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 هبذة غن امصندوق
 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، وذذ
 

 اٌظٕذٚق فىشح رؼزجش إر .األخ١شح األٚٔخ فٟ وغت ِجّٛػخ أطٍمزٙب اٌزٟ ا١ٌّّضح اٌظٕبد٠ك أدذ "اٌؼمبس٠خ اٌفشص وغت" طٕذٚق ٠ؼزجش

 فٟ اٌّخزٍفخ اٌؼمبس٠خ االعزضّبس٠خ اٌفشص اعزغالي إٌٝ رأع١غٗ ِٓ اٌظٕذٚق ِذ٠ش ٠ٙذف د١ش اٌؼمبس٠خ االعزضّبساد فٟ ٔٛػ١خ ٔمٍخ

   .االعزضّبس لشاس ارخبر فٟ عشػخ رزطٍت ٚاٌزٟ اٌٍّّىخ، أٔذبء
 

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

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

 طبيؼة وضاط امصندوق
 اٌفشص ٚرزٕٛع .االعزضّبس لشاس ارخبر فٟ عشػخ رزطٍت ٚاٌزٟ اٌٍّّىخ، أٔذبء فٟ اٌّخزٍفخ اٌؼمبس٠خ اإلعزضّبس٠خ اٌفشص اعزغالي

 :٠ٍٟ ِّب وً ث١ٓ اٌّغزٙذفخ

األساضٟ اٌخبَ ِٚخططبد ٚلطغ األساضٟ اٌّطٛسح. 

اٌؼمبساد اٌغى١ٕخ ٚاٌزجبس٠خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚاٌظذ١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ.  

2012/07/01َ هطالكته   ا 

 أسثؼخ عٕٛاد ِغ إِىب١ٔخ اٌزّذ٠ذ  

ٌٍزظف١خ فمظ ٌغٕز١ٓ إضبف١ز١ٓ  
 مدة امصندوق

١ٍِْٛ لاير وـذذ ألظٝ 500  جحم امصندوق 

 هوع امصندوق ػبَ شجٗ ِغٍك ط٠ًٛ األجً

 مدير امصندوق وأ مني احلفظ ِجّٛػخ وغت اٌّب١ٌخ

 املطور امرئيس ششوخ فخبِخ اٌجٕبء
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 ال جامتػات املنؼلدة مصاحل امصندوق

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

 جذ٠ذح أخشٜ ثفشص اٌظٕذٚق دجُ ٚص٠بدح اٌمبئّخ ٌٍفشص اٌّشعِٛخ األ٘ذاف رذم١ك ألجً رارٗ ثبٌّٕٙبط اإلعزّشاس ٚع١زُ .ٌٍظٕذٚق

ح اٌظٕذٚق أ٘ذاف رذمك ّٛ  .اٌّشج

 الاجامتػات ال س بوغية
 وً ِٕٚبلشخ اٌؼًّ ع١ش ٌّزبثؼخ ِغزم١ٍٓ اٌغ١ش اٌظٕذٚق اداسح ِجٍظ ٚأػضبء ٌٍظٕذٚق اٌّذفظخ ِذ٠ش ث١ٓ اعجٛػٟ اجزّبع ػمذ ٠زُ

   ثبٌظٕذٚق ِزؼٍمخ ِٛاض١غ ِٓ ٠غزجذ ِب

 اجامتػات جملس ال دارة
 خالي ٚرٌه اٌؼمبس٠خ اٌفشص وغت طٕذٚق إداسح ٌّجٍظ اجزّبػبد أسثؼخ ػمذ رُ اٌظٕذٚق إٔطاللخ ِٕز

 :اٌزب١ٌخ اٌفزشاد

  2012 فجشا٠ش شٙش خالي األٚي

 2012 ٔٛفّجش شٙش خالي اٌضبٟٔ

 2013 عجزّجش شٙش خالي اٌضالس

 2013 د٠غّجش شٙش خالي اٌشاثغ
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 (م2013/12/18)رايل  12.48أ خر تليمي نلوحدة 

 أ خر مس تجدات امصندوق
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 سعر الوحدة

 سعر الوحدة

 تليمي اموحدة
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 امفرص احلامية نلصندوق

 أ خر مس تجدات امصندوق
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 اٌزىٍفخ االعزضّبس اٌذبٌٟ ٌٍظٕذٚق
 (١ٍِْٛ لاير)

  اٌذب١ٌخ اٌم١ّخ
 (١ٍِْٛ لاير)

 38.7 35 هكة الوكرهة  -بطحاء لريش 

 35.2 31.9 الرياض - 26الياسوين 

 9.8 9.8 هخطط الطائف 

 11.9 8.9 الرياض - العارضأراضي 

 6.1 5.5 الرياض -بلك حي الولك عبذالعسيس 

 5.7 4.4 هكة الوكرهة -أجياد السذ 

 2 2 الذهام -شمك اإلزدهار 

 توت تصفيته الرياض - 10المورا 

 2.5 السيولة الوتبمية بالصنذوق

 111.9 100 اإلجوالي
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 نلصندوقامفرص احلامية 

 أ خر مس تجدات امصندوق
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اٌغ١ٌٛخ 

 اٌّزجم١خ
شمك 

 اإلصد٘بس
 أج١بد اٌغذ

اٌٍّه 

 ػجذاٌؼض٠ض
 اٌؼبسع

ِخطظ 

 اٌطبئف
ا١ٌبع١ّٓ 

26 

 ثطذبء

 لش٠ش
 اعُ اٌّششٚع

 اٌّٛلغ ِىخ اٌّىشِخ  اٌش٠بع اٌطبئف اٌش٠بع اٌش٠بع ِىخ اٌّىشِخ اٌذِبَ -

- 15.6 8.2 28 8.9 164 31.94 60 
 اٌّششٚعل١ّخ 

 (لاير ١ٍِْٛ)

- 12.8%  %54.00  %19.6 %100.00 5.98 %  100%  58.33%  

ٔغجخ إِزالن 

اٌظٕذٚق 

 ٌٍّششٚع

2.5 2 4.4 5.5 8.9 9.8 31.94 35 

إعزضّبس 

اٌظٕذٚق 

 ثبٌّششٚع 

 (١ٍِْٛ لاير)

2.5%  2%  4.4%  %5.5 %8.9 9.8%  31.9%  35%  

إعزضّبس 

اٌظٕذٚق وٕغجخ 

ثم١ّخ األطٛي 

 اٌّذاسح
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 امفرص املامئة

 

ُطبثك 12 ِٓ ِىْٛ ثشط ثٕبء سخظخ اعزخشاط ر 

ُاإلٔشبئٟ ا١ٌٙىً أػّبي ِٓ االٔزٙبء ر. 

ُِزىشس اٌضبِٓ اٌذٚس دزٝ اٌذاخ١ٍخ اٌزشط١جبد أػّبي ِٓ االٔزٙبء ر. 

ُٚاٌجٙٛ ٚاٌّّشاد اٌغشف ٌزأص١ش األصبس ِظٕغ ِغ اٌزؼبلذ ر. 

ٌٍٞجشط ٚاٌجبٔج١خ اٌشئ١غ١خ اٌٛاجٙبد ػٍٝ اٌؼًّ جبس. 

ٌٍٞجشط اٌىٙشثبء إدخبي ِؼبٍِخ إٔٙبء ػٍٝ اٌؼًّ جبس. 

2014َ-08-15 اإلٔشبئ١خ األػّبي إلٔزٙبء اٌّزٛلغ اٌزبس٠خ. 

 

  هبذة غن امفرصة

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

2013َ-02-12 ثزبس٠خ اٌّششٚع ثذأ. 

لاير ١ٍِْٛ 35 ثّجٍغ اٌظٕذٚق ِشبسوخ رّذ. 

 
 اموضع املامئ

 بطحاء كريش

 املوكع
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 امفرص املامئة

 صور من املرشوع

 بطحاء كريش
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 26بكل اميامسني 

 امفرص املامئة

 

ًّاٌظٕذٚق ِشزشوٟ ػٍٝ اٌج١غ ِٓ اٌّزذظٍخ اٌّجبٌغ ٚرٛص٠غ اٌجٍى١ٓ أدذ ث١غ ػٍٝ اٌؼ. 

ًّا٢خش اٌجٍه ػٍٝ اٌفًٍ ِٓ ػذد إٔشبء فىشح ػٍٝ اٌؼ. 

 

 هبذة غن امفرصة
 

ُثٙب االعزضّبس ٌٙذف 26 ِشثغ ا١ٌبع١ّٓ ثٍىٟ ششاء ر  

ُ2013َ-02-19 ثزبس٠خ اٌششاء ر. 

550َ2 ثّغبدخ ٚاٌضٚا٠ب لطؼخ ٌىً 2َ 375 ِغبدخ ػٍٝ ٌألساضٟ رجضئخ ِذضش ػًّ رُ لذ. 

 

 امفرتة املادمة

 املوكع
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 خمطط امطائف

 امفرص املامئة

 

ُاٌطبئف ِذبفظخ أِبٔخ أ١ِٓ ػٍٝ ٚػشضٙب ِمزشح ِٓ أوضش ػًّ ر. 

اٌّمذِخ اٌّمزشدبد أدذ ػٍٝ اٌّٛافمخ ػٍٝ ٌٍذظٛي األِبٔخ ِغ اٌّزبثؼخ. 

 

 

 

 هبذة غن امفرصة
 

  ٚث١ؼٙب رط٠ٛش٘ب صُ اٌّخطظ ٚاػزّبد اٌالصِخ اٌزشاخ١ض ٚاعزخشاط األسع ششاء. 

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

  اٌزظف١خ ٌغشع إضبف١خ ٌغٕخ اٌزّذ٠ذ إِىب١ٔخ ِغ عٕز١ٓ : اٌفشطخ ِذح. 

  لاير ١ٍِْٛ 9.8 ثم١ّخ اٌفشطخ فٟ اٌظٕذٚق شبسن. 

 

 اموضع املامئ

 املوكع
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 أ رايض امؼارض

 امفرص املامئة

 

ُاٌّّبصٍخ ٚاٌّج١ؼبد إٌّطمخ فٟ األعؼبس سطذ ر. 

ُإٌّبعجخ اٌج١غ أعؼبس رذذ٠ذ ر. 

ُاٌمطغ ج١ّغ ػشع ر. 

ُ2َ/لاير 1550 ثغؼش (132) سلُ اٌمطؼخ ث١غ ر. 

ٞٚث١ؼٙب اٌمطغ ثبلٟ رغ٠ٛك ػٍٝ اٌؼًّ جبس. 

 

 هبذة غن امفرصة
 

اٌؼمبس٠خ اٌّغبّ٘بد ٌجٕخ لجً ِٓ اٌّمبَ اٌؼبسع ثّخطظ اٌؼٍٕٟ اٌّضاد خالي ششاؤ٘ب رُ أساضٟ لطغ صّبْ ػٓ ػجبسح 

   .2012َ إثش٠ً شٙش فٟ اٌّزؼضشح

أعؼبس٘ب اسرفبع ثؼذ اٌمطغ رٍه ث١غ ٘ٛ اٌششاء ِٓ اٌٙذف. 

 
 اموضع املامئ

 املوكع
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 أ رايض امؼارض

 امفرص املامئة

 امنوع املساحة املطؼة  
نلمرت امتلكفة     

 املربع

ال خري  امتليمي

 نلمرت املربع
 مالحظات  سؼر امتليمي ال خري

 975,000 1300 871.25 سكني 750 30 1

للبيع هعروضة  

 975,000 1300 871.25 سكني 750 31 2

 975,000 1300 881.5 سكني 750 32 3

 975,000 1300 871.25 سكني 750 33 4

 1,149,189 1537.5 1178.75 سكني 747.44 92 5

 1,167,875 1562.5 1199.25 سكني 747.44 93 6

 5,806,261.5 1950 1517 سكنية  شمك 2977.57 90 7

1550تن البيع بـ  900,000 1500 1178.75 سكني 600 132 8  

 جدول يوحض تفاصيل أ رايض امؼارض

 (تسويلار, 21سنرشي)م من رشكيت 2013/10امتليمي ال خري اكن يف صهر 
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 (منازل كسب)بكل يح املكل غبدامؼزيز 
 امفرص املامئة

 

ُاٌزشط١ت أػّبي ِٓ %90 ٔغجزٗ ِب إٔجبص ر. 

ُاٌخبسج١خ اٌٛاجٙبد أػّبي ِٓ االٔزٙبء ر.   

ٞٔٙبئٟ ثشىً اٌّششٚع ٚاعزالَ اٌزشط١ت أػّبي أٙبء ػٍٝ اٌؼًّ جبس. 

ُا٢ْ دزٝ فًٍ 3 ث١غ رُ ٚلذ اٌفًٍ رغ٠ٛك ػ١ٍّخ فٟ اإلٔطالق ر. 

ُاٌفشطخ رظف١خ ثؼذ اٌج١غ ِٓ اٌّزذظٍخ اٌّجبٌغ رٛص٠غ ع١ز. 

2014َ ِٓ اٌضبٟٔ اٌشثغ خالي اٌّششٚع أزٙبء ِزٛلغ. 

  هبذة غن امفرصة

ٚٔظف عٕخ ِذح خالي (عؼٛدٞ لاير ١ٍِْٛ 28 ثذجُ) ٚث١ؼٙب عى١ٕخ فًٍ إٔشبء صُ اٌجٍه ششاء.   

2َ 9,631.85 :اٌجٍه ِغبدخ.   

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

(لاير ١ٍِْٛ 5.5) ٟ٘ اٌّششٚع فٟ اٌظٕذٚق ِشبسوخ. 

 اموضع املامئ

 املوكع

 الوعالن للسيارات
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 (منازل كسب)بكل يح املكل غبدامؼزيز 

 امفرص املامئة

 صور من املرشوع
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 أ جياد امسد
 امفرص املامئة

 

 ٚفٟ دبي ٌُ رزُ فغ١زُ ث١غ اٌمطؼخ  5اٌمطغ اٌّجبٚسح ٌٍمطؼخ سلُ ششاء ثبلٟ إِب ثإرّبَ رٛجٗ اٌفشطخ خالي اٌفزشح اٌمبدِخ ع١زضخ ،

 .ثغؼش ِٕبعت 5سلُ 

 هبذة غن امفرصة
 

(750َ) اٌّىٟ اٌذشَ ِٓ ثبٌمشة رمغ ِزجبٚسح لطغ عجغ ػٓ ػجبسح. 

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

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

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

 اموضع املامئ

 املوكع

 موقع األرض

 برج البيت

 مستشفى أجياد

(م750)الحرم المكي   
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 صلق ال زدهار

 امفرص املامئة

 

 اٌؼظُرُ االٔزٙبء ِٓ أػّبي. 

رُ االٔزٙبء ِٓ طت اٌذٚس اٌضبٟٔ ٚرشط١ت اٌذٚس األٚي. 

 ٞاٌضبٟٔٚ اٌجذء فٟ رشط١ت اٌذٚس , اٌؼًّ ػٍٝ طت عمف اٌذٚس اٌضبٌشجبس. 

 ًّاٌّجبٟٔٚ اٌجذء فٟ رشط١ت اٌذٚس اٌضبٌش ٌج١ّغ , ػٍٝ طت عمف اٌذٚس اٌشاثغ ع١زُ اٌؼ 

 هبذة غن امفرصة
 

 15,600,000شًٙشا ثشأط ِبي  18شمخ خالي ِذح  35ػّبئش عى١ٕخ ثؼذد  5ششاء أسع اعزضّبس٠خ ٚإٔشبء 

 2013/05/15َإٔطالق ػًّ اٌّششٚع 

ثؼذ االٔزٙبء ِٓ اإلٔشبءاد ٠زُ ث١غ اٌشمك ٚرظف١خ اإلعزضّبس. 

 ١ٍِْٛ لاير 2رّذ ِشبسوخ اٌظٕذٚق ثٍّجٍغ. 

 
 اموضع املامئ

 املوكع
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 صلق ال زدهار

 امفرص املامئة

 صور من ال غامل املنجزة يف املرشوع
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 امفرص املامئة

 

ُلاير 1,587,549  ثـ ٠مذس ث١ؼٙب جشاء اٌظٕذٚق ػٍٝ اٌّذمك ٚاٌؼبئذ األساضٟ وبًِ ث١غ ر. 

ُػجذاٌؼض٠ض اٌٍّه دٟ ثٍه فٟ االعزضّبس رغط١خ فٟ اٌج١غ ِجبٌغ ِٓ االعزفبدح ر. 

 

 هبذة غن امفرصة
 

ِشجغ ػبئذ ٚرذم١ك أعؼبس٘ب اسرفبع ثؼذ ومطغ ث١ؼٙب ثٙذف 10 اٌمّشا أساضٟ ششاء.   

عؼٛدٞ لاير 14,977,388  ثغؼش 10,174.5َ2 إجّب١ٌخ ثّغبدخ لطؼخ 20 ػٓ ػجبسح اٌجٍه . 

 

 اموضع املامئ

 10املمرا 

 املوكع
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اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٘برف   11375اٌش٠بع    395737ة  . ، ص 07062 – 37ِجّٛػخ وغت اٌّب١ٌخ ششوخ ِغبّ٘خ ِمفٍخ، رشخ١ض ١٘ئخ اٌغٛق اٌّب١ٌخ سلُ 

2079963فبوظ   2079979  

 
 
. 

 
 
. 

جابة ػىل اس تفساراتنك 
ِ
وضكرمك ػىل ثلتنك مبجموػة كسب املامية ويرسان ال

 :من خالل ال تصال بنا أ و زايرتنا يف امفرع امرئييس نلمجموػة ػىل امؼنوان

 املروجيح  -امؼام امرايض صارع امؼليا 

 11375امرايض  395737ب .ص

 2079963فاكس  - 2079979هاتف 
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