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 01إخالء المسؤولية
�أعدت املعلومات الواردة يف هذا التقرير لغر�ض تقدمي معلومات فقط ،و�إن جمموعة ك�سب
املالية ال تقدم من خالل هذا التقرير التو�صية باال�شرتاك يف �أي من منتجاتها كما �أنها ال
تقدم ن�صائح مالية �أو قانونية �أو غريها  ،حيث �أن قرار اال�ستثمار حمكوم ب�ضوابط اال�ستثمار
يف ال�صناديق العقارية وح�سب توجهات امل�ستثمر وقناعاته.
كما �أنه ال ي�سمح بن�سخ �أي من املعلومات الواردة يف هذا التقرير كلي ًا �أو جزئي ًا دون احل�صول
على �إذن خطي م�سبق وحمدد من جمموعة ك�سب املالية.
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 02المقدمة
احلمد هلل رب العاملني  ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني ،نبينا حممد،
وعلى �آله و�صحبه �أجمعني،،
عمالئنا م�شرتكي وم�ساهمي «�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية» ،ي�سرنا �أن ن�ضع بني �أيديكم
التقرير الدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية والذي يعك�س جميع التطورات
اجلوهرية اخلا�صة بال�صندوق حتى تاريخ 2012/10/20م.
�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية هو �صندوق ا�ستثمار عقاري عام �شبه مغلق طويل الأجل
بر�أ�س مال قدره ( )500,000,000ريال �سعودي كحد �أق�صى ,تبلغ مدته � 4سنوات مع
�إمكانية متديدها ل�سنتني �إ�ضافيتني لغر�ض الت�صفية فقط تبد�أ من نهاية ال�سنة الرابعة.
يعترب �صندوق “ك�سب الفر�ص العقارية” �أحد ال�صناديق املميزة التي �أطلقتها جمموعة
ك�سب يف الأونة الأخرية� ،إذ تعترب فكرة ال�صندوق نقلة نوعية ال�ستثمارات املجموعة العقارية،
حيث يهدف مدير ال�صندوق من ت�أ�سي�سه ا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية العقارية املختلفة يف
�أنحاء اململكة ،والتي تتطلب �سرعة يف اتخاذ قرار اال�ستثمار .وتتنوع امل�شاريع امل�ستهدفة بني
الآتي:
◆

◆الأرا�ضي اخلام وخمططات وقطع الأرا�ضي املطورة.

◆

◆العقارات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية وال�صحية والتعليمية.

ويتم اتخاذ قرار اال�ستثمار يف الفر�ص العقارية من خالل فريق عمل متخ�ص�ص وذلك
بالتعاون مع �شركات عقارية �أو ا�ست�شارية �أو مهنية متخ�ص�صة تعمل على درا�سة البدائل
املنا�سبة واال�ستغالل الأمثل للفر�ص العقارية املتاحة .ولقد عقدنا العزم يف جمموعة ك�سب
املالية على �إجناح ال�صندوق وتنويع ر�أ�س مال امل�ستثمرين على �أف�ضل الفر�ص املتوفرة
بال�سوق العقاري مبا يحقق العائد امل�ستهدف لل�صندوق ،وها نحن ما�ضون بالعمل بكل جد
واجتهاد ،ون�س�أل اهلل ع ّز وج ّل �أن يكلل عملنا بالتوفيق والنجاح.
الـتـقـريـر الـدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية

4

 03ملخص الصندوق
ا�سم ال�صندوق

�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية

نوع ال�صندوق

�صندوق ا�ستثمار عقاري عام �شبه مغلق طويل الأجل

مدة ال�صندوق

(� )4سنوات مع �إمكانية متديدها ل�سنتني �إ�ضافيتني لغر�ض
الت�صفية فقط تبد�أ من نهاية ال�سنة الرابعة

حجم ال�صندوق

 500مليون ريال �سعودي كحد �أق�صى

غر�ض ال�صندوق

�إنطالقة ال�صندوق

ا�ستغالل الفر�ص اال�ستثمارية العقارية املختلفة يف �أنحاء اململكة،
والتي تتطلب �سرعة يف اتخاذ قرار اال�ستثمار .وتتنوع امل�شاريع
امل�ستهدفة بني الآتي:
الأرا�ضي اخلام وخمططات وقطع الأرا�ضي املطورة.
العقارات ال�سكنية والتجارية وال�صناعية وال�صحية
والتعليمية.
Ó

Ó

Ó

Ó

2012/01/07
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 04إنطالقة الصندوق
مت �إغالق باب االكتتاب ب�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية بتاريخ 2011/12/30م ،حيث مت
جمع مبلغ  40مليون خالل فرتة الطرح الأوىل .وقد بد�أت جميع �أعمال ال�صندوق خالل
الفرتة التي تلت عملية الإغالق مبا�شرة.

الـتـقـريـر الـدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية
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 05اإلجتماعات

Ó

◆

◆

Ó

◆

�إجتماعات �أع�ضاء جمل�س الإدارة:

Ó

◆مت عقد �إجتماع لأع�ضاء جمل�س الإدارة بتاريخ  ، 2012/02/06مت خالله مناق�شة
�أبرز التطورات اخلا�صة بال�صندوق  ،ومت �إتخاذ القرارت املنا�سبة لل�سري بال�صندوق
وفقا ً ملا هو خمطط له.
◆�سيتم عقد الإجتماع الثاين لأع�ضاء جمل�س الإدارة بتاريخ .2012/11/ 14

الإجتماعات الدورية:

Ó

◆مت عقد العديد من االجتماعات بني مدير ال�صندوق والأطراف ذات العالقة ملتابعة
العمل يف الفر�ص القائمة وا�ستقطاب فر�ص �أخرى لل�صندوق .و�سيتم الإ�ستمرار
باملنهاج ذاته لأجل حتقيق الأهداف املر�سومة للفر�ص القائمة وزيادة حجم
ال�صندوق بفر�ص �أخرى جديدة حتقق �أهداف ال�صندوق املرج ّوة.
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 06الفرص الحالية التي استهدفها الصندوق
اال�ستثمار احلايل لل�صندوق

القيمة (مليون ريال)

�أ

بلك رو�ضة اخلالدية  -اجلبيل

17.7

ب

�أرا�ضي العار�ض  -الريا�ض

9.6

ج

بلك حي امللك عبدالعزيز  -الريا�ض

7.5

د

�أجياد ال�سد  -مكة املكرمة

4.4

ال�سيولة املتبقية بال�صندوق

0.8

الإجمايل=  40مليون ريال �سعودي

الـتـقـريـر الـدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية
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الفرص الحالية التي استهدفها الصندوق

Ó

بلك رو�ضة اخلالدية  -اجلبيل:

Ó

1 .1الفر�صة والو�ضع القائم
◆

◆عبارة عن بلك �سكني رقم  41من خمطط رو�ضة اخلالدية املطور م�ساحته
 21.575090م .2

◆

◆مت �شراء البلك يف �شهر فرباير2012م.

◆

◆الهدف �شراء البلك وبيعه كقطع.

◆

◆تكلفة �شراء الأر�ض مع ال�سعي 17.692.238 :ريال �سعودي

◆

◆
◆

◆مت بيع جزء من املخطط ( 12قطعة) يف �شهر �سبتمرب بعائد جتاوز  %12خالل
�سبعة �أ�شهر من �شراء البلك .
◆مت توزيع متح�صالت البيع على امل�ستثمرين بال�صندوق.
◆مت بيع اجلزء املتبقي من املخطط ( 14قطعة) يف �شهر �أكتوبر و�سيتم حتديد
العوائد وتوزيع املتح�صالت على امل�ستثمرين بال�صندوق خالل الفرتة القادمة
مب�شيئة اهلل.
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الفرص الحالية التي استهدفها الصندوق

املوق ـ ـ ـ ـ ــع

املوق ـ ـ ـ ـ ــع

�صور جوية لبلك رو�ضة اخلالدية  -اجلبيل

الـتـقـريـر الـدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية
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الفرص الحالية التي استهدفها الصندوق

Ó

�أرا�ضي العار�ض  -الريا�ض:

Ó

1 .1الفر�صة والو�ضع القائم
◆

◆عبارة عن ثمان قطع �أرا�ضي مت �شرا�ؤها خالل املزاد العلني مبخطط العار�ض
املقام من قبل جلنة امل�ساهمات العقارية املتعرثة .

◆

◆ مت �شراء الأرا�ضي ب�شهر �إبريل 2012م.

◆

◆الهدف من ال�شراء هو بيع تلك القطع بعد ارتفاع �أ�سعارها.

◆

◆

◆حتى الآن مل يتم �إفراغ الأرا�ضي لل�صندوق ب�سبب الإجراءات الطويلة لدى
املحكمة العامة القائمة على عملية ت�صفية املخطط.
◆التكلفة الإجمالية و جمموع امل�ساحات ح�سب اجلدول التايل:
جمموع امل�ساحات

التكلفة الإجمالية

 8072045م2

9.623.073051
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الفرص الحالية التي استهدفها الصندوق
2 .2العمل املقرتح خالل الفرتة القادمة:
◆
◆

◆

◆ البدء بت�سويق الأرا�ضي خالل الأ�سبوعني القادمني.
◆من املتوقع بيعها خالل الربع الأخري من العام 2012م �أو الربع الأول من العام
2013م.
◆توزيع املبالغ املتح�صلة من عملية البيع على امل�ساهمني بال�صندوق عند البيع.

�صورة جوية لأرا�ضي العار�ض  -الريا�ض

الـتـقـريـر الـدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية
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الفرص الحالية التي استهدفها الصندوق

Ó

بلك حي امللك عبدالعزيز  -الريا�ض:

Ó

1 .1الفر�صة والو�ضع القائم
◆

◆

◆تتلخ�ص فكرة امل�شروع يف امل�شاركة يف �شراء البلك ،و من ثم �إن�شاء فلل �سكنية
عليه ثم بيعها.
◆تبلغ م�ساحة البلك 9.631085م .2ومدة الفر�صة �سنة واحدة ون�صف
(� 18شهر ًا).

◆

◆م�شاركة �صندوق «ك�سب الفر�ص العقارية» يف امل�شروع مببلغ  7.5مليون ريال.

◆

◆مت تعيني �شركة �شمول كمطور للفر�صة.

◆

◆مت اعتماد ت�صاميم الفلل من قبل ك�سب.

◆

◆مت البدء بت�أهيل املقاولني .
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الفرص الحالية التي استهدفها الصندوق
2 .2العمل املقرتح خالل الفرتة القادمة:
◆

◆اعتماد التعاقد مع �أف�ضل عر�ض مقدم من املقاولني.

◆

◆االنطالق بالأعمال الإن�شائية بامل�شروع وااللتزام باخلطة الزمنية.

◆

◆بيع بع�ض الأرا�ضي (الزوايا).

املوق ـ ـ ـ ـ ــع

مطعم ال�شرفة

�ضاحية بلن�سية

مقر هيئة الأمر باملعروف
طريق خري�س

�صورة جوية لبلك حي امللك عبدالعزيز  -الريا�ض

الـتـقـريـر الـدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية
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الفرص الحالية التي استهدفها الصندوق

Ó

�أر�ض �أجياد ال�سد  -مكة املكرمة:

Ó

1 .1الفر�صة والو�ضع القائم
◆
◆

◆

◆

◆

◆

◆عبارة عن �سبع قطع متجاورة تقع بالقرب من احلرم املكي(750م).
◆الهدف هو �شراء القطع ثم دجمها ب�صك واحد وا�ستخراج تراخي�ص البناء
الالزمة ومن ثم بيعها.
◆مت �شراء القطعة رقم (5عبارة عن بيت �شعبي م�ؤجر بعقد �سنوي) والتي تبلغ
م�ساحتها 139.72م 2بتكلفة  8.200.000ريال بتاريخ 2012/2/6م.
◆ا�ستثمر ال�صندوق بجزء من القطعة رقم  4.35( 5مليون) ،واجلزء املتبقي
متلكه جمموعة ك�سب.
◆بعد الت�أخر يف �إمتام �شراء القطع املتبقية( من القطعة � 1إىل القطعة  7عدا
القطعة  )5من قبل مالكها ,قرر جمل�س الإدارة تغيري اال�سرتاتيجية وذلك
باال�ستثمار يف فر�ص �أخرى والتوا�صل مع املالك لإنهاء عملية البيع ,وزيادة
حجم ال�صندوق يف حينه.
◆مت �إنهاء عقد الإيجار ال�سابق للقطعة  5بهدف الت�أجري ب�سعر �أعلى.
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الفرص الحالية التي استهدفها الصندوق
2 .2العمل املقرتح خالل الفرتة القادمة:
◆الإبقاء على القطعة رقم  5حتى الربع الرابع من 2015م.

◆

◆يف حال مل يتم �شراء القطع املجاورة الأخرى قبل نهاية عام2015م ف�سيتم
عر�ض القطعة رقم  5للبيع.

◆

◆ت�أجري القطعة رقم  5خالل الفرتة القادمة بعد القيام ب�أعمال الرتميم
وال�صيانة والالزمة.

◆

املوق ـ ـ ـ ـ ــع

�صورة جوية لأر�ض �أجياد ال�سد  -مكة املكرمة

الـتـقـريـر الـدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية
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 07الخطوات القادمة للصندوق

◆

◆

◆متابعة الفر�ص القائمة والت�أكيد على �سري العمل على اخلطة الزمنية املو�ضوعة لكل
فر�صة على حدة.
◆زيادة حجم ال�صندوق من خالل البحث وا�ستقطاب فر�ص جديدة وطرحها
للم�ستثمرين.

 08أداء الصندوق وتثمين األصول
بناء ًا على الئحة �صناديق اال�ستثمار العقاري وال�شروط والأحكام اخلا�صة بال�صندوق فقد
مت تقييم ال�صندوق ليتم حتديد ال�سعر اال�سرت�شادي لل�صندوق لتكون  10.19ريال للوحدة
بتاريخ 2012/06/30م .
قيمة الأ�صول املدارة (مليون ريال)

ال�سعر الإ�سرت�شادي للوحدة (الريال ال�سعودي)

40

10.19

17

أداء الصندوق وتثمين األصول

قيمة الوحدة عند �إنطالق ال�صندوق 10.00
10.19

قيمة الوحدة بعد �أخر تقييم

امل�شروع الثاين امل�شروع الثالث امل�شروع الرابع

العنا�صر

امل�شروع الأول

ا�سم امل�شروع

رو�ضة اخلالدية العار�ض

امللك
عبدالعزيز

�أجياد ال�سد

الريا�ض

الريا�ض

مكة املكرمة

9.62

38

8.2

ن�سبة �إمتالك ال�صندوق
للم�شروع

٪100.00

٪100.00

٪19.70

٪53.00

�إ�ستثمار ال�صندوق بامل�شروع
(مليون ريال)

17.69

9.62

7.5

4.35

�إ�ستثمار ال�صندوق كن�سبة
بقيمة الأ�صول املدارة

٪45.13

٪24.15

٪17.20

٪11.51

قيمة امل�شروع بعد �أخر
تقييم (مليون ريال)

18.47

9.89

38

4.71

املوقع ( املدينة)

اجلبيل

قيمة امل�شروع (مليون ريال) 17.69

الـتـقـريـر الـدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية
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 09استثمار نقد الصندوق في مرابحات إسالمية

قام مدير ال�صندوق وبعد موافقة جمل�س الإدارة وح�سب الئحة ال�صناديق العقارية با�ستثمار
املبالغ غري امل�ستغلة يف �صناديق ا�ستثمارية قليلة املخاطر وربط تلك املبالغ من خالل
مرابحات �إ�سالمية وبالتايل حتقيق �أرباح �إ�ضافية مل�شرتكي ال�صندوق.

 10ملخص القوائم المالية للصندوق
مت مراجعة القوائم املالية اخلا�صة ب�صندوق مدينة ك�سب من قبل �شركة ارن�ست يوجن من
فرتة � 2012/01/07إىل تاريخ  2012/04/30ومت �إ�صدار القوائم بتاريخ .2012/05/19
وتلك هي ملخ�ص لأهم البنود يف القوائم املالية:
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ملخص القوائم المالية للصندوق

الـتـقـريـر الـدوري الأول ل�صندوق ك�سب الفر�ص العقارية

20

ملخص القوائم المالية للصندوق
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ويف اخلتام نتقدم لكم بال�شكر والتقدير على ثقتكم باملجموعة وذلك عن طريق اال�ستثمار
يف �صندوق ك�سب الفر�ص العقارية.
راجني من اهلل العلي القدير التوفيق والنجاح للجميع.
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