

  إلضز فةيق "وصة يةتةضحيق  يرةيق " فيةي لة ص ي ر ية يفز يآخزدييزةديرزيي زليو"زفيبزوةيري صيزة،ي
ي.ق "وصة يإ ىيرلخصي   تطةدقتيف يرشدةع

ةيقألخزدىيرززييرزصيديق "ززوصة يإ ززىييزتديإدبزز لي ريزعيق  شززةف تيةقإلشز  دقتية  فززةيق ردقبز تيق خطيزز -3
ق رشتد يييفير ييت لالي   "وصة ي    ديزصيإ زىيموزةقييق رشزتدكيق رزذ ةديفز يةلي زةيقتف قيزةيقثشزتدقكيفز ي

ي.ق "وصة 

" ةيق ر لةر ت:يي ةييق رشتد ةييربؤة ةييمييتمةيصيرزصيديق "زوصة ي  وز ةيوهديق  ديصيزةيق "ز ي ةي -4
ديف يق  و ةيي.يةف ي  ليمصديتمةيصيق رشتد ييي رصيديق "زوصة يف ي  فةيقألةق تيةت ليغهيفةدقاي أ يتغيي

    وةقييق "ز يحيأةيق طلزةيرزييرزصيديق "زوصة ييمزصديإدبز ليق  ديزصي رز يفز يذ زكيقإلشز  دقتيق رت ل زةي
  بتلر دقتهديف يق "وصة ،يفإييق رشزتد ييييةقف زةيي رة زةيةزذقيملزىي ر يزةيرزصيديق "زوصة يةإمف  زهي

ميي  ةقهديأةيرط    تهديضصيرصيديق "زوصة يةق و شز ةي شز لير  شزديأةيغيزدييرييأ يربؤة يةيةق تو مل
ر  شديمييمصديتمةيزصةدي    ي وز تيةقإلشز  دقتيأةيأيزةير لةرز تيأخزدىيتت لزالي  ثبزتلر ديأةيتلزكيق تز ي
توشأيمييمصديق  صد يملىيق دصيأةيق تأ صيريي" ةيق ر لةر تيأةيت" يحيأيةيأخط ءيأةيأخطز ءيرممةرزةي

 ف.ف يأ ي ش

رصيديق "وصة يغيديربؤةليمييق  ديصيق ردت عيألبز  ةيخ د زةيمزييإدقصتزهيةبزي ةدي  فزظيق رظزدةفي -5
ايرييق  ديصييةضحيب ةيقبتد  مه. يرختةر 

إخ ءيطدف:يإييأيةير لةر تيأةيب  تيأةيإش  دقتيي صره يرصيديق "وصة ي يسيق ر "زةصيروهز يت زصيدي -6
"ززيةيأل يرشززتدكيأةيربززتلردي ززأيييبززتلرديأةييشززتد يأيزةيو"ززي ةيأةيأ يت يززيد،يةي ززةيأييثيت ت ززدي تة

ة صقتيف يق "زوصة .يةثيي زصديرزصيديق "زوصة يأ يو"زي ةي لرشزتدكيتت لزالي   "زوصة يأةي  ثبزتلر د.ي
 ةي ةيي ليربتلرديربؤةثايمييق  ي دي ت دي تهيق ربت لةيةت ييرهي ر ءرةيق "وصة يةقثبتلر ديفيه.

 .تيق تخ دجيرييق "وصة إ"صقديت ديديد عيبوة ييتضرييربت صق -7

 :حجم الصندوق. 21
 (يلايريبز ةص ،160,000,000ة زصهيقألصوزىير لزغي) ،ب ةص يلايري(225,000,000)ي لغي  ديق "وصة ييي

ييي لة ص .يتدي ث(ي10)يقبريةي  يرةيقتة صر رةمةيرييق ر بديإ ىي
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 :تاريخ بدء الصندوق. 22
د(يإ زىيتز ديخي24/05/2011ةزـي)ق رةقفزالي21/06/1432يف يق "زوصة ي تز ديخيبي صأيقبت   ليطل  تيقثشتدقك

رزعيإر  ويزةيترصيزصيفتزد يقثشزتدقكيفز ي ز لي زدييزتديقث تتز ةيفز ي،يد(09/06/2011ةـي)ق رةقفالي07/07/1432
رزعيق  لزدي .ملىيفتد يق ترصيصي  رلية صقتيق "وصة يخ ليفتد يقث تت ةيةذ كي  صيأخذيرةقف ةيةي ةيق بة يق ر  ية

 رز يي زةمي رزصيدييرزيي  زديق "زوصة يق  صيقألصوىةفييطلالي  صيقوته ءيفتد يق ترصيصيقذقيتديتغطيةي أييق "وصة يب
ف ءيق "وصة ي دأسيق ر ليق  مدي لتشغيلي  صيإشز  ديةي زةييق "وصة يإوه ءيفتد يقث تت ةي ش لير  ديف ي  ليقبت

يق بة يق ر  يةي ذ ك.

 :الهيئة المنظمة. 23
يف  يق ر  ية يق بة  يةي ة يق ب ةصيةييت ت د يق ر  ية يق بة  ي  رل يق روظرة يق هي ة ية  يق ب ةصية يق  د ية ق ررل ة

يف ي ي ه  يق ردت طة ية ريعيقألوشطة ية صقته  يتأبيسيق "و صياليقثبتلر ديةيةطدحيةإصقد  ةق ربؤة ةيمييتوظيد
يقأل"ةل.يق ررل ة.ي ر يأيير رةمةي بةيق ر  يةية يرصيديق "وصة يرييخ ليقبديإصقد 

 :وأحكام الصندوق شروط نشرة  صدارإ تاريخ. 24
وتم .د(15/05/2011ةـي)ق رةقفالي12/06/1432يشدةطيةأ   ديق "وصة ي ت ديخوشد ي"صدتي

ةـي06/02/1443ةتديت صيله ي ت ديخييد(19/08/2020ةـي)ق رةقفالي29/12/1441ت صيله ي ت ديخي
 (د13/09/2021)ق رةقفالي

 

 

 :عملة الصندوق. 25
ق "ززوصة يةزز يق ززلايريق بزز ةص يف ززط.يةإذقيتززديبززصقصيقيرززةيق ة ززصقتي  رلززةيخزز فيق ززلايري ت زز ر تيق ة ززص يق و صيززةي

ق لايريق ب ةص ي بز ديق "زدفيق بز  صي زصىيق  وزكيق ربزتلديفز يذ زكيفبةفييتديت ةيليمرلةيق بصقصيإ ىييق ب ةص ،
يق لايريق ب ةص .ءيو فذقايموصيت ةيليق ر   غيإ ىيق ةقت.يةي" حيق شدق

ي

 :ن مصفٍ التصفية وتعيي. 26
اي  ايةذ زكيةفزـ   يأةيقتخز ذيأ يتزص يديتزدقهيرو بز   هي ةيق بة يق ـر  يةيق ب ةصيةي"  يةيت ـييييرزصيدي زـصيليأةير"زف 

ي.قثبتلر ديق    د     ةي"و صيالي

 :خصائص الوحدات. 27
 "زوصة يقيةبي ةديرزصيدرييق ة صقتيذقتيف ةيةق ص يرييوفسيق وةعيةيرتب ةيةيف يق   ة ،ييقاييضديق "وصة يمصص

ي.(ية ص 22,500,000(ية ص يةي)16,000,000رييق ة صقتييتدقةحي ييي)يمصصيإ"صقد 

28 

 :جراءات الشكاوىإ. 29
ير ييردقبلةيرصيديق "وصة يف ي ز لية زةصيأ يشز ةىيملزىيق  وزةقييق رةضزحيفز يق شزدةطيةقأل  ز د،يةيتزةفدي

يأ يةقت.ف يطل ه يرييق هي ةييخ "ةي ر    ةيق ش  ةىيةة يرت  ةيف ي  لإ دقءقتي صىيرصيديق "وصة ي
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 :. تعديل شروط وأحكام الصندوق03
يت صي اي يق "وصة  يرصيد يمليه  يي د ي د ير  يق رف ةل يب دية يت ت د يق وشد  يةذه يف  يق ر يوة يةقأل   د يق شدةط إي

اي ت صيدهيأيي اي  صيرةقف ةيةي ةيق بة يق ر  ية،ي ر يي الي رصيديق "وصة يف يأ يةقتيرييقألةق تيةف   ي صلي ةةدي 
ايملىيرةقف ةيةي ةيق بة يق ر  يةي ةذهيق شدةطيةقأل   دي ر يتت  الي هير"ل ةيق "وصة ،يملىيأييي "ليرب   

ةأييي لغيق رشتد ييي ةقبطةيق  ديصي   ت صيليق ر ترصيةيةقفيهدي وبخةيق وصيق ر صليخ ليمشد ييق ليأ يت صيل،
ايري60أي ديمرل.يةبةفيت" حيق ت صي تيو فذ ي  صي) ي.قمتر صة يرييةي ةيق بة يق ر  يةي(ييةر 

 :النظام المطبق. 13
ةي  ليأ يومقعييوشزأييتخضعيةذهيق شدةطيةقأل   دي ألوظرةيق ب ديةيةق ر رةلي ه يف يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية.

ي.ق ر  يةي صىيةي ةيق بة يق ر  يةيمييةذهيق شدةطيةقأل   ديإ ىي  وةيق ف"ليف يرو مم تيقألةدق 

 :العقاري بالئحة صناديق االستثمارااللتزام . 23
"ززو صياليقثبززتلر ديق   زز د يشززدةطيةأ  زز ديق "ززوصة يةةلزز  اليق "ززوصة يقألخززدىيرةقف ززةيأل  زز ديث  ززةييإي

  رزلية"ز يحي  ريزعيق   ز  اليق  ةةديزةيذقتييإف" حمييةي ةيق بة يق ر  يةيق ب ةصية،يةت تة يملىيق " صد ي
يق   قةي   "وصة .

ي

 

 
 اإلقرار

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

................................................قثبد:
ي........................

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

ةقيع:..........................ق ت
ي............

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

 :ملخص اإلفصاح المالي. 33
ي

ي

 البند
 المصروف

 الفعلي 

 أتعاب اإلدارة 
ايتصفعي ش ليد عيبوة يوه يةي ليد عيبوةيريي" ف يقيرةيأ"ةليق "وصة ي بةيق  يرةي2 %يبوةي 

يق صفتديةي ه .

0 

 أتعاب الحفظ
يثيية ص

 القانوني أتعاب المحاسب
ايتصفعيرييأ"ةليق "وصة  25 ي.أ فيلايريب ةص يبوةي 

 لاير سعودي 25,000
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 أتعاب الهيئة الشرعية )عند الحاجة(
ايتصفعيرييأ"ةليق "وصة ي22,500  صيأق"ىي ي.أ فيلايريب ةص يبوةي 

 لاير سعودي 22,500 

 أتعاب التثمين
ا.ق فيلايري ي20 بةيقألب  ديق ب  ص يف يق بة ية  صيقملىي ي ليم  ديبوةي 

 لاير سعودى  40,000

 رسوم رقابية
ا،يتصفعيرييأ"ةليق "وصة ي7,500 يلايريبوةي 

 لاير سعودي 7,500

 رسوم النشر في موقع تداول
ا،يتصفعيرييأ"ةليق "وصة ي5,000 يلايريبوةي 

 لاير سعودي 5,000

 لاير سعودى  488,458يت   يفيرشدةع

  لاير سعودى 6,471,988 تمويلمصاريف 

 0 مصاريف محامي

 لاير سعودي  4,300,00 االستهالكات

 

 2ملحق رقم 

 لاير سعودي 30,754,521.00    استثمارات مدير الصندوق في صندوق مدينة كسب العقاري

 

ي

 : KSB City–كسب  مدينة صندوقالضوابط الشرعية لالستثمار في :  1ملحق. 43

 :تكييف الصندوق

شزدقءيقط زةيأدضيةإوشز ءير رزعيبز و يرت  رزليهزصفي رزيير رزةعيق ربزتلرديييي يفيق "زوصة ي أوزهيقشزتدقكي
(يشزز ةيبزز ويةييززتدي112(يفززي يةمززصصي)180(يمليهزز ،يةيضززديق ر رززعيق بزز و يمززصصي)Compoundي) ةر  ةوززص

اير ززصص ي  إلتأ يدةزز يخزز ليمرززديق "ززوصة ية ي هزز يفزز يوه يتززه ضزز فةيإ ززىي،يملززىيأييي ززةيي رززصيديق "ززوصة يأت   زز 
يت  ي هي و    تيف يإصقد يق "وصة .يصقءيف ي  لأت  ةي بييأ

 المعايير الشرعية ألتعاب الصندوق:

 ايرييق ربزتلرديفز ي ز ليقشزتدق هيةقبزتدصقصهايألوهز يمزةضي ي ةمي رصيديق "وصة يأيييت  ضىيأت    
ا،يبةقءاي ايأديوبز ةيرخ"زةرةيرزييقيرزةيق ة زص ي مييرو فعير ةرةيشدم  اير طةمز  أ  ييةذقيقأل زدير لغز 

ايمليه يف يشدةطيةأ   ديق "وصة .ي قق رشتد يأةيق ربتدص يشديطةيأييت ةييةذهيقألت  ةيرو"ة" 

 اي زإلصقد ي "زفةيصةديزة،يةي زةميأييت زصصيةزذهيقألت ز ةي وبز ةي ي ةمي رصيديق "وصة يأييي تطعيأت    
ر ززصص يرززييأ"ززةليق "ززوصة يفزز يرةمززصيصةد ير لززةد،يشززديطةيأييت ززةييق وبزز ةير ززصص يةر لةرززةي

ي يشدةطيةأ   ديق "وصة . لربتلرديييف

 ي زةمي رزصيديق "ززوصة يققتطز عي ززةقفمي زألصقءي)أت ز ةي بززييأصقء(،يةةز يدبززةديإضز فيةييشززتدطه ي
ألوهز ي زمءي ىيقألد  حيميي صير يييرتفاليمليهارصيديق "وصة يملىيق ربتلرديف ي  ليمي ص يربتة

 ةير ززصص ايةر لةرززةايرززييقأل ززد ير  هزز يإ ززىيق  لززديةثيتززؤص يإ ززىيق رو ممززة،يشززديطةيأييت ززةييق وبزز

ي. لربتلرديف يشدةطيةأ   ديق "وصة 

 المعايير الشرعية إلدارة الصندوق وتسويقه:

 ي ززةيملززىيرززصيديق "ززوصة ي ززذلي هززصهيةط قتززهيفزز يقبززتلر ديأرززةقليق "ززوصة يملززىيق ة ززهيقألرلززل،ي
يةقألفضلي ر"ل ةيق ربتلرديي.
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  ق "زوصة يرزييأ لزه،يي ءأوشزيي ةيملىيرصيديق "وصة يقبتلر ديأرةقليق "وصة يف يق غزدضيق زذ
يةثيي ةمي هيقثبتلر ديفير ي دييوصيمليهيف يشدةطيةأ   ديق "وصة يإثي  صيإخط ديق ربتلرديي.

 يملزىي ي ةميأيييوصيرصيديق "زوصة يملزىيوبز ةيق زد حيق رتةق زةيرزييقثشزتدقكيفز يق "زوصة ي وز ءا
يصدقبةيق بة ،يشديطةيأييي ةييذ كيملىيب يليق ت ديةيةق تةقع.

 يلىيرصيديق "وصة يقإلف" حيق ت ديميي ريعيق ر" ديفيق ر رلةيملىيق "وصة .ي ةيم

 المعايير الشرعية لبيع أصول الصندوق أو تنجيرها:

 ثيي ةمي ل"وصة يأييي تبزةيأ يفةق زصيد ةيزةيفز ي ز ليتزأخديأ يرشزتٍديمزييبزصقصيق تمقر تزه،ية زهي
يقتخ ذيقإل دقءقتيق  ض  يةيق رو ب ةي ل "ةليملىيربت   ته.

 ا،ي ةميتأ يديأ ٍيرييأ"ةليق "وصة يإ ىيأ يوشيث  د ةية.ي   تأ يديإ ىي وةكي طير دديشدم 

 المعايير الشرعية الستثمار نقدية الصندوق )عمليات المرابحة(:

 .اير   ة  أييت ةييق بلعير ليق  يعيةق شدقءيبل  

  ايأةيفضزةايأثيت ةييق بلعيق ت يي ي ه يق "وصة اييألوزهيثيي زةمي يزع آ  ايذة ز  ق زذةةيأةيق فضزةي ي ز 
يآ  ا،يأةيمر ت.

  ا،يةي ةييق   ضي تبزلديق ةلز  الي أثيي يعيق "وصة ق بلعيإثي  صيترل ه يةق ضه يق   ضيق ر ت ديشدم 
يأ  وزتيتلزكيق ةلز  الي ق ر يوزةيق تز يتفيزصيرل يزةيق "زوصة   لبزلع،يأةي تبزلدي"زةديتلزكيق ةلز  الايبزةقءا

ي.شه صقتي ي م يأديشه صقتيإل  تيق تخميي

 يق بلعي  يعٍيةو ةهيألو ءيرل يةيق "وصة ي ه . أثييت"دفيف  أيييشتدطيق "وصة يملىيق برب د

  ا. أثيي يعيق "وصة  ق بلعي  آل لي رييقشتدقة يروهاي   يي ةييذ كيريي يةعيق  يوةيق ر درةيشدم 
ي

ي

ي

ي

 

ي

 

 

 الرئيس التنفيذي                                           مسؤول المطابقة وااللتزام                                              

 ماجد بن علوش الهديبحمد بن خالد المرزوقي                                                                                       

ي

ي

ي

 


