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هبذة عن الصودوق
نوع الصندوق

صندوق استثمار عقاري عام شبه مغلق طويل
األجل

إنطالقته

2012/01/07م

مدة الصندوق

أربع سنوات مع إمكانية التمديد لسنتني
إضافيتني للتصفية فقط

حجم الصندوق

 500مليون لاير كـحد أقصى

نوع الصندوق

عام شبه مغلق طويل األجل

مدير الصندوق وأمين الحفظ

رلموعة كسب ادلالية

المراجع القانوني للحسابات

اخلراشي زلاسبون قانونيون

المطور الرئيس

شركة فخامة البناء

طبٌعة هشاط الصودوق
استغالل الفرص اإلستثمارية العقارية ادلختلفة يف أحناء ادلملكة ،واليت تتطلب سرعة يف اختاذ قرار االستثمار .وتتنوع الفرص
ادلستهدفة بني كل شلا يلي:
األراضي اخلام وسلططات وقطع األراضي ادلطورة.
العقارات السكنية والتجارية والصناعية والصحية والتعليمية.
مت اختاذ قرار االستثمار يف الفرص العقارية من خالل فريق عمل متخصص وذلك بالتعاون مع شركات عقارية أو استشارية
أو مهنية متخصصة تعمل على دراسة البدائل ادلناسبة واالستغالل األمثل للفرص العقارية ادلتاحة.
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اإلجتماعات الموعكدة لصالح الصودوق
االجتماعات الدورًة

مت عقد العديد من االجتماعات بني مدير الصندوق واألطراف ذوو العالقة دلتابعة سري العمل يف الفرص القائمة والسعي
لتصفيتها حسب اجلدول الزمين ادلخطط له.

أ
االجتماعات االصبوعٌة
يتم عقد اجتماع أسبوعي بني مدير احملفظة للصندوق وأعضاء رللس إدارة الصندوق غري ادلستقلني دلتابعة سري العمل
ومناقشة كل ما يستجد من مواضيع متعلقة بالصندوق.

اجتماعات مجلس اإلدارة
منذ إنطالقة الصندوق مت عقد ذتان اجتماعات جمللس إدارة صندوق كسب الفرص العقارية وذلك خالل الفًتات التالية:

أ
االول

فرباير 2012

الثاهي

نوفمرب 2012

الثالث

سبتمرب 2013

الرابع

ديسمرب 2013

الخامس

مارس 2014

الشادس

ديسمرب 2014

الشابع

مايو 2015

الثامن

نوفمرب 2015
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اخر مشتجدات الصودوق

تكٌٌم الوخدة

*المصدرwww.tadawul.com.sa :

آخر تقييم لسعر الوحدة كان بتاريخ 2015/10/29م بسعر وحدة  13.68لاير.
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الفرص الدالٌة للصودوق
التنلفة

الكٌمة الشولٌة

(ملٌون لاير)

(ملٌون لاير)

مخطط الطائف

9.8

14.8

أراضي العارض  -الرياض

3.5

6.8

بلك حي الملك عبدالعزيز  -الرياض

5.5

7.3

أجياد السد  -مكة المكرمة

4.4

5.1

شقق اإلزدهار  -الدمام

2

2.2

االصتثمار الدالي للصودوق

1.4

السيولة المتبقية بالصندوق
26.6

اإلجمالي

37.6

اخر مشتجدات الصودوق
دتت تصفية ثالثة فرص وهي على النحو التايل:

الفرصة

هشبة تصفٌة الفرصة

إجمالي العائد على االصتثمار

أراضي الياسمين

%100

%18.6

أراضي العارض

%33

42.6

برج بطحاء قريش

%100

%31.3

4

الفرص الكائمة

.

بلم خي الملم عبدالعزًز (موازل هشب)
هبذة عن الفرصة

شراء البلك مث إنشاء فلل سكنية وبيعها (حبجم  28مليون لاير سعودي) خالل مدة سنة ونصف.
مساحة البلك 9,631.85 :م.2
مشاركة الصندوق يف ادلشروع هي ( 5.5مليون لاير).

الوضع الكائم

يتم العمل حاليُا على تسويق الفلل حيث مت تأثيث فيال العرض بالكامل ومت التعاقد مع إحدى اجلهات
التسويقية لبيع الفلل.
مت بيع فلتني من عدد  20فيال وهنالك حجوزات لعدد  4فلل جديدة.
تغري السياسات التمويلية باإلضافة اىل تأخر ادخال خدمة الكهرباء للموقع كان ذلا االثر االكرب على حركة
البيع.

المولع
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بلم خي الملم عبدالعزًز (موازل هشب)
صور من فٌال العرض
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مخطط الطائ ف
هبذة عن الفرصة

 شراء األرض واستخراج الًتاخيص الالزمة واعتماد ادلخطط مث بيعها.
 مساحة األرض  449,187.72م 2بسعر  250لاير للمًت ادلربع.
 مدة الفرصة  :سنتني مع إمكانية التمديد لسنة إضافية لغرض التصفية.
 شارك الصندوق يف الفرصة بقيمة  9.8مليون لاير.

الوضع الكائم
مت التقدم بشكل رمسي ألمانة زلافظة الطائف العتماد سلطط األرض.
نظرا لتأخر إجراءات اعتماد ادلخطط من أمانة زلافظة الطائف وبعد عرض ذلك على رللس إدارة الصندوق فقد
ً 
تقرر بيع األرض وتصفية الفرصة بعد اعتماد ادلخطط حفاظاً على االلتزام باجلدول الزمين.
تسري ادلعاملة بشكل أقل من ادلطلوب نظراً لإلجراءات احلكومية الطويلة ،والزال التواصل معهم بشكل مستمر
للحصول على ادلوافقات واالعتمادات الالزمة.

المولع
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أ
اراضي العارض
هبذة عن الفرصة
عبارة عن ذتان قطع مت شراؤها خالل ادلزاد العلين مبخطط العارض (مربع  )13ادلقام من قبل جلنة ادلسامهات
العقارية ادلتعثرة يف شهر إبريل 2012م.
اذلدف من الشراء هو بيع تلك القطع بعد ارتفاع أسعارها.

الوضع الكائم

مت بيع سبع قطع من األراضي.
ادلتبقي قطعة رقم  90وجاري العمل على تسويقها بالرغم من الركود العقاري يف منطقة ادلشروع.

المولع
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أ
اجٌاد الشد
هبذة عن الفرصة
عبارة عن سبع قطع متجاورة تقع بالقرب من احلرم ادلكي (750م )2مت االستحواذ عليها ومن مث يتم بيعها.
يبلغ حجم ادلشروع  87مليون لاير سعودي.
استثمر الصندوق مببلغ  4.4مليون يف الفرصة.

الوضع الكائم

 خالل الفًتة السابقة واليت دتتد منذ انطالق االستثمار وحىت تارخيه ،كان العمل منصب على إكمال عملية
االستحواذ على كافة القطع من خالل حضور جلسات احملكمة العامة ،وبعد العديد من اجللسات لدى احملكمة
وحتديدا بشهر رمضان لعام 1435هـ َحكم القاضي بإنفاذ البيع وإلزام ادلالك السابقني بذلك ،ومت استالم
العامة
ً
الصكوك من القاضي منتصف شهر ذي القعدة لعام 1436هـ.
 جاري العمل على تسويق األراضي وبيعها بأسرع وقت شلكن  -مت البدء هبا فعلياً  -بالتزامن مع العمل على إهناء
أكرب قدر من اإلجراءات اليت من شأهنا أن تُسهل عملية البيع وترفع من قيمة األرض ومنها على سبيل ادلثال ال
احلصر (استخراج كروكي مساحي لألرض ،تسجيل الصكوك يف النظام الشامل ،إهناء متطلبات ضم الصكوك
وحتويلها إىل صكوك إلكًتونية).

المولع
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شكق اإلزدهار
هبذة عن الفرصة

 شراء أراضي استثمارية متجاورة تقع يف مدينة الدمام وبناء  5عمائر سكنية عليها بعدد  35شقة هبدف بيعها ومن
مث التصفية.
 تبلغ التكلفة اإلرتالية للمشروع  15.6مليون لاير.
 استثمر الصندوق يف ادلشروع مببلغ  2مليون لاير.

الوضع الكائم

مت بيع ادلشروع  32شقة وافراغها للمشًتين ،وجاري العمل على بيع الشقق ادلتبقية.
متوقع تصفية ادلشروع بالكامل خالل الربع الرابع من عام 2015م.

المولع
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شكق اإلزدهار
صور من المشروع
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اخالء مشئولٌة:
رشنة مجموعة هسب املامية (هسب) يه رشنة مرخطة من كبل هيئة امسوق املامية حرخيص رمق  07062 - 37 .وعيوان مرنزها
امرئييس املسجل :شارع امعليا ابمرايض ،ص ب  ، 395737امرايض  ، 11375اململكة امعربية امسعودية.

ان ا ألداء امسابق ميس ابمرضورة دمي ًل عىل ا ألداء يف املس خلبل وان كمية الاسدامثر يف ضيدوق الاسدامثر مذغرية وكد ختضع نلزايدة
أأو اميلص .ان كمية اموركة املامية ميكن أأن ثخعرض الخنفاض مفاجئ وهبري كد يؤدي خلسارة جساوي املبلغ املسدمثر .ان ا ألسعار أأو
املمية أأو ادلخل ميكن أأن ثيخفظ ،وكد يسرتد املسدمثر مبلغ ًا أأكل من املبلغ اذلي اسدمثره .اهه كد يطعب عىل املسدمثر بيع اموركة
املامية أأو حتويلها اىل هلد واحلطول عىل معلومات موزوق هبا حول كمية اموركة املامية ،أأو مدى اخملاطر اميت حكون معرضة مها .رسوم
االشرتاك وامرسوم ا ألخرى املخعللة ابدارة ومعل امطيدوق ثيطبق عىل امطيدوق ،وكد ييطبق أأيض ًا رسوم ا ألداء عىل امطيدوق.
ان هذا امطيدوق كد ال يكون ملمئا دليع ا ألشخاص اذلين يخللون االعلن ،واذا اكهت دليم شكوك فعليم امرجوع اىل مسدشارك
الاسدامثري .رشنة مجموعة هسب املامية (هسب) أأو امرشاكت امخابعة من املمكن أأن متخكل مرنز ًا اسدامثر ًاي ،أأو حطة يف ا ألوراق
املامية املعيية ،أأو يف أأوراق مامية ذات علكة أأو  /و كدمت خلل االزين عرش ًا شهر ًا امسابلة مشورة هممة أأو خدمات أأعامل أأوراق
مامية ملطدر ا ألوراق املامية املعيية أأو أأوراق مامية ذات علكة .ملزيد من املعلومات عن امطيدوق جتدوهنا يف امرشوط وا ألحاكم
اخلاضة ابمطيدوق ذات امعلكة حير جيب كراءهتا حبرص كبل امرشوع يف الاسدامثر ،و عيد كراءحمك نلرشوط وا ألحاكم هأأمل كراءة
اجلزء املخعلق بأأبرز خماطر امطيدوق اميت ييطوي علهيا الاسدامثر يف امطيدوق.
ابماكىمك احلطول عىل وسخة من امرشوط وا ألحاكم اخلاضة ابمطيدوق من خلل زايرحمك ملوكعيا  ،www.ksb.com.saنام أأيضا
ابماكىمك احلطول عىل املوامئ املامية اخلاضة ابمطيدوق وذكل عيد ضدورها من خلل امطلب من مدير امطيدوق أأو زايرحمك ملوكع
.www.tadawul.com.sa
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وشكرمك عىل زلذمك مبجموعة هسب املامية ويرسان االجابة عىل اس خفساراحمك من خلل االثطال بيا أأو زايرثيا
ِ
يف امفرع امرئييس نلمجموعة عىل امعيوان:
امرايض شارع امعليا امعام  -يح املروج
ص.ب  395737امرايض 11375
هاثف  - 2079979فاهس 2079963
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