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   KSB City– كسب مدينة صندوق

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

 نشرة المعلومات

 مقدمة:

 "وأحكام د وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذه نشرة خاصة بشروط الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محم  
وتحت متوافق مع الضوابط الشرعية األجل  متوسط غلقم عام عقاري " وهو صندوق استثمار  KSB City–صندوق مدينة كسب 

هيئة عن  الصادرةالئحة صناديق االستثمار العقاري مع االلتزام بقواعد وضوابط ، الشرعية في مجموعة كسب المالية الهيئةإشراف 
 .المشتركينط واألحكام الالحقة بمثابة العقد بين مدير الصندوق والسوق المالية في المملكة العربية السعودية. وتعد الشرو

هـ )الموافق  26/12/1443م( وتم تحديثها بتاريخ  15/05/2011هـ )الموافق 12/06/1432 حررت هذه النشرة بتاريخ

) تغيير أمين  ( "هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام صندوق مدينة كسب والتي تعكس التغييرات التالية25/07/2022

"، وتم تحديثها بتاريخ  05/07/2022الحفظ, عنوان مدير الصندوق( حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ م 

 م(. 25/07/2022)الموافق  26/12/1443

ر أمين الحفظ ، هذه النسخة من المعدلة من شروط وأحكام )صندوق مدينة كسب العقاري( التي تعكس التغييرات التالية ) تغيي

 هـ.06/12/1443م الموافق 05/07/2022عنوان مدير الصندوق ( حسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية في تاريخ  

 

 

 

 

 الرئيس التنفيذي    مسؤول المطابقة وااللتزام                                                                                      

 

 النويبت محمدبن  ابراهيم                                                                                      لمليحيا عبدهللابن  سعد 
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 إشعار هــام

يجب على الراغبين في  االشتراك في الصندوق قراءة الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق بعناية تامة قبل 
تثماري بشأن الصندوق واستكمال تقديم طلب االشتراك، حيث يعتبر التوقيع على شروط اتخاذ أي قرار اس

وأحكام الصندوق والتوقيع على طلب االشتراك وتقديمه وسداد قيمة الوحدات ورسوم االشتراك بمثابة إقرار 
 بالقبول والموافقة على الشروط واألحكام.

 استعراض تم ولقد عالية،لى إدرجة مخاطر متوسطة  ذو يصنف االستثمار في سوق العقار بشكل عام بأنه
 الرئيسية المخاطربند " في تفصيالا  أكثر بصورة "KSB City –مدينة كسب  "صندوق مخاطر االستثمار فـي 

 لالستثمار في الصندوق" في الشروط واألحكام.
متوافق مع  األجل متوسط غلقم عام هو صندوق استثمار عقاري " KSB City–صندوق مدينة كسب  "

مشروع إنشاء لالستثمار في ويهدف الضوابط الشرعية وتحت إشراف الهيئة الشرعية في مجموعة كسب المالية 
على امتداد  السعودية مدينة الرياض بالمملكة العربية شرق (Compound مجمع سكني متكامل )كومباوند

عن هيئة الصادرة اديق االستثمار العقاري وضوابط الئحة صن التام بقواعد. مع االلتزام طريق الملك عبدهللا
 المملكة العربية السعودية. المالية فيالسوق 

 ،النشرةهذه  يف الواردة المعلومات دقة عن يتحمل مدير الصندوق "مجموعة كسب المالية" كامل المسؤولية
 يمكن وقائع أي ال توجد أنه المعقول، الحد وإلى الدراسات الممكنة جميع إجراء بعد علمه واعتقاده، حسب ويؤكد

مدير  قام صحيحة. وقد غير أو فيها مضللة واردة إفادة أية جعل إلى المذكرة في تضمينها عدم يؤدي أن
في النشرة  هذه تضمنتها التي المعلومات صحة من للتأكد المعقولة بالتحريات الصندوق "مجموعة كسب المالية"

وال تعطي أي  ،لية عن محتويات هذه المذكرةالمالية أي مسؤوتتحمل هيئة السوق وعليه ال إصدارها،  تاريخ
لية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عن ما وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤو ،لهاتأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتما

 أو االعتماد على أي جزء منها.النشرة ورد في هذه 
 (2011-16-1)برقم  " KSB City–سب مدينة ك"صندوق صدرت موافقة هيئة السوق المالية على إنشاء 

 .(م15/05/2011الموافق )هـ 12/06/1432وتاريخ 
 الفردية ألهداف االستثمار اعتبار بدون إعدادها تم طبيعة عامة ذاتالنشرة هذه  في الموجودة المعلومات تعتبر

ممكنة من قبل مدير حين يتم بذل كافة الجهود ال في ،الخاصة االستثمارية االحتياجات أو المالي الوضع أو
ال يقدم " مجموعة كسب الماليةالصندوق "الصندوق لتنمية استثمارات المشتركين في الصندوق، وعليه فإن مدير 

ا  يجب على  وعليه ،عوائد المستهدفةلل أي ضمان أو تعهد بأن األداء الفعلي للصندوق سوف يكون مطابقا
المدرجة  المعلومات مالئمة االستثمار في الصندوق وتقييم مدىالمستثمر القيام بتحرياته المستقلة وتقييم قرار 

إن أية معلومات يقدمها مدير الصندوق أو أي من موظفيه ليس . الخاصة المالية واحتياجاته وأوضاعه ألهدافه
المقصود منها تقديم أية نصيحة ويجب أن ال تعتبر كتوصية ألي مشترك أو مستثمر بأن يستثمر أو يشتري 

 الصندوق. وحدات في
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 دليل الصندوق

  KSB City–صندوق مدينة كسب 

 

 

وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة، بموجب سجل تجاري رقم  )كسب( مجموعة كسب المالية: مدير الصندوق

 ل، الدور االو6747 رقم المبنى  طريق الملك بدالعزيز الفرعي ،  النفل حي   –في مدينة الرياض  يوعنوانها الرئيس1010227520

   920000757هاتف   395737ص . ب  11375 الرياض 2567، الرقم االضافي  12212(  الرمز البريدي 1،2،3المكاتب رقم )

 

 

 

 أمين الحفظ:
 
 

 
 

 14187-37شركة األول كابيتال ترخيص هيئة السوق المالية برقم 
 المملكة العربية السعودية  51536ص.ب  21553، الرمز البريدي :العنوان: جدة 

 920017180هاتف: 
 www.alawwalcapital.comالموقع اإللكتروني : 

 

 

 ) مراجع الحسابات(: المحاسب القانوني

 الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

   8206ص ب  14482الرياض 

 0114774924س: فاك 0114784009ت: 

 المملكة العربية السعودية
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 ملخص الصندوق

  KSB City –صندوق مدينة كسب  اسم الصندوق

 متوسط األجل صندوق استثمار عقاري عام مغلق نوع الصندوق

 مدة الصندوق

اشهر  8وقد تم تمديد الصندوق تمديدها سنتين إضافيتين ثالث سنوات مع إمكانية 
تنتهي   م14/12/2017المنعقد بتاريخ  مالكي الوحداتاضافية بناء على اجتماع 

اجتماع  م بناء على نتائج 15/8/2019وتم تمديد الصندوق الى   م15/8/2018
هـ الموافق 11/11/1439المنعقد بتاريخ  الثاني صندوق مدينة كسب  وحدات مالكي

اع م  بناء على نتائج  اجتم15/08/2020وتم تمديد الصندوق إلى   م24/07/2018
هـ الموافق 22/11/1440مالكي وحدات صندوق مدينة كسب الثالث المنعقد بتاريخ 

م  بناء على نتائج  اجتماع 15/08/2120وتم تمديد الصندوق إلى  م25/07/2019
الموافق  ـه06/12/1441المنعقد بتاريخ  رابعمالكي وحدات صندوق مدينة كسب ال

بهدف التخارج سواء من م  15/08/2220وتم تمديد الصندوق إلى , م27/07/2020
خالل البيع المباشر الى مستثمر أو صندوق ريت او تأسيس صندوق ريت مدار من قبل 

خالل الستة اشهر  كسب او أي شركة مالية اخرى أو البيع عن طريق المزاد العلني
بناء على نتائج  اجتماع مالكي وحدات االخيرة من التمديد بالتوازي مع البيع المباشر.

الموافق  ـه24/01/3144المنعقد بتاريخ  الخامس ندوق مدينة كسب ص
 م01/09/2021

 مجموعة كسب المالية )كسب( مدير الصندوق 

 شركة األول كابيتال  أمين الحفظ

 اللاير السعودي عملة الصندوق

 مليون لاير سعودي  160، وحده األدنى لاير سعوديمليون  225 حجم الصندوق

 متوسطة الى عالية.     المخاطرة درجة

 استراتيجية االستثمار

م66,512شراء قطعة أرض مساحتها )
2

( ومن ثم إنشاء مجمع سكني 
( عليها، عبارة عن عدد من الفلل والشقق السكنية، Compoundمتكامل)كومباوند 

، ومن ثم بيع سنة واحدةوبعد االنتهاء من اإلنشاءات يتم تأجير وتشغيل المشروع لمدة 
 ع.المشرو

 لاير. 5,000 الحد األدنى لالشتراك

 .عند االشتراك لصالح مدير الصندوق تدفع مرة واحدة من قبل المشترك %2 رسوم االشتراك )كحد أقصى(

 أتعاب اإلدارة 

ا تدفع 2  الصندوق قيمة أصولصافي  منسنة  بشكل ربع سنوي نهاية كل ربع% سنويا

ر الصندوق عن تقاضي رسوم اإلدارة ، وقد توقف مدي حسب القيمة الدفترية لها.
 م15/06/2016من تاريخ 

 سيتحمل مدير الصندوق رسوم أتعاب الحفظ    أتعاب الحفظ

ا  ألف 25 أتعاب المحاسب القانوني   الصندوق.أصول تدفع من  لاير سعودي سنويا

ا آالف  10 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  دوق.الصنأصول لكل عضو تدفع من  لاير سعودي سنويا

ا دلف لاير سعوأ 22,500أقصى بحد  )عند الحاجة( أتعاب الهيئة الشرعية  الصندوق.أصول تدفع من  ي سنويا

ا  40أقصى السائدة في السوق و بحد األسعار حسب  أتعاب التثمين  .الف لاير سعودي سنويا

 أتعاب حسن أداء مدير الصندوق
%، على أن تحتسب 15داره معدل عائد داخلي سنوي مقأي عائد يزيد عن من % 15

وحيث  .عند تصفية الصندوقوتدفع  المدة بداية من تاريخ انتهاء االشتراك في الصندوق
 تم تمديد عمر الصندوق لن يتقاضى مدير الصندوق أي اتعاب عن حسن االداء

ا، تدفع من أصول الصندوق  7,500 رسوم رقابية   لاير سنويا

ا، تدفع من أصول الصندوق لاير 5,000 رسوم النشر في موقع تداول   سنويا

 أي رسوم مالية قد يتم فرضها من قبل جهات رسمية تتعلق بالصندوق. أخرى

 تاريخ الطرح
 م(24/05/2011هـ )الموافق 21/06/1432 من يوم الثالثاء

 م(09/06/2011هـ )الموافق 07/07/1432إلى يوم الخميس 

 رياالت )عشرة رياالت( 10 ية(سعر الوحدة عند بداية الطرح )القيمة االسم

 االشتراك والتداول
يتم االشتراك خالل فترة الطرح المحددة، مع إمكانية الشراء من خالل عملية التداول 

 إن وجدت عرض بيع. والتي يتيحها مدير الصندوق الداخلية للوحدات

 .حسب األسعار السائدة في السوق مصاريف التمويل )إن وجدت(
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 تقائمة المحتويا

 

  . قائمة المصطلحات:1

  . نبذة عن الصندوق:2

  . الشروط واألحكام:3

  . اسم الصندوق ونوعه:1

  المكتب الرئيس: –. عنوان مدير الصندوق 2

  . مدة الصندوق:3

  . أهداف الصندوق:4

  . غرض الصندوق وأهدافه االستثمارية:5

  . استراتيجيات االستثمار الرئيسة:6

  . المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:7

  . االشتراك:8

  . الرسوم والمصاريف:9

  . تثمين أصول الصندوق:10

  . تداول الوحدات:11

  . إنهاء الصندوق:12

  . مجلس إدارة الصندوق:13

  . مدير الصندوق:14

  . أمين الحفظ:15

  . المطور:16

  . مراجع الحسابات:17

  . القوائم المالية السنوية:18

  ضارب المصالح:. ت19

  . رفع التقارير للمشتركين:20

  . حجم الصندوق:21

  . تاريخ بدء الصندوق:22

  . الهيئة المنظمة:23

  . تاريخ إصدار نشرة شروط  وأحكام الصندوق:24

  . عملة الصندوق:25

  . التصفية وتعيين مصٍف:26

  . خصائص الوحدات:27

  . الهيئة الشرعية:28
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  . إجراءات الشكاوى:29

  . تعديل شروط وأحكام الصندوق:30

  . النظام المطبق:31

  ئحة صناديق االستثمار العقاري:. االلتزام بال32

  . ملخص اإلفصاح المالي:33

  : KSB CITY–: الضوابط الشرعية لالستثمار في صندوق مدينة كسب  1. ملحق34

  الصندوق: تكييف

  الصندوق: ألتعاب الشرعية المعايير

  وتسويقه: الصندوق إلدارة الشرعية المعايير

  تأجيرها: أو الصندوق أصول لبيع الشرعية المعايير

  المرابحة(: )عمليات الصندوق نقدية الستثمار الشرعية يرالمعاي
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 :ائمة المصطلحاتق. 1
: برنامج استثمار عقاري مشترك يهددف إلدى إتاحدة الفرصدة للمشدتركين فيده عقاري" ي"صندوق استثمار
ا  ويشدار إليده فيمدا بعدد  في عوائد البرنامج، ويديره مددير الصدندوق مقابدل رسدوم محدددة، بالمشاركة جماعيا

 بالصندوق.
 

،  شدركة ماليدة مدرخص لهدا مدن هيئدة السدوق الماليدة بممارسدة أعمدال اإلدارة ")كسبب(: "مدير الصندوق
 عن إدارة أصول الصندوق. يكون مسئوالا و
 

: شركة مالية مرخص لها من هيئة السوق الماليبة بممارسبة أعمبال  شركة االول كابيتال  "أمين الحفظ"
 يكون مسئوالً عن حفظ أصول الصندوق.الحفظ و

 
المدراد إصددارها  " KSB City –مدينة كسدب  "صندوق حصة واحدة من الوحدات األساسية ل "الوحدة":

 من قبل مدير الصندوق.
 

 .المنتج النهائي من المشروع العقاري "وحدة عقارية":
 

 .يما بعد بالمشتركالذي يملك وحدات في الصندوق ويشار إليه ف الشخص الوحدات":"مالك 
 

هو النموذج الذي يقوم المكتتب باستكماله ويبدي بموجبه رغبته في شدراء عددد   "نموذج طلب االشتراك":
محدد من الوحدات في الصندوق، ويوافق على شروط وأحكام الصندوق، ويتم توفير هذا النمدوذج مدن قبدل 

 .خالل فترة االكتتابمدير الصندوق 
 

مجلددس يعي ندده مدددير الصددندوق بموجددب الئحددة صددناديق االسددتثمار العقدداري  :"مجلببس إدارة الصببندوق"
 عن هيئة السوق المالية لمراقبة أعمال مدير الصندوق.الصادرة 

 
ا "العضو المستقل":  وال عضو مجلس إدارة لدى  عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليس موظفا

نه ليس بذي عالقة جوهرية مع مدير الصندوق أو كما أ ،مدير الصندوق أو تابع له أو أمين حفظ الصندوق
 تابع له أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

 
والا عددن تنفيددذ الجوانددب الفنيددة لتحقيددق ؤشددخص يختدداره مدددير الصددندوق يكددون مسدد ":العقبباري "المطببور

 .أغراض الصندوق
 
رايدة والخبدرة تتدوافر فيده الد العقاريدة أصدول الصدندوقلتثمدين شخص يختاره مددير الصدندوق  ":المثمن"

 الالزمتين لتقديم خدمات التثمين العقاري.
 

تدأجير الفلدل والشدقق شخص يختاره مدير الصندوق ليتولى التشدغيل السدنوي للمشدروع و"مدير التشغيل": 
 .تحصيل اإليجاراتالسكنية و

 
 الخاصددة الفلددل والشددقق السددكنيةتسددويق تددأجير عمليددة  يتددولشددخص يختدداره مدددير الصددندوق ل ":سببوق"الم

ا بعد االنتهاء من أعمال اإلنشاء،  بالصندوق    لية التي يعتمدها مدير الصندوق.لآل وفقا
يتم توزيعها على المشتركين في  بشكل دوري صندوق يهدف الى تحقيق عوائد "صندوق مدر للدخل":

 الصندوق بشكل سنوي أو نصف سنوي.
وحدة لمزاولدة اعمالهدا فدي المملكدة العربيدة أي يوم تكون فيه البنوك و المؤسسات المالية مفت "يوم العمل":

 السعودية.
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 :نبذة عن الصندوق. 2

 قدره برأس مالاألجل  متوسط غلقم عام" هو صندوق استثمار عقاري  KSB City –مدينة كسب  صندوق "
ثالث سنوات  ومدة الصندوق ،( لاير سعودي160,000,000وحده األدنى ) ( لاير سعودي225,000,000)

اضافية بناء على اجتماع مالكي الوحدات  اشهر  8تمديدها سنتين إضافيتين وقد تم تمديد الصندوق مع إمكانية 
 م بناء على نتائج 15/8/2019وتم تمديد الصندوق الى  م15/8/2018  م تنتهي  14/12/2017المنعقد بتاريخ 
 م24/07/2018لموافق هـ ا11/11/1439المنعقد بتاريخ  الثاني صندوق مدينة كسب وحدات اجتماع مالكي

م  بناء على نتائج  اجتماع مالكي وحدات صندوق مدينة كسب الثالث 15/08/2020وتم تمديد الصندوق إلى 
م  بناء على 15/08/2120وتم تمديد الصندوق إلى  م25/07/2019هـ الموافق 22/11/1440المنعقد بتاريخ 

الموافق  ـه06/12/1441عقد بتاريخ المن رابعاجتماع مالكي وحدات صندوق مدينة كسب ال نتائج
م  بهدف التخارج سواء من خالل البيع المباشر الى 15/08/2220وتم تمديد الصندوق إلى , م27/07/2020

مستثمر أو صندوق ريت او تأسيس صندوق ريت مدار من قبل كسب او أي شركة مالية اخرى أو البيع عن 
بناء على نتائج  اجتماع من التمديد بالتوازي مع البيع المباشر.خالل الستة اشهر االخيرة  طريق المزاد العلني

ويتم   م01/09/2021الموافق  ـه24/01/3144المنعقد بتاريخ  الخامس مالكي وحدات صندوق مدينة كسب 
 عند توفر احد الحاالت الخاصة بالتصفية واالنهاء الواردة بهذه النشرة. إقفاله وتصفيته 

، ( Compound)كومباوند إنشاء مجمع سكني مغلق راقي متكامل الخدمات ومشروع الصندوق عبارة عن
( شقة سكنية بنماذج ومساحات 112باإلضافة إلى عمارتين سكنيتين كبيرتين تضمان ) الي( ف180عبارة عن )

 ألساسية.امختلفة، هذا بخالف المرافق والخدمات 
ء شرق مدينة الرياض داخل النطاق ضمن أحيا (2م66,512التي تبلغ مساحتها ) المشروع وتقع أرض

م( وامتداد 60عرض ) 10مخرج  –العمراني، وبالتحديد في المنطقة المحصورة بين امتداد طريق الملك عبدهللا
م( وطريق 40م(، وبين طريق جابر)عرض60عرض) 9طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد مخرج 

م يحده من الشمال، 36على شارع تجاري  ارض م( من جهة أخرى، واألرض عبارة عن60النجاح )عرض
 ويتميز هذا الموقع باآلتي: م يحده من الغرب.30وكذلك شارع تجاري بعرض 

 .في المنطقة المحيطة بأرض المشروع اكتمال توصيل الخدمات األساسية -
متر مما يتيح إقامدة مبداني عليهدا بنظدام ثدالث  36متر و  30وجوده على شارعين تجاريين بعرض -

 ار ونصف .أدو
 قائم.وجود األرض داخل النطاق العمراني وضمن حي  -
 النمو المتزايد في اإلنشاء العمراني للمنطقة. -
         يحيط بالمخطط محاور رئيسة تعتبر شريان في المنطقة مثدل طريدق جابر)الددائري الشدرقي الثداني( -

 ريق خريص .طو (9ج طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز)مخرو  طريق الملك عبدهللا و
 وواضحة مما يتيح لسكانه سهولة الوصول إليه والخروج منه. ومخارج متعددةمداخل  -
ا من مستشفى الملك فهد للحرس الوطني. -  قربه نسبيا

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ك امتداد طريق المل 
عبدهللا )عقبة بن 

 نافع(

 الموقع

 كومباوند قائم

 الصباحريق جابر ط

 الدائري الشرقي

 طريق اإلمام سعود 

 الدائري الشمالي

طريق الملك 
 عبدهللا
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ويهدددف مدددير الصددندوق بعددد انتهدداء فتددرة االكتتدداب إلددى شددراء قطعددة األرض المددذكورة أعدداله ثددم القيددام بأعمددال 
 180روع والتي يتوقع أن تستغرق نحو سنتين، ثم بعد ذلك القيام بتدأجير  وحددات المشدروع )اإلنشاء لكامل المش

رأس المدال  يدوزعوالصدندوق  تصدفيةيدتم ويتم بيع المشروع بالكامل  ومن ثم، سنةشقة سكنية( لمدة  112فيال و 
ة المتعلقة بإنهاء الصندوق ة ما ورد ذكره في المادامع مراع ،على المستثمرين المشتركين في الصندوقواألرباح 

 بهذه المذكرة.

 :الشروط واألحكام. 3

 ونوعه: اسم الصندوق. 1
لتطوير انشائي  األجل متوسط غلقم عامعقاري  صندوق استثمارهو و " KSB City –مدينة كسب صندوق "

ت مع إمكانية ثالث سنوامدة الصندوق تبلغ  بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وإنهاء الصندوق.
اشهر اضافية بناء على اجتماع مالكي الوحدات المنعقد  8تمديدها سنتين إضافيتين وقد تم تمديد الصندوق 

 م بناء على نتائج 15/8/2019وتم تمديد الصندوق الى   م15/8/2018م تنتهي  14/12/2017بتاريخ 
 م24/07/2018هـ الموافق 11/11/1439المنعقد بتاريخ  الثاني صندوق مدينة كسب  وحدات اجتماع مالكي

م  بناء على نتائج  اجتماع مالكي وحدات صندوق مدينة كسب الثالث 15/08/2020وتم تمديد الصندوق إلى 
م  بناء على 15/08/2120وتم تمديد الصندوق إلى  م25/07/2019هـ الموافق 22/11/1440المنعقد بتاريخ 

الموافق  ه06/12/1441المنعقد بتاريخ  رابعب النتائج  اجتماع مالكي وحدات صندوق مدينة كس
م  بهدف التخارج سواء من خالل البيع المباشر الى 15/08/2220وتم تمديد الصندوق إلى , م27/07/2020

مستثمر أو صندوق ريت او تأسيس صندوق ريت مدار من قبل كسب او أي شركة مالية اخرى أو البيع عن 
بناء على نتائج  اجتماع شهر االخيرة من التمديد بالتوازي مع البيع المباشر.خالل الستة ا طريق المزاد العلني

 م01/09/2021الموافق  ـه24/01/3144المنعقد بتاريخ  الخامس مالكي وحدات صندوق مدينة كسب 

 :المكتب الرئيس –مدير الصندوق عنوان . 2
 مجموعة كسب المالية

 07062-37وق المالية رقمترخيص هيئة الس، (1010227520سجل تجاري رقم )
طريق الملك عبدالعزيز  ،  النفل  حي   –يقع مقر شركة كسب المالية الرئيس في مدينة الرياض  العنوان:
الرمز البريدي  – 2567الرقم االضافي  –( 1،2،3المكتاب ) -، الدور االول6747 رقم المبنىالفرعي 
   920000757هاتف   395737ص . ب  11375الرياض  12212

 
 www.kasbcapital.saالموقع اإللكتروني: 

 . مدة الصندوق:3
اشهر اضافية بناء  8ثالث سنوات مع إمكانية تمديدها سنتين إضافيتين وقد تم تمديد الصندوق مدة الصندوق 

وتم تمديد الصندوق الى  م15/8/2018 م تنتهي 14/12/2017  على اجتماع مالكي الوحدات المنعقد بتاريخ 
المنعقد بتاريخ  الثاني صندوق مدينة كسب  وحدات اجتماع مالكي م بناء على نتائج 15/8/2019
م  بناء على نتائج  15/08/2020وتم تمديد الصندوق إلى  م م24/07/2018هـ الموافق 11/11/1439

 م25/07/2019هـ الموافق 22/11/1440تاريخ اجتماع مالكي وحدات صندوق مدينة كسب الثالث المنعقد ب
 رابعم  بناء على نتائج  اجتماع مالكي وحدات صندوق مدينة كسب ال15/08/2120وتم تمديد الصندوق إلى 

م  بهدف 15/08/2220وتم تمديد الصندوق إلى , م27/07/2020الموافق  ه06/12/1441المنعقد بتاريخ 
لى مستثمر أو صندوق ريت او تأسيس صندوق ريت مدار من قبل كسب التخارج سواء من خالل البيع المباشر ا

خالل الستة اشهر االخيرة من التمديد بالتوازي مع  او أي شركة مالية اخرى أو البيع عن طريق المزاد العلني
المنعقد بتاريخ  الخامس بناء على نتائج  اجتماع مالكي وحدات صندوق مدينة كسب البيع المباشر.

 مع مراعاة ما ورد في المادة المتعلقة بإنهاء الصندوقم01/09/2021الموافق  ه24/01/3144

http://www.kasbcapital.sa/
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 . أهداف الصندوق:4
رأسددمالية وتوزيددع دخددل علددى المدددى المتوسددط وذلددك مددن خددالل االسددتثمار تحقيددق عوائددد  الصددندوق إلددىيهدددف 

   .بالقطاع العقاري

 االستثمارية:وأهدافه . غرض الصندوق 5
شدراء قطعدة أرض شدرق مديندة الريداض عدن طريدق  تنفيدذ وتحقيدق أهدداف الصدندوقإلى  يهدف مدير الصندوق

( 112( فيال و )180( مكون من ) Compound( وبناء مجمع سكني متكامل )كومباوند2م66,512مساحتها )
 يدين لمدة محددة ومن ثم بيعه في نهاية عمر الصندوق.شقة سكنية ومن ثم تأجيره للمستف

 مار الرئيسة:. استراتيجيات االستث6
 تتلخص استراتيجية مدير الصندوق في النقاط الرئيسية التالية:

 :مرحلة التخطيط 

 .بعد االنتهاء من االكتتاب في الصندوق يقوم مدير الصندوق بشراء قطعة األرض من المالك الحالي لها 
 مليدة التطدوير يقوم مدير الصندوق من خالل المطور بالتفاوض المباشر مع جميدع األطدراف المعنيدين بع

 وذلك بعد مراجعة وتعديل التصاميم النهائية. وفق شروط ومواصفات فنية محددة
  يقوم المطور بوضع خطة عمل تفصيلية للمشروع محددة بجدول زمندي بمدا يتوافدق مدع دراسدة الجددوى

 المعدة يوافق عليها مدير الصندوق بعد إطالق الصندوق مباشرة.
 تهددا و/أو الموافقددة عليهددا مددن قبددل مجلددس إدارة الصددندوق والهيئددة جميددع عمليددات الصددندوق تددتم مراقب

 الشرعية.

  البناءالتطوير ومرحلة: 

 .يقوم المطور باإلشراف على عملية تطوير أرض المشروع والقيام بجميع األعمال الالزمة 
  صدفات وفدق المخططدات والرسدومات والمواومرافقهمدا يتم البدء في عملية البنداء للفلدل والشدقق السدكنية

 .الهندسية المتفق عليها، ويتوقع أن تستغرق هذه المرحلة نحو سنتين
 ( أشهر خالل عمر المشدروع، يسدتطيع مددير الصدندوق 6يقوم المثمن بتقديم تقرير تثمين للمشروع كل )

 .بهدف إصدار سعر استرشادي للوحدة من خالله تقويم وحدات الصندوق
 م اسددتثماره فددي صددندوق كسددب للمرابحددة )تددرخيص هيئددة فدي حددال وجددود نقددد متددوفر لفتددرة محدددودة سديت

 أي رسدوم أو مصداريف علدى مدع تحمدل مددير صدندوق مديندة كسدبر/هدـ"(  855السوق المالية رقم "

نتيجددة االسددتثمار فددي صددندوق كسددب للمرابحددة. كمددا يحددق لمدددير  KSB City –صددندوق مدينددة كسددب 
أصدول سددائلة وذلددك لكدي يددتمكن مددن سددداد المحفظدة أن يحددتفظ بكافددة أصدول الصددندوق أو بجددزء منهددا ك

 مستحقات الصندوق.
  سيقوم مدير الصندوق باإلجراءات الالزمة للحصول على تمويل )إذا لزم األمر( لتغطية جدزء مدن حجدم

الصندوق على أن يكون عن طريق التمويل اإلسالمي وبعد إقراره والموافقة عليه مدن قبدل مجلدس إدارة 
كحدد  –% مدن حجدم الصدندوق 25لدى أن يكدون مبلدغ التمويدل ال يتجداوز الصندوق والهيئة الشرعية، ع

 أقصى.

 مرحلة التشغيل 

  الصدديانة التشددغيل والتسددويق وشددركات  انتهدداء عمليددة البندداء يقددوم المطددور بترشدديح و تأهيددلمددع قددرب، 
 وجلب العروض و دراستها. 

  وبيع أو تأجير المشروع.يقوم المطور بوضع خطط العمل والبرامج الزمنية إلدارة وتشغيل وتسويق 
  يقددوم المطددور باإلشددراف المباشددر علددى أعمددال إدارة وتشددغيل المشددروع وتسددويقه وتددأجيره وبيعدده عنددد

 تصفية الصندوق.
 والمشغل. يقوم المطور بوضع جدول زمني للتسويق بالتنسيق مع مدير الصندوق وشركة التسويق 
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 شكل ربع سنوي إلى مجلس إدارة الصدندوق لمتابعدة يقوم "مدير المحفظة" برفع تقارير األداء واإلنجاز ب
 سير العمل.

 علدى المشدتركين مدن عوائدد  سدوف يقدوم مددير الصدندوق بتوزيدع األربداح بشدكل نصدف سدنوي/ سدنوي
 .  بعد خصم مصاريف الصندوق تأجير الفلل والشقق السكنية

 عوائدد علدى المشدتركين عند انتهاء مدة الصندوق، سوف يقوم مدير الصدندوق ببيدع المشدروع و توزيدع ال
 ومن ثم تصفية الصندوق.

 بيع المشروع في نهاية عمر الصندوق، سوف يقوم مدير الصندوق بتحويل  التمكن من في حال عدم
 الصندوق الى صندوق مدر للدخل. 

  ،حد الشركات االستشارية على ادراج أمدير الصندوق وبالتعاون مع يعمل سوف خالل عمر الصندوق
وق المالية )تداول( على شكل الصناديق المتداولة و المعروفة بصناديق االستثمارات الصندوق في الس

مما سوف يتيح لمشتركي   REIT’s –(Real Estate Investment Trustsالعقارية المتداولة )
من خالل نظام تداول وفي هذه الحالة  على تداول الوحدات الخاصة بالصندوقاآلخرين الصندوق و

 هسوف تخضع للمتطلبات النظامية في حين. مع العلم بأن عملية االدراج مدر للدخليكون الصندوق 
 .حيث أنها غير ممكنة في الوقت الحاضر لموافقة هيئة السوق المالية و

 :فقط به المطلوب االكتتاباألدنى البديل: في حال تم جمع الحد 
يام مدير الصندوق ببيع جزء من االرض عاله، مع امكانية قأسوف يتم اتباع نفس االستراتيجية الموضحة 

والخاص بالشقق السكنية ومن ثم تمويل بقية االعمال االنشائية للمشروع. مع االخذ باالعتبار بأن عملية بيع 
جزء من االرض سوف تؤدي الى تقليل التكاليف و انخفاض العوائد نسبة وتناسب. هذا البديل سوف يعطي 

امكانية عدم التوجه له في حال تم الحصول على تمويل او  للمشروع معلمدير الصندوق مصدر تمويل ذاتي 
 استطاع مدير الصندوق تخفيض التكاليف الخاصة بالتطوير.

 . المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:7
بما أن الصندوق مملوك من قبل المشتركين فإنهم يتشاركون في ربح أو خسارة الصندوق كل بنسبة ما يملكه من 

دات. كما أن االستثمار في الصندوق ال يعامل كإيداع لدى بنك. وال تعتبر استثمارات المشترك في وح
التزامات يضمنها مدير الصندوق أو أي من شركائه أو تابعيه وتخضع هذه االستثمارات إلى مخاطر  الصندوق

 االستثمار.

ق، وهدي علدى سدبيل المثدال ال الحصدر وعليه، يجب أن يكون المشترك على علم بمخاطر االسدتثمار فدي الصدندو
 كما يلي:

 :بالتطوير والتشغيلالمخاطر المتعلقة  .1

  مخاطر التأخير في تنفيذ مشروع الصندوق والتي تشمل التأخير في تطوير األرض وبناء

الوحدات من فلل وشقق سكنية من قبل المقاولين ألي سبب مثل مشاكل التنفيذ والصيانة، أو 

 لمواد المستخدمة في البناء، أو نقص العمالة وغيرها.عدم توفر أو شح بعض ا

  على سبيل  المشروع،مخاطر التقلبات في أسعار تنفيذ المشروع عن التقديرات عند بداية

 المثال تغير أسعار مواد البناء أو تبدل تكلفة العمالة أو أي طارئ سلبي على األحوال الجوية.

 ي ارتفاع في تكاليف التشغيلالمخاطر المتعلقة بتشغيل المشروع نتيجة أل. 

 البيع عدم القدرة على  المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على التأجير خالل عمر الصندوق أو

 للمشروع عند انتهاء مدته أو تصفية أصوله.

  تعتمد الشركة على العنصر البشري من مدراء تنفيذيين ومدراء متخصصين في إدارة

سباب خسارة الشركة ألحد هؤالء، وبالتالي قد يتأثر الصناديق، وقد يحدث ألي سبب من األ

ا.   الصندوق سلبا
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 المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري: .2

 .المخاطر المتعلقة بالمنافسة في السوق العقاري بالمنطقة 

  مخاطر انخفاض قيمة العقارات أو شح السيولة لظروف سوق العقار في المملكة العربية

 شكل خاص.السعودية أو مدينة الرياض ب

 .توجه المستثمرين إلى قطاعات استثمارية أخرى غير القطاع العقاري ألي سبب من األسباب 

 .مخاطر عدم القدرة على التصفية خالل مدة الصندوق لظروف الركود في القطاع العقاري 

 

 المخاطر المتعلقة باالقتصاد: .3

  المحلي. على المستوى المخاطر المرتبطة باألزمات االقتصادية وحاالت الركود والكساد

 .الداخلية والخارجية والتي تؤثر على االقتصاد المحلي  المرتبطة بالتقلبات واألزمات المخاطر
 

 

 المخاطر االئتمانية: .4

  قد يقوم مدير الصندوق باستثمار السيولة في صناديق مرابحة أو بعقد صفقات مرابحة خالل

في الوفاء الثاني ال إخفاق الطرف عمر الصندوق، وتنشأ المخاطر االئتمانية من احتم

ا للشروط المتفق عليها.  بالتزاماته التعاقدية مع الصندوق وفقا

  عدم القدرة على الحصول على تسهيالت بنكية عند الحاجة إلى مزيد من التمويل لتنفيذ

المشروع، أو أن شروط الحصول على تلك التسهيالت قد ال تكون متوفرة ألي سبب من 

 األسباب.

  الي الحاجة دعت )في حال التي حصل عليها الصندوق عدم القدرة على سداد التسهيالت
وبالتالي قد  ،سبب من االسباب أليالتي قد تنشأ  بسبب شح السيولة الحصول على تمويل(

 يضطر البنك إلى التصرف في أصول الصندوق المرهونة لسداد مستحقاته.
 

 المخاطر القانونية: .5

 ا نتيجة حدوث تغيرات تتعلق بالتنظيمات الخاصة بالنشاط العقاري في قد يتأثر الصندوق س لبا
المملكة أو في مدينة الرياض، وتشمل هذه التنظيمات قوانين التملك، والرخص اإلنشائية، 

 وقوانين التمويل، وقوانين التسجيل العقاري، وغيرها.

 .المخاطر التي قد تنشأ نتيجة الدعاوي القضائية 

 مدة الصندوق.مخاطر تمديد 6

  ا، في حال عدم بيع عقارات خالل عمر الصندوق بسبب صعوبات بيع عقار قد يتأثر الصندوق سلبيا

الصندوق او الركود العقاري أو عدم الحصول على سعر بيع عادل والذي من الممكن ان يسبب 

 زياد في المصروفات وانخفاض في عوائد الصندوق 

 

 :فيمخاطر تعيين مدير صندوق بديل أو مص .7

 الصندوق بحيث أن األوقات ليست مثالية، أو بسعر قد ال  عقاريجد الصندوق صعوبة في تصفية  قد
أو للركود العقاري أو يعكس القيمة السويقة العادلة أو بطريقة قد ال تكون هي األفضل لبيعها، 

رات في النزول في األسعار بشكل عام، وجميع هذه األمور ذات تأثيرات سلبية على تصفية العقا
صالحية تعين مدير صندوق بديل او مصف او اتخاذ اي تدابير  هيئة السوق الماليةول الوقت المحدد

   . تراه مناسباا 
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ا لدددى بنددك محلددي، وإن طبيعددة اسددتثمار  وبشددكل عددام فددإن اسددتثمار المشددترك فددي الصددندوق ال يعددد إيددداعا
و تحمدل الخسدائر سدتكون حسدب نسدبة المشترك في الصندوق تكون بالمشاركة، أي أن تحقيدق األربداح أ

مشاركة كل مشترك في الصندوق. وبناءا عليه، فإن مدير الصدندوق ال يقددم أي ضدمانات بدأن الصدندوق 
سددوف يحقددق أهدافدده االسددتثمارية. ولددـن تكددون هندداك أي ضددمانات بحصددول المشتددـركين عددـلى مبددالغهم 

 ء الصندوق. األصلـية المستثمرة عنـد االستـرداد أو عـند إنـــــــها

 مخاطر تصفية الصندوق: .8

 وقات من الممكن ان تؤثر سلبا على قيمة الوحدات المملوكة، مما أالتي تنشأ من تصفية الصندوق في  وهي المخاطر

ت من الممكن ان يتأثر اداء الالحا كلفي و )التصفية( تؤدي الى امكانية تمديد عمر الصندوق لدواعي التخارج

قد ال تكون هناك إمكانية لبيع أصول الصندوق أو التصرف فيها، أو قد ال تكون المثال  ، على سبيلالصندوق سلبا

هناك إمكانية إذا ما تقرر التصرف فيها بالبيع لبيعها بسعر يعتقد مدير الصندوق أنه يمثل القيمة العادلة لها أو أن يتم 

المخاطر، فان ذلك قد يؤدي إلى انخفاض قيمة بيعها في اإلطار الزمني الذي يطلبه الصندوق. وإذا تحقق أي من هذه 

أصول الصندوق العقارية البيعية، كما قد تنخفض قيمة الوحدات، وقد يخسر مالكو الوحدات بعض أو كامل رؤوس 

 األموال التي قاموا باستثمارها

 :. االشتراك8
 لموافق هـ )ا21/06/1432 ستتم عملية االشتراك األولى في الصندوق خالل الفترة من تاريخ

وسيكون سعر الوحدة عند م( 09/06/2011هـ )الموافق 07/07/1432 إلى تاريخ م(24/05/2011
التأسيس )عشرة رياالت(. عند االشتراك في الصندوق يقوم العميل بتعبئة نموذج طلب االشتراك واستالم 

، ومن ثم تسليمها إلى نسخة من نشرة الشروط واألحكام وقراءتها والتوقيع عليها بالموافقة على ما تضمنته
 مدير الصندوق. 

 ( لاير خالل فترة 225,000,000في حال عدم اكتمال االكتتاب في كامل وحدات الصندوق البالغ قيمتها )
االكتتاب المحددة فإنه يحق لمدير الصندوق تمديد فترة االشتراك بعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية على 

 فترة التمديد. 
 من حجم األدنى الحد ال االكتتاب في كامل الوحدات بعد انتهاء فترة التمديد وعند توفر في حال عدم اكتم

 .الصندوقبإطالق سوف يقوم مدير الصندوق  مليون لاير سعودي( 160) الصندوق
  يتم االشتراك في الصندوق بشراء وحدات على أساس سعر الوحدة كما هو محدد في هذه النشرة خالل فترة

سداد قيمة الوحدات بموجب شيك أو حوالة مصرفية إلى الحساب البنكي المخصص للصندوق، االكتتاب ويتم 
وال يعتبر االشتراك ساري المفعول حتى يتم تحصيل قيمة الوحدات المكتتب بها في الحساب البنكي 
المخصص للصندوق، ويحتفظ مدير الصندوق بحق رفض أي طلب اشتراك في الصندوق إذا كان ذلك 

يؤدي إلى اإلخالل باللوائح والتعليمات ، ويتم إرجاع قيمة االشتراك للمشترك خالل مدة خمسة أيام االشتراك 
 عمل من تاريخ تقديم طلب االشتراك.

 ( لاير، ويمكن للمشتركين طلب االشتراك بأي عدد من الوحدات 5,000) الحد األدنى لالشتراك هو مبلغ
 ( لاير.1000الوحدات اإلضافية من مضاعفات الـ) يتجاوز الحد األدنى مع مراعاة أن يكون قيمة

  إذا كان المشترك فرداا، تكون نصوص الشروط واألحكام ملزمة له و لورثته في حالة الوفاة، ولمنفذي
وصيته ولمديري تركته ولممثليه الشخصيين وأمنائه وخلفائه، ويوافق المشترك على أن الشروط واألحكام لن 

ا عند موت أ  و عجز المشترك.تنتهي تلقائيا
  ا عند موت أو عجز أو إفالس أو حل إذا كان المشترك شخصية قانونية فإن الشروط واألحكام لن تنتهي تلقائيا

 أي شريك أو مساهم فيها. 
  ا. وفي حال كان المشترك ا قانونيا ا )واحداا أو أكثر متضامنين( أو كيانا ا طبيعيا يمكن أن يكون المشترك شخصا

ا لهؤالء األشخاص ما لم شخصين طبيعيين أو أ ا مشتركا كثر فإن أي استثمار في الصندوق سوف يعتبر ملكا
 ينص على غير ذلك.
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  ا، فإنه يجب على ذلك المشترك أن يوفر لمدير الصندوق صورة طبق ا قانونيا في حال كان المشترك كيانا
المتعلقة باالستثمار،  األصل من السجل التجاري والنظام األساسي وعقد التأسيس وقرارات مجلس اإلدارة

 على أن تكون جميع تلك الصور في الشكل الذي يقبله مدير الصندوق.
 ( لاير سعودي 11,000,000مبلغ )باالشتراك في الصندوق بمن مدير الصندوق ومالك األرض  سيقوم كل

 .لكل واحد منهما كحد أدنى
 

 . الرسوم والمصاريف:9
قاق المحاسددبي، ويددتم دفعهددا مددن أصددول الصددندوق بعددد تقددديم تلددك يددتم االعتددراف بالمصدداريف حسددب مبدددأ االسددتح

يوافددق المشددترك بموجددب هددذه الشددروط واألحكددام علددى أن يدددفع لمدددير الصددندوق جميددع الرسددوم و و الخدددمات.
 الصندوق حسب الجدول التالي: ب المتعلقةالعموالت وأتعاب اإلدارة و كافة المصروفات 

 .عند االشتراك ح مدير الصندوق تدفع مرة واحدة من قبل المشترك% لصال2 رسوم االشتراك )كحد أقصى(

ا تدفع 2 أتعاب اإلدارة  من صافي قيمة أصول الصندوق حسب سنة  بشكل ربع سنوي نهاية كل ربع% سنويا
 15/06/2016، وقد توقف مدير الصندوق عن تقاضي رسوم اإلدارة من تاريخ القيمة الدفترية لها

 سيتحمل مدير الصندوق رسوم أتعاب الحفظف لاير اال 50   أتعاب الحفظ

ا ألف  25 أتعاب المحاسب القانوني   .الصندوقأصول تدفع من  لاير سعودي سنويا

ا آالف  10 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  .الصندوقأصول لكل عضو تدفع من  لاير سعودي سنويا

ا د سعولايرألف  22,500أقصى بحد  )عند الحاجة( أتعاب الهيئة الشرعية  .الصندوقأصول تدفع من  ي سنويا

ا ألف  40أقصى السائدة في السوق و بحد األسعار حسب  أتعاب التثمين  .لاير سعودي سنويا

%، على أن تحتسب المدة بداية من 15% من أي عائد يزيد عن معدل عائد داخلي سنوي مقداره 15 أتعاب حسن أداء مدير الصندوق
وحيث تم تمديد عمر  وتدفع عند تصفية الصندوق.وحتى تصفيته،  ي الصندوقتاريخ انتهاء االشتراك ف

 الصندوق لن يتقاضى مدير الصندوق أي اتعاب عن حسن االداء
ا، تدفع من أصول الصندوق  7,500 رسوم رقابية  لاير سنويا

ا،  5,000 رسوم النشر في موقع تداول  تدفع من أصول الصندوقلاير سنويا

 لية قد يتم فرضها من قبل جهات رسمية تتعلق بالصندوق.أي رسوم ما أخرى

 .حسب األسعار السائدة في السوق مصاريف التمويل )إن وجدت(

 مالحظة: 

جميددع المصدداريف الخاصددة بالصددندوق والتددي سددوف يددتم دفعهددا خددالل عمددر الصددندوق، سددوف يددتم تحميلهددا علددى 
 ويتم دفعها عند تقديم الخدمة. الصندوق وفقا لمبدأ االستحقاق المحاسبي نهاية كل شهر،

 

 الصندوق:أصول . تثمين 10
  يتم تثمين أصول الصندوق العقارية بناءا على تثمين مثمنين مستقلين ثم يضاف لها األصول األخرى ويخصم

منها مصروفات مسموح وهي على سبيل المثال ال الحصر، الرسوم المنصوص عليها في فقرة )الرسوم 
، وقد توقف مدير الصندوق عن تقاضي رسوم اإلدارة من تاريخ  والت وأتعاب اإلدارةومقابل الخدمات والعم

( من إجمالي قيمة أصول الصندوق، ويُحدد قيمة الوحدة بقسمة صافي قيمة أصول الصندوق 15/06/2016
ا للوحدة.  أعاله على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم، ويعد ذلك سعراا استرشاديا

  ا كحد أدنى في آخر يوم عمل من كل نصف سنة ميالدية.تثمين يتم  أصول الصندوق مرتين سنويا
  وذلك عبر الموقع اإللكتروني لمدير التثمين يتم اإلعالن عن السعر االسترشادي للوحدة بعد إتمام عملية

 لموقع االلكتروني لتداول.وعلى ا  www.kasbcapital.saالصندوق 

http://www.kasbcapital.sa/
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 :. تداول الوحدات11
 ا من خالل مدير  بعد انتهاء فترة االشتراك سيكون هناك إمكانية تداول وحدات الصندوق داخليا

، حيث سيتاح للمشتركين تقديم طلبات الشراء أو البيع خالل أيام العمل وأوقات الدوام الرسمي الصندوق
المشتركين في الصندوق تقديم طلب شراء وحدات، وسيتم إتاحة إلى مدير الصندوق. ويحق كذلك لغير 

قوائم العرض والطلب لالطالع عليها، وال يتم قبول طلب بيع أو شراء وحدات بعد اإلعالن عن تصفية 
 الصندوق. 

  سيقوم مدير الصندوق بتوفير نماذج للراغبين في تنفيذ أوامر بيع الوحدات أو شرائها واستكمال نماذج
 اب وذلك من خالل مكاتب مدير الصندوق.فتح الحس

  يتم تسجيل أمر البيع/الشراء في سجالت تداول الوحدات الداخلي للصندوق وتحديث سجل طلبات
الشراء وعروض البيع، وعند تطابق أوامر الشراء مع أوامر البيع ضمن قائمة أفضل عروض بيع 

 جل مالكي الوحدات.وأوامر شراء يتم تنفيذ العملية، وبناءا عليه يتم تحديث س
 .يتم تداول وحدات الصندوق بالبيع أو الشراء دون أي رسوم 

 :. إنهاء الصندوق12
 الحاالت التالية: أيٍ من يتم إنهاء الصندوق في

 . وبيع أصوله المحددة للصندوقالمدة انتهاء  -1

 تحقيق الغرض الذي تم انشاء الصندوق من اجله. -2

و األنظمة أو غير ذلك من الظروف وكان مدير الصندوق يرى في إذا كان هناك أي تغيير في القوانين أ -3
ا إلنهاء الصندوق فإنه يجوز له إنهاؤه بموجب إخطار يوجهه إلى المشتركين   .ذلك سببا

قبل اكتمال التطوير والتشغيل وخالل مدة الصندوق إذا رأى مجلس اإلدارة أن في ذلك مصلحة لحملة  -4
 الوحدات.

في  ق بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق و بما ال يضر بمصلحة المستثمرينحسب ما يراه مدير الصندو -5
 الصندوق. 

 :. مجلس إدارة الصندوق13
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من خمسدة أعضداء لمددة ال تزيدد عدن مددة الصدندوق ويكدون مدن بيدنهم 

ة علددى إنشدداء الصددندوق. وأعضدداء رئدديس المجلددس، وتبدددأ مدددة عضددوية مجلددس اإلدارة مددن تدداريخ موافقددة الهيئدد
 المجلس هم كما يلي:

 )رئيس المجلس( األستاذ/ماجد بن علوش الهديب  (1
ا  ، حاصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك الرئيس التنفيذي لشركة كسب الماليةيشغل حاليا

عملية كبيرة من  سعود، باإلضافة إلى عدد من الدورات والشهادات المهنية المتخصصة، وقد اكتسب خبرة
 (.SIDFسنوات في عدد من البنوك السعودية وفي صندوق التنمية الصناعية السعودي ) 8عمله لمدة 

 
 الدكتور/ أحمد بن عبدالكريم المحيميد )عضو مستقل( (2

الواليددات المتحدددة  –واليددة  نبراسددكا  –لنكددون  –حاصددل علددى دكتددوراه فددي االقتصدداد مددن جامعددة نبراسددكا 
ا منصب مدير مركز البحدوث  األمريكية، وله العديد من البحوث وحضر العديد من المؤتمرات، ويشغل حاليا

  صندوق كسب بيت مكة مجلس إدارة جامعة الملك سعود باإلضافة إلى عضويته في –بكلية إدارة األعمال 
 .لتطوير االراضيوصندوق الخبير 

 الدكتور / عبدالعزيز بن جارهللا الدغيشم )عضو مستقل( (3
الواليات المتحدة  –على درجة الدكتوراه في التخطيط والمعلومات المكانية من جامعة الينوي  حاصل

األمريكية ويشغل حاليًا منصب عميد كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود كما يملك العديد من 
 الخبرات العملية في اإلشراف على المشاريع وتطويرها.
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 :أعضاء مجلس اإلدارة في صناديق االخرىيبين الجدول التالي عضوية 

 
 

 
 

 ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق القيام باآلتي: وتشمل مهام
 .ا لشروط وأحكام الصندوق  التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا
  ا فيها، ويشمل ذلك على الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا

 حصر: الموافقة على عقود التطوير، وعقد الحفظ، وعقد التسويق، وعقد التثمين.سبيل المثال ال ال
 .الموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها 
 .اتخاذ قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق 
 ق.الموافقة على تعيين المحاسب القانوني الذي يرشحه مدير الصندو 
 .اعتماد القوائم المالية السنوية للصندوق 
  التأكد من التزام مدير الصندوق باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية لمالكي الوحدات وغيرهم من أصحاب

 المصالح.
  العمل بأمانة لمصلحة الصندوق ومالكي الوحدات فيه، وتتضمن مسؤولية أمانة عضو مجلس إدارة الصندوق

 اجب اإلخالص واالهتمام وبذل الحرص المعقول.تجاه مالكي الوحدات و
أصببول لاير سببعودي تببدفع مببن  آالف 10علببى مكافببنة سببنوية قببدرها إدارة سببوف يحصببل كببل عضببو مجلببس 

 الصندوق.

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

   (,1010227520)سجل تجاري رقم 
،  6747 رقم المبنى  طريق الملك عبدالعزيز الفراعي  ، حي النفل   –ع مقر شركة كسب المالية الرئيس في مدينة الرياض يقالعنوان: 

   920000757هاتف   395737ص . ب   2567الرقم االضافي  -12212(  الرمز البريدي 1،2،3المكاتب ) الدور االول 

  sawww.kasbcapitalw. الموقع اإللكتروني: 
 ويؤكد مدير الصندوق على اآلتي:

  ال يوجد أي تضارب في المصالح لمجلس إدارة الصندوق أو في شروط الصندوق وأحكامه وتقاريره
 ب من الئحة صناديق االستثمار العقاري(.-20الدورية )المادة 

   تضارب جوهري في المصالح من شأنه التأثير على مدير الصندوق في أداء واجباته ال يوجد أي
 وتنفيذها.

  يحق لمدير الصندوق حسب تقديره االستعانة بخدمات أشخاص مؤهلين للقيام بالمهام اإلشرافية
واإلدارية و المحاسبية والكتابية بغرض إدارة الصندوق بطريقة فعالة بما في ذلك حفظ الدفاتر 

سجالت وإدخال طلبات االشتراك ومطابقة معلومات الحساب واألرصدة ومعالجة ومتابعة استفسارات وال
المشتركين وتقديم كشوفات الحساب ويحق لمدير الصندوق بموجب هذا أن يعهد بأي من المهام 

 .المذكورة أعاله إلى طرف ثالث مرخص له

 األسماء
صندوق كسب األسهم 

 السعودية

صندوق كسب 

 للتوزيعات

صندوق كسب 

للطروحات 

 االولية

صندوق كسب 

 للمرابحة

كسب صندوق 

 الفرص العقارية

 عضو عضو عضو عضو عضو أ.ماجد الهديب

 عضو مستقل عضو عضو عضو عضو أحمد المحيميدد. 

http://www.ksb.com.sa/
http://www.ksb.com.sa/
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 :. أمين الحفظ15
 

 14187-37ق المالية برقم شركة األول كابيتال ترخيص هيئة السو
 المملكة العربية السعودية  51536ص.ب  21553العنوان: جدة ، الرمز البريدي :

 920017180هاتف: 
 www.alawwalcapital.comالموقع اإللكتروني : 

 

 . المطور:16
 :الشركات التابعة لمجموعة كسب المالية(  ىحدإشركة فخامة البناء ) المطور الرئيس 

 1010275033ؤولية محدودة، سجل تجاري رقم شركة ذات مس
 .11333الرياض  341531حي الورود، ص.ب. -عنوانها الرئيس: الرياض 

 4609356 :فاكس،  4609357 هاتف:

 :المحدودة  شركة أفاق العمران للتطوير مطور ومدير مشروع 
  1010218113شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم 

 .11622، الرياض 86389حي المروج، ص.ب. –ض الرياعنوانها الرئيس: 

 .2102224فاكس:  ،2102225 هاتف:

 :. مراجع الحسابات17
 الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون

   8206ص ب  14482الرياض 

 0114774924فاكس:  0114784009ت: 

 المملكة العربية السعودية

 :. القوائم المالية السنوية18
ق بإعداد القوائم المالية المدققة للصندوق عند نهاية كل سنة ميالدية، وستكون متاحة الطالع سيقوم مدير الصندو

فور اعتمادها في خالل مدة ال تتجاوز )أربعين( يوما من نهاية  مالكي وحدات الصندوق والعمالء المحتملين
جموعة كسب المالية "مديــر ، وسيتم توفيرها في المقر الرئيسي لمالسنة المالية التي تشملها تلك القوائم

الصندوق" أليٍ من المشتركين بدون مقابل عند طلبها، ويتم إرسال هذه البيانات بالبريد إلى المشتركين عند 
ا بإعداد بيانات مالية نصف سنوية غير مدققة في غضون  ا، ويقوم مدير الصندوق أيضا يوم من  25طلبها خطيا

زة لإلرسال بالبريد إلى المشتركين عند طلبهم، وسيتم إصدار أول قوائم نهاية الفترة وتكون هذه البيانات جاه
ا من نهاية  40م، وستكون متاحة خالل 30/04/2012مالية سنوية مدققة عن الفترة المالية المنتهية في  يوما

 السنة المالية.

 :. تضارب المصالح19
  الخاص عند التعامل مع صندوق. ال يجوز لمدير الصندوق أو أي من تابعيه التصرف كأصيل لحسابه 
 مددير الصدندوق مدن ناحيدة  سيقوم مددير الصدندوق بتجندب أي ندوع مدن التضدارب فدي المصدالح بدين مصدلحة

ومصلحة المشترك من ناحية أخرى. وعليه سيعمل على عدم تفضيل مصدلحة مجموعدة مدن المشدتركين علدى 
 مصلحة مشتركين آخرين ضمن نفس الصندوق.

   ا باإلفصاح عن أي تضارب في المصالح قد ينشأ لمجلدس إدارة الصدندوق وذلدك فدي يقوم مدير الصندوق أيضا
 الدورية. تقاريره

   ب مدن -20سيتم إبالغ هيئة السوق المالية عن أي تضارب في المصالح قد ينشأ أثناء عمل الصندوق. )المادة
 الئحة صناديق االستثمار العقاري(.
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 :. رفع التقارير للمشتركين20
دير الصندوق بتسليم المشتركين إشعاراا عند نهاية عملية االشدتراك. كمدا سديقوم مددير الصدندوق سيقوم م -1

بإصددددار كشدددف حسددداب يبدددين موقدددف المشدددتركين المدددالي كدددل ثالثدددة أشدددهر. وسددديتم إرسدددال الكشدددوف 
واإلشعارات على العندوان البريددي و/أو البريدد اإللكتروندي و/أو الفداكس كمدا هدو مبدين فدي نمدوذج فدتح 

حساب و/أو طلب االشتراك إال إذا تم إشدعار مددير الصدندوق بدأي تغييدر فدي العندوان.  ويجدب إخطدار ال
ا مدن إصددار تلدك الكشدوف واإلشدعارات 15مدير الصندوق بأي أخطاء خالل خمسة عشر يومدا ) ( يومدا

 وبعد ذلك تصبح الكشوف واإلشعارات الصادرة عن مدير الصندوق نهائية وحاسمة.  

شوفات الدورية: سوف يرسل مدير الصندوق إلى كل مشترك خالل ثالثة أسابيع من نهايدة النشرات والك -2
ا عددن اسددتثماره فددي الصددندوق. كمددا يرسددل إلددى المشددترك نشددرة دوريددة تلخددص أداء  كددل ربددع سددنة كشددفا

باإلضدافة الصندوق وتوضح القيمة الصافية للوحدة كما هي فدي آخدر يدوم مدن كدل نصدف سدنة ميالديدة، 
 .الصندوق التطورات في مشروعإلى ملخص ب

يدتم إرسددال جميدع الكشددوفات واإلشدعارات وكافددة المراسدالت الخطيددة األخدرى مددن مددير الصددندوق إلددى  -3
المشتركين فيما يتعلق بالصندوق بالبريدد إلدى عندوان المشدترك المدذكور فدي وثيقدة اتفاقيدة االشدتراك فدي 

 .الصندوق

زويد مددير الصدندوق بعنداوينهم البريديدة الصدحيحة صحة المعلومات: يكون المشتركون مسؤولون عن ت -4
في كافة األوقات وتبليغه فوراا بأي تغيير في العناوين. وفي حال عدم تزويد المشتركين لمدير الصدندوق 
بالعنوان الصدحيح أو الطلدب مدن مددير الصدندوق  عددم إرسدال البريدد بمدا فدي ذلدك اإلشدعارات المتعلقدة 

ن المشدتركين يوافقدون بموجدب هدذا علدى حمايدة مددير الصدندوق وإعفائده باستثماراتهم في الصندوق، فإ
من أي مسؤولية والتنازل عن حقوقهم أو مطالباتهم ضد مدير الصدندوق والناشدئة بشدكل مباشدر أو غيدر 
مباشر عن عدم تزويددهم بالبياندات واإلشدعارات أو أيدة معلومدات أخدرى تتعلدق باالسدتثمار أو تلدك التدي 

درة على الرد أو التأكد من صحة المعلومات أو تصحيح أية أخطاء أو أخطداء مزعومدة تنشأ عن عدم الق
 في أي كشف.

مدير الصندوق غير مسؤول عن البريد المرتجع ألسدباب خارجدة عدن إرادتده وسديقوم بحفدظ المظدروف  -5
ا من البريد يوضح سبب استرجاعه.  مختوما

مها مدير الصندوق ليس المقصدود منهدا تقدديم إخالء طرف: إن أية معلومات أو سجالت أو إشعارات يقد -6
أيدة نصدديحة أو أي تقيدديم، ويجددب أن ال تعتبددر كتوصددية ألي مشددترك أو مسددتثمر بددأن يسددتثمر أو يشددتري 
وحدات في الصدندوق. وال يقددم مددير الصدندوق أي نصديحة للمشدترك تتعلدق بالصدندوق أو باالسدتثمار. 

 المستقلة وتقييمه لمالءمة الصندوق واالستثمار فيه. ويكون كل مستثمر مسؤوالا عن القيام بتحرياته

 .إصدار تقرير ربع سنوي يتضمن مستجدات التخارج من الصندوق -7

 :حجم الصندوق. 21
 ( لاير سدعودي،160,000,000وحدده األدندى مبلدغ ) ،سعودي لاير (225,000,000)يبلغ حجم الصندوق   

   للوحدة. تاالري( 10) اسمية بقيمة اتوحدمجموعة من المقسم إلى 

 :تاريخ بدء الصندوق. 22
م( إلدى تداريخ 24/05/2011هدـ )الموافدق 21/06/1432في الصدندوق بتداريخ  سيبدأ استقبال طلبات االشتراك

مدع إمكانيدة تمديدد فتدرة االشدتراك فدي حدال لدم يدتم االكتتداب فدي ، م(09/06/2011هـ )الموافق 07/07/1432
مدع العلدم  .على فترة التمديد تاب وذلك بعد أخذ موافقة هيئة السوق الماليةكامل وحدات الصندوق خالل فترة االكت

كمدا يجدوز لمددير  مدن حجدم الصدندوق الحد األدنىبأن الصندوق سوف يطلق بعد انتهاء فترة التمديد اذا تم تغطية 
بعد إشدعار هيئدة  فاء الصندوق لرأس المال الالزم للتشغيليالصندوق إنهاء فترة االكتتاب بشكل مبكر في حال است

 السوق المالية بذلك.
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 :الهيئة المنظمة. 23
تعتبر هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية هي الهيئة المنظمة لعمل السوق المالية السعودية 
والمسؤولة عن تنظيم تأسيس الصناديق االستثمارية وطرح وإدارة وحداتها وجميع األنشطة المرتبطة بها في 

 األصول. كة. كما أن مجموعة كسب المالية هي مدير الصندوق من خالل قسم إدارةالممل

 :وأحكام الصندوق شروط نشرة  إصدار تاريخ. 24
وتم .م(15/05/2011هـ )الموافق 12/06/1432 شروط وأحكام الصندوق بتاريخنشرة صدرت 

هـ 06/02/1443ريخ وتم تحديثها بتا م(19/08/2020هـ )الموافق 29/12/1441تحديثها بتاريخ 
، وتم  (م30/01/2022)الموافق  هـ27/06/1443وتم تحديثها بتاريخ ،  (م13/09/2021)الموافق 

 .م(25/07/2022)الموافق  هـ26/12/1443تحديثها بتاريخ 

 :عملة الصندوق. 25
خددالف الددلاير  لتعددامالت الصددندوق هددي الددلاير السددعودي فقددط. وإذا تددم سددداد قيمددة الوحدددات بعملددةالوحدددة النقديددة 

اللاير السعودي بسدعر الصدرف السدائد لددى البندك المسدتلم فدي ذلدك فسوف يتم تحويل عملة السداد إلى  السعودي،
 اللاير السعودي.ء نافذاا عند تحويل المبالغ إلى الوقت. ويصبح الشرا

 

 :التصفية وتعيين مصفٍ . 26
ا  هيئة السوق الـمالية السعودية صالحية تعـيين مددير بدـديلل ا وذلدك وفدـقا أو مصدف  أو اتخداذ أي تددبير تدراه مناسدبا

 .االستثمار العقاريلالئحة صناديق 

 :خصائص الوحدات. 27
الصدندوق  وسيقوم مدديرمن الوحدات ذات فئة واحدة من نفس النوع و متساوية في الحقوق،  اا يضم الصندوق عدد

 .( وحدة22,500,000( وحدة و )16,000,000من الوحدات يتراوح بين ) عدد إصدارب

28 

 :جراءات الشكاوىإ. 29
يمكن مراسلة مدير الصندوق في حدال وجدود أي شدكوى علدى العندوان الموضدح فدي الشدروط واألحكدام، ويتدوفر 

 أي وقت.في خاصة بمعالجة الشكاوى وهي متاحة في حال طلبها من الهيئة إجراءات لدى مدير الصندوق 

 :. تعديل شروط وأحكام الصندوق03
الشروط واألحكام المبينة في هذه النشرة تعتبر سارية المفعول ما لم يجر عليها مدير الصندوق تعديالا إن 

ا لتقديره أن يعدل  ا بعد موافقة هيئة السوق المالية، كما يحق لمدير الصندوق في أي وقت من األوقات وفقا جوهريا
ا على موافقة هيئة السوق المالية هذه الشروط واألحكام بما تتحقق به مصلحة الصندوق، على أن يح صل مسبقا

وأن يبلغ المشتركين بواسطة البريد بالتعديل المعتمد ويوافيهم بنسخة النص المعدل خالل عشرة  قبل أي تعديل،
ا من اعتمادها من هيئة السوق المالية60أيام عمل. وسوف تصبح التعديالت نافذة بعد )  .( يوما

 :النظام المطبق. 13
ويحال أي نزاع ينشدأ  لشروط واألحكام لألنظمة السارية والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.تخضع هذه ا

 .المالية لدى هيئة السوق المالية عن هذه الشروط واألحكام إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق
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 :العقاري االلتزام بالئحة صناديق االستثمار. 23
صددناديق االسددتثمار العقدداري الصددندوق األخددرى موافقددة ألحكددام الئحددة  شددروط وأحكددام الصددندوق ووثددائق إن

كامدل وصدحيح بجميدع الحقدائق الجوهريدة ذات  إفصاحعن هيئة السوق المالية السعودية، وتحتوي على الصادرة 
 العالقة بالصندوق.

 

 

 
 اإلقرار

ء بها والموافقة عليها وتم لقد قمت/قمنا بقراءة الشروط واألحكام والمالحق الخاصة بالصندوق وفهم ما جا
 الحصول على نسخة منها والتوقيع عليها.

................................................االسم:
........................ 

التددداريخ:..........................
.............. 

التوقيع:..........................
............ 

 

 

 :ح الماليملخص اإلفصا. 33
 

 

 البند
 المصروف

 30/04/2022حتى  الفعلي 

 أتعاب اإلدارة 
ا تدفع بشكل ربع سنوي نهاية كل ربع سنة من صافي قيمة أصول الصندوق حسب القيمة 2 % سنويا

 الدفترية لها.

0 

 أتعاب الحفظ
سيتحمل مدير الصندوق رسوم أتعاب  

 الحفظ

 أتعاب المحاسب القانوني
ا تدفع من أصول الصندوق ألف لاير سعودي 25  .سنويا

 ريال سعودي 0

 أتعاب الهيئة الشرعية )عند الحاجة(
ا تدفع من أصول الصندوق 22,500بحد أقصى   .ألف لاير سعودي سنويا

 ريال سعودي 0

 أتعاب التثمين
 الف لاير لكل عقار سنوياا. 20حسب األسعار السائدة في السوق وبحد اعلى 

 ريال سعودى  0

 ابيةرسوم رق
ا، تدفع من أصول الصندوق 7,500  لاير سنويا

 ريال سعودي 4,375

 رسوم النشر في موقع تداول
ا، تدفع من أصول الصندوق 5,000  لاير سنويا

 ريال سعودي 3,824

 ريال سعودى  2,914,044 تكاليف مشروع

 ريال سعودى  1,510,687 تمويلمصاريف 

 0 مصاريف محامي

 ريال سعودي  4,300,000 االستهالكات
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 2ملحق رقم 

 ريال سعودي 35,553,267.41   استثمارات مدير الصندوق في صندوق مدينة كسب العقاري

 

 

 

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

 :تكييف الصندوق

أرض وإنشداء مجمدع سدكني متكامدل  شدراء قطعدةهددف بيكيف الصدندوق بأنده اشدتراك مدن مجمدوع المسدتثمرين 
( شددقة سددكنية يددتم 112( فدديال وعدددد )180( عليهددا، ويضددم المجمددع السددكني عدددد )Compound )كومباونددد

ا محددددة باإلتأجيرهددا خددالل عمددر الصددندوق وبيعهددا فددي نهايتدده ضددافة إلددى ، علددى أن يكددون لمدددير الصددندوق أتعابددا
 الصندوق. تحقيقه لنجاحات في إدارة أتعاب حسن أداء في حال

 المعايير الشرعية ألتعاب الصندوق:

  ا من المسدتثمر فدي حدال اشدتراكه واسدتردادها ألنهدا عدوض يجوز لمدير الصندوق أن يتقاضى أتعابا
ا، سواءا  ا أم نسدبة مخصدومة مدن قيمدة الوحددة  عن منافع مقومة شرعا ا مقطوعدا أكان هذا األجدر مبلغدا

ا عليها في شروط وأحكام الصندوق.أو المستردة شريطة أن تكون هذه ا ةالمشترا  ألتعاب منصوصا

  ا لدإلدارة بصدفة دوريدة، ويجدوز أن تحددد هدذه األتعداب بنسدبة يجوز لمدير الصندوق أن يقتطع أتعابا
محددددة مددن أصددول الصددندوق فددي موعددد دوري معلددوم، شددريطة أن تكددون النسددبة محددددة ومعلومددة 

 للمستثمرين في شروط وأحكام الصندوق.

  الصددندوق اقتطداع حددوافز لدألداء )أتعداب حسددن أداء(، وهدي رسددوم إضدافية يشددترطها يجدوز لمددير
ألنهدا جدزء  ى األرباح عن حد معين متفق عليهامدير الصندوق على المستثمر في حال زيادة مستو

مددن األجددرة م لهددا إلددى العلددم وال تددؤدي إلددى المنازعددة، شددريطة أن تكددون النسددبة محددددةا ومعلومددةا 

 .ط وأحكام الصندوقللمستثمر في شرو

 المعايير الشرعية إلدارة الصندوق وتسويقه:

  ،يجددب علددى مدددير الصددندوق بددذل جهددده وطاقتدده فددي اسددتثمار أمددوال الصددندوق علددى الوجدده األمثددل
 واألفضل لمصلحة المستثمرين.

 الصدندوق مدن أجلده،  يءيجب على مدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في الغدرض الدذي أنشد
 ه االستثمار فيما لم ينص عليه في شروط وأحكام الصندوق إال بعد إخطار المستثمرين.وال يجوز ل

  يجوز أن ينص مدير الصدندوق علدى نسدبة الدربح المتوقعدة مدن االشدتراك فدي الصدندوق بنداءا علدى
 دراسة السوق، شريطة أن يكون ذلك على سبيل التقريب والتوقع.

 ميع المصاريف المحملة على الصندوق.يجب على مدير الصندوق اإلفصاح التام عن ج 

 المعايير الشرعية لبيع أصول الصندوق أو تنجيرها:

  ال يجوز للصندوق أن يحتسدب أي فوائدد ربويدة فدي حدال تدأخر أي مشدتٍر عدن سدداد التزاماتده، ولده
 اتخاذ اإلجراءات القضائية المناسبة للحصول على مستحقاته.
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 ا،ى أي نشال يجوز تأجير أيٍ من أصول الصندوق إل  ربوية. كالتأجير إلى بنوك اط محرم شرعا

 المعايير الشرعية الستثمار نقدية الصندوق )عمليات المرابحة(:

 .ا مباحة  أن تكون السلع محل البيع والشراء سلعا

 ا أو فضدةا أال تكون السلع التي يبيعها الصندوق ا  آجالا ذهبدا ألنده ال يجدوز بيدع الدذهب أو الفضدة بيعدا
 الت.آجالا، أو عم

 ا، ويكون القبض بتسدلم الوثدائق  أال يبيع الصندوق السلع إال بعد تملكها وقبضها القبض المعتبر شرعا
للسدلع، أو بتسدلم صدور تلدك الوثدائقا سدواءا أكاندت تلدك الوثدائق  المعيندة التدي تفيدد ملكيدة الصدندوق

 شهادات حيازة أم شهادات إثبات التخزين.

 السلع ببيعٍ ونحوه أثناء ملكية الصندوق لها. يتصرف في أال أن يشترط الصندوق على السمسار 

 ا. أال يبيع الصندوق  السلع باآلجل لمن اشتراها منها لئال يكون ذلك من بيوع العينة المحرمة شرعا
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