
 حقائق عن الصندوق

 اسم الصندوق صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية 

 عملة الصندوق الريال السعودي

 نوع الصندوق صندوق عقاري طرح عام متوافق مع الشريعة اإلسالمية 

 درجة المخاطر متوسطة إلى عالية

ثالث سنوات من تاريخ إغالق االشتراك، ولمدديدر الددنددوق       

الحق في التمديد لمدة سندة إادافديدة إعا دعدا الدحدا دة و دعدد                     

الحدول علدى مدوافدقدة  ديد دة سدوق الدمدال وإشدعدار مدالدكدي                            

 الوحدات

 مدة الصندوق

 مدير الصندوق شركة الجزيرة لألوراق المالية

 آمين الحفظ شركة الجزيرة لألوراق المالية

 التوزيعات النقدية ريال لكل وحدة من وحدات الدندوق 70.09

 حجم تداول الوحدات  وحدة 81,31,

 تاريخ االبتداء 50,5يناير  51

 إجمالي صافي قيمة األصول ريال 2.,55187,120

 وحدة ,.991817,
 عدد وحدات الصندوق

 قيمة الوحدة بداية الطرح ريال 00, 

 3/6/03//6قيمة الوحدة في  ريال 5.,5,

    26.2 %  التغير في سعر الوحدة 

 أهداف الصندوق

يهدف الدندوق إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط من خالل االستثمار  شكل رئيسي في عددد    

من المشاريع السكنية العقارية الدغيرة والمتوسطة وعلك من خالل االستثمدار فدي الد درم الدمدجدديدة               

المقدمة من عدد من المطورين العقاريين الذين يعمل معهم مدير الدندوق من خالل اإلنشاء والدتدمدلدك       

الكلي أو الجزئي في المشاريع العقارية السكنية  غرض إعادة  يعها، كما يهدف الدنددوق إلدى تدو يدع         

متحدالت  يع كل مشروع على حده، وعلك خالل شهر من إنتهاء  يع المشروع إلى مالكدي الدوحددات      

 . و ما يتوافق مع الشروط واألحكام

 صافي قيمة األصول

 دندسد دة      أظهر التقييم االسترشادي للدوحددة االسدتدثدمداريدة لدلدددنددوق ندمدوا                    

ويتم احتساب سعر .  مقارنة مع قيمة الوحدة  داية طرح الدندوق%  5.,5

وحدة للدندوق من خالل طرح مجموع خدوم الددنددوق مدن مدجدمدوع             

أصوله، ثم قسمة الناتد  عدلدى عددد وحددات الددنددوق الدقدائدمدة فدي يدوم                            

 . التقويم

يتم تقويم الدندوق على أساس صافي قديدمدة أصدول الددنددوق، ويدعدرف                 

صافي قيمة األصول  أنها قيمة التثميدن ألصدول الددنددوق مدن مدقديدمديدن                   

مستقلين مطروحا  منها  ميع األتعاب والدرسدوم الدمدسدتدحدقدة حدتدى تداريدخ                   

 . التقويم، سواء كانا مدفوعة أو مقيدة كأتعاب رسوم مستحقة

 سعر الوحدة االسترشادي

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 التقرير نصف  السنوي

 6302يونيو  03

 

إدارة األصول :  إعداد  

 توزيع أصول الصندوق

ل صدو ، وتشير توقعات دراسة الجدوى أو األداء التاريخي السا ق للقطاع العقاري أنه  ليس  الضرورة دليال  على األداء في المستدقد دل وسدتدكدو  أ           ,0909-89شركة الجزيرة المالية  ي شركة مرخدة من ق ل  ي ة سوق المال  الترخيص رقم :  إخالء المسؤولية

لدى مديره أو أي  نك ، وعلى المستثمر أ  يكو  على علم  أ  قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أ  تنخد دو وتدرتد دع فدي أي وقدا، وال يدمدكدن                       كوديعة الدندوق عراة لعدد من المخاطر المداح ة لهذا النوع من االستثمار كما أ  االستثمار في الدندوق ليس 

  .مستثمر أ  يسترد الم لغ األصلي المستثمر وال  شأ  أية عوائدلل إعطاء أي تأكيد  أ  إستراتيجية الدندوق االستثمارية ستن ذ  نجاح أو  أ  األ داف االستثمارية سيتم تحقيقها، وليس  ناك أي اما  يقدم



 إشارة إلى انتهاء مدة تمديد صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية األول التي انتها في 

نود إطالعكم على تطورات استثمارات الدندوق وكذلك ما يتم عمله مدن     ,,1/50/  52تاريخ 

 هود للتخارج من االستثمارات المت قية، حيث تدو عدا اسدتدثدمدارات الددنددوق عدلدى أر دعدة                       

من أصدول  %  30مشاريع سكنية، تم التخارج  الكامل من المشروع  األول والمشروع الثالث و 

من القيمة االسدمديدة      %  70المشروع الرا ع وتو يع متحدالتها على حملة الوحدات  ما يوا ي 

% 22للوحدات االستثمارية، وقد حقق مشدروع الديداسدمديدن  دمدديدندة الدريداض أر داحدا   دندسد دة                               

وفيما يلي ن ذة عدن الدمدشداريدع        %.  51ومشروع الروا ي  مدينة الدمام والذي حقق أر احا   لغا 

 :قيد التخارج 

  المشروع الثاني : 

مشروع ال ندرية  مدينة الخ ر الذي يهدف إلى إنشاء عمارة سكدنديدة مدكدوندة مدن خدمدسدة ادوار                   

مدتدر مدر دع، عدلدى أرض                585  -  ,9,شقة سكنية، تتدراوح مسداحدتدهدا  ديدن               85تحتوي على 

وقد تم االنتهاء من كافة أعمال التطوير واإلنشاء  المشروع، و يدتدم     .  متر مر ع ,77,مساحتها 

مدن الد دلدديدة وكدتدا دة             (  الشدقدق  )  حاليا  العمل على إنهاء إ راءات فر  صكوك الوحدات السكنية   

العدل، حتى نتمكن من إنهاء إ راءات  يع عدد من الوحدات السكنية و يسعى حدالديدا الدراغد ديدن          

وحيث أ  الدمدشدروع        .  في شراء الوحدات للحدول على تمويل من ال نوك إلتمام عملية الشراء

يتكو  من  نايتين متالصقتين لذلك سيتركز ال يع في  زء واحد عدلدى أ  يدتدم السدعدي لدتدأ ديدر                     

الجزء األخر لتسهيل  يع  ذا الجزء المؤ ر على المستثمرين الراغ ديدن فدي الدعدقدارات الدمددرة               

للدخل، وعليه فقد تم التواصل مع أكثر من  هة تسويقية لل حدث عدن عدقدد تدأ ديدري واحدد مدع                    

 . استمرار  هود ال يع  الكامل

 

 المشروع الرابع: 

من الوحدات السكنية في المشروع الرا ع وتمثدل  %  30تم تو يع دفعة نقدية من متحدالت  يع 

وحدة سكنيدة والدمدقدامدة         53وحدة من أ مالي عدد وحدات المشروع ال الغة  55 ذه النس ة عدد 

. متر مر ع الواقعة في مخطط دانة الياسدمديدن فدي مدديدندة الدريداض                1273,على ارض  مساحة 

ويتم التو يع لهذه الدفعة ق ل اكتمال التخارج الكامل من المشروع وعلك رغ ة في الددرف فدي     

 .اقرب وقا ممكن، على أ  يتم صرف متحدالت  يع الوحدات المت قية فور  يعها 

 

 صور المشاريع تعليق مدير الصندوق  

 مشروع البندرية

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 التقرير نصف  السنوي

 6302يونيو  03

 

إدارة األصول :  إعداد  

 مشروع دانة الياسمين

ل صدو ، وتشير توقعات دراسة الجدوى أو األداء التاريخي السا ق للقطاع العقاري أنه  ليس  الضرورة دليال  على األداء في المستدقد دل وسدتدكدو  أ           ,0909-89شركة الجزيرة المالية  ي شركة مرخدة من ق ل  ي ة سوق المال  الترخيص رقم :  إخالء المسؤولية

لدى مديره أو أي  نك ، وعلى المستثمر أ  يكو  على علم  أ  قيمة الوحدات االستثمارية يمكن أ  تنخد دو وتدرتد دع فدي أي وقدا، وال يدمدكدن                       كوديعة الدندوق عراة لعدد من المخاطر المداح ة لهذا النوع من االستثمار كما أ  االستثمار في الدندوق ليس 

  .مستثمر أ  يسترد الم لغ األصلي المستثمر وال  شأ  أية عوائدلل إعطاء أي تأكيد  أ  إستراتيجية الدندوق االستثمارية ستن ذ  نجاح أو  أ  األ داف االستثمارية سيتم تحقيقها، وليس  ناك أي اما  يقدم


