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نبذة عن الصندوق
طٕذٚق وغت اٌفشص اٌؼمبس٠خ ٘ ٛطٕذٚق اعزضّبس ػمبس ٞػبَ شجٗ ِغٍك ط ً٠ٛاألجً ثشأط ِبي لذسٖ  500,000,000لاير عؼٛدٞ
وحذ ألظ ،ٝرجٍغ ِذرٗ  4عٕٛاد ِغ إِىبٔ١خ رّذ٠ذ٘ب ٌغٕز ٓ١إضبف١زٌ ٓ١غشع اٌزظف١خ فمظ رجذأ ِٓ ٔٙب٠خ اٌغٕخ اٌشاثؼخ.
٠ؼزجش طٕذٚق "وغت اٌفشص اٌؼمبس٠خ" أحذ اٌظٕبد٠ك اٌّّ١ضح اٌز ٟأطٍمزٙب ِجّٛػخ وغت ،إر رؼزجش فىشح اٌظٕذٚق ٔمٍخ ٔٛػ١خ فٟ
االعزضّبساد اٌؼمبس٠خ ح١ش ٙ٠ذف ِذ٠ش اٌظٕذٚق ِٓ رأع١غٗ إٌ ٝاعزغالي اٌفشص االعزضّبس٠خ اٌؼمبس٠خ اٌّخزٍفخ ف ٟأٔحبء اٌٍّّىخ،
ٚاٌز ٟرزطٍت عشػخ ف ٟارخبر لشاس االعزضّبس.
٠زُ ارخبر لشاس االعزضّبس ف ٟاٌفشص اٌؼمبس٠خ ِٓ خالي فش٠ك ػًّ ِزخظض ٚرٌه ثبٌزؼبِ ْٚغ ششوبد ػمبس٠خ أ ٚاعزشبس٠خ أ١ِٕٙ ٚخ
ِزخظظخ رؼًّ ػٍ ٝدساعخ اٌجذائً إٌّبعجخ ٚاالعزغالي األِضً ٌٍفشص اٌؼمبس٠خ اٌّزبحٗ.

طبيعة نغاط الصندوق
اعزغالي اٌفشص اإلعزضّبس٠خ اٌؼمبس٠خ اٌّخزٍفخ ف ٟأٔحبء اٌٍّّىخٚ ،اٌز ٟرزطٍت عشػخ ف ٟارخبر لشاس االعزضّبسٚ .رزٕٛع اٌفشص
اٌّغزٙذفخ ث ٓ١وً ِّب :ٍٟ٠
 األساض ٟاٌخبَ ِٚخططبد ٚلطغ األساض ٟاٌّطٛسح.
 اٌؼمبساد اٌغىٕ١خ ٚاٌزجبس٠خ ٚاٌظٕبػ١خ ٚاٌظح١خ ٚاٌزؼٍ١ّ١خ.

إنطالقته

َ2012/01/07

مدة الصندوق

أسثغ عٕٛاد ِغ إِىبٔ١خ اٌزّذ٠ذ
ٌغٕز ٓ١إضبف١زٌٍ ٓ١زظف١خ فمظ

حجه الصندوق

 ْٛ١ٍِ 500لاير وـحذ ألظٝ

نوع الصندوق

ػبَ شجٗ ِغٍك ط ً٠ٛاألجً

مديز الصندوق وأمني احلفظ

ِجّٛػخ وغت اٌّبٌ١خ

املطور الزئيط

ششوخ فخبِخ اٌجٕبء
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اإلجتناعات املنعقدة لصاحل الصندوق
االجتناعات الدورية
رُ ػمذ اٌؼذ٠ذ ِٓ االجزّبػبد ثِ ٓ١ذ٠ش اٌظٕذٚق ٚاألطشاف ر ٚٚاٌؼاللخ ٌّزبثؼخ ع١ش اٌؼًّ ف ٟاٌفشص اٌمبئّخ ٚاٌغؼٌ ٟزظف١زٙب
حغت اٌجذٚي اٌضِٕ ٟاٌّمزشح.

االجتناعات األصبوعية
٠زُ ػمذ اجزّبع أعجٛػ ٟثِ ٓ١ذ٠ش اٌّحفظخ ٌٍظٕذٚق ٚأػضبء ِجٍظ إداسح اٌظٕذٚق غ١ش اٌّغزمٌٍّ ٓ١زبثؼخ ع١ش اٌؼًّ ِٕٚبلشخ وً
ِب ٠غزجذ ِٓ ِٛاض١غ ِزؼٍمخ ثبٌظٕذٚق.

اجتناعات دللط اإلدارة
ِٕز إٔطاللخ اٌظٕذٚق رُ ػمذ عزخ اجزّبػبد ٌّجٍظ إداسح طٕذٚق وغت اٌفشص اٌؼمبس٠خ ٚرٌه خالي اٌفزشاد اٌزبٌ١خ:

األول

فجشا٠ش 2012

الثاني

ٔٛفّجش 2012

الثالث

عجزّجش 2013

الزابع

د٠غّجش 2013

اخلامط

ِبسط 2014

الضادظ

د٠غّجش 2014

2
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آخز مضتجدات الصندوق

تقييه الوحدة

*المصدرwww tadawul com sa :

آخر تقٌٌم لسعر الوحدة كان بتارٌخ 2014/10/26م بقٌمة  14.35لاير.
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الفزص احلالية للصندوق
التللفة

االصتثنار احلالي للصندوق
بطحاء قريش -

(مليون ريال)

(مليون ريال)

مكة المكرمة

35

46.5

الرياض

2.2

2.7

9.8

14.7

4.4

6.1

5.5

6.2

4.4

6.8

2

2

الياسمين - 26

مخطط الطائف
أراضي العارض -

الرياض

بلك حي الملك عبدالعزيز -
أجياد السد -

القينة الضوقية

الرياض

مكة المكرمة

شقق اإلزدهار -

الدمام

3.4

السيولة المتبقية بالصندوق
66.7

اإلجمالي

88.4

آخز مضتجدات الصندوق
 تم خالل الفترة الماضٌة القٌام باإلجراءات الالزمة للتوزٌع الثالث والرابع لجزء من رأس
مال الصندوق باإلضافة الى االرباح المحققة من البٌع على المستثمرٌن حٌث تم توزٌع ما
ٌقارب  36.5ملٌون لاير.
 تم اتخاذ قرار من مجلس ادارة الصندوق بتصفٌة الفرص الحالٌة للصندوق وعدم إجراء أي
طروحات او استثمارات جدٌدة ،ومن ثم تصفٌة الصندوق.
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بطحاء قزيػ
نبذة عن الفزصة
 ػجبسح ػٓ إٔشبء ثشط عىٕ٠ ٟزى 12 ِٓ ْٛطبثك  ِٓٚصُ ث١ؼٗ.
 ثذأ اٌّششٚع ثزبس٠خ .َ2013-02-12
٠ شبسن اٌظٕذٚق ثّجٍغ  ْٛ١ٍِ 35لاير ف٘ ٟزٖ اٌفشطخ.

الوضع القائه
 رُ االٔزٙبء ِٓ جّ١غ أػّبي اإلٔشبء ثشىً وبًِ.
 رُ إ٠مبف ِؼبٍِخ ث١غ اٌجشط ػٍ ٝاٌجٙبد اٌٛلف١خ ٔظشا ً ألْ ٘١ئخ إٌظش ٌُ رؼظ اٌؼمبس حمٗ ف ٟاٌزم.ُ١١
 رُ ثحّذ هللا رأج١ش اٌجشط ثشىً وبًِ ثؼمذ ط ً٠ٛاألِذ ِّب ٠غ ًٙػٍّ١خ ث١غ اٌجشط.
 ف ٟاٌٛلذ اٌحبٌ٠ ٟزُ رغ٠ٛك اٌجشط ِٓ خالي اٌزفبٚع ِغ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجٙبد ٌج١غ اٌجشط.

املوقع
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بطحاء قزيػ
صور من املغزوع
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بللي اليامسني 26
نبذة عن الفزصة
 رُ ششاء ثٍى ٟاٌ١بعِّ ٓ١شثغ  26ثزبس٠خ  َ2013-02-19ثغشع إػبدح اٌج١غ ثؼذ اسرفبع اعؼبس٘ب.
 رُ ػًّ ِحضش رجضئخ ٌألساض ٟػٍِ ٝغبحخ  2َ 375ثؼذد  32لطؼخ ٚاٌضٚا٠ب ثؼذد  8لطغ ثّغبحخ .2َ550

الفرتة القادمة
 رُ ث١غ  37لطؼخ .
 جبس ٞاٌؼًّ حبٌ١ب ػٍ ٝرغ٠ٛك اٌضالس لطغ اٌّزجم١خ ٚاٌجبٌغ ِغبحزٙب االجّبٌ١خ (ِ )1,125زش ِشثغ.

املوقع
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خمطط الطائف
نبذة عن الفزصة





ششاء األسع ٚاعزخشاط اٌزشاخ١ض اٌالصِخ ٚاػزّبد اٌّخطظ صُ رط٠ٛش٘ب ٚث١ؼٙب.
ِغبحخ األسع  2َ 449,187.72ثغؼش  250لاير ٌٍّزش اٌّشثغ.
ِذح اٌفشطخ  :عٕزِ ٓ١غ إِىبٔ١خ اٌزّذ٠ذ ٌغٕخ إضبف١خ ٌغشع اٌزظف١خ.
شبسن اٌظٕذٚق ف ٟاٌفشطخ ثمّ١خ  ْٛ١ٍِ 9.8لاير.

الوضع القائه
 رُ اٌزمذَ ثشىً سعّ ٟألِبٔخ ِحبفظخ اٌطبئف الػزّبد ِخطظ األسع.
 نظرً ا لتأخر إجراءات اعتماد المخطط من أمانة محافظة الطائف وبعد عرض ذلك على مجلس إدارة الصندوق فقد تقرر بٌع
األرض وتصفٌة الفرصة بعد اعتماد المخطط حفاظا ً على االلتزام بالجدول الزمنً.
 رغ١ش اٌّؼبٍِخ ثشىً ألً ِٓ اٌّطٍٛة ٔظشا ً ٌإلجشاءاد اٌحى١ِٛخ اٌطٍ٠ٛخٚ ،الصاي اٌزٛاطً ِؼ ُٙثشىً ِغزّش ٌٍحظٛي
ػٍ ٝاٌّٛافمبد ٚاالػزّبداد اٌالصِخ.
 جبس ٞاٌّزبثؼخ ِغ إحذ ٜاٌجٙبد اٌحى١ِٛخ ٌغشع ث١غ األسع ٌزٍه اٌجٙخ.

املوقع
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أراضي العارض
نبذة عن الفزصة
 ػجبسح ػٓ صّبْ لطغ رُ ششاؤ٘ب خالي اٌّضاد اٌؼٍٕ ٟثّخطظ اٌؼبسع اٌّمبَ ِٓ لجً ٌجٕخ اٌّغبّ٘بد اٌؼمبس٠خ اٌّزؼضشح فٟ
شٙش إثش.َ2012 ً٠
 اٌٙذف ِٓ اٌششاء ٘ ٛث١غ رٍه اٌمطغ ثؼذ اسرفبع أعؼبس٘ب.

الوضع القائه
 رُ ث١غ عجغ لطغ ِٓ األساض.ٟ
 اٌّزجم ٟلطؼخ سلُ ٚ 90جبس ٞاٌؼًّ ػٍ ٝرغ٠ٛمٙب.

املوقع
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بلم حي امللم عبدالعشيش (مناسل كضب)
نبذة عن الفزصة

 ششاء اٌجٍه صُ إٔشبء فًٍ عىٕ١خ ٚث١ؼٙب (ثحجُ  ْٛ١ٍِ 28لاير عؼٛد )ٞخالي ِذح عٕخ ٔٚظف.
ِ غبحخ اٌجٍه.2َ 9,631.85 :
 رُ إعزالَ اٌّششٚع ثزبس٠خ (.)َ2013-01-01
ِ شبسوخ اٌظٕذٚق ف ٟاٌّششٚع ٘ ْٛ١ٍِ 5.5( ٟلاير).

الوضع القائه
 تأخر دخول الكهرباء فً المشروع باإلضافة إلى ضعف السوق العقاري خصوصا ً القطاع السكنً أدى إلى
تأخر فً تصفٌة المشروع.
 حالًٌا تم التعاقد مع أحد أكبر شركات التسوٌق العقاري (بصمة) لبٌع الفلل (حتى هذا التارٌخ تم بٌع فلتٌن).

املوقع
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بلم حي امللم عبدالعشيش (مناسل كضب)
صور من املغزوع
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أجياد الضد
نبذة عن الفزصة
 ػجبسح ػٓ عجغ لطغ ِزجبٚسح رمغ ثبٌمشة ِٓ اٌحشَ اٌّى.)2َ750( ٟ
 رُ ششاء لطؼخ سلُ (ٚ )5اٌز ٟرجٍغ ِغبحزٙب ِ 139.72زش ِشثغ ثزىٍفخ  ْٛ١ٍِ 8.2لاير ثزبس٠خ .َ2012/2/6
 اٌٙذف ٘ ٛششاء اٌمطغ صُ دِجٙب ثظه ٚاحذ ٚاعزخشاط رشاخ١ض اٌجٕبء اٌالصِخ  ِٓٚصُ ث١ؼٙب.
 اعزضّش اٌظٕذٚق ثجضء ِٓ اٌمطؼخ سلُ  5ثّجٍغ ٚ ،ْٛ١ٍِ 4.4اٌجضء اٌّزجم ٟرٍّىٗ ِجّٛػخ وغت.

الوضع القائه

 تم االستحواذ على أكثر من  %91من مجمل األراضً من خالل موافقة جزء من المالك على البٌع وتثبٌت ذلك عند
القاضً.
 تم إصدار حكم من القاضً بإنفاذ عملٌة البٌع بالكامل وإلزام المالك (المعارضٌن) بالبٌع.
 قام مالك الـ %9باالعتراض ورفع ذلك إلى محكمة االستئناف.
 أوردت محكمة االستئناف بعض المالحظات على الحكم.
 تم عقد جلسة لدى القاضً بتارٌخ 1436/2/16هـ لمناقشة مالحظات االستئناف.
 تم عقد جلسة أخرى بتارٌخ 1436/5/14هـ وفٌها قام القاضً باإلجابة على مالحظات االستئناف واالبقاء على الحكم
السابق بنفاذ البٌع.
 متوقع خالل الفترة المقبلة صدور الحكم النهائً من محكمة االستئناف.

املوقع
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عقق اإلسدهار
نبذة عن الفزصة





ششاء أساض ٟاعزضّبس٠خ ِزجبٚسح رمغ فِ ٟذٕ٠خ اٌذِبَ ٚثٕبء  5ػّبئش عىٕ١خ ػٍٙ١ب ثؼذد  35شمخ ثٙذف ث١ؼٙب  ِٓٚصُ اٌزظف١خ.
رجٍغ اٌزطٍفخ اإلجّبٌ١خ ٌٍّششٚع  ْٛ١ٍِ 15.6لاير.
اعزضّش اٌظٕذٚق ف ٟاٌّششٚع ثّجٍغ  ْٛ١ٍِ 2لاير.
ِزٛلغ االٔزٙبء ِٓ اٌّششٚع ٚاٌزظف١خ خالي ثذا٠خ اٌشثغ اٌضبٔ ِٓ ٟػبَ .2015

الوضع القائه
 جاري العمل على تسوٌق المشروع من خالل التفاوض مع العدٌد من الجهات الراغبة بالشراء.
 هنالك عوائق تصعب عملٌة البٌع والتً تتلخص فً كثرة العروض الموجودة فً منطقة المشروع ،باإلضافة الى الركود فً
الطلب على الوحدات السكنٌة.

املوقع
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عقق اإلسدهار

صور من األعنال املنجشة يف املغزوع
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