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 هبذة عن الصندوق
 عؼٛدٞ لاير 500,000,000 لذسٖ ِبي ثشأط األجً ط٠ًٛ ِغٍك شجٗ ػبَ ػمبسٞ اعزضّبس طٕذٚق ٘ٛ اٌؼمبس٠خ اٌفشص وغت طٕذٚق

 .اٌشاثؼخ اٌغٕخ ٔٙب٠خ ِٓ رجذأ فمظ اٌزظف١خ ٌغشع إضبف١ز١ٓ ٌغٕز١ٓ رّذ٠ذ٘ب إِىب١ٔخ ِغ عٕٛاد 4 ِذرٗ رجٍغ ألظٝ، وحذ
 

 اٌظٕذٚق فىشح رؼزجش إر .األخ١شح األٚٔخ فٟ وغت ِجّٛػخ أطٍمزٙب اٌزٟ ا١ٌّّضح اٌظٕبد٠ك أحذ "اٌؼمبس٠خ اٌفشص وغت" طٕذٚق ٠ؼزجش
 فٟ اٌّخزٍفخ اٌؼمبس٠خ االعزضّبس٠خ اٌفشص اعزغالي إٌٝ رأع١غٗ ِٓ اٌظٕذٚق ِذ٠ش ٠ٙذف ح١ش اٌؼمبس٠خ االعزضّبساد فٟٔٛػ١خ ٔمٍخ

  .االعزضّبس لشاس ارخبر فٟ عشػخ رزطٍت ٚاٌزٟ اٌٍّّىخ، أٔحبء
 

 ١ِٕٙخ أٚ اعزشبس٠خ أٚ ػمبس٠خ ششوبد ِغ ثبٌزؼبْٚ ٚرٌه ِزخظض ػًّ فش٠ك خالي ِٓ اٌؼمبس٠خ اٌفشص فٟ االعزضّبس لشاس ارخبر ٠زُ

   .اٌّزبحٗ اٌؼمبس٠خ ٌٍفشص األِضً ٚاالعزغالي إٌّبعجخ اٌجذائً دساعخ ػٍٝ رؼًّ ِزخظظخ

 طبيعة وضاط الصندوق
 اٌفشص ٚرزٕٛع .االعزضّبس لشاس ارخبر فٟ عشػخ رزطٍت ٚاٌزٟ اٌٍّّىخ، أٔحبء فٟ اٌّخزٍفخ اٌؼمبس٠خ اإلعزضّبس٠خ اٌفشص اعزغالي

:٠ٍٟ ِّب وً ث١ٓ اٌّغزٙذفخ

األساضٟ اٌخبَ ِٚخططبد ٚلطغ األساضٟ اٌّطٛسح.

اٌؼمبساد اٌغى١ٕخ ٚاٌزجبس٠خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚاٌظح١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ.  

هطالكته 2012/01/07َ  ا 

 أسثؼخ عٕٛاد ِغ إِىب١ٔخ اٌزّذ٠ذ  

ٌٍزظف١خ فمظ ٌغٕز١ٓ إضبف١ز١ٓ  
 مدة الصندوق

١ٍِْٛ لاير وـحذ ألظٝ 500  جحم الصندوق 

 هوع الصندوق ػبَ شجٗ ِغٍك ط٠ًٛ األجً

 مدير الصندوق وأ مني احلفظ ِجّٛػخ وغت اٌّب١ٌخ

 املطور الرئيس ششوخ فخبِخ اٌجٕبء
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 ال جامتعات املنعلدة لصاحل الصندوق

 الاجامتعات ادلورية
 أخشٜ فشص ٚاعزمطبة اٌمبئّخ اٌفشص فٟ اٌؼًّ ٌّزبثؼخ اٌؼاللخ رٚٚ ٚاألطشاف اٌظٕذٚق ِذ٠ش ث١ٓ االجزّبػبد ِٓ اٌؼذ٠ذ ػمذ رُ

 جذ٠ذح أخشٜ ثفشص اٌظٕذٚق حجُ ٚص٠بدح اٌمبئّخ ٌٍفشص اٌّشعِٛخ األ٘ذاف رحم١ك ألجً رارٗ ثبٌّٕٙبط اإلعزّشاس ٚع١زُ .ٌٍظٕذٚق

ح اٌظٕذٚق أ٘ذاف رحمك ّٛ  .اٌّشج

 الاجامتعات ال س بوعية
 وً ِٕٚبلشخ اٌؼًّ ع١ش ٌّزبثؼخ ِغزم١ٍٓ اٌغ١ش اٌظٕذٚق اداسح ِجٍظ ٚأػضبء ٌٍظٕذٚق اٌّحفظخ ِذ٠ش ث١ٓ اعجٛػٟ اجزّبع ػمذ ٠زُ

   ثبٌظٕذٚق ِزؼٍمخ ِٛاض١غ ِٓ ٠غزجذ ِب

 اجامتعات جملس ال دارة
 :اٌزب١ٌخ اٌفزشاد خالي ٚرٌه اٌؼمبس٠خ اٌفشص وغت طٕذٚق إداسح ٌّجٍظ اجزّبػبد أسثؼخ ػمذ رُ اٌظٕذٚق إٔطاللخ ِٕز

 .2012 فجشا٠ش شٙش خالي األٚي•

 .2012 ٔٛفّجش شٙش خالي اٌضبٟٔ•

 .2013 عجزّجش شٙش خالي اٌضالس•

 .2013 د٠غّجش شٙش خالي اٌشاثغ•

  .2014 ِبسط شٙش خالي اٌخبِظ•

 .2014 ِٓ اٌشاثغ اٌشثغ خالي اٌظٕذٚق إداسح ٌّجٍظ اٌغبدط االجزّبع ػمذ ع١زُ•
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 (م2014/04)رايل  13.01أ خر تليمي للوحدة 

 أ خر مس تجدات الصندوق

 تليمي الوحدة
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10 سعر الوحدة 10.19 10.94 11.52 12.48 13.01
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 الفرص احلالية للصندوق

 أ خر مس تجدات الصندوق
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 اٌزىٍفخ االعزضّبس اٌحبٌٟ ٌٍظٕذٚق
 (١ٍِْٛ لاير)

 اٌغٛل١خ اٌم١ّخ
 (١ٍِْٛ لاير)

 42 35 مكة المكرمة  -بطحاء قريش 

 7.3 6.5 الرياض - 26الياسمين 

 14 9.8 مخطط الطائف 

 8.5 5.3 الرياض - العارضأراضي 

 6.1 5.5 الرياض -بلك حي الملك عبذالعسيس 

 5.7 4.4 مكة المكرمة -أجياد السذ 

 2 2 الذمام -شقق اإلزدهار 

 12.4 السيولة المتبقية بالصنذوق

 98.4 80.9 اإلجمالي
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اٌغ١ٌٛخ 

 اٌّزجم١خ
شمك 

 اإلصد٘بس
 أج١بد اٌغذ

اٌٍّه 

 ػجذاٌؼض٠ض
 اٌؼبسع

ِخطظ 

 اٌطبئف
ا١ٌبع١ّٓ 

26 

 ثطحبء

 لش٠ش
 اعُ اٌّششٚع

 اٌّٛلغ ِىخ اٌّىشِخ  اٌش٠بع اٌطبئف اٌش٠بع اٌش٠بع ِىخ اٌّىشِخ اٌذِبَ -

- 15.6 56.1 28 5.3 164 6.5 68 
 اٌّششٚعل١ّخ 

 (لاير ١ٍِْٛ)

- 12.8%  7.8%  %19.6 %100.00 5.98 %  100%  58.33%  

ٔغجخ إِزالن 

اٌظٕذٚق 

 ٌٍّششٚع

12.4 2 4.4 5.5 5.3 9.8 6.5 35 

إعزضّبس 

اٌظٕذٚق 

 ثبٌّششٚع 

 (١ٍِْٛ لاير)

15% 2% 5% 7% 7% 12% 8% 43% 

إعزضّبس 

اٌظٕذٚق وٕغجخ 

ثم١ّخ األطٛي 

 اٌّذاسح

 أ خر مس تجدات الصندوق
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مجموعة لبٌع نتٌجة الصندوق حجم من %22.3 بنسبة للصندوق الثالث التوزٌع من االنتهاء تم 

 .العارض وحً الٌاسمٌن حً فً الواقعة القطع من

م2015 من األول الربع فً الرابع التوزٌع ٌكون أن المتوقع من.   



 
 
. 

 الفرص اللامئة

 

ُاٌخذِبد ٚإدخبي اٌزأص١ش أػّبي ِٓ االٔزٙبء ر. 

ٞاٌٛلف١خ اٌجٙبد ِٓ اٌؼذ٠ذ ِغ اٌزٛاطً خالي ِٓ اٌّششٚع رغ٠ٛك ػٍٝ اٌؼًّ جبس. 

ِٓ اٌٛلف١خ اٌجٙبد ِٛافمبد ػٍٝ ٌٍحظٛي اٌّزجؼخ ٌإلجشاءاد ٔز١جخ 2015َ ػبَ ثذا٠خ اٌفشطخ رظف١خ اٌّزٛلغ. 

 

 هبذة عن الفرصة
ث١ؼٗ صُ ِٚٓ طبثك 12 ِٓ ٠زىْٛ عىٕٟ ثشط إٔشبء ػٓ ػجبسح. 

2013َ-02-12 ثزبس٠خ اٌّششٚع ثذأ. 

لاير ١ٍِْٛ 35 ثّجٍغ اٌظٕذٚق ِشبسوخ رّذ. 

 
 الوضع اللامئ

 بطحاء كريش

 املوكع
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 الفرص اللامئة

 صور من تطورات املرشوع

 بطحاء كريش
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 26بليك اليامسني 

 الفرص اللامئة

ٞاألساضٟ لطغ ثبلٟ ث١غ ػٍٝ اٌؼًّ جبس. 

 

 هبذة عن الفرصة

ُاعؼبس٘ب اسرفبع ثؼذ اٌج١غ إػبدح ثغشع 2013َ-02-19 ثزبس٠خ 26 ِشثغ ا١ٌبع١ّٓ ثٍىٟ ششاء ر. 

ُ550َ2 ثّغبحخ لطغ 8 ثؼذد ٚاٌضٚا٠ب لطؼخ 32 ثؼذد 2َ 375 ِغبحخ ػٍٝ ٌألساضٟ رجضئخ ِحضش ػًّ ر. 

ُا٢ْ حزٝ لطؼخ 40 أطً ِٓ لطؼخ 33 ث١غ ر. 

 

 الفرتة اللادمة

 املوكع
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 خمطط الطائف

 الفرص اللامئة

 

ُاألسع ِخطظ الػزّبد اٌطبئف ِحبفظخ ألِبٔخ سعّٟ ثشىً اٌزمذَ ر. 
اٌالصِخ ٚاالػزّبداد اٌّٛافمبد ػٍٝ ٌٍحظٛي ِؼُٙ اٌزٛاطً ٚالصاي ج١ذ ثشىً اٌّؼبٍِخ رغ١ش.

 

 

 هبذة عن الفرصة
 

  ٚث١ؼٙب رط٠ٛش٘ب صُ اٌّخطظ ٚاػزّبد اٌالصِخ اٌزشاخ١ض ٚاعزخشاط األسع ششاء. 

  اٌّشثغ ٌٍّزش لاير 250 ثغؼش 2َ 449,187.72 األسع ِغبحخ. 

  اٌزظف١خ ٌغشع إضبف١خ ٌغٕخ اٌزّذ٠ذ إِىب١ٔخ ِغ عٕز١ٓ : اٌفشطخ ِذح. 
  لاير ١ٍِْٛ 9.8 ثم١ّخ اٌفشطخ فٟ اٌظٕذٚق شبسن.

 

 الوضع اللامئ

 املوكع
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 أ رايض العارض

 الفرص اللامئة

ُاٌمطغ ج١ّغ ػشع ر. 

ُلطغ صالس ٚاٌّزجمٟ ا٢ْ حزٝ لطغ خّظ ث١غ ر. 

ٞٚث١ؼٙب اٌمطغ ثبلٟ رغ٠ٛك ػٍٝ اٌؼًّ جبس. 

 

 هبذة عن الفرصة
فٟ اٌّزؼضشح اٌؼمبس٠خ اٌّغبّ٘بد ٌجٕخ لجً ِٓ اٌّمبَ اٌؼبسع ثّخطظ اٌؼٍٕٟ اٌّضاد خالي ششاؤ٘ب رُ لطغ صّبْ ػٓ ػجبسح 

  .2012َ إثش٠ً شٙش

أعؼبس٘ب اسرفبع ثؼذ اٌمطغ رٍه ث١غ ٘ٛ اٌششاء ِٓ اٌٙذف. 

 

 الوضع اللامئ

 املوكع
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 (منازل كسب)بكل يح املكل عبدالعزيز 
 الفرص اللامئة

الرسمٌة الجهات على التقدٌم خالل من الفلل إلى الكهرباء خدمة إدخال على العمل جاري. 

منها االنتهاء ٌتم لم التً البنود وإكمال االنشائٌة األعمال مالحظات تعدٌل على حالٌا العمل ٌتم. 

متخصصة تسوٌق شركة قبل من الفلل تسوٌق على العمل جاري. 

كامل بشكل للفلل الصحً الصرف شبكة توصٌل من االنتهاء تم. 

المتعلقة المعوقات بعض لوجود نتٌجة   2014 عام من الرابع الربع خالل المشروع من االنتهاء المتوقع من 

 على العمل جاري والتً .التصفٌة عملٌة تأخٌر شأنها من كان والتً الكهرباء خدمة إلدخال الرسمٌة باإلجراءات

 .حلها

 هبذة عن الفرصة
ٚٔظف عٕخ ِذح خالي (عؼٛدٞ لاير ١ٍِْٛ 28 ثحجُ) ٚث١ؼٙب عى١ٕخ فًٍ إٔشبء صُ اٌجٍه ششاء.   

2َ 9,631.85 :اٌجٍه ِغبحخ.   

ُ(2013َ-01-01) ثزبس٠خ اٌّششٚع إعزالَ ر. 

(لاير ١ٍِْٛ 5.5) ٟ٘ اٌّششٚع فٟ اٌظٕذٚق ِشبسوخ. 

 الوضع اللامئ

 املوكع

 الوعالن للسيارات
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 (منازل كسب)بكل يح املكل عبدالعزيز 

 الفرص اللامئة

 صور من املرشوع
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 أ جياد السد
 الفرص اللامئة

 ٚجبسٞ حب١ٌب اٌؼًّ ػٍٝ االعزحٛار ػٍٝ ثبلٟ اٌمطغ 5ِٓ اٌمطغ اٌّجبٚسح ٌٍمطؼخ سلُ % 91.6رُ ششاء ،. 

 ِٓ ٟٔ2015َِزٛلغ االٔزٙبء ِٓ اٌفشطخ خالي اٌشثغ اٌضب. 

 هبذة عن الفرصة
(750َ) اٌّىٟ اٌحشَ ِٓ ثبٌمشة رمغ ِزجبٚسح لطغ عجغ ػٓ ػجبسح. 

ُ2012/2/6َ ثزبس٠خ لاير ١ٍِْٛ 8.2 ثزىٍفخ ِشثغ ِزش 139.72 ِغبحزٙب رجٍغ ٚاٌزٟ (5) سلُ لطؼخ ششاء ر. 

ث١ؼٙب صُ ِٚٓ اٌالصِخ اٌجٕبء رشاخ١ض ٚاعزخشاط ٚاحذ ثظه دِجٙب صُ اٌمطغ ششاء ٘ٛ اٌٙذف. 

وغت ِجّٛػخ رٍّىٗ اٌّزجمٟ ٚاٌجضء ، ١ٍِْٛ 4.4 ثّجٍغ 5 سلُ اٌمطؼخ ِٓ ثجضء اٌظٕذٚق اعزضّش. 

 الوضع اللامئ

 املوكع

 موقع األرض

 برج البيت

 مستشفى أجياد

(م750)الحرم المكي   
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 صلق ال زدهار

 الفرص اللامئة

 

للمشروع اإلنشائٌة األعمال من %90 ٌقارب ما من االنتهاء تم. 

م2014 نوفمبر شهر خالل اإلنشائٌة األعمال من االنتهاء متوقع. 
المنطقة فً الكبرى الشركات من العدٌد مع التواصل خالل من المشروع مكونات بٌع على العمل جاري.

 هبذة عن الفرصة
 

 شمخ ثٙذف ث١ؼٙب ِٚٓ صُ اٌزظف١خ 35ػ١ٍٙب ثؼذد ػّبئش عى١ٕخ  5أساضٟ اعزضّبس٠خ ِزجبٚسح رمغ فٟ ِذ٠ٕخ اٌذِبَ ٚثٕبء ششاء. 
 ١ٍِْٛ لاير 15.6رجٍغ اٌزطٍفخ اإلجّب١ٌخ ٌٍّششٚع.

 ١ٍِْٛ لاير 2اعزضّش اٌظٕذٚق فٟ اٌّششٚع ثّجٍغ. 

 َ2015ِزٛلغ االٔزٙبء ِٓ اٌّششٚع ٚاٌزظف١خ خالي اٌشثغ األٚي ِٓ ػب. 

 

 الوضع اللامئ

 املوكع
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 صلق ال زدهار

 الفرص اللامئة

 صور من ال عامل املنجزة يف املرشوع
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جابة عىل اس تفساراتمك من خالل ال تصال بنا أ و زايرتنا 
ِ
وضكرمك عىل ثلتمك مبجموعة كسب املالية ويرسان ال

 :يف الفرع الرئييس للمجموعة عىل العنوان

 املروجيح  -العام الرايض صارع العليا 

 11375الرايض  395737ب .ص

 2079963فاكس  - 2079979هاتف 
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