
 حمائك عن الصنذوق

 اسم الصنذوق صْذٗق اىصضٝشة ىيَشاسٝع اىغنْٞة 

 عملة الصنذوق اىشٝاه اىغع٘دٛ

 نوع الصنذوق صْذٗق عقاسٛ طشض عاً ٍح٘افق ٍع اىششٝعة اإلعالٍٞة 

 درجة المخاطر ٍح٘عطة إىٚ عاىٞة

ذالخ عْ٘ات ٍِ جاسٝخ إغالق االشحشاك، ٗىَدذٝدش اىددْدذٗق 

اىحق فٜ اىحَذٝذ ىَذة عْدة إادافدٞدة إرا دعدث اىدحداشدة ٗ دعدذ 

اىحد٘ه عيدٚ ٍد٘افدقدة ٕدٞد دة عد٘ق اىدَداه ٗإشدعداس ٍداىدندٜ 

 اى٘حذات

 مذة الصنذوق

 مذير الصنذوق ششمة اىصضٝشة ىألٗساق اىَاىٞة

 آمين الحفظ ششمة اىصضٝشة ىألٗساق اىَاىٞة

 التوزيعات النمذية لاير ىنو ٗحذة ٍِ ٗحذات اىدْذٗق 50.03

 حجم تذاول الوحذات  ٗحذة 81,41,

 تاريخ االبتذاء 50,5ْٝاٝش  51

 إجمالي صافي ليمة األصول ٝاه 5015251845

 ٗحذة 08.,3,152, 
 عذد وحذات الصنذوق

 ليمة الوحذة بذاية الطرح لاير 00, 

 30/2/2013ليمة الوحذة في  لاير ,5.4,,

    15.41 %  التغير في سعر الوحذة 

 أهذاف الصنذوق

ٖٝذف اىدْذٗق إىٚ جَْٞة سأط اىَاه عيٚ اىَذٙ اىَح٘عظ ٍِ خاله االعحرَاس  شنو سئٞغٜ فٜ عدذد 

ٍِ اىَشاسٝع اىغنْٞة اىعقاسٝة اىدغٞشة ٗاىَح٘عطة ٗرىل ٍِ خاله االعحرَداس فدٜ اىد دشم اىدَدصدذٝدة 

اىَقذٍة ٍِ عذد ٍِ اىَط٘سِٝ اىعقاسِٝٞ اىزِٝ ٝعَو ٍعٌٖ ٍذٝش اىدْذٗق ٍِ خاله اإلّشاء ٗاىدحدَديدل 

اىنيٜ أٗ اىصضئٜ فٜ اىَشاسٝع اىعقاسٝة اىغنْٞة  غشض إعادة  ٞعٖا، مَا ٖٝذف اىدْدذٗق إىدٚ جد٘صٝدع 

ٍححدالت  ٞع مو ٍششٗع عيٚ حذٓ، ٗرىل خاله شٖش ٍِ إّحٖاء  ٞع اىَششٗع إىٚ ٍاىندٜ اىد٘حدذات 

 ٗ َا ٝح٘افق ٍع اىششٗط ٗاألحناً. 

 صافي ليمة األصول

 دْدغد دة  أظٖش اىحقٌٞٞ االعحششادٛ ىيد٘حدذة االعدحدردَداسٝدة ىديدددْدذٗق ّدَد٘ا  

% ٍقاسّة ٍع قَٞة اى٘حذة  ذاٝة طشض اىددْدذٗق. ٗٝدحدٌ احدحدغدا  ,5.4,

ععش ٗحذة ىيدْذٗق ٍدِ خداله طدشض ٍدصدَد٘ع خددً٘ اىددْدذٗق ٍدِ 

ٍصَ٘ع أص٘ىٔ، ذٌ قغَة اىْاجس عيٚ عذد ٗحذات اىددْدذٗق اىدقدائدَدة فدٜ 

 ًٝ٘ اىحقٌ٘ٝ. 

ٝحٌ جقٌ٘ٝ اىدْذٗق عيٚ أعاط صافٜ قدٞدَدة أصد٘ه اىددْدذٗق، ٗٝدعدشف 

صافٜ قَٞة األص٘ه  أّٖا قَٞة اىحرَٞدِ ألصد٘ه اىددْدذٗق ٍدِ ٍدقدٞدَدٞدِ 

ٍغحقيِٞ ٍطشٗحا  ٍْٖا شَٞع األجعا  ٗاىدشعدً٘ اىدَدغدحدحدقدة حدحدٚ جداسٝدخ 

 اىحقٌ٘ٝ، ع٘اء ماّث ٍذف٘عة أٗ ٍقٞذة مأجعا  سعً٘ ٍغححقة. 

 سعر الوحذة االسترشادي

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 التقرير نصف  السنوي

7302يونيو  03  

 

 إعداد:  إدارة األصول 

ه صد٘، ٗجشٞش ج٘قعات دساعة اىصذٗٙ أٗ األداء اىحاسٝخٜ اىغا ق ىيقطاع اىعقاسٛ أّٔ  ىٞظ  اىضشٗسة دىٞال  عيٚ األداء فٜ اىَغحدقد دو ٗعدحدندُ٘ أ 03032-83إخالء اىَغؤٗىٞة6  ششمة اىصضٝشة اىَاىٞة ٕٜ ششمة ٍشخدة ٍِ ق و ٕٞ ة ع٘ق اىَاه  اىحشخٞص سقٌ 

ىذٙ ٍذٝشٓ أٗ أٛ  ْل ، ٗعيٚ اىَغحرَش أُ ٝنُ٘ عيٚ عيٌ  أُ قَٞة اى٘حذات االعحرَاسٝة َٝنِ أُ جْخد دو ٗجدشجد دع فدٜ أٛ ٗقدث، ٗال ٝدَدندِ م٘دٝعة اىدْذٗق عشاة ىعذد ٍِ اىَخاطش اىَداح ة ىٖزا اىْ٘ع ٍِ االعحرَاس مَا أُ االعحرَاس فٜ اىدْذٗق ىٞظ 

  َغحرَش أُ ٝغحشد اىَ يغ األصيٜ اىَغحرَش ٗال  شأُ أٝة ع٘ائذ.ىي إعطاء أٛ جأمٞذ  أُ إعحشاجٞصٞة اىدْذٗق االعحرَاسٝة عحْ ز  ْصاض أٗ  أُ األٕذاف االعحرَاسٝة عٞحٌ جحقٞقٖا، ٗىٞظ ْٕاك أٛ اَاُ ٝقذً



ٍِ أشو جحدقدٞدق اىدحدخداسز  50,3ّ٘د إطالعنٌ عيٚ اىصٖ٘د اىَ زٗىة خاله اىْدف األٗه ىيعاً 

ٍِ أص٘ه اىدْذٗق اىَح قٞة، حٞد ج٘صعث اعحرَاسات اىدْذٗق عيٚ أس عة ٍشاسٝع عدندْدٞدة، 

% ٍدِ أصد٘ه اىدَدشدشٗع 40األٗه ٗاىدَدشدشٗع اىدرداىدد ٗ   جٌ اىحخاسز  اىناٍو ٍِ اىَششٗع

% ٍِ اىدقدٞدَدة 50اىشا ع. ٗقذ جٌ ج٘صٝع ٍححدالت  ٞع اىَشاسٝع عيٚ حَية اى٘حذات  َا ٝعاده 

% ,,االعَٞة ىي٘حذات االعحرَاسٝة، ٗقذ حقق ٍششٗع اىٞاعَِٞ  َذْٝة اىشٝاض أس احا   ْدغد دة 

%. ٗفَٞا ٝيٜ ّ زة عدِ اىدَدشداسٝدع 51ٍٗششٗع اىشٗا ٜ  َذْٝة اىذٍاً ٗاىزٛ حقق أس احا   يغث 

 قٞذ اىحخاسز6

  6 2مشروع رلم 

ٍششٗع اى ْذسٝة  َذْٝة اىخ ش اىزٛ ٖٝذف إىٚ إّشاء  ْاٝحِٞ ٍحالصقحِٞ ٍنّ٘ة ٍِ خَغة ادٗاس 

ٍدحدش ٍدش دع، عديدٚ أسض  585  -  ,3,شقة عنْٞة، جدحدشاٗض ٍغداحدحدٖدا  دٞدِ  85جحح٘ٛ عيٚ 

ٍحش ٍش ع. ٗقذ جٌ االّحٖاء ٍِ مافة أعَاه اىحط٘ٝش ىيَششٗع، ٗٝدعدَدو ٍدطد٘س  552,ٍغاححٖا 

اىَششٗع  اى حد عِ ٍغحأشش ىناٍو اىَششٗع ٍَا ٝغٖو  دٞدع اىدَدشدشٗع عديدٚ اىدَدغدحدردَدشٝدِ 

اىشاغ ِٞ فٜ اىعقاسات اىَذسة ىيذخو ٗ اىحخاسز ٍِ اىَششٗع  شنو أعشع، ٍع  قاء خٞاس اىد دٞدع 

 شنو فشدٛ ىي٘حذات اىغنْٞة فٜ حاه امحَاه عذد اىطيد دات ىد دْداٝدة ٗاحدذة، مدزىدل ٍدِ ادَدِ 

اىصٖ٘د اىحٜ ج زه ىحغ٘ٝق ٗحذات اىَششٗع ٗاىحخاسز ٍِ اىَشدشٗع، جدٌ اىدحد٘اصدو ٍدع ٗصاسة 

 االعناُ  ٖذف عشض ٗحذات اىَششٗع عيٚ ٍغح ٞذٛ اى٘صاسة.

 

  46مشروع رلم 

ٍحش  800 -ٍحش5  00فية عنْٞة  َغاحات  54ٍششٗع داّة اىٞاعَِٞ اىزٛ ٖٝذف إىٚ إّشاء عذد 

ٍحش ٍش ع اى٘اقعة فٜ ٍخطظ داّة اىٞاعدَدٞدِ، شدَداه ٍدذٝدْدة  21,54ٍش ع، عيٚ أسض  َغاحة 

فٞال ٗ ج٘صٝع دفعة ّقذٝة ٍِ ٍححدالت اى ٞع ق و امحدَداه  51اىشٝاض، ٗقذ جٌ اىحخاسز ٍِ عذد 

اىحخاسز اىناٍو ٍِ اىَششٗع ٗرىل سغ ة فٜ اىدشف فدٜ اقدش  ٗقدث ٍدَدندِ، عديدٚ أُ ٝدحدٌ 

صشف ٍححدالت  ٞع اى٘حذات اىَح قٞة ف٘س  ٞعٖا، ٝشاس إىٚ أّٔ حاىٞا  ٝحٌ إّٖاء إشدشاءات  دٞدع 

 فٞال، ىٞنُ٘  زىل اىَح قٜ ٍِ اىَششٗع فٞال ٗاحذة. 5عذد 

 

 صور المشاريع تعليق مدير الصندوق  

 مشروع البندرية

 صندوق الجزيرة للمشاريع السكنية
 التقرير نصف  السنوي

7302يونيو  03  

 

 إعداد:  إدارة األصول 

 مشروع دانة الياسمين

ه صد٘، ٗجشٞش ج٘قعات دساعة اىصذٗٙ أٗ األداء اىحاسٝخٜ اىغا ق ىيقطاع اىعقاسٛ أّٔ  ىٞظ  اىضشٗسة دىٞال  عيٚ األداء فٜ اىَغحدقد دو ٗعدحدندُ٘ أ 03032-83إخالء اىَغؤٗىٞة6  ششمة اىصضٝشة اىَاىٞة ٕٜ ششمة ٍشخدة ٍِ ق و ٕٞ ة ع٘ق اىَاه  اىحشخٞص سقٌ 

ىذٙ ٍذٝشٓ أٗ أٛ  ْل ، ٗعيٚ اىَغحرَش أُ ٝنُ٘ عيٚ عيٌ  أُ قَٞة اى٘حذات االعحرَاسٝة َٝنِ أُ جْخد دو ٗجدشجد دع فدٜ أٛ ٗقدث، ٗال ٝدَدندِ م٘دٝعة اىدْذٗق عشاة ىعذد ٍِ اىَخاطش اىَداح ة ىٖزا اىْ٘ع ٍِ االعحرَاس مَا أُ االعحرَاس فٜ اىدْذٗق ىٞظ 

  َغحرَش أُ ٝغحشد اىَ يغ األصيٜ اىَغحرَش ٗال  شأُ أٝة ع٘ائذ.ىي إعطاء أٛ جأمٞذ  أُ إعحشاجٞصٞة اىدْذٗق االعحرَاسٝة عحْ ز  ْصاض أٗ  أُ األٕذاف االعحرَاسٝة عٞحٌ جحقٞقٖا، ٗىٞظ ْٕاك أٛ اَاُ ٝقذً


