
 صافً لٍمة األصول

 تٕغثح أظٙش اٌرم١١ُ االعرششادٞ ٌٍٛحذج االعرصّاس٠ح ٌٍصٕذٚق أخفاظا  

% ِماسٔح ِغ ل١ّح اٌٛحذج تذا٠ح غشغ اٌصٕذٚق. ٠ٚرُ احرغاب عؼرش  5.5 

ٚحذج ٌٍصٕذٚق ِٓ خالي غشغ ِعّٛع خصَٛ اٌصرٕرذٚق ِرٓ ِرعرّرٛع 

أصٌٛٗ، شُ لغّح إٌاذرط ػرٍرٝ ػرذد ٚحرذاخ اٌصرٕرذٚق اٌرمرامرّرح  رٟ ٠رَٛ 

 اٌرم٠ُٛ. 

٠رُ ذم٠ُٛ اٌصٕذٚق ػٍٝ أعاط صا ٟ لر١رّرح أصرٛي اٌصرٕرذٚق، ٠ٚرؼرش  

صا ٟ ل١ّح األصٛي تأٔٙا ل١ّح اٌرصّر١رٓ ألصرٛي اٌصرٕرذٚق ِرٓ ِرمر١رّر١رٓ 

ِغرم١ٍٓ ِطشٚحا  ِٕٙا ظ١ّغ األذؼاب ٚاٌرشعرَٛ اٌرّرغرررىرمرح حرررٝ ذراس٠ر  

 اٌرم٠ُٛ، عٛاء وأد ِذ ٛػح أٚ ِم١ذج وأذؼاب سعَٛ ِغرىمح. 

 سعر الوحذة االسترشادي

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني
 التقرير نصف  السنوي
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 إعداد:  إدارة األصول 

 حمائك عن الصنذوق

 اسم الصنذوق صٕذٚق اٌعض٠شج ٌٍّشاس٠غ اٌغى١ٕح اٌصأٟ

 عملة الصنذوق اٌش٠اي اٌغؼٛدٞ

 نوع الصنذوق صٕذٚق ػماسٞ غشغ ػاَ ِرٛا ك ِغ اٌشش٠ؼح اإلعال١ِح 

 درجة المخاطر ِرٛعطح إٌٝ ػا١ٌح

شالز عٕٛاخ ِٓ ذاس٠  إغالق االشرشان، ٌّٚرذ٠رش اٌصرٕرذٚق 

اٌىك  ٟ اٌرّذ٠ذ ٌّذج عٕرح إظرا ر١رح إرا دػرد اٌرىراظرح ٚترؼرذ 

اٌىصٛي ػٍرٝ ِرٛا رمرح ٘ر١ر رح عرٛق اٌرّراي ٚإشرؼراس ِراٌرىرٟ 

 اٌٛحذاخ

 مذة الصنذوق

 مذٌر الصنذوق ششوح اٌعض٠شج ٌألٚساق اٌّا١ٌح

 آمٍن الحفظ ششوح اٌعض٠شج ٌألٚساق اٌّا١ٌح

 التوزٌعات النمذٌة ال ٠ٛظذ

 حجم تذاول الوحذات  ال ٠ٛظذ

 تارٌخ االبتذاء 3102ِاسط  32

 إجمالً صافً لٍمة األصول لاير 02.,650,,,0106

 عذد وحذات الصنذوق ٚحذج 13.,0602,611

 لٍمة الوحذة بذاٌة الطرح لاير 011 

 6121121/13لٍمة الوحذة فً  لاير 2.5,

 - 5.5 %  التغٍر فً سعر الوحذة 

 أهذاف الصنذوق

٠ٙذ  اٌصٕذٚق إٌٝ ذ١ّٕح سأط اٌّاي ػٍٝ اٌّذٜ اٌّرٛعػ ِٓ خالي االعرصّاس تشىً سم١غٟ  ٟ ػرذد 

ِٓ اٌّشاس٠غ اٌغى١ٕح اٌؼماس٠ح اٌصغ١شج ٚاٌّرٛعطح ٚرٌه ِٓ خالي االعرصّراس  رٟ اٌرفرشم اٌرّرعرذ٠رح 

اٌّمذِح ِٓ ػذد ِٓ اٌّطٛس٠ٓ اٌؼماس١٠ٓ اٌز٠ٓ ٠ؼًّ ِؼُٙ ِذ٠ش اٌصٕذٚق ِٓ خالي اإلٔشاء ٚاٌرررّرٍره 

% 5اٌىٍٟ أٚ اٌعضمٟ  ٟ اٌّشاس٠غ اٌؼماس٠ح اٌغى١ٕح تغشض إػادج ت١ؼٙا، وّا ٠ٍرضَ اٌصٕذٚق ترررٛص٠رغ 

 تىذ أدٔٝ ِٓ ِرىصالخ ت١غ اٌّشاس٠غ ػٍٝ  ِاٌىٟ اٌٛحذاخ ٚتّا ٠رٛا ك ِغ اٌششٚغ ٚاألحىاَ. 

 

 

 

 

ي صرٛ، ٚذش١ش ذٛلؼاخ دساعح اٌعذٜٚ أٚ األداء اٌراس٠خٟ اٌغاتك ٌٍمطاع اٌؼماسٞ أٔٗ  ١ٌظ تاٌعشٚسج د١ٌال  ػٍٝ األداء  ٟ اٌّغرمثرً ٚعرررىرْٛ أ ,1313-23ششوح اٌعض٠شج اٌّا١ٌح ٟ٘ ششوح ِشخصح ِٓ لثً ١٘ ح عٛق اٌّاي تاٌرشخ١ص سلُ   إخالء المسؤولٍة:

ٌذٜ ِذ٠شٖ أٚ أٞ تٕه ، ٚػٍٝ اٌّغرصّش أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ػٍُ تأْ ل١ّح اٌٛحذاخ االعرصّاس٠ح ٠ّىٓ أْ ذٕخرفرط ٚذرشذرفرغ  رٟ أٞ ٚلرد، ٚال ٠رّرىرٓ وٛد٠ؼح اٌصٕذٚق ػشظح ٌؼذد ِٓ اٌّخاغش اٌّصاحثح ٌٙزا إٌٛع ِٓ االعرصّاس وّا أْ االعرصّاس  ٟ اٌصٕذٚق ١ٌظ 

  ّغرصّش أْ ٠غرشد اٌّثٍغ األصٍٟ اٌّغرصّش ٚال تشأْ أ٠ح ػٛامذ.ٌٍ إػطاء أٞ ذأو١ذ تأْ إعرشاذ١ع١ح اٌصٕذٚق االعرصّاس٠ح عرٕفز تٕعاغ أٚ تأْ األ٘ذا  االعرصّاس٠ح ع١رُ ذىم١مٙا، ١ٌٚظ ٕ٘ان أٞ ظّاْ ٠مذَ

 توزٌع أصول الصنذوق



٠غرؼشض ٘زا اٌرمش٠ش ذطٛساخ ِشاس٠غ صٕذٚق اٌعض٠شج ٌٍّشاس٠غ اٌغى١ٕرح اٌرصرأرٟ خرالي اٌرٕرصر  

   ، ح١س ذٛصػد اعرصّاساخ اٌصٕذٚق ػٍٝ خّغح ِشاس٠غ:,310اٌصأٟ ٌٍؼاَ 

 :)المشروع األول) مشروع السحاب 

ذُ اٌرخاسض ِٓ ظضء ِٓ ِششٚع اٌغىاب اٌٛالغ تىٟ ّٔاس ظٕٛب غشب ِذ٠ٕح اٌرش٠راض، ِرٓ خرالي 

لطؼح عى١ٕح ِٓ اٌّششٚع ٚاعرخذاَ ِرىصالخ اٌث١غ العرىّاي ذط٠ٛش اٌرّرشرشٚع اٌرزٞ  02ت١غ ػذد 

ِرررش ِرشترغ ػرٍرٝ ٔصر  أسض  225-215   ٍح تّغاحاخ ذررشاٚغ تر١رٓ 02  ٠ٙذ  إٌٝ إٔشاء ػذد

 رٍرح عرىرٕر١رح، ٠ٚرعرشٞ حراٌر١را   02اٌّششٚع، ٚلذ ذُ االٔرٙاء ِٓ إٔعاص وا ح األػّاي اإلٔشام١ح ٌرؼرذد 

 ػشظٙا ٌٍث١غ  ٟ اٌغٛق تأعؼاس ِٕا غح.
 

   :)المشروع الثانً ) مشروع مشارف الخسامى 

% ِٓ اسض ِششٚع ِشاس  اٌخضاِٝ اٌٛالغ تؼشلح  ٟ ِذ٠ٕح اٌش٠اض ترّرغراحرح 1,ذُ ت١غ ِا ٔغثرٗ 

، ح١س ذُ ت١غ ػذد خّظ لطغ أساظٟ ٌغشض ذىم١ك ِىاعة سأط ِا١ٌح ٌٍّششٚع 1َ3,,56اظّا١ٌح 

ٚإػادج اعرصّاس ِرىصالخ اٌث١غ ٌرط٠ٛش تم١ح اٌّشاس٠غ، ورزٌره ٠رعرشٞ حراٌر١را  ػرشض اٌرّرررثرمرٟ ِرٓ 

 اساظٟ اٌّششٚع ٌٍث١غ  ٟ اٌغٛق تأعؼاس ِٕا غح.
 

  :)المشروع الثالث ) مشروع عرلة 

 ٍح ترّرغراحراخ  32ذٛاصٍد أػّاي إٔشاءاخ ِششٚع ػشلٗ  ٟ ِذ٠ٕح اٌش٠اض اٌزٞ تٙذ  إلٔشاء ػذد

، ح١س ٠رُ اٌؼًّ حا١ٌا  ػٍٝ ذٕف١ز أػّاي اٌررشرطر١رثراخ  3َ 026111ػٍٝ ِغاحح إظّا١ٌح ذثٍغ  3َ 255

 ١ال ٚ ذغ٠ٛمٙا تٙذ  إػادج اعرصّاس ِرىصالخ اٌث١غ ٌر٠ًّٛ ذط٠ٛرش ترالرٟ اٌرّرشرشٚع اٌرررٟ  03ٌؼذد 

 ١ال  ٟ ِشحٍح اٌثٕاء األٌٚرٝ، حر١رس  03ذؼرثش ظضء أعاع١ا  ِٓ اٌخطح اٌّا١ٌح ٌٍّششٚع.  ١ّا ال ذضاي 

 ٌُ ٠رُ ذٕف١ز أٞ ػ١ٍّاخ ت١غ ِثىشج، ٔظشا  ٌّا ذؼا١ٔح اٌغٛق اٌؼماس٠ح ِٓ ظؼ  إلثاي اٌّشرش٠ٓ.
 

 :)المشروع الرابع ) مشروع بذر 

ذٛاصٍد أػّاي إٔشاءاخ ِششٚع تذس تّخطػ اٌّض٠ٕٟ ظٕٛب ِذ٠رٕرح اٌرش٠راض، حر١رس ترٍرغرد ٔغرثرح 

، ٠ٚعشٞ حا١ٌا  ػشظٙرا 3َ 203  – 3َ 235 ١ال تّغاحاخ  02% ِٓ ذط٠ٛش ػذد 5,اإلٔعاص اٌى١ٍح 

ٌٍث١غ  ٟ اٌغٛق تأعؼاس ِٕا غح،  ١ّا ٠رُ اٌرخاسض ِٓ ِٓ أساظٟ اٌّششٚع اٌّرثرمر١رح ورمرطرغ أساظرٟ 

 ِؼاد ذعضمرٙا ٚإػادج اعرصّاس ظضء ِٓ ِرىصالخ اٌث١غ  ٟ اعرىّاي إٔشاءاخ اٌّششٚع.
 

  :)المشروع الخامس ) مشروع الرٌم 

ذٛاصٍد أػّاي إٔشاءاخ ِششٚع اٌش٠ُ اٌٛالغ تىٟ تطىاء لش٠ش تّىرح اٌرّرىرشِرح ٚاٌرزٞ ٠رثرؼرذ ػرٓ 

% ِرٓ أظرّراٌرٟ أػرّراي 51اٌىشَ اٌّىٟ لشاتح عثؼح و١ٍٛ ِرش، ٚاٌرٟ تٍغد ٔغرثرح اإلٔرعراص اٌرىرٍر١رح 

ٚحرذج عرىرٕر١رح  1,اٌّششٚع اٌزٞ ٠ٙذ  إٌٝ إٔشاء تٕا٠ر١ٓ عى١ٕر١رٓ ذرىرررٛٞ ورً ترٕرا٠رح ػرٍرٝ ػرذد 

، ٠شراس إٌرٝ اْ 3َ 2111، ػٍٝ أسض إظّاٌٟ ِغراحرررٙرا 3َ ,01  -  3َ 05تّغاحاخ ذرشاٚغ ت١ٓ 

خطح ذط٠ٛشاٌّششٚع ذؼرّذ تشىً سم١غٟ ػٍٝ اٌث١غ اٌّثىش ٌٍٛحذاخ ذىد اٌرٕف١ز، ٚاٌررٟ ٌرُ ٠رررىرمرك 

 ٔظشا ٌعؼ  اٌغٛق ِّا ادٜ اٌٝ ذأظ١ً اػّاي االٔشاء حرٝ ٠رُ ت١غ ٚحذاخ ِٓ اٌّششٚع.

 

تشىً ػاَ ذأششخ خطػ ذط٠ٛش ِشاس٠غ اٌصٕذٚق تىاٌح اٌعؼ  اٌرررٟ ذشرٙرذٖ اٌغرٛق اٌرؼرمراس٠رح  رٟ 

اٌٍّّىح ٚذثاغؤ اٌّث١ؼاخ  ٟ اٌّشاس٠غ اٌغى١ٕح ٚاٌرٟ ٔرط ػٕٙا ظغٛغ ػٍٝ اعؼراس اٌرثر١رغ ِرّرا دػرٝ 

 ِعٍظ اداسج اٌصٕذٚق اٌٝ اذخار لشاس تخفط اعؼاس اٌث١غ ٚاٌرشو١ض ػٍٝ اٌرخاسض ِٓ اٌّشاس٠غ.

 

ٔظشا  إٌٝ لشب إٔرٙاء  رشج ػًّ صٕذٚق اٌعض٠شج ٌٍّشاس٠غ اٌغى١ٕح اٌصأٟ، ٚ ٌّا  ر١رٗ ِرٓ ذرىرمر١رك  *

ػٍٝ ذّذ٠ذ ِذج اٌصٕذٚق عٕح إظا ر١رح ترغرشض  ٚا ك ِعٍظ إداسج اٌصٕذٚق ِصٍىح حٍّح اٌٛحذاخ،

 إػطاء ِض٠ذا  ِٓ اٌٛلد ٌرغ٠ٛك اٌٛحذاخ اٌغى١ٕح.

 صور ومواقع المشاريع  تعليق مدير الصندوق  

 المشروع األول 

 المشروع الثاني

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية الثاني
 التقرير نصف  السنوي
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 إعداد:  إدارة األصول 

 المشروع الثالث

 المشروع الرابع

 المشروع الخامس

ي صرٛ، ٚذش١ش ذٛلؼاخ دساعح اٌعذٜٚ أٚ األداء اٌراس٠خٟ اٌغاتك ٌٍمطاع اٌؼماسٞ أٔٗ  ١ٌظ تاٌعشٚسج د١ٌال  ػٍٝ األداء  ٟ اٌّغرمثرً ٚعرررىرْٛ أ ,1313-23ششوح اٌعض٠شج اٌّا١ٌح ٟ٘ ششوح ِشخصح ِٓ لثً ١٘ ح عٛق اٌّاي تاٌرشخ١ص سلُ   إخالء المسؤولٍة:

ٌذٜ ِذ٠شٖ أٚ أٞ تٕه ، ٚػٍٝ اٌّغرصّش أْ ٠ىْٛ ػٍٝ ػٍُ تأْ ل١ّح اٌٛحذاخ االعرصّاس٠ح ٠ّىٓ أْ ذٕخرفرط ٚذرشذرفرغ  رٟ أٞ ٚلرد، ٚال ٠رّرىرٓ وٛد٠ؼح اٌصٕذٚق ػشظح ٌؼذد ِٓ اٌّخاغش اٌّصاحثح ٌٙزا إٌٛع ِٓ االعرصّاس وّا أْ االعرصّاس  ٟ اٌصٕذٚق ١ٌظ 

  ّغرصّش أْ ٠غرشد اٌّثٍغ األصٍٟ اٌّغرصّش ٚال تشأْ أ٠ح ػٛامذ.ٌٍ إػطاء أٞ ذأو١ذ تأْ إعرشاذ١ع١ح اٌصٕذٚق االعرصّاس٠ح عرٕفز تٕعاغ أٚ تأْ األ٘ذا  االعرصّاس٠ح ع١رُ ذىم١مٙا، ١ٌٚظ ٕ٘ان أٞ ظّاْ ٠مذَ


