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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

يي KSB City–ي بةيرصيوة "وصة 
 (ط الشرعٌةمتوافق مع الضواب األجل متوسط مغلق عام استثمار عقاري صندوق)

 نشرة المعلومات

 مقدمة:

ير ر ي يةق ببلديملىيو يو  يهلليدةيق    رينيةق "بل  ي شدةطيق  رص يخ "ة يوشد  يفهذه يأ ر ينية  ص، يةملىيآ هية"  ه ص
ي يةهةي"وصة يقبتلر دي KSB City–"وصة يرصيوةي بةييسةأ   د رتةقف يرعيقأل لي رتةبط غل ريم د م  د  س

ال  ةي"و صي يرعيقال تمقدي  ةقمصيةضةق طي،ي يةق شدميةيفيير رةمةي بةيق ر يق هي ةإشدقفيةت تيق ضةق طيق شدميةي
هي ةيق بة يق ر  يةيفييق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية.يةت صيق شدةطيةقأل   ديق بل  ةي رل  ةيمني ق " صد قالبتلر ديق    د ي

 .ق رشتد ينق   صي ينيرصيديق "وصة ية

 صندوق” في االشتراكب االستثمار قرار اتخاذ قبل "المعمومات نشرةدراسة " في الصندوق االشتراكالراغبين في عمى  جبتو ي
ممن لديهم الخبرة الالزمة  محتممين لمستثمرين لنشرةالمعمومات الواردة في هذه ا إن   “. KSB City –مدينة كسب 

وق صند”قبل اتخاذ قرار االستثمار في             لتحديد ما إذا كانوا يقبمون المخاطر الكامنة في مثل هذا االستثمار
 .“ KSB City–مدينة كسب 

  م(15/05/2011هـ )الموافق 12/06/1432 تارٌخب لنشرةحررت هذه ا

 (م16/10/2018)الموافق هـ 07/02/1440وتم تحدٌثها بتارٌخ 
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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
يق يأ  يملىيشدةطيقتخ ذ يق تةقيع ي يثيي ت د يقالشتدقك، يطلة يت صيد يةقبت ر ل يق "وصة  ي شأن يقبتلر د  دقد

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

ي  يم د ي ش ل يق    د يفييبة  ييأوهي"وفيقالبتلر د يرتةبطة يرخ طد يصد ة يقبت دقضيتدية  صيم  ية، ىيإذة
يق د يبيةيق رخ طد وصيسيفييتف"يبلاييأ لدي "ةد يسKSB Cityي–رصيوةي بةييس"وصة يرخ طديقالبتلر ديفـيي

ي بلبتلر ديفييق "وصة سيفييق شدةطيةقأل   د.
ييس ي بة يرصيوة يم  د يس KSB City–"وصة  يقبتلر د ي"وصة  يرعييقأل ليرتةبطيغل ريم ديهة رتةقف 

رشدةعيإوش ءي بلبتلر ديفييةيهصفيق ضةق طيق شدميةيةت تيإشدقفيق هي ةيق شدميةيفيير رةمةي بةيق ر  يةي
ي) ةر  ةوص يرت  رل يب وي يق  د يةيشد ي(Compoundير رع يق دي ضي   ررل ة يقرتصقصييق ب ةصيةيرصيوة ملى

يطدي يق رلكيم صهللا يقال تمقد يرع ي  ةقمص. يق    د يةضةق طياليق ت د ي"و صي يقالبتلر د ي  ة منيهي ةيق " صد 
يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية.يق ر  يةيفيق بة ي

ي  رليق ربؤة ية يق "وصة يسر رةمةي بةيق ر  يةس يييفيق ةقدص يق ر لةر تيصقةيمنييت رليرصيد ي،ق وشد هذه
يير نيةق  عيأ ياليتة صيأوهيل،ق ر  ةيق  صيةإ ىيق صدقب تيق رر وةي ريعيإ دقءي  صيملرهيةقمت  صه،ي بةيةيؤ ص
يرضللةيةقدص يإف ص يأيةي  ليإ ىيق رذ د يفييتضريوه يمصدييؤص يأن يةقصيغيديأةيفيه  رصيدييق دي" ي ة.

فييق وشد ييهذهيتضروته يق تييق ر لةر تي" ةيرني لتأ صيق ر  ة ةي   ت دي تيق "وصة يسر رةمةي بةيق ر  يةس
ييت ديخ يق رذ د ق بة يق ر  يةيأ يربؤةتت رليهي ةيةمليهياليإ"صقده ، ةاليت طييأ يي، يةيمنير تةي تيهذه

 يةيرهر ي  وتيمنيأ يخب د يتوتجيمنير يةتخلييوفبه ي"دق ةيرنيأ يربؤةي، ه تأ يصقتيتت ل ي صقته يأةيق تر 
يأةيقالمتر صيملىيأ ي مءيروه .ق وشد يةدصيفييهذهي

ي يملىيإوش ء يق بة يق ر  ية يهي ة ييس KSB City–صيوةي بةيرس"وصة ي"صدتيرةقف ة ي(2011-16-1) دقد
ي.(د15/05/2011ق رةقف ي)هـي12/06/1432ةت ديخي
يق فدصيةيألهصقفيقالبتلر ديقمت  دي صةنيإمصقصه يتديط ي ةيم رةيذقتق وشد يهذهييفييق رة ةص يق ر لةر تيت ت د
يق  يفيي،ق خ "ةيقالبتلر ديةيقال تي   تيأةيق ر  ييق ةضعيأة ي  فة ي ذل ييتد يرصيدي ين يق ل يرن يق رر وة هةص

اليي صديسير 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 أن يت هص يأة يضر ن يق ربتهصفة ليأ  يملىييةمليهي، ةق ص ي ة

ي ت دي تهيق ربت لةيةت ييد ق رصد ةييق ر لةر تيربل رةيقدقديقالبتلر ديفييق "وصة يةت ييديرصىيق ربتلرديق  ي د
إنيأيةير لةر تيي صره يرصيديق "وصة يأةيأ يرنيرةظفيهي يسي. ق خ "ةيق ر  يةيةق تي   تهيةأةض مهيألهصقفه

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

  KSB City–صندوق مدٌنة كسب 

ي

 

ةهييشد ةيرب هرةيب ةصيةير فلة،ي رة ةيب ليت  د يدقديي) بة(ير رةمةي بةيق ر  ية:يمدٌر الصندوق

قإل  تدةوي:ي،يق رةقعي11375،يق دي ض395737ق   ديص.ةةموةقوه يق د يسيطدي يق  لي ي1010227520
(www.ksb.com.saيرصيديق "وصة يشخصيردخصيرنيق ليهي ةيق بة يق ر  يةيق ت  رلي "فةيأ"يلي،)

ي) ي رة ةيتدخيصيدقد يةق  فظيفييقألةدق يق ر  ية يق رشةد  يةق تدتيةيةت صيد يةقإلصقد  ي   تغطية -37ةق ت هص

 .د04/06/2007(يق " صدي ت ديخي07062

 

 

 

 

 أمٌن الحفظ:
 06046- 37  يقدشركة مرخصة من هٌئة السوق المالٌة بر  هلً المالٌةشركة األ

ي(,يي1010231474ب ليت  د يدقدي)
ي.، المملكة العربٌة السعودٌة11495، الرٌاض 22216شارع المعذر بالرٌاض. ص ب  : ق  وةقن
 7778 92000 966+،يف  س:ي 7137 874 11 966+ه تف:ي

 www.ncbc.comق رةقعيقإل  تدةوي:ي

 

 

 ) مراجع الحسابات(: المحاسب القانونً

يق خدقشييةشد  هير  ب ةنيةردق  ةنيق وةويةن

ييي8206صيةيي14482ق دي ضي

ي0114774924ف  س:يي0114784009ت:ي

 ق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية

ي

http://www.ksb.com.sa/
http://www.ncbc.com/
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 ملخص الصندوق

ي KSB City –"وصة يرصيوةي بةي اسم الصندوق

يرتةبطيقأل ل "وصة يقبتلر ديم  د يم ديرغل  قنوع الصندو

 مدة الصندوق

قشهديي8ةقصيتديترصيصيق "وصة يترصيصه يبوتينيإض فيتينيلبلثيبوةقتيرعيإر  ويةي
توتهييييد14/12/2017ق رو  صي ت ديخييقض فيةي و ءيملىيق تر عير   ييق ة صقت

اجتماع  ائج م بهاء على نت15/8/2019ومت متديد الصهدوق اىل   د15/8/2018

هـ املوافق 11/11/1439املهعقد بتاريخ  الثاني صهدوق مديهة كسب  وحدات ماللي

 م24/07/2018

ير رةمةي بةيق ر  يةي) بة( مدٌر الصندوق 

يشد ةيقألهلييق ر  ية أمٌن الحفظ

يق لايريق ب ةص  عملة الصندوق

ييب ةص يرليةنيلايري160،ية صهيقألصوىيلايريب ةص رليةنيي225 حجم الصندوق

يرتةبطةيق ىيم  ية.يييي المخاطرة درجة

 استراتٌجٌة االستثمار

ي) يرب  ته  يأدض يقط ة د66,512شدقء
2

يب ويي ير رع يإوش ء يلد يةرن )
ي يق فلليةق ش  يق ب وية،يCompoundرت  رل) ةر  ةوص يرن يمنيمصص يم  د  يمليه ، )

،يةرنيلدي يعيةق ص يبوةة  صيقالوته ءيرنيقإلوش ءقتييتديتأ يديةتشغيليق رشدةعي رص ي
يق رشدةع.

يلاير.ي5,000 الحد األدنى لالشتراك

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

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

يفتديةي ه . بةيق  يرةيق ص

ياليية ص أتعاب الحفظ

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

يق "وصة .أ"ةلي  ليمضةيتصفعيرنييلايريب ةص يبوةي ايآالفيي10 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يق "وصة .أ"ةليتصفعيرنييي اي يبوةص فيلايريب ةأي22,500أق"ىي  صي )عند الحاجة( أتعاب الهٌئة الشرعٌة

ي.ق فيلايريب ةص يبوةي ايي40أق"ىيق ب  ص يفييق بة يةي  صيقألب  دي بةي أتعاب التثمٌن

 أتعاب حسن أداء مدٌر الصندوق
%،يملىيأنيت تبةي15ر صليم  صيصقخلييبوة ير صقدهيأ يم  صييميصيمنيرني%ي15

ي.موصيت"فيةيق "وصة فعيةتصيق رص ي صقيةيرنيت ديخيقوته ءيقالشتدقكيفييق "وصة 

يلايريبوةي ا،يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة يي7,500 رسوم رقابٌة 

يلايريبوةي ا،يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة يي5,000 رسوم النشر فً موقع تداول

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

 تارٌخ الطرح
يد(24/05/2011رةقف يهـي)ق 21/06/1432يرنييةديق لبلل ء

يد(09/06/2011هـي)ق رةقف ي07/07/1432إ ىييةديق خريسي

يدي التي)مشد يدي الت(ي10 سعر الوحدة عند بداٌة الطرح )القٌمة االسمٌة(

 االشتراك والتداول
يتديقالشتدقكيخبلليفتد يق طدحيق ر صص ،يرعيإر  ويةيق شدقءيرنيخبلليمرليةيق تصقةلي

يإنية صتيمدضي يع.ييييتي ه يرصيديق "وصة ةق ت ق صقخليةي لة صقت

ي. بةيقألب  ديق ب  ص يفييق بة  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

ي8 ................................................................................ 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

ي10 .............................................................................. دوق:. المخاطر الرئٌسة لالستثمار فً الصن7

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

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

ي13 ................................................................................................. لصندوق:. تثمٌن أصول ا10

ي14 .......................................................................................................... . تداول الوحدات:11

ي14 .......................................................................................................... . إنهاء الصندوق:12

ي14 ................................................................................................. إدارة الصندوق:. مجلس 13

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

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

ي16 ................................................................................................................... مطور:. ال16

ي16 ........................................................................................................ . مراجع الحسابات:17

ي16 ................................................................................................. . 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 .......................................................................................................... . عملة الصندوق:25

ي18 ................................................................................................. . التصفٌة وتعٌٌن مصٍف:26

ي18 ...................................................................................................... . خصائص الوحدات:27

ي19 ......................................................................................................... . الهٌئة الشرعٌة:28
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ي19 ...................................................................................................... . إجراءات الشكاوى:29

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

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

ي19 ........................................................................... . االلتزام بالئحة صنادٌق االستثمار العقاري:32

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

يKSB CITY : ................................. 21–: الضوابط الشرعٌة لالستثمار فً صندوق مدٌنة كسب  1. ملحق34

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

ي21ي.......................................................................................يق "وصة :يألت  ةيق شدميةيق ر  ييد

ي21ي..............................................................................يةتبةي ه:يق "وصة يإلصقد يق شدميةيق ر  ييد

ي21ي......................................................................يتأ يده :يأةيق "وصة يأ"ةلي  يعيق شدميةيق ر  ييد

ي21ي.........................................................يق ردق  ة(:ي)مرلي تيق "وصة يو صيةيالبتلر ديق شدميةيق ر  ييد

 
ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي
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 :اتائمة المصطلحق. 1
:ي دو رجيقبتلر ديم  د يرشتدكييهزصفيإ زىيإت  زةيق فد"زةي لرشزتد ينيفيزهيعقاري" 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 .
،يي يزةي رر دبزةيأمرز ليقإلصقد شزد ةير  يزةيرزدخصي هز يرزنيهي زةيق بزة يق ر  ")كسبب(: "مدٌر الصندوق

يمنيإصقد يأ"ةليق "وصة .يي ةنيرب ةالاية
"أمبٌن الحفبظ" )األهلبً المالٌببة( : شبركة مالٌبة مببرخص لهبا مبن هٌئبة السببوق المالٌبة بممارسبة أعمببال 

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

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

ي.ق ذ ييرلكية صقتيفييق "وصة يةيش ديإ يهيفير ي  صي   رشتدكيق شخصيالوحدات":"مالك 
فييشزدقءيمزصصيهةيق ورةذجيق ذ يي ةديق ر تتةي  بت ر  هيةي ص ي رة  هيدغ تهييي"نموذج طلب االشتراك":

ر صصيرنيق ة صقتيفييق "وصة ،يةيةقف يملىيشدةطيةأ   ديق "وصة ،يةيتديتةفيديهذقيق ورزةذجيرزنيق زلي
ي.خبلليفتد يقال تت ةرصيديق "وصة ي

ر لززسيي ي وززهيرززصيديق "ززوصة ي رة ززةيال  ززةي"ززو صي يقالبززتلر ديق   زز د يي"مجلببس إدارة الصببندوق":
يأمر ليرصيديق "وصة .يمنيهي ةيق بة يق ر  يةي ردقق ةق " صد ي

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

يت  عي هيأةيأريني فظيذ كيق "وصة .
ةالايمززنيتوفيززذيق  ةقوززةيق فويززةي ت  يزز يؤدهيرززصيديق "ززوصة يي ززةنيربززشززخصييختزز ي":العقبباري "المطببور

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

يق بلمرتيني ت صيديخصر تيق تلرينيق    د .
تزأ يديق فلزليةق شز  يغيليق بزوة ي لرشزدةعيةشخصييخت دهيرصيديق "وصة ي يتة ىيق تشز"مدٌر التشغٌل": 

ي.ت "يليقإلي  دقتق ب ويةية
يق خ "ززةيق فلززليةق شزز  يق بزز ويةتبززةي يتززأ يديمرليززةيييتززة شززخصييختزز دهيرززصيديق "ززوصة ي ي":سببوق"الم

ييي يةيق تييي ترصه يرصيديق "وصة . آليةف  اي  صيقالوته ءيرنيأمر ليقإلوش ء،ي    "وصة 
يتديتةمي ه يملىيق رشتد ينيفييي ش ليصةد ييهصفيق ىيت  ي يمةق صي"وصة ي"صندوق مدر للدخل":

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

يق ب ةصية.

 :نبذة عن الصندوق. 2

يقصدهي دأسير لقأل لييرتةبط غل ر م دة يقبتلر ديم  د يسيهةي"وصيKSB Cityي–رصيوةي بةيي"وصة يس
لبلثيبوةقتي ةرص يق "وصة ي،(يلايريب ةص 160,000,000ة صهيقألصوىي)ي(يلايريب ةص 225,000,000)

قض فيةي و ءيملىيق تر عير   ييق ة صقتييقشهديي8رعيإر  ويةيترصيصه يبوتينيإض فيتينيةقصيتديترصيصيق "وصة ي
يدي و ءيملىيوت  جي15/8/2019ةتديترصيصيق "وصة يق ىييد15/8/2018ييديتوتهييي14/12/2017ق رو  صي ت ديخي
يد24/07/2018هـيق رةقف ي11/11/1439ق رو  صي ت ديخييق ل ويي"وصة يرصيوةي بةية صقتيق تر عير   ي

يموصيتةفديق صيق   التيق خ "ةي   ت"فيةيةقالوه ءيق ةقدص ي هذهيق وشد .يإقف  هيةت"فيتهيةيتدي
يق خصر ت يرت  رل يرغل يدققي يب وي ير رع يإوش ء يمن يم  د  يق "وصة  ،ي( Compound) ةر  ةوصيةرشدةع

(يش ةيب ويةي ور ذجيةرب   تي112  إلض فةيإ ىيمر دتينيب ويتيني  يدتينيتضر ني)يبلي(يف180م  د يمني)
يألب بية.قرختلفة،يهذقي خبلفيق ردقف يةق خصر تي
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يأدض يرب يق رشدةعيةت ع يت لغ ي)ق تي يق وط  يي(2د66,512 ته  يصقخل يق دي ض يرصيوة يشد  يأ ي ء ضرن
د(يةقرتصقصي60مدضي)ي10رخدجيي–ق  ردقوي،ية   ت صيصيفييق روط ةيق ر "ةد ي ينيقرتصقصيطدي يق رلكيم صهللا

د(يةطدي ي40د(،ية ينيطدي ي   د)مدض60مدض)ي9طدي يقإلر ديب ةصي نيم صق  ميمي نير رصيرخدجي
ديي صهيرنيق شر ل،ي36ملىيش دعيت  د ييقدضهةيأخدى،يةقألدضيم  د يمنيد(يرني 60ق و  حي)مدض

يةيتريميهذقيق رةقعي  آلتي:يديي صهيرنيق غدة.30ة ذ كيش دعيت  د ي  دضي
 .فييق روط ةيق ر يطةي أدضيق رشدةعيق تر ليتة"يليق خصر تيقألب بية -
 وييمليهز ي وظز ديلزبلثيرتديرر ييتيحيإق رزةير زي36رتديةيي30ة ةصهيملىيش دمينيت  دييني  دض -

 أصةقديةو"في.
 ق  د.ة ةصيقألدضيصقخليق وط  يق  ردقوييةضرني يي -
 ق ورةيق رتمقيصيفييقإلوش ءيق  ردقويي لروط ة. -
يييييييييي يطي   رخططير  ةديد يبةيت ت ديشدي نيفييق روط ةيرلزليطديز ي   د)ق زصق د يق شزدقييق لز وي( -

 طدي يخديصي.ةي(9جي نيم صق  ميم)رخديطدي يقإلر ديب ةصةييطدي يق رلكيم صهللاية
 ةةقض ةيرر ييتيحي ب  وهيبهة ةيق ة"ةليإ يهيةق خدةجيروه.يةرخ دجيرت صص رصقخلي -
 قد هيوب ي ايرنيربتشفىيق رلكيفهصي ل دسيق ةطوي. -

ي

ي
ي

ي

ي
ي

 

 

 

ي

أمرزز ليةيهززصفيرززصيديق "ززوصة ي  ززصيقوتهزز ءيفتززد يقال تتزز ةيإ ززىيشززدقءيقط ززةيقألدضيق رززذ ةد يأمززبلهيلززديق  يزز دي 
ي180قإلوش ءي   رليق رشدةعيةق تيييتةقعيأنيتبتغد يو ةيبوتين،يلدي  صيذ كيق  ي دي تزأ يديية زصقتيق رشزدةعي)

دأسيق رز ليييزةمعةق "زوصة ي ت"زفيةيزتديةيتدي يعيق رشدةعي     رلييةرنيلد،يبوةش ةيب وية(ي رص يي112فيبليةي
 ير يةدصيذ دهيفييق ر ص يق رت ل ةي إوه ءيق "وصة ي مرعيردقي،ملىيق ربتلردينيق رشتد ينيفييق "وصة ةقألد  حي

ي هذهيق رذ د .

 :الشروط واألحكام. 3

 ونوعه: اسم الصندوق. 1
 تطةيديقوش  يييقأل ل رتةبط غل ر م دم  د يي"وصة يقبتلر دهةية س KSB City –مدٌنة كسب صندوق "

يق  يعيةإوه ءيق "وصة . يق "وصة يلغيت ي هصفيق تأ يدي رص يمرويةير صص يةرنيلد لبلثيبوةقتيرعيإر  ويةيرص 
ي يق "وصة  يترصيص يتد يةقص يإض فيتين يبوتين يق رو  صيي8ترصيصه  يق ة صقت ير   ي يق تر ع يملى ي و ء يقض فية قشهد

ي ي14/12/2017 ت ديخ ي يتوتهي ي يد15/8/2018د يق ى يق "وصة  يترصيص يوت  جي15/8/2019ةتد يملى ي و ء يد
يد24/07/2018هـيق رةقف ي11/11/1439ق رو  صي ت ديخييق ل ويي"وصة يرصيوةي بةيية صقتيق تر عير   ي

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

يةيق ب ةصية،يق ررل ةيق  د ي395737،يص.ةي11375ق  وةقن:يش دعيق  لي يق   دي ييق ردةج،يق دي ضي

امتداد طريق الممك 
عبداهلل )عقبة بن 

 نافع(

 الموقع

 كومباوند قائم

 الصباحريق جابر ط

 الدائري الشرقي

 طريق اإلمام سعود 

 الدائري الشمالي

طريق الممك 
 عبداهلل
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 2079963 1 966+،يف  س:يي2079979 1 966+ه تف:ي
يwww.ksb.com.saق رةقعيقإل  تدةوي:ي

 . مدة الصندوق:3
يق "وصة ي يترصيصيق "وصة يرص  يبوتينيإض فيتينيةقصيتد قشهديقض فيةي و ءيي8لبلثيبوةقتيرعيإر  ويةيترصيصه 

ةتديترصيصيق "وصة يق ىي د15/8/2018ديتوتهييي14/12/2017ييق ة صقتيق رو  صي ت ديخييملىيق تر عير   ي
ي15/8/2019 يوت  ج يملى ي و ء ير   ييد يية صقتيق تر ع ي بة يرصيوة ي ت ديخييق ل ويي"وصة  ق رو  ص
يرعيردقم  ير يةدصيفييق ر ص يق رت ل ةي إوه ءيق "وصة يديد24/07/2018هـيق رةقف ي11/11/1439

 ف الصندوق:. أهدا4
دأبززر  يةيةتةميززعيصخززليملززىيق رززصىيق رتةبززطيةذ ززكيرززنيخززبلليقالبززتلر ديت  يزز يمةق ززصييق "ززوصة يإ ززىيهززصفي

ييي.    ط عيق    د 

 االستثمارٌة:وأهدافه . غرض الصندوق 5
شزدقءيقط زةيأدضيشزد يرصيوزةيق ديز ضيمزنيطديز ييإ ىيتوفيزذيةت  يز يأهزصقفيق "زوصة ييهصفيرصيديق "وصة 

(ي112(يفيبليةي)180(ير ةنيرني)يCompound(ية و ءير رعيب وييرت  رلي) ةر  ةوص2د66,512رب  ته ي)
ييصيني رص ير صص يةرنيلدي ي هيفييوه يةيمرديق "وصة .ش ةيب ويةيةرنيلديتأ يدهي لربتف

 . استراتٌجٌات االستثمار الرئٌسة:6
يتتلخصيقبتدقتي يةيرصيديق "وصة يفييق و  طيق د يبيةيق ت  ية:

 تخطٌط:مرحلة ال 

 . صيقالوته ءيرنيقال تت ةيفييق "وصة يي ةديرصيديق "وصة ي شدقءيقط ةيقألدضيرنيق ر  كيق    يي ه   
 ي ةديرصيديق "وصة يرنيخبلليق رطةدي   تف ةضيق ر  شديرعي ريزعيقألطزدقفيق ر ويزيني  رليزةيق تطزةيدي

  ية.ةذ كي  صيردق  ةيةت صيليق ت" ريديق وه يةف يشدةطيةرةق"ف تيفويةير صص 
 ي ةديق رطةدي ةضعيخطةيمرليتف"يليةي لرشدةعير صص ي  صةليمروزيي رز ييتةقفز يرزعيصدقبزةيق  زصةىي

 ق ر ص ييةقف يمليه يرصيديق "وصة ي  صيإطبل يق "وصة ير  شد .
 ريززعيمرليزز تيق "ززوصة يتززتديردقق تهزز ية/أةيق رةقف ززةيمليهزز يرززنيق ززلير لززسيإصقد يق "ززوصة يةق هي ززةي 

 ق شدمية.

  البناءر والتطوٌمرحلة: 

 .ي ةديق رطةدي  إلشدقفيملىيمرليةيتطةيديأدضيق رشدةعيةق  ي دي  ريعيقألمر ليق بلمرة 
 ةفز يق رخططز تيةق دبزةر تيةق رةق"زف تيةردقف هرز ييتديق  صءيفييمرليةيق  وز ءي لفلزليةق شز  يق بز ويةي

 .ق هوصبيةيق رتف يمليه ،يةيتةقعيأنيتبتغد يهذهيق رد لةيو ةيبوتين
 (يأشهديخبلليمرديق رشزدةع،ييبزتطيعيرزصيديق "زوصة ي6 ت صيديت ديديتلريني لرشدةعي لي)يي ةديق رلرن

 . هصفيإ"صقديب ديقبتدش ص ي لة ص يرنيخبل هيت ةيدية صقتيق "وصة 
 فزيي زز لية ززةصيو ززصيرتززةفدي فتززد ير ززصةص يبزيتديقبززتلر دهيفززيي"ززوصة ي بززةي لردق  ززةي)تززدخيصيهي ززةي

 أ يدبزةديأةير"ز ديفيملزىي رزليرزصيدي"زوصة يرصيوزةي بزةرزعيتد/هزـس(يي855ق بة يق ر  يةيدقديس

وتي ززةيقالبززتلر ديفززيي"ززوصة ي بززةي لردق  ززة.ي رزز يي زز ي رززصيدييKSB Cityي–"ززوصة يرصيوززةي بززةي
ق ر فظزةيأنيي ززتفظي   فززةيأ"زةليق "ززوصة يأةي  ززمءيروهزز ي أ"زةليبزز  لةيةذ ززكي  زيييززتر نيرززنيبززصقصي

 ربت   تيق "وصة .
 تيق بلمرةي ل "ةليملىيترةيلي)إذقي مديقألرد(ي تغطيةي زمءيرزني  زديبي ةديرصيديق "وصة ي  إل دقءق

ق "وصة يملىيأنيي ةنيمنيطدي يق ترةيليقإلببلريية  صيإقدقدهيةق رةقف ةيمليهيرزنيق زلير لزسيإصقد ي

http://www.ksb.com.sa/
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  زصيي–%يرزني  زديق "زوصة ي25ق "وصة يةق هي ةيق شدمية،يملزىيأنيي زةنير لزغيق ترةيزليالييت ز ةمي
 أق"ى.

 مرحلة التشغٌل 

 ي،ق "ززي وةيق تشززغيليةق تبززةي يةشززد  تييقوتهزز ءيمرليززةيق  وزز ءيي ززةديق رطززةدي تدشززيحيةيتأهيززلرززعيقززدةي
 ة لةيق  دةضيةيصدقبته .ي

 .ي ةديق رطةدي ةضعيخططيق  رليةق  دقرجيق مرويةيإلصقد يةتشغيليةتبةي ية يعيأةيتأ يديق رشدةع 
 دةعيةتبززةي هيةتززأ يدهية ي ززهيموززصيي ززةديق رطززةدي  إلشززدقفيق ر  شززديملززىيأمرزز ليإصقد يةتشززغيليق رشزز

 ت"فيةيق "وصة .
  ةق رشغل.يي ةديق رطةدي ةضعي صةليمرويي لتبةي ي   توبي يرعيرصيديق "وصة يةشد ةيق تبةي 
 ي ةديسرصيديق ر فظةسي دفعيت  ديديقألصقءيةقإلو  مي ش ليد عيبوة يإ ىير لسيإصقد يق "زوصة ي رت   زةي

 بيديق  رل.
 ملزىيق رشزتد ينيرزنيمةق زصي ةميزعيقألد ز حي شز ليو"زفيبزوة /يبزوة بزةفيي زةديرزصيديق "زوصة ي ت

 .يي  صيخ"دير" ديفيق "وصة يتأ يديق فلليةق ش  يق ب وية
 موصيقوته ءيرص يق "وصة ،يبةفيي ةديرصيديق "زوصة ي  يزعيق رشزدةعيةيتةميزعيق  ةق زصيملزىيق رشزتد يني

 ةرنيلديت"فيةيق "وصة .
 يق رشدةعيفييويق تر نيرنيفيي  ليمصد يرصيديق "وصة ي ت ةيلي يع يبةفيي ةد يمرديق "وصة ، ه ية

 ق "وصة يق ىي"وصة يرصدي لصخل.ي

 صيق شد  تيقالبتش ديةيملىيقصدقجيأرصيديق "وصة ية   ت  ةنيرعيي رليبةفيخبلليمرديق "وصة ،ي 
ق "وصة يفييق بة يق ر  يةي)تصقةل(يملىيش ليق "و صي يق رتصقة ةيةيق ر دةفةي "و صي يقالبتلر دقتي

ي)ق  يق رتصقة ة يREIT’s –(Real Estate Investment Trusts   دية ي رشتد ييي يبةفييتيح رر 
ي   "وصة قآلخدينيق "وصة ية يق ة صقتيق خ "ة يق    ةييملىيتصقةل يتصقةليةفييهذه رنيخبلليوظ د

ي أنيمرليةيقالصدقجيي ةنيق "وصة يرصدي لصخل يرعيق  لد يهبةفيتخضعي لرتطل  تيق وظ ريةيفيي يو.
 . يثيأوه يغيديرر وةيفييق ةقتيق   ضديف ةيهي ةيق بة يق ر  يةي رةقة

 :فقط به المطلوب االكتتاباألدنى البدٌل: فً حال تم جمع الحد 
ي يق رةض ة يوفسيقالبتدقتي ية يقت  ع يقالدضيأبةفييتد يرن ي مء ي  يع يق "وصة  يرصيد يقي د يقر  وية يرع مبله،

يقالم ي  ية يترةيل يةرنيلد ي يعيةق خ صي   ش  يق ب وية ي  المت  دي أنيمرلية يرعيقالخذ ي لرشدةع. ر ليقالوش  ية
يق  صيليبةفيي طيي يهذق يةتو بة. يوب ة يقوخف ضيق  ةق ص يق ت   يفية  مءيرنيقالدضيبةفيتؤص يق ىيت ليل

يق تة هي هيفيي  ليتديق  "ةليملىيترةيليقةي  رصيديق "وصة ير"صديترةيليذقتيي لرشدةعيرع قر  ويةيمصد
يصة يتخفيضيق ت   يفيق خ "ةي   تطةيد.قبتط عيرصيديق "و

 . المخاطر الرئٌسة لالستثمار فً الصندوق:7
 ر يأنيق "وصة يررلةكيرنيق ليق رشتد ينيفإوهدييتش د ةنيفييد حيأةيخب د يق "وصة ي لي وب ةير ييرل هيرني

يق يقبتلر دقت يت ت د يةال ي وك. ي صى ي إيصقع يي  رل يال يق "وصة  يفي يقالبتلر د يأن ي ر  يفيية صقت.  رشتدك
ق تمقر تييضروه يرصيديق "وصة يأةيأ يرنيشد   هيأةيت   يهيةتخضعيهذهيقالبتلر دقتيإ ىيرخ طدييق "وصة 
 قالبتلر د.

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

 :بالتطوٌر والتشغٌلالمخاطر المتعلقة  .1

 يقألدضية و ءيرخ يتطةيد يفي يق تأخيد يتشرل يةق تي يق "وصة  يرشدةع يتوفيذ يفي يق تأخيد  طد

ق ة صقتيرنيفلليةش  يب ويةيرنيق ليق ر  ة ينيأل يب ةيرلليرش  ليق توفيذيةق "ي وة،يأةي

 مصديتةفديأةيشحي  ضيق رةقصيق ربتخصرةيفييق  و ء،يأةيو صيق  ر  ةيةغيده .
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 يتوفيذ يأب  د يفي يق ت ل  ت ييرخ طد ي صقية يموص يق ت صيدقت يمن يب يلييق رشدةع،ق رشدةع ملى

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

 ي.ق رخ طديق رت ل ةي تشغيليق رشدةعيوتي ةيأل يقدتف عيفييت   يفيق تشغيل

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

  لرشدةعيموصيقوته ءيرصتهيأةيت"فيةيأ"ة ه.

 يإصقد ي يفي يرتخ""ين يةرصدقء يتوفيذيين يرصدقء يرن يق  شد  يق  و"د يملى يق شد ة ت ترص

ييتألدي ية   ت  ييقص يق شد ةيأل صيهؤالء، ق "و صي ،يةقصيي صثيأل يب ةيرنيقألب  ةيخب د 

 ق "وصة يبل  ا.ي

 قة بالقطاع العقاري:المخاطر المتعل .2

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

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

 ق ب ةصيةيأةيرصيوةيق دي ضي ش ليخ ص.

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

 . رخ طديمصديق  صد يملىيق ت"فيةيخبلليرص يق "وصة ي ظدةفيق د ةصيفييق  ط عيق    د 

 

 المخاطر المتعلقة باالقتصاد: .3

 ي يق ربتةى يملى يةق  ب ص يق د ةص ية  الت يقالقت" صية ي  ألمر ت يق ردت طة ق ر لي.يق رخ طد

 .ييتؤلديملىيقالقت" صيق ر لييق صقخليةيةق خ د يةيةق تيق ردت طةي   ت ل  تيةقألمر تيق رخ طد
 

 

 المخاطر االئتمانٌة: .4

 قصيي ةديرصيديق "وصة ي  بتلر ديق بية ةيفيي"و صي يردق  ةيأةي   صي"ف  تيردق  ةيخبللي

ي يق طدف يإخف   يق تر ل يرن يقال تر وية يق رخ طد يةتوشأ يق "وصة ، يمرد يق ةف ءيق ل وي في

 رتف يمليه .   تمقر تهيق ت  قصيةيرعيق "وصة يةف  اي لشدةطيق 

 ي توفيذي يق ترةيل يرن يرميص يإ ى يق    ة يموص ي و ية يتبهيبلت يملى يق  "ةل يملى يق  صد  مصد

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

 قألب  ة.

 ي يق تبهيبلت يبصقص يملى يق  صد  يمصد يق "وصة  يمليه  ي "ل يق تي ي  ل ي)في يصمت ق ييق    ة
ي يي ب ةيشحيق بية ةيملىيترةيل(ق  "ةل يتوشأ ة   ت  ييقصيي،ب ةيرنيقالب  ةيأل ق تييقص

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

 المخاطر القانونٌة: .5

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

 ةقةقوينيق ترةيل،يةقةقوينيق تب يليق    د ،يةغيده .

 .ق رخ طديق تييقصيتوشأيوتي ةيق صم ة يق  ض  ية 

ي.رخ طديترصيصيرص يق "وصة 6
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  "ي يعيم  دقتيخبلليمرديق "وصة ي ب ةي يفيي  ليمصد ييتألديق "وصة يبل ي ا، ة  تي يعيم  ديقص

ق "وصة يقةيق د ةصيق    د يأةيمصديق  "ةليملىيب دي يعيم صليةق ذ يرنيق رر نيقنييب ةيمي صي

 فييق ر"دةف تيةقوخف ضيفييمةق صيق "وصة ي

ي

 :مخاطر تعٌٌن مدٌر صندوق بدٌل أو مصفً

 ق "وصة ي  يثيأنيقألةق تي يبتيرل  ية،يأةي ب دييم  دي صيق "وصة ي" ة ةيفييت"فيةييقص
ي ي  ي ه ، يقألفضل يهي يت ةن يال يقص ي طدي ة يأة يق   ص ة يق بةي ة يي  سيق  يرة يال ي لد ةصيقص أة

ق ومةليفييقألب  دي ش ليم د،ية ريعيهذهيقألرةديذقتيتأليدقتيبل يةيملىيت"فيةيق    د يأةي
"بل يةيت ينيرصيدي"وصة ي صيليقةير"فيييةهي ةيق بة يق ر  ة  ق    دقتيفييق ةقتيق ر صص

يي .يقةيقتخ ذيق يتصق يديتدقهيرو ب  اي

ي

ة ش ليم ديفإنيقبتلر ديق رشتدكيفييق "وصة ياليي صيإيصقم اي صىي وكير لزي،يةإنيط ي زةيقبزتلر ديق رشزتدكيفزيي
 ليرشزتدكيفزييق "وصة يت ةني   رش د ة،يأ يأنيت  ي يقألد  حيأةيت رليق خب  ديبت ةني بةيوب ةيرش د ةي

يمليه،يفإنيرصيديق "وصة ياليي صديأ يضزر و تي زأنيق "زوصة يبزةفيي  ز يأهصقفزهيقالبزتلر دية.ي ق "وصة .ية و ءا
ة ـنيت ةنيهو كيأ يضر و تي  "زةليق رشتزـد ينيمزـلىير ز  غهديقأل"لزـيةيق ربزتلرد يموزـصيقالبتزـدصقصيأةيمزـوصي

يإوـــــــه ءيق "وصة .ي

 :. االشتراك8
 يق يمرلية يت ديخبتتد يرن يق فتد  يخبلل يق "وصة  يفي يقألة ى ي)ق رةقف ي21/06/1432يالشتدقك هـ

يت ديخيد(24/05/2011 ي07/07/1432يإ ى ي)ق رةقف  ي09/06/2011هـ يموصيد( يق ة ص  يب د ةبي ةن
يق  ريلي ت   ةيورةذجيطلةيقالشتدقكيةقبتبلدي يموصيقالشتدقكيفييق "وصة يي ةد ق تأبيسي)مشد يدي الت(.

 شدةطيةقأل   ديةقدقءته يةق تةقيعيمليه ي   رةقف ةيملىير يتضروته،يةرنيلديتبليره يإ ىيوبخةيرنيوشد يق
 رصيديق "وصة .ي

 (يلايريخبلليفتد ي225,000,000فيي  ليمصديق تر ليقال تت ةيفيي  رلية صقتيق "وصة يق    غيقيرته ي)
يقالشتدقكي  صيأخ يفإوهيي  ي رصيديق "وصة يترصيصيفتد  يق بة يق ر  يةيملىيقال تت ةيق ر صص  ذيرةقف ةيهي ة

 فتد يق ترصيص.ي
 يق ترصيصيةموصيتةفدي يقوته ءيفتد  رني  ديقألصوىيق  صيفيي  ليمصديق تر ليقال تت ةيفيي  رليق ة صقتي  ص

 .ق "وصة  إطبل يبةفيي ةديرصيديق "وصة ييرليةنيلايريب ةص (ي160)يق "وصة 
 ب ديق ة ص ي ر يهةير صصيفييهذهيق وشد يخبلليفتد يييتديقالشتدقكيفييق "وصة ي شدقءية صقتيملىيأب س

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

ي يرصيد يةي تفظ يذ كيق رخ"صي ل"وصة ، ي  ن يإذق يق "وصة  يفي يدفضيأ يطلةيقشتدقك ي    ق "وصة 
قالشتدقكييؤص يإ ىيقإلخبللي   لةق حيةق ت لير تي،يةيتديإد  عيقيرةيقالشتدقكي لرشتدكيخبلليرص يخربةيأي دي

 مرليرنيت ديخيت صيديطلةيقالشتدقك.
 يقألصوىي بلشتدقكيهةير لغ كي أ يمصصيرنيق ة صقتي(يلاير،يةير ني لرشتد ينيطلةيقالشتدق5,000) ق  ص

 (يلاير.1000يت  ةميق  صيقألصوىيرعيردقم  يأنيي ةنيقيرةيق ة صقتيقإلض فيةيرنيرض مف تيق ـ)
 ية روفذ ي يق ةف  ، ي   ة يفي ي ةدلته ية ي ه يرلمرة يةقأل   د يو"ةصيق شدةط يت ةن يفدصقا، يق رشتدك ي  ن إذق

قف يق رشتدكيملىيأنيق شدةطيةقأل   دي نية"يتهية رصيد يتد تهية ررلليهيق شخ"يينيةأرو  هيةخلف  ه،يةية
 توتهييتل   ي ايموصيرةتيأةيم ميق رشتدك.

 إذقي  نيق رشتدكيشخ"يةيق وةويةيفإنيق شدةطيةقأل   دي نيتوتهييتل   ي ايموصيرةتيأةيم ميأةيإفبلسيأةي لي
يأ يشديكيأةيرب هديفيه .ي
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 ين(يأةي ي و ايق وةوي ا.يةفيي  لي  نيق رشتدكيير نيأنيي ةنيق رشتدكيشخ" ايط ي ي اي)ةق صقايأةيأ لديرتض رو
شخ"ينيط ي يينيأةيأ لديفإنيأ يقبتلر ديفييق "وصة يبةفيي ت ديرل  ايرشتد  اي هؤالءيقألشخ صير ي دي

 يوصيملىيغيديذ ك.
 يط  ي يي ةيملىيذ كيق رشتدكيأنييةفدي رصيديق "وصة ي"ةد  يفإوه يق وةوي ا، فيي  لي  نيق رشتدكي ي و ا

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

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

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

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

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

رني" فييقيرةيأ"ةليق "وصة ي بةيبوةيي ش ليد عيبوة يوه يةي ليد ع%يبوةي ايتصفعي2 أتعاب اإلدارة 
يق  يرةيق صفتديةي ه .

ياليية ص أتعاب الحفظ

ي.ق "وصة أ"ةليتصفعيرنييلايريب ةص يبوةي ايأ في 25 تعاب المحاسب القانونً أ

ي.ق "وصة أ"ةلي  ليمضةيتصفعيرنييلايريب ةص يبوةي ايآالفي 10 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ي.ق "وصة أ"ةليتصفعيرنيي يبوةي ايصلايريب ةأ فيي22,500أق"ىي  صي )عند الحاجة( أتعاب الهٌئة الشرعٌة

ي.لايريب ةص يبوةي ايأ فيي40أق"ىيق ب  ص يفييق بة يةي  صيقألب  دي بةي لتثمٌنأتعاب ا

%،يملىيأنيت تبةيق رص ي صقيةيرني15%يرنيأ يم  صييميصيمنير صليم  صيصقخلييبوة ير صقدهي15 أتعاب حسن أداء مدٌر الصندوق
يةتصفعيموصيت"فيةيق "وصة .ة تىيت"فيته،ييت ديخيقوته ءيقالشتدقكيفييق "وصة 

يلايريبوةي ا،يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة يي7,500 رسوم رقابٌة

يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة لايريبوةي ا،يي5,000 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(

يربل ظة:ي

يززعيق ر"زز ديفيق خ "ززةي   "ززوصة يةق تززييبززةفييززتديصف هزز يخززبلليمرززديق "ززوصة ،يبززةفييززتديت ريلهزز يملززىي ر
يق "وصة يةف  ي ر صأيقالبت    يق ر  ب ييوه يةي ليشهد،يةيتديصف ه يموصيت صيديق خصرة.

 الصندوق:أصول . تثمٌن 10
 يملىيتلرينيرلروينيربت لينيلد يض في ه يقأل"ةليقألخدىيةيخ"ديييتديتلرينيأ"ةليق "وصة يق    ديةي و ءا

ي)ق دبةدي يفييف د  يق رو"ةصيمليه  يق دبةد ير"دةف تيربرةحيةهييملىيب يليق رل لياليق  "د، روه 
ةر   ليق خصر تيةق  رةالتيةأت  ةيقإلصقد (يرنيإ ر  ييقيرةيأ"ةليق "وصة ،يةُي صصيقيرةيق ة ص ي  برةي

يق ت ةيد،يةي صيذ كي" فييقيرةيأ"ةليق "وصة يأمبلهيملىيإ ر  ييمصصية  صقتيق "وصة يق    رةيفيييةد
 ب دقايقبتدش صي اي لة ص .

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

يةملىيق رةقعيقال  تدةويي تصقةل.ي www.ksb.com.sa يق "وصة

http://www.ksb.com.sa/
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 :. تداول الوحدات11
  يق "وصة ية صقت يتصقةل يإر  وية يهو ك يبي ةن يقالشتدقك يفتد  يقوته ء يرصيديي  ص يخبلل يرن صقخلي ا

ديق  رليةأةق تيق صةقديق دبريي،ي يثيبيت حي لرشتد ينيت صيديطل  تيق شدقءيأةيق  يعيخبلليأي ق "وصة 
إ ىيرصيديق "وصة .يةي  ي ذ كي غيديق رشتد ينيفييق "وصة يت صيديطلةيشدقءية صقت،يةبيتديإت  ةي
قةق ديق  دضيةق طلةي بلطبلعيمليه ،يةالييتديق ةليطلةي يعيأةيشدقءية صقتي  صيقإلمبلنيمنيت"فيةي

 ق "وصة .ي
 نيفييتوفيذيأةقردي يعيق ة صقتيأةيشدق ه يةقبت ر ليور ذجيبي ةديرصيديق "وصة ي تةفيديور ذجي لدقغ ي

 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

يم يأفضل يق  رة يق  يعيضرن يأةقرد يرع يق شدقء يتط   يأةقرد يةموص يةمدةضيق  يع، دةضي يعيق شدقء
يمليهييتديت صيثيب لير   ييق ة صقت.  ةأةقرديشدقءييتديتوفيذيق  رلية،ية و ءا

 .يتديتصقةلية صقتيق "وصة ي    يعيأةيق شدقءيصةنيأ يدبةد 

 :. 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

يتديقوش ءيق "وصة يرنيق له.يت  ي يق غدضيق ذ  -2

إذقي  نيهو كيأ يتغييديفييق  ةقوينيأةيقألوظرةيأةيغيديذ كيرنيق ظدةفية  نيرصيديق "وصة ييدىيفيي -3
 ي.ذ كيب   ايإلوه ءيق "وصة يفإوهيي ةمي هيإوه ؤهي رة ةيإخط ديية ههيإ ىيق رشتد ين

قإلصقد يأنيفييذ كير"ل ةي  رلةيق ليق تر ليق تطةيديةق تشغيليةخبلليرص يق "وصة يإذقيدأىير لسي -4
 ق ة صقت.

فييي بةير ييدقهيرصيديق "وصة ي  صيرةقف ةير لسيإصقد يق "وصة يةي ر يالييضدي ر"ل ةيق ربتلردين -5
 ق "وصة .ي

 :. مجلس إدارة الصندوق13
يتة ىيإصقد يق "وصة ير لسيإصقد يرؤ فيرنيخربزةيأمضز ءي رزص ياليتميزصيمزنيرزص يق "زوصة يةي زةنيرزني يزوهدي

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

 األستاذ/ صقر بن عبدهللا الصقر )رئٌس المجلس( (1
ي ليةي يق     ةديةسيرن يصد ة يملى ي  "ل يق ر  ية، ي بة ير رةمة يفي ير لسيإصقد  يمضة ي   ي ا يشغل

ي    يقإلصقدية يق   وةويينيق  لةد ي لر  ب ين يق ب ةصية يةق مر  ة يق ر  ب ة، يفي يب ةص يق رلك ر ة
(SOCPA،)بوةيفيير  ليقالبتش دقتيق ر  يةيةقإلصقديةيةفييتطةيديي18يترتعي خ د يمرليةيأل لديرنيي

يق شد  تي يرن يق  صيص يةتأبيس يتطةيد يملى يمرل يق شد  ت، يةإصقد  يةتأبيس يقالبتلر دية، ق رش ديع
يقالبتل يق "و مية،يق رب هرة يق شدقية يةشد ة يق  ةف، يإبروت يشد ة يروه  يةق خصرية، يةق "و مية ر دية

ةق شد ةيق ب ةصيةيقأل ر ويةي "و مةيق لصق ن،يتة ىيإصقد يمصصيرنيق شد  تيروه يشد ةيقألمر ليق تطةيديةي
 وةيق ر صةص ،ي ر ييشغليمضةيةيمصصيرنيق ر   سيةق ل  نيقإلصقدية،يروه يمضةير لسيإصقد يةمضةيق ل

يةمضةير لسي يدأ ي لخصر تيق  ي ية، يةمضةير لسيرصيد يشد ة يق "و مية، يق شدقية ي شد ة ق توفيذية
يرصيد يق شد ةيق ب ةصيةيقأل ر ويةي "و مةيق لصق ن.

ي
ي

 األستاذ/ماجد بن علوش الهدٌب )عضو( (2
ي    ةديةسي يملى ي  "ل يق ر  ية، ي بة ير رةمة يفي يقأل"ةل يإصقد  يرصيد يو  ة يرو"ة ي   ي ا يشغل
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يةقصي يق رتخ""ة، يرنيق صةدقتيةق شه صقتيق رهوية يإ ىيمصص ي  إلض فة يق رلكيب ةص، ق ر  ب ةيرني  ر ة
ي ي رص  يرنيمرله ي  يد  يمرلية يةفيي"وصة يق توريةيي8ق تبةيخ د  يق  وةكيق ب ةصية يرن بوةقتيفييمصص

ي(.SIDFق "و ميةيق ب ةص ي)
 الدكتور/ خالد بن سكٌت السكٌت )عضو مستقل( أ. (3

(،ي1994-1993ص تةدقهيفييق تخطيطيقأل ي ءيةقألق  يديرزني  ر زةي زديتوي ة ةر يز يق  وصيزةي)  "ليملىي
ةد ززيسيةمضززةيق  ر يززةيق بزز ةصيةي  لززةديق   زز د،يةمضززةير هززصيقألدقضززييق  ردقويززةيقألردي ززي،يةمضززةي
ةير ترززعيق رززصنيق صة يززةيةردق ززميق رززصنيةقأل يزز ءي)أبززتدق ي (،يةمضززةيق هي ززةيق بزز ةصيةي لرهوصبززين،يةمضزز

يق  ر يةيق ب ةصيةي  لةديق  ردقن،ية هيق  ليديرنيقأل   ثيقأل  صيريةيق ر  رةيةق ر  ة ةي لوشد.
ي

 الدكتور/ أحمد بن عبدالكرٌم المحٌمٌد )عضو مستقل( (4
ق ةاليزز تيق رت ززص يي–ةاليززةييو دقبزز  يي– و ززةنيي–  "ززليملززىيص تززةدقهيفززييقالقت"زز صيرززني  ر ززةيو دقبزز  ي

ق   ةثية ضديق  صيصيرنيق رؤتردقت،يةيشغلي   ي ايرو"ةيرصيديرد ميق   زةثيقألردي ية،ية هيق  صيصيرني
ي "وصة ي بةي يتير ةير لسيإصقد ي  ر ةيق رلكيب ةصي  إلض فةيإ ىيمضةيتهيفيي–  ليةيإصقد يقألمر لي
ي. تطةيديقالدقضية"وصة يق خ يدي

 
 
 
 

 :ٌبٌن الجدول التالً عضوٌة أعضاء مجلس اإلدارة فً صنادٌق االخرى
 

 

 
 

 وتشمل مهام ومسإولٌات مجلس إدارة الصندوق القٌام باآلتً:
 . ق تأ صيرنيقي ديرصيديق "وصة ي ربؤة 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

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

 ق ر"  ح.

يقألبر ء
"وصة ي بةيقألبهدي

يق ب ةصية

"وصة ي بةي

ي لتةمي  ت

"وصة ي بةي

 لطدة  تي

يقالة ية

"وصة ي بةي

ي لردق  ة

 بةي"وصة ي

يق فدصيق    دية

ي-ي-ي-ي-ي-ي" ديق " دأ.

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
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 ق  رلي أر وةي ر"ل ةيق "وصة يةر   ييق ة صقتيفيه،يةتتضرنيربؤة يةيأر وةيمضةير لسيإصقد يق "وصة ي
يق ة صقتيةق ةيقإلخبلصيةقالهتر دية ذليق  دصيق ر  ةل.يت  هير   ي

أصببول لاير سببعودي تببدفع مببن  آالف 10علببى مكافببؤة سببنوٌة قببدرها إدارة سببوف ٌحصببل كببل عضببو مجلببس 
 الصندوق.

 :. مدٌر الصندوق14
 07062-37قدبر شركة مرخصة من هٌئة السوق المالٌة مجموعة كسب المالٌة

ييي(,1010227520)ب ليت  د يدقدي
ي،يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية395737،يص.ةي11375  وةقن:يش دعيق  لي يق   دي ييق ردةج،يق دي ضيق

 2079963 1 966+،يف  س:ي2079979 1 966+ه تف:ي
 www.ksb.com.saق رةقعيقإل  تدةوي:ي

 وٌإكد مدٌر الصندوق على اآلتً:

 حي ر لسيإصقد يق "وصة يأةيفييشدةطيق "وصة يةأ   رهيةت  ديدهياليية صيأ يتض دةيفييق ر  "
 ةيرنيال  ةي"و صي يقالبتلر ديق    د (.-20ق صةديةي)ق ر ص ي

 يةق   تهيي يق "وصة يفييأصقء يق تأليديملىيرصيد يأ يتض دةي ةهد يفييق ر"  حيرنيشأوه اليية ص
 ةتوفيذه .

  ي خصر يقالبت  وة يت صيده ي بة يق "وصة  ي رصيد يقإلشدقفيةيي   ي   ره د ي ل ي د يرؤهلين يأشخ ص ت
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 رصي يةي   يق  ب ة ي شةف ت يةت صيد يق ره ديق رشتد ين يرن ي أ  يي هص يأن يهذق ي رة ة يق "وصة  د
 .ق رذ ةد يأمبلهيإ ىيطدفيل  ثيردخصي ه

 :. أمٌن الحفظ15
 06046- 37  يقدشركة مرخصة من هٌئة السوق المالٌة بر  شركة األهلً المالٌة
ي(,يي1010231474ب ليت  د يدقدي)

ي.كة العربٌة السعودٌة، الممل11495، الرٌاض 22216شارع المعذر بالرٌاض. ص ب  : ق  وةقن
 7778 92000 966+،يف  س:ي 7137 874 11 966+ه تف:ي

 www.ncbc.comق رةقعيقإل  تدةوي:ي

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

ي1010275033 د يدقديشد ةيذقتيربؤة يةير صةص ،يب ليت 
ي.11333ق دي ضيي341531 ييق ةدةص،يص.ة.ي-موةقوه يق د يس:يق دي ضي

ي4609356ي:ف  س،يي4609357يه تف:

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

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

ي.2102224ف  س:يي،2102225يه تف:

 :. مراجع الحسابات17
يق خدقشييةشد  هير  ب ةنيةردق  ةنيق وةويةن

ييي8206صيةيي14482ق دي ضي

ي0114774924ف  س:يي0114784009ت:ي

http://www.ksb.com.sa/
http://www.ncbc.com/
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يق ررل ةيق  د يةيق ب ةصية

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

يرنيوه يةيير   يية صقتيق "وصة يةق  ربلءيق ر ترلين ييةر  ياليتت  ةمي)أد  ين( يفييخبلليرص  فةديقمتر صه 
يق  ةق د يتلك يتشرله  يق تي يق ر  ية يسرق بوة يق ر  ية ي بة ي ر رةمة يق د يبي يق ر د يفي يتةفيده  يةبيتد صيــدي،

يق رشتد ينيموصي يإ ى يق  ي و تي    ديص يإدب ليهذه يةيتد يطل ه ، يق رشتد يني صةنير   ليموص يرن يأل ٍ ق "وصة س
يةديرنيي25طل ه يخطي ا،يةي ةديرصيديق "وصة يأيض اي إمصقصي ي و تير  يةيو"فيبوةيةيغيديرصق ةيفييغضةني

يإ ي ئلدب لي    ديص يق  ي و تي  هم  يةت ةنيهذه يق فتد  يةبيتديإ"صقديأةليقةق ديوه ية  ىيق رشتد ينيموصيطل هد،
يق ر  يةيق روتهيةيفيي يةر ايرنيوه يةيي40د،يةبت ةنيرت  ةيخبللي30/04/2012ر  يةيبوةيةيرصق ةيمنيق فتد 

يق بوةيق ر  ية.

 :. تضارب المصالح19
 ي"وصة .يق خ صيموصيق ت  رليرعياليي ةمي رصيديق "وصة يأةيأ يرنيت   يهيق ت"دفي أ"يلي  ب  هي
 رزصيديق "زوصة يرزنيو  يزةييبي ةديرزصيديق "زوصة ي ت وزةيأ يوزةعيرزنيق تضز دةيفزييق ر"ز  حي زينير"زل ة

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

 تض دةيفييق ر"  حيقصييوشأي ر لزسيإصقد يق "زوصة يةذ زكيفزيييي ةديرصيديق "وصة يأيض اي  إلف" حيمنيأ ي
يق صةدية.يت  ديده

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

ي:. رفع التقارٌر للمشتركٌن20
 رشتد ينيإش  دقايموصيوه يةيمرليةيقالشزتدقك.ي رز يبزي ةديرزصيديق "زوصة يبي ةديرصيديق "وصة ي تبليديق -1

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

قكيإاليإذقيتديإشز  ديرزصيديق "زوصة ي زأ يتغييزديفزييق  وزةقن.ييةي زةيإخطز ديق  ب ةية/أةيطلةيقالشتد
(ييةرز ايرزنيإ"زصقديتلزكيق  شزةفيةقإلشز  دقتي15رصيديق "وصة ي أ يأخط ءيخبلليخربةيمشدييةرز ي)

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

دبليرصيديق "وصة يإ ىي ليرشتدكيخبلليلبللةيأب  يعيرنيوه يزةيق وشدقتيةق  شةف تيق صةدية:يبةفيي -2
 ززليد ززعيبززوةي شززف ايمززنيقبززتلر دهيفززييق "ززوصة .ي رزز ييدبززليإ ززىيق رشززتدكيوشززد يصةديززةيتلخززصيأصقءي

  إلضز فةيق "وصة يةتةضحيق  يرةيق " فيةي لة ص ي ر يهييفزييآخزدييزةديرزني زليو"زفيبزوةيريبلصيزة،ي
ي."وصة ق يإ ىيرلخصي   تطةدقتيفييرشدةع

يزتديإدبزز لي ريزعيق  شززةف تيةقإلشز  دقتية  فززةيق ردقبزبلتيق خطيززةيقألخزدىيرززنيرزصيديق "ززوصة يإ ززىي -3
ق رشتد ينيفير ييت ل ي   "وصة ي    ديزصيإ زىيموزةقنيق رشزتدكيق رزذ ةديفزييةلي زةيقتف قيزةيقالشزتدقكيفزيي

ي.ق "وصة 

وز ةيوهديق  ديصيزةيق "ز ي ةي" ةيق ر لةر ت:يي ةنيق رشتد ةنيربؤة ةنيمنيتمةيصيرزصيديق "زوصة ي   -4
فيي  فةيقألةق تيةت ليغهيفةدقاي أ يتغييديفييق  و ةين.يةفيي  ليمصديتمةيصيق رشتد يني رصيديق "زوصة ي
    وةقنيق "ز يحيأةيق طلزةيرزنيرزصيديق "زوصة ييمزصديإدبز ليق  ديزصي رز يفزييذ زكيقإلشز  دقتيق رت ل زةي

 رة زةيهزذقيملزىي ر يزةيرزصيديق "زوصة يةإمف  زهي  بتلر دقتهديفييق "وصة ،يفإنيق رشزتد ينييةقف زةني
رنيأ يربؤة يةيةق تو مليمني  ةقهديأةيرط    تهديضصيرصيديق "زوصة يةق و شز ةي شز لير  شزديأةيغيزدي
ر  شديمنيمصديتمةيزصهدي    ي وز تيةقإلشز  دقتيأةيأيزةير لةرز تيأخزدىيتت لز ي  البزتلر ديأةيتلزكيق تزيي
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 صيرني" ةيق ر لةر تيأةيت" يحيأيةيأخط ءيأةيأخطز ءيرممةرزةيتوشأيمنيمصديق  صد يملىيق دصيأةيق تأ
 فييأ ي شف.

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

ق ر "زةصيروهز يت زصيدييإخبلءيطدف:يإنيأيةير لةر تيأةيب بلتيأةيإش  دقتيي صره يرصيديق "وصة ي يس -6
أيزةيو"ززي ةيأةيأ يت يززيد،يةي ززةيأنياليت ت ززدي تة"ززيةيأل يرشززتدكيأةيربززتلردي ززأنييبززتلرديأةييشززتد ي
ة صقتيفييق "زوصة .يةاليي زصديرزصيديق "زوصة يأ يو"زي ةي لرشزتدكيتت لز ي   "زوصة يأةي  البزتلر د.ي

 بلءرةيق "وصة يةقالبتلر ديفيه.ةي ةني ليربتلرديربؤةالايمنيق  ي دي ت دي تهيق ربت لةيةت ييرهي ر

 :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 ال(ي10)يقبريةي  يرةيقتة صر رةمةيرنيق ر بديإ ىي

 :تارٌخ بدء الصندوق. 22
د(يإ زىيتز ديخي24/05/2011هزـي)ق رةقفز ي21/06/1432 ي تز ديخيفييق "زوصةيبي صأيقبت   ليطل  تيقالشتدقك

رزعيإر  ويزةيترصيزصيفتزد يقالشزتدقكيفزيي ز لي زدييزتديقال تتز ةيفزيي،يد(09/06/2011هـي)ق رةقف ي07/07/1432
رزعيق  لزدي .ملىيفتد يق ترصيصي  رلية صقتيق "وصة يخبلليفتد يقال تت ةيةذ كي  صيأخذيرةقف ةيهي ةيق بة يق ر  ية

 رز يي زةمي رزصيدييرزني  زديق "زوصة يق  صيقألصوى "وصة يبةفييطل ي  صيقوته ءيفتد يق ترصيصيقذقيتديتغطيةي أنيق
ف ءيق "وصة ي دأسيق ر ليق بلمدي لتشغيلي  صيإشز  ديهي زةييق "وصة يإوه ءيفتد يقال تت ةي ش لير  ديفيي  ليقبت

يق بة يق ر  يةي ذ ك.

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

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

 :وأحكام الصندوق شروط نشرة  إصدار تارٌخ .24
ةتززديت ززصيله يي.د(15/05/2011هززـي)ق رةقفزز ي12/06/1432يشززدةطيةأ  زز ديق "ززوصة ي تزز ديخوشززد ي"ززصدتي
 (د16/10/2018)ق رةقف يهـي07/02/1440 ت ديخي

 :عملة الصندوق. 25
ةيق ة ززصقتي  رلززةيخززبلفيق ززلايري ت زز ربلتيق "ززوصة يهززييق ززلايريق بزز ةص يف ززط.يةإذقيتززديبززصقصيقيرززق ة ززص يق و صيززةي

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

ي

 :التصفٌة وتعٌٌن مصفٍ . 26
يأةيقتخز ذيأ يتزص يديتزدقهيرو 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 22,500,000(ية ص يةي)16,000,000رنيق ة صقتييتدقةحي يني)يمصصيإ"صقد 
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 :الهٌئة الشرعٌة. 28
بتتة ىيق هي ةيق شزدميةيق    يزةي ر رةمزةي بزةيق ر  يزةيق تأ زصيرزنيرط   زةيأوشزطةيق "زوصة يرزعيأ  ز ديق شزدي ةي

يقإلببلرية،يةأمض ءيق هي ةيهد:

 )رئٌس الهٌئة(  كتور / ٌوسف بن عبد هللا الشبٌلً( فضٌلة الشٌخ الد1

ةيق ص تةدقهيرني ليةيق شدي ةيةأ"ةليق صيني   ر ةيقإلر دير رصي زنيبز ةصيقإلبزبلريةي    "زيد.ي  "ليملىيصد 
مضةيفييهي ةيق تزصديسي   ر هزصيق  ز  يي ل ضز ءيةمضزةيفزييق  صيزصيرزنيق هي ز تيق شزدميةي رؤببز تير  يزةيةهةي

يةققت" صية.

 )عضو(   ً( فضٌلة الشٌخ الدكتور / عبدهللا بن محمد العمران2

   ديزز ض.يير رززصي ززنيبزز ةصيقإلبززبلريةيىيصد ززةيق ززص تةدقهيفززييق ف ززهيرززني ليززةيق شززدي ةي  ر ززةيقإلرزز د  "ززليملزز
 ل صيزصيرزنيق رؤببزز تييمرزلي ربتشز داي رز ي،يفزييوفزسيق   ر زةي بزديق ف زهي  ليزةيق شزدي ة رشز د  اييقايأبزت ذةي رزلي

يق ر  يةيةقالقت" صية.

 )عضو(  د سامً بن عبد العزٌز الماج( فضٌلة الشٌخ الدكتور / 3

 ليززةيق شززدي ةي  ر ززةيقإلرزز دير رززصي ززنيبزز ةصيقإلبززبلريةيرززنيي  "ززليملززىيصد ززةيق ززص تةدقهيفززييق ف ززهيق ر زز دن
ي   دي ض.

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

يأ يةقت.فيي    ةيق ش  ةىيةهييرت  ةيفيي  ليطل ه يرنيق هي ةيخ "ةي رإ 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

تيرنيقألةق تيةف  اي ت صيدهيأنيي صلي ةهدي اي  صيرةقف ةيهي ةيق بة يق ر  ية،ي ر يي  ي رصيديق "وصة يفييأ يةق
هذهيق شدةطيةقأل   دي ر يتت   ي هير"ل ةيق "وصة ،يملىيأنيي "ليرب   ايملىيرةقف ةيهي ةيق بة يق ر  يةي

ةأنيي لغيق رشتد يني ةقبطةيق  ديصي   ت صيليق ر ترصيةيةقفيهدي وبخةيق وصيق ر صليخبلليمشد ييق ليأ يت صيل،
ي.(ييةر ايرنيقمتر صه يرنيهي ةيق بة يق ر  ية60 صيبلتيو فذ ي  صي)أي ديمرل.يةبةفيت" حيق ت

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

ي.ةيق بة يق ر  يةق ر  يةي صىيهي يمنيهذهيق شدةطيةقأل   ديإ ىي  وةيق ف"ليفييرو مم تيقألةدق 

 :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
ي   "وصة .ق  بلقةي

ي

 

 
 اإلقرار

يةتدي يمليه  يةق رةقف ة ي ه  ي  ء ير  يةفهد ي   "وصة  يق خ "ة يةق ربل   يةقأل   د يق شدةط ي  دقء  يقرت/قرو    ص
 ق  "ةليملىيوبخةيروه يةق تةقيعيمليه .
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 :ملخص اإلفصاح المالً. 33
ي

ي

 البند
 المصروف

 الفعلً 

 أتعاب اإلدارة 
%يبوةي ايتصفعي ش ليد عيبوة يوه يةي ليد عيبوةيرني" فييقيرةيأ"ةليق "وصة ي بةيق  يرةي2

يق صفتديةي ه .

 لاير سعودي 933,340

 أتعاب الحفظ
ياليية ص

 أتعاب المحاسب القانونً
ي.أ فيلايريب ةص يبوةي ايتصفعيرنيأ"ةليق "وصة  25

 لاير سعودي 250000

 أتعاب الهٌئة الشرعٌة )عند الحاجة(
ي.أ فيلايريب ةص يبوةي ايتصفعيرنيأ"ةليق "وصة ي22,500  صيأق"ىي

 لاير سعودي 15,000 

 أتعاب التثمٌن
يق فيلايري  ليم  ديبوةي ا.ي20ألب  ديق ب  ص يفييق بة ية  صيقملىي بةيق

 لاير سعودى  26,666

 رسوم رقابٌة
يلايريبوةي ا،يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة ي7,500

 لاير سعودي 70500

 رسوم النشر فً موقع تداول
يلايريبوةي ا،يتصفعيرنيأ"ةليق "وصة ي5,000

 لاير سعودي 50000

 لاير سعودى  163,306يت   يفيرشدةع

 لاير سعودى   3,288,125 تموٌلمصارٌف 

 لاير سعودي 25000 مصارٌف محامً

 لاير سعودي  604010691 مخصص دٌون مشكوك فً تحصٌلها 

 

 2ملحق رقم 

 لاير سعودي 29,980,411.45    استثمارات مدٌر الصندوق فً صندوق مدٌنة كسب العقاري

 

ي
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 : KSB City–كسب  مدٌنة صندوقالستثمار فً الضوابط الشرعٌة ل:  1ملحق. 43

 :تكٌٌف الصندوق

شزدقءيقط زةيأدضيةإوشز ءير رزعيبز وييرت  رزليهزصفي ي يفيق "زوصة ي أوزهيقشزتدقكيرزنير رزةعيق ربزتلرديني
(يشزز ةيبزز ويةييززتدي112(يفززيبليةمززصصي)180(يمليهزز ،يةيضززديق ر رززعيق بزز وييمززصصي)Compoundي) ةر  ةوززص

ضزز فةيإ ززىي،يملززىيأنيي ززةني رززصيديق "ززوصة يأت   زز اير ززصص ي  إلي هزز يفززييوه يتززهتأ يدهزز يخززبلليمرززديق "ززوصة ية 
يت  ي هي و    تيفييإصقد يق "وصة .يأت  ةي بنيأصقءيفيي  ل

 المعاٌٌر الشرعٌة ألتعاب الصندوق:

 ي ةمي رصيديق "وصة يأنييت  ضىيأت    ايرنيق ربزتلرديفزيي ز ليقشزتدق هيةقبزتدصقصهايألوهز يمزةضي
أ  نيهذقيقأل زدير لغز اير طةمز ايأديوبز ةيرخ"زةرةيرزنيقيرزةيق ة زص ي شدم ا،يبةقءاييمنيرو فعير ةرة

يأةيق ربتدص يشديطةيأنيت ةنيهذهيقألت  ةيرو"ة" ايمليه يفييشدةطيةأ   ديق "وصة .ي ق رشتدق

 ي ةمي رصيديق "وصة يأنيي تطعيأت    اي زئلصقد ي "زفةيصةديزة،يةي زةميأنيت زصصيهزذهيقألت ز ةي وبز ةي
أ"ززةليق "ززوصة يفززييرةمززصيصةد ير لززةد،يشززديطةيأنيت ززةنيق وبزز ةير ززصص يةر لةرززةير ززصص يرززني

ي لربتلردينيفييشدةطيةأ   ديق "وصة .

 ي زةمي رزصيديق "ززوصة يققتطز عي ززةقفمي زؤلصقءي)أت ز ةي بززنيأصقء(،يةهزييدبززةديإضز فيةييشززتدطه ي
ألوهز ي زمءي هاىيقألد  حيمني صير ينيرتف يمليرصيديق "وصة يملىيق ربتلرديفيي  ليمي ص يربتة

ي رززنيقأل ززد ير  هزز يإ ززىيق  لززديةاليتززؤص يإ ززىيق رو ممززة،يشززديطةيأنيت ززةنيق وبزز ةير ززصص ايةر لةرززةا

ي. لربتلرديفييشدةطيةأ   ديق "وصة 

 المعاٌٌر الشرعٌة إلدارة الصندوق وتسوٌقه:

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

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

 يملزىيي ةميأنييوصيرصيديق "زوصة يملزىيوبز ةيق زد حيق رتةق زةيرزنيقالشزتدقكيفزيي ق "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:

 مزنيبزصقصيق تمقر تزه،ية زهياليي ةمي ل"وصة يأنيي تبزةيأ يفةق زصيد ةيزةيفزيي ز ليتزأخديأ يرشزتٍدي
يقتخ ذيقإل دقءقتيق  ض  يةيق رو ب ةي ل "ةليملىيربت   ته.

 د ةية.ي   تأ يديإ ىي وةكي طير دديشدم ا،اليي ةميتأ يديأ ٍيرنيأ"ةليق "وصة يإ ىيأ يوش 

 المعاٌٌر الشرعٌة الستثمار نقدٌة الصندوق )عملٌات المرابحة(:

 ر   ة.يأنيت ةنيق بلعير ليق  يعيةق شدقءيبل  اي 

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

  ق بلعيإالي  صيترل ه يةق ضه يق   ضيق ر ت ديشدم ا،يةي ةنيق   ضي تبزلديق ةلز   ي أاليي يعيق "وصة
يأ  وزتيتلزكيق ةلز   ي لبزلع،يأةي تبز ق ر يوزةيق تزييتفيزصيرل يزةيق "زوصة  لدي"زةديتلزكيق ةلز   ايبزةقءا

يشه صقتي ي م يأديشه صقتيإل  تيق تخمين.

 يق بلعي  يٍعيةو ةهيألو ءيرل يةيق "وصة ي ه . أالييت"دفيفي أنييشتدطيق "وصة يملىيق برب د
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  ق بلعي  آل لي رنيقشتدقه يروهاي  بليي ةنيذ كيرني يةعيق  يوةيق ر درةيشدم اي أاليي يعيق "وصة. 
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