طٌذوق كـظـت الـفـزص الـعـمـبرٌـخ
Kasb Furas Real Estate Fund
التمزٌز الذوري التبطع
 2012/10/30م

كظت الوبلٍخ  -شزكخ هظبهوخ همفلخ  -تزخٍض هٍئخ الظىق الوبلٍخ رلن  - 07062 – 37ص .ة  395737الزٌبع 11375
الوولكخ العزثٍخ الظعىدٌخ  -هبتف  - 2079979فبكض  – 2079963الزلن الوجبًً 920000757

فهزص التمزٌز
ٔ ثزج ػٓ اٌظٕذوق 3 ................................................................................................
 اخرّاػاخ اٌظٕذوق 4 .............................................................................................
 ذمٍٍُ اٌىزذج 5 .........................................................................................................
ٍِ خض فشص اٌظٕذوق 6 .......................................................................................
 آخش ِغردذاخ اٌظٕذوق6 .....................................................................................
 اٌفشص اٌمائّح ٌٍظٕذوق 11-7 .............................................................................

October
2016

2

ًجذح عي الظٌذوق
ًىع الظٌذوق

طٕذوق اعرثّاس ػماسي ػاَ شثٗ ِغٍك طىًٌ األخً

إًطاللته

َ2712/71/77

هذح الظٌذوق

أستغ عٕىاخ ِغ إِىأٍح اٌرّذٌذ ٌغٕرني إضافٍرني
ٌٍرظفٍح

حجن الظٌذوق

ٍٍِ 577ىْ سٌاي وـسذ ألظى

هذٌز الظٌذوق وأهٍي الحفظ

وغة ادلاٌٍح

الوزاجع المبًىًً للحظبثبد

اخلشاشً زلاعثىْ لأىٍٔىْ

الوطىر الزئٍض

ششوح فخاِح اٌثٕاء

طجٍعخ ًشبط الظٌذوق
االعرثّاس يف اٌفشص اٌؼماسٌح ادلخرٍفح يف أحناء ادلٍّىح ،واٌيت ذرطٍة عشػح يف
اختار لشاس االعرثّاس .وذرٕىع اٌفشص ادلغرهذفح تني وً شلا ًٌٍ:
 األساضً اخلاَ وسلططاخ ولطغ األساضً ادلطىسج.
 اٌؼماساخ اٌغىٍٕح واٌرداسٌح واٌظٕاػٍح واٌظسٍح واٌرؼٍٍٍّح.
مت اختار لشاس االعرثّاس يف اٌفشص اٌؼماسٌح ِٓ خالي فشٌك ػًّ ِرخظض ورٌه
تاٌرؼاوْ ِغ ششواخ ػماسٌح أو اعرشاسٌح أو ِهٍٕح ِرخظظح ذؼًّ ػٍى دساعح
اٌثذائً ادلٕاعثح واالعرغالي األِثً ٌٍفشص اٌؼماسٌح ادلرازح.
اطتثوبر الظٌذوق فً هزاثحبد إطالهٍخ
لاَ ِذٌش اٌظٕذوق وتؼذ ِىافمح رلٍظ اإلداسج وزغة الئسح اٌظٕادٌك اٌؼماسٌح
تاعرثّاس ادلثاٌغ غري ادلغرغٍح يف طٕادٌك اعرثّاسٌح لٍٍٍح ادلخاطش وستط ذٍه ادلثاٌغ ِٓ
خالي ِشاحباخ إعالٍِح وتاٌرايل حتمٍك أستاذ إضافٍح دلشرشوً اٌظٕذوق.
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اجتوبعبد الظٌذوق
االجتوبعبد الذورٌخ
مت ػمذ اٌؼذٌذ ِٓ االخرّاػاخ تني ِذٌش اٌظٕذوق واألطشاف روو اٌؼاللح دلراتؼح عـري
اٌؼًّ يف اٌفشص اٌمائّح واٌغؼً ٌرظفٍرها زغة اجلذوي اٌضِين ادلخطط ٌٗ.
اجتوبعبد هذٌز الظٌذوق
ٌرُ ػمذ اخرّاػاخ دوسٌح تني ِذٌش احملفظح ٌٍظٕذوق وأػضاء رلٍظ إداسج اٌظٕذوق
غــري ادلغــرمٍني دلراتؼــح عــري اٌؼّــً وِٕالشــح وــً ِــا ٌغــردذ ِــٓ ِىاضــٍغ ِرؼٍمــح
تاٌظٕذوق.
اجتوبعبد هجلض إدارح الظٌذوق
ِٕز أطاللح اٌظٕذوق مت ػمذ ذغؼح اخرّاػاخ جملٍظ إداسج طٕذوق وغة اٌفشص
اٌؼماسٌح ورٌه خالي اٌفرشاخ اٌراٌٍح:
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االجتوبع

تبرٌخ االًعمبد

األوي

فرباٌش 2712

اٌثاين

ٔىفّرب 2712

اٌثاٌث

عثرّرب 2713

اٌشاتغ

دٌغّرب 2713

اخلاِظ

ِاسط 2714

اٌغادط

دٌغّرب 2714

اٌغاتغ

ِاٌى 2715

اٌثآِ

ٔىفّرب 2715

اٌراعغ

ِاٌى 2716

تمٍٍن الىحذح
اٌشعُ اٌثٍاين اٌرايل ٌىضر اٌرغري يف ذمٍٍُ اٌىزذج ٌٍظٕذوق ِٕز أطاللٗ وزىت
أورىتش :2716
15
14
13
عؼش اٌىزذج

12
11
10

Oct-16

Jul-16

Apr-16

Jan-16

Oct-15

Jul-15

Apr-15

Jan-15

Oct-14

Jul-14

Apr-14

Jan-14

Oct-13

Jul-13

Apr-13

Jan-13

Oct-12

Jul-12

Apr-12

Jan-12

9

Jan-12 Jun-12 Dec-12 Apr-13 Oct-13 Apr-14 Oct-14 Apr-15 Oct-15 Apr-16 Oct-16
 10 10.23 10.94 11.52 12.04 13.01 14.35 14.61 13.68 13.62 13.13سعر الوحدة

آخـــش ذمٍـــٍُ ٌغـــؼش اٌىزـــذج وـــاْ تشـــهش أورـــىتش ٌؼـــاَ  2716زٍـــث وـــاْ
ٌمذس تـ  13.13سٌاي.
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هلخض فزص الظٌذوق
فشص مت ذظفٍرها
1

اٌفشص اٌمائّح

2

3

4

5

6

7

8

9

أساضً

تٍىاخ

تطساء

شمك

أساضً

ِٕاصي

أسع

أخٍاد

اٌمّشاء

اٌٍامسني

لشٌش

اإلصد٘اس

اٌؼاسع

وغة

اٌطائف

اٌغذ

اٌشٌاع

اٌذِاَ

اٌشٌاع

اٌشٌاع

اٌطائف

68

15.6

9.6

28

115

87

13%

100%

20%

9%

5%

9.6

5.5

9.8

4.4

3.5

9.8

4.4

50%

0%

0%

اعُ اٌفشطح

اخلاٌذٌح

ِىلغ اٌفشطح

اجلثًٍ

اٌشٌاع

17.7

12.4

31.3

100%

100%

100%

51%

17.7

12.4

31.3

35

2

-

-

-

-

0.1

3.5

100%

100%

100%

100%

97%

63%

زدُ اٌفشطح
(ٍٍِىْ سٌاي)
ٔغثح اِرالن اٌظٕذوق يف
اٌفشطح
زدُ اعرثّاس اٌظٕذوق يف اٌفشطح

(ٍٍِىْ سٌاي)
زدُ االعرثّاس احلايل ٌٍفشطح
(ٍٍِىْ سٌاي)
ٔغثح اٌرظفٍح

ِىح
ادلىشِح

آخز هظتجذاد الظٌذوق
ٌ رُ اٌؼًّ زاًٌٍا ػٍى اٌرظفٍح اٌغادعح ٌٍظٕذوق ورٌه ترىصٌغ اٌغٍىٌح ادلرىفشج يف
اٌظٕذق وادلمذسج تـ ٍٍِ 4.5ىْ سٌاي.
 ألش رلٍظ إداسج اٌظٕذوق خالي فرشج عاتمح اٌؼًّ ػٍى ذظفٍح اٌفشص احلاٌٍح
وػذَ إخشاء أٌح طشوزاخ خذٌذج ٌٗ ،وػٍٍٗ ألش اجملٍظ اٌرىلف ػٓ ػًّ أي طشذ
خذٌذ ٌٍظٕذوق.
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ِىح
ادلىشِح

هشزوع هٌبسل كظت (ثلك حً الولك عجذالعشٌش)
ًجذح عي الفزطخ
 اذلذف ِٓ االعرثّاس ٘ى ششاء اٌثٍه

آخز التطىراد


وِٓ مث إٔشاء فًٍ وتٍؼها.
 زدُ االعرثّاسٍٍِ 28 :ىْ سٌاي..

مت االٔرــــهاء ِــــٓ واِــــً األػّــــاي
اإلٔشائٍح ٌٍّششوع.



مت تٍغ  17فًٍ ِٓ أطً  27فٍال واٌيت

ِ غازح اٌثٍه.2َ 98631.85 :

ٌــرُ اٌؼّــً زاٌٍُـــا ػٍــى تٍؼهــا سغـــُ

ِ شاسوح اٌظٕذوق يف ادلششوع ذثٍغ

اٌظشوف احلاٌٍح ٌٍغىق اٌؼماسي.

ٍٍِ 5.5ىْ سٌاي.

هىلع الوشزوع
ٌمغ ادلششوع حبً ادلٍه ػثذاٌؼضٌض تاٌشٌاع تاٌمشب ِٓ ذماطغ طشٌك ِىح ادلىشِح ِغ طشٌك
إٌهضح.

طىر هي فٍال العزع
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هخطط الطبئف
ًجذح عي الفزطخ
 اذلذف ِٓ االعرثّاس ٘ى ششاء األسع واعرخشاج اٌرشاخٍض اٌالصِح واػرّاد ادلخطط مث تٍؼها.
ِ غازح األسع  2َ 4498186.72تغؼش  257سٌاي ٌٍّرش ادلشتغ.
 شاسن اٌظٕذوق يف اٌفشطح تمٍّح ٍٍِ 9.8ىْ سٌاي.

آخز التطىراد
 الصاٌد ادلراتؼح خاسٌح ِغ أِأح زلافظح اٌطائف العرىّاي اٌؼًّ ػٍى اهناء إخشاءاخ اػرّاد
اٌرظاٍُِ وادلخططاخ ،زٍث ٌرُ اٌرىاطً ِغ األِأح تشىً ِىثف ورٌه تغثة وخىد تطء
واضر يف ػٍٍّح اهناء االػرّاداخ اٌالصِح.
 مت يف ولد عاتك إخشاء اٌؼذٌذ ِٓ االخرّاػاخ إللاِح ششاوح ِغ وصاسج اإلعىاْ ورٌه
ٌغشع ذطىٌش األسع واٌزي عٍغاُ٘ يف ذغشٌغ ػٍٍّح اػرّاد ادلخططاخ ،زٍث مت ػًّ
سلططاخ عىٍٕح ِثذئٍح ذرىافك ِغ ادلخططاخ ادلشاد اػرّاد٘ا ،وٌرُ اٌؼًّ زاًٌٍا ػٍى ذىلٍغ
ِزوشج ِثذئٍح ذلزٖ اٌششاوح.

هىلع األرع
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أراضً العبرع
ًجذح عي الفزطخ
 ػثاسج ػٓ مثاْ لطغ مت ششاؤ٘ا خالي ادلضاد اٌؼٍين مبخطط اٌؼاسع (ِشتغ  )13مبذٌٕح
اٌشٌاع.
 اذلذف ِٓ اٌششاء ٘ى تٍغ ذٍه اٌمطغ تؼذ اسذفاع أعؼاس٘ا.

آخز التطىراد
 مت تٍــغ عــثغ لطــغ ِــٓ األساضــً ،وادلرثمــً ٘ــً اٌمطؼــح سلــُ  97فمــط اٌثــاٌغ ِغــازرها
.2َ 2977.57
ٌ رُ اٌؼًّ زاًٌٍا ػٍى ذغىٌك اٌمطؼح ادلرثمٍح ِٓ خالي ػشضها ػٍى اٌؼذٌذ ِٓ اجلهاخ.

هىلع األرع
ذمغ لطؼح األسع يف زً اٌؼاسع مبذٌٕح اٌشٌاع وذثؼذ ػٓ ذماطغ طشٌك أتىتىش اٌظذٌك ِغ
طشٌك ادلٍه عٍّاْ ِا ٌماسب  6.5وٍٍىِرش.
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أرع أجٍبد الظذ
ًجذح عي الفزطخ
 ػثاسج ػٓ عـثغ لطـغ ِردـاوسج ذمـغ تـاٌمشب ِـٓ احلـشَ ادلىـً ( ) َ757مت االعـرسىار ػٍٍهـا
2

وخاسي اٌؼًّ ػٍى درلها يف طه وازذ وِٓ مث تٍؼها.
ٌ ثٍغ زدُ ادلششوع ٍٍِ 87ىْ سٌاي عؼىدي.
 اعرثّش اٌظٕذوق مبثٍغ ٍٍِ 4.4ىْ يف اٌفشطح.

آخز التطىراد
 مت اعرخشاج طىىن إٌىرشؤٍح ٌٍمطـ غ وخـاسي اٌؼّـً زاًٌٍـا ػٍـى دِـح اٌظـىىن يف طـه
وازذ وِرىلغ االٔرهاء ِٓ رٌـه خـالي اٌشـهشٌٓ اٌمـادِني زغـة اٌضٌـاساخ وادلشاخؼـاخ ٌٍـذوائش
احلىىٍِح.
 ِٓ خالي دِح اٌظـىىن ٌرُ اٌؼًّ زاًٌٍا ػٍى دِـح اٌغــىح اجملـاوسج ٌضرسضـً ،واٌـيت ِـٓ
شأهنا أْ ذضٌذ ِٓ ِغازح األسع.
 الصٌٕا ٔؼًّ ػٍى ذغىٌك األساضً تاٌرىاصي ِـغ إخـشاءاخ دِـح اٌظـىىن ِـغ ذىلؼٕـا تـأْ ذضٌـذ
زشوح اٌطٍة تؼذ االٔرهاء ِٓ ػٍٍّح دِح اٌظىىن.

هىلع األرع
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شمك اإلسدهبر
ًجذح عي الفزطخ
 ششاء أساضً اعرثّاسٌح ِرداوسج ذمغ يف ِذٌٕح اٌذِاَ وتٕاء  5ػّـائش عـىٍٕح ػٍٍهـا تؼـذد 35
شمح هبذف تٍؼها وِٓ مث اٌرظفٍح.
 ذثٍغ اٌرىٍفح اإلمجاٌٍح ٌٍّششوع ٍٍِ 15.6ىْ سٌاي.
 اعرثّش اٌظٕذوق يف ادلششوع مبثٍغ ٍٍِ 2ىْ سٌاي.

آخز التطىراد
 مت تٍغ  34شمح وإفشاغها وذىصٌغ خضء ِٓ ادلرسظـالخ ػٍـى ادلغـرثّشٌٓ ،وادلرثمـً شـمح وازـذج
وخاسي اٌؼًّ ػٍى تٍؼها.

هىلع الوشزوع
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فً الختبم ًتمذم لكن ثبلشكز والتمذٌز على ثمتكن ثـ كظت
راجٍي هي اهلل العلً المذٌز التىفٍك والٌجبح للجوٍع

كوب ٌظزًب اإلجبثخ على اطتفظبراتكن هي خالل االتظبل على الهبتف
الوجبًً 920000757
أو سٌبرتٌب فً الفزع الزئٍظً للشزكخ على العٌىاى التبلً:
الزٌبع شبرع العلٍب العبم – حً الوزوج
ص.ة  395737الزٌبع 11375
إخالء ِسؤ١ٌٚخ:
ششوخ وست اٌّبٌ١خ (وست) ٘ ٟششوخ ِشخظخ ِٓ لجً ٘١ئخ اٌسٛق اٌّبٌ١خ رشخ١ض سلُ ٚ 07062 - 37عٕٛاْ ِشوض٘ب اٌشئ١س ٟاٌّسجً :شبسع اٌعٍ١ب ثبٌش٠بع ،ص ة
 ، 395737اٌش٠بع  ،11375اٌٍّّىخ اٌعشث١خ اٌسعٛد٠خ.
إْ األداء اٌسبثك ٌ١س ثبٌؼشٚسح دٌ١الً عٍ ٝاألداء ف ٟاٌّسزمجً ٚإْ لّ١خ االسزثّبس ف ٟطٕذٚق االسزثّبس ِزغ١شح ٚلذ رخؼع ٌٍض٠بدح أ ٚإٌمض .إْ لّ١خ اٌٛسلخ اٌّبٌ١خ ّ٠ىٓ
أْ رزعشع الٔخفبع ِفبجئ ٚوج١ش لذ ٠ؤدٌ ٞخسبسح رسب ٞٚاٌّجٍغ اٌّسزثّش .إْ األسعبس أ ٚاٌمّ١خ أ ٚاٌذخً ّ٠ىٓ أْ رٕخفغٚ ،لذ ٠سزشد اٌّسزثّش ِجٍغبً ألً ِٓ اٌّجٍغ اٌزٞ
اسزثّشٖ .إٔٗ لذ ٠ظعت عٍ ٝاٌّسزثّش ث١ع اٌٛسلخ اٌّبٌ١خ أ ٚرحٍٙ٠ٛب إٌٔ ٝمذ ٚاٌحظٛي عٍِ ٝعٍِٛبد ِٛثٛق ثٙب حٛي لّ١خ اٌٛسلخ اٌّبٌ١خ ،أِ ٚذ ٜاٌّخبطش اٌز ٟرىْٛ
ِعشػخ ٌٙب .سس َٛاإلشزشان ٚاٌشس َٛاألخش ٜاٌّزعٍمخ ثئداسح ٚعًّ اٌظٕذٚق رٕطجك عٍ ٝاٌظٕذٚقٚ ،لذ ٕ٠طجك أ٠ؼبً سس َٛاألداء عٍ ٝاٌظٕذٚق.
إْ ٘زا اٌظٕذٚق لذ ال ٠ىِ ْٛالئّب ٌجّ١ع األشخبص اٌز٠ ٓ٠زٍم ْٛاإلعالْٚ ،إرا وبٔذ ٌذ٠ه شىٛن فعٍ١ه اٌشجٛع إٌِ ٝسزشبسن االسزثّبس .ٞششوخ وست اٌّبٌ١خ (وست) أٚ
اٌششوبد اٌزبثعخ ِٓ اٌّّىٓ أْ رّزٍه ِشوضاً اسزثّبس٠بً ،أ ٚحظخ ف ٟاألٚساق اٌّبٌ١خ اٌّعٕ١خ ،أ ٚف ٟأٚساق ِبٌ١خ راد عاللخ أ ٚ / ٚلذِذ خالي اإلثٕ ٟعشش شٙشاً اٌسبثمخ
ِشٛسح ِّٙخ أ ٚخذِبد أعّبي أٚساق ِبٌ١خ ٌّظذس األٚساق اٌّبٌ١خ اٌّعٕ١خ أ ٚأٚساق ِبٌ١خ راد عاللخٌّ .ض٠ذ ِٓ اٌّعٍِٛبد عٓ اٌظٕذٚق رجذٙٔٚب ف ٟاٌششٚؽ ٚاألحىبَ
اٌخبطخ ثبٌظٕذٚق راد اٌعاللخ ح١ث ٠جت لشاءرٙب ثحشص لجً اٌششٚع ف ٟاالسزثّبس ٚ ،عٕذ لشاءرىُ ٌٍششٚؽ ٚاألحىبَ ٔأًِ لشاءح اٌجضء اٌّزعٍك ثأثشص ِخبطش اٌظٕذٚق اٌزٟ
ٕ٠ط ٞٛعٍٙ١ب االسزثّبس ف ٟاٌظٕذٚق.
وّب ثئِىبٔىُ اٌحظٛي عٍٔ ٝسخخ ِٓ اٌششٚؽ ٚاألحىبَ اٌخبطخ  ٚعٍ ٝاٌمٛائُ اٌّبٌ١خ اٌخبطخ ثبٌظٕذٚق ِٓ خالي طٍجٙب ِٓ ِذ٠ش اٌظٕذٚق.
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